
Ministru kabineta sēde 1922. g. 14. sep
tembri.

Pap ildinājums instrukcijā par valsts aiz
devumiem.

Takse pasažieru pārvadāšanai ar lid
mašīnām.

toldiUas rīkolui! un mmM

Papildinājums
Instrukcijā par valsts aizdevumiem.

li 1922. g. 22. janvāra instrukciju par
valsts aizdevumiem (Lik un vaid. rik,
kr. 1922. g., 52) papildināt ar sekošu:

Piezīme pie 8. p. Par aizdevumiem
izpostītam un jaundibināmām saim-
niecībām ņemami 4°/o gadā, sākot
ar 1925. g. 1. janvāri. Līdz tam
procenti nav ņemami. Šisnoteikums
attiecas arī uz saimniecībām, kā uz
laukiem, tā miestos un pilsētās, kas
cietušas no nepārvaramām dabas
parādībām (krusas un plūdiem).

H. 1922. g
^

7. marta papildinājums in-
strukcijā par valsts aizdevumiem (Lik.
un vaid. rīk. kr. 1922. g., 63) ar šo
atcelts.

Rīgā, 1922. g. 23. augustā.
Ministru prezidenta vietā

iekšlietu ministrs A. Kviesis.
Finansu ministra vietas izpildītājs

A. Riekstiņš.

Apstiprinu.
1922. g. S. septembri.

Satiksmes ministrs
J.PanJuks.

Takse
pasažieru pārvadāšanai ar lidmašīnām.

Latv.
rbļ.

l<io Rīgas līdz Rēvelei 3500
, Klaipēdai .... 2900

„ , , Karalaučiem . . . 3400
„ „ „ Dancigai.... 3800
Rīgā, 1922. g. 6. septembri.
Pasta-telegrafa virsvaldes

galvenais direktors Ed. Kadiķis.
Nodaļas vadītājs An ševies.

Mflita Iestāžu paziņojumi
Pasta ziņas.

Pasta palīga nodaļa, Rīgā, Anniņmuižas
idā hfe 12, iekārtota ierakstītu sūtījumu
pieņemšanai sākot ar š. g. 6. septembri.

Administrativais finansu direktors
Kramiņš-

Nodalās vaditājs K J a v i n š.

Latvijas pastmarkas.
Papildinājums pie „Valdības Vēstneša"

1921. g. 10., 65., 125., 239. un š. g.
103. numuros ievietotiem aprakstiem.

Izlaistas sekošas jauna parauga past-
markas (ar lielo valsts ģerboni):

50 rbļ. vērtībā, tumši un gaiši brūnas
krasas;

100 rbļ. vērtībā, tumši un gaiši zilas
krāsas. Patta un telegrāfa virsvalde,

Paziņojums.
Uz zemkopības ministra rīkojumu kanc-

leja paziņo, ka grozot agrāko kārtību,
zemkopības ministrs, līdz jau-
nam ziņojumam, pieņems privātpersonas
trešdienas un piektdienās no pulksten
12 līdz 2.

Pārējas dienas ieradušos pieņems mi-
nistra biedri: Celmiņš no pulksten 12
līdz 2 un Lindiņš no pulksten 1 līdz 2,

Rīgā, 1922. g. 12. septembri.

Kanclejas pārvaldnieks J. Zariņš.
Sekretārs M i 1 b a c tas.

Paziņojums.
Ar šo finansu ministrijas linu nodaļa

paziņo visām ieinteresētām organizā-
cijām un personām, kuras sakarā ar
tuvojošos jauno linu sezonu iesniegušas
lūgumus dēļ atļaujām ierīkot jaunus linu
pieņemšanas punktus, — ka tagad
jaunas atļaujas uz linu pieņemšanas
punktu atvēršanu netiek izdotas, jo jau-
tājums par linu monopola pastāvēšanu
un tā iekārtu vēl nav noskaidrots.

Sludinājums.
Zemāk minētās personas tiek lūgtas

griesties pie ārlietu ministrijas austrum-
nodaļās galīgi nokārtot savu agrāko darī-
šanu ar ģeneralkonsultu Maskavā:

1) Liepiņš, Mārtiņš, Valmierā, Diakonu
ielā N° 5, dz. 9.

2) Silis, Emīlija, Smiltenes Kalnazvirgz-
diņos.

3) Kokts, Niklas Jēkaba d., stacija
Mežava caur Krustpili.

4) Freibergs, K., Talsos.
5) Krutainis, Kārlis, Rīga, Vagaru iela 1.
6) Alster, V., turpat.
7) Kirsons, V., Rīgā, Biķernieku iela 77.
8) Ozoliņš, Aleksandrs Jāņa d.
9) Bērziņš, Pēteris Jāņa d.

10) Šeppings — tuvāku ziņu trūkst.
11) Puršelis —
12) Millers, A. —
13) Dzirnas — » „ »
14) Kovaļevska — » , ,
15) Zalcha — ?»""? ''" »
16) Jupatova — , » »
17) Tiltiņa, A. —
18) Kelman, Lilita — „ „ »

Meklējamo persenu saraksts Nr. 64.

§_ Uzvārds, vārda, tēva vārda,
_ 3 vecums, piederības vieta,
5g dzīves vieta pēdējā laikā,
*?* ārējais apraksts (pazīmes).

€114. Ābeltiņš, Kārlis Jāņa d.
pēdējā dzīves vieta
Rīgā, Kalnciema ielī
J* 83, piederīgs pie
Rīgas, 64 gadus vecs

6115. Burkevics, Dāvids Kra>
sona d„ 27 g. v., pied
pie Daugavpils apr.
Krāslavas miesta.

6116. Černichs,VladimirsAlek-
sandra d., 27 g. vecs,
pēd. dzīv. vieta, Jel-
gavā, Pētera ielā Ka 18,
dzīv. 2.

Kas meklē, ar kāda raksta

ori par ko apvainota.

, Talsu iec. miert. raksts 1922. g.
, 25. augustā, J* 197, dēļ aiz-
i muguras sprieduma noraksta
: izsniegšanas Abeltiņam, ar
. kuru pēdējais sodīts ar 7

dienām aresta, saskaņa ar sod.
lik. 225. p. 3. pkt.

? Daugavpils apr pr-ks, 1922.g.
. 21. augusta raksts >fe 3593-111,
, ar ta paša lēmumu 1922. g.

27. jūnijā sodīts par nelegālu
robežas pāriešanu ar 10 selta
frankiem vai 7 d. aresta.

. Jelgavas pils. miert., 1922. g.
23. augusta raksts J* 4656,

' apv. uz sod. lik. kr. 581. p.

Vai U apcietināms

m kas dsraoss
atraianas gadījumā.

Paziņot dzīves vietu
meklētājam.

Izpildīt lēmumu un
ziņot.

Apcietināt jin no-
sūtīt meklētajam.

6h7. Eksteins, Jānis Jura d.,
30 g. vecs, pied. pie
Sūru pag. Ventspils apr.,
pec nodarbošanos strād-
nieks, pēd

^
laikā dzīv.

Ventspilī, Ērgļu ielā 3.

6118. Ferster, Berta Pētera m.,
dzim. 1895. g. 30. maijā,
pied. pie Kraukļu pag,
Cēsu apr.

6119. Guškis, Jāzeps Klemen-
tiļa d., 25 g v., pied.
pie Kaunas gub., Sauļu
apr,, Asitiņu pag., dzīv.
v. Borkovas pag., Sa-
runu sādžā, precējies,
2 ars. 7 vērš. augsts,
mati tumši, bārzda dzīta,
mazas melnas ūsas, acis
rudas, ģērb. melnā ādas
tužiirkā, galvā vec. kar.
cepure ar baltām kan-
tēm, brūnās biksās, ba-
sam kājām.

6120. Grinvalds, Aleksandrs
Grigorad., dzira. 1839.g.
15. martā, pied. pie
Palsmanes pag.

6121. Hazeniuss, Roberts-
Ādolfs Johana Jēkaba d.,
dzim. 1901. g. 22. jul.,
pied. pie Cēsu apr.,
Iršu kolonijas.

6122. Harals, Haims, _ pēdējā
dzīves vieta Rīgā, Vaļņu
ielā Ns 15, dz. 4.

6123. Krebs, Kārlis-Augusts
Miķeļa dēls, dzimis
1882. g. 22. septembrī,
latvietis, pēdēja dzīves
vieta Jelgavā, Vijuma
ielā J* 16, gara au-
guma, dzeltenam ūsām,
ar vienu roku.

6124. Kozlovskis, Ernsts, 21 g.
vecs, čigāns, maza au>
gurna, gariem melniem
matiem, apaļu tumšu
seju, ģērbies kareivju
vasaras virskreklā, aiz-
sargu krāsas, virsbiksēs
un cepurē, šņorzābakos.

6125. Krūmiņš, Mārtiņš Dā-
vida dēls, 42 g. vecs,
pied. pie Doles pag.,
Rīgas apr.

6126. Krims, Aleksandrs Jē-
kaba d , dzim. 1902. g.
12. septembrī, latvietis,
luterticīgs, dzelzsceļa
strādnieks, pied. pie
Valkas apr., Vecgulbe-
nes pag., līdzšinējā
dzīves vieta Valkas apr.,
Vecgulbenes pag., Val-
mes pusmuižā.

6127. Klidziņš, Jelgavas tri-
bunāla priekšsēdētājs.
(Tuvāku ziņu trūkst).

6128. Kārkliņš, Pēters Jura d.,
jātnieku pulka kareivis,
dzim. 1900. g. 15. janv.,
latvietis, pied. pie Talsu
apr. Matkules pag., pēc
nodarbošanos rokpelnis.

6129. Karlovičs, Aleksandrs
Jāņa d., agrākā dzīves
vietā Rīgā, Šķūņu ielā
Ns 28, bij. virsnieks.

6130. Likums, Pēteris Bērtajā
dēls, 33 g. v., pied. pie
Kaugures pag.

Ventspils apr. priekšu, ar
rakstu, 1922. g. 28. augustā
zem N° 1484, sodīts par gulē-
šanu uz ielas iereibušā stā-
voklī ar 500 vai maksāt ne-
spēs, gadījuma ar 3 dienām
aresta, ar lēmumu 1922. g.
4. jūlijā zem J* 1484.
Cēsu apr. 3. iec. izm. tiesn.
ar rakstu, 1922. g. 25. aug.
A«> 2922, apv. uz sod. lik.
100,, 108, 126., 130., 273.,
442. un 453. p. p.
Madonas iec. pol. pr-ks, ar
rakstu 1922. g. 21. aug. zem
N« 8115, par izbēgšanu no
cietuma.

R. a. t. Valkas apr. II. iec.
izmekl. tiesn., ar rakstu 1922. g.
29. aug. zem J* 2581, ar lē-
mumu 1920. gada 22. martā
saukts pie atbildības uz sod.
lik. 453. panta.
Cēsu apr. II. iec. izm. tiesn. r,,
1922. g. 29. augustā Ms 2060,
apv. pēc sod. lik. 185. p. I. d.
2. p. un II. d.(4. nov. 1921. g.
red.)
Finansu ministrijas tiešo no-
dokļu departamenta raksts
1922. g. 14. augustā, J* 12,
dēļ procentuālas peļņas no-
dokļa piedzīšanas.
Jelgavas pilsētas pol. 3. iec.
priekšn. raksts 1922. g. 21. aug.,
N° 1393, apvainots par dzīves
vietas atstāšanu bez policijas,
ziņas, būdams zem policijas
uzraudzības.

8. Daugavpils kājn. pulka tele-
fonograma 1922. g. 29. aug.,
J* 612, dezertieris.

Rīgas apr. pr ks, 1922. g.
20. jūnijā raksts H> 3228-II,
apv. uz sod. lik. 574. p. 1. d.

Latvijas kara tiesas priekš-
sēdētājs, 1922. g. 31. augustā
raksts K« 7278, apv. pēc sod.
lik. 1903. g., izd. 51., 581. p.
III. d.

Jelgavas apgabaltiesas svarīgu
lietu izmekl. tiesn. raksts,
1922. g. 31. jūlijā N» 1341,
apv. uz sod. lik. k. 455. p.
Latvijas karatiesas priekšsēdē-
tājs ar rakstu, 1922. g. 31. jul.
Ns 5873, apv. uz sod. lik.
1903. g. izd*. 581. p. I. d. un

kara sod. lik. 128. p. I. d. un
133. p.
Priekules Vaiņodes iecirkņa
miertiesu, ar rakstu, 1922. g.
28. jūlijā J* 1204, apv. par
izdotu apliecību zādzības lietā
pie Miķeļa Pērles.
Valmieras apr. II. iec. izm.
tiesn., ar rakstu 1922. gada
22. aug. zem J* 2£03, apv.
uz s. 1. 157. un 590. p.p.

Izpildīt lēmumu un
ziņot meklētājam.

Apcietināt, ievietot
Rīgas centrālcietumā,
ieskaitot meklētāja
rīcībā un ziņot.

Apcietināt un nogā-
dāt Madonas iec.
pol. pr-ka rīcībā.

kh

Nolikt zem policijas
uzraudz. un ziņot.

Apcietināt un nogā-
dāt - apcietinājumā
meklētāja rīcībā.

Paziņot dzīves vietu
meklētajam.

Paziņot dzīves vietu
meklētājam.

t

Apcietināt un no-
sūtīt meklētājam.

Ieslodzīt cietumā,
ieskaitot meklētāja
rīcībā.

Apcietināt un ieskai-
tīt kara tiesas rīcibā»

Apcietināt, ievietot
cietumā, dēļ ieskai-
tīšanas meklētāja
rīcībā un ziņot.
Apcietināt un ieskaitīt
karatiesas rīcībā.

Pazīņot dzīves vietu.

Apcietināt un ieskai-
tīt meklētāja rīcībā.

jļļgicsa par .ValdībasVēstnesi "sākot no 1. janvāra:
Saņemot ekspedīcijā:

ptt 1 mēnesi 75 rbļ. — kap.

Piesūtot mājā un pa pastu :
pat 1 mēnesi 90 rbļ. — kap.
pat atsevišķu namnru: saņemot

ekspedīcijā 3 , 25 ,
fte atkalpārdevējiem 3 . 75 .

Latvijas valdības _jr^ oficiāls laikraksts
Iznāk katru dienu, izņemot JĒtJĒKm^^^ļsvētdienasun svētku dienas

Redakcija:
Jnr^^^t^^l^^Kk

Kantoris

un ekspedīcija:
Rīgā, pilī m2. Tel. .Ns9-89 mmĒKsS^^S^Rīgā, pilī Ns 1. Tel. JV6 9-57
Runas stundas no 11—12 ^Ē***^*^* Atvērts no pulksten 9—3

Sludinājumu maksa:
a) tiesa sludinājumi līdz 30 vien-

slējīgām rindiņām . . . . 180 rbj.— kap.
par katru tālāku rindiņu . . 6 . — .

b) citām iestādēm un amata per-
sonām, par katru vienslejīgu
rindiņu 8, — ,

c) privātiem par katru vienslejīgu
rindiņu 10 . — ,



6131. Lavrinovičs, Voldemārs
Jāņa d., 12 g. vecs,
bēgļu bērnu patversmes
audzēknis. i

6132. Martens, Aleksandrs .
Aleksandra d., dzimis
1890.g., Rīgas pilsonis.

6133. Mārcinkevičs, Juris Jē-
kaba d., 42 g. vecs,
čigāns, piederīgs pie
Preiliņu pag.,_ Daugav-
pils apr., pēdējā dzīves
vieta Tukumā, Kalna i
ielā Nt 19.

6134. Matulevičs, Richards
Reiņa d., viņš arī Ri-
chards Natālijas d,, Sī-
mans, dzimis 1905. g.,
čigāns,melniem matiem,
tumšām acīm, apaļu
sārtu seju, piederīgs pie
Aumeisteru pag., ierak-
stīts tēva Reiņa, Franča
dēla, Matuleviča pasē,
izdota no Smiltenes pag.
valdes zem J* 221,
1920. g. izbēdzis no
apcietinājuma.

6135. Mindel, Zara Mozus m.,
Lietavas pav., 24 g. v., i
pēd, dzīves vieta Lie-
pājā, Katoļu ielā Ns 4. i

6136. Mitrovskis, Roberts In- 1
driķa d., čigāns, pied. i
pie Limbažu pils., pēc i
armijas personās ap-
liec. 47 g. v., bet pēc i
Limbažu pils. valdes
ziņojuma — 33 g. v. i

6137. Niedra,Teodors Kriša d.,
25 g. v., pied, pie Zan-
tes pag., Talsu apr., ;
pēdējā laikāuzturējies
reizi Zantes Arlavās un
reizi Pētertāles Baļļās.

6138. NaglaVladislavs Ma- 1
tisa dēls, piederīgs pie i
Rēzeknes apr., Viļānu s
pag., Jaunu Muranu
sādža, 28 g. vecs, lie- i
laks par vidējo augumu, ]
tumša, tīra seja, mutē
apakšējā priekšpusē,
trūkst viens zobs.

6139. Otersons, Reinholds '
(Reinis) Gotfrida dēls, 1
apmēram 20 g. vecs, i
piederīgs pie Talsu apr., i
dzīvojis Saulīšu mājās,
Zemītes pagastā, Talsu
apr., maza auguma,
tumšiem matiem, tumšu
seju, normālu degunu,
mutē augšpusē trūkst
3 zobi, nodarbošanās
pasē atzīmēta — kon-
duktors.

6140. Osipovs, Pēteris Mi-
ctaaiļa d., Vitebskas
pils., dzim. 1898 g., ar
piesaukumu „Sinok\

||

6141. Putrals, Jjilius Bern-
harda dēls, sarkan-
armietis.

6142. Purviņš, Jūlijs Jāņa d.,
26 g. v., pied. pie
Daugavpils apr., Ungur-
muižas pag.

lekšl, min. karagustekņu un
bēgļu nod., ar rakstu 1922 g.
19. aug Hl 126487, kā aiz-
bēdzis no bēgļu berau pa-
tversmes.
R. a. t. I. pils iec. izm. tiesn.,
ar rakstu 1922. g. 31. augustā
N- 85, apv. uz kr. sod. lik.
157. p. 2. d.
Talsu iecirkņa miertiesnesis ar
rakstu 1922. g. 25. augustā,
Nš 235/21, dēļ sprieduma iz-
pildīšanas, ar kuru Marcin-
kevičs sodīts par zādzība ar
astoņiem mēnešiem cietuma.

Rīgas apgabaltiesas Valkas
apr. 2. ieciikņa izmeklēšanas
tiesneša raksts 1922. gada
25. augustā, Nt 2503, ar ta
paša lēmumu 1922. gada
12 augustā, saukts pie atbil-
dības uz s. i. 585. un 51. p. p.

!

Liepājas pref. ar rakstu 1922.
g. 28. aug. Nt 2855/11 dēļ
viņa lēmuma 1922. g. 19. jū-
lijā zem te 2327, par uzturē-
šanos Latvijā bez attiecīgas
atļaujas, izpildīšanas.
Rīgas apgabaltiesas Valkas
apr. 2. iec. izraekl. tiesn. ar
rakstu 1922. g 18. augustā
f*2390, ar viņa lēmumu 1920.
g. 18 febr. saukts pie atbildī-
bas uz sodu lik. 535, 51. un
581. p. 2. d. un naktī uz 27.
Eebr. izbēdzis no Vecgulbenes
aresta nama.
raisu iec. miertiesn. ar rakstu
1922. g. 25. aug. Nš 327/21,
apv. uz sodu īiķ. 230. p. 1.pkt.

-atgalēs apgabaltiesas Rēzek-
īes apr. 4. iecirkņa izmeklē-
šanas tiesneša raksts 1922. g.
Jl. augustā te 1641, apvainots
uz sod. lik. 51., 49. un 455.
p. 3. pkt. pamata.

Talsu apriņķa priekšnieka pa-
ilgs II. iecirknī ar rakstu 1922.
g. 14 augusta zem Ns 2291,
apvainots zādzībā.

Rīgas apgabaltiesas 1. pils.
iec. izm. tiesn. ar rakstu
1922. g. 28. augustā te 229,
apv. uz kr. sod. lik. 49

^
51.

un 583. p. 2. d., meklējamo
pērs. saraksts J* 62, kārt.
Ns 6038.
Jelgavas apgabaltiesas svarīgu
lietu izm. tiesu, ar rakstu
1922. g. 31 jūlijā Ns 2340,
apv. ka lielinieku laika darbi-
nieks.
Rīgas apgabaltiesas Cēsu apr.
3. iec. izmekl. tiesn. raksts
1922. g. 31. augustā te 2935,
apv. uz s. 1. 174. p. 2. d. un
51. p («Valdības Vēstneša"
Ns 194/22. g., kārt. Ns 5919).

(Turpmāk «l.

Nodot Adamovas
patversmē (Adamo-
vas muižā pie Rē-
zeknes).

Apcietināt un nogā-
dāt meklētāja rīcībā.

Apcietināt un ievie-
tot Ventspils cie-
tumā un ziņot
meklētājam.

Apcietināt un ziņot.

Paziņot dzīves vietu
Liepājas prefektam.

Apcietināt un ziņot.

Paziņot dzīves vietu.

Apcietināt, ievietot
tuvāka cietumā un
ieskaitīt meklētāja
rīcībā.

Apcietināt un no-
gādāt meklētājam
Kandava.

Aprietinat un no-
gādāt meklētāja rī-
cība.

Paziņot dzīves vietu.

Nogādāt uz Ma-
donas cietumu un
ziņot.

Administratīvais departamenta direktora vietas izpildītājs J. Kaktiņš
Iekšējas apsardzības pārvaldes priekšnieks J. Oaroziņš,

PSrskats par karagustekņu, bēgļu, ķīlnieku, emigrantu u. t t kustību Latvijā
līdz 1922. g. 1. septembrim.

Iebraukuši Caurbraukuši Izbraukuši
Gads i

_
Knn«i 2 ne 3 l\Op-
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«j iS E "> ^ !SE!2E:=-S!SE '« ?£ BĒ i« skaits
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1922. g.
augustā 2533 16 2549 2929 1027 35 3991 64 10 74 6614

Kopā aiagrākiem 202299 12466 214765 120654 51947| 2203 174804 9006 6157 ļ 15163 404732

I. A. Iebraukuši no K rievijas.
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I. B. Iebraukuši no citām valstīm.
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II. B. Caurbraukuši no citām valstīm uz Krieviju.
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II. C. Caurbraukuši
^

no dažādām valstīm
uz dažādām valstīm.
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HI. Izbraukuši no Latvijas.
A. Uz Krieviju B. Uz citām valštīnT"
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Pašvaldības departamenta direktora palīgs J. Eizenbergs-
Karagustekņu un bēgļu nodaļas vadītājs K, Re iz nieks.

Valdības darbība.
Ministru kabineta sēde
1922. g. 14. septembri.

1. Apspriež pārgrozījumus valsts die-nesta amatu sarakstā;
2. Apstiprina par rektoru Latviiasuniversitātē profesoru E. Felsbereupar prorektoru studentu lietās - Drofe.'sJ- P'āJM on par prorektoru SSn-niecības lietas - docentu A. Razumu

Jaunās valstis.
Somija.

Zviedru Izturēšanās.
H e 1 z i ņ f 0 r sā, 13. septembri- So-

mijas parlamentā zviedru deputāti pa»
ņojuši,_ ka viņu partija tikai tad iestās »
valdībā, ja ievēros Somijas zviedru nacw
nalas prasības.

Polija.
Būvniecība.

Varšavā, 14. septembri. P°!j.
finansu ministrija pieprasa ministr" P



a mci 12 miljardu lielu kredītu feūvnie-

has noiakiem. Sumu izdalīs bankām,
turas izsniegs aizņēmumus privātiem
lēmumiem. LTA.

Viļņas jautājums tautu Ilgā.
piecu komisija nolēma, ka Vijņas jau-

smu, kā teritoriālu jautājumu tautu
Ua vairs neapskatīs. Tautu ligas ķop-
sēde nodarbosies tikai ar jautājumu par
nacionālām minoritātēm Viļņas apgabalā
Jn Uetavā. (Poju preses birojs.)

Poļu sūtnis Maskavā.

Par galveno kandidātu uz poļu sūtņa
amatu Maskava izradās Romāns Knolls,
ķurŠ izgājušā gada bija par Maskavas
sūtniecības padomnieku, bet pēdējā laikā
jrlietu ministrijas departamenta vice-
direktors. (Poļu preses birojs.)

Ārz&mBā

Aresti Krievijā.
. Rg vel ē, 14. septembrī. No Maska-
vas pienāk ziņas, ka aresti padomju
Krievijā vel arvienu turpinās. Tagad
arestējot anarķistus un pat komunistus
partijas biedrus, kuru uzticība partijai
izliekoties apšaubāma. _..jgLTA.

Vācija maksā.
Berlinē, 14. septembrī. (Volfs.) No

40 miljoniem zelta marku, kuri Vācijai
jānomaksā sabiedrotiem šo piektdienu,
Vācijas valdība jau nomaksājuse vienu
ceturto daļu, t. i. 10 miljonus. Kā Ber-
līnes laikraksti ziņo, tad pateicoties vācu
valdības gādībai arī pārējos 30 miljonus
būšot iespējams piektdien noteiktā laikā
aomaksāt. Pec 15. septembra Vācija
par līgumiem, kurus sabiedrotie viņai
uzteikuši, vedīšot jaunas sarunas ar sa-
biedrotiem. LTA.

(Turku grieķu karš.
K o s s t a n_ t i n o p o 1 ē, 13 septembri.

Turku karaspēks li. septembri ieņēmis
iBrusu, kuru līdz tam grieķi vēl aizstā-

vējuši. Grieķi no Mudanias pārcēlušies
uz Rodosto.
No Atenara ziņo, ka 2/s grieķa kara-

spēka jau atstājušas Mazaziju. 42.000
grieķu kareivju aizbraukuši no Smirnas,

33.000 no Mudanias un 30.000 no
<Česmes. Mazazijā vēl atrodoties 60.000

grieķu kareivju.
Marmora jūras piekrastē, kuru grieķi

atstājuši, izcelts franču karaspēks.
LTA.

Notikumi Turcijā.

[ Parizē, 14. septembrī. (Radio.)Grie-
ķiem Brusu atstājot, kārtības uzturēšanai

^pilsētā palikuši 3 franču virsnieki.Fianču
[virsnieki tomēr nav varējuši aizkavēt, lai
grieķi izvākdamies no Brusas nepielaistu
ļj Pilsētai uguni. Uguni gan izdevies iero-
bežot, tā ka no ugunsgrēka cietis tikai

viens no Brusas iecirkņiem. Mudaniā
("izceltas divas franču karaspēka nodaļas
dzelzsceļu un franču iestāžu aizsardzībai,
.franču-angļu un itāliešu nodaļas reizē
izcēlās malā Dardaneļu Āzijas krastā,

liepretī Konstantinopolei, lai tā pierādHu
sabiedroto solidaritāti un tā nodrošinātu

Konstantinopoles un Galipoles pussalas
aizsardzību. LTA.

Pārtikas cenas kritis.
Parīzē, 14. septembrī. flIntransigeanf"

raksta, esot sagaidāms, ka nākamā ziemā
cenas uz pārtikas vielām ievērojama
mērā kritīšoties ne tikai Francijā, bet
ari pasaules tirgu. LTA.

Stāvoklis Irljā.
L i f i i d ā , 13, septembrī. (Radio.)Jrļjas brīvvalsts parlaments ar lielu balsu

pārsvaru izteicis piekrišanu politikai, piec
Kādas valdība pieturējusēs cīņā pret zin-
^ineriem. Nobalsošana notikuse uz

vai-
*"oas galvas Kosgreva pieprasījumu, lai
Parlaments ieņem noteiktu stāvokli.

U2 »cība ieteikta ar 54 pret 1S balsīm.
LTA

Rīga
Zemju departaments un centrālā

*«nes Ierīcības komiteja rītdien, kā
pārlikuma 2 gadu pastāvēšanas dienā,
atrauc savus darbus pulksten 12.

Māksla

Nacionālā teātri
vakar pirmo reizi izrādīja Solokla trīs-
celienu traģēdiju .Ķēniņš Oidips",
tulkojis J. Grīns.

Sengrieķu klasiķis Soiokls veidojis
drāmu cikla veselu lielu savas tautas
teiku, kūjas galvenie varoņi ir ķēniņš
Oidips, ķēniņiene Jokāste un viņu meita
Antigone. Traģēdijā «Ķēniņš Oidips"
izmantota tikai teikas viena dāļā —
vi ņas sākums. Tomēr darbs pilnīgi par
sevi patstāvīgs, noapaļots, noslēgts, pilna
saskaņa ar toreizējiem (Aristoteļa uz-
stādītiem) mākslas likumiem.

Kā visām Sofokla drāmām, tā ari
«Ķēniņam Oidipam" ir liela tikumiska
nozīme. Tikumiski tautu audzināt un
stiprināt, padarīt cilvēku labāku, izdaiļot
tam sirdi, izkopt jutas — tas ir sen-
grieķu klasiskās drāmas, sevišķi Sofokla
drāmu uzdevums. Pēc sengrieķu pa-
saules uzskata cilvēka laime un nelaime
ir atkarīga no akla gadījuma; viņš pil-
nīgi atrodas likteņa varā; likteņa no-
lemto nelaimi vai postu nevar novērst
arī dievu prāta izzināšana pareģošanas
vai zīlniecības ceļā. Kas nolemts, tam
jānāk i Ja arī cilvēks dabū zināt ļauno
likteņa lēmumu un dažādi cenšas to
novērst, tad tomēr tas nekā nelīdz: visi

paša pūhņi to novērst vai aizkavēt galu
galā noved tikpat tikai pie pareģojuma
piepildīšanās. Bet kaut arī cilvēks pret
likteni ir nevarīgs, tomēr savu likteņa
uzsūtīto nelaimi mācēt panest, būt
lielam, cēlam pat sabrūkot un bojā
ejot, to var mācīties arī tagadnes cilvēks
no Sofokla traģēdiju varoņiem.

Kas redzējuši «Ķēniņu Oidipu" Rein-
harda inscenējumā un viņa trupas lie-
liskajā uzvedumā, tiem bija jo sevišķi
interesanti redzēt šo ievērojamo sen-
grieķu mākslas darbu pirmo reiz parā-
dāmies uz mūsu nacionālās skatuves.

Ar atzinību jāliecina, ka mūsu na-
cionālais teatrs lielo, grūto uzdevumu
veicis sekmīgi. Galvenā starpība starp
slaveno Reinharda uzvedumu un mūsējo
ta, ka pirmējais bija viscauri stiprāks,
primitīvi skarbāks un skaļāks, tā sakot,
viscauri izturēts spēcīgajās durskaņās,
kāmēr

^
mūsu uzvedums bija noskaņots

lēnākas, maigākās mollskaņās. Tur,
piemēram, Jokaste (Rozas Bernd tēlo-
jumā) ar saviem izmisuma kliedzieniem
sacēla šaušalas skatītājos, uz mūsu
skatuves ķēniņieni redzam ciežam dziļās
sāpēs un jūtam viņai līdzi. Vārdu
sakot, mūsu nacionālā teātra uzvedumā
«Ķēniņš Oidips" bija izturēts viscauri
konsekventi un samērīgi noskaņots, tā
ka ievērojamas disonances nekur ne-
gadījās.

Minot atsevišķos tēlotājus, pirmā vieta
bez šaubām piekrīt Kristapam Lin-
dem pareģa lomā. Izskats, turēšanās,
uzstāšanās ķēniņa priekšā, bet it sevišķi
apvainojuma atraidīšana un iekšējās ap-
zinības izteiksme, — tas viss bija taisni
lielisks. Šāds tēlojums spēj pārliecināt,
aizraut, satriekt. Katrs teiciens, katrs
vārds nosvērts.

Jānis Osis rituļa lomā pelna atzi-
nību. Vairāk ķēnišķibas, vairāk varo-
nības varbūt nekaitētu. AlisesBrech-
man ķēniņiene Jokaste bija skaista,
bet — laikam saskaņā ar visa uzveduma
noskaņojumu — pabāla. Jānis Ģer-
mānis kā Kreonts un Alberts Timma
kā sūtnis bija savās vietās.

Sofokla drāmā nepieciešamais koris
sekmīgi atbalstīja vispārējo iespaidu.

Teatrs bija izpārdots un publika iz-
rādi uzņēma ar skaļiem applausiem.

Galvenajiem darbiniekiem pasniedza
puķes.

Režisoram Fricim Rodem nākas
sevišķa atzinība par izrādes labu izdo-
šanos. —J—

Nacionālais teatrs. Piektdien, 15. un
sestdien 16. septembrī Sofokla traģēdijas
«Ķēniņš Oidips", lielas izrādes. Pec
tam nākamā izrāde tikai jaunnedeļas
beigās. Svētdien, 17. septembrī, pulksten
7 vakarā Ādolfa Allunana «Kas tie
tādi, kas dziedāja". Jaunnedēļ
parādisies interesanta novitāte: Kārļa
Sternheima vēlēšanu komēdija «Kan-
didāts-" A. Mierlauka režija.

Teātra birojs.

Tirdzniecība un rūpniecība.
Kursi.

Rīgas birža, 1922. gada 15. septembrī.

Zelta lats (0,29032 gr.) . . . 50.00
Amerikas_ dolārs .....253.25 — 259.25
Angļa mārciņa 1126 — 1146
Francijas franks 19.00 — 19.50
Itālijas lira 10.50—11.00
Beļģijas iranks 18.25 — 18.75
Šveices franks 47.50 — 48.50
Zviedrijas krona .....67.."i0 — 68.50
Norvēģijas krona 42.25 — 43.25
Dānijas krdna 54.00 — 55.00
čechoslovaku krona .... 8.^8 — 8.68
Holandes guldenis .... 98.75 — 101.25
Vācijas marka 0.14—0.17
Somijas marka 5.49 — 5.59
Igaunijas marka 0.73 — 0.76
Polijas marka 0.00 — 0.04./»
Padomes rbļ —
10 Krievu zelta rbļ 1250.00
Zelts (Londonā) par 1 unci tīra

zelta —
Krievijassudrabs {**, ; ; »Jg}par 1rbl

5°/o neatkar, aizņem. ... 100 — 105
20 zelta fr. 6°/o Rīg. hip. biedr.

ķīlu zīmes 975
50 zelta fr. 6«/o Rīgas pils. kt.

biedr. ķīlu zīmes .... —2500
100 zelta fr. 6Va Rīgas pils. kr.

biedr. ķīlu zīmes —5000

Rīgas biržas komitejas kotjcijas komisijas
priekšsēdētājs R. Baltgailis

Zvēr. biržai mākleris P. R u p n e r s.

Rīgas ostā ielikuši kuģi.
12. septembrī.

Lotus, latviešu burenieks, 79 reģ. ton. brutto, no
Vecmuižas ar malku.

13. septembrī.

Maskinonge, krievu tvaikon's, 4793 reģ. ton. brutto,
no Hatnburgis ar lokorut tivēm.

Kohlenimport, vācu tvaikonis 1113 reģ. ton, brutto,
no Karalaučiem ar balastu.

Uranus, vācu tvainonis, 726.22 reģ. ton. brutto,
no Hamburgas ar gabali precēm.

Fric G-tstav, (atviešu burciiefo, 308 reģ. ton.
brutto, no Ainažiem ar g rišņiem.

Olga latviešu bujeniek*, 95 reģ. ton. brutto, no
VecniAižas ar malku.

Nikolajs, latvieša burenieks, 63 reģ. ton. brutto,
no Ķirb'žiem ar malku.

Anna, latviešu bujenieks, 64 reģ. ton. brutto, no
Valgalciema ar malku.

Straume. la,vieša burenieks, 77 reģ. ton. brutto,
no Vecmuižas ar malku.

No Risas ostas Izjājuši kuģi.

12. septembrī.
Tekla, dāņu tvaikonis, 1469,05 reģ. ton. brutto, uz

Londonu ar kokiem.
Tiber. dāņu tvaikonis, 1405 reģ. ton. brutto, uz

Kopenhāgenu ar gabalu precēm.
A. v H. Nķ 54. latviešu jūfas prāmis, 368 reģ. ton.

netto, uz Roju tukšā
L. O. N° 19, htviešu prāmis, 150 reģ. ton. brutto,

uz Roju tukšā.
Karniels. latviešu burenieks, 147 reģ. ton. brutto,

uz Roju tukši.

13. septembrī.
Neubad, latviešu tvaikonis, 95 reģ. ton. brutto,

uz Ainažiem ar gabalu precēm.
Pax, vācu tvaikonis, 513 reģ. ton. brutto, uz

Mēmeli ar gabalu precēm.
Vartb irg, vācu tvaikonis, 888 reģ. ton. brutto, uz

HeJzrforsu ar gabalu precēm.
Vidiemmeks, latviešu burenieks, 158 reģ. ton.

brutto, uz Vecmnižu tukiā.
Lotus, latviešu J>u[enieks, 79 reģ. ton. brutto. uz

Dunti tukša.

Liepājas ostā Ienākuši kuģi.
12. septembrī.

Stella Minima, vācu tvaikonis, 216 reģ. ton. brutto,
no Peterhaades ar siļķēm.

Lisbeth, vācu tvaikonis. 677 reģ. ton. brutto, no
Hamburgas ar jauktu lādiņu.

No Liepājas ostas Izgājusi kusi.

12. septembri.
Friedrich, latviešu tvaikonis, 68 reģ. ton. brutto,

uz Klaipēdu ar plankām.
J. C. Jacobse.i. dāņu tvaikonis, 1220 reģ. ton.

brutto, uz Kopenhāgenu ar jauktu lādiņu.
Johanna, vācu tvaikonis, 860 reģ. ton. brutto, uz

Hamburgu ar jauktu lādiņu.

Ventspils ostā ienākuši kuģi.
11. septembrī.

Sulgam, latviešu burenieks, 117,10 reģ. ton. brutto,
no Rīgas tukša.

No Ventspils ostas izgājuši kušL

11. septembrī.
Turaida, latviešu tvaikonis, 1607,63 reģ. ton. brutto,

uz Rīgu ar liniem.

12. septembri.
Katholm, dāņu tvaikonis, 1510,09 reģ. ton. brutto,

uz Angliju ar plankām.
Helmo Hemsoht, vācu tvaikonis, 1094,86 reģ. ton.

brutto, uz Nevcastli ar plankām.

Telegramas.
(Latvijas telegrāfa aģentūras ārzemju telegramas.

Berlinē, 13. septembri. Bijušais
Anglijas ministru prezidents A s k v i t s
svinēja vakar 70. dzimumdienu.

Berlinē, 14. septembrī. (VoIfs)._ Vā-
cijas kālija sindikāts atsauc Eiropa un
Anerikā izplatītās ziņas, ka sindikāts
nodomājis paaugstināt cenas uz kāliju
un kālija izstrādājumiem.

Berlinē, 14. septembri. (Volfs). Pēc
Polijas telegrāfa' aģentūras ziņām Svinas-
tochlovicas tuvumā kādā no rūpniecības
uzņēmumiem izcēlušies nemieri. Pūlis
uzbrucis uzņēmuma direktoram un ievai-
nojis viņu. Kad no Švinastochlovicas
ieradusies policija un uzaicinājuši pūli
izklīst, pūlis uzbrucis arī policistiem.
Policijai palīgā atsaukta karaspēka nodaļa,
kura šāvuši uz pūli, pie kam no uzbru-
cējiem 2 nonāvēti uz vietas, 2 miruši no
ievainojumiem un 2 smagi ievainoti.
No policistiem ievainoti 8

Parizē, 14. septembri. Havass
ziņo, ka grieķu karaspēks Česmas pus-
salā (uz rietumiem no Smirnas) mēģi-
nājis pretoties, bet pēc neilgas cīņas
padevies kemalistiem.

Smirnā ienākuši turku armijas galvenie
spēki ar Kemal-pašu priekšgalā.

Parīzē, 14. septembrī. No Konstan-
tinopoles ziņo, ka jaunais Grieķijas mi-
nistru kabinets nolēmis atvilkt grieķu
karaspēku Traķijā no Čataldžas apkārtnes,
lai atvieglotu demobilizāciju.

Chiosas salā netiekot nemieri grieķu
karaspēka nodaļās, kuras pārceltas uz
turieni no Mazazijas.

Ģenerālis Veigands sarunās ar „Morning
Post" korespondentu izteicies, ka Francija
neesot devuse kemalistiem ne lielgabalus,
ne munīciju.

Lifildā, 14. septembri. (Radio.)
Turku karaspēks Smirnā izturas discipli-
nēti un padodas sava komandanta rīko-
jumiem, tā ka Britanijas flotolija at-
saukta no Smirnas. Atstātās vienīgi
aizsardzības nodaļas pie konsulātiem,
kuri darbojās. Visi Anglijas pavalst-
nieki, kuri paši to vēlējušies, uzņemti
uz kuģiem Sabiedroto flotes un ameri-
kāņu iestādes tuvos austrumos dara visu,
lai atvieglotu bēgļu likteni.

Londonā, 13. septembri. (Volfs.)
No Jeruzalemes ziņo,ka pirmdien svinīgi
pasludināts Anglijas mandants Palestinā.
Visi arābu un kristīgo veikali bija slēgti,
amatnieku organizācijas sarīkoja 24 stundu
protesta streiku.

Londonā, 14. septembri. (Reuters.)
No Dienvidirijas ziņo, ka Kerrijas grā-
fistē republikāņi ar negaidītu uzbrukuma
pārsteiguši Kenmeras garnizonu, kurš
pēc sīvas pretošanās bija spiests pado-
ties. Brigādes ģenerālis O'Konnors no-
šauts.

Literatūra

Zemkopis, Ns 37 — 1922. g.
Daniels Defd Roblnsons krūilņš.

Izdevis A. Jessens, Rīga.
Jaunības Tekas. Literariski-zinatnisks

mēnešraksts jaunībai, te 7 — 1922. g.
Redaktors-izdevējs A. Jessens.

Mūsu nākotne. Laikraksts skolotājiem
un vecākiem. J* 17 — 1922. g. Re-
daktors M. Liepa.

3. Vitoilņš. Skābbarība.

Šim numuram 8 lapas puses

Emburgas pag. valde izsludina kā
nederīgu atvaļinājuma apliecību uz Val-
frida Jura d. Ābele v., līdz turpmākam
rīkojumam atvaļinātam, kā 3.robežsargu
pulka 2. rotas kareivim, dzim. 1900. g.
25. oktobrī.

Jaunjelgavas apr. pr-ka palīgs 2. iec.
izsludina par nederīgu nozaudētu iekš-
zemes pasi,' izdotu 1921. g. 5. septembri
zem Nr. 3507 no Jaunjelgavas apr pr-ka
palīga 2. iec. uz Juliāna Pētera d. Bil-
stiņa v.

Jaunjelgavas apr. pr-ka palīgs 2. iec
izsludina par nederīgu nozaudētu ārze-
mes pasi, izdotu no ārlietu ministrijas
1921. g. 28. augustā zem Nr. 5189, uz
vienu gadu uz Mārtiņa Kriša d. Cīnīja v.

Jaunjelgavas apr. pr-ka palīgs 2. iec.
izsludina par nederīgu nozaudētu iekš-
zemes pasi, izdotu no Jēkabmiesta pils.
polic. pr-ka 1920. g. 29. maijā zem
Nr. 1693, uz Marijas Maiveja m. Dzērve v.

.

Redaktora vietā: J. Janovskis-JanSevski» .



miETO IIRBTRUII '
Ir iesnieguši lūgumus dēļ uzvfirdu
Mtatņas apakšā minētie Latvijas pilsoņi:
1) C a u n e, alias Čautns. Indriķis In-

driķa dēls, dzīvojošs Rīga, Aleksan-
dra ielā Jfe 154, dz. 30. kurš vēlas
turpmāk saukties uzvārdā ,.Caurie" ;

2) O z o 1 i n s k i s - Ozoliņš, Alberts
Pētera dēls, dzīvojošs Rīgā, Rūp-
niecības ielā Mš 3-b, dz. 12, kurš
vēla» turpmāk saukties uzvārdā
,.Ozolnieks ?;

3) L e I še, Jānit Jēkaba dēls, dzīvojošs
Rīgā, Marijas ielā *fe 109, dz. 52,
kujš veļas turpmāk saukties uzvārdā
,.P.Olovs", un

4) Āboliņš-Ābols, Nikolajs Toma
dēls, dzīrojošs Rigā, Jēkabmiesta
ielā J* 3, dz. 11, kujš vēlas turpmāk
saukties uzvārdā -,.Abols".
Varbūtēji iebildumi pret ' pievesto

tagumu ievērošanu paziņojami iekšlietu
ministrijai triju mēnešu laikā, no ša
sludinājuma dienas skaitot; pretējā
gadījumā pēc sacītā termiņa notecēša-
nas lūgumi tiks izpildīti. J* 36699/V.

Rīgā, 9. septembri 1922. g.
Iekšlietu ministrijas administratīva

departamenta vice-direktors
A. Z iepnieks.

Nodaļas vadītājs J. S 11 b r i e d t s.

Tiesu sludinājumi.
Latvijas Karatiesa,

pamatodamās uz savu rīcības sēdes lē-
mumu un kāja tiesu lik. 951.—953. p-,
aukle atvaļināto no apsardzības diene-
sta, Rēzeknes kājnieku pulka kaprāli,
Frici Friča d. Upaclerl, kujš apvainots
par noziegumiem, kas paredzēti krim.
soda lik. 51., 589. p. un kara soda lik.

279. p.
Minētais Upaciers dz. 1901. g. 17.

marta, luterticīgs, latvietis, neprecējies,
pagasta skolas izglītība, atslēdznieks,
Vec-Auces pagasta, Tukuma apriņķa
piederīgs, viņa līdzšinējā dzīves vieta:
Rīgā, Matisa ielā *fe 135, dv. 3.

Personām, kuram būtu zirmma viņa
«turēšanās vieta, nekavējoši ziņot kāja
tiesai, vai tuvākai policijai, kurai to
ņemt savā uzraudzībā.

Kara tiesas priekšsēdētāja
pag. v. i. virsleitn. Kulmans.

Sekretārs, k. ier. A. R u m p e

ffigs anabaiiitus l te. litai nuian
Kārlis Krebs paziņo, ka 19. sep-
tembri i. a.pulksten 10 rītā, Rīgā,
Dzirnavu iela Ns 31, dz. 8, tiks
pārdota Ābrama Eilna kustamā
manta, sastāvoša no pianino klavierēm,
un novērtēta par 8,000 rbļ.

Izzināt sarakstu, novērtējumu, kā ari
apskatīt pārdodamo mantu varēs pārdo-
šanas dienā uz vietas.

Tiesu pristavs Krebs.

ii&anpMite l te. tta mm
Kārlis Krebs paziņo, ka 20. sept.
s. g. no pīkst. 10 rītā Rīgā, Aleksandra
iela Ms 34, dz. 2, t i k s pārdota Ernesta
Zvirbuļa kust. manta, sast. no zelta
gredzena, sudraba papirosu etvijas un
drēbēm, un novērtēta par 5.200 rbļ.

Izzināt sarakstu, novērtējumu, kā arī
apskatīt pārdodamo mantu varēs pārdo-
šanas dienā uz vietas.

Tiesu pristavs Krebs.

Minas apaabalfies. 111.Iec tiesas pīistan
S. Terpilovskis paziņo, ka š. g
29. septembri, pulksten 10 rītā, Rīgā,
Ģertrūdes ielā N° 65, fabrikā, tiks pār-
dota Kfiija Velnberga kustama manta,
sastāvoša no iemaisāmās mašīnas .Knter*
un novērtēta par 16.000 rbļ.

Izzina^ sarakstu, novērtējumu, kā ari ap-
skatīt pārdodamo mantu varēs pārdoša-
nas dienā uz vietas.

Tiesu pristavs S. Terpilovskis.

Uiai apaasaiu. Ik. iibd Pflitau
paziņo, ka 20. septembri i. g, pulksten
9 riti, Rīga, Marijas ielā J* 79, tiks
pārdota Voldemāra Vltollņa kustama
manta, sastāvoša no dažādām mēbelēm
un novērtēta par 20.000 rbļ.

Izzināt sarakstu, novērtējumu, kā arī
apskatīt pārdodamo mantu varēs pārdo
šanas dienā uz vietas.

Tiesu pristavs E. S m e i 1 s.

Kara saimniecības Daugavpils pro-
duktu noliktava

izdos mutiskos un rakstikos torgos apm
4Z80 pēdu svaigas liellopu gaļas

piegādāšanu Daugavpils garnizona va-
jadzībām par laiku no 1. oktobra h'dz

31. decembrim, š. g.
Torgi notiks Daugavpilī, Viļņas ielā

Ns 99. Daugavpils kancleja , 29. sep-
tembri, pulksten 10 no līta.

Lūgumi dēļ pielaišanas mutiskos tor-
gos nomaksāti ar attiecīgu zīmognodokli
iesniedzami torgu komisijai, torgu dienā
pirms torgu atklāšanas; rakstiskie piV
dāvājumi slēgtās aploksnēs ar
uzrakstu ,0z sāļas torsiem 29. sep-
tembri* iesnedzami noliktavas priekš-
niekam līdz 29. septembrim pīkst . 10.

Torgu dalībniekiem pirms torgu at-klāšanas jāiemaksā noliktavas kasē
30 rbļ. drošibas naudas no puda uz
piedāvājamo gaļas daudzumu.

Gaļas kondicij s un sīkākus uzņē-mumu noteikumus izsniedz ikdienaskara saimnecibas pārvaldes pārtikas
dala Rīga un Daugavpilī — produktu
noljktavgs kancleja.

Rīgas kāja apr. priekšnieks izsludinapar nederīgu nozaudēto atvaļinājuma
apliecīcu zem Ns 8126, 5. martā 1921 eizdotu no Rīgas kara apriņķa priekš-
nieka uz 1889. g. dzim. Aleksandra
rnca d. Helt vārda.

Iespiests valsts tipogrāfijā " "

Kara saimniecības Liepājas produktu
noliktava izdusmutiskos un rakstiskos
torgos apm. 2700 pudu svaigas
liellopu gaļas piegādāšanu Liepājas
garnizonam tekošām valadslbām,
par laiku no 1. oktobra līdz 3t. de-

cembrim 1922. 8.
Torgi notiks Liepāja, kara ostā, Liepājas

noliktavas kancleja, 28. septembri i s„
pulksten 10 tītā. Lūgumi dēļ pielaišanas
mutiskos torgos, samaksāti ar attiecīgu
zīmognodokli, iesniedzami torgu dienā
pirms torgu atklāšanas; rakstiskie pie-
dāvājumi slēgtSs aploksnfis ar uzrakstu:
,Uz gaļss toigiem 28. septembrī" iesnie-
dzami noliktavas priekšniekam līdz
28. septembrim, pulksten 10. — Torgu
dalībniekiem pītais torgu sākšanās jā-
iemaksā noliktavas kasē 30 rbļ. drošības
naudas no puda uz piedāvājumo gaļas
daudzumu — Gaļas kondīcijas un sīkākus
uzņēmuma noteikumus izsniedz, ikdienas
kafa saimniecības pārvaldes pārtikas
daļa, Rīga, un Liepājas produktu no-
liktavas kancleja.

Kafa saimniecības pārvalde izdo>
mutiskos un rakstiskos TORSOS
apm. 6000 pudu svaigas liellopu gaļas
piegādāšanu par laiku no 1. oktobra š. g.
līdz 31. decembrim š. g., ar nodošanu
Rīgā, kara saimniec. galvenās pārtikas
un elpes noliktavas gaļas nodaļā.

Torgi notiks, Rīgā, Nikolaja ielā 10/12,
dz. 3 (ieeja no Elizabetes ielas) kara
saimniecības pārvaldes telpās 27. sept.
S. S_.> pulkst. 10 no rīta.

Lūgumi dēļ pielaišanas mutiskos torgos,
nomaksāti ar attiecīgu zīmognodoKli,
iesniedzami torgu komisijai, torgu dienā
pirms torgu atklāšanas: rakstiskie pie-
dāvājumi slēgtas aploksnēs ar uzrakstu:
„Us gaļas torglem 27. sept i. g.",
iesnedsami kafa saimniecības pārvaldes
kanclejas priekšniekam, Nikolaja ielā
J* 10/12, ieeja no Elizabetes ielas dz. 3,
istaba 4, līdz 27. septembrim i. g.,
pulkst 10 rīta.

Torgu dalībniekiem, pirms torgu sāk-
šanas jāiemaksā kara saimniecības pār-
valdes kase 30 rbļ. drošības naudas no
puda uz piedāvajsmo gaļas daudzumu.

Gaļas kondīcijas un sīkākus izņēmumu
nolēmumus jzsniedz kafa saimniecības
pārvaldes pārtikas daļs, darbdienā no
pulkst. 10—13.

l\m ajiataltlui. 1. iliilHtiļo,
a. lik. par laul. 77. p pamata, ar Šo
iara zināmu, ka tiesa 21. jūlijā 1922. g,
Adeles S u k u r, dzim. Vijak, prasī-
bas lietā pret Ernstu S n k u r par
laulības šķiršanu aizmuguriski no-
s p r i e d a: laulību, kura slēgta Rīgā
10. decfmbrī 1900. g. starp prasītāju
Adeli Sukur, dzim. Viļak, un aibidētāiu
Ernstu Sukuru, šķirt a bidētāja vainas
dēļ, prāvn eku nepilngadīgas meta Liliju
Alīdu un Elvīru Annu _ līdz viņu piln-
gadībai piešķirt audzināšanai prasītājai
un piedzīt no prasītājas valst j par labu
čet us simtus (400) rub. tiesas nodokļa.

Ja atbildētājs civ. proc. lik. 728., 731
*n 748. p. p. paredzēta laika neiesniegs
iesai atsauksmi vai pārsūdzību, tad
tpriedums stāsies likumīgā spēkā.

Rīgā, 9. septembrī 1922. g. J* 435292
PriekSsēd. b. iS i 11 i_ n g.

Sekretāra v. Stūre.

Liepājas apgabaltiesa,
saskaņā ar savu lēmumu 24. augustā š. g.
nz Annas Spēks lūgumu un pamato-
joties uz civ. proc. Hk. 293., 301. un
3 _,9'. p. pamata, uzaicina atbildē-
tāju Miķeli Spēku, kura dzīves
vieta nezināma, četru mēnešu laikā,
ierasties šai tiesā, saņemt norakstus no
viņa sievas Annas Spēks iesūdzības
raksta viņu laulības šķiršanas lietā un
uzdot savudzives vietu Liepājas pilsētā.

Ja minēta laikā aicināmais neierastos,
ietu noliks uz_ termiņu un izspriedīs
oez viņa klātbūtnes, ja ieradīsies, bet
tavu dzīves vieta Liepājā neuzdos,
aici lājumu uz tiesas sēdi un visus pā-
rējos Mpirus atstās tiesas kancleja.

Liepāji, 8 sept. 1922. g. N* 426/22
Priekšsēd. biedra v. C i nc e 1s.
Sekretārs A. Kasperovičs.

Rīgas apgabaltiesa, 1. civilnod.,
a lik. par laul. 77. p. pamata, ar šo
tara zināmu, ka tiesa 21. jul. 1922. g.

Voldemāra Lapsa prasības lieta pret
Kristini Lapsa, dzim. Vēver, par
laulības šķiršanu aizmuguriski n 0 -
i-prieda: laulību, kura slēgta Rigā
5. maijā 1913. g. starp prasītāju Volde-
māru Lapsa un atbildētāju Kristini L^psa,
dz'm. Vēver, šķirt atbildētājas vainas dēļ.

Ja atbildētāja clv. proc. lik. 7i»-,
731. un 748. p. p. paredzētā laiki ne-
iesniegs tiesai atsauksmi vai pār-
sūdzību, tad spriedums stāsies likumīgā
ipēkā.

Rīgā, 9. sept. 1922 g. >* 435293
Priekšsēd. b. v. S i 11 i_n g

Sekretāra v. Stūre.

Rigas apgabalt. 3. civilnodaļa,
as Latvijas civilllk. kop. 36. p. piezīmes
pamata, ar šo paziņo vispārībai, ka
pilsoni Jānis Jāņa d. P u r e n s (Pu-
reniņš) un Elizabete Toma m. S u 1 t e
alias Šulc, noslēguši savstarpīgo laulī-
bas līgumu pie Rīgas not&ra Tiaut-
zolta 23. jūnijā 1922. g. reģistra
J* 3648, ar kuru viņi, attiecība nz
viņu noslēzdamo laulība, ir atcēlušiBalt.
gob. civillikuma 79. un turpm. p. p.
Sredzēto laulāto mantas kopību.

Rigā, 13. sept. 1922. g. J* 2336
Priekšsēdētāja v. Veidners.

Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesa, 1. civilnod.,
az civ. proc. lik. 293., 295., 298., 301.,
309., 311. p p. pamata, uz Josifa Btvei-
als lūgumu viņa prasības lietā pret
Augusti Doroteju Biveinis, dz. Ek, par
laulības šķiršanu, uzaicina Augusti-Don.-
teju Biveinis, dz. Ek, kuras dzives vieta
prasītājam nav zināma, ierasties tiesā
četru mēnešu laikā no šī sludi-
nājuma publicēšanas dienas .Valdības
Vēstnesī".

Pie lūguma pielikti: laulības an
krustāma apliecība līdz ar norakstiem.

Ja atbildētāja noliktā laikā neieradī-
sies personīgi vai caur pilnvarnieku, tiks
nolikta tesas sēde lietas klausīšanai
aizmuguriski.

Rīgā, 11. sept. 1922. g. >fe 435312
Priekšsēdētāja b. v. š i 11i n g.

Sekretāra v. Stūre.

/līgas apgabaltiesa, 1. civilnod.,
az civ. proc. lik. 293, 295, 298, 301.
309, 311. p. p. pamata, nz Mārtiņa
Ertnera lūgumu viņa prasības lietā pret
Pelageju Ertner, dz. Subbotiņ, par
laulības Šķiršanu, uzaicina Pelageju
Ertner, dzim. Subbotiņ, kuras dzīves
vieta, prasītājam nav zināma, ierasties
tiesa četru mēneša laikā no ii slu-
dinājuma iespiešanas dienas .Valdības
Vēstnesī*.

Pie lūguma pielikts: noraksts no tā.
Ja atbildētāja nolikta laika neiera-

sties personīgi vai caur pilnvarnieku,
lika nolikta tiesas sēde lietas klausi
lenal aizmuguriski.

Rīgā, 11. sept. 1922. g. J* 435311
Priekšsēdei, b. Ši 11 i n g.

Sekretāra v. Stūre.

Rīgas apgabaltiesa, 1. civilnod.,
az civ. proc. lik. 293, 295,298, 301,309.
311. p. ļp. pamata, az Kārļa Ludviga
Ousa lūgumu viaa prasības Uetā pret
Mariiu Karolini Buš, dz. Adām, par lau-
lības šķiršanu, uzaicina Mariju Karolini
Buš, dz. Adām, kuras dzives vieta prs-
itājam nav zināma, ierasties tiesā

četru mēnešu laikā ao šī sludi-
nājuma iespiešanas dienas .Valdības
Vēstnesī'.

Pie lūguma pielikts: noraksts no tā.
Ja atbildētāja notiktā laikā nciera-

"iaies personīgi vai caur pilnvarnieku,
tika nolikta tiesas sēde lietas klausī-
šanai aizmuguriski.

Rīgā, 11. sept. 1922. g. M> 435310
Priekšsēd. b. Šilling.

Sekretāra v. Stūre.

mttita ministr ēHo n M Un*Mkft ?»
2 izdos mutiska un rakstiska

sacensībā
20 septembri i.«.. pulksten 10 dienā, nodaļas kancleja Citadelē Nr. 24.

latai)». HiH Bifflittft initom Kppēka ēkās Unu».
D,uc«cti nriekšlikumi slēgtās aploksnēs ar uzrakstu: ,.Sacensiba

Alūksnesdarbiem" kā "fr rakstfski lūgumi dēļ pielaišanas pie mutiskas sa-

«Kmar «maksāta zīmognodokli, iesniedzami, tāpat an drošības nauda 30 000
censioas ar sanu£"lu būvniecības nodaļas kancie a lfdz pulksten 10, sacen-

.&£ ate"!i 'VeTsTtapaTdSleksva'r piedalīties tikai vienā no sacensī-

bS" veidiem. Darba
^maksa's aprēķinus ur-noteikumus var apskarit bj™.b»

nodaļas kancleja, katru dienu no pulksten 9 līdz 12. Sacensība būs galīga. _

1 T °jl9 iri
Kara saimniecības Dā.des furažu noliktav fjj
19. septembri s. g.. pulkt)o

C|
P*

Aleksandra vārtu stacijā? u£9,^

vairāksolīšana
ap 75 nii mans (,

29 septembri s. g„^ļļValmiera, bij. Kauguru mJ* ,%krogā*, stadulā pārdos atk 1-
Q,,i

vairaksoBīiaiiļl) s%tmmoi dzeizu C;
2) izkāptu kātus (krievu v»i .-

rauga) ap 1 kub. as" ' Vaca »
3) izkāptu striķus koka kātos ,trīsu4) vienu siena preses kasti a Sdzelzsdaļam. r 0»5t

Tuvākas ziņas vs< tts zemju l,,^kancleja, Lucas muižiņā, DjevTno pulkst. 9-3 pēc ™«tiM.S

Citu iestāžu sludini).
Dzelzsceļi virsvaldes III. ceļe ie-

cirkņa priekšnieki
izsludina 28. septembri š. g., pulksten
12 dienā, iecirkņa kantora telpās, pie
Valmieras platsliežu stacijas,

rakstisku un mutisku

KONKURENCI
uz

apgriežam riņķu (griezēja) pamati! \Mm
ftrtien Vallas m Valmieras itatiļās.
Darbu aprakstu un konkurences no-

teikumus izsniedz III. ceļu iecirkņa
kantori 1

JBuntsb linlstt
izdos otrdien, 19. septembrī š.g.
pulksten 12 dienā. Salas pagasta valdes

namā, pie Jēkabmiesta,

mozāhsolišanfi
jaunu mežsargu dzīvo-
jamoun saimniecības ēku

bdvdarbus.
trijās vienībās: Roņa, Ruģefa, Sirao-

vitca un Sparīga apgaitās.
Mazāksolīšana notiks rakstiski un mu-

tiski. Sakstski piedāvājumi, samaksāti
ar 40 «antīmu zīmognodokli, slēgtās ap-
loksnēs ar uz ākstu: ,.Uz mazaksoll-
Sanu 19. septembri i. g, iesniedzami
Jēkabmiesta virsmežniecības kancleja
līdz uzrādītam laikam.

Pirms mazāksolišanas sākuma dalīb-
niekiem jāieavaksā 10,000 inbļu drošības
nauda; no katras vienības.

Nesolītajam iemassātā suma jāpapil-
dina līdz 10°/o no nosolītās sumas.

Sīkākus noteikumus un paskaidoju-
mus par darba apmēriem izsniedz Jēkab-
miesta virsmežniecības kancleja, Dignā-
jas mežmuižā, 6 verstis no Jēkabmiesta.

Turpat ieskatāmi jaunceļamo ēku
būvprojekti. i

3S«abmlesta virsmežniecība.

Kurzemes divīzijas pārval-
des apgādības daļa

išoST
5000 pudu siena vaj ābo
lina un 2500 pud. salmu
piegādāšanu diviz. kara-spēka dafām.

Sacensība mazāksolīšana notiks mu-tiski, ka ari rakstiski slēgtās aploksnēs
25. septembri 1922. g., pulksten 11-os
apgādības daļas kancleja — Liepājā,kara ostā. ļ

faktiski piedāvājumi, samaksāti ar
20 rbļ. zīmognodokli, iesniedza <ii turpat
līdz 25. septembrim š. g., pulksten 10.

Personām, kas piedalās sacensibā, jā-
iemaksā 2 rbļ. drošības naudas no puda
az piedāvātā siena, āboliņa un salmu
daudzuma.

Kurzemes diviz. pārv. apgād. daļas
darbvedi», kara ler. Snro&is

Latfijas īliii B
tis hak

izsludina uz 21. septembri š. g. rak-stisku an mutisku

konkurenci
BZ k2!!K."c5,a

r?. an nosusināšanasdarbiem Puskina bulv. Ms 1.
Drcšības nauda iemaksājama iepriekš
!8OOr^'"«'"clJ« daVem
tt-^oft S°6USināŠ8naS d-
Konkurences noteikumi, kā arī ta-

kā? j£a^ idr0jumi dabt,iami Nikolaja
J^^,rs2s?bMpadomē'Piorektors saimniecības lietās

A. Rasums.

DZELZSCEĻU VIRSVALDE
izsludina rakstiskas

^^
2

KONKURENCES:
2 oktobri 1922. g uz

dzelzs uzgriežņiem 24.000 kg.. dzelzs šķelttapām 1.000 kg. un skrūvēm 2.200 gr.

4. oktobri1922.0.1) mākslīgu āda .Granitols' 130 mm plāt 800 mb.

2) lāpstām, apšu koka 500» Sab-

3) cinka baltumu pulveri 3<JW .
4) stikla baloniem .Meidingera* element 500 kompl.

7. oktobri 1922. g. uz:
1> lokomotivu domkratiem, 15 ton. celtspēj 20 gab.

2) svariem 1koo daļu, 1500 un 2000 kg. celtspējas 10 .
3) , »/" » 100° l50° • .- _.-.20 .

Tuvākas ziņas izsniedz materiālu apgādībā, istaba 122, no p. 12—2 dienā.

Dažādi sļginsjii
Techniķis

spējīgs patstsvīgļ vadīt ceļrn»
tiltu būves,

steidzami vajadzīgs
apriņķu ceļu inženierim Cēsis, W
iela >k i6

Pieteikšanās personīgi 18-. i* \
20. septembri S.g.

Codes pošasta,
Bauskas apriņķī, 2. pakāpes p
skolai, Bērzu muiža, vajadzīgs

skolotājs
at piln. 2. pakājes pamatsk. **;•
tiesībām. Pieteikšanās rakstiski, »»

dokumentus, vai personīgi pie P««
padomes 7. oktobri š. g., Codes ļ».

sta namā. . . ..i,
Priekšsēd. v. i. L. R lk»«

Darbvedis Ju^ļli^

Cesu apriņķa priekšnieki
palīgs 2. iecirkni

izsludina par nederīgiem, kā nozaud-
tus, sekošus dokuaientus uz \m
Smlrnova vārda:

1) Iekšl. ministr pasu nolāpi, 16,ji
1922. g., zem Ns C 1158i) un

2) Pērs. apl., izdotu no Cēsu apr. pi-1
10. martā 1912. g. zem Ns 1343,

Vecpiebalgā, 8. sept. 1922. g. Jsfe738
Apriņķa priekšn. pal. (paraksti),

1 ' Darbvedis Priedili.
ļn.limil iii M»iii«mm mmMr^ni^n

,

Tiešo nafloklolēpāftāieiT
dažādu maksājumu piedzinS» .
ka 20 septembri š. £., pikst%P?'c
Rīgā, L. Ņevas ielā NS 8 dz |^pārdotas vaIrfikaoliiani i?risa Joffe kastama manta, nomt i,7
20.000 ibļ. un sastāvoša no Smēbelēm dēļ viņa par 1921.. ,2*
peļņas nodokļa segšanas. ™

Rīgā, 14. septembrī 1922 g,
pļed^"ēts A. Otoli»!

Tiešo Mliķ ipafiigj
dažādu maksājumu piedzinējs mm,
S??-"«««,,,b ««- «- P'kstlOdie
Rīga, Elizabete* iela >ft 55, Pj|,j, ;
danse* telpās, tiks pārdoti
vairāksolīšanā Franča OSmltlļ
kustama manta, novērtēta par 290000it
un sastāvoša no dažādām mēbefr
tepiķiem, logu priekškariem, Mtlj,
skapja, ledus skapjiem, rakstamnukt.
elektriskam lampām un citām lieti:
dēļ viņa I5°/o traktiera apgrozīju
nodokļa segšanas.

Rīgā, 14. septembrī 1922. g.
Piedzinējs Derinj,

Trikātas pag. vaļa?
izsludina par nederīgu n0Z8V? , 5
Izdotu no Strenču miesta valdes
lijā 1920. g. zem J* *>58 uz ļ
Peter,a d. Zvaigznītes vārda

^
Rīgas kara ap', priekšnieks i^;J

par rederigu nozaudēto kara k i

apliecību zem J« 2572/IOls , a- J
1922. g., izdotu no «8»»

,^!^priekšnieki, uz Aleksandra A^
Adamovlča vārda. ——-d

Rīgas ka{a apriņķa ļļļJMjjfl
par nederīgu nozaudēto fP ,gj|ļ
npliecību zem >6 444, 25. ļW[U
izdotu no Tanku diviziona xoro

uz Altona Bertu'a d. Elrņaņaj^

Pazoudētn KS'*»©
Pommer vārda,izdotaIj>-Jno Praulienes pagjsta ^

vajgg!!-----^

NacionaSais iffļ^
Piektdien, 15 septembri š- 8-

9,3$ēmiņš i
etdim

Sestdien, 16. septembri s g. ,.
,.Jf£ ēmvš Cič*e*
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