
Paziņojums.
Saskaņa ar likumu par Saeimas vēlē-

šanām nodibināta centrālā vēlēšanu ko-
misija sekoša sastāvā:

Saeimas ievēlētie locekļi:
Ansis B u še v i c s,
Otto Nortācs,
Pēters Siecenieks,
Marģers Sk ujenieks,
Pauls Šimans,
Antons V e 1 k m e ;

Valsts Prezidenta pilnvarotā persona —
tiesu palātas loceklis Konstantīns
G a i g a 1 s, un

senāta kopsēdē ievēlētais — senāta ap-
vienotās sapulces un administra-
tīvā departamenta priekšsēdētājs
senators Kristaps Valters.

Rīgā, 1922. g. 20. novembri.
F. Vesmans,

Saeimas priekšsēdētājs.

J. Vesmans,
Saeimas sekretārs.

Saeima.
Sede 20. novembri.

Sēdi atklāj pulksten 5 20.
Nolasa ienākušos apsveikumus un pa-

ziņojumu, ka par Valsts Prezidentu ie-
vēlētais J. Čakste nolicis deputāta psln
varas un ka viņa vieiā nāk K. Skalbe.

Pēc dažu jautājumu nokārtošanas
stājās pie komisiju vēlēšanām.
Agrarko misijā ievēl: Irbi, Korecki,
Firksu, Lindšņu, Kotanu, Ducenu,
Grantskalnu, Aiberingu, Velkmi, A. Kal-
niņu, E Šautru, R. Ivanovu, Buševicu,
Rudzi, Kaieju, Rozentalu; ārlietu
komisijā — J. Vesmani, Salnaju,
KHvi, R. Kalningu, P. Šmani, Rancanu,
Cieleau un Menderi; finansu un budžetu
komisijā — P. Berģi, J. Vesmani, Fr.
Trasunu, Klivi, Siecenieku, A. Kalniņu,
J. Trasunu, Skujenieku, R. Kainingu,
Dubinu, Hanu, Bilmani, Buševicu, Bsst-
janu, Menderi, Dēķenu; izglītības komi
sijā nāk Koreckis, Kellers, Kotans, Kub-
lickis, Dēķens, Maizels, Grinbergs, Gaiļīts,
Briedis, Felsbergs; kara lietu komisija —
Zemgals, B. Kalniņš, Lejiņš, Ducens,
Bočagovs; lūgumu un sūdzību komisija —
P. Beiģis, Grantskalns, P. Kalnļņš,
R. Ivanovs, Fišmans; juridiskakomisija —
Bachmans, Holcmans, Bcčagovs, Knops,
Dzenis, ŠImans, Kviesis, A. Bergs,
Menders, Buševics, Cielens, _N. Kalniņš,
Zemgals; pašvald baskomisija — Lorencs,
Būv meistars, Bullis, Rudzitis, J, Rubulis,
Grantskalns, Goldmans, Jubuls, Nuioks,
Verbickis, Bauers, Kasparsons; piepra-
sījumu komisijā — Nuroks, N. Kalniņš,
Bastjāns, Pauļuk? , Nonacs; Saeimas lo-
cekļu izmeklēšanas komisijā — Gailītis,
Mender?, Dēķens, Bachmans, Verbickis;
sociālās likumdošanas komisija —
N. Kalniņš, Rozentals, Morics, Būv-
meistars, Briedis, Alberings, Reinhards,
Bakans, Kublinskis, Bachmans, Dukurs,
Dubins, Fegezaks; publisku tiesību un
valsts iekārtas komisijā — J. Trasuns,
V. Rubuls, Petrevics, A. Bergs, Nonacs,
Kviesis, Goldmans, Šīmanf, Lorencs,
Cielens, Bastjāns, P. Kalniņš, Maizels;
tirdzniecības un rūpniecības komisija —
Arv. Kalniņš, Birkhans, Hans, Dzenis,
Siecenieks, Bilman? , Lorencs, Skujenieks.

Sēdi slēdz pulksten 8 un 15 min.
Nākošā sēde 24. novembrī, pulksten 5.

SsMitai testi!® paigoinni
Iecelšanas.

Rīkojums N: 128.
1922. g. 10. novembrī.

§ 1.
Atlaižu no amata Bebrenes virsmežniecības otrās

šķiras virsmežziņa vietas izpildītāju Pēteri Domb-
rovski uz civildienesta likuma 36. pan'a pamata,
par nolaidību un nespēju, skaitot no 1922 g.
20. novembra.

§2.
1) Pārceļu dienesta laba Ugāles virsmežniecības

pirinās šķiras virsmežzini Jūliju Zuševicu tanī
paša amatā uz Bebrenes virsmežniecību, skaitot no
1922. g. 20. novembfa,

2) pārceļu dienesta labā Burtnieku virsmežnieības
otrās šķiras virsmežzini Jāni Celmu tanī pašā
amatā uz Ugāles virsmežniecību, paaugstinot viņu
par pirmās šķiras vitsmežiini, skaitot no 1922. g
20. novembra

§ 3.
Ieceļu Dundagas virsmežniecības pirmās šķiras

iecirkņa mežzini Gustavu Blachinu par otrās
šķiras virsmežzini Burtnieku virsmežniecībā ar
IX. amma kategorijas algu, skait ,.t no 1922. g.
20. novembra.

Zemkopības ministrs A. Kalniņš.
Mežu departamenta direktors K. Melderis.

*
Rīkojums J* 1!9.
1922. g. 13. novembrī.

Ieceļ»?, ieskaitu valsts civildienestā un apstiprinu
amata pilsoni Jāni Andreja dētu Kalniņu kā
pirmās šķiras iecirkņa mežzini Ugāles virsmežniecībā
Zum iecirkni, ar XI. amata kategorijas algu, skaitot
no 1922. g 16. novembfa, pārceļot Zūru iecirkņa
mežziņa vietas izpildītāju Emilu Strausu tanī
paša vitsmežniecībā va Ugāles iecirkni, skaitot
no 1922. g. 25. novembļa.

Zemkopības ministrs A. KalniņS .
Mežu departamenti! dsrektors K. Melderis.

*
Rīkojums Ns 130.

1922. g. 13. novembri.

§ 1
Pārceļu: 1) uz brīva līguma pamata pieņemto

Elkšņu virsmežniecības trešās šķērss iecirkņa mežziņa
vietas izpildītāju Kārli Rennertu dienesta labā
tat>i pašā amatā uz Jēkabmiesta virsmežniecību,
skaitīt no 1922. g. 25. novembra,

2) Ugāles virsmežniecības rtrās šķiras iecirkņa
mežziņa vietas izpildītāju Hermani Gutmani
dienesta lhbā t.*ni pašā amatā uz Elkšņu virs-
mežniecību, sknitot no 1922. g. 25. novembfa,

3) Daudzevas virsmežniecības rakstvedi Jāni
Rūdolfu dienesta labā ranīpašā amatā uz Elkšņu
virsmežniecību, skaitot no 1922. g 1. decembfa.

§2-
Atsvabinu n?> amatu, uz paša lūgumu, pieņemto

uz brīva līguma pamata Elkšņu vhsmežniecibas
rakstveža vietas izpildītāju Krišu Kanderamu,
skaitot no 1922. g 1. decembra.

§3.
Mainot ša gada 14. sepiembp rīkojumu zem

X» 89 par Lugažu virsmežniecības trešās šķiras
iecirkņa mežz ņa vietas izpildītajā Indriķa Ins-
berga atsvabināšanu no amata, atstāj * viņu arī
turpmāk minētā amatā Lugažu virsmežniecībā.

Mežu departamenta direktors K. Melderis.
*

Ar zemkopības ministra rīkojamu
laikā no 1922. g. 1 oktobra līd« 1 novembrim
zemju departamenta mērniecības daļā ieskaitīti:

1) III. Šķiras mērnieks Augusts Zommers no
3. oktobfa,

2) III šķiras mērnieks Vidvuds Jurevics no
3. oktobfa

3) 111. šķiras mērnieks Eduards Birznieks no
3. okt bfa , _ . _

4) vecākais mērnieks Pēteris Putniņš no

3. oktotp, „,.,
5) I. šķiras zīmētāja Pauline Millerson no

3. oktobfa,
6) I šķiras vecākais inženieris Jen.abs Jan-

sons no* 15 sept mbra.
Izslēgti 1) II. šķiras mērnieks Jānis Jostsons

uo 16. oktcbra u? paša lūgumu,

2) Hi. šķiras mē<nieks Alberti Upmals no

24 augusta, kā patvarīgi Ptstajis dienestu,

3)1. šķiras mērnieks Jānis Vassarajs no

6. oktobfa uz paša lūgumu
4) III. šķiras mērnieks Teodors Vi toliņ3 no

7. oktobfa uz paša lūgumu,

5) mērnieks revidents _ Pēteris Oa 1111 s no

28 septemc-M uz paša lūgumu,

6)1 Ws mērnieks Artu.s Dimburgs no

21 septembra uz paša lūgumu,
7)111. šķ'ras mērnieks Alberts Mednis no

27 septembra cz paša lūgumu,
8) II šķiras mērnieks Jānis Tomsons no

i oktobra uz paša lūgumu
1: apriņķa mērnieks Kārlis Jaunzems

„«,.mērnieku-revidentu no 15. oktobfa,
P8

2) mērnieks revideats Ernests Ozols par ap-

riņķa mērnieku no 15. oktcbfa1
*** ^niecības *I«

«"J^^.nl,.
Darbvedis R. Ķēķis.

Meklējamo personu saraksts Nr. 72.
(1. turpinājums. )

g, . Uzvārds, vārds, tēvu vārds, „ v«i «uvi*tiT,«m,
3 vecums, piederības vieta! Ksa »*»«. « k^« '*!»« Val «PcieHnama

I* dzīves vieta pēdējā laikā, ira par ko apvainots,
ra kas darāma

*•* ārējais apraksts (pazīmes). ^ »pv»bu». atrašanas gadījumi.

6360. Burichs, Sēro jons Ivana Jelgavas pilsētas pref. ar rastu Paziņot dzīves vietu
dēls, Krievijas pav., 1922. _g. 9. oktobrī J* 2426, meklētājam,
piederīgs pie Kurskas, saskaņe ar Liepājas apgabal-
25 g. v., bez noteiktas tieses spried. 1922. g. 3. febr.,
dzīves vietas. izraidāms iz Latvijas. (BVald.

Vēsfn." J* 217, 1921. g.
6361. Bergs, Ādolfs Jāņa d., Latgales apgabaltiesas krimi- Paziņot Latgales

27 g, v., pied. pie nalnodaļa 1922. g. 3. oktobri apgabaltiesai.
Rīgas pilsētas, luter- Jvfs 12175, apv. uz soda lik.
ticigs, pēdējā dzīves 676. p. 1. d.
vieta Daugavpilī, Mas-
kavas ielā N» 61.

6362. Burneiks, Vladislavs Talsu apr. priekšn. ar rakstu Paziņot dzīves vietu.
Osipa d., 24 gad. vecs, 1922. g. 21. oktobrī J* 1903,
piederīgs pie Rīgas pil- sodīts admin. kārtā par pie-
sētas, leišu tautības, pēc dzeršanos ar 40 zelta frankiem
nodarbošanās mežu naudas soda, vai 20 dienām
strādnieks, līdz 1922.g. aresta, pēc 1922, g. 21. jūlija
24. augustam dzīvojis lēmuma Ns 1903.
Rīgā, lielā Ņevas ielā
Ms 1, dzīv. 5, pēc kam
esot aizbraucis uz Val-
kas apriņķi.

6363. Balod, Karija Andreja Latvijas kāja tiesas priekš- Nogot zem sevišķas
m, dzimuse 1895, g. sēdētājs ar rakstu 1922. g. policijas uzraudzības
15. martā, piederīga pie 11. oktobrī Ns 9354, apvain. un paziņot 2. iec.
Valmieras apr., Vec- uz sod. Iik. 190. p. 1. d. kara izmeklēšanas
saiaces pagasta, dzīvoja (1921. g. 4. nov. Satv. Sap. tiesnesim.
Rīgā, Pemavas ielā 21, pieņemtā redakc.),,
uz paga du personas - .
apliecības J* 463 pa-
mata, izdota no Rīgas
prefektūras, nodarbo-
šanās — slepena pro-
stitūcija, 1922. g. aprīlī
atstāj u se savu dzīves
vietu, teikdama aizejot
uz Aleksandra augstumu
sliotnicu, kur nav iera-
dusēs.

6364. Burkevičs, Augusts Jāņa Valkas apr. 2. iec. izmekl. Apcietināt,
d., čigāns, 30 līdz 35 tiesn. ar rakstu 1922. gada
gadus vecs, piederīgs 27. sept. Ns 3077, apvainots
pie Cēsīm, labai rokai uz sod. lik. 51. un 585. p. p.
viens pirksts līk*, ple-
cīgs, pamazs, 1919. g.
dzīvojis Opē, J921 g.
septembrī redzēts Rīgā.

6365. Balerts, Alfrēds Indriķa Latgales diviz "y.is staba pr ks Paziņot dzīves vietu
d., atv&ļināts līdz turp- ar rakstu J922. g 29. sept. meklētajam,
mākam rīkojumam no Ns 3553, dēļ valsts zaudējumu
kara dienesta Latgales piedzīšanas,
partizāņu puika, kara
laika ieiēdnis. Pēdējā
dzīves vieta Rīgā, Baz-
nīcas ielā Ns 9/11,
dzīv. 8, pēc ievāktām
ziņām izrakstīts 1921. g.
8. oktobrī uz Kurzemi.

6366. Černigins, Pēters Ivana Latgales apgabaltiesas krimi- Paziņot meklētajam,
dēls, 30 g.v., piederīgs nalnodaļa ar rakstu 1922. g.
pie Daugavpils pilsētas, 3. oktobrī J* 12183, apvain.
pastāvīgā dzīves vieta uz sod. lik. 578 p. 3. d.
Daugavpils apr., Višķu
pagsstā, Skivišku dzir-
navās.

6367. Celms, Lūcija Miķeļa Iekšlietu ministrijas karagu- Nogādāt bēgļu etapa
meita. stekņu trn bogļu nodaļa ar punkta Rīga, Ka-

rakstu 1922. g. 13. oktobrī zaķu iela Ns 3/5,
M 128159, nav reģistrējuses pārziņa rīcība,
bēgļu etapa punktā.

6368. Darkevič, Otilija Viļā Jelgavas pils. iec miertiesu, ar Apcietināt un nosūtīt
meita, 25 g. v., pēdējā rakstu 1922. g. 2_. oktobrī meklētajam.
d?īves vieta Svētes pag., Ns 5674, apv. par zādzību.
Jelgavas apr.

6369. Dementjevs, Konstan- Latgales apgabaltiesa, Ludzas Paziņot dzīves vietu,
tins, pied. pie Ludzas apr., 5. iec. miertiesn.ar rakstu
apr., Kačanovas pag., 1922. g. 20. oktobrī K 1883,
Maksimo/as ciema. apv. uz sod. lik. 230., 510.

un 474. p. 2. d.
6370. Dāvis (Dāvids), Volde- Cēsu apr. 2. iec. izmekl. ties- Apcietināt un no-

mars (Vladimirs)Pētera nesis ar rakstu 1922.g. 17.ok- gad_at meklētajā rī-
dēls, dzim. 1892. g. tobrī Ns 2799, apv. uz sod. ciba.
8. janvāri, pied. pie lik. 430. un 427. p.
Mēdzules pag., Cēsu
apriņķī.

lāMļas valdības %ģm oficiāls laikraksts
iznāk katru dienu, izņemot JĒ^^^^^^ svētdienasun svētku dienas

Redakcija:
Jpi^^^^^^^^^ Kantoris un ekspedīcija:

Riga,piIlNk2. Tel. *ft9-89
^^^^^^^
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Sludinājumu maksa:
a) tiesa sludinājumi līdz 30 vien-

slejīgam rindiņām .... 180 rbļ. — kap
> par katra tālāku rindiņu . . 6 , — ,

b) citām iestādēm nn amata per-
sonām, par katra vienslejīgu
rindiņa 8, — .

c) privātiem par katra vienslejīgu
rindiņu 10 , — .

gļafesa par .Valdības Vēstnesi « sakot no I. janvāra:
Saņemot ekspadloijā:

fļļ l mēnesi 75 rbļ. — kap.

PleeOtot mājā un pa pastu:
Mi 1 mēnesi 80 rbļ. — kap.
tu atsevišķa numura: saņemot

ekspedicijā\ S , 25 ,
fi§ atkalpārdevējiem.... . . 3 . 75 ,



6371. Dzērve, Tukuma lielin. Svarīgu lietu izmeklēšanas Apcietināt, ievietot
apsardz. rotas vada ko- tiesn. pie Jelgavas apgabal- cietumā un paziņot
mandieris. tiesas ar rakstu 1922. g. 12 ok- meklētājam.

tobri Ns 1621, apv. uz sod.
lik. kr. 455. p. 6., 9. un
12. punktiem.

6372. Friedenbergs, Tukuma Svarīgu lietu izmekl. tiesn. Apcietināt, ievietot
lielin. apsardzīb. rotas pie Jelgavas apgabaia tiesas cietumā un paziņot
kareivis. ar rakstu, 1922. g. 12. okt. meklētājam.

zem Ns 1621, apv. uz sod.
lik. kr. 455. p. 6, 9. un
12. punktiem.

6373. Grišans, Pēteris Antona Latvijas karatiesas priekšsēd. Apcietināt, ieskaitīt
d., 22 g. vecs, piederigs ar rakstu, 1922. g. 7. oktobri Latgales apg. tiesas
pie Daugavpils apr. zem Ns 9175, apv. uz sod. Daugavpils apriņķa,
Dagdas pag., Selevcu lik. 468. p. 1. d. 3. iec. izmekl. tiesn.
sādžas. ticībā un paziņot.

6374. Gerķis, Alfride Andreja Latgales apg. tiesas, Ludzas Paziņot dzīves vietu
meita, dzim. 1902. g., apr., 5. iec. miertiesu, ar rakstu meklētājam,
piederīga pie ļrkuckas 1922. g. 9. okt. zem Ns 1802.
pilsētas, Sibirija. apv. uz sod. lik. 272. p. 1 pkt.

6375. Holstovs.Kirils Ignata d., Tas pats, ar rakstu 1922. g. Paziņot dzīves vietu
1920gada dzīvoja Rē- 20. okt. zem Ns 1886, apvain. meklētājam,
zekne, Pinara iela Ns 39 uz s. 1. 475. p.
un Ludzas apriņķī, Bal-
tinovas pagastā Mati-
jevskas fermā.

6376. Horočinska .AnnaOsipa Rīgas apgab. tiesas V. iec. Apcietināt,
meita, dzim. 1905. g,, izmeklēšanastiesnesis,ar rakstu
poliete. 1922.g. 4. okt. zem Ns2273, —

apv. uz sod. lik. 616. p.

6377. Ječs, Juris Friča d., Latgales apgabaltiesas kri- Apcietināt un pa-
26 g. vecs, piederīgs minalnodaļa ar rakstu 1922. g. ziņot Latgales ap-
pie Liepājas apr., Durbes 5. oktobri, zem Ns 12304, gabaltiesai.
pag., luterticīgs, agrākā apvainots uz sod. lik, 49. p.
dzīves vieta Liepājas un 455. p. 12. pkt. uu 589. p.
apriņķī, Durbē. 2. d. 5. pkt.

6378. Imermans, Jānis Kriša Kuldīgas apr. priekšnieks ar Paziņot dzīves vietu
dēls, 35 g. vecs, pied. rakstu 1922. g. 7. oktobrī, Kuldīgas apriņķa
pie Lutriņu pag., dzīv. Ns 997/5§5/I, sodīts ar apr. priekšniekam.
Cieceres pag. Uipju priekšnieka lēmumu ādmini-
muižā, vidēja auguma, strativā kārtā ar 20 zelta
gaļšiem matiem un frankiem vai 14 dienām aresta,
ūsām, palīku degunu, par ieroču turēšanu bez atļaujas.
Latvijas pase zem
J* 104, jzdota 1920. g.
19. jūlija, no Brocēnu
pag. valdes.

6379. Jačus, Jaroslavs Mārliņa Liepājas prefekts ar rakstu Paziņot dzīves vietu
dēls, dz. 1856. g., pied. 1922. g. 16. oktobrī, zem Liepājas prefektam.
pieKaunas gub., pē- Ns 3538/11, dēļ 1922. gada
deja dzīves vieta Lie- 23. augusta lēmuma izpildī-
pājā, Terēzes ielā Ns 18. šanas par iebraukšanu Latvijā

bez atļaujas.
6380. Kudravcevs, Kondratijs Latvijas kara tiesas priekšsē- levietotRīgaskaraiz-

Feodora d., dzim. 1901. dētājs 1922. g. 11. oktobrī ar meklēšanas cietumā,
g. 21. sept,, piederīgs rakstu zem N>. 9359, apvain. ieskaitot 1. iec. kara
pie Rēzeknes pils., pa- uz kara sod. lik. 128., 133., izmekl. tiesn. rīcībā
stāvīga dzīves vieta 161. p. un sod. lik. 174. p. un paziņot.
Ludzas apr., Rundanu 1. d.
pag., vecticībnieks, bez
izglītības, baltkrievs, pēc
nodarbošanāszemkopis.

6381. Kononovs, Teodors Jē- Latgales apgabala tiesas krim. Apcietināt un pazi-
kaba d., 32 g. _v., pie- nod. 1922. g. 11. oktobrī ar ņot meklētājam,
derīgs pie Rēzeknes rakstu zem Ns 12598, apvain.
apr., Andrupinas pag, uz sodu lik. 51. p. 1. pkt.ua
Skrabu ciema, vecticīb- 471. p. 1. d. 3. pkt.
nieks, pēdējā dzīves
vieta Rēzeknes apr.,
Andrupinas pag, Skrabu
ciemā.

6382. Kononovs, Uljans Jē- Tas pats. Tāpat,
kaba d., 26 g. vecs,
piederigs pie Rēzeknes
apr., Andrupinas pag.,
Skrabu ciema, _ vecticīb-
nieks, pēdējā dzīves
vieta turpat. /

6383. Kaškovičs, Matvejs Pē- Ar Daugavpils apr. priekšu. Izpildīt lēmumu un
tera d., 23 g. vecs, lēmumu, 1922. g. 28. jūlijā paziņot.
pied. pie Daugavpils zem Ns 3120, sod. par nelegālu
apr. Pridruiskas pag., robežas pārnākšanu ar 20 zelta
dzīves vieta turpat. franku vai 14 dienām aresta.

6384. Kārkliņš, Jānis Friča d., Svarīgu lietu izmekl. tiesn. Apcietināt, ievietot
Tukuma revoluc.tribun. pie Jelgavas apgabaltiesas ar cietumā un paziņot
loceklis. rakstu, 1922. g. 12. oktobra meklētājam.

zem J* 1621, apvain. uz sod.
lik. kr. 455. p. 6. punkta.

6385. Krūmiņš, Tukuma lielin. Tas pats, apv. uz sod. lik. Tāpat,
apsardz. rotas kareivis, kr. 4557, 6., 9. un 12. puktiem.

6386. Kanbergs. Konstantīns Tukuma apr. izmeklēšanas Apcietināt un ieskai-
Alekseja d., 30 g. v., tiesnesis, ar rakstu 1922. gada tīt meklētāja rīcībā,
pagara auguma, augs- 3. oktobrī zem J* 1752, —
žoklī priekšā divi izēsti apv. uz s. I. kr. 51., 581, p. 3. d.
zobi. Līdz jūlija mēn. („Vald. Vēstn." 41. numura —
1922. g. dzīvojis Slokā. 1922. g. kārtas J* 3495).

6387. Kozlovskis, Rūdolfs Jura R. a. i. Valkas apr. II. iec. Apcietināt un pa-
dēls (vai Kriša d.), čt- izmeklēšanastiesnesis,arrakstu ziņot.
gans, apm. 50 g. v., 1922. g. 27. septembrī zem
piederigs pie Bauskas M 3077, — apv. uz sod. lik.
pils., vidēja auguma, 618. p.
garenu seju.

6388. Krūmiņš, Pēteris Pe- Valmieras apriņķa priekšnieks Paziņot dzīves vietu
tera d., 39 g. vecs, ar rakstu 1922. g. 16. oktobrī meklētājam,
piederīgs pie Smiltenes zem Ns 8053, sodīts par _ kār-
pag., Valkas apr., dzī- tības un miera traucēšanu

vojis Valkā, Rīgas ielā piedzēruša stāvokli pec le-
No 16. mumem š. g. 12. un

25. augusta, !* 9512 un 9588,
pēc pirmā lēmuma ar 500 rbļ.
vai 3 dienām aresta un pec
otra lēmuma ar 1500 rubļiem
vai 10 dienām aresta.

6389. Lūkass, Alberts Pētera Valmieras apr. priekšnieks ar Paziņot dzīves vietu
dēls, dz. 1884. gada rakstu 1922. g. 16 oktobrī meklētajam.
9. martā, piederīgs pie zem Ns 8053, sodīts pec viņa
Imantas (Mujānu) pag., lēmuma 1922. g. 25. marta
dzīvojis Imantas pag. zem J* 8547, par ieroču tu-
Krumpinu mājās, vidēja rešanu bez atļaujas ar 8000 r.
auguma, blonds, pase vai 1 mēnesi aresta,
izdota no Mujānu pag,
valdes 1920. g. 14. ap-
rīlī zem Ns 419.

6390. Likums, Augusts Bēr- Valmieras apr. 2. iec. izmekL Apcietinatjin ieskāt,
tūļa d., 33 g. v., pie- tiesn. 1922. g. 19 oktobri ar tīt meklētajā rīcībā,
derīgs pie Kauguru pa- rakstu zem M 2909, apvain.
gasta, vidēja auguma, uz sodu lik. 157. un 590. p.
platu, tuklu seju, gaiši
dzelteniem matiem. Pē-
dējā dzīves vieta Kau-
guru pagastā.

6391. Līkums, Arturs Pētera Latvijas kara tiesas priekš- Ievietot civilresora
d., Rēzeknes kājnieku sēdētājs 1922. g. 6. oktobrī cietuma un ieskaitīt
pulka bij. leitnants, ar rakstu zem JMš 9171, apv. kāja tiesas rīcībā,
dzim. 1900. g. 14. maijā, uz sodu lik. 1903. g. izd.
luterticīgs, piederīgs pie 448 un 440. p.
Unguru pag., Valmie-
ras apr.

6392. Meirant, Rozālija Stani- Ar Daugavpils apriņķa _ pr-ka Izpildīt lēmumu tm.
slava m,, 49 g. veca, 1922. g. 28. jūlija lēmumu paziņot.
pieder pie Ilūkstes apr., zem Ns 3116/III. sodīts par
Sventes pag. nelegālu robežas pārnākšanu

ar 20 zelta fr. vai 14 dienām
aresta.

6393. Michailovs, Vladislavs Daugavpils pils. pref. 28, sept Paziņot dzīves vietu
Ādama d., 49 g. vecs, ar rakstu Ns 142157, sodīts ar meklētajam.
Latvijas pavalsta, katoļ- viņa 1922. g. 24. augusta lē-
ticīgs, pēdēja dzīves mumu zem >fe_ 1633, par atra-
vieta Daugavpilī, Orlas šanos publiskā vietā iereibušā
ielā Ni 84. stāvoklī ar 100 zelta fr. vai

1 mēnesi aresta.
6394. Micits, Jānis Jāņa d., Svarīgu lietu izmeklēšanas Apcietināt, ievietot

Tukuma revolucionārā tiesnesis pie Jelgavasapgabal- cietumā un paziņot
tribunāla loceklis. tiesas, ar rakstu 1922. g. 12. meklētājam.

oktobri zem Ns 1621, apvai-
nots uz sod. lik. kr. 455. p.
6. pkta.

6395. Marcinkevič, Līne Pē- Jaunjelgavas apriņķa priekš- Paziņot dzīves vietu,
tēja meita, piederīga nieka palīgs II. iecirknī ar
pie Jaunjelgavas, pē- rakstu 1922. g. 26. augustā
idejā dzīves vieta turpat, zem Ns 2478, sodīta par sa-

biedriska miera traucēšanu ar
Jaunjelgavas apriņķa priekš-
nieka lēmumu 1922. g 6.
maijā zem J*fe 819 ar 20 zelta
frankiem.

6396. Marcinkevič, Klāra Pē- Tas pats. Tāpat
tera meita, piederīga
pie Jaunjeigavas, pē-
dējā dzīves vieta Rīgā,
Šreienbušā. Maza au-
guma.

6397. Māggi, Irene - Teresija Rīgas apgabalt 13. iec. izm. Paziņot dzīves vieta.
Jēkaba meita, dzim. tiesn. ar rakstu 1922. g.
1900. g. 7. janvārī, 30. sept J* 2043, apvain.
piederīga pie Igaunijas, uz soda lik. 279. un 616. p.
Tērbatas apr. Heiligen-
see pagasta, igauniete,
luterticīga, pēdējā dzīv.
vieta Rīgā, Matisa ielā
J* 80. dz. 47.

{Turpmāk vēl.)

Administratīva departamenta direktor» I. ieva.
Iekšējās apsardzības pārvaldes priekšnieks J. Garoši?£

Prese.
igauņi par Latvijas Valsts Prezidentu.

„Postim_ees" sniedz 18. novembrī
saviem lasītajiem īsu J. Čakstes biogrā-
fiju un raksta psr mūsu Valsts Piezi-
dentu:
_ „Latvju tautas un valsts vadība uzti-

cēta politiski _ nobriedušai un piedzīvo-
jumiem bagātai personai. Parlaments,
viņu ievelēdams, deva paraugu visai sa-
biedrībai. Tauta ir apmierināta.

Igaunija's tuvākā_ kaimiņa, Latvijas,
iekšējas dzīves nokārtošanās igauņiem ir
ļoti lielā svarā, tāpēc igauņiem jāpie-
griež vērība Latvijas Valsts Prezidentam,
kam ir ļoti plašas tiesības, kas stabilizē
valsts politisko dzīvi un ir valsts varas
priekšstavis ārzemes. Igauņi cerē, ka
jaunais Valsts Prezidents, kas atbalstās
uz plašam tautas aprindām un pa-
zīstams ar savu izturību darbā un sa-
ticību, nodibinās ar kaimiņu valstīm ilg-
stošas draudzīgas attiecības uz drošiem
pamatiem, novēršot visas sīkas berzē-
šanas."

Latvija un citas valstis.
Latvijas dibināšanas diena Maskavā.

Maskavā, 19. novembrī. Latvijas
neatkarības svētku dienā mūsu sūtni
Maskavā apmeklēja un izteica laimes
vēlējumus Čičenns, Gaņeckis, atbildīgie
ārlietu komisariāta darbinieki, Vācija»
sūtnis Maskavā grafs Brokdoifs Rancaus
līdz ar sūtniecības padomnieku Radovicu,
Bultijas valstu, Anglijas, Austrija? , Čecho-
slovaķijas, Itālijas, Zviedrijas, Norvēģija»
un Afganistānas diplomātiskie prieks-
stavji. LTA.

Somija un Latvija.
Helsiņforsā, 19. novembri

Latvijas patstāvības svētku dienā 18. no-
vembrī Latvijas sūtni Somijā Zariņu ap-
meklēja un izteica laimes vēlējumu»
Somijas ministru prezidents Kallio, ār-
lietu ministrsVennoia, ārlietu ministrijas
augstākie ierēdņi un diplomātiskā kor-
pusa priekšstavji. Valsts prezidenta vārdā
apsveica prezidenta vecākais pulkvedis
Haemaelainens.

Helsi ņforsā, 19. novembri.
Viborga sarīkots latviešu vakars, kūja
uzstājas ar plašāku referātu par Latviju



.maģistrs Oikarinens, un Viipurin Laulā
Veikoi ar somu un latviešu dziesmām,
gez tam demonstrēti Latvijas ārlietu
jninistiijas gaismas skati. Rektors Rozēn-
os runājis par latvju un somu tuvinā-
šanos un uzsaucis augstas laimes jauu-
tevēlētājam Latvijas prezidentam Čakstem.
flc tam nodziedāta Latvijas valsts himna.
Vakarā vispār valdijuse liela sajūsma
par .Latviju. LTA.

Jaunas valstis

Lietava.

Notikumi Lletavā.
Sakarā ar Lietavas seima sanākšanu,

ļjetavas ministru kabinets iesniedza
valsts prezidentam Stulģinskim atlū-
gumos.

Lietavas seima priekšsēdētaja un pre-
zidija vēlēšanas notiks 21. novembrī.

LTA.

Urzemes:
Jaunais Vācijas kancieris.

Dr. V i l_h e 1m s Kuno, kurš uzņē-
mies jaunā Vācijas ministru kabineta sa-
stādīšanu, ir 47 gadus vecs. Pēc studi
jām augstskolā viņš iestājies valsts die-
nestā un ilgāku laiku strādājis kā refe-
fents*Prūsijas finansu ministrijā. Pasau-
les kara laikā viņš spēlēja ievērojamu
lomu pārtikas izdalīšanas organizācijā.
Vēlāk, 1917. g. ziemā, Kuno iestājās
Hamburgas-Amerikas tvaikoņu sabiedrī-
bas valdē, kur pēc Ballina nāves to ievē-
lēja par priekšsēdētāju. 1920. g. martā
centra partija piedāvāja viņam finansu
ministra amatu, bet Kuno paziņoja, ka
pieņemšot to vienīgi tad, ja viņu atbal-
stīšot visas koalīcijas partijas. Kuno
agrāk bijis vācu tautas partijas biedrs,
bet sakarā ar Kapa puču, kad tautas

1 partijas organizācija Hamburga izturējās
pret Kapu pārāk pasivi, izstājas no šīs
Jiartijas. LTA.

Polltl&kaisistāvokUs Vācijā.
Berlīnē, 18. novembrī. Laikraksti

siņo, ka sociāldemokrātu vadoņu apspriede
apstiprināts agrāk pieņemtais lēmums
noraidīt tā saukto lielo koalīciju (ar vācu
tautas partiju).

B e r 1i n ē, 19. novembrī._ „Montags-
post" zia vēstīt, ka gadījuma, ja sociāl-
demokrāti arī turpmāk noraidīs lielo
ioaliciju, valsts prezidents uzdos kādai
«pilsoniskās darbu apvienības" vadošai
personai mazākuma valdības sastādīšanu.
*Vorwārts" izskaidro pastāvošas grūtības
valdības sastādīšanā ar to, ka Kuno stāv
^pus reichstaga frakcijām. Laikraksts
atzīsts, ka pastāvošā parlamentārisma
"ize neļaujot atrast nekādu izeju no
Patreizējā stāvokļa. Nacionalistiska
^Deutsche Tages Zeitung" £prasa dik-
tatūru.
Bēri in ē , 20. novembrī. Pēc ,Lokal-

anzei ger* ziņām starp vācu pilsojiiskam
Partijām esot panākta vienošanas par.
7'lsoūiska vidus partiju kabineta dibi
"ašanu.

|

Berlīne, 20. novembrī. (Volfs.)
Urezdenē notikuši nemieri. Komunistu
aģitatori aicinājuši pūli lietot varu „dar-
«ibas apkarošanai". Apcietinātas 350
Personas.

,.Berlinē, 19. novembrī. (Volfs.)
Jtono paziņojis valstsprezidentam Eber
Utnpie partiju uzstādītām prasībām
!j!lVarot uzņemties jaunā kabineta sasta-
Jlsan«. Sakarā ar šo paziņojumu, valsts
^idents sasaucis jaunu partiju vadoņu
^Priedi, kurā izdevies panākt vienoša-

s> atstājot jaunajam valstskancleram

Kuno brīvas rokas valdības locekļu iz-velē ar noteikumu , ka jaunā valdība iz-prasīs reichstagam uzticības votumu. Uzpanāktas vienošanās pamata Kuno uz-ņemies turpināt savus mēģinājumus sa-stādīt kabinetu. lta.
Apspriede Lozanā.

Lozanā, 19. novembri. (Reiters.)Lords Kersons. Poankarē un Musolini
ieradusies Lozanā. Šodien viņi noturē-jusi pirmo apspriedi par tuvo austrumu
konferences jautājumiem. Oficiāli ziņo,
ka «noskaidrota sabiedroto apņemšanās
izšķirt visus _ jautājumus sirsnīgākās
draudzības gara un uz visu sabiedroto
pilnīgas vienlīdzības pamatiem".

LTA.
Par zuitana bēgšanu no

konstantlnopoles.
Londonā, 19. novembrī. Reiters

ziņo, ka ta notikuse bez starp gadījumiem.
Sultānam brauc līdzi viņa dēis Ertogruls
un 6 pavadoņi. Uz kuģa sultāns pazi-
ņojis ka ajzbraukdams no galvaspilsētas
viņš nebūt neatsakoties no troņa, bet
tikai izvairoties no acumirklī draudošām
briesmām.

Konstantinopoles kemalistu aprindās
turpretim aizrāda, ka sultāna personai
neviens nedraudot un līdz pat pēdējam
brīdim viņš esot baudījis kalifa tiesības.

Angoras parlaments ievē-
lējis jaunu kalifu — līdzšinējā
zuitana troņmantinieku Abdulu-Medžidu,
kurš pazīstams ka noteikts kemalistu
piekritējs. LTA.

Klaipēdas Jautājums
Rīgā ,20. novembrī. Lietavas preses

birojs Rīga ziņo, ka Lietavas delegācija
Parizē iesnieguse sūtņu konferences Klai-
pēdas komisijai memorandu Klaipēdas
jautājuma. Memorandā uzsvērti saim-
nieciskie, finansielie un politiskie motivi,
knri runā par labu Klaipēdas pievieno-
šanai Lietavai. Klaipēda Lietavai ir ne-
pieciešama kā vienīgā dabiskā ostā. Bez
Lietavas kā aizmuguras zemes Klaipēdas
apgabals varētu tikai nīkuļot. LTA.

Notikumi Krievijā.

Maskavā, 17. novembrī. Maskavas
guberņā sādžu padomēs līdz šim no
2392 locekļiem ievēlēti tikai 60 komu-
nisti.

Maskava, 17. novembrī. Tajos
austrumos Citā drīzumā sāksies 33 balt-
gvardu, galvenā kārtā ģenerāļu un pulk-
vežu, lietas iztiesāšana, kurus apvaino
par spiegošanu. LTA.

Tālo austrumu republika pievienota
Krievijai.

Maskavā, 19. novembri. Viskrievijas
centrālā izpildu komiteja pasludinājuse
tālo austrumu republiku, ieskaitot ari
Vladivostoku, par Krievijas nešķifamu
sastāvdaļu. Padomju Krievijas sūtnis
Pekinā Joffe iesniedzis Ķinas valdībai
notu, kurā paziņo, ka padomju Krievija
esot gatava atdod Ķiņai bez kompensā-
cijām visu to, ko sava laika cara valdība
tai atņēmuse, bet prasot, lai izraida

^
no

Ķinas bijušos Krievijas konsulus ' ka
krāpniekus. Padomju_ valdība anulejuse
arī visas krievu firmām Ķiņa piešķirtas
priekšrocības. LTA.

Tirdzniecība un rūpnlecffla.
Kursi.

Rigs* birža, 1982. gada 81. novembri
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Rīgas ostfl Ienākuši kusi.

17. novembri.
Baberton angļu tvaikonis, 1793 reģ. ton. brutto,

no Leit as ar oglēm un gabalu precēm.
Hentsch, vācu tvaikonis, .853 reģ. ton. brutto, no

Oancigas ar gabalu precēm.

19. novembri.
Neubad, latviešu tvaikonis, 95 reģ. ton. brutto, no

Ainažiem ar gabalu precēm.

20. novembri.
Pernigel latviešu tvaikonis, 168 reģ. ton. bratto no

Ventspils ar gabalu precēm.
Saturn, norvēģu tvaikonis, 1119 reģ, ton. brutto,

no Londonas un Oancigas ar gabalu precēm.

No Risas ostas izgājuši kuģi.
17. novembri.

Sigrun, dāņu tvaikonis, 1337 reģ. ton. brutto, uz
Ruanu ar kokiem

Viadra, vācu tvaikonis, 947 reģ. ton. brutto, uz
Stetini ar dielzīm.

Eddi, vācu tvaikonis, 1121 reģ. ton. brutto, uz
Okseldsundu ar balastu.

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

Libau, zviedru tvaikonis. 332 reģ. ton. brutto, uz
Reveli ar gsbalu precēm.

Strassburg, vācu tvaikonis, 747 reģ. ton. brutto,
uz Hamburgu ar gabalu precēm.

Munin, norvēģu tvaikonis, 1284 reģ. ton. brutto,
uz Ventspili ar kokesi.

18 novembri.
Barbro, norvēģu motorkuģis, 94 reģ. ton. brutto,

uz Zviedriju ar eļļas raušiem.
Bachus, vācu tvaikonis, 6J8 reģ. ton. brutto, uz

Hamburgu ar gsbaiu precēm.
Victoria, vācu tvaikonis, 689 reģ. ton. brutto, uz

Stetini ar gabalu precēm.

Liepājas ostā Ienākuši kusi.
17. novembri.

Hertha Maersk, dāņu tvaikonis, 1497 reģ. ton.
brutto, no Grimsbijas ar akmeņoglēm.

Activa, vācu tvaikonis, 556 reģ. ton. brutto,. no
Varnemiindes ar siļķēm.

Durance, franču kāja kuģis, 1454 reģ. ton. brutto,
no Brestas ar petroleju.

Polaris, dāņu tvaikonis, 1462 reģ. ton. brutto, no
Kardifas ar akmeņoglēm.

18. novembrī.
Gaida, latviešu tvaikonis, 331 reģ. ton. brutto, no

Ventspils ar malku un jauktu lādiņu.

19. novembrī.
Charkov, dāņu tvaikonis, 1025 reģ. ton. brutto,

no Kopenhāgenas ar jauktu lādiņu.
Polonia, dJiju tvaikonis, 7499 reģ ton. brutto, no

Oancigas ar jauktu lādiņu.
Ingrid. zviedru tvaikonis, 206 reģ. ton. brutto, no

Stokholmas ar korķa malku.

No Liepājas ostas Izgājuši kuģi
17. novembri.

Svanholm, dāņu tvaikonis, 1321 reģ. ton. brutto,
uz Kopenhāgenu ar jauktu lādiņu.

Baltannic, angļu tvaikonis, 1147 reģ. ton. brutto,
uz Londonu ar jauktu lādiņu.

Svava, dāņu tvaikonis, 1212 reģ. ton. brutto, uz
Hulli ar kokiem.

Pernigel, latviešu tvaikonis, 168,84 reģ. ton. brutto,
uz Ventspili ar jauktu lādiņu.

18. novembri.
ibis, norvēģu tvaikonis. 1365 reģ. ton. brutto, uz

VentspiU ar kokiem.

Māksla.
Atjaunota MVakfefoteM uz nacionālā

teātra skatuves. Piektdien, 29. no-
vembrī, pirmo reizi nacionāla teātrī iz-
rāda Aspazijas ,V a i d e 1 o t i" jauna
veidā. ^Vaidelote" guvuse jau vairāk-
kārt lielus panākumus uz latvju skatu-
vēm, — šai ziņā ta pieder pie vispopu-
larākām mūsu oriģinallugam._ Ar to pat
apzīmējami veseli posmi mušu drāmas
un skatuves mākslas attīstībā. Jau kad
to pirmo reiz izrādīja Latviešu biedrības
teātrī, ar to teātrim bij dots gluži jauns
uzdevums tik satura, ka formas ziņa.
Un ,Vaidelote" uzvarēja _ jau ar pirmo
soli savā skatuves gaitā._ Šai ziņa tai
bijuse tāda pat enerģija, kāda bijuse tas
radītājai Vajag tikai palasīties ,,Teātra
Vēstnesī" (J* 4), kādos grūtos apstākļos
rādījies šīs mūsu dramatiskās literatū-

ras mākslas darbs. No jauna .Vaide-
lote" triumfēja uz_ skatuves, kad to iz-
rādīja jaunajā Rigas

^
teātrī,

kur šī drāma deva vel _ iespēju
vilkt jaunus ceļus dekorativa _ māksla
J. Kugam. Tagad ši luga parādās_ uz
nacionālā teātra skatuves — atkal jauna
skatuves izvedumā. Izrāde ievesti jauni
ritmi un jauni traktējuma momenti. Sa-
skaņā ar iestudējuma nokrāsu izrādes
ritmi daudz izsvērti ar speciāli jaun-
komponētu muziķu, kura ir prof. Vī-
tola darbs. Ta ir vesela muzikāla
svīta, kura velkas cauri visai lugas iz-
rādei. Ta ir stipri daudzkrasaina_ —
plaša orķestra izpildījuma. Saskaņa ar
visu to veidojas ari darbības plastika.
Pie tās izveidošanas strada Beatrise

V i e g_n e r. Pilnīgi jaunu dekorativo
inscenējumu gatavo mākslinieks Arturs
Cimermanis. Tādā kārtā šis mūsu
dramatiskās oriģinālliteratūras pamat-
darbs varēs saistīt skatītājus nevien ar
savu krāšņās dzejas vērtību, bet ari kā
skatuves iestudējums jaunā formā. —
Biļetes uz izrādi jau dabūjamas.

Nacionālais tea rs. Otrdien, 21. no-
vembrī,̂ pulksten 7 vakarā tautas izrādē
par Ietam cenām Žemkalna interesantā
luga «Pasaules līdzinātājs
Blinda". Trešdien, 22. novembrī, par
parastam jaunizrāžti cenām Annas Bri-
gader pasaka „M_a i j a u ji Paija",
kuras pasaku bagātība kopā ar krāšņo
inscenējumu dod jauku balvu ir pieau-
gušam skatītājam, ir jaunatnei. Ce-
turtdien .Vaidelotes" ģenerālmēģi-
nājumu dēļ izrādes nebūs.
Piektdien, 24. novembrī, Aspazijas
vispariecienītā drāma ,Vaidelote*
Fr. Rodes režijā, pilnīgi jaunā inscenē-
juma un profesora J. Vītola speciāli
komponētas mūzikas pavadībā.

Teatrs saņēmis telegramu, ka Marija
Leīko jau atrodas ce|ā, lai varētu uz-
sākt mēģinājumus savām viesu izrādēm,
kuras drīzumā notiks nacionālā teātri.

Teātra birojs.

Telegramas.
(Latvijas telegrāfa aģentūras ārzemju tekgnuaM.)

Rēvelē, 20. novembrī. (ETA) Par
Igaunijas parlamenta priekšsēdētāju ievē-
lēts līdzšinējais ministru prezidents Kon-
stantīns Pātss.

Varšavā, 20. novembrī. «Kurjer
Porannv" ziņo, ka Varšavā arestēts
jaunievēlētais komunistu priekšstāvis
seimā par valsts satversmi apdraudošu
darbību.

B e r 1i n ē , 20. novembrī. (Volfs.)
Valsts prezidents Eberts no jauna uz-
devis Amerikas-Hamburgas linijas ģene-
rāldirektoram Kuno sastādīt darba kabi-
netu, bez sociāldemokrātu pie-
dalīšanās.

Vācu laikraksti paredz, ka jaunā mi-
nistru kabineta sastāvs būs sekošs: ār-
lietu ministrs — Vācijas sūtnis Londonā
Stamers, iekšlietu ministrs — tautas par-
tijas deputāts Kardorfs, finansu — Her-
mess, apsardzības — Gesslers, darba —
Brauns, tieslietu — Heince, rūpniecības
— Zorge.

Minchenē, 20. novembrī. (Volfs.)
Dzelzsceļnieki atteikušies nolaist special-
vilcienu, ar kuru vietējie «nacionālisti"
gribējuši braukt uz konferenci Regens-
burgā.

Literatūra.
Nedēja. Ilustrēts žurnāls Ns 10 —

1922. g.
Kopdarbība. Populāri zinātnisks ne-

dēļas laikraksts. Ns 46 — 1922. g.

Polija.

Poļu delegācija atbruņošanas
konferencē.

Par Poļu delegācijas priekšsēdētāju
Maskavas atbruņošanas konferencē būs
Janušs Radsvills, bijušais valsts sekretārs
pa valdošas padomes (Rada Regencvjna)
valdīšanas laiku 1918. gada sākumā.

Poļu delegācija aizbrauks uz Maskavu
26. novembri. (Poļu preses birojs).

Sarunas par valdības sastādīšanu
Polijā,

Labās_ grupas, kuras dabūjušas kā
seimā, tā arī senātā mazākumu, cenšas
uzsākt sarunas ar «Pjasta" zemnieku
partiju, lai sastādītu valdību, kura atbal-
stītos uz labām partijām un centru,
„Pjasta" vadonis Vitoss izturas atraidoši

pret šādu nodomu. (Poļu preses birojs).

Redaktors: M. Ārons,

Šim numuram 8 lapas puses.
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VALSTS TIPOGRĀFIJĀ
dabūjama atsevišķa brošūra

Instrukcija par būvkoku izsnieg-
šana no valsts un homunalmežlem
uz 1920. g. 21. decembra likuma pamata.
Iesp.. Valdības Vēstneša' 1921. g. 32. num.
Maksā bez piesūtīšanas 10 rbļ., ai pie-

sūtīšanu 11 rhl

Valsts tipogrāfijā
dabūjami no finansu ministra apstiprināti

Pagaidu noteikumi
par obligatfliisfco ngūosapdroliDaiaoB

(iespiesti .Valdības Vēstneša' 1922. g.
59., 60. un 61. num.).

Maksā 10 rbļ., ar piesut. pa pastu 11 rbļ.

Valsts tipogrāfiju
ir dabūjamas:

pārtikas, ražotāju un patērētāja
biedrību un kooperatīvu gada

pārskatu BLANKAS
priekš pārskatu publicēšanas .Valdības

Vēstnesī" un .Ekonomista'.
Blankas maksa 80 kap. saball. x



Tiesu sļgļļļnfiinffl!.
Rīgas apgabali 3. civllnodaļe,
saskaņā ar civ. proc. Ifk 5958. p. ar
šo paziņo, ka 28. novembri 1922. 8~
«Inetas nodaļas atklāta ticos sēdē
nolasīs 10 maija 1922. g, Ungāru pag.
mirušās Kari nes Maranlk, alias Morov
sWj, dzim. Arnlt testaments.

Rīgā, 17. novembri 1922. g.
Priekšsēd. v. V e i d n e r s.

Sekretārs A. K a I v e.

Citu īestāžB siMj.
Aiviekstas pagasta valde,
Daugavpils apriņķī, dara vispārībai zi-
nāmu, kā Aiviekstas pagasta namā, ir
atvērta, sākot ar 1. Jūniju

JUflnbH Dubļa:
Darba laiks ikkatru _ ceturtdienu, no

pulSistcn 12 līdz 2 diena, pagasts namā
un katru dienu pie nodaļas pārziņa.

Priekšnieks (paraksts).
Darbvedis (paraksts).

Krāslavas iet. policijas iiiekialeta
ar šo paziņo vispārībai, ka uz Latvijas-
Krievijas robežas, Pridiuiskas rajonā, pie
posteņa Ns 1 priekšnieka atrodas

pieklldis kume|š
.ķēvīte*, 6 mēn. veca, bāra, _ pakaļas
kreisa kāja pie naga balta. īpašnieks
kumeļu var saņemt Pridruiskā, pie
post. Ns 1 Pr"'{a pret samaksu par
kumeļa uzturēšanu no 14. oktobra š. g.
Pre ējā gadījumā kumeļš tiks pārdots
vairāksolīšanā.

Policijas priekšnieks (paraksts).
—a^HMBM———BamUU—IMblM

Tleše nodokli ttepartame t̂a
dai?du maksājutriu piedzinējs paziņo,
ka 26. novembri 1922. g., pulksten 2 d
Rīgā, Tērbatas iela N°4 dz. 25, p a rd o s
vairāksolīšana Chalma Klisa
kustamu mantu, novērtētu par 3,100 rbļ
un sascavošu no rakstamga'da un krēsla
dēļ viņa 1921. g. ienākuma nodokļa
segšanas.

Rīgā, 20. novembri 1922. g.

Piedzinējs D ēr i n g s.
tmmmmmmmmmammmsmmaBi

Tiešo mīļa lopaitamsiti
dažādu maksājumu piedzinējs paziņo,
ks 27. novembri 1922. g., pulksten 2,
dienā, Rīgā, Stabu ielā Na 6!, dz 4,
pārdos vairāksolīšanā Movsa
Serllna kusta:r,u mantu, novērtētu par
39.350 rbļ. un sastāvošu no dažādām
istabas lietām, klavierēm, gultas pēļa un
au aitas ādu kažoka, dēļ viņa proc.
peļņas nodokļa segšanas 1921. g.

Rīgā, 17. novembrī 1922 g.
Piedzinējs A. S a i k a.

Upiifta [eja īožesleris Daugavpili
Izdos uz rakstiskiem un mutiski -m tor-
giem (bez pēctorgiem) savā kanclejā,
Daugavpilī Šosejas iela Ns 104,

lipiaiiii
JO. novembri S. g., pulkst 12 dienā,
23 metru gara koka tilta

atjaunošanu
uz Līvānu—Borku ceļa par Odzes upi
19,2 cntr. gara koka tilta

jaunbStfi
pār Iecavas upi uz J*unjelga.'as-Kur-

msnes lielceļa pie Dzīslu mājām.
Tuvākas ziņas apr. ceļu inženiefa

kanclejļ. katru dienu no palkst. 9—15.
Pie torgiem jāiemaksā drošības nauda

10,000 rbļ Rakstiski iesniegumi ar uz-
rakstu: ,.Uz konkurenci 30 novembri
i. a.". ar 80 sani zīmogn- doi-.li nomak-
sāti, tiek pieņemti līdz 30 novembrim
š. f>. pulkst \!,>. diena.

Apriņķa teļa Inženieris Cēsis,
Ganja* ielā Ni 26. 7. decembri 1922. g,
pulkiten 10 diena,

izdos ralpijii
mutiskā un rakstiskā sacensībā bez pēc-

to giem:
35,03 mtr. gara koka tilta būvi pār
Gaujas upi, pi: Gaujas kroga, uz Vec-
piebalgas—Drustu ceļu. Drošības nauda

15.000 rbļ.
Tuvākas ziņas kanclejā katru dienu

no 10 14. 3

Rīgas preču stacijā,
23, novembri i. 8.. pulkst. 10 pārdos

ŪTRUPi
sūtīj. Tukums—Rīga-Preču Ns 138577 —
1 kaste ķirbji, svara 237 klg , nosūtītājs
J. Gerbers — saņem. dubl. uzrādītājs.

Rigā, 20. novembri 1922. g. Ns 8794
Rīgas preču stac. priekJs (paraksts).

Darbvedis (par):

Rīgas kara apriņķa priekšnieks izslu-
dina psr nederīgu nozaudēto karaklau-
sības apliecību, zem J* 944, 2. jūliji
1920. g., izdotu no Rīgas ks(a apriņķa
priekšnieka, uz ļfiņa Jēkaba d. lūša v.

Latvijas universitātes leģitimācijas
kartiņa Nr. 1785, uz Irenes Robežnlek
vārda pazaudēta un ar šo tiek izsludi-
nāta par nederīgu.

Rīgas kapa apr. priekšnieks izgludina
par nederīgu nozaudēto karaklau-
sības apliecību zem Ns 12795, 29. okto-
bri 1S21. g., iedotu no Ludzas kar ,a apr.
priekšn., uz Franča Jāņa d. Polkana v.

ūt»i}as universitātes ~ lesitīmaciīaV
kartiņa Nr. 5130, uz Maksa Splro
vārda pazaudēta un ar šo tiek
Izsludināta par nederīgu.

Iespiests vaislu tipogralijā.

Akciju sabiedrība
„Robežiiirdxnieciba"

Zilupe, uzaicina maiņas punktu konce-sionarus pierāpsities lidz 23. nov. š euz akcijām,lai

'Pilno Gkeionaru sspulcē,
kura notiks 25. novembri š. g., va.ētu

s tKL
,aU"U akdiu izla'duma skaita.

Zil.pl
Z'ņfS iZiniedz sabied- valde

ic^SmS, "'Xersltates "eāltlmacljasksrjņa N? 5539, uz Viktora Rusberaa
™fzaud ,ēa un ar šo tiek Sf-n^ta par nederīgu.

Inteliģento darbinieku koopera**
vSs biedrības v'sparīgā sapulce 11. apr°-
1922. g. noietus:

likridēt taielitenf o daitmueti koopK.
rativo liri-Hn,

ievēlot likvidācijas komisiju. (
-?ygj'> «ara apr. :«.c>..:.uicj.s '.'?*>"?

pfsr nederīga nozaudēto karaklausības*
apl'«cībtt zem M* 1260, 31. novenbn
1919. g., izdotu no Rīgas kara »Pri9»J'
priekšnieka, uz Andreja Andreja deia
Frldenberaa vārda, dzm. 1895

^
8^-—

Rīgas Kāja apr. priekšnieks izsludina
par nederīgu nozaudēto karaklausības
apliecību zem J* 8937, 23. decemūt..
19^0 g., izd. no arm. techn. p-des gaļ--
nolikt, uz kar. Kristapa Indriķa deiz-
P u n d i ņ a vārda. ____—

Bornsmindes pag. valde izsludina paf

nederigietn, kā pazaadētus, sekošus do-
kumentus uz Jāna Abaca vafda :
1) Latvijas pasi zem Ns 1017, 6. oktobn
1921. g.; 2) zirga pasi zem & W
25. februārī 1922. g„ izdotu no sis

pag. valdes un 31 aivejinājtsma apļiecl°
zem Ns 18489 23. novembrī 1921. §•»

izdotu no Jelgavas-Bau^kas kafa apnņife-
pārvaldes. , -j|~

Ncnclonatals leatrs-
Otrdien, 21 novembri pulksten 7 va*.

V. Tautas izrādē

,MMmd&". .
Trešdien, 22. novembri, pulkst. ^

valt"

JfUf&ija un 9ai$&~

Saikavas pag.
6-klaslsai pamatskolai .Kalna skola*;. ]

vajadzīgs

skolas pinis
(muzikāls).

Kandidāti tiek uzaicināti ierasties per-
sonīgi 2. decembri S. g„ pulksten \ī- \
dšenā, pie pagasta padomes, dēļ pieņem- ļ
šanas, vai iesūtīt rakstiski savus doku-
mentus i:dz 2. decembrim š. g.

Alga pēc valdībasnormām.Vēlamsskolotājs ar praksi.
Adrese caur Modonu.

Priekšsēdētājs J Ābols.
2 Darbvedis J. Kalniņš.

flflroes pagasta
(Ventspils apriņķī), II. pama tskolaķ,

sSiījV-ilīpiii ļ
Kendidati tļek lūgti ierasties Vārves,

pagasta valde, 24. novembri1922.g,puksten 12 dienā.
Alga pēc kategorijas, dzīvoklis ar ap-

gaismošanu un apsildīšanu.
Adrese: caur Ventspili, 10 verstis no

Ventspils pllsltas.
Psgasta valdes priekšsēd. Z. Olenders.

Darbvedis N. Krūmiņš,

Līelsosavai paostai., Mm W*
vajadzīgs I. pakāp, pamatskolai

skolotājs (ja)
\\\m\ mmlkas mtsis Ha).

Kandidāti tiek uzaicināti pieteiktiem ļ
1. decembri 1922. «.. pulksten 10 rīta,- I
pie pagasta padomes.

Pagasta nams un pamatskola atrodas
2 vērst, atstatumā no stacijas Lēkāji—
Meitenes— Bauskas šaursliežu dzelzsceļa.. )

Pagasta priekšnieks J. Gāze. j
Darbvedis Ridderļ_

Zentenes^pssita
(caur Kandavu), Lamiņu 6-klasīgai pa-

m.itskolai, vajadzīgs

skolotais - skolos išiiis,
un Dursupes I. pakāpes pamatskolai

II. stelotšis.
Kandidātus ar pilnas II. pakāpes sko-

lotajā tiesibam uz Lamiņu 6-kl. pamat-
skolas skolotajā vietu un ar I. pakāpesskolotāja tiesībām un neprecējušos uzDursupes pamatskolas II. skol. vietu un
kas ir ar mieru pasniegt Lutera reliģijas
mācību, lūdz pieteikties Z<;ntenes pa-
gasta namā, p,e pi<*omes, 5. decembri1922. g„ pulksten 12 dienā.

Alga no valdības nolikta.
Priekšrocība tik* dota mūzikas pratē-

jiem un sabiedriskiem.
Zentene, 11. novembri 1922. g.

Priekšsēdētājs J. Krūmiņš.
Darbvedis E. Zunders.

MM ilginsiuml.
Riiiilsolis iofēlis

ar ilggadīgu praksi un labām atestācijām,
ģimnāzijas Izglītību,

mekBē vietu policijā
kā apriņķa vai iecirkņa priekšneku
palīgs, kriminal-inspektors vai tamlīdzīgs.

Adr. Rīga, Karlines ielā 7/9.
Paul Dragunas.

Savienas pagasta valdei
un tiesai

(Cēsu apriņķī) vajadzīgs

darbvedis.
Kandidāti tiek lūgti ierasties 30. no-

vembri 1922. «., pulksten 10 rītā, Sa-
vienas pagesta namā, pie padomes, līdz-
ņemotapl ecibas par iepriekšējo darbību.

Tuvākās drelzsceļu stacijas Jaun-
kalsnava un Ma cie*a.

2 Pagasta valde.

Daugavpils apriņķa, Krāslavas iet.
policijas prMielis,

ar šo dara zināmu, ka 27. nuvembri
1922. g., pulksten 11 dienā, Pr druiskas
pagastā, Berezku sādžā, 28. novembri
š. g, pulksten 11 dienā, Krāslavas pag.,
Kerberu sādžā, 29 novembri š. g _,
pulksten 11 dienā Krāslavas pagasta,
Kurcišu sādžā, noturēs

ūtrupi,
= kura pārdos vairāksolīšanā =
pilsoņu: Skadiņa Vikeniija. Skutau Je-
gora. Tribis Pāvela, Bartula Osipa, Tribis
Niko'aja un Višņevska Jāņa kustamos
īpašumus, sastāvošus no mijas lopiem,
deļ ienāKutna nodokļa segšanas par
1921. g, pčic tiešo nodokju departamenta
nodokļa listēm.

Policijas priekšnieks (paraksts).,
''iir''', tv ????'"'"' ?;. ? .'?? ??? ..? ? ? ? ?'.

iaiolas tikli. otai Mi pīils HnHta nodala
izsludina 27. novembri Š. gpulkst. 10 rīta,

sacensību
bijušas kolieras barakas Rīga, Šarlotes iela 52,

pfiittntii vOlrcksolifcnfi noplēšanai.
Rakstiski priekšlikumi, nomaksāti ar zīmognodokli, slēgtas aploksnes ar

uzrakstu: „Vairāksolīšanas sacensība 27. novembri s. S-", kā ari rakstiski lū-
gumi dēļ pielaišanas mutiskā sacensībā, līdz ar drošības naudu 12,000 rbļ. ap-
mērā, iesniedzami būvniecības nodaļā līdz sacensības

^
dienai pulksten 10 rītā.

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

Sacensība notiks būvniecības nodaļā, Citadelē N° 24.
Tuvākas ziņas un ēkas plānu, ieskatišanai, izsniedz turpat katru dienu no

pulksten 9—15. 3

ļpdias lisMas Un od Mi jumto litiju Talons
ar ēo paziņo, ka 5. decembri š. g., p Iksten It pr. pUscj

Liepājas kāja ostā, rajona telpas,

izdos torsos uairBIisoIilleiti ļ
saspridzināto iuta fermu un citas dzelzis, atrodošās Liepājas Kara ostai

kanāla malā, pavisam ap 5000 pudu.
Rakstiski pedāvājumi slēgtā ap loksnē ar uzrakstu: „Uz konkurenci;

5. decembri 1922. g '. ka ari lūgumi dēļ pielaišanas piedalīties pie mutiskas
sacensioas, nomaksāti ar 40 santimu zīmognodokli, iesniedzami rajonam līdt
minētās dienas pulksten 11.

Pie piedalīšanās vairāksolīšana jāiemaksā drošības nauda 10 000 rubļi.
Vairāksolīšana būs mutiska un rakstiska, pie kam mutiska solīšana notiks

pirms rakstisko priekšlikumu caurskatīšanas un viens un tas pats torgu dalībnieks
var piedalīties tikai viena no sacensības veidiem.

Tuvākas ziņas sniedz darbdienās no pulksten 10—1, Liepājas rajona
technlskā dfļā, kara ostā, mājā Ns 14, III. rajonā. ļ

Cēsu wirsmežnieclfoa
18. decembri Š. g., pulkst. 12 dienā, Cēsu virsmežniecības

kanclejā, Raiskuma mu žā,

pārdos torsos
sekošus gatavus materiālus:

1. 14 verstes no Amatas stacijas Kosas mežā, 128 gab dažādu sugu balkus
satur. 1424,6 kub. pēd. par 3,562 rbļ. ** '

2. Uz Braslas upes izvestu dedzināmo malku, sadalītu 7 vienībās:
1. vienībā 45 kub. ass bērza aršinu garas malkas par 86,400 rbļ.
2- , 45 . . . . , 86,400 ,
3- . 40 ... . . 76,800 .
4. -. 30 ... asi . . . 57.600 .
5- . 223/8 42.960 .
6. . 51e, , apses aršinu ... 80,860 ,
7. , 32a/s , . jauktaskujuunlapukokuarš gara 58,800 .

3. a) Pie Dauguļu stac. V26 gab. ozola baļķus satur. 2661,3 kub- pēd, 14 gab.
oša baļķus, satur. 158,3 kub ped., pie Abudzes stacijas, 11 gab. ozola
baļķus satur, i46,6 Kub. pēd. un 8 gab. oša baļķus ar 92,2 kub pēd
kopsumā par 68 372 rbļ * 1

b) Rozbeķu Akmentiņu mājas mežā, 17. verstī no Dauguļu stac, 288 gab
prie.Ies un egles bsļķi, s tur. 3429,7 kub. pēd. par 8,575 rbļ.

c) Augstrozes novadā, 7—8 verstes no Dauguļu stac , dedzin. malku: 3/n kub.
ass bfrza, l/3 kub a-s priedes, ļ/4 kub. ass egles, 8/i8 kub. ass apses
un _4/ia kub ass ezo'.a, kopsuma par 20,444 rbļ.

4. Pie Rāmuļu stacijas izvestu di dinamo malku, sadalītu 2 vienībās: bērza
3*/6 kub. ass par 7,046 rbļ. un 18 1/* kub. ass apses par 34,037 rbļ.
Solīšana notiks mutiski un slēgtās aploksnēs

Torgu dalībniekiem pirms torgu iesākšanas jāiemaksā torgu komisijai
10°/o ro rosohma materiālu vērtības drošības naudas.

Tuvākas ziņas Cēsu virsmežniecības kanclejā vai pie attiecīga iec. mežziņa.
Cēsu virsmežzinis K- A u šk a p s.

Darbvedis-grāmatvedis M. S t r a z d i ņ š.

Mežu departaments,
Rīgā, Todlebena bulv. Ne 6, dz. 2, 20. decembriš.g.pulkst 12 dienā,

pārdos torsos
sekošus ma erialus:

I. Daudzevas virsmežniecībā:
1. Kurmenes mežniecībā, apm. 44 kub. asis dedz. malkas ā 1,150 rbļ. kub. asī
2. Daudzevas . , 405 . .. ,. 841,,.
3. Erberģes . . 36 1,186 . . .
4. Mēmeles , . 247 ... . . 1,168 . .
5. Mazzalves , , 282 , , , , 932 ,
6. Rundā'es , , 192 . , , , . 929 . , ,
7. Lielzalves . . 105 , , » . 754 ,
8. Daudzevas . 124 baļķus,, apm. 4168 kub. pēd. , 6 rbļ. 05 k. kub p.
9. Mazzalves uts Lielzalves mežntec, 58 baļķus, apm. 1262 kub. pēd. ā 10 r. k p

II. Kalsnavas virsmežniecībā:
10. Pie Jaunkalsnavas stac. 53 Vkub. asis stutmalkas ā 2,608 rbļ kub. asī.

III. Zilupes virsmežniecība:
11. III iec. mežn., Adaļinovas nov., 637 kub. asis dedzin. malka ā 1,250 r. kub. asī.

Torgi notiks mu iski un slēgtām aploksnēm, pie-kam rmžu departaments
patur sev tiesību noņemt no torgiem izslud'nātos materiālus pēc saviem ieskatiem.
Torgostiks pielaisti un piedāv. atzīti no pērs., kuras ^maksās torgu komis. 10°/o no
piedāvātas sumas

Tuvākas ziņas un noteikumi mežu departamenta mežniecības daļā, Rīgā,
Tod'ebena bulv. Ns 6, dz. 8, un attiecīgu virsmežniecību kanclejā.

Mažu departaments.

Bruņošanas pārvalde
iiLUStSSt.konkurenci uz sekošo:
500 gab. auto svecēm 18 rnm (Eisemann vai Bosch); 500 pud.
kalēju ogles; 500 pud. petroleju; 2 pud. asbesta papi no 1—5mm ,
1 pud. koka laku; 1 pud. metālu laku (dzelzs); 2 pud. eļļas laku;

20 pud. angļu alvu; 50 pud. kritu, smalko; 5 pud. sodrēju;
20 pud. ozokerita; 18 pud, miniumu sauso; 14 pud. svinu balto
(eļļa); 5 pud. svinu balto (sausu); 20 pud. okera (zelta); 45 pud.
okera (dzeltanu); 3 pud. cinkbaltumu; 10 pud. cinoberi (zaļo);

6 pud. umbra (dedzinātu).
Piedāvājumi slēgtās aploksnē?, ar uzrakstu: „Uz konkurenci 11. decembri

1922. s " un nomaksāti ar attiecīgu zīmognodokli, iesniedzami līdz ar paraugiem
pārvaldes apgādības daļai līdz 11. decembrim 1922. g. pulksten 9. 30 min.

Piedāvājumos jāuzrāda cenas franko pārvaldes noliktavas, t. i. ieskaitot
muitu, maksāšanas noteikumi un piegādāšanas iaiku; piedāvājumi, kuros nebūtu
uzrādīji v si minētie dati, vai kuji nebūtu nomaksāti ar attiecīgu zīmognodokli,
netiks ievēroti.

Techīiski noteikumi, kā ari citas tuvākas ziņas saņemsmi bruņošanas
pārvaldē, Nikolaja ielā Ns 10/12, dz. 16, apsūtījumu darbvedībā.

Dzelzsceļu uirsualdes mater. mUMt
III. rajona pārzinis

izdos mazāks®SIiaiiā ==r.
1922. g. 1. decembri, pulksten 11 dienā, Vecgulbenē ,

apm. 380 kub. asu malkas un 472 baļķu izvešanu no Viļaku virs-
mežniecības Slabodskas, Slipockas, Straņņiku un Eršepoles no-
vadiem pie dzelzsceļa linijas; vešanas attālums no 1—6 verstim.

Par piedalīšanos mazāksolīšanā jāiemaksā_ 10.000 rbļ.
Tuvākas ziņas izsniedz III rajona kancle-a, Vecgulbenē.


	Valdības Vēstnesis no. 262 21.11.1922��$桭瑸쎘㥏���
	Paziņojums.�����
	Saeima.
	SsMitai testi!® paigoinni
	Meklējamo personu saraksts Nr. 72.�����
	Article
	Article
	Article
	Prese.
	Latvija un citas valstis.
	Jaunas valstis
	Urzemes:
	Tirdzniecība un rūpnlecffla.�ఀ됁ࠇ㐈�Ā�
	Rīgas ostfl Ienākuši kusi.�ఇ��‒된����
	Māksla.�猀㘱〰㜳
	Telegramas.
	Literatūra.�����
	Polija.
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Section
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article

	Advertisements
	Adv. 1 Page 4
	Adv. 2 Page 4
	Adv. 3 Page 4
	Adv. 4 Page 4
	Adv. 5 Page 4
	Adv. 6 Page 4


