
Iifliss fitejsnti m palīgs.
Rīkojums.

Ar š. g. 4. novembra rīkojumu Nfc 2726,
publicētu «Valdības Vēstneša" 252. nu-
murā, uzlikto krūmu un koku izciršanu
gar lielceļiem vēl visur nav varēts no-
beigt. Minētā rīkojumā uzdoto darbu
izvešanas termiņu — š.g. 5. decembri —
pagarinu līdz 1923. g. 15. janvārim.

Rīgā, 1922. g. 5. decembrī. Ns 2726.
Iekšlietu ministrs A. Kviesis.

Administratīvā departamenta
direktors J. I e v.a.

Rīkojums.
Lai novērstu mežu postīšanu, aizliedzu

visām privātpersonām tirgoties ar ziemas
svētku eglitēm Rīgā, Liepājā un Jelgavā.
Tiesību tirgoties ar egiiiēm piešķiru vie-
nīgi Latvijas kara invalidu savienībai, ar
noteikumu, ka viga pate bez starpnie-
kiem eglītes apgādā un pārdod tās tieši
caur saviem biedriem par ne augstākām
kā no manīm noteiktām cenām.

Rīga, 1922. g. b decembri. .Ns 2899.
Iekšlietu ministrs A. Kviesis.

Administratīvā departamenta
direktors J. Ieva.

Rīkojums Nr. 370
1922. g. 29. novembrī.

Sakarā ar š. g. 14. augusta BValdības
Vēstneša" 179. numurā un 25. augusta
«Dzelzsceļu virsvaldes rīkojumu krājuma"
32. numurā publicētiem noteikumiem
1* 194 par vagonu padošanu ielādēšanai
un izlādēšanai uz vispārīgai lietošanai
atklātiem sliežu ceļu atzarojumiem, pie
noliktavām, laukumiem, izlādēšanas un
ielādēšanas vietām Liepājas, Ventspils
un Rīgas krasta stacijās,_ dzelzsceļu virs-
valde ar šo paziņo minēto staciju vis-
pārīgai lietošanai atklāto sliežu ceļu at-
zarojumu un pie viņiem atrodošos nolik-
tavu, laukumu, preču izlādēšanas un
ielādēšanas vietu nosaukumu sarakstus:

I.
Liepājas stacijā,

a) Veci i e pajas rajons:
1) Zāģeru laukums.
2) Pilsētas siļķu brāķis.
3) Dagmāras noliktava.
4) Spīķeru iela.
5) Puchardta noliktava.
6) Muitas dārzs.
7) Ezera mala (pie Hiršfelda zāģē-

tavas.)
b) Kara ostas rajons:

1) Elektriskā centrāle
2) Kuģu būvētava.
3) Radiostacija.
4) Ziemeļu forti.
5) Munīcijas noliktava.
6) II. krievu baznīca.
7) Kara ostas 12. vārti.
8) Kara ostas 9. vārti.
9) Kara ostas 6. vārti.

10) Ogļu noliktava.
11) Hidroaeroplanu noliktava.

c) Ja un liepājas rajons:
1) Šķirojums.
2) Baltie spīķeri.
3) Vecie luterāņu kapi.
4) Ziemas ostas rīta molis.
5) Ziemas ostas vakara molis.

6) Rītazijas kuģu piestātne.
7) Lazareva iela.
8) Fiinšu fabrika.
9) Liepājas-Aizputes dzelzsceļa precu

stacija.
10) LiepājasAizputes dzelzsceļa pasa-

žieru stacija.
11) Elevatora.
12) Kaiju iela.

II.
Ventspils stacijā.

a) Platsliežu (1524 mm.)
1) 1. krasta strupceļš.
2) 2. ,
3) Muitas dārzs.
4) Elevatora rajons.
5) Amerikāņu un Sibīrijas banku no-

liktava.

b) šaursliežu (600 mm.)
1) Kustēs laukums.
2) Ventas krasts.
3) Elevatora rajons.

III.
Rīgas krasta stacijā.

1) Atzarojums pie Mellermuižas
ietekas.

2) Eksportosta.
3) Elevators.
4) Elizabetes iela.
5) Muitas dārzs.
6) Nikolaja iela.

Piezīme. Uz tiem augstāki minēto
staciju sliežu ceļa atearojnmieir,
kuri atrodas ne vispārīga, bet
atsevišķu personu vai iestāžu pri-
vātā lietošanā, vagonus var padot
preču ielādēšanai un izlādēšanai
tikai uz ar šo atzarojumu īpašnie-
kiem noslēgtu līgumu pamata par
tādu privātu atzarojumu eksploatā-
šanu.

Dzelzsceļu galvenais direktors
K. B ļ o d n i ek s.

Tecbniskais direktors A. R o d e.
Finansu direktora palīgs

J.Bērziņš.
Eksploatacijas direktors

T.Dumpis.

Ministru kabineta sēde 1922. g. 5. de-
cembrī.

Rīkojums par ceļmalas koku izciršanas
termiņa pagarināšanu.

Rīkojums par ziemsvētku eglišu pār-
došanu.

Rikojums par dzelzsceļu noliktavu, lau-
kumu, preču iz- un ielādēšanas
vietām.

Meklējamo personu saraksts Nr. 77.
(1. tnrpfnājoms un beigas.)

>S - Uzvārds, vārds, tēva virds, „ . _ ._ vm »r.w.ti„«m.
Zļ vecums/ piederības vieta! Kas meU*. * «*? "*?»? ** W*itam»

fg dzīves vieta pēdējā laikā . nu pat ko apvainots. ™ kas darām.
* ārējais apraksta (pazīmes). atrašanas gadījumā.

6608. Klidziņš, leitnants, pied. Latvijas kara tiesas priekšsē- Apcietināt un no-
pie Bauskas apr. un dētaja 1920. g. 10.aprija raksts gādāt uz Latvijas
pag.(tuvak. ziņastrūkst). Ns 2846, apv. uz sod. lik. kara tiesu.

51., 589. p. 5. pkt. un kar.
sod. lik. 279. p.

6609. Kovrilski, kareivis, Krie- Franču misijas priekšnieka Paziņot dzīv. vieta
vijas pavalstu., (tuvāk. 1919. g. 7. oktobra raksts Rīgas prefektam,
ziņas trūkst). Jfe 463/0, apv. par savas daļas

atstāšanu.
6610. Kadiķis, Harijs Jāņa d. Rīgas krim. pol. priekšnieka Apcietināt,

alias Rutenbergs, dzim. 1919. g. 8. oktobra raksts
1895. g. Ne 1509/2490, apv. par patv.

dienesta atstāšanu.
6611. Kabakovs, Dmitrijs, Rīgas pils. komand. 1919. g. Apcietināt.

Rīgas pilsonis. 2. nov. raksts Ns 4964/1150,
apv. izbēgšanā no gūstekņu
nometnes.

6612. Kotjugins, Ivans. Tas pats. Tāpat.
6613. Mengels, Jānis. Rīgas apr. I. iec. izmeklēšanas Paziņot dzīv. vietu

tiesn. 1919. g. 31. okt. raksts meklētājam.
te 58, apv. uz sod. lik. 581. p.

6614. Michelsons, Augusts Rīgas kriminalpolic. pr-ka Apcietināt.
Aleksandrad, dz. 1904. 1921. gada 28._ jūlija raksts
gada, Rīgas pilsonis. Ns 1528, apv. zādzībā.

6615. Meijers, Ābrams No- Rīgas apg. ties., Cēsu apr. Paziņot dzīves vietu
chuma d., I. iec. izmekl. tiesn. 1921. g. meklētājam.

29. jūnija raksts Ns_ 1943,apv.
zagtu zirgu pirkšanā.

6616. Nikolajevs, Grigorijs Rīgas kriminal. pol. pr-ka Apcietināt.
Vasilija d., dz. 1894.g., 1921 gada 28._ jūlija raksts
Viļņas pilsonis. Ns 1552, apv. zādzība.

6617. Palīt,Lidija Vilhelmam., Rīgas VIII. iec. miertiesu. Nogādāt meklētāja
dz. 1892. g. 14. marta, 1920. gada 7. februāra raksts rīcībā.
agr. dzīves vieta Rīgā, te 43, apv. uzs. 1. 581. p. I. d.
Kariines ielā Ns 21,
dz. 17, liela slaika au-
guma, gaišiem matiem.

6618. Priedniek, Anna, agj. Rīgas kriminālpolicijas pr-ka Apcietināt,
dzīves vieta Rīgā, Rē- 1919. g. 21. oktobra raksts
velēs ielā Ns 83, dz. 20. te 10706/21, apv. zādzībā.

6619. Ratkus, Viktors Volde* Rīgas kriminālpolicijas pr ka Apcietināt,
mara d., dz. 1902. g., 1921. gada 28._ jūlija raksts
pieder, pie Kaunas gub., Ns 1528, apv. zādzība.
Šauju apr.

6620. Ron;anovič3. (Tuvāku Iekšlietu ministrijas 1919 g. Paziņot dzīves vietu,
ziņu nav) 8. oktobra raksts Ns 1215,

lielinieku aģents.
6621. Rul, Timoteja, apm. Rīgas apgabaltiesas prokurora Apcietināt.

48 gadus veca, vidēja 1919. g. 8 oktobra raksts
auguma, resna, tumši Ns 3083, apvainots s. 1. 574. p.
pelēkas acis, baku rētas
sejā.

6622. Šclkerovičs, Vikentijs. Rīgas 10. iecirkņa miertiesneša Apcietināt.
1919. g. 9. oktobra raksti J*8,
apvainots uz s. 1. 581. p.

6623. Striževski, Jēkabs. Rīgas 1. iecirkņa izmeklāšanas Apcietināt.
tiesneša 1919. g. 8. oktobra
raksts, apvainots uz s. 1. 455. p.

6624. Silka, žīds (tuvāku ziņu Rīgas apgabaltiesas Cēsu apr. Pazinot dzīves vietu
nav). 1. iecirkņa izmeklēšanas ties- meklētājam.

nēša 1921. g 29. jūnija raksts
te 1943, apvainots zagtu zirgu
pirkšanā.

6625. Volls, Ābrams, agrākā Rīgas pilsētas pārtikas valdes Paziņot Rīgas krimi-
dzīves vieta Rīgā, Avotu 1919. g. 11. jūlija raksts nalpolicijas priekš-
ielā Ns 23-a. Ns 2246, apvainots talonu niekam.

viltošanā un kartiņu neliku-
mīgā izlietošanā.

6626. Veizenbergs.Aleksandrs. Rīgas kriminālpolicijas priekš- Apcietināt.
nieka 1919. g. 31. oktobra
raksts te 10706/21, apva nots
aizbēgšanā no darba, ka
strādnieks gūsteknis.

6627. Silvestrs, Kārlis Jēkaba Rīgas kriminālpolicijas priekš- Apcietināt.
dēls, dzimis 1896. g. nieka 1921.g. 25. jūlija raksts

Ns 1513, apvainots zādzība.

Pārlabojums.

.Valdības Vēstneša" 1922. g. 100. numurā meklējamo personu sarakstā
Ns 42, kārtas numurs 5002 — .Rīgas apgabala tiesas 3. iec. izmekl. tiesu." vietā
jābūt „Rīgas apg. tiesas Cēsu apr. 3. iec. izmekl. tiesnesis".

Rīgā, 1922. g. 30. novembrī. Ns 21940.
Administratīvs departamenta direktori J. Ieva

Iekšējās apsardzības pārvaldes priekšnieks J. G a r o z i a š.

mums mmpiipm
Tiešo nodokļu departamenta

paziņojums

1922 g. pilsētu un miestu nekustamu
īpašumu nodokļa lietā.

Tiešo nodokļu departaments paziņo,
ka, saskaņā ar pilsētu un miestu ne-
kustamu īpašumu nodokļa rīkojuma
24. pantu (publicētu .Valdības Vēstneša"
211. numurā, 1921. g), minētais no-
doklis par 1922. g. aprēķināts sekošos
nodokļa iecirkņos: Rīgas 1., 2., 3., 4.,
5., 6., 7., 12., Liepājas L, 2., 3. un
apriņķu pilsētās un miestos: Rīgas ap-
riņķa 1. iecirknī, Valmieras apriņķa 1.
un 2. iecirkņos, Valkas apriņķa 1. un
2. iecirkņos, Cēsu apriņķa 1. un 2.
Iecirkņos, Liepājas, A'zputes, Talsu,
Bauskas, Jelgavas, Jaunjelgavas, Kul-
digas, Ventspils, Tukuma, Ilūkstes,
Ludzas, Daugavpils Rezeknes_ apriņķos,
Jelgavas un Daugavpils pilsētas, un no-
dokļu listes izsūtītas maksātajiem š. g.
30 novembri nodokļa nomaksai līdz
1922. g. 31. decembrim.

Rīgā, 1922. g. 5. decembri.

Direktora vietā J. Riņķis.
Nodaļas vadītājs A. Kauliņi

Darbvedis A Mažors.

Latvijas valdības J#|^ oficiāls laikraksts
Iznāk katru dienu, izņemot mĒ^^^^^^^M<^ un svētku dienas
•*t>»a i «?•?skatam jļBļļļļmļļļB^^^^^ '^^^.^^^^^ ?«»»•»?*??••?<•??«
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Kantoris
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Sludinājumu maksa:
a) tiesa siudinājsaat līdz 30 vien-

slējigam rindiņām . . . . 180 ibj.— kap.
pai katra tālāka rindiņu . . 6 . — .

b) citām iestādēm mi amata per-
sonām, par katra vienslejīgu
rindran 8 . — .

c) privātiem pa? katra vienslejīgu
rfodrņn 10 . — .

āte&sa pai. Valdības Vēstnesi* sākot ao 1. janvāra:
Saņemot ekapetiloijā:
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Meklējamo persona saraksts Nr. 78
,SS UivāMa. vārtīs, tēvs vārds, s ft fe ,_Vei ir spctetia«s*
P- jj vicum», piederības vieta, K«» »<«»«. « ^s laka»

^ ^ ^^fļ« dzīves vieta pēdējā i*lisā. gR par ko apvainots.
£3 ārējais aptstests (pazīmes). aUafaras gadijsiea.

6628. Apenits, Julius Kārļa Valkas apriņķa 3. iec. izmekl. Paziņot dzīves vietu,
dēls, dzim. 1895. g. tiesn., 1922. g 23. septembra
2. janvāri, piederīgs raksts Ns 230, apv. kr. sod
pie Kalnciema pagasta lik. 51. un 453. p. p.

6629. Abramovičs, Dāvids Ru- Rīgas 1. iec. miertiesn. 1922.g. Tāpat,
dolfa d., 24 g. v, pie- 1. nov. raksts te 883, apv.
derīgs pie Liepājas. s 1 184. p.

6630. Auziņš, Augusts Alfrēda Valkas apriņķa 3. iec izm. Apcietināt unieskait.
d„ dz. 1895. g. 13. ap- tiesu. 1922. g. 14. okt. raksts Valkas apr. 3. iec.
rilī, piedergs pie Gau- te 136, apv. kr. s. 1. 51., izmekl. tiesn.rīcība,
jenes pagasta, Valkas 499, 455. p. p.
apriņķī, Opes miesta
lielinieku varas laika
darbinieks.

6631. Baltkājs, Voldemārs Tas pats. Tāpat.
Kārļa d., dzim. 1884. g.
22. decembrī, piederīgs
pie Jaunlaicenes pag.,
Valkas apriņķī, Opes
miesta lielinieku varas
Isikā darbinieks

6632. Brenc-Koker, Minadora Tas pats 1922. g. 23. sept. Paziņot dzīves vietu.
(Minna), dzim. 1889. g. raksts Ns 230, apv. kr. s. 1.
9. jūlijā, piederīga pie 1., 51. un 453. p. p.
Kalnciema pagasta.

6633. Endels, Aleksandrs Jev- Tas pats. Tāpat,
stafija dēls, dzimis
1886. g. 14. septembrī,
piederīgs pie Beļavas
pagasta,

6634. Felins, Jānis Indriķa d., Tas pats. Tāpat.
21 gad. vecs, Vācijas
pavalstnieks.

6635. Grīslis, Elmārs Jura d., Tas pats. Tāpat,
dzimis 3886. g. 2. jan-
vārī, pieder, pie Annas
pagasta.

6636 Gravas, Jānis Jēkaba d,, Tas pats. 1922. g. 14. okt. Apcietināt nn ieskai-
dzimis 1891. g., pied. raksts te 136, apv. krim. sod. tīt Valkas apriņķa
pie A'sviķu pagasta, lik, 51., 499., 589., 455. p. p. 3. iecirkņa izmekl.
Valkas apr., Opes mie- tiesneša rīcība,
sta lielinieku varas laika
darbinieks

6637. He mansons, Jānis In- II Ventspils pulka komandiera Apcietināt un no-
driķa dēls, dziip. :901. 1922. g. 27. oktobra raksts gādāt meklētajam,
g., piederīgs pie Aiz- te 563, apvainots dezertešana.
putēs apr., Nīgrandes
pag, dzīves vieta Nī-
grandes pagastā, Sirautu
mājās, gara slaika
auguma, blonds, bālu,
skūtu seju, ģērbies mel-
nā īsā frakā, melnās
garās biksēs, šņor-
zābakos, gaiši strīpainā
žokeja cepurē, jaunmo-
bilizēts kareivis.

6638. Jekabsons, Ābrams Vul- Rīgas pilsētas III. iec. mier- Paziņot dzīves vietu,
fa d., 63 g. v, piede- tiesneša 1922. g. 1. novembra
rīgs pie Piltenes pil- raksts Ns 830, apv. s. I. 262.
sētas, agrāk dzīvojis p. I. d. un 530. p.
Elizabetes ielā te 16, '*»
dz. 14.

6639. Jakobsons, Ernests Pe- Valkas apriņķa III. iec. izmeklē- Ape. un ieskaitīt
tera d, dzim. 1891. g. šanas tiesneša 1922. g. 14. okt. Valkas apr. III. iec.
28. maitā, piederīgs pie raksts te 136, apv. kr. s. 1. izm. tiesn. rīcībā.
Jaunlaicenes pag., Vai- 51., 499 , 469 , 589. 455. p. p.
kas apriņķa, Opesmiesta
lielinieku varas laika
darbinieks.

6640. Koruls, Jānis Jēkaba d., Tas pats, apv. kr. s. 1. 51. Tāpat,
dzim. 1876 g. 2. janv., un 455. p. p.
pied. pie Jaunlaicenes
pag., Valkas apr., Opes
miesta lielinieku varas
laika darbinieks.

iTnrpmāk vēl.)

Administratīvā departamenta direktoru J, Ieva,
Iekšējās apsardzības pārvaldes priekšnieks J. G a r o z i 9 f,

. ???i^HHHII^HHMMHHHI^HHHHBHni^MHHHI^^HPBBaHH

Iekšzeme.
Apstiprinu.

1922. g. 1. decembri.
Finansu ministra vietas izpildītājs

A. Riekstiņš.
Pagaidu tarifs

uz materiāliem, kurus pludina un
pārvadē pa Gaujas Daugavas
kanālu un kiru Iekasē kanāla
sabiedrība no kanāla lietotājiem.

š|
Materiālu un priekšmetu nosaukums. .g^""*? ° B-7 w

Par brusām, mūrlatām, baļķiem uo.
tamlīdzīgiem materiāliem no 18
pēd. gariem un garākiem gab. 20

. šiem materiāliem, no 10'—18'
gariem, rēķinot divus uz vienu
garu koku — par divi gab.. . 20

j trim slīperiem līdz 9' gariem —
kā par vienu garu koku ... 20

Par diviem timberiem 9' līdz 17'
gariem — kā par vienu garu
koku 20

„ sešām lafetēm — kā par vienu
garu koku 20

» diviem botmastiem līdz 5" tiev-
gali un līdz 40' gariem, kā par
vienu garu koku 20

% botmastiem ar lielākiem ap-
mēriem, rēķinot kāpar baļķi . 20

„ desmit kārtīm — kā par vienu
garu koku 20

Piezīme. Par kārtīm jāmaksā
tikai tad, ja uz plosta ir vaļēji
vairāk par 10 gab.

„ trijām galotnēm no 10' līdz 21'
garām un ne tievākām par
7" — kā par vienu garu koku 20

Piezīme. Ja galotnes mazākas
par šiem apmēriem, tad ska-
toties pēc resnuma un garuma

aprēķināt vai nu kā no kārtīm,
vai kā botmastiem.

Par dēļiem un blankām — no stan-
^darfa ...• ? ,* ," " ' 7c

malku dedzināmo — kub. ass . /£>

l malku stutmalka, papīrmalku un
tamlīdzīgi kub. as. . . ? • 1UU

Piezīme. Par kurināmo malku,
kura tiek pludināta no Gaujas
līdz Baltezeram un tur izkrauta
uz krasta, nodoklis ņemams tikai
uz pusi, t. i 37,5sant. nokub. ass
Tāpat arī puscena ņemama no
malkas, kura tiek pludināta sākot
no Baltezera līdz Juglai.

n akmeņu oglēm no puda . . o

n ķieģeļiem, dakstiņiem no 1000
gab j>n

, kaļķiem — lāstā 20

„ akmeņiem — kub. ass ... 50
, granti kub. ass 15
„ motorlaivas braucienu turp un

atpakaļ • 35
, tvaikoņu braucienu, — izņemot

tos, kas nodarbināti pie laivu un
plostu partijas vilkšanas ... 50

„ airu laivām par braucienu . . 5
» zēģellaivāra 20
Piezīme. Uzstādītās likmēs ie-

tilpst, kā maksa par kanālu un
ezeru, tā ari par enkurnieku pie-
palīdzību pie plostu ievadīšanas
kanālā.

Šis tarifs nāk spēkā septiņu dienu
laikā no viņa izsludināšanas «Valdības
Vēstnesī" un līdz ar to atcelts 1921. g.
23. augustā no finansu_ ministra apstipri-
nātais un ,Valdības _ Vēstnesi" 1921. g.
190. numurā publicētais kanāla tarifs.

Vidzemes upesceļu uzlabošanas
(Gaujas-Daugavas) kanāla sabiedrība.

Bebru patērētāju biedrība
sarīko Bebru pagasta namā no 11. līdz
19. decembrim zemkopības-lopkopibas-
dārzkopības kursus Rīgas apriņķa agro-
noma A. Elks ne un instruktora J. Vī-
to 1i ņ a vadībā, ar centralbiedribas in-
struktora K. Porieša lekcijām dārz-
kopībā un sakņkopībā no 17. līdz 19.
decembrim. Kursi bagātīgi apgādāti
ar mācības līdzekļiem un gaismas
bildēm.

Lietavas seima
mjandatu komisija L decembra sēdē Zi
ņoja par iebākušara sūdzībām seima
vēlēšanu lieta. Visas sūdzības ātrai
dītas ka nepamatotas, un tā tad vēlē

*
Šanas atzītas par pareizam.

(Lietavas preses birojs.)

Patriotiska nedēļa Lietavā.
Lietavas atdzimšanas biedrība izlaida

sabiedrībai uzaicinājumu sarīkot Bpatrit>
tisku nedēļu", veltot to Lietavas apsaj.
dzības un karaspēka pastiprināšana»
propagandai. Savāktie līdzekļi būtu no.
dodami karaspēka apgādības vajadzībām

(Lietavas preses birojs.)

Jaunās valstis,
Liefava.

Izglītības stāvoklis.
Par Lietavas skolu un vispārējā izglī-

tības līmeņa spējo attīstību liecina sekošie
skaitļi.

Nodibinoties 1918. g. Lietavas izglītības
ministrijai, tagadējās Lietavas robežās
bija ap 1000 pamatskolu, 1919. gadā
viņu skaits pieauga līdz 1170, 1920. g.—
1350, 1921. g. — 1660, bet 1922. g. —
1800. Attiecīgi pieauga arī skolotāju
skaits: 1919. g. to bija 1230, 1920 g.—
1480, 1921. g. beigās—2190, bet tagad
ap 2300. Skolnieku šinīs pamatskolās
1919. g. bija 45.540, 1920. g. — 71.648,
1921. g. — 1C0 330, bet 1922/23. mācības
gadā ap 120.000. Blakus pamatskolām
sekmīgi attīstījušies arī vispārizglītošie
vakaru kursipieaugušiem, kufu 1921./22.
mācības gada bija 364 ar 10.620 klau-
sītajiem.

Vidusskolu (ģimuaziju un proģimna-
ziju) 1918. g. bija tikai 22. 1919. g. —38, 1920. g. - 64, 1921. g. _ 82,
1922/23. mācības gadā jau 99 (vidus-
skolu un proģimnaziju — 71 ģimnāziju—
28) Skolotāju ša tipa skolās 1919 g
bija 437, 1920. g. — 697, 1921 g.-858),
tagad to skaits stāv tuvu 1000. Skol-
nieku 1919. g. bija 9076, 1920 g —
13170, 1921. g. - 17.550, 1922. g. _
21.040 Bez tam 1921./22 mācības gadā
pastāvēja 6 vidusskolas pieaugušiem.

Ne mazāka vērība piegriesta skolotāju
sagatavošanai. Sigī mācības gadā dar-
boias jau 7 skolotāju zeminari, kamēr1918. g. to bija tikai 1. Atvērti arī vai-ra^ viengadīgi kursi skolotāj a cenzaiegūšanai, ka arī skolotāji zinību papil-
dilšanas vasaras kursi. Bez tara izglī-tības ministrijas pārziņā atrodas dažādasspeciālas un amatniecības skolas. Vēl1919. g. Kaunā nodibinājās augstākiekursi, kuri šogad pārorganizēti par valstsuniversitāti ar 6 fakultātēm. Stu-dejoso skaits pašlaik ir 1310.

(Lietavas preses birojs.)

Polija.
Piļsudskis atsakās no prezidenta

posteņa.
Piļsudskis pieņēma četru lielāko poļH

palamentarisko klubu delegāciju, kura
izteicās par labu viņa kandidatūrai uz
republikas prezidenta posteni, uz ļ{0
Piļsudskis paziņoja, ka viņš nepieņem
kandidatūru, un ka viņa lēmums ir galīgs.

Ārzemes.
Atbruņošanās konference Maskavā.
Maskavā, 5. decembrī. Publicēt»

oficiāls ziņojums par sestdienas prezidija J(
apspriedi, kurā noskaidrojās principiālas X
domstarpības, kas šķir_ krievu delegācija
no pārējām delegācijām. No ziņojuma
redzams, ka priekšlikums, izšķirt vispirms
jautājumu par šķīrēju komisijām sav-
starpēju konfliktu izšķiršanai miera ceļā,
iesniegts no lietaviešu delegācijas.

Šodien, pulksten 4, konferences pre-
zidijs noturējis jaunu apspriedi. Ļit-
vinovs piekāpās tiktāl, ka lika priekšā
apskatīt politiskos jautājumus vienā laikā
ar techniski militāriem un finansieliem
un sevišķā subkomisijā Šapriekšlikumu
pabalsta Lietava. Pārējās delegācijas
uztur spēkā savu līdzšinējo viedokii, ka
politiskās miera garantijas, kas jāatzīst
par atbruņošanās principielo pamatu,
apspriežamas vispirms un tikai pēc tam
var pāriet uz militari-techniskiem jau-
tājumiem. Apspriede ilga četras stundas,
bet vienošanos neizdevās panākt.

Konferences aprindās vispārējās iz-
redzes v?rtē diezgan pesimistiski, ko
apstiprina ari krievu preses asais tonis.
„Izvestijasraksta, ka Baltijas valstis
negribot vest lietišķas sarunas un pie-
kopjot konferences izjaukšanas taktiku.
,.Pravda" uzsver/, ka Krievija atceroties
Latvijas, Igaunijas un Somijas uzbru-
kumu Krievijai (?!) 1919. gadā un
Polijas karagājienu pret Maskavu un
Kijevu, kādēļ neapmierināšoties ar mo-
rāliskas atbruņošanās formulām. Jāno-
žēlojot Baltijas valstu izdevurai dele-
gāciju sūtīšanai uz Maskavu.

Krievijas priekšstāvis Ļ i t v i n 0 v s no-
lasa Krievijas deklarāciju, kurā starp
citu teikts:

Krievijas valdība caur savu delegāciju
iesniegs konferencei noteiktu plānu par
abpusēju sauszemes bruņoto spēku sa-
mazināšanu,_ kas būtu pamatots uz Krie-
vijas karaspēka faktiskā sastāva reducē-
šanu

^
tuvāko IVa līdz 2 gadu laika uz

apmēram 200.000_ vīru, t. i. vienu ceturt-
daļu- no patreizēja sastāva, un uz sa-
mērīgu sauszemes armiju samazināšanu
Krievijas rietumu kaimiņu valstīs. Pēc
Krievijas valdības ieskata, konkrētos
skaitļus, termiņus un citus sīkākos no-
teikumus var izstrādāt tikai pēc visa
jautājuma nopietnas apspriešanas sevišķā
komisija, uzklausoties ari lietpratējus.
Krievijas valdība tomēr uzskata ' par va-
jadzīgu jau iepriekš aizrādīt, ka sava
priekšlikuma atsevišķos punktos ta visur
ņems par pamatu pilnīgas savstarpības
(reciproeitates) principu un visu to ap-
stākļu bezpartejisku ievērošana, kur"dē t
atsevišķam valstīm nepieciešams uzturēt
savus bruņotos spēkus zināmā līmeni.

Tomēr armiju skaitliskā sastāva iero-
bežošana vien nevar dot prob'ema pil-
nīgu atrisinājumu, ja līdz ar to netek
fiksēti zināma līmenī konferējošo valstu
militārie budžeti. Tikai stingri ierobe-
žojot militāros izdevumus iespējams no-
vērst bīstamo konkarenei armijas teca-
niskā apbruņojuma attīstīšanā »n, *n<>
otras puses, dot garantiju, ka patiesi ma-
zināsies neproduktivie izdevumi militā-
riem nolūkiem. Pēc Krievijas valdība*
ieskata šādu finansielu atbruņošanos vis-
labāk panākt ar to, ka nosaka zinām*



normu ka maksimalizdevumu par katru
kara dienesta esošu personu, pie kam
lai normai _ jāhut visām konferejošām
valstīm vienādai.

Līdz ar vienošanos par sauszemes kara-
spēku skaitliska sastāva un militāro
budžetu robežām, Krievijas valdība uz-
skata par svarīgāko noteikumu visu to
militāro formāciju

^
likvidēšanu, kurām ir

neregulāra karaspēka raksturs un kuras
aptver zināmus civiliedzīvotāju slāņus
Krievijas valdība no savas puses paziņo,
ka jr gatava izdarīt šo likvidāciju Krie-
vijā ar noteikumu, ka tai paša laikā
lidzīgisoļi jāsper visu konferējošo valstu
valdībām.

Uzskaitītie priekšlikumi, pēc Krievijas
valdības domām, dos konferencei pietie-
koši noteiktu pamatu sīkāko militari-
technisko un finansielo jautājumu ap-
skatīšanai. Šo otrās šķiras jautājumu
starpā Krievijas valdība vēlētos izcelt
jautājumu par abpusēju robežjoslas
neitralizēšanu. Daudzie robežu konflikti
pēdējos P/a gados, kuru likvidēšana
nebij viegla, dod Krievijas valdībai
iemeslu griest konferences vērību uz to,
ka pierobežas joslu neitralizēšanai būtu
liela nozīme. Kā paraugs varētu no
derēt nesen noslēgtais līgums starp
Krieviju un Somiju.

Krievijas valdība ar vislielāko nožēlo-
šanu spiesta paziņot, ka tai nav iespē-
jams celt priekšā jebkādus priekšlikumus
par juras bruņoto spēku ierobežošanu.
Krievijas karafiote, salīdzinot ar 1917. g.
sastāvu, samazināta par vairāk kā 3/i;
Krievijas valdība ar to pierādījuse, ka
Krievija nedomā radīt sev floti kā
agresivas politikas ieroci, kas būtu vērsts
pret vājākam vastīm. Bet Krievijas val-
dība tamer uzskata par nepieciešamu tu-
rēt sava rīcībā jūras spēkus kā līdzekli
aizsardzībai pret iespējamiem stiprāku
valstu uzbrukumiem. Ta atzīst par savu
pienākumu rūpēties par Krievijas pie-
krastes aizsardzību pašas spēkiem līdz
tam laikam, kad būs iespējams noslēgt
attiecīgus līgumus ar jūras lielvalstīm,
kuru flotes var brīvi ieiet jūrās, kas ap-
skalo Krievijas krastus.

Tomēr, neskatoties uz šo ierobežojumu
sava darbībā, konference pratīs, pēc Krie-
vijas valdības domām, teikt izšķirošu
vardu un spēlēt izcilus lomu mierīgas
saimnieciskas kopdarbības pamatu stipri-
nāšanā starp krievu tautu un viņas tu-
vākiem kaimiņiem rietumos.

Krievijas valdība pilnīgi apzinās, ka
tagadējās sociali-ekonomiskās iekārtas
Heiākā daļā co pasaules valstīm nav ie-
spējams jzdomāt tādu līdzekli, kas pil-
nīgi novērstu bruņotu starptautisku kon-
fliktu iespējamību. Līdz ar to Krievijas
valdība pilnīgi pārliecināta, ka netikai
absolūta, bet arī ierobežota atbruņošanās
lielā mērā mazinātu bruņotu sadursmju
varbūtību un bez tam dotu tieši jūtamus
rezultātus, atvieglinot nodokļu nastas.

;Šī mērķa sasniegšanai ari domāti Krie-
vijas valdības priekšlikumi. Šie priekš
likumi, pēc Krievijas valdības domam,
ir pilnīgi konkrēti, izvedami dzīvē, un
viņu vieta nevar aizpildīt ne ar kādām
runām par tā saucamo .morālisko atbru-
.ņošanos", ko bieži nākas dzirdēt starp-
tautiskās konferencēs, kad viņu dalīb-
nieki grib maskot savu atteikšanos pa
tieši izvest dzīvē populāro atbruņošanas
lozungu.

Ja Krievijas delegācijas uzstādītos pa-
mata jautājumos konference pieņems tā-
dus lēmumus, kas var patiesi veicināt
miera lietu, ta izdarīs lielu pakalpojumi?
arī tām valstīm, kuras viņā tieši nepie-
dalās. Konference rādīs ceļu ari tām
tauiām, kuru valdības līdz jsim velti
meklē izeju no pēckara grūtībām, nere-
dzēdamas, ka pirmo soli īāspejams spert
tikai ar to, ka atsvabina tautas no ne-
panesamā militārisma jūga- Konference
nolīdzinās ceļu pretī vispārējai atbruņo-
šanai. "

Krievu deklarācijai seko Baltijas valstu
delegātu runas.

Igaunijas delegāts Seljamaa pa-
teicas padomju Krievijas valdībai par
izteiktiem apsveikumiem un par konfe-
rencēs ierosinājumu. Igaunija vienmēr
rupējusēs par miera attiecību uzturēšanu
un stiprināšanu ar saviem kaimiņiem.
Pēdējo trīs gadu laikā labas kaimiņu
attiecības starp Igauniju un Krieviju vien-
mēr vairāk izdevies nostiprināt. Igaunijas
valdība izsaka cerību, ka konference dos
jaunas un pietiekoši drošas garantijas
vispārējā miera laDā '»t»iK,Jautājums par sauszemes un jūras

t>ruņotc spēku samazināšanu pec pasaules
$tara daudz pārrunāts un izteikti ļoti

ievērojami slēdzieni. Igaunijas delegācija
veļas griest konferences vērību sevišķi
uz to principu, ka pirms materiālās
atbruņošanās jāpanāk politiskā at-
bruņošanās. Austrumeiropai, kura
tik daudz cietuse pasaules karā, tagad
ir izdevība dot visai pasaulei piemēru
atraisīt visus nacionālos spēkus jaun-
uzbuves darbam.

Lietavas delegāts Ž a u ņ u s s uzsvēra,
ka Lietava vienmēr ceatusēs izšķirt
konfliktus miera ceļā. To pašu Lietava
sagaida arī no tagadējās konferences.

Somijas delegāts Enkels aizrādīja,
ka visi konflikti starp valstīm, kuras
apņēmušas uzturēt mieru, jāizšķir starp-
tautisku līgumu ceļā. Atbruņošanos uz
sauszemes vien Somijas valdība atzīst
par nepietiekošu. Somija ar savu garo
juras piekrasti ieinteresēta arī jautājumā
par juras bruņoto spēku samazināšanu.

Latvijas delegāts Vesmanis uzsvēra,
ka latviešu tauta, kura iekarojuse savu
brīvību un neatkarību smagās un ne-
vienādās cīņās, vairāk par visu vēlas
mieru un draudzīgas attiecības ar saviem
kaimiņiem. Šinī konferencē reprezentētās
nācijas pārdzīvojušas visas kara šausmas
un skaidri zin, ko nozīmē karš. Tādēļ
Latvijas valdība ar visdziļāko gandarī-
jumu pieņēmuse padomju valdības uz-
aicinājumu, lai atrastu ceļus un līdzekļus,
novērst_ negaidītu konfliktu izcelšanos
attiecībās starp latviešu un krievu
tautām, kuras patiesībā nekad nav
bijušas viena otrai naidīgas. Pēc
Krievijas valdības priekšstāvja vārdiem
ar prieku varu konstatēt, ka Krievijas
valdība ir taīs pašās domās un vēlas
sasniegt to pašu mērķi; esmu pārlieci-
nāts, kā arī pārējās valdības, kas repre-
zentētas šinī konferencē, domā to pašu.
Labākais pierādījums ir tas fakt?, ka
viņu delegācijas ieradušās Maskavā. Ja
es šinī ziņā nemaldos, man gribētos aiz-
rādīt, ka mēs savu vissvarīgāko uzde-
vumu esam veikuši jau pirms konferen-
ces. Mēs esam panākusi zināmu morā-
lisku garantiju, ka mums nav naidīgu
nodomu vienam pret obu, un ka mēs
vēlamies novērst jebkādu nesaprašanos,
kas varētu celties mūsu valstu savstar-
pējas attiecībās. Mums atliek tikai for-
mulēt šo vispārējo ideju tādā veidā, kas
varētu būt visiem pieņemams. Nešau-
bos, ka mēa drīzumā nobeigsim savu
darbu ar vislabākiem panākumiem."

Poļu delegāts R a d z i v 111 s izteicas,
ka poļu valdiba un tauta gaida no kon-
ferences jaunas paliekoša miera garan-
tijas Austrumeiropā un tuvināšanos
krievu tautai. Poļu delegācija iesniegs
dažus politiska rakstura projektus, kuri,
cerams, kļūs par pamatu debatēm tīri
techniskos jautājumos. ŠA ziņā poļu
delegācija pilnīgi pievienojās igauņu,
somu un latviešu delegātu izteiktām
domam.

Radzivil!? paziņo, ka Rumānijas kara-
liskā valdība pilnvarojuse to uzstāties
konferencē savā laikā ar zināmām de-
klarācijām Rumānijas vārdā. Šīs dekla-
rācijas, knras vēlāk formeh apstiprinās
Rumānijas valdība, varēs ievērojami at-
vieglināt konferences darbu. Nepiecie-
šami radīt pilnīgus drošības un miera
apstākļus, lai konferējošo valstu tautas
pēc smagajām kara ciešanām varētu
ziedot visu savu enerģiju jaunuzbūves
daibam. Šo tautu vienādās intereses
palīdzēs konferencei atrast kopīgu va-
lodu un ar vislielāko uzmanību apskatīt
visus projektus, kādus taī cels priekšā

Uz Radzivilla priekšlikumu Ļitvinovs
uolasa konferences reglamentu, par kuru
vienojušies delegāciju vaditāji iepriek-
šējā apspriedē. Katrai delegācijai bus
viena balss. Konferences darbu kārtību
neteic konferences birojs, kurā ieiet visu
delegāciju priekšstāvji. Par oficiālām
valodām konferencē atzītas krievu, vācu
un franču valodas, bet pielaižamas arī
citas. Par konferences ģenerālsekretāru
ievēl D. Florinski.

Ļitvinovs krievu delegācijas vārdā
liek priekšā tūliņ ievēlēt trīs komisijas:
1) armijas samazināšanas, 2) militāro
budžetu un 3) robežu jautājumos. Šo
priekšlikumu konference atraida un
pieņem Vēsmaņa priekšlikumu vispirms
iepazīties ar deklarācijās izteiktiem iero-
sinājumiem, un uzdot konferences bi-
rojam tos sistematizēt un sagatavot
slēdzienus.

Maskavā, 4. decembri. Atbruņo-
šanās konference notiek bijušās vācu
iegseijas telpas. Pirmo _ sedi atklāja
tanī istabā, kur 1918. gadakrilis par
upuri atentātam vācu sūtnis grafs
Mirbachs. S?žu telpās ierīkotas vietas

diplomātiskam korpusam, VCIKa lo-
cekļiem un apmēram 40 žurnālistiem.
Jāatzīmē, ka Baltijas valstu delegāciju
uzņemšana ir ļoti laipna un padomju val-
dība gādājuse par visām ērtībām. LTA.

Lozanas konference.
Parīzē, 4. decembrī. Lozanas kon-

ferencē sācies izšķirošais sarunu posms :
politiski-teritoriālā komisija šodien pirmo
reiz apsprieda jūras šaurumu problēmu.
Čičerins, krievu delegācijas vārdā, aiz-
stāvēja pilnīgu tirdzniecības brīvību,
Bospora un Dardaneļu slēgšanu visām
kara flotēm uu turku tiesības celt, ja
vajadzīgs, viņu piekrastē apcietinājumus.
Duka un Stambullnskis apskatīja jautā-
jumu no Rumānijas un Dienvidslāvijas
viedokļiem. Ismets pašā paziņoja, ka
turku delegācija nākšot klajā ar saviem
priekšlikumiem tikai pēc tam, kad būšot
iepazinusēs ar visu pārējo delegāciju
viedokļiem; no līdz šim nolasītām de-
klarācijām ar Turcijas interesēm visvairāk
saskanot Krievijas projekts. Lords Ker-
sons, komisijas priekšsēdētājs, lika priekšā
sēdi pārtraukt, jo, ievērojot radušos ne-
skaidrību, sabiedrotie esot spiesti noturēt
savstarpēju apspriedi. Paredzams, ka
komisijas nākošā sēde notiks rīt.

Reiteram no neoficiāla avota ziņo, ka
pēc angļu delegācijas domām sarunas
pieņēmušas nelabvēlīgu virzienu. No-
skaidrojies, ka turku un krievu viedokli
no vienas puses un sabiedroto viedokli
no otras, šķi r dziļa plaisa. Čičerins
ienesis sarunās jaunu toni un, cik vēro-
jams, grib tikai paasināt un izmantot
pretešķības. LTA.

Piļsudskis atsakās no kandidatūras.
Varšavā, 5. decembrī. Maršals

Piļsudskis oficiāli paziņojis partijām,
kuras viņu pabalsta, ka nepieņem kan-
didatūru uz valsts prezidentu. Par kan-
didātiem Piļsudska vietā min grafu
Samoiski un Trompčinski no
labā spārna unVitosu unNovaku
no kreisā Prezidenta vēlēšanas notiks
9. decembrī.

.Prager Presse", sakarā ar Piļsudska
atteikšanos, izsaka domas, ka viņš tomēr
varēšot paturēt armijas virspavēlniecību,
ievērojot to, ka pirmā balsošana varētu
iznākt viņam par labu. Bez tam Piļ-
sudska palikšanu armijas priekšgalā sek-
mēšot ari tas apstāklis, ka labā spārna
kandidātiem neesot izredzes uz prezidenta
amatu, bet esot paredzams kompromiss
šinī ziņā. Laikraksts izsakās, ka Piļsud-
ska lēmums paātrināšot Polijas iekšējā
stāvokļa noskaidrošanos, kamēr pretējā
gadījumā Polijai draudētu smaga poli-
tiska krize. LTA.

Notikumi tuvos austrumos.
P a r i z ē, 4. decembrī. .Chicago

Tribune" telegramā no Sofijas apstiprina
ziņu, ka turku insurģenti Rietumtraķijā
izsludinājuši autonomiju un Ksanti pil-
sētu par savas pagaidu valdības rezidenci,

LTA.

Krievija un Itālija.
Maskavā, 5. decembrī. Odesā va-

kar slēgts un aizzīmogots itāliešu kuģ
niecības biedrības »L!oyd Triestino"
kantoris, apķīlāti trīs viņas tvaikoņi un
itāliešu tirgotāju preces. Padomju val-
dība šos rīkojumus atcelšot, ja viņas
rriekšstāvira Itālijā atļaušot vest normālu
komerciālu darbību un ja atcelšot sek-
vestru uz krievu valsis noguldījumiem.

LTA.

Tautas nobalsojums Šveicē.
B e r i i n ē , 5. decembrī. Šveices vis-

pārējā tautas nobalsošanā par sociālistu
ierosināto īpašuma nodokli pret to no-
dotas 725.000 balsis un par tikai 110.000.

LTA.

Kabineta maiņa Spanjā.
P a r i z ē, 5. decembri. Spānijas mi-

nistru prezidents Guerra iesniedzis kara-
lim ministru kabineta atlūgumos, ievē-
rojot parlamenta prezidenta ajteikšanos
vadīt sēdes, kurās iztirzā jautājumu par
atbildību sakarā ar notikumiem Maroka.
Sastādījies jauns ministru kabinets. Ār-
lietu ministra vietā iecelts Bergmins.

LTA.

-i— i"i»mj~ —— j!#oi-jq
**! «Cl * ) M

Rīga
Paziņojums. *'

Pirmā Latvijas apsardzības ministra
Jāņa Zāliša piemiņai viņa nāves dienā,
sestdien, š.g. 9. decembri pulksten 3 dienā
J._Zāliša fonda valde pieliks piemiņas
plāksni pie nama Suvorova ielā te 15,
kur dzīvoja un nelaikā nomira brīvās
Latvijas cīnītājs. Valde.

Šim numuram 6 lapas puses.

?nHHm BlHBBBi

Redaktori: M. Āroas.

Ministru kabineta sēde
1922. g, 5. decembri.

1. Pieņem un nolemj iesniegt Saeimai
ratificēšanai 1921. g. 25. oktobrī Žeņevā
no starptautiskās darba organizācijas gal-
venās konferences pieņemtos konvenciju
projektus:

1) par pusaudžu minimālā vecuma
noteikšanu, pielaižot tos darbā, kā
kurinātājus vai kā ogļu padevējus,

2) par kuģniecībā nodarbināto bērnu
un pusaudžu obligatorisko medicī-
nisko izmeklēšanu,

3) par_ svina baltuma lietošanu krāso-
šana un

4) par laukstrādnieku biedrošanās un
koalīcijas tiesībām.

2. Ieceļ līdzšinējo izmeklēšanas ties-
nesi pie Jelgavas apgabaltiesas Juri Ūr-
banu-Anševicu par Latgales ap-
gabaltiesas locekli un līdzšinējo Latgales
apgabaltiesas prokurora biedra vietas
izpildītāju Osvaldu K e s n e r u par Lat-
gales apgabaltiesas locekli.

3. Atsvabina no amata, uz paša lū-
gumu, dzelzsceļu virsvaldes finansu di-
rektoru Voldemāru B a s t j ā n i un ieceļ
viņa vietā līdzšinējo valsts kontroles
galvenā kontroliera palīgu Hugo Maz-
kalniņu.

TlHbdetfn tus ripnfaeis.
Kursi.

Rīga» fekfa, 1982 gada 6. decembri.

100 Latvijas rbļ, 2,—
Aaserikss t'olera ....... 5,14 — 5,19
Angļu mā'fd«a 23,35 — 23,59
100 Francijas fsan&i .' . , . 35,90 — 36,28
100 Beļģijas ircnkl ... 33.13 — 33,46
100 Švekeg ftaaki. ... 96,88—97,86
100 Zviedrijas tosaa . v . 138,72 — 140,12
100 Norvēģijas kronas . , 95,81—96,78
100 Dflstijaa kroa«s .... 305.80—1C636
100 Holandei g&Sčtņi . . . 204,46 — 2fc6 53
10000 Vādjas nuukaa . . . 6,19 — 625
100 Somijas martas . . . . 12,85—13,11
100 Igeanijas markas . . . 1,48 — 1,52
10000 Polijas sasils - . . 4 —
100 Čeckostovafea kronss . 16,14 — 16,47
100 Itālija» liras 25,20 — ?5 71
Padomes sbL . .. , . . . —
10 krievs? gelia ftoļL .... 26,
Zelts (Leadosjž) pair J sxi žira

zelta. ..,,.... —
Krievi!*!arinl» { *£ ^ ; ; J$j }

par i *M
5/o neatkar, ažgņeas. . . , 2, 2,19
10 zelta li. 6*/s SŠg, *siņ. trfedj,

ķīla zīsāss. ......
50 zelta fr. 8°/<s Ķigm pils. kr..

biedr. ķīla sfaies .... —
100 zelta ii, 6*/»JBgaa pils. te.

biedr. ķfix Šsks, , . ,

Eigas biržss koaiiteļtK tosfidjs? komisija*
priekšsēdētājs R. B a 11 g a I i i i.

Zra. fežržss sB&kriš P. R u p n e i a.

Māksla.
Nacionālais teatrs. Trešdien, 6. de-

cembrī, pulksten 7 vakara Annas Bri-
gader pasaka „Maija un Paija".
Ceturtdien, 7. decembrī, skolēnu izrādē
Zeltmata dramatizētie Kaudzīšu .Mēr-
nieku laiki". Piektdien pastipri-
nāto .Titus" mēģinājumu dēļ izrādes
nebūs. Sestdien, 9. decembrī, Aspazijas
„V a i d e I o t e " par labu universitātes
studentu padomei. — Uz Marijas
L e i k o izrādēm biļetes pieprasa dzīvi.
Visiem, kas vēlas nodrošināt labākas
vietas, ieteicams apgādāt biļetes jau
laikus.



Pazlņofutns.
Finansu ministra vietas izpildītājs ap-

stiprināja š. g. 2. decembri statūtus:

toli zāģētavas m Mi apstrādā-
šanas akL lab. JR0IK1T,

kuras mērķis ir: turpināt un veicināt
darbību uz Beķķu salas pie Rīgas atro-
došās koku dzirnavās un kastu fabrikā
.Troika". izstrādāt visāda veida meža
Materiālus, izgatavot koka kastes, kā
ari nodarboties ar ie- un izved tirdzniecību.

Sabiedrības dibinātāji ir Latvijas pa-
valstnieki:
1, E. SteJps, dzīv. Rīgā, Vaļņu ielā Nš 2.
2. M. Davidevs, tas pilnvarnieks M.

Kossovskijs, dzīv. Rīgā, Vaļņu ielā 2.
3 J. Bergmans, dzīv. Rīgā, Oskara ielā 3,

nn ārzemnieki:
4. K. Sthyr, Dānijas pavalstnieks, dzīv.

Rīgā, Romas viesnīcā.
5. D. Podljašnks, Lietavas pavalstnieks,

dziv. Rīgā, Vaļņu iela Ns 2.
Sabiedrības pamatkapitāls ir 200.000

zelīa latu, kas sadalīts 200 akcijās, par
1000 zelta latiem katra.

Valde atrodas Rīga.
Tirdzn. un b. nod.pr. v. i. V. G a i 1ī t s.

Revidents A. Zalpeters.

^«gas apgabalt 3. civilnodaja,
saskaņā ar dv. proc. lik. 1958. p. ar
io paziņo, ka 12. decembri 1922. ft,
al.ietas nodaļas atklātā tiesas sēde
nolasīs 23. jūlijā 1918. g., Dubultos mir.
atraitnes Grietas Zamueļa m. Stolcer,
dzim. Dreska (Drezga) mājas testa-
ments. L N» 2821.

Rīgā, 4. decembri 1922. g.
PriekSsēd. v. V e i d n e r s.

Sekretārs A. Kalve.

Priekuīes policijas priekšnieks,
Liepājas apriņķi dara zināmu vispārībai,
ka 21. decembri 1922. g, pulksten 10
lītā, Krotes pagasta, pie Ķieģeļu cepļa
noturēs

ŪTRUPI,
karā pārdos atklāta vairāksolīšanā,
pret tūlīņsamaksu Albertam Mertlņam
aprakstītas sekošas mantas: liellopus,
cūku, aitas, vienu piena separatoru, vienu
šujmašīnu un dažādas istabas lietas, no-
vērtētus par 15,000 rbļ, dēļ soda ņaud.
pie ,'zīšanas par degvīna tecināšanu.

Mantu apskatīšana ūtrupes dienā uz
vietas. 3

Priekuīes polic. priekšn. N. Jansons-
Darbvedis (paraksts).

Cesu apriņķa priekšnieka
palīgs 2. iecirknī

dara zināmu, ka 16. decembri 1922. g.,
pulksten 10 rītā, pie Liepk-Ozolu pag.
nama, noturēs

ūtrupi»
kura pSrdos atklētā vairSksoUsanfi,
pret tūlīņsamaksu Jaņam Kevteāanam
aprakstītas sekošas mantas:

mm zirgu, 81, no,
novērtētu par 15,000 rbļ., deļ soda naudas
piedzīšanas pēc iekšl ministr lēmuma
8. novembri š. g., Nš 14173.

Mantu apskatīšana ūtrupes diena nz
vietas. Ns 7592.

Vecpiebalgā, 2. decembrī 1922. g.
Apriņķa priekšn. pal. (paraksts).

Darbvedis Priedits.

Ilgai apiafciiflHi l MMili
ta lik. par laul. 77. p. pamata, ar 5o
dara zināmu, ka tiesa 30. oktobrī
1922. g Ernsta Franča Teodora R e i -
t e r a (Reuter) prasības lieta pret Alidi
Kairini Johannu R e i t e r (Reuter), dzim.
Pietin, par laulības šķiršanu, aizmu-
guriski nosprieda: šķirt laulību,
kas noslēgta starp Ernstu Franci Teodoru
Reuter un Alidi Katrīni Johannu Reuter,
dzim. Pietin, Rīgas Mārtiņa draudzē
1 maijā 1911. g., atbildētājas Alides
Reuter vainas dēļ; prāvnieku bērnus
Hedvigu, d/iti. 24. februārī 1913. g.,
un Kurtu Kristiānu, dzim. 15. jūlijā
1914. g., atstāt tēva Ernsta Reuter au-
dzināšanā līdz pilngadībai; piedzīt no
atbildētājas prasītājam par labu 716 r.
tiesas un 1000 r. lietas vešanas izdevumu.

Ja atbildētāja civ, proc. tik. 728., 731.
«a 748. p. p. paredzētā laikā neiesniegs
liesai atsauksmi vai pārsūdzību, tad
spriedums stāsies likumīgā spēkā.

Rīgā, 21. novembri 1922. g. Nš 436889
Priekšsēd. b. J. J a k s t i ņ š.

Sekretāra v. Stūre.

ligas apgatalilia t cfrlMli,
kz lik. par laul. 77. p. pamata, ar šo
dara zināmu, ka tiesa 20. novembrī
1922. g , Zoiijas E v i ņ, dzim. Nord-
jaan, prasības lietā pret Hugo Alianšu
Andža d. E v i ņ , par laulības šķiršanu
aizmuguriski nosprieda: šķirt lau-
lību, kas noslēgta starp Hugo Alionsu
Eviņ un Zoiiju Eviņ, dzim. Nordman,
Rīgas pareiitļcīgo Debesbraukšanas baz-
nīcas draudzē 13. oktobrī 1913. g., abu
prāvnieku vilnas dēļ.

Ja atbildētājs civ. proc. lik. 728., 731.
nn 748. p. p. paredzētā laika neiesniegs
tiesai atsauksmi vai pārsūdzību, tad
Spriedums stāsies likumīgā spēkā.

Rīgā, 23. novembrī 1922. g. Nš 436916.
Priekšsēdēd. b. J. J a k s t i ņ š.

Sekretāra v. Stūre.

Rīgas apgabalt. 3. civilnodaja,
saskaņā ar civ. proc. tik. 1958. p., ar šo
paziņo, ka 12. decembri 1922. a minētās
nodaļas atklāta tiesas sēde nolasīs
16 februārī 1927. g. Berlinē (Vācijā)
mirušā' baronietes Luīzes Andreja m.
fon Volff dzim. Diness mājas testaments.

Rīgā, 1. decembri 1922. g. L.Nt28n
Priekšsēd. v. V e i d n e r s.

Sekretārs A. Kalve.

Šoseja sn zemesceļa valde
izdos mazākprasltfijiem

š. g. 19. decembri, pulksten 11 dienā,

rakstiskos n molos torsos
(bez pēctorgiem) ap 3000 kub. metru

akmeņu piegādāšanu
uz Rīgas-Jelgavas šosejas ?3., 24., 30. un
3t. verstem, *k*i:ot no Rīgas.

Pie piedalīšanās torgos iemaksājami
150,000 rbļ. droš. naudas. Tuvākas ziņas
valdē Pogoja ielā 3, ist. 403, ikd no 10-14.

Ūtrupe.
Eglaines maltas nodaļa,

Lielā iela Nr. 1,
otrdie ,19. decembri 1922. s* pulks*
11 dienā,

pārdos ii mīMiml
ādas un galantērijas

preces,
kopvērtībā par 1309 rubj. 50 kap.

Nodaļas priekšn. E. Eichbaums.

Sīgas apgabalt. 3. civilnodaja,
saskaņā ar civ. proc lik 1956. p. ar šo
paziņo, ka 12. decembri 1922. g. mi-
nētās nodaļas atklātā tiesas sēdē no-
lasīs 24. maija 1922. g., Rīga miruša
Pētera Miķ-ļa d. Andrusona notarie-
htis testaments.

Rīgā, 2. decembri 1922 g. L NŠ2758
Priekšsēd. v. Veidners.

Sekretārs A. Kalve

ln» temīliai vajadzīgs
m.x.n.nnīTfii Melmuižss 11. iecirkņa

^RBālļO PdlIOS,mežniecībā ar algu

300 rbļ mēnesī un pienākošos dienesta
m.*m KrustpUs virsmežniecība.

Tiesu slglisalūBss.
Figas apgabaltiesa, 1. civiinod.,
az tik. par laul. 77. p. pamata, ar io
dara zināmu, ka tiesa 20. novembri
1922. g„ Georga Ādolfa Dombrovska

prasības lietā pret Helēni Dombrovskij,
dzim. Flalkovskij, par laulības iķiršanu
aizmuguriski nosprieda: šķirt laulību,
kas noslēgta starp Georgu Ādolfu Dom-
brovskij un Helēni Andreja m. Dom-
brovskij, dzim. Fialkovskij, Jekotrino-
slavas ev.-lut. baznīcas draudze 4. de-
cembri 1916. g.

it atbildētājs civ. proc. lik. 728.,
131. nn 748. p. p. paredzētā laikā ne-
iesniegs tiesai atsauksmi vai pār-
sūdzība, tad spriedums stāsies likumīgā
spēkā.

Rīgā, 23. novembrī 1922. g. )* 436917
Priekšsēd. b. J. J a k s t i ņ š.

Sekretāra v. Sturte.

Cesu apriņķa priekšnieka
palīgs 2. iecirknī

dara zināmu, ka 11. decembri 1922. g.,
pulksten 10 rītā, pie II. pol. iec. kanclejas
noturas

Otrupi,
kurā pSrdos atklātā vairāksolīšana,
pret tūlīņsamaksu Peteram Taunlņam
aprakstītas sekošas mantas:

vieno slaucama govi,
novērtētu par 5,500_ rbļ

^
dēļ soda

naudas piedzīšanas pec Cesu, apriņķa
priekšn. lēmuma 17. maija š. g. Ns 1907.

Mantu apskatīšana ūtrupes diena uz
vietas. Ns 3093

Vecpiebalgā, 2. decembri 1922. g.
Apr. priekšn. palīgs (paraksts).

Darbvedis P r i e d ī t s.

Citu iestāžu sludina].
Mi t$ idoitris Jelgavā,

izdos 1922. g. 8. decembri, pulksten
12 diena, savā kanclejā, Jelgavā, Upes
ielā N? 10,

otrreizējos torgos
(bez pēctorgiem),

tilta būves darbus pār Slocenes
upi uz Tukuma-Smārdes ceļa —

pie Jāņu kroga.
Torgos var piedalīties mutiski un

rekstiski. Pirms torgu sākšanās jāie-
maksā 5C00 rbļ. drošības nauda.

Tuvākas ziņas turpat darbdienās no
pulksten 9—3. 2 Nš 2814

I Mežu departaments
paziņo, ka sludinājumā par augoša meža tff*"» ««*«J/'

deCembn *'fr
(nodrukāta .Valdības Vēstnesī - 1* 255. š. g.), ievedami sekosi

kļūdu izlabojumi:
Kādā s« __

— Novērtējums Drošības nanda
vīTsmež- ~ ģ pēc num. ļj,tos izcirtuma tīrīšanai
niecībā S> p latības koku

m ha gab. ? , .| ?? ? ?: ,

Nīcas 1 — 246 — —

1 Tekstā strīpots .cirsma Nš 4
4 33,81 — ļ

— „ —

?
7*5 292 310579

'. 8-370 -
9 32,52 — — . .. , ,o.

10 Tekstā strīpots .cirsma 14*. uzrakstīts .cirsma Jd
11 72 23 I — 157035 10995
12 135,12 - I 321672 22517

* 12 Tekstā strīpots .kv. 100". nāk klāt kv. 110*

Rendas 1 62,83 — — ~~

2 57,07 — — —
* 3 — — 63677 4458
* 4 68,06 — — —

7 64,34 — — —
9 40,31 — — „—

11 -L — 366S6 2569
Taurkalna 2 _ _ . 89785 4490

2 Tekstā strīpots ,kv. 41, 18", nāk klāt »kv. 11'
4 85,96 | — l — l —

5—16 Tekstā strīpots .Taurkalna', uzrakstīts .Valles"
13 Tekstā strīpots ,kv.92, cirsma Nš1", uzrakstīts ,kv.94„cirs.te 2"
29 3,82 — l — —
34 2,41 — — —
35 — — 962 —
42 2,04 — — —
43 2,01 — — —

Saldus 3 7,335 — 7120 498
Vecmuižas 1 255,95 — 324500 —

1 Tekstā nāk klāt .Pakuļā apg., kv. 10, 11, 15, 16, 17,
Majora apg, kv. 66, 67*

Sasmakas 6 16,76 ļ — | 4164| 292
6 Tekstā strīpots .kv. 46"

Vecmoku 1 — — — 1632
2 _ __ : _ H09
3 — — — 1938
4 — — — 3193
5 — _ — — 2536

Vecsalaces 2 Teksta strīpots .kv. 156", uzrakstīts ,kv. 15b"
5 Tekstā strīpots .kv. F 20", uzrakstīts ,kv. f. 26"
6 Teksta strīpots .kv. 51"

Torgi notiks Pauluii ielā Nr. 13.
Mežu departaments.

Kara mmmMi darba bataljona
Rīgā, Pērnavas ielā n> ;g fr-J
kazarmēs), 19. decembri 1922 »
pulksten 10 rītā, * *»

(pilisviloiianā
armijai nederīgus apmēram >g 3^

= 10 zirgus,=

Zirgu tirgus.
Rīgas pilsētas valdes tirdzn. nodaļa

dara zināmu, ka 18. un 19. decembri š. g. no pulksten 7 rītā līdz 4 pēc pusd,
noturēs zirgu tirgu laukuma pie i>il>etas lopkautuves, II. Ganību dambi.

Sēlpils virsmežniecība

pārdos torgos
11. decembri I. 9*i Saukas pagastā, Jaunjelgavas apriņķi,
„Baznīckroga" zāģētavā, pie šaursliežu dzelzsceļa Eķengrāve-

Daudzeva, 4 verstes no Eķengrāves,
pa atsev.priekšmetiem JāiBlroif zilētai! atrod,«s Mitas,itin
tlajas,darba rīkus, dzensiksnas i citus pne& jiMfiepāpar 193,472r.

Bez tam turpat pārdos Sēlpils virsmežniecībā, Sēlpils meža muižā atrodošos:
16 jaunus zāģus, novērtētos 62 rbļ. gab.
92 zāģus, lietotus, derīgus novērtētus . 25
103 cirvjus, jaunus, novērtētus .... 37 J

*
25 . lietotus, derīgus, novērtētus. 25
3 |sP!tfs 7 . .
5 laušņus, . , . . 17 . ,
nederīgus cirvjus, zāģus, lāpstas, drāšu

griežamās šķēres
^ pudā,

Torgi notiks pēc vispār, torgu noteikumiem. Torgu sākums pīkst 12dienā

Jēkabnriestu
88 virsmežniecības kanclejā, Sēlpils meža muižā, caur

Sēlpils virmeinieiība.la

Dzelzsceļu virsvaldes materiālu apgādība
izdos S. g 15. decembri,

== KONKURENCE =="" -" '^sataasiftaa.'-" —-*Materiālus var piegādāt lielākās un mazākās n»rti;»c r> . .-sniegšanas uzņēmējiem jāiemaksā drošība? nauda ^ J^1B ^.^davājumu ie-
koku materiālu vērtības «""«oas nauaa 1«/« apmēra no piedāvāto

125. eSS**— blaakaS "" c:t" favatas **> ^"-edz dzelzsceļu virsvaldes

ā^ā^^^virda pazaudēta mi ar fo UeT vfrda naztuds f' UZ Va 'A">««1izsludināta pa, «ectonu. lnlu pL Srtau? " fc Utk " sludi-
leapiesta vauta tipogTSūji

Oažiiil SjpSJUffll.
Boroes pagasta (ihtitei a;r.), i

Varnovicu pamatskolai vajadzī ga ļ

skolotais - skolas pāninis. ;
Imuzikals).

Kandidāti tiek uzaicināti ierasties per-
sonīgi 15. decembrī 1922 g., pulksten
12 dienā, pie pagasta padomes, vai ie-
sūtīt savus dokumentus līdz minētam
laikam.

Alga no valdības nolikta. Vēlaras
skolotājs ar praksi un kas ar mieru pa-
sniegt ev.- luterāņu ticīb. mācību.

Adrese: caur Krāslavu.
Priekšsēdētājs Graudi ņš,

Darbvedis (paraksts). \

Pāles pasastā, Valmieras apr.,
vajadzīga

vecmāte.
Vēlēšanas izdarīs pag padome 20. de-

cembri 1922 s-, puksten 10 no rīta.
Pāles pagasta namā.

Kandidātes tiek lūgtas 'pieteikties
(personīgi vai rakstiski) , iesniedzot at~
tiecīgus dokumentus.

Pag. priekšnieks (paraksts).
Darbvedis Sies sers.

Rīgas pilsētas ierēdņu savienība
konzumsabiedrfba, Rīgā,
Piektdien, 15. decembri 1922. gw.
pulksten 4 pēc pusd., '

onakMipiloniiiiisaiKt
pilsētas pamatskolā, Todlebena bulv. 8, 1

Dienas kārtība: I
!) Valdes ziņojums; 2) bilance uz !. dec w
li-22. g ; 3) Sabiedrības lik idacija uz- I
statūtu 70. § p. c. pamata ? 4) tekošas |
d-trīšanas. f

Gadījuma ja šī sapulce nevarēs notikt,
notiks tri pašā dienā turpat plVst.- 6vak

OlFfl SOPUlCe, kārtību, kura ir piln- i
tiesīga, neatkarīgi no ieradilšos skaita,.

Valda.

m «i jīiīīcir
uzaicina savus godi un mūža biedrus»

pārreģistrētie»
Kdz 15. Janvārim 1923. g.»
katru otrdienu no pulksten 7—9 vakarā ,,
biedrības telpā ;, Marijas ielā Nš 13,
dz. 47. Valde '

Rīgas kara aprir;ķa priekšnieks izsludina
iar nederīgu nozaudēto atvaļii'ajuma
'īliecibu zem ^a 13123, 16. septembri'

1920. g., izdotu no Cēsu kara aptiņķa
priekšnieka uz Mārtiņa Jēkaba- d«Ia ? |
Bērziņa vārda, dzim. 1887. g.

Rīgas k«ra apriņķa priekšnieks izsln-
dina pir nederīgu nozaudēto atvaļina
juma apliecību, zem >& 6891, 5. augusta)
1921. g., izdotu no Liepājas kara apr.
pr-ka uz Kazimira Stan slava d. Ktau-
cana vārda, dzmis 1886. g.

Rīgas pilsētas lombarda iļ
ķīlu zīme zem Ns B 512260 pazaudēta M
un tādēļ vz statūti 25. § paoiata ar
šo tiek izsiud nāta par n e d e_ tļj_ļ

Latvijas universitātes leģitimācijas
kartiņa Nr. 1179, uz Artura Buse»lca 1
vārda pazaudēta un ar šo tiek izslu- U
dināta par nederīgu. ?

Rīgas kara apriņķa priekšnieks iz- ļ
ssludina par nederīgu nozaudēto atvajl- ,
najuma apliecību, zem Ns 2242, 24- *<*'
1921. g., izdotu no Cēsu kara apt.
p-ka, uz Jāņa Pētera d. Baurflaff»
vārda, dz im 1887. g.

Trikates pagasta valde
ar šo izsludina par nederīgu pazaudētu
pasi, izdotu no šīs pagasta valdes i
10. septembrī 1920. g. zem N2 1382, a* ļ
38na Pētera dēla Vilciņa vārda. _±^.

Muitas tarifs^
(,Vald. Vēstn.' 116. num. no 2S. nutl)»J

dabūjams -
Valsts tipogrāfijas kantorf ,

Rigā, piU Ns 1. _ jj
Maksā 25 rbļ.. ar piesūtīšanu 27_mļ^.

Nacionālais teati*
Trešdien, 6 decembri, pīkst. 7 vāka"-

Jttaija wm (falļ*-
Ceturtdien, 7. decembri, pulksten 5 P P'

skolnieku izrādē
^^

J

USm^S ™£ *J
,arvaWes ?"" «tai» «dod mazaksol!šaS 14000 pudusiena un 3.000 pudu auru salmu (zirgu barībai) piegādāšanu di vizlas kara-spēka daļu vajadzībām. ' '

ir H™s1f'.»"!l^nn°^s m,lUski ' kā ari ra/stiski bēgtās aploksnēs16 decembri še pulksLlOno rīta, apgād. da|« kanclejā, Rīgā, Tambovasielā
.«„HTlP^ 8118,8"3! mu«s^s torgos, nomaksāti ar att ecīeu^moenod!^*^^jarsate.nriJ!SJss*isaA*t£fsr,?^- patk! "»» «»"-&s

Personām, kas veļas piedalīties sacensībā, jāiemaksā fi rhi rt,„»h., - ano puda uz piedāvātā siena - salmn daudzuma A 1^-1
aS

i^ī^iJ^^iilri?^^ var



Rīgas apgabaltiesas 3. civilnod.
pamatojoties uz 1920. g. 18. marta li-
kuma par vienīgo maksāšanas līdzekli
un «lv. prec- Uk. 2060. «a 2062. p.p.,

Ievērojot Artura fon Helmersena piln-
varnieka Bernharda Pūriņa lūgumu un
savu lēmumu 1922. g. 20. novembrī
paziņo, ka parādnieks Arturs i. Heimer-
sens parādu uz obligācijas par 3,066 r.
apstiprinātas 1894. g. 1. martā zem
Nš 390, uz nekustama īpašuma Cesu
apr., Skujenes piismuižas zemnieku zemes
.Lielberen" mājām, zem zemes grām. reģ.
N» 3730, izdotas no Artura Georga d. f.
Helmersena par labu pils Skujenes ton
Helmersena ģimenes legatam, ir iemak-
sājis tiesas depozītā 2,699 r. deļ augšā
minētās obligācijas parāda un procentu
dzēšanas.

Tāpēc apgabaltiesas 3. civilnodaļa uz-
aicina visas personas, kuram būtu tie-
sības uz augša aprādīto obligāciju, pie-
teikties tiesā viena mēneša laikā,
skaitot no dienas, kad šis sludinājums
iespiests .Vaid. Vēstnesi", un aizrāda, ka
ja šis personas noteiktā laika nepieteik-
sies, parādu atzīs par samaksātu un lū-
dzējam dos tiesību prasīt viņa dzēšanu
zemes grāmatā.

Rīgā, 25. novembrī 1922. g. Nš2676
Priekšsēdei, v. Veldners.

Sekretāra A. Kalve.

Rīgas apgabalt. 3. civilnodaja
pamatojoties uz 1920. g. 18. marta li-
kuma par vienīgo maksāšanas līdzekli
un civ. proc. lik. 2060. un 2062. p.p.
ievērojot Jāņa Pētera d. Laca lūgumu
un savu lēmumu 1922. g. 20. novembrī
paziņo, ka parādnieks Jānis Pētera dēls
Lācis paradu uz obligācijas par 15,000r.
apstiprinātas 1917. g. 3. augustā zem
Ns 75, uz nekustama īpašuma Cēsis,
Jaunā ielā Ns 6, zem zemes grāmatu
reģistra N» 10, izd. no Jāņa Pētera d.
Laca par labu Cēsu krāj-aizdevu kasei
ir samaksāts Cēsu krāj-aizdevu kasei,
bet šī augšā min. obligācija nevar tikt
izsniegta atpaka) parādniekam dēļ dzē-
šanas zemes grāmatas, tamdēļ ka ir
gājusi zudumā.

Tāpēc apgabaltiesas 111. civilnodaļa
uzaicina visas personas, kurām būtu
tiesības uz augša aprādīto obligāciju,
pieteikties tiesā viena mēneša laikā,
skaitot no dienas, kad šis sludinā-
jums iespiests .Valdības Vēstnesī*,
un aizrāda, ka ja šis personas noteikti
laikā nepieteiksies, obligāciju atzīs par
iznīcinātu un lūdzējam dos tiesību
prasīt parāda dzēšanu zemes grāmatā.

Rīgā, 23 novembrī 1922. g. Nš 2678
Priekšsēd. v. Veidners.

Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabalt. 3. civiln.,
atklātā tiesas sēdē 1922. g.28. novembrī
izklausīja Marijas Kron lūgumu dēļ ku-
ratela atcelšanas par viņas mantu, no-
lēma: par prombūtne esošās Marijas
Kron, dzim. Vailis, mantu iecelto aiz-
gādnību atcelt, par ko ar pavēli
paziņot Rīgas pilsētas bāriņu tiesai; šo
lēmumu publicēt civ. proc. lik. 1944. p.
paredzētā kartībā.

Rīgā, 28. novembri 1922. g. Nš 265
Priekšsēd. v. Veidners.

Sekeetars A. Kalve.

Rīgas prefektūra
izsludina par nederīgam pases
un personas apliecības, kuras ir pie-
teiktas par pazudušām pēc sekoša sa-
arakst.

Latvijas pases: 1) Nš 118859 no
11. iec. uz Jēkaba Pētera d. Buš v.; 2)
Ns 169705 no prel. uz Ellas Jāņa m.
Reņģeniek v.; 3) Nš 107928 no pfef. uz
Jankeja Hirša d. Capiņ v.; 4) Nš 5225
no 5. iec. uz Antona Jufa d. Kurpniek
v.; 5) Ns 16639 no 6. iec. uz Mētās
Augusta m. Bārsdingen v.; 6) Nš 72485
no 1. iec. uz Margaretas Jura m. Jērum
v.; 7) Nš 187090 no pret. uz Andreja
Jēkaba d. Baltkaul v.; 8) Nš2550 no
Oaujenes pag. valdes uz Augusta Vī-
luma d. Briedis v.; 9) Nš62701 no
1. iec. uz Arvida Jnga d. Pliskau v.;
10) Ns 191825 no prei. uz Voldemāra
Jāņa d. Lapiņ v.; 11) Ns 122936 no
prei. uz Kristīnes Pētera m. Une v.;
12) Nš200168 no prei. uz Vulfa Izraēla
d. Remens v.; 13) Nš 86534 no 8. iec.
uz Lāzera Hirša d. Zalbovič v.; 14)
Nš 183915 no prei. uz Jāņa Anša d.
Suņa v.; 15) Nš 202600 no pref. uz
Vihelma Rudolia d. Klapper v.; 16)
Ns 137 no Salas pag. valdes uz Elzas
Jēkaba m. Eglon v.; 17) Ns 350 no
Brantu pag. valdes uz Emmas Jēkaba
m. Kleper v.; 18) Nš 115824 no pref.
uz Maritas Artura m. Māler v.; 19)
Nš 9544 no 10. iec. uz Martas Jēkaba
m. Medne v.; 20) Nš 33866 no 9. iec.
uz Maitas Jāņa m. Liepa ».: 21)
Nš 75204 no 9. iec. uz Stefānijas
Fridricha m. Orachovskij v,; 22) Ns100725
no 4. iec. uz Mārtiņa Pētera d. Grtn-
berga v.;

Personas apliecības: 23) Nš 2119 no
pref. uz Marijas Staņislava m. Voite-
kunas v; 24) Nš 7392/1992 no pref. uz
Emiļa Vilhelma d. Neppert v.:

Lalvijas pases: 1) Ns 192 no Brasla-
vas pag. uz Eiženijas Pētera m. Zandau
v.; 2) Ns 67307 no 8. iec uz Augusta
Jāņa d. Reder v.; 3) Ns 108904 no pref.
uz Minnas Jāņa m. Strunkstein v.; 4)
Ns 22747 no 12. iec. uz Emili.as Jāņa
m. Puris v.; 5) Nš 189 no 1. iec. uz
Marijas Jēkaba m Kukain v.; 6)
Ns 126456 no pref. uz Zelmas Miķeļa
m. Baltgalv v.; 7) Nš 133329 no pref.
uz Emilijas Mārtiņa m. Ozoliņ v.; 8)
Nš 71812 no 8. iec. uz Lizettes Jēkaba
m. Barzde v.; 9) Ns 33095 no 9. iec. uz
Pelagejas Pētera m. Volodin v.; 10)
Nš 193581 no pref. uz Jāņa Jēkaba d,
Miškin v.; 11) Nš 142886 no pref. uz
Emmas Kārļa m. Balod v.; 12) Nš 5450
no Cēsu pol. uz Almas Otto m. Reimers v.;
13) Na 129369 no pref. uz Fridricha

Fridricha d. Kronberg v.; 13) Ns 177717
no pref. uz Alberta Georga d. Lutc v.;
15) Nš 48056 no 10. iec. uz Fridas

Friča m. Kojart v.; 16) Ns 1666 no
Pāles pag. v. uz Artura Lība d. Ola v.;
17) Nš 153130 no pref. uz Idas Kārļa
m. Nikolaus v.;

Gada uzt. atļ.: 18) Ns 7594 uz Niko-
laja Pētera d. Deščic v;

Bēgļu apl.: 19) Nš 42415 uz Līnas
Jāņa m. Veiland v.;

Personas apl.: 20) Nš 11815 no pref.
uz Marijas Onufrija m. Kovaļevskij v.;
21) Nš 3684 no pref. uz Jeremeja Jāņa
d. Grlškin v.

Pamats: Rīgas prefektūras raksti
no 15., 16., 17., 20. un 21. novembra
1922- g. zem NšNs 5886 un 5933.

Rīgas pref. pal. (paraksts).
Pasu nod. darbv. L e 11on s.

Rīgas kara apr. priekšnieks izsludina
par nederīgu nozaudēto karaklau-
sīoas apliecību zem Nš 19214, 27. sept.
1922. g., izdotu no Rīgas kara apriņķa
priekšn., uz pilsoņa Ādolfa Pidriķa d.
Ozoliņa vārda.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnod.
atklātā tiesas sēdē 1922 g. 14. novembri
izklausīja mir. Andreja Smidt mantoša-
nas lietu, nolēma: par prombūtnē
esošā Voldemāra Andreja d. Smidt
mantu iecelt kurateli, par ko ar pavēli
paziņot Rīgas pilsētas bāriņu tiesai; šo
lēmumu publicēt civ. proc. lik. 2063. p.
kārtībā.

Rīgā, 27. novembri 1922. g. Nš 2347
Priekšsēd. v. Veidners.

Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabalt. 3. civilnodaja
atklātā tiesas sēdē 1922. g- 28, novembrī
izklausīja Marijas Jāņa m. Balodeman
lūgumu dēļ kurateļa iecelšanas par
prombūtnē esošā Johana (Jāņa) Balode-
man mantu, nolēma: par prombūtnē
esošā Johana (Jāņa) Balodemana man-
tību iecelt kurateli, par ko paziņot
Rīgas pilsētas bāriņu tiesai; šo lēmumu
publicēt civ. proc. lik. 1944. p. pare-
dzētā kārtībā.

Rīgā, 28. novembri 1922. g. Nš 2722
Priekšsēdētāja v. Veidners.

Sekretārs A. K «1 v e.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnod.
pamatojoties uz 1920. g. 18. marta li-
kuma par vienīgo maksāšanas līdzekli
un civ. proc. lik. 2060. un 2062._p. p.,
Ievērojot valsts zemes bankas lūgumu
un savu lēmumu 1922. g. 20. novembri
paziņo, ka parādnieks Jēkabs Steinerts
parādu uz 4 obligācijām par 280 r. pir-
mās 3 katra un par 310 r. pēdējā, ap-
stiprinātas 1885. g. 13. novembrī zem
NSNš 1971, 1972, 1973 un 1974, uz ne-
kustama īpašuma Rigas apr., Dales-
Ķekau muižas zemnieku zemes .Liel-
Lielvārdu" mājām, zem zemes grāmatu
reģistra Nš 3498, izd. no Jēkaba Stei-
nerta par labu Aleksandram f. Levisam,
kuras ir pārgājušas kopā ar Doles-Ķekau
muižu uz 1898. g. 29. jūlijā apstiprināta
daiīšanss līguma pamata uz Voldemāra
Aleksandra d. f. Levis of Menar, ir
1922. g. 7. janvārī, ir samaksājis,bet šīs
augšā min. obligācijas nevar tikt iz-
sniegtas atpakaļ parādniekam dēļ dzē-
šanas zemes grāmatās, tamdēļ ka ir
gājušas zudumā.

Tāpēc apgabaltiesas III. civilnodaļa
uzaicina visas personas, kurām būtu
tiesības uz augšā aprādīto obli-
gāciju, pieteikties tiesā viena mē-
neša laikā, skaitot no dienas, kad šis
sludinājums iespiests ,.Valdības Vēst-
nesī", un aizrāda, ka ja šīs personas
noteiktā laikā nepieteiksies, obligāciju
atzīs par iznīcinātu un lūdzējam dos
tiesību prasīt parāda dzēšanu zemes
grāmatā.

Rīgā, 25. novembri 1922. g. Ns 2698
Priekšsēdētāja v. Veidners.

Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnod.
pamatojoties uz civ. proc. lik. 2060. un
2062. p. p., ievērojot Vilhelmines Teo-
dora m. Radzuveit lūgumu un savu lē-
mumu 1922. g. 28. novembrī paziņo, ka
pēc lūdzējas ziņojuma, pa kara laiku
gājusi zudumā viņai piederoša obligācija
par 10,000 r. atlikumā no obligācijas
pirmatnēja lieluma par 15,000 r., apstip-
rinātas 1911. g. 30. aprīli zem Nš 1196,
uz nekustama īpašuma Rīgā, 2. hip. iec.
zem zemes grāmatu reģ. Nš 955, gr. 21,
Ns 9, izd. no Jēkaba Mārtiņa d. Vāgnera
par labu Adelheidei, Marijai un Paulam
Rlebensamiem, kura ir pārgājusi uz Jāni
Kriša d. Liepiņu, kā blankocesionaru,
kurš viņu ir atkal cedējis blanko.

Tāpēc apgabaltiesas 3. civilnodaļa
uzaicina visas personas, kurām būtu tie-
sības uz augšā aprādīto obligāciju,
pieteikties tiesā sešu mēnešu laikā,
skaitot no dienas, kad šis sludinājums
iespiests .Valdības Vēstnesī", un aiz-
rāda, ka ja šīs personas noteiktā laikā
nepieteiksies, obligāciju atzīs par zu-
dušu un lūdzējai izdos obligācijas
dublikātu, kurš Izpildīs oriģināla vietu,

Rīgā, 1. decembrī 1922. g. Nš 2716
Priekšsēdētāja v. Veidners.

Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnod.,
pamatojoties uz 1919. g. 5. septembra
likuma par zudušu vai iznicinātu vērts-
papīru mortifikaciju 5., 6. un 7. p. p.
un civ. ties. lik. 2060. un 2062. p. p.
pamata, ievērojot Jēkaba Paegle lū-
gumu un savu lēmumu š. g. 20. no-
vembrī paziņo, ka pēc lūdzēja paziņo-
juma kara apstākļu dēļ ir gājušas zu-
dumā sekošas, uz uzrādītāja izdotas no
būv-akciju sabiedrības .Nams-Dārzs"
14 akcijas, par 100 r. katra, zem NšNš
5391—5394 un 5491—5500.

Tipēc apgabaltiesas 3. civilnodaļa uz-
aicina visas personas, kurlai bfltu tiesī-

bas uz augšā aprādītām akcijām, pie-
teikties tiesā triju mēnešu laikā, skai-
tot no dienas, kad šis sludinājums
Iespiests .Vaid. Vēstu.*, un aizrāda, ka
ja šīs personas not. laikā nepieteiksies,
min. akcijas atzīs par nederīgām un lū-
dzējam izdos par nederīgām atzīto vietā
jaunas akcijas.

Rīgā, 27. novembri 1922. g. Nš 270C
Priekšsēd. v. Veidners.

Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabalt. 3. civilnodaļa,
pamatojoties uz 1920. g. 18. marta li-
kuma par vienīgo maksāšanas līdzekli
un civ. proc. lik. 2060. un 2062._p. p.,
ievērojot valsts zemes bankas lūgumu
un savu lēmumu 1922. g. 20. novembri
paziņo, ka parādnieks Kārlis Staprans
parādu uz obligācijas par 1,410 r. ap-
stiprinātas 1885. g. 9. martā zem Nš 553,
uz nekustama īpašuma Rīgas apr., Kok-
neses muižas zemnieku zemes .Lejas-
Stapranu" mājām, zem zemes grāmatu
reģ. Nš 3332, izd. no Kārļa Staprana
par labu Maksim f. Loevensternam, kura
pārgājusi Kopā ar muižu mantošanas
ceļā uz atraitni Elizabeti Moža m. fon
Loevenstern, dzim. Hercberg. Kuitu fon
Loevensternu, Mariju Alisi Žanetti fon
Orinevald un Sofiju Margaretu Annu f.
Biummer, dzim. fon Loeverstern, —
ir samaksāts 1921. g. 11. augustā,
bet šī augšā min. obligācija nevar tikt
izsniegta atpakaļ parādniekam dēļ dzē-
šanas zemes grāmatās, tamdēļ ka ir
gājusi zudumā.

Tipēc apgabaltiesas 3. civilnodaļa
uzaicina visas personas, kurām būtu
tiesības uz augšā aprādīto obligāciju,
pieteikties tiesā viena mēneša laikā,
skaitot no dienas, kad šis sludinājums
iespiests .Valdības Vēstnesī", un
aizrāda, ka ja šīs personas
not. laikfi nepieteiksies, obligāciju atzīs
par iznīcinātu ua lūdzējam dos tiesību
prasīt parada dzēšanu zemes grāmatā.

Rīgā, 22. novembrī 1922. g. Nš 2691
Priekšsēd. v. Veidners.

Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabalt. registr. nodaļa
uz civ. proc. lik. 1460". panta pa-
mata paziņo, ka saskaņā ar apgabal-
tiesas administratīvās nodaļas lēmumu
15. novembrī š. g. reģistrēta savie-
nība zem nosaukuma: .Vācu koopera-
tīvu sabiedrību Latvijā revīzijas savie-
nība".

Savienības valdes sēdeklis atrodas
Rīgā.

Priekšs. v. E. Bltte.
Sekretāra p. J. Ošs.

3;gas apgabalt. registr. nodaļa
« clv. proc. Uk. 1480". p. pamata pa-
lido, ka saskaņā ar apgabaltiesas admi-
thtrativās nodaļas iemānīs 15. novembri
1922. g., reģistrēta bezpeļņas bie-

drība zem nosaukuma: .Rīgas policijas
darbinieku sporta klubs".

Biedrības valdes sēdeklis atrodas
Rīgā.

Priekšsēdētāja v, E. Bitte.
Sekretāra p. J. Ošs.

Rīgas apgabalt. reģisttac. nodaļa
42 civ. pr. lik. 1460. p. pamata pa»
ilņo, ka saskaņā ar apgabaltiesas ad-
ministratīvās nodaļas lēmumu 15. nov.
1922. g. reģistrēta bezpeļņas biedrība
zem nosaukuma: .Jaunpiebalgas pirmā
lopkopības pārraudzības biedrība".

Biedrības valdes sēdeklis atrodas
Jaunpiebalgā.

Priekšsēdētāja v. E. Bitte.
Sekretāra p. J. Ošs.

Rīgas apgabalt. registr. nodaļa
uz civ. proc. lik. 1460". p. pamata pa-
ziņo, ka saskaņā ar apgabaltiesas admi-
nistratīvās nodaļas lēmumu 15. no-
vembrī 1922. g. pārreģistrēta bezpeļņas
biedrība: .Vējavas bibliotēkas biedrība".

Biedrības valdes sēdeklis atrodas
Vejavas pagastā.

Priekšsēdētāja v. E. B111 e.
Sekretāra p. J. O š s,

?līgas apgabalt registr. nodaļa
ua clv. proc. lik. 1460". p. pamata
paziņo, ka saskaņā ar apgabaltiesas
administratīvās nodaļas lēmumu 1922. g,
15. novembrī reģistrēta bezpeļņas bie-
drība zem nosaukuma: Lencu izglītības
biedrība.

Biedrības valdes sēdeklis atrodas
Lenču pagastā.

Priekšsēd. v. E. Bitte.
_____ Sekretāra p. J. OI s.

Rīgas apgabalt. registr. nodaļa
uz civ. proc. lik. 1460". p. pamata
paziņo, ka saskani ar apgabaltiesas
administratīvās nodaļas lēmumu 1922.g.
15. novembri reģistrēta bezpeļņas bie-
drība zem nosaukuma: .Rikteres un ap-
kārtnes biškopības biedība.

Biedrības valdes sēdeklis atrodas
Rikteres pagastā.

Priekšsēd. v. E. B i 11e.
Sekretāra p. J. Ošs.

Rīgas apgabalt registr. nodaļa
uz civ. proc. lik. 1460". p. pamata pa-
ziņo, ka saskaņā ar apgabaltiesas admi-
nistratīvās nodaļas lēmumu 15. novembri
š. g. pārreģistrēta .Valmieras amatnieku
biedrība" zem nosaukuma: .Valmieras
tirgotāju un rūpnieku biedrība".

Biedrības valdes sēdeklis atrodas
Valmierā.

^Priekšsēdētāja v. E. Bitte.
Sekretāra o. J. Oš*.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnod.
pamatojoties uz 5. sept. 1919. g. likuma
par nozudušu vai Iznīcinātu vērtspapīru
mortifikaciju 5,6 un 7 p. p. un civ. ties.
iik. 2060 un 2062 p. p., pamata ievērojot
Lazara Rafaela d. Mirmana pilnvarnieka
zv. adv. O. Finkelšteina lūgumu un
savu lēmumu no 7. novembra š. g. pa-
ziņo ka pēc lūdzēja ziņojuma viņa piln-
varas devējam Lazaram Mirmanim
14. oktobrī 1920. g. nolaupītas sekošas

uz uzrādītāja izdotus no Skandināvijas
ekstrans akciju .sabiedrības, Rīgas no-
daļas čekus:

1) viens čeks zem Ns 1282 par 354 dāņu
kronām 53 eriem uz Šeinai Blachman
vārda;

2) viens Čeks zem Ns1300 par 123 dāņu
kronām 38 eriem uz C. Ourevič vārda;

3) viens čeks zem Nš 1323 par 172 dāņu
kronām 17 eriem uz P. Berkan vārda;

4) viens čeks zem Nš 1357 par 709 dāņu
kronām un 7 eriem uz T. Levin vārda.

5) viens čeks zemNs 1380 par 462 dāņu
kronām un 69 eriem uz Dreiman vārda;

Tāpēc apgabaltiesas 3. civilnodaļa uz-
aicina visas personas, kurām būtu tie-
sības uz augšā aprādītiem čekiem,
pieteikties tiesa sešu mēnešu laikā, skai-
tot no dienas, kad šis sludinājums ie-
spiests .Valdības Vēstnesī", un
aizrāda, ka ja šīs personas noteikti
laikā nepieteiksies, (minētos čekus atzīs
Iznicinātiem.

Rīgā, 29. novembrī 1922. g.
Priekšsēdētāja v. D. Cimmermans.

Sekretārs A. Kalve.

Rigas apgabaltiesas 3. civilnod.,
atklātā tiesas sēdē 1922. g. 28. novembri
izklausīja Hu^o Nikolaja d.

Freudendorfa
lūgumu dēļ kuratela iecelšanas par
prombūtne esošās Liānas Alfonsa m.
Freudendorf mantību, nolēma: par
bezvēsts prombūtne esošās Liānas Al-
fonsa m, Freudendorf mantību Iecelt
kurateli, par ko ar pavēli paziņot Rīgas
pilsētas bāriņu tiesai; šo lēmumu
publicēt civ. pr. lik. 1944. p. kārtībā.

Rīga, 29. nov. 1922. g. Nš 2721
Priekšsēd. v, D. Cimmermans.

Sekretārs A. Kalva.

Latviešu akciju bankas
Aktīvs. Bilance uz 1. novembri 1922. g. P,,iv,

Kasē _ • • • 5,735,09891 Kapitāls 5,000,000 —
Tekoši reķ. valsts krāj un kred. bankā . . . 508,548— Noguldījumi: a) uz tekoša rēķina 13,544,04309
Diskontēti vekseļi 14,049,207 74 b) . nenot. laika 1,249,341 241479338433Aizdev pr. vērUpapir un citām drošībām . . 37,984 81 Korespondenti: Loro . . . . 7lT7 . .' . . ' 5235959Speciāli tekoši reķ. .on call": r

Nostro 581524 86a) pret vērtspapīriem . . 465,32165 s tek rēķ kriey val^^ ; ; ; " ; 438;68123b) . precēm . . . . . 585,460- 1,050,78165 Rediskonteti vekseļi:
Ārzemju valūta 816,297 57 a) valsts krāj- un kreditb. 5,349,18955
Vērtspapīri 169,14548 b) krievu valsts bankā . . 333,803 88
Korespondenti: Loro 729,832 56 c) privat kreditiest. . . . 27,14461 5 710 138 04
m u ? - .Nostro Jrn&PJInNeizmaksāta dividende ' 37^579 80Nekustams .pašums 2,500,000- pjnas atlikums 1921. g. . . . 3097894
t^m,ES* IM™ Neizmaksātas noguldījumu «/o «>/o 455,640 27
oaS^Zi !^'o«r? Ren^ un komisijas. . .. '. '. 1,371,08114Pārejošas sumas 414,95851 1095 a <3894fK
Bij. tautas bankas XVII. nod. llkv. konts . . 50,000- Nodokli . ..' .; '. °.

'
. '.'.['. '.' , I

'
. «SioTO

Pārejošas sumas' .... '. !
*. 1 . '. '.

*. ' . l.OSSffll 87
L. Rbļ. 29,559,705 42 L. Rbļ. 29,559,705 42

Mutīšu kupmodernleclbas
1920. un 1921. gada pārskats

12. darbības gads.

Biiance uz 1. janvāri 1922. g.
A k t i v s. R. K. P a s i v s. R. K.

Kasē 13,353 45 Parādnieki 720 —
Produkti 150,238 — Aizņēmumi 60,473 —
Parādnieki . 122,505 50 Aizdevēji 2,950 —
Biedri 1,976 45 Biedri 343,454 70
Algas 28 10 Algas 4,740 75
Materiāli 88,190 55 Procenti 871 —
Nekustams īpaš 23,218 50 Kapitāli:
Mašīnas un inventar. . . 7,820 — Rīcības . . 19,547 07
Tekošs rēķins , . . 18,902 — Rezerves . . 854 56
Vērtspapiji . . . 12,000 — Pamata . . 1,926 25
Biedru naudas , . . 420 — Deldēšanas. 5,668 — 27995 88
ZaudSjumi . . . 3,070 48 Bjedru kalpojums . . 517 70

441,723 03 441,723 03

Pe|ņas un zaudējumu rēķins.
Pelnīts. R. K. Zaudēts. R. K.

Pārdota ārzemju nauda . 169 53 Nolietoti materiāli . . . 49,055 75
Nomaksājot aizņēmumu Algas . 67,013 50

kursa starpība par labu 791 63 Dažādi izdevumi .... 21,708 10
No piena naudas atvilksts 148,997 90 Aizņēmumu °/o 871 —
Nama rēķina atlikums . . 16,855 25 Deldēšanas kapitālam . . 5,668 —
Zaudēts 3,070 48 Vairāk aprēķināti °/o . 444 —

Produktu svara statpība . 295 —
Dāvinājumi , . 656 —
Kases starpība uz krievu n. — 01
Nesamaksāti izdevumi . . 23,948 45
Procenti . 524 98

170,184 79 170.79
~~

Valde.

Skujenes patērētāju biedrības
darbības pārskats par 1921. g.

Biedrības adrese: Cēsu apr., Skujenes pag. Pasta adrese: caur Dzērbeni.

Bilance 31. decembrī 1921. g.
Aktīvs. R. K. Pasīvs. R. K.

Kasē 6,236 96 Biedru paijas 13,391 62
Preces 45,067 47 Pamata kapitāls .... 3,063 20
Dalības nauda citās iestādēs: Rezerves kapitāls .... 3,713 20

Centr. sab. Konzuuis . 400 — Aizņēmumi 20,994 39
Lat. taut. bankā .... 12,500 — 1920. g. neizmaksāta peļņa 2,144 24

Inventārs 2,305 — 1921. g. paiju »/o . . . . 660 —
Tīrs atlikums .... . . 22,542 78

Kopā 66,509 43 Kopā 66,509 43

Pelnīts brutto 75,604 rbļ. — k.; tekoši darbības (tirdzniecības) izdevumi
53,061 rbļ. — k; tīrs atlikums 22,542 rbļ. — k.; preees pārdotas par 349,655 rbļ.
— k.; dividende uz paijām 5°/o; prēmijas uz iepirkumiem 5°/o.

, Biedru gada sākumā 96; beigās 96; veikali atrodas Cēsu apr. Skujenes pag.
Valde.



pāra d. Bubertu (Buchardu) 20 g. vecu

:piedeiīgu pie Rīgas_ P^"- *$?

* 1922. g. decembri sastāvēja par muitas

'uzraugu Indras stacjā, Daugavpils apr.

Tuvākas pazīmes trūkst.
Visas iestādes un personas, kuram ir

zināma minētā Buberta (Bucharda)i atnu.
vieta, jāpaziņo par to miertiesnesim

Dagda.

Dagdā, 24. nov. 1922. g. J* 2517
Miertiesnesis R e k k e.

Latgales apgabalties. reģ. nodala
dara zināmu, ka saskaņa ar apgabalt.
š. g. 20. novem. lēmumu uz civ. proc.
lik. 1460" p. pamata reģistrēta un ie-

- vesta bezpeļņas biedrību reģļstrā:
.Otrā Ludzas brīvprātīgo ugunsdzēsēju
biedrība".

Valdes sēdeklis atrodas Ludzā.
Priekšsēdētāja v. Abbuls.

Sekretāra v. A Anziņ,

Valkas apr. 4. iec. miertiesnesis,
pamatojoties uz savu š. g. 17. novemb.
lēmumu un 59un 846 p. p. kr. proc.
lik., meklē apvainoto uz sodu lik. 581. p.
1. daļa, Ilūkstes apr., Bebrenes pagasta
pilsoni Andreju Antona d. Rublku
25 g. vecu, katoļticīgs; strādnieks, agr.
dzīvojis Daugavpilī, Mogiļevas ielā
Nš 103.

Katram, kuram zināma minētā Rubika
dzīves vieta, jāpaziņo par to minētam
miertiesnesim, Lizumā, Valkas apr.

Miertiesnesis Kuk.

Cēsu apr. 3. iec. miertiesn.,

saskaņā ar savu š. g. 16. novembra

lēmumu, meklē PCterl Jēkaba d. Ba-
jāru, 56 g. vecu, piederīgu pie Cēsu ap-
riņķa, Vietalvas pagasta apvainotu zā-

dzībā uz sod. lik. 581. p. pamata.
Visas iestādes un personas, kurām

būtu zināms kur atrodas mīnētais Pē-
teris Bajārs, tiek lūgtas, pat to paziņot
miertiesnesim Ērgļos.

Ērgļos, 21. nov embri 1922. g.
" Miertiesnesis

Latgales apgabaltiesas,
Daugavp. apr., 2. iecirk ņa miertiesnesis,saskaņā ar savu 1922. gadā 9. no-
vembra lēmumu, civ. pr. lik. 1401. p. un
X. sēj. 1. d. civ. lik. 1239. p. paziņo, ka pēc
1922. g. 2. novembrī Daugavpilī mirušā
Avdela Afonasija d. Afonasjeva ir at-
stats mantojums , kādēļ uzaicina visas
personas, kam uz šo mantojumu, vai
sakara ar viņu būtu kādas tiesības kā
mantiniekiem, pieteikt tās pēc piekrītī-
bas sešu mēnešu laikā, skaitot no
šī sludinājuma iespiešanas dienas .Val-
dības Vēstnesī".

Daugavpilī, 20. novembri 1922. g.
Miertiesnesis D u c m a n s.

Latgales apgabaltiesas 1. iiTilDoda|a
ar šo paziņo vispārībai, ka mirušā
1921. g 5. septembrī Rēzeknes pil-
sētas piederīgā Fēliksa Ksavera dēla
Gaļevska notariālais testaments, ar
kuru testatora kustama un nekustama
manta novēlēta Jadvigai Kaspera m.
Gajevskai, ar apgabaltiesas lēmumu
11. oktobrī š. g. apstiprināts un tiks
izsniegts mantiniecei.

Daugavpilī, 23. nov. 1922. g. L.NŠ325/22
Priekšsēdētājs F r. Z ii bērs.

Sekretāra v. i. J. Q u t m a n s.

DanaaYPHs apriņķa ?IL iec. miertiesnesis,
pamatodamies uz krim. proc. lik. 59. un
846.—852. p. un saskaņā ar savu lēmu-
mu no 20. novembra 1922. g. meklē uz
soda lik. 581. p. apvainoto Klrll Kas-

Liepājas apgabaltiesa,
S?1 VH«&?S5
Bl&pfc»*-®
ppuzaidna visas personas, _kam būtu

kādas tiesības vai prasības pec obligā-

tas kura izdota par 710 rbļ uz Dun-

dagas fioeikom. fonda v. ur.6. februan

1907 e. nostiprināta uz Pēterim Anša

dē?amAmoliņf piederošām Ven sp.1s

apriņķa, Dundagas pagasta -Ņabel
^mājam zem kreposta Nš 3712, -

sešu mēnešu laika, no sludinā-
juma iespiešanas dienas, piete kt savas

tiesības un prasības tiesai, pretēja gadī-

jumā parādu atzīs par samaksātu, pie-

šķirot lūdzējai tiesību pieprasīt parada

izdzēšanu iz zemes grāmatām.

Liepājā, 23. nov. 1922. g. Nš 653/21

Priekšsēdētāja b. B. Bienenštams.
Sekretārs A. Kasperovies.

Taisu pilsētas policijas pr-ks
izsludina par n e d e r ī g i e m, kā no-
zaudētus, sekošus dokumentus:

1) Latv. pasi, izd. no Talsu pag.
valdes 3. jūnija 1920. g. zem Nš —, uz
Marijas Reiņa m. Orinvald vārda; 2)
Latv. iekšz, pasi, izd. no Talsu pag
valdes zem Ns 304, 9. aug. 1920. g. uz
Emīlijas Augusta m. Kilmeijer v.;
3) Latv, Iekšz. pasi, izd. no Spārnes
pag. valdes 1921. g. uz Ernesta Kri-
stapa d. Fiebiga v. (Nš un dat. nezin.);
4) vācu armijas pasi uz Lizetes Jūles
m. Jankevic v, (Ns un dat. nezin); 5)
Latv. iekšz. pasi, zem Nš 8798, izdotu
1. aug. 1921. g. no Ventspils pilsētas
polic. priekšnieka uz Friča Jana d. Lag-zdi ņa v.; 6) vācu valdības apliec, izd
ka vaņģiniekam Sveifurtes pilsētā uz
Jēkaba Jāņa d. Kārkliņa v. (Ns un
datums nezin.) 4906

Zilupes ieditv policijas priekšmoRs
izsludina par nederīgiem, kā nozaudē-tus, sekošus dokumentus:

1) person. apliec, izd. no Ludzas aprpr-ka 4. okt. 1920. g. zem Ns 529 uzMorducha Joseļa d. Gusinska vārda-
2) Latv. pasi, izd. no Posines pag,

valdes 7. oktobrī 1921. g. zem N° 2492uz Malviaes Michaila m. Ļjachovlč v ?
3) kafa kl. apl., izd. no Liep. karaapr pr-ka zem Nš 10942 uz ĀdolfaPētera d. Kunkuļa v.;
4) Latv pasi, izd. no Ludzas pilsētaspolic. pr-ka 3. nov. 1922. o zemNs 1157 uz Sāja Oilela Izraēla d Kov-

natora v.;
5) Latv. pasi, izd. no Janovales pagvaldes 23. maijā 1921. g. zem Ns 732uz Makrinas Vasilija m. Percovas v
6) personas apl., izd. no Ludzas "aprpr-ka 11. martā 1922. g. un atvalinapliec izd. no Latv. strēln. pulka kra-Jauz Jūlija Augusta d. Ķikuta v ? l
7) kāja kl apl., izd. no Ludzas kara aorpr-ka 29. jul 1922. g. zem Ns 32691 ut'Ignatija Buļ-Zukovskij v.;

M UZ

8) Latv, pasi, izd. no Bauskas nik

ftSS.!?-"""""*'!*
^AtMgVtt
dreja Jāzepa d žvira v.;

10) L,*y- Pasi . izd. no p0gine3 r,__valdes 1920. g. uz Pavīla Dantefa? §"
Ivuļenokav.;"11) Latv pasi, politiskās uzticamības
apl ieejas kartiņa maiņas punktā, D

"
lentes nn pilnvaras uz Rūdolfa Jāņa d

Daugavpils apr., 6. iet. miertiesnesis
saskaņā ar krim. proc. lik. 59. un
846.-852. p. p. un savu 1922. g.
7. novembra lēmumu, meklē uz sod.
lik. 149. p. apvainoto čigānu Grlgorīļu
Valdelovlcu, kurš 1922. g. marta mēn.
dzīv. Daugavpils apriņķī, Krāslavas pil-
sētā.

Tuvākas pazīmes trūkst.
Visas iestādes un personas, kuram ii

zināma minētā Vaideloviča atrašanās
vieta, jāpaziņo miertiesnesim Krāslavā.

Krāslavā, 21.nov. 1922. g. Nš 3091
Miertiesnesis Āboliņš.

Latgales apgabaltiesas kriminal-
nodaļa

saskaņā ar savu 1922. g. 27. oktobra
lēmumu atsauc s Valdibas Vēstneša*
247. numurā 1. novembrī 1921. g. ie-
spiesto sludinājumu par uz s. 1. 455. p.
19. d. pamata aps. Jura Berna d.
C e i č a meklēšanu, jo minētais Juris
Berna d. Ceičs ir atrasts.

Daugavpilī, 16. novembrī 1922. g.
Priekšsēdētāja b. Cīruls.

Sekretāra v. i. P. Platausks.

Latgales apgabali, 1. civilnodaļa,
atklātā tiesas sēdē 10. nov. 1922. g. iz-
klausījusi 3Sna Aleksandra d. Rastop-
cina lūguma dēļ viņa brāļa Nikifora
Aleksandra dēla Ra'stopčina
atzīšanas par atrodošos bezvēsts
prombūtnē — nolēma: uzdot Ružinas
pagasta valdei iecelt aizbildnību par
pezvēsts promesošā Nikifora Aleksandra
d. Rastopčina mantu, atrodošos Zabolo-
tjes sādžā, Ružinas pagastā. Šo lēmuma
publicēt civ. proc. lik. 295. p. kārtībā.

Daugavpilī,21.nov. 1922.g. LNsil20/22
Priekšsēdētājs F r. Z i 1 b e r s.

Sekretāra v. i. J. Gutmans.

Latgales apgabaltiesa, t. tifiloodaļa
I ar šo paziņo vispārībai, ka miruša

1922. gadā 15. februārī pie Daugavpils

apriņķa, Kapiņas pag. pied. Marka
Avdeja d. Stroda privattestaments, ar

kuru testatora kustama un nekustama
manta novēlēta Marijai Jāņa m. Strod,
ar apgabaltiesas 1922. g. 18. oktobra
lēmumu apstiprināts un Izsniegts man-
tiniecei.

Daugavpilī, 23. nov. 1922. g. LNŠ621/22
Priekšsēdētājs F r. Z i 1b e r s.

Sekretāra v. i. J. O u t m a n s

Jelgavas prefekts
ar šo izsludina par nederīgām pieteikt»»
kā nozudušas sekošas pases un persona
apliecības: as

1) Latv. pasi zem Ns 601, iZQ
Umurgas-Sarumu pag. valdes 14 '™°
1920 g. uz Emīlijas Sējēja vārda- ' 8'

2) ieroču atļauju Ns 220,izd._.4. maija 1921. g., velosipēdu aplieci^
Ns 1240, izd. J.lgavā 26. aprilī [92*7
uz Ernesta Kronbergav.;'Latv. pases: 3) zem Ns 16149 \,a
14. -martā 1921'. g. uz Annas Kazen,,
v:;'4) zem Ns 19680. izd. jeSs
21. apr. 1922. g. uz Jāņa Ukše v- l\
zem Ns 12439," izd. Jelgavā 9 "7
1920. -g.- az - Annas- Kaļķis v.; 6) ll„
Ns 15479, izd: Jelgavā 13/ ļan?
1921. g. uz Alberta Sneidera v- j[
zem Nš- 4204, izd. Jelgavā, 6. m.i s
1920. g. uz Līnas Orūbes v.; 8) »£
Ns 3130, izd. Jelgavā, 13. apr. 1920 o
uz Friča Villa v.; 9) zem Ns 13145 irS'
Jelgavā, 22. sept. 1920. g. uz Anna»
Katolov v.

Jelgavā, 15. nov. 1922. g. k» U99
Jelgavas prefekts O r i n d u 1sSekretārs (parakstsV

Jaunjelgavas apr. pr-ka pal. II. iet.
izsludina par nederīgiem sekošus no-

zaudētus dokumentus:
1) iekšz. pasi, izd. no Jēkabmiesta

pils. polic. pr-ka 21. aprilī 1920. g. zem
N« 927, uz Roberta Pētera d. Bičol
vārda; 2) iekšz. pasi, izd. no vma
31. dec. 1921. g. zem Ns 3769, uz Jāņa
Andreja d. Zarkevič v.; 3) personas
apliec, izd. no Rēzeknes «pr. pr-ka pal.

4. iec. zem Ns 2834, uz Matveja Ani-

kima d. Bobrov v. 8967

Jelgavas apriņķa pr-ka pal. II. iet.
izsludina par nederīgu nozaudētu Poli-
jas nacionālo pasi, izd. 1921. g. 29.iebr.
zem Ns 407, uz Miķeļa,Ādama d. Pin-
čuras vārda.

Daugavpils aprigķa pr-ka palīgs
I. iecirknī

izsludina par nederīgu nozaudētu iekšz.
pasi, izd. no Maļinovas pag. valdes
1921. g. zem Ns 25620/1769 uz Georga
Vasilija d. Ignatjeva vārda. 4580

Daugavpils apr. pr-ka palīgs 1. lec.
izsludina par nederīgu nozaudētu iekš-
zemes pasi, izdotu no Maļinovas pag
v., 12. jul. 1922. g. zem Nš 124 uz
Franča Matvejeva d Spruksta vārda.

iaiianili apr. priellnleia pal. 1. iet.
izsludina par nederīgu nozaudētu
iekšzemes pasi, izdotu no Višķu pag.
valdes, Daugavpils apr., 6. aprilī
1921. g. zem Ns 1828 uz Staņislava
Dominika d. Sausa vārda. 4722

Daugavpils apriņķa priekšnieka
palīgs 1. iecirknī

Izsludina par nederīgu, nozaudētu
zirga pasi, izd. no Maļinovas pag. v„
Daugavpils apr. 1921. g. uz Vasilija
Stepana d. Osipova vārda uz sekoša
zirga: gaiši sarkans, 7 gadus vecs,
krēoes uz abām pusēm, 1 arš. 14 vērš.
augsts. 4578

Daugavpils apriņķa pr-ka palīgs I. iet.
izsludina par nederīgiem sekošus no-
zaudētus dokumentus,- izdotus no Maļi-
novas pag. valdes, Daugavpils apr., uz
Staņislava Jegora d. Jakubovska vārda
uz sekošu zirgu: 13 g. vecs, krēpes uz
abām pusēm, melni rudas krāsas,
1 aršīnu 15 vērš. augsts, pakaļējā kreisā
kāja līdz celim balta un apakšējā daļa.

ĒSovpns apr. pr-ka pal.Tie7
izsludina par nederīgiem sekošus no-
ziudetus dokumentus uz Jeromeja Ma-
kara d. Makarova vārda:

1) iekšz. pasi, izd. no Daugavpils
apr pr-ka palīga 1. iec. no 23. sept.
1921. g. zem Ns 12640 un
2) zirga pasi, izd. no Liksnas pag.valdes, Daugavpils apr. zem Ns 1907.
Valkas apr. priekšnieka palīgs

ar šo izsludina par nederīgu nozaudētuekszernes pasi zem Nš 13449, izd. noDaugavpilsi prefekta 25. jūlijā 1921 ouz Annas Mārtiņa m. Ruben v

nozaudētaun , iamdē iar *> tiekMVfcUUlUSUI izsludināta par nederīgu

?rmartā92?'i?°RigaS Skt
}o ,'? I9"- g- zem Ns 71 uz
phi'A*\.- kārt ' bn. p. v taPetea Ozoliņa vārda. p'

Dāug^īls^
a^rTpTkT^aU."^

«sludina par nederīgu nozaudētu zirga
SemS ^„e^TgPaz

^s?8g^cf?s»Vski!£!!^Ēkl^Simme

'^^sjnir^vrno Aizputes-Kuldīgas kar?!
1Zdo, tuJ-fetT.AA«rjSrsrār,«f^Annas pag. valdM >? ,',?-zdotu no

^^S^l^s^^iekšzemes pasi, izd nni.
n°zaudē*°Pag. valdes' 8.StāS^'^^H-A£lH!ii!n^VSona v

zera

Sunākstes DaavaldīTTu—;
apr.) izsludina p?r nedegi aUn)el gavas
iekšzemes pasi, izd no f" "0zau(1ēto
21. Jūnijā 1921. g zem %S, ag;Valdes
Eduarda Jura d.C 1mm^^

Unu i vaidlUai Ailuu krājami
par 1919., 1920. un 1921. g.

Iesieti vākos, dabūjami
Valsts tipogrāfija, Pilī, istaba 1.
Maksā: 1919. g. bez piesūtīs. 175 rbļ.,

ar piesūtīšanu 183 rbļ.;
. 1920. g. bez piesūtīs. 120 rbļ.,

ar piesūtīšanu 128 rbļ.;
. 1921. g bez piesūtīs. 270 rbļ.,

ar piesūtīšanu 285 rbļ.

Ukun u faifibas niiiinkrājama
1922. gada 23. burtnīca

iznakuse un dabūjama valsts tipogrāfija.
pili. 1. Istabā, kur ari vienīgi jāgriež»

ar pieprasījumiem. _
^^^ s Burtnīca maksā: *w^

bez piesūtīšanas 20 rbļ.
ar piesūtīšanu . 22 .

S a t n r s:
220) Tautu Savienības Līgums.
221) Likums par Tautas Savienības

Līguma 4., 6., 12., 13., 15., 16- "»
26. pantu pārlabojumu protokolu
apstiprināšanu (un paši protokoli)

.

Rencēnu pag.valde, Valmieras apr.,
izsludina par nederīgu nozaudēta Latv.
iekšzemes pasi, izd. no Rencēnu pag.
valdes 31. martā 1920. g. zem Ns 1431
uz Pētera Jāņa d. Bembera v. 2642

Erberses pag. valde ar šo izsludina
par nederīgu Latv.jas pasi, izd. no
Rīgas prefektūras pasu nodaļas 5. martā
1920. g. zem Ns 110521 uz Vēris Pētera
m. Peterson v. 1351

KroņVircavas paa valde ar šo
izsludina par nederīgu, ka nozaudētu
iekšzemes pasi,. Izdotu no Kroņvlrca*
vas pag. valdes 27. aprilī 1920. g. zem
Ns 312 uz Ķarļa Jana d. Nātras v.

Burtnieku pag. valde izsludina par
nederīgu Latvijas iekšzemes pasi uz
Mildas Johannas Andreja m. Liepiņ v.,
izd. no Valmieras pag. valdes 5. maijā
1922. g. zem Ns 1942. 2088

Elejas pag. valde izsludina par ne-
derīgu nozaudētu Latvijas pasi, izd.
no šīs pag. valdes 21. maijā 1920. g.
zem N°561 uz Almas Jāaa m. Pavlovskljv.

Elejas pag. valde izsludina par ne-
derīgiem, kā nozaudētus, sekošus doku-
mentus: 1) Latvijas pasi, izdo'.u no
Rīgas prefekta rem Ns 130913, 2) kara
klausības apliecību, izdotu no 3. Jel-
gavas pulka km-ra (Ns un dat. nezin.),
3) ieroču atvēli, Izd. no Jelgavas apt.
pr-ka (Ns un datums nezin.) un 4) mei-
tenes muitas nodaļas apliecību Ns 1351,
uz Kārļa Anša d. Zēgera v. 1810

Sunākstes pag. valde izsludina patnederīgu nozaudēto iekšzemes pasi, izdno šīs pag. valdes 13. nov. 1920 a
zem Ns 615 uz Arefija Michaila d
Boroduļ v.

Sunākstes pag. valde (Jaunjelgavas
apr.) izsludina par ncderigu nozaudēto
iekšzemes pasi, izd. no šīs pag. valdes
21. maija 1921. g. zem NŠ676 uz LībasJotģa m. Plator v.

Jaunpils pag. valde izgludina par
pazaudētiem tekošus dokumentus: 1) Lat-vijas pasi, uz Ernesta Brandla v., izd
no Jaunpils pag. valdes, Rīgas apr. zem
Ns 633, 26. jun. 1922. g.; 2) ieroču atluz Ernesta Brandta v„ izd. no Rīgas
apr. priekšnieka; 3) zirga pasi uz Ernesta
Brandta v., izd. no Jaunpils pag. valdeszem Ns 405, 11. martā 1920, g. 1203

Jaunpiebalgas pag. valde izsludina
par nozaudētām un nederīgām Latvijas
iekšzemes pases, Izd. no šis pag. valdes:
1) 15. martā 1920. g. zem Ns 421 pils,
Andrejam Jēkaba d. Timermanim;
2) 18. martā 1920. g. zem Ns 583 pils.
Pēteram Kārla d. Lacgalvam un 3) kara
klausības apliecību, izd. no Cēsu kāta
apr. pr-ka 1919. g. uz Pētera Kārļa d,
Lacgalva v. 2940

Jesmuizas pag. valde, Daugavpils
apr. izsludina par nederīgam kā pazu-
dušas no viņas izdotas: 1) pils. Llfa-
Livmamaņa Anufra Staņislava d. nacio-
nāla pasi Nš 1601, 14. jul. 1921. g. un
viņa zirga pasi zem Ns 330, 16. sept.
1921. g. un 2) pils. Sokoiovskas Marijas
Donata m. nacionālo pasi zem N» 82,
izd. 11. okt. 1920. g. 15940

— ,,V BIUIUBS

Piebalgas virsmežniecība
3. janvāri 1923. gadā Dzērbenes pagasta namā

pārdos torsos
Sātanus meža materiālus:

Dzērbenes novadā:
1. Lukstu apgaitā, dedzināma malka: bērza ! /a kb. as un apses

32'/s kb. asis vērtībā 23,330 r.
2. Lukstu apgaita, baļķi 16 gab. 493 kb. pēdas 1,972 .
3. Kettas apgaitā, dedzināma malka: egles 25/« kb. asis, apses

35/8 kb. asis un apšu kluči 83 gab . , 30,130 .

Gatartas novadā:
4. Vaganu apgaitā, papīra malka 5 kb. asis, tēsti koki 9 gab.

229 kb. pēdas „ 8,960 .
5. Lukstu apgaitā, kv. 20 dedzināma malka: bērza 7/6 kb.asis,

egles 18 kb. asis un apses 23/ia kb. asis . 37,660 ,
6. Lukstu apgaitā, kv. 20 papīra malka 10 kb.asis 14,310 .'. . kv. 15 baļķi 97 gab. 1402 kb. pēdas ... . 4,200 .
8. „ » . dedzināma malka: berza 4l/a kb. asis,

egles 12a/a kb. asis un apses 82/s kb. asis . 22,740 .

Vecdrustu novadā:
9. čana apgaitā, dedzināma malka apses 6 kb. asis 2,840 .

Tuvākas ziņas izsniedz virsmežziņa kanclejā, caur p. k. Dzērbeni.
Piebalgas virsmežniecība.

Skrundas virsmežniecība

pārdos torsos
I. Skrundas pagasfta valdes telpās 3. janvāri

1923. g., pīkst. 12 dienā
Skrundas novadā:

Vien. 1. Pliena apg. 62 kvart. 1921. g. deguma atd. Ns 1, plāt. 0,75 ha apv. 12,800
,2. . , 64 . . . . Nš 2 num. 61 koks . 8,556

II. Kfgrades pagasta valdes telpās 4. janvāri
1923. g. pīkst. 12 dienā.
- Alšu nevadā s — -s

Vien. 3. Alšuapgaitā 4. kvart. 1921. g. cirsmas atd, Nb 1, plāt. 2,92 ha apv. 91,389
. 4. . , 4. , , » „ Nš 2, , 0,83 , . 29,829
. 5. , , 7 Ni 1, . 0,83 . . 25, 092
. 6. . . 8. . , , Ntl, . 0,31 . . 13,203
. 7. . . 11. . . . , Nsl, , 1,00 . .,641
. 8. . . 11. . , , , Ne2, . 0,77 . .,689
.9. , , 11. . , . . Nš3, , 1,21 , , 36, 540
.10. , . 16. . , , , Nšl, , 0,24, , 11,426

III. Pampafu pagasta valdes telpās 5. janvāri
1923. g. pīkst. 12 dienā

===== Pampāļu novadā; »
Vien. 11. Lāča apg., 28. kvart. 1921. g. cirsmas atd Ns 1, plāt. 0,69 ha apv. 22,928

. 12. . . 28. , . , NŠ2, . 1,93 . , 42,243
,J 3. , . 28. . , . „ NŠ3, , 0,68 . . 20,490
. 14. . . 28. . , , NŠ4, . 1,06 . . 28,376
. 15. . . 28 1*5, . 0,76 . . 19,049
. 16. . » 28. . , , NŠ6, . 1,12 . , 27,948
. 17. . .NŠ7, , 1,62 . . 35,180
. 18. , . 28 Nš8, . 1,49 . . 33,794
» iS- » Hf- " • N*' » l -65 . . 33,540
. 20. , .28 Ns 10, . 0.69 . , 15,200
. 21. . . 28 Nsll, . 1,73 . . 49,342

S- - ' ?!' • • • Ns l2
' 2,26 . . 96,769

. 23. Brieža . 76. . numuroti 166 koki ........ 48 942

. 24. . . 77. , . 137 ... ; 341930
, 25. . . 78. . , 77 24,402
. 26 J9. . . 190 871248
, 27. Lapsas , 143. . . 121 , 37,606
,28. . . 160. . . 18 . . 7 922
. 29. . . 166. . . 320 ; 86:520

Torgi notiks mutiski un rakstiski.
Pircējiem, kuri veļas piedalīties torgos, jāiemaksā torgu komisijai 10°/o dro-

šības nauda no piedāvātās sumas. Virsmežniecība patur sev tiesības noņemt no
torgiem issludinatās vienības pec saviem ieskatiem vel pārdošanas dienās

Tuvākas ziņas uzzināmas virsmežniecības kanclejā.
Skrundas virsmežniecība.
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