Rīts: Trešdiena, 19. jūnijs, 1935
Galvas pils&īa Vērmaņa dārzā žoga nojaukšana nobeigta

Vakar nobeigta Vērmaņa dārza žoga nojaukšana, žoga daļas nogādās uz Zaķumui. žu, kur to no
jauna uzstādīs ap jaunbūvē-jamo pilsētas ūdensvada staciju.
Kuģu kustība ostā.
Rīgas ostā ienākuši: igauņu s-s. „Estimaa", no Hamburgas, ar gabalprecēm , muitā, angļu s-s.
«Dunmore Head", tukšā, s-s. B Aijres", Eksportostā, latvju s-s. « Bār tava", tukšā , Mīlgrāvī,
vācu s-s. _ „Liander", no Hamburgas , muitā. Ostu atstājuši: vācu s-e. s Helman", ar
ģipsakmeņiem, vācu ** « Krimhilda'', ar baļķiem, uz Stetinu, vācu s-s. „PhiHa", ar baļķiem, uz
Stetinu, igauņu s-s. ^ Estdmaa", ar gabalprecēm un pasažieriem, uz Kuresaar. dāņu s-s. s HjoldM
, ar kokiem uz Kopenhāgenu, vācu s-s. „Lerche", uz Tallinu.
3000 ls Zooloģiskam dārzam. Ministru kabinets atvēlēja Zooloģiskā dārza biedrībai 3.000 ls
jaunu dzīvnieku iegādāšanai. Izglītības ministrija atjāvusi ftīgas technikumam rudenī sarīkot 2
meleši garus degu kursus. Sestdien ierēdņi darbus beigs pL 12. Tautas labklājības ministrija ziņo,
ka Bestdien, 22. jūnijā, Līgo svētku priekšvakarā darbi valsts iestādēs izbeidzami pL 12 iienā. Uz
Igaunijas aizsargu organizācijas 10 gadu svinībām rītvakar izbrauc mūsu aizsargu pr-ks plkv.-ttn.
Prauls, administratīvās daļas pr-ks kāpt. Oša, dzelzceļu aizsargu pulka aizsardžu pulciņa pr-ce
caune un Jelgavas aizsargu vecākā aizsardze caune. Mūsu aizsargu organizācijas pārstāvji
Igaunijā uzturēsies vairākas dienas. 30 gadi pasta • telegrāfa dienestā. Uz 30 darbā pavadītiem
gadiem pasta resorā atskatās Rīgas pasta un telegrāfa kantora pastmeistara palīgs Oskars Baltiņš.
Viņš dienestu sācis 1905. g. Charkovas pasta un telegrāfa apgabala pārvaldē. Latvijas dienestā
iestājies 1922. g.
Angļu valodas kursu
Ar angļu valodas ievešanu pamatskolās'Rīgas — Tukuma apriņķa tautskolu inspektors rīko
Majoros, pamatskolā, angļu valodas kursus no 1. jū-lija Edz 15. augustam . Dalībniekiem —
skolotā-jiem vajadzības gadījumā paredzēta arī kopdzīve tanīs pašās telpās. Dalības maksa 20-—
25 ls par visu kursu laiku. Kursus rīko kā iesācējiem, tā tiem, kas angļu valodu jau mācījušies.
Tuvākas ziņas un pieteikšanās Rīgas — Tukuma apriņķa inspektora kancelejā, Majoros, Tirgoņu
ielā 24, tālr. Majori 456 un no L jūlija Majoru pamatskolā . Pateicība.
Visiem tiem, kas pavadīja mūsu dārgo aizgā-jēju stud. vet, med. Eduardu Mešāku pēdējā gaitā,
bet īpaši: studentu korporācijai ,.Fraternitas Vesthardiana" Latv. universitātes prezidiju
konventam, korporācijām „Selonija", „Salgālija" un visām citām organizācijām, Bīgas pilsētas
veselī-bas valdei, veselības valdes darbiniekiem, Rīgas pilsētas darbinieku biedrībai, Rīgas
pilsētas laboratorijai, Latvijas universitātes veterinār - medicīnas klīnikas studentiem un mācība
^ spēkiem dziļu pateicību izsaka piederīgie.
, Likvidēta biedrība „Tautas teātris". Iekšlietu ministrs V. Gulbis licis priek-Eā likvidēties Teātra
mākslas veicinātāju b-bai „Tautas teātris". Likvidācija jāizda ra biedrības valdei līdz 15.
augustam. Dambis pie Doles. Zemo ūdens līmeņa dēļ Daugavas lejas galā, Bulēnu krācēs
enkurnieki un plostnie ki ierīkojuši pagaida dambi, ar kuru izdevies pacelt ūdens līmeni apm.
viena Mlo. metra garā gabalā par 15—20 cm. Pēdē-jās dienās pa Daugavu no upes augšgala
turpina pienākt Jumpravmuižā lielākā skaitā Krievijas plostu. Līdz šim jau pienāku-ši Rīgā tuvu

pie 500 Krievijas un pāri par 1000 vietējo plostu. Viesuļvētra saplosījusi plostu karavānes. Rīgas
enkurnieku arteļa velkonis „Akots", ^ Gulbis" un „cēzars" aizvakar atradās ceļā no Salacgrīvas
uz Rīgu ar vairākām plostu karavānēm. Saulkrastu tuvumā velkoņus pārsteidza viesuļvētra, kas
saplosīja vairā-kas plostu karavānes un ap 15.000 baļķus izskaloja krastā .
MUUUJ 0. ?"-». VkUJ V«e ?
Daugavā nogrimis prāmis. Naktī uz otrdienu Daugavā, A. B. dambja galā caur sūci pieplūdis
kādam uzņē-mējam piederošais prāmis un nogrimis. Ar ostas ūdenslīdēja un divu peldošo celtņa
palīdzību vakar prāmi izdevās izcelt.
Uz seno cīņu vietām.
Latviefiu veco strēlnieku biedrības centrālā valde dara zināmu biedrības biedriem, strēlniekiem
un biedrības labvēļiem, ka biedrības ikgadē-jais izbraukums — svētceļojums uz strēlnieku cī-ņu
vietām « Ložmetēja kalnā" šogad paredzēts svētdien, 7. jūlijā, pīkst. 9 no rīta. Ceļā pieturēs:
Mīlgrāvī, Bolderājā, Bulduros, Majoros un Slokā. Jāņu ekskursijas.
Iekšlietu ministrijas tūrisma birojs rīko Jāņos, no 22.—24. jūnijam, braucienu uz Usmas ezeru,
Moricsalu, Kuldīgu, Skrundu un Saldu, — piedalīšanās 11 ls; braucienu uz Valmieru, Valku,
Munamegi, Vatselina, Pečoru klosteri, Izborsku un Apukalnu, — piedalīšanā s 15 ls; ekskursiju
uz kalnu un ezeru zemi Latgali: Krāslavu, Sauleskalnu, Aglonu un Bukmuižu , — piedalīšanās
13 ls. Pieteikšanās tūristu piemiņlietu kioskā, Brīvības bulvārī līdz ceturtdienai, 20. jūnijam.
Ekskursiju uz Mazsalacu eutomobiļo s rīko JKS tūristu klubs 23. un 24, jū-nijā. Mašruts:
Limbažu pildsdrupas un Bauma-ņu Kārļa atdusas vieta — Mazsalaca — līgošana Skaņā kalnā —
Velna pagrabs — Tūteres svētozols — Burtnieku ezers — Zilais kalns — Valmiera — Cēsis —
Rīga. Pieteikšanās līdz 21. jūnijam J. Alunāna ielā 7, vai L. Nometņu ielā Nr. 49, tālr. 42431 —
pie Zariņa. Piedalīšanās 6 ls . Izbraukums 23. jūnijā pīkst. 8 rītā no Āgenskalna tirgus un
Rātslaukuma. Latvijas Tuberkulozes Apkarošanas biedrība uzaicina ģimnāziju audzēkņu vasaras
koloniju kandidātus —- audzēkņus ierasties biedrības birojā, Miķeja ielā 14, reģistrēties, ar 20.
jūniju, no pīkst. 10—14. Jāiemaksā par uzturu un ceļa nauda. Izbrauk-šana uz vasaras kolonijām
paredzēta ap 28. jūniju . Pirms reģistrēšanās jāierodas uz firstu kontroli, kas vēl nebūtu bijuši,
Aizgādniecības punktā, Tērbatas ielā 58, trešdien, 19. jūnijā , pīkst. 16,

