
Valdības iestāžu
paziņojumi»

Papildinājums pie tirgus saraksta.

Iekšlietu ministrijas pašvaldības depar-
taments paziņo, ka iekšlietu ministrija ar
š. g. 23. februāra rezolūciju atjāvuse no-
turēt Jēkabmiestā lopu un zirgu tirgus
katra mēneša pirmā piektdienā.

Rīgā, 1922. g. 25. februārī. N; 102666.
Pašvaldības departamenta

direktora palīgs P. Radziņš
Pilsētu nodajas vadītājs R. Ķelle.

Paziņojums.

Maza pasažieru skaita un lokomotīves
trūkuma dēļ sākot ar trešdienu 1. martu,
tiek atcelts starp Priekuļi—Liepāju vil-
ciens Nr 105.

Sakarā ar minēto, vagonu ar Klaipēdas
pasažieriem Priekulē piekabinās pie vil-
ciena Nr. l,_kurš no Priekules atiet 5.57,
Liepājā pienāk 7.05 no rīta.

Dzelzsceļu virsvalde.

iecelšanas.
Rezolūcija.

Ieceļu Antonu Bondaievski pat Ludzas ap-
īiņķa priekšnieka palīgu robežsargu lietās, skaitot
no š. g. 1. marta.

Rīgā, 1922. g. 27. februāri.
Iekšlietu ministrs A. Kviesis.

A&uinfch's tiva departamenta direktors J ? e va,
*

Rezolūcija N» 4.

Sakarā ar naturāliju izbeigšanos un budžeta
samazināšanu atsvabinu 111. šķiras grāmatvedi
Martu Krūmiņu no amata uz likuma par civil-
dienestu 37. panta pamatu, skaitot no š. g. 1. marta
izmaksājot viņai algu par trim mēnešiem uzpriekšu.

Rīgā, 1922. g. 27. februārī.
Iekšlietu ministrs A. Kviesis.

Latvju preses attīstība
un darbība.

$M- Arona runa Latvju preses 100-gadu svētkos,
ša gada 26. februāri.)

Augsti godājamie svētku viesi!
Svinēt kāda notikuma 100-gadu pie-

miņas dienu, t. i. skatīties atpakaļ uz
laikmetu, kas sniedzas pāri divām pa-
audzēm, nozīmē jau par sevi lielu
lietu. Bet ja pie tam vēl apskatāmais
notikums ir pats par sevi jo liels un
svarīgs, kā šoreiz — kad atgādāja-
mies mūsup r es es lOOgadu vecumu
— tad tiešam jāsaka, ka mūsu šīs dienas
svinības ir ļoti vietā. Tik lielu ga-
dījumu nevarējām palaist ar klusu cie-
šanu. Tad mēs nebūtu savas kultūras
cienīgi.

Šodien mēs svinam patiesībā lielus
kultūras p i ejn iņas svētkus.
Mes saucam atmiņa šodien, ka mūsu
kultūra pamazam, bet pastāvīgi un droši
auguse pa atceramiem 100 gadiem —
auguse stipri vien ar preses palīdzību,
kurai priekš 100 gadiem Vatsons kāra
šūpuli. Lielajam Napoleonam pieder iz-
teiciens, ka .prese ir sestā vai septītā
lielvalsts". Mums latviešiem patiesībā
prese bijuse pate pirmā un aug-
stāka lielvalst s. Šaī lielvalstī,
viņas apsardzība _ un gādībā mēs dzī-
vojām un augām un tapām lieli un
stipri, bez viņas mēs būtu palikuši
gļēvi un vāji, citu apspiesti un izman-
toti, ja šīs labdarīgās lielvalsts mums
nebūtu bijis, mēs būtu par lielu daļu
atpakaļ palikuši kultūrai un attīstībai.

Ta ka prese ir tāds liels faktors
tautas dzīvē un sevišķi mūsu tautas
dzīvē, tad ir ievērojami pasekot šīs
preses, jeb citiem vārdiem sakot: mūsu
tautas -dzīves gaitai šaī laikmetā. Mūsu

vēsturiskie apstākļi, mūsu attīstību un
labklājību veicinošie, kā arī kavējošie
faktori mūsu presē atspoguļojās tik
gaiši un pilnīgi, kā nekur citur tā. No
ša spoguļa nevar izvairīties un paslēp-
ties neviens mūsu ienaidnieks, viņā pa-
rādās jo dzīvi arī katra mūsu drauga un
labdara tīkamā seja.

Pirmais preses modinātājs un skubi-
nātājs vārds pie mums latviešiem pieder
Lestenes mācītājam Vatsonam,_ kad
neraugāmies uz Stobbes mazo mēģinā-
jumu, priekš 125 gadiem izdot savu
.Latvisko Gada-Grāmatu" —žurnālu, kas
iznāca pa gada ceturkšņiem un gāja
2 gadus. īsta laikraksta nozīme
bija un ir tikai Vatsona 1822. g. jan-
vārī nodibinātām .Latvi e š_u A v i -
zēm". Vatsona vārds lai tadeļ šodien
skan pirmais no mūsu mutes. Latviešu
rakstnieku un žurnālistu biedrība jau arī
taisija lēmuma, šaī jubilejas gadījuma
nolikt uz ša mūsu preses nodibinātāja
kapa atzinības un piemiņas vaiņagu.

Vatsons bija _ patiess latviešu

draugs, kas viņiem vēlēja labu un tiem
gribēja palīdzēt, kā to darija Merķels,
Stenders un citi mušu brīvības un gais-
mas karotāji, pamudināti no ta laika
brīvajiem un humānajiem centieniem
rietumos. Jau agrāk Vatsons savos zi-
nātniskos rakstos mācija, ka vāciem jā-
nolīdzina vecs grēku parāds, palīdzot
latviešiem tikt pie gaismas un brīvības
Latviešu laikrakstu nodibinot viņš soliļas
ar to .cik spēdams piepalīdzēt pie arāju
ļaužu prāta cilāšanas un labklašanas",
viņš mācīja tajā pazīt tuvāki savu dzim-
teni, mācīja raudzīties pec skolām, pēc
gaismas u. t. t. Tie ir kultūras mērķi
un ta ir kultūras veicināšana. Ta tad
jau pirmais latvješu laikraksts_ tika
nodibināta ar teicamu nolūku un

šis nolūks dzīve veicināts pie to-
reizējiem primitīvajiem apstākļiem.

Vēl otrs .Latviešu Avižu" vadītājs
bija tāds pats patiess latviešu draugs un
labvēlis, kas taisni, bez kādiem aiz-
spriedumiem un bez kādas izvairīšanās
darbojās vīnu labā. Tas bija vecais
Pantenius, ideāls mācītājs, kas
14 gadus vadīja .Latv. Avizes" (no
1835.—49. g.). Lai rādītu, kā jau to-
reiz prese strādāja ļaužu modināšanas
un ļaunumu apkarošanas labā, pakavēšos
drusciņ tuvāk pie ša avižu redaktora.
Ievērojams viņa žurnalistiskā darbībā
bija jau tas, ka viņš, mācītājs būdams,
pirmais un laikam vienīgais šaī
mācītāju orgānā ņēmās vairākus lāgus
pašus mācītājus pakritizēt un pakratīt
viņu autoritāti. Tā pats pirmais viņa
garākais raksts griezās pret nel. Dun-
dagas mācītāja Rhodes tikko klajā iznā-
kušo sprediķu grāmatu, kuru Pantenius
nokritizēja viņas nelatviskās, vā-
ciskās valodas dēļ, pie tam dodams
pamācību par svešām valodām un savas
tēvu valodas (t. i. latviešu valodas) pra-
šanu un cienīšanu. Drīzi pēc tam Pan-
tenium izcēlās uzskatu dēļ asa sadursme
ar kādu otru mācītāju — šoreiz tādu,
kas vēl dzīvoja. Tas bija Tukuma
draudzes mācītājs Elverfeldts, kurš ar
svinīgo uzrakstu „Jo svēts prieks" nāca
klājā ar priekšlikumu, draudzēm gādāt,
lai viņu mācītāja muižā ao katra mā-
cītāja būtu bilde. .Kad visu šoDieva
vīru bildes tur viena pie otras stāvētu,
priecīgi priekš tām gribētu klanīties,
ir bildēs vien viņiem rokas bučot!"
Elverfeldts savā ekstāzē izsaucās. To
Pantenius nevarēja panest. Tūliņ otrā
nrā viņš laida klājā satiriski-nopietnu
rakstu .Savāds padoms", kas sakas
šādiem vārdiem; -Ar asa arklu izgājušais

Nrs mūsu Avizēs jūsu sirdīm, ir uzbraucis
virsū. Nezinu par jums, manu sirdi
šis arkls ļoti aizķēra. No tiem brangiem
mācītājiem bildes manā istabā — tavu
jauku lietu!" (Nu seko kāda sapņa
atstāstījums, kurā vairāki vīri piebrauc
divjūgā ar lielām bildēm un meklē vel-
tīgi pēc Jelgavas latviešu mācītāja nama
— tādu neatron, jo mācītājs dzīvoja
īrētās telpās; kad pēdējās bija uzmeklē-
juši, tad izrādījās, ka tajās tādām bildēm
nebija vietas, jo visas vietas bija aizņemtas
ar grāmatām u. t. t.) »Te uzmodos no
sapņa un atzinu — Pantenius saka, —
mums šimbrīžam tas n e ģ e 1 d ar tām
bildēm un ar to klanīšanu un roku
bučošanu . ." Pantenius dod padomu
ja ļaudīm esot nauda un to gribot ziedot
kādam vispārderīgam mērķim, tad lai
labāk par to izdodot derīgas, vajadzīgas
grāmatas.

Ari varenīgos tālaika muižniekus
Pantenius nesaudzēja, bet kur vajadzēja,
gāja tiem uz ādas. Tā viņš rāja tos
savā avizē par to, ka ļaudis apdzirda un
tos netura par cilvēkiem, tos liekot pie
zaķu un citu meža zvēru dzīšanas, kur
tiem kā suņiem jāskrejun jārej; ka
muižnieki dod saviem gājējiem pa daudz
plānu zupu, kur .miltu sauja iekulta un
par grasi sāls iebērta" ; ka klaušudarbos
pārmērīgi nostrādina sievietes ar bērniem,
bet divi vagari ar spieķi tiem stīvo
muguru pataisījuši lunkanu. Jo sīvi
Pantenius apkaroja mūsu lielgruntnieku
krogus kultūru, kura tiešam bija šausmīga.
Tā par savu draudzi viņš zināja stāstīt:
„Pa manu draudzi ir viena baznica un
viens lūgšanas nams, un seši skolas nami,
bet sešdesmit un seši krogi!"
Visu augšējo ievērojot, nav jābrīnās, ka
zināmi ļaudis Panteniu apsūdzēja, ka
viņš izejot uz pastāvošas iekārtas apga-

Prese

,.Postimees" par latvju preses jubileju.
.Postimees" raksta 25. februārī:

Šo svētdien Latvija svin savas rakst-
niecības 125 gadu un savas preses
100 gadu jubileju. Šaī gadījumā Rīgā
notiek svinības ar plašu programu. Mūsu
kaimiņiem ir tiešām iemeslu diezgan, lai
šo dienu pavadītu svinībās, jo rakstnie-
cībai un presei ir svarīgu nozīme tautas
kultūras radīšanā. Sevišķi svarīga ši
nozīme ir taisni pie mazajām tautām,
kuras gadusimteņiem ilgi atradušās zem
lielu tautu politiskās varas. Grāmata
bija draugs, kas atnesa gara mantas,
kas runāja mātes valodā, kas bija bez-
partejisks un laipns. To pašu var teikt
arī par avizi. Avize atnesa gaismu,
izkliedēja ikdienas miglu, nodibināja
sakarus ar ārpasauli, kur pūta pavisam
citi vēji un valdīja pavisam citi apstākļi.
Lai gan avizes nedrīkstēja gluži brīvi
izteikt savas domas, tomēr ari tās brī-
vības drusciņas, ko viņas savās slējās
sniedza, pacēla nospiesto garu un audzēja
spārnus.

Pieredzējām, ka lielās un plašās Krie-
vijas mazās tautas daudz vairāk cienīja
grāmatas un laikrakstus nekā pašas lie-
lās un varenās valsts pavalstnieki. Starp
mazajām tautām bija tikpat daudz lasīt-
pratēju cik dažā labā Krievijas daļā
analfabētu. Pat salīdzinot ar kultūras
ziļši augsti . stāvošo Rietumeiropu, pie
mušukaimiņiem dienvidos un pie mums ir
lasītpratēju skaits tagad lielāks nekā da-
žās vecās rietumu kulturvalstīs, kurām jau
garš patstāvības laikmets aiz muguras.

Kopā ar kaimiņiem dienvidos mēs tikai
dažus gadus skaitāmies par patstāvīgām
valstīm. Tomēr šis nelielais gadu skaits
jau mūsu kultūras dzīvē vilcis dziļas
vagas. Mūsu patstāvībā ir mūsu rakst-
niecībai un presei sevišķi svarīga nozīme.

Presei jāizpilda svarīgi uzdevumi mūsu
vajstiskās patstāvības nodrošināšanā un
mušu savstarpējā tuvināšanā.

Vēlam laimi saviem dienvidu kaimi-
ņiem viņu ievērojamas jubilejas gadījumā.
Lai plaukst un zeļ latviešu rakstniecība
un prese!

Jaunas valstis

Igaunija.
Igauņu ārlietu ministra paskaidrojumi

par igauņu ārējo politiku.
23. februārī igauņu ārlietu ministrs

A, Piips bija ataicinājis pie sevis Rēveles
laikrakstu priekšstāvjus, lai dotu tiem
paskaidrojumus par dažiem svarīgākiem
ārējās politikas jautājumiem. Par šo sa-
runu .Pāewaleht" ziņo:

Dženovas konferences uzde-
vums ir radīt drošus pamatus Eiropas
saimnieciskai atjaunošanai un nodibināt
atsevišķu valstu kopdarbību kara nastu
pamazināšanai un saimnieciskai jaunuz-
būvei. No Igaunijas viedokļa raugoties,
kristu svarā, lai ši konference stabilizētu
Eiropas jauno politisko pasauli un atzītu
Krieviju de jure. Sevišķi jāvēlas, lai
izzustu kara spoks Eiropas austrumos,
tāpēc vienā pusē būtu jāatmet domas
par bruņotu iejaukšanos Krievijas lietās
un otrā pusē Krievijai būtu jāapsola
neuzbrukt robežvalstīm.

Krievija savā miera līgumā ar Igauniju
šaī ziņa uzņēmusēs zināmus? pienākumus:
atzīt un nodrošināt Igaunijas neitralitāti,
ja viņa tiktu starptautiski atzīta. Kamēr
tas vēl nav noticis, būtu jānosaka, lai
starp Krieviju un robežvalstīm stātos
spēkā obligatoriskas šķīrējtiesas lēmumi.

Tagad Krievija pret šo ideju izturas
atturīgi, bet drīz tai jāsaprot, ka tai nav
jābīstas no robežvalstu uzbrukumiem,
un ka tai nav dibināta iemesla atteikties

no obligatoriskas šķīrējtiesas. Ja Krie-
vija tomēr to darītu, tad ta atklāti atzītos,
ka viņa nepiekopj miera politiku, bet
vel sapņo par sarkano imperiālismu.

No miera politikas uzvaras atkarājas-
Krievijas saimnieciskā atjaunošana. Ja
Dženovas konferencē Krievija aizstāvēs
miermīlīgas attīstības politiku, tad Igau-
nijai un citām robežvalstīm piekritīs
svarīga loma Krievijas atjaunošanā kā
tranzītceļiem. Sevišķi svarīga nozīme
var būt Rēveles-Maskavas dzelzsceļa
koncesijai..

Kas attiecas uz Krievijas parādiem,
tad Terbatas miera sarunās Igaunija iz- ,
teica uzskatus, ka Igaunija, kā viena no
bijušās Krievijas mantiniecēm, ir ar mieru
uzņemties zināmu daļu no Krievijas pa-
rādiem, ja Krievija tai piešķir pienācīgo
daļu no saviem īpašumiem un izpilda
savus pienākumus pret Igaunijas pavalst-
niekiem. Toreiz krievu valdība neatrada
par iespējamu piešķirt Igaunijai no sa-
viem īpašumiem vairāk par l°/0 no sava
zelta fonda, ne arī atmaksāt Igaunijas
pavalstniekiem pienākošās sumas; tā-
pēc miera līgumā (11. pants, 2. punkts)
Krievija uzņēmās maksāt arī to sava
parāda daļu, kas būtu jāmaksā Igau-
nijai.

Igauņu valdība atrada par ieteicamu
apspriesties par minētiem jautājumiem ar
Baltijas, un ja vajadzīgs, ar visām
Austrumeiropas valstīm vēl iepriekš Dže-
novas konferences. Šaī nolūkā Igaunija
ievadīja sarunas ar saviem kaimiņiem.
Poļu valdība sasauc Baltijas valstu kon-
ferenci martā. Ļoti patīkami ziņot, ka
arī Lietava uzaicināta piedalīties Dže-
novas konferencē, un ka pēdējā laikā
Somija izrāda daudz dzīvāku piekrišanu
Baltijas savienībai.

Igaunijas attiecības ar Lat-
viju. Domājams, ka martā atkal sa-
pulcēsies Latvijas un Igaunijas robež-
komisija un norēķināšanās komisija.
Šuldiņu kroga starpgadījuma lietā Lat-
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sanu. Patiešām viņš vēlējās gan labāku
iekārtu, nekā ta, kāda viņa laikā bija!

Tā m u s u presē runāja jau tad,
kad mūsu tauta smaka vēl smagā klaušu
verdzībā. Tā ar atklāta vārda palīdzību
aizstāvēja zemos un apspiestoSj tā atklāja
un apkaroja dažu labu sadzīves ļaunumu,
aplamu ieskatu un nepareizību. Un lasī-
tāji, lasīdami un klausīdamies šādos
vārdos, radinājās pie pārdomāšanas un
spriešanas un lietu izpratnes. Tā izpla-
tījās pamazām ar preses palīdzību garīga
kultūra, garīga atziņa, kurai vajadzēja
sekot arī ārējās dzīves uzlabojumam.

Bet šādā dzīves un attīstības gaitā ir
allaž viena puse, kam šāds progress ne-
patīk, kam pie viņa iznāk zaudējumi,
vai nu politiski, vai ekonomiski, vai abi
kopā,kuru interesē tad ir uzturēt līdzšinējo,
t. i. veco stāvokli. Pie mums ta bija
priviliģētā muižniecība un viņai blakus
garīdzniecība. Kad Pantenius atklāja
muižnieku mantrausību, ko viņi pie-
kopa uz citu iedzīvotāju labklājības rēķina,
kā arī viņu nežēlīgo un nebēdīgo izturē-
šanos pret saviem gājējiem, tāpat arī
garīdzniecības augstprātību un iedomību —
tad tas šo privileģēto šķiru acīs bija
noziedzība — .pastāvošās iekārtas
apgāšana". Ši pretošanās pret
progresu — latviešu dzīšanos uz savas
dzīves uzlabošanu, sevišķi viņu vēlāko
tautiskās apziņas pamošanos un izrādī-
šanu vārdos un darbos sacēlās taisni
šaīs pašās .Latviešu Avizes". Tur vēlāk
vairs neparādījās tāda Pantenija, bet gan
pie stūres nāca pavisam pretēji gari.
„Latviešu Avizes" izvērtās un palika lielu
laiku (līdz Veissmaņa redakcijas laikam)
par mūsu preses negācijas lielāko zim-
bolu. Kas vien noderēja latviešu lietas
apspiešanai un diskreditēšanai, to savāca
kopā šaī lapā, kas no 1851. g. bija
palikuse pilnīgi formāli par profesionālu
mācītāju orgānu. Latviešu cenšanos ta
saukāja par .blēņām" un .niekiem",
gluži tāpat, kā to darija 1915. gadā
Kurzemē vācu okupācijas lapa .Dzim

tenesZiņas", vai kā 1877. g. kāds cits
mācītāju orgāns — Valtera .Latviešu
tautas biedris", saukādams latviešu tau-
tiskos centienus par .reibumu", kas .drau-
dot iznīcināt visus pamatus" (mēs sa-
protam, kādus pamatus!) un kas tādēļ
esot .apkarojami".

Ta ir ta mūsu preses daļa, no kuras
latvieši neko nevarēja tieši smelties
priekš sevis, savas dzīves. Katrā tautā
ir tāda retrograda un klerikāla prese, kura
aizstāv atpakaļrāpulīgus centienus. Ari
mēs no tās neesam varējuši izbēgt, jo
vairāk tādēļ, ka pie mums atpakaļrāpu-
lībā tendence sakrita kopā ar privileģēto
šķiru interesēm. Tas izskaidro šās
preses celšanos un pastāvēšanu pie mums.
Bet taču arī šai preses daļai bija
savs labums^

ta
pamudināja āt-

rāki nodibināt tautisko presi, kas
lai sludinātu un aizstāvētu patiesas
tautas vajadzības un intereses. Tā
nodibinājās 1856.g. spirgtākais .Mājas
Viesis", pie kura tūliņ sāka pulcēties
visa jaunā inteliģentā latviešu paaudze,
Valdemāra audzējums, un tautā sāka
atskanēt citādas skaņas — drošāka un
skaidrāka, skaistāka un mīļāka valoda —
sāka jau runāt par tautu, tautas pagātni
un jiņas tagadnes vajadzībām, t. i. par
tādam lietām, par kurām .Latviešu
Avizes" cieta klusu. Bet diemžēl ilgi
tas tā negāja. .Mājas Viesa" vadītājs,
sekodams iespaidīgu aprindu spiedienam
un arī paša dabas dzenulim, sāka atlai-
sties un palikt rāmāks un pavisam rāms,
sākot lasītājus barot gandrīz ar tādu
pašu sukalainu barību, kā to darīja
.Latviešu_ Avizes"._ Tas no jauna
mudināja modrākos garus domāt par
jaunas avizes izlaišanu, kas tiešām lai
izpildītu visā pilnīgumā jaunās latviešu
inteliģences ilgas un vēlēšanās. Tā
uzlēca 1862. g. Pērerpilī mūsu preses
jauna zvaigzne — Valdemāra .Pēter-
burgas Avizes", un no šā laika
mušu preses debesis vairs nav apmā-
kušās, bet spīdējušas lielākā vai mazākā

spožumā, tautu vadīdamas, tai ceļu
rādīdamas un mērķus stādīdamas. Ar
šo avizi iesākās īstenībā mūsu tau-
tiskais laikmets, kas atstāja dziļas
pēdas visā mūsu attīstības gaitā. Šaī
laikmetā uzdīga un stipri asnos Sa-
ņēmās latviešu pašapziņa, tautiskā sajūta
un atziņa, ka latvieši ir kas īpatnējs,
atsevišķs, kam kopā jātaras un savas
īpatnības jāsargā un jāizkopj, līdzīgi
citam tautām. Bez preses palīdzības
šis laikmets būtu labi daudz novē-
lo j i e s un nebūtu iznācis tik dzīvs
un spēcīgs, kā tas patiesībā norisi-
nājās. Ar tautisko laikmetu, jāiedomājas,
iesakās arī latviešu cīņas pēc savām
tiesībām pašvaldības iestādēs, skolās,
baznicas un citur,_ ka arī privilēģiju un
veco feodālo apstākļu apkarošana, kas
arī sākas un turpinājās mūsu laikrakstu
slejas, cik jau nu toreizējie bēdīgie
preses apstākļi cenzūras ziņā to atļāva.
Te tiešām mūsu prese_ izpildīja pilnā
mēra aizsardzes un apgādātājas lielvalsts
lomu. No ša laikmeta kā ievērojami
celmlauži mušu īpatnējību, uzsvēršanā
un mušu tiesību aizstāvēšanā sevišķ i mi-
nami: Valdemārs, Biezbārdis, Kronvalds,
Veinbergs, Vebers, Māteru Juris un tāvel citi.

Ka latviešu tautiskai presei šī viņas at-
klātā darbība un cīņa nebija viegla, sa-
protama lieta, kad iedomājās viņas dau-
dzos atklātos un slepenos pretiniekus, no
kuriem lielākie un iespaidīgākie bija vie-
tēja muižniecība ar viņas tāliem un spē-
cīgiem sakariem, kurus viņa allaž prata
veikli izlietot sava laba un latviešiem par
ļaunu._ Viņa nekautrējās dažreiz ari gluži
a _t k I a t i apsūdzēt latviešu tautisko presi,
ka ptem. 1883. g. bijušais Kurzemes
muižnieku vadonis, barons C. Recke
apgalvodams, ka šī prese esot vainiga -^
ko doraajip'! — pie slepkavībām un de-
dzināšanām. Tikai šoreiz vajadzēja ga-
dīties tai smalkai un satriecošai likteņa
ironijai, ka drīz pēc tam Tērbatā pie-

ķēra vācu korporācijas studentu Dāvida
Svarcu, kas 21 vietā bija pielaidis ugunit

Šaī tautiska virziena laikmetā, pagā-
juša gadu_ simteņa 90. gados, uzdīga
mušu dzīvē un presē jauns virziens —
demokrātiskais. Viņa dabīgais
cēlonis bija tautiskā virziena izviršana,
nogrimšana pa labai daļai seklumā m
novirzīšanas uz aristokratisma pusi, ia
ko nepārprotami izgāja ir tautiskā_ ideo-
loģija (jāiedomājas tikai pazīstama bro-
šūra .Politische Gedanken aus Lettland*
[1885.]), ir praktiskā dzīve (inteliģences,
t. s„tautiešu"_ novirzīšanās, attālāk turē-
šanas no_ mazākiem, zemāk stāvošiem
tautas brāļiem). Viss tas ar imperatīvu
konzekvenci radīja jauno strāvu. Par ša
jaunā virziena aizstāvi presē uzstājās
1886. g. nodibinātā otrā latviešu dienas
avīze .Dienas Lapa" ar savu demo-
krātiski-progresīvo programu. Vēlāk &
lapa (kopa ar_Dr. Zālīša vadītiem orgā-
niem) novirzijasnoteikti uz sociālisma
pusi, kuru vadīja un vada līdz Šim mūsu
sociāldemokrātiskā partija pa saviem gan
legāla, gan nelegālā kārtā iznākušiem
laikrakstiem. Ta ir s t r ā d n i ek u jeb
ta saukta proletariāta ideoloģija,
viņu interešu aizstāvība, kura ar prese*
palīdzību ari pie mums audzēta liela,
sevišķi pēc tam, kad ar mūsu rupnie«
ciskas dzīves straujo attīstīšanos pieauga
strādnieku masas rūpnieciskos centros,
kā Liepājā, Rīgā u. c. Kā katrai citai
dzīves idejai un viņas praktiskai pielā-
gošanai, ja tik ta neiziet uz valsts ārdī-
šanu, ir vieta brīvā zemē un brīvā prese,
tā, protams, ari sociāldemokrātu idejai.
Ciktāl ši ideja varēs realizēties dzīve
viņu daudz cildinātā .nākamības je»
sociālisma valstī", to radis nākamība,
kaut gan visi līdzšinējie piedzīvo-
jumi daudzos mazākos izmēģinājumos «ļ>
nupat visjaunākais mūsu lielajā kaimiņu
valstī devuši un dod tikai negatīvu*
iznākumus.

Ka sociāldemokrātu preses darbi»
bijuse nesamērojami vairāk apgr"llfla

vijas_ sūtnis paskaidroja savas valdības
vārdā, ka starpgadījums noticis bez val-
dības ziņas un nenozīmē pārmaiņu lat-
viešu robežpolitikā. Nākošā robežkomi-
sijas sapulcē noskaidrosies, vai šis saso-
dītais krogs pēc Talenta lēmuma pieder
Latvijai, kā mūsu kaimiņi to apgalvo,
vai ir Igaunijas īpašums, kā mēs to do-
mājam. Norēķināšanās jautājumā lat-
vieši ir ar mieru apspriest atlīdzības jautā-
jumu par visiem karagaitas izdevumiem,
un ne tikai par latviešu brigādes formā-
ciju vien. Saimniecisko sakaru nodibi-
nāšanas un tirdzniecības līguma noslēg-
šanas nolūkā Rēvelē nesen viesojās lat-
viešu finansu ministra biedrs Kārkliņš
Noskaidrojās, ka abām pusēm nāk par
labu, ja abas valstis laiž vest pāri savai
robežai otras valsts ražojumus bez mui-
tas. Pie šā jautājuma izstrādāšanas jā-
ķeras klāt.

Igaunijas attiecības ar Krie-
vi j u paasinajas, kad Igaunija pabalstīja
Somijas priekšlikumu tautu savienībai
Karelijas jautājumā un gribēja uzņemties
starpnieces lomu starp tautu savienību
un Krieviju. Krievu valdība pēc tam
piesūtīja Igaunijai notu, kurā atsaucās
uz dažiem gadījumiem pie robežas un
pārmeta, itkā Igaunija izlietotu diplomātu
pastu nelietīgi. Igaunija savā atbildē šos
pārmetumus pierādīja par nepamatotiem.
Šie starpgadījumi nav traucējuši abu
kaimiņu labo satiksmi, un Igaunijas at-
tiecības ar Krieviju ir vislabākās, tāpat
ka tas bija līdz šim.

Saimnieciski līgumi ar ci-
tām valstīm. Tagad uz dienas
kartības ir vesela rinda saimniecisku lī-
gumu ar Poliju, Krieviju, Itāliju un Vā-
ciju. _ Kooperācija starp Baltijas valstīm
attīstās gluži dabigā ceļā. Cerams, ka
igauņu tirdzniecības delegācijas ciemo-
jumatņ Polijā, ar kuru attiecības ir vis-
labākās, izdosies nodibināt saimnieciskus
sakarus starp abām valstīm.

Ā r 1 i e t u_ ministrijas un ār-
zemju sūtniecību darba re-
organizācija ir arī uz dienas kār-
tības. Līdz šim ministrijas sastāvs bija
mazs. Igauņu markas zemā kursa dēļ
ārzemes jāskopojas ar darbiniekiem, un
darbu lielāka daļa jāpaveic centrā. Val-
dība atzinuse ministrijas reorganizācijas
projektu par labu, un to šinīs dīenās
iesniegs riigikogum. Vispārējā iekārta
tāda pat ka agrāk, klāt nāk vēl tirdznie-
ciska un juridiska nodaļa, kas būs ko-
pēja ārlietu un tirdzniecības ministrijām
un rūpēsies par ārējās tirdzniecības no-

kārtošanu. Ārzemju priekšstavju skaits
samazināts, sevišķi Krievijā.

Igaunijas ar Ukraines miera-
līgumu Ukraine vēl nav ratificejuse,
jo ta grib vēl pārgrozīt līguma tekstu.
Tomēr igauņu delegācija drīzumā brauks
uz Ukraini, lai tur iesāktu Igaunijas pa^
valstnieku optaciju. Ukrainē ir vēl daži
simti igauņu, kas vēl nav optejuši Igau-
nijas pavalstniecību.

Polija

Baltijas konference.

Baltijas konferencē, kura noliksies
Varšavā marta vidū, ņems dalību bez
Polijas vēl Latvija, Igaunija un Somija.

(Poļu preses birojs.)

Žejihovskls Viļņas seimā.
Ģenerālis Žeļihovskis, kurš otrā dienā

pēc Viļņas seima rezolūcijas pieņemšanas
par pievienošanos Polijai, atbrauca Viļņā
ka privātpersona un ieradās ložā uz seima
pēdējo sēdi. Seima priekšsēdētājs Lo-
kucijevskis griezās- pie ģenerāļa ar runu,
cildinādams viņa raksturu, kā arī viņa
humanitāti un pacietību viņa valdīšanas
laikā. Seima locekļi sarīkoja Žeļihovskim
ovācijas. (Poļu preses birojs.)

Viļņa un Varšava.
Sagaida, ka šinī nedēļā Viļņas seima

locekļi dosies uz Varšavu.
(Poļu preses birojs.)

Ārzemes

Ditru premjeru apspriešanās.
Londonā, 26. februārī. (Reuters.)

Loid-Džordžs un Poankarē vakar noturēja
Buloņā apspriedi, kura ilga apmēram 4
stundas. Par to oficiāli ziņo, ka abi
premjeri visdraudzīgākā garā apskatījuši
dažus problēmus, kuriem ir sakars ar
Dženovas konferenci. Vienojās par ga-
rantijām, kas nepieciešamas, lai novērstu
tautu savienības pilnvaru aizkaršanu un
lai nodrošinātu sabiedroto tiesības repa-
rāciju lietā. Starp Anglijas un Francijas
valdībām panākta pilnīga saprašanās.
Itālijai iesniegs priekšlikumu noteikt
Dženovas konferences atklāšanas dienu
uz 10. aprili.

P a r i z ē, 26. februārī. Pēc Havasa
aģentūras ziņām, Buioņas apspriedē no-
skaidrojies, ka LoidDžordžs un Poankarē
vēloties parakstīt angļu-franču garantijas

līgumu visdrīzākā laikā. Paredzams, ka

Poankarē apmeklēs Londonu, lai vel
pirms Dženovas konferences par līguma
saturu varētu galīgi vienoties.

„Le Journal" ziņo, ka garantijas līguma
lietā nopietnu domstarpību vairs neesot,
jo Anglija piekrīt līguma termiņa paga-
rināšanai līdz 20 gadiem.

B or d o, 26. februārī. (Radio.) Havasa
aģentūras diplomātiskais redaktors tele-
grafē no Buioņas, ka Poankarē un Loid-
Džordžs pilnīgi vienojušies nepielaist
Dženovas konferencē diskusijas par Ver-
saļas, Senžermenas, Trianonas, Neilji
un Sevras miera līgumiem. Tā-
pat nekādā ziņa nedebates
par līgumiem, kurus no-
slēguse ar citam valstīm pa-
domju Krievija. Kanes konfe-
rencē pieņemtas rezolūcijas 6. pants,
kurā izteikta apņemšanas_ nēuzbrukt
citām valstīm, atstāj speķa sabiedroto
tiesības ķerties pie militāram sankcijām
pret Vāciju, ja ta nepildīs savus pienā-
kumus. Vispār Dženovas konference
nebūs kompetenta spriest par sabiedroto
tiesībām dabūt no Vācijas zaudējumu
atlīdzību (reparacijas), ne ari iztirzāt šis
atlīdzības lielumu un veidu.

Loid-Džordžs un Poankarē atzīst par

iespējamu, ka dažus jautājumus pec ap-
spriedēm Dženovā varbūt nodos tautu
savienībai, citus vajadzības gadījjimā
uzdos nokārtot tikai tieši ieinteresētam
valstīm. Dženovas konferenci nepar-
vērtīs par pastāvīgu, permanentu organi-
zāciju, kas varētu radīt nevēlamu konta
renei tautu savienībai.

Jautājumu par padomju valdības atzī-
šanu atliks uz Dženovas konferences
beigām, atstājot katrai valstij šini lietā
brīvas rokas. Padomju delegācijai
vajadzēs dot formālu atbildi uz jautā-
jumu par Krievijas agrākiem parādiem.

Eiropas atbruņošanās problēmu Dže-
novas konferencē neapspriedīs. Sa-
biedroto ekspertu konference sanāks pēc
iespējas visdrīzākā laikā, cik paredzams,
Londonā šīs nedēļas beigās. Anglijas,
Francijas un Itālijas ārlietu ministru ap-
spriede par tuvc austrumu problemiem
notiks_ tūliņ pēc tam, kad Itālijā būs
likvidēta ieilgusē kabineta krīze.

Parīzē, 26. februāri. Franču prese
ļoti apmierinātaar Loid-Džordža un Poan-
karē apspriedes rezaltatiem. .Matin" aiz-
rāda,ka Poankarē noteiktiapliecinājis Loid-
Džordžam Francijas apņemšanos darīt
visu, lai būtu sekmes angļu ierosināju-
miem Anglijas saimnieciskās krizes ap-
karošanai.
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Londona, 26. februārī. .Sunda*
Times" raksta: Loid-Džordžs atstājis Ba.
loņu ar gandarījuma sajutu par to, ķj
Anglijas un Francijas_ .entente cordiale»
atjaunota savā agrākajā stiprumā; Loki.
Džordžs pārliecināts, ka ta spēj tagad
piepildīt vislielākās cerības, kādas iztei->
kusi tie, kas šo .entente cordiale" uz.
skata par pamatakmeni Eiropas atjau.
nošanai. LTA.

Notikumi Krievijā.
Maskavā, 27. februārī. (Radio.)

No Samaras ziņo, ka Busulukas apriņķi
līdz 10. februārim reģistrēti 1740 bada
nāves gadījumi. Jau_ slimo ar bada
tūsku 18.000 iedzīvotāju. Bads pieaug
ar katru dienu. Reģistrēti gadījumi, kad
badā mirstoši cilvēki aiziet uz kapsēta
un izdara pašnāvību. Orska no 18.000
badacietējiem miruši vairāk ka 3000.

Maskavā, 27. februārī. (Radio.)
Smoļenskā saņemta Bašķiru republika»
valdības telegrama, kurā lūgts Smoļenskas
pilsoņu pabalsts. Bašķiru valdība_ ziņo,
ka janvārī 10 dienās Sterlitamaka vien
uzieti 300 badacietāju līķi. No 800.000
badacietējiem .palīdzību saņem tikai
80.000.

Bordo, 26, februārī. (Radio.) _ Sa>
biedroto ekspertu komisija Londona ap-
spriedīs jautājumu par ārzemnieku tie-
sību nodrošināšanu Kriecijā ar sevišķu
līgumu — tā sauktām kapitulacijām.

LTA. 1
Ugunsgrēss ogfu raktuvēs.

Berlinē, 26. februārī. Kādā rak-
tuvē pie Gleivicas izcēlies ugunsgrēks:
75 strādniekus, kuri tvanā zaudēja sa-

Sauna četru valstu savienība.

Četru lielvalstu savienība — Anglija ,
Amerika, Francija un Japāna — nodibi-
nājusēs jau kādu laiku atpakaļ tālo
austrumu jautājuma nokārtošanas nolūka.
Tagad laikraksti ziņo par četru valstu
savienības nodibināšanos Viduseiropa.
Līdz šim te pie lielā pasaules kara un
jaunu valstu izcelšanas bija nodibina-
jusēs triju valstu savienība, jeb tā sauktā
mazā antante, sastāvoša no trio
valstīm: Čechoslovaķijas, Dien-
v i d s l a v i j a_s (Serbijas, Melnkalnes
un dažām agrākas Austrijas slavu tauta
apdzīvotām provincēm) un Rumānijas.
Tagad nu saņemta no Bukarestas ziņa,
ka arī Polija kā ceturta locekle iestā-
jusēs mazajā antante, ta ka ta nu sa-
stāvēs pavisam no četrām valstīm.



maņu, izdevies atkal atdzīvināt. Neilgi
pēc tam izcēlies jauns ugunsgrēks. Pēc
līdzšinējās izmeklēšanas rezultātiem domā,
ka uguns pielikta aiz politiskiem mo-
tīviem. LTA.

izmeklēšana Ercbergera lietā.
Minchenē, 26. februārī. Bavārijas

tautas partija ir nemierā ar Badenes
valsts prokurora uzturēšanos Minchenē
sakarā ar izmeklēšanu Ercbergera no-
slepkavošanas lietā. Tiesiski pret šo
izmeklēšanu neesot ko iebilst, bet ta
novedot pie nev«lamas_ iejaukšanas Ba-
vārijas iekšējās lietas. Nepamatotas
aizdomas pret Bavārijas valdības iestā-
dēm atstājot ļoti nepatīkamu iespaidu.

Pie bijušā Bavarijas_ policijas prezi-
denta Poehnera sakara ar izmeklēšanu
Ercbergera lietā izdarīta kratīšana; ta
snav devuse nekādus rezultutus. LTA.
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Rīga

Lieli preses svētki
notika svētdien Rīgā par piemiņu, ka
priekš 100 gadiem mācītājs Vatsons no-
dibināja pirmo latviešu laikrakstu. Šim
gadījumam par piemiņu Rīgas latviešu
rakstnieku un žurnālistu biedrība sarīkoja
latviešu preses istādi Rīgas pilsētas muzeja
telpās (izstādebūs atvērta līdz 12. martam),
līdz ar svinīgu aktu Latvijas nacionālā
«operā un pēc tam viesīgu sadzīvi virsnieku
kluba telpās. Izstādē savākts kopā 3
istabās viss, kas lidz šim parādījies mūsu
periodiskā literatūrā, kopā ar žurnālistu
un to rakstnieku ģīmetnēm un rokrak-
stiem, kas piedalījušies mūsu laikrakstos
un žurnālos. Pie izstādes atklāšanas
bija klāt mūsu augstākie valdības priekš-
stāvji un daudz diplomātu. Izstādes
komisijas priekšnieks T. Z e i f e r t s at-
klājot teica garāku runu, patēlodams
mūsu avīžniecības attīstīšanos, viņas iero-
sinātajās rietumnieku 18. gadu simteņa
idejas, kas te darbojušās un darījušas
iespaidu uz mūsu preses izcelšanos, tad
asas preses dažādu šķirošanos, bet ari
viņas apvienošanos valodā u. t. t.

Velak svētku akta Operas namā arī ņēma
dalību vaivisi valdības vīri, kamēr uz ska-

tuves nostājas preses svētku komitejas lo-
cekļi ar goda prezidiju priekšgelā,
sirmo žurnālistu Krišjāni Baronu,
Satversmes Sapulces prezidentu J. Čaksti
un Latviešu rakstnieku un žurnālistu
biedrības goda locekļiem J. Raini,
Aspaziju un K. Skalbi. Mūsu
valsts galva J. Čakste atklāja sapulci
un runāja tuvāki par mūsu preses pirmo
darbinieku Vatsonu, kurš 1817. g.
8. augusta cēla priekšā Kurzemes māk-
slas un literatūras biedrībā savu projektu

par nodibināmo pirmo latviešu avizi, kurai
uzstādīja tādu programu, kas izpilda pil-
nīgi šo laiku laikrakstu vajadzības.
Laikraksts, kā zināms, sāka iznākt
1822. g._ Pēc šās runas Melngaiļa koris
nodziedāja trīskārtīgi mūsu valsts himnu,
un tad M. Ā r o n s sniedza pārskatu
par latvju preses attīstīšanos un viņas
darbību vispārīgi (to pasniedzam citā
vieta pilnīga veidā).

Kad pēc tam Satversmes Sapulces
prezidents tālāk sapulces vadību bija
nodevis Latv. rakstnieku un žurnālistu
biedrības priekšnieka P. Rozīša kga rokās,
nāca gara rinda delegātu, kas sveicināja
mutiski latviešu presi viņas 100 gadu jubi-
lejas dienā. Lai minam svarīgākos sveici-
nātājus : ministru prezidents Z. Meierovics
runāja visas valdības vārdā, pilsētas galva
A. Andersons, augstskolas prorektors,
profesors P. Šmidts, igauņu preses
priekšstāvis .Pāewaleht" redaktors Rebane,
Lietavas — Laurinaitis, Polijas — Ci-
narskis, Šveices — Blumers, Viļņas
lietaviešu preses — Biržiskas, Lietavas
telegrafaģenturas — Paļeckis, dažu lie-
taviešu laikrakstu vārdā — Prunska,
baltkrievu — Gareckis, .Rigasche
Rundschau" — Dr. P. Sīmanis, .Rižskij
Kurjer" — Saborovskis, .Cero^HH" —
Poļaks, .Rygos Baisas" — Jodavalkis,
.Dos Folk" — Hercbergs, nacionālas
operas direktors — J. Zālīts, latviešu
muziķu un konzervatorijas vārda —
profesors J. Vītols, nacionālā teātra —
J. Brigaders, dailes teātra — R. Veide-
manis, Daugavpils domes un latviešu
biedrības — Lecons, Rīgas latviešu bie-
drības — J. Cīrulis, .Alhance Fran^aise"
— Anna Ķēniņ un docents Segreste,
Amerikas žīdu preses pārstāvis Stupels,
grāmatizdevēju biedrības — J. Rapa
(liek priekšā dibināt preses darbinieku
palīdzības fondu, kuram no savas puses
apsola pirmo ziedojumu), latviešu iz-
glītības biedrības — P. Bļaus, māk-
slas veicināšanas biedrības — A. Ķē-
niņš, kultūras veicināšanas biedrības
— O. Krolls, nacionālās sieviešu līgas —
Dr. Zelma Cēsniek, latviešu-lietaviešu
vienības — J. Rīters, grāmatrūpnieku
strādnieku aroda biedrības — Cīrulis,
latviešu skolotāju savienības — P. Kūla,
Rīgas latviešu skolotāju savienības — V.
Zālits, Vidusskolu skolotāju biedrības —
Kūlis, lauksaimniecības centralbiedrības —
V. Skubiņš, tirdzinieku savienības — L
Upenieks, studentu padomes — Preis-
bergs, studentu savienības .Zemgalija"—
Karlsons, apvienoto korporāciju pre-
zidija konvents — Sietiņsons, studentu
biedrības .Viesturs" — Danart,
studentu biedrības .Daugaviete* —
btrautiņ, tautas augstskolas — Drillis,
Parizes latviešu pulciņa — A. Grāvīts,
valsts darbinieku arodbiedrības — Ra-
mats, Pērerb.- Ārīgās dziedāšanas biedrība

un no nacionālam jaunības savienībām —
Hermans un A. Laiviņš.

Ar rakstiem un telegramām sveicinā-
jumus sūtījuši starp citiem ārvalstu
sūtņi: Lietavas — Dr. Žaunus (adresi
latviešu valoda), Igaunijas — Seljamaa,
(latviski), Somijas — Reyno Svlvanders
(latviski) un Aroševs no padomju
Krievijas priekšstāvības Latvijā; Lat-
vijas priekšstāvji ārzemēs: Dr.
Valters (Romā), L. Sēja" (Amerikā), O.
Grossvalds (Parīzē), Nukša (Varšavā),
Seskis(Revelē),Fr.Grossvalds (Stokholmā),
Dr. Vojts (Berlinē), Latvijas legacija
Londona, K. Ducmanis (Kopenhāgenā),
ģeneralkonzuls Bīriņš (Londonā), Latvijas
ģenerālkonsuls Norvēģijā, A. Liepiņš
(Bazelē), izglītības ministrs A. Dauge
un L. Ausējs no Leipcigas, tad vēl
V. Purvits — no mākslas akadēmijas,
Kaudzītes Matīss, A. Deglaus u. c.
no ārzemēm vēl dažādi preses biroji
(Polijā, Itālijā, Norvēģijā u. c.) un visādu
laikrakstu pārstāvji u. t. t. Visi šie svei-
cinājumi būs turpmāk izlikti ieskatīšanai
preses izstādē, kura būs atvērta,
kā jau tejkts,|līdz 12. martam. Dažus
no zīmīgākiem un ievērojamākiem svei-
cinājumiem atzīmēsim turpmāk.

Nedējas ziņojums
par saslimšanas gadījumiem

ar lipigām slimībām Rīgā.
ko reģistrējuse laikā no 1922.g.l9.februara
līdz 25. februārim Rīgas pilsētas
statistiskā valde pēc ārstu paziņojumiem :

'£|J
Slimības nosaukšot! ?šga

tā*" «

Tvphusabdom. .... Vēdera tīls ... 1
Tvphus eranth .... Izsituma tīfs . . 5
Febris īecurrena . . . Atgulās drudzis . —
Febris interm. .... 5*urva drudzis , . —
Variola et varioiois . . Bakas —
Morbilli Masalas .... 4
Scarlatina Šarlaks 5
Tussis convulsiva . . Garais klepus . . 1
Diphtheritis Difterits , . . . 2
lnfluenzacumPnenmonialnfluenca . , . . 26
Cholera asiaitea . , . Āzijas kolieta . —
Dvsenteria Asins sērga . . —
Parotitls epidemfca . . Ģīmja saiflkums . 3
Vulvo-Vaginitis gonorrnoica ...... —-

Latvijas valsts darbinieku arodu
biedrība, sakara ar iekustināto darba
laika pagarināšanu un štatu samazinā-
šanu, sasauc ceturtdien, 2. martā,
pulksten 6 vakarā, lielās Ģildes telpās
plašu visu valsts darbinieku sapulci.

Valde.

un apdraudēta, nekā tautiskā jeb pilso
niska prese, pats no sevis saprotams,
kad ievēro to, ka visa ši partija un viņas
darbība agrākā carisma laikā bija cieši
aizliegta un sodāma. Tādēļ viņu dar-
bība toreiz varēja norisināties vairāk ti-
kai ilegala ceļā. Par šiem apstākļiem
runā jo gaišu valodu sekošā statistika
No 1906. līdz 1912. g. par .Cīņas" ie-
spiešanu un dažādu sociāldemokrātisku
izdevumu rediģēšanu un līdzdarbību pie
rediģēšanas darbiem sodītas kopā 37 6 6
personas. Parasti mazākais sods bija
nometināšana uz mūžu Sibīrijā. Kādussodus sprieda vēl 1909. gadā, par to
liecina .54 vīru prava% kurā piesprieda
par darbību_ ilegālas organizācijās
un tipogrāfijas vienā rāvienā 1 2 6

?g..a d . ™ -katorgas. Ka arī
pilsoniska prese daudz cieta 1995., 1906.
un 1907. g., lielajā Krievijas reakcijasaika, zināma lieta. Ari pie viņiem aiz-
liedza vienu avisi pēc otras tin redak-
torus bāza cietumos.

Runājot par mušu preses iespaidu uz
mušu dzīvi, mušu kultūras celšanu, ne-
varu aizmirst vēl sevišķi neminejis'rnūsu
saimnieciskās dzīves straujo
uzplaukšanu priekš Vara laik-
meta (no apm. 1908. līdz 1914. g.).
'Gan pie tam piepalīdzēja daudz vien
par visu zemi pārklātais dažādu lauk-
saimniecisku biedrību tīkls ar viņu da-
žādiem pārraugiem un instruktoriem, bet
tas viss gāja roku rokā ar presi, gan
arodniecisko, gan vispārējo. Mūsu laik-
raksti izgāja šaī laikmetā tik lielā skaitā
tiklab pilsētās, kā uz laukiem, kā vēl
nekad. Grūti bija uziet uz laukiem
inteliģentāku saimnieku, kam nebija
®aja sava laikraksta, pat pa 2 un 3.

Bet tad uznāca lielais karš, kas
daudz ko mūsu dzimtenē ispostīja. Viņš
nesaudzēja ari mūsu presi. Ari ta
dabūja izciest savu grūto bēguļu jeb
svešniecības likteni. Bieži tai nāca
prātā un spiedās sirdī šaī laikmetā
vēsturiskie sāpju vārdi: .Pie Bābeles
upēm, tur mēs sēdējām un raudājām,
kad pieminējām Ciānu." Bet ari šaī
bēdu laikmetā mūsu prese izpildīja savu
uzdevumu. Viņa nesnauda, nerezignēja,
bet bija nomodā un strādāja visur, kur
vien tik atrada vietu, kur savu galvu
varēja piemest un kur bija kāds pulciņš
tautiešu kopā. Tā latviešu prese toreiz
izklīda pa visu plašo Krie-
viju, sākot no Pliskavas, tad Pēterpils,
Maskavas, Charkovas, Odesas, Omskas
un beidzot ar Vladivostoku. Visur te
atskanēja latviešu preses balsis un ap-
brīnojami vienprātīgi, ka ,mēs latvieši
neesam satriekta tauta. Esam gan
cietuši, bet neesam 1 aust i".
Visur mudināja uz kopošanos un iztu-
rēšanu līdz galam, laj nāk kas nāk-
dams. Visur skanēja cauri dzīļas
.dzimtenes mīlestības" skaņas; viena
avize (Charkovas) šo mīlestību apzīmēja
1918. g. vasarā .acumirklī pat par
latviešu vienīgo mantu": „lz
kuzdami krievu masā mēs varam tikaj
grimt, norobežodamies tautiskā kopuma
mēs varam tikai celties. Mums jādzīvo
līdzi Latvijas bēdām un priekiem. Tad
būsīm stipri..." Ar dziļas cienības
un atzinības jūtām jānoraugās uz ša
laikmeta latviešu presi katram, kam lat-
viešu vārds un latviešu tauta nav tukšas
skaņas.

(Turpmāk beigas.)

Māksla

Nacionālais teatrs. Otrdien, 28. fe-
bruāri, tautas izrāde par lētām cenām
Moljera komēdijas »T a r t i f s" un
.S ka peņa nedarbi*. Trešdien,
1. marta, interesanta izrāde: aktieris un
režisors Teodors Lācis uzstāsies
karaļa Līra lomā Šekspīra traģēdijā.
Ceturtdien, 2. martā, pulksten 5 skolēnu
izrādē J. Raiņa panāksnieku dziesma
.Krauklītis'. Teātra direkcija.

Tirdzniecība un
rūpniecība.

Kursi.

Valūta 1
Rigā

__________^_________ 28. februāri.

Angļu mārciņa ........ 1000—1020
Amerikas dolārs 224.25—230.25
Francijas franks 20.75—21.50
Beļģijas franks ......... 19.50—20.00
Šveices franks —
Itālijas līra —
Zviedrijas krona 60.50—61.50
Norvēģijas krona 38.50—3950
Dānijas krona 47.50—48.50
Austrijas krona —
Čechijas krona 4.15—4.25
Holandes guldenis 87.00—88.50
Vācijas marka 96—101
Ostrublis —
Somijas marka 4.64—4.74
Igaunijas marka 0.68—0.73
Polijas marka 0.00—O.C8
Padomes rbļ —
Zelta iranks 0**8) 50.00
10 rbļ. zelta 1200.00

Rīgā, 1922 g. 28 februāri.

Valsts krāj- un kredītbanka
5 ilinski, E. Auikaps.

Teiegrarnas
(Latvijas telegrāfa aģentam ānseiajn tdcgtamas. >

_K a u n ā, 27. februārī. (ELTA.) Klai-
pēdas apgabala leiši ievelējuši jaunu
nacionalpadomi un aizsaukuši savus
priekšstāvjus no apgabala valdības, jo
okupācijas pārvalde veicinot leišu tālāko
ģermanizēšanu.

H e 1 z i ņ f o r s ā, 27. februārī. Somu
prese publicē brālīgus sveicienus latvju
presei 100 gadu pastāvēšanas svētkos.

H e 1 z i ņ f o r s ā, 27. februāri. Somijas
parlamenta frakcijas turpina dzīvi pār-
runāt jautājumu par Baltijas valstu sa-
vienības dibināšanu.

Maskavā, 27. februārī. (Radio.)
No Archangeļskas ziņo, ka guberņas pa-
domju kongresā nolemts bijušā Solo-
veckas klostera bagātības izlietot bada-
cietēju pabalstam. Par klostera dārg-
lietām iespējams nopirkts maizi vairāku
miljonu badacietēju vajadzībām.

Berlinē, 26. februārī. Minchenē iz-
darīts neizdevies atentāts pret bijušo
Bulgārijas karali Ferdinandu.

Berlinē, 26. fearuari, Uz Krievija
saimnieciskas informācijas nolūkā izbrau-
kuši trīs vācu rūpniecības priekšstāvji.

B e r 1i n ē, 26. februāri. Dānijas strād-
nieku un darba devēju konflikts paasi-
nājies. Odenzejā un Veilē notikuši nemieri.

Berlinē, 26. februārī. Starptautiskā
Elbas komisija sarunās, kuras ilga 3 ne-
dēļas, panākuse vienošanos par jauna
Elbas līguma slēgšanu. Līgums garantē
kuģniecības brīvibu uz Elbas un visu
tautu vienlīdzīgas tiesības šinī lieta. Lai
Čechoslovaķijai atvieglinātu brīvu satiksmi
ar jūru, paredzēti sevišķi tranzita atvieg-
linājumi.

Londonā, 26. februārī. No Johan-
nesburgas (Dienvidafrikā) ziņo, ka vienā
no dziļajām raktuvēm pilsētas tuvumā
notikuši pieci dinamīta sprādzieni. Ļaun-
daru nolūks bijis pārtraukt darbus vienī-
gajā šachtā, kur pašlaik tiek strādāts.
Elektrības spēka stacija sagrauta, tomēr
darbs raktuvē nav apturēts,

Londona, 26. februārī. Tautu
Savienības finansu komisija Londonā ap-
spriež jautājumu par finansielā pabalsta
piešķiršanu Austrijai. Nolēma uzaicināt
Austrijas finansu ministri Guertleru iera-
sties Londonā.

Londonā, 26. februārī. No Ziemeļ-
amerikas ziņo par lielu dinamita sprā-
dzienu Čikāgas tuvumā. Zaudējumi pār-
sniedz 4 miljonus dolāru. Gaisa satrici-
nājums pilsētā bijis ārkārtīgi stiprs un
skaidri jūtams pat 50 angļu jūdzes uz
ziemeļiem no Čikāgas.

Londonā, 27. februārī. Loid-
Džordžs izteicies Reutera korespon-
dentam, 4ca pilnīgā vienošanās ar Poan-
karē padarot tālākās apspriedes pirms
10. apriļa nevajadzīgas. Sabiedroto
vienība esot tagad stiprāka
kā jebkad. Francija un Anglija
kopīgi strādāšot Eiropas atjaunošanas
darbā. Loid-Džordžs uzsver, ka ne-
redzot vairs šķēršļus angļu-franču līguma
noslēgšanai.

Romā, 26. februāri. Ārlietu ministra
amatu jaunajā Itālijas kabinetā uzņēmies
senators Šancers, kurš vadīja itāļu dele-
gāciju Vašiņtonas konferencē.

V a ši ņ t o n ā, 26. februārī. (Reuters.)
Senāta ārlietu komisijā iztirzāti Vašiņ-
tonā parakstītie līgumi par Kluso okeānu,
karaflotu ierobežošanu un zemūdenslaivu
kara metodēm. Komisija izteikusēs par
šo līgumu ratificēšanu.

Redaktors: M. Ārons.

Kfi pielikums šim numuram iet Ildzi

„ Latvijas Sarkanā krusta
piecklasfgās loterijas noteikumi".



Citu iestāžu slud.
Ka^a saimn. pārvalde

pārdos vairāksolīšana 14. martā S. g.
Lielplatones muiža, pie Meitenes stacijas

dažādus lauksaimniec
rīkus un mašīnas, i

Tuvākus paskaidrojumus sniedz muižas
saimniecības vadītājs un K. S. P. pārtikas
daļā, Rīgā, Nikolaja ielā M° 10/12, dz. 10.

Blomu pagasta tiesa,
Valkas apriņķī, pamatojoties uz saviem
šas dienas lēmumiem, ar šo Izsludina,
ka 23 martā 1922. s, pulksten 12
dienā, viņa izdos Blomu pagasta namā

vairāksolīšanā
uz renti uz vienu gadu, skaitot no
6. maija 1922. 9. līdz 23. aprīlim
1923. s-_ sekošas tiesas pārziņa atro-
došās mājas:

1. Mirušā Pētera Trauberga manti-
niekiem piederošo māju .Dukuli" (64pūrv .
aramzemes, 41 pūrv. pļavu un 32 pnrv.
ganibu).

2. Juflusarn Albertam, kurš atrodas
padomju Krievļjā, piederošo māju .Lejas
Viķeri" (70 purr. aramzemes, 38 pūrv.
pļavu un 40 pūrv. ganibu). Pie solīšanas
tiks pielaistas tikai tās personas, kuras
līdz pulksten 11 rītā, 23. martā S. g.,
bus iemaksājušas tiesai 1000rbļ. z loga.
Nosolītajam tūliņ pēc nosolīšanas tiesai
jāiemaksā l/3 daļa no nosolītās gada
rentes sumas. Tuvāki noteikumi ieska-
tāmi pagasta tiesa katru ceturtdienu no
pulksten 10—3 diena un torga dienā
Udz pulksten 12 dienā.

Blomu pag. tiesā, 23. februārī 1922. g.
Priekšsēdētājs P. Strāls.

Darbveža v. i. Ed. Ozoliņš.

Rīgas cementfabrikas
paiju sabiedrība

sasauc ceturtdien, 23. martā 1922. «.pulksten 1 dienā, Rigā, liela Ķēniņi
ielā >fe 28

ārkārtēju Gita sapulci.
Dienas kārtība:

1) Gada pārskats no 1915.—1921. <r
līdz ar revizījas komisijas ziņoju^

2) Jautājumi un priekšlikumi. Valdi

Paziņojums.

Ofm plīīsta valde
dara zināmu, ka sākot ar 1 martu
1922. g.,

tiek atvērta

MMiM nodala"
ar darbības rajonu Ci rāvas un Dzērves
pag. Nodaļas sēdeklis Cīravas mācītajā
muižā.

Cīravā, 22. februāri 1922. g. M> 207
Pagasta priekšnieks G. L u z e r s.

Darbvedis Aug. K a 1e j i ņ š.

Ūtrupe.
Mii aiiiļļa priekšnieka II. Ir. i*
dara vispārībai zināmu, ka 10. martā
š. g„ Dundagas-Dumal mājās tiks pār-
dotas vairāksolīšanā Kārlim Eichleram
piederošas mantas, fonda zemes nomas
naudu piedzīšanai.

Pārdošanā nāk ērzelis, novērtēts uz
8000 rbļ. un 1 govs, nov. uz 1537 r. 50 k.

Ventspils apr. pr. pal. II. iec. (par.).

Dažādi sloefināj.
Viļķenu pagastam,

Valmieras apr., ar nākošo mācības gadu
pag. ieSķirtaja R u s t u ž u muižā jaun-
ierīkojamai I. pakāpes pamatskolai

vajadzīgs

skolotājs-pārzinis,
vēlams muzikālisks. Kandidāti, kuri
velētos šo vietu pieņemt, tiek uzaicināti
ierasties 17. martā 1922. g., pulksten
1 diena, pie pag. padomes uz nolīgšanu,
vai iesūtīt rakst. pieteik. līdz min. dienai.

1 Pagasta valde.

Vidzemes divizliai saieiDietMs dala
izdos caur mutiskiem torsiem
2000 p. rudzu salmu un 3000 p. auzu
salmu piegād. diviz. karaspēka vajadz.

Torgi notilis Rīgā, Vidzemes kazarmēs,
Tambovas ielā, divīzijas pārvaldes saimn.
dajas kanci., 9 martā š.g., pulkst. 10ritā.

Piegādātāji tiek uzaicināti iesniegt līdz
augša norādītam laikam nomaksātus ar
20_sant. zīmognodokli lūgumus, pēc ie-
spējas ar paraugiem, dēļ pielaišanas pie
mutiskas sacensības.

Sīkākus noteikumus var dabūt lasīt
ikdienas min, pārvaldes saimniec. daļā.

TO R CT.
Pamatojoties uz. attiecīgiem valdības

rīkojumiem, ar šo tiek paziņots, ka vai-
rāksolīšanā pārdos:

1) 14. martā i. g.. pīkst. 10 ritā, Rem-
bates muiža, zemju pārziņa kanclejā, lik-
vid. Krapes muižas saimn. rudzus 139p.
un Lēdmanes muižas 2 kaudzes ziemāju
salmu; 2) 16 martā š. g., Ozolu muižā,
10 pudu āboliņa seklas, 1918. g. ražas.

Tuvākas ziņas un pārdodamo rudzu un
āboliņa paraugus, var apskatīt zemju
pārziņa kanclejā katru dienu no pulkst.
8—6 Krapes muiža, pie Bergmaņa un
Ozolu muižā pie Orāviša kgiem.

Rīgas apr. II. raj. v. z. pārz. J. R u d z ī t s.
Darbvedis N. Bardzln

2 Liepājas kara ostas flalkāT
pārdos 10. martā S. g„ pīkst. 10 rītā,

vairāksolīšanā
ttolopiiiiDiKietaisi
kura atrodas Liepājas kara ostas darbnīcās.

Personas, kuras vēlētos minēto ietaisi
pirkt, tiek uzaicinātas ierasties uz at-
klātu vairāksolīšanu Liepājas kara ostas
darbnīcas 10. marta, pulksten 10 rītā.

Ierodoties minētā dienā darbnīcās,
katram torgti dalībniekam jāiemaksā
kara ostas darbnīcu kase 10.000 rbļ.
drošības naudas.

Minēto ietaisi var apskatīt kāja ostas
darbnicu noliktavas saziņa ar direkciju.

Tuvākas ziņas par torgu noteikumiem
sniedz kara ostas darbnicu darbvedība.

īiates pagasta vali
izsludina par nederīgu šīs valdes
Anetal Kristapa m. lazdin 14. jūnijā
1920. gadā, zem Ni> 277 izdotu pasi,
kura pieteikta par zudušu. 2 Jfe 441

iespiests valsts tipestālijā.

KONKURENCE.
flciilasailo Miojii. 11anāla, talaaljal

niiīs linu aiis
vasaras darba uzvalkiem, apm. 2000
kv. aršīnas.

Piedāvājumi, nomaksāti ar attiecīgu
zīmognod., līdz ar paraug, uzdod, audumu
platumu, iesniedzjtidz 10. martam i. g.,
pulkst. 10 rīta, slēgtas aploksnēs ar uz-
rakstu: ,Uz 10. marta š. g. konkursu*,
nepilngadīgo zemkopības un amatniec.
kolonija Irlava, Tukuma apr.

Cena uzrādāma Latvijas rubļos franko
kolonijā. 3

Piegādāšanas laiks pēc vienošanās,
bet ne vēlāk, ka līdz 15. aprilim š. g.

Lielauces pagasta valde,
ar šo dara zināmu vispārībai, ka sākot
ar 18. februāri 1922. g., Lielauces
pagasta namā

ir atvērta

j&lBriA aefli".
ar darbības rajonu Lielauces un lies
pagasti. Sēdes dienas trešdienās un
sestdienās no pulksten 10—2 p. pusd.

Pagasta valde.

Kalnciema pag. valde,
Jelgavas apr., lūdz Kurzemes pagasta
valdes paziņot šai pagasta valdei, vai
neatrastos pagasta valdes archivos

Jmmguberņas avizes"
par 1880. un 1881. g.g.

Kalnciemā, 21. februārī 1922. g. ,
Priekšnieka pal. J. Pažags.

3 Darbveža v. i. Ulmanis.

NnfjļnijĀfji un uzskatama par nederīgs
IlUiuUuClū no Aizputes pilsētas valdīs
izd. zirgu pase Jvfe 26, uz Hiršmase
Hone vārda.

Ukun DiaUlbaB Aknlnm knnai
1922. gada 2. burtnīca

iznākuse un dabūjama valsts spiestuvi,
pilī, 1. istabā, kur ari vienīgi jāgriežS*
x ar pieprasījumiem. x

Maksā bez piesūtīšanas 20 rbj.,
:-: ar piesūtīšanu 22 rbļ. :-:

Saturs:
19) Pārgrozījumi pagaidu noteikumos

par pagastu un apriņķu nodokļiem
20) Noteikumi par nodevu likuma 202.p.

2. un 3. pķ. atcelšanu.
21) Noteikumi par visu naudas soda

pārrēķināšanu zelta frankos un pat
kriminālu un disciplināru lietu pto-
kritības tiesām un kara priekšnieci»
bai attiecīgu grozīšanu.

22) Pārgrozījumi 1920. g. 15. marta
likuma par atlīdzības izsniegšanu
sērgu deļ nogalināto un sērgās
kritušo lopu īpašniekiem.

23) Noteikumi par tiesu iekārtas tis
civil- un kriminālprocesa likumu
dažu pantu grozīšanu.

24) Noteikumi par miertiesnešu kompfr
tences paplašināšanu civillietās.

25) Pārgrozījums noteikumos par dažie»
pārgrozījumiem valsts pārvaldes lietu
tiesāšanas kārtībā.

26) Pārgrozījumi un papildinājumi no-
teikumos par tirdzniecības-rūpnleei-
bas nodokli.

27) Pārgrozījumi un papildinājumi rūp-
niecības darba likumā.

28) Papildinājums noteikumos par ā>
zemju pasēm.

29) Papildinājums alkoholu saturošs
vielu ražotavu un tirgotavu patentu
nodokļu sarakstā,

30) Pārgrozījums pie 1921. g. 30. auga»*"
pārgrozījumiem noteikumos par kaļ8
zaudējumu komisijām.

31) Noteikumi par „Zemes Ierīcība
Vēstnesi".

32) Papildinājums likumā par būvkoļ»
izsniegšanu lauksaimniecības vaja-
dzībām.

33) Papildinājums valsts īpašuma pā*"
valdes_ likumā par izpirkšanas aktu
nodevām.

34) Pārgrozījumi pagaidu noteikuntt*
par zemes ceļu labošanu. ..

35) Pārgrozījumi rīkojumā par n??r
no nekustamiem īpašumiem p ilsēta»
un miestos.

36) Noteikumi par medīšanu.
37) Noteikumi par mežaizsardzību.
38) Noteikumi par nodokli no peļ*ļ

šiem līdzekļiem un pa iekšējie*
ūdensceļiempārvadājamiemmrialiem. «-

39) Noteikumi par dārgmetāla saturos»
priekšmetu pārbaudīšanas un *W
mešanas nodevām._.40) Noteikumi par zvērinātu mērni"
un viņu palīgu darbību. -

Nacionālais teatrs.
Otrdien . 28. februāri, pulksten 7 vak»»

Tautas izrāde:
1. „(Taxtifs ". ..<

2. ,.ifiapena «««*«??'M
Trešdien, 1. martā, pulksten 7 va»»-

Teodora Lāča viesošanās-
.,3£aweaM& jCre's "-

Latvlias valsts ierēdņu kooperatīva
Madonas nodalās valde,

pamatodamas uz pilnas biedru sapulces
nolēmumu, sasauc 12. martā 1922. g.,
pīkst. 11 dienā, Madona, vietējā mier-

tiesneša kga kameras telpās

olneija pilno biodru sapil
-ar sekošu dienas kārtību:
1) Revizijas komisijas ziņojums.
2) Pag. 1921. g. darbības pārskata pie-

ņemšana.
3) Nodaļas pārorganizešanās patstāvīgā

kooperatīva.
4) Vēlēšanas.
5) Dažādi priekšlikumi un jautājumi.

Biedri tiek lūgti neiztrūkstoši ierasties
puna skaita.

Piezīme: Ja uzrādītā laikā nesa-nāktu pietiekošs biedru skaits, tadsapulce tiks noturēta tai pašā dienā
pulksten 2 pēc pusdienas, pie katra
biedru skaita. Valde

Bijušās tipogrāfijas ,.Darbs un Zinlba-
sabiedrības likvidācijassapulce notika 9. februārī 1922 eJa kam vel būtu nokārtojamas ar" bie-drību kādas darīšanas, tam jāpieteicas līdz
Lp^Th *- s« Biedri savas pai)as ™izņemt līdz 1. augustam i. g Pēcl.augusta 1922. g. pāri palikušie līdzekļipariet atjaunotas drukatavas .Darbs unZtmba īpašumā, saskaņā ar likvidācijassapulces lēmumu. '

.Darbs un Ziniba' sabiedrības
likvidācijas komisija

Rēzeknē, L.Ludzas ielā N- 90

Jelgavas apgabaltiesa,
uz 1921. g. 1. februāra lik. par laulību
50. un civ. ties. tik. 339, 366., 693.-698.
pantu pamata, ar šo dara zināmu Jē-
kabam Pusvāctetlm, ka tiesa 29. okt.
1921. g., aizmuguras nosprieda viņa
laulību ar Ievu Pusvāciet, dziro. Odziņ
šķirt.

Jelgavā, 20. februāri 1922. g.
Priekšsēdētāja b. v. R. M i 11e 1 s.

Sekretārs Zandersons.
i

Jelgavas apgabaltiesa
dara zināmu vispārībai, ka uz šās tiesas
nolēmuma 10. martā 1921. gadā ir
iecelts aizgādnis promesošo Jelgavas
nekustamā īpašuma īpašnieku Ravēs,
Ievas, Lības un Ābrama Neubergu
mantībai.

Jelgavā, 21. februārī 1922. g. LJ* 207/21
Priekšsēdētāja v. M a t i s o n s.

Sekretārs Zandersons.

Liepājas apgabaltiesa,
16. janvāri 1922. g. uz 3Sņa Niedre
lūgumu un pamatojoties uz 18. marta
1920. gada likumu un civ. proc. lik.
2081.—2086. _p. p. nolēma: 1) parādu
7000 rbļ. pēc obligācijas, izdotas uz
Gotlibas Olgas Karolinas Atteman vārda
un 1911. g. 3. augustā nostiprinātas uz
Ortei, Oskaram, Melenei Elizabetei,
Kārlim Hermanim un Emīlijai Martai
Kazlovski piederošas nekustamas mantas
Liepājas pilsētā, zem hip. t& 3480,
atzīt par pilnīgi samaksātu līdz ar visām
procentēm; 2) atvēlēt lūdzējam pieprasīt
zemes grāmatu nodaļā minēto parādu
izdzēšanu iz zemes grāmatām; 3) iemak-
sāto naudu glabāt tiesas depozītā lidz
kreditora Ierašanai » kujam tad naudu
izmaksāt.

Liepājā, 20. febr. 1922. g. 811/21
Priekšsēd. b. V. Bienenštams.

Sekretāra pal. v. i. E. Hun.

Liepājas apgabaltiesa
uz sava 9. februāra lēmuma pamata
1922. g. meklē uz muitas lik. 1045 1.,
1061. un 1065. p. apv. Sroll Falkl Leiba
dēla Hlneru, kura pazīšanas zīmes se-
košas :

35 g. vecs, pēc tautības ebrejs, pie-
derīgs pie Lietavas,. Možajku apr. Sidiku
miesta, vidēja auguma, nēsā brilles.

Katram, kam zināmaSrolaHinera dzīves
vieta, vai ari kur "atrodas viņam piederoša
manta, par to nekavējoties jāpaziņo Lie-
pājas apgabaltiesas kriminalnodaļai, vai
tuvākai policijas iestādei.

Tiesas loceklis M e 1v i 1 e.
Sekretāra v. i. O. Treilands.

Liepājas apgabali, reģ. nodaļa
uz civ. pr. lik. 1460n. p. pamata paziņo,
ka saskaņā ai tiesas lēmumu 9. janvāri
1922. g. kooperatīvu sabiedrību un viņu
savienību reģistra 1. daļā ir ievests
kooperatīvs, kufa valde atrodas Dundagā.

Liepājā, 17. febr. 1922. g. 148/21.
Reģ. nod. pārzinis: C i n c e 1 s.

Par sekretāra pal. J. A1 d e rm a n s.

Liepājas apgab. tiesa, reģ. nod.,
uz civ. proc. likuma 1460/71. p. pamata,
paziņo, ka saskaņā ar tiesas lēmumu
16. janvārī 1922. g., kooperatīvu sab.
un viņu savienību reģistra 1. daļa ir
ievests kooperatīvs zem nosaukuma:
,.liedzes pagasta un viņa apkārtnes
savstarpālfi ugunsapdrošlnāšanas
biedrība", kuras valde atrodas Medzes
pagasta.

Liepājā, 17. febr. 1922. g. Nē 147/21.
Reģistr. nod. pārz. Ci ne els.

Par sekretāra pal. J. Aldermans.

Biedrības valdes sēdeklis atrodas
Lielabguldes muižā.

Jelgavā, 21. februārī 1922. g.
Reģistr. nod. pārz.<iesn. R. MUHers.
Sekretāra pal. v. i. D. L ešin3kis.

Jelgavas apgabalt. reģ. nodaļa,
pamatodamās uz civ. t. lik. 1460". p. pa-
tlņo, ka minētā tiesa, civilnodaļas
20. febr. i 922. g. atklātā sēde nolēma
reģistrēt Eķengrāves izglītības bie-
drību, ievedot viņu to biedrību reģistra
pirmajā daļā. kuram nav peļņas iegūša-
nas mērķa.

Biedrības valdes sēdeklis atrodas
Skengrāves miesta, Jaunjelgavas apr.

Jelgavā, 21. februārī 1922. g.
Reģistr. nod. pārz. tiesn. R. Miillers.
Sekretāra pal. v. 1. D. Lešinskis.

Jelgavas apgabaltiesa,
uz civ. ties. kārt. 1967., 2011.—2014. un
2079. p. nn vietējo privāttiesību 2451. p.
pamata, uzaicina visus, kam būtu kādas
ierunas pret 2. decembrī 1921. g. mirušā
Paula Paula dēla iemaņa notarieiu
testamentu no 22. aprīļa 1921. g., Vai
kas velētos pieteikt savas tiesības uz
minētā Paula Lēmaja mantojumu, kā
mantinieki, legataii, fideikomisari, kre-
ditori un t. t., pieteikt tādas ierunas
vai tiesības šai tiesai sešu mēnešu
laikā, skaitot no sludinājuma iespie-
šanas .Valdības Vēstn.*.

Pēc termiņa notecēšanas tiesa nekādu
ierunu nepieņems un nepieteiktas tiesības
ieskatīs par spēku zaudējušām.

Jelgavā, 20.febr. 1922.g. L.N»246/22.g.
Priekšsēdētāja v. A. Lauke.

Sekretārs Zandersons.

Jelgavas apgabalt. reģ. nodaļa,
pamatodamās uz civ. ties. lik. 14607i. p.
paziņo, ka minēta tiesa, civilnodaļas
20. febr. 1922. g. atklātā sēdē nolēma
reģistrēt Auru un apkārtnes pagastu
lauksaimniecības biedrību ..Panā-
kums" , ievedot viņu to biedrību reģistra
pirmajā daļā, kurām nav peļņas iegūša-
nas mērķa.

Jelgavas apgabaltiesa,
uz civ. ties. kārt. 1967., 2011., 2014. un
2079. p. p. pamata, uzaicina visus, kam
būtu uz 5. augusta 1910. g. mirušā Jel-
gava, Anša Anla d Fogeļa atstāto
mantojumu kādas tiesības, kā mantin.,
leģatariem, fideikomisariem, kreditoriem
un t. t., pie teikt savas tiesības šai tiesai
aešu mēnešu laikā, skaitot no slu-
dinājuma iespiešanas dienas .Valdības
Vēstnesī*.

Termiņā nepieteiktas tiesības ieskatīs
par spēku zaudējušām. L. N°298/22.g.

Jelgavā, 21. februāri 1922. g.
Priekšsēdētāja v. M a t i s on s.

Sekretārs Zandersons.

ftigas apgabalt. reģistr. nodaļa
«z civ. proc. lik. 1460. p. pamata pa-
z'.ņo, ka saskaņa ar apgabaltiesas admi-
nistratīvas nodaļas lēmumu 15. februārī
1922. g., reģistrēta kooperatīva sa-
biedrība zem nosaukuma: ,,Ungurpils
lauksaimniecības mašīnu lietošanas
biedrība".

Sabiedrības valdes sēdeklis atrodas
Alojā.

Priekšsēd. v. E. Bitte.
Sekretāra p. J. O š s.

Rīgas apgabalt. reģistr. nodala
uz civ. proc. lik. 146Qn. p., pamata pa-
ziņo, ka saskaņā ar apgabaltiesas admi-
nistratīvas nodaļas lēmumu 15. februārī
1922. g. reģistrēta bezpeļņas sabie-
drība zem nosauk.: Studentu biedrība
,k"oFpo?adia Fraternltas Battica".

Sabiedrības valdes sēdeklis atrodas
Rīgā.

Priekšsēdētāja v. E. Bitte.
Sekretāra p. J. O š s.

Tiesu sludinājumi
Rīgas apgabalt. 3. civilnodaļar
nz Latvijas civitlik. kop. 36. ppiezīmes
pamata, ar šo paziņo vispārībai, ka
ielzers Bēra dēls Stroni un Žennlļa
Oersona meita Goidberg noslēguši sav-
starpēju laulības līgumu pie Rīgas notāra
A. Meike 6. februārī 1922. g., reģistra
J* 1451, ar kuru viņi, attiecībā uz viņu
noslēdzamo laulību, ir atcēluši Balt. gub.
civillikumu 79. un turpm. p. p. paredzēto
laulāto mantas kopību.

Rigā, 21. februāri 1922. g. L. Jvfe. 1251
Priekšsēdētāja v. Ve i d n e r s.

Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabalt. reģistr. nodaļa
uz civ. proc. lik. 1460". p. pamata pa-
ziņo, ka sask. ar apgabalt. adin. nod. lem.
15. februāri 1922. g. reģistrēta koopera-

tīva sabiedrība zem nosaukuma: .,Piņķu
savstarpējā uguns -apdrošināšanas
biedrība".

Sabiedrības valdes sēdeklis atrodas
Piņķu pagastā.

Priekšsēdētāja v. E. Bitte.
. Sekretāra p. J. O šs.

Rīgas apgalt. reģistrac. nodaļa
nz civ. pr. lik. 1460. p. pamata pa-
ziņo, ka saskaņā ar apgabaltiesas ad-
ministratīvās nodaļas lēmumu 15. februārī
1922. g. reģistrēta kooperatīva sa-

biedrība zem nosaukuma: Golgovskas
patērētāja biedrība ,.Kaža".

Sabiedrības valdes sēdeklis atrodas
Golgovskas pagastā.

Priekšsēdētāja v. E. B i 11e.
Sekretāra p. J. O š s.

Jelgavas savsftarpigas
kredītbiedrības

pilna biedru sapulce
10. martā 1922. g., pulksten 12 dieni
kredītbiedrības telpās, Katoļu iela J* 30'

Dienas kārtība:
1) Sapulces vadoņa un protokolista

velēšana.
2) Gada pārskats par 1921. g.
3) DomeS ziņojums.
4) Revizijas komisijas ziņojums.
5) Valdes ziņojums.
6) Budžets par 1922. g.
7) Kredītbiedrības pārvēršana akciju se>

biedribā.
8) Dažādi jautājumi.
9) Vēlēšanas.

Ja šinī sapulcē nesanāktu statūtos 10,
teiktais biedru skaits, tad

otra sapulce
notiks 27. martā 1922. g., pulksten )
dienā, pie tas pašas dienas kartības,
sabiedrības ,Kru2ok* telpās, Pasta iet
M 36, kura būs sprieduma spējīga, t»
skatoties uz atnākušo biedru skaiti.

Jelgavā, febr. 1922. g. Val de.

Valsts spirta un degvīna Rīgas nolilttavai
vajadzīgs no Zvirgzdu un Feizak salām uz Pionieru Ielu 4a (Marijas ielas gala)

poruest 1000kb.- as.malkas
Kas uzņemtos pārvešanu visdrīzākā laikā vēl pa ziemas ceļu, var pieteikties

noliktavā, Pionieru ielā Nr. 4a, līdz 2. martam š. g„ noteicot vešanas maksu
par kubikasi.

Dzelzsceļu virsvaldes mnter. W0M
' izdos 10. martā 1922. g.

= mazāks olīiana
sekošus darbus par visām I. rajona stacijām un

posmiem uz līnijām: Rīga-P|awiņas, Rīga—Valka,
Valka Ipiķi, Ainaži—Smiltene, Rīga — Mangaļl,

Rīga—Bolderaja un Rīga—Lielupe.
1) Malkas, kūdras un ogļu ielādēšanu un izlādēšanu no vagoniem, kā ari

pārlādēšanu no vagoniem vagonos.
2) Malkas, kūdras un ogju piegādāšanu staciju robežas.
3) Malkas un ogļu padošanu uz lokomotīvēm.

^4) Malkas sazāģēšanu, saskaldīšanu un sakraušanu.
Reflektantiem, kuri vēlētos piedalīties konkurence, jāierodas 10. martā S. £.,

pulksten 12 dienā, dzelzsceļu virsvaldē, 120. istabā, lai piedalītos mutiska sacīkste.

Konkurences dalībniekiem jāiemaksā materiālu apgādības kase (istaba 12»)

50,000 rbl drošības naudas. Kvīte jāuzrada konkurencei sākoties.
Tuvākus paskaidrojumus izsniedz istabā N° 132; turpat ari saņemamas

blankas priekš rakstisko piedāvājumu iesniegšanas ar sīku darbu sadalījumu.
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