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Rīkojums Nr. 13

Lai noskaidrotu mantu vākšanas ko-
misijas darbību no lietderības un liku
mības viedokļiem tagad nobeigtajās ope-
rācijās, ieceļu revīzijas komisiju nomēžu
departamenta vecākā inženiera Rein-
holda, kā priekšsēdētāja, lauksaim-
niecības departamenta techniskās dajas
vaditāja inženiera A, Jagara un inže-
niera Legzdiņa, kā locekļiem. — Ko-
misijai uzdodu, pieaicinot vienu vai vai-
rākus valsts kontroles priekšstāvjus, pār-
baudīt visus no rokas slēgtos līgumus
par mantu vākšanu un pārdošanu, kuri
pārsniedz 100.000 rbļ., kā arī citas lie-
lākās valsis mantu uzņemšanas komi-
sijas operācijas.

Ja vajadzīgs, pa . revszijas laiku var
pieņemt, uz privatlīguma pamata, vienu
juristu un vienu darbvedi, algojot tos no
attiecīgo paragrāfu ietaupījumiem.

Rīgā, 1922. g 20. decembrī.
Zemkopības ministrs A. Kalniņš.

Rīkojums
Sākot ar š. g. 23 decembri, pieturo-

ties salai, stingri aizfkgts uzlaust ledu
Daugavā, augšpus dzelzstiltiem, ostas
rajonā, izņemot Lucau Daugavu līdz
Zaļā sēkļa koku kraukvēm.

Rīgas ostas priekšnieks J. Raudzeps.
Darbvedis J. B u r g a.

Apstiprinu.
1922. g. 20. decembri.

Iekšlietu ministrs
A.Kvie s-is.

Vēlēšanu instrukcija
iafvljas evaņģēliskas - luteriskas baz-
nīcas draudžu padomēm un valdēm.

i §•
Ikkatra draudze izvēlē uz 3 gadiem

15—30 padomes locekļus un 5—10 kan-
didātus, kas savus pienākumus izpilda
kā goda amatu bez atalgojuma.

2. §.
Pie padomes velēšanām piedalās ar

balsstiesību abēju dzimumu iesvētīti
draudzes locekļi, ne jaunākipar 21 gadu,
kas vismaz vienu gadu pie draudzes
piederējuši.

Piezīme. Pie vēlēšanām nevar pie
dalīties personas, kas atstādinātas
no vispārīgas bikts un svētvakar-
ēdiena, vai citādi aprobežotas savās
baznīca» tiesībās, kā ari, kas nav
pielaižamas pie Latvijas Saeimas
vēlēšanām.

3. §,
Uz baznīcas virsvaldes rīkojumu

draudzes valde bez kavēšanas izdara
nākamām vēlēšanām vajadzīgos priekš-
«ferbua: noteic vēlēšanu vietu un laiku

un vēlamo padomes locekļu un kandi-
dātu skaitu. Ja vēlēšanas nav izda-
rāmas vienā vietā, valde sadala draudzi
rajonos (pagastos, novadcs) un sastāda
vēlēšanas komisijas no 3 locekļiem un
nosaka skaitu ikkatrā rajonā izvēlamiem
padomes locekļiem.

4. §.
Četras nedēļas priekš velēšanām

draudzes valde uzaicina mācītāju izziņot
vēlēšanas laiku un vietu, aizrādīt, kur
un kad draudzes locekļi varēs ieskatīties
vēlamo kandidātu sarakstos un pa-
skaidrot vēlēšanas kārtību. Paziņojums
pēc iespējas atkārtojams, vai ari no-
drukājams baznīcas un citos laikrakstos.

Piezīme. Draudzēs, kur nav mācī-
tāja, draudzes valde citā ceļā pēc
iespējas plaši izziņo vēlēšanas laiku
un vietu, kā ari vēlamu kandidātu
sarakstu un vēlēšanas kārtību.

5. §
Veļamo padomes locekļu saraksta drau-

dzes valdei lauku draudzēs jāieved no
ikkatra draudzes rajona, pagasta vai no
vada attiecīgais priekšstāvju skaits. Grupas
no 50 balsstiesīgiem draudzes locekļiem
ari var uzstādīt kandidātus, vai visai
padomei, vai ari kādam rajonam un
iesniegt savu kandidātu listi, parak-
stītu no visiem grupas dalībniekiem,
draudzes valdei ne vēlāk kā 3 nedēļas
pirms vēlēšanām. Uzstādot, kandidātus
padomei, arī grupām jāievēro augšmi-
nētais kandidātu samērs starp atsevišķiem
rajoniem. Sakopojusi visus izsniegtos
sarakstus vienā sarakstā, draudzes valde
2 nedēļas pirms vēlēšanām to izliek
ieskatīšanai iepriekš izziņotā, draudzes
locekļiem pieejamā vietā. Sī kopīgā
sarakstā jābūt uzstādītiem ne mazāk
kandidātiem, cik vēlami padomes locekļi,
pieskaitot tiem 10 kandidātus.

6. §.
Padomei veļamo locekļu kandidātu

sarakstā uzņemami tikai balsstiesīgi
draudzes locekļi, ne jaunāki par 25 gadiem,
kam draudzē laba slava, kas mīlē evati-
ģeliski-luterisko baznicu un ņem dalību
pie draudzes .dievkalpošanām un svētiem
sakramentiem. Kandidāti uzstādami ar
viņu pašu ziņn un sarakstā minams
ikkatra kandidāta vārds, uzvārds, ar ko
nodarbojas un dzīves vieta.

Piezīme. Baznīcas, vai draudzes
zemes rentnieki, vai pusgraudnieki,
vai draudzes telpu īrnieki nav uz-
ņemami vēlamo psdomes locekļu
kandidātu sarakstos, tāpat ari ne
personas, kuras atrodas draudzes
vai pašvaldības iestāžu apgād-
niecība.

7- §•
Velēšanas izdarāmas aizklāti ar sa-

rakstiem, kuros vēlētāji ieraksta no
vēlamo padomes locekļu kandidātu sa-
raksta to personu vārdus, ko grib vēlēt.
Ja vēlētājiem izsniedz jau iepriekš pa-
gatavotu visu vēlamo kandidātu sarakstu,

tad vēlētāji izstrīpo to personu vārdus,
ko negrib vēlēt. Vēlēt nevar vairāk kā
valdes noteikto padomes locekļu un
kandidātu skaitu. Sarakstu vēlētājs no-
dod salocītu vēlēšanas komisijai,
kas pēc pabeigtas vēlēšanas tūtīt
balsis saskaita un atzīmē vēlēšanas
protokolā, cik balsu ikkatris da-
būjis. Pie balsošanas jāuzrāda kvītes
par pēdējā un tekošā gada nomaksātiem
draudzes nodokļiem, kuras vēlēšanas ko-
misija ar savu atzīmi atdod atpakaļ vēlē-
tājam. Ikkatrs vēlētājs var balsot tikai
personīgi un . vienreiz.

8. §
Ja vēlēšanas notura viena vieta, tad

draudzes valde tās vada. Ja vēlēšanas
notura pa rajoniem, tad noteiktā laikā
vēlēšanas komisija ierodas savā rajonā,
dod vēlētājiem vajadzīgos paskaidrojumus,
vada vēlēšanas, sastāda un paraksta pro-
tokolu, ko vēlāk nodod draudzes valdei

9. §.
No visiem rajoniem saņēmuse vēlēša-

nas protokolus, valde sasiāda ievēlēto
padomes locekļu, kā ari kandidātos pali-
kušo sarakstu, atzīmējot, cik balsu ik-
katris dabūjis. Par ievēlētiem skaitās,
kas dabūjuši visvairāk no nodotām bal-
sīm attiecīgā rajonā, pārējie paliek kan-
didātos un pēc kārtas (balsu vairuma)
iestājas padomē, ja kāds padomes loceklis
nomiris, vai no amata izstājies, vai iz-
slēgts. Ja 2 vai vairāk personas dabū-
jušas vienādu balsu vairumu, tad izšķir
loze.

10. §.
Ievēlēto padomes locekļu vārdus mā-

cītājs uz draudzes valdes uzaicinājumu
nākamā dievkalpošanā paziņo drEudzei.
Bez tam ievēlēto saraksts izliekams
ieskatam draudzes locekļiem pieejamā vietā.

Piezīme. Draudzēs, kur nav mācī-
tāja, izsludināšana izdarāma tikai ar
ievēlēto padomes locekļu saraksta
izlikšanu draudzes locekļu ieskatam.

11. §-
Ierunas pret velēšanām draudzes lccekļu

grupa, ne mazāka par 50 balstiesīgiem
draudzes locekļiem, var celt 7 dienu laikā
pēc vēlēšanu panākuma izziņošanas.
Ierunas jāiesniedz ar rakstu, aprādot
ierunu cēloņus baznicas virsvaldei.

12 §.
Ja virsvalde vēlēšanas atceļ, tad iz-

darāmas jaunas vēlēšanas6 nedēļu laikā,
skaitot no lēmuma paziņošanas dienas.
Uz šīm vēlēšanām baznīcas virsvalde var
sūtīt savu priekšstāvi.

13. §.
Kad vēlēšanas stājušas spēkā, mācītājs
ievēlētos padomes locekļus nākuma diev-
kalpošanā ieved amatā un piemin viņus
draudzes aizlūgšanā.

14. §.
Jaunievēlētie padomes locekļi paraksta

pirmā padomes sēdē, tie, _ kuri_ pirmā
sēdē iztrūkst, nākamās sēdes, šādu svi-

nīgu solījumu, kas uzglabājams draudzes
arcbivā:

«Apsolos uzcītīgi un uzticīgi izpildīt
man uzticēto baznīcas draudzes amata
pienākumus, kā Dieva vārdi un mūsu
ev. lut. baznīcas mācības, likumi, noteiku-
mi un priekšraksti to prasa, un sekmēt, ka
arī veicināt draudzē cik spēdams ikkatru la-
bu Dievam patīkamu darbu un pasākumu tn
ar visu savu dzīvi vārdos un darbos dot
citiem labu priekšzīmi."

15. §.
Divu nedēļu laika pēc jaunās padomes

ievešanas amatā vecās amata personas
nodod jaunievēlētām pret parakstu drau-
dzes mantu un iepazīstina viņas ar viņu
amata pienākumiem.

16. §
Velēšanu protokoli uzglabājamidrau-

dzes archivā, bet noraksti bez kavēšanās
iesūtāmi baznīcas virsvaldei. Prāvestam
piesūtāms jaunās padomes locekļu saraksts.
17.§Jaundibinatas draudzes, vai draudzes,

kas pirmo reiz stājas pie padomes vēlē-
šanām, iecirkņa valde (prāvests) izziņo
vēlēšanas un sūta delegātu, kas tās vada.

18. §.
Pirmā sēde padome izvelē no sava

vidus ar balsu vairākumu uz 3 gadiem
draudzes valdi, sastāvošu no draudzes
priekšnieka, viņa vietnieka, rakstveža un
vēl diviem locekļiem. Taī pašā sēdē pa-
domes locekļi izvēlē 3 revidentus.

19. §•
Draudzes padomes ar kopīgu mantu,

vai kopīgu mācītāju var izvēlēt ar bjznicas
virsvaldes atļauju arī kopīgu valdi un
kopīgās valdes locekļu skaitu pavairot,
vai izvēlējušas ikkatra savu valdi, vēl
iecelt atsevišķu komiteju kopīgu lietu
nokārtošanai.

20. §.
Pie padomes un valdes un kopīgo

lietu nokārtošanai ieceltas komitejas, līdz
ar ievēiētiem locekļiem, pieder un bauda
balsstiesību vietējais mācītājs, vai mācī-
tāji ., ja draudzē ir vairāk nekā viens
mācītājs, Mācītāju var arī ievēlēt valdes
amato?, ja viņš ir ar mieru. Tādā gadī-
jumā izvēlams vēl trešais valdes loceklis.

21. §.
Ja kāds valdes loceklis nomirst, vai

no amat^ izstājas pirms viņa amata laiks
notecējšs,'«paJome uz viņa amata laiku
izvēlē citu.

22. §._
Draudzes valdes sastāvs tulit paziņo-

jams baznīcas virsvaldei un prāvestam,
atzīmējot ikkatra valdes locekļa vārdu,
uzvārdu, nodarbošanos un dzīves vietu.

Baznīcas virsvaldes prezidents
biskaps K. Irbe.

Daibveža vietas izpildītājs
K.Bauman.

Sludinājumu maksa:
B) tteas aUdtaāJual līdz 30 vien-

siējIgSin rindtoim . . . . 180 rbļ.— kap.
pat katrs tapšu rindiņu . . 6 . — .

b) dtaa» iatšdēai tn amata per-
scaaffi, pat katra vienslejīgu
r'ndtnīt 8» — ,

e) privātiem par katra visnsieļīgu
radiņš 10 , — .

___________—_____————_,

Sodu ļumu sromato valsts valodā
Valsts tipogrāfijas apgādība drīza laika (apm. marta sakuma) iznāks tieslietu

ministrijas sevišķas komisijas sagatavotie
1903. gada 22. marta Sodu likumi latviešu valodā

ar vajadzīgiem paskaidrojumiem, norādījumiem un papildinājumiem saskaņā ar
jauno iekārtu un valsts vajadzībām. Grāmata aptvers 10—12 drukas lokšņu, būs
uz laba papira un maksās 125 rbļ. par brošētu eks. bez piesūtīšanas.

Tā kā ir paredzēts iespiest tikai vienu reizi un nedaudzos eksemplāros, tad
tipogrāfija lūdz ieinteresētas personas un iestādes uzdot viņai katram vajadzīgo
skaitu no ša izdevuma jau tagad, nenogaidot pašas grāmatas iznākšanu, lai varētu
iekārtoties tā, kā tiktu apmierināti visi pieprasījumi.

Pieteikumi adresējami Vafsts tipogrāfijai Rīgā, pilī, «Valdības Vēstneša"
kantorī līdz 1923. g. 1. janvārim.

Ministru kabineta sēde 1922. g. 21. dec.
Rīkojums par mantu vākšanas komisijas

darbības revidēsacu.
Rīkojums par ledus laušanu Daugavā.
Vēlēšanu instrukcija Latvijas evaņģēliskas-

luteriskas baznicas draudžu padomēm
un valdēm.

Pavēle
1922. gada 20. decembri.

10. Aizputes kājnieku pulka leitnantu
Jāni Vārnu skaitīt paaugstinātu virs-
leitnanta dienesta pakāpē ar izdienu
no 1920. gada 1. janvāra.

P ā r 1 i k s m e:apsardzibasministraI. g.
14. decembr*»ziņojumsN!l5123/gap.

Valsts Prezidents J. Čakste.
Apsardzības ministrs G. Z e m g a 1 s.

VflffljB iesisžo mimUni
Paziņojums.

Visos kara apriņķos vēi līdz šim laikam
nav apskatīti karaklausības derīguma ziņā
visi pilsoņi līdz vienādam vecumam, kas
apgrūtina kara dienestam derīgo pilsoņu
reģistrāciju, kura pēc pastāvošiem liku-
miem piekrīt kara apriņķu priekšniekiem.

Lai šo novērstu, ?ad uzdevu kara
apriņķu priekšniekiem apskatīt apri ņķu
iesaukšanas komisijās visus tos.Latvijas
armijā nedienējušos Latvijas pilsoņus,
kup dzimuši 1901., 1900., 1899., 1898.,
1897., 1896., 18^5, 1894, 1893., 1892,
1891., 1890., 1889, 1888, 1887., 1886.,
1885. un 1884. gados, un nav vel apska-
tīti komisijās, pie kara 1884 g. dzimušos
pilsoņus, kurus atzīs par derīgiem kara
dienestam, ieskaitīt rezervē, tet pārējos
kara dienestam derīgos pilsoņus, izņemot
tos, kuri iesaucami š. g. 31. augusta
noteikumu kartībā (skat. , Valdības Vēst-

Latvijas valdības M&šL oficiāls laikraksts
Iznāk katru dienu, izņemot ^S^ģ^^^n^^ ŝvētdienas un svētku dienas

Redakcija: jfcaļgl W$j$^ Kantoris
un

ekspedīcija:
«?igis pilī JA2, Tel. jft »>$§ ^^^^^^^^" P-Te,< -** 9"57
Runas ttsadas ao 11—12 ^Tļp^^|Kfe*^H Atvērts so pulkstea 9—3

&aka& pai «ValdībasVēstnesi* sikot no 1.Janvāra:
Saņemot ©k»poti!o!JS:

£fcr i fflēaei! 75 rbļ. — kap,

PiaaBto! mājā isn pa paata:
Paf l Bēnes* .'...... 80 rbļ. — kap.
Pm stMviiSķa nstisnnr. saņsaiot

., «kspediciji 8 „ 28 .
jRa'attalpifdevējiem 8 .a
'" "?',l ?—————— --• -—•?—??i-



nēša" 1922, gada 198. numurā) atvaļināt
līdz turpmākam rīkojumam, izdodot tiem
attiecīgas apliecības un ievedot sarakstos.

Apskate izdarāma pārskata kārtībā
1923. gada janvāra, februāra un marta
mēnešos, pakāpeniski izsaucot attiecīga
skaitu uz katru komisijas sēdi.

Rīgā, 1922. gadā 21. decembrī.

Apsardzības ministrs G. Zemgals,
Galvenā štāba priekšnieks

ģenerālis P e n i ķ i s.
Karaklausības mobilizācijas nodaļas

priekšnieks, kara ierēdnis L a b a n s.

Paziņojums.
Saskaņā ar galvenā štāba organizācijas-

mobilizācijas daļas priekšnieka š. g. 19.
decembra rakstu J* 1827/Go., Rīgas kara
apriņķa priekšnieks uzaicina Rīgas ap-
riņķī dzīvojošos Latvijas armijā nedie-
nējušos Latvijas pilsoņus, dzimušus pe-
riodā 1901.—1884. g., pēdējo ieskaitot,
kuri vēl līdz šim no apriņķa pieņemša-
nas komisijas nav apskatīti, ierasties Rī-
gas kara apriņķa priekšnieka pārvaldē,
Citadelē N° 43, veselības pārbaudīšanai.

Komisijas sēdes notiek katru piekt-
dienu, izņemot svētku dienas, pulksten
10 no rīta. Ierašanās izdarāma no 1923.
g. 12. janvāra līdz 23. martam.

No ierašanās uz pieņemšanas komisiju
atsvabināmi pilsoņi, kuri mobilizācijas
gadījumā atsvabināti no iesaukšanas pēc
ieņemamiem amatiem (papildinājums pie
17. panta par mobilizācijas orgānu dar-
bību .Valdības Vēstneša" 89. numurā
1919. g.).

Neieradušos uz apriņķa pieņemšanas
komisiju noteiktā laikā, uzskatīs par at-
rāvušamies no karaklausības izpildīšanas
un tos sauks pie atbildības.

Rīgas kara apriņķa priekšnieks,
pulkvedis Kreicbergs.

Darbvedis, kara ierēdnis
Mežurauts.

Paskaidrojums un rīkojums- par
zīmognodokli.

Sakarā ar pārgrozījumiem preču no-
muitošanā nodokļa maksātajos radušies
nepareizi ieskati, itkā ārzemes faktūras
vairs nebūtu samaksājamas ar attiecīgu
zīmognodokli.

Tiešo nodokļu departaments tādēļ aiz-
rāda un atgādina visiemjmportieriem un
citām ieinteresētām firmām un personām,
ka saskaņā ar rīkojuma par zīmognodokli
1. p. 5. pk. dokumenti (līgumi, faktū-
ras, kvītes, kontokurenti un citi), kuri
sastādīti vai izdoti ārzemēs, ja_ tos
uzrāda izpildīšanai Latvijā, samaksājami
kā līdz šim ar attiecīgu zīmognodokli
neatkarīgi no šo dokumentu iesniegšanas
resp. uzrādīšanas muitas iestādēs.

Tāpat samaksājami ar zīmognodokli
attiecīgie dokumenti eksporta lietās.

Tiešo nodokļu departaments.

Uzaicinājums.

Ārlietu ministrija lūdz paziņot pasu
nodaļai visdrīzākā laikā, vai šinī sarakstā
minētās personas na/ jau ieradušās

Latvijā.
Zaubuliņš, Jānis Mārtiņa d., Jumurdaspag.
Tomson, Late Jura m, Vecmoku pag.
Benings, Nikolajs Kārļa d., Sveiciema pag.
Jegurs, Eduards Jēkaba d., Nabes pag.
Straube, Kārlis Jāņa d., Šķibes pag.
Lef Činskis, Saverijs Jēkaba d.,Evermuižas

pag-
Lesčinskis, Antons Osipa d., Bolvu pag.
Losevs, Jāzeps Kazimira d., Rundanu pag.
Gackovs, Kārlis Kārļa d., no Rīgas.
Šenberg,Elizabete Ernesta m., Lestenes

pag.
Bērziņš, Kristaps Jāņa d., Vaiņodes pag.
Liepiņš, Eduards Jēkaba d, Ogies pag.
Kle nšmidt, Lina Jēkaba m., Gramzdesp.
Saliņš, Jānis Jāņa d., Krustpils pag.
Pliska, Ādolfs Benedikta d., Demenes p.
Lamberts, Bolesiavs Augusta d., Jelgavas

pils.
Miķelsons, Jānis Jāņa d., Allažu pag.
Supulnieks, Aleksejs Antona d., Bolvu p.
Timmermans Jānis Jura d., Salas pag.
Kaliiņš, Andrejs Einara d., Puses pag.
Seižaats, Kārlis Jāņa d„ Veselauskas pag.
Kranča, Fricis Jāņa d., Kuldīgas pils.
Kranča, Ādams Friča d., Kuldigas pils.
Letneitis, Indriķis Ernesta d., Gramzdes p.
Linde, Voldemārs Spriča d., Lodes pag.
Misiņš, Krišs Antona d„ Jaunpils pag.

Kurzemē.
Jurka, Eduards Dāvida d., Umurgas*

Saruma pag.
Vilums, Kārlis Kārļa d., Jelgavas pils.

Glude-Gludins, Kārlis Kristapa d., Šķi-
bes pag.

Kalniņš, Jānis Pētera d., Jumurdas pag.
Zemnieks, Ādams Juj-a d., Jumurdas pag.
Čeže, Anna Andreja m., Kurmales pag.
Rasa, Ansis Kiaša d., Ugāles pag.
Lubgans, Jānis Miķeļa d., Vaivodu pag.
Rogalevs, Zilvestrs Pētera d., Kapiņu p.
Ļuļ, Osips Miķeļa d., Pustines pag.
Johannson, Kārlis Friča d., Dundagas pag.
Lakss, Jānis Jāņa d, Dundagas pag.
Kikut, Marija Dāvā m., Trikates pag.
Janson, Jūlija Jāņa m., Zemites pag.
Konašonok, Katrine Franča m., Vai-

vodes pag.
Rubens, Aleksandrs Andreja d., Kok-

neses pag.
Litke, Ernests Jāņa d., Skrīveru pag.
Zarans, Staņislavs Jadvigas d, Jas-

muižas pag.
Rudans, Boļeslavs Jāzepa d„ Vārkavas p.
Rudze, Grieta Dāvida m., Codes pag.
Šnebel, Veronika Jenupa meita, Ozol-

pag.
Rušins, Osvalds Vilhelma d., Viļānu p.
Loševitc, Jēzups Filipa d., Viļānu pag.
Rone, Late Austera m., Ugāles pag.
Pāvels, Kārlis Pētera d., Dundagas pag.
Pāvels, Francis Jura d„ Dundagas pag.
Tabaks, Jēkabs Indriķa d., Lielsesavas p.
Ozoliņš, Andrejs Jāņa d., Jumurdas pag.
Kalniņš, Jānis Pētera d., Jumurdas pag.
Ozoliņš, Kaspars Ādama d., Jumurdas p.
Statums, Aleksandris Pētera d., Koses p.
Krampits, Pēteris Andreja d., Sērmūkšu p.
Veisenkops, Pēteris Jēkaba d., Patkules p.
Kalniņš, Pēteris Jāņa d., Jumurdas pag.
Seržants, Pēteris Jāņa d., Veselauskas p.
Kargans, Voldemārs Pētera d., Lubanes p.
Zemnieks, Ādams Ādama d., Jumurdas p.
Lubgans, Pēteris Andreja d., Vaivodesp.
Rutkovskis, Jāzeps Viktora d , Kaunatu p.
Zanders, Ernests Indriķa d., Popes pag.
Zanders, Ansis Uidriķa d., Popes pag.
Niemans, Kārlis Andreja d., Dundagas p.
Pfeifers, Jānis Didriķa d., Lubezeres p.
Lemezis, Jānis Friča d., Dundagas pag.
Bieļavs, Pavils Fedota d, Jelgavas pils.
Mednieks, Jānis Pētera d., Ludzas pils.
Skangels, Alois Antona d., Bikavas pag.
Krivcovs, Paramons Terentija d., Saksti-

galēs pag.
Zālīts, Nikolajs Jēkaba d., Krustpils pag.
Pūriņš, Kārlis Jāņa d., Ulbrok-Stopiņu pag.
Zutis, Arvids Jēkaba d., Jaunsvirlaukas'pag.
Kukuls, Juris Jura d., Valles pag.
Slotiņš, Jānis Miķeļa d., Katlakalna pag.
Majors, _ Kārlis Kārļa d., Smiltenes pag.
Rasa, Pēteris Valda d., Puzes pag.
Cape, Zelma Sīmaņa m, Bīriņu pag.
Kaktiņš, Pēteris Andreja d., Lindes pag.
Sausvert, Anna Andrejam., Skrīveru pag.
JUrgensons, Arnolds Pētera d., Dreiliņu p.
Ozoliņš, Arturs Kārļa d„ Skrīveru pag.
Švanka, Rūdolfs Jāņa d., Ķēsu pag.
Konrāds, Rūdolfs Jāņa d., Cēsu pag.
Vitoliņš, Pēteris Mārtiņa d , Kalsnavas p.
Ungurs, Roberts Jura d., Pāles pag.
Kruskops, Jānis Kārļa d., Vilcēnu pag.
Skrodels, Ernests Kriša d., Zeltiņu pag.
Klaulapa, Georgijs Teodora d., Dundagas

pag-
Saulīts, Alvine Jāņa m., Jumurdas pag.
Kokor, Gerirude Jura m., Varklaņu pag.
Knospe, Jānis Kristapa d., Zaļenieku pag.
Jansons, Kārlis Kārļa d., Blīdenes pag.

Kultūras fonda domes sēdes
1922. g. 13. un 20. decembri.
(Izvilkums no protokoliem.)

I. Dome nolemj izsniegt sekošus
pabalstus: Rubļi

1. Valsts bibliotēkai kultūras
fonda bibliotēku organizē-
šanai 6. avansu . . . .1.084.000

2. Latvijas valsts darbinieku
arodnieku biedrības* Rīgas
nodaļai mūzikas instrumentu
un piederumu iegādāšanai. 100.000

3. Latvijas universitātes arehi-
tekturas fakultātei latviešu
būvniecības materiālu III. ko-
pojuma izdošanai.... 100.000

4. Latvijas universitātes stu-
dentu padomei grāmatu iz-
došanai 100.000

5., Blaumaņa pieminekļa ko-
mitejai . . 100.000

6. Ilūkstes pilsētas domei lat-
viešu valodas kursu ierīko-
šanai 54.000

7. Latvijas kultūras veicinā-
šanas biedrības mākslas
skolai 100.000

8. Latvij"as senatnes pētīšanas
biedrībai E. Brastiņa savākto
materiālu iespiešanai . . 200.000

9. Mākslas akadēmijai studentu
stipendijām 100.000

—

10. Latvijas universitātei stu-
dentu stipendijām, papildu
pabalsts, 50.000 rbļ. mēnesi
uz 5 mēneši sākot no 1923.g.
1. janvāra 25000°

11. Izglītības ministrijai A. Bj-
lensteina manuskriptu iegu-
šanai :50-12. Tautas augstskolu biedrība»
mācības līdzekļu iegūšanai 100-000

13. Rīgas kurlmēmo skolai . . 25 000

14. Liepājas operai. . . .. . 100.UUU
15. Liepājas jaunajam teātrim /o.uuu
16. Jelgavas latviešu biedrības

teātrim ....-•• I»-000
17. Latviešu teātra biedrības ce-

ļojošam teātrim .... 18000
18. Daugavpils dramatiskam teā-

trim 16.000
19. Ventspils teātru sabiedrības

teātrim 14.000
20. Kuldīgas latviešu teātrim . 7.000
21. Dailes teātrim 100.000
22. Latvju rakstnieka koopera-

tīvam „Rituma^ izdošanai
50.000 rbļ. mēnesi uz 5
mēneši, sākot ar 1. janvāri
1923. g 250.000

23. A. Osiņām un P. Mantnie-
kara ģeogrāfijas atlasa iz-
došanai 100.000

24. A.Štālam un Z.Lancmanim
grāmatas sarakstīšanai par
mūsu dzimtenes kultūras un
dabas pieminekļiem ar se-
višķu noteikumu .... 45.000

25. Tēlniekam E. _Melderam ce-
ļojumam uz ārzemēm " . . 75.000

26. Lilijai Kalniņ studiju turpi-
nāšanai 3000 rbļ. mēnesī uz
6 mēneši, sākot ar 1923. g.
1. janvarL 18.000

27. E. Rozentala kdzei pabalsts
mākslas zalona uzturēšanai
5000 rbļ. mēnesī uz 6 mē-
neši, sākot ar 1923. g.
1. janvāri 30.000

28. P. Līcītei konservatorijas no-
beigšanai 2000 rbļ. mēnesī
uz 6 mēneši, sākot ar 1923.
g. 1. janvāri 12.000

II. Tā kā biedrībai .Kultūra" nav
iespējams izdot Kaudzīšu Mērnieku
laikus latgaliešu izloksnē, Dome atceļ
savu lēmumu 1922. g. 2. jūnijā, 3. nod.
5. pantā, ieskaitīdama ar viņu saistītos
200.000 rbļ. savās rīcības sumās.

III. Dome nolemj publiskas_ runas
stundaskultūras fonda darbvedībā pārtraukt
no 22. decembra līdz 1923. g. 4. janvārim.

IV. Nākamā domes sēde 1923. g.
5. janvārī.

Kultūras fonda darbvedis J. Kauliņš.

Nosacīti notiesāto saraksts Nr. 14.
1160. Alksnis, Jānis-Voldemārs Friča

dēls, 20 g., Jelgavas apriņķa, Kroņa-
Vircavas pag., Jelgavas apgabaltiesa
1922. g. 29. septembrī, 464. p. 1. d.,
2 ned. aresta. (Akts Jfe 157/22. g.)

1161. Alksnis, Peters-Eduards Friča d.,
21 g., Jelgavas apr., Kroņavircavas pag.,
Jelgavas apgt. 1922. g. 29. sept., 464. p.
1. d., 2 ned. aresta. (Akts J* 157/22. g.)

1162. Andrejevs, Mārtiņš Jāņa d.,
43 g., Jaunjelgavas apr., Varenbrokas
pag., Jelgavas apgt. 1922. g. 12. okt,
51. p. un 636. p. 1. d. 1. pk„ 2 ned.
aresta. (Akts JA 62/22. g.)

1163. Ansbergs, Kārlis Eduarda d,
32 g., Talsu apr., Stendes pag., Talsu
iec. miert. 1922. g. 15. nov., 581. p. 2. d.,
3 mēn. ciet (Akts N>. 357/22. g.)

1164. Baders, Kārlis Friča d„ 42 g.,
Jaunjelgavas apr., Saukas pag., Jelgavas
apgt. 1922. g. 12. okt, 51. p. un 636 p.
1. d. 1. pk., 3 dienas tresta. (Akts
JA 62/22. g.)

1165. Bidermans, Fricis Anša dēls,
18 g., Popes pag., Ventspils apr., Vents-
pils apr. 2. iec. miert. 1922. g. 20. sept.,
51., 581. p. 2. d., 57. p., 8 mēn. ciet
(Akts JA 114/22. g.)

1166. Bijevičs, Sergejs Aleksandra d.,
24 g., Liepāja, Liepājas apgt. 1922. g.
20. okt, 14., 441., 448., 442. p. 1 d,
60. p., 1 men. ciet (Akts Nš 64 III g /22 g)

1167. Bīrīts, Ottis Pētera d., 26 g.,
Lizuma pag., Valkas apr., Valkas apr.
4. iec. miert. 1921. g. 7. dec., Rīgasangt. 2. krim. nod. 1922. g 21, febr

*57&V< 3 m5°- W <=
1168. Briedis, Jānis Ģederta dēls,

48 g., Jelgavas apr., Emburgas pag,
Jelgavas apgt. 1922. g. 3. okt, 51.
OOl. p, 1. (ļ 3 jjjg- «j- i /Aļ,*,
JA 146/22. g.)

(MtS

1169. Brumbergs,ErnestsJorena48 g., Vērgales pag., Liepājas apr., Lie ;
pajas apgt. 1922. g. 25. okt, 448, 443. n
6. pk., 2 ned. ciet (Akts M 77/22. {\

1170. Buks, Roberts Mārtiņa dēli,
35 g., Jaunjelgavas apr., Saukas pag.'
Jelgavas apgt. 1922. g. 12. okt,f
636. p. 1. P^ . 2 ned. aresta. (Akt,
K 62/22. g) * . ,_

1171. Bunduls, Pēteris Jāņa d.,44g,Jaunjelgavas apr, Saukas pag., Jelgavai
apgt. 1922, g. 12. okt, 51. p. un 636.,
l!d. 1.pk., 2 ned. aresta. (AktsM62/22. g.)

1172. Bnšs, Jānis Sīmaņa d.,53gKuldigas apr., Gaiķu pag., Saldus iec.
miert. 1922. g. 11. okt, 581. p. 1. d,
1 mēn. ciet. (Akts. M 523/22. g.)

1173. Calle, Eižens Jūlija d„ 15 g,,
Liepājā, Rīgas 4. iec. miert. 1922. g,
17. okt, 581. p. 1. d., 3 men. ciet,
nepilngadības deļ nodot labošanas iestāde
Irlavā. (Akts J* 333/22. g.)

1174. Caune, Osvalds Matisa d., 18 g.,
Kuldigas apr., Ezeres pag., Saldus iec,
miert. 1922. g. 21. sept, 581. p. 4. d. un
57. p. 3. pk , 6 ned. ciet. (Akts J* 191/22.g.)

1175. Cimbal, dzim. Gruzder, Šeine
Smuļa m„ 63 g, Jelgavā, Jelgavas pils.
miert. 1922. g. 11. nov., 617._ p., 10 latu
naudas soda, vai maksāt nespešanas gad,
3 dienas aresta. (Akts JA 946/22. g.)

1176. Cīrulis, Arnolds Jāņa d., 12 g,
Saldus pils., Kuldīgas apr., Saldus iec.
miert. 1922. g. 14. sept., 581, p. 1. d,
51., 55. p. 2. pk., 3 mēn. ciet, sodi
pārvērsts nodos. Irlavas zemk. un amatn.
kolonijā. (Akts K» 385/22. g.)

1177. Cīruls, Pēteris Kriša d., 53 g„
Jaunjelgavas apr., Saukas pag., Jelgavas
apgt. 1922. g. 12. okt, 51., 636 p. 1.4
1. pk., 2 ned. aresta. (Akts Ni 62/22. g)

1178. Dadze, Anna-Pauline Andreja
meita, 33 g., Liepājā, Liepājas apgt.
1922. g. 20. okt, 442. p. 1. d. 448. p,
2 ned. ciet. (Akts JA 79/22. g)

1179. Dervenieks, Ontons Matisa d,
52 g, Rēzeknes apr., Dricānu pag, Rē-
zeknes apr. 2. iec. miert. 1922.g. 6. okt,
581. p., 3 mēn. ciet (Akts JA 459/22. g.)

1180. Eglīts, Indriķis Edrards Pēteri
dēls, 17 g., Jelgava, Jelgavas apgt
1922. g. 3. okt, 5!., 581. p. 1. d.,57.p,
2 mēn. ciet. (Akts J* 146/22. g)

1181. Einberg, Alide Indriķa meita,
25 g, Rūjienes pag., Valmieras apr,
Valmieras apr. 4. iec. miert. 1922. g,
21. aug-, 58.1. p. 4. d., 2 ned. ciet, ai
Satv. Sap. amn. akt. samaz. uz pusi
(Akts Ns 241/22. g.)

1182. Embrik, lize Jēkaba m., 37 g,,
Aizputes apr. Kazdangas pag., Liepājas
apgt. 1922. g. 20 okt., 442. p. 1. d.,
2 ned. ciet. (Akts Ns 84/22 g).

1183. Feldman dzim. Arnt, Helefl*
Kārļa m., 33 g., Jelgavā, Jelgavas pils
miert. 1922. g. 11. novembri, 617. /t,
10 latu naudas soda vai maksāt nes*

sanas gadījuma 3 dienas aresta. (Akti
N- 946/22 g).

1184. Freimanis, Mārtiņš Andreja d»
38 g., Lašas pag. Aizputes apr., Kuldīgai
iec. miert. 1922. g. 19. aug., Liepājai
apgt 1922. g. 13. novembrī, 51., J81.fi
1. d., 2 ned. ciet. (Akts JA 411/22. g),

1185. Fridrichsons, Pauls Jukuma dļ,
34 g., Jelgava, Jelgavas pils. miert
1922 g. 11. novembrī., 617. p, 10 lati
naudas sods vai maksāt nespešanas gad
3 dienas rresta. (Akts JA 946/22. g.).l

1186. Gebhard, dzim. Peterson, Enb
lija Kristapa m., 62 g., Jelgavā, Jelgavai
pils. miert. 1922. g 11. novembrī. 616. ļ.
53. p., 2 ned. aresta. (Akts J* 946,22. g.)

1187. Generts, Ģederts Indriķi d,
36 g., Rīga, Rīgas 1. iec. miert. 1922 ļ
18 novembrī, Rīgas apgt 2, krim. nod
1922. g 27. okt, 51., 581. p. 2. d,
3 mēn. cietuma. (Akts M 2275/22. gļ

1188 Ģirģeasons, Jānis Kristapa i
40 g., JHgava, Jelgavas apgt 1922. &
3 okt, 51., 581. p. 1. d., 3 mēn. ciet
(Akts JS&-146/22. g.)

1189. G īslis, Aifreds Jāzepa d, 28 g.
Sesavas pag. Jelgavas apr, Jelgavas pil*
miert. 1922 g. 23 sept, 591. p. 1. d 3 pt
51. p, 2 ned aresta. (Akts K« 703 22. g)

1190. Grišakovs, Artemijs Ignatija d„
78 g., Ilūkstes apr. Borovkas pag"
Ilūkstes apr. miert. 1922. g. 5 sept.
581 p, 3 mēn ciet. (Akts J* 413/22. g)

1191. Grišakovs, Nefeds Artemija Ai
18 g., Ilūkstes apr. Borovkas pag"

Ilūkstes apr. miert. 1922. g. 5. ?ept.
581 p, 57. p. 3. pk., 3 mēn. ciet. (Ak*
N° 413/22. g.)

1192 Hincenbergs, Kārlis Jāņa d,
18 g., Rīgā, Rīgas 4. iec. miert. 1922 g;
4. nov., 581. p. 1. d., 57. p., 3 neļ
ciet., nepilng. dēļ sods samaz. par V**
{Akts JA 811/22. g.)



1193. HSker, dzim. Gebhard, Erna
Kārļa m., 24 g., Vācijas pav., Jelgavas
pils. miert. 1922. g. 11. nov., 581. p.
i. d., 4 mēn. ciet. (Akts te 946/22. g.)

1194. Uziņš, Alfrēds Otto d., 30 g.,
Veclaicenes pag. Valkas apr., Rīgas pils.
3. iec. miert. 1922. g. 21. nov., 184. p.
2,pk.,2 dienas aresta. (Akts J6833/22.g.)

1195. Immertreijs, Kārlis Jāņa d.,
47 g., Jaunjelgavas apr. Saukas pag.,
Jelgava* apgt. 1922. g. 12. okt, 51.,
«636. p. 1. d. 1. pk., 3 dienas aresta.
<Akts te 62/22. g).

1196. Ivaniņš, Jānis Haritona d.,
48 g., Jelgavā, Jelgavas pils. miert.
1922. g. 9. nov., 581. p. 4. d., 1 mēn.
ciet (Akts JA 876/22. g.).

1197. Jakobson, Elza Friča m., 18 g,
Tukuma apr. Blīdenes pag., Saldus iec.
miert 1922. g. 7. okt, 581. p. 4. d.,
57. p., 2 ned. ciet. (Akts te 461/22. g.).

1198. Jekabsons, Jānis Friča d., 11 g.,
Saldū, Kuldīgas apr.. Saldus iec. miert
1922. g. 14. sepU 581. p. 1. d., 51. p.,

55. p. 2. pk, 3 men. ciet, sods pārvērsts
nodos. Irlavas zemk. un amatn. kolonijā.
(Akts JA 385/22. g.).

1199. Jermalovič, Jāzeps Vinča d.,
58 g., Preiļu pag. Daugavpils apr., Rīgas
apgt. 1922. g. 6. nov., 551. p., 2 dienas
aresta, bet uz Satv. Sap. amn. akt.
1 diena aresta. (Akts JA 98/22. g.)

1200. Jucer, Elene Franča m., 19 g.,
JLiepaja, Saldus iec. miert 1922.g. 23. okt,
581. p. 1. d„ 57. p., 3 mēn. ciet. (Akts
J* 549/22. g.)

1201. Kalniņš, Jānis Ādama d., 48 g.,
Jaunjelgavas apr. Saukas pag. Jelgavas
apgt 1922. g. 12. okt, 51., 636. p. 1. d.
3. pk., 2 ned. aresta.JAktsM 62/22. g.)

1202 Kalniņš, Jānis-Mārtiņš Pētera
d., 18 g., Jelgavā, Jelgavas apgt 1922.g.
3. okt., 51., 581. p. 1. d., 57. p., 2 mēn.
ciet. (Akts te 146/22. g.)

1203. Kalniņš, Teodors Miķeļa d.,
41 g., Jelgavas apr. Svētes pag., Jelgavas
apgt 1922. g. 3. okt, 51., 581. p. 1. d.,
3 mēn. ciet (Akts JA 146/22. g.)

1204. Kāposts, Krišs Jāņa d., 50 g.,
Jaunjelgavas apr. Kroņasusejas pag.,
Jelgavas apgt. 1922. g. 12. okt, 51.,
636. p. 1. d. 1. pkt, 2 ned. aresta. (Akts
te 62/22. g.)

1205. Ķīlis, Ieva Antona m., 32 g.,
Lietavas pav., Liepājas I. iec. miert.
1922, g. 20. nov., 581. p. 2. d., 51. p.,
1 mēn. ciet. (Akts te 1107/22. g)

1206. Kononovs, Haritons Savelija d.,
17 g., Rēzeknes apr. Andrepenes pag.,
Valkas apr. 4. iec. miert 1922. g. 11.okt.,
591. p. I. d., 57. p. 3. pkt., 3 mēn. ciet,
samazinot par V» d. (Akts te567/22 g )

120J. Krauze, dzim. Šmit, Anna Anša
meita, 47 g., Jelgavā, Jelgavas pils. miert.
1922. g. 11. nov_ , 617. p., 10 latu nau-
das soda, maksāt nespešanas gadījumā
3 dienas aresta. (Akts JA 946/22. g)

1208. Kristgold, Marija Andreja m.,
29 g., Kuldīgas apr. Gaiķu pag., Saldus
iec. miert. 1922 g. 23. okt, 581. p. I. d„
I mēn. ciet (Akts te 545/22. g.)

1209. Kritners, Jānis Juliusa d., 23 g.,
pied. pie Valkas apr. Aumeisteru pag.,
kara tiesa 1922. g. 17 sept,, kara sod.
lik. 232. p. III. d. un 1922. g. 25. janv.
amn. akt, 6 men. 3 ned. civilresora ciet
(Akts te 219/21. g)

1210. Kūdis, Kārlis Pētera d., 49 g.,
"Tukuma apr. Vadakstes pag, Saldus iec.
miert. 1922. g. 5. okt, 581 p. 4 d,
1 mēn. ciet (Akts JA 501/22. g.)

1211. Kuibis, Žanis Ernesta d., 15 g.,
Salfiū, Kuldīgas apr., Saldus iec. miert.
1922. g 14. septembrī, 581. p. 1. d,,
51. p. 55. p. 2, pk., 3 men. ciet., sods
pārvērsts nodošanā Irlavas zemkopības
amatniecības kolonijā. (Akts JA 385/22 g.)

1212. Kupše, Pēteris Vijuma d., 34 g,
Pormsātes pag, Liepājas apgt. 1922. g.
18. oktobrī, 652 p. 1. d., 7 dienas
aresta. (Akls te 78/HIg/22. g)

12(3. Lambergs, Krišs Anša d., 60 g,
Ilūkstes apr., Asares pag., Jelgavas apgt.
1922. g. 12. oktobrī, 51., 636. p., 1. d,
1. pk., 2 ned aresta. (Akts JA 62/22 g.)

1214. Lankovski, dzim. Eniņ, Jūle
Anša ro., 26 g., Talsu apr, Valdegales
pag, Saldus iec, miert. 1922. g. 28 sep-
tembrī, 581. p,, 4. d. 2 men. ciet. (Akts
M 360/22. g)

1215. Lazdiņš, Jānis Jāņa d., 28 g,
Tukuma apr. Veinšenku pag, Valkas
apr. 4. iec. miert 1922. g. 27. oktobri,
573 p 2. d., 4 mēn. ciet. (Akts
je 6:0/22. g.) _ ?

1216. Leit ands, Jēkabs Jāņa d., 43 g.,
?Valmieras apr. Lodes pag., Valkas apr.
1. iec. miert. 1922. g. 14. nov., 184. p.,
2 dienas aresta. (Akts JA 317/22. g.)

1217. Limonaitis, Vikentijs Fēliksa d.,
24 g., Kauna, Liepājas 1. iec. miert.
1922. g. 11. nov., 581. p. I. d., 1 mēn.

ciet. (Akts te 410/22. g.)
1218. Līvs, Alise Jāņa ra„ 19 g.,

Gaujenes pag. Valkas apr., Valkas apr.
2. iec. miert. 1922. g. 23. nov., 581. p.
1. d., 51. p., 57. p. 3. pkt, 2 mēn. ciet
(Akts te 366/22. g.)

1219. Macht, Emilija Jāņa m., 33 g.,
Ventspils apr. Subras pag., Talsu iec.
miert. 1922. g. 15. nov., 573. p. 3. d.,
1 mēn. ciet. (Akts J* 618/22. g.)

1220. Malcenieks, Pēteris Jāņa d.,
44 g., Jaunjelgavas apr. Saukas pag.,
Jelgavas apgt. 1922. g. 12. okt., 51.,
636. p. I. d. l.pkt, 2 ned. aresta. (Akts
JA 62/22. g.)

1221. Medano, Matisis Friča d., 18 g.,
Kuldigas apr. Ezeres pag., Saldus iec.
miert 1922. g. 9. okt, 581. p. 4. d.,
57. p., 6 ned. ciet (Akts JA 478/22. g.)

1222. Meijs, Vladimirs Augusta d.,
18 g., Riga, Rīgas 4. iec. miert. 1922.g.
4. novembri, 581. p. 1. d., 57. p., 3 ned.
ciet, nepilngadības dēļ sods samazināts
par Vs d. (Akts JA 811/22. g.)

1223. Miklaševič, Jadviga Stepana m.,
50 g., Ludzas apr. Landskoronas pag.,'
Ludzas apr. 4. iec. miert. 1922. g.
15. septembri, 532 p. 3. pk., 3 ned.

ciet. (Akts JA 176/22. e)

1224. Minka, Ilze Jāņa m., 19 g.,
Gramzdas pag, Liepājas apgt. 1922. g.
20. oktobri, 442. p. 1. d., 57. p., 2 ned.
ciet. (Akts JA 69/22. g)

1225. Ozols, Eduards Nikolaja d.,
20 g., Atašienē, Rēzeknes apr., Ludzas
apr. 4. iec. miert. 1922. g. 22. septembrī,
581. p. 1. d„ 3 mēn. ciet. (Akts
te 400/22. g.)

1226. Paukše, Julija-Anna Friča m.,
31 g., Liepājā, Liepājas apgt. 1922. g.
20 oktobrī, 442. p. 1. d., 2 ned. ciet.
(Akts te 80/22. g.)

1227. Pencis, Pēteris Zandera d.,
42 g., Ternejas pag. Valmieras apr.,
Valkas 1. iec. mieti. 1922. g 30. oktobrī,
184. p., 2 dienas aresta. (Akts JA 320/22. g.)

1228. Pinchoševičs, Šulamis Šimcha
d., 35 g., Liepājā, Liepājas apgt. 1922.
g. 20. okt, 442. p. 1. d., 2 ned. ciet.
(Akts te 65/22. g.)

1229. Pinkovski, Milda Matīsa rn.,
27 g., Kursīšu pag., Liepājas apgt 1922.
g. 25. okt., 442. p. 1. d., 2 ned. ciet.
(Akts te 85VIlg/22. g.)

1230. Plaude, Mārtiņš Miķeļa d, 30
g., Tukuma apr. Irlavas pag., Tukuma
apr. miert. 1922. g. 23. nov., 581. p.
4. d., 2 ned, ciet. (Akts te 606/22 g.)

1231. PHners, Leiba Dāvida d., 58g,
Rēzeknē, Ludzas apr. 4. iec. miert.
1922. g. 15. sept,, 532. p. 3. pk., 1 mēn.
ciet. (Akts te 406/22. g.)

1232. Plūme, Jānis Jāņa d., _45 g.,
Jaunjelgavas apr. Vecsaukas muiža, Jel-
gavas apgt 1922.g. 12. okt, 51., 636. p.
1. d. 1. pk., 2 ned. aresta. (Akts
te 62/22. g.)

1233. Prauliņš, Jānis Friča d., 28 g.,
Elkšņu pag. Jaunjelgavas apr., Liepājas
1. iec. miert. 1922. g. 13 nov., 581. p.
1. d, 49. p. 1 men. cietums. (Akts
te 129/22. g)

1234. Prūsis, Minna Fēliksa m., 63 g.,
Mazdzeldā Aizputes apr., Liepājas I.
iec. miert 1922. g. 17. nov., 581. p. I.
d., 51. p., 1 mēn. ciet (Akts JA
1371/22. g.)

1235. Radziņš, Kārlis Mārtiņa d., 44
g., Jelgavas apr. Līvbērzes pag, Valkas
apr I. iec. miert. 1922. g. 30 okt, 184.
p, 2 dienas aresta. (Akts te 321/22 g.)

1236. Ritlers, Jānis Ādolfa d., 21 g.,
Liepājā, Liepājas II. iec. miert. 1922. g.
17 nov, 581. p. I. d., 1 mēn. ciet. (Akts
JA 833/22. g.)

1237. Rupeiks, Fricis; Zano Ernesta d.,
38 g., Liepājas apr. Pērkones pag, Lie-
pājas III. iec. mieti. 1922. g. 24. nov.,
581. p, 4. d., 2 ned. ciet (Akts te
226/22. g.)

1238. Saukums, Elmārs Ādama d.,
25 g., Mazsalacē Valmieras apr., Val-
mieras apr. IV. iec. miett. 1922. g. 3.
nov.. 617. p., 1 ned. aresta. (Akts te
462/22. g)

1239. Saulīts,, Eduards Kārļa d„ 20 g.,
Rīgā, Rīgas X iec. miert. 1922. g. 16.
okt, 581. p. I. d., 57. p., 2 mēn. ciet.
(Ak's JA 945 22. g)

1240. Segners, Aleksandris Ādolfa d.,
15 g., Rīgā Rīgas 10. iec. miert. 1922. g.
9. okt, 581. p,, 55. p. 1. d. 2. pk.,
nodot mazg. noz. audz. un lab. šest
Irlavā. (Akts JA 923/22. g)

1241. Šiliņš, Pēteris Jāņa d., 46 g,
Rīgas apr., Bolderaja, Rīgas 10. iec.

miert 1922. g. 27. okt., 581. p. 1. d.,
3 mēn. ciet. (Akts JA 922/22. g)

1242. Sipuns, Grigorijs Kuzmas d.,
36 g., Michalovas pag. Ludzas apr., Lu-
dzas apr. 1. iec. miert. 1922. g. 8. nov.,
581. p., 3 mēn. ciet (Akts te621/22. g)

1243. Sprugevičs, Jēkabs-Vilis Jēkaba
d., 35 g., Liepājā, Rīgas 10. iec. miert.
1922. g. 25. okti 181. p. 2. d. 1. pkt,
14., 53. p. p., 2 ned. ciet. (Akts
te 986/22. g.)

1244. Stegmans, Ansis Matīsa d., 48
g., Olaines pag. Rīgas apr., Rīgas apr.
1. iec. miert. 1921. g. 16. aprilī, Rīgas
apgt 2. krim. nod. 1922. g. 24. aug.,
581. p. 1. d., 3 men. ciet, kuru sodu
Valsts Prezidents ar 1922. g. 29. nov.
lēm. nosac. atlaidis. (Akts te 1163/22 g.)

1245. Stepans, Kārlis Friča d, 25 g.,
Skrundas pag., Kuldīgas iec. miert. 1922.
g. 18 martā, Liepājas apgt. 1922.g. 4. nov.,
581. p. 4. d„1ned.aresta. (Akts te225/22. g.)

1246. Strēlis, Krišjāns Jāņa d., 39 g„
Rīgas apr. Bolderajas pag. Rīgas X. iec.
miert. 1922. g. 27. okt, 581. p. I. d, 3
mēn. ciet. (Akts te 922/22. g.)

1247. Streņģinieks, Jānis Evnsta d.,
41 g., Jaunjelgavas apr. Saukas pag.,
Jelgavas apgt 1922. g. 12. okt, 51.,
636. p. I. d. I. pk., 2 ned. aresta. (Akts
te 62/22. g.)

1248. Struņķis, Jānis Kārļa d., 48 g,
Ventspils apr. Dundagas pag., Talsu iec.
miert. 1922. g. 13. nov., 581. p. 4. d.,
1 mēn. ciet. (Akts te 606/22. g.)

1249. Svarinieks, Krišs Jāņa d., 44 g.,
Jaunjelgavas apr. Saukas pag., Jelgavas
apgt. 1922. g. 12. okt, 51., 636. p. I. d.
I. pk., 2 ned. aresta. (Akts te 62/22. g.)

1250. Šeller, Emilija Fridricha d., 17
g., Polijas pav., Rīga, Rīgas X. iec.
miert 1922. g. 2. okt, 581. p., 57. p.,
4 mēn. ciet. (Akts te 951/22. g.)

1251. Šmits, Alfrēds Jāņa d„ 23 g.,
Rīgā, Jelgavas pils. miert. 1922. g. 23.
sept, 591. p. I. d. 3 pkt, 51. p., 2 ned.
aresta. (Akts te 703/22. g.)

(Turpmāk beigas.)

Tieslietu ministrijas departamenta
direktors Brikovskis,

Nodaļas vadītājs J. Saulīts.

Rīga.
Risas Ielu dzelzsceļu valde

paziņo, ka š. g. 24., 25., 26. un 27. de-
cembrī un 1923. g. 1. janvāri tramvajs
kustība tiks uzturēta sekoša kartība :

24. decembri no pulksten 7.30 min. no
rīta līdz pulksten 9 vakarā ;

25. decembrī no pulksten 9 no rīta
līdz pulksten 9 vakarā;

26. decembri no pulksten 9 no rīta
līdz pulksten 12 vakarā;

27. decembrī no pulksten 6 rīta līdz
pulksten 12 vakarā;

1923. g. 1. janvāri no pulksten 9 no
rīta līdz pulksten 12 vakarā.

Š. g. 24. un 25. decembri no visa lī-
niju gala punktiem pēdējie vagoni aties
pulksten 7 un 45 min. vakarā.

Iekšzeme.
Uzvaras pieminekļa celšanas komiteja

Cēsis,
ievērojot vairākus ienākušos konkursa
dalībnieku lūgumus, sava š. g. 16 de-
cembra sēdē nolēma pārcelt konkursu
uz Rīgu un projektu iesniegšanas termiņu
pagarināt līdz 1923. g._ 15. janvārim.
Projekti iesniedzami R*gā, kara muzejā
1 dz 1923. g. 15. janvārim. Par konkursa
dienu sludinās atsevišķi.

Jaunas valstis.
Lietava.

Valsts prezidents — Stulginskis.
21. drcembrī par Lietavas valsts pre-

zidentu ievēlēts bijušais satversmes seima
priekšsēdētājs Stulginskis, kurš ari līdz
šim izpildīja valsts prezidenta amatu.
To pašu dienu, pulksten 1 jaunievēlētais
valsts prezidents nodeva zvērastu.

(Lietavas preses birojs.)

Mnlteia w rapnietM
Kursi.

Rlg»« bitSs, 1983. gada 22. decembri.

!0CI Latvija» rbļ 2,—
Amerikas dotam . . . . . 508 — 5,13
Anglis mārdoa 23,58 - 2381
190 Francija» baraM . . . 37,8 i-38, 19
100 Beļģijas Itmiā ... 34,69 - 35 04
100 Šveice» toaakl, ... 96,25 — 97,22
100 Zviedrija»krasas . . 137,05 - 138.43
100 Norvēģija» kroims . , 96,60 — 97,58
100 Darsija» kroass ... 50484—lf5 ,89
100 Holandes gsJdeņf . . 20248-214.52
10000 Vācijas marka» . . 7,99 - 8 07
100 Somija» maita» . . . . 12,58—1284
10O Ignanija* suukat. . . , 1.46 —i,so
10000 Polija» marta* . . . 3.75
100 Cechoslcvafc» tostos . . 15,00—1531
100 Itālijas liras 25,72— 26 24
Padomes rbļ. ..... . —
10 krievs mita !*>{ 25.50
Zelts (Loadosa) psrc 1 and tlre

«cita, ..,,...,

Krfcvijassatabo \ *ļ^± ; ; Jg}pat 1m
5°/o neatkar, aisņēm. . . . 2, 2,10
20 Eelta b. 6°/o Rīg. hip. biedi.

ķīla līmes —
50celta b. 6°/o Rīgas pils. ki.

biedr. ķila stoe* .... —
100 «cita b. 6°/o fSgas pil»,ki.

biedi, ķila līme» —

Rīgas birža» komitejas koncila» komisija»
priekšsēdētājs A. Kacens.

Zvit. birta» mēkicritM. Okmlaoa

Valdības darbība.
Ministru kabineta sēde

1922. g. 21. decembrī.
1. J. Vesmanis referē par atbruņo-

šanās konferences darbību Maskavā.

2. Apspriež algu paaugstināšanas jau-
tājumu valsts darbiniekiem.

3. Pieņem sodu likumu vispārējās
dajas projektu un nolemj to iesniegt
Saeimai.

4 Atļauj Norvēģijas pavalstniekam
Embrikam Strandam darboties Lat-
vijas universitātē.
īlIBlSUBjSSBīnBSJBJflBaSaSSaSBflBMBŠBlflHBfSaSSSflBSBSflEHBi

Māksla
Nacionālais teatrs. Vel pirms svēt-

kiem viena izrāde: piektdien, 22. de-
cembrī, ierēdņiem par lētām cenām Go-
goļa slavenā komēdija ,Revidents*.
Biļetes izplata ierēdņu aroda biedrība;
pārpalikušās biļetes izrādes vakara varēs
dabūt pie kases. Biļetes uz svētku
izrādēm jau dabūjamas, —
iegādājiet tās laikus, lai pie kases nav
drūzmēšanās. Bērniem lielu prieku sa-
gādās Annas Brlgader pasaka par maigo
bārenīti Maiju un izlaidīgo matēs meitu
Piiju. BMaiju unPaiju" izradīs
visās trijās svētku dienas pulksten 2 diena."
Luga ar mūsu pašu tautas motiviēm, īpat-
nējā dzejnieces izveidojumā būs mazajiem
tikpat kā krāšņa bilžu grāmata, kas
šķirstisies viņu acu priekšā. Labāka
svētku balva viņiem, un nevien viņiem,
— arī lielajiem ta sagādās baudu aug-
stākā izprata. Svētku vakaros popu-
lāras lugas: pirmos svētkos, pulksten
7 vakarā Raiņa mūžam jaunais daiļais
dzejas darbs » P ū t vējiņi",
kuras motivos skan mūsu tautas dvēsele.
Otros svētkos, pulksten 7 vakarā Aspa-
zijas drāma „V a i d e 1o t e ", kurā mūsu
mitoloģijas dvesmā izveidojas vispār-
cilvēciski pārdzīvojumi. Izrādes ritmiem
piekļaujas profesora J. Vītola jaunkom-
ponētā muziķa. Trešos svētkos, pulksten
7 vakarā Gogoļa komēdija .Revidents".
Tas humora un satīras mīļotājiem: te ir
smiekli līdz asarām un caur asarām. —
Arī novitāte paredzēta svētku laikā:
29, decembri izrādīs pirmo reizi Andreja
Upīša komēdiju .Peldētāja Zu-
zanna", kur redzēsim paša ļaužu
tikumus satiras greizā spogulī. Uz no»
vitati . Peldētāja Zuzanna" bi-
ļetes sāks pārdot 27. decembri.

Redaktori M. Aroos.

Šim numuram 6 lapas puses.



Paziņojums.
finansu ministra vietas izpild-tājs i.g.

9. decembrī apstiprināji.,Baltijas pa_>Fru
ain papes fabrikas akciju sabiedrības'
š.ķ. 8. maija, vispār, sapulce pieņemto
veco statūtu giozījumu. saskaņā ar ko
pamatkapitāls tiek noteikts uz 280,000 z.
latiem, sadalītiem 1400 akcijās, par 200 z.
latiem Katra; 6 mēnešu laikā pēc sta-
tūtu apstiprināšanas jāiemaksā Latvijas
bankā 50 z. latu par katru akciju (Slu-
dinājumi izdarāmi .Valdības Vēstnesī"
un .Ekonomistā".

Tirdzn. un b. n. pr. p. V. O a i 1 i t s.
Revidents A Zalpēters.

aassKKmm:^^ģmmmm^

tiesu sisisaiBiL
Rīgas apgabali. 3. civilnodaļa,
saskaņā ar civ. proc. līk. 1958. p., ar 5o
paziņo, ka 9. Janvāri 1923. g. minētās
nodalās atklāta tiesas sēdē no-
lasīs 10. aprīlī 1916 ?., Slokā mirušā
Miķeļa M ķeļa dēla Kolat, atias Kujart ļ
notarido testamentu.

«Īga. 19 decembrī 1952 * L Nt 2917
Priekšsēd. v. A. Bluraentals.

Sekretārs A. K a I v e.

Rigas apgabalt. 3. civilnodaļa,
az Latvijas civillik kop. 36. ppiezīmes
pamata, ar šo paziņo vispārībai, ka
pilsr ni Andrejs Vasilija d. Fandejevs
un Ljubov Jiņa ai. Trofsmov no-
slēguši s.'vstarpīgo laulības līgumu pie
Rīgas notora Puiga'.a, 13. decembrī š.g.
reģistra N° 8933, ar kuru viņi, attiecībā
uz viņu noslēdzamo laulību, ir atcēluši Balt.
gub. civillikumu 79. un turpm. p. p. pa-
redzēto laulāto mantas kopību.

Rīgā, 20. decembrī 1922. g. 3* 2901
Priekšsēdētāja v. V e i d n e t s.

Sekretārs A. K » 1 v e.

Rīgas apgabalt. reģistr. nodaļa
uz civ. proc. lik. 1460. p. pamata pa-
ziņo, ka saskaņā ar apgabaltiesas admi-
nistratīvās nod-iļas lēmumu 13. decembri
192?. g. reģistrēta kooperatīva sabiedrība
zem nosaukuma: ,Lizuma piensaimnieku
sabiedrība*.

Sibiedrības valdes sēdeklis atrodas
Lzuma pagastā.
Priekšsēdētāja v. i. L. Bruemmers.

Sekretāra p. J. Ošs.

Rīgas apgabalt. reģistr. nodaļa
uz civ. proc. lik. 1460. p. pamata pa-
ziņo, ka saskaņā arapgabaltiesas admi-
nistratīvās nodaļas lēmumu 13. decembrī
1922. g. reģistrēta kooperatīva sabie-
drība zem nosaukuma: .Bērzones drau-
dzes pien?aimnieku sabiedrība*.

Sabiedrības valdes sēdeklis atrodcs
Bērzones pagasta.
Priekšsēd tāja v. i. L. B r u e m m e r s.

Sekretāra p J. Ošs.

Rīgas apgabalt. reģistr. nodaļa
uz civ. proc. lik. 1460. p. pamata pa-
ziņo, ka saskaņā ar apgabaltiesas admi-
nistratīvās nodaļas lēmumu 13. dacembri
1922. g. reģistrēta kooptrativa sabiedrība
zem rozaukutna: Vecpiebalgas pien-
saimnieku sabiedrība .Aida".

Sabiedrības valdes sēdeklis atrodas
Vecpiebalgas pagastā.
Priekšsēdētāja v i. L. Bruemmers.

Sekretāra p. J. O š s.

Rīgas apgabaltiesas reģistr. nod.,
uz civ. proc. lik. 146071. p. pamata pa-
ziņo, ka saskaņā ar apgabaltiesas ad-
ministratīvas nodaļas lēmumu 13 de-
cembrī 1922. g. pārreģistrēta kooperatīva
sabiedrība Jumurdas savstarpīgā uguns-
grēku gadījumu palīdzības biedrība zem
jauna nozaukuma: « Jumurdas savstar-
pējā ugunsapdrošināšanas biedrība*.

Sabiedrības valdes sēdeklis atrodas
Jumurdas pagastā.
Priekšsēdētāja v. i. L. Bruemmers.

Sekretāra p. J. O šs.

Rīg. apgabalt. 1. iec. ties. prist.
paziņo, ka 30. decembri 1922 %.,pīkst.
10 rītā, Rigā, Peldu ielā Mi 21, fabrikā,
pārdos sab. ,,Progress" kustamo
mantu, sastāvoša no ad;tavas mašīnām,
un zeķēm, un novērtētu par 86,050 rbļ.

Izzināt saraksta, novērtējumu, _ kā ari
apskatīt pārdodamo mantu varēs pār-
došanas dienā uz vietas.

Tiesu pristavs V i 1d a u s.

lauberes-Ozolu pus. tiesa,
Rīgas apriņķī, pamatodamas uz sava
lēmuma un pag tiesas likumu II. d.,
220.—226. p. p,, caur šo uzaiena sešu
mēnešu laikā, skaitot no šī sludinājuma
iespi'-šanas dienas tre*o reizi .Valdības
Vē.stneiī*, visas pers-onss un iestādes
pieteikt savas tiesības uz šī pagasta
pilsoņa, nelaiķa Jāņ.i Miķeļa d. A u z i ņ a
atstāto kustamo mantu. Vēlāk nekādi
iebildunv ne ,k« ievēroti.

Laubtres Ozelu pag., 9. nov. !922. g. 70
Priekšsēd. A. Pumpurs.

3 Darbvedis Ķ. M i e t u li s

Zemju departamenta Latgales zemes
ierīcības daļa ar šo U.-ludna par nede-
rīgām II šķ. mērniek. 3£nim Uuškenam
izdotas: Komandējuma apliecību rem
J* 1385, 7. aprīlī 1922. g, priekš Ludzas
ipriņķa un die.esta apliecību zem
>fe 2300/K., 25. martā 1922 g.

Rigas kara apriņķa pnekimeKs izsludina
par nederīgu nozaudēto karaklausības
apliecību zem J* 1905, 25. aprili
1922. g., izdotu no Rīgas kara apr.
priekšu., uz Antona Pētera d. S i p o v ič
vārda.

Kigas kara apriņķa pr; .kšnieks iz^ludina psr nederigu nozftadēto karaklau-
sības apliecību, zem te 7901, ģ dec1921. g., izdotu no 4. Valmieras kējnpulka komand., uz J ņa Ādama dēlaSprudzena vārda.

les^test» vauns tspograkia ~

Valkas apr. pr-ka palīgs Valkāar so izsludina per nederīgu , kā no-zagtu iekšzemes pasi zem N? 35999tzd. no Rīgas 7. iec. polic m-ka

^Cia
,919. g.UzJāņaAUguštadeļa

a
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Iecavas virsmežniecībai
vajadzīgs

mežsargs,
Emburgas novadā, Sļukas apgaitā.

Kandidātus lūdz pieleikties virsmež-
niecības kanckjā Jelgavā, Upes iei|
Nš 11a, līdz 28. decembriai š. *
iesniedzot aprakstu un apliecības pa'[
agtāko nodarbošanos un izglītību.

Iecavas virsmežniecība.

Bfifliiielapas. I. pakāpes ieiitt
tūliņ vajadzīgs

skolotājs (-ii)
skolas pSrzInls, mūzikas pratējs.

(Vēlams būtu bez ģime es). Kandidag,
tiek lūgti pieteikties pie pagasta vaMej
katru pirmdienu un ceturtdienu- līda
5. lanvarm 1923. s; personīgi, vai ai
rakstu, iesūtot liecības jaī izglītība»
cenzu un agrāko nodarbošanos.

Valdes priekšsēd. P, Priede.
Darbveža v. AI ksnis.

ficIUes pasastam
(caur Krimūnām), Lipstu I. pakāpes,
pamatskolai, vajadzīgs

II. skolotājs -ja.
Alga pēc valdības not ukumiem, brīvs*

dzīvoklis, apkurināšana un apgaismošana.
Pieņemšana 3 J«nvarl 1923. 8-. P'kst
12 dienā, pagasta padomē.

Šķibē, 18. decembri 1922. g.

3̂ Pagasta valde.

Kandavas pagastam, Tai» apill
caur Kandavu, tulīņ vajadzīgs

HBl). darbveža palīgs.
Priekšroka tiek dota: kāja invalīdieai,.,

karavīriem iz Latvijas armijas un bez-
datbiniekiem ar attiecīgu praksi g rāmai
v e d i b ā.

Kandidāti (-tes) var pieteikties perso-
nīgi vai ar rakstu 13. janvārī 1923. g,,.
pulksten 1 dienā pie pagasta padomes.

Pagasta valde.

Rigas rtoraercUnM
(dibināta 1871 g)
:: Valde — Rīgā. ::

ar Finansu ministra kunga ļ-iekrišann:

atyerl9Z3.S.Z.Smsrl
nodalu Rēzeknē'

kura i.itlarīs visas banVu operācijas.

Ugas pilsētas diskonta Kais
ar šo paziņo, ka sekoša noguldījunv
zīme uz vārda:

Mēri Bēr, dz. Birkenstedt,
zem Ns 1140, 26. janvārī 1917. g-, pat
S0.000 ibļ. ir pieteikta par pazudušu, un,
uz Rīgas pilsētas diskontobankas itstnta
34 § pamata ar šo tkk iziludinatJ
par nederīgu.

Rīgas ollsStas diskonta panka.

Lāčplēša kara ordeņa deme izslu-
dina par nozaudētu un tamdēļ nederīga
bij atsevišķās studentu rotas atv. virs-
leitnanta 3£ņa Kļaviņa Lāčpkša kap»
ordeni Ks 793, kup vietā izsniegts
dublikāts. Atrašanas gadījumā nododas
ordeņa domei.

Neretas-ŠenbergasunVec^
muižas linu punktu šķirotājs
ir braucot vilcienā J* 32 no Daudzeva**
caur Jelgavu uz Risu —

nozaudējis ullcienā:
punstu preču grāmatas, 5 linu pieņarn-
šanas gr,?,inatiņns ar kvītēm p»r pieņem-
tiem no ražotājiem liniem un linu sorti-
mentu specifikācijas.

Atradēju lūJzu, pretatlīdzībunodoiRīgā, Nikolaja ielā Ns 33, dz. 19.
Punktu pātzinīs R. Ā b o 11 i ņ ?,_

MmU®to®MU iemin,

Ziemas MM repertuārs.
Pirmos svētkos, pulksten 2 dienā:

Jtlaiša un Paija*
Pulksten 7 vakarā

„&ūt, vējiņi."
Otros svStkos, pulksten 2 diena

Jtlaija un @aija<-
Pulksten 7 vak.-.rā

Vaidelotc.
TreSos svētkos, pulkstan 2 dienā:

Jtlaija un 3aija<~
Pulksten 7 vakarā

(Revidents.
NB. Svētdien, 24. decembri 1922T,^-

kase būs visu dienu slēgt*- -

liirieSliiiH
Daugavpils pilsētas «ai.

otrdien 16. l&nvarl 1923 s. pulkbten
12 die.iā, notiks

vairāksolīšanā
(kā mutiska, ta ari ar aizklātu aplokšņu
padošanu), ar šo tiks iznomāti tu 1923
gadu no laika, kad Daugavā iziet iedus
līdz viņas aizsalšanai atkal,

mija od laivu pārcelto
no Daugavas laba krasta piepilsetaS j
bet ja būs vajadzība, tad visa platība

pilsētas zemes robežās.

PerjonāTi, kurss vēlas piedalīties
I vairāksolīšanā, jāieliek 10,000 rbļ zalog.i.

Kondīcijas var apskatīt pilsētas valdē

Daugavpilī, 12. decembrī 1922. g.
1 Daugavpils pilsētas valde>

Ipifa teļa īnženierīs Liepājā,
Jēkaba ielā N» 6, izdos

jauktā izioinā
K). Janvāri 1923. g., pulksten 12 dienā,
21,6 tntr. gara koka tilta būvi
pār Vartajas upi, pie Tadaiķu
ielejas kroga, uz Tadaiķu-Isriedes

ceļa.
Torgos var piedalīties rakstiski un

mutiski. Torgu dalībniekiem jāiemaksā
drošības naudu 5,000 rbļ. Tuvākas
ziņas kaneteja. Torgu nenotikšanas
gadījumā noturēs pēctorgus 13, Janvāri
1923. g.. pulksten 12 dienāV 2

Aps. min. ēku in būvju pārvalde
izsludina

konkursu
3. Janvāri 1923. s„ pulksten 12 dienā,
uz 4000 = p.idu koksa (lietuves)
Piegādāšanu Nikolaja ielā X? 10'12.
Koi.sam jābūt rupjos gabalos izsijātam.
Konkurss būs rakstisks un mutisks.

Tuvākus paskaidrojumus izsniedz darb-
dienās no pulksten 9 līdz 11, pārvaldes
techniskā ntid Ciiadelē 24.

J3un!atgale$ rajona,
Ludzas apr., valsts * m]u pārzinis dara
zināmu, ka 18 Janvāri 1923. C. pukst.
10 dienā, Pitalovas muižā notu-es

ūtrupi
kurā vairakso īšana pret tūlītēju samaksu
p.'rdos daž<dus valstij pifdtrošus zem-
kopības invei.'tsru un mašīnas ,

Tuvākas ziņas var dabūt rajona kanc e-
lejā, katru dienu no 9—15, izņemot
svētdienas un svētku dienas.

Jaunlatgalē, 18. decembrī 1922. g.
Jaunlatgales valsts zemju rdj. pārz.

J. Dukka.
Darbvedis A. Biezais.

Dzērves pagasta vaid©,
Aizputes apr ņk-, paziņo, ka sākot ar
2. Janvāri 1923. g, ir atvērta

JiiHsh nodala"
ar darbības rajonu — Dzērves pagasts.

Nodaļa atrodas Dzērves pagasta namā.
Pagasta valde.

Valkas apr. ceļu inien. izdod mszak-
solītaj. r^kst. un mutiskā sacens., otrdien,
9. Janvāri 1923. 9., pulkst. 10 rītā.
Smiltene, Vēveru ielā Ns 3.

I. Tiltu Junbū/es:
a) pār Melnupi pie Ādammuižas, iemāks,

droš. naudas 1,500 rbļ,
b) pār levēdni pie Jaunannas muižas, iem.

oroš. naudas 10,0;J0 rbļ,
c) pār Tirzu, pie Aza dzirnavām, iem.

droš. naudas 9,000 rbļ.,
d) pār Abjlu, pie Trikates, iem. droš.

naudas 8,000 rbļ. s
' II. Koku Izciršanu uz _ Valkas-Gauļenes

ceļa, jaunbuvejāmā gabala Lipšu-
Filikkrogs, iem. droš.naudu 8,000 rbļ.

Sacensība būs galīga.
Tuvākas z ņas turpat, darbd. no 9—3,

Priekules ulrsmežnlecmti
pārdos torsos

3, janvārī 1923. g., pulkstenJO diena, Bates
pagasta nama,

augošu mežu.
_ Pec B

Torgu vienibas atraēai ās vieta Pēc ko,&« |«g
N — p!a *kaita s* ļ sf
H > Novads Apgaita *& Cuima

hfl gļļbaU ° O

IV. iecirkņa mežniecība.
1922.g.

I Embotes Brūvera 6 2 l 0,17 - 6695 670
o 6 2 II 0,17 — 4365 457
3 6 2 III 0,15 - 2775 278
4 6 2 IV 0,17 - 4105 411
5 6 3 1 0,12 — 4190 419
6 ^ \ 6 3

II 0,12 - 4320 432
7 * , 6 3 III 0,13 — 8340 839
8 \ * * 6 3 IV 0,13 - 10085 1009
9 * , 6 4 I 0,27 - 4145 415
10 , 6 4 II 0,17 — 4260 426
11 . 6 5 1 0,10 — 4115 412
n \ , Kadiķa 20 6 I 0,18 — 1760 176
13 , , 20 6 II 0,15 — 1330 133
14 ' ? , , 20 6 III 0,16 — 1085 109
15 20 6 IV 0,16 — 2720 272
16 20 6 V 0,15 — 1880 188
17 „ 20 7 1 0,11 — 2350 235
18 f . 20 7 II 0,07 — 1985 199
19 Dēseles Dēseles 4 1 I 0,12 — 11860 1186
20 , , 4 1 II 0,09 — 3875 388
21 , , 4 1 III 0,09 — 2515 252
22 „ 4 1 IV 0,08 — 2630 263
23 , „ 4 1 V 0,08 — 4525 453
24 , 4 1 VI 0,08 — 3455 346
25 „ 4 I VII 0,08 — 4580 458
26 . , 4 1 VIII 0,08 — 3315 332
27 , 4 1 IX 0,08 — ? 5595 560
28 , , 4 1 X 0,07 — 4690 469
29 , , 4 1 XI 0,07 — 3725 373
30 , 4 1 XII 0,06 — 3515 35231 , , 4 1 XIII 0,06 — 2730 273
32 . 4 1 XIV 0,11 — 4075 408
33 Vrbiņu Vībiņu — 1 I 2,20 — 40080 4008
34 r , — 2 1 0,24 — 34275 3428
35 „ — 2 II 0,24 — 34320 3432
36 — 2 III 0,20 — 26040 2604
37 — 2 IV 0,19 — 24950 2495
38 — 2 V 0,20 — 20080 2008
39 „ — 2 VI 0,20 — 19780 1978
40 , ? ? — 2 VII 0,20 — 24920 249241 ; , —2 VIII 0,19 — 16280 1628
42 , . — 3 I 0,22 — 20595 2f:60
43 . ' — 192l.g II 0,2 — 27620 276244 — 1921.. I 0,20 — 26295 2630
45 „ , — 1921., II 020 — 12880 12K8
46 Velētas Kadiķa — 1—21. . 1 0,10 — 2805 281
47 — 1—21., II 0,10 — 1835 184
48 — 2—21., I 0,13 — 2185 219
49 — 2—21., 11 0,13 — 4760 476
50 „ , — 2-21., III 0,53 — 1820 182
51 . , — 2—21. , IV 0.14 — 2485 249
52 ? „ , — 2—21. , V 0,14 — 4135 414
53 Bakures Bakures 13 2—21.. V 0,095 — 1885 189
54 „ . 13 2-21., II 0,095 — 1990 199
55 , 13 2-21., III 0,095 — 1610 164
56 , , 13 1,2-21.. — — 94 17360 1736
57 Vībiņu Vibiņu ozoli, pie Jaunzemju mājām pļavu 47 34755 3476
58 , , . Mežsardziņu . , 25 11025 1103
59 Bātes Sunaitiška | 26 |l/1920.g| — J — 194 49422 4943

I. iecirkņa mežniecībā.
60 Vaiņodes ļ Pakufa 35 5-21g. IV 0,1 — 14395 144061 .35 5-21., V 0,19 - 11*25 114362 .35 5-21., VI 0,19 — 7054 70663 . , 35 5—21.. XII 0,19 — 13304 133164 .35 5-21..XIV 0,19 - 10811 188265 .35 5-21. .xvm 0,19 - 12724 1273
66 . ,35 5—21.. XX 0,38 — 28227 2823

Torgi notiks mutisld un slēgtam aploksnēm, pie kam virsmežniecība patur
sev tiesību noņemt no torgiem kaut kuru no izsludinātām vienībām pēc saviem
ieskatiem un torgos tiks pielaisti un piedāvājumi atzīti no personām, kuras ie-
maksas torgu komisijai 10°/o no piedāvātas sumas. Tuvākas ziņas var dabūt pie
mežziņiem un virsmežniecības kanclejā. 2Bates miestā. 5. decembrī 1922. g. Prlelrules virsmežniecība.

i Mi liipGiami.
Gaiķu-Satiķu pagasta

I. pak. pamatskolai vajadzīgi

niras iliis (-ja) n skolas
I naiiis (-ne),
' pēdējais ari dziedāšanas pasniedzējs.
i Kandidātus (? es) lūdz ierasties pie pa-

gasta padomes, 5. Janvāri 1923. g.,
! pulkst. 12 diena, uz vēlēšanām personīgi,
, līdzņemot attiecīgus dokumentus, vai
ļ pieteikties rakstiski. Vēlami sabiedriski
ļ darbinieki.
i Gaiķos, 16. decembri 1922. g.

Priekšsēd. b. v. (paraksts).
Darbvedis J. G o 11r i e d s.

Valmieras pilsētas III. pamatskolai, vajadzīgs
dziedāšanas un

^
I^^^AS"

vingrošanas SKOlOlaJS.
,, . Kandidātus lūdz pieteikties lidz 1. Janvārim 1923. g., pie skolas pārzinaValmiera, Peterpils ielā Xs 6, iesūtot skolotāja apliecības norakstu un zinas oarmuzikālo izglītību. u«i-.i-.«- _u m. .iValmieras pilsētas valde.

Rijas transporta artelim „Ekspress" (mm:
L. Smiišu ielā Nr. 19,

Stw ū™' jfffi"MZ Šim V£l nd
^

ratSs mantas ' »z "«*" gul Parāds zem

. izūtrupēs ?=
24. un 25. janvāri 1923. gadā, pulķsten 10 no rīta, L SmlISu Ula Nr. ».
—r : ? Pllsg*as ūtrupnieks K Urbāns

Valsts spirta un tieguīna Risas nollktaua,
Pionieru ielā Jft 4a, izsludina uz 1922. g. 29. decembri, pulksten 10 rītā,

P ēCtOrflUS
pa,««um,Jas u» SO audekla

^* **_? Bf *? » f priekšautu piegādāšanas Izdošanumazakprasitajiem mutiska sacensībā.
Tuvākas ziņas izsniedz noliktavā, no oulksten 9-3
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