Valdības Vēstnesi' sākot no 1. janvāra:
ārija par.
Saņemot ekspedīcijā:
75 rbļ. — kap.

ntmēnesi

piesūtot mājā un pa pastu:
. 90 rbļ. — kap.
mēnesi
-„ i
saņemot
Sļ atsevišķu numuru:
3 .
25 ,
ekspedīcijā ^.
i .
75 .
atkalp &devejiem
pie

Latvijas valdības
Iznāk katru dienu, izgemot

Redakcija:

oficiāls laikraksts

^_ M&

Sludinājumu maksa:

s vētdienas un.svētkudienas
jfcĒs|f|fvft^

Rīgā, pilī Nb 2. Tel.9-89 »BBPl§iiiil^ ^gā.
P**& * Tel N*"
Runas stundas no
11—12

mr^S^^iT

Atvērts

no

tiesa sludinājumi līdz 30 vienslejīgām rindiņām
. . . .
par katru tālāku rindiņu . .

180 rbļ. — kap.
6 . — .

b) citam iestādēm un amata per-

Kantoris un ekspedīcija:

^^^^\^^^^^^

a)

pulksten 9—3

sonām, par katru vienslejīgu
rindiņu
c) privātiem pa; katru vienslejīgu

8 .

rindiņu

10

—

,

, —

,

i

Ap kārtraksts

visiem

virsmežziņiem

un

Pasta

mežziņiem.

Jāni Nesauli

ziņas.

Atvērti: a) pasta kantori: 16. septembrī
Jaunpiebal g a, Cēsu apriņķī, 1 versti
no Gaujas stacijas, Rīgas—Ieriķu—Vecgulbenes dzelzsceļa līnijas, un 17. sepMM rīKoJuml an pauēles.
tembrī B o 1 d e r a j a, Rīgas apriņķī, BolNr. 65
Apkārtraksts
deraja, Elizabetes ielā Ns 1,/* versti no
un
mežziņiem.
virsmežziņiem
Bolderajas
stacijas, Rīgas—Bolderajas
visiem
dzelzsceļa līnijas, un b) pasta palīga noinstrukcijas
83.
§
pēc
Ar šo uzdodu
daļa Vandzene, ar visām operācijām,
vārdiem „no takses _ cenas" (3. rindiņā Talsu apriņķī,
16 verstis no Talsiem.
Do apakšas) papildināt ar sekošo:
Mazirbes
pasta
palīga
nodaļā
..izņemot izsniegumus uz 1921. g. iekārtotas visas pasta operācijas, sākot
21. decembra likuma pamata, kādos ar š. g. 15. septembri.
sods piedzenams no
gadījumos
cenas, par kādu faktiski materiālu Administratīvais finansu direktors
Krūmiņš.
izsniedz".
Nodaļas
vadītājs
K
ļ a v i ņ š,
Un § beigās „Piezīme^: Tiem, kuri
saņem
vietējam
vajadzībām,
materiālu
Pārtraucama
operācijas termiņu var pagarināt arī uz
Artura Ludviga d. Sile meklēšana, kurš
mutisku lūgumu.
izsludināts „Valdības Vēstneša" 161. nuMinistrs Kalniņš.
mura, kā neieradies uz iesaukšanu 1921.
Direktors Melderis.
g. 28. septembra likuma kārtībā, jo viņa
II. nodaļas priekšnieks Freimanis. dzīves vieta uzzināta.
Rīgas kara apriņķa priekšnieka palīgs
pulkvedis-leitnants M u i ž u 1 s.
Darbvedis, kara ierēdnis
Valdības Iesilu pazIņolumL
?—t-ih—r'iin i

~

Mezurauts.

Lauksaimniecības

departaments

Atsaucu
aizrāda lauksaimniekiem, kuri no depar„Valdības
Vēstnesī" N° 161. izsludinātā
tamenta saņēmuši uz nomu, ar pirkšanas
tiesībām, lauksaimniecības mašīnas un neieradušās 1921. g. 28. septembra lirīkus, ka nomas maksas termiņi par iz- kuma kārtībā uz iesaukšanu Voldemāra
nomātiem priekšmetiem netiks pagari- Jāņa d. Balodis meklēšanu, jo pēdējā
nāti resp. atlikti uz vēlāku laiku, kādē] dzīves vieta uzzināta.
itiaiciua visus,' kuru nomas termiņš ar
Rīgas kara apriņķa priekšnieka palīgs
pulkvedis-leitnants M u i ž u 1 s.
š. g. 1. oktobri izbeidzas, nekavējoties to
atjaunot t. i. nomaksāt nomas naudu par
Darbvedis, kara ierēdnis
turpmāko jaiku. Pretējā gadījumā deparMezurauts.
taments būs spiests rīkoties saskaņā ar
Uzaicinājums.
līgumā paredzētiem noteikumiem.
Ievērojot to, ka lauksaimniecības deLauksaimniecības departaments.
partamentam bieži vien ienāk pieprasī-

Zemju departamenta mērniecības daļai

vajadzīgi 18 dažādu šķiru mērnieki ar
pamatalgu 4400 līdz 5500 rbj. mēnesī.
Lūgumi un dokumenti, nomaksāti ar
attiecīgu zīmognodokli, iesniedzami mērniecības daļai, Rīgā, Noliktavas ielā N> I,
dz. 3; pieņemšanas komisijas tuvākā
sēde, saskaņā ar zemkopības ministrijas
rīkojumu Ns 3, nolikta uz š. g. 2. oktobrī.
Mērniecības_ daļas,

jumi no vietām dēļ dažāda agronoreisko

minētā aroda
personāla,
darbinieku
speciālisti tiek lūgti pieteikties departamentā.

gadu

valstīs miris kāds

atpakaļ

Lauku tirgu papildu saraksts.
Iekšlietu ministrija š. g. 12. septembrī
«lavuse noturēt sekošos gada tirgus

uo'govskas pagastā:
muižas 3.
tta .LGolgovska pie Vēršu
a un 5. oktobri un 2) pie Krapes
JJJj
«aizas 26. jūlija
un 30. novembrī.
%ā, 1922. g. 16. septembri.
Ne 110349.
Pašvaldības departamenta
direktora palīgs P. Radziņš
Nodaļas vadītājs P. K1 i n k 1a v s.

1. jūlija

un

uzdodu

Jaunjelgavas

apriņķa

1. oistobrim;
5)

Rīgas

zemes

ierīcības

komitejas

Jāni Siksnu augšminētā amata Ukvidācrjas dēļ atsvabinu no līdzšinējo
dienesta pienākumu izpildīšanas un nokomandēju
viņu Rīgas _ apriņķa valsts zemju inspektora rīcībā
līdz turpmākam rīkojumam, kā rajona valsts zemju
pātzini, skaitot no š. g. 1. jūlija ;
6) Valkas apriņķa
zemes ierīcīb«s komitejas
sevišķu

uzdevumu

augšminētā

«mata

ierēdni

Jēkabu

likvidācijas

Bredrichu

dēļ atsvabinu

no

līdzšinējo dienesta pienākumu

izpildīšanas un noapriņķa
valsts zemju

komandēju
viņu
Valkas
inspektora rīcībā kā rajona pārzini līdz turpmākam
līkojumam, skaitot no š. g. 1. jūlijs un
7) Valmieras apriņķa zemes ierīcības komitejas
sevišķu uzdevumu ierēdni Kārli Kraukli
augšminētā amata likvidācijas dēļ atsvabinu no līdzšinējo dienesta pienākumu izpildīšanas un nokomandēju
viņu Valmieras aprigķ* valsts zemju

_

Zemkopibas mīnistraun centrālas zemes ierīcības

komitejas priekšsēdētaja biedrs R. L i n d i ņ s.
Zemju departamenta direktors P. Gravs.
Administratīvās nodaļas vadītājs R. Ozoliņš,
*
Rīkojums J\& 111.
Valmieras apriņķa valsts zemju inspektora un
apriņķa zemes ierīcības komitejas priekšsēdētaja
Voldemāru Lesiņu apstiprinu
vietas izpildītāju
augšminētos amatos, sksitot no š. g. 1. aprīļa.
Rīkojums }& 112.
Valmieras apriņķa valsts zemju in-pektora palīga
' Ēriku Spandegu
apst-pnnu
vietas izpildītāju
decembra.
augšminētā amatā, skaitot no 1921. g. 1.
Rīkojums Jfc 114.
Kuldīgas apriņķa I. rajona valsts zemju pārzini

Rīkojums

Ne 131

amatos :

1) Valkas apriņķa Vecgulbenes rajona
valsts
zemju pārziņa vietas izpildītāju Ādolfu Skudru,
skaitot no 1921. g. 15. janvaja;
2) Valkas apriņķa yalkas rajona valsts zemju
pārziņa vietas izpildītāju Ansi S t ā 1u , skaitot no
1921. g. 15. marta;
3) Ludzas apriņķa 7. rajona vilsts zemju
pārziņa vietas izpildītāju Jāni D u k k u , skaitot no
1921. g. 25. marta;
4) Valmieras

apriņķa

Limbažu

rajona

valsts

zemju pārziņa vietas izpildītāju Voldemāru Jurku.
skaitot no 1921. g. 1. decembra;
5) Valkas apriņķa

pārziņa

vietas

Alūksnes rajona
Eduardu

izpildītāju,

valsts zemju
B r e i k š u,

no 1921. g. 1. JKnija;

6) Valmieras apriņķa Pāles rajona valsts zemju
pārziņa vietas izpildītāju Kārli S p r i n c u, skaitot
no ĪM^I. g, 4. maija;

7) Kuldīgas apriņķa
ziņa

vietas

I. rajona

izpildītāju

valsts zemja pār-

skaitot no
1921. g 26. jūlija;
8) Daugavpils apriņķa IV. rajona valsts zemju
pārziņa vietas izpildītāju
Andreju M e ž a k u,
skaitotno 1921. g. >i. jūlija;
9) Rēzeknes apriņķa
Varklsnu rajona valsts
zemju pārziņa vietasi zpildītāju Alfrēdu V ī ks n i ņ u,

Kārli Olte,

skaitot no 1921. g. 1. novembra.
Rīkojums

Jsfe 132.

Apstiprinu amatos:
1) Rīgas apriņķa valsis zemju inspektora palīga
vietas izpildītāju Kārli K r i e v i ņ u, skaitot no
1921. g. 24. apriļa;
2) Daugavpils apriņķa valsts zemju inspektora
palīga vietas izpildītāju
Augustu Enzeļiņu,
skaitotno 1921. g. 5. oktobra.
3) Rēzeknes apriņķa
valsts zemju _inspektora
palīga vietas izpildītāju
Augustu
Āboliņu,
4) Talsu apriņķa valsts zemju inspektora palīga
vietas izpildītāju Jāni M e 1n g a i 1 i, skaitot no
1921. g. 15. oktobra;

5) Valkas apriņķa vajsts zemju inspektoru palīga vietas izpildītāju Jāni R o k i v i 1u, skaitot no
1921. g. 22. novembra;
6) Tukuma apriņķa
valsts zemju inspektora
palīga vietas izoildītāju Mārtiņu Zariņu, skaitot

no 1921. g. 15. oktobra;
7) Liepājas
apriņķa
valsts zemju inspektora
palīga vietas izpildītāju Kārli P a k a 1n i e t i,
skaitot no 1921. g. I. februāra;
8) Aizputes

1, augusta.

apriņķa

valsts

zemju

inspektora

palīga vietas izpildītāju Jāni D r e i m a n i, skaitot
no 1921. g. 1. decembra;
9) Ventspils apriņķa
>-alsts zemju inspektora
palīga vietas izpildītāju Alfrēdu Liepiņu, skaitot
no 192?. g. 1. decembra un
10) Jnu.jelgavas apriņķa valsts zemju inspektora palīga vietas izpildītāju Aleksandru Līcīti,
skaitot

Ns 117,

Daugavpils apriņķa Preiļu rajona valsts semju
pārzini Jāni Diknetu.uz paša lūgumu, atsvabinu
no līdzšinējo amata pienākumu izpildīšanas, skaitot
no š

Apstiprinu

skaitot no 1921. g. 27. oktobra.
apriņķa

sevišķu uzdevumu ierēdni

Savienotās

Augusts M. Mandel-

30. jūnija.

ģ.

valsts zemju inspektoram Teodoru Ceru no tas
pašas dienas skaitīt Jaunjelgavas apriņķa zemes
ierīcības komitejas dienestā kā I. šķiras darbvedi,
pie kam saskaņā ar c.vildienesta likuma 37. pantu
izmaisāt viņsm kā likvidētam sevišķu uzdevumu
ierēdnim aigas starpību starp IX un Xt. amatu
kategorijām
par laiku no š. g. 1. jūlija līdz

rīkojumam, skaitot no š g. 1. juiija. ?

bergs no Latvijas.
Mandelbergs' atstājis mantojumu, par
kura pārzini (Administrator) no tiesas
iecelts Mr. Thomas S. Sergeon, kura
vadītāja vietā E. Dauguls. advokāts ir
Charles S. Shreve VašiņDarbvedis R. Ķēķis.
tonā.
Latvijas delegācija Vašiņtona ar šo
sarakstās un drīzumā cer dabūt
advokātu
Paskaidrojums.
Darba ministrijā ienāk daudz sūdzibu tuvāku informāciju par mantojuma lieno slimo kasēm, ka darba devēji, kas lumu u. t. t.
nodevuši dalibnieku
Ir iemesls domāt; ka vismaz daži Manārstēšanu slimo
Kases pārziņa, atsakās sniegt brīvu ārsta delberga likumīgie mantinieki jdzīvoj.at
palīdzību nelaimes gadījumā cietušiem vijā, kāpēc ārlietu ministrija Iudz _ šādus
jtases dalībniekiem, atsaucoties uz to, ka pieteikties ministrijas rietumnodaļa (Nijāda viņiem jādabū no slimo kases, kolaja ielā N° 3, dz. 3, no 9 līdz 3).
^ nīstrija, pamatojoties uz rūpniecības
«roa likuma 4. sadaļas 4. un 7. nodaļu
lec sišanas.
noradītiem pamatiem, paskaidro, ka, ja Zemkopības ministrijas zemju departamenta nkojumi,
*ase ārstēšanu
^
amatos, pārcelšanu
pārņēmuse savās rokas, attiecībā uz ierēdņuuniecelšanu
atlaišanu.
««nelaimes gadījumos kasei uz
Rīkojums Mi 109.
*?va
rēķina
jāsniedz tikai pirmā meBauskas apriņķa valsts zemju inspektora palīga
JKiniskā palīdzība, bet turpmākā ārstēvietas izpildītāju Nikolaju Zvirbuli "apstiprinu
šana piekrīt darba devējam resp. apdroaugšminētā amatā, skaitot no 1921. g. 1. decembra
šināšanas sabiedrībai.
un paaugstinu viņu uz VIII. amata kategoriju ar
algu 6500 rbļ. mēnesī, skaitot no š. g. 1. jūnija.
Darba ministrija.
'
g.
Rīgā, 1922.

Jfe 116.

inspektora rīcibā kā rajona pārzini līdz turpmākam

Paziņojums.

Apmēram

Rīkojums

1) Ventspi's apriņķa I. rajona valsts zemju pārzini Pēterī Dābolu, rajona likvidācijas dēļ atsvabinu no amata pienākumu izpildīšanas, skaitot no
š. g. 1. jūlijs, izmaksājot viņam, saskaņā, ar civilnienessa iikuma 37. pantu, algu pēc IX. amata
kategorijas par 3 mēnešitm uz priekšu;
2) Bauskns apriņķa
zemes ierīcības komitejas
sevišķu uzdevumu ierēdni Augustu Drapši, augšminētā amata likvidācijas dēļ atsvabinu no dienesta
pienākumu izpildīšanas, skaitot no š. g. 1. jūlija
izmaksājot viņam, saskaņā ar civildienesta iikuma
37 pantu, algu pee IX. amata kategorijas par 3
^
mēnešiem uz prekšu;
3) Cēsu apiiņķa zemes ierīcības komitejas sevišķu
uzdevumu ierēdni
Jāni Tālmani
augšminētā
emata likvidācijas dēļ atsvabinu no līdzšinējo dienesta pienākumu izpildīšanas un nokomandēju viņu
Cēsu apriņķa
valsts zemju inspeklora rīcībā, kā
rajona pārzini līdz turpmākam likojumam, skaitot
no š. g. 1, jūlija ;
4) Jaunjelgavas apriņķa zem^s ierīcības komitejas
sevišķu uzdevumu ierēdni Teodoru Ceru augšminēta amata likvidācijas dēļ atsvabinu no līdzšinējo dienesta pienākumu izpildīšanas, skaitot no
š.

Rīkojums

uz paša lūgumu atsvabinu no amata

pienākumu izpildīšanas, skaitot no š g. 31. maija.
Rīga, 1922. g. 4. jūlijā.
Zemkopibas ministra biedrs R. L i n d i ņ š.
Zemju departamenta direktors P. Gr ā v s.
Administratīvas nodaļas vadītājs R. Ozoliņš.

no 1921. g. 1. decembra.
192?. g. 1. augu; tā.

Rīgā.

Zemkopības ministrs un centrālās zemes ierīcības
komitejas priekšsēdētāja biedrs R. Lindiņš
Zemju departamenta direktora vietā E. Maciņš
Administratīvās nodaļas vsdītājs R. Ozoliņš

Rīkojums >fe 118.
Daugavpils apriņķa
zemes ierīcības komitejas
sevišķu
uzdevumu ' ierēdni
Osvaldu Krustu
augšminētā amata likvidac jas dēļ at.vvabinu no
līdzšinējo dienesta pienākumu ispildīšanu un ieceļu

agronomu

viņu par ta paša apriņķa
Preiļu rajona
zemju pārzini, skaitot no š. g. 1. augusta.

zināšanas dēļ atsvabinu no amata pienākumu izpildīšanas, skaitot no š. g. 15. augusta, izmaksājot

Rīkojums

Kuldīgas
sevišķu

apriņķa

uzdevumu

M 119.

zemes
ierēdni

valsts

ierīcības

komitejas

Bernhardu Klintu

augšminētā atrāta likvidac jas dēļ atsvabinu no
līdzšinējo dienesta pienākumu izpildišanaz un
nokomandēju viņu Kuldīgas apriņķa

valsts zemju

inspektora rīcībā kā rajs.na pāizini līdz turpmākam
rīkojumam, skaitot no š. g. 1. jūlija.
Rīkojums

Ni 120.

Kuldīgas apriņķa zemes ierīcības komitejas sevišķu
uzdevumu
ierēdni Edmundu R o ž a n u
augšminētā amata likvidācija* dēļ atsvabinu no
līdzšinējo dienesta pienākumu izpildīšanas
un
ieceļu viņu par Kuldīgas apriņķa valsts zemju
inspektora palīga vietas izpildītāju ar VIII. kategorijas algu
6000 rbļ. mēnesī, skaitot no š. g.
1. jūlija.

Rīgā, 1922. g. 24. jūlijā.
Zemkopibas ministra un centrālās zem es ierīcības
komitejas priekšsēdētāja biedrs R. Lindiņš.

Zemju departamenta

direktors E. Maciņš.

Administratīvās nodaļas vadītājs R. Ozoliņš
Rīkojums

N°

126.

Tukuma apriņķa zemes ierīcības komitejas seaugš
višķu uzdevumu ierēdni Augustu Rogu
minētā amata likvidācijas dēļ atsvabinu no līdzšinējo dienesta pienākumu izpildīšanas un komandēju viņu Tukuma
apriņķa
valsts zemju
inspektora rīcībā, kā rajona
pārzini līdz turpmākam rīkojumam, skaitot no š. g. 1. jūlija.
Rīgā, 1922. g. 27. jūlijā.
Zemkopības ministra un centrālās zemes ierīcības
komitejas priekšsēdētāj* biedrs R. Lindiņš
Zemju departamenta vicedirektors E. Maciņš
Administratīvās nodaļas

vadītājs R. Ozoliņš.

Rīkojums

Cēsu apriņķa

valsts

N? 134.

zemju

Jāni Putniņu

inspektora

palīgu

darbinieku skaita sama-

viņam, saskaņa ar civildienesta likuma 37. pantu,
algu pēc VIII. amata kategorijas par 3 mēnešiem

uz priekšu.

Rīgā, '192?. g. 10: augustā.
Zemkopības ministra un centrālās zemes ierīcības
komitejss priekšsēdētāja biedrs R. Lindiņš
Zemju departamenta direktora vietā E. M a c i ņ š
Administratīvās nodaļas vadītāja vietā L. Saulīt
*
Rīkojums

N» 143.

Papildinot
š. g. 24. juiija rīkojumu N* 116
Bauskas apriņķa zemes ierīcības komitejas sevišķa
uzdevumu ierēdni Augustu Drapči skaitīt atsvabinātu no dienesta amata likvidācijas deļ, skaitotno
š. g, 11. jūlija.
N° 143.

Rīkojums
Zemju

grāmatvedības

departamenta

nodaļas

Mežsargu paaugstinu par tās pašas nodaļas I. šķiras grāmatvedi
ar XI. kategorijas algu 5100 rbļ. mēnesī, skaitot
no š. g. 1. augusta.
11. šķiras

grāmatvedi Rūdolfu

Rīgā. 1922. g. 22. augu; tā.
Zemkopības ministra biedrs R. Lindiņš
Zemju departamenta direktors P. Grāvs.
Administratīvās nodaļas

vadītāja vietā L. Saulīt.

Rīkojums

ha

146.

Ludzas apriņķa zemes ierīcības komitejas sevišķu
uzdevumu ierēdni Staņislavu Daudišu augšminētā amata likvidācijas dēļ atsvabinu no līdzšinējo
dienesta pienākumu izpildīšanas un nokomandēju
viņu Ludzas apriņķa valsts zemju inspektora rīcībā
kā rajona pārzini līdz turpmākam rīkojumam, skaitot no š. g. 1. septembra.

Rīkojums

Tieši pretējs gadījums

N> 147.

Liepājas apriņķa valsts zemju inspektora palīgu
Kārli Pakain ieti darbinieku skaita samazināšanas dēj atsvabinu no amata pienākumu izpildīšanas, skaitot no š. g. ī septembra, izmaksājot
viņam, saskaņā ar civildienesta likuma 37. pantu,
algu pēc Vili. amata kategorijas par 3 mēnešiem
uz priekšu.
Rīgā, 1922. g. 22. augustā.
Zemkopības ministra un centrālās zemes ierīcības
komitejas priekšsēdētāja biedrs R. Lindiņš

Zemju departamenta direktors P. Grāvs.
Administratīvās nodaļas vadītāja vietā L. Saulīt.

Latvijas un Krievijas
Saruna

robeža.

ar Latvijas

delegā-

cijas priekšsēdētāju

R.

Akmentiņu.
Latvijas-Krievijas robežas komisija no
28. augusta līdz 13. septembrim apskatīja visu. valsts robežu, sākot no Daugavas, kur
saietas Latvijas, Krievijas un
Polijas robežas

un

beidzot ar Kūdupi,

kur Igaunijai, Latvijai un Krievijai kopējs
robežu punkts.

Pie robežas apskatīšanas robežu komisija konstatēja, ka lielākā daļa no techniskiem robežas izbūves darbiem (robežu
stigas, grāvji, dzelzsbetona stabi) ir pabeigta,

darīti

bet dažās

ārkārtīgi

strādnieku

vietās

tie

lietainā

trūkuma

nav vēl

laika,

dēļ.

Tā par pie-

nav iespējams acumirklī
pievest dzelzsbetona stabus, un tur tos varēs uzstādīt
tikai, kad iestāsies sals. Robežu, izņemot šo rajonu, kā arī Poličinas un Bā

dova kalna

rajonus

(ap 25 verstis)

par

pieņemtu,

var

kas ir

konstatēts protokolos, kuros atzīmēti ari
daži techniski darbi, kuri jāpabeidz līdz
1. oktobrim.

Pēc tam no katras delegā-

cijas izbrauks pa
pārliecinātos

vienam

uz vietas,

loceklim, lai

vai šie darbi ir

pabeigti.
Attiecībā

uz

Poličinas

un

Budavas

kalna
rajoniem
Latvijas
delegācijas
priekšsēdētājs R. Akmentiņš aizrādīja,
ka pirmā gadījumā Krievijas delegācija

cēla iebildumus, motivējot ar to, ka Poličinas zemnieki nopirkuši blakus Ludzas

apriņķa robežai esošo zemi Drisas

ap-

riņķi, kas pēc krievu delegācijas domām

runājot pretī miera. līgumam.
Tā ka
krievu delegācija līdz šim nebija cēluse
nekādus iebildumus, tad robeža Poličinas rajonā ir pilnīgi iebūvēta, jo še uz
vietss nav nekāda strīda, un Poličinas
zemnieki
pārvalda
zemi
jau priekš

Anglijas deklarācijas turku

Polija.

delegāts Vijņā,
Tautu savienības
delegāti Šaura un
twh savienības
jois sadalīšanas p^fektu.

^ ^

valdības diiektīvām.
Kad būs šis jautājums izšķirts — abas
delegācijas izgatavos galīga veida Latvijas un Krievijas valsts robežas aprakstu
ar robežas kartēm divos eksemplāros.

Polijā.
Dienvidslāvu žurnalstl

ekskursijā dienPašlaik atronas Polijā
citu znmjhrt.
vidsSu žurnālisti. Starp;
deleģēja
Žurnālistu
apmeklēja Viļņu.
Valsts robežas apraksts, ka arī kartes
Ādama Mtckevica
pie
vaiņagu
būs latviešu un krievu valoda, kurus pec nolika
. .
} Varšava.
pieminekļa
piem
parakstījuma abas delegācijas ratificēs.
(p0ļu preses birojs.)
Sakarā ar robežas apskatīšanu un Nevērojot, ka robeža daba tagad apzīmēta
ar grāvi, stigām, stabiem un nevar vairs
Poļu sūtnis Somijā.
teritorijas ziņā radīt pārpratumus, abas
sūtņa
visas
delegācijas ir apņēmušas atvilkt
Par galveno kandidātu uz poļu
Titss
F»ļipoizrādās
vietās robežsargus 1. oktobrī, jo līdz šim amatu Helziņforsā
par sutm
vietās
robežu apdažās nedaudzās
vičs, kurš pagājušā gada bija
(PoJu P'eses bir°Js')
sargāja pa to liniju, kādu bija ieņēmis Maskavt.
karaspēks 1920. gada rudenī.
Piļsudskis Rumānijā.

iz-

vai arī

mēru purvainā Pitoikas upes rajonā fiziski

uzskatīt principā

kalna, kur mūsu zemnieki nav zinājusi
robežu un tādēļ faktiski atstājusi
apriņķa
*
Ta ka abos
savu zemi otra apriņķī.
ir spmeram
gadījumos zemes lielums
vienāds, tad mūsu delegācija ir likuse
priekšā atstāt valsts rofeežu šinīs rajonos
pēc faktiskās zemes lietošanas, kas saskan ar tagadējām vietējo zemnieku ekonomiskām interesēm. Krievu delegācija
ir solījusēs dot atbildi saziņa ar savas

Atzemm

Jaunās valstis.

ir pie Budovas

Piļsudskis, pieņemdams Sinaijā rumāņu

17.

iieti
m.

Lifildā,
septembrī.
Angļu prese publicē
deklarāciju
^
Anglijas politiku tuvos austrumos *J?l
ar kemalistu armijas tuvošanos
Kotm
tinopolei un Dardaneļiem. DekW *
'
uzsver, ka juras šaurumu brīvībā iett
pasaule,
bet
visa
resēta
visvairāk AhpI
Angļu valdība uzskata to par abfi
nep ieciešamību. _ Ar gandarījumu ta kn
statē, ka. šaī ziņa Anglijas ieskatam nii
krīt ari Francija un Kālija — abas £
tieši ieļnteresetas lielvalstis r>
klaracija aizra_ da, kaattiecībā uz Ron
staminopoli ka piisetu pagājušā gada
rējās

janvārī Londonas konferencē sultāna vai
dības un Angoras priekšstāvjiem nazi
nots, ka sabiedrotie atstās Kon

stantinopoli Turcijas robežas"
tad, ja Turcija pļ.
bet tikai
ņems zināmas sabiedroto pra "
sī bas citos jautājumos. Angļu valdība
vēlas, lai pec iespējas tuvākā nākotn?
sanāktu konference, kuras dalībnieki ap.
ņemtos darīt visu miera atjaunošanai S
drošiem pamatiem. Bet konferencei varot
būt izredzes uz sekmīgu darbu tikai tad
ja Konstantinopole, Bospors un Dārda '
neļi nebūs padoti kemalistu brugoto

preses priekšstāvjus, noradīja uz interešu spēku iebrukuma draudiem. Patreizējos
kopību un uz rakstura līdzību pie abām apstākļos, ievērojot kemalistu uzbudinaDancigas senāts,
tautām un izteica vēlēšanos, _ lai drauun pārmērīgas prasības, nevar apsis jumu
kā arī uzņēmēji paskaidrojuši Latvijas dzība laistu dziļas saknes, ta ka no
mierināties ar diplomātiskiem līdzekļiem
draudzības var izrietēt liels un pastāvīgs vien, jūras šaurum u _b rīviba jākonsulātam Dancigā, ka no Latvijas piemūrnieki labums abām tautām.
prasīti tikai
profesionāli
pret
visam
aizsarga
varbū(vairāki simti) un daži namdari. Bet no
Sarunā ar kādu rumāņu žurnālistu tībām ar pietiekošu
bruņot»
parasti
strīdas.
Latvijas piesūtīti jau 67 cilvēki, no kuPiļsudskis teica: .Kaimiņi
spēku. _ Deklarācija taļak _ uzsver, ka
riem tikai daži ir mūrnieki un namdari, Polija uu Rumānija ir izņēmums. Būtu gadījumā, ja kemalisti ienāktu atpakaļ
profesionālus labi, lai visi citi kaimiņi sekotu šim Eiropā ka_
kamēr
pārējie nekādus
uzvarētāji, sekas būtu ārkārdarbus neprot. No šiem strādniekiem piemēram".
tīgi nopietnas un Salkanos jauns karš
Dancigas uzņēmēji patur tikai 15, kaPiļsudskis nolika vainagu uz Take laikam būtu nenovēršams. Rumānijas
mēr pārējiem jāatgriežas Latvijā.
Joneska kapa.
dzīvības
intereses
cieši saistītas ar
LTA.
Piļsudskis aizbrauca no Sinaijas. Uz
un
Dardaneļu
jūras šauBosporu
staciju viņu pavadijakaralis un prinči. rumu slēgšana bija
galvenais iemesls
Austrijas pateicība Latvijai,
Pa savu uzturēšanās laiku Sinaija, Rumānijas sabrukumam pasaules kari
Virtuti
Rīgā, 18. septembrī. Latvijas diplo- Piļsudskis apbalvoja karali ar .
Tiešu sakaru atj'aunošana starp Turciju
troņa
mantinieku
ar
ordeni,
Militāri"
mātiskais priekšstāvis Austrijā, barons
smags sitiens ari
un Bulgāriju būtu
ministrus ai
Ē. Rozenberga, saņēmis no Austrijas „Baltā Ērgļa" ordeni, bet
Dienvidslāvijai.
Ka
Grieķijas
intereses
ordeni.

Latvija un citas valstis

ārlietu ministrijas vēstuli ar lūgumu, izteikt Latvijas valdībai un
it sevišķi

iekšlietu ministrijas

gūstekņu

un bēgļu
nodaļai sirsnigu pateicību par viņu piepalīdzību pie austriešu karagūstekņu pār-

.Polonia restituta"
Piļsudski

karalis ar visu triju

„Miehaila Varonīgā" kr«stu _ un
lielo Kārļa I. lenti. Narutovičs un sūtnis

klašu

Skršinskis saņēma rumāņu zvaigzni.
(Poļu preses birojs.)

sūtīšanas no Krievijas pār Latvijas teritoriju.

apbalvoja

LTA.

visciešāki saistītas ar šo jautājumu, pats
par sevi saprotams. Tādēļ Anglijas vai»

dība

griežas

pie

Rumānijas,

un
GrieDienvidslāvijas
ķijas valdībām ar uzaicinājumu piedalīties
Bospora
un Dardaneļu neitrālās joslas aizsargāšanā. — Deklarācija beidzās ar svarīgo
paziņojumu, ka angļu valdība informējuse

1861. gada.

par

nopietno '

stāvokli

aizjūras

??BBBaai^MaHBBIBanHHHHaMI^

Otrais ceturksnis.
Valsts bibliotēkas sakārtojums. A.Ointera redakcija.

0.

Vispārīgi raksti.

010. Bibliogrāfija.
020. Bibliotēkas.
Jessens, A. Pamatskolas skolnieku Paraugu bibliotēkas grāmatu saraksts.

Sastādījis „Jaunibas Teku" redaktors
. (Rīgā, 1922) E. Pīpiņa un
J. Upmana druk. 8° (23X15) 7+1 I.
nenum. 1. p.
Valtera un Rapas Akc. Sab. apgādnie
čības Grāmatu Rādītājs 1922./23. g.
(Rīgā, 1922.) Valtera un
J* 13.
Rapas akc. sab. spiest. 8° (14X21)
38 1. p.
(Vejavas Bibliotēkas biedriba). Uzsaukums. (Veicināt sarīkojamo bazāru
25. jūnijā 1922. g) Vējavā, 12. aprīlī 1922. (Iesp.) J. Petersona druk.
4° (24X17) 1 1. p.
040.

Dažādu

rakstu

krājumi.

Auseklis. Valsts Smiltenes Vidusskolas
Liter.-zinātniskā
pulciņa
izdevums.
1922. g. (Smiltenē, 1922.) Dr. J.
Sufchmaņa druk. 4° (22X18) 12 I. p.
Saturs: Šurp biedri! M dzejols.—
Brīvie latvji! A. B. dzejols. — Kalna
gali. (Pēc Ģetes.) J. J. dzejols. —
Vakarā. A. B. tēlojums. — Pavasaris.
Orfeju Teodora dzejols. — Viens.

Aizpurieta dzejols. — Dzejoļi prozā.
A B. — Mežs ziemā. Pārslas tēlojums. —

Jau rudens.

Sapņotajā tē-

lojums. — Restoracijā. Orfeju Teodora tēlojumi. — Nāc man līdzi . . .
Rudens svešumā. Rudenī.
Kalnieša
dzejoļi. — Nemiera gars. Sapņotajā
dzejols. — Pieliecies . . . A. B. dze*)

Rakstība

piepaturēta

tāda,

kādā

iespiesti

attiecīgie izdevumi. Vienīgi gotu burtu vietā aiz
techniskiem iemesliem lictoti_ latiņu burti. Iekavās
atzīmēti redakcijas papildinājumi.
Dr. = drukāts ;
druk.

=

dtukatava.

jols. — Priede — elku dievu miteklis.

Nostāsts A. B. — Nostāsts par velna
pūriņa. A. L. — Teika par Miklā
kalna baznicu. A. M. — Literariskais
pulciņšB Atbalss". A. B.
Behrnos Nahkotne. In den Kindern die
Zukunft. BvAomHOCTb b-b A'feraK'fa.

Egle.

Dzeja.
15._ Teodors.
Pasaka
par
diviem
brāļiem.
16. Luc.
Zamaič. Tundrā. Tēlojums. 17. Kaudzītes Matiss. Dzejols. II. Apcerējumi: 1. R. Rudzits. Par puķēm.
2. K. Egles. Zem Pērsi jas zvaigznes.
3. Dr. K. Kasparsons, Merkurs ua
Auseklis.

Behrnu deenas Leepajas komitejas
ifdewums. Redakzijas kolēģijas wahrdā
Jaunatne.Pirmo LatwjuJaunatnesSwehtku
A. Krifbergs (Liepājā) Jūnijā, 1922. g.
Komitejas
rakstu krahjums
1922.
(Iesp.) „Ļibawfkij Weftņik" fab. fpieft.
(Rīga, 1922.) Eefp. Walstspapiru spiest.
fol. (50X35) 4 1. p. 5 rbļ.
fol. (59X46).
Ar
sludinājumiem.
Saturs: 1. Bērnu
diena — solis
8 1. p. -f .Jaunatnes ilustrētais pieuz labāku nākotni. 2. Mātes rada
likums" 4° (30X23) 4 1. p.
tautas nākotni.
3. Vecāku pienāSaturs: 1. Jaunatnes svētkos.
kumi pret bērniem. A. Kriibergs.
Reda_ kcijas _ kolēģija. 2. Kāds vārds par
4. Padoms un
pamācība mātēm.
mušu nākotnes izredzēm. K. Kundziņš
Dr. Vulfs. 5. Bernu skaits Latvijā.
3. Skats pirmo, latvju
Pec M. Skujenieka. 6. Jāņa atdzimjaunatnes
svētku darba. A. Laiviņš. 4. „Ar
šana. A. Kriibergs. 7. Rūpes bez
to tu uzvarēsi! . .
gala. J. Ziebe. 8. Unsere Zukunft,
HaraldsEldgasts.
o. Jauniešu darba
Bauleute und VVerkineister. e. e. 9. Die
aizsardzība. R.
Veidemans. 6. Saules ritms.
Sprechstunden des Klassenordinarius.
Rich.
Rudzits.
7
10. Die Versetzung. 11. Aus dem
Jaunatne
un dabas
draugi.
Tagebuch einer Mutter. Josephine
Ziedonis Landau's. 8. Mūsu
zeme ir zvaigsne. R. Lindiņš.
Siebe. 12. Top*ecTBo H3i> TopacecrB-b.
9. Latviesu Jaunatnes Savienība.
_ riCHXOJIOrb TvTHUIKHH'b.
J. K
Dārzu ēnā. Rediģējis
Kultūras Veicināšanas
K. Egle. . Jauļfļfu
1£h
nības _ literatūra" XII. Cēsīs, 1922.
fbiba 1L ^iņa kluba
dirhlhv
darbība. Vns.
O. Jepes apg. Iesp. Rud. Jēpes
12. Latviešu
Nana
tipogr. Cēsīs. Vāku zīmējis A. ZīJai!?at
-S'P^kats.
n
wur
varts. 8° (20X13) 65 1. p. 25 rbļ.
13 Velttjum,
jaunatnei uz Pirmiem
Saturs: L Proza un dzeja: 1. A.
Latvijas Jaunatnes
svētkiem. 14. Sarjnu
Smilgas. Jēkabs. Stāsts. 2. J. Akujaunībai. Ķarļa
Pumpiša dzefols
ratera.
Līvzemes
vilki.
Balāde,
mākS,SJ" Jaunsudra.
3.
J. Vesela.
bL
Viesi.
lfiS.
Groteska.
0zolu un liepu
-~°,
b?zes A.
A ra-C
4. Annas Brigader. Jānits un tētiņš
Dirzes.
Laiviņs.
17. Zīlīte
D
Dzejojums. 5. Līgotņu Jēkaba. BēglensL
Etide. 6. A. Saulieša. Baļķu
sienas dzinterainās. Dzeja.
7. R,
aS Pu,ka strēlnieku žnrnals
Rudziša.
Līgsmas svētki.
Snc SkfDzeia!
Izlasit0 rakstu krāi
8. O. Uilda. Patmīligs milzis. PaI
T?,
fnms
a k°P ,UŠi
Jāūis A- Brūmels
saka.
9. K. Strauberga. Vakars
-?
in K Ra .
Lapas. Dzejas.
10. Rab. Tagore!
ZlffleJumi n° K
Balt?ailaf^-,
bērnibu.
Dziesmas
par
Dzeja!
11. Kaudzītes Matiss. Ciemiņš. Stāsts
<era un RapasVc.
'
12. Vcld. Damberga. Dzejas.
sa?.
izdev Vitai
13. E
«mejis K. Balt
Selgas. Naidnieki. Stāstr. 14. p^d
gaili». Dr
Se C
r
Rēdera, Leipcigl 8o
CG(2^16 8

P

Saturs: 1. Jānis A. Brumels: Ieva-

dam.
2.
J.
3. K. Ojārs:

Dzilna:
Gājputni
Svešumā. (Dzejols.)

4. Str—s: Ugās un gaidas. 5. Kārlis
Str—s un
J. Dzilna:
Uz kuģa.
6. J. Dzilna: Pirmā nakts uz jūras.
(Dzejols.)
7. K. Eliass:
Sapnis.
8. K. Ojārs: Vējš un jūra. Ta diena,
9. J. Dz.: S. S. „Gveneth,"
Kronika.
11. Sīkais feļetons.

(Dzejoļi.)
10.

12. Blāzma: Ceļa piezīmes. 13. K.
Strauchs: Karstā Japānā. 14. J. DzSingapura.
15. K Eliass: Singapuras

botāniska

dārza.

(Dzejols.)

16. J. Dz. un Fr. Mieriņš: Singapura.

17. K. Strauchs: Zeme, kur nav
ēnas. 18. K. Ojārs: Jūra. 19. Shmests: Šacha spēlētāji. 20. Blāzma;
Domas Lieldienās. 21. E. S.: Vai
tiem. (Dzejols.) 22. K- Strauchs:
Adene. 23. J. Dz.: Suecas kanāls.
24. Slīmests: Mūsu dzīve. (Dzejols.)
Strēl25. Slīmests: Imantas pulka

nieku vēsture. (Dzeja ar karikatūrām.)
26.
Slīmests: Strēlnieka lūgšana.
nav.
(Zatita.) 27. Snauduls: Še tevis
DzilnaJ
(Dzejols) 28. Blāzma un
Bēres
Dzīve uz kuģa.
29. K. Ojārs:
uz jūras. 30. K. K—s : Port-Sai»
31.

Slimots-

Pc mTPinls.l

32. »»;

mests: Čomiņs un vecais. (Dzej*)
33. Slīmests: Jūras slimība. 34. *
Dzilna: Cerībās un gaidās. 35. K. OjanKaija. 36. F. Mieriņš: Domas yij
natnē. 37. K. Strauchs: Vidus joj
38.
Daumants: Pēdējās ardiej
(Dzejols.) 39.
J. Dz.: Strelng
40. Otrais kareivju n»«z ļ" .
41. SltD fct,.
dramatiskais vakars.
Peldoša mina. (Dzejols.) 42. S.im«:
Cerība uz svētību.
43. J. &ļt
Dzimtenē. 44. K. Strauchs : \nw*
pulka piemiņaL
45. K- SgjJ;
I.
Brlvosanas
Latvijas
Ņ^yj
46. Dambergs, V.: Kā milzu JJ"
bēres.

.

1922. gada bibliogrāfija.

pļava zaļā. Ardievu, klusa Nae«J
(Dzejoļi.) 47. Ernests Str-kis : W*
tieša iespaidi. 48. J. Dzilna :

kuru

^nunijas.
.

tttV°

au'trumu

pasaules

tau'as

kaujas

tankos

kaa

nesušas

iJUS upurus. No Jaunselandes
s t r a 1 i j a s jau saņemta atbilde,
ttD A u ir gatavas sūtīt karaspēku un
tās
sabiedroto kopīgiem soļiem.
Vienoties
ievl
P
LTA.

6

jautājumā
gjjjas stāvoklis Turcijas
Londonā , 17. septembrī. (Reiters.)

Vslstssekretars Šorts Ņukestla, runādams
f, stāvokli tuvos austrumos, izteicās,
Francija un Itālija esot apS Ang lija Smušās kopīgi aizsargāt juras šaurumu
nodaļas jau
brīvību. Papildu karaspēka
Konstantinopoli. Lai ari
ā
uz
ceļ
sot
vesela
arjāuzstāda
hutu
sūtīšot
pieAngljia
i ija,
I jekošus speķus, lai nepieiebruKem _alapaša
a jstu
Ja
turkiem
izdotos
Eiropa.
kumu
'
gribu sabiedrotiem _ ar
s!3iest savu
varu," Anglijas prestižs austrumos būšot
LTA.
satricināts.
Itālijas un Francijas stāvoklis tuvo
austrumu lieta.

Par iz ē,

16. septembrī.

Pēc

ziņām

Romas, B Tribuna" pubiicejuse sekošu
Itālijas valdības paskaidrojumu: Itālija
ar. sabiedrotiem
būs vienmēr solidāra
šaurumu
brīvības aizstājūras
Marmora
vēšanā, bet sūtīt savus kareivjus

fl0

v i n a nevarēšot, ja paasinašoties
konflikts, kuru viņa pūlējusēs novērst,
izaicinādama uz miera sarunām.
„Echo de Paris" no savas puses izsaka Francijas viedokli jūras _ šaurumu
jautājumā: Francija sargāšoties
jebkādas
avantūras
uzsākt
lietā.

šinī

LTA.

Amerikas stāvoklis Turcijas

Zinas par \,m\m.

Rīga
Maskavā, 16. septembrī. Sinovjevs
transporta slrādnieku koi ferencē paziLatvijas konsuls Milānā
ņojis, ka Ļeņins jau pēc dažām dienām
profesors
uzņemšoties savus amata pienākumus.
Riekstiņš
pieņems
ārlietu
ministrija, dz. 5, otrdien, trešdien un
LTA.
ceturidien no pulksten 10 līdz 12.
Notikumi Krievijā.
_ Maskavā, 16 septembrī. . Pravda"
Poju sūtņa Ierašanās.
sudzas ka zemnieki uii strādnieki visā
Krievija^ uzsākuši cīnu
Poļu sūtnis Latvijā
Dr.
Vitholds
pret padomju
laikrakstu korespondentiem.
J o d k o atbrauca sestdien vakarā no
Maskavā, 16. septembrī. Galvenā Varšavas.
politiskā pārvalde Poltavas guberņā aiklajuse
jaunu petļuriešu organizāciju.
Iedzīvotāju kustība Rīsā.
Arestētas 18 personas.

LTA.

Bavārijas valdības lēmums.

M i n c h e n ē, 16. septembri. Bavārijas
valdība nolemuse turpmāk neielaist vai:s
Bavārijā ārzemniekus, kuri ceļo izpriecas
nolūka. Turpmāk izsniegs vienīgi nopietniem nolūkiem.
LTA,
Vācijas sociāldemokrātu kongress.
Berlinē, 18. septembri.
Vācijas
sociāldemokrātijas kongress
Atigsburgā
vakar, 17. septembrī, atklāts ar Hermaņa
Mūllera programas runu. _
Savā runa
Mtillers izteicies, ka naaošā ziema priekš
tautas un tā tad ari priekš valsts būšot
tik draudoša, kāda neesot bijuse vēl neviena ziema,j;at kara laikā. Ja vēl šinī
ziema^ nesanakšot Eiropas konference un
nepamazināšot reparacija nastas tādā
mērā, ka lai tās būtu panesamas, tad
Eiropas godībai dnz pienākšot gals.

Rīgas
strēja

pilsētas

Berlīnē, 18 septembrī. Pēc ziņām

glābšanu.-

LTA.

Dzimuši
Miruši
(ieskaitot nedzīvi dzim.)

Latvieši 225(232)
Vācieši 52 (51)
Žīdi
54 (61)
Krievi
50 (40)
Poļi un
leiši

Citi

Aleks. R. Mačernieka

piemiņai.

49. J. A. Brūmeis : Sibīrijas latviešu
strēlnieku piemineklis. 50. J. Dz.:
Sibīrijas latviešu pulku ceļa gaita.
(Paskaidrojumi pie kartes.) 51. « Brīvā
Latvja" un ^.Kaijas" redakciju vārdā
Jānis A. Brumels: Brāļiem Čechiem.
52. Slīmests: Čorniņa atmiņas. (Dzejols.) 53. Žurnāla „Kaijas" redakcijas kolektivs: Lasitajiem,

«Lapfene*. Satira un humors. Rediģējis
;: Melchineeks, Wentspilī, 1922. J. BirI gera apg. E. Pihpiņa un J. Upmaņa
8°
16
^mk., Rīgā.
(23X15)
1. p.

utvijas Augstskolas raksti. II. Acta UniRigā,

1922.

(Iesp.)
Valstspapiru
spiest.
4°
<23X18) 208 1. p.
Saturs: I. L'Universitē de Latvie et
1histoire de sa fondatioa. K Balodis
II. Prof. J. Plaķis: Par latviešu grūsta
akcenta dabu. III. Doc. Dr. Leonid
Arbusow: Zwei lettische Handschriften
fus dern 16. un 17. Jahrhundert

532 ff. 1625) IV. Prof. E. Sarin:
ļJber Fermente der Verdauungsorgane
1.

Jer Honigbiene. V. N. Malta: Zur
verbreitung von Zvgodon Conoideus
wicks. ) Hook. et Tayl. VI. Vold.
Maldons: Poruka reliģija. VII. Doc.
i^r. med. P.
Sniķers: Dzimuma (veslimibu

nozīme

un

to

iespaids uz Latvijas nākotni.
Behrni" - Latwijas Behrnu PalihHr-k
otipas Saweenibas laikraksts. N° 1.
^eltdeen, 27. maijā 1922. Pirmais
gads. Par redakzijas
kolēģiju: O.
^rolls. Hdeweja Lativeefchu Behrnu
^ahhdfibas Saweeniba. Eefp , WalftsJapiru fpeeft. fol, (60X47). Ar fluun
^inajuniiem

peelikumu „Behrneem"

'ļ: P- + „Muhfu Behrnu ilultretais

Pielikums 4° (32X23) 8 1. p. 5 r.
v>is izdevums, lai gan saucas ka
laikraksts
patiesībā
jāuzskata par
rakstu krājumu).
^
Saturs: 1. Bērnu dienas. RedakJas kolēģija.

2.

12(15) +
5

(6)

+

8 (+10)
2 (+ 9)

284(287)+124(+137)

Svarīgākie miršanas gadījumi: tuberkuloze 40(42), organiska
sirds kaite
23 (33), vēzis 31 (33), asiņu pieplūdums
galvas kausa 20 (17), vecuma nespēks
15 (18), plaušu karsonis 15 (14), pārējās
elpojamo orgānu slimības, neieskaitot

tuberkulozi

11 (3),

izsitumu tifs 0 (0),

vēdera tifs 3 (4), nieru kaite 6 (5), influ-

Lielie

un mazie.

par

L i f ļl d ā, 16. septembrī.(Radio.) Pirmā
angļu ātrskrējeja pasažieru lidmašina atstāja Kroidonas lidošanas staciju ceļā uz
Vāciju.
Šis ir mēģinājums
nodibināt

kārtīgu pasažieru satiksmi starp Angliju
un Vāciju. Lidmašina pieturēsies pie

saslimšanas

ko reģistrējuša
no 1922. g. 8. līdz
15. septembrim Rīgas pilsētas statistiskā
valde pēc ārstu paziņojumiem:

g gs
« g'S

nosaukums

<*
Tvphus abdom
Vēdera tīis ...
Tvphus exanth .... Izsituma tīfs . .
Febris recurrens . . , Atgulās drudzis .
Febris interni

Purva drudzis .

Varioia et varioSeia . .

Bakas

5
8
1
—

.

1

Morbilli
Masalas ....
Scarlatina
Šarlaks
Tussis convuisiva . . Garais klepos. .
Diphtheritis .....Difterīts ....
IntluensacuasPneumoašalniluenca ....

5
2
4
—
—

—

Agron.

Parotitis epidemica . .

Ģīmja

.
.

22.

Iksena

Arvienu modram būt. Andr.

dzejols.

23.

Vels

vakars.

Arnolda Eks dzejols. — BBe _hrneem"
saturs: 1. Balodis un puisēns. Pludona dzejols. 2. Sienāzīts, spēimanīts,
Plūdoņa dzejols. 3. Zaķitis un kaķītis.
Milda Salnais. 4. Latvijas sargi. Arv.
Elksnis dzejols. 5. Ziedonī. Ernas
Grīnfeld dzejols. 6. Ārā šalc pava7. Pie
sara vējš. K Kasparsona.
Daugavas. J. Jaunsudrabinš. 8. JaL. Gailitis. 9. Rūnitis un zirnekļi
Mirta.
10. Ilgas pie
pīga māte.
11. L'eldie
jūras. Olga Dekšniek.
nas. Vold! Zeidenhergs. 12. Ziedonī.
13. Pirkstiņš sao.
Valda dzejols.
14.
(Bernu dzejoļi no)
Anna Brigader.
Veltas
Ozol, Oteas
Martinsona,
HDekšniek, J. Širona, N. Giiliša. Jāņa
15 ZeKaņepa un Jozefa Lisovska.
Ozolu
Emilija.
atnākšana,
deņa
(Turpmāk vēl.)

parlrbL
J
100—105
975

biedr. ķīlu zīmes ....
100 zelta fr. 6°/o Rīgas pils. kr.
biedr. ķīlu

—2500

zīmes

—5000.

Rīgas biržas komitejas kotacijas komisijas
priekšsēdētājs A. Kacena.
Zvēr. biržas mākleris

Th. Summēti.

17. septembrī.
A. v. H. N° 54, latviešu jūras prāmis, 368 reģ. ton.
netto, no Rojas ar stutkokiem.
J>f° 19, latviešu prāmis, 150 reģ. ton. brutto, no
Rojas ar stutkokiem.
Anna, latviešu burenieks, 64 reģ. ton brutto, ne
Valgalciema ar malku.
18. septembrī.

16. septembrī.
Kritnulda, latviešu tvaikonis, 1970 reģ. ton. brutto,
uz Antverpeni ar kokiem.

Ostsee, vācu tvaikonis, 815,06 reģ. ton. brutto, uz
Novo, angļu tvaikonis, 1682 reģ. ton. brutto, uz
Rēveli ar gabalu precēm.
Baltabor, angļu tvaikonis,
1319 reģ. ton. brutto,
uz Reveli ar gabalu precēm.
17. septembrī.
Kohlenimport, vācu tvaikonis, 1115 reģ. ton. brutto,
uz Karalaučiem ar papīrkokiem.

No Liepājas ostas Izgājuši kuģi,
15. septembrī.
Balti iger, angļu tvaikonis, 1142 reģ. ton. brutto,
uz Dancigu ar jauktu lādiņu.
Lisbeth, vācu tvaikonis, 677 reg. ton. brutto, uz
Klaipēdu ar balastu.

13

(Mums)

...

Telegramas
(Latvijas

telegrāfa

Berlinē,

aģentūras

ārzemju telegramas.)

18. septembri.

Londonā

Vācijas valsts bankas

8. Sociālās higiēnas prasības. Dr.
9,
Grūtnieces veselības
Matvvejs.
Māksla.
kopšana. Ergo sum.
10. Jaunpiedzimušais bērns un viņa bariba, Dr.
Nacionālais teatrs. „K a s tie tādi,
Ernests Putniņš. 11. Par zobu kopkas dziedāja" pagājuša izrāde bija
šanu. Dr. K Barons.
12. Par mazo izpārdota.
Otrdien,
19.
septembrī,
bērnu acu kopšanu.
Dr. med. G. pulksten 5 pēcpusdienas skolēna izrādē
Reinhards, 13. Zīdaiņa aizsardzība Ādolfa Alunana skatu luga „Kas tie
vasaras karstumā. Dr. Matvejs. 14. Zī- tādi, kas dziedāja" ar dziedāšanu.
audzināšana.
Anna Biļetes jau izpārdotas. Trešdien, 20. sepdaiņu garigā
Liepa.
15. Mūsu izpostito apgabalu tembri, pirmo reizi Kārļa Sternheima
bērni. Marta Celmiņ, 16. Žeņeva. vēlēšanu komēdija „Kandidats", ar

nis.

*[— ; ;
{
5°/o neatkar, aizņem.
. . .
20 zelta fr. 6°/o Rīg. hip. biedr.

satūkums

H. Celmiņš

17. Latvijas
Dr. med. J. Jankovskis.
Bērnu Palīdzibas Savienība K Irbe.
19. Mana
18
Svētnica. O Krolss.
V. Riekstiņ.
vasara Ogre.
pirmā
20. Ziemas vakara. Voldemārs Andersons.
21. Mīļš sveiciens bēgļu
bērniem dzimtenē. Kristaps Bachma-

0.04./*

^.g

Krievijas sudrabs

—

Lvssa

zeme.

0.00 —
—
1250.00

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

—

—
1
—

Dzitntā

0.73 — 0.76

Stetini ar gabalu precēm.

Vulvo-VaginiHs gonorrhoica
Ervsipeias
Roze

pienākums. K. Kundziņš.
6. Esi
modrs! Ģenerālis
K Goppers. 7.

5.49 — 5.59

Igaunijas marka
Polijas marka
Padomes rbļ
10 Krievu zelta rbļ

No Risas ostas Izsalusi kusi.

pamats.

Neatliekams

.

Somijas marka

gadījumiem

Aleks. Dauge. 3. Vairāk mīlas, mazāk naida! E. Felsbergs. 4. Nacionālisms — mūsu bērnu audzināšanas
5.

.

Perrtigel, latviešu tvaikonis, 16!?_ reģ. ton. brutto,
no Ventspils ar gabalu precēm.
Regina, vācu tvaikonis, 1303 reģ. ton. brutto, no
Stetines ar gabalu precēm.

Cholera asiaiica . . . Āzijas koliera .
Dvsenteris
.....Asins sērga
.

A. Vičs.

50.00
254.00 — 260.00
112 j —1148
Francijas franks
19.25 — 19.75
Itālijas lira
10.25 — 10.75
Beļģijas franks
18.00 — 18.50
Šveices franks
47.50 — 48.50
Zviedrijas krona ..... 67.75 — 68.75
Norvēģijas krona
43.00 — 44.00
Dānijas krona
53.25 — 54.25
Čechoslovaku krona ....
8.34 — 8.44
Holandes guldenis
....
99.00 — 100 50
Vācijas marka ......0.16— 0.17'/2

no

ar lipīgām sElmībām Rīgā,

Slimības

Zelta lats (0,29032 gr.)..
Amerikas dolārs
Angļu mārciņa

20 (32) + 34 (+29)
ķīlu zīmes
34 (25) + 16 (+15) 50 zelta fr. 6°/o Rīgas pils. kr.

Pavisam408(424)

Gaisa satiksme starp Angliju un Vāciju

LTA.

nērisku)

167(162) + 58 (+70)
46 (47) -4- 6 (+ 4)

20(25)
7 (15)

.

Dzimstīb. jeb
mirst.pārsvars

LTA.
enca 1 (1).
Dārdzība Austrijā.
Laulības noslēgšanas: 173(213)
Berlinē, 16. septembrī. Pēc oficiātām
baznīcā laulāti: 118 (141).
lam ziņarn, no 15.augusta līdz 15. septembrim dārdzība cēlusēs par 91°/o. LTA.

Krievija un Turcija.
gaisa ceļa, kurš ved no Londonas uz
Maskavā, 16. septembrī. Krievijas Roterdamu, Amsterdamu, Bremeni, Hamprese raksta, ka Smirnas ieņemšana noburgu un Berlini.
LTA.
zīmējot franču barjera dibināšanu ceļa,
Atsauksme par fašistiem.
kurš ved no Ēģiptes uz Indiju.
Venēcijas konferencei, ja tāda sanāktu,
Maskavā, 16. septembri. Sinovjevs
?fcez Krievijas dalības nebūšot nekādas kominterna izpildu komitejas pēdējā sēdē
nozīmes jau vienkārši tādēļ, ka Krievija turējis runu par fašismu, kurš kļūstot par
tādā gadījumā neuzskatīšot konferences starptautisku kustību. Pat arodu biedrībās fašistiem esot līdz 700.000 locekļu.
lēmumus priekš sevis par saistošiem.

Latviensis.

at-

Nedējas ziņojums

no Vašiņtonas Savienoto valstu valdība
atsakoties piedalīties jebkādos militāros
pasākumos pret Turciju.
Amerika aprobežošoties vienīgi ar Mazazijas bēgļu

versitatis

reģi-

zīmēti skaitļi par iepriekšējo mēnesi):

jautājums.

notaja

statistiskā valde

1922. g. augusta mēnesī (iekavas

Kurai.
Rīgas birža, 1922. gada 19. septembrī.

prezidenta HavenAnglijas bankas va-

šteina sarunas ar
dību, kā paredzams, šodien turpināsies.
Vismaz Berlīnes politiskās aprindās sagaida, ka šodien pienāks pirmās ziņas,
no kurām
būs iespējams spriest par
lietustāvokli Londona.
. Petit Parisien" ziņo, ka Londonas
politiskās aprindas pūloties panākt, lai
Anglijas banka noslēdz līgumu ar Vāciju,
Bankas direktori tomēr ne visai piekrītot
līgumam, tādēļ ka finansieli tas bankai

neka nedošot, jo viņa nozīme tīri politiska.
Pēc «Berliner Tageblatt" ziņām
no
Briseles,
arī Beļģijas valdība piekritīšot
ari teatrs mākslinieciskā veida atsauksies
uz to, kas publiku visvairāk interesē, tas katrai kombinācijai, kura Vācijas parādu
Aleksi'Mierlauku

ir

vēlēšanas.

Nav

galvenā

slikti

lomā.

Arto

tādās

reizēs

paskatīties arī greizā spogulī un pasmieties par tām komiskām parādībām, kas
dažreiz slēpjas tik nopietnā lietā. Biļetes
uz izrādi jau dabūjamas. Paskaidrojuma

raksti par luga lasāmi ,,Teātra Vēstnesī"
Ns 2,_ kurš būs dabūjams teātrī izrādes
vakarā.

Teātra birojs.

zīmes padarīšot par diskontējamām.
Berlinē, 18. septembrī.
Berlines

laikraksts „Tāglische Rundschau" izziņo
savu galīgo apvienošanos ar
Deutsche
^
Allgemeine Zeltung'u*.
Berlinē, 18. septembrī. Pēc ziņām
no turku avotiem, Mazazijā sagūstīta atlikusē

grieķu

Parizē,

Tirdzniecība
Risas

un rūpniecība

osta Ienākuši kuģi.

16. septembrī.
Rūdolph, latviešu bujenieks, 418 reģ. ton. brutto,
no MalmO ar balastu.
Hunterfield, angļu tvaikonis, 1454 reģ. ton. brutto,
no Lieprjas ar balastu.
Maiga, latviešu tvaikonis, 146,27 reģ. ton. brutto,
no Stokholmas ar gabMu precēm.
Marta, latviešu burenieks, 52 reģ. ton. brutto, no
Upesgrīvas ar malku.
Rūķis, latviešu burenieks, 70 reģ. ton. brutto, no
MeinsMa ar malko.
Jona Ernst, latviešu burenieks, 147 reģ. ton. brutto,
no Ģipkas ar malku.
Neubad, latvieša tvaikonis, 95 reģ. ton. brutto,
no Ainažiem ar gabalu precēm.

armijas

daļa — septiņi

tūkstoši vīru.
18. septembrī.

Pēc

Parizes

laikrakstu ziņām, franču jūrnieku streiks

noticis tikai pa daļai. Jūrnieku savienības ģenerālsekretārs paziņojis, ka visur
atkal

uzsākšot

darbus.

Literatūra.
Nede|a.

Ilustrēts

žurnāls

1922. g.

Redaktors:

M. Ārons.

Na

vpo*»

VaiuiDas

Paziņojums.

Finansu

ministra

£. g. 15. septembrī

vietas

apstiprināja

rubju liela pamata kapitāla pārvērtē-

uz

1000

akcijās,

viņa

laulības

šķiršanas

lietā

un

no

pielikumiem — laulības apliecības, un
uzdot savu dzīves vietu lelgavas pilsētā.
Ja minētā laikā aicināmā neierastos,

20.000 latiem, sadalot to
Uetu noliks uz termiņu un izspriedis bez
katru 20 latu lielu
viņas klātbūtnes. Ja Ieradīsies, bet sava
(4. panta 3. piezīme);
dzīves vietu Jelgavā neuzdos, aicinā2) par bankas pamatkapitāla palielināšana par 20.000 latiem, izlaižot 1000 juma uz tiesas sēdi un visus pārējos
jaunas akcijas, katru 20 latu lielu papīrus atstās tiesas kanclejā.
Jelgavā, 4. septembrī 1922. g.
(4. panta 4. piezīme);
Priekšsēdētāja v. A. Lauke.
3) par to, ka bankas saistību kopsuma
Sekretārs Zandersons.
nedrikst pārsniegt vairāk kā desmit
reizes
bankas
pašas
kapitālus
Liepājas apgabaltiesa,
(26. pants);
4) par balsstiesības piešķiršanu
pilna az sava 24. augustā 1922. g. lēmuma pasapulcē tiem akcionāriem, kam pieder mata, uzaicina 2. aprīlī
1921. gadā
ne mazāk kā 10 akcijas, dodot ik Saldū mirušās Jūles Rozenberg,
desmit tarpmakām akcijām vēl pa dzim. Salkovskij, mantiniekus, kreditorus,
vienai balsij (52. pants).
iegatarus, iidtiKomisārus, un visas citas personas, kam varēta bat kādas
Tirdzn. un b. n. pr. A. Kacen s.
Priekšnieka palīgs V. Oailits.

Tiesu sludinājumi.
Rīgas 3. apgabali civilnodaļa,
?z Latvijas civillik. kop. 36. p. piezīmes
pamata, ar šo paziņo
vispārībai, ka

paziņo, ka zemāk uzrādītā kārtībā
noti

aa dv. ties. ost 293., 301. tra 309. p. p.

pamata uzaicina Daitu <3r&ver-Gr£vnlek,
dz. Griķis, kurss iziv. vieta nezin., č e t r u
sekošus mēnešu laikā ierasties šaī tiesā, saņemt norakstus oo viņas vira Teodora
Grāvera-Grāvnieka letūdzibas raksta,

statūtu grozījumus:
1) par pirmatnēja vienu miljonu kfievu

Rīgas policijas III. ī&cīrkņa prlgkiBĪs^t

apgabaltiesa,

izpildītājs

Jeljnons Komercbankas
šanu

Jelgavas

.w

tiesības

vai prasības

uz

atstāto

man-

tojumu, pieteikt
viņas tiesai
sešu
mēnešu laika, «kaitot no sludinājuma
iespiešanas dienas .Valdības Vēstnesī*.
JTiesībaa un prasības, par kuram nebūs paziņots tiesai minēti laika, tiks
atzīUs par zaudētām uz visiem laikiem.
UepSjā, 8. sept 1922. g. J* 841 ';22
Priekšsēdētāja b. v. Č i n c e 1s.

?r-jsssr sacensība

dēļ

mantu pārdošana
vairāksolīšanā ,

apgrozījuma nodokļa
piedzlsan
27. septembri, pulksten
in
Elizabetes ielā M 21a , dz
2 v u 'Mlnskeram piederos. 2 memi kS?pianino
Arnold Fibiger" un t , *
hanson* firmu, rakstāmgalds »'
^glis
sacensībai
,*
zīnomaksātu
Clt
rakstiskai
Priekšlikumi
^o
af
novērtētas ar 41.500 rbļ
«
muHskaļ «
"
bSvniecibas «22. g. 27. septembri,
slba 22. septembri s. ?. . ka ar. lūgumi
fbļ
>
pulkst.
drošības
^
2 d,>„mognodckli .esniedzami līdi ar
«i„ dienā
„ā no
Strēlnieku ielā M> 9, dz 4 i Lna '
sacens. veidiem.
nodajas kanclejā, līdz pulkst10 r.ta, »*«**» f,^ai vie
cenellenbaumam piederos ' t,^ **
nodajas kanclejā, katru
Viens un tas pats dalībnieks va P^f^f^atīt
apsKam
fligeli .Jnltas Feurich«,i™as °X
noteikumus
var
aprēķinus
ua
2
Darba maksas
ga.nituru, novērtētas par 45.008
diena.
rbL
dienu no pulkst. 9—12
»--,«lha«
Rīgas policijas III iecirkņa
c^Kiba bUs bez pēcsacgHSlbas._

». »P«.kr. *. g..PU«. >° * ~*ka ;
'; ?
:
.

1922. a

?
u*ai ma «a » "?£ S*2L? JL

Pi!£!^i?ķ!J^iP^raJcsU)

Apsardzības inistis ēiii i Mvju pārvaldes Danga* rajons

^
Rīgas 3. pol. iec. priekšn
.

paziņo, ka š. g. 23. septembri
mn
sten 10 ntā, Aleksandra ielā kn '
^ *dzīv. 1, pārdos

nama, izdos
Daugavpils cietoksnī, bij. patversmes

mūzBRsolKonfl

vairāksolīšanā
P. Veissam piederošās melna
kok*
klavieres „Kissling\
novērtētas „,.
9330 rbļ, dēļ Rīgas pilsētas slimo kaSP
pienākošās naudas piedzīžanas.

7. Okl. i. S » pl. 11 rīta,
4. Okt. Š. g., pl- 11 "tā , ar pectorgiem

3. polic. iec. priekšn. Freiv»iH.
-^ rrnriMinrrr» ramTr— ^^

970 vs ii. asis Am malkas piegādās.no Kupravas stauz Daugavpili.
l,,e

Dozām slginfijumi.
Latvijas tiiiiibas oa ii*
sīias Ma

Rucavas virstnežnseciba

uispšrii sapulci

uzraksta:
"2
Rakstiski piedāvājumi slēgtās aploksnēs ar
J"ļ*,
lūgumi dēļ pielaišanas pie
4. qktobrt S. a.". kā m
Z^^St
mn. diena P»™ "U
Iesniedzami
rajonam
lite
mabāti ar 40 sant zīmognod,
;
naudas.
savstarpīgo
Liepājas apgabaltiesa,
dzim. Čurkste, noslēguši
Par piedalīšanos rrazāksolīšanā jāiemaksā 50,000 rbļ. drošības
laulības līgumu pie Rīgas notāra Trautaz sava 24. augustā 1922. lēmuma g. Mazāksolīšana būs mutiska un rakstiska, pie kam mut.ska soliian*i notiks P'™s
zolta, 24. augustā 1922. g. reģ. X- 5408, pamata, uzaicina 2. nov. 1886. g., mir. rakstisko pri-kšlikurau caurskatīšanas, un viens un tas pats dalībnieks var piear kūpi viņi, attiecība uz viņu noslēgto Evarta, ati Eberta, Plate un 31. janv
dalīties tikai vienā no sacensības veidiem.
n.„a,„nii«
-? . sasauc savu akcionāru ——
Daugavpils
laulību, ir atcēluši Balt. gub. civillikumu 1906. g. mir. Margrietas Plate mantin.,
Tuvākus paskaidrojumus sniedz Daugavpils rajona kanleja,
79. un turpm. p. p. paredzēto laulāto krtdit., legatar., fideikemisar. un visas citas
Ārkārtēju
cietoksnī, darba Piens no pulkst 9—3 diena.
mantas kopību.
personas, kurām varēta bSt kādas tiesīM»
13.
septembri
1922.
g.
2357
bas
vai
prasības
az
atstāto
mantojamu,
Rīgā,
pieteikt viņas tiesai sešu mēneša
Priekšsēdētāja v. V e i d n e r s.
laikā, skaitot no sludinājoma iespiešaSekretarsA. Kalve.
nas dienas .Valdības Vēstnesī*.
piektdien, 13. oktobri 1922. g,
Rīgas 10. iec. miertiesnesis,
Tiesības un prasības, par kurām nebūs
pulksten? vakarā, Rīgas latviešu biedrīvz civilptoc. lik. 1460—. p., Ievē- paziņots tiesai minētā laiki, tiks atzītas
bas telpas, Rīgā, Pauluči ielā J>ft 13, u
rojot Emīlijas
Gaņģis, dzim
Ose lū- par zaudētām uz visiem laikiem.
Liepājā, 8. sept. 1922. g.
gumu un šāvu lēmumu
13. septembrī
J*839» /22
sekošu dienas kārtību:
stūrī,
telpas,
Ulicha
un
Peldu
ielas
Liepājas apriņķa valdes
1922. g. ar šo izsludina, ka pilnvara,
Priekšsēdei, b. v. C i n c e 1 s.
1) Statūtu § 58. un § 78. pārgrozīšana.
Sekretārs A. Kasperovičs.
kura izdota no Emīlijas Ose, tagad
4. oktobri S. S'i pulkst. 10 no rīta,
2) Bankas nekustamu īpašumu pārdoprecēt. Gaņģis, Danlelam Kaņepam dēļ
šana.
nekustama īpašuma Rīgas iii. (ripot iec. Liepājas apgab. tiesa, reģ. nod.,
3) Valdes ziņojumi.
zem zemes grāmatu reģ. J* 2479 pār- uz civ. proc. likuma 1460/. p. pamata,
Piezīme I. Tā ka uz pirmo vispārīgo»
valdīšanas un atsavināšanas, un apstippaziņo, ka saskaņa ar tiesas lēmumu
sapulci, 15. septembrī š. g, nebija.
rināta pie bijušā Rīgas mtara
Guseva 5.
septembrī
1922. g., kooperatīvu
sanācis statūta § 65. paredzētais
15. novembrī 1914. g. zem reģ. J* 12741, sabiedrību un viņu savienību reģistra
akcionāru skaits, tad tsgad sasaukā ari _ visas no Kaņepa puses uz augš1. daļa ir ievests kooperativs zem nosauapm.
2300
kārtis,
novērtētas
par
4,600
rbļ.
1) uz Cetlnje salas,
camā sapulce būs pilntiesīga um
minētas pilnvaras pamata izdotas piīn- kuma: ,.Versales piensaimnieku sa2) , dienvidrīta ostmalas, apm. 3600 kārtis, apvērtētas par . . . 7,200 .
viņas lēmumi galīgi, neskatoties uz
vajras — atzītas par iznīcinātām un biedrība", kuras valde atrodas Vērgales
sanākušo akcionāru un reprezentētc«pekā neesošām.
pagasta.
notiks
mutiski
un
rakstiski.
Torsi
Miertiesnesis Franckevičs.
akciju skaitu.
Liepājā, 8. sept. 1922. g.
1* 110
Personām, kas vēlas ņemt dalību totgos, jāiemaksā 10°/o dioSibas naudas
Reģ. nod. pārzinis Ci n cels.
Piezīme II. Uz uzrādītāju iz akstitāsJelgavas apgabaltiesa,
no piedāvātās sumas. Tuvākas viņas izsniedz Liepājs, Jaunā ielā Ns 10. dz. 1,
Par sekretāra pal. J. Aldermans.
akcijas dod tiesību uz balsi tan
Grenevics
no
pulkst.
1—2,
2
Rucavas virsmežniecība.
uz civ. Hes. kārt. 1967., 2011. 2014. tin
gadījumā, ja viņas ir priekšā stādī2079. p. p. pamata, uzaicina visus, kam Liepājas apgalties. reģistr. nod.
tas bankas valdei ne _vēiak, kā
No
buru uz 9. decembrī 1916. g. miruSā uz
146071.
14 dienas pirms vispārīgas sapulcesciv.
proc.
lik.
p.
Sabiles pilsoņa Jēkaba Āboliņa, alias
pamata paziņo, ka saskaņa ar tiesas lēun netiek ņemtas atpakaļ līdz ttĀbeles, atstatomantojumu kādas tiesības, mumu
20. jūlijā 1922.
g. biedrību
pulcēs beigām. Pašu akciju vietā'
kā mantiniekiem, legatariem, iideikomi(Rīga, Suvorova iela N° 30)
un viņu sav. reģ. 1. daļā ir ievesta
var stādīt
priekšā apliecības no
aariem, kreditoriem un t. t., pieteikt bezpeļņas
Vēstnesī"
š.
g.
19.
augustā
izsludināto
un līdz šim vēl neizņemto
biedrība
zem nosaukuma: .Valdības
valsts un valdības
apstiprinātām
savas tiesības šai tiesai sešu mē- ..Dunalkas lauksaimniecib biedrība", mantu, sastāvošu no apskādetSm m£b lem, traukiem, 2 apskādētlem piaiekšzemes un ārzemju kred/tiestšdēm,'
nešu laikā, skaitot no sludinājuma kuras vaide atrodas Dunalkas pag.
nīno u. d. c. L, p fi r d o s a n a
i
ka akcijas pieņemtas glabāšanā vai
iespiei»aas dienas .Valdības Vēstnesī*.
Liepājā, 8. septembrī 1922. g. Ns 81
ieķīlātas; apliecības jabut apzīmēTermiņa nepieteiktas tiesības ieskatīs
Uz vārdu
tiem akciju numuriem
Reģistr. nod. pārz. Cincels.
par spēku zsudejušam.
izrakstītu akcija
īpašnieki bauda
Par
sekretāra
pal.
J.
Aldermans.
Jelgavā, 8. sept. ! 922. g.
L. 1* 586 22
vispāfīgā sapulcē bahstiesību līkai
Priekšsēdētāja v. A. Lauke .
Liepājas apgabali reģ. nodaļa
tanī gadījumā, ja viņi ierakstīti valSekretārs Zandersons.
uz civ. proc. lik. 1460. p. pamata notiks
des grāmatas ne vēlāk, ka vienu
trešdien, 20. septembri š. g., pulksten 10 no rīta . Sarkanajās
paziņo, ka saskaņā ar tiesas lēmumu
nolikmēnesi
vispārīgās
pitma
Jelgavas apgabaltiesa,
tavfls Nr. 22 (1. Mastavas ielā).
Pilsētas
ūtrupnleks K. Urbāns.
5. septembrī
J922. g., biedrību un
pie kam netiek p/asits, Īsi m va(dl!
uz 1921. g. i. lebruara lik. par laulību viņu savienību reģistra
1. daļā ir ievesta
izrakstītās akcijas priekšā stādītu.
50.. 55., 81. un civ. ties. lik. 339., 366-,
bezpeļņas
biedrība
zem
nosauki.ma:
V a I d e.
718. un 868. pantu pamata, a< Jo dara
,.Latvilas evaņģēliska' br£|u draudze",
zināmu Eduardam Alberta dēlam Hakūjas valde atrodas Liepāja.
Bermanlm, Ka tiesa 10. augustā š. g.
Liepājā, 8. septembrī 1922. g. J* 94/22
izsludina
aizmuguras nosprieda viņa laulību ai
Reģis'.r. nod. pārz. Cincels.
Leoniju-Elizabeti Haberman, dzim VilPar sekretāra pal. J. Aldermans. paziņo, ka pie 20. augustā 1922. g. izpert, šķirt.
vestam pilsētas domes vēlēšanām par
Jelgava, 11. septembrī 1922. g.
Liepājas apgabali, reģistr. nodaļa, domniekiem tikuši ievelēti sekosi pilPriekšsēdētāja v. A. Lauke.
Rīgas kara skola, Suvorova ielā
uz civ. proc. !ik. _ 346071. p. pamata, soņi : L. Predtečenskijs, A. Zsciepins,
Ns 99
Sekietsre Zanderson
s.
it oktobri 1922. g, pulksten
'
paziņo, ka saskaņa ar tiesas lēmumu M. Zikovs, G. Sadovsk.js, N. Mikulais,
12 dienā
uz
zemāk
uzskaitīto
20. jūlija
1922. gadā
N.
I.
Maizeis,
Levins,
M. Kremers, P.
biedrību un
Jelgavas komercbanka palielina sav»
Jelgavas apgabaltiesa,
viņu savienību reģistra 1. daļā ir ie- Meiksins, S. Benigsons,_ E. Zinkels,
akciju kapitālu ar finansu minisaijas«i civ. ties. kārt. 1967., 201i.. 2014. an vesta bezpeļņas biedriba zem nosaukumu: Aleksandis Kopelovskijs, Ābrams
Kopefrankiem,
piekrišanu vēl par 20,000 zelta
3079. p. p. pamata, uzaicina visus, kam .Ziemupes lauksalmnlecib . biedrība* , lovskijs, B. MMzels, E. Gordins, I.
G)jnizlaižot 1000 jaunas akcijas, katru ļu *
Kafijas kannas
būtu uz 19. augustā 1920. g. mirušā kuras valde atrodas Ziemupes pagastā. terniks, F, Fains,
ļ.
E. Rafalovičs, K.
30 gab.
?«. lejas kanniņas ...
franku lielumā, kura,- , tiek Bomm.^Juliāna
Juliāna
dēla
E i g i m a
Liepājā, 1922. g. 8. sept.
Ns 80/22. Bumeisters, O. Luttermsns, J. Rūdzis
3Q
2s;» m'~
3.
'
'
Zupas
atstāto mantojumu kādas tiesības, kā
šķīvji, dziļie . '. . 300 *'? 75°/o līdz 15. oktobrim un
Reģ. nod. pārz. Cincels.
S. Kirillovs, M. Kallistratovs, G. Jeļise4.
J.
Aldermana.
mantiniekiem, legatariem, lidelkomlsaŠķīvji,
lezanie
25.
decembrim
1922.
g.
. ,.
Par sekretāra n?l.
jevs, S. Petunovs, J. Hutelionoks, S
. .
70
5. Apakštases
riem, kreditoriem un L
t., piercikt
Līdzšinējo akciju īpašniekiem n "™
. . . ' . ! '. 300
Ravdins, O Stačonskis, H. Etkins J
I
uk
savas tiesības it i tiesai sešu mē- Liepājas apgabali, reģistr. nodaļa, Jutis, J. Rupais. M. Abbuls,
b. Zupas bļadas . .
bas uz katrām 4 agrākam (a 25U
1. Lerons' B
39
nešu laiki, skaitot uo sludinājuma itI- Cep?šu bļodas
cara rubļu nomin.) iegūt jaunu «"i
uz civ. proc. lik. 1460./71. p. pamata Veržbickiis, 1. Veržbickijs, J. Mončinskijs,
. \
30 "
piespiečauas
di?ncs .Valdības Vēstnesī". paziņo, ka saskaņa
8. Mērces trauciņu
*
par 20 zelta frankiem +155 rubļiem
ar tiesas lēmumu S. Sirevičs, L. Cechovičs, K. Muļķi;., J.
39
,.,,
Termiņā nepieteiktas tiesības ieskatīs 20. jūlija 1922. g. biedrību
9Zupas kausi
maksas rezerves kapitāliem.
?*
un viņu Ba-'žiks, V. Golonbeckis. V. Beina'iv c«
10. Sviesta tianki
tie. toas i _
pat spēku zaudējušam.
savas
savienību reģistra
1. daļa ir ievesta A. Pučko-Bogdans, F. Gnedlers . I Gei"
Ja
kādi
akcionāri
. . ' '
30
tad F
' '
Jelgavā, 5. sept 1922. g. L I*90422. bezpeļņas
biedrība
zem nosaukuma: kins, D. Cainans, E. Mirovičs, V TaJļ. Cukura trauki .
15. oMobrtm S. a. neizlietotu,
?n *
ciu
Priekšsēdētāja v. A. Lauke.
' ' SJ
2. Sāls trauki .
.Vaiņodes lopkopības pSrraudzIbas mans, E. Vijčinskijs, A Ciškev £,, m
palikušās akcijas ir tiesības iegūt
Sekretārs Zandersons.
valoes
13. Kātu
bankas
biedrība' , kuras valde atrodas Vaiņodes Glinterniks, S. Gurvičs . R. Gurevičs
akcionāriem pēc
4
pagasta.
R Cvi, A. Storchs, S. Garkavi , J. 14. Gaļas maļamās ' mašinas
lēmuma.
2 "
Jelgavas apgabaltiesa,
1922.
g.
8.
Liepājā,
septembrī. N> 79 Edelsteins, J. Vaivods, S. Ivbuls un A
"
Jelgavā, 15. septembri 1922. g.
vāi™i
slēgtās
8
p.
Pf_
uz civ. ties. kārt. 1967., 2011., 2014. un
Vasiļjevs.
tofiu^ Reģistr. nod. pārzinis Cincels.
Banic8S«W5>
JMs 244.
2079. p. p. pamata uzaicina visus, kam
Pilsētas galva E. Zinkels.
P. sekretāra pai. J. Aldermans.
būtu uz 27. augustā 1907. g. mir. Bē.zValdes loceklis K. D a u g e
Latvijas Satversmes Sapulces 1maižas pag. Jutianas Steinberg at- Liepājas apgabelt reģ. nodaļa
Sekretārs K. Tatarinovs '
24. marta kopsēdē pievemtai»
stāto mantojumu kādas tiesības kā manti- uz civ. pr. tikuma 1460n . p. pamata
niekiem,
legatariem,
fideikomisariem, paziņo, ka _ saskaņā ar tiesas lēmumu
P
Vdr tuvakl
kreditoriem u. t. t., pieteikt savas tiesī- 31. augusta 1922. g. biedrību un
epazīties ar trV.i,.
viņu
Rēzeknes pilsētas policijas priekšniek
un njeeāds
daibn.
bas šai tiesai sešu mēnešu laikā, savienību reģistra
sanas
g
a
noteikum em
1. daļā ir ievesta sludinājumā
°
atsevišķ. eksemplāros izkāršanai
āh^!cM*
skaitot no sludinājuma iespiešanas die- brz .eļņas biedrība zem
.Valdības Vērtnesī- J* 165
nosaukuma
dabūjams
. .-.
28. ļul-ja š. g. par nosaodētiem
nas.
«Kuldīgas īrnieku biedrība", kuras
un nekanton,
derīgiem dokumenti, kārtēja
Valsts tipogrāfijas
Termiņā nepieteiktas tiesības ieska- valde atrodas Kuidīga.
>* 7 nav
m-nets uz kādu vārdu minētie
tīs par spēku zaudējušam.
Liepājā, 12. septembrī 1922. g. J* 95 menti
dokuRīgā, pili N* 1.
skaitījušies , jālasa: uz Līviiai
Jelgavā, 6. sept. 1922. g. L.M897 . 22.
^
Reģ. nod. pārzinis (paraksts).
Maksā bez piesūtīšanas i: rui-s
Stipra.s vārda, kas ar to tiek iz
Priekšsēdētāja v. A. Lauke.
abot<=.
Sekretāra pal v. J. Aldermans.
7 eksen»' ^ ^
piesūtīšanas
maksa
līdz
Pf
ii
kara apr
Sekretārs Zandersons.
?""""
*šnieks izgludina
atsevišķi
„3'g^
Trikates pagasta valde izsludina par
pa nedengu nozaudēto
"Pr Īrnieks
^
Latvijas universitātes lesrbmacllas nederīgu pazaudētu kara klausības apatvaļinājuma mgll^
teludlra
apliecību zem >fe 2118
Nacionālais teati*
karte Nr. 161, uz Irmas oechman liecību, izdotu
. 21. icbrUari
no Valkas apr. kom 1 921. g.
zdotu no Valmieras kara
^
vārda pazaudēta un ar šo tiek izsludi.
30 kāse P tembrīl Trešdien, 20. sepi. š. g.,
11_ . aprili 1319. g„ zem J* 1673, uz ņņķa priekšnieka
£
"
uz Jana Jēkaba d6U 1W0- g, Wotu ro fi pP°^",
Pētera Pētera d. Ozols vārda.
nāta par nederīgu.
1
a komandiera „
Putnlņa vārda, dzimis 1885.
PaPirmo reizi: „ 3f£andi^ļ^0
ln'
Zbli^T
_
g
t*
l8ņa d Vira«
vārda, dzimis 1890
"
Kārļa Sternheima vēlēšanu
g
Iespiests valsts tipografijāT
4 cēL
Sekretārs A. Kasperovičs.

p ārdos vairāksolīšanā

lietotos pie malto pluiinas. iiMi gapa priežu, e| oo
bēra Kārtis, iās vieois:

Rīsos RGlpoirijuarteļa „IMMH III." valdes

ūtrupē

sapu!ces'

Daugavpils
pilsētas saldē

Kara

skola

Paziņojums.
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'
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