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«-ALVAS PILSEīAS JAUNĀKIE NOTIKUMI  
  

ī;n„ .tf M"su laikraksts Ligo svētkos un -Jā ņu dienā 23. un 24 iū  
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 — — !««> «• M \ nist. ru P^zidenta biedrs  
  
3? uTtr *lg ,en - i BaIodis pie ē̂ ^ ***-  
  
J Druvu SPSS - kameras P^nvarnieku roruT 8B*JB& St^S*» pr0ku ' «b^, S"^ dien 
**!«WfiBBotd komisijas s&dē £SKla * P'20 - laUk ,U ' ««edriio un paš-valdību ēku būvj u 
kreditēšanas ie Spējamī-j Kultūra» fonda revīzijas komisija nodomājusi mēneša beigās apmeklēt 
Ilūk ^K,tPn lķ1 'kl ,ie P azit °s ar to biedrību darbību, kuras lūdz fonda pabalstus.  
  
 Vakar paraksti ja ilgumu ar «Ļot»  
  
 pārstāvjiem.  
  
 Vakar noslēdzas sarunas ar pasta un telegrāfa departamentu u» Polijas sabiedrī-ba* «Ļot» 
pārstāvjiem par gaisa satiksmes uzturēšanu starp Varšavum Rīgu un pasta pārvadāšanu. Jauno 
līgumu no departamenta pusea parakstīja direktora v. i. techniskās pārvaldes priekšnieks A. Olte 
un no «Ļo}> puses — vicedirelrtors Zeifertg un Polijas satiksmes ministrijas nārstāvls 
Pjankpvskis. Līgums stāsies spēkā 1. jūlij ā uri domāts vienam gadam. Grāmatiņa par Rīgu 
zviedru tūristiem. Riges pilsēta izdevusi glītu grāmatiņu zviedru valodā artiņlm par mūsu galvas 
pilsētas vēsturi un 15. maija notikumiem Atsevišķās nodaļās aprakstīti Brāļu kapi un Brīvības 
piemineklis. /Grāmatiņā ietvertas arī ziņas par galvas pilsētas Jievērojamākajām celtnēm, 
saimniecības, kultūras un mākslas iestādēm, veikaliem un viesnī-cām. Krīta papīrā iespiesto, labi 
ilustrēto izdevumu noslēdz kodolīgs pārskats par mūsu literatūru un presi. Grāmatai pievienota 
arī īsa latviešu-zviedru vārdnīca un Rīgas plāns. Drīzumā pilsētas valde nodo mājusi Šādu 
grāmatiņu izdot arī- angļu valodā, lai ārzemniekiem atvieglotu iepazī-šanos ar Rīgu, •? , 
Pārtraukta satiksme pār veco *Ml»s tiltu. StļA ; Vakar šoseju un zemes ceļu departaments 
pārtrauca ,satiksmi pār veco dzelzs tiltu atarp Zaķu salu un Pārdaugavu. No-ņemta arī pagaidu 
dēļu grīda, kas,bija ierīkota dziesmu svētku apmeklētāju vrajadzibām. Klonnes firma no jauna 
stājusies pie tilta atjaunošanas darbiem. Veco dzelzs tiltu atļauts lietot tikai starp pilsētu un Za-ķu 
salu un arī vienīgi kājniekiem. Kalpakicšn Ievērībai. Savienības «Pulkveža Kalpaka batal. jons» 
valde lūdz kalpakiešūš piedalīties mirušā kalpakieša Friča Jēkabsona apbedīša nā 22. jūnijā pl. 6 
vak. no Dubultu baznl cas. Paredzēti skolotāju ekskursija Riga — Zilais kalns — Rūjiena — 
Pernava — Tallina — Tērbata — Gulbene — Rēzekne — UaugavpMs — Ilūkste — Riga 
pārcelta no 8 līdz 20. jīil. Pieteikšanās no 27. jūn. līdz 2 jfll. no pl. 8—10 mācības līdzekļu 
centrālē Ludzas ielā 24, tālr. 34677. Braukšanas mak na aļ>m. 40 ls.  
  
 Ekskursijas pa Igauniju autokarā 23. jūnijā, apmeklējot dziesmu svēt kus un 1. jūlij ā uz 
amatniec&as izstādi BerlI n«. Pieteikšanās «Celtrans'S", tālr. 22301. Izlabojums. Izlabojot mūsu 
laikraksta vakardienas numurā rakstā „Lielj svētku mazās ainas" ieviesušos kļūdu, atzīmējams, 
ka dziesmu svētku pietniņlietu novietnē izstādītā vāze izgatavota akc. sab. „M. S. Kuzņecovs" 
fabrikā pēc mākslinieka V. Vasariņa meta. Gaidāmai* laiks. Ritu no rīta valsts dienvidrietumu 



daļā mē-reni līdz mēreni stipri rietumu vēji. Pa daļai mākoņi. Valsts ziemeļaustrumu rajonā vēl 
stipri rietumu un ziemeļrietumu vēji un atsevKķi mākoņi ar nokrišņiem. Vēlāk vēji paliks lēnāki 
un 'griezīsies no dienvidaustrumiem. Pa daļai niukooains. Temperatūra no 4 jtr. n.tkii līdz 18 gr. 
dienu.  
 


