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Zemgales
zemneeki!

6 un 7. oktobri izSķirsees Jūsu

liktenis un nākotne! Tādēļ cinotees

viseem lidzekļeem par lauVsairrnee-

keem labvēlīgu vairākumu jaunajā
Saeimā Sadalāt savu apgabalu ma-

zos eecirkņos un katrā eecirkni no-

zīmējot uzticibas vīru?, kuri par
to gādātu un būtu atbildīgi, ka

katris vēlētājs 0 un 7. oktobrī ee-

meştu savu balsi vēlēšanu nrnā vai

eri lai katrs pee urnas tiktu no-

gādāts. Slimee un nespējige) uz

\ ēlesanu eecirkņeem jāaizved.

Neveenu balsi sarkanajeem! Ne

veenu balsi šikajām partijām!
Visas balsis zemneeku sarakstam

Nb 8! kuram Zemgales vēlēšanas

an gabalā sekošs kandidātu sastāvs:

Kārlis Ulmanis, Ādolfs Klīvo. Jānis

Balodis. Kārlis Eduards Oivalds Lai-

miņš, Kārlis Pauluķs, Arnolds Spe-

ke, Vilis-Gustavs Gulbis, Alberts

Kveesis Augusts Breedis, Hugo

Celmiņš, Miķelis Slāls, Mārtiņš
Šimiņš (Simmings', Jānis Blum-

bergs, Augusts Kalniņš, Jānis Maz

vērsits, juris Lecis (Letz).

Apkahrtnesziņas.

Meschotnc

Weetejà ZsģìchtidaS bîedriba Ir pla-

şchâ apļahrtnķ p-sihstama ka «cena no

rof'gaķàm btkdribam, bet tvanā siņâ

bij l.hds schim bahreniteS stahu-okli. jo

paşchai nebij şawaS beedriba» mahjas.

Tagad minas lo'otaS zeribas peepil-

dişees, jo pehz ilgàm puhlem beedriba

panahza, ķa ta dabu no Meschotne»
muischaS zentra bijuşcho degwihna

bruhsi ar klahtefoşcho muhra kuhti.

Wişa kopplatiba ir l h ha leela. Deg-
wthna bruhscha architektura tr goļiştâ
stilā, taisita no akmeņeem, diweem

stahweem un wiņaS ahrejaiS isşkatS ir

?»ti gresniS, Beedreem jopateizaS taga-
dējai kira eeguwuşt

tahdu wehrtigu •. WiSmairak

puhlejuschreS par tai eeguhfchanu b.ed-

r baS kaşeeiS I. WiltpfonS un hib>

wķde E. Gkina kdse. par lo rtimem

peenahkaS atsiniba bruhschi

ehka tr ļolt plascha i.n fat tas eeļschee-
n? ijbuhweS becdribaS majadsibam. tad

ta buhs weena no şkaistakam beedr>baS

mahjam wtşâ Latwijâ. P di nav S at-

rodaS uf paşchaS Leet. peS labà krasta

taisni MeschotneS pļ!S alnam pretim»
kursch jau ir bcedr»daS ihpasch ms

Z refim, ka nahkoņâ gadā heedrcha

jau warès strahd t jaunajā namā ga«

rlg»t kultūrai par labu. —is,

PaşchnahwibaS m hg najums

ZerauksteS Pagastā dsthwo kahdS R.

R.. ļ rich ļotl ìk.n h'ei<c< kahdâ ia -

nattâ tL. L. Abi gaU gr'â nolehmuichl

lrezeteeS Bet ta ta ar to prezi tik

ahtri ga'â nemar tikt, jo jakaraiaS 2

NtdelaS dsiivtfarakstu nodaļā, tad no-

Ktzm şchi jau p rmS laulibam dsihmot

kopā, It. natS daiitS. Bet n.pagahj'S

ne ncdeļa lopdfthwt, kad lihgamainim

mihleftiva lsljchlbejufļ vi las pret le-

gālu i paliz S rcehS ta rudens naktS.

M.hlaS un glahstu altstoşchà lihgama
şchahdu „!,eînlrat.." tthgìwaiņa isture»

şchanoS ņehmuşi ļotl pee şlrdS un no-

lehmust mirt, jo „mihleftiba jau mumS

ir « ruşi' Uskahpuşi behniņ S un pa-

(ahtufeeS. Lihgawain S th|t pehz tam

behn »sS gahjis pehz darba drehbem,
tur atradi» jow > ìihgamu karajameeS.
Sļiigfchus ar zilu ņahjļneetu palih»

Vai saimneecem
Saeimas deputats K Ulmanis.

tBgade,ļam un nākamām un laal a

seeveetem vispārīgi varotu būt lee-

la daļa par to kāds bus 6 un 7.

okt« bra vēlēšanu iznākums Var

būt viņām ir veenalga, kas Tukla

Latvijā un kādi likumi top peenem-

ti Saeimā.

Uz to jāatbild ar visnoteiktā-

ko nel

Taisni otrādi. niū-u ?p4ākļos
lauku steveetem vispirraā kārtā nā-

kas būt nomodā par to, kas noteek

ne tikai viņas mājā bot ari visā

valsti Sakāt, peemētam kam, ja
n<? seevcetei, visvairāk rūpētu tas,

kāds gars valda n<ū v skolās, ka

tur a dzina mūsu jaunatni; kam.

ja ne viņām, vi tuvāk pee sirds

būtu. vai skola ir ta veeta, kur

pirmās pamatmācības, ko savu

bērnu sirdīs dē&tijosi māte, skolā

tfiek nevis nicina as un iznīcinātas,
bet augsti stāditas, izkoptas un pa-

plašinātas vai skolās jaunatni au-

dzina karstā dedzīgā milestibā uz

tautu un valsti, jeb vai skolas ved

jaunos cilvēkus prom no tautas,
prom no valsts, sludinot teem inter-

nacionālismu un tociah-mu

Kam, ja ne lauku seeveetēm,
sirds ilgojas pēc ta, lai atkal mū v

baznica taptu stipra, spēcina un

tpeiuma Pilna, kas pulcētu ap sevi

tos, kas tur grib meklēt spēku un

stiprumu savai dzēselei. Vai gan ne

Ìsvku segvoein vēla«» lai ari skolās

v'n iii Ijēi iiceiu būiu ļ?e.>pēja eep*-
zitoes ar ticibas spēku un là>

Un vēl no citas puse?, no tīri

sainmeeciskas puse?, k'ir mūsu ap-

stākļos lauku ieeveete nav tikai

mājas apkopēja vi nama turētajā,
bet pati ir ari ražotajā un strādā-

tajā sētā un kū'i, ja, neež veen

ari tīrumā, kur alroiam mūsu

lauksainone» cibā leolakos

mus, kas ir mūsu lauksaimn* c bas

eenesig-uāī iiozaies, par ko t>aim-

teec bà tbiļdin lee'ako naudu kas

ir visvairāk palīdzējis celt eksportu,
palīdzējis noturēt naudas kursu, pa-

līdzējis nusiip inat valsti taimnoe-

ciski un galu galā ari politiķi

vai tas nav lauksaimneecibā ražo

tās eksportpreces — lini, sveeuts,

bekons. Bet . vai šis ari nav noza-

res, kurās stevece strādā vairāk,

vai taisni šinīs nozarēs nav vii,cee-

s»k un vistiešāk eeintereset is see-

vtn'tes, nav eeintnresclas viņas par
to, lai viņu grūtais un svirigais
darbs nepaliktu bez atalgojumi, lai

ražošana būtu atveeglota un pa-

lētinata, lai šozeem ta vispārini pa-

visam neapstātos, lai pāruVSana
būtu izdeviga un cenas peemērotas,
kas nes nevis zaudējumus, bet

peļņu

Un tālāk — vai seeveete var ne-

lūpeteos, kur aizeet nauda, kas nā-

kusi taiMii p«,r viņas smago un at-

bildigu darnu, vai viņai var Lūt

veenaiga, crk ieeli nodokļi jāmaksā,
cik augstas ir paradu procentos,
vai var būt viņai veenalga, vai

valsts uu valdiba saimneeko taupi-

gi vai izšķērdigi. Protams, ka tas

Viņai nevar būt veenaldzigi.
Bet ja nu notikumi un peedzivo-

jumi mums rāda, ka Saeima ar sa-

voeni likumeem un pārējo darbibu

eespaido un veido un noteic mūsu

garīgo, saimneecUko un valsts dzī»

Vi uu politiku Ja mēs zinām, ka

n«> Saeimas sastāva atkaras tas dar«

— virzeens. Ja mēs esam izpra*
tuši un zinām, ka lauku labklājība
atkārās taisni no tā. cik leels ir

zemneeku aizstāvju skaits to 100

Saeimas locekļu starpā, ja mēs re*

dzain un zinām, ka zemneeku aiz*

stāvju skaitu Saeimā noteic laucinee*

ku peedališanas Saeimas vēlēšanās.

Ja visu to mēs zinām, vai tad ne-

iznāk ta ka taisni lauku seeveetem

ar leelaku noteiktibu un neatlaidību

ir jagāda par to. lai Saeimas sa-

stāvs iznāktu laukeem labvēlīgs, lai

peedalisjnas balsošanā ho zemturu

put es būtu visdzīvākā. Lauku see-

veete var ari ļoti daudz darit, lai

tas ta būtu.

(Noslēgumu sķ. 2. Ļ p.)

B Viseem zemneekeem jābalso tikai par numuru astoto. Q

Zemneeku partijas saraksts
"

Namsaimneeki, tirgotāji un amaineeki-rūpneeki balsojeet

Nr. 6» visi par Nr. 6.
Namipašneeku tirgotāju un amatneeku-rūpneeku beedribas valde.



tj bu lihgamu no ziļpaS atşwabinajiS

un aldsthmmajis. „Ta eet, kad dilvt

samihlaS, bet strdiS r.ktig ntfapaS*.

WezputstS.

Meschoviga mahte.

RundaleS pag. MasbehrsteleS muischâ
27. ftpt. M. Paschnasttte dseņdejust

mcuinli, kulu toni pat deenā eedahsuji

m-.sa un «jwiduft augļu dohrsâ.
Cio deenā atrast* maiS ar «ķitlnui.

vc. la jau bijvjl m rusi, S.

«o schodeen lemj, to rthtu

atzet

g. Zll L.ļuo pag. padome

notihaia neljbtuģ't malrS Mejcha mul-

îchas -.eìu, dc» tavvl un usturet Kram-

p tu zà lai gin Mescha ņutschaS

b<i\a), pa turu nvleek saritinu ar m rS-

u.c,a.ļtiit ln meichsini meeteleem eedsth.

wdtuleem wlênepeetļeschamakS un atro-

-Ot.S ou ladata pahwoļli. Tagad tee-

»a,nauZ tā a h. ne sdr geto Krampu.
ļa zeļu ta ljaļļet,chlej,S, ta fatilfme

pa lo gahdiiht un pag.

«sooomel blj»S jot«ras pee zeļa atwaim-

schanas. Wardl hl. ta mehl pa tre-

-a- m tahgam nahkS scho zeļu jauta-

t-i s pag. apļpreeşchanâ, jo

tuhdu u«.şa gr.pņa, kurai perjon gas

wietuwaļas, ka dsird, usstah.
I\\ū)qi prasivu pehz Krampuļn zeta.

Ļaundari islezinajuşchi
miļz eun

No sveh deenaS us pirmdeenu to

nakti mehl nestnamt ļaundari lftez na>

juscht wtlzeenn Z9. klm. us p»hrbra k

tuweS scha'puS MschainkS, eelpe,sdami
papramu akmeni starp fkedi uu pahr.
bruuktuweS dehli. Lokomottme pahr-
g'.hja akmenim p.-.hri un ar futui

smarit atşchļchluşi no ta şchļembel'.
Sekojofchee 4 wagoni ka tteeglokl is
lekuschl no şleedem i n weenS paî p

gahjeeS. Katastrofa notikusi no

rthta. narr. Art Mageni un

lihntja nam dauds bojāta. Satiksmi pa
l'hni.u atjannoja p fst. 11 deenā. Pir
ļauno darbu lura oisdowâs Rundāles

no kureem dafchus no-

te hi «m par minetàS kat stlvs.S sa-
r hkolajeem. ZkramS. ka ļaundari neis»
behgS pelnttam sod-«.

i§tt\a\va.

ApzeetinatS welofipeda saglis.

Augusi» mehn. g-da tirgu Eezawâ
tika nosagi» bes usraìdsibaS atstahiS
weloşipedZ. Tà a-sbrauzeju eewchrojis

kahds skauts, kursch 25. sept. atkal

,edsej S EezawaS «eestâ min. personi',
pir ko sinojis weetejam polizijaS kahr-
tbučekam Pehdeja?S steigşch.S demeeS

us norahdito meetu, kur ari sastapts
kahru aisdomigu mihre'ti, bes doku,

ņen.em. Pehz apzeetinafchonaS taS is-

rohd.ļiS pretotchanos un mehģi isjiS

behg», bet ar kahda atfsarga palihdsibu
drihsi sag hstitS. ApzeetinataiS M.

Doqmore, 18 g. wezS ar pastahmigc
dsihi'eS we«lu Jelgamā, ki r pehdejâ
laikā slehpeeS no PolizijaS. Ir aisdo-

ma?, ka w'ņfch peedalijeeS EezawaS

pagastā, kahda wei?ala islaupischanâ.
Apzntin'taļS nos? hşitS BauşkaS apr.

pr-frt pal hga rihzibâ.

Stvcbtdeen ZS. sept

Eczawu ap;ke aoja Zeļo|ofchà teātra

akteeru trupa ar SkribeS uu Leg ta

3 zehl. komēdiju « Teeweêle» wiltiba».,

no franļşchu rewotuzijaS laikeem. Kaut

a,fin «chi tslahde ntwareja mehroteeS ar

R gâ rrdsamļm. p.e ka daļa wai>ias

teekama us weeteiàS şkatuweS technişkàm

nipi'n'bam, tomehr krafi atschķ,raS no

weetcjo beedribu şarihkojumeew, diletan-

tu ispildijuwâ. Lugas daudsàs komis-
kās fituazijas un afprahttbaS pilnigi
şaistija şkatitajuS un pret paschu gr bu

beeschi teem lika ispl' hst smeetloS. Ap-
meklēts bija kupli, zerams, ka ar cc«

ņehmlimeem rihkotaji wareia apmeeri-
nateeS. Gcht israhde notika us meete-

jàS Kultūras WeizinaschanaS beedril'aS

eeroşmi. lamehlaS, kaut tahdaS tiktu

farihkotas bteschalt. jo ihstoS mahkslaS

zeenituji pre mums nctruhkS. TaS bija
redsam S jau tagad, kad minētā Israhdt
noskalijaS dai-ds tahdi zilweki, kuriS

parasti isr hkojuma sahle nereds.

Frt.
Preekşcdlaşijumu wakar».

EezawaS GreenmaldeS l. lopkopibas
pabrauds. beedriba şawihko sch. g. 13.

oktvdn pulkfienS 7 wakorâ EezawaS

pag. SanfawâS preekfchlafijumu maka»

ru. R inàs BauştaS apriņķa buh«-
techniķlS W. Ştrauşs un insir. A.

ĀirkaluS par şeklàs un pagaidu se-

ktās kuhtS eekahrtoschanu, şkahdbaribaS
ietaisēm un baribos eeşkahbeşchanu un

lopa ehd'Nischanu nahkoşchâ seeņâ, sa-
karā ar slikteem baribaS apstahkļeem.

Pehz preetfchlasijuņeem ņufikalt
prlķkschnesumi un tehiaS galds.

Slauzesu fazihkste.
EezawaS-GreļnwaldkS 2. lopkop. p.

b-ba sarļhko swehtdeen, 14. oktobri

pukkstenS 12 deenâ EezawaS pag.
SchilkâS şlauzeju sazihksti ar labāko

daUbneetfchu godolgo'chanii. Pehz sa-
zihksteS tur pat noturēs preŗkschlaşijuwu

Bauskas rajona lopkop. instruktors A.

par teloscheem lcpkopbas

jautajumeem.

To izdarīt viņa var, ejot pa da-

žadeera ceļeem.

Vispirms, lai viņa pati ka pilu

teesiga un balsteesiga pilsone mā-

jās nepalikt, bet eet un savu balsi

nodot

otrkārt, lai viņa raugās uz to,
ka v? balsošanu aizeetu visi māj-
neeki — pats saimneeks ka pirmais,

ka tas, kam nx āreeni jānes atbil-

dība par sava nama turēšanu. Lai

ttueei dēli un meitas, brāļi un mā-

sas, kas mājās strādā līdz, kas

grib saņemt no tēva mājas paildzi-
nu skolu beigšanai vai uzīves nodi-

bināšanai jaunās veetās vai ari gii-
uēa reiz saņemt savās rokā» ieva

māju, krāšņu un bagātu. Lai aiz-

eet vecakee ļaudis, saimneeka un

saimneeces tēvi un mātes, kas visu

Kavu mūži darbu zeedojuši dzimtās

mājas izkopšanai, kas būvējuši un

cēluši, lai nākamā paaudze justos

laimiga-a, vai ari, ķas skrējuši,

strādājuši un krājuši, lai dēls bez-

zeraneeks ka jaunsaimneeks, pats
pee savas mājas tici?, varētu še

sākt savu dzivi ka īsts saimneeks

— Vecakoe ļaudis, kas taču negri-
bās noskatitees, ka nepareizi vestā

valsts politika nevis sargā un vai

ro viņa darbu un pūļu augļus, bet

tos neecina. Lai aizeet saimas lo-

cekļi, kas nav kā plūstoša smilts,
bet kas saistijusees ar mājas un

faimneecibas uzplaukšanu un lab-

klājību. Lai saimneecna jau pee
laika padomā par mājas d^rbu

lādu sadali.sanu un (iekārtošanu, ka

vēlēšanu deenās 6. un 7. oktobrī

viseem būtu laiks aizeet un savas

balsis nodot. Lai gādā saimneece

ari par to, ka viseem būtu griba
un preeks to darit

Galu galā tad nu iznāk, ka ari

6. un 7 oktobris, Saeimas vēlēša-

nu deenās, saimneecem atkal būs

leela-; darba un atbildibas deenas,
bt-t ari šorfiz viņas droši veen

savu peonāk'imu slavējami veiks

un izpelni ees leelu pateicību par

Seirnas vēlēšanu labeem panāku-
meem. labeem panākumeem Latvijas
Zemneeku Saveenibas snrakstam

.v 8 labeem panākumeem Latvijas
valstij.

Weetejāsziņas.

.Avflņa* bes apflņaS. W.şecm

sinama leeta, ka tur, kur walda nn

ruhpejaS sozialdemokrati, >r fchis taS

nepareisi un tahds, ko wefela zilweka

prahlS > n ir§ ka nevar akzeptet nn

pemeņt. Bauşkâ foiialdemokratee» ir

pretalkohola beedriba „Apsiņa", par

turaS preekşchneeku şkaitaS piisehtaS
reibînoşcho dsehree v tirgotawaS darbi»

neekS P. Kà şaşkan şchi .beedra"

Lauksaimneecibas eenesiba.

Saeimas deputats K. Ulmanis.

saimneecibu eenesibai

V ijaga būt tik helai, ka skaidrais

atlikums nodrošinātu zemtureem

peenācigu atalgojumu par viņu dar

bu, nodrošinātu ari saimneecibā ee-

gulduā kapitāla peemērotua pro-

centus nn dotu eespēju kapitāla

jaunradisanai un uzkrāšanai. Šāds

stāvoklis uzturēs darba preeku un

būs par uzmudinājumu r»žtbas pa-
celšanai ar pavairoto darba un in-

ventāra papildinājumu paildzinu.
Bez tam tālāk ir vajadzīgs ari tas,
ka vispārējais politiskais un saim-

neeciskais stāvoklis nodrošinātu

zemes apsaimneekošanai drošību un

pasargātu to no satricinajumeem.
Izšķirošais lauksaimneeclbas eenesi-

bas radīšanai ir samērs starp cenām

par lauksaimneeclbas ražojumeem
un par precēm un mantām, ko

lauksaimneeks eepērk*.

Ar sādeem vārdeem izteic savu

uzskatu par lauksaimneecibu Vāci-

jas demokrātu partija, kas vispirms

kārtā ir tomēr pilsētneeku partija*
Kad mēs, ka zemneeku partija

līdzīgos vārdos tērpjam mūsu pra»
sīkas atteecibā uz zemneeku un

Uuksaimneecibu, tad mums jādzird
pārmetumi un jāiztur uzbrukumi

no vbām pusēm, nebūt tikai veeni-

gi no sociāldemokrātiem Pee mums

arveen>vēl nav tas atzits nu yisäm
pilsoniskām partijām, nav vēl šo

prasibu uzņēmušas savās platfor-
mās daudzas partijas, kas vēl ar*

veen turas pee uzskata, ka nav

vajadzīgs, ka zemkopībai jābūt ee-

nesibai. lai būtu drošs un ceets pa-

mats likts visas valsts saimneētis-

kai attīstībai un uzplaukšanai

Preekšā stl-ošās vēlēšanas lai

zemneeks pats sver un vērtē katru

partiju taisni pēc tā, ko viņa līdz

šim ir darījusi lauksaimneecibas

pacelšanai un zemneeka stāvokļa
uzlabošanai. Skaisti solījumi vēlo-

šanu preekšvakarā nesver neko.

Kūtribas sekas.

Ar valsts tapšanu mēs

esam eeguviši teesibas kādas ir

karaļeem un ministreem Te es do

m»ju likumdošanas teesibas. Ta ka

tauta ir leela un visi nevar veena

veetā sapulcetees lai apspreestu un

izdotu likumus, tad teek izvēlēti

tautas preekšstāvji. Tas mums jā-
dara fi. un 7. oktobrī Vi.eem zem

ueekeem, sākot ar deenas strādnee-

kn un beidzot ar zemes īpašneeku

jāturas kopā un jābalso par tādam

personām, kas nāk no zcmneecibas

un pazīst zemneeku bēdas un pree-

kus. Ja zemes ipašneeks, veena alga

vai to sauc par vec- jeb jaunsaim-

nieku, ir turīgāks tad ari lauk-

strādneekam visi dzīves apstākļi
būs labāki. Tas tacu ir katram sā-

piotams. ta ka p«r to pat divu

domu nevar būt,

Nepeedodama nozeedziba pret se-

vi un lidzpilsoņeem ir, ja mēs no

vākšanām atturemees. Ka no da-

teem redzams, tad mēs katrās nā-

košās vēlēšanās esam ar veenu ma-

zākā skaitā peedalijušees un tāpēc,

ka mūsu kūtrības sekas ir zem-

ne*kam nelabvēlīga politika.
So peliiiku izvedot ir valstī uz-

krāti miljoni, bet zemneeks ir pali

cees nabags. Zemneeki ir aizņēmu
šees no Zemes bankas Hipotēka un

Latvijas bankas 282 miljoni. Kā-

pēc zemneekeem atņemt kapitālus
dažādu nodokļu veida l i tos ka

aizdevumus tam atkal atpakaļ iz<

bneegti.?! Pat progresīvo esnāknma

nodokli peespeež mūs maksāt par

tekošo gadu kaut gan tas jau gadu
sākumā atcelts. Bet pašreiz nu ir

tādas izredzes, ka zemneeks „pio-
gresivo eenākuma(!?) nodokli" ne-

ak ēs samaksāt un ar viņa atlaišanu

vajadzēs nodarbotees 3 Saeimai.

Bez tam ari zemneeku balsu

skaldīšana un balsošana par sīkam

partijām vājina zemneeka spēkus
un tāpēc, ka Saeimā nav vajadzī-

gā pilsoņu skaita, noteek dažādas,
no viseem nopeltās

#
andeles", kuras

tikai tad varēs izzust, kad Saeimā

būs noteikts pilsoņu vairākums bez

minoritātēm. Tad ari nevarēs notikt

tāda nejēdzība, ka kreisā valdība

valda par Latviju, kaut gan ta ir

maza-, pilsētas stiādneeku grupas
aizstāve, tom*-r toe ir pratuši ee-

kļūt Saeimā visleelakā skaitā, tikai

ka tee vēlēšanās nav skaldi-

jušees un ari nav gulējuši mājās.
Tāpēc ari mēs — nepaliksim mā-

jās bet 0. un 7 oktobri aizeesim 1

pee vēlēšanu urnām, nedosim ne- I

veenas ba ms sīkam partijām un
'

stāvēsim un balsosim visi kā veena

vīrs par 8. numuru.

M. Š.
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rrwhrdi ar mirti taxUtn ? Wat toiuam

nepeenahktoS w şkkin ipehfeem zih,ile?S
pret dserschonaS sehrgu, fģ'tejot un

raddot lobu sawaS pkrson'gâS dsihweS

prķşkşchsihm? Ncpekttķk ar to, ja
«be.drS» P neleeto olkoholişk'S dseb-

reen S. nep.e'eek ari or to. kad ,ne p-

sinigeem beedlteaì" stahsta par dsehc-
şchanaS Postu, t.n ļunvmu, kad v tS

jo omi lļgi un rrķ'tli rihkojoS pa
tott". Leelajam «bledrim»

am wajadstļu saprast, ka paleescham
şch'S idealàS m swehtàS idejaS rreizi-
nnajam un wodouiut naw w.et<s

„schnaba bcte*. Bet iet wehl naw

w sS. k> r pl'rohdaS „ApsiņaS* besap-
finlba. P lşehtaS paşchwaldib.i >tga-
du» no

fonda teek tssneegti prohwi naudàS lih
oseļļ., turi pilsehtai jaissneeds schuhpi-
baS apkaroschanâS beedribam. gan
pischreis p jai r sawu reidinoşcho

dseh.ee nu t rgotawu rceiz na

B ). 9 chogad p lsehtaS paschwaldiba
m n. M'hrķ m o pm. LS 1000.

Minelà suma pil ehtai tr jāsadala starp
diwam pretalkoholu beedribam, jo Bau-

skā ir diroS şchahda we>da orgon sazi-
ja,' „tzatrrij.S Pretalkoholu d-bas

Bauskuô nodaļa un «inetà .Apsiņa".
Aba» schis beedribas eesneedsa pilşeh.
tos watdei luhgumu deht pabalsta pee-

schķirşchanas, ufrahdot kahd.m wajadsi-
bam iiai 11 majadsigr un zik. Lai gan

tikai LS 1000 ir ko dalit. tomehr „«p-
--siņa* nekautrēja S un pr, prasa samam

majadsidam pahri par LS 800. turpreti
otra şch hp'daS optaroşchonaS b ba

peepraşiza nedaids mairak par Ls 500,

apsinoleeS. ka ar .Äpsiņa," majaga
dabūt. Interesenti buhS redset ka pil-

sehtas paschwaldiba buhs sadalijuşi

starp abam bb m minēto sumu. Ta ka

pilsehtaS pascha). ldibai nam gal'gi no-

teizoschalS lvahrrs pabalsta şada!n.uwâ.
tad zeramS ka .Apsiņa" meli i buhs
puh.ejuseeS tik augstu skaitli rakstot.

Pretezâ g. bijuma buhtu meegli usmi-

nêt, kurat srvaru kausS buhtu smagāks.
ļs.

Bauskas apriņķa Latweeşchu
Skolotāj» beedribas atklahschanas
akiS notiks sch. g. 7. oktobri malsts

w>bi Sjkc las telpās. Altu eewadis bas-

iuzâ plļst. 5 p. p. ar garigu zermoni-
alu, kuru isp ldlS Uniwerşita-
teS doz. L. Adamomitschs un wahz. Ş.

TurS. Beedr.baS attlahfchanâ peedalt.

seeS ar atteezigekm preekichlaştjumeem
Saeimas tepuļaiS doz. L. Ausējs un

doz. L. AdamowitşchS.

Brihwa apduhmofchauaNe»
Maretu te ft, ka Bausko lchr>baS un

ladeerihzibaS siņâ bchlu preckschsimiga
apr ņķa ptlsehia: ka miņā buhtu labi

trotuāri, nesdrauktaS eelaS un kaut

eeschanaS apmehros opgaişmoschana.

Äe, no mija ta dauds mehl truhkst.

Peeņeņsim, ka m.si schee truhkumi m

uewehlaņàS p.»lhd,baS uam ņowchr-

schamaS ar labu gribu w:en, bet ta

majadsiga un atkal nauda, krraS

pilsehtas paşchwaldiyai nam tīt dauds,
tai maretu min. truhkumuS nomehrst.
Bet tad peem. sch hds LeibowitşchS deen

deenā laisch wcşcl s dr-hmu un

kwehpu zaur şawu logu eedsihmotajeem
sejā. tad to. «an leetaS, PilsehtaS

paşchwaldiba gan maretu nomehrst.

Min. schihda meikalS atrodas pili.

ihpaschumâ T<rguS lai kumâ »- Ta ka

wiņ m weikalâ âtrod-S taupibaS krahf-

ne un duhmwadu peemeenofchana »kur-

ste »m isnahk par dahrgu, tad Miņsch
atrodiS ehrtu un lehtu lseju. duhmma»
dv isl'ļschot zaur legu. Jadomà. ka

teem. kureem pcenahlaS raudsiteeS par

kah tibu un sanitāro stahwokli pilsehtâ.

schi schihda «apd.hrr.oschanaS» leeta

nam mehl sinama, jeb w rbuht schi

schihda rihz'ba saskan ar tagadējo Pil-

sehtaS „satmneeku" gribu un

«eew? v.

Ari delegoti? Sch. g. 30. sept.

JetadpilS ugun«dsehseju organisazija
swineja 60 gadu darbibaS j. balēju. No

BaustaS ug .nSdsehseju orgpn sozij.'S ar

apsmeitumeem us scheem swehtkeem t>?a

det ģeķi mairali vguuSdsehseji. Bet ta

dsird p lşehtâ ri-najam. tad schee dc eqati

tahdi aisbrautuschi, t-hdi atbraukuschi,

ne no BauşkeS organisa
zijaS nodewuşchi, ne atwednşchi. Wai

teesch-m tpeh'

jigaku zllluek i ko suhtit, tcS rviSmas

ja ne palstahrr'gi pahrdr.ma!ot mar

apsweik>.mu istetk», jeb ,rismus tad >i-

ratsta un eemohzaS ta gaba- l
lv?" Kahda nosiho-e b:ja del,g «nS \
suhl t. mai tamdehļ. lai tee opşkaiiļu !
Zetadpui, iseeiu ļuhvu «ahzibaS «tup

su?» Ari nam sl tl', «obza

muhs mìhlel samu dst»ite..l
paplaschina muhsu redses apkoku, dod

tspratni. Tit par noschehloscha.nu taS

preeļich ugunSdsehseju rrg:n ir

par dahrgu. To mar otka tes l-g - \
taS orgàsazi-as un leelaS „e<sta ta",
fuS samus pahrstahwjuS w r juhlit
netikai ekjkurstjâS, bet pat
turş.S" i>\ weşeleem mehnefche-m.

ws.

MahkslaS isstahde skehgta.
Pag'hi schâ şwehtdeenâ mahkslaS \\s^r

di stehdst'. Isstahde apmirta lab. ķo

leezina prahmaiS apmeklētāju skatS —

600; no schi skaita puse skolneeku. A l

pahidoto darbu sļaitS ir krietni leels,
taS rahda, ta Bauskas sabeedrlba
prot zeentt mahkslu, atMstii tvposchoS
mahkş.ineetuS, apmekie.al win i isstahdi
un eeg hstot mņu darbLS. P. Şut S

11 darbuk; N.tillS a un

l'nga 4. Ari maļer'.alns eeņehmuņS
no apņekletajeem ir kreetnt leels, pahri
par LS 250 Jai.j.h-.e. ka isstihde jā-
skaita par isdewuşàoS ka materiāli, ta

ari mahksliueezişkâ siņâ. ņfch.
tAème\es krasta nostiprināšana

pee Bauskas. Ministru kabinets

atjāvis Mēmeles izskalotā krasta

atjaunošanai Ls. 64.000.

Darbus jāveic Jūrneecibas de-

partamentam saimneeciskā kārtā

ar bezdarbneekeem. Sis valdibas

solis apsveicams pirmā kārtā ar

to, ka krasta eedzīvotaji būs no-

drošināti plūdu gadījumos uu tee

nebūs speesti palikt bez pajumtes.
Bet no leelaka svara ir tas, ka

bezdarbā un trūkumā nonākušee

amatneeki un strādneeki varēs

rast sev maizi. Pirmā kārtā ir

domāts dot darbu veetejeem
strādneekeem un amatncekeem.

Vēlams būtu tikai lai pēkšņā val-

dibas maiņa šo cēlo pasākumu
nesatricinātu.

Bauskas cukurbeešu audzeta-

jeem liauskas cukurbeešu audzē-

tāju beedribas statūti ir apstipri-
nāti 13 aprilī š. g., bet valde ne

tika eevēleta. Likums noteic, ja
beedribas valde nav pēc fi m.

eevēleta, tad statūti ir, ja grib
beedribu nodibināt — no jāuna

jaeesneedz apstiprināšanai. Tas

var notikt ari ar dibināmo Baus-

kas cukurbeešu audzētāju beedri-

bu. Tamdēļ uzaicinām visus in-

teresantus eerastees 12. oktobrī

š. g. pl. 11 Sab. kluba telpās un

eevēlēt beedribas valdi.

Pagaidvalde.
Tautas Konzervatorijas vijoļu

klases stundas pirmdeen 8. okt

pl. 3 pēc pusdeenas Bauskas pa-

matskolas telpās.

Wispahrejāsziņas.

Kursi kaiejeem
Lauksaimneecibas pārvalda sarī-

ko rudens un zeeraas mēnešos 5

deenas ilgus, teorētiskus un prak-
tiskas kursus pareizā zirgu apkal-
šanā. 0. izanizacijam, kuras vēlētos

šādus kursus noturēt uz laukeem

vai pilsētā*, jagreežas ar peeprasi-
juraeem un tuvākam zīņim pee

la'iksaimncecibas pāi valdes. Rīgā,
bulvārī 6, istaba 15.

Latvijas Zirgaudzetaju beedribas

B'uskas nodaļa sarīko Bauskā š

g 14 oktobrī pulksten 10 no rīta

Lauksaimnuecibas beedribas izstāts

ļ '» ās pee dzelzsceļa stacijas k .mc

ļ i ;ui jaunzirgu apskati. Lauksaim-

neeki zirgaudzeUji laipni lūgti sa«

vest h,"'S;vaic savus kumeļus un

jaunzirgus. Labakeem kuin.ļeem

'pwsķirs Äwfciopibas mtnWrJļis uu

beednbas dioJomus un ari naudas

godalgas. Zirgkopības specialits 0-

Lukstiņs noturēs preekšla>ijumu
demonstrēs apskatē savestos kume

ļus. Peedališanis brīva,

nebeedreem Ls I.— no kumeļa.
Lūdz iīdzņemt nokārtotas ķēvju lo-

cim-šanas zīmes. Vēlams, ka kume-

ļus eepreekš peetetktu Bauskā pee

vet-ārsta A Cīruļa, tāļrunis 70, un

pee T. Dampja —
Mežotne 42.

Sarakstu grozīšanas ābece.

J) Nododot negrozītu sarakstu

— 1 pilna balss nāk par labu

sarakstam un katrs talons par

labu katram kandidātam.

2) Nododot sarakstu, kurā daži

kandidāti strīpoti, bet viņu veetā

nav eerakstiti no cita saraksta —

1 pilna balss nāk. par labu sa-

rakstam, tikai strīpotais talons par

sliktu tam kandidātam, kurš strī-

pots, ļ
3) Nododot sarakstu. kurā

veens, vai vairāki kandidāti strī-

poti un viņu veetā eerakstiti citi,

no cita saraksta — nodotais sa-

raksts zaudē tik daudz daļas, cik

dāudz kandidāti strīpoti un viņu
veetā eerakstiti citi. Zaudē ari

visi strīpotee kandidāti.

4) Nododot sarakstu, krrā visi

kandidāti strīpoti un viņu veetā

eerakstiti citi, no citeem sarak-

steem kā tāds pilnigi anulējas.

A, Needra grib tikt vajā no Latvijas
pavalstneecibas.

Mūsu ārleetu ministrija saņēmu-
si Andreeva Needras lūgumu,
kurā lūdz ,atsvabināt viņu no

Latvijas pavalstneecibas*, aizrādot,
ka tam neesot nekādas izredzes

kādreiz atgreestees pilsoniskā
Latvijā un viņa Latvijas pilsoņa
teesibas esot tikai uz papīra. Tam-

dēļ A. Needra neatrod par ee-

spējamu turpmāk skaititees par

Latvijas pilsoni.

Gaļas eksports uz Čekoslovakiju
izjucis

Uja nodomāts noorganizēt gaļas

eksportu uz Čekoslovakiju, bet

Polija cēla šķēršļus gaļas tranzī-

tam caur savu zemi. Tagad yKon-
zums" eevadijis sarunas ar Zveed*

riju un rezultāti paredzami labvē-

līgi

Eedzīvojees uz jaunsaimnieku

rēķina.

Teesu palātā eenācis nobeigts
eepreekšejais izmeklējums par

zemkopības ministrijas notāru Er-

nestu Cīruli, kuru prokuratūra
sauc pee atbildibas par to, ka

viņš pee izpirkšanas līguma ap-
leecinašanas no ļoti daudzeem

lauitsaiittneekeem ņēmis zem no-

tāra maksas nosaukuma nelikumī-

gas nodevas, kuras neeevedis

grāmatās, bet tās paturējis sev.

Par Cīruļa nelikumīgo rīcibu cc*

preekšejā izmeklēšanā, kuru izda-

rījis sevišķu svarīgu leetu izme-

klēšanas teesnesis A Evans, cc*

Vākti visai plaši materiāli, kuri

aptver vairākus beezus sējumus.
Zemkopības ministrijas notāru in-

stitūts gan radīts, lai atveeglotu
trūcigeem jaunsaimneekeem leelās

nodevas, bet izrādās, ka praksē
iznāk taisni otrādi.

Baznicasziņas.

Swehtdeen, 7. oktobri pus 12 pa«

rastaeS deewkazpsjumS un plīst. 5 p. p.

liturg'şļs deemkalpojums. Doz. V.

AdamowitşchS un mahz. G. Turfs.

Pļauja» şwehtti 14. oktobri. Pehz
pusdeenas ltìrģ fks deemkslpojumS sa-

karā ar draudjeS Dāņu Komitejas

gada şwkh.kcem

.BanşkoS Wlhst'. 5s- Nì áŅeektdeen, 5. oktobri 1928. ģ.

Atbildtgat» redaktors: W M«ld«r«.

Itbewej» : »abķ»dr. ,«auşka« W«hft«eşiê
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Wezee ftrehlneeki,
apweenojimees şawâ deedribâ!

Wtşi, kas wļhlktoS scho leetu atbalstit. teek luhglļ eerâstee»

şwehļdeen ?. oktobri şch. g pìkst. 2. p. p. Ş-bekdrişkâ klubâ us

„Latweeschu Wezo Str hlneeku BaustaS nodaļab"

dibinaşchanu.

~Bauskas Vēstneša"

sludinājumi
ir vislētākā,

ērtākā un

plašāki

informācija.

God< abonentus,
kuri nebūtu vēl līdz šim no-

kārtojuši savu abonementa

maksu, lūdz tos nokārtot, lai

neceltos traucējumi laikraksta

izsūtīšanā Red.

WajadfigaS

Mahzekles
Ģ UhdreîS aditawâ,

Sudmalu eela 39.
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VauskaS WehstneşiS ° X» 40.
4

Peektdeeu, 5. oktobri 1928. g.

ZodeS pag. Vchrsu ivwfd;a «

gada tirgus
tiktS uvturetS ZodeS p.g Behrfu mmschâ

IS. oktobri şch. g. ZīdeS pog malde.

| Royal Mail Līnija *
IBM

0 R-gulora pasascheeru şatikfme

Ķ ar Deenwìd-Ameriku

(Älrgeņtina. Brafilija, Nragwaja). M

T'w.kaS siņas tks b.'s atlihdsibas is- X

sneeg!oS sabeedribas nodaļās 1

Nigâ. L. Şmilşchn eelâ X. 29.

Roschu laukrmâ

Daugawpiii, LeeW Meesneeku ee'â X° 58 |^

f Jaļlu». Jauns. D

Ş Vofiuojums.

Pagvd uo» pasiņot Ba işkas uu apkahrlneS beedribav, »

ķ
ka c r priwaļeem, ka cfmu nodibinājis

jje Bauska Banjo Dancing M'\
C rrlcjlïi. Tpthleiam mcd.rnakàe, kà ari wczzkàS dc aS »

DO'ķstrS daduiamS par mehieuu zeau no 0-10 zilwkku ļ

fu ft itjTtâ. Pļtpraş't Bauşkâ Drengera w.'ika'â pee I «

ķêk dr ņr kga (tahļrunļS 26). kà ari perşru gi p?e manis à

? jauncp>vhwtS gab. X° 355. f
*

A gstz euibâ: «. Ofol ņşch.

Ispohrdofchana
Ar *<be paq--i uam,e« pasiņot zeen. Bauskas un apkahrtnes

fiŗtzķ!<î«, ka X* 1 ofirbia «ch g ispahidodam ņafaraS un scem S

M i.a* uņ t.'ch daS opģ.hrdu prezes jem paseminatam zmam.

«'•fluļmina I. Wulfşon' un Ş. Abramşons
Ba tkâ. P ls eeķâ Jti 28.

à^D^Ä^ŞŞŞŞ^^tßîôŞôlôlÄîķ
«à

Ş Şludiuajnm». W

pliu'ht s walde paflņo, ka şa- W

» ştunâ arZenlr. Komisijas lchmnmu «

«« uo şcy. g. 2. oktobra, grofijumi mehleschanu W

M sihmê?, saşkoņâ ar ŞaeimaS weleşch. lik. 3l|l Ş

ļļi un 3
. p p tsdarami ar rotu ratstot. det M

Ş ue tipograftlka zetâ, uaj ar sihmogu. W

Ä Bauskā. 1928. g. 3. oktobri & 1813. W

PilşehtaS walde. M

MMWUWMMŞWWMUW^UMMUUK

şirdod seini

cpm. > 0 Mi. b s ehkam.

Tt waki 'stes pngasta
RamoņoS irti i

duhrsneeks
prez wezakS zilmeks var

peeteļktķ'S turpat

Slrchdņrtķts
wajadsigaS

A Kuschka dahlsneezibâ

Bauska, Sudmalu c ka 42.

Ml8»
ar aîşewķştļ k > eeeju tuhķiņ

isdoduma l- Z p.rşenam

P>ls c U M 6 pre

Wehlgemuta.

ìlàkm
waj dsigS pee remonta

darbeem Bauska, Birschu
eelā 18

SlhMkjSS
kaS prot stra' daļ p c N'i

şrem damn apģ hrbeem,
war p<etei'teeS T.

drehbiu weeitolâ, m In i eela

Jfc 8/10.

Pahtdodami

leetoti

dakstiņi
Peepr. weeşnizâ
pee P. KravseS.

şişşşchşşèşşşşiĢşşşşş

: Brilles
3 i

� pareizi piemēro pēc �

Xacim, kā arī izsniedz î

pec ārsta receptēm •

I pie S
} Rud PETZHOLZ J
� Sudmalu ielā 41. f

ŞludioojumS.

BautkuS pilsehtas malde dara siīnmu ka

pilsthtaZ ptawu nomn lihgşmi

noft.hds mi ar pilşehtaS maldi ne mehlak ka lihds sch. g. lâ. oktobrim.

Gch. fl. 27 aupufiâ plşehiaS plawu gabalus nosvlijufchee pilsoņi zaur

scho ttkk īsaizinati lihds ougschmtnetaarn datumam noskehgt libgumuS. pretējā
gadijnmâ issclt eelikto dro ch baS na..du eeskäiliS pilsehtaS eenahkumoS un plānas
gabilu isdoS zitam

Bauşkâ, 1928. g 3. oktobri 1814.

PļlşehteS «alde.

Pakrdodami:

masleetotl n keleta gu'ta ar matrazi,
w't! ftapits ar marmora un

wcenas ahd ìS ich ras.

Apskatāmi Pils eclâ 48 p.e şchtneeka Zihruļa.

ŞladiuajumS.
Zelgawat opgabalteesaS Bwşia? apriņķa teesu ispilditajs

K. RuttewitşchS pasiņo. ka 1923. g 9. oktobri, pīkst 10 deenâ

Zeraukste? pag. Ķeru mahjās pahrdoS Jahņa nn Alberta Dessu
tustamu mantu, şastahwoşchu no plaajmaschlnaS, 3 arkleem.

atsperu ezeschas, dezimalşnareem, rateem i:n ragzwam, 1 sirga
un 1 goms, un nowehrtetu par Ls 1620 —

Issinat sarakstu nz-vehrteiumu. ka ari apskatit prhrdodamo
mantu wa.èS deenā us MeetaS.

Teesa isp lditajs: RutkewitfchS.

ŞlndinajnmS.

JelgâwaS apgrbalteeşaS Bauskas apr. teesu isptlditaj«
K. RutkewitşchS pasiņo. ta 1928. g 25. oktobri, plkst. 10 deerâ

PaueauueS pg Pilişchşu zeemâ Ludwiga un (5m U-aS

KU'wu kustamu mantu, sastahwofchu no 1 gows, 1 zl.h'aS un

I sirga sem rrehrteşchanaS zenas, un nowehrtetu par L» 200.—

Jşfinit sarakstu, nowehrte.umu, ka ari apskatit pahrdodamo

mantu warèS pahrdoschanaS deenā us meetaS.

Teesu ispilditajs: Rurkewitsch».

Sludinājums

Jelgavas apgabalteefaS Bauskas apr. teesu ispilditajs
K. RutkmitşchS pasiņo, ķa 192». g. 30. oktobri, plkst 10 dcc \a

«DītsaS pagista Btşşe m.hjâS PahrdoS Kahrla Joua kustamu
mantu, şastshwoschi no 8 gowim, 2 bulleneem, 3 sirgeem,
6 aitām un daschadeem satmneeztbaS rihkeem, sem mehrteschanas
zenaS, un nowehrtetu par LS 864.—.

Issinat sarakstu, notrehrtejumu. ka art apskatit pahrdodamo
mantu MarêS pzhrdoschwaS deenā us meetaS.

Teesu ispilditajs: RutkeroitfchS

Ar scho pasiņojn, ka mana

maschinu un welosixedu darbniza
no 1. oktobra sch g. teek pahrzelta no Pils eelaS

N 40 uf RņhpņeezibaS eelā Rr. 24 tHanSberga
namā). Apsolu ahtru un pareisu darba i'pildījumu par

j.n-m.
Hftļt(m 3

MMM'M;?I?39(SfoICSuW

D WalstS v paschwaldibaê eestahdem, D
X Şsoìotaļeem un ffolneefcern «

È wisisdewigakä eepirlfchanàs D

VR-M-C Ģm!
1 rakitatnlcctu weìkalâ 1

Bt,n tà, Drengera namā.

W/VvVw/WwVvvywi
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