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Ssliftss Iesilu 'podgRhinL
Paskaidrojums

par naudas Izvešanas aprobežojumu
atcelšanu.

Finsnsu ministrijas kredita depar-
taments paskaidro, ka finansu ministra
J921. gada 3. marta rīkojums par naudas
un naudas dokumentu izvešanu (,Val-
dības Vēstneša" 1921. gada 51. numurā)
uzskatams par atceltu, kolīdz stājas
spēka ministra kabineta izdotie notei-
kumi par dažiem pārgrozījumiem notei-

m**"~°'"'"*"-~mmTīi i mi im m»wi»imi—m
kūmos par muitas iestādes ņemamo
kanclejas nodokli un par 1% valūtas
nodokja atcelšmu (..Valdības Vēstneša*
1922. gada 244._ numurā), jo līdz ar šo
noteikumu spēka stāšanos atcelts bijušās
Krievijas 1914 gada 15. n%ēmbra likums,
uz kura pamata izdots augšminētais fi-
nansu ministra rīkojums.

Rīgā, 1922. g. 14. novembrī. JV°8847.
Finansu ministra vietas izpildītājs

A. Riekstiņš.
Kredita departamenta direktors

A,Kārkliņš.

|

Paziņojums
Pamatojoties uz finansu ministra vielas izpildītajā š. g. 8. novembra rīkojumu,

kredita departamenta ar šo paziņo, ka apakšā minētas akciju sabiedrības nav
statūtos»noteik'os termiņos atklājušas darbību, kāpēc dibinātājiem izsniegtās kon-
cesijas uzskatamas par notecējušām.

Sabiedrības nosaukums «l!'-"™
Kad koncesija

apstiprināti notecejuse

«Brno Latvian Trade Fair" 1920. g. 5./VI.
Pie Rīgas Ostas Kuģu Biedr. Vesftes sab. 7

.Kuģis" 1920. g. 18./VIU. 1922. g, 5./VIII.
Tirdzn & Rūpn. A./S. „Rura" 1920. g. 10./K. 1921. g. lO./lll
A./S. Sibirijas Latv. Sab 1921. g. 2./I1. 1921. g. 2/VIII.
Rūpn. & Tirdzn. A./S. «Industrija" . . . 1921. g. 2./1I. 1921. g 16./X.
Latvijas Telefonu A./S 1921. g. 5/111. 1922. g. 5./I.
Zviedrijas Ķīmiskā Fabr. „Banko" A./S. . 1921. g. 12./HI. 1921. g. 2./IV.
fiSglas vispār. Tirdzn. & Rūpn. A.7S» . . 1921, g< 21./IV. ' 1921. g. 2L/ViI.
Koku apsti|d, A/S.' ,Ceders" 1921. g. 8/X. 1922. g. 5/V.
Ranskas-Litenes Papīra un Papes fabrikas A/S. 1921. g. 15./X. 1922. g, 15./1X.
Tirdza. & Rūpn. A./S. «Kārlis Polis". . . 1921. g. 26./X. 1922. g. 26/IV.
Tirdzn. & Rupn. A./S. Starptautiskam tran-

zītam .Starptrans" 1921. g. 8./1I. , 1922. g, 8/V.
,Da'bs"A./S 1921, g. 15-/1I. 1922. g 15 /V.
A/S. „Eaa" 1921. g. 24./1I. 1922. g 24./V.
latv. Ga'"sa transp. A/S. „Lat-Aero" . . . 1922. g. 7./IV. 1922. g. 7./X.
Papīra un kartona apstrād. A/S. „Papirolats" 1922. g. 10./IV. 1922. g. 10./X.

Kredita departamenta direktors A. Kārkliņš.
Tirdzniecības ua banku nodaļas priekšnieks A. Kacens.
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Pārskats par karaģusteknu, bēg|u, ķīlnieku, emigrantu u. t. t. kustību Latvijā
' Hdz 1S22. g, 1- oktobrim.

Iebraukuši Caurbraukuši Izbraukuši
Gads -i Kop-
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I. A. Iebraukuši no Krievijas.
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I. B. Iebraukuši no citām valstīm.
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II. A. C a u rbraukuši no Krievijas uz citam valstīm.

Uz Lietavu ģ-| ^i §?§
|
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1922. g. ļ
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II. B. Caurbraukuši no citām valstīm uz Krieviju.
o ._ ._

No Lietavas S f Š „ MS 1

° « 2^ -*-^ t? -2,
Gads un , & a * S. &| g 1 g>5 SS|
mēnesis. = 1.1 I !2la 2 < < &d < £ «

!£ £ i3 2 > -2wra' o o 0"5 o _
03 f > S o&S-^ Z Z zE z ž

, 2 ī
:1922. g.

ses ieir.brī .. — — — — 2 — — — — — — 2' , ; i
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II. C- Caurbraukuši no dažādām valstīm
uz dažādām valstīm.
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No Amerikas No Vācijas No Polijas c

Gads un mēnesis I H > t H f p|l 11 'I f 3
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ļ
t IKopā ar agrākiem 131 25 51 6C3 271 61 53 60 1 899 54 16 2225 177593
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Iii. Iebraukuši no Latvijas.

ļ A. Uz Krieviju ' B. Uz citam valstīm- i ļ i
„ . ^ ~ i . », _ Pavisam
Gads un mēnesis ». S ,_T» 3 Kopa

!S «i k'S g :=• „ 3 izbraukuši
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1922. g. septembrī 76 — 10 86 — — — — — — '86

Kopā ar agrākiem 4787 4034 271 9092 4056 34 2057 10 — ļ 6157 15249

Pašvaidībss departamenta direktora palīgs J. Eize»:bergs.
Karagūstekņu un bēgļu nodaļas vadītājs K. R e i z n i ek s.

MekSSjam© personu saraksts Nr. 71.
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$ Utvārds, vgfdt, «?ve vši4&, . _^ , «pcietinsm»ag vecam*,' pk-« 5erjbM vieto, K«* ^-^ *''8,,u wtat* M_,
S^ dzīves vieis pēdēja iaUu, „„^ apvainoti.
S3 Srejsis sprsmts (pazi;

6305. Alvikis, Miķelis Andreja Liepājas apriņķa miertiesnesis Apcietināt un atsūtīt
d., 25 g. v., pieder pie 1922. g. 12. jūlija ar rakstu Ličpa-as apr. priekš-
Liepājas apr, Nīcas zem I* 901 un Liepājas apr. niek,:::.
pag., agrāk daīv. Nras pr-ks 1922. g. 19. sept. zem
pa^tā, Juču m. Vidēja N°_ 1780.. apv. svešu mantu iz-
auguma, tumšiem roa- šķerdēšana un zagtu mantu
tiem, dzeltenām ūsām, pirkšanā,
ģērbies tumši pelēkā
trakā un tumši briīnās i
biksēs. W

6306. Astachovs,Grigorij'sKup- Iekšlietu ministrijas karagtī- Nošu tīt koraisijas rī-
rijana dēls, dzimi? 1893. «tekņu un bēgļu atsvabinnša- čība Kazaku ielā
g., Krieviļss pavaist- š«n3s komi;i]as raksts 1922. g. Ni Z/5.
nieks. 22. septembrī Na 5147 — nav

ieradies atsvabināšanas komi-
sijā nokārtot savus dokumen-
tus.

6307. Āboliņ.Vilhelniine.Mār Tas pats. Tāpat.
ča meita, piederīga pfe
Dreiliņu pag, dzimuse
1900. g.

Laf?$ias valdības ,*ēm ? ofldals laikraksts
iznāk Halru dienu, isgemot

A^^W^^
svētdienas

un

svētku

dienas

Rsdakcjja: 8f§|||S fe^Ž^ Kftnteris up ekspedīcija:
Rīgā, pili .J* 2. Td.M».S9 ^^^^^M^ RlgS, pilī Na 1. Tel. N* 9-57
Runas etasadas »o 11—12 nF^^ļ^U Atv&U ao pulksten 9—3

Sludinājumu maksa:
a) iitstflsJndināJBUii Udz 30 vien-

slēļigtm .rindļaām .... 180 ibļ.— kap.
par satin tāfāku rindiņu . . 6 , — >

te) citām iestādēm an amata per-
sonām, psr katru vienslejīgu
rindiņu 8 . — .

c) privātiem par katru vienslejīgu
rindiņa 10 , — .

3Ke&a pai.ValdībasVēstnesJ" sākot ho 1. janvāra:
Saņemot ekspedloljfi:

fļt 1 atēnesi ..«,... 75 rb{. — ksp.

PiesOtot mājā un pa paata:
jļjlt ļ mēnesi .......80 itļ. ~ fcap,
ķļt atsevišķa rmraara: saņemot

ekspedidjā 3 , 25 .
f.to atkalpat^evēļiem 3 , 75 ,



6308. Berg, Anna Pētera m. Iekšlietu ministrijas karagū- Nogādātbēgļu etapa
stekņu un bēgļu nod. raksts punktā Rīgā, Kazaku
1922. g. 28. septembrī K« ielā J* 3/5, pārziņa
127416 — nav reģistrējusēs rīcībā.
bēgļu etapa punktā.

6309. Brics, Simons Silvestra Iekšlietu ministrijas karagū- Nogādāt bēgļu no-
dēls, 31 g. vecs. stekņu un bēgļu nodaļa ar daļas rīcībā.

' rakstu 1922. g. 27. septembri,
Nš 127834,_ nav reģistrējies
bēgļu nodaļā.

6310. Ēaranovskaja, Ieva_ Pec Iekšlietu ministrijas karagū- Nogādāt uz Rēzek-
ziņam ešelonu atstajuse stekņu un bēgļu nodaļa ar nes bēgļu karantīnu
Rēzeknē un devuses uz rakstu 1922. g. 26. septembri, nosūtīšanai uz Lie-
Viļaniem, kur dzīvojot N° 1277'48 — izbēguse no tava.
viņas radi. . Lietavas bēgļu ešelona ceļa

no Rēzeknes II. uz Kalkunu
staciju.

6311. Bērziņš, Kārlis Toma d., Rīgas apgabaltiesas 13. iec. Paziņot meklētājam.
31 g. vecs._ Atvaļināts izmeklēšanastiesnesisar rakstu
līdz turpmākam rīko- 1922. g. 25. septembrī, J* 1981,
jumam no 8. Daugav- apvainots uz s. 1. 151. p.
pils kājnieku pulka — 1. d. 2. p.
1921. g. 29. martā ar
apliecību N2 2497. Pēc
paša izteicieniem dzīves
vieta Drustu pag., Cēsu
apr. Buļļu pusmuižā.

6312. Chrapan.JusefaGabrieļa Ilūkstes apr. pr-ka raksts Paziņot dzīves vietu,
meita, Polijas pav., pē- 1922. g. 12. sept. Ns 7490/21,
deja laikā dzīves vieta, apvainota neatļautā robežas
Solonajas pag., Virbuļu pārnākšanā.
mājas.

6313. Cibis, Fricis Kriša d., Ventspils apr. pr-ks 1922. g. Izpildīt apr. pr-ka
54 g. v., pieder pie 2. oktobri N? 1439, sodīts ar lēmumu un par to
Švārdes pag. Kuldigas 10 zelta fr. vai 3 dienām paziņot.
apr. aresta, par trokšņošanu pie-

dzērušā stāvoklī. Lēmums
1922. g. 26. jūnijā Ns 1438.

6314. Čuka, Ieva Žaņa m., Kuldīgas'apr. pr-ka pal. 2. iec. Paziņot dzīves vietu
dzim. 1901. g., piede- 1922. g. 15. sept. ar rakstu Kuldīgas apr. pr-ka
rīga pie Kuldīgas pil- N« 3330, apv. par nelegālu palīgam 2. iecirknī
sētas. (Tuvākas ziņas robežas pāriešanu. Saldū.
trūkst.)

6315. Dzenīt, Emilija Hein- Iekšljetu min. kara gūstekņu Nogādātbēgļu etapa
richa m. un bēgļu nod. 1922. g. 28. punkta,Rīgā,Kazaku

sept. ar rakstu Ni 127416 — iela J* 3/5, pārziņa
nav reģistrējusēs. rīcībā.

6316. Dibaņins, Nikolajs Fa- Latgales apgabala tiesas kri- Ziņot meklētājam,
deja d., pieder pie Lu- minalnod. 1922. g. 28. sept.
dzas apr., Zvirgzdiņas raksts Ka 11938, apv. uz s. 1.
pag,, 29 g. v„ pasta- 103. p. 3. d.,
vīga dzīves vieta Lu-
dzas pilsētā, Odu ielā
M» 23, no kurienes iz-
braucis uz Rīgu š. g.
maija beigās vai jūnija
sākumā.

6317. Dāvis, Andrejs, vidēja Cēsu apriņķa priekšnieka pa- Apcietināt un nogā-
auguraa, apaļu ģīmi, līgs II. iecirknī ar rakstu 1922. dāt Cēsu apriņķa
kuplām, iesirmām ūsām, g. 3. oktobrī Ka 4249, apvai- priekšnieka palīga
sirmiem matiem, brū- nots kā noziedznieks, komu- II. iecirkņa rīcībā.
nam_ acīm, uz acīm nistu laikā.
valkā brilles.

6318. Freiman, Erna Eduarda Iekšlietu ministrijas karagū- Nosūtīt komisijas
meita, dzim. 1900. g., stekņu un bēgļu atsvabināša- rīcībā, Kazaku ielā
pieder pie Liepājas. nas komisija ar rakstu 1922. Ka 3/5.

g. 22. septembrī N> 5147, —
nav ieradusēs pie atsvabinā-
šanas komisijas nokārtot savus
dokumentus.

6319. Grube, Aleksandrs Lī- Liepājas apriņķa priekšnieks Izpildīt lēmumu un
zes dēls, 20 g. v., pie- ar rakstu 1922. g. 19. sep- paziņot.
derīgs pie Kuldīgas tembri zem J* 2069, — par
pilsētas, agrāk dzīvoja nelikumīgu robežas pāriešanu,
Kuldīgā, Katoļu ielā 9, sodīts ar lēmumu š. g. 18.
vācu tautības, pareiz- augustā — ar 20 zelta fran-
ticīgs, uzturas bez kā- kiem vai 3 nedēļām aresta,
diem personas apliecī-
bas dokumentiem.

6320. Gaišus, Marija 37 g. Kuldīgas apriņķa priekšnieka Paziņot dzīvesvietu
veca, pieder pie Tu- palīgs 2. iecirknī 1922. g. Kuldīgas apriņķa
kvtma apriņķa, čigāniete. 15. septembrī, Jfe 3330 — par priekšnieka palīgam
(Tuvāku ziņu trūkst.) nelegāla robežas pāriešanu. 2. iecirknī, Saldū.

6321. Grinbergs,Rūdolfs Kriša Tas pats 1922. g. 31. augustā, Tāpat,
dēls, dz. 1893. g., gai- Ka 3995 — apv. zādzībā.
šiem matiem, klibo uz
labokāju, maza auguma,
pelēkas drēbes. Dzīvo
uz atvaļinājuma aplie-
cības, izdotas no Bru-
ņota vilciena diviziona
zem Ka 1599.

6322. Gelfgat, Jankels, Icko Iekšlietu ministrijas karagū- Nodot karagūstekņu
Zālamana d., ar sievu stekņu un bēgļu nodaļa ar un bēgļu nodaļas
Keilu, Arona m, kuri rakstu 1922. g. 2. oktobrī, rīcībā.
saņēmuši pasu nodaļā Na 127998, parneatļautu uz-
ceitifikalus Ka 62 un 63, turēšanos Latvija,
derīgus līdz 1922. g.
1.februārim un no Rīgas
prefektūras izbraukša-
nas vizas ar atļauju
uzturēties Latvijā ne
ilgāk par 1922.g.l.febr.

6323. Geršman, Dobera Za- Iekšlietu min. karagūstekņu Nodot karagūstekņu
mueļa ra., saņēmuse un bēgļu nodaļa, ar rakstu un bēgļu nodaļas
Rīgas prefektūrā iz- 1922. g. 3. oktobri Ka 128024, rīcība,
braukšanas vizas ar apv. par neatļautu uzturēšanos
atļauju uzturēties Lat- Latvijā,
vijā ne ilgāk par
1921. g. 15. decembri.

6324. Geršmans, Devs Ma- Tas pats.a

P6325. S3& Ha^Za-a- «?«» &££ t ^
SŠ^

£
gVfeK* ļsjV-jsSŜfc fitt *Ķ ' rakstiem un zīmogiem.

6326. Igaunis, Kazimirs Ai- Cēsu apr pr-ks ar rakstu Piedzīt soda ņaud»
toņa d., 19 g. vecs, lat- 1921. g. 20. sept. Ka 2199 un Paziņot meklē,
galietis, katoļticīgs, pie- apv. Latvijas iekšzemes pases tajara.

der pie Rēzeknes apr., neizņemšana, par ko_ sodīts ar
Dricānu pag., agrāk 200 rbļ. vai 5 dienam aresta,
dzīv. Vecpiebalgas pag.
Svilu m. un pec tam

6327. S^cs^Arvidf Mktīsa Jelgavaspils. prefekts, ar raksta Paziņot dzīves vieta
dēls, dzīv. agrāk Jel- 1922. g. 26. sept. J* 2537/1, meklētajam,
gavā, Pasta ielā Ka 50, apv.

^
par nelegālu robežas

uzturas uz iekšzemes pāriešanu.
pases, izdota no Elejas
pag. valdes 1921. g.
22. jūlijā J* 874. . ,. _, . . . .

6328. Jurševskis, Miķelis Friča Liepājas prefekta lēmums, Paziņot dzīves vieta
dēls, 30 g. v., Latvijas 1922.g. 17.febr.zemKe618/II, Liepājas prefektam,
pilsonis, pēdējā dzīves par kartības un miera trauc.
vieta Vērgales pagastā, dzēruma.
Kalneju mājās. , , _ . .

6329. Kronberg, Olga Franča Ilūkstes apriņķa pr-ka raksts, Paziņot dzīves vietu,
meita, 28 g. veca, pie- 1922. g. 12. sept. Ka 2303,
derīga T>ie Emburgas apv. neatļauta robežas par-
pag., bez noteiktas dzī- iešana no Krievijas.
ves vietas. -

6330. Krapivners.ŠojelsMovša I. m. karagūstekņu un bēgļu Nosūtīt komisijas ri-
dēls, pied. pie Pridrui- atsvabinašanaskomisijasraksts, čība, Rīga, Kazaku
skas apr., dzim. 1884. g. 1922. g. 22. sept. tt 5147 — iela J*3/5.

nav ieradies atsvabināšanas
komisijā, nokārtot savas doku-
mentus.

(Turpmāk vēl.)

Administratīvā departamenta direktors J. Ieva.
Iekšējās apsardzības pārvaldes priekšnieks J. Oaroziai

Pārskats par lipīgu slimību kustību Latvijā
no 1922. g. 1. līdz 30. septembrim.
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Aizputes apr — — l — — 22 — — — — — — — — — — —
Bauskas apr — — 4 — — 7 — — — 3 — — — — ___
Cēsu apr. ..... — 1 6 — — — — — — 2 — — — — — ___
Daugavpils apr. ... — 5 16 — — 38 — 8 2 9 3 1 — — _ _ _
Ilūkstes apr. .... — — 4 — — 1 — — — — — — — — — — —
Jaunjelgavas apr.. .. — — 1 — — 7 — — — — — — — — — — —
Jelgavas apr._.... — — — — — 5 — — 21 — — — — — __
Jelgavas pilsēta ... — — 6 — — 4 — — 4 — — — — — — — —
Kuldigas apr 1 — 2 — — 1 — — — 3 — — — — ___
Liepājas apr. _ .... — — — — — 1 — — — 2 — — 1 — — — —
Liepājas pilsēta ... 2 — 1 — 1 9 — — 1 2 — — — — — — —
Ludzas apr — 3 2 1 — 54 — — 9 5 3— 1 — — — 3
Rēzeknes apr. .... — 1 8 — — 11 — — 3 7 i______ l
Rīgas apr. ..... — 1 2 — — 24 — — 4 2 1

_____
—

Rīgas pilsēta .... 1 8 30 3 4 27 1 2 35 17 5 — 1 — — 1 —
Talsu apr — . — 5__28 — — — — — — — — — — —
Tukuma apr — — — — — 2 — — — 2 — — — — — — —
Valkas apr — — 5 — — — — — — 5 — l — 1 — — —
Valmieras apr. ... — — 8 — — — 2 — — — 2 — — — 1 — —
Ventspils apr. . .. . . — — 4 — — 5 2 — — — — — — — — —

Kopā
J

4 19 105 4 5 246 5 10 60 60 15 2 3 1 1 1 4

Epidemioloģiskās nodaļas vadītājs Dr. J. Zentels.
Darbveža vietas izpildītājs Vesm a n s.

Iecelšanas.
Rīkojums N° 120.
1922. g. 26. oktobri.

Pārceļu: 1) uz briva līguma pamata kā kandi-
dātu uz mežziņa amatu pieņemto Antonu Ru-
binu, dienesta laba, no Bolvu virsmežniecības tanī
pašā amatā uz Krustpils virsmežniecību, skaitot
no 1922. g. 25. oktobra,

2) uz b;īva līguma pamata pieņemto Juglasvirs-mežniecības rakstveža _vietas izpildītāju Alekssndri
Vāveri, uz paša lūgumu tanī pašā amata uz
Vircavas virsmežniecību skaitot no 1922. g 1 no-vembra.

Mežu departamenta direktora vietā
J; Robežnieks.

*
Rīkojums J& 121.

1922. g. 27. oktobrī.
§ 1.

Pieņemu un pielaižu pie amata pienākumu izpil-uissnīss *
1) pilsoni Bernhardu Pētersonu par kandidātu

uz mežziņa amatu Bauskas virsmežniecībā uz brīvalīgumi pamata, saskaņā ar civildienesta likuma10. pantu, ar algu pēc XV. amata kategorijas, skaitotdienestu no tas dienas, kad viņi stāsies pie minētāamata pienākumu izpildīšanas,
2) pilsoniTeodoru Valtenbergupar darbveža-gramatveža vietas izpildītāju Engures virsmežniecībā

!ļL™J
igUm

*
pamat?' saskanS ar civildienestalikuma 10 pantu at algu pēc XII. amata kate-

gnliM, skaitot dienestu no tās dienas, kad viņšstas.es p e m.netā amata pienākamu «pildīšanas
3) pilsoni Arvīdu Dlkmani par darbveža-erālHiatveža vietas izpildītāju Daudzevas virsmežniecībāM bnva līguma pamata, saskaņā ar civildienestalikuma 10. pantu ar algu pēc XII. amata kate-gorijas, skaitot dienestu no tās diena™

kad vinšstāsies pie minētā amata pienākumu Izpildīšana?

§2.
Pārceļu pieņemto uz brīva līguma pamata Golaott

(bij. Varakļānu) virsmežniecības rakstveža vieta»
izpildītāju Kārli Markovski uz paša lūgumu
tādā pat amata uz Varakļānu (jauno) virsmežniecību,
skaitot no 1922. g. 5. novembra.

Mežu departamenta direktors K. Melderis.
*

Rīkojums Ns 122.
1922. g. 30. oktobri.

§ I.
Pieņemu un pielaižu pie amata pienākumu izpil-

dīšanas pilsoni Oskaru B r e ch ma ni pat kandidātu
uz mežziņa amatu Popes virsmežniecība, uz briva
līguma pamats, saskaņā ar civildienesta liku"*
10. pantu ar algu pēc XV. amata kategorijas ,
skaitot dienestu no tas dienas kad viņš stāsies pie
minēta amata pienākumu izpildīšanas.'

§ 2
Atsvabinu no amata uz paša lūgumu, uz brīva

līguma pamata pieņemto KHves virsmežniecības
rakstveža vietas izpildītāju Arturu Spilveniek»,
skaitot no 1922. g. 15. novembra.

Mežu departamenta direktors K. Melderis.
*

Rīkojums J* 123.
1922. g. 2. novembri.

Pieņemu un pielaižu pie amata pienākt«ntt
izpildīšanas:

1) pilsoni Jāni Mūru par trešās šķiras iecirkļļ*
mežziņa vietas izpildītāju Dundagas virsmežniecība,
uz brīva līguma pamata, saskaņā ar civildienesta
likuma 10. pantu, ar algu pēc XIV. amata kate-
gorijas, skaitot dienestu no tās dienas, kad vnj»
stāsies pie minētā amata pienākumu izp ildīšanas.

2) pilsoni Kārli Valteri par trešās šķ<«*
iecirk ņa mežziņa vietas izpildītāju Bebrenes virs-
mežniecībā, uz brīva līguma pamata, saskaņa »
civildienesta līkuma 10. pantu, ai algu pēcX *'
amata kategorijas, skaitot dienestu no tās dienas.



i —

'"""^ «tā«ies pie minētā amata pienākumu
d Viņs stas.e V

B^rni Ern estu Kronu par kandidātu uz
3) P' "latu Taurkalna virsmežniecībā, uz brīva

J^namata, saskaņā ar civildienesta likuma
fi>eii tu ar algu pēc XV. amata kategorijas .
10. pt dienestu no tās dienas kad viņš stāsies
** ? stā amata p ienākumu izpildīšanas.

'"«feju departamenta direktors K. M e 1d e r i s.

Rezolūcija.
1922. g. 9. novembri.

, veselības departamenta līdzšinējos:

Slieku pārvaldes priekšnieka palīgu provizoru
}JL Gudže par aptieku pārvaldes priekš-

K
skaVtot no ».J. 1. oktobra, un
\

n autieku p ārvaldes jaunāko revizoru-provizoru

?ritami Freibergu par aptieku pārvaldes

ekšnieka palīgu, skaitot no Š. g. 1. novembra.
Iekšlietu ministrs A. Kviesis.

Veselības departamenta direktors
J.Kivitckis.

*
Rezolūcija.

1922. g 11. novembri.

Ieceļu provizoru Jāni P u n k u par vecākā revi-
..a vietas izpildītāju un Ausekli Krauks tu

2f jaunākā revizora vietas izpildītāju veselības
Lartamenta aptieku pārvaldē, saskaņā ar likuma
!ļ[ civildienesta 4. pantu, abus skaitot no š. g.
]0. novembra.

Iekšlietu ministrs A. Kviesis.
Veselības departamenta direktors

J.Kivitckis.

Jaunas valstis.
Lietava.

Lietavas seima atklāšana.
Pirmā Lietavas seima atklāšanas sēde

«otika 13. novembrī, ?ēdi atklāja sa-
tversmes seima priekšsēdētājs Stulg inskis,
bet vadīja vecākais seima loceklis Dr. K.
^ri ņus. Šai sēdei piemita tikai svinīgas
?atklāšanas raksturs. Visi seima locekļi

nodeva uzticības zvērestu Lietavas liku-miem. Pec tam nolasīti pienākušie ap-sveikumi. Uz nākošo sēdi 17. novembrīnoliktas_ seima priekšsēdētāja un prezi-dija velēšanas. (Leišu preses birojs.)

Polija.

Seima vēlēšanas.
Seima vēlēšanas notika 5. novembrī.

Piedalīšanas velēšanās bijuse visai dzīva.
Balsojuši apmēram 80% no visiem vē-
lētājiem, bet dažos apgabalos pat pāri
par 90°/o.

Vēlēšanu_ galīgie rezultāti ir sekosi :
Labais spārns, karš apvienojies zem
nosaukuma „Ch-Je-Na", dabūjis 163
vietas. Centrs ievelējis tikai 10deputātus.

Kreisais spārns:
1) nacionālā strādnieku partija —

16 mandāti, senāk — 28,
2) zemnieku partija (Piasti) — 71

mandāts, senāk — 90,
3) „Wyswolenie" — 48 mandāti, se-

nāk — 24,
poļu sociālistu partija — 42 man-
dāti, senāk — 35.

Komunisti dabūjuši 2 vietas. Pie
kreisa spārna pieskaitāma arī radikālā
ksendza Okuņa grupa, kura dabujuse 4
vietas.

Minoritatu bloks ievēlējis 65 dēputaTus".
Žīdu tautas partija, kura vēlēšanās gāja
atsevišķi, dabujuse 17 vietas. Citu mi-
noritatu grupas izvedušas 6 deputātus;
tā tad minoritātēm kopā 88 deputāti.

Jaunā seimā tāpat, kā tas bija
satversmes seimā, nav nevienas partijas,
kurai pašai par sevi būtu drošs vairā-
kums. Labajā spārnā skaitās 163 de-
putāti, kuriem varētu pievienoties, kā tas
bija pirmā seimā, 10 centra balsis —
kopā 173. Uzkrītoša un_ negaidīta ir
centra neveiksme vēlēšanās. Ja satver-
smes seimā centra grupas kopīgi skaitīja
ap 75 deputātu, tad tagad ar lielam
grūtībām viņas izvedušas tikai 10. Nav
ievēlēti pazīstamsis centra vadonis Skuj-
skis un viņa partijas biedrs Kameņeckis,
bijušais Polijas priekšstāvis Latvijā.

Ievērojamu balsu skaitu ieguvušas mi-
noritātes, pateicoties viņu blokam, sat-
versmes seimā bija tikai pavisam 22
minoritatu priekšstāvji, bet tagad būs ap
50 žīdu, 20 ukrainiešu un baltkrievu,
12 vāci un 6 ruteņi. Bez

^
šaubām šie

88 minoritatu deputāti spēles seima lielu
lomu, ja tik šis bloks atkal nesaskaldī-
sies grupās. . L. T. A.

Mītiska-Viļņa-Liepāja.

Minskā panākta vienošanāspar dzelzs-
ceļa satiksmi starp Minsku un Viļņu.
Austruma telegrāfa aģentūra ziņo, ka šo
liniju grib izlietot padomju Krievija ka
tranzita ceļu uz Liepājas ostu.

(Poļu preses birojs.)

Sadursme uz poļu un leišu robežas.
Uz poļu un leišu robežas, netālu no

Lingmjani sādžas, leišu partizāni iesvieda
bumbu ierakumā, kurš noderēja ka pa-
gaidu uzturēšanās vieta poļu robežu zal-
dātiem. No bumbas * ierakums tika
saspridzināts. No 15 tur pastāvīgi
dzīvojošiem poļu _ zaldātiem_ neviens
neatradās ierakuma, _ tadeļ ka viņi visi
bija izsūtīti uz apsargāšanu.

(Poļu preses birojs.)

Ārzemes,
Anglija un Francija.

L i f i 1 d ā, 14.novembrī. (Radio). Angli-
jas sūtnis Parizē, lords Hardings pēdējas
dienās noturējis ļoti svarīgas apspriedes
ar Poankarē, kuru rezultātus angļu poli-
tiskās aprindās uzskata par apmierinošiem.
Hardings angļu valdības vārda aizrādīja,
ka absolūti nepieciešams pil-
nīgi un visos sīkumos sa-
skaņot sabiedroto politiku
pirms Lozannas konferences.
Poankarē tam piekrita. _ Tuvākās die-
nās lords Kersons nosutis franču un
itāļu valdībām memorandu, kura uzskaitīs
visus tos jautājumus, par_ kurtem ie-
priekšējā sabiedroto vienošanas, pec angļu
valdības domām, visvairāk nepieciešama.

Arī Itālijas valdība pilnīgi atzīst ne-,
pieciešamību, ka sabiedrotiem miera kon-
ferencē jāuzstājas ar vienotu fronti.

LTA. '

Māksla.
Nacionālā teātrī vakar pirmo reiz

izradija Annas Brigader jaunāko
darbu „M a i j a u n Paija", pasaka
7 tēlojumos.

Mūsu tautas pasakās attēlota liela daļa
musu_ patiesas, reālās tautas dzīves, kāda
ta ritējuse un veidojušās gadu simteņiem.
Līdztekus pārdabiskām būtnēm un fanta-
stiskiem apstākļiem darbojas gluži reāli
cilvēki ar visām ikdienišķām tieksmēm,
ar visām cilvēciskām vājībām. Reālā
tautas dzīve jūk un mainas ar garu pa-
sauli un vijas un veidojas par jauku
noskaņojumu starp cilvēka aprobežoto
miesīgo spēju un gara un dvēseles vēlē-
jumos, — starp prātu un fantāziju.
Rakstniekiem, kas tautas pasaku episko
vielu prot dramatiski izmantot, še plašs
un pateicīgs darba lauks.

Anna Brigader to prot. To viņa spoži
pierādījuse jau ar savu BSprīdīti" un
«Princesi Gundegu un karali Brusubārdu".

Pasaka par tiklo, pamātes verdzināto
bārenīti un pārāk lutināto, palaidnīgo
mātes meitu, kuru Anna Brigader iz-
vēlējusēs par vielu savam jaunajam
dramatiskajam darbam, ir laikam pate
populārākā starp visām citām mūsu
tautas pasakām. Tikai šāspasakas episki
ritošais notikumu pavediens še tāds, ka
tas sniedz maz dramatiskas darbības.
Kaleidoskopiskā kārtā mēs pavadām
drāmas galveno personu — Maiju viņas
brīnišķīgajā ceļojumā pa apakšzemi līdz
pat elles vārtiem, pa debesu pļavu, _pa
raganu silu u. t. t. bez darbības kāpi-
nāšanas, bez augošas interesesy _ kā jau
tas pasaku drāmās pa laikam mēdz but.
Bet ar pēdējo skatu, kur notiek visas
darbības gala atrisinājums, atslābusē
interese tiek bagāti atalgota ar skaistu,
visu izlīdzinošu beigu noslēdzienu. Jauki
darījuse dzejniece, palaidnīgo, lutināto
mātes meitu nesodīdama vis ar nāvi, ka
tas pašā šaī pasakā mēdz notikt, bet liek
bārenītei Laimu pielūgt, kura tai — jau
diezgan cietušai un izsmietai — pēc trej-
deviņām dienām apsols piedošanu.

Annas Brigader skaistā, dzejiska, īsti
latviskā, no visiem nevajadzīgiem jauni-
nājumiem svabadā valoda arī šo viņas
jauno darbu padara jo mīļu un tīkami
baudāmu.

« Maijas un Paijas" ārējais ietērps vis-
caur īpatnēji latvisks un oriģinelsSe-
višķi dekorācijas ir fantastiski krāšņas,
taisni piemērotas šaī pasaku drāmai.

Izrāde viscauri atzīstama par labi sa-
gatavotu un noskaņotu.

Skaista un īsti savā vietā bija Milda
Riekstiņ sērdienītes Maijas lomā, — ta
bija simbolizētā ideālā bārenīte, par kuru
stāstītas daudz pasakas, par kuru dzied

kautas dziesmas. L u d m i 11 a_ _Šp_i 1-
b e r g, kā nevaidamā, lutināta matēs
mieta lielā mērā valdzināja un aizrāva
skatītājus ar savu reālo spēli.

Publika jauno skatuves darbu, kurš,
kā vērojams, sevišķi patiks arī bērniem
un jaunatnei, uzņēma ar lielu patiku un
autorei pateicās ar izsaukšanu un bagā-
tām puķu balvām.

Arī režisoru A. Mierlauku un
dekoratoru J. Kuģu izsauca.

Ka nams bija izpārdots, pats no sevis
saprotams.

Nacionālais teatrs. Šodien un piekt-
dien Annas Brigader „M aijā un Paija"
izrādes. Cenas zemākas nekā pirmajā
izrādē. — Sestdien, 18. novembrī, pulk-
sten 2 dienā kā valsts svētkos teatrs at-
kal sarīko valsts ierēdņu izrādi
par ļoti zemām cenām (8 līdz 25 rb}.).
Izrādīs šīs sezonas pirmo lielo inscenē-
jumu — Sofokla BĶ ē n i ņ š_ 0 i d i p s".
Vakarā pulksten 7 svinīgā izrādē J. Raiņa
.Krauklītis" ar Raiņa prologu.

Repertuārā uzņemtas jaunas interesan-
tas oriģinalkomedijas: J. Akurateja
BP i e c-i vēj i", A. Upīša «Peldēta-
jā Suzanna" un V. Damberga ,Mes
viņu gūstīsi m".

Teātra birojs.

nrdznlecDa an ropalecia.
Kursi.

Rīgu birža, 1982. gada 16. novembri.
——————_——————————M——^——^——i—_—_?—_——Mg

100 Latvijas rbj. 2,—
Amerikas dolārs 5,15 — 5,20
Angļu mārciņa 23,02 — 23,25
100 Francijas franki .... 34,40 — 34,75
100 Itālijas liras .... 23,29 — 23,76
100 Beļģijas franki .... 32,i 6 — 32,38
100 Šveices franki .... 94,68 — 95,64
100 Zviedrijas kraus . . . 138,24 —139,64
100 Norvēģijas kronas . . . 94,62 — 95,58
100 Dānijas kronas 104,11 — 105,16
100 Čechoslovaku kiome . 16,25 — 16,58
100 Holandes guldf ņl . . . 202 23 — 2G4 27
10000 Vācijas martos . . . 7,08 — 7,15
100 Somijas martas .... 12,80 — 13,06
100 Igaunijas mtitks». ... 1,48—1,52
10000 Polijas maikiss . . . 4,00
Padomes mL ...... —
10 krieva zelta rbļ 25,
Zelts (Londonā) par 1 usci fira

zelta. ........ —
KrieViļas s«drab*{2*

^ ; ; JJ|}
p_ !i*

5/o neatkar, atagēm. . . . 2, 2,1Q
20 zelta Ir. 6°/o Rīg. hip. bJedt.

ķīlu zīmes —
50 zelta fr. 6/« Rsgaa pila. ki.

biedr. ķīlu zīmes .... —
100 zelta fr. 6*/e Rīgas pila. ki. j

biedr. ķīlu zīmes 1

Rīgas biržas komitejas tartacijaa komisijas
priekšsēdētājs A. Kacens.

Zvēr. biržas mākleris P. Rupners.

Risas osta Ienākuši kuģi. .
14. novembrī.

Bure, norvēģu motorkuģis, 500 reg- toa. brutto,
no Karalaučiem ar ozoliem.

Libau, zviedru tvaikonis, 332 reģ. toa. brutto, ne
Liepājas ar gabalu precēm.

Olga, latviešu burnieks, 96 reģ. ton. brutto, nes
Kolkasraga ar dēļiem.

15. novembrī.
Vidzemnieks, latviešu burnieks, 158 reģ. ton.

brutto, no Enguriem ar malku.
Kingisep, krievu tvaikonis. 317 reģ. ton. brotto»

no Pēterpils.
Turaida, latviešu tvaikonis,- 1607 reģ. ton. brutto »

no Ņukastles ar oglēm un koksu.

No Rīgas ostas Izsalusi kuģi.
14, novembrī.

Claro, angļu tvaikonis, 2181 reģ. ton. brutto, uz
Mančesteru ar kokiem gabalu precēm.

Bjarke, dāņu tvaikonis, 1318 reģ. ton. brutto, uz
Kardifu ar kokiem.

Maiga, latviešu tvaikonis, 141,27 reģ. ton. brutto,
uz Stokholmu ar gabalu precēm.

Corvuš, norvēģu tvaikonis, 1317 reģ. ton brutto,
uz Pēterpili ar gabalu precēm.

Vidzemnieks, latviešu bitenieks, 158 reģ. ton.
brutto, uz Enguriem tukšā.

Baltija, latviešu motorkuģis, 79 reģ. ton. brntto,
uz Kristianiju ar gabalu precēm,

15. novembri.
Bure, norvēģu motorkuģis, 500 reģ. ton. brutto»

uz Kristianiju ar gabalu precēm

Liepājas osta Ienākuši kuģi.
14. novembri.

Inger, dāņu tvaikonis, 67 reģ. ton. brutto, no
Alborgas ar kaļķu akmeņiem.

No UepSlas ostas tegējušl kusi.
14. novembri.

J. C. Jacobsen, dāņu tvaikonis, 1220 reģ. ton.
brutto, uz Kopenhāgenu ar jauktu lādiņu.

Telegramas.
(Latvijas telegrāfa aģentūras ārzemju jelegiamas.)

Hamburgā, 13. novembrī. (Volīs).
Hamburgas apkārtnē 300 līdz 400 metru
dzijumā uzieti naftas avoti. Urbšanas
darbus turpina un paredz, ka tie dos ļoti
svarīgus rezultātus.

Londonā, 16. novembri. (Reiters.)
Šonakt sākušas pienākt pirmās zi-
ņas par Anglijas parlamenta
vēlēšanu rezultātiem, galvena
kārtā no pilsētu iecirkņiem. Neskatoties
uz nelabvēlīgo laiku, vēlētāju piedalī-
šanāsvisur bijuse ārkārtīgi dzīva,pulksten 3
rītā ir zināms,ka ievēlēti 152konservatīvie,
20 nacionalliberali, 23 neatkarīgie libe-
rāli, 63 strādnieku partijas kandidāti un
6 neatkarigie. Konservatīvā partija, cik
vērojams, visā visumā patur savus līdzši-
nējos mandātus; vietām viņas kandidāti
uzvarējuši ar lielu balsu pārsvaru, bet
daudzos iecirkņos tikai ar ļoti niecīgu
vairākumu. Konservatīvie ieguvuši klāt,
pēc līdz šim saņemtām ziņām, 7 vietas.
Lielākie ieguvumi tomēr strādnieku par-
tijai — ta uzvarējuse 34 iecirkņos, kur
līdz šim bijis vairākums citām partijām.

Redaktors: II. Arons.

: Latvija un citas valstis.
Ziemeļamerikas Savienoto valstu sūtņa

deklarācija.
Having had the honor this day of

presenting my Letter of Credence to
the President, I desire to express, less
forma!ly, to the people of Latvia, the
lope that they too will receive me with
the satne cordiality and friendliness
which have been extended to me by
their Government.

I wish to assure them that I will
«ver have a personai and sympathetic
interest in their prosperity and happi-
ness and, henceforth, will feel that we
have much in common.

The citizens of the oldest Republic
are keenly concerned in the people of
Latvia and their aehievement of inde-
pendence and it is their wish and
hope that their affairs may prosper.

While aceredited to the governments
of Esthonia and Lithuania, I shall
fzave ray residence in Riga. As
sūch resident, I shall have
a lively interest in all its institutions
that contribute to the learning, the
calture and amusement of its citizens.

I beg the people of Latvia to accept
the assurance of my great esteem, and,
in token thereof, to grasp my hand
in friendship.

F. W. B. Coleman,
American Minister.

(Tulkojums.)
Pagodināts ar to, ka varēju šodien

Iesniegt savus akreditēšanas dokumentus
Prezidentam, es jūtu vēlēšanos griesties
mazāk oficiālā formā pie Latvijas tautas
un izteikt cerību, ka ta uzņems mani
#r tādu pat sirsnību un draudzību, kā
viņas valdība. Gribu apliecināt, ka
man vienmēr būs personīga interese
un simpātijas pret Latvijas labklājību
un laimi; es vienmēr turēšos pie pār-
liecības, ka mums ir daudz kopēja.
Pasaules vecākās republikas pilsoņi
ļoti ieinteresēti par Latvijas tautu un
viņas neatkarības sasniegšanu; tie
vēlas un cer, ka Latvija panāks lab-
klājību.

Esmu akreditēts ari pie Igaunijas un
Lietavas valdībām, bet mana rezidence
būs Rīga. Tādēļ es dzīvi interesēšos
par_ visām šīs pilsētas publiskām
iestādēm, kuras kalpo viņas iedzīvota-
jiem zinātnes un kultūras lauka vai
arī laika pakavēšanai." Es lūdzu Lat-
vijas tautu saņemt manas dziļākās
cienības apliecinājumu un sniegt man
3>retī draudzīgu roku.

F. V. B. Coleman,
Amerikas ministrs.

Notikumi Vācijā.
Be r l i n ē, 15. novembri. Vakar va-

kara Ķelnē no jauna izcēlušies grautiņi,
kuri izsauca angļu karaspēka iejaukšanos.

Diseldorfā arī notikušas sadursmes
starp ielas drūzmu un policiju. Nogali-
nātas 4 personas. Ģeneralstreika kustī-
bai, kura negaidīti izlauzusēs, arodbiedrī-
bas devušas savu sankciju. LTA.



Ais_asiniaīžes krāļ-mi'
_ew_ kases

iiiiejē pil suti
20 novembri 1922. 8., pulksten 10 flļ
Annenieku pagasta nama.

Dienas kā rtl&a:
1) Jaunu st&tutu pieņemšana. ...
2) Priekšlikuma izlemšana par krecme

Sānos tautas banka. hj
Tā ka uz pirmo sapulci 13. novemj

1922. g. neb>ja ieradies vnjadziu»»
biedra skaits, tad 5? Otra s?puUe d*
pilntiesīga pie jebkura kla'esos?

biedru skaita.
^^

_ Vaļo^
Rīgas kara apr. priekšnieks i»lu^

par ntderīgu nozaudēto karaklausiD»
apliecību zem K° 50063, 26-/28- nov.

1922 g. izd. no man padotās P^f'™
uz arm. saimn p-des Rīgas lopkaut.

Jāņa Jēkaba dēla K ļa vi ņ.ajgrdļ^

RJgas kara apr. p/SeS<£siftks i"sifl '''^
oar nederīgu nozaudēto ksraklaus'
tp'hdbt» zt-m f* 669, izdota no

^mierns kara aorinķa priekšmeka,
Eduarda Jufa d." Ķegums v&rdii-

^^

Na€S@waI^fs teatrs*
Ceturtd., 16. un piektd. 17 nov. p- 7 vtf"

atkārtos
JUaim mm (fatt 0

^Sestdien, 18. novembri, pulkst. 2 die"*

Valsts isrfidņu Izrādē
^„3f£ēntnš ^"li "' ? jj

?so fioisklB deparfaula
dažādu maksaiumu piedzinējs paziņo,
ka 1922. «. 20. novembri, pulksten 1
diena, Rīgā, 1. Ķēniņu ielā Ks 21, eksp.
aiteiī, pārdos vairāksolīšanā
Sergeja Matveļeva kustamu mantu,
novērtētu par 12500_ ibļ. un sastāvošu
no dažādām mēbelēm, deļ viņa par
1920. g. proc. peļņas nodokļa segšanas.

Riga, 14. novembrī 1922 g.
Pic-jžinējs H. B a u m a n s.

Ludzas apr. prlekšn. palīgs I. ec.
izsludina par nederīgiem, kā no-
zaudētus, sekošus dokuc.en us:
1) Latvijas p?si, izdotu no Eversmuižas

pagas'a valdes H. augustā 1921. gadā
zem Ns 19( 3, uz pilsoņa Staņislava
Uljana d Ar mana vārda.

2) Kara klausības apliecība, izdotu no
Zemgales artilērijas pulka 4.batarejas
20. martā 1922. gada zem Ns 149y6,
uz pil-oņa Jana Laura d. Mjsiznna v.

Cesvaines pagasta padome
iiis iisiiiā

22 nov mbrf 1922. 3., pulksten 1 dienā.
Ce.svames pagasta namā

„Sfākas kroga** bodes
telpas

uz vienu gadu, no 1. Janvāra līdz
31. decembrim 1923. g.

Piedāvājumi iediedzami rakstiski līdzar 25/« drošības naudas no nosolītāssumas.
Padorre patur sev tie-ības dot priekš-

rocību vienam vai otram uzņēmējam.Tuvākas ziņas pagasta valdes kanclejā.

Ocžiii slginaļomL
Latvijas saldu centrālā

organizācija
izsludina l gaidu pukica 2 k M

nu ' _?U^UZ '
rmaS Ussma

" K"
AeksandraTo83 dHS aPlieci«>u J* 19 uzAleksandras Purlņ un V. gaid. pulcina1 kopa gaidas apliecību K« 15 uz V*«Kalson vārdiem; par nederīgām

Latv.jas gaidu priekšniece

^^^
gaidn vaditāja Vjlh. Vilks.

Citu iKtSžu slufflnfi].
rīsos preču stacija,

17. novembri i s., pulksten 10 no rīta,

Dārdos liiē
sekošus līdz šim no saņSmēiiem

neizpirktos sūtījumus:
1) sūt. Dzelzava—Rīga preču N's 111711,

sastāvošs no i m. kartupeļu, svaigi,
sv. 103 klgr, nojut. P. Krons, saņem,
dubllk. uzrād.;

2) sūt. Rujene — Rīga preču Afs 14512,
sastāvošs no 2 kāst. aboļu, svaigi un
1 m. k«tup.-ļu, sva gi, kopsvara 248

klgr., no ūjītājs J Tunijas, saņem,
dublik. uzrād;

3) (.ūt. Ruj:ne—Rīga pre?u >6 14482 —
3 koka ksstes, vienkāršas, svara 102
klgr., nosūt. N. Kreišmans, saņem,
dublik. uzrāJ.; '

4) sūt. Rujene I.—Rīga preču jNš115950,
4 koka mucas, svarā 18 klgr.,
nosūtītājs S. Lotkiņ, saņem, dubluzrād

Ja uzrādītie sūtījumi netiitu pārdoti
17. novembri š. g., tad

otra ūtrupe
notiks 20. novembri 1922. g.

Rīgas kara ap. priekšnieks izsludina
par nederīgu nozaudēto atvaļinājuma
apliecību zem N» 12070,12 aprīli 1921. g.

Izdotu no Rīgas kara apr. priekšnieka,
nz Filipa Dementija d. Mlchallova v.,

Latgales apgabaltiesas 5. iec.
tiesu pristavs

paziņo, ka saskaņā ar Latgales apgabal-
tiesas uzdevumu 12. decembri 1922.g.,
pulksten 11 rītā, Vecenanu ciema, Micha-
lovas pagastā, Ludzas apr.,

iznireļos
Viktora un 3Sņa Rumbenfku kustamu
mantu, sastāvošu no lopiem, siena,
saimniecības rīkiem un meža, novērtētu
par 25,050 rbļ.

Izzināt sarakstu, novērtējumu, kā ari
apskatīt pārdodamo mantu varēs pār-
došanas diena uz vietas.

Tiesu pristavs A. Mežaraups.

Valkas pagasta tiesa,
Valkas apriņķī, pamatodamās uz savu
lēnumu no 25. augusta 1922. g.
un pagasta tiesu ustava II. daļas
222.—226. pantiem, uza'cina visus mi-
rušā "917. gadā, Ķelles mājas īpašnieka
Jeremija Ertoma mantiniekus, parāda
devējus, parādniekus un visas citas
personas, kutam būtu kādas tiesības uz
atstāto mantojumu, pieteikt šai pagasta
tiesai seSu mčneiu laikā, s'iaitot no
sā sludinājuma iespiešanas trešo reizi
.Valdības Vēstnesī*.

Laikā neiesniegtas prasības un iebil-
dumi tiks atstāti bez ievērības.

Valkā, 25. augasfā 1922. g. J* 14.
Priekšsēdētājs O. Mente.

2 Darbvedis (paraksts).

Tiesu sIoffinfijumL
ligai apgabaltiesa, I. bttaMala,

saskaņa ar savu š. g. 10. novembrī lē-
mumu, meklē uz soda likuma 616. p.
II. d. pamata, apsūdzēto bij. Krievijas
pavalstnieci pie Kaunas gub. piederīgo
Annu Kazimira m. Volovlč, dz, !6. martā
1904 g., kuras pazīmes tiesai nav zināmas.

Visām iestādēm un personām, kurām
zināms, kur atrodas minētā Anna Volovič
un viņas manta, jāpaziņo par to Rīgas
apgabaltiesai, 1 ā ari jāspef attiecīgi soļi
viņas apcietināšanai, ievietojot Rīgas
termiņa cietumā un ieskaitot Rīgas ap-
gabaltieses rīcībā.

Rīgā, 13. novembri 1922. g.
Priekšsēdētāja b. v. Eglits.

Sekretāra oal. Rutkasts.

Paziņojums.
Finansu ministrijas akciju un paiju

sabiedrību sarakstā ievesta:

JaolH dedzināšanas u pārstrādā-
šanas Mi sabiett",

kuras statūti apstiprināti no bij. Krievijas
valdības 1874. g. 26. janvārī. Sabiedrības
mērķis jr kaulu dedzināšana un kaulu
pārstrādāšanas iabriku ierīkošana un
uzturēšana

^
Sabiedrības dibinātāji ir

bij. Pēterpils tirgotāji:
1) Ludviķis Gitsovs.
2) Nikolajs Sevastjanovs.
3) Michails Kobizovs.
4) Vasilijs Jefimovs.
5) Aleksanders Puminovs.

Sabiedrības pamatkapitāls pie statūtiem
iztaisa 2.000.000 kr. rbļ. un sadab"ts
20000 akcijās, par 100 rbļ. katra

^Sabiedrības valde atrodas Pēterpilī.
Sabiedrības pilnvarnieks zv. adv. Fr.
fonSamsons, dz. Rīga, 1. Pils iela
Jfe 18, dz. 5.

Tirdzn. un b. nod. pr-ks A. Kacens.
Revidents A. Zalpeters.

Cesu apriņķa priekšnieka
palīgs 2. iecirkni

dara zināmu, ka 20. novembri 1923 o
pulksten 10 rītā, pie Jaunpiebai 'o!''
pag namanoturēs

*ūtrupi,
kurā pārdos atkiatS vairāksolīšanu
pret tfflīņsamaksu Kārlim Resna»
aprakstītas sekošas mantas: w

vienas rata,
novērtētas par 406 rbļ., dēļ procentual?
peļņas nodokļa piedzīšanas.

Mantu apskatīšana ūtrupes dienā u2vietas. Ns 892
Vecpiebalgā, 10. novembrī 1922. g.

Apr. priekšn. palīgs (paraksts)
Darbvedis Priedīts

Mīļa celti Mmm Mig,
Plosta iela N's 23, 27. novembri 1929 L
pulksten 12dienā,

*izdosiijiiii
mutiska un rakstiska slicensībā bez pēc-

to-giem:
1) 20,30 mtr. gara koka Silta pārbūvi

pār Paces upi, pie Paces dzirnavām
Drošības nauda 9,000 rb;.

2) 14 mtr. gara koka tilta būvi pār
Rojas upes pieteku, pie Ziepamt.
mājām. Drošības rsauda 3,000 rbļ..

Tuvākas zinas loncieia no 9 3. 1'

BBt___—£—MSHKMSiSKS^ai

Ievērībai.
Nozagta vai pazaudēta parādu zīme-

par 6.Ot'O rbļ., kuras termiņš izbeidzas
6. novembrī 1922. g., izdota no gald*
nieka P. Tenisona, Elizabetes
ielā Nu 1; uzskatama par nederīgu.

Meža torgos
Unces mācības un Izmēžlnaiurnu mežniecība

4. decembri š. g., Vecauces pagasta valdes telpās,

pārdos susošus» sausus un Kritušus numurotus RoKus
pēc celmu skaita uz pastāvošiem valsts mežniecības noteikumiem:

Vienības Kvartālu Numurotu koku Novērtējums
Jfe N> N° N» skaits. rubļos.

1. 28, 29 augošu 70 33.600
2. 14, 15, 18 ; 415 75.840
3. 35 , 86 44.760
4. 36 . 337 167.220

5. 37 . 160 94.440
6. 40, 44 , 112 32.280
7. 48 . 400 66.240
8. 49 , 630 139.140
g. 71 , 471 90 960

lft « al Rfi f augušu 560 107.760 \10^'86
^

sausu un krit. 370 12 155
/

,, * s, „ B| augošu S50 132.480 \»' 82' ^ 87
ļ sausu un krit. 315 18.975 ļ

12. 84, 88 augošu 419 12.300
Torgi sāksies pulksten 2 dienā. Pēetorgl nenotiks. Solīšana notiks mutiski un slēgtās aploksnēs, pie kam

torgu dalībniekiem jāiemaksā 10°/o drošības naudas no piedāvātās sumas. Aploksnes ar mazāk ka 10°/o drošības naudas
netiks atzītas

Kā drošības naudas tiks ari pieņemtas:
1) Latvijas va'sts iekšējo aizņēmumu obligācijas par viņu nominālvērtību;
2) Latvijas bankas garantijas;
3) Latvijas banku tekošu rēķnu čeki ar bankas atzīmi, ka viņu banka sedz. Šie čiki jāatmaina pret skaidru naudu

3 dienu laikā pēc torgiem.
Drošības naudu var ari iemaksāt iepriekš torgiem Latvijas banka uz mežniecības tekošā rēķina Ns 901, iesniedzot

torgu komisijai kvītī. Mežniecība patur sev tiesību vjenības noņemt no torgiem vēl torgu dienā.
Tuvāki paskaidrojumi dabūjami Vecauces mežniecības kanclejā. 2

Vecauces m\\i\ m Izmēsīnālsma mežniecības Eānlielis.

Slotas virsmežniecība

pārdos torgos
20. decembri š. g., pulkst. 12 diena, Dignājas pagasti

valdes namā

augošu mežu sekofās uienīfcās:
1. Slotas iec.un nov.,kv. Ns 29, cirsmaM°32, 1921.g.plāt.4,02 ha,nov. 900 lat.
2. , , 74, 31,192!.. » 1,86, „ M4 ,
3. . , 40, , 33, 1921.. , 1,91 . . 152 .
4. , , 41, 1-2, 1922., . 4,66". . 333 .5. , , 41, 3-4, 1922., , 4,02» , 416,
6. . , 26, 7, 1922., . 2,56 , , 1,160 .
7. , , 26, 8, 1922 , , 2,37 , , 671 ,
8. , , 27, 9, 1922.. , 1,93 , . 137 ,
9- . , 28, 11, 1922., , 3,93, , 50,
10. - . 39, , 13, 1922., . 1,41 , » 74 ,
11. . . 39, 14, 19_., , 2,98 . . 506 „V. . „ 52, 15, 1922., . 2,05 , . 170 ,
13. , . 5?, 16, 1922., . 1,24 „ . 297 ,
14. , . 52, . 17, 1922., , 5,18 , . 206 .15. . , 5? , , 18, 1922.. „ 4,52 , , 1,077,
16. , . 28, 20, 1922., , 2,17 , , 1,460 ,17. , , 29, , 21, 1922. . , 2,46 . . 197 ,
18. , , 40, 22, 1922.. , 2,91 , , 74 .19. . , 60, 24, 1922 . , 7,76 , , 475 ,
20. , , 61, „ 25, 1922.. , 4,83 , , 1,164 ,
2'. , . '25, "„ 28, 1922.. , 0,99 , . 85 ,22. . , 36, 29, 19-., . 0,74 , . 143 ,
23. . ., 35, 1922.» . 3,55 , , 823 ,24. „ , 65, , 14,1920., . 1,23. . 110,25. , , 65, 5, 1920., . 1,51 , , 139 ,26. , . 74,. . 6,1922.. , *1,!0 . . 130 „27. . ., 7, 1922., . 2,99 . . 191 .28. . . 66, 8, 1920.. , 1,88 . . 288 .29- . ., 9, 1922. . . 0,49 . . 19 .30. , , 66, 10, 1922., , 2,79 , , 201 ,
31- . ., 11, 1922.. , 0,66 . , 13 ,32., 13, 1922. . . 2,9* . . 438,33. . ., 15, 1922., . 1,71 , , 56 ,34. . .16, 192.?.. . 1,56 . . 79 ,35. . ., , 17, 1922., , 3,22 , , 413 ,36. . ., 18, 1920 , , 1,50 . . 85 ,37- . , 76, . 20, 1920., . 1,43 , . 284
38- . ., 3, 1921.. . 1,97 , _ 170 ,39- . , 63, 4, 1921.. . 2,57 . . 197 .40- . ., 5, 1921., . 1,65 , . 268 .41- » . 63, , 6, 1921., . 1,65 . . 439 .42. . ., 7, 1921. . . 2,23 . . 562 ,43- . ., 21, 1921.. , 2,93 . . 35244. . . 62, 22, 1921. . . 3, 27 . . 45345- , . 26, . 23, 1921.. . 1,49 , . 375 "
46. , . 37, 25, 1921.. . 6,25 , . 90847. . ., 26, 1921.. . 3,34 . . 317 *
48. . ., 27, 1921. . . 3,66 . . 491 *
49. . . 5i, 28. 1921.. , 3,35 , , 361 *
50. . . 38, 29, 1921. . , 463 . . 463 "
51- , , 38, 30, 1921.. . 1,45 . . 63 *
52. . . 70, l, 1923. . , 2,61 . . 1,400 .53. . ., 2, V-23. . , 2,23 . . 1,469 *
54. . . 70, 30, 192i.. . 1,81 . . 1239 "
55. . . 54, . 4, 1923. . . 4,31 ,"
56. , . 61, 6, 1923., . 1,29 . . 813 *
57. . 72, . 9, 19.3.. . 3,99 . . 1,694 "
58. . .1. 1924.. , 1,37 9ļl '59. . . 71, . 2, 1924. . , 2,67 . . 1,478 "
60. . . 79, 4, 1924.. . 3,53 j869 '
61. . . 75, 8, 1924.. , s. jg % > '"
62. Susējas iec,nov.kv. J*75, 30, , 18,30, 1922. . ošus 43 gab. 188 '63. , 32, 12/19, ozoli 103 . * 809 "
61. . 46,ļ

34, ļ . 5;10 1922. .
63,J un 1/21. g. ozjli 36 gab. , jgg

Solīšana notiks mutiski un slēgtās ap'oksnēs.
Pirms torgu sākuma pircējiem jāiemaksā 10°/o drošības naudas no noso-

lījumu vienibu vertibas.
Tuvākas ziņas virsmežniecības kanclejā

Slotas virsmežzinis (paraksts).

4_ S< «a m & n <ra _ I saskaņā ar pastāvošiem noteikumiem, 20. no.
«fl0%i9% I ii «S ??? vembri 1922. gadā, pulksten 10 ritā,

PĀRDOS ŪTRUPĒ
nepieprasītas un noteiktā laikā no īpašniekiem neizņemtās preces un bagāžas

ee v) oj
"> « :& ang B . U %
.tr ffj J2 *ti t:

Preču nosaukums 3% Nosūtīšanas stacija 1~ 5 »
^>u 'S"0 « ss © - $o, 2: o «

Bietes svaigas ..... 74576 Smiltene 4./XI. Rīga I. 7
Sviests svaigs 73372 Līg'-te 9./XI, ' , 62

5983 Ludza 2./XI. , 60
87662 Vecgulbene . . . 10./XI. . 100

2512 Alūksne 9./XI , ' 9*
Kartupeļi svaigi ..... 91445 Kandava 25./K. , 98
Aboļ. . 91445 25./X. . 37
Tepiķis 91445 k 25./X. , T
Kartupeļi svaigi 99546 i Mārciena 16./X.| , llfr
Cūkas gaļa sal 2650 Rujene 30./X. . M

Bini3swsii,j3iiis.iL
Mežstala skolai, vajadzīgs

skolotais (!
ar pilnas pamatskola*

tiesībām.
Kandidāti , tiek uzaicināti pieteikties

rakstiski, vai ierast'es personīgi pie P"
gasta padomes 5. decembri 1922. 8«
pagasta nama uz velēšanām.

Priekšsēdētājs Vaid man8'
Darbvedis P. Šotnieks.
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