Latvijas Kareivis: Piektdiena, 31. maijs, 1929

Dzimtene.
Noslīkušas skolnieces. Trešdien Baltezera apkārtnē bij izbraukusi ekskursija Rīgas pilsētas 4.
vidusskola — ap 600 skolnieki skolotāju pavadībā. Vairāki audzēkņi un audzēknes slepeni
peldējušies. Ap p. 4 pēcpusdienā grupa skolnieku, iedami gar ezera malu, krasta uzgāja skolnieču
drēbes. Par to tūliņ ziņoja skolotājiem, kuri konstatēja, ka iztrūkst skolnieces Vilma Llniņš, no
Ērgļu ielas 3 un Vera Šķērite, no Rē-veles ielas 87. Baltezers nelaimes vietā malā ir sekls, bet tur
pēkšņi dziļumi. Vienā tādā skolnieces iekļuvušās un noslīkušas.
Rēzekne. Pilsētas domes vēlē-šanu iznākums galīgi noskaidrojas. Ievēlēti 24 pilsoņi un 6 kreisie.
Pēc tautī-bām domnieki sadalās šādi: 12 latvieši, 10 žīdi, 7 kreisie un 1 polis.
Seklas dēļ p ārsltis galva. Lutriņu pag. valdes loceklis Ernests Druvaskalns, braucot mājās no
pagasta nama, ceļā sastapis minēta pag. Plāņu mājās dzīv. Jāni Briedi, kas Druvaskalnu
nolamājis par to, it kā pēdējais tam būtu par maz sēklas labību piešķīris un beidzot ar akmeni
pārsitis Druvaskalnam galvu; ievainojumi ļoti smagi. Briedis 27. maijā apcietināts. *sx
Līgo svētki Zilā kalnā. Valmieras latviešu biedrība Jāņu dienā, 24. jūnijā sarīko vēsturiskajā Zilā
kalnā (Mujānu pag.) grandiozus līgo svētkus ar dziesmām un citiem priekšnesumiem. Biedrībai
par kalnu jāmaksā 240 ls. Latv. Kult. Velc. b-bas nodaļas Pļaviņas. Vietējā bērnu aizsardzības b
ba nolēmusi iestāties par biedri Latv. kult. veic. b-bā.
Vigaute. Par jautājumu, kur jaunatnei smelties spēkus, runās O. Krolls vietē-Pledrujas pag.
Dolgoje ezerā vizinoties laivā, nejauši no tās izkritis un noslīcis 14 g. v. Nikodlms Zariņš. —
Ezerā noslīcis. 29. maijā, Daugavpilī, Kreslavas ezerā atrasts noslīcis 14 g. v. Pēters Vecvllks,
kurš dzīvojis pilsētas nespējnieku patversmē. — No Daugavas izskalots līķis Skrīveru pag, pretī
Salacas krogam. Personību noskaidro. — Noslīkusi ekskursante. 29. maijā Kokneses pag. pretim
Krievu kalna skolai Daugavā peldot noslīkusi Emīlija Liepa 16 gv., Jelgavas pilsētas vidos
skolas skolniece, kura līdz ar citiem skolniekiem izbraukusi ekskursijā. — Dīķī noslīcis bērns.
Kurcuma pag. Stolbovku mājās Potapam Būcenis māju dīķī noslīcis 4 g. v. dēls Vasilijs. —
Ugunsgrēks. Rugāju pag. Opornleku mājās dzīv. Jēzupam Belkam nodegusi rija ar piebūvi un
piedarbu. Līdz ar ēkām sadegusi kuļmašīna, vētījamā un linu maļamā mašīnas. — Upē atrasts
bērna līķi tis. Makašenu pag. robežās Rēzeknes upē, pie Oreivuļu dzirnavām no zivju
makšķerētājiem uziets vecās lupatās Ietīts jaunpiedzlmuša bērna līķītls. — Deg meži. Jurkalnes
pag. Alšvangas virsmežniecības 5. kvartālā Izdegusi lielāka platība jauna meža. Sakas pag.
Aizputes virsmežniecības 1. lec. apgaitās J* 1 un 3 Izdedzis apm. 300ha 40—70 g. v. meža
gaba's. Alšvangas pag. vietējās virsmežniecības 3. lec. Pleca apgaitā izdedzis 25 ha jaunaudze un
vecs mežs. xs. jā LKV b-bas nodaļā svētdien,, 2. jūnijā.
Kastrane. Par jautājumu vai dzīvei ir vērtība, runās LKV b-bas lektors J. Šiliņš 2. jūnijā vietējā
izglītības b-bā ,Zieds'.

DZIMTENES KRONIKA.
Peldoties noslīcis. 27. maijā Raņķu Ponakstes upītē noslīcis peldoties Lūses mājas gans Kārlis
VIImanls. Līķis atrasts. — Meži pakārusēs. Vleslenas pag. Utenu mājas mežā atrasta pakārusēs
58 g. v. saimnieka māte Anna Belairogs. Noskaidrots, ka nelaiķe pēdējā laikā Izrādijuse
nenormallbas pazīmes. — Peldoties noslīkusi. 28. maijā Talsu muižas ezerā peldoties noslīcis
Talsu apr. pamatskolas skolnieks 16 g. v. Arnolds Nellands. 28. maijā tzvaltes pag. UpesKuldiņu ciema upē peldoties noslīkusi 20 g. v. Helene Lltvjaks. Līķis atrasts. — Nelaimes
gadījums.

