
Latvijas Satversmes Sapulce.

Rīkojums par pārgrozlbām tarifs un no
teikumos Hl 27.

Latvijas
Satversmes Sapuloe

Sede 10. februārī.

Sēdi atklāj pulksten 5.50 prezidents
3,Č a k s t e, paziņodams, ka dienas
kartība papildināta ar dažiem jauniem
likumiem, kā ari ar valsts nodevības
lietu izmeklēšanas komisijas ziņojuma
par Heinricha fon Striķa sazvērestības
un A. Niedras valdīšanas lietas iz-
meklēšanas panākumiem.

Stājoties pie dienas kārtības pieņem
steidzamības kārtā likumu par b o ?
jātas naudas apmaiņu un iz-
nīcināšanu.

Likumu par progresīvā ienā-
kuma nodokli pēc neilgām deba-
tēm uz K. Pūriņa priekšlikumu no-
dod atpakaļ komisijā pārstrādāšanai.

Finansu ministrs R. K a 1 n i n g s
atbild uz kāda no iepriekšējām sēdēm
iesniegtu jautājumu, kad valdība domā
iesniegt Satversmes Sapulcei valsts bu-
džetu par 1922/23. gadu. Ministrs pa-
skaidro, ka budžetu iesniegs uz 1. martu,
un tā ka budžeta gads sākas ar 1. aprili,
tad jau nākamā budžeta gadā varēs
saimniekot pēc apstiprināta budžeta. Ja
vēla; * jvākas ziņas, tās viņš pasniegšot
finansu un budžetu komisijā. BTas būtu
viss", beidz ministrs savu īso paskaidro-
jamu. (Aplausi.)

Steidzamības kārtā pieņem likumu par
a k c i z e s nodokli uz tabaku,
tabakas izstrādājumiem, čaulītēm un
sērkociņiem.

Tālāk pieņem otrā lasījumā likumu par
zirgu, ratu, ragavu, pajūgu,
automobīju un citu satiksmes lī-
dzekļu mobilizāciju un rekvizī-
ciju karaspēka vajadzībām.

Vēl pieņem steidzamības kārtā 1S -

gurnu un sūdzību komisijas
instrukcijas 8. panta pārgrozījumu,
kā ari likumu par zvērinātiem mēr-
niekiem, pēc kam sēdi slēdz pulksten 9.

Nākoša sēde otrdien, 14. februāri,
pulksten 5.
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Valdības rīkojumi un
pavēles.

Apstiprinu.
1922. gada 8. februāri.

Satiksmes ministrs
J. Panļaks.

Rīkojums Nr. 51
par pārgrozlbām tarifā un

noteikumos Nr. 27.
Lieku priekšā pieaugušus pasažierus,

kas brauc ar bērnu bijeti, un pasažierus,
kas brauc ar skolnieku bijeti vienas

reizes braucieniem, bet nevar uzradīt
mācības iestādes audzēkņa personas ap-
liecību, uzskatīt par braucējiem ar ne-
pietiekošām, bet nevis ar nederīgam
biļetēm.

Sakarā ar augšminēto, pagaidu tarifā

un noteikumos J* 27 (iespiesti; .Valdības
Vēstnesī" J*tt 62., 63., 66.-69. 1919. g.

un «Satiksmes un Darba ministrijas Vēst-

nesī" J* 6 1919. g) izdarāmas sekošas

pārgrozības.
§ 19. p. 2. papildināms ar piezīmi:

1 piezīrne. No pasažiera, kurš
brauc III. klases vagona ar skolnieku

bijeti vienas reizes braucienam, bet

pie revīzijas nevar uzradīt § 30. p. 7.

paredzēto mācības iestādes audzēkņa

persona» apliezibu, p iedzen soda

- naudu — 38 rbj., un

2. piezīme. No pasažiera, kurš ar
skolnieka biļeti brauc II. klases
vagonā, piedzen soda naudu —
88 rbļ., bet I. klases vagonā —
138 rbj.

p. 3. papildināms ar piezimi.
Piezīme. No pasažiera, kurš ve-

cāks par 10 gadiem un brauc ar
bērnu biļeti, piedzen soda naudu,
tādos pat apmēros, kā no bērniem,
kuri brauc bez biļetes.

§ 20. izliekams sekosi:
,.Ja pasažieris, kurš braucis bez biļetes

vai uzrādījis nederīgu vai nepietiekošu
biļeti, pēc soda naudas samaksas vēlas
braucienu turpināt, tad viņam pirmā sta-
cija pec viņa atrašanas bez attiecīgas
biļetes jāmaksā tarifā noteiktā maksa,
atskaitot no tās, ja pasažieris uzrādījis
nepietiekošu biļeti, šīs biļetes cenā ie-
slēgto daļu par vēl nobraucamo gabalu.*

§ 30. p. 8, izliekams sekosi:
»Ja ar vienreizēja brauciena skolnieka

biļeti braucošs pasažieris pie biļešu kon-
troles vilcienā nevar uzrādīt punktā 7.
minēto personas apliecibu, tad no viņa
piedzen § 19. paredzēto soda naudu.
Tālākai braukšanai šādam pasažierim jā-
maksā § 20. noteiktā braukšanas maksa.

Ja pasažieris atsakās samaksāt pienā-
košos soda naudu, tad viņam piemēro-
jami § 23. paredzētie noteikumi."

Šis rīkojums stājās spēkā ar 1922. g.
10. februāri.

Dzelzcceļu galvenais direktors
K. B} o d n i e k s.

Eksploatacijas direktors T. D u m p i s.
Finansu direktors V. B a s t j a n s.

Valdības iestāžu
paziņojumi.

Paziņojums
visiem Liepājā un apkārtnē dzīvojošiem

valsts darbiniekiem.
Darba ministrijas veselības nodaļa

paziņo, ka valsts ierēdņu zobu ārsts
A. Berzners, Liepājā, Suvorova ielā J*fe 1,
sākot ar š. g. 15. februāri valsts ierēdņu
slimos ģimenes locekļus pieņems katru
darba dienu no pulksten 11—12 priekš
pusdienas un valsts darbiniekus no
pulksten 5—6 vakarā.

Ģimenes locekļi valsts ierēdņu pieņem-
šanas stundās netiek pieņemti.

Veselības nodaļas vadītājs
A. L a z d i ņ š.

Darbvedis J. M e 1 b i k s.

notiks š. g. 23. februārī, pulksten 10 no
rīta, Rīgā, Romanova ielā hk 24, dz. 3/4.

Zemes gribētājiem dārzu kolonijās.

Pieņemts centrālās zemes ierīcības komi-
tejas 1922. g. 7. februāra plenārsēdē ar

protokolu J* 381, p. I.

Personām, kas vēlas dabūt zemi dārzu
kolonijās jau šo pavasari, jāiesniedz
centrālai zemes ierīcības komitejai rozā
listes līdz 1922. g. 1. martam ar sevišķi
sīki izpildītiem §§5. un 15. uz 1) Bauskas
apriņķa Bauskas pilsmuižu 5 saimniecībām
ā 8 hektāriem, 2) Tukuma apriņķa Vilinu
muižu 26 saimniecībām a 7 līdz ^ hek-
tāriem un 3) Ilūkstes apriņķa'Kalkūnes
muižu un pusmuižām 50 saimniecībām»
ā 10 hektāriem.

Valsts apriņķu valžu un padomju
prieksstāvju sapulce

Personām, kas vēlas dabūt zemi dārzu
kolonijās tikai nākamā 1923. gada pavasari,
jāiesniedz centrālai zemes ierīcības komi-

tejai tās pat rozā listes līdz 1. jūlijam uz
1) Rīgas apriņķa Kokneses muižu ap
50 saimniecībām ā 10 hektāriem 2) Val-
mieras apriņķa Ķoņu muižu un Marijas
pusmuižu ap 25saimniecībām ā 10 hek-
tāriem.

Centrālā zemes ierīcības komiteja pēc
listu sagrupēšanas nodos viņas attiecīgām
pagastu un apriņķu zemes ierīcības komi-
tejām caurskatīšanai.

Par pārejam dārzu kolonijām rezer-
vētam 11 muižām — Rīgas, Jelgavas,
Aizputes un Liepājas apriņķos paziņo*
vēlāk, pēc galīgas projektu sastādīšanas.

Tuvāki paskaidrojumi par dārzu koloniju
dibināšanu atrodami zemes .Ierīcības
Vēstnesī"./* 7, instrukcijā J* 16.

Centrālā zemes ierīcības komiteja.

o.Js Uzvārds, vārds, tēva vardi

;g;5 un dzimšanas laiks.

l.Ajonas, Antons Andreja
dēls, dzim. 1899. g.5. jūlijā.

2. Abrats, Augusts Augusta
dēls, dz. 1897. g. 23. aug.

3. Arefjevs, Pēteris Timoteja
dēls, dzim. 1897. g. 19. jan v.

4. Antonovs, Kuzma Jāņa d,,
dzim. 1895. g. 14. nov.

5. Arševikels.MichailsJāņad,,
dzim. 1895.g. 30. decembrī.

6. Arbets, Eduards Heinricha
dēls.dzim. 1881. g. 28. jūl.

7. Adamsons.Oskars Augusta
dēls, dz. 1888. g. 14. jūlijā.

8. Alšvangs, Jozefs Mārča d.,
dzim. 1894. g. 15. dec.

9. Alspars, Vilis, dz. 1899. g.
11. augustā.!

10. Balodis, Kārlis Matisa d.,
dzim. 1890. g. 8. janvārī.

11 Burkevičs, Kārlis Kristapa
d., dzim. 1900. g. 15. okt.

12. Bezpalčiks, Aleksandrs li-
jas d., dz. 1898. g. 13.janv.

13. Bertuls, Alberts Jāzepa d.,
dzim. 1903. g. 5. maijā.

14. Bredermans, Edgars Za-
mueļa d., dzim. 1892. g,
13. decembrī.

15. Berķis, Paulis Friča d.,
dzim. 1890. g. 20

^
sept.

16. Barajevs, Nikolajs Jāņa d.,
dzim. 1899. g. 25. aprilī.

17.Budrichs, Ernests Vilhelma
d., dzim. 1889. g. 30. aug.

18. Bilfeld, Jozefs Simeļa d.,
dzim. 1898. g. 18. apr.

19. Brinks, MārtiņšMartiņad.,
dzim. 1891. gada 8. nov.

20. Bērziņš, Jānis Pētera d.,
dzim. 1899. g. 26. febr.

21. Dobrovoļskijs, Dominiks
Euras d., dzim. 1901. g.
25. janvārī.

22. Dobriņš, IzaaksMeudeleva
dēls, dzim.1897. g. 13. dec

23. Dukke, Jānis Jāņa dēls,
dzim, 1889. g. 19. jūnijā.

24. Dille, Ādolfs Jāņa dēls,
dzim. 1900. g.

25. Eichendorfs.Pauls Eduarda
dēls, dzim. 1892. g.8. maijā.

26. Eglīts, Žanis Jāņa dēls,
dzim. 1890. g. 16. maijā.

27. Eiche.LudvigsLeopolda d„
dzim. 1896. |g. 8. februāri.

28. Feodorovs, Jānis Jāņa d.,
dzim. 1897. g. 12. sept

29. Galkins, Aleksandrs Ori-
gora dēls, dzim. 1894. g.

30. Fomišov. AfanasijsJeles d.,
dzim. 18?8. g. 25. martā.

31.Feodorovs, VoldemarsAlek-
sandra dēls, dz, 1902. g.
26. septembri.

32. Gricis, Francis Franča d.,
dzim. 1901. g. 31. maijā.

33. Oailevitc, Jāzeps Adaraa
dēls,dziro. 1896.g 26.aprilī.

34. Garoza, Peters Anša d.,
kara laika ierēdnis, dzini.
1883. g. 28. februāri.

35. Galviņš, Pauls Andreja d.,
dzim. 1893. g. 15. jaav.

36. Gurklis, Jāzeps Friča d.,
dzim. 1891. g. 21 aprilī.

Dezertējošo karavīru Saraksts.

Piederības vieta. Dzīves vieta.

R'ga. Rīga.

Rīga. Rīga.

Samaras gub.,
Bogorusl. apr.
Samaras gub.,
Bogorusl. apr.
Mogiļevas gub.,
Milošlov. pag.
Rīga. Terbata.

Arensburga. Rēveles ielā 57,
dziv. 93.

Kaunas gub, Rīgā, Suvorova
ielā 13._

Rīga. Ķeizardarza iela
J* 2, dzīv. 10.

Mālpils pagasts,
Rīgas apr.
Cēsu pils. Sreienbuša I. lin.

J* 1, dz. 8.
Viļņas guberņa,
Visnas.apr.

Rīga. Aleksandra ielā
Nt 196.

Bertules pagasts. Leišuros,

Volog. guberņa,
Rudņikov. apr.
Tukums, Rīga.

Rīga. Daugavpils ielā
Jfc 10/11.

Rīga.

Jaunpils pagasts, Vecbebru muižā.
Rīgas apr.
Židiku pagasts, Rīga.
Kaunas apr.

Rīga. Elizabetes ielā
J* 24/26.

Valmieras pils. Nikolaja iela
J* 32, dz. 2.

Lēdurgas pag.,
Rīgas apr.
Rīga.

Rīga. Zaru ielā 65.

Riga. Petrog. šos. 27.

Rīga. m. Maskavas ielā
8, dzīv. 1.

Saratovas gub.

Tambovas gub.

Majori. Majoros.

Kaunas g., Šauļu
apr.
Pelšu apr.

Stukmaņu pag.,
Rīgas apr.
Čadasu p., Kau-
nas gub.

No kurienes
dezertējis.

2. Ventspils kājn.
pulka.
Latgal. div. staba.

1. Liepājas k. p.

1. Liepājas k. p.

2. Ventsp. p.

5. Cēsu k. p.

Arm. galv. mech.
darbn.
Aizputes k. p.

Karatechniska
nolikt.
Vidzemes pap.
batalj.
9. Rēzeknes kājn.
puika.
Kurzemes pap.
batalj.
3. Jelgavas k. p.

9. Rēzeknes k. p.

3. Jelgavas k. p.

Kurzemes artil.
pulka.
13. Tukura. k. p.

1. Kurzemes di-
viziona.
5. Cēsu kājn. p.

12. Bauskaskājn.
pulka.
5. Artiler. diviz.

6. Rīgas kājn. p.

3. Robežsargu p.

2. Atsev. eskadr.

Vidzemes pap.
bataljona.
4. Valmier. kājn.
pulka.
Arm. techn. galv.
nol.
Vidzem. art. p.

Vidzem. - Latgal.
gūst. n.
1. Liepājas k. p.

Latgales atsev.
eskadr.

Arm. artiler. re-
zerves.
1. Liepājas kājn.
pulka.
8.Daugavp. kāja.
pulka.

Vidzem. papildu
batalj.
Kurzem. papildu
batalj.



37. Hefkers.HiršsZālamana d., Rīga.
dzim. 1897. g. 28. janvārī.

38. Haazes, Zamuels Peisaka
d, dz. 1898. g. 24. febr.

39. Hait, lija Saeļa d., dzim. Rīga.
1900. g. 8. augustā.

40. Hincenbergs, Voldemārs Smoļenskas gub
Pētera d., dzim. 1894. g.
2. septembri.

41. Jargins, Miķelis Franča d., Rīgas apr.
tlzim. 1898. g.

42. Jansons, Aleksandrs Via Kibursk , p.
dislava d., dzim. 1888. g.
3. aprilī.

43. Jaroša, Miķelis Jāzepa d., Novo - Aleksan-
dzirn. 1874. g. drova.

44. Jekimovs, Teodors lija d., Pleskav. gub.
dzim. 1895 g. 15. jūnija.

45. Irgensons, Jānis Krišjāņa Mogiļevas gub.,
d., dzim. 1898. g. 8, jūlijā, Gomeles apr.

46. Innas, Emīls Pētera dēls, Mangajupagasts,
dzim. 1898. g. 14. jūlijā. Rīgas apr.

47. Kauliņš, Pēteris Jāņa dēls, Nītaures pag.
dzim. 1903. g.

Maskavas iela 12. Bausk. k. p.
J* 100.
Pāvilosta. 12. Bausk. k. p.

Avotu ielā 23, I. Kurzem. diviz.
dz. 8.

. Blīdenes iela 13, 12. Bausk. k. p.
dz. 1.

5. Cēsu k. p.

Rīga. 4. Va 1m ieras k. p.

Ilūkstes apr. ko
mandant.
6. Rīgas k. p.

, Grobiņas k. p.

, Mangaļu skola. Jelgavas kaš-
ķaino zirgu p.
4. Valmieras k.
pulka.

(Turpmāk vēl)

Rīgas kara apriņķa priekšnieks, pulkvedis Kreicbergs.
Darbvedis, kara ierēdnis K r i e v i ņ š.

Jaunās valstis,,
Ltetava.

Strīds ar Poliju.
Kaunā, 9. februārī. (ELTA.) Polijas

ārlietu ministrs piesūtījis Lietavas valdī-
bai atbildes notu, kurā teikts, ka Lietava
laikam nevēloties nodibināt draudzīgas
attiecības ar Poliju, jo uzstādot nepie-

ņemamus no^m^^H^priekJ

S^uf^t^>sp|^valstīm tuvināties. Šis noteikums to

nekādā ziņā nevarot būt par W*V£
ņas jautājuma noskaidiosanai.jj tort

skanot ar tautu savienības P^'g
miem Uz šādiem pamatiem i-oli ja iick
miekšā iesākt diplomātiskus sakarus.

[Savas valdība uzskata atbildi par ne

aPS nā%. februāri. (ELTA.) L'etavas
valdiba 8. februārī iesniegušo tautu sa-

vienības kontrolkomisijai protesta notu

pret leišu un baltkrievu pilsoņu izraidi-
fanu no Viļņas. Poļu rīcības iemesls
esot tas, ka tiesas ceļā viņi nevarot mi-

nētās personas notiesāt, bet veļoties iz-

raidīt no Viļņas tādus darbiniekus kas
var kaitēt poļu propagandai. LieUvas

valdība notā pieprasa, lai izraidītos tūliņ

sūta atpakaļ uz Viļņu. t-'A.

Somija.
Savienība ar Baltijas valstīm,

vai Zviedriju?
Helziņforsā, 9. februāri. Somu

prese uzsver Baltijas valstu savienības
nepieciešamību. Esot pienācis pēdējais
laiks šo valstu kopīgai politikai.

Helziņforsā, 9. februārī. Zviedru
prese ieteic Somijai tuvināties Zviedrijai.
Saistīšanās ar Baltija* valstīm aštajināšož
Somiju no Zviedrijas. LTA.

1921. oada biblioarafiia.

Otrais pusgads.
Valstsbibliotekassatūrtojurns.A.Oi ntera redakcija.

(11. turpinājums.)

792. Teatrs
*. Opera.

Latwijas Nszionalās Operas eekfchejās
eekahrias un darba noteikumi. Rigā,
(1921. Spiedis) J. Roze. 16°. (17X11)
32 1. p-

Peeņemfchanas noteikumi (Nacionāla
teātrī un) Nosacījumi teātra darbinee-
keem. (Pogā, 1921. Iespieduma
vieta neapzīmēta.) fok (37X23)
2 1. p.

796. Sports.
Futbola spēles noteikumi. Tulkots ar

Y. M. C. A. atļauju. Pārdrukāšana
stingri aizleegta. (Rigā, 1921.) Lat-
vijas Futbolu Saveenibas izdevums.
Eesp. Hetm. Usslebtra speest. 8°.
(18X10 32+11 1. p.

II. Latvijas Olimpiskas Sacīkstes no
14,—21. augustam 1921. g, Pro-
grama. (Rigā. 1921.) MOllera druk.
8°. (22X17) 24 1. p.

II. Latwijas Olimpifkžs Sazihkfies Rigā,
1921. gada no 14.—21. augi'Itam.
Progratna un noteikumi. (Riga,
1921.) Latwijas Olimpifkās Komi-
tejas ildewums. Dr. Api. min. druk.
16°. (17X12) 15 1. p.

Latvijas Skauta Organizācijas Centrālā
Pārvalde. Jaunatne! (Skautu likumi.)
Rigā (1921) Dr. Sab. .Latvijas
Sargs" druk. 4°. (27X15) 2 1. p

Weeglatletikas noteikumi. (Riga) 1921.
Latwijas Vieglatlētikas Saweembas
ifdewums. Dr Apfardfibas Miniltrijas
druk. 16°. (17X12) 46 i. p.

8. Literatūra.
800. Daiļliteratūra —

tulkojuma.
Dante, Dievišķā komēdija I. (Elle)

Tulkojis J. Māsens. Doc. K- Strau-

berga redakcija. Rigā (i921) Izglī-
tības ministrijas izdevums. Krājuma
pie A. Gulbja. (Iespieduma vieta ne-
apzīmēta) 8° (20X14) 134 1. p.

— Dievišķā komēdija II. Tulkojis J.
Māsens. Doc, K. Stranberga redak-
cija. Riga (1921) Izglītības mi-
nistrijas izdevums. Krājumā pie A.
Gulbja. 8° (20X14) 135 I. p.

Mopaians, Gijs de. Iweta. Nowele. Tul-
kojis R. Kroders. Rigā. 1921. $ab.
„Latwijas Sargs" iidewums. „Latwijas
Sargs" fpeelt. 8° (18X12) 104 1. p.

— Slokas itahiti (Contes de la Bēcasse)
R. Egles tulkojums no fraiiifchu wa-
lodās. Zehfīs, 1921. O. Jehpes ap*

^ gahdeens. Eefp. Rud. Jehpes fpeeft.
Zehfīs. 8° (18X13) 151 1. p.

Servantes, Miguels Savedras. Lamsnčas
Don-Kichots asprātigais un daudz
peedzīvojušais hidalgo. — — sace-
rējums. Pirmā daļa. Tulkojis A.
Erss. (Rigā) 1921. Vaiņaga izde-
vums. Dr. „Deenas" druk. 16°
(17X12) 244 I. p.

Stehdals. Sarkanais un melnais. 1830.
gada kronika. Pirmā daļa. Tulkojis
J. Eferiņtch. Rigā (1921) A. Gulbja
apg. Akz. S^b. J. A. Kukurs fpeelt.
8° (19X13) 265 1. p. (Vāku zīmējis
J. Tilbergs) 90 rbj.

Šekspirs. Hamlets. Traģēdija 5 cēlienos.
Tulkojis J. Roze. Rigā (1921.) A.
Gulbja apg. E. Pīpiņa un J. Upmaņa
druk. 8°. (20X14) 132 1. p. 70 r.

Sola, Emils. DIibwes preeks. Romāns,
Leepaja (1921.) IIdewejs: J. Duhz-
mans. (Spiests) Sabiedrības „Libaw-
fkij Weltņik" fpeeft 8°. (23X13)
270 1. p.

Tagore, Rabindranats. Dāržneeks. No
pngļu vajodas tulkojis K. Egle. Rigā
(1921.) A. Gulbja apg. E. Pīpiņa un
J. Upmaņa druk. 8°. (19X13) 96 l. p.
50 r.

— Indeetes. Stahfti. Lejas-Kruhmiņa
attehlojuml Rigā, 1921. Sab. „Lat-
wijas Sargs" ifdewūms. Dr. Sab.
,Latwijas Sargs" druk. 8°. (18X13)
104 1. p. 40 r.

— Pafta nams. Saimes gabaļiņfch
diwos zehleenos. No angļu walodas
tulkojis K- Egle. Jaunības literatūra XI.
Zehfīs, 1921. O. Jehpes apgahdeens.
lesp. Rud, Jepes tipogr. Cēsīs. 8°..
8°. (18X13) 56 1. p.

Wiņich Itudē. Joku luga diwos zehleenos.
Tulkojis K. B.(rihwneeks) Rīga, 1921.
Rakitos fpeedis A. Schnakenburgs. (H-
devejs neufrādīls). 8°. 64 1. p.

801. Daiļliteratūra —oriģinālā.
Akuraters, J. Klusums un gaisma. Stāsti

(Riga, 1921:) Valtera un Rapas akc.
sab. izd. Valtera un Rapas akc. sab
spiest. 8°. (21X15) 1331. p. Vāks-
J. Jaunsudrabiņa.

Apšesdēls. Mans Klusais Bridis. Rieā'
1921. «Kultūras Balss" izd Dr*
„Deenas« druk. 16°. (17X12)66 1. p

Afpafija. Kopoti raksti, Sefiais fehjums
S1S& {l?211' A" Gulbia apgabdiba!
Rakitos fpeedis A. Schuakenbuigs. 8°

Saturs: Saules meita. Pateefiba.
Gadu fimteņu maiņa. Laime. Taii-nais foģis. Puķu duets. Saules dehls.Prologs. Weļu mahtes. Schillerajubileja.

Austriņš, Antons. Māras zemē. Latea-
i< S,o

el0iir-- 0traSs i2dev»ms- (Rigā,)
ĪSS». YT? P™"- ākstosspeedis A. Snakenburgs. Vāku zīmē-jis N Slrunke. 8» (18X14) 125 1 n— P^chelneeki unj fa&S,V Grahma"'
tīņa if tautas dhhwes. Otrais ifde-wums Riga, 1921. Hdewejs „Le*a«
Druk.) B Dihriķis m beedri. WahVufihmejis Uga Skulme. 8<> (18X13)

Banga, Tija! Tēvs. Jaunatnes traģēdija3 cehenos. Rigā, (1921.) A. Sļa

aog. Dr. A. Šnakenburga druk. 8»

(i9X13) 58 1. p. 40 r.
Beldaws, K. Wifu3UgItakais mērķis.

Stahftiņfch. Rigā, 1921. (Kristīgo raksta
aģentūras apg) Dr Schnakentmiji
druk. 16° (17X13) 8 L p.

Bērziņš, Rab. Dūjiņa. Pasaka. Riga»
(1921.) Valtera un Rapas akc. $W
speest. 8° (18X22) 16 l.p. un 6ilu-
strācijās uz sevišķām iapam.

Birlneeks-Upita. . Eiera mala. $jļj
deenu l<ahfts. ,DIiraeemneeku « it*
wumsH-60. Riga, 1921. Sp- W*&-
'.Soziaidemokrats" tipogr. 8° (20XW
23 Lp. Vāku zīmējis J. Jaunsudrabi^

— No pelēkā akmeņa stāsteem (I. AJ
dzeni. II. Trines Karlens. HL *"
ābeles.) Druvini. Vecais Off
Pret vakaru. « Skolas Literatūra JJ J
Riga, 1921. Izdevēja Latvijas bwj
taju Saveeniba. E. PīpifJa "D,„
maņa druk. 16° (17X12) 56 i. P-

Breedis .J. Spehka awots. Dlejas. (ZehM
4921. .Progrefa" i{dewurns. Dj- K
Jehpes tipogr.' Zehfīs. 8° (18A'
80 1. p. 30 r. .

Brigader, Anna. Aufmā. Drāma pe«

zehleenos. Otrais eefpeeduin^. **
(1921) Waltera un Rapas >*«; ^«devrams. Waltera nn RaP»,,
lab. fpeelt. 8° (21X14) 72 l, ,' *

— Luziļa Dunker. Štahlts. Wa»e
Rapas Akziju Sabeedribas- ^
Awots Ns 5. Riga ( iy ^y,1()WBiii5
fabeedribas Wa!ters un Rapa iļļj

^Dr. pee C Grumbacha , uw

, 8« (20X14) 75 1. p. 25 r

- Maija un Paija. Pafak» 7 tenwi
^

Riga (1921) Waltera un «^"
^lab. ifd. Eefp. Walteraua
,akz. fab. fpeelt. 8° (21X^ '

- Paisums. Dzejas. (Ar f™ ,92ļ
metni us sevišķas lapas. K'J i}t
Valtera un Rapas akc

feemes.
Dženovas konference.

L i f i 1 d ā, 10. februārī. (Radio.) Šo
dien Loid-Džordžs paziņoja apakšnamam,
ka Dženovaskonferences atklāšana notiks
8. martā. LTA.

Amerika un Dženovas konference.
Londonā, 9. februārī. „Newyork

Herald" ziņo, ka prezidents Hardings
rit nosūtīšot Itālijas valdībai atbildi uz
ielūgumu piedalīties Dženovas konfe-
rencē. Domā, ka atbildes saturs būe
negativs. Hardings paziņošot, kajiatrei-
zējie apstākļi neatļaujot viņam ielūgumu
pieņemt, tomēr Savienotās valstīs pilnīgi
piekrīt Dženovas konferences sprausta-
jam mērķim un darīšot visu iespējamo,
lai palīdzētu atjaunot pasaules saimnie-
cību. Tālāk Hardings izteikšot ameri-
kāņu valdības uzskatus par saimniecisko
stāvokli un atstāšot Eiropas valstīm
brīvas rokas pašām taisīt praktiskos
slēdzienus LTA.

Iekšzeme,

Mākslīgie mēsli izpostītam
saimniecībām.

Latvijas izpostīto apgabalu kongresa
padome uzaicina visas izpostīto pagastu
valdes un lauksaimniecības biedrības
steidzoši iesūtīt viņai Rīgā, Gogoja ielā
Nt 3, ist, 224, sarakstus par vajadzīgo
mākslīgo mēslu daudzumu š. g.pavasarī.
Mēslus varēs saņemt uz pēcmaksu līdz
1. decembrim ar iemaksu 150 rubļus uz
kuli par pēc iespējas lētām cenām. Tu-
vākus noteikumus izziņos vēlāk.

Latvijas konsularaģents Vankuverā
paziņo: Tiek meklēti Kanādā mirušā
Jāņa Pasta mantinieki vai mantinieks,
kuri var saņemt vairāk simts dolārus no
viņa atstātās naudas — sastādot pie no-
tarija savu ģimenes sakaru apliecību un
pilnvaru, piesūtot šos dokumentus man
caur ārlietu ministriju.

Nelaiķa personība: Apmēram 1910. g.
bijis Sibīrijā, no turienes vēlāk pārbraucis
uz San Francisku, Ziemeļamerikas
savienotās valstīs; ap 1915, gadu pār-
gājis dzīvot Kanādā. Strādājot kādā
metālraktuvē, to krītošs , akmens ievai-
nojis, un aizvests uz Prince-Rupert pil-
sētas slimnīcu, viņš nomiris tur 1918. g.
14. oktobrī.

Nelaiķa tuvinieki. Viņam esot masa,
Marija Jāņa m. Past, kristita Hargles
baznīcā un piederīga pie Veclaisnes pa-
gasta, Viravas apriņķī, pēc citiem iztei-
cieniem, kā pat?, tā māsa piederīgi pie
Laidenes pagasta, Valkas apriņķī.

Latvijas delegācijaAmerikas savienotās
vatstls

paziņo: „Bureau of War Risk Insurance,
Marinē Section" mums raksta, ka 1918.
gada 17. aprilī uz tvaikoņa FlorenceH.
pie Francijas krastiem esot boja gājis
kāds jūrnieks Joze Rozenth»!.

Minētais birojs meklē RozenthaJa pie-
derīgos, lai tiem izmaksātu £ 1500.00
lielu apdrošināšanas sumu.

Rozentala piederīgie pēc tuvākas in-
formācijas var griesties pie ārlietu mini-
strijas Rietumnodalas.

Savienoto valstu (oma Dženovas
konferencē.

Londona, 10. februārī, pgr tl
Dally Maii" prezidents Hardings paziņos
ka uz Dženovasjconjerenci sūtīšot prieks
stāvi tik kā novērotāju tanī gadījumā u
konference apspriedīs vienīgi uz EiroD«
attiecošos jautājumus. _ Amerika, n£.
Hardinga domam, labprāt palīdzēs Eirn!
pai viņas saimnieciskas 'dzīves tālāks
uzlabošanā, bet savest savu māja
kārtībā ir Eiropas pašas Uz
devums. LTA.

Atbruņošanās.
Londonā, 10. februārī. (Radio)

Saskaņa ar atbruņošanas konferencē no-
slēgtā flotu samazināšanas līguma aotej.
kūmiem, Savienotas valstis galīgi pār.
traukušas 14 lielu kaujas kuģu būves
darbus. LTA.

Streika atskaņas Vācijā.
E i l v e z ē , 9. februārī. (Radio.)

Reichstaga sēde šodien valstškanciers
Dr. Virts uzstājas ar runu dzelzceļnieku
streika lietā. Ja Vācija gribot panākt
no saimnieciskā redzes viedokļa uzvaru
citās valstīs, tai nepieciešami jābūtpašai
par priekšzīmi. Kanclers asi nosodīja
dzelzsceļnieku streiku un uzsvēra, ka
viņš _ nevarot palikt tālāk
amata, ja valsts ierēd ņiem
vispār piešķirtu tiesības
streikot; šādas tiesības viņiem
neesot bijušas _ari pirms valsts prezf.
dentā* izsludināta rīkojuma, kurš pie-
šķīra valdībai sevišķas pilnvaras streika
apkarošanai.

Dr. Virta runu tikai galējais kreisais
spārns saņēma ar nemieru un protesta
saucieniem, sevišķi tad, kad runātājs
noteikti uzsvēra valdības apņemšanos,
neļaut sevi iebaidīt ar teroru, un izteica
atzinību savvaļniekiem, kas streika laikā
deva iespēju izdarīt visnepieciešamākos
transportus, Reichstaga vairākums sa-
ņēma runu ar skaļu piekrišanu.

E i 1 v e z ē , 9. februārī. (Radio.)
Ievērojot dzelzsceļnieku streika izbeig-
šanu, atcelti valsts prezidenta izsludi-
nātie „izņēmuma noteikumi^

Dzelzsceļu satiksme Vācija atjaunota,
izņemot Braunšveigu, kur dzehsceļnieki
nolēmuši streiku turpināt.

Valsts ogļu komisārs ziņo, ka sakara"
ar notikušo dzelzsceļnieku streiku sa-
gaidāms ogļu trūkums.

B e r 1i n ē , 10. februārī. Drezdcnč
darbi uzsākti zem noteikuma, ka valdiba
nespers nekādus soļus pret streikotājiem.



Valtera un Rapas akc. sab. gram.
speest. 8° (20X24) 292 1. p.

— P+hpes galviņa un ziti ftahlli, Wal-
tera un Rapas Akz. SaD- Rakftu
Awots Nž 2. Rigā (1921.) Akz. Sab.
Walters un Rapa ifd. Dr. pee C.
Grumbacha, Leipziga. 8° (20XH)
65 1. p. 25 r.

Saturs: Pihpes galwiņa. Sem rihta
Iwaigfnes. Prezineeks.

— Pirms pehdejā fwana un ziti ftahfti.
Waltera un Rapas Akziiu Sabeedribas
Rakftu Avots Ns 6. Rigā (192!) Akz.
Sab. VValters un Rapa M. Dr. pee
C Grumbacha, Leipziga. 8° (20XH)
69 1. p. 25 r.

— Rakftu pirmais fehjums. Stahfti.
Otrais ifdewums. Rigā (1921) Akz.
fnb Waltcrs un Rapa ifd. Dr. pee
C. Grumbarha, Leipziga. Wahks —
B. Dfeņa. 8° (22X14) 294 1. p. ar
Annas Grigader ģīmetni uz sevišķas
lapas. 150 r.

Saturs: Mare. Beedris. Neekadehļ.
Perpeluum mobiie. Luzija Dunker.
Pihpes galwiņa Sem rihta lwaigfnes.
Prezineeks. Pirms pehdejā fvvana.
Wezā Karline. Ufwara.

Dāie, Austra. Ēnu rotaļas. Dzejas
1913-1921. (Rigā) 1922. (1921)
Vaiņaga izdevums. Dr. druk. .Dzin-
tars". 8° (18X13) 94 1. p. Vāku
zīmējis S. Vidbergs.

Dēmons. Atreebfchanas eerozis miroņa
rokā. Romāns ii jaunskceni laikeem
uo _ ._ SauTteufi (1921.) Ifdewis
J. Tonns. (Spiests) P. Gailifcha tipogr.

Lielvalstu saimnieciskais stāvoklis.
Bordo, 9. februāri. (Radio.) Franču

prese aizrāda, ka Francijas saim-
nieciskās izredzes pēdējā iaikā stipri uz-
labojušās. Kaut gan tirdzniecības bi-
lance vienmēr vēl pasiva, un imports —
tāpat kā Anglijā — ar katru mēnesi
vairāk pārsniedz eksportu; abu liel-
valstu saimnieciskais stāvoklis tomēr ļoti
nevienāds; Anglijā tirdzniecības defi-
cīta pieaugšanaa iemesls ir tas, ka iz-
vedumi krīt, turpretī Francijā strauji
pieaug jelvielu imports sakari ar rūp-
niecības atdzīvošanos, tā ka drīzumā var
paredzēt arī eksporta pieaugšanu un im-
porta stabilizēšanos, kā tas V ā c i j ā
jau noticis. Decembra mēnesī Fran-
cijas jelvielu imports sasniedza 1,856
miljonus franku pret 1,446 miljoniem
novembrī. Arī eksports pieaudzis no
992 miljoniem franku (novembri) līdz
1.193 miljoniem (decembrī).

Anglija atiodas daudz nelabvēlī-
gāka stāvoklī. Krit galvenam kārtām
rūpniecības ražojumu eksports, jo tie ne-
var atrast pircējus. Sakarā ar to pabi-
rums angļu rūpniecīpā turpinās, un izeja
nemaz vēl nav saredzama.

Savienotās valstis pārdzīvo
vēl smagāku krizi. Tirdzniecības bi-
lanci decembrī raksturo importa pie-
augšana. Pavirši skatoties, varētu domāt,
ka šī parādība dod izredzes uz apstākļu
labošanos, jo. amerikāņu rūpniecībai
pieplūst vairāk jelvielu. Bet jāņem vērā,
ka Savienotās vai-tis pašas izved ļoti
daudz neapstrādāiu materiālu — kok-
vilnu, ogles, petroleju u. t. t. Tagadējos
apstākļos importa pieaugšana vēl vairāk
pārpludinās Amerikas iekšējo tirgu, kurā
preču sastrēgums jau sen ir tik liels, kā
izsauc neveizēti smagu bezdarba krizi.

Vācijas saimnieciskā dzīvē
valda rosīgs darbs gandrīz
visās nozarēs, un ārējā tirdz-
niecība strauji atdzīvojas.
Imports pastāvīgi pieaug —- vācu rūp-
niecībā ieplūst arvietfū vairāk neap
stādātu vielu no ārvalstīm; tāpat pieaug
arī eksports, jo vācu rūpniekiem markas
zemā kursa dēj viegli atrast pncējus.

LTA.
Gaisa satiksme.

Prāgā, 9. iebrean. Sākot ar 1. apriti
būs nodibināta g;risa satiksme starp
Prāgu un Budapešsu. Tādā kārtā Būda.
pešta ar zaru ii.iiju būs pievienota jau
pastāvošai Parīzes—Varšavas gaiskuģ-
niecības linijai. Notiek priekšdarbi sa-
tiksmes tīkla tālākai paplašināšanai, sa-
vienojot Budapeštu,ar Viai un Konstan-
tinopoli. LTA.

StāvokJs Indijā.
Eilvezē, 10. februāri, (Radio.)

Pēc ziņlm no Loadooss, stāvoklis
Indijā ļoti nopietns. indrjta valdība sa
gstavojas uz ciņu ar varbūtējiem pl šiem
nemieriem. LTA.

Smiltenē. 7—12 tirzās. S°
(20X>4) 97—191 1. p.

Doku Atis. Wāciaws. (Rigā) 1921.
Izgleitibas aisirijas izda\vi
Tipogr. „Gromota" Rčzek.i*. 16° 1
(17X12) 3s 1. p.

Dzejoļi III. un iV māc gadam. Skolas
literatūra J* 12. Rigā, 1921. Izae-1
vēja Latvijas Skolotājs Saveeniba. E.
Pīpiņa un J Uorsar/a druk. 16°
(16X12) 96 l p.

Saturs: Aspazijas, ftusakļa, A.
Austriņa, Fr. Bārdas, Kr, Barona, L
Bērziņa, R. Blaumaņa, A Brigaderes,
Fr. Biīvzemnt-ei A:ālyeiģa, Per
seeša, PJūdorj,!, J P A. Pum-
pura, J. Raiņa, A. S;u eeša, K Skal-
bes, Ed. "Freimaņa, Ed. V udenbauuia
un Ven.

Eglits, Wiktors. Dwehfdeswrā Rou,
Rigā, 1921. Ifd
fardf. Mimferijas 8(18
55 1. p. Vaicu ?im

— Kopoti raklti. 10. fefijums. St
tajā Kaieja peedfitiw>junii. Romāns.
Rigā, 1921. ' „! '.ns. Dr.
BDfiniars" druk. 6° (18X12) 355 1, p.
Vāku zīmējis R. S»

— Kopoti rakiti. 17. ķhjums. J
Poruks v i Diwas monotim
fijas. Rigā, 1921. .Lētas" iidev
(Drukas veeta neap/īmrta) Vāku
zīmējis R. Suita 8° (18X12) 253 1 p.

Erfs. Ādolfs. Satirs an Rrofts. Sfahf-s.
Rīgā (1951.) A. Gulbja apg. Akz. $db.
J. A. Kukiirs fptdt; 8° (19X13)
180 I. p.

Gruzna, Pavils. Kad juhra krahz . . .
Drāma trijos zekleenos. Rigā, 1921.
Krahjumā pee A. Gulbja. (Iesp) J.
Petersona druk. 8° (22X15) 62 l. p.
50 r. m

— Žults. Tēlojumi. Rīgā, 1921. A. Gotta
un D. Zeltiņa apg. Jūlija Petersona
druk. 8° (18X13) 192 1. p. 100 rbļ.

Siturs: Dzimtene. Pahicida. Fricīts.
Likvidācija. Nenia. Peregrīns. Bez-
darbs.

Jaunstuirabiņš, Jānis. Dzejas. (Rīga, 1921.)
Valtera un Rapas akc. sab. izdevums.
Valtera un Rapas akc. sab. speest.
8° (19XN) 182 I. p. (Ar autora ģī-

etni uz sevišķas lapas.)
— Kauktus. Piedzīvojumi un sapņi. Otrs

vvm$. Rigā, 1921. A. Gulbja
apg. Jul. Petersona druk. 8° (20X14)
148 I. p. Vāku zīmējis N. §trunke.

I Baltā grāmata. Latviešu fakst-
Oīeki skolai un jaunatnei J* 12. (Rigā)
1921.- Izglītības ministrijas izdevums.
Jūlija Petersona druk. 8° (20X'H)
I8S I, p. 80 r.

— Teicjumi iz Baltas Grāmatas. (Rīga,
1921.) Valtera un Rapas akc. sab.
izdevums. Valtera un Rapas akc. sab.
speest (Vāku zīmējis A. Cīrulis) 8!
23X17) 85 1. p.

Jekabfons, Kariis. Muiīchneeka meita.
Romāns. Lētasifdewums. (Rigā) 1921.
Drukāts Apf. min. druk. 8° (18X13)
351 !. p. Piiekšlapu zīmējis Oga
Skultne. 98

(Turpmāk vēl.)

Breslavā no dienēja atlaisti 47 loko-
motivu vadītāji. AustrumvācijI piepeži
stipri sacēlušās cenas. Dārdzības pie-
augšanu uzskata kā streika sekas. Vis
pār normāla kustība dzelzsceļu satiksmē
iestājas tikai pamazam, jo daudzu sa-
bojātu lokomotivu izlabošana prasīs
ilgāku lajku.

Berlinē pie darba uzsākšanas pilsētas
uzņēmumos radušās stipras nesaskaņas,
kuru dēļ darbu uzsākšana no jauna at-
likta. Pilsētas valde prasa darba pa-
domju atcelšanu un jaunievēlēšanu. Šīs
dienas pilsētas valdes sēdē piedalīsies
arodniecisko savienību priekšstāvji.

30 miljonu cieš badu.
M a s k a v ā, 9. februārī. (Radio.) Volgas

apgabalos patlaban badu cieš apmēram
25 miljoni iedzīvotāju. Ķirģizu repu-
blikā bada nāve vistuvākā 'laikā sagaida
1.300.000 cilvēkus. Simbirskas guberņā

badu cieš 800.000 pieaugušu un 500.000
bērnu._ Sevišķi briesmigi bads piemek-
lējis vācu komūnu, kur atstātas jau 9000
saimniecības. Stavropoles guberņā no
120.000 iedzīvotājiem līdz jaunai ražai

bez palīdzības nevarēs iztikt neviens.
Izmisumā ļaudis zaudē prātu. Mātes
nokauj bērnus, lai nebūtu jā-
redz viņu bada mokas. Oficiāli
kons _ ta _tēts; ka ļaudis bada
ārprātā ēd līķus.

Pēdējā laikā novērojama bēgļu ieplū-
šana no bada apgabaliem Maskavas
guberņājvisi tie vienās skrandās, basām
kājām, lūdz dāvanas. LTA.

Angļu-frartču līgums.
Bordo, 9. februarL (Radio.) Anglijas

parlamenta apakšnamā ģenerālis Taun-
sends uzstājās par angļu-franču garan-
tijas līguma noslēgšanu. Runātājs izteica
pārliecību, ka pasaules karš nebūtu iz-
cēlies, ja Anglija, Francija un Krievija
būtu bijušas apvienotas ar noteiktu
līgumu. LTA.

Sautējums par 8 stundu darba dienas
atcelšanu Francijā.

B o r d o, 9. februārī. (Radio.) Sakarā
ar likumprojekta iesniegšanu parlamentam
par 8 stundu darba dienas atcelšanu,
jaunais darba ministrs Peirooē izteicies,
ka atgriešanās pie 8 stundu normas
ļāuzska ' tot par sociālu regresu. Francija
iedrīkstot sociālā dzīvē iet atpakaļ.

LTA.
Vācijas kuģniecība.

Eilvezē, 9. februārī. (Radio.) „Nord-
deutscher Luyd" tvaikoņu sabiedrības

;8. februāra plenārsēdē pieņemts lēmums
9ar pamatkapitāla paaugstināšanu līdz
'600 miljoniem marku. Patreizējā sa-
biedrības flote sastāv no 13 jūras tvai-
koņiem ar 72.000 bruto tonām tilpuma.
No jauna nodomāts būvēt 17 pasažieru,
'9 preču tvaikoņus un 2 jūrns bugsier-
tvaikoņus ar 232.000 toņu koptilpuma.

LTA.

Rīga
Elektroiecbnikas termiņu lietā

Elektriskās biedrības 31. janvārī sa-
sauktā apspriedē nolēma lūgt visas
iestādes, resorus un privātpersonas savus
pieņemtos latviskos nosaukumus elektro-
technikā iesūtīt: stiprās strāvas termiņus
inženierim Peludes kungam Rīgas elek-
trisko uzņēmumu valdē, Basteja kalnā 10,
tālrunis 4-12; vājās strāvas termiņus
inženierim Stūrstepa kungam pasta-
telegrafa virsvaldes techniskā direkcijā.

Visus savāktos termiņus L. E. B. sa-
kopos, pārstrādās un pēc vienošanās ar
izglītības ministrijas terminoloģijas ko-
misiju publicēs vispārīgai lietošanai.

Māksla..
Nacionālais teatrs. Sestdien, 11. fe-

bruārī, pulksten 7 vakara Moljeia komē-
dijas „Tartifs" un .Skapena ne-
darbi". Svētdien, 12. februārī, pulksten
2 dienā, par lētlrn cenām Kārļa Frein-
beiģa drāma .Tumsā un salā".
Pulksten 7 vakarā Šekspīra traģēdija
.Karalis Līrs". Otrdien, 14.februārī
tautas izrādē Annas Brigader .Ausmā".
Trešdien, 15 februārī aktiera aroda bie-
drībai par labu V. Sardū .Grafs de
Rizors". Teātra birojs.

Aktieru arodu biedrība sarīko nacio-
nāla teātrī trešdien, 15. februārī, izrādi,
kurā pirmo reizi latviešu valodā sniegs
franču rakstnieka V. Sardū vēsturisko
traģēdiju «Grafs de Rizors". Lugas
izvēle saistās starp citu ar to, ka Sardū,
kā zināms, ir liels skatuves pazinējs un
viņa darbos daudz vielas aktieru tēloju
miem. Luga pievilcīga atī idejiskā ziņā.
Grafs de Rizors par visu augstāk — arī
par personīgu rnile&tību un ģimenes
bimi — nostāda tautas un tēvijas brīvību.
Šī ideja bija par iemeslu arī, kādēļ
senāk krievu cenzūra latviešiem neatļāva
šo lugu. Izrādē piedalās nacionālā teātra
personāls un volontari (dramatisko kursu
audzēkņi). Biļetes dabūjamas.

kursi.

v«i«t« 1-Rig ī
11. februaa.

Angļu māKSĢa ........ 1000—1020
ArcerikM dotos . 228 50—234.50
PrSBCf)** Iraofc* ......... 19.75—2025
Begijas !t«*S ........18.75—1925
Šveices beaks ... —
!tiit}.«s B« —
Zv:edrf»6s krama 6000—«1 00
Ncrvēģijsa kn»8 .......37.75-38 75
Dfinijas V.roaa . . , 47.25-4825
Austrijas krosa —

a kroag ........ —
Holande» gtrMteaic ......86 00—«7.5G
Vācija» tsčrte 1.16—1.21
OatrnbU* . _
SoifisjFg «««te ... 4.64—474
tgaucijaa csaria 0.88-0.7S
Po»5es «R«ri« , . 0.09—0.10
Fddosnts rt>j —
ZcJta traaka (lata) 50.00
10 rbļ. zelta - . . . . . .| 1100.00

Rtgi, 1922 £.11 februāri

Vatsta ktāļ- ua fcreditt^aka
i. Frfedsnaais, K. Bērziņi

i'Larwi|s* iekfpBtn aģtr.njrss incc&ju it\sgtsr>:

Eilvezē, 9. februārī. (Radio.) TokijI
notikušas masu demonstrācijas par vis-
pārējām vēlēšanu tiesībām.

Eilvezē, 9. februārī. (Radio.) Stok-
holmā parakstīts Zviedrijas un padomju
Krievijas pagaidu tirdzniecības līgums.

Eilvezē, 9. februārī. (Radio.) Prāgā
8. februārī parakstīts Austrijas-Čechoslo-
vaķijas finansu līgums par 500 miljonu
čečhu kronu lielu aizdevumu Austrijai.

Sidnejā, 9. februāri. (Reuters.)
Jaunās Dienvidvelsas (Austrālijā) arod-
niecisko savienību un strādnieku partijas
padome nolēma pievienoties trešajai
internacionālei.

Rf&iirtar* : SS. AVems.

Ventspils ostā ienākuši kuģi.
1922. g. no 4 līdz 6. februārim.

60. Holandia II, holandiešu tvaikonis, kapteinis
V. K. d. Vit, no fūras ar ūdens balastu.

61. Kristīne Tysland, zviedru tvaikonis, kapteini»
Corneiinzsens, no Egerzandas ar sijķu iādiņu.

62. Pregel, vācu tvaikonis, kapteinis Kttns,
no Dancigas ar rudziem.

63. Strasburg, vācu tvaikonis, kapteinis Hennike,
?no Hamburgas ar miltiem.

1922. g. 7. februāri.

64. Varonis, latviešu tvaikonis, kapteinis H.
Teters, no Liepājas tukšā.

1922. g. no 4. līdz 6. februārim.

33. Pentelikon, vācu tvaikonis, kapteinis
Mecentlins, uz Vesthartlepulu tukšā.

34. Phaleron, vācu tvaikonis, kapteinis Kuons,
uz Hqmburgu tukšā.

35. Alanfiefrn, vācu tvaikonis, kapteinis Kunst-
itians, uz Haraburgu luksā.

36. Brvderen, dāņu ledlauzis, kapteinis Ibsena,
uz Doraesneju tukšā.

37. Egel, zviedru tvaikonis, kapteinis Hammer-
stons, uz Stokholmu tukšā.

38. Miranda, norvēčutvaikor.is, kapteinisTitlands,
uz Ņukestli tukša.

39. Hardanger, norvēģu tvaikonis, kapteinis
Kiauzens, uz Klaipēdu tukša.

1922. g. 7. februārī.

40. Varonisjatviešutvaikonie .kapteini* H.Teters,
uz Liepāju tukšā.

41. J* 21 L O., latviešu prāmis, kapteinis
Krisrapsteīns, uz Liepāju ar malku.

42. K» 20. L. O., latviešu prāmis, kapteinis
Hartmans, uz Liepāju ar rņatka.

43. Saturn, norvēģu tvaikonis, kapteinis Kobro,
uz Dancigu ar kokiem.

44. Skulda, norvēģu tvaikonis, kapteinis Peter-
sens, uz Liepāju tukšā.

45. Ara, norvēģu tvaikonis, kapteinis Griings,
uz Dancigu tukša.

46. Kārla, vācu tvaikonis, kapteinis Snddera,
uz Klaipēdu tukša.

47. Turaida, latviešu tvaikonis, kapteinis Bauers,
uz Oenii ar liniem.

No Ventspils ostas izsējuši kusi.

Ventspils ostfl 3. februāri atradās 37 kuģi,
ienākuši 4 kuģi, kopā 41 kuģis, izgājuši 7 ku£i.
6. febrtmī ostā atradās 34 kuģi, ienācis 1 kuģis,
kopā 35 kuģi, izgājuši 8 kuģi. 7. februārī osta
atradās '27 kuģi.

Tirdzniecība un
rūpniecība

Liepājas ostā ienākuši kust.
1922. g. 8. februārī.

66. Varonis, latviešu buksiertvaikonis, kapteinis
H. Teters, no Ventspils.

67. Pr. L O. jsfe 20, latviešu tvaikonis, kapteinis
H.-.rimau;, no Ventspils ar 33 standartiem
planku un 9 kb. as. malkas.

68. Pr. L. O. Ns 2t, latviešu tvaikonis, kapteinis
Kristapsteins, no Ventspils ar 45 standartiem
planku un 15 kb. as. malku.

69. Svinta, norvēģu tvaikonis, kapteinis Chri-
sknsens, no Ķeveles ar balastu.

neesi** osti 7. februāri atradās 37 ku^i,
ienākuši 4, kopa 41 kuģis. 8. februārī osta atradās
41 ku£is.



Tissu sludinājumi.
Latvijas kafatiesa,

pamatojoties uz savu rīcības sēdes lē-
šamu un «ara tiesu tik. 95!. un 953. p.
siekle: robežsargu pulka kareivi VasHlju
Kuzma d. Kuprijanovu, kurš apvainots
par noziegumiem, kas paredzēti kafa
soda likuma 154., 155., 128., 133. un
163.» pant.

Minētais kar. Kuprijanovs dzimis
1900. g„ vecticībnieks, pagasta skolas
Izglītība, pee nodarbošanās zemkopis,
Rēzeknes apr., Rušonu pag. piederīgs,

Personām, kuram bulu zināma v.m
saturēšanas vieta, nekavējoties zinot
kara tiesai, vai tuvākai policijai, kurai
to arestēt un nogādāt pēc piederībai.

Kara tiesas priekšsēdētājs
pulkv.-leitn. J. Birkensteins.

Sekretārs, k. i. Ser. A. Rnape.

Liepājas apgabaltiesa,
30. janvāri š. g. viz Ādama Josifa dēla
Vaienta lūgumu un pamatoj.uz 18. marta
1920. gada likumu un civ. proc. tik.
2081.—2086. p. no 1 ē m a: 1) parādu par
6000 rbļ. pee obligācijas, izd. uz Ludviga
Vikentjja d. Katiļeviča vārda, cedetas
uz uzrādītāja vārda un 2. angustā_1906. g.
zem žurn. N°416 nostiprin. uz Ādamam
Josifa d. Valentam piederošasnekustam,
mantas Liepājas pilsētā, zem hip. N<? 837,
atzīt par pilnīgi samaksāt, līdz ar visām
procentēm; 2) atvēlēt lūdzējam pieprasīt
zemes grāmatu nodaļā minēto parādu
izdzēšanu iz zemes grāmatām; 3) ie-
maksāto naudu glabāt tiesas depozīta
lid'z kreditora ierašanai, kuram tad naudu
izmaksāt.

Liepājā, 8. februārī 1922. g. 462/21
Priekšsēd. b. V. Bienenštams.
Sekretāra pat, v. i. A. J a n s o n s.

Rīgas 5. Iecirkņa misftaftlj,
saskaņā ar civ. proc. lik. 1460. <u—*« p. p.
paziņo, ka no Eleonoras LuklevK
16. marta 1910. g Jēkabam lukle.icam
izdota ur» pie Rīgas notāra Veikleviča
zem reģ. J* 2229 apstiprinātā ģeneral-
pilnvara ar š. g._ 8. februāra lēmumu
atzīta par iznicinātu un spēkā neesošu.

Rīgā, 9. februārī 1922. g. M 79
Miertiesnesis J. M e e z i ts.

Sekretārs V. M a r ti n e 11.

Sīgas mMlm, t milmūļi
tsz līk. par laul. 77. p. pamata, ar šo
dara zināmu, ka tiesa 12. dec. 1921. g.
Pāvila Petružaitisa prasības lietā pret
Magdalēnu Petrušaltls, dzim. Š<mkus,
par laulības šķiršanu aizmuguriski no-
sprieda: šķirt slēgtu Rīgā, Romas
katoļu baznīcā 1909. g. 17. septembri,
starp Pāvilu Petrušaitisu un Magdaleni
Petrušaitis, dzim. Šimkus, laulību, atbil-
dētajās Magdalenes Petrušaitis vainas
dēļ, piešķirt _ atbildētajai uzvārdu
.Snuķus", kūjā viņa saukusēs pirms
laulības, piedzīt no prasītajā par labu
valstij 400 rbļ. tiesas nodokļa.

Ja atbildētāja civ. -proc. lik. 728., 731.
un 748. p. p. paredzēta laika neiesniegs
tiesai atsauksmi vai pārsūdzību, tad
spriedums stāsies likumīgā spēkā.

Rīgā. 31. janvārī 1922. g. 43600
Priekšsēd. b. J. Jakstiņš.

Sekretāra v. Stūre.

Rīgas apgabali 3. civilnodaļa,
saskaņā ar civ. proc. lik. 1958. p. ar šo
paziņo, ka 21. februāri 1922. 9. min.
nodaļas atklātā tiesas sēde tiks nolasīts
§9. decembrī 1921. g„ Rigā mirušā
3ara Mārča dēla Bērziņa notarielais
testaments.

Rigā, 9. februāri 1922. g.
Priekšsēdētāja v. V. F r e i m a n i s.

Sekretārs A.. Ķ a 1v e.

Rīgas apgabali 3. civilnoda(a,
saskaņā ar civ. proc. lik. 1958. p. ar šo
paziņo, ka 21. februāri 1922. 3. min.
nodaļas atklāta tiesas sēde tiks nolasīts
23. maijā 1921. g. Bulduros, Rīgas jūr-
mala mirušā 3āņa pohanaj Aleksandra
JSņa dēla Tldrlk, ai. Ditrich Didrich,
testaments.

Rīgā, 9. februārī 1922. g.
Priekšsēdētāja v. V. Fr ei m a n i s.

Sekretārs Kalve.

Rīgas apgabali 3. civilnodaļa,
««.skaņā ar civ. nroc. tik. 1958. p. ar
fn paziņo, ka 21. februāri 1922. g.
ajin. nod. atklātā tiesas sēdē tiks nolasīts
13. septembri 1917. gadā Rīgā mirušā
Rachmlela itclka d. Mintcker, alias
Minsker notarielais testaments.

Rīgā, 8. februāri 1922. g.
Priekšsēdētāja v. V. F r e i m a n i s.

Sekretārs A. Kalve.

Rigas apg. tiesa, 1. civilnod,,
«z civ. proc. tik. 293, 295,298, 301,309.,
311. p. p. pam., uz Reinholda Zeng-
bnša un cit, lūgumu vicu prasības
lietā pret Hiršu un Sīmani BezsmertniJ
par aizpārdošanas līguma atzīšanu par
atceltu, uzaicina Hiršu un Sīmani Bez-
«nertnij, karu dzīves vieta prasītājiem
nav zināms. Ierasties tiesā četru
mēnešu talka no šī sludinājuma
iespiešanas dienas ,Vald. Vēstn.".

Pie tuguma pielikti: pilnvara, aizpār-
došanas līgums, 2 zemesgrāmatas no-
daļas apliecības, notāra Lieveņa apliec,
2 adrešu galda izziņas un noraksti
atbildētajiem.

Ja atbildētāji noliktā laikā neiera-
«Isies personīgi vai caur pilnvarnieku,
Ska nolikta tiesas sēde lietas klausī-
šanai aizmuguriski.

Rīgā, 8. februāri 1922. g.
Priekšsēdei, b. J. Jaks tini.

Sekretārs J. Smeits.

Rīgas apgabaltiesa, 1. civilnod.,
nz civ. proc. lik. 293., 295., 298., 301.,
309., 311. p. p. pamatauz Austras
KoppiK, dzim. Vait, lūgumu viņas
prasības lietā pret Vilhelmu Aleksandru
Kopp te, par laulības šķiršanu, uzaicina
pedejo, kura dzīves vieta prasītajai nav
zināma, ierastiesJiesā četru mēnešu
laika no šī sludinājuma iespiešanas dienas
.Valdības Vēstnesī".

Pie lūguma pietikti: laulības apliecība,
krustāmā zīme un apliecība par prom-
būtni — ar_ norakstiem.

Ja atbildētājs noliktā laikā neieradīsies
personīgi vai caur pilnvarnieku, tiks
nolikta tiesas sēde lietas klausīšanai
aizmuguriski. 43833

Rīgā, 4. februāri 1922. g.
Priekšsēdei, b. J. Jakstiņš.

Sekretāra v. S t u r e.

Kfoeas izlabojums.
.Vaid.Vēstu.' 14.numura pielikumā no-

drukātā Kurzemes kredītbiedrības likvi-
dācijas komisijas sludinājumā par no-
zudušie» vērtspapīriem ieviesusies kļūda:
4/a°/e ķiiuzīrnju sarakstā par 1000 rbļ.
k izlaista Nr. 47696, kas ar šo tiek iz-
Sabots.

Latvijas mērn un zemes meliorac.
technlķu savien. valde uzaicina biedr.
saņemts 1922. g. biedru kartiņas; pazi-
ņojot, ka pagājušā gadā izsniegtās kar-
tiņas skaitās par nederīgām.

6. februāri 1922. g.
Sab. valdes priekšs. A. Millers.

Sekretāra v. i. A. D z i 1n a.

Citu iestāžu slu&
Aizupes pag. valde,

Talsu apr., dara zināmu, ka sākot ar
5. februāri 5. s, tiek atvērta

JttBffltti nesala",
ar darbības rajonu Aizupes un Vānes
pagasti. Nodaļas sēdeUis Aizupes pag.
nama.

Aizupē, 3. februārī 1922. g. Jft 117
Pag. priekšsēd. O. Rozenbergs.

Darbvedis (paraksts).

Garozas pagasta tiesa,
Jelgavas apr., pamatodamās uz sava
lēmuma no 24. decembra 1921. g. un pag.
tiesas ust. 2. d. 222.-224. p. p., uzaicina
visus mirušā Garozas pagasta, Katrīn-
sila zaldātu mājas W» 25 īpašnieces —
Dārtas Frelberg, dz. Šmidte, manti-
niekus, parāda devējus un ņēmējus,
kuram būtu kādas tiesības uz nel. at-
mantojumu, pieteikties pie šīspag. tiesas
sešu mēnešu laikā, skaitot no šā slu-
dinājuma iespiešanas dienas trešo reizi
.Valdības Vēstnesī".

Laika neiesniegtās prasības un iebil-
dumi tiks atstāti bez ievērības.

Garozā, 14. janvārī 1922. g. J* I.
Priekšsēdētājs J. Vogels.

2 Darbvedis J. Sk n b a.

Skrudalinas pag. tiesa,
Ilūkstes apr., pamatojoties uz savu lē-
mumu 23. janvārī š. g. ar šo uzaicina
miruša Emeljana un Karpa Tritona d.
Nikitin Skrudalinas pagastā Maskališkl
N?N° 28 un 29 māju īpašnieku manti-
niekus, kuriem būtu kādas tiesības vai
prasības uz nel. atstāto mantojumu, pie-
teikties pie šīs tiesas sešu mēnešu laikā,]
skaitot no ši sludinājuma iespiešanas ]
trešo reizi .Vaid. Vēstnesī*.

Pēc_ termiņa notecēšanas mantošanas
tiesibas tiks apstiprinātas tie mantinieki,
kuri savas tiesības būs pieteikuši.

Priekšsēdētājs (paraksts).
2 Darbvedis (paraksts).

Rubeņu pagasta tiesa,
Ilūkstes apr., pamatojoties uz pag. tiesu
lik. II. d. 221—222. p.p. uzaicina visus
1916. g. miruša Rubeņu pag. (Dunavas
novadā), .Celminieka" NS 21 māju īpaš-
nieka Anča Matīsa d. Krievana mantinie-
kus un citas personas pieteikt savas tiesī-
bas un prasības uz nelaiķa atstāto manto-
jumu šai tiesai sešu mēnešu laikā,
skaitot no šī sludinājuma iespiešanas
trešo reizi .Vaid. Vēstn.*

Pēc šī termiņa pieteiktas prasības
netiks ievērotas. 3
N Rubeņos, 20. janv. 1922. g. J6 2.

Priekšsēdētājs D. V i r b u 1 s.
Darbvedis (par.)

'"11
Nogales pagasta v^ar so dara zināmu, ka sākot ar, .
t^ft Nogales pagasta namVl*un uzsaka savu darbibu Nogales "*

Jantaralsio ___ *
ar darbības rajonu: Nogales *Mpiw.

Priekšsēdētājs E. Reinbero.
Darbved isJ, Stei^

Dāusavpiis Mitas ijp""^
ar šo paziņo, ka viņas telpās Ma.u

pāidis iii šinu
pret tūlītēju samaksu sekošas mantr
sudraba trauki, kabatas pulksten i uvilinās un kokvilnas audumi , sačhS
S31S U. C. >

_ Pārdodamie priekšmeti būs 'apskats»'
ūtrupes dienā. m

Nodaļas priekšs. E. Eichbaum,
Sekretārs R. Stein '

:

Iluai apiigļa ļtiekiDiika palīgi 1. iet.
ar šo izsludina, ka

atrasti divi zirgis
1) viens — š. g. janvārī uz ceļa Katla-

kalna pag. robežās, baltu spalvu ar
ziliem raibumiem, apm. 14 g. vecs,
krēpes uz kreiso pusi.

2) otrs — atrasts naktī no 3. uz 4. febr.
š. g. uz ceļa Lielvārdes pag. robežās
baltu spalvu, apm. 15 g. vecs, stīvs
bz pakaļkājām, zīrgs ļoti nespēcīgs
un novājināts.

Minēto zirgu īpašniekiem tiek uzdots
viena msrcesa laikā no izsludināšanas
dienas, pieteikt savas īpašuma tiesības,
pretējā gadījuma sirgi tiks pārdoti
vairāksolīšana.

Ružinas pag. valde izsludina par
nederīg., kā pazaudētas: 1) iekšzem. pasi
zem )* 4327, izdotu no Rēzeknes apr.,
3. iec. poi. pr-ka uz Oduma Benedikta
d Vaivoda vārds; 2) zirga pasi J« 278,
izdotu no Ružinas pag. valdes uz Jev-
dokima Matvejeva vārda.

iespiests vcjsis tipogrāfijā.

Valstspapiļ-uspiestuvē
lielā Maskavas ielā Ns 13

27. februāri 1922. g.. pulksten 11 rītā

. tiks pārdot! nhaaDlns:
366 marc. sienas kalendāru bleķi.120 gab. gāzes lampu cilindri.
,X° Sab. gāzes lampu kupoli.100 gab. gāzes lampu liras.
434 marc. kartona grāmatu muguras.2 gab. vecas petrolejas krāsniņas.

ļ gab. veca cepešu krāsne.

vākiem^k0ka (bUltu) kastes «
19 pudi burtu vāku papira.

dOOa bumu papira.
a*> » aktus papija.

40 , ietinam, papira.
18 . zīda papira.
Brlnķu pagasta valde izsludina oarnedengu zirgu pazi, izdotu no Ka snavaspag valdes 10. februārī 1920. g Tlf

uLr ?* Vārda (Pardēv?J»). kura pie!teikta ka nozaudēta J no š pag. pilsoņapSig majas ēkaba WmB

Veemuižas virsraeizīrjfe

eps nfisv tqiMi
pie Zvirgzdas _ muižas. Personām kasvēlas torņa būvi uzņemties, jāiesnied*
Veemuižas virsmežziņa kanclejā rakstiski
priekšlikumi līdz 25. februāri i. «
ar cenu apzīmējumiem.

Ar darba noteikumiem un plāniem
var iepazīties virsmežziņa kanclejā.

Virsmežzinis (paraksts),

Dažādi sludināti
DiOkstes-Pienavas pag.,

Jelgavas apriņķī, vajadzīgs

paoesfa vāls iaitria palīgs.
Vēlēšanas notiks 24. februāri 1922. s„

pulksten 12 diena.
Kandidēti -tes tiek uzaicināti ierastie»

augšā minētā dienā personīgi vai rak-
stiski pie pagasta padomes.

Džūkstē, 8. februārī 1922. g. }* 287
Pagasta priekšnieka v. A. Skurbe.

Darbvedis (paraksts).

Sunteiu pagastam,
Rīgas apriņķī, priekš 6-klas'gās pama»-

skolas vajadzīgs

viens Iii (i).
Pieņemšana pie pagasta padome*

22. februāri š. g., pulksten 12 dienā; ,
Suntažu pagasta namā. Kandidāti (-te»> ļ
tiek lūgti pieteikties pie pagasta pado-
mes, uzrādot attiecīgus dokumentus.

Pasta adrese: csur MĀLPILI.
Pagasta priekšnieks J. Rasiņš.

Darbvedis M. Bleija.

Baltijas ioiiiiiia
sasauc pirmdien, 20. februāri i. 8V
pulkst. _/2 _7 vakarā, sv. 3fiņa ĢIW«f
apakšēja zālē

li pilnu «ii
Dienas kartība.

1. Gada pārskats.
2. Budžets.
3. Velēšanas.
4. Dažādi priekšlikumi.

Priekšlikumus, kurus vēlas likt pfiekS
pilnai sapulcei dēļ izspriešanas , lūdz ?>

sniegt rakstiski biedrības prieksftavl»
ne vēlāk ka 8 d. priekš pilnas sapulce».

Ja nebūtu pietiek, biedru skaits ierad,
un sapulce nevar būt pilntiesīga , tad p»*

matoj. uz stāt. § 30., sasauc 27. «pļ-
i. 3.. otru kārtēju pilnu sapaitt
taīs pašās telpās ar to pašu dienas Kar-

tību 197 vakarā, kura būs pilntiesīga ^
neskatoties az sanākušo biedru skara-

Priekšstāvit

Skrīveru pag. tiesa,
Rigas apriņķi, pamatodamās uz sava no-
lēmuma 6. dec. 1921. g. un rīkojoties
pēc pag. tiesu ustava II. daļas
222.—224. p.p. uzaicina mirušā Skrīveres
stacijas gruntsgabalu ipašnieka Eduarda
Jāņa d. D u k a t mantiniekus un
citas personas,' kam būtu kādas tiesības
vaj pienākumi uz atstāto mantojumu,
pieteikt šai tiesai sešu mēnešu
laika, skaitot no šī sludinājuma iespie-
šanas trešo reizi .Valdības Vēstnesī*.

Personas, kuras līdz minētam termi-
ņam savas tiesības uz atstāto mantību
šai tiesai nepieteiks, vēlāk netiks ievē-
rotīts ^

Skrīveros, 23. janv. 1922. g. JG 6.
Priekšsēdētājs M. Zemitans.

Darbvedis (par.)

iīfns Muju ttn imobiļH lefiOSanos ekonomiskas
sabledrībtis

kārtēja biedru sapulce,
27. februārī 1922. g., pulksten 5 vakarā, Latv. Llovda teloāsSmilšu ielā Hr. 34. '

Dienas kārtība:
1) Sapalces amata vīru vēlēšanas.
2>

u^tel^'iJSanr^ ^ ^ "^kM^ «**»»
3) Budžets un rīcībasjjlāns 1922. g.
4) Sabiedrības mantas pārvērtēšana zelta frankos.
5) Statūtu pārgrozīšana.
6) Amata vīru vēlēšana.
7) Jautājumi un priekšlikumi. w ..

Jelgavas pilsētas valde
paziņo, ka pamatojoties uz 24. februāra 1910. gada noteikumu § 6 piezīmes un
§ 7 par Jelgavas pilsētas domes izlaisto

oHItocflo nlznemumii MMn 31. lanuml 1922. g.
izdarīja ar vienreizīgu pastiprinātu obligāciju tirāžu visu uz minēto dienu atlikušo
obligāciju parādu dzēšanu par trīs simti piecdesmit seši tūkstoši (356,000) rbļ.
nominālās vērtības Krievijas valūtā, kuri pēc 18. marta 1920. gada likuma līdzi-
nājās 237,333 rbļ. 34 kap. Latvijas valūtā.

Pie dzēšanas izvilkti sekosi obligāciju numuri:
1) 80 obligācijas katra 100 rbļ. vētībā, zem J*Ni> 13, 14, 16, 17, 18, 21,

33, 34, 42, 44, 46, 47, 58, 59, 61, 66, 67, 68, 72, 73, 74, 77, 81, 84, 85, 86, 87,
93, 95, 97, 99, 100, 104, 110, 111, 112, 114, 117, 118, 122, 123, 134, 135, 137,
142, 143, 145, 150, 151, 152, 156, 157, 166, 167, 169, 171, 174, 175, 176, 179,
181, 184, 195, 197. 198, 199, 200, 201. 203, 204, 208, 209, 210, 219, 220, 222,
226, 230, 231 un 250.

2) 168 obligācijas, katra 500 rbļ. vērtībā, zem }*J>& 252, 253, 254, 255.
256, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 268, 269, 270, 271, 274, 275.
276, 277, 278, 279, 281, 282, 284, 286, 287, 288, 289, 291, 292, 293, 294, 295.
296, 297, 298, 299, 300. 301, 302, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 311, 312, 313.
314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 322, 324, 325, 326, 327, 228, 329, 330, 332.
333, 334, 335, 336, 337, 338, 339. 340, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349.
350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 360, 361,' 362, 363, 366, 367, 368.
369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 381, 382, 383, 384, 385,
386, 387, 388, 392, 393, 394, 395, 397, 398, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406.
407, 408, 409, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 419, 420, 422, 423, 424, 425.
426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 436, 437, 439, 441, 443, 444, 445.
446, 447, 448, 450 un'

3) 264 obligācijas katra tOOO rbļ. vērtībā zem NšN» 451, 452, 453,
454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469,
470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485,
486, 487, 488, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502,
503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, '514, 516, 517, 558, 519,
520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 535, 532, 533, 534, 536,
537, 538, 539. 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552,
553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 568, 567, 568,
569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581. 583, 584,
585, 586, 587, 588, 589, 590, 59t, 592, 593, 594, 595, 597, 598, 599, 600, 601,
602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 618 619
620, 621, 622, 623, 624, 625, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 655, 652, 653654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669
£?' tll' f& f£' 675676' 677' 678 ' 679'> 682- 683, 684, 685 686
,' 688- 689, 690. 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701 702

7$; ml 72?; 722,' ii,' 72 °4. ' ^ ^ ™ ' ^ ^^7U> ^
,
!

loz,e^ oWig?ciJu vērtibu
^ateās pilsētas kase saskaņā ar valdības18. marta 1920. g. rīkojumu. 2

Procentu maksāšana par izlozētām obligācijām nobeidzās ar 15. Jūliju S. g.
Valdes loceklis Oramkaus. Pilsētas galva Neu 1ands

Sekretārs V. Svembergs.

___H ? m _H_Ji __ izsludina 6. martāDzelzsceļu virsvalde «22 gada
KON KURSU

uz 13056 klg albuma papira, 8190 klg konceptpapira
un T638 klg balta bristolkartona piegādāšanu.

Dēļ tuvākiem paskaidrojumiem un specifikacijām griesties dzelzsceļu virs-
valde, istabā 136, no pulksten 12—2. 1

""""""""""""""""""" paziņo par augoša

Mežu departaments skuju un iaPU koku
mela nāvd&šm&m tmģos,

=-=-=-==kuri tiks noturēti Rīga. Todlebena bul»ar« Nr. 6. ?
9i februāri 1922. g- . . .

ni, nn.fc.ntl,. .ta-SlaS». Ve»upil« no.ri. 2816 n—g P"«*• ?»

SS S^Stossjs^T^-^i^ ?̂»?
n SB^teS^«?-*S«
nO UmVOS 2147 ozoli un 115 oši, iedal. 3 viembas, kopvērtība 2.41940U roj.

nn Ill6 ffyil virsmežniecības, Saules iecirkņa mežniecības, 71,10 purv., le-

nO lUfOZU dalīts 2 vienībās, kopvērtība - 829,550 rbļ.

nn Rhlbenite virsmežniecības, Beijas - Grundas novada 7,99 na, iedami

OD HllIRSneS 3 vienībās, kopvērtībā - 648,800 rbļ.
Solīšana notiks mutiski un slēgtas aploksnes. f rfenarta-
Tuvākus noteikumus var uzzināt virsmežziņu kanclejā un mežu departa

menta 2. nodaļā. ?

Jaunauces kra|-aizd. kase
ar šo uzaicina kases biedrus _ 18. J£
bruarī 1922. g.. pulksten 11 nta, Jaw

Auces Baznicas Raņķu mājas uz

seneraBsapuBci*
Dienas kārtība:

1. Revidentu ziņojums.
2. Gada pārskats.
3. Velēšanas. ,.. „,„.
4. Noguldījumu un biedru dalrbu sal-

das pieteikšana.
5. Turpmākā kases darbība.
6. Algas jautājums.
7. Dažādi jautājumi. .„ -..i.

Ja minētā dienānesanāktu likumīga'biedru skaits, tad

olrrelzeiā on pilot lesīo. aoseralsapBicc
^pie katra biedru skaita būs ^P/'ļ:"-*to pašu dienas kārtību 25. »«""

1922. g., pulksten 11 i\^___J^^'

Nasionašais teatrs.
Sestdien. 11. februāri, pulkst. 7 vak«

Moljera lugas
1. „&axtifs". ._« ?

2. ..$ikaļ3>em<*****„Ami
Svētdien, 12. februāri, pulksten2

°„3wimsā mm salS
Pulksten 7 vakara ļt

„3f£avmīis Mts
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