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Lwahk peektdeenâs.

BauskasWehstnesis
Numurs maksà 8 şantiini.

32. n-rs

Nedakzìja, ekşpedizija un kantoris: Bauşkâ,
Ruhpneezibas eelâ 1«, tahlr. 131. Atbild, redaktors

runājams treşchdeenâs no pl. 9—15

Aboneschanas maksa:

Bes peeşuhtişchanas par weenu mchneşi 30 şan

Ar peeşuhtişchanu par weenu mehnesi 40
„

Sludinājumu makşa: preetşchpuşê 50 snt., tekstā 40 şm

slud. daļā firmu un ispreezu şlud. 18 şant., pahresee 14

sant., darba metletajeem 5 şant. par weenşlej. petitrino.

Peektdeen, 1937. g. 31. decembrī

Jaunā gadā.
Jāzeps Valdmanis.

Neslēp ēnā savu seju,
Ļauj, lai liesmas glāsta to —

šovakar es laimi leju,
Gaišu laimi Tev tik vieni

Ko Tu vēlies, domās mini —

Visu varu tagad dot,
Kad jau manu mūžu, zini,

4

Tu ar prieku glāstos sien.

Un kad oglēm pāri vīsies

Pelēks pelnu pavediens,
Sirds ar laimi apmainīsies
Tavu acu gaismā vieni

Neslēp ēnā savu seju,
Ļauj, lai mirdzums pāri skrien;
Šovakar es laimi leju

Tev un mūsu mūžam vieni

Mazpulku dahwanas

Ziemasswehtkos.
Maspulku dalibneeki şchogad, lihdsigi

Lepreekşchejeem gadeem, gahdaja par See-

masşwehtku eglitem un smehttu dahlva-

nam ziteem maseem pilsoņeem ganpilşehtâ,

gan ari laukos. Rigas nomada maspulku

dalibneeki şaņehma no ziteem nomadeem

Zeeniassmehtku eglites un isdalija tàs ap

luhkstots Rigas ģimenēm.
Rigas nomada maspulku dalibneeki

awukahrl pagatamoja dahwanas Latga-

galēs, lehtabpils, Ventspils un Leepajas

apriņķu masajeem draugeem. Dahwanu

paziņās parasti bija kahds apģehrba ga-

bals, kahda grahmata, maj ratstamleetas

un Seemassmehtku kukulis.

Ģchowakar bauşkeneeşchi sastopas

Aissargu nama. Ja Eeemasşmehtkos

mehs zeemojamees draugu un radu ģi-

menês, tad Jaungadu mehds sagaidit

ahrpus mahjas. Tà tas kà nerakstits li-

kums eekarojis şawas teeşibas un nam

muhşu şpehkos te ko grosit. Un tad nu

wezà gada wakarâ ļaudis sastopas lai

şcho muhschibâ aisgahjuşcho iswaditu, bet

Jauno gadu zeenigi eewestu miņa teeşi-

bâs. Par şchahdu jauttu un raibu Ja un-

gada şagaidişchanu Bauska gahdajuşi

şwehtku rihzibas komiteja un aizina mi-

şus sagaidit un pawadit şcho makaru

Aissargu namā. Lai weeşi nejustos gar-

laizigi, ir gahdats par gadu maiņai pee-

mehrotu programu. Beatrişes Wigneres

baleta studija şuhtijuşi şawas labatàs

audseknes, kas ispildis gan nopeetnas,

gan ari jautras dejas.Deju preekşchn.us kla-

weerem pawadìs brihwmahkşlineeze Kap-

teine, kas şneegs ari mairakus solo

preekşch nesumus. Reschişors Fr. Lihzis

ruhpejees par peemehrotu komēdiju, bet

Ludmigs Şchanteklers şarakstijis şpezialu

Sauşkas Jaungada prologu, kura iswil-

kums eeşpeests muhsu laikraksta şchìs dee-

nas numurā.

Lai wkfeem şchis makars buhtu peeee-

tams. eeejas zena nolikta sema — i ls

no personas.
Galdiņi resermejami pee kluba ekono-

ma. Wakara şahkums pl. 9, bet beigas

pl. 5 rihtâ.

Bauskas strahdneeku

dzihwe.
Bauşkas strahdn. arodbeedriba 0. jan-

warî plkst. 14, Aissargu nama sahlê rih-

lo Seemasşmehttu egliti şaweem beedru

behrneem. Garigo aktu ispildis mahzita,s

G. Tuhrs. Kà meeşis no Rigas eerà

şees Latwijas Darba Kameras pabrstah-

mis. ProgķaMU ijpildìs pilfebtàs behrnu

àahrsa audsekņi, beedribas koris un stch-

gu orķestris. Eeradişees aci Seemasşioeht'

ku wèzļtts un apdahminas masos meesus.

Eeeja şarihkoiumâ peeauguşcheem pret

lavprahtļgesm seedojumeem, behrneem

— brihma.

Bauskas strahdneeku arodbeedribas

malde peeņehma budschetu 1938. gadam

Ls 3610.— apmehrâ.

Beedribas malde luhds beedrus nokahr-

tot mehl nenomaksātas beedru naudas

un isņemt beedru grahmatiņas. Turpat,

beedribas telpās, Weenibas eelâ 51, kat-

ru deenu no pl. 6 wakarâ mar peeteik-

tees beedribas telpu apkopēja.

Svētdienas skolai eglīti dedzi

nās 1. janvārī pl. 17 pilsētas pamatsko-

lā. Garīgo aktu vadīs mac. G. Tūrs.

Polizijas darbineeku wakars Bau-

şkâ. Bauskas apriņķa polizija rihko 15.

janwarî Aissargu namā samu gadskahr-

tcio iiniikojumu, kurā meeşoşees lelga-

was teātris ar komēdiju „Ahrsta noşleh-

putns". Pehz israhdes balle. Vakara

atlikumu isleetos polizijas darbineeku kul-

turalàm majadsibam.

Pārkāpjot nodzīvotā gada slieksni.
J. Piekuss.

Balts un sniega bagāts šogad pienā-
cis jaunais gads. Kur vien skatāmies —

visur tīrs un spodrs: balti mūsu lauki,

baltas pilsētas. Visur miers, visur klu-

sums. Un kāpēc gan lai nebūtu miers

— ir taču visu laiku čakli strādāts: mū-

su zemes arājs ir nepiekusis visu gadu
gan aris, gan sējis, gan vēlāk ražu ko-

pā vācis un tagad no darba tīrumā stā-

jies, lai sakārtotos jaunam darbam nā-

košā gadā. Un gada beigās, pavelkot
svītru apakšā gada rēķiniem un novēr-

tējot gadā gūtos panākumus, viņš ar

gandarījumu izjūt, ka smagais darbs

nav bijis veltīgs, tas devis panākumus
un prieku jaunam darbam nākotnē.

Miers un klusums ir arī pilsētās. Gan

zem apsnigušiem pilsētu namu jumtiem
darbs rit parastā kārtībā, tak arī še

valda mierīgs noskaņojums, jo katram

ir savs darbs, ir iztika, kas agrāk zie-

mas periodos ne katru reizi tā bija. Bet

visam pāri veidojas apziņa: tā tas ir

šodien un tā tas būs arī uz priekšu, jo,

kopš 1934. gada 15. maija vēsturiskiem

notikumiem, mēs esam pieraduši ticēt

labklājībai un kārtībai. Un tikai ti-

cēt vien, par to mēs ik aienas un ik uz

katra soļa varam pārliecināties gan pa-

ši savā personīgā, gan arī visas valsts

dzīvē.

Ja agrāk zemkopis pavasarī nevarēja

zināt un aprēķināt, ko viņš par savu

darbu rudenī saņems, tad tagad šai zi-

ņā neskaidrību nav. Valsts noteiktās ce-

nas lauksaimniecības ražojumiem ir pa-

darījušas stabilu lauksaimnieku budžetu

un viņš tādēļ var domāt par plānveidīgu
soimniekošanu un savas saimniecības

iekārtošanu. Arī ierēdnis, agrāko partiju
laiku varas vīru rokās, bija tikai nožē-

lojams laipotājs, tagad, turpretim, arī tas

var savu darbu tā strādāt, kā to prasa

valsts intereses un likums. Un vai ap-

mierināts un priecīgs nevar būt strād-

nieks, zinādams, ka par viņu nomodā

stāv valsts, lai viņa tiesībām neviens ne*

varētu klātķerties. Dar/ba un reizē ar to

iztikas tagad netrūkst, bet apziņa, ka

strādnieks ir līdzvērtīgs un nepieciešams

savas valsts pilsonis, stiprina viņu sa-

vas valsts un tautas kopības apziņā.

Pagājušais gads ir bijis nozīmīgs tanī

ziņā, ka, valdības veicināta, vairojusies
latviešu līdzdalība tirdzniecībā un rūp-

niecībā. Lai atceramies tikai visas jaun-

dibinātās akciju sabiedrības, kuru mēr-

ķis ir šiem pasākumiem piesaistīt plašā-

kas latviešu tautas aprindas un ar valsts

līdzdalību nokārtot šajās nozarēs iesāk-

ņojušās nekārtības un sveštautiešu no-

teikšanu. Cik lielu svētību šie pasākumi
nesīs, mēs jau izjūtam un ar katru die-

nu izjutīsim vēl vairāk. Nevar nepiemi-
nēt arī kopdarbības nozarē izdotos li-

kumus un rīkojumus. Visi šie likumi un

rīkojumi rakstīti izpildīšanai un savu

svētību pilnā mērā varēs pierādīt tikai

tad, ja mēs visi kā viens aiz tiem stā-

vēsim un tos atbalstīsim. Nedrīkstam aiz-

mirst, ka notecējušais gads bija mūsu

jauno lauksaimniecību biedrību organi-
zēšanas gads. Tagad, kur šīs biedrības

nodibinātas katrā pagastā, mēs jūtam,
ka viņas ir saviļņojušas mūsu zemkopjus
ražīgam darbam un, ka panākumi neiz-

paliks, tas visiem ir skairds. No šo bied-

rību izraudzītiem darbiniekiem tiks iz-

raudzīti Latvijas Lauks. Kameras locekļi
un tā paši darba darītāji būs arī lauk-

saimniecības lietu vadītāji un kārtotāji.
Kameras ir arī tirgotājiem-rūpniekiem
un strādniekiem un šo Kameru pārstāvji
būs valsts saimniec. padomes locekļi, kuru

padome sanāk šinīs dienās, lai dotu sa-

vus atzinumus par izdodamiem likumiem.

Tādā kj.tā mūsu valdība roku rokā ar

visu valsts novadu un visu šķiru pārstāv-

jiem veido un veidos mūsu valsts lab-

klājību un varenumu.

Par mūsu valsts sasniegumiem ir daudz

laba dzirdēts, ne tikai pašu zemē, bet

arī ārpus valsts robežām, un par teiktā

patiesību mēs paši ikdienas varam pār-
liecināties. Šādos apstākļos ir dabīgi un

pareizi uzstādīt jautājumu —kā viss tas ir

j radies un gadījies. Vai tāda labklājība
ir pārņēmusi visu pasauli? Un tūliņ
mums ir gatava arī atbilde: nē, visur

nav tā kā pie mums. Mēs zinām, ka

daudzu valstu iedzīvotājiem ir daudz

plānāks maizes rieciens kā mūms un

mēs zinām, ka arī citādā ziņā tur iet

daudz sliktāki kā pie mums. Nerunāsim

par mūsu tuvākiem kaimiņiem, kuriem

šai ziņā iet sliktāki un tur saimnieciskā

rosība veidojas daudz lēnākā gaitā ne-

kā tas ir Latvijā, bet pieminēsim tikai

kādu lielvalsti, kurā pat kreklu

šūt, nevar tik, garu cik to katrs vēlētos.

Kā redzams, nekāda Paradīze zemes

virsū nav radusies, bet katra tauta un

katra valsts pati saviem spēkiem veido

savu labklājību un laimi. Kas ir mūsu

labklājības un
laimes pamatā, mēs zi-

nām — tā ir latviešu darba mīlestība

un centība, bet kas šos spēkus ir atrai-

sījis un pareizā gultnē ievadījis — ir

mūsu tautas lielais Vadonis Dr. Kārlis

Ulmanis, kurš ar savu un valdības

nenogurstošo darbību un gudriem liku-

miem kārto un vada valsts lietas tā, ka

panākumi un sekmes redzami ik uz so-

ja. Un šie panākumi un sekmes būs

ilgstoši, ja vien mēs paši to gribēsim,

jo izprotot lielo laikmetu, kurā tagad
dzīvojam, no savas puses darīsim visu,
kas mūsu spēkos stāv, lai šīs sekmes ne-

mazinātos, bet vienmēr pieaugdamas
nestu svētību ne

tikai mums pašiem per-

sonīgi, bet visai valstij.

Stāvot uz nodzīvotā gada sliekšņa un

pametot skatu atpakaļ pagājušajā gadā,
mēs labi varam pārredzēt savu rīcību

un labi būtu, ja varētu teikt, ka esam

visu darījuši, kas mūsu spēkos stāvējis,
vai dažureiz neesam bijuši neauglīgi
kritizētāji un laba noliedzēji, vai savā

pārgalvībā dažreiz neesam noraidījuši
sava līdzgaitnieka, vai kaimiņa labi do-

mātu aizrādījumu un it kā par spīti da-

rījuši to, ko, varbūt, nebūtu darījuši, ja
uz to mums nebūtu aizrādīts? Vai savā

darbā esam darījuši visu to, kas mūsu

spēkos? Vai nevarējām pagājušā gadā

aizlāpīt un uzpost savas ēkas nolietāto

jumtu jeb pievest savai akai dažus ve-

zumus grants, lai pie tās slapjā laikā

pa dubļiem nebūtu jāmīcās pašam un

strādniekiem? Vai beidzot savā ģimenē,

esam bijuši labi locekļi un neesam pār-
kāpuši mums atļautās robežas? Un ja

uz šiem un tamlīdzīgiem jautājumiem
varam dot pozitīvas atbildes, tad, arī

nākošā gadā ieejot, varam būt apmieri-

nāti, ka savu pienākumu esam izpildī-

juši. Bet ja tā nav, tad mums ir jālabo-

jas, ir jāpārvar savas vājības un trūku-

mi un jaunam laikam ne tikai jāsola
labi darbi un krietni tikumi, bet solīju-

mi arī svēti jāpilda.

Jaunais laiks no mums visiem prasa

jaunas sirdis — jaunu garu un darba

sparu. Ja vienu reizi nav izdevies kāds

pasākums, sāksim vēlreiz un redzēsiet,

tas veiksies. Ja Šodien vēl savas mājas

neesam tā uzkopuši kā to esam gribē-

juši — vēl ir laiks to padarīt — tikai

rokas pie darba!

Ja valstīs, kur pievāc un krāj katru

nederīgu papīrīti, var būt tīras un glītas
lauku mājas, tad vēl jo vairāk tādas

var būt pie mums, kur materiālās iespē-

jas šai ziņā ir daudz labākas. Ja sliktās

un mazauglīgās zemēs var iegūt aug-

stas ražas, tad vēl jo labāki tādas var

iegūt mūsu maizes zemītes laukos. Un

slikti mēs būtu saimnieki, ja to nepierā-

dītu un nepanāktu. Viestura piemiņas

pils atklāšanas svinībās mūsu tautas Va-

donis teica, ka viņš gaidot no mums,

zemgaliešiem, kas vienumēr ir pašapzi-

nīgi ļaudis bijuši, jaunas pašapziņas

mošanos, un lai jaunā pašapziņa iz-

paustos krietnos darbos savas valsts la-

bā, viņas izveidošanā un stiprināšanā.
Mēs visi augsti cienām un mīlam savu

lielo Zemgales dēlu — mūsu tautas Va-

doni Dr. K. Ulmani un, viņu mīlēdami

un klausīdami viņa aicinājumam, radīsim

arī atbalsi darbos savās mājās: celsim

ražas, kopsim un daiļosim savas dzim-

tās sētas, augsim vienprātībā un pienā-

kuma apziņā pret saviem līdzcilvēkiem,

savu pagastu un valsti. Vecā gada
aicinājumam dosim atbildi jaunajā ga-

dā, atbildi, kas būs varena savā spēkā
un diža savos panākumos.

Uz to — daudz laimes jaunajā, 1938.

Jaunā gadā.
Nahkamais gads wisşekmigak attaisnos

uf wiņu liktas zeribas par şaimneezişko

neatkaribu un mispahrigu labklahjibu

laukşaimneezibâ, ja ikweens şawa darba

daritajs stahwes şawa usdemuma aug-

stumos, t. i. buhs mahzijees no peedsih-

wojumeem, şekos malsts madibas doteem

norahdijumeem, aismeenu zentisees pa-

pildinat şawas sinaşchanas un şekos şawa

aroda literatūrai, paturot prahta tahda

meza laukşaimneeka mahrdus: „Naw tik

nabagas şaimneezibas, kas neşpehtu lauk-

şaimneezibas schnrnalu abonēt un nam

tik bagātas, kas maretu to nedarīt.'*

A. Sala.

Bauskas rajona agronoms.

takq Jaungada dāvana - Uzvaras laukuma loterijas loze!



Bauskas dzihwe.
MiriS kahrtibneeks Brasowşkis.

Kà jau siņojam muhsu laikraksta pag.
numurā, Bauşkas pilsehtas jaunākais
polizijas kahrtibneeks 40 g. w. Wilis
Brasowştis paşchnahmibas noluhkâ şa-
şchawàs. Nelaimigo kahrtibneeku eewee»

toja Bauşkas şlimnizâ, tur tà şpehzigais
organisms zihnijàs starp dsihwibu un

nahwi 6 deenas. Seemasşwehtku treşchâ
deenâ B. mira. Wiņa mirstigàs atleekas
2. janwarî apbedìs Wezşaules kapos.

Aenu inspektors şodijis Zenu in-
spektors şodijis labibas tirgotawas ihpaşch-
neezi Nachamu Farberi no Aissargu
eelas 3, Bauştâ, ar 30 ls par zenu in-

şpektora rihkojuma nepildişchanu.

Dfihwojuşchi Latwijà ar notezeju-
scheem dokumenteem. Bauştas robesch-
apşardsibas preekşchneeks şodijis Leetuwas

pawalstneekus: Peteri Laşomşki. Zepli
Natşchinşu. Joni Marinşku un Winzu
Januşchaiti katru ar 5 ls par dsihmo-
şchanu Latwijâ ar notezejuşcheem doku-
menteem.

Eezelti dişkontkomişijas lozekti. Lat-

wìjas Bankas padome eezehla Bauşkas
nodaļai par diskonta komisijas lozekļeem:
I. Freiju, W. Kalniņu un E. Kaşparşonu.

Nodokļu departaments aisrahda, ka
pehz pastahwaschà Nodokļu nolikuma

21). p. tirdsneezibas un ruhpneezibas
sthmes nahkamam 1938. gadam ispehr-
kamas mehl şchinî gadā.

Par sihmju neispirkşchanu likumā pa-
redsetâ laika, t. i. mehl şchinî gadā, mai-

nigeem, neatkarigi no sihmju ispirkşchanas
peeşpeedu kahrtô, draud mehl şods lihds
deşmitkahrtigai siymes wehrtibai.

Pateiziba. Tehjas galds şch. g. 17.

un 18. dez. Bauskas pilsehtas skolas eglites
makaros kopā ar skaidru naudu us seedo-
jumu wahkşchanas lokşnem demis atlikumu

572,66 ls. Minetà şumma eerakftita
skolas padomes eenahkumos un teek is»
leetota truhzigo skolēnu apgahdaschanai,
galwenâ kahrtâ ar mahzibas grahmatam
un rakstamleetam.

Isşaku şirşnigu pateizibu tşchaklajeem
seedojumu mahzejeem — skolas padomes
lozekļeem, miseem atsauzigeem seedotajeem,
skolēnu mahtem — tehjas galda rihko-
tajàm un maditajam un miseem scho
makaru apmekletajeem.

It semischķa pateiziba par prahmeem
seedojumeem — A/H. şaweenotàs dsir-
nomas, firm. W. Oşcheneeks, kolonial-

pretşchu tirg. (L. Millers, br. Feitelşoneem,
G. (Achmarzam, W. Warenais ģimenei,
Otilijai Millers, A. Leepam, I. Luhsim,
Sch. Kmehpam, alus daritawai Lodiņşch
v. veedr., P. Anderfonam, br. Stankemi-

tşcheem, I. Nakebikşim, I. Pleieram, A.

Alainei, A. Skalderam un ziteem.
K. Ģ p r i zi s,

Bauskas pils. pm-sk. preekschneeks.

„Apşpizejis" firģeem astes. Pēteris
Eariņşch no Rundāles pag. siņojis poli-
zijai, ka Ihşlizas pag. Preedaines koku

sahģetawâ kahds nesinams ļaundaris ap-

greesis Meschotnes pag. Hproģa mahju
şaimneeka sirgeem astes.

Nosaudejis galwas segu. Polizijai

peenesta bruhnas krahşas seemas zepure.

Jhpaşchneeks to mar saņemt.

Peenotawu waditaju atkahrtoşcha-
nas kurşi Eezawâ. Lai peenotawu dar-

bibu eewaditu pareisâs şleedês un usla-

dotu, lauksaimneezibas kamera şchoruden
sarihkoja kursus peenşaimneetu şabeedri-
bu amatpersonām Bauşkâ. Şchinîs kursos

pahrrunaja wispahrejos wilzeenos parei»
şus şaimneekoşchanas paņehmeenus. Kur-

şos narahdits ari us nepeezeeşchamibu

apweenot masakàs peenotawas un pee-

şaistit wişus laukşaimneekus peena no-

doşchanâ.
Lauksaimneezibas kamera ruhpejas ari

par peenotawu technişko darbineeku şa-

gatawoşchanu un wiņu sinaşchanu pa-

pildinaşchanu, şarihkojot atkahrtoşchanas

kurşus peenotawu waditajeem. Şchoru-
den şchahdi kursi notika 3 weetâs. Nah-

koşchee kursi Bauskas apr. peenotawu

waditajeem notiks Eezamas peenşaimnee-
ku şabeedribâ no 10. lihds 12. janwarim.

W zşaulê atklahs jauno laukşaim-

neezibas beedribu. Wezşaulê nodibi-

natàs jaunàs lauksaimneezibas beedribas

notiks 23. janmari ar şwi-

nu aktu. Ofizialai daļai sekos' teātra is-

rahde, kurā meesosees 13. Bauskas aisşar-

gu dramatiskais ansamblis ar I.
Akuratera 4 zehl. komēdiju „Preezigais

şaimneetg". Reschiju mada un galmeno

lomu tehlo akteeris Frizis Lihzis.

Vecajam gadam šķiroties no Bauskas.
Iz Jaungada prologa, ko Šovakar nolasīs Aizsargu namā.

Te nu es stāvu jūsu priekšā kā tāds
laika tēva sūtnis, kam pase notecējusi,
valdīšanas pilnvaras izbeigušās — vārdu

sakot, esmu vecais gads, kas gaida,
kad visi pulksteņi rādīs gadumaiņas
mirkli. Uz visas pasaules skatuvēm

parādās ārkārtīgi veci vīri, kā no pa-

tversmēm, vai slimnīcām. Es jums
tagad aridzan rādos kā tāds Vecais

gads, bet es nemaz neesmu tik sašļu-
cis, lai jūsu priekšā gaustos, vai arī

žēlotos. Un nav ari vērts, jo jūs man

esiet tādi neuzticīgi draugi. Šodien
jums patīk tas, bet rīt atkal — nezini

kas. Bet manu darbu jūs noliegt ne-

varat

Esmu cēlis jaunas celtnes. Esmu

gādājis, lai jūsu jaunā Bauska kļūst

par skaistu dārzu pilsētu, kur lakstī-

galas kādreiz dziedās kā kādā ziedu

līcī.

Ir jau jums te Bauskā dažas ķezas,
bet ko lai dara. Tā saltums uzskrēja
un iesaldēja upē malkas grēdas. Kur

krāsnei pagales ķert 71

Tad vēl Ziemejtēvam lielais sniega
maiss pušu iris un sniegs tad nu tik

nejēdzīgi biris, ka visas šosejas un

celi ciet bērti; tad iet un braukt nav

vis ērti. Tad tirgus laukums man ar

rūp, te vasarā par traku smird un

kūp. Lai nu Jaunais gads strādā,

jums tirgu ērtāku gādā, pilsētas sirdī —

staciju lai ceļ, lai Bauska top turīga,
zied un zeļ.

Diezgan nopūlējos, lai no pilsdrupu
skatu torņa pelņa laba būtu, no no-

dokļiem lai bodēm izkārtnes vaļā
kļūtu. Tad veikals kāds, kas pārdod

piparus un sāli, ir desmit „šiltes" iz-

licis, lai redz to tāli. Lai daijās bau-

šķenietes vasarības priekos labi jūtas,

es gādāju, lai nevien kleitas viņāmļ
šūtas, bet ari peldkostīmi ir tām koši.

Tā ūdeņos tās brist tad varēja it droši.

Kaut Bauskas pilsēta ir liela, tak abām

pirtīm šauras telpas; ja desmit vīri

kādā Bauskas pirtī gadās, ar mugurām
tie kopā badās. Bet tā nav mana

vaina, kad redzama ir tāda aina.

Lai Bauskas pilsēta ar skaista, tak

vajadzīgs, lai vasarā te katrs savu

ielas gabaliņu laista; tā jaunā vasarā

jūs dariet, lai tad jūs tīru gaisu elpot
variet. Un augļus labākos jūs rudenī I

ar skubu pērciet kilogramiem, siekiem,

jūs vitamīnu neturiet par niekiem, tie

der jums tikpat labi, kā tiem rīdze-

niekiem.

Daudz laba darīju, cik vien man

jaudas, lai ari iziet labierīcībām daudz

naudas. Jums tagad trotuāri jauni
ierīkoti, jums nami balti nokrāsoti,

jums pietiekoši daudz ir krogu, kur

dažs labs jautri iemet malciņu kā ogu.

Kanalizēt Bauska sākta, lai Jaunais
gads šo darbu turpina braši, lai raujas
knaši.

Ak, nevien pašā Bauskā esmu lielus

darbus veicis, ir Bauskas apkārtnē
esmu krietni vien pūlējies. Gan dažu

sētu daijoju, dažu jaunu koku stādīju.
Kaucmindietēm palīdzēju lopiņus au.

dzēt, dēstus dēstīt un tik gārdus ēdie-

nus vārīt, ka visas jaunās saimnieces

varēs savas saimes laimīgas darīt.

Mežotnē sēklu audzēšanā ņemos, Zie-

doņa dārzkopības skolā jaunus dārz-

niekus darbā mudināju. Piedevām

vēl Rundāles pils atjaunošanai dažu

dārgu darba stundu ziedoju.
Vai vēl lai vairāk piemēru dodu,

ka esmu jūsu labā kustējies kā ūdens

zāle? Skubināju jūs laikā zemi ap-

art, laikā sēt, laikā ražu ievākt. Esmu

rāvies lai jums pietiek biešu jaunam
cukuram, lai pašiem būtu laba stērķele.
Esmu rūpējies, lai jums ir bišu medus,

govju piens, lai jums ir sēnes un be-

kas, lai āboli un rieksti, lai bekons,
lai vēži, zuši un pašu sazvejotas siļķes
būtu lielā krājamā. Esmu rūpējies lai

aitām laba vilna, lai liniem skaistas

šķiedras, lai večiem tabakas blāķu

blāķiem. Un kur tad lētais alus!

Zināms, liela neveiksme man iznāca

ar klimatiskām būšanām: lielai lietus

vātei pa gaisu braucot izkrita spunde

un tad ap pašu rudzu pļauju drusku

par vairāk mitruma izlija. Sadusmojies
aizsitu tapu mazliet par cietu un tad

nu uznāca tāds sausuma periods, ka

bekas sāka apkalst un akās ūdeņa

aptrūkt. Tagad atkal ziemejtēvam,

ķā jau teicu, saira sniega maiss. Bet

ķuram tad nevar iznākt ķezai

Tagad jūs paši redziet, ka esmu

jūsu labā darījis visu kas manos spē-

kos. Tāpēc es domāju, ka jūs, bau-

šķenieši, nesauksiet kā dažs labs karst-

galvis: „Vai, kur tas 1937. gads ir

neizdevīgs gads!" Es aizeju bez dus-

mām, bet jūs ar' nešaujiet man ar

pistolēm un raķetēm.
Pa piena ceļu aizlaldišos greizos

ratos, ka piens vien nošķidīs. Nodošu

savus papīrus Laika tēva birojā, aiz-

braukšu uz mūžības sanatoriju paār-

stēt te zemes virsū sagandētos nervus,

tikšu vaļā no kaulu sāpēm un tad

iešu pensijā.
Tad nu godājamie zemes iemītnieki,

dzīvojiet veseli! Tur nāk Jaunais gads
mani nomainīt.

Nedēļas

apskats.
Ministru kabinets 23. dezembri şanahza

us şawu pehdejo şehdi schinî gadā. Hehde
ar masu pahrtraukumu ilga lihds pl. 1

nakti un tajā kabinets peeņehma mirkni

jaunu likumu. Plaşchakais no teem ir

ahrstneezibas likums, kurşch pilnigi pahr-

kahrto un nostahda us jauneem, stiprakeem

pamateem gahdibu par tautas meselibu.

Jaunais likums starp zitu dod tautas

labklahjibas ministrijai eespehju regulēt

ahrstneeziştà personāla meenmehrigaku
sadalischanu pa misu Latmiju, lai tahdâ

kahrtâ daļu ahrstu pahrzeltu no pilsehtam

us tahdeem lauku nomadeem, kur lihds
schim juhtams ahrstu truhkums. Turpmāk

! miseem ahrsteem pee reģistrazijas weşeli-
bas departamentā buhs jādod sminigs
şolijums.

Tahlak peeņemts jauns likums par at-

ziju un paju şabeedribam. Lai turpmāk
maretu dibinatees tikai dsihmes şpehjigas
şabeedribas, likums, otstahdams şpehtâ
lihdsşchinejo konzcşiju reschimu. noteiz

sinamas normas par to, kahdeem jabuht

atziju şabeedribu minimaleem pamatkapi-
taleem. Banku şabeedribam şchis mini-

mums ir 3 milj. latu, apdroşchinaşchanas
şabeedribam 1 milj. un tirdsneezibas un

ruhpneezibas şabeedribam 100.000 ls.

Maldiba apstiprinājusi statūtus jauuai

akziju şabeedribai — „Latwijas kokmilna",
kurai peekritìs ļoti şroariga loma audumu

tirgū. Şabeedriba nodarboşees ar kokmil»

nas, linu un zitu şchķeedraugu istrahda-

şchanu, raschoşchanu un tirdsneezibu. Ha-
beedribas pamatkapitāls ir 3 milj. I*

un sadalās W.OOO akzijâs pa 100 ls

katra.

Turpinot patehretaju un raschotaju pee-

saistischanu kopdarbibas usņehmumeem,

ministru kabinets peeņehmis ari jaunus
statūtus akziju şabeedribai „Bekona ek-

sports", kas şpehlè regulejoşchu lomu Lat-

mijas gaļas tirgu. Par şabeedribas bee-

dreem warès kļuht wişi laukşaimneeki,
kas tai nodod samus lopus. Haveedriba
eeturès no laukşaimnaekeem — gaļas lopu

nodemejeem pa meenam latam no galmas
akziju eegahdei. Tiklihds şchahdâ kahrtâ

buhs uskrahjuşchees lOOls, atteezigais lauk-

şaimneeks saņems akziju. Habeedribat
„Bekona eksports" weenai paşchai wişâ
walstî peekriht sugas lopu, dsihmu zuhku
un bekona eksporta teesibas.

Jsdoti jauni noteikumi par lauksaim-

neezibas kameras şastahwu. Turpmāk
100 kameras lozekļus israudsis semkopi-
bas ministrs no jauno, wişâ malstî no-

organiseto lauksaimneezibas beedribu is-

mehleteem kandidateem, bet pahrejos 20

— no kameras presidija preekşchâ liktàm

personām, pee kam meenai no şchìm per-

sonam jabuht Latmijas unimersitates

fakultātes dekānam.

Ģtatistişkee dati leezina, ka şaimneeziş-
kàs trihses un besdarba posta pahrmare-

şchanâ Latmija ir meena no şetmigakàm
malstim Eiropā un misā pasaulē. Nodar-

binatiba şchai semê, salihdsinot ar 1929.

! gadu, tad şmagà krihse mehl nebija şah-

kuşees, peeauguşi par 8 proz., kamēr ahr-

semês gandrihs misur 'nodarbinatibas

lihmenis mehl nam şaşneedsis augstāko
preekşchkrihses lihmeni.

Pee mirdzoscām Zeemasswehtku eglitem.
Bauskas aissargu eglite. 13. Baus-

kas aissargu pulka kulturālās nosares
darbineeki 23. dezembri Aissargu nama

leelajâ sahlê dedsinaja samu tradizionalo
egliti. Eglites şwetşchu mirdsumâ şmeht-
runu şazija Wezşaules draudses mahz.
H. Ulmanis. Eeradàs pulka mahz. G.

Turss un şweizinaja aissargu saimi gai-
şchajos Seemasşwehtkos. Aissargu koris

atskaņoja mairakas dseesmas. Turpmākā
programmas gaitā brihwmahtşlineeze Gi-

sela Pols teizami atskaņoja solo gabalus,
bet konsermatorijas audseknis Boriss Be-

ķers şneedsa wijoles preekşchneşumus. Şe-

koja şawstarpeja apdahminaşchanàs un

şaweeşiga dsihwe.

Şeemasşwehtku eglite Lihbeeşch-
zeema şkolâ. 20. dezembri Lihbeeşch-

zeema ştola dedsinaja egliti şkolas behr-

neem, kà ari teem masajeem, kas skolu

mehl neapmeklē. Pateizotees skolas lab-

mehļeem katrs behrns pee eglites şaņehma

maisiņus ar şaldumeem. Pagasta meza-

kais Treide usrunâ aisrahdija masajeem

augt mihlestibâ un darbā. Pehz eglites
şkolas behrni turpināja preezatees tautiskas
rotaļās, bet behrnu mezaki şapulzejàs
skolotāju istabiņā un pahrrunaja daudsus

jautājumus, kas atteezas us Lihbeeschzeema

skolas truhkumeem un majadsibam, jo
şchauràs skolas telpas stipri avgruhtina
skolas gaitas. Nerunājot nemās par ziteem
preekschnesumeem un lauks, preekşchlaşiju-

meem, kuri şchaî pagasta nomadā buhtu
ļoti nepeezeeschami, pagasta mezakais

eepreezinaja behrnu mezakus ar aisrah-

bijumu, ka şcheit ir nepeezeeschamas un

wajadsigas plaşchakas skolas telpas, kuras

tad maretu labāk kalpot muhsu gaischai
zeribai — jaunatnei, kà ari peeauguscho
şanahkşmem un majadsibam. Pagasts
darìs misu eespehjamo, lai şchì nepeezee-

şchamiba peepilditos. Apmeklētājs.
VVsnķiķurlsKv Seernasswehtku

kauju atzeri Latweeşchu mezo strehl-
neeku nodaļa rihko 1938. g. 6. janmari.
Pl. 16,30 şapulzeşchanàs beedribas tel-

pâs, pehz fum gahjeens us basnizu un

trituşcho waroņu peeminekli. Noşlehgumô
Aissargu eelâ 14 dedsinàs egliti, pehz kam

kopējs asaids.
B-bas »Par Tizibu un Basnizu«

Bauskas nodaļas malde sarihko sameem
beedreem ar eemesteem meeseem 10 ga-

du nodaļas pastahmeşchanas atzeri ar

egliti un preekşchneşumeem 19)8. g. 6.

janwarî,(Swaigsnes deenâ), Bauskas drau-

dses eeşwetamo sahlê Haules eelâ. Hah»
kums plkst. 7 makara. Eeeja pret lab»

prahtigeem seedojumeem, ne masak kà

Ls I.— no personas.

Panemunè pee Seemas şwehtku
eglites eepreezina neşpehjneekus un

truhzigos behrnus. Panemunes Wee»

nibas pilī 19. dezembri koşchi mirdseja
smehtku eglite, ko pagasta nespehjneekeem
un truhzigeem behrneem dedsinaja sm.

Pamila draudses dahmu komiteja un ais-

sardses. Hminigo brihdi eemadija ar ga»

rigo aktu draudses mahzitajs T. Valters.

Aisşardses nodseedaja wairakas dseeşmi-
ņas. Pagasta mezakais Ed. Beinarts us»

runāja makara dalibneekus, norahdidams

us şchì şwehtigà darba nosihmi un ais»

rahdija, ka nespehjneeku, ta ari truhzigo

behrnu peederigeem negaidit pabalstus ti-

kai no şabeedrit, as, bet ari paşcheem ap-

sinatees leelos peenahkumus ikdeenas

preekşch sameem tumineekeem. Pehz tam

jsdalija nespehjneekeem un behrneem ba»

batigas dahroanas produktos un apģehr-
bâ. Kà behrneem, tà ari nespehjneekeem
bija klahti galdi, kur misi kopā draudsi-
bâ un şirşnibâ pamadija mairakas stun-
das. Dalibneeki şchķiràs ar preeka pil-
nām şirdim, bet jo şewişchķi eepreezinati
bija dahwanu şaņehmeji par bagātajām
weltèm un miņeem parahdito usmanibu.

Grāmatas bērniem un jaunatnei.
~Pasaku mežā" 1. d. — brīnumu pasakas,

sakārt. E. kapa, ilustr. Z. Zeberiņš; M. Kibera

„Jaunais dzīvoklis", atstāstījusi O. Matisone,
ilustr. J. Stembergs; ~Pasaka mežā" 2. d. —

zvēru un joku pasakas, sakārtojusi E. Kapa, ill.

J. Sternbergs, Alberta Sprūdza Zelta lietus"
— stāsti jaunatnei, illustr. O. Norīts; Lilijas Perl-

bachas ~Ludis dodas pasaulē" — bērnu

romāns, illustr. M. Kovaļevska; ~Lamančas
Don-Kichots" — Miguēla dc Servantesa Bā-

vedras sacerējums, A. Ersa saīsināts tulkojums
jaunatnei; ~Daugavas gada grāmata
1938. gadam"; ~Grāmatnieks", — jau-
nākas literatūras pārskats decembri.

Visi šie «Vatera un Rapas» A.-S. izdevumi, kā ar-

vien, greznā ietērpā un augsti vērtējamu saturu.

„Bauşkas Wehstneşis" 52. n-rsPeektdeen, 1937. g. 81. dezembri 2



Vai »zeķu bankas« vēl ilgi dzīvos?
Ar gandari,urnu lasām laikrakstos zi-

ņas par tautas labklājības straujo aug-
šanu un par noguldījumu vairošanos,
kas atspoguļo turības līmeņa celšanos. Va-

rētu domāt, ka jaunā gaisma aususi pārvi-
siem, un ka senie rēgi nozuduši uz vi-
siem laikiem.

Bet laiku pa laikam parādās arī citā-
das zļņas. Tajā un tajā pagastā vai

Eilseta zagļi vai laupītāji aiznesuši »ze-

u bankas« vairāku simtu un pat tūksto-
šu latu vērtībā. Gadās pat ka vienu
un to pašu mājas bankas īpašnieku īsā

laikā aptīra vairākas reizes, bet viņš no

tam nepaliek gudrāks un nekā nemā-
cās. Nupat laikrakstus aplidoja šāds

baigs gadījums — par upuri laupītājam
kritusi zeķu bankas turētāja Rīgā, kas
pirms tam pāris mēnešus agrāk jau ap-
zagta par 6.000 ls. Nesen lasījām, ka

arī kādam laukstrādniekam no pažobe-
les izvilkti 5.000 lati.

No pasaules kara jau pagājuši 20

gadu, bet ļaužu prātus vēl dažkārt no-

māc tumšas bailes par naudas pazau-
dēšanu bankās kara laikā. No partiju
laiku nebūšanām banku lietās vairs nav

pāri palicis nekas, un nacionālā valdī-

ba atveseļoja banku dzīvi pirmā kārtā,
valdība tagad pat garantē visus nogul-
dījumus bankās. Nekas nav drošāk un

izdevīgāk tagad par naudas noguldīša-
nu bankās. To sapratuši tie simti tūksto-

ši noguldītāju, kas savus ietaupījumus
tagad noguldījuši uz augļiem. Nekad

vēl tik strauji nav audzis noguldītāju
skaits un noguldījumu summa mū-

su zemē, kā pēdējos gados. Un tomēr,
kā redzams, vēl galīgi nav izzudušas

»zeķu bankas« ne pilsētās, nedz uz lau-

kiem. Cik šādu māju »banku« vēl ir, un

ar cik lielu »kopbilanci«, to neviens ne-

var noteikti pateikt, jo vienīgie »zeķu
banku« revidenti ir kramplauži un lau-

pītāji. Tomēr var pieņemt, ka šīs sum-

mas ir ļoti prāvas — kriminālā kronika

to apstiprina.
Ar ļaužu tumsību cīnīties ir grūtāk

neka ar lielākiem noziedzniekiem. Pa-

tiesība pirmie ir noziedznieku kārdinā-
tāji, kas nepelna pat līdzjūtības. Ja

kāds vēl tagad zem gultas glabā savu

naudu, kas tam nav vajadzīga ikdieniš-
ķam vajadzībām, tad tas ir ģeķis, kas

aicina savā mājā zagļus un laupītājus.
Laupītājus kar, zagļus met cietumā, bet
šādus ģeķus vajaazēja sodīt kā nozie-

guma izsaucējus un zagļu kārdinātājus.

Banku uzraudzība un noguldījumu
nodrošināšana Latvijā ir nostādīta labāk
kā jebkurā citā zemē. To atzinuši arī

noguldītāji, kas parādījuši lielāko uzti-

cību mūsu atjaunotām naudas iestādēm.

Bet ja vēl kautkur kāds vecais Ādams

nekā nav dzirdējis par jauno Latviju

un tās naudas iestāžu darbību, ja viņš

rīkojas ar savu ietaupījumu tāpat, kā

rīkojās ļaudis simts gadus atpakaļ, tad

lai viņš sēd uz sava naudas maisa un

trīc par savu dzīvību. Jaunajai Latvijai
viņš neder, un tās garu nav sapratis.

Viņš ir no tās pašas cilts, kas nekā nav

mācījusies un negrib mācīties. Viņu un

viņu »zeķu banku« dienas tomēr ir skai-

tītas — gara gaisma ņems savu.

Baznīcas ziņas.
Bauskas «v.-lvf. draudze.

31. decembri pl. 9 vak. gadu maiņas dievkal

pajums ar dievgaldniekiem, dziesmu lapiņas.
1938. g. 1. janvārī pl. pus 12 un 2. janvārī

p|. pus 12 Pāces skolā ar dievgaldu.
Jaunsaules un Budbergas sv. Pāvila dr.

31. dcc. — Veca gada vakarā, plkst. 18

dievkalpojums Jaunsaules baznīcā ar eglīti.
Jaunā gada dienā plkst. 11 dievkalpojums*

Budbergas sv. Pāvila baznīcā.

Barbeies-Vecsaules dr. dievkalpojumi.
31. dcc. Vecsaulē pl. 6 vecā gada vakarā ar

dievgaldu.

Dievkalpojumi pareizticīgo baznīcā

1. janv. pl. 10 — liturģisks dievkalpojums. 5.

janv. pl. 6 v. — vakara dievkalpojums. 6. janv.
pl. 10 — Zvaigznes dienos dievkalpojums.

Atbild, redaktors Andrejs Garkaln».

Isdewejs Ģab. „Bauşias Wehftneşis"

Māksla.
»Prieciga saimnieka « izrāde Bauska.

Otros Ziemassvētkos Bauskas pilsētas sabied-

riskās palīdzības komiteja savā kārtējā sarīko-

jumā trūcīgiem bērniem sniedza J. Akurātera '4

cēl. komēdiiu «Priecīgais saimnieks", 13. Bauskas

aizsargu pulka dramatiskā ansambļa izpildījumā.
Lugā tēloti apstākļi partiju laikā un kā tāda pa-

gājušo dienu epizode luga arī skatāma. Cen

trālā figūra lugā ir pats priecīgais saimnieks,

kurš, nebūdams dzērājs, mīl jautru sabiedrību

un savās mājās pēc nāves grib redzēt savā

vietā tikpat priecīgu saimnieku, kāds viņš pats
bijis. Titullomu tēloja režisors Fr. Līcis ar viņam
piemītošu sirsnību un labu tiesu komikas. At-

zīstami savās vietās bija arī vairums trupas ve-

co spēku, turpretī kopspēlē varēja vēlēties vai-

rāk spraiguma un straujāku ritmu. Te pa daļai

vainojami arī apstākļi, jo vairāki trupas dalīb-

nieki slimības dèļ bija spiesti atturēties no mē-

ģinājumiem,kas ari visā darbā ienesis traucējumu.
Pretēji Ziemassvētku parašai, kad izrīkojumus

mēdz kupli apmeklēt — šogad apmeklēts bija
pavāji un rīkotāji varēs savilkt tikai knapi ga-
lus kopā. Labais nodoms tikpat labam mērķim

Šajos svētkos nepiepildījās.

Tas jaeewehro nekustamas mantas

ihpaschneekeem ari Bauskā. Saskaņā

ar nod. nolik. 236. pantu nekust, mantas

ihpaşchneekeem maj miņu meetneekeem,
kuru ihpaşchumos isnomatas maj atdotas

besmakşas leetoschanâ telpas maj laukumi

tirdsneezibas maj ruhpneezibas usjehmuma
atwehrşchanai, maj noliktamai, katru reisi,
kad mainas telpu maj laukumu leetotajs,

japasiņo par to meetejam nodokļu inşpek-
toram. Pasiņojums eeşneedsams 2 ne-

delu laikā, skaitot no isnomaşchanas deenas,
bet par beşmakşas leetoşchanâ atdotam

maj paşcha ihpaşchneeka leetoşchanâ eşo»

şcheem objekteem, şkaitot no ismantoşcha-

nas şahkuma. Pasiņojumâ jausrahda,

leetotaja reşp. nomātajā uswahrds, mahrds,

leetoşchanas weids (laukums, noliktawa,

tirgot, v. z.), nomas leelums, no tura

laita leeto, kas leetoja objektu agrāk. Par

besmakşas leetoşchanâ eşoşcheem objekteem

jausdod widejà noma par lihdsigeem

objekteem.

Lihds şchim nekust, mantas ihpaşchneeki
şchos noteikumus eewehrojuşchi tikai retos

gadijumos. Lai nebuhtu japeeleeto sods,
tad turpmāk japasiņo par wişàm augsch»
minētam pahrmaiņam.

.«auşkas Wehstneşis" 52. n-rs

Peektoeen, 1937. q m, oezembn
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Musu neaizmirstama aizsardze

I Emīlija Kupie I
miruse š. g. 25. decembrī.

Viņu mīļā piemiņā paturēs

■ Bauskas nodaļas aizsardzes un aizsargi. I

Uzaicinu Jūs,

Strazdiņa kgs,
sudr. pulksteni, kuru Jums izsniedzu no savas

pulkst. darbn. Š. g. 25. XI. nodot atpakaļ, jo

pulkstens aiz pārsk. izsniegts citas personas.
Pret. gad. ziņošu polic. A. Variatovs, Vienības ielā21

Fliirnrsiinnifll/f ar àgwm, va-

kārtībā. Tuv. ziņas E. Bērzepana grāmatu un

rotaļlietu veikalā, blakus Feitelsoniem.

Sludinājums.
Bauskas pilsētas valde iznomās 1938. g.

4. janvāri, plkst. 10 — vairāksolīšanā veikala

telpas Tirgus laukumā. Drošības nauda

Ls 50,—. Tuvākas ziņas pilsētas valdē izsoles

dienā. Bauskā, 1937. g. 30. decembrī.

Pilsētas valde.

Pateikdamies par mums davato uzticību,

novēlam mūsu godātiem pircējiem

laimīga i svin li. gal
Pārveidotas latviešu saldumrupniecības

A/D
Ģ

Jaimcr
fabrikas ražojumu veikals

Bauskā, Pils ielā Nr. 22.

Sludinājums
Uzvaras laukuma loterijas

biļetes dabūjamas vēl pil-
sētas valdē. Biļetes pār-
dos līdz 12. janvārim, pēc
tam pārdošanu izbeigs.
Bauskā, 1937. g. 30. dcc.

Pilsētas valde,

Iznomājamas

veikala

telpas
Aizsargu iela 22.

nomnieks
ar 2 zirgiem, vajadz.
Vecsaules Gudžu-Ger-

veļu mājām.Piet.turpat

Izdodama saulaina

glīti mēbelēta

Piepr. Vienības ielā

22, mazgātavā.

Deputāta

kalps
vajadz. Codes Burģos,
tālr. Rudzukrogs 19.

Pārdodama

Bauskā. Pieprasīt

Kalēju ielā 12.

Mācekle

var pieteikties pie dā-

mu apģērbu darbiem

Pils ielā 32. Pie Z.

Treiguts.

Izdodama

istaba
ar virtuvi Pilskalna

ielā 8.

Vajadzīgs

iekš
Ceraukstes pagasta
»Raņķos«.

vajadzīgs Bruknas pagasta
»Varoņos« koppl. 20 ha.

Tuvākas ziņas turpat.

ņņņņņņņņņ ■■■■■■■■■mhhh ņņmņņņņņ

ņ ņ

Iznācis jauns nedēļas žurnāls

z Mūsu ļ

f Mājas Viesis |
Numurs maksa 20 sant. Gada abonements (52nunrf) Ls 6.—

Redaktors: Jānis Blumbergs

Izdevēja: Centrālā Savienība »Turība«

B S
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Šoseju un zemes ceļu departamenta
11. rajona inženieris

1933. g. 10. janvārī plkst. 10, savā kanc-

lejā, Bauskas pag. »Skudrās» izdos

sacensībā

pārceltuves ekspluatēšanas tiesības pār Liel-

upi uz »Krauču kr. — Grāvendāles« 3.

šķ. ceļa pie Grāvendāles, Mežotnes pagastā.

Nodrošinājums Ls 40.—

Tuvākas ziņas 11. rajona inženiera kanclejā
parastā darba laikā.

ā Jii un vilnas tontrāle"
Aģentūra Bauska,

Rūpniecības ielā Nr. %

(Pleiera ādu ģērētavas telpās) paziņo, ka pie

pastāvošās ādu iepirktavas

par Zemk. ministra noteiktām cenām.

Aģents E. Klipsons.

Savu dāmu cepuru darbnīcu un

veikalu
no Rīgas esmu pārcēlusi uz Bausku, Vienības

ielā 55. (pretī Gūtmaņa mājai). Pieņemu
pasūtījumus un izlabojumus. Liela izvēle jau-
nāko paraugu — modeļu. Mērenas cenas.

Ar cienību R. Vestermanis

Daudz laimes Jaunā gadā
novēl

Rûinûrtfi ka
"

v

DGinclīll rūpniecība

Bauskas pag. »Gudžas« talr. 1 3



Sp. „Burtrv Barskā, Vlemt?s ie'á 25 tālr. ! H.

1937. q. 31. dezembn »Bauşkas Wehstneşis" 52. n-v« 4

I
Bauskas apriņķa policijas 1. iec. kārtībnieks

Vilis Brezovskis I
miris 1937. g. 27. decembrī.

Viņu mīļā piemiņā paturēs

Bauskas apriņķa priekšnieks

un policijas darbinieki.

Lyj 8. g. 25. decembrī, pēc ilgam un grūtām ciešanām, aizgāja mūžīgā mierā mana 9

%Sj mīlā dzīves biedrene, dārgā, gādīgā māmiņa, mūsu māsiņa, tantiņa un svaine

I Emīlija Kupce, dz. Žiema, I
H savā 61. dzīv. gadā. Vi

■ Izvadīšana no sēru mājām Bauskas pag. Eģērtiem uz Ķīķerkalna kapiem 1938. gada H

■ Skumst dvēsele sāpēs, Sērojošie virs, dēls un citi piederīgie. W
MM Viss tukšs, viss baigs,
ļļ Vairs nesmaidīs mūžam Apklusa Tavi mīļie vārdi,

Tavs mīļais vaigs. Pietrūka gudrais padomiņš.

■■■■■■■■■■■■■■up

Dziļās sērās paziņojam, ka mans dārgais vīriņš un

mans tētiņš H

Vilis Brezovskis I
pēc grūtam ciešanām miris š. g. 27. dcc, savā 39. dz'vības H

Jj gada. Izvadīšana uz pēdējo dusu no sēru mājas, Skolas

ielā Nr. 9, 1938. g. 2, janvārī uz Vecsaules Lēriķu kapiem. -M

Uz pavadīšanu lūdz sērojošie H

Šķiršanās ir mūsu liktenis, SĪ©VCI UTI dots.
Atkalredzēšanās — musu cerība.

Žagari
izciršanai mazākos gaba-
liņos, tiks pārdoti

vairāksolīšanā
1938. g. 11. janvārī pl. 12

Ceraukstes p. «Šmuļos».

ar 3 lab. zirgiem, va-

jadzīgs Vecsaules pag.
»Zulien-Skulmos«

Tālr. Kubliņi 8.

Stīgu un pūtēju

orķestris
Piepr. Uzvaras ielā 7,

pie Lazdiņa un Run-

dāles »Mcd i niekos»

pie Dreimaņa.

Rentnieks vai

graudnieks
uz vairākiem gadiem va-

jadz. Mežotnes pag. Šā-

vu mājās. Mājas uz Liel-

upes kr. krasta. Zemes pl.
105 pūrv. Salīgšana turpat.

vajadzīgs Panemunes

pag. Zamaičuc. «Pūču

Šņorēs» .Zem.pl. 12 ha.

Pieteikties turpat.

IMans
mīļais vīrs, mūsu tevs un vectēvs M

Mārtiņš Pelēķis, 1
dzimis 1860. gada 14. martā,
miris 1937.

g. 23 decembrī.

Ticība uz Jēzu dod atkalredzēšanos.

Sērojošie

Labas sekmes un rosību

1938. gadā!
A/S.

„DEGVIELA"
Rīgā, Tērbatas ielā 7.

Korsetes,
bandāžas, zeķturus un

miuiTiui
krūšturus pagatavo uz M-me |. VARIATOV,
pasūtījumu, yieuibasidā21. blakus Grīnberga fotogr.

Izsakām sirsnīgu pateicību
Ceraukstes aizsardžu pulciņa priekšniecei un

aizsardzēm par grūti slimās aizsardzes

Martas Lielkoks

apveltīšanu ar ziediem un dāvanām svētku

gadījumā. Piederīgie.

vai graudnieks va-

jadzīgs Ceraukst. pag.

KalnaTireļos. Piet. turp.

Rentnieks

vajadzīgs Codes pag.

Ezeriņu mājās, ze-

mes koppl. 15 ha. Tuv.

z. pie aizg. O. Dārz-

nieka Codes pagasta
«Dārzkalnos».

Codes pagasta tiesa.

Graudnieks

vajadzīgs
Mežotnes pag. «Krau-

čos». Tuvākas ziņas

turpat.

vajadzīgs Jumprav-

mīļižas »Ziemeļos«, uz

Lieiupes labā krasta.

Pārdod

proso

(eršķis) sēklu. Cena Ls

0,70 kg. Piepr. Pane-

munes Lobgales mui-

žā, tālr. Jaunsaule 41.

lecavā
vēlos rent. mazu m.

pus līdz 6 pūrv. lielu.

Pied. ar cenu adresēt

Bauskā, Ragakroga
veik. zem »Latvietis«.

Pārdodami barības

Salltli (auzu) un

kartupeļi
Piepr. Īslīces pagasta
Viteiku »Kiinkās«.

vaj. ar 2zirgiem Baus-

kas pag Mieleikas,
Lepšu kalnā.

vajadzīgi

īrnieki
ar lopiem. īrnieka lie-

tošanā tiek dots 2 p.

v. zemes. Tuv. ziņas
š. av. kantorī.

saimniecības

vadītājs
vaj. Bauskas p. Sābļos

Ūtrupē
1938. g. 7. janvārī pulkst. 10, Bauskas p.

Aizupļos (agr. Pilsmuižā) rentnieks saimnie-

cības likvidēšanas dēļ pārdos vairāksolīšana :

1 zirgu 8 g. v., 3 govis sast. zem parraudz.

ar sviesta ražu gadā 160—220 kg.,_2 aitas,

„Deringa" mazliet, zāles pļāvēju, grā-

bekli, triumfu, separatoru, ratus, ra-

gavas un citus saimniecības piederumus.
c

Bauskas un apkārtnes
pašvaldību sadarbes apvienība

1938. gada 4. janvārī, plkst. 12, Bauskas pilsētas valdes

telpās, IZDOS

mazāksolīšanā
500—700 kub. metru grants piegādi Bauska no Dirdas

grants bedrēm.

Drošība 10 proc. no izsoles summas vērtības.

Sadarbes apvienības valde.

Pērk malku
(bērza un jauktu) līdz 200 steru (20 kub. asu)

ar piegādi Bauskas slimnīca.

Bauskas un apkārtnes pašvaldību
sadarbes apvienības valde.

In II I/ fl 11 fl I P (šerilcs) vajadzīgs Ce-

li KIIII
r

I 1 «aukstēs pag. »Dva-

Uļl 11 UļJvJIJ ros« no 23. aprīļa
1933. gada.Turpat vajadzīgi deputāta gada
strādnieki. Pieteikties J. Auziņa drogu

veikalā, Bauskā, svētdienās — Pils ielā 46.

īrnieks

vajadzīgs
no nāk. Jurģiem Mežotnespag. Vec-Subrenu

mājās, otr. uz Lielupes krasta. Pie īres vietas

apm. 1 pūrv. sakņu dārzs kurš tiek apstrādāts,
bez tam uz vēl. tiek dots 1 pv

L
dārza priekš siena.

SalīgS. MeiotaesLācukrogā. Tālr. Mežotne 29.

Novēlu

saviem god. darba devējiem

Artūrs Ādams
drēbnieks. M. Baznīcas iela 4

Šoseju un zemes eelu departamenta 11. ra-

jona inženieris 1938 gada 12. janvārī
plkst. 11 savā kancelejā Bauskas pagasta
»Skudras« izdos otrreizējā

jauktā izsolē

100 kub. mtr.

laukakmeņu piegādi

bituminēšanas darbu vajadzībām uz Ilūkstes-

Dignājas-Jēkabpils šosejas no km. 76,00 —

km. 76,900 Jēkabpilī.

Nodrošinājums Ls 75. —

Tuvākas ziņas rajona kancelejā.

Priecīgu un sekmēm

bagātu Jaunu gadu
novēl

A/s. „Bekona
Eksports"

Graudnieks un

īrnieks

vajadz. Mežotnes pag.
Lāču krogā. Tuv. ziņas
turpat. Tel. 29. Zemes

platība 90 pūrv.

vajadz. Ceraukstes p.
»Bukstinos«. Piet. turpat

Lasiet

„Bauskas
Vēstnesi"!
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