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Dzimtene  

   
 Svētki Ložmetēju kalnā. Jelgavas atbrī-vošanas pieminekļa komiteja kopā ar Veco latviešu 
strēlnieku biedrības Jelgavas noda-ļu sarīko 7. jūlij ā gadskārtējos kapu svētkus pie Ložmetēju 
kalna pieminekļa. Dievkalpošanu noturēs virsmācītājs J. Ķullīts un mācītājs 0. Kraulis, 
piedaloties 16. aizsargu pulka korim Muraška vadībā un 3. Jelgavas kājnieku pulka orķestrim. 
No Rī-gas svētkos piedalās Veco strēlnieku b-ba un citas organizācijas. Pēc garīgā akta bij. 
kaujas lauku apskate.  
  
 Dziesmu svētki pie Staburaga. Vīgantē pie Staburaga Daugavas novada kori Jāņu vakarā svinēja 
savus 8. dziesmu svētkus. Svētkus ar uzrunu ievadīja izglītības biedrības «Staburags» 
priekšsēdētājs Lamberts, pēc kam atklāšanas runu teica prof. E. Blesse. Koncertā piedalījās 22 
kori ar apm. 700 dziedātājiem virsdiriģenta Reitera vadībā. Klausītāju bija ap 4000. Svētki 
noritēja tautiskā garā ar jāņuguns dedzināšanu un aplīgošanos.  
  
 Līgo svētki Zil ā kalnā. Zilā kalnā no pla-šiem Ziemeļlatvijas apgabaliem pulcējušies līgotāji, 
skaitā ap 4000, lai pēc senču paraduma svētītu Jāņus. Svētkus rīkoja 8. Valmieras aizsargu pulks 
kopā ar Valmieras latviešu biedrību. Tos atklāja apriņķa lauku pašvaldību vecākais G. Caucis ar 
īsu uzrunu. Lielā pacilātībā kons un visi klātesošie nodziedāja dziesmu brīvai Latvijai un uzsauca 
ministļ-u prezidentam K. Ulmanim un valdībai trīskārtēju «Lai dzī-vo!». Līgo un citas 
patriotiskas dziesmas skandināja apvienotais Valmieras latviešu biedrības un aizsargu koris. 
Krēslai iestā-joties, kalns bija krāšņi ill ūminēts. Kalna galā iekūra tradicionālo jāņuguni. Tālumā 
atblāzmojās neskaitāmi citi ugunskuri.  
  
 Biedrību nams Ergemē. Ērģemes lauksaimniecības biedrība, kopīgi ar pārejam pagasta 
organizācijām tuvākā laikā stā-sies pie biedrību nama būves. Vajadzī-gais zemes gabals jau 
iegūts un izstrādāts būves plāns. Jaunais nams atradīsies pie Dzimtenes mājām, netālu no 
stacijas. Līdzekļus būvei dos pašas organizācijas, bez tam vāks ar ziedojumu listēm-Nelaimīgs 
brauciens. Padures pag. robežās, pārvedot zāģu gateri un tvaika katlulokomobīli uz Meiniķu 
mājām, vadot zirgus zem lokomobiles riteņiem pakļuvis Kristaps Būmeisters, 74 g. v., un tik 
vārīgi ievainots, ka pēc dažām minūtēm miris. Ad.  
  
 Pērkontēva upuri. Ciblas pag. (Ludzas apr.) no zibens spēriena Kurjānovas muižā nodegusi 
jaunsaimnieka Alberta Pokšāna klēts ar piebūvi. Sadegušas drēbes, labī-ba un milti. Zaudējumi 
Ls 2000. Ad.  
 


