
Jaunākās Ziņas: Pirmdiena, 18. janvāris, 1937 

vsetējās ziņas  

  
  
 Valsts prezidents Dr. K. Ulmanis palātas priekšsēdētājam H. Lazdi-ņam piesūtījis šādu 
ievēlējumu: „Sirsnīgi sveicinu 60. dzimšanas dienā, novēlēdams, lai Jūsu turpmākais darbs, tāpat 
kā līdzšinējais, vainagotos labiem panākumiem".  
  
 Archibīskapa Jāņa dzimšanas dienas atcere. Miruša archibīskapa Jāņa dzimšanas diena, šodien, 
pl.4 p.p., Pokrova kapos notiks dvēseles aizlūgums. Pēc tam pl. 5.30 vak. metropolīta katedrālē 
dvēseles aizlūgums nelaiķa piemiņas stūrīti.  
  
 Latgales atbalsts kara aviācijai. Kāļa aviācijas fondam pēdējā laikā ienākuši jauni ziedojumi par 
40.972 ls 64 sant., ar ko fonda līdz 1936. g. 31. decembrim ienāku-šie līdzekļi sasnieguši 
2.626.650 ls 21 sant. Prāvākus ziedojumus fondam devušas Latgales pašvaldības un sabiedriskās 
organizācijas. —i.  
  
 ,.Mazā piena restorāna" atklāšana Sestdien novakarē uzsāka darbību jaunais Latvijas 
piensaimniecības centrālās savienības piena restorāns, kas iekārtots L. Vērmanes dārza mazajā 
paviljonā, ar ieeju no Tērbatas ielas. Telpu remonts veikts mākslinieka O. Skulmes vadībā. Uz 
sienām gleznoti lauku dzīves skati. Latviskā stilā darinātas glītas, ērtas mēbeles. Mājīgajam 
restorānam 2 nodalījumi. Labajā spārnā zāle, kur viesi paši sevi apkalpo. Kreisajā spārnā 
nodalījums, kur viēstis apkalpo mei-čas glītos tautiskos tērpos. Te jaunievedums apkalpošanas 
pieprasīšanai: uz katra galdiņa zaļš karodziņš, kuru nolaižot pusmastā, viesis dod signālu, lai 
pienāk apkalpotāja. „Mazais piena restorāns" atvērts darbdienās no pl. 8 līdz pl. 24, svētdienās 
no pl. 13. pd.  
  
 Latvijā praktizē 1548 ārsti. Pēc veselības departamenta ziņām, Latvijā praktizē 1548 ārsti — 
Rīgā 842, provincē 706. Ārsti pēc tautī-bām sadalās šādi: 908 latvieši, 323 žīdi, 210 vācieši, 85 
krievi, 7 poļi, pa 2 lietuvieši, ar, meņi un austrieši, pa vienam igaunim, zviedrim, dānim, 
holandietim, gruzinam, šveicietim un ungāram. Visvecākam ārstam 84 gadi, bet 4 visjaunākiem 
23 gadi. Iesākta blokēkas pamatu būve. Būvuz-ņēmāja L . Neiburga strādnieki un amatnieki 
sestdien stājušies pie finanču m-jas blok-ēkas pamatu būves Smilšu ielas pusē, devi-ņus metrus 
dziļumā no ielas līmeņa. Pamatu izveidošanas darbus turpinās nepārtraukti visu ziemu. Lai 
darbus netraucētu sals un nokrišņi, virs jaunbūves pamatu būvbedres ceļ no ' spundētiem dēļiem 
siltumnīcu, ko apkurinās ar koksa krāsnīm. Latviešu senatnes pētītāju b-bas priekšlalasījumu 
vakarā š. g. 19. janv. p. 19, Lazaretes ielā 6-8, M. Antona referāts: „Mujānu pils un 
Zilā kalna novada senie radu raksti". Atvaļināto virsnieku biedrība 19. janv. pl. 19.30 Armijas 
virsnieku klubā sarīko pulkv. D. Blūmentāla referātu: „Mūsu tautas un zemes nosaukumi viņu 
vēsturiskā attīstībā", Aktīviem un atvaļin. virsniekiem un viņu viesiem ieeja brīva. B-bas « 
Valsts darbiniece" vingrošanas grupā var pieteikties dalībnieces otrdienās un piektdienās no pl. 
15,30—16,30, Tērbatas ielā Nr. 15-17. Latv. jaunu sieviešu kristīgās sav-bas valodu kursos un 
sieviešu ritmiskās vingrošanas kursos dalībnieki var vēl pieteikties J. Allunāna ielā 7, no pl. 10—
21 (tēl. 21973 un 28801),  
 


