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Darba laiks no pulksten

8.S0 ildz

15.30

Sludinājumi maksā:
RM —.15 vai kul 1.50 par vienslejigu petlt rindiņu. Darba
meklētājiem sludinājumu maksa pazemināta. Abonēšanas maksa 85 fen. mēn.

Laikraksta

Ienāk reisi nedēļa — piektdienas ritā.

Atsevišķs numurs

Piektdien

flhr. 10.

Kopīgi
un

cīņa

Tēvzeme

sāpēs

Katru

Plata eja vada tolus uz lieliem,
baltiem ēku korpusiem sarmotu koku

vidū. Ti ir viena no tagadējam Rīgas
ievainotie
kara slimnīcām, kur ārstējas
karavīri. Kamēr simtiem kilometru tālajā fronte

vācu ieroči

dārdos un grā-

vienos izcīna pasaules gigantiskāko uzvaru pār aziatisko mežonību, ieit valda
klusums un miers. Taču ari balto korpusu daudzajās telpās redzam kara vienu
pusi — daļu no karavīru sāpēm. Bet
brīnišķīgi, no daudzo simtu ievainoto
mutēm jūs nedzirdēsiet neviena paia
vaida, nevienas nopūtas. Gluži otrādi
— svētdienu pēcpusdienās
ieit skan
mūzika un dziesmas.
Ari pagājušo svētdien lielākajā Rīgai
kara

slimnīcā vairākās

telpās notika

šā-

das dziesmu pusstundas. Hauptmann's
Svarc's noorganizējis
vācu karavīru
grupu, kas šoreiz, pateicoties apgabala
komisāra pilnvarotā Cimmeimann'a enerģiskai gādībai, uzstājās kopā ar Rīgas

godam

valkājuši

varonīgo vācu karavīru
Slimnīcā ārstējās

acu skati.
ari

vairāki

ievai-

Tā soli pa solim arvienu
cieiāk un cieiāk savijas latviešu un vācu
tautu liktenkopiba kā cīņā un sāpēs,
tā dzīves gaiiajos brīžos.

notie latvieši

brīvprātīgo

svētdienas

vakarā

Tautas

rindās

Cēsu apriņķa

kāpt.

L. Knospiņš.

nedega
atbildi

uz

lielo vienreizējo

pieteicies

«Jau pagājušai

divas

bet maz,

gaužām

aicinājumu?

Rauen's Valmierā un ari šeit Cēsis uzsvēra, ka mēs
slavena pagātne.
nākotne, mums
karavīram

tauta un

Bet lai mums būtu ari
jāstājas blakus
vācu

cīņā pret žīdisko boļševiamu.

Ar to pateikts viss.
dēļ

mums ir sava

atmetīsim

Šis mūsu nākotnes

pašreizējo

Mārtiņsons no Cēsīm un bij. 8. Daugavpils k. pulka virsd. virsn. vietn. Ernests
Osis.
Virsn. vietn. Osis, kas tagad 46 g.
vecs, jau 1920. g kā vada komandieris
8. Daugavpils k. pulka rindās Abrenes
rajonā cīnījies pret boļševikiem, kur ar
savu vadu izsitis 4 boļševiku rotas no
Kozinas-Repkovas sādžām, saņemot vairākus gūstekņus, par ko apbalvots ar
Lāčplēša kara ordeni. Latvijas armijā
dienējis līdz 1940. g. rudenim, kad izstājies, jo dienests sarkanā armijā bijis
pretīgs.
No boļševikiem 1941. g. vajāts,

sajūsma ?

Pēdējais
laiks klauvēt pie latvju patriotu durvīm,
pēdējais laiks stāties cīņas laukā blakus
varonīgajiem Lielvācijas karavīriem, jo
no ils lielās cīņas iznākuma atkarājas

»S

dojumam?

Studējošā

un skolu jaunatnei

Kāpt, L. Knospiņa runas

noslēgumā

kuplā auditorija uzsauca trīskārtēju «Lai
dzīvo» Vadonim, Lielvācijas armijai un
mūsu brīvprātīgiem kaujas laukos.
Sekojošā

teātra

izrādē

Valmieras

Nesapņosim mājās siltās segās ietinušies
vai labās vietās iesēdušies. It sevišķi
no jums, bijušie virsnieki, instruktori un

TP talcinieki godam apliecināja savu
teātra māku, izpelnoties publikas jūsmī-

aizsargi
atverat

noritētu

gaidām priekšzīmi.
savus ērgļu spārnus

Kāpēc nelepnam li-

gus

aplausus.

Kaut

cēsinieku

revanšs

tik pat laimīgi.
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Paziņojums

53

—

Valsts un pašvaldību iestāžu darbiniekiem, kas pieteikuiies
| latviešu brīvprātīgo vienība.'. tiek garantētas viņu līdzšinējās vietas
Viņu prombūtnes laikā tos aizstās vietas izpildītāji, dodot
I iestādēs

i brīvprātīgajiem

I

agrāko

iespēju

pēc atgriešanās

darbu.

no frontes

turpināt

ļ
!

=
savu ā

Ģenerālis DANKBRS,
iekšējās pārvaldes

un personāllietu

i

ģenerāldirektors.
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Saks darba
PagājuSā sestdienā

dienesta

Cēsis, Pils iela 6

plaušas,

gaitas

acis, ausis u. t. t

No

šiem iz-

vecāki gados un ar

un aprija sakumā varēs braukt uz Vāciju.

iis nebūs kaujas

Jaunieiu veselības pārbaude bija ļoti
Katram
jauneklim
stingra un vispusīga.
rūpīgi pārbaudīja viņa svaru, augumu,
redzi, dzirdi, rasas tīrību, fizisko attīstību,
ķermeņa uzbūvi un vispārējo veselības

apliecību par pārbaudes izturēšanu .
Atvadoties Oberfeldmeister's Sterzik's
vēl reizi uzrunija jauniešus un aicināja
viņus izsniegtās apliecības labi uzglabāt un
savas darba vietas neatstāt, iekams par to

Vai mūsu

tauta jau

devusi

pienācīgu

Uzaicinājums
Ļoti

steidzami

vajadzīgi

sardžu

dienestam (gūstekņu apsardzībai Ukrainē)

virsnieki,

instruktori, kareivji,

nedienējušie pilsoņi.

kā

ari

Pieteikties var ari

vājāku veselību, jo
Pieteikšanās
policijas
un tuvākas ziņas — apriņķa
pārvaldē, Cēsis, Pils ielā 12, II. stāvā,
vienības.

8. istabā.

BERGS
Cēsu apriņķa

priekšnieks.

apcietinātos

pilsoņus un

uzkarogu. No
kāda sarkanarmijaa daļas poļitruka pamanīts un arestēts, bet laimīgi izglābies.
«Gribu cīnīties, kā 22 gadus atpakaļ,
lai Latvija būtu brīva no necilvēkiem»,
saka Osis pēc reģistrācijas
lapas parakstīšanas. «Tagad ikvienam īstam latvietim, kaut ari labi atalgotu vietu ieņemošam, īsti vieta ir fronte,» pabeidz viņi.
Cēsis vēl pieteikušies kapteinis-ltn.
Vladimirs Bērziņš, vltn. Žanis Āboliņi,
seržants Laimons Lācis — «Dolomīta»
direktors, dižkareivis veterinārārsts Egons
Rupners no Drabeiu pag. «Šopām» u. c.
Rosīga
brīvprātīgo
pieteikianās
norit ari policijas 2. icc. Nēķenā.
Komitejas locekļi atv. pulkv -ltn.
Vēliņi un vet. firsts E. Timrots uzsākuši
rosīgu propagandas
darbu apmeklējot
katru vakarēšanu un sarīkojumu, kur
sniedz

nepieciešamos

vispār

paskaidrojumus

vērojama

Paziņojums
par darbaspēka atbrīvošanu brīv-

prātīgo saistīšanai latviešu
tības sargu dienestā

stāvokli — sīki pārbaudot

sirds

darbību

nav saņemts attiecīgs paziņojums.
lēja ikvienam labākās sekmes.

Novē-

kār-

Pirms dažām dienām augstākais
SS un policijas priekinieks, un SS
augstākais grupu vadītājs un policijas
ģenerālis J e c k e 1 n's ir uzaicinājis brīvprātīgos iestāties latvieiu kārtības sargu
dienestā. Ar prieku var konstatēt, ka
pieteikuiies ir kuplā skaitā. Atsevišķos
gadījumos gan dzird sūdzamies par zināmām grūtībām, kas rodas uzņēmumiem,
kuru darbinieki ari grib sekot aicinājumam. Tomēr uzņēmumu vadītāji tiek
lūgti atbalstīt tālejoši brīvprātīgo pieteikšanos, jo sevišķi ar atvaļinājumu piešķiršanu. Kas attiecas uz amatniekiem,
kas

pēc uzņēmumu

vadītāju

ieskatiem

nepieciešami karam

vajadzīgo un kara
darbībai svarīgo materiālu ražošanā, tad
par tiem nekavējoties jāziņo attiecīgai
Darba pārvaldei, lai tā varētu pārbaudi!,
vai

brīvprātīgi

iespējams rast

pieteikušos

atvietotājus.

vietā

būtu

Tikai

tad,
kad ir izdarīts savlaicīgs ziņojums un
kad Darba pārvalde apliecina, ka brīvprātīgais
tiešām nepieciešams darba
vietā, un ka atvietot viņu nav iespējams,
var sagaidīt brīvprātīgā novietošanu atvietā.

Brīvprātīgo

pieteikšanās neatbrīvo
no pienākuma lūgt šim mērķim vajadzīgo
atvaļinājumu
pēc pastāvošiem noteikumiem. Ar pieteikianos vien vēl nav
izšķirts iautājums par to, vai vispār un
kad notiks iesaukšana. Tādēļ no visiem,
kas pieteicas brīvprātīgajos, sagaida, ka
viņi līdz iesaukšanai kārtīgi izpildīs savu
darbu. Tikai tad var sagaidīt, ka Darba
pārvalde
iesaukšanas
gadījumā
dos
darba
attiecību
izbeigianai vajadzīgo
piekrišanu.
Rīgā

uzdevumā par. DORR
Valdības

darba pārvaldes pārstāvis.
Komisijai pavisam nācās pārbaudīt 64 jauniešus. No
tiem par derīgiem darba dienestam atzina
37. Ikviens no vieniem saņēma attiecīgu

jau piedalās iajā ciņa un ja mūsos pukst
kultūras cilvēka sirds, tad iajā svarīgajā
bridi nedrīkstam vienaldzīgi sēdēt mājās.

dažiem

velkot uz ēkas nacionālo
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likumiem, kāpēc aicināja viņus būt disciplinētiem.
Oberfeldmeister's izteica cecibu, ka lielākā daļa no pieteikušamies
jauniešiem būs piemērota darba dienestam

Eiropa

ar

ĢenerfilkomisSra
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bet kā locekļi: Dr. Mund's, Hauptsturmfūhrer's SS Jakobsen's, Dr. Kirschneck's
un Oberfeldmeister's Sterzik's.
Klāt bija
arī Cēsu apr. vec. J. Ringmanis, apr.
pr-ks F. Bergs, Sdf. Lange un vietējās

Visa

jot datus

pakaļ viņa darba
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vai jaunieši tiks uzņemti goda pilna darba
dienestā vai ne. Uzsākot pārbaudes darbibu Oberfeldmeister's Sterzik's, uzrunājot
jauniešus, starp citu aizrādīja, ka visi jaunieši pārbaudes laikā padoti darba dienesta

eksistence.

kopā

rindās.

meklēšanas rezultātiem komisija tad taisīja
slēdzienu par derīgumu valsts darba dienestam. Pārbaudes komisijā kā priekšsēdētājs darbojās Oberfeldmeister'sHelmich' s

tautas

Cēsis

brīvprātīgos. Atliela, bet vēl
viens otrs steidz padarīt neatliekamos
ziemas darbus, pēc kam stāsies cīnītāju

pulcējās jaunieši, kas bija sekojuši Vadoņa
aicinājumam brīvprātīgi pieteikties darba
dienestam, uz veselības pārbaudi. No
pārbaudes komisijas atzinuma atkarājas

mūsu

27. jūnijā

saucība

latvju sieviete — mudini tu visus vienaldzīgos, modini viņus tūliņ, jo no iis
stundas atkarīgs visas tautas liktenis.»

maz, vēl ir

jam it kā kādā sajukumā un neizprotam
savu lielo pienākumu.
Kur palicis mūsu

bet

citiem okupējis milicijas telpas, atbrīvo-

organizēšanas

vienaldzību.

drošsirdīgo, kas šim aicinājumam atsaukušies. Tas t.orāda, ka mēs vēl dzīvoideālisms un mūsu

Kārlis Plūmanis no Cēsīm, ltn. Gustavs

stunda

SS pārstāvis

teica Valmieras

nedēļas, kopš atskanējis aicinājums latvju vīriem tvert pēc ieročiem», starp
citu teica runātājs, «šis aicinājums aizskanējis pāri mūsu zemes pilsētām un
laukiem,

brīvprātīgo

kā pirmais brīvprādienestam

Lāčplēša kara
ordeņa
kavalieri: bij.
Cēsu kara apr. priekšnieks pulkv.-ltn.
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esam kulturēla

sargu

nav turē-

komiteja rīko nāk.
telpās plašu
brīvprātīgo
aicinājuma sanāksmi, kurā ieradīsies un uzrunas teiks
Latvijas
ģenerālapgabala
SS un policijas
vadītājs ģenerālmajors
SCHROEDER'S un Iekšējās drošības galvenais direktors pulkv.-ltn.
VEISS u. c.
Uzrunām sekos plašs brīvkoncerts
ar mākslinieku-dziedātāju
Vilmas Briedis un Tāla Matīsa piedalīšanos, kā arī vietējais
koris un pūtēju orķestrs.
WL"
'
Cēsnieki!
Mēs zinām, ko prasa no mums latvju tautas gods.
Apmeklēsim visi plašo aicinājuma sanāksmi, lai gūtu jaunas atziņas
un jaunu stiprinājumu sava lielā pienākuma pildīšanai!

Palīdzību rīkoja teātra izrādi, kurā savu
māku rādija nevis profesionāli
spēki,
bet gan bez izņēmuma vienīgi teātra
no
mākslas mīļotāji, kas komplektajās
Valmieras TP talcinieku vidus.
Apsveicot valmieriešu * Cēsis, pilsētas vecākais H. Drava nevēlēja, lai
iSda abu kaimiņu pilsētu TP organizāciju
sadarbība kļūtu par vispārēju visas sabiedrības sadarbību, jo vienīgi uz tās
pamatiem ceļama jaunā dzīve.
Tālāk dažus uzmudinošus vārdus
sakarā ar brīvprātīgo aicinājuma kamtīgo kārtības

ar!

savās rokās

juši iauteni, bet kuru sirds degsme kvēlo
savai tautai. Netrūkst ari
sirmgalvja
no kuriem
daudzi jau 1919.-1920. g.
cīnījušies ar sarkano nezvēru.
skaits
Cēsu apriņķi pieteikušos
tuvojas simtam.
Starp pieteikuiamies

svētdienā, 8. martā, pīkst. 14, Cēsu Viesīgās biedrības

Nebūt nēl

punktā

turpina pieteikties

9 gads. [

sauc

Visi uz plašo brīvprātīgo
_
aicinājuma sanāksmi!

Cēsu pilsētas apriņķis kopīgi
ar kaimiņu pilsētas — Valmieras Tautas

paņu plašai auditorijai

un

1942. ģ.

un uz vietas reģistrē

Palīdzības

brīvprātīgo

formas tērpu

vel

8. marta

par brīvprātīgo pieteikianās noteikumiem

Situsi
Pagājušā

savu

svētu turējuši savu tautas godu. Tagad
viņiem, pēc drūmā boļševisma gada,
dota izdevība izpirkt latvju tautas godu,
ko Staļina kalpi minuši zem kājām. Nu
ir laiks piepildīt to solījumu, ko toreiz
ikviens no mums, kā sāpīgu vaidn ieslēdza cieši sakniebtajās lūpās. Toreiz...
kad asicsdzlru satracinātie čekisti siroja
pa mūsu mājām, rāva no miega vīrus,
sievas, nespējīgos vecīšus, līdz nāvei
pārbiedētos bērnus. Nu jāiet pakaļ tiem,
kas vēl dzivi. Ar zobenu rokā jāpārmeklē austrumu
tundras un tuksneši.
Jāved sērdieņi mājās! Bet par tiem,
kas miruii mocekļu nāvē, — par tiem
mēs pratīsim norēķinu prasīt 1 Ar ieročiem rokās austrumu
frontē cīnīsies
latvieiu cīnītāji par savu tēvzemi un
jauno Eiropu.
Bez bijušiem karavīriem

pilsētas un lauku apgabalu «Atpūta un
Dziedone Aizporedzlvotprieks» daļu.

Grapa izpildīja vairākas latviešu tautas
dziesmas, kā ari duetā dziedāja dažas
kareiviskas tagadējā karā radušās dziesŠvarc'a vārdiem.
mas ar hauptmana
Latviešu strādnieks A. Jūsmiņi spēlēja
instrumenta koklesuz paia darināta
citares.
Tie bija brīnišķīgi divu tautu
saprašanās mirkļi. Ko nepateica svešās
valodas /ārdi, pateica latvju kultūras
senās liecinieces tautas melodijas un

jaunekļi, kas

dienu brīvprātīgo reģistrācijas

punktos
mūsu apriņķi
un visā zeme
pieteicas bijušie armijas karavīri, kas

maksā RM —.08 vai 80 kap.

Pēc

tam

runāja

virspadomnieks.
Cēsu

apr.

vec.

Ar prieku
Ringmanis.
.Latvju zēni I
sveču jūs, kas esat sekojuši aicinājumam
stāties darba dienestā,"
starp citu teica
apr. vecākais.
,Mēs esam mācījušies
pazīt vācu varonīgo armiju un viņas varoņdarbus.
Kad nokļūsiet Vācijā, tad
esiet siksti un godīgi un izpildāt
visus
pienākumus godam. Attaisnojat uz jums
liktās cerības pret saviem vecākiem un
savu tautu, jo tagad latvju
jaunatnei ir
dots goda pilns pienākums, kopā ar vācu
jaunatni strādāt par labāku dzivi, par jauno Eiropu.
Uzsauksim komisijai, kas
jūs atradusi par piemērotiem darba dienestam, trīskārtējo latvisko ,Lai dlīvol"
Jaunie

darba

dienesta

locekļi

ar

prieku šķiras no pārbaudes komisijas telpām un tagad ar ilgošanos gaida aprija
mēnesi, kad varēs doties ceļa uz nozīmētām vietām, apmainīt civilo tērpu pret
brūno formas tēmu un ķerties pie darba.

Vakarēšana

vai divas dienas strādā, bet pārējās guļ.
Un lai mums agrāk pazīstamais palīgs
„kaimiņš-kaimiņam" ari Šogad būtu čakls
izpalīgs ražas laikā tur, kur darba roku
uzsvēra ka ari
trūkst.
K. Daugavietis

lopkopim jāpiemērojas jaunam laikam un
jāiet jauni ceļi. PlaSi apskatīja lauksaimnozīmi.
niecības un lopkopības kopējo
Aicināja piegriest lielāku vērību sugas
lopu pavairošanā, it sevišķu vērību piegrie
žot zirgkopībai un aitkopībai.

Tautas Palīdzības sarīko-

jums Veselavā
Tautas Palidzības Veselavas iecirknis
J. Ozola vadibā sestdien, 21. febr., bij
sarīkojis Veselavas pag. namā teātra izrādi. Uzveda 3 cēlienu lugu « Dzimtene
Vakars
sauc" vietējo aktieru izpUījumā.
bij ļoti kupli apmeklēts un deva labus
ienākumus.

Tautas

Palīdzības atklāšana
Priekuļos

Tautas

Palīdzības

Priekuļu
pag.
Priekuļu
pag. namā pl. 16 savas darbības oficiālu
atklāšanas vakaru.
Garīgo aktu noturēs
Cēsu lauku dr. māc. K. Hermanis. Pēc
tam par lauks, uzdevumiem 1942. gadā
referēs
Cēsu apr. vec. agron. V. Bušs.
Pēc referāta teātra izrāde.
Izrādīs Jēk.
Zeibolta rakstura
lugu 5 cēlienos «Trīs

ieciiknis sarīko

soļi

š. g. 8. martā

uz laimi».

OFICIĀLIE
Valstskomlsāra kunga

pirmais izpildrīkojums
1942. g. 22. decembra rīkojumam par darba spēka pieņemšanu un atlalSanu, kā ari par līgu-

ma laušanas

un

«Ievilināšanās

aizka-

vēšanu.
1.

a) No piekriSanas saņemšanas, kas paredzēta mi-

nētā rīkojuma

1. § 1. daļā, ikviena darba spēka

piņemšanai un 4. § 1. un 2 daļā darba spēka uz-

teikšanai ir atbrīvotas

šādas arodu grupas:

a) lauksaimniecības,
b) mežkopības,
c) mājsaimniecības.

b) No piekrišanas saņemšanas, kas paredzēta darba attiecību izbeigšanai

(rīkojuma 4. §), ir atbrī-

voti tirdzniecības, teehnisko un sanitāri-hlgiēniskc
nozaru darba devēji un darbinieki, ja abas līgums
slēdzējas puses par darba attiecibu izbeigšanu vienojušās. Šajos gadījumos tomēr darba devējiem

tūlit ar rakstu jāziijo par darba attiecību izbeigša-

nu attiecīgajam

komisāram — darba pārvaldei.
2.
Ikvienam, kas palicis bez darba, pirmajā bezdarba nedēļas dienā personīgi jāpieteicas pie Ap-

izturību tautas palīdzības druvā strādājot. Cēsu pilsētas apriņķa pr ks H. Drava
ziņoja, ka par savu palīgu TP apriņķi
pieaicinājis Cēsu pilsētas draudzes māc.
A. Piebalgu, bet par atsevišķo
sekciju
vadītājiem sekošas personas: par pabalstu
sadalīšanas sekcijas vadītāju un trūkumcietēju pārzini — Natāliju Andersoni,
iestāžu
tautas
veselības un aizgādības
sekcijas vadītāju
— Cēsu
apr. ārstu
Ed.
Akermani,
līdzekļu
sagādāšanas
sekcijas vadītāju — skolot.
A. Azaci,

pārzini — bankas darbinieku
K. Aizderdzi, līdzekļu pārzini — Latv.
bankas Cēsu nod. pārzini K. Folkmani,
skolas kopu pārzini—Cēsu valsts ģimn.
dir. I. Jansonu, propagandas
darbu vadītāju — «Cēsu Vēstis» atb. redaktoru
talcinieku

A. Paukulf materiālu-mantu
pārzini —
pils. pašvaldības darbinieci Elgu Strazdiņu
un kontrolieri — pils. valdes sekretāru
Fr

Rob. Freibergu.

ari

turpmāk

apgaba-

liem Alfred's Rosenberg's saziņā ai
pilnvaroto četrgades plānam Reichs-

marschall'u Gflring'u izdevis rīkojumu par

jaunas

vešanu

clvllpārvaldes

agrārās

kārtības iepājņemtajos
Padomju Savienības
1939. gada robežās esošos apgabalos.

Lai gan Padomju savienībā atrodas
visas iedomājamās bagātības, tomēr iedzīvotājiem visa, kā trūka. Lai gan Sai zemē
agrāk bija milzīgi lauksaimniecības ražojumu pārpalikumi, Padomju savienība nebija spējīga pati sevi uzturēt. Kopš boļševiku virskundzības sākšanas 1917. gadā
un sevišķi kolektivizācijas laikā (1929. g.),
bads vienmēr zināmos laikos bija zemē
parastā parādība, kura sekas bijuSi miljonu cilvēku

bada nāve.

Padomju savienība

nebija spējīga dabas dotos labvēlīgos lauk-

saimniecības apstākļus izmantot un iedzīvotāju dzivi uzlabot.
Kremļa varas vīri
labāk ļāva badā nomirt miljoniem cilvēku,
nekā atteikties no marksisma teorijām un
tā pārstāvjiem — Ļeņina un Staļina.
Sājos apstākļos, neraugoties uz Padomju valdības teroru, ražošanas kāpinājums netika sasniegts. Kolhoznieks nekad
nezināja, ko viņS saņems par savu gada
darbu. TViņu atalgoja pēc nostrādātām
dienām tikai gada noslēgumā, pēc tam
kad kolchozs bija izpildījis
visuS savus
pienākumus. Personīgo lopkopību ierobežoja. Nelielo lauciņu platību nevarēja palielināt pat ar vislielāko centību. Kolchoznieka ienākumus no personīgās zemes un
personīgiem lopiem aplika ar smagiem

Kā biroja

darbosies

Atzīmējams, ka

pārzinis

Z. Osis.
sakarā

darba

pār-

kārtošanu, TP Cēsu pilsētas apriņķis jau
ar 1. martu pārņēmis savā pārziņā
tējo veselības kopšanas
punktu.

turpmākā pārraudzībā

vieTP

un kopšanā pāries

ari Brāļu kapi.
Visiem sekciju vadītājiem uzdeva
nekavējoši
izstrādāt
un

iesniegt

budžetus

nākamiem

trim

mē-

nešiem.
Vispārējās pārrunās ierosināja jautājumu par mātes un bērna aizsardzības
sekcijas dibināšanas nepieciešamību, kas
kārtotu un skaidrotu tos gadījumus, kur
ģimenes saišu sairšanas dēļ, mātēm un

RĪKOJUMI
komisāra

(Darba

pārvaldē,

uzrādot

dokumentus, lai viņu varētu novietot darbā,

Izdarītā

bezdarba pieteikuma pierādīšanai bezdarb-

niekam Apgabala komisārs — Darba pārvalde —
izsniedz pieteikuma karti, resp. pieteikuma karte
apliecina izdarīto pieteikumu.
Kas ir bez darba, tam saskaņā ar paziņojumā, va
pieteikuma karte atzīmēto norādījumu, regulāri jāpieteicas norādītā laikā un vietā, personīgi un uzrādot pieteikuma karti un darba dokumentus, lai
viņu varētu novietot darbā. Izdarītais pieteikums
jāatzīmē pieteikuma kartē.
Savlaicīgi jāpieteicas arī tad, jā tiek uzaicināts
citāda veidā un citā laikā.
8.
Kas darbojas pretēji šim rīkojumam, tas aizkavē
netraucētu saimniecisko jauncelšanas darbu (sabotē). Šādu rīcību sodīs ar cietuma vai naudas sodu,
vai arī apvienojot abus sodus.
4.
Manu 1941. g. 16. decembra pagaidu rīkojumu
par darba spēka novietošanu ar šo atceļu.
Rīgā 1942. g. 23. febr.
Ģenerālkomisara
Rigā
uzdevumā:
par. D O R R
Valdības

darba paplašināšanās Cēsīs
kartupeļus, ko

Pēdējo atbalstam nolēma ari
cietējiem.
lūgt Cēsu virsmežniecību rezervēt nākošai apkures sezonai 1000 steru malkas.

sabiedrības atbalsts.
šiem nepieciešamās palīdzības
gadījumiem ar saviem
novērojumiem un ieros inājumiem pie TP
Cēsu pilsētas apriņķa
grieztos ari atsevišķie TP talcinieki, kādu Cēsu pilsētā
jau ir apm. 500. - Tālāk pārrunāja mātes
iespējas vasarā
un bērnu novietošanas
vai arī
vieglākos
uz
laukiem atpūtā
piešķirt
tam ierosināja
darbos.
Bez
dārziņus
tām ģimenēm, kas
ģimenes
tagad saņem TP pabalstus, bet pašas
būtu spējīgas vasarā šps dārziņus apkopt
Kādu
un tā sagādāt sev daļu uztura.
lielāku
zemes
gabalu
nāk.
pavasari
savā pārziņā ņems arī pats TP Cēsu
pilsētas apriņķis, lai šajā zemē iedēstītu

virspadomnieks.

atkal atdota

nodokļiem,
šādos apstākļos
boļševiku
kolchozu satversme bija kavēklis produkcijas palielināšanai un nedeva nekādas iespējas centīgam zemniekam saimnieciski
attīstīties.)

Tāpēc ari saprotama zemnieku novēršanās un nežēlīgā ciņa pret kolchozu
sistēmu.
Jaunā agrārā kārtība dod zemniekam ilgoto atbrīvošanos no kolchoziem.
Kopsaimniecības pārejas forma vajadzīga
tāpēc, ka kolektivizācijas laikā un boļševiku iznīcināšanas akcijā, salīdzinot ar
iedzīvotāju skaitu, strauji samazinājies lopu
un mašīnu skaits,
sēkla un iznīcinātas
ēkas. Kopsaimniecības forma nodibināta
pamatojoties uz saimnieciski techniskiem

motīviem, lai nekavētu

lauksaimniecības
uzplaukšanu pārejas posmā no kolektīvās
saimniecības uz individuālo.
Viss tagad
atkarīgs no katra atsevišķa zemnieka, lai

izsniegt

Komiteja tālāk noklausījās Dr. Ed.
dzīvā
Akermaņa
ziņojumu par tautas
spēka veicināšanas darba kopas dibināno savas puses
šanu Cēsīs, apņemoties
visiem spēkiem sekmēt šis jaunās kopas
darbu.
Kā nākošie TP Cēsu apriņķa
sarikojuni minami: garīgais koncerts Pūpolu

svētdienā

baznīcā u i TP Cēsu pilsētas

talcinieku «Pūt vējiņi» uzvedums 2. Lieldienas svētkos, Vieslgā b-bā.

E. Bērziņš, Cēsu apr. lauks, mašīnu instr.

Lauksaimniecības
Šogad lauksaimniecības mašīnu un
darba riku skaits tirgū būs mazāks nekā
agrākos gados. Gtūtibas rada ražošanai
vajadzīgo materiālu sagāde un transporta
grūtības.
Pagaidām vēl nav iespējams
pateikt, kādu lauks, mašīnu daudzumu
Tāpat ari vēl
varēs 1942. g. apgādāt.
nav zināms, cik daudz mašīnu ievedis

no ārienes.
Mašīnu apgādi kārto c.'s. Turība.
biedrīMašīnas sadala caur patērētāju
biedrībai
tādu
bām, piešķirot katrai
skaitu, kas atbilst attiecīgās biedrības
apkalpoj :mā rajona aramās zemes platībai. Tādā kārtā katrs apriņķis
saņems
daļu no kopējā sadalāmā mašīnu dau-

ar attiecīgā apriņķa
dzuma, samērīgi
aramās zemes platību.
pārdot
Patērētāju
biedrības var
lauksaimniecības mašīnas un rīkus tikai
tādiem lauksaimniekiem, kas uzrāda pagasta valdes apliecību, ka mašīnas iegāde
nepiecieša ua.
Uz apliecības jābūt apriņķa
vai rajona agronoma atsauksmei.
Tā kā mašīnu un riku skaits ierobežots,
bet pagasta valdes izsniedz apliecības
ļoti lielā skaitā, tad mašīnas pārdod
lauksaimniekiem, kas savas apliecības
pirmie pieteikuši patērētāju biedrībām.

Potē pret tuberkulozi visas

piena vedēju govis
Vecpiebalgas Spuldzēnu piensaimniecības sabiedrības valde nolēmusi
visas
savu biedru — piena vedēju govis potēt
šo pienākumu uzņēpret tuberkulozi ,

mies vietējais veterinārārsts Bērtiņš. Viņš
apbraukās visas biedru saimniecības un
izdarīs potēšanu (tuberkulinēšanu). Potēšanas izdevumus RM 0,60 par govi, pusi
segs govs īpašnieks, bet otru pusi piensaimnieku sabiedrība.
Vai līdzīgi nevajadzētu
rikoties arī
citām piensaimnieku sabiedrībām un ierosināt savu

biedru

govju

potēšanu

pret

tuberkulozi?
Sākot ar jauno gadu

piens, sabienolūkam
drība izgatavo ari sierus, Sim
ieturot no lauksaimniekiem zināmu procentu vājp'ena.

uz pastāvīgo saimniecību paātri-

Visus neuzticamos kopzemniekus
kuri neizpildīs vācu iestāžu un kopsaimniecības noteikumus, kā arī tos, kas noziegušies pret vācu iestāžu rīkojumiem
vai nav piemēroti patstāvīgai saimniecībai
izslēgs no to skaita, kam piešķirs zemi.
Līdz ar to visiem sliņķiem, musinātājiem

nātu.

un politiski neuzticamiem elementiem būs
jāšķiras no zemes. To nodos centīgiem,
spējīgiem un sava pienākuma apzinīgiem
zemniekiem, kuri ar pašu sagādāto inventāru nodrošinās kārtīgu zemes apsaimniekošanu. Zemnieku zemes pasludināšanu
par privātīpašumu, albrīvoSanu no nodokļiem un noteikumu atcelšanu par lopkopības ierobežošanu, dos iespēju lauksaimniecībai strauji atplaukt.

DNB Rīgā.

7) Erglu pag. — Jānis Pūriņš, 8) Gatartas pag. — Jānis Auziņš, 9) Jaunpiebalgas pag. — Pēteris Badītājs, 10) Jaunraunas pag. — Jānis Kalācis, 11) Jumurdas pag. — Jānis Tauriņš, 12) Kārļu pag.
— Vilhelms Pogulis, 13) Kosas pag. —
Pēteris
Kvants, 14) Kūduma
pag. —
Jānis Riekstiņš,
15) Launkalne pag. —

Eduards Balodis, 4) Drustu pag. — Kārlis
Āpša, 5) Druvienas pag. — Pēteris Jaun-

Nikolajs Andrevičs, 16) Lenču pag. —
Paulis Eglitis, 17) Lizuma pag. — Rūdolfs
Rutkis,
18) Mārsnēnu pag. — Mārtiņš
Leitis,
19) Mazstraupes pag. — Jānis

tirans, 6) Dzērbenes pag. — Kārlis Grēda,

Plēsums,

20)

Spriežot

Ogres

pag.

iegāde

pēc

1942.

g.

ražošanas

plāna, var rēķināties, ka uz katru pagastu
iznāks, caurmērā rēķinot, šāds mašīnu
un darba riku daudzums: arkli — 20gab.;
atsperu

ecēšas — 6;

kultivatori

— 2;

cik-cak ecēšas — 2; nezāļu ecēšas —
10; daudzdarbi
- 2; rušinātāji — 4;

sakņaugu

sējmašīnas

— 4;

zirgu

grā-

bekļi — 6; kartupeļu racēji — 6; sējmašīnas, graudu — 1 uz diviem pagastiem; mēslu sējmaš. - 1 uz diviem
pagastiem; «Triumfi»
3.
Cēsu
apkārtnes
pagasti
mašīnu

iegādes ziņā

pie

patērētāju

biedrībām

saistīti šādā kārtībā: pie Cēsu patērēt,
b-bas — Cēsu, Liepas, Raiskuma, Drabešu, Kārļu, Kūduma, Lenču, Priekuļu
pagasti; pie Raunas pat. b-bas— Vaives,
Raunas, Baižkalna, Jaunraunas, Veselavas, Rāmumļu
pagasti;
pie Straupes

pat. b-bas — Lielstraupes, Mazstraupes,
Rozulas, Stalbes pagasti.

saņemt

Ka

dārzāju sēklas

Dārzāju sēklas

grupām —

pārdos

trīs,

pircēju

dārzāju audzētājiem

tirgum,
dēstu audzētavām un audzētājiem savām
vajadzībām.

Dārzāju audzētāji tirgum sēklas saņems vietējā pat. b-bas veikalā pēc tam,
kad tie reģistrējušies sevišķā saraksta, kur
atzīmēts viņa vārds, uzvārds, adrese, aizņemamā dārzāju platība un saņemamais
sēkiu daudzums.
Dārzāju audzētājiem,
kas audzēs
dārzājus tirgum
no savām
sēklām, arī jāreģistrējas minētā sarakstā,
lai tie varētu saņemt mākslīgos mēslus.

Dēstu

audzētavām

sēklas

izsniegs

pēc instruktora izdotās apliecības.

Lauku

iedzīvotājiem, audzātējiem savām vajadzībām sēklas izsniegs pēc mājas grāmatām.
Par sēklu iegādi mājas grāmatā izdarīs
atzīmi
To kultūru sēklas, ar kuru dēstiem iedzīvotājus apgādās dēstu audzētavas, pircējiem nepārdos. Valsts un sabiedriskām iestādēm
(slimnīcām, skolām,
sanatorijām, ' valsts saimniecībām) sēklas

izsniegs pret instruktora

apliecību, lidzigi

kā dēstu audzētavām.
Pilsētas

ģimeņu

dārziņu

nomnieki

sēklas un dēstus saņems pret
ģimenes
dārziņa nomas kvīti. Pilsētas zemes īpašniekiem, kas dārzājus audzēs sev un at-

viņa zeme
So pāreju

mašīnu

—e.

Cēsu amatnieku biedrības uzticības vīri pagastos
Cēsu amatnieku
biedrības
valde,
pamatojoties
uz Latvijas amatniecības
pilnvarnieka rīkojumu, Cēsu apriņķa
pagastos ir iecēlusi amatniecības uzticības vīrus, kuriem jāseko pagastā dzīvojošo amatnieku kārtīgai darbībai un jārūpējas lai viņi visi būtu apvienoti Cēsu
amatnieku biedrībā.
1) Baižkalna pag.
— Pēteris Priedite, 2) Cēsu pag. —
Eduards Bariss,
3) Drabešu pag. -

rudenī

trūkum-

bērniem sniedzams

Būtu apsveicams, ja par

visus

darba

Krievu zemniekam
Reichsminister's Austrumu

Palīdzības

Sakarā ar TP organizācijas darba
jauno uzbūvi, kas ievērojami paplašina
darbību, izšis o ganizācijas turpmāko
Cēsu
darītas ari plaSSkss pārkārtošanas
vadībā, nodibinot pie
pilsētas apriņķa
organizācijas vairākas sekcijas un paplakompetences.
šinot šo sekciju vadītāju
Apsveicot jaunos TP darba darītāju»,
pr-ks H. Drava
Cēsu pilētas apriņķa
novēlēja jauniem darbiniekiem spēku un

gabala

1. izpildrīkojums

Austrumapgabala

Tautas

Stalbe

Stalbes pag. lauksaimn. b-ba, sadarbībā ar Straupes raj. agronomu E.
Račevski un lopk. instr. K. Daugavieti Jau
sarīkojusi vakarēšanas Stalbes pag. namā
un Ozolu mājās. Abi sarīkojumi bija apmeklēti ļoti labi. Agronoms E. RaČevskis
savā runā aizrādīja par pienākumiem un
uzdevumiem, kas veicami nākošā darba
sezonā. Aicināja pavairot kartupeļu stādījumus un apgaismoja kartupeļu audzēšanu sēklai. Ieteica ari piena vedējiem
apvienoties un obligatoriski visiem pienu
nodot pienotavā. Darba spēka izlīdzināšanai lai nebūtu vaļinieki, kas nedēļā vienu

—

Alfrēds

likumu pārdos pat. b-b ai, jāreģistrējas
tirgum audzētāju sarakstā pat. b-bā. Tie
sēklas saņems kā dārzāju audzētāji tirgum.
Pilsētas iedzīvotāji, kas audzēs
dārzājus

tikai savai vajadzībai uz savas, vai arī no
namsaimnieka iegūtās zemes, sēklas un
dēstus saņems uzrādot mājas pārvaldnieka,

vai mājas īpašnieka izdotu apliecību, kurā
jāmin, ka attiecīgas personas apstrādāšanā ir sakņu dārziņš un viņa ģimenes
locekļu skaits.
Mākslīgos mēslus 1942. g. pavasarī
saņems dārzāju audzētāji tirgum, kas reģistrējusies audzētāju
sarakstā, dārzāju
sēklu un ārstniecības augu audzētāji.
E. Teteris,
Cēsu apr. dārzkopības instr.

Švarte, 21) Priekuļu pag. — Jūlijs Pūriņš,
pag. — Andrejs Paulis,
22) Rāmuļu
23) Rankas
pag. — Eduards Presis,
24) Raunas pag. — Vilis Platacis,
25)
Rozulas pag. — Augusts Vilders, 26)
Sērmūkšu pag — Jānis Vītols, 27) Skujenes pag. — Jānis Kalniņš 28) Taurenes
pag. — Jānis Stapans, 29) Ve|ķu pag.
— Pēteris

Sļaukstiņš.

Amatnieku sarakstus vēl nav iesūtījuši sek. pagasti:
1) Lielstraupes, 2)
Liepas, 3) Raiskuma, 4) Stalbes, 5) Vaives, 6) Vecpiebalgas,
7) Veselavas,
kāpēc sājos pagastos uzticības viri vēl
nav iecelti.
Par amatniecības uzticības
viru iecelšanu ziņots pagastu valdēm,
lai viņas tos pieaicinātu kā lietpratējus
amatniecības jautājumos un pie amatnieku

materiālu

sadales.

Paziņojums

Mācītāju

lasītājiem j

Sakari ar vairākiem pieprasījumiem

paskaidrojam,

ka

komisariāta

Valmieras

apgabala

izdevn tcībā

iznākošais

«Ziemeļvidzemes Rīkojumu Vēstnesis»
ir periodisks izdevums, kas iznSk pēc
vajadzības.
Visi šl «Zv. R. V.» atse- i
višķie numuri ari turpmāk
tiks pievienoti mūsu

laikrakstam

kā

bezmaksas

pielikumi tūliņ pēc viņu izdošanas no
komisariāta.
«Cēsu Vēstis» redakcija.

IB8888888ifesWB888888B
PAZIŅOJUMS
Cēsu piensaimnieku
s-ba paziņo,
ka sākot ar š. g. 9. martu Cēsu pien-

saimnieku s-ba izsniegs savā veikalā
Ni 1. Vaļņu ielā 21 un 2. veikalā Rīgas
ielā 37 bērniem lidz 1 gada vecumā
dabīgo pilnpienu, nepasterizētu

kām

no labā-

saimniecībām, ar

tauku saturu ne
zemāku par 4% par RM 0,18 ltr. Uzaicinām bēinu vecākus reģistrēties augšminētos veikalos.
Pienotavas

1942. g. 4.

februārī

Vācijā,

Pēteri Apkaimi

Gotā,

miris plaši pazīstamais rrācltijs Pēteris
Apkalns. Miris tālumā no tās zemes un
viņš mīlēja un kurai bija
tautas, kuru
veltījis savas apbarotās un celsmes pilnās svētrunas.
Māc. P. Apkalns dzimis Cēsu apr.
Bērzaunes pag. Abrienās 1882. g. 10.okt.
Tur, Gaiziņa piekājē. viņam ir atspīdējusi šis zemes saule, un mīļais Gaiziņš
ir aicinājis pacelties augšup pie Dieva
un pie savas tautas, tiem veltīt savu
dzīvi un mūža gājumu.
Pēc skolas gadiem Liezerē, Rīgas
Nikolaja ģimnāzijā un Narvas ģimnāzijā
un studiju gadiem Tērbatfi P. Apkalns
savu kandidāta gadu strādā Ļaudonā pie
prāvesta K. Avota. Prāvesta
tēvs ir

bijis ar stingrām prasībām un vēlējies,
lai jaunais kandidāts katru sakāmo runu
uzraksta.
Šis laiks ari viņam vēlāk bijis svētīgs, jo katra runa, ko māc. Apkalns
sacījis, atstāja pacilājošu un paliekošu
iespaidu.

vadītājs.

Pēc māc. G. Federa nāves, P. Apkalni

1913. g.

ievēlēts

mācītāju.

par

Cēsu

Ar labām

kalpojis

Lauku

sekmēm

dr

viņš ap-

draudzi veselus 22 gadus. Dau-

dzus kristījis, iesvētījis, laulājis un pavadījis pēdējā ceļā ar gaismas, mīleslbaa
un miera pilno Dieva vārdu. Bijis mīli
gaidīts katrā mājā, kui ar savu sirsnību
un gaišo dzīves prieku ap sevi pulcinā-

jis gan jauno, gan veco paaudzi.
Viņa teiktās svētrunas
baznīcā,
kapos, skolās un sanāksmēs
cilvēkui
aizrāva.
Radās ikvienam vēlēšanās augt,
kļūt labākam, vērtīgākam.
Ar sirds
mīlestību

un ticības

spēku tas

stāvēja

savas draudzes priekšā.
Viņa

vadītā

draudzē

kandidāta

laikus ir pavadījuši tag. Bauskas māc.
0. Turss, Ropažu māc. Rozentāls, māc.
lencēnietis jansons, māc. cēinieks K
Bilzēns, Zalgales māc. Billerts un tag.
draudzes

māc. K. Hermanis.

No savas

draudzes

pasaules kara

laikā māc. Apkalns bieži devās ari uz
fronti pie karavīriem.
Tur lielajās kau-

jās, pirmajās līnijās izdalīdams Sv. vakarēdienu un

sludinājis

mums

pazlstamoi

pieminot
vārdus:

pilsētas

draudzes

padomes

sēdi atklājot, māc A. Piebalgs pieminēja
pag. gadā mirušos un ari no boļševikiem

apcietinātos un aizvestos draudzes padomes un draudzes locekļus, skaitā 144.
Tālāk baznīcas pr-ks K. Plois ziņoja
pārmainām draudzes
par notikušajām
Valdes
valdes un padomes sastāvā.
sastāvs patreiz ir šāds: K. Plošs —
baznīcas pr-ks, viņa vietnieks — J. Jansons, kasiere — Natālija Andersons,
sekretārs — Fr. Rob. Freibergs, namu
pārzinis — G. Briežkalns, Lūgšanas nama
un kapsētu

Kaugurs

saimniecības

pārzinis

un valdes loceklis

Draudzes

revīzijas

komisijā

— D.

- P. Bļaus.
patreiz

dar-

bojas : A.Kuplis, J. Šķerbele un J. Millers.
Vakantajās draudzes padomes locekļu
vietās Baznīcas virsvalde š. g. februāri
iecēlusi iekšmisijas pr-ci N. Andersons
un

pērminderus

—

D.

Kauguru

un

J. Rozēnu.

Sēdes turpinājumā
nolasīja plašu
pārskatu
par draudzes darbību un tās
piedzīvojumiem lielinieku valdīšanas laikā.

Līdzīgi citām draudzēm, ari Cēsu pils.
draudze šajā laikā piedzivojuse daudzas
un dažādas represijas.
Lielinieku laikā
nacionalizēti abi dr. nekustamie īpašumi
un pag. g. 21. martā nacionalizēta ari
Sv. Jāņa baznīca lidz ar visu reliģiskā
kulta mantu
Dažādu nodokļu, baznīcas
un viņas mantas lietošanas nodevu un
apdrošināšanas maksājumos vien draudiem lielinieku laikā būtu gadā jānomaksā ap 45.000 rubļi.
Bez tam lielinieku laikā bij. Latvijas Kredītbanka
pieprasījusi steidzami atmaksāt 20.000 r.
baznīcas remontam piešķirto aizdevumu,
lai gan šl aizdevuma

tik 1954. gadā.
lielā atsaucība
savākt

un

termiņš

notecēja

Abu draudžu locekļu
deva iespēju šo sumu

ari

Lielvācijas

nomaksāt.

Nebūs apavu

trūkums

Latvijas
amatniecības
pilnvarnieks,
saziņā ar Cēsu amatn. b-bas valdi, piešķīris
12 Cēsu apavu darbnīcām visus vajadzīgos
darbnīcai 10 pāru
damateriālus, katrai
žādu jaunu

apavu

riāli jau saņemti

pagatavošanai.
un

izdalīti

Mate-

kurpniekiem.

Pēc So materiālu izstrādāšanas, kurpnieki
saņems atkal jaunu
devu.
Pie
apavu

apsūtišanas

vajadzīgas

atļaujas.

apavu labošanas darbiem
ari vajadzīgos materiālus.
priekšu

kurpnieki

savā

Priekš

kurpnieki saņem
Jāvēlas, lai uz

darbā būtu

un neliktu iedzīvotājiem nedēļām
dīt uz apavu izlaboSanu.

armijai

ĶS., 6., 7. nn 8. martā I9M jr.J

Nedējas apskats;
.«•

Kultūrfilma: Dzīvnieku
iii.

mazuļi

Naudas viltotāji
Tēlotāji:

Kirstcn

Heiberg

Theodor Losa
Seansu sākums darbdienās pļ. 17, 19
svētdienās pl. 15. 17 un 19,

jūga,

pateicoties draudžu darbinieku vislielāatsaucībai, baznīca
atkal savesta
kārtibā un uzposta un jau 6. jūlijā sirkā!

majā

dievnamā

varēja

notikt

pirmais

svinīgais dievkalpojums, kas bija dievlūdzējiem pārpildīts.
Tālāk
padome noklausījās māc.
A. Piebalga plašu ziņojumu par garīgās
noriji

dzīves

lielinieku

varas

laikā.

Mācītājs uzsvēra, ka ar 1940. g. 17. jūniju
dzivē ienestais atbaidošais primitīvisms
un seklums sajaucis elementārākās vērtību problēmas, gan tikumus, gan pienākumus.
Pozitīva nozīme tam bija
vienīgi tā, ka tautā un ari draudzes locekļu vidū ar to izcēlās skaidrie raksturi,
ar principiem

un nešaubīgu

pārliecību.

aktīvi

baznīcas

pretinieku

pusē

nav

pārgājis.
Tomēr aizgājušais laikmets
savu negatīvo iespaidu atstājis un taa
vērojams ari draudzes dzivē. Tā, ii
draudzes locekļi, kas nav kristījuši bērnus, daļa nenāk laika iesvētīšanas mācībā, ir ari tādi, kas sarakstīti
Civ ar
birojā un nav kristīgi laulāti, ar ko tie
paši sevi pēc baznīcas satversmes izslēguši no kristīgās
draudzes.
Ir ari vērojami gadījumi, kur ģimenes ētikas principi tiek miti kājām, kur
daži trimda
aizvesto viri un ari sievas aizmirst savas

Armijas mācītāju

labā lieli-

draugi

un

pailgi

visos

grūtos

brīžos.
Mācītājs ar gandarījumu atzīmēja, ka no
draudzes baznīcas darbiniekiem neviens

Jaunie

pratināts

no čekas.

sauca

Amatnieku

savai

sargāt

kristīgu

draudzei

un tautai, bet par visām
no mums visiem
prasīs atbildību.
Kristīgā latviešu tauta
aizgājušā laika pārbaudījumus
izturēja.

Dievam, kas

lietām

un spēku, klusā

nopietnībā

nesa savu krustu, pierādot lielu upuru
mīlestību un krietni izturēja abus garīgos
uzbrukumus

— ticībai

Padomes

revizljas

sēdes

konisijas

un tautībai.

noslēgumā

ziņojums

pārskatu pieņemšana.
džetu tekošam gadam.

sekciju

biedru

bied-ības

sanāksmi,

lai

valde

sekcijas

sekoja

un

gada

Pieņēma arī

bu-

vairs

nepaguva

dzimtenē, pie

cākais

Erasts

sev

līdzīgu

amatu

Leitis.

—

sekcija,

2) Drēbnieku

kurā

ieiet

un

un dāmu drēbnieki, drēbju krāsotāji, adītāji, cepurnieki un audēji.
Sekc. vecākais
Jānis Ziemiņš. — 3) Frizieru amata sekc,

dalījās

kurā

par

100 biedru un biedrenes.

par dažādiem amatniecības
jautājumiem, sekcijas aizklātās balsošanās
izvēlēja
savu
vadību.
Sekciju izvēlētās
vadoSās personas
valde ir apstiprinājusi
sekciju amatos. PaSlaik pie biedrības dar-

bojas sekošas amatu

sekcijas,

kurām

ir

ieiet frizieri. Sekc. vecākais Ernests
Ozols. — 4) Galdnieku un ratnieku amata
sekcija, kurā ieiet šie amatnieki. Sekcijas
vecākais Rūdolfs

Trautmanis

—

5) Būv-

galdnieku amata sekcija, kurā
ieiet būvgaldnieki un namdari.
Sekcijas
vecākais
Mārcis

Ozols.

—

6) Kalēju, atslēdznieku

Šādi jaunievēlētie sekciju
vecākie:
1) Adu apstrādāšanas amata sekcija,
kurā ieiet kurpnieki, sedlenieki, ādmiņi u. c.

un skārdnieku
šie amatnieki.

ādas

amatu sekcija, kurā ieiet mechaniķi, zeltkaļi, sudrabkaļi, pulksteņtaisītāji, gravieri,

apstrādājoši

amatnieki.

Fr. Suberta

Sekcijas

vakars

ve-

Cēsis

Prof. Pauls Sakss ir izvēlējies

svēt-

dienas koncertam, Cēsu valsts mūzikas
skolā, Fr. Suberta skaistākas dziesmas.
Lai minam: Pie jūras, Mūzikai u. d. c.
lirika

Paula Sakša mākslinie-

ciskai personībai vienmēr bijusi tuva un
mīļa. Tur ari mākslinieks spēj sevi vispilnlgāki parādīt.
Lai atminamies tikai
senās izrādes «Trejmeitiņas», kur Sakss,
Suberta personā, guva vislielākos laurus.
Ari nesen sarīkotais Fr. Suberta vakari
Rīgā, bija pievilcis pilnu namu dziedoņa
cienītājus.

K. Veilands ar Cēsu simfonisko
orķestri ir rūpīgi strādājis, lai mākslinieciski

pilnvērtīgi
sagatavotu
Suberta
«Nepabeigto simfoniju» u. c. darbus.
Tāpat
sagatavotais referāts par vācu

lielā

muziķa

dzivi, ļaus mums

impulsus.
Koncerts
ar sākumu

notiks 2. pamatsk.

pīkst. 18.

telpās

amata sekcija, kurā
ieiet
Sekcijas vecākais Augusts

—

Dzirneklis.

7) Mechaniķu

un

smalkmechaniķi, elektroinstalatori

līdzīgu

un elek-

tromechaniķi.
Sekc. vec. Pēteris
8) Podnieku
un lidzigu
amatu

kurā ieiet podnieki, trauku

savā

sava

Gaiziņa.
Gaiziņš

paliek.

Un

paliks

vienmēr piemiņā latvju tautai,karavīriem,

Cēsu Lauku draudzei tas vīr», ko Gaiziņš audzināja, kas mīlēja savu Dievu
un savu tēvzemi, viņas kalnus un lejas.
Lai

svētīta

dusa

Dieva mierā.

Uzaicinājums
sēklas un zemes apsaimniekošanas
Sakarā

ar kara apstākļiem

lietā.

pilsētas

mūsu pārtikā, kādēļ

visiem Cēsu pilsētas zemes nomniekiem
un īpašniekiem pie pavasara

sējas darbu

izvešanas jāievēro un jāpilda tekošais:
1) Ģimenes
dārziņu nomniekiem
puse no platības saistoši jāapstāda ar
kartupeļiem,
2) zemes nomniekiem un Īpašniekiem, kuru zemes kopplatība nepārsniedz
2 ha, puse no apstrādājamās zemes tāpat saistoši jāapstāda ar kartupeļiem,
3) zemes apsaimniekotājiem, kuru
rīcībā atrodas par 2 ha lielākas zemes
platības, pēc iespējas vairāk jāpaplašina
kartupeļu
lauku platības, uz graudu
kultūru rēķina
Sakarā ar to Cēsu pilsētas pašvaldība

uzaicina visus Cēsu pilsētā eso-

sēkla jāpieprasa turpat Cēsu pil-

sētas valdē 4. istabā līdz š. g. 10. martam.

Ķipens.

sekcija,

podnieki,

ķie-

H. Drava,

Cēsu pilsētas vecākais.

Cēsu apriņķa

cenu uzraudzība

saukusi pie atbildības

sekošus pilsoņus,
kuri
nav ievērojuši noteikumus
par
cenām un tirgošanos: Pauli Strādinu no
Rāmuļu
pag. «Zemītēm» par neatļautu
cūkas gaļas uzpirkšanu; Pēteri Prauliņu
no Launkalnes
pag. «Rūpniekiem» par
to, ka iepircis neatļauti 9 cūkas spekulatīviem nolūkiem; Jūliju Augustu Pētersonu no Dauguļu pag. «Dauguļiem» par
spekulāciju ar gaļu un vistām. Par ga-

ļas tirdzniecības noteikumu neievērošanu
saukti

pie

atbildības

Edgars-Arvīds

Mārtinsons no Kūduma pag. „.Iaunķeviņām" un Augusts-Romāns Lūsiņš no
Dauguļu

pag. «Ābelītēm».

ģejdeģi un skursteņslaucītāji.
Sekc. vec.
Eduards Plakans. — 9) Mūrnieku un daiļkrāsotāja

amata

sekcija,

kurā

ieiet

šie

amatnieki.

10)

Sekc. vecākais Pēteris Majors.
Maiznieku, melderu un miesnieku

amatu

sekcija, kurā

Sekcijas

vecākais

Sekciju

mēneša
galdnieku

Sie

amatnieki.

Jānis Ripa.

sēdes

pirmā

ieiet

tiks

svētdienā.

katra

Pulksten

9 —

sekcija, pīkst. 10 —
namdaru
mūrnieku-krāsotāiu,

ādu apstrādāšanas

dāmu

dāmas

sekc, pl.

13 —

sekcija.

Tanī pat dienā
nieci

9„ 10., 11. un 12. martā 1942. g.

Nedēļas apskats
ii.

un ratnieku

12 — kalēju-atslēdznieku

dibināta

Kino teātris Metropole
I.

noturētas

drēbnieku,
un frizieru sekcijas, pl. — 11 mechaniķu,
maiznieku-melderu-miesnieku
sekc, pīkst.

tuvāki

izprast Suberta darbus un viņa radīšanas

atgriezties

tautas, pie

kungu

izvēlētu vecāko, viņa vietnieku
un sekretāru.
Katras sekcijas apspriedi vadīja līdzšinējais sekcijas vecākais.
Apspriedē piepārāk

savas

šos zemes īpašniekos un nomniekus pieteikt Cēsu pilsētas valdē 4. istabā lidz
š. g. 15. martam zemes platības, kādas
tie tekošā saimniecības gadā nozīmējuši
kartupeļu audzēšanai.
Izčukstošā kar-

vecākie

sa-

Apspriedušās

Lai varētu ari tālāk

savai tautai pakalpot, pagājušā gadā
A. aizbrauca uz Vāciju, bet no tās diem-

tupeļu
Cēsu

īstā sirsnībā

līdzinājuma produkts

uzdevums

garu un stiprināt tautā morāliskos spēkus, kopjot savu baznīcas dzīvi. Lai
Dievs palīdz katram ar uzticību kalpo)

mierinājumu

un draudzes

uz Rīgu.

viņš atvadās no Cēsu Lauku draudzes
un stājās mūsu bij. armijas mācītāja
amatā, lai tā kalpotu savai tautai un
karavīram
vadītu tos pie Dieva.
Ienākot boļševikiem, kādā svētrunā
māc. Apkalns asi protestēja pret bažu
nodošanu svešas varas rokās. Par šo
uzstāšanos viņš vēlāk ticis vairākkārt

laikā ir liels

darbu

baznīcas

tad

ģimenes saites. Savu runu noslēdzot,
māc. uzsvēra, ka kristīgai draudzei šinī

Baznīca ari pie mums bija labi apmeklēta, draudze
Dieva vārdā
meklēja

nieku varas laikā. Pieskaroties pērminderu darbam, atzīmēja, ka pērminderu
saime visumā savus garīgā amata solījumus turējusi svētus, pērminderi bijuši
draudzei par priekšzīmi dievkalpojumu
apmeklēšanā un bijuši mācītājam uzticīgi

nāvei,

iedzīvotājiem jāveltī lielāka vērība kartupeļu un dārzāju pairažošanai.
Gaļas,
tauku, piena un olu normēšanas dēļ,
kartupeļu
patēriņš strauji pieaudzis un
ari turpmāk kartupeļi un dārzāji būs iz-

Ar atzinību māc. pieminēja baznīcas
pr-ka K. Plosa, kasieres N. Andersones,
sekretāra Fr. Freiberga, draudzes valdes
locekļu J. Veinberga, K. Dūņa un draudzes dāmu
komitejas
pašaizliedzīgo

Suberta

Kino teātris Metropole

no lielinieku

stāvoklis
radikāli
mainījies par labu
draudžu dzīvei un jau dažu dienu laikā,

čaklāki
ilgi gai-

mūs atbrīvojot

lidz

kur jaunatni kā īsts paidagogs vadīja
pie Mūžīgā gaismas avotiem.
1935. g. P. Apkalnu aicina par

Bet
Cēsu

uzticīgs

bija vēl ticības māc. skolotājs Bērzaines
ģinfizijā un Priekuļu
lauksaimn. skolā,

žēl

Sargāsim taisno P un stiprināsim lautas morāliskos spēkus

«Esi

tevīm došu dzīvības vaiņagu.» Karavīru
saimē viņš bijis mīļš un iecienīts. Viņam
ari bija pišķirts Lāčplēša kara ordenis.
P. Apkalns savā laika bija ari Latgales
divīzijas un Cēsu garnizona mācītājs.
Apkalpojis ari Cēsu pils. draudzi un
ari vācu draudzi, bez tam vēl lielo
Raunas draudzi.
Blakus mācītāja amatam P. Apkalns

pie biedrības

komiteja.

ievēlēja

Par

Kristīni

tās

tika nopriekš-

Sērmūkslis.

Mūsu mazais zēns
Tēlotāji:

Jessie Vihrog,

Ernsten

von

Kllksteln.

Seansu sākums parastā

laikā.

_ Bērnu izrāde

„Erkšķrozīte"
7. martā

pl. 14,30. — 8. martā pl

12.

Vai nesekosim

viņu

Ka

priekSzīmei?

Ar

Ieriķu brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrības priekšnieka A. Kaņepes uzsaukums
leriņu ugunsdzēsējiem
ziedot uz atpūtas
rēķina vienu dienu meža darbiem, meža
materiālu sagatavošanai, kas ir tik nepieciešami iai laikmetā, lai nodrošinātu aizmuguri ar meža izejmateriāliem un siltumu
nākamai ziemai — bija atradis dzirdīgas
ausis. Neraugoties uz slikto laiku, svētdien, 1. martā agrā rīta stundā ieradās
pirmie talcinieki, lai ar savu darbu aplie-

dienā nebija daudz, baltās apšu Šķilas sa-

sāpoSiem locekļiem, jo brīvās kustības
svaigais meža gaiss un labā apziņa par
veikto darbu, bija labākā atpūta pārmai-

draudze.

Gaida-Lidija

Kalniņš

6 m.

veca

jāvalda

labai

kārtībai.

nodarbībām

stiādā rokdarbus un t. t.
Tā
pienāk pusdienas laikt.

Ciešanas laika dievk. baznīcā piekt-

Cēsu lauku

apb.

atpūsties

gultiņās.

Kristīta:

atpūtas

Bērnu dārzā

Ievērojot

Grāmatu

savu»

draudze.

technikai

galds

un ceļu būvniecībai.

.Laikmets" MV 9, illustrēts nedēļas žurnāls. Sākot ar šo numuru žurnāls sniedz arī radiofona nedēļas programu lidz ar plašākiem norādījumiem par galvenlem nedēļas raidījumiem. Programas nodaļu iekārtojis Ostland galvenā raidītāja
programas žurnāla līdzšinējais redaktors dzejnieks

ikdienai

darbus.

Andrejs Eglītis.
Laulāti:

Virskārtībnieks

Roberts

Urbāns

no Rozulas pag. ar Alvīni Grigors no Cesim.
Miruši: Mārcis Leitass, 89 g. v., no
Cēsim. Alvīne Šneiders, dzim. Dumbergs, 57 g.
v., no Cesim
Pēteris Likums, «i g. v , no Cēsim.
Pēteris Paeglis, 69 g. v., no Cēsu p. Kļavkalniem.

Lasiet

laikrakstu

„Cēsu Vēstis"

Ziņas:
Svētdien 8. martā pl. 10 no rīta
dievkalpojumi Sttiķn un Lencu skolās, bet nl. 12
diena dievkalp. Briežu skolā. Būs dabūjami baznīcas kalendāri un pierakstīs dievgaldniekus. —
Trešdien 11. martā pīkst. 7 vakarā cieranas laika
dievkalpojums baznīcā.— Svētdien 15. martā pl 11
dievkalpojums b.iznicā veltīts bij. draudzes māc.
P. Apkalna piemiņai. Dziesmu lapiņas un dziedās
Cēsu vīru koris dir. skolotāja K. Smita vadibā.

Kalpone-aukle
mazā

ģimenē pie 10 mēn. veca bērna pastāvīgai
dzīvei mājā vajadzīga Veļama gados vecāka. Of.
nod. šīs av. kant. līdz 10. martam Mš 1824.
Izdevējs: Cenu pilsētas paivaldiba.
Atbildīgais redaktors: Arvīds Paukulls.
espiests Cēsu spiestuve,

Cēsīs, Rīgas ielā X? 87

Iepērk
par 40°/e—100'Vo paaugstinātām

cenām

ikdienas

no

pīkst.

8—12

un 13—16 noliktavās pie Cēsu pils
burkānus,

60 gadu vecumā ir miris Vācijā, Gotā, 1942. g. 4. februāri

pētersīļus,

kāļus,

un kremēts 7. februāri.
Viņu mīlestībā un pateicībā piemin

'

Cēsu

Lauku
draudze, padome,
valde, dāmu komit., pērminderi
rjn

atsaucību

.Izglītības Mēnešraksts" N° I —
janvāris 1942. g. Iznāk reizi mēnesī. Izdevēja:
Izglītības un Kultūras ģenerāldirekcijas Mācībaslīdzekļu nodaļa Rīgā, Kr. Barona ielā 4, atbildīgais
redaktors: cand. phil. Heronlms Tichovskis, techn.
rcdaktors-sekret.īrs: Arnolds Rudzītis.
.Satiksme un technika" N? 2, 1.atv.
satiksmes ģenerāldirekcijas mēnešraksts satiksmei

sevišķi stingri ievēro

veikt

lielo

Redakcijai piesūtīti šādi izdevumi:

aug un mācās visus labos darbus un
tikumus.
Bērnus ieit jau no paias mazotnes pieradina kārtībai, tīrībai un
zināmai disciplīnai. Vecāki par to laiku
netraucēti

cēsnieku

cienītāji

kultūrfilmas.

higiēniskos apstākļus un piegriež lielu
vērību bērnu fiziskai audzināšanai.
Ari
bez vecāku klātbūtnes
mazie pilsoņi

var

kino

kino izrādēm, sākot ar So nedēļu un
turpmāk, kino .Metropol" sniegs katru
nedēļu divas programas: vienu — pirmdienās, otrdienās un trešdienās, bet otru
sestdienās
— ceturtdienās, piektdienās,
un svētd ēnās. Blakus labākām mākslas
filmām, apmeklētāji katrā programā redzēs
arī saistošos nedēļas apskatus, kā ari isas

Malda Veldre no Cēsim.

Pēteris Apkalns
patvērums un mana daļ i mūžīgā.

Pēc

ēd launagu un tad mazie sāk posties
jau uz mājām, bet daži bērai, kuriem
vecāki no boļševikiem aizvesti vai kam
vecāki nodarbināti darba maiņās naktis,
paliek dārzā ari pārgulēsanai pa nakti.

Mūsu bijušais ilggadīgais Cēsu Lauku draudzes mācītājs

tačuTlDievs:esrmans ārds

tās garšo labi

nemanot

dien 6. martā pīkst, 'j, 7 vakarā. Dziedas Cēsu
Arodskolas koris M. Ozoliņa vadībā.
Sestdien, 7 martā pīkst. 6, svētv. baznīcā.
Svētdien, 8. martā pīkst. 10, bērnu dievkalpojums lūgšanas namā.
Svētdien, 8 martā pl'tst. 11, dlevk. baznīcā.
Svētdien, 8 martā pīkst. 5 p. p. dievkalpojums lūgšanas namā.
Draudzes dāmu koni sanāksme zakristejā
pirmdien 9. manā pīkst. 6 vakarā.

Laulāti:
Heinrichs-Vilhelms Korbmocliers ar Emīliju Krūmiņš no Ctslm, VoldemārsAlberts Pavliks no Rīgas ar Elzu Mickis no Cēsīm.
Miruši:
Vācijas lidotājs Alfrēds Folgmann, ro Elmshornas 24 g. v. apb. Cēsu Pilsētas
,. 2!v II.,

aizvien

Ziņas:

S.

Pēc spraigām

kami

Bērzaines k. 25. II, Kristīne Martinsons 66 g. v.
apb. Bērzaines k. 8 111., Jūle Reņķis 78 g. v. apb.
Bērzaines k. 8. III., Pēteris Birzkups 78 g. v. apb.
Bērzaines k. 8. III.

kas visu nedēļu sēdējuši kancelejās, nenāktu Šāds meža sports par svētību? Ja
griba būs, tad arī sliktos satiksmes ap-

zinas.

pilsēta»

Cēsnieki lieli

dārzs

Par bErniem gādīgi rūpēja» dārza pārzine māsa L. Slmane, audzinātāja
A.
Liepiņa, viena saimniece ua trīs* kopējas. Darba ir daudz, jo iai bērnu pa-

gluži

Vai ari citu organizāciju, bet it sevišķi pilsētas dažādo iestāžu darbiniekiem

Cēsu pilsētas

Cēsu

bērnu

un par uzturu mazajiem dārza iemītniekiem nav jāsūdzas. Ir gaļas un «aknu
ēdieni, netrūkst ari saldā ēdiena uz ko
mazie seviiķi kāri.
Pēc pusdienām, no
pīkst. 13 mazajiem dažas stundas patī-

meiter.es

darbam.

Baznīcas

janv.

lai tos nodotu audzinātāju gādīgās rokā»,
lai ap pl. 17 bērnu» atkal saņemtu atpakaļ.
Mazie Šeit tiek labi pabaroti, apkopti
un siltā» telpās jūtās (oti žirgti un jautri.
Ap pl. 8 30 bērniem dod brokastis, tad
mazo» cienā ar kafiju
vai pienu un
maizītēm.
Pēc tam sākās i.odarbibas
un mazie rotaļājas, spēlējas, dzied, zīmē,

Kaut ari So vīru pirmajā

stākļos tomēr atradīsies ceļi uz mežu.

g. 9.

pilsētas

Darbs
bērnu
dārzā sākās jau prieks
pīkst. 8 norīta, kad vecāki aizejot darbā
sāk vest turp savus mazos lolojumus

rindotas kārtīgās grēdās, vakarā liecināja
ka veikts tomēr liels darbs.
Uz māju ejot, neviens no Šiem talciniekiem nesūdzējās par nogurumu vai

ņus ikdienas

i.

Cēsu

bērnu dārzs atrodas jaunās telpās —
Palasta ielā 14. Telpas ir siltas, irtas
un ļoti parocīgas.
Cēsu pilsētas bērnu
dārzā mazo iemītnieku patreiz ir 35,
vecumā no 8 mēnešiem līdz 8 gadiem.

saulē

cinātu, ka viņi ir Sī laikmeta cienīgi viri
un ka kara apstākļos var iztikt ari bez
atpūtas dienas.

darbojas

SĪpolUS,

kāpostus, skābus,

sēnes, sālītas,

.

kāpostus, svaigus,
I. ? .
Ķirb|US#

IIUK'1tfjjs.

žāvētus

cigoriņus,

_

^ „
nežāvētus,

un

dzērvenes.

Pilsētas robežās esošo dārzsaimnieclbu īpašnieki un pārEjie, kam pec līguma jānodod
svaigi vai skābi kāposti, mucas skābu kāpostu Ievietošanai var saņemt augšmin. noliktavas.

Mirušā mācītājā P. A p k a 1n a piemiņas dievkalpojums notiks Cēsis, sv. Jāņa baznīcā
15. marta pulksten 11.

Cēsu Patērētāju

biedrība.
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Pērk

Depuf ātniaks- laukstradnieks
W
H

Pēc ilgām un grūtam ciešanām Dieva miera aizgāja mūsu mija māmiņa, H
B

vecmāmiņa, māsa un tanla

i JCristtna jMārtinsons dz. pūriņš I
Sļ

1942. g. 25. februārī savā 66. dzīvības gadā. Izvadīšana š. g. 8. martā pl. 13 H

ļlj

no Bērzaines kapličas uz Bērzaines kapiem.

I
H

Dziļās

Nu pēc ciešanām un mokām
Zeme saldi dusēt var,
Jm Kur nekāda netaisnība
Svēto miera neaizskar.

ar govi, meklē pastāvīgu darba vietu 2 cilv. un
visa» lauks, mašīnas un var būt priekšstrādnieks.
kant. zem J* 1756.

Bj

rklorlckmīrrlck
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BJ
B
fll
B]

Beamter
der mlt
allen
vorkommenden
Btiroarbeiten einschliesslich Buchtuhrung elngehend vertraut und
an selbstāndiges Arbeiten gewdhnt, sucht Anstellung. Angebote erbeten u. Oi. Ni 1805.

Pazaudēta

Jānis Šieijs

Mēbelētu Istabu

pie ilgām ciešanām aizmiga mūžīgā mierā 1942. g. 2. martā. Uz klusu
pavadīšanu i. g. 8. martā uo Bērzaines kapu kapličas Bērzaines kapos
pēcpusdienā
lu(jz
PIEDERĪGIE.

3 lolidi kungi
kopvec. 70 gadi, vēlas iepazīties nopietnā precību nolūkā ar latvju
meitenēm 18 līdz 24 g. vecām. Rakstiet savu biogrāfiju un vēlama ari ģīmetne (kuru uz vēlēšanos sūtīs atpakaļ) uz Drabešiem,
pasta palīgnodaļa, p. k. Ni 9 — Vecākam, Vidējam un Jaunākam.

Valsts Bērzaines saimniecībai vajadz.

faukstrādnieks-deputātnieks
precējies. Pieteikties pie saimn. vadītāja Dārza iela Nķ 32 dz. 5.
Tāļr. Cēsis 207 no pl. 8—11, ari svētdienās.

Dārza mācekli
vajadzīgi Priekuļu iauksaimn. vidusskolas saimniecība, Priekuļos.
Tuvākas ziņas personīgi vai pa tālruni Priekuļi 5 vai 48.

»"^^»^»»i' » ' i/^n^^w^i^»» —MW v^< —»r >r^rr*rn_0TijO«n

2 māsas meklē
mīļus dzīves draugus. Vidze 20 g.,
gaišmate, maigas dabas; Selga —
18 g , tumšmate, temperamentīga.
Of. šis av. kant. M 1822.
Lai meičas atsaucas
Kaut pūrā nav nekas

3 braši latvju zēni
veļas Iepazīties ar jautrām dzīves
meitenēm vec. no 18
līdz 21 g. Vēstules ar ģimetni,
kuru uz velēs, sutīs atpakaļ, adr.:
Harijam, Viesturam, Vilnim —
Līgatne pasta kantorī.
priecīgām

DEJOT
kas var iemācīt divus jaunekļus ar
priekšzin. Of. Š a. k zem M> 1809.

Pard. kuigarnituru
katls .Lanc" 10 mslīd. v., _ māsiņa .Maršala" 48", darba kartībā
Piepr. šis av. kant. Of. ."* 1048.

pret labu atlīdzību vēlas. Piedāvājumus lūdz adresēt šīs avīzes
kantorī M> 1823.

Jaunkundze
meklē mēbelētu

istabu vai labu
gultus vietu. Of šīs a. k. tk 1234.

KOdras racēji
vajadzīgi Veselavas lauksalmniec.
b-bai apm. 4000 kub. m. izgriež.
Pieteikt. Veselavas pag. Nameļos.

Pie bērniem
vajadzīga vecāka sieviete Veselavas pag. Nameļos.

Meita vajadz. uz laukiem
7 klm no Cēsim.

Laukstrādnieku

vajadzīgā uz laukiem Cēsu tuv.
maza saimniecībā. Piet. Gaujas
iela 11, Dziedātājs.

Lauksaimnieks

uzvalka drānu

Darba

un

ratus

pa

labu

vēlos pirkt. Pied. adr. Pētersonam st. Ieriķi, Veļķos.
Pērk

mazlietotu

dāmu

velosipēdu

Pied. šis av. kant. zem

3* 1767.

Vēlos pirkt

vajadzīgi 6 ha liela saimniecībā
Cēsu pils. admin. robežās. PriekšPieteikt lūdzu šīs avīzes kantorī.
rocība dārzkopim. Piet nod. šīs
av. kant. zem N° 1757.

Pērku

Graudnieks
vajadzīgs Drabešu p. Virgabaļos.
Pieteikties Ieriķi 39.

vajadzīgs Priekuļu
Aramzemes 10 ha.

3—4 lamp. (tikla) pērk. Pied. šis

L. - Kampās.

Vie-

Deputfitniekslaukstrādnieks
vajadzīgs Kārļu pag. .Vītegās*.
Piet. pa telef. Kārļi 20, vai svētdien līdz pl. 12.

Lauku māja
izgraudojama
Tuv. ziņas Cēsu pils. aptiekā, kasē

Uzticama kalpone
vajadzīga veikalā. Pieteikt. Rīgas
iela 3, veikalā.

gaļas maļamo mašīnu ne mazāku
par 8 mm. Rīgas ielā 3, veikalā.

Aptieku pudeles
katrā vairumā pērk Sark. Krusta
aptieka Rīgas ielā 30.

Pārdod karu

laiviņu

divvietīgu, koka ar finiera
N5 1776. Of. šīs av. kant.

av. kant. Nķ

1814.

Meklē pirkt

Rentnieks
meklē 1 zirga vietu. Tuvāk, ziņas

P. Gaides tirgotavā Cēsīs,
nības laukumā K° 1.

niķelētu bērna dzelzs gultiņu.
Makslļu augst. cenu. Lūdzu ziņot
1 m. laikā šis. a. k. zem M 24244.

RAOIO

Graudnieks

steidz, pērk
Pied. š!s av. kant. zem

Pieteikt

dāmu rokas vai kabata»
pulksteni

Pērk

Kalpone

zirgu.
tālruni Drabeši 24.

paris —

deputātnleki

Piet. šīs avīzes

kantorī Ni 1802.

darba

turamo govi

jauna, uzticama, vajadzīga lauku saimniecībā pie labiem dzīves
apstākļiem Cēsu apriņķī. Tuvākas ziņas Cēsīs Pils ielā 7, pie sētnieka. Turpat vajadzīga jauna meitene, kā izpalīdze saimniecībā, kura prot govis slaukt.

virve ar barības maisu 24. febr.
braucot uz Raunu .Valdes' malk.
krautuvēm
God. atradēju lūdz
nodot Priekuļu pag. namā.

Mans mīļai» dzīves biedris, brālis ua svaini»

ganam. Parzin
Piepi, šīs avīzes

Saimniece -kalpone

M
Sērās

labu

virsu.

agaves

puķi.

Vēstis" kantori.

Piedāvāt .Cēsu

Oarba zirgu
pērk Priekuļu pag. .Mazeicenos."
Piet. šis av. kant. Ns 1825.

Šuvēja
pieņem darbu Raunas ielā 3 dz. 1-a

Govs turēšanai
pārdod. Caunas ielā 1, Cēsis. Turpat pērk čug. krāsniņu ar dflmv.

Darba

zirgu maina

pret labu piena govi. Adr, Priekuļu pag. Lejaszābakos. Telef.
Priekuļi 47.

Jauupiena govs
pārdodama Drabešu p. Vecģikšos.

Laukstrādnieks
kas prot ar mašīnām rīkoties

un

vadīt saimniecību, kā arī

kalpone
pie lopiem

vajadzīgi

Veišāros, tāļr. 141.

Cēsu

pag.

