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Rīkojums Blūma un Okolo-Kulaka vidus-

skolu audzēkņiem.

Rīkojums par bēgļu un optantu sanitāro
uzraudzību '.

Rīkojums par strīdīgo jautājumu izšķir-
šanu starp pagastiem un privāt-
personām.

Valdības rīkojumi un
pavēles.

Rīkojums.

Ar izglītības ministra piekrišanu V. I.
Blūma un inženiera Okolo-Kulaka vidus-
skolas — Rīgā, par pielaistām nekārtībām,
izslēgtas no to skolu saraksta, kuru
audzēkņiem ir tiesības uz iesaukšanas
atlikšanu izglītības turpināšanai.

Minēto skolu audzēkņiem, kuri liku-
mīgā kārtā dabūjuši iesaukšanas atlikšanu
un līdz ša gada 1. oktobrim pāriet uz
citu vidusskolu ar valsts vidusskolas
tiesībām, atļauju arī turpmāk piešķirt
iesaukšanas atlikšanu.

Iesaukšanu atliek apriņķa iesaukšanas
komisija.

Rīgā, 1922. g. 8. augustā.
Apsardzības ministra vietas izpildītājs

ministra biedrs, pulkvedis L a i m i ņ š.
Galvenā štāba priekšnieks,

ģenerālis P e n i ķ i s.
Karaklausības mobilizācijas nodaļas

priekšnieks, kara ierēdnis l. a b a n s.

Rīkojums

visām apriņķu valdēm.
Vēl arvien apriņķu valdes iesūta paš-

valdības departamenta izšķiršanai strīdīgus
jautājumus starp pagastiem, tāpat arī starp
pagastiem un miestiem un starp privātām
personām un pašvaldības iestādēm bez
apriņķa valdes vai padomes izšķirošā
lēmuma. Caur to tiek jaukta instanču
kārtība, kāda bija nodibināta ar'rīkojumu
1921. g. 17. oktobrī te 66802 un tagad
ar likumu par pagastu pašvaldību 27. un
109. pantiem.
Likumā parpaga_stu pašvaldību 107. pantā

uzskaitīti tie jautājami, kuros priekš pa-
gastiem saistošus lēmumus vārdot tikai
apriņķa padomes (109. pants). .Citos
visos jautājumos arī apriņķa valdes
lēmumi un īīkojumi ir priekš pagastu
pašvaldībām obSigatoriski pildāmi
(27, pants). Attiecībā uz miestu paš
valdību jāpiemēro pagaidu noteikumu
Par miestiem 43. pants, bet šaī pantā
neparedzētos gadījumos uz to pašu no-
teikumu 9. panta pamata piemērojama
'kūmā par pagastu pašvaldību noteiktāKartība.

Tāpēc pašvaldības departaments vēl
reiz at gādina apriņķu valdēm, ka augšā
«"netie strīdus jautājumi jāizšķir apriņķu
padomēm

^
un valdēm pēc piederības,

, mumi jāsludina ieinteresētām personām
«atrreiz un katram paskaidrojot ari iiku-
k~°rh Va' rik°iurnos paredzētu pārsūdzības

%ā, 1922. g. 7. augustā. 1* 190043.
Pašvaldības departamenta

direktors J. Zankevics.
Nodaļas vadītājs P. K1 i n k i a v s.

Rīkojums.

lin '?
laikā vairākkārtīgi konstatēta

rep^t
siim 'ku ievazāšana no Krievijas ar

evakuējamiem bēgļiem un optantiem,

uzd^
ar šo

vesei'Das departaments
dg,

ev''_iekšlietu ministrijas bēgļu no-

salis gJus ' kun ce|ā izrādījuši saslim-
jeb"S Pa2lmes vai bijuši kopā ar slimiem,

vai saslimšanā aizdomīgiem, neizdot

galīgas atsvabināšanas zīmes, bet gan
apliecības, uz kurām tie varētu pēc
14 dienām saņemt savas personības do-
kumentus, ja minētā laikā tie būs atra-
dušies zem ārsta uzraudzības, kurš par
to nodod savu atsauksmi.

Šo apliecību teksts ir sekošs:

Šīs apliecības īpašniekam
unviņa šaī aplie

čībā minētiem ģimenes locekļiem tūliņ
pēc ierašanās viņu pastāvīgā dzīves vie'ā
jāierodas pie vietējā ārsta dēļ 14 dienu
ilgas ārstu uzraudzības nodibināšanas un
ārstu noteikumu izpildīšanas.

Pasi šīs apliecības īpašniekam un viņu
ģimenes locekļiem var izdot tikai pēc
attiecīgas ārsta atzīmes, ka pie viņiem
nav konstatētas lipīgas slimības.

Pamats. Veselības departamenta
1922. g. 23. maija raksts Ns 139906
un ša raksta papildinājums š. g.
29. maija zem te 140042.

Rēzeknes karantīnā 1922. g
te

Karantīnas virsārsts

Veselības departaments uzdod visiem
ārstiem uz laukiem, apriņķu ārstiem

^policijas ārstiem un _ pilsētas dienesta
stāvošiem ārstiem, (pēc pilsētas valdes
noteikšanas), ja pie viņiem ierastos kāds
bēglis vai optants ar šādu apliecību, tad
uzraudzīt viņu 14 dienu laika un pec ša
laika notecēšanas dot sava atsauksmi par
minētās personas veselības stāvokli.
Uzraudzība izdarāma bez atlīdzības.

Piezīme: Pilsētas dienestā stāvošo
šim nolūkam no pilsētas valdes'iecelto
ārstu vārdus, adreses un viņu pie-
ņemamas stundas jāizsludina pilsētu
valdēm steidzama kārta.

Pamats: P. 227 Nod. V. Tom. XIII.
Ustav. vračebn.

Veselības departamenta direktora palīgs
Dr. Džonsons,

Ep idemioloģlskās-statistiskās sanitārās
nodaļas vadītājs Dr. J. Z e n t e 1 s.

Valdības iestāžu
paziņojumi.

Paziņojums.

Iekšlietu ministrija atļāva uzsākt dar-
bību politiskai partijai „Lstvijas pilsētu
un miestu zemju nomnieku savienība".
Dibinātāji: Augusts Reinvaids, dzīvo
Dieiliņu pagastā Rīgas apriņķī Reinvaldu
mājās, Johans Zīlit, dzīvo Rīgā, lielā
Buļļumuižas ielā Ns 46, Mārtiņš Gulbis,
dzīvo Katlakalnā, Stadže mājās u. c.

Paziņodams augšējo apriņķu un poli-
cijas priekšniekiem, uzaicinu, atļaut mi-
nētai partijai noturēt sapulces, neprasot
nodaļu reģistrēšanos apriņķos, bet gan
pārliecinoties par to, vai sapulču sasau-
cēji tiešam tīkojas partijas centrālās ko-
mitejas uzdevumā. Sapulču sasaucējiem
jāievēro attiecīgie likuma noteikumi par
sapulču sasaukšanu.

Iekšlietu ministra vietā A. Birznieks.
Preses un biedrību nodaļas vadītājs

K. Vild 'e,

Skolu valdēm

pamatskolu skolotāju cenza komisijas
ziņojums.

Tā ka ministru kabinetā apstiprinātie
noteikumi („Valdības Vēstuesī" >fe 173)
par nokalpoto gadu aprēķināšanas kār-
tību nesaskan ar līdzšinējo gadu aprēķi-
nāšanas šemu, tad cenza komisija ar šo
dara zināmu, ka sākot ar š. g. 1. sep-
tembri dažiem skolotājiem būs algu ka-
tegorijas jāsamazina. Pēc kategoriju
pārbaudīšanas cenza komisija paziņos
izlaboto gadu skaitu.

Pie nokalpotā laika atzīmēšanas sākct
no 1920. g. formulāros sīki atzīmējami

dsrba laika mēneši un dienas, kādēļ
skolu valdēm visos iesniegumos nepie-
ciešami uzrādīt noteiktus datus par
dienesta sākumu, pārtraukumiem u. t. t.
Izlabotais gadu un mēnešu skaits būs
visos dokumentos aprēķināts līdz š. g.
1. augustam.

Sakarā ar dažiem pārgrozījumiem, kas
cēlušies caur skolotāju cenza pakāpes
paaugstināšanu un nokalpoto gadu palie-
lināšanu, nāksies vienai daļai skolotāju
paaugstināt aigu kategoiijas. Lai ne-
celtos neskaidrības, cenza komisija aiz-
rāda, ka šādiem pārgrozījumiem un iz-
labojumiem algas izmaksas ziņā nav at-
paktļ ejoša spēka, bet algu izmaksa pēc
jaunām I alegorijām skaitās tikai no š
g. 1. septembra.

Turpmākiem algu kategoriju paaugsti-
nāšanas gadījumiem jF-saknt ikreiz ar
taktiski nokalpotā laika iztecēšanu, t. i.
jāsākas no tās dienas, kad notek pilni
5, 10, 15 gadi

Ar šo rīkojumu visi agrākie paskaidro-
jumi šinī lietā stkrīt.

Priekšsēdētāja vietā

K. Melnalksnis.

Pamatskolu nodaļas priekšnieka
vietnieks K. O zoli ņ š.

Paziņojums,
Iekšlietu ministrija š. g. 2. maijā ap-

stiprinājuse Aizputes-Paduies un Lažas
pagastu savienošanu no 1922. g. 1. jūlija
vienā pašvaldības vienībā zem nosau-
kuma «Lažas pagasts".

Rīgā, 1922. g. 8. augustā. te 109076.

Pašvaldības departamenta
direktors J. Zankevics.

Nodaļas vaditājs P. Klinklavs.

Personu saraksts, par kurām meklēšana Izbeigta, Nr. 23.

(1. turpinājums un beigšs.)

u
e.g Uzvārds, vārds un tēva Kad un uz kāda pamata Meklējamo personu

jg' lg vārds meklēšana izbeigta saraksta kārtas NNi
z

956. Krūmiņ, Kate Jēkaba m. Jelgavas krim. pol. pr-ka raksts 2271/21.
1922. g. 28. martā zem >fe 1399,1.
kā apcietināta.

957. Kiršbaums, Kārlis Gusta Rīgas 6. iec. izmekl. tiesn. 3605/22.
dēls. raksts 1922. g. 7. jūnija zem

Ms 1126.
958. Kārkliņš, Jānis Jēkaba d. Jelgavas krim, pol. pr-ka raksts 427/ 21.

19*2. g. 26. maijā J*686/20. g.

imrnm valdības ģL oficiāls laikraksts
iznāk Katru dienu, izņemot JĒ^^^^^^<S

svētdienas

un svētku di&nas
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alšjīgām rinsSiņim . . . . 180 rbļ.— kap.
par keint tSļākn rlndioR . . 6 . — .

b? citām iestādēm «n amata per-
sonām, pat katru viensiējīga
rindiņs 8 . — «

e) privātiem pat katra viens!eļig«
tiadiņa 10 , — .

Sēru vēsts.
Traģiskā nāvē miris 6. augustā agrākais ārlietu ministrijas informācijas

departamenta direktors

cand jur Edmunds Freivalds
Mīļā piemiņā viņu paturēs

āriiefy ministrijas darbinieki.
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959. Krauklis, Fricis Karlines Tukuma apr. izmekl. tiesn. r. 2273 21.
dēls. 1922. g. 9. jūnijā zemhfe 1056.

960. Kamenskij, Lora Geor- Rīgas prefektūras raksts 1922. 5572/22.
gija m. g. 22. maija te 1776. _

961. Krūmiņ, Doroteja Kārļa Iekšlietu min. kara gūstekņu 5422/22.
meita. un bēgļu nod. raksts 1922. g.

19. jūnijā zem te 123289.
962. Krūmiņ, Lida Jēkaba m. Tas pats. 5423/22.
963. Ķiploks, Zigfrīds Ernesta Jelgavas pilsētas policijas 3. 5410/22.

dēls. iecirkņa raksts 1922. g. 16.
jūnijā zem J* 1411.

964. Klīve, Kārlis. Robežsargu divizijas štāba 3792/22.
priekšnieka raksts 1922. g 22.
aprīlī zem te 602.

965. Lasmans, Kārlis Annas Iekšlietu ministrijas politiskas 3607/22.
dēls. apsardzības priekšnieka raksts

1922. g. 7. jūnijā zem J*
116272.

966. Lūcs, Herberts. Iekšlietu ministrijas pasu no- 3398/22.
daļas raksts 1922. g. 8 jūnija
zem te 31695 IV.

967. Lejas-Saus, Hilda Edu- Iekšlietu ministrijas karagu- 5428/22.
ārda meita. stekņu un bēgļu nodaļas raksts

1922. g. 19. jūnijā zem te
123289.

968. Lazdan, Olga (Lazda, Daugavpils pilsētas prefekta 3402/22.
Olga Nikolaja meita), raksts 1922. g. 17. janvāri zem 3401/22.
kārtas te 3401/22. J* 11845 un 5835.

969. Mesters, Ottis Kārļa d. Jelgavas apriņķa priekšnieka 5094/22.
palīga 2, iecirknī raksts 1922.
g. 25. marta zem te 564.

970. Maurīts, Pēteris. Rīgas ostas pol. pr-ka raksts 5037/22.
1922. g. 11. maijā, te 844.

971. Murkšķis, Didriķis Kri- Tukuma apr. izm, tiesn. raksts 2277/21.
stapa (Kriša) dēls. 1922. g. 9. jūnijā, te 1056.

972. Mitovins, Osips. Rīgas apr. 2. iec. izmekl. 3616/22.
tiesn. raksts 1922. g. 9. maijā,
te 1743.

973. Mežsargs, Arvids Friča d. Jelgavas pref. dienas pavēle 652/21.
te_ 69, 1922. g. 24. martā.

974. Maslobojevs, Ivans. Rēzeknes pils. pol. priekšu. 5263/22.
raksts 1922. g. 13. jūnijā,
te 616. kā apcietināts.

975. Mengel, Anna Andreja m. Madlienas iec. pol. pr-ka 1309/21.
raksts 1922. g. 8. jūnija,Ks 5.

976. Orlovskis .Ernests-Sīmans Jelgavas 2. pol. iec. pr-ka 2282/21.
Vilhelma d. telefonograma 1922. g. 3. jū-

nijā, dzīves vieta atrasta.
977. Podvoiskis, Kazimira. Iekšlietu ministr, kara gūstekņu 5327/22.

un bēgļu nod. raksts 1922. g.
21. apr. zem te 122243.

978. Putels, Augusts Jāņa d. Liepājas pref. raksts 1922. g. 5165/22.
19. jūnijā zem te 2025-11.

979. Sochens(Sochans)Johans Jelgavas pils. pref. raksts 5376/22.
Šolema d. 1922. g. 15. aprilīzemNs 551.

980. Sveikerts,Krišjānis Pētera Rīgas 6. iec. izmekl. tiesn. 2983/22.
dēls. 1922. g. 2. jūnijā zem te 1100.

i " TT~~Z pčtera Rīgas 2. iec. miertiesn. raksts 3035/22. ^
981. Splietes, Riehards Pētera Kiga

g .^
^

j
dēls. . Valmieras apr. pr-ka 1. iec. 3624/22.

982. Saube, Jams. . - g 15 jUUjja raksts
zem ** 3511. _

ī- , v *i«* Iekš'ietu min. kara gūstekņu 5337/22.
983. Stūčuk, Knsttne. un bēgļu nod. raksts 1921. g.

21 aprilī zem te 122243.
. „Q,Jelgavas pref. dienas pavēle 851/21.

984. Sttongin, Haja.
^^9 1922. g.

24.
martā.

. . i.rQ«a m AĪzDites apr. miertiesn. raksts 1591/21.
985. Šingel, Anna Ivana m. Aizpi^

^ m&
.._
^ ^I

? *AnKz Jelgavas apriņķa priekšnieka 871/21.
986. Trencis, Ādolfs.

£
g

^ ^ g^ ^^ ļg2Z

g. 16. maija zem te 564.

m. «*.!«».?» ««?? teS"St-?? i»' ""*
nija zem te 131-1.

988Vi.caņs, **?!»*»?* aSJESu-flg g/TfS-;22'
Jdels' nijā zem te 210.

989. Vaivats, MārtiņšMārtiņa Rīgas
^

g**™-«• 26' 3572/22 -

990 Sensipers. BoruchsVulfa F?e'iļu iecirkņa Daugavpils apr. 4995/22.
aĪu polici as priekšnieka raksts
aeis- 1922. g. 13 maijā zem te 3069.

991 Zemit Minna-Dora An- Liepājas policijas pref. raksts 3088/22.
"^ drlja m 1922. * 19. jūnijā zem te

! 2025/11.
992 Zuievs Dmitrijs Ivana d, Ludzas apriņķa priekšn. raksts 5123/22.
33 ' _ 1922. g. 31. marta zem te

1753, pats ieradies.

Rīgā, 1922. g. 2. augustā, te 21193.
Administratīvā departamenta direktors J. Ieva.

Iekšējās apsardzības pārvaldes darbvedis Ziemelis.

Personu saraksts, par kurām meklēšana Izbeigta, Nr. 24.

o.3 Uzvārds, vārds un tēva Kad un uz kāda pamata Meklējamo persona
^m vārs meklēšana izbeigta saraksta kārtas NNt.
z
993. Apelsons, Ābrams. Rīgas prefekta raksts 1922. g. 3456/22.

13. jūnijā te 13096/21.
994. Ābols, Fricis. Tukuma apr. miertiesn. raksts 5732/22.

1922. g. 20. jūlijā te 1901.
995. Bormans, Kārlis Erasta Rīgas pref. raksts 1922. g. 3459/22.

dēls. 27. martā te 13297.
996. Bērziņš, Jānis-Eduards Rīgas pref. raksts 1922. g. 5196/22.

Pētera d. 19. maijā te 13225.
997. Feidmans, Roberts Mar- Bauskas apr. 2. iec. miert. raksts 5201/22.

tina d. 1922. g. 8. maijā te 1372.
998. Gust, Anna Andreja m. Rīgas 4. iec. miert. raksts 3468/22.

1922. g. 29. martā te 272.
999. Griķis, Arturs Andreja d. Rīgas krim. pol. pr ka raksts 1558/21.

1922. g. 15. maijā te 8313/R.

1922. gada bibliogrāfija.
Pirmais ceturksnis.

Valsts bibliotēkas sakārtojums. A. O in t e r a redakcija.

(12. turpinājums.)

Koru dzismu krojums II. J. Vītola re-
dakcijā. Reigā, 1922. Izglitibas Mini-
strijas Muzvkas Nudaļas (izdevums)
Dr. Sab. «Latvijas Sargs" druk. 4°
(27X20) 51 1. p.

Saturs: I. Jaukti kori. 1. Baumaņa
Kārļa. Divs, svetej Latviju! 2. A. Jur-
jana. Divs dud myusu tavu zemei.
3. Vigneru Erasts. Leigu dzismas.
4. Cimzes. Kas ti tāidi, kas dzidoja.
5. Cimzes. Moža beju, naredzeju.
6. Cimzes. Trejs sudraba upites.
7. Povuls Jurjans. Ej, saulite, dreiž
pi Diva. 8. Jurjanu Andr. Pyut, vējiņi.
9. Jurjanu Andr. Lēcu, lēcu dorziņā.
10. JurjanuAndr. Rindomaugauzuliņi.
11. Jurjanu Andr. Kur goji, puisiti.
12. Vītols, J. Borinites dzisme. 13. Vī-
tols, J. Apkort kolnu goju. 14. Vītols,
J. Trejs jaunas mosas. 15. Vītols, J.
Zynu, zynu tava sātu. 16 Jurjanu
Andr. Aiz upites es izaugu. 17. Vītols,
J. Azars teiruma golā. 18. Kalniņš, A.
Pūri, pūri, meži, meži. 19. Vītols, J.
Muns boliņš karā goja. 20. Kalniņš, A.
Ai, vonogi, vanadziņ. 21. Kalniņš, A.
Skan balsini reitā agri. 22. Jurjana, A.
Na vys slvnkojut un pustut. 23. Vītols.
J. Gojeja dzisme naktī. 24. Vītols, J.
Gaismas pils. 25. Vītols, J. Beverinas
dzidūnis. 26. Vītols, J. Rudins.
27. Dārziņš, E. Mēness storus steigoj.
28. Dārziņš, E. Minjons. 29. Kalniņš,
A. Uzul dali, Līpas meitas. 30. Kalniņš,
A. Bezdeligom aizejut. 31. Zalits. J.
Ceļš uz dzimteni. 32. Zalits, J. Ber-
staliņa. II. Veiru kori. 33. Vītols, J.
Trejs noves. 34. Vītols, J. Muna tēvija.
III. Sivišu kori. 35. Kalniņš, A. Myu-
žibas solā. 36. Dārziņš, E. Nāru dzisme.
37. Kalniņš, A. Kad ķirši zid.

Melngailis, Emilis. Preses svētki
1822./1922. (Rīgā, 1922. Apgādātājs
un iesrjieduma vieta neuzrādīti.) 4°
(23X18.) 4 1. p.

Saturs: 1. Mužiga piemiņa. Vardi
T. R. un E. M. 2. Slavināšana.
Vārdi E. M.

Pauliņš, P. „Mirušiem". Dziesma ko-
rim. Tautas Mūzikas Bibliotēka
te 23. Rigā (1922.) K. Blosfelda
(K. Reinholda) apg. (Iespieduma vieta
neapzīmēta.) 4° (23X18) 3 1. p.

Pirmie Latvju Jaunatnes Svētki 1922. g.
(Rīgā, 1922. Iesp.) Sab. „Latvijas
Sargs" spiest. 4° (22X17) 25 1. p.

Saturs: 1. Baumaņu Kārļa. Dievs,
svēti Latviju! 2. Vītola, J. Gaismas
pils. 3. Zalits, J. Ceļš-uz dzimteni.
4. Vītola, J. Karaļmeita. 5. Dārziņa,
E. Mēness starus stīgo. 6. Kalniņa.
Pūri, pūri, meži, meži. 7. Vītola, J.
Trīs jaunas māsas. 8. Kalniņa, A.
Divi gāja balodiši. 9. Viegneru
Ernsts. Līgo dziesmas. 10. Jurjanu
Andreja. Rindām auga ozoliņi.
11. Jurjanu Andreja. Kur gāji, pui-
siti ? 12. Dārziņš, E. Ciānas bērni.
13. Straumes Jānis. Bērzi ņš auga

ceļmala.
Reinholds, J. «Ilgošanās naktī." Leut-

rodta Ķēniņa Veenai balsij ar kla-
veeru pavadījumu. Rigā (1922.) Au-
tora īpašums. Blosfelda (K. Rein-
holda) komisija. A. Vēmaņa un
J. Upeneeka nošu speest. 4° (34X25)
3 I. p,

— „Raudoša debess". (Aspazijas).
Veenai balsij ar klaveeru pavadījumu.
Riga (1922.) Autora īpašums Blos-
felda (K. Reinholda) komisija. A. Vē-
maņa un J. Upeneeka nošu speest.
4° (34X25) 3 1. p.

— Tautas_ dziesmas. 48. Pūti, pūtī, zi-
lais vējš. 49. Ganidama saganiju.
Pirmais koru dziesmu krājums J. Vī-
tola redakcija. Rigā, 1921 (1922.)
I. M. Mākslas un Kultūras Departa-
menta Mūzikas Nodaļas (izdevums).
Krājuma pie K. Priediša. (Iesp.
.Latvijas Sargs") 4° (24X18)
120-122 1. p. '

Sperling, Max. Flirt Fox-Trot ā ma
chēre Henny. Rīga (1922) (Iesp.)
E. Plates 1it. 4" (35X26) 4 nenum.
1. p.

Spinga, Fricis. Zvaigznes. Dziesma
vienai balsij ar klavieru pavadijumu
(Vārdi — Skalbes) (Rīgā, 1922).
Autora īpašums. A. Vēmaņa un J.
Upeneeka Nošu speest. 4° (34X24)
4 1. p.

Straumes Jānis, Kalniņš, A. Tautas
dziesmas: JJ9. Bērziņš auga ceļmalā.
Straumes_ Jāņa faarm, 40. Skan bol-
seņi rita agri. A. Kalniņa jauktam
korim ierīkota. 41. Ai, vanogi, va-
nodzen! A. Kalniņa jauktam korim
ierīkota. Pirmais Koru dziesmu krā-
jums J. Vītola redakcijā. Rigā, 1921
(1922) J. M. Mākslas un Kultūras
Departamenta Mūzikas Nodaļas (iz-
devums) Krājumā pie K- Priediša.
(Iesp. «Latvijas Sargs") 4° 115—

Schteins, Z. Luhglchana. (Rigā, 1922.
Apg. un iesp. vieta neapzīmēti) 4°
(21X24) 3 1. p.

v '
vītols, j. lautas dziezmas: 44. Mans

baliņš karā gāja. 45. Bārenites
dziezma. 46. Zinu, zinu tēva sētu.
47. Trīs jaunas māsas. PirmaisKoju dziesmu krājums J. Vītola re-dakaja. Riga> im (]922) J; M
Mākslas un Kultūras Departamenta
Mūzikas Nodaļas (izdevums) Krā-juma pie K. Priediša. (Iesp. „Lat-
1NJM Sargs") 4« (24X18) 118—

Zalits, J. Ceļš uz dzimteni. (P. Blau'a.)Pirmais Koru dziesmu krājums J

U9^) J. M. Mākslas un KultūrasDepartamenta Mūzikas Nodaļas (iz-devums) Krājumā pie Priediša! (Iesp.«Latvijas Sargs") 4° (24X18)

Zemgals Ņirga. Magonites. te 3. Orifci-nal-Kupleja. (Rigā, 1922.) A. Vē-
Sņ(23l8)6rp

eka «* *«*
Zigmunds, K. - Straumes Jānis. Tautasdziesmas: 37. Sēj, brāliti kaņupSK. Z.gmnnda harm. 38. Arāja

l Vitola icir^Rk^S

(1922) J. M. Mākslas un Kulta
Departamenta

^
Mūzikas Nodaļas (ii

devums.) Krājumā pie K. Prisdiši
(Iesp. „Latwijas Sargs") 4°. (24X«
113-115 1. p.

792. Teatrs. Kino. Opera,

(Skuju Fridis) Psiche, jaunā latvieši
filma. Kino romāns 6 d. Scen. P
Čardiņina. Pirmizrāde 20. iebn»
Kino-teatrī .Moulin Rouge". (A
18 ilustrācijām) (Rigā, 1922.) b*
vējš: A. Antens. Aps. min. gram
spiest. 4°. (23X^

8) 8 nenum. Lp

Divslejigs iespiedums.
Walle, (Bernhards) Operu vadonis * i»

Pietro Maskanji. Semneeka &>
(Cavalleria rusticana). R«dIcller

0VĪ
onkawallo. Pajazo. (Rīga, ^JZ
Preedifcha grāmatu apg. K. Precd»
druk. 8°. (22X14) 123-130 L P-

8. Literatūra.
800. Daiļliteratura-tulkoju»'

Amičis, Edmondo-de. Kāda italeeša skol

neeka deenas grāmata. »°f.%
skolai un mājai" J* 9. Riga V*£
Izdevis A. Jessens. (Iesp-) mm

druk. 8° (22X15) 135 L p. tf
Barona Minnhauzena stosti par vffl}

ļojumim un pidzeiwojurnirn- \ ,
Maltanits. Rēzeknē, Ed. Koz

fļ
izdawums. Dr. tipogr. »°Lv;ļt
Ziniba", Rēzeknē.8°v"23 1. p. 16 r. m

Dante. Dievišķā komēdija III- («£",
Tulkojis J. Māsens. Doc. *? ļ ,
berga redakcijā. (Riga, iy/z, j>M
tības ministrijas izdevums. *? > ,

pie A. Gulbja. J. Petersona
8° (20X13) 136 1. p. „, ,,.,««

Fenelons. Odifeja dehla TeļefflJ^J ]
dlihvvojumi. Romāns. JU'K tai
Stehrfte. Rigā, 1921. (192|0

^apg. (Iesp.) .Dzintars" yaw
SVidbergi 8» (18X13) 500 L P

(Turpmāk vēl)



mno Glezers, Bērs Haima d. Rīgas krim. pol. raksts 1922.g. V V 2G2'21iU15.maijā te 8313/R.
/

inOl. Griķis, Kristaps. Rīgas 4. iec. miert. raksts, 4939/22.1W 1922. g. 7. jūnijā te 524.
m02 Grinbergs, Vilis Friča d. Rīgas apr. 2. iec. miert. r., 1854/211W 1922. g. 11. maijā te 1236.
1J)03. Gercs, Ludolfs Ādolfa d. Rīgas prefekt. raksts, 1922. g. 3106/22.lw 28. aprilī te 11012

1004. Kozlovskij, Matilde dz. Rīgas 6. iec. miert. raksts, 3654/22.
Freiman. _ 1922. g. 17. maijā te 1093.

in05. Krūmiņ, Liii Jāņa m. Rīgas apr. 2. iec. miert. r.. 5139/22.1 1922. g. 11. maijā te 1235.
1006. Kalniņš, Jānis. Rīgas krim. pol. r., 1922. g. 599/21.
' 19. jūnijā te 9722/R.
1007. KriČalova, Avdotja Mi- Rīgas pref. raksts 1922. g. 2432/21.

chaila m. 12. aprilī te 10474.
1008. Laubinger, Rūdolfs Vija Rīgas krim. pol. raksts 1922. g. 5493/22.

dēls. 11. aprilī te 6678/R.
1009. Lap kovskis, Michails Rīgas krim. pol. raksts 1922. g. 5429/22.

Pētera d. 17. maijā te 8689/R.

1010. Liberts, Žano Jāņa d. Rīgas krim. pol. raksts 1922. g. 3726/22.
29. maijā te 8959/R.

1011. Maksimovs, Aleksandrs Rīgas krim. pol. raksts 1922. g. 4864/22.
Jēkaba d. 9. maijā te 7966/R.

1012. Mežancis, Jānis Teņa d. Rīgas 7. pol. iec. pr-ka raksts 5494/22.
1922. g. 23. martā te 8599.

1013. Naftals, Elias Nochuma Rīgas 7. iec. miert. raksts 3801/22.
dēls. 1922. g. 3. aprilī JVb 458.

J014. Neištadt, Marija Jēkaba Rīgas 7. iec. miert. raksts 5154/22.
meita. 1922. g. 8. jūnijā te 786.

1015. Ozoliņš, Rūdolfs Pe- Rīgas prefekt. raksts 1922. g. 3327/22.
tera dēls. 29. aprilī te 12349/21.

3016. Petkevičs, Nikolajs Jo- Rīgas krim. pol. raksts 1922. g. 3547/22.
šefa dēls. 9. maijā te 7966/R.

1017. Poriet, Sofija Vikentija Rīgas prefekt, raksts 1922. g. 4867/22.
meita. 28. aprilī te 11882.

1018. Petrovs, Juris Jāņa d, Rīgas krim. pol. raksts 1922. g, 3129/22.
17. maijā te 8689/R.

1019. Palcman, dz. Čulit, Emi- Rīgas krim. pol. raksts 1922. g. 4874/22.
lija Pētera m. 17. jūnijā te 9722/R.

1020. Pudovs, Stefans Leona d. Rīgas apgabali 4. iec. izmekl. 3824/22.
tiesn. raksts 1922. g. 9. jūnijā
>& 202.

1021. Ropman (Kopman), Ilze Rīgas apr. 3. iec. miert. raksts 4860/22.
Kārļa m. 1922. g. 9. jūnijā te 170.

1022. Rozenberg, Moisejs Rīgas krim. pol. raksts 1922. g. 3767/22.
Haima d. 19. jur.ijā te 9722/R.

1023. Ritler, Hedviga Ādolfa Rīgas krim. pol. raksts 1922. g. 4881/22.
meita. 17. maijā te 8689/R.

1024. Segners, Aleksandrs Rīgas pils. komend. telefonogr. 5228/22.
Andreja d. 1922. g. 30. martā te 3407.

1025. Šubs, Izaks Mendela d. Rīgas pref. raksts, 1922. g. 4922/22.
23. martā J* 263.

1026. Stankevič, Sofija. Jelgavas pils. 3, iec. izm. ties. 3002/22.
r., 1922. g. 7. aprilī te 1625.

1027. Sveikerts, Krišjānis Pē- Rīgas krim. pol. r., 1922. g. 2983/22.
tera d. 29. maijā te 8959/R.

1028. Freinis, Jāzeps Ma- Tas pats. 5182/22.
tveja d.

3029. Trautman, Valija Mār- Tas pats. 2927/22.
tina m.

1030, Vissels, Roberts Jēkaba Rīgas 11. iec. miert, raksts, 3174/22.
dēls. 1922. g. 26. aprilī te 227.

3031. Valmiers, Jānis Jāņa d. Rīgas pilsētas koraand, raksts, 3162/22.
1922. g. 31. martā J* 2491.

1032. Zamuels, Jānis Mārtiņa Rīgas prefekt raksts, 1922. g. 3825/22.
dēls. 10. aprilī te 1274.

Rīgā, 1922. g. 2. augustā, te 21193.
Administratīvā departamesta direktors J. Ieva,

Iekšējās apsardzības pārvaldes darbvedis Ziemelis.

Pārtraucama
Jāņa Anša d. N ej m a ņ a un Kārļa Kārļa
d.Blaše meklēšana, kuri izsludināti

?^ Valdības Vēstneša" 161. numurā, kā
neieradušies uz iesaukšanu kara klausībā
|92l. g. 28. septembra likuma kārtībā,
ļo viņu dzīves vietas uzzinātas un pē-
dējie atrasti.

Rīgas kara apriņķa priekšnieka v. i.
piilkvedis-leitnants M u i ž u 1 s.

Darbvedis, kara ierēdnis
Mežurauts.

TMiMHlIfniīnMHm'mMiiiiii i — ???«??mniii—miimm\ i

Ārzemes.
Anglija un Vācija.

Londonā, 7. augustā. „West-
minster Gazette" ziņo, ka Anglijas val-
dība liekot priekšā piešķirt Vācijai mo-
ratoriju uz 2 gadiem, bet ar to noteikumu,
kareparacijas maksājumi natūrā jāturpina.

LTA.
Vācija un Francija.

Ber li n ē, 7. augustā. Vācijas ministru
kabinets šodien apsprieda jautājumu, kā
reaģēt uz Francijas jaunajām represijām.
Laikraksti ziņo, ka Vācija varbūt atbil-
dēšot ar līdzīgiem spaidu soļiem. LTA.

Notikumi Krievijā.
Maskavā

^
8. augustā. (Radio.)

Maskava atklāts Viskrievijas kongress
garīdzniekiem, kuri atzīst tā saukto
«dzīvo baznīcu" un kuri kā atsevišķa
grupa pastāv pareizticīgās garīdzniecības
vidu. — Kongresa piedalās 112 delegāti.
Delegāti savās runās uzsver, ka „ dzīvās
baznicas" piekritēji vēlas atjaunot Kristus
baznīcu saskaņā ar jauno sabiedrisko
iekārtu. Bīskaps Antonijs savā runā aiz-
rādīja, ka visas Krievijas dzīvie spēki
tiecas pēc atjaunotas baznicas.

Maskavā, 8. augustā. (Radio)
Viskrievijas centrālās izpildu komitejas
prezidijs izlaidis uzsaukumu Merkulova
un ģenerāļa Kapela kareivjiem un virs-
niekiem, kurā uzaicina viņus atgriesties
uz dzimteni un nebaidīties no padomju
iestādēm.

Maskavā
^

8. auguslā. (Radio.)
Ļitvinovs, ceļā uz Maskavu, apstājies
Varšavā, kur viņam bijuse garāka saruna
ar Polijas ārlietu ministri Narutoviču un
valsts galvu Piļsudski. Saruna galvenā
kārta grozijusēs ap jautājumu kā nodi-
bināt draudzīgākas attiecības starp Krie-
viju un Poliju.

Maskavā, 5. augustā. Pagājušo
nedēļu no Pēterpils izbraukuši atpakaļ
uz ārzemēm ar visām precēm 3 kuģi,
kuriem ārējās tirdzniecības komisariāts
nav devis atļauju šīs preces izlādēt.

1TA

Notikumi Itālijā.
Romā, 7. augustā. Itālijas valdība

nodomājuse izdot sevišķu rīkojumu, lai
ierobežotu fačistu pārvietošanos no vienas
provinces uz otru, lai tādā ceļā apgrūti-
nātu viņu „kara darbību." Itālijas augstākie
garīdznieki piedāvājuši valdībai savu
pabalstu miera atjaunošanas labā, LTA.

Pasaules augstskolu kopdarbība.
Bordo, 7. augustā, Intelektuelās

kopdarbības komiteja Žeņevā savā pēdējā
sēdē apsprieda jautājumu par vispasaules
augstskolu kopdarbību un pieņēma rezo-
lūciju, kurā uzsver nepieciešamību sargāt
autoru tiesības mākslā un zinātnē. Starp-
tautisku zinātnieku kopdarbību nolūkā
publicēt ķimijas jaunatradumus, kuriem
varētu bzt nozīme kara vešanā (pie-
mēram nāvīgo gāzu receptes), pašlaik
atzina par nerealizējamu. LTA.

Latvija un citas valstis
3>eru republika atzinuse Lattflju de jure.

-'gā.au§u^ā. Mūsu legacija Pa-
*ļze 27. jūlijā saņēmuse sekošu rakstu no
^legacijas Francijā:

„L i m ā, 2. jūnijā 1922. g.
Ievērojot Latvijas sūtņa Francijā vē-

stu H mušu diplomātiskam priekšstāvim,
kulā viņš lūdz atzīt Latvijas republiku,
"n eievērojot to, ka minēto valsti atzi-
nušas gandrīz visas pasaules valstis,
ļ'ek nolemts: Latvijas republiku atzīt
ka brīvu un neatkarīgu valsti, Šo lē-
mumu reģistrēt un paziņot. " LTA.

LatvIJas-KrieviJas reevakuacijas
?? komisijas
kuģniecības apakškomisija 29 jūlijā no
rjrejuse pēdējo sēdi. Svarīgākos jauta- ,
vsiK P anākta vienošanās. Krievijas
aiQl ba apņemas izdot Latvijai ka kora- i

pensaciju ugunskuģi „Lizerort", 2 baga-
rus kopā ar 875 zirgspēku mašinam,
2 tvaika šalandes ar 460 zirgspēku mā-
siņām, 2 ostu kuģus ar 330 zirgspēku
un 1 ledlauzi ar 700 zirgspēku. Bez
tam vēl 2 privatpersonāsn piederošus
upju kuģus.

Vēl neizšķirts paliek jautājums par
Rīgas peldošā doka, hidrogrāfijas, robež-
sargu un dažu privatkuģu izdošanu. LTA.

Latvijas un Igaunijas saimnieciskā
konference

tirdzniecības un dzelzsceļu_ jautājumos
izbeidza darbību 7. augustā, parakstot
konvenciju par ostu nodokļa iekasēšanu
no ārsatiksmes kuģiem. St konvencija
neteic pamatos vienādus ostu nodokļus:
kuģu nodokli, locmaņu nodokli, baku
nodokli, kuģa lādiņa svara nodokli, glāb-
šanas staciju uzturēšanas nodokli u. t.t.,
ari šo nodokļu apmēri noteikti vienādi
visās Igaunijas un Latvijas ostas. Tas
dod ievērojamu atvieglinājumu visiem
kuģiem, kup iebrauc no ārzemēm.

Konference atzina par vēlamu pēc šiem
pašiem pamatprincipiem noteļkt arīdzelzs-
ceļu tarifus, bet ņemot vēra ievērojamo
starpību Latvijas un Igaunijas dzelzsceļu
tarifos, nolēma vispirms izdarīt vajadzīgos
priekšdarbus un darbu rezultātus iesniegt
galīgai pieņemšanai tuvāka nākotne sa-
saucamai Latvijas un Igaunijas dzelzsceļu
konferencei. LTA.

Iebaramas.
(Latvijas telegrāfa aģentūras ārzemju telegramas.)

Berlīne, 8. augustā. .Starptautis-
kais kalnraču kongress Frankfurte pie
Mainas savā pirmā sēdē 7. augusta at-
raidījis Krievijas kalnraču savienības
lūgumu, uzņemt_ viņu starptautiskajā
kalnraču apvienībā. Krievi nav uzņemti
tādēļ, kā viņi pieder pie trešās inter-
nacionāles.

Roma, 8, augustā. Starptautiskais
sociālistu kongress, kuram bija jāsākas
8. augustā Romā, atlikts uz nenoteiktu
laiku.

Redekters: M Afobs.

šim numuram 6 lapas puses.

Tirdzniecība un
rupnieoiba.

KisrsL
Rīgas birža, 1922. gadā 9. augustā.

Zelta lats (0,29032 gr.) . . , 50.00
Amerikas dolais . . 253.75 — 259 75
Angļu mārciņa 1139 — 1159
Francijas franks , 20.75—21.25
Itālijas lira 11.50—12.00
Beļģijas franks 19 50 — 20.00
Šveices franks 48.50 — 49.50
Zviedrijas krona ...... 6675 — 67.75
Norvēģijas krona ...... 43.75 — 44.75
Dānijas krona ..... 55.00 — 56.00
Čechoslovaku krona ..... 6.23 — 6.33
Holandes guldenis ..... 99.25 — 100.75
Vācijas marka 0.31—0.34
Somijas marka ....... 5.39 — 5,49
Igaunijas marka 0.73 — 0.76
Polijas marka .......0.00 — OOJ»
Padomes rbļ. ..... —
10 Krievijas zelta rbļ. . . , 1250.00

Zelts (Londonā) par 1 unci tīra
zelta .... .... —

Krievijas sudrabs {*£, ; ; ; J™ }par 1rM,
5°/o neatkar, aizņem. . . 100 — 105
20 zelta fr. 6°/o Rīg. hip. biedr.

ķīlu zīmes 965 — 975
50 zelta fr. 6°/o Rīgas pils. kr.

biedr. ķīlu zīmes —2500
100 zeita fr. 6°/o Rīgas pils. kr.

biedr. ķīlu zīmes — 5000

Rīgaa biržas komitejas kotacijas komisijas;
Priekšsēdētājs A. Kacens,

Zvēr. biržas mākleris Th. Summera.

Rīgas ostā Ienākuši kuģi.
7. augustā.

Baltija, latviešu motorkuģis, 79 reģ. ton. brutto»,
no Neibādes ar malku.

8. augustā.
Bravik, zviedru tvaikonis, 1191 reģ. ton. brutto,

no Hamburgas ar rudziem un chemikaliju.

No Rīgas ostas izgājuši kuģi.
7. augustā.

Vildauden, norvēģu motorkuģis, _ 700 reģ. ton.
brutto, uz Southamptonu tukša.

Chateau Latour, franču tvaikonis, 1912 reģ. ton.
brutto, uz AntVerpeni ar kokiem.

Cygnus, norvēģu tvaikonis, 1333 reģ. ton. brutto,
uz Ventspili ar kokiem.

Iris, zviedru tvaikonis, 353 reģ, ton. brutto, uz
Rēveli ar gabalu precēm.

Ida, vācu tvaikonis, 1340 reģ. ton. brutto, uz
Trangesundu ar balastu.

Maiga, latviešu tvaikonis, 141 reģ. ton. brutto, uz
Mēsragu tukšā.

Liepājas ostā ienākuši kugL
5. augustā.

Leida, igauņu tvaikonis, 85 reģ. ton. brutto, no
Sietines ar sāli.

Kņud II, dāņu tvaikonis1946 reģ. ton. brutto, no
Hullas ar akmeņoglēm.

Blenda, zviedru tvaikonis, 219 reģ. ton. brutto,
no Danzigas ar jauktu lādiņu.

No Liepājas ostas Izgājuši kuģi.
5. augustā.

Terpsichore, vācu tvaikonis, 176reģ. ton. brutto, uz
Klaipēdu ar balastu.

Tres, norvēģu tvaikonis, 946 reģ. ton. brutto, uz
Garstonu ar kokiem.

Pernigel, latviešu tvaikonis, _ 168 reģ. ton. brutto,
uz Ventspili ar jauktu lādiņu.

6. augustā.
Johanna, latviešu prāmis, 72 reģ. ton. brutto, uz

Pāvilostu tukšā,
Herkules, latviešu prāmis, 90 reģ. ton, br-tto, uz

Pavilestu tukšā.

Rimi.? ??'ž

Sakarā ar Amerikas de Jure

un godinot iebraukušo Amerikas sūtni
Jonga kungu, ministru prezidents Meiero-
vics sarīkoja vakariņas, kurās piedalījās
18 vietējās amerikāņu kolonijas locekļi
ar Jonga, Kvartena, Herlija, Millera un
citiem kungiem un kundzēm, kā arī
ministri Pauļuks, Holcmanis, Dukurs,
Kalnings, Kalniņš, Salnais un citi mūsu
iestāžu priekšstāvji. Ministru prezidents
dz ļi izjustā runā aizrādīja, ka Amerika
atzina Latviju, kaut gan ne uz papīra,
jau sen: ta bija Amerikas maize,
kas deva jaunajai Latvijas valdībai ie-
spēju atjaunot Latvijas saimniecību;
Amerikais Sarkanais krusts un citas
Airerikas palīdzības organizācijas līdzēja
dziedēt kara sistās brūces un tā Amerika
pate cēla Latvijas valsti. Ministru p?e
zidents izteica vissirsnīgāko pateicību
visiem amerikāņu labdariem un Latvijas
draugiem, sevišķi uzsvēra Jonga kunga
nopelnus Latvijas atzīšanas iegūšanā un
uzsauca augstas laimes lielajai aizjūras
republikai un viņas prezidentam.

Atbildot uz uzrunu, Jonga kungs iz-
teica pārliecību, ka vecajai Amerikasjm
jaunajai Latvijas republikai lemts spēlēt
bVlu 'omu uz Baltijas ]vfs?. krāptiem un
viņu ceļi ue vienu reizi vien vēl krusto-
šoties. Amerika atziouse Latviju pēc
vispusīgas pārliecināšanās par to, ka
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latvju tauta un viņas valdība spēj rakstīt
savu gaitu uz baltajām vēstures lapām.
Jonga kungs novēl, lai baltās lapas, uz
kurām latvju tautai un valdībai nāksies
rakstīt nākotnē, pildītos arī uz priekšu
gaišiem, tīriem rakstiem, un lai jaunā
Latvijas republika, sirmās Baltijas jūras
putu apskalota, plauktu un zeltu visā
krāšņumā.



Tiesu sludinājumi
Latvijas kssrat*esa,

pamatodamās uz savu rīcības sēdes lē-
mumu un kaps tiesu iik. 951. un 953. p.
p.. m;klē pilsoni Mildu Pētera m. Šulc,
kura apvainota par noziegumiem, kas
paredzēt] soda lik 1903. g. izd. 168. p

Minētā Milda Šulc, 25 gadus veca,
latviete, lutetticīga, neprecējusies, pie-
derīga pie Rīgas.

Personām, kurām būta zināma viņas
«zturēšanās vieta, nekavējoties ziņot kāja
tiesai, vai tuvākai policijai, kurai to
arestēt un nogādāt pēc piederības.

Kara tiesas priekšsēdētāja
pag. v. i. virsleitn. (paraksts).

Sekret. pag. v. izp.k. ). Jaunalksnīs.

ffiltt mM\\m, 1. civllaaifaia,
?z lik. par laul. 77. p. pamata, ar šo
dara zināmu, ka tiesa 7. jūlijā 1922. g,
Marlļas-Matlīdes Vito\ dzim. Stāl, pra-
sības lieta pret Jāni Vītolu par laulības
šķiršanu aizmuguriski nosprieda:
laulību, kura slēgta no Jaunpiebalgas
mžciiaja 20. novembrī 1905. g, starp
Jāni Jēkaba d. Vītolu un Mariju-Matildi
Jāņa m. Vītol, dzim. Stāl, šķirt; pie-
dzīt no Marijas Vītol valstij par labu
četri simti (400) rbļ. tiesas nodokļa.

Ja atbildētājs civ. proc. lik. 728., 731.
an 748. p. p. paredzētā laikā neiesniegs
tiesai atsauksmi vai pārsūdzību, tad
priedums stāsies likumīgā spēkā.

Rīgā, 25. jūlijā 1.922.g. >& 434511.
Priekšsēd. b. J. J a k s t i ņ š.

Sc-&retasa v. Neimans.

temmm,t ciriHia
az lik. par laul. 77. p. pamata, ar šo
dara zināmu, ka tiesa 19. jūnijā 1922. g.,
Karlines Amat, dzim Kaņep, prasības
lietā pret Pēteri Amat par laulības šķir-
šanu aizmuguriski nosprieda:
Iķirt laulību, kura noslēgta 1894. gadā,
3. apriti, Valmieras luterticīgo baznīcā,
s'.arp Pēteri Amat_ un Karlīnī Amat, dz.
Kaņep, atbildēt. Pētera Amat vainas dēļ.

Ja atbildētājs, civ. proc, lik. 728., 731.
as 748. p. p. paredzētā laikā neiesniegs
tiesai atsauksmi vai pārsūdzību, tad
spriedums stāsies likumīgā spēkā.
"Stīgā, 22. jūlijā 1922. g. N» 434441

Priekšsēd. b. J. Jakstiņš.
Sekretāra v. M e i m a n s.

ffigs mMm,i tiMal»
az civ. ties. lik. 1967., 2011.—2014. un
2079. p. p. un Bāli. privāttiesību kop.
2451. p. pamata, uz Austras ŠSnberg
lūgumu uzaicina visas personas, kurām
ir kaut kādas pretenzijas, strīdi vai
ierunas pret šaī tiesā 24. martā i 920. g.
publicēto I. augustā 1917. g., Rfgā mir.
Brenča Jāņa d. Brumberga testamentu,
kā arī visas pērs., kurām ir kaut kādas
tiesības uz miruša Brenča Brumberga
mantojumu, vai sakarā ar šo mantoj., kā
mantin., legatarij., fideikomisarij., parād-
devēj. un t. t., pieteikt savas tiesības,
pretenzijas un ierunas minētai tiesa»
sešu_ mēnešu laikā, skaitot no šī
sludinājuma iespiešanas dienas .Val-
dības Vēstnesī'.

Ja tas min. termiņā nebūs izdarīts,
tad min. personas atzīs kā atteikušas no
ierunām un zaudējušas savas tiesības,
bet testamentu pasludinās par likumīgā
«pekā gājušu.

Rīgā, 18. jūlijā 1922. g. 3* 105
Priekšsēd. v. Veidners.

Sekretārs A. Kalve.

Liepājas apg^b^jT!^
az sava lēmuma 20. jūlijā \vy, "
nMta.«ņidna 18 jūlija 1888 "?\*: Xmiruša Lapiņa Kristapa ci I'Vai;
rasfitimekus, kreditorus, ie</ -.„ "Ni
kouuisarus, un visas citas

s' %kam varētu būt kĀdas «„,/?%
presības uz atstāto ro«nwi^as '«teikt viņas tiessi sešu ","» %
skaitot no sludinājuma ieaoīcžll8a m
.Valdības Vēstnesi". v His %ļ

Tiesības en prasības, p^j t .
būs paziņots tiesa i minētā " Č^ «•
ateftas par zaodētām tu vh\r^Jbliepājā, 22. jūlijā )9?2. jļ. M JJU

Priekšsēdētāja b . v Cin 'Sekretāra pai
^

i.
A." J a n,0

{ļ J

Viļķenes pagastam,
Valmieras apr., caur Viļķeni, vaj*»*

skolotfils-pfininK fl
Rusīužu I. pakāpes pamatskolai ,

skolotais Irm
Viļķenes II. pakāpes , pamāte**

Kandidātiem (-iēm> j^pifiteicas Ps
n>g\ vai rakstiski pie pagasta paul

2. ssptembrl 1922. S-, pul lcsten l v

uz noligšanu. „ide.
M?. vm. 1 Pagasta jg^^
Valles pag. valde, JaimjelgfV*»^

izsludina par nedeiiga nozaudet«,
^

ļļļtf
pasi, izdoiu no šis pag^'f'1flfi g ai
1921, g. 4. janvāri zem f°
Jāņa Jāņa d. Pildava vārds-

Vents^iSs apr. valae

uzaicina ārstu Ronu»
kuri vēlētos nomesties uz brm P^
Ventspils apr., Lecu muižā, Pjf4"rtkatiski vai personīgi, 5.ssp MB»on y
pie Ventspils apr. pad. v ^Tuvākas ziņas sisņemamA» ™v

"pils i*pr. vaidēs veselības^^Jj

D !i sludina).
Sējas pagasta *raider.

Rīgas apriņķi, izsludina

KC. -J
uz sekošiem būvmateriāliem:
5) Logu stiklu,lielums: 1 kaste !40X^«»
1 kaste 72X52 cm., 1 kaste WX^ m-

un 1 kaste J40X44 cm.; 2) 20 mita*
portlandes-cementa; 3) 60 pudu gipsa,
12 īonnrores, 12 collu diametra, 220 te-
košas pēdas lietotas jumta truMS,

220 tekošas pēdas lietotas jumti renes,
48 pēdas čuguna camuies, 3 col. dt«m>
10 pāri vēja durvju eņčes, 1 mucu..Pļ;
nicas I. zorti, 30 pudi baHkaļķa, «v»

26 cementa hepu kāpieni 7X1? f.
4 pēdi gari, trepu lent«ri (rokturi lieton;

160 ttk. pēdas.
Piedāvājumi iesniedzami lidz ar cenu

līdz 1i augustam S. g., rakstīsi ub

mutiski no pulksten 9—10 rīta, W>
Terbatas ielā J* 31, restoracija.

Priekšsēdētājs AJ^aļdeļj^

lubklon liaierijsļiiārtoi"
Huzaru ielā, 19. augusts š. s., puikst
10 no rī:a, tiks pārdots

vair&kselBani
1 kumeļi, 3 mēneši vecs.

Pie solī<?nas tiks pielaistas vienīgi tās
persona*, kurām no pašvaldības iestādēm
būs apliecības, ka viņām ir zeme uc
priekš lās npstriidāšenas ir vajadzīgs
zirgs. 1508

Baterijas k. v. p. i. virsi, (paraksts).
Darbvedis k. i. (paraksts).

Tlsio iii|i iiifiiii
dažādu maksājumu piedzinējs naz»
ka 17. augustā 1922. g., pikst 2 dieni '
Rigā, mazā Pils iela i, dz 3, tiks pār-
dota vairāksolīšanā Mozus
Moižes kustama uianta, novērtēta par
34i6 rbļ. 75 k, un sasiiāvoša no ojol.
koka bufetes, deļ viņa 1921. g. o/c peļ?jS
nodokļs segšanas.

Rīgā, 5. augustā 1922. g.
Piedzinējs D er i n g s.

Gitu iestāžu 8iy{j
Zemgales artilērijas pis, im

pils tieletai,
30. augustā 1922. s. pulksten U

^plis jailsiši *
15 kismeļus,

3-5 men. v«us. Pi e S0liianas L
pielļist. zemkopji, kari var uZrādit Jvatdibas iestāžu apliecības, j™ .7viņiem tiešamvejadzīgi.5Risas 3Pr. valsts leījfriSāīi
dara zināmu, ka 21. augustā š.g m-it.i10 rīta, viņa kancleja. Rīgā, BaSielā tk 10/12, tiks pārdotas *

atklāti torgi
sešas (6) kub. asis malkas, kuras atietoDoles meža.

Rigas apr. I. raj. v._ z. pārz J. Vī tēls.

Jelgavas apgabaltiesa,
pamatodamās uz savu 1922. g. 6. jūlija
nolēmumu, dara«inamu vispārībai, ka pa-
rāds pecoblig. par 7000c. rbt.kor. 1912. g.
5. jūlija zem >& 1975 uz Jelgavas
(Dobeles) apr., Emburgas pag. .Paucul*
mājām zem hip. jNs 4645, — atzīts par
samaksātu un lūdzējiem, Donas ze-
mes bankas aizgādņiem, dota tiesība
prasīt ša parāda dzēšanu zemes grā-
DlSlflS

Jelgavā, 8 jūlijā 1922. g. L N? 630/21
Priekšsēdētāja v. R. M ii 11e r s.

Sekretārs Zandersons.

Jelgavas apgabaltiesa,
ttz 1921. g. 1. februāra Uk. par laulību
49. un 55. pantu un civ. ties. lik. 339-,
366., 438. un 718. pantu pamata, ar šo
dara zināmu Jēkabam Nosovam,Ka tiesa
29. maija š.g. aizmugures nosprieda:
viņa laulību ar Natāliju Nosov šķirt.

Jelgavā, 4. augustā 1922. g.
Priekšsēdētāja v. A. Lauke.

Sekretārs Zandersons.

Jelgavas apgabaltiesa
pamatojoties uz civ. ties. kārt. 1958. p.
p iziņo, ka šīs tiesas $ēdē š.g. 14.septem-
bri attaisīs un nolasīs 24. septembri
1916. g. mirušā PStera Gotarda dēla
Indana testamentu.

Jelgavā, 5. augustā 1922. g. LM 797/22
Priekšsēdētāja v. M a t i s 0n s.

Sekretārs Z s ?. d e rsona.

jeigavas apgabalt, i®g. nodaļa,
psmatodjimās uz civ. ties. lik. 1450?i p?š&ziļn, ka (Risetls tiesas civlšnodrila
1922. g. 20. jūlijā atklāta sēdē nolēma

reģistrēt II Vecsaules lopkopības
pārraudzības biedrību, ievedot to
biedribu rsģislra I. daļa, kuram nav
peļņas iegūšanas mērķa.

Biedrības valdes tēde!dis atsodas
Vecsaules pagastā, caur Baus k u.

Jelgavā, 22. jūlijā i»22. g.
Reģistrācijas nodajas pārzinis,

tiesnesis R. M fi! 1 e r s.
Sekretāra pal. J. Rozentals.

Rī^as apgaoalt» . civiinodaļa,
oz dv. ties. Uk. 1867., 2Qil.—2014. asi
2079. p.p. un Uait. privatties.kop. 2451. p.
pamata, «iz Pētera Odrls lūgumu, szsjcina
visas personas, kurām ir kaut kādas
pretenzijas, stridi vai ierunas pret Šaī
tiesā 18. jūlijā 1922. g. publicēto 16. jū-
nijā 1920. g., Certenē, Smiltenes pagasta
mnušā Jura Friča d. Grlndufa testa-
mentu, kā ari »»sas personas, kurām
it kaut kāuas tiesības tu mir.Jura Grinduļa
Bsaniojumu, vai sakarā ai šo «ssnto-
|umu, kā mantiniekiem, legstarijiem,
bdeikomisar. paiādievēj. a. t.!., pieteikt
savas tiesības, pretenz. uīs ierunas min.
tiesai sešu aē nēšu laiki, skaitot no ži
slBdinajuma isspiešarsas disnas .Valdības
Vēstnesī'.

Ja tas minētā termiņā nebūs izdarīts,
tad minētās personas atzīs kā atteikušās
»o ierunām un zaudējošas savas tiesības,
bit testamentu pasiadiiitas par likumīgā
spēkā gājušu.

Rīgā, 19. Jūlijā 1922. g. Ns 1921
Pitekšsēd. v. Veidners.

ie»ictfiJS A. K k i v s.

Rigas apgabali, reģistrāc. nodaja
?z civ. pr. lik. 1460'. p. pamata pa-
liņo, ka saskaņā ar apgabaltiesas ad-
ministratīvās nodaļas lēmumu 13. jūlija
1922. g. reģistrēta kooperatīva sabied-

rība zem nosaukuma: ,.Kārzdabas-Put-
nlņu piensaimnieku sabiedrība".

Sabiedrības valdes seutsUa a«uaas
Kārzdabas pagastā.

Priekšs. v. E. B i 11 e.
Sekretais Fridrichsons.

Liepājas apgabaltiesa,
uz Frīča Freimaua lūgumu un pamatojo-
ties uz civ. proc iik. 293 un 299. p. p.
pamata, uzaicina atbildētājus: Kristapu,
Miķeli, Ad*mu, Frici, Mariju, Annu un
Pēteri Meler, kūju dzīves vieta nezināma,
18. decembrī š. g. ierasties šai tiesā sa-
ņemt nerakstus no Friča Freimaņa iesū-
dzības raksta par 2734 rbļ. un uzdol
savu dzīves vietu Liepājas pilsētā.

Ja minētā laikā atettutntai?neierastos,
lietu noliks uz _ termiņu un izspriedīs
bez vīnu klātbūtnes, ja ieradīsies, ber
tevis dzīves vietu Liepājā neuzdos, aici-
nājumu uz tiesas sēdi un visus pārējos
papīrus atstās tiesas kancleja.

Liepājā, 26. jūlijā 1922. g. M& 717/22
Priekšsēdētāja b. v C i n c e 1 s.
Sektetara v. i. B. Z n m b e r g|

Bauņu pag. valde, Valmieras apriņķī
izsludina par nederīgu pazaudētu Latv '
pasi zem Ns 1398, izdotu no šīs pagasta
valdes 195?. g. 2. jmvarī uz Annas
Jēkaba m. Ozoliņ vārda.

Iespiest? valsts VipogralijāT

Liepājas apgabaltiesa,sz sava lēmuma 29. jūnijā 1922. e pa-mata, uzaicina 1./I4-. februāri 1915 g

kus, kretiitorus, legatarus, iideikomisa-rus « vis*» titiss Dftisonas , kurām va-retu būt kādai tiesības vSi pSiVtaatstato mantojumu , jšdeikt viņas tiesaisešu .nenes, lflikS, sk8i^u«f

vS&
'esp,e5aRfls dļ™«s .Valdības

Tiesības un prasības , par kurām nebūs!V>z.ņots tiesai minētā laikā, tks atzītasW ™*mn »z visiem laikiemLiepāja . 19. jūlijā 1922.2. j*725/90Priekšsēd. b.V. B i! ne *
UmT

_-__^!5?i?J^13^um be rg ^

nedetjgiem sek nozaudētus dt*

^fšSa^r^tr^r^
^m KMOSl uz

žaņa PēteA kbTl'i
1290

Rigas apgabalt. ?&ģ<nir. nodaļa
uz civ. proc. lik._ 1460. p. pamata
paziņo, ka saskaņā ar apgabaltiesas
administrativās nodaļas lēmumu 1922. g.
13. jūlijā reģistrēta kooperatīva sabiedr.
zem nosaukuma: „Krlevlņu piensaim-
nieku sabiedrība".

Sabiedrības valdes sēdeklis atrodas
Sarkaņu pagastā, Cosu apr.

Priekšs. v. E B i 11 e.
Sekretārs Fr idrichsons.

Rīgas apgabalt. reģistr. nodaļa
uz civ. proc. lik. 146071. p. pamata pa-
mats, paziņo, ka saskaņā ar apgabaltiesas
administrativās nodaļas lēmumu 13. jul.
š. g. reģistrēta bezpeļņas biedrība zem
nosaukuma:,,Rīgas zobārstu biedrība"

Biedrības valdes sēdeklis atrodas
Rīga.

Priekšsēdētāja v. E. B i 11 e.
Sekretārs K. Fridrichsons.

Jelgavas apgabaltiesa,
*t civ. ties. kārt. 1967., 2011., 2014. un
2079. p. p. pamata, uzaicina visus, kam
būtu uz 2. septembri 1915. g. miruša
Rīgā, lss]a Šajā Poperta atstāto
mantojumu kādas tiesības, ka man-
tiniekiem, legataiiem, iideikomisariem,
kreditoriem un t. t., pieteikt savas
tiesības šai tiesai sešu mēnešu
laikā, skaitot no sludinājuma iespiešanas
dienas .Valdības Vēstnesi".

Termiņa nepieteiktas tiesības ieskatīs
per spēku zaudējušām.

Jelgavā, 24. jūlijā 1922. g. L. >fe 765/22
Priekšsēdētāja v. R. M ii 11e r s,

Sekretārs Zandersons.

Jelgavas apgabaltiesa,
uz civ. ties. kārt. 1967., 201'1. 2014. un
2079. p. p. pamata, uzaicina visus, kam
būtu uz 7. jūnija '899. g., mir. Jaunjelgavas
apr, Emīlijas Rassli atstāto mantojumu
kādas tiesības, ka mantln., («gatariem ,
Iideikomisariem, kreditoriem un 1.1., pie-
teikt savas tiesības 5ai tiesai * s šu
m ē n e šw laikā, skaitot no Mudinājuma
iespiešanas dienas .Valdības Vēstnesi'.

Termiņā nepieteiktas tiesības ieskatīs
par speķu zaudējušām.

Jelgavā, 21.jūlijā 1922.g. L.X!717/22
Priekšsēd. v. R. M ii i 1e r s.

Sekretārs Zandersons.

Rīgas apgabaltiesa, 1. civiinod.,
az iik. par laui. 77. p. pamata, ar šo
dara zināmu, ka tiesa 22. maijā 1922. g.
Konstantīna Ķlmzes prasības lietā pret
Annu Līzi Ķimze, di. Audzīt, par
tautības šķilšanu aizmuguriski no-
s v 1i e d a: laulību, slēgtu Pēterpilī,
17. septembrī 1917. g. starp prasītāju
Konstantīnu Ķimzi un atbildētāju Annu
Ķimze, dz. Audzīt, šķirt, bet prasības
pārējo daļu atraidīt

;a atbildētāja civ. proc. !ik. 728.,
731. un 748. p. p. paredzētā laikā ne-
iesniegs tiesai atsauksmi vai pār-
sūdzkm, tad spriedums stāsies likumīgā
spēkā.

Rīgā, 22. jūlijā 1922. g. [Ns -i34442
Priekšsēd. b. v. J. J a k s t i ņ š.

Sekretāra v. M e i m a n s.

Rīgas apgabalt. 3. civilnodaļa,
az Latvijas civillik. kop. 36. ppiezīmes
pamata, ar šo paziņo vispārībai, ka
laulātie draugi Augusts Pēlēja dēls
Kunstman (Kunstvīrs) un Ilona Kātja
meita Kunstman (Kunstvīrs), dz. Savitckv,
noslēguši savstarpīgo laulības līgumu
pie Rīgas notāra Meike 30. jūnijā
1922. g. reģistra Ns 24/7192, ar
kuru viņi, attiecība uz viņu noslēgto
laulību, ir atcēluši Salt. gub. civillikumu
79. un turpm. p. p. paredzēto Saulāio
mantas kopību.

Rīgā, 26. jūlijā 1922. g. J* 2092
Priekšsēd. v. Veidners.

Sekretārs A. Kalve.

Taurkalna virsmežniecība
,5. augustā 1922. gadā, pulksten 11 diena, Taurkalna

virsmežniecības kancleja,
f-v ?»

izdos iraksolisaiifl
'TSL'ffltSt"^?^^

ška« Jtata»» «? p.«k.M.oi«™« P« *«*» «>'™"» """" ""-
mežniecības kancleja. 4fift

Taurkalna, 2. augustā 1922. g. » *°"-

2 Taurkalna virsmežniecība.

imiM ift. ēku i HA Arita HAte nodaļa
izsludina mutisku un rakstisku

sacensību
nodaļas kancleja, Rīgā, Citadelē N° 24, š. g. 15. augustā, pulksten 10 diena, uz

o-N^n.™*.. H'irhicim māmmes kaiarmēs,romontu aaruiem saradās »n T^m* m*.
Rakstiski priekšlikumi slēgtās aploksnēs sr uzrakstu ..Sacensība 15. augu-

stā", un noa.sksātu zīmognedokli, ka arī rakstiski lūgumi dej pielaižamas pie
mutiskas sacensības iesniedzami, tāpat arī drošības nauda 14.800 rbļ. apmeta
iemaksājama nodaļas kancleja līdz pulksten 10.

Viens un tas pats dalībnieks var piedalīties tikai vienā no sacensības
veidiem.

Darba maksas aprēķinus on noteikumus var apskatīt būvniecības nodaļas
kancleja katru dienu no pulksten 9—12. ]__

DZELZSCEĻU VIRSVALDE
izsludina uz 28. augustu 1922. g.

KONKURENCI
400 fon. gultņu e||as ziemas sezonai,
100 „ slapjlvaika ciiindreffas un

3 „ karstfvaika „ piegādāšanai
pēc jaunizsttādātiem techniskiem noteikumiem.

Tuvākas ziņas izsniedz materiāla apgādībā, ist. 122, no pīkst. 12—7. 2

- tpsaifc iišsfiiiiniipīni
izsludina

^= ICw l^ECUK«j lJ =—
š. g. 14. augusts, pulksten 10 no lita, uz

4000 pudu koksa (lietuves)
piegādāšanu Nikolaja ielā Ns 10/12.

Koksa0i jābūt rupjos gabalor, izsijātam.
Konkurss bus raktisks un mutisks . Kas piedalās mutiskā konkursā, nevar

piedalīties rakstiskā.
Piedāvājumi uz rakstisko un lūgumi d^ļ pielaišanas uz mutisku konkursunomaksājami ar attiecigu zīmognodokli un slēgtās sloksnēs, ar uzrakstu Uzkonkursu 14. augustā 1922. g.", līdz ar paraugiem iesniedzami pšjnraldes tech-

njska nodaļa, Citadelē J* 24, istabā J* 34, lidz puikstea VslO no rīta iemak-
sājot pārvaldes kasē drošības naudu 50.000 rbļ. apmērā.

Tuvākus paskaidrojamus i/sniedz darbdienās no pulksten 9—15 i

liiiiiiiitfiias ēkailipitils lasiipilnais
ar šo paziņo, ka 18, augustā š. g.( pulkst. 13, Daugavpils

cietoksnī, bij. patversmes namā, raj. telpās, tiks izdota

mazāksolīšanā
remontu teDu izuefana: ±'%f% c^KS.S'iS

s&Vsastāt»r- * *£ SKsr»-avs
HFSSKSSSSft* i ainsBars,;^^SĶasattsaažaSSft9-15, farp.UajJechnjod. Ajis^L.eķjjjjn^O^^
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