
MBks iesHžn piilpsšit
VeseKbas departaments

liek priekšā zobārstiem un dentistiem
savās izkārtnēs atzīmēt_ atsevišķu grādu,
vai dentista, vai zobu ārsta.
Veselības departamenta

direktora palīgs Dr. M. D zo n s o n s.
Epidemiloģiskās nodaļas vadītājs

Dr. J. Seatels.

Paziņojums.
Iekšlietu ministrija atļāva uzsākt dar-

bību politiskai partijai: .Demokrātiskais
Centrs". Dibinātāji: zvērināts advokāts
Pēters Berģis, dzīv. Rīgā, Terbatas ielā
M 1/3, dz. 19, Eduards Eichmanis, dzīv.
Rīgā, lielā Ņevas ielā Ns 17, dz. 12,
zvērināts advokāts Ernests Grinbergs,
dzīv. Rīgā, Terbatas ielā Jfc 4, u. c.

Paziņodama augšējo apriņķu un poli-
cijas priekšniekiem, uzaicina, atļaut mi-
nētai partijai noturēt sapulces, neprasot
nodaļu reģistrēšanos apriņķos, bet gan
pārliecinoties par to, vai sapulču »*t
saucēji tiešām rīkojas partijas centrālās
komitejas uzdevumā. Sapulču sasau-
cējiem jāievēro attiecīgie likuma notei-
kumi par sapulču sasaukšanu.

Iekšlietu ministrs A. Kviesis.
Preses un biedrību nodajas vadītājs

K.Vilde.

Latvijas pārsit ticīgo baznīcas sinode
izziņo sekošosinodes rīkojumu: 1917.gada
ziemas svētku kaujas piemiņas dienā —
1923. g. 6. janvārī visās pareizticīgo
baznīcās un Rīgā brāļu kapos noturamas
svinīgas aizlūgšanas par kaujā kritušiem
mūsu kareivjiem.

Sinodes loceklis pr. Makedonskis.
Sekretārs māc A. Lismans.

Aizrādījums
skolotājiem un skolu priekšniekiem.

Galvenā štāba izdevumā Rīgā 1922. g.
iznākusi ģenerāļa K. Goppera grāmata
.Militārās audzināšanas pamati",_ ar kuru
vēlams iepazīties katram skolotājam un
ieteicams iegādāties skolu bibliotēkās.

Skolu departaments.

Ziņojums,
Iekšlietu ministrijas karaģūstekņu un

bēgļu nodaļa sastādīs Krievijas bēgļu un
vēl neizbraukušo optantu izceļošanai uz
padomju Krieviju 35. ešelonu, kuru
nosūtīs ceturtdien, š. g._ 18. janvāri.

Uz šo ešelonu izceļotajiem jāpierakstās
vēlākais līdz 1923. g. 15. janvārim
iekšlietu ministrijas karagustekņu un
bēgļu nodaļā, Rīga, Aleksandra iela hfe 37
(ieeja no Stabu ielas cam setu).

Pie pierakstīšanasjauzrada visi perso-
nības dokumenti, kā ari atļauja braukt
uz padomju Krieviju, kura izdota no
padomju Krievijas konsulāta.

Grāmatas, dokumenti un fotogrāfijas,
kurus izceļotāji grib izvest uz padomju
Krieviju, iesniedzamjcaurskatīšanai iekš-
lietu ministrijā, istaba K« 1, vēlākais ne-
dēlu pirms ešelona atiešanas. _

Izceļotājiem jāieronas stacija ešelona
atiešanas dienā, pulksten 7 vakara.

Pašvaldības departamenta
direktora palīgs J. E i z e n J) e r g s.

Transporta daļas vadītājs, _

I
vecākais sevišķu uzdevumu ierēdnis

Jakobsons.

Pārlabojumi,
1922. gada .Valdības Vēstneša » 290.nu-

mura iespiesta instrukcija par pagasta
pašvaldību budžetu un pārskatu sastādī-
šanu un par nodokļu aprēķināšanu un
piedzīšanu ieviesušās kļūdas: 1) 19.pantā
9. rindā no augšas iespiests . . . izda-
lāma .starp" personīgo nodokļu maksā-
tājiem, bet vajadzīgs ,uz" personīgo no-

dokļu maksātājiem; 2) 25. panta3.rindā
iespiests . . . likuma j.27." pantā, bet
vajadzīgs ,97* panta un 2) 27. pantā
7. rindā iespiests . . . nodokļu maksā-
tāju .raksti", bet vajadzīgs .saraksti".

Pašvaldības departamenta
direktors J. Zankevics.

Nodaļas vadītājs P. K1 i nk 1 a v s.

Meklējamo personu saraksts Nr. 81.
(1. turpinājums mn beigas.)

%$ vSt pic&ibīr S; K*. -** ar kād. raksfc ™ apcietina*.
l-jjj dzīves vieta pēdējā laikā, ,„,apvainota. """«»f»
* ārējais apraksts (pazīmes). *^ v atrašanas gadījuma.

6784. Šketre, Voldemārs Jāņa Valkas apr. 1. iec. izmeklēs. Tāpat,
d., dzimis 1896. gadā tiesneša 1922. g. 1. decembra
27. decembri, Ērģemes raksts Ne 2936, apv. sod. lik.
pag.,Valkasapr.pilsonis. 102., 126, 453. un 455. p. p.

6785. Sīmanis, Valteris alias Cēsu apr. 2. iec. izmeklēšanas Apcietināt, nogādāt
Augusts Jāņa d., apm. tiesneša 1922. g. 30 novembra meklētāja rīcībā un
21 g. vecs, čigāns. raksts J* 3407, apv. sod. lik. paziņot.

51. un 618. p. p.
6786. Ziverts, Juris Ādama d., Ventspils apr. priekšnieka Izpildīt apr. priekšu.

28 g. vecs, Nīgrandes 1922. g. 11. decembra raksts lēmumu un paziņot,
pag., Aizputes apr. pil- M 1952, sodīts ar 5 zelta fr.
sonis, pēd. laikā dzīv. vai 2 dienām aresta par Latvijas
vieta Ventspils apr., iekšzemes pases neizņemšanu.
Ēdoles pag., Leisgalu
mājās.

6787. Zoltners, Jānis Jēkaba Tukuma apr. 1. iec. izmeklē- Ņemams policijas
dēls, 25 g. vecs, Liel- šanas tiesneša 1922. g. 6. de- uzraudzībā un pa-
blīdenes pag., Tukuma cembra raksts N» 2201, ap- ziņot meklētājam,
apr. pilsonis, pēc no- vainots s. 1: 581. p. 1. p.,

* darbošanās mašīnists- 552. p. 1. punkta un 442, p. l.d.
atslēdznieks, šī gada
maija mēnesī dzīvoja
Kursišu pag., Kuldīgas
apr. .Pocu" mājā un
vēlāk līdz oktobra mē-
nesim atradās Jelgavas
cietumā. /

6788. Sakss, Alberts Otto d., Valkas apr. 1. iecirkņa iz- Apcietināt un no-
dz. 1897. g. 22, aprilī, meklēšanas tiesneša 1922. g. gādāt meklētāja ri-
Lāzberģu pag., Valkas 1. decembra raksts Ns 2937, čībā.
apr. pilsonis. apv. s. 1. 118., 581. un 589. p.

4., 5. un 6. p.
Pārlabojums.

1922. g. .Valdības Vēstneša" 269. numurā meklējamo personu sarakstā Nt 76,
kārtas numurs 6587 — .Truge" vietā jābūt «Truce*.

Rīgā, 1922. g. 20. decembri. Ns 22114.
Adraissistrativā departamenta direktor» J. Ieva.

Iekšējās apsardzība» pārvaldes prSekšaieks J. Garozi f s,

Meklējamo personu saraksts Nr, 82,
ig Uzvārds, vārds, tēva vārds, „ ,._ , _. «., Vai Ir apcietināms

1$ ?**** P/*T r'?*8-' K" 8,ekte* * ***«n kas darāms
2| dzīves vieta pedeļa laika, Mn paj fa, apvainots. , „

~~
S!S ārējais apraksts (pazīmes). atrašanas gadījuma.

6789. Burkovskij, Jozefate Iekšlietu min. pasu nodaļas Apcietināt un nosū-
Osipa m., Kaunas gub., 1922. g. 14. novembra raksts tīt Rīgas prefekta
Vilkomirasapr. pilsone, Ns 41820/1V, izraidāma ar- rīcībā.
dzīv. Rīgā, Pernavas zemniece,
ielā Ns 27, dz. 51.

6790. Bergs, Rūdolfs Eduarda Jelgavas pilsētas policijas 2. Ņemams policijas
dēls, dz. 1892. gada iecirkņa priekšuieka 1922. g. uzraudzībā, un pa-
20. jūlijā, pēdējā dzīves 5. decembra raksts Ns 4323, ziņojama dzīves vie-
vieta Jelgavā, II. Valles apvainots patvarīgā dzīves ta meklētājam.
ielā Ns 24. vietas atstāšanā, kā sastāvošs

policijas uzraudzībā, pēc 2
gadu pārmācības nama soda
izciešanas, par ielaušanās zā-
dzību.

6791. Bugins, Oskars Matisa Daugavpils apr. 5. iecirkņa Paziņot dzīves vietu,
dēls, Ezeres pag., Kul- miertiesneša 1922. g. 15. de-
dīgas apr. pilsonis, pē- cembra raksts J* 696, sodīts
dejā dzīves vieta Var- ar 10 latiem,
kovas pagastā.

6792. Devjatņikovs, Vasilijs, Iekšlietu min. pasu nodaļas Apcietināt un nosū-
dzīves vieta Ilūkstē. 1922. g. 14. novembra raksts tīt Ilūkstes apr. pr ka

J* 41820/IV., dēļ personības rīcībā,
noskaidrošanas.

6793. Dūmiņš, Ansis Krišjāņa Rīgas apgabalt. 5. iec. izme- Paziņot dzīves vietu,
d., dzimis 1878. g.Olai- klēšanas tiesneša 1922. g.
nes pag., Rīgas apr. 16. decembra raksts J* 3177,
pilsonis. apv. sodu lik. 51. un 587. p.

p. par zādzību.

Ssksu pai .ValdībasVēstnesi* sākot no 1. janvāra:
SanomoS ekspedīcijā:

fļt i asēsMi ....... i lats 50 sant.
Piesūtot mājā tm pa pastu:

fļs l mēnesi 1 lats 80 sant
jfts atsevišķa nemēra: saņemot

akspedicijā — , 6 .
f£» atkalpārdevējiem ...., —„ 7 ,

Latvijas valdības >^
of iciāls laikraksts

Iznāk katru diena, Izņemot JafrjļEļiutZS1 '*^1Lļf) svētdienas
un

svētku dienas

Redakcija: Jffl^^jĶg lllflo^
Kantoris un ekspedīcija*—

Rlgl, pilī Ns2. TeS. N*9-g9 ^S^^i^^^P^ Rlgl, pili Ns 1. Tel. Ns9-57
Raaas st**dai io 11—12 "Trss^p^ti Atvērt» ao pulksten 9—3

Sludinājumu maksa:
a) tiesa stādinājām! līdz 30 vien-

slējigām rindiņām 3 lat. 60 sant.
par katra tālāk» rindiņa . . — , 12 .

b) citām iestādēm an amata per-
Bouām, par katni vienslejīgn
rindiņa — , 16 c

e) privātiem pai katra vienslejīgn
rindiņa — , 20 ,

lidlis rlijsii ii psnite
Rīkojums

par ārējas tirdzniecības statistiku.
Sakarā ar faktūru nepievienošanu pie

pārējiem muitas iestādēs iesniedzamiem
preču dokumentiem, nav iespējams izvilkt
valsts statistiskai pārvaldei nepieciešamas
ziņas, kādēļ, pamatojoties uz «Noteiku-
miem par statistisku ziņu ievākšanu no
mpjciieābas un tirdzniecības uzņēmumiem"
(«Valdības Vēstneša" 1922. g. 10. nu-
murā) un paplašinot muitas departamenta
1922. gada 2. novembja «Paskaidrojumu"
Ns 21090, preču pieteicējiem turpmāk
jāieraksta no faktūrām preču pieteikumos
sekošas papilda ziņas:

1. Preces vērtība ejošāLatvijas nauda
par katru nomuitojamo pozīciju vai tās
daļu. (Muitas departamenta «Paskaidro-
jums" 1. d. 2. nod. 6. §)_

Piezīme. Pec iespējas uzdodama
cif vērtība pie importa un fob vēr-
tība pie eksporta sūtījumiem.

2. Katras pozicijas vai tās daļas jm-
portiera resp. eksportiera uzvārds, vārds
un pilna adrese. (Muitas departamenta
«Paskaidrojums" 1. d. 2. nod. 2. §)

3. Katras preces iepirkšanas, resp.
pārdošanas vieta (pilsētas vai valsts no-
saukums).

4. Kuģa nosaukums un tautība.

S
'Muitas departamenta «Paskaidrojums"
1. d. 2. nod. 1. §)

5. Neskaidrības gadījumos uz valsts
statistiskās pārvaldes pieprasījumu preču
pieteicējiem ir jāuzrāda faktūras.,

6. Ja preču pieteicēji atsakās no pa-
pildu ziņu došanas, vai ja viņi uzdod
nepareizas ziņas, tad vainīgiem draud
sods, kāds paredzēts «Noteikumos par
statistisku ziņu ievākšanu no rūpniecības
un tirdzniecības uzņēmumiem". («Val-
dības Vēstneša" 1922. g. 10. numura),
t i. naudas sods līdz 300 latiem, vai
3 mēneši aresta, vai abi sodi kopā.

^7. Šis rīkojums stājas spēkā ar
1923. g. 15. janvāri.

Rīgā, 1922. g. 21. decembri.
Valsts statistiskās pārvaldesdirektors

M. Skujenieks.
Muitas departamenta direktors

A. Pilsatnieks.

Ministru kabineta sēde 1922. g. 30. dec.
Rīkojums par ārējās tirdzniecības statistiku.

Mu likumu srBmuta valsts valoda
Valsts tipogrāfijas apgādība drīza laika (apm. marta sākumā) iznāks tieslietu

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

ar vajadzīgiem paskaidrojumiem
^

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

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

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



6794. Finkelšteins, Ruvins Iekšlietu min. kara gūstekņu Nodot kara gūstekņu
Zālamana d., 23 g. v. un bēgļu nodaļas 1922. g. un bēgļu nodaļas

Finkelštein, Vera Ideļa 2. decembra raksts _Ns 130151, rīcībā.
m., 22 g. v. par neatļautu uzturēšanos La-

Finkelštein, Rachila Ru- tvijā.
viņa m., 11 g. v.
saņēmuši pasu no-
daļā certifikatus Ns214
un 215, pēdējā dzīves
vieta Parka ielā 1-a,
dz. 10.

6795. Feitelson, Feiga, 65 g. Ta paša 1922. g. 2. decembra Tāpat.
» veca, Rīgas prefektūra raksts Ns 130128, par neatļautu

saņēmusi izbraukšanas uzturēšanos Latvijā,
vizu Mi 02C65, ar at-
ļauju uzturēties Latvija
ne ilgāki par 1922. g. ,.
5. jūniju.

6796. Gurvič, Jevgeņija, 36 g. Ta paša 1922.g. 5. decembra Tāpat.
veca un Gurvičs, Boriss, raksts Mi 130231,par neatļautu
9 g. vecs, iebraukuši uzturēšanos Latvija.
Latvijā ar padomju
Krievijas ārlietu kom.
apliecību Mi 3821 un
Latvijas vizu Mi 518,
derīgu līdz 1922. g.
15. maijam.

6797. Grinbergs, Kārlis Pētera Bauskas apr. pr-ka palīga Apcietināt un no-
dēls, 28 g. vecs, Vents- 1. iec. 1922. g. 24. novembra gādāt Bauskas apr.
pils apr. pilsonis. raksts Ns 3628/1, apv. zādzība, pr-ka rīcība.

(«Vaid. Vēstu." Ns 265-22. g.,
kārtas Mi 6481.)

6798. Gaubergs (Hānbergs), Talsu iec. miertiesu. 1922. g. Paziņot dzīves vietu
Kristaps Otto d., čigāns, 12. decembra raksts Mi 278, meklētājam.
46 g. vecs, Tukuma dēļ aizmuguras sprieduma iz-
pils. pilsonis, agr. dzīv. sniegšanas, ar kuru Gaubergs
vieta Tukumā, Uguns no Talsu iec. miertiesu, no- yv-
ielā Ns 2. sodīts ar 7 zelta frankiem vai

7 dienām aresta.
6799. Haits, Avsejs Judeļa d., Iekšlietu min. karagustekņu un Nodot karagustekņu

27 g. vecs, saņēmis bēgļu nodaļas 1922. g. 2. dec. un bēgļu nodaļas
pasu nodaļā certifikatu raksts Mi 130127, par neatļautu rīcībā.
.Ns 313 un no Rīgas uzturēšanos Latvijā,
prefektūras izbraukša-
nas vizu Ns 02371, ar
atļauju uzturēties Lat-
vijā ne ilgāki par 1922.g.
2. jūniju, pēd. dzīves
vieta Romanova ielā
Mi 112 a, dz. 48.

6800. Hozioski,Meiers,1920.g. Liepājas muitas valdes 1922. g. Paziņot dzīves vietu
dzīvojis Jūras ielā 19 10. novembra raksts Ns 9909, Liepājas prefektam,
un Miķeļa ielā Ns 12, dēļ naudas soda — 14.440 rbļ.
(tuvāku ziņu nav). piedzīšanas.

6801. Komisarovs, Aleksandrs Iekšlietu min. pasu nodaļas Apcietināt uti fiosū-
Osipa d., Krievijas pa- 1922. g. 14. novembra raksts tīt Rīgas prefekta
valstnieks. dzīv. Rīga, Mi 41820, izraidāms ārzemnieks, rīcībā.
1. Kalnu ielā N;2, dz. 51.

6802. Kaplan, Minna Vulfam., Tas pats. Apcietināt un no-
dz. 1894. g., Krievijas sūtīt Jelgavas pre-
pavalstniece. fekta rīcībā.

6803. Krolls,Menachims,Men- Iekšlietu ministrijas karagū- Nodot karagustekņu
dēļa d„ 35 g. veca; stekņu un bēgļu nodaļas un bēgļu nodaļas

Kroll, Cipa Ārona m., 1922. g. 11. decembra raksts rīcībā.
62 g. veca; Ns 130384, par neatļautu uz-

Kroll, Marija Mendeļa turēšanos Latvijā.
m., 24. g. veca, sa-

vēmuši pasu nodaļa
certifikatus NšMi 247,
246 nn 248 un no
Rigas prefektūras
izbraukšanas vizas,
ar atļauju uzturēties
Latvijā ne ilgāki par

6804. Kainfņš*,' ^
VoSemars Valmieras apr. pr-kai 1922. g. Paziņot dzīve» vieta

Kārļa d., dzim. 1902. g. 11. febr. raksts Ns 9668, so- meklētajam.
1. febr., Valkas apr. dīts ar 1 mēnesi aresta, par
pilsonis, dzīv. Valmierā, lielaiecisku aģitāciju.
Stacijas iela Mi 44. (Tu-
vāku zinu nav). . _ „ . ., _.

6805. Kozlovskis, Kārlis Jura Rūjienas pol. pr-ka 1922 g. Apcietināt un ne.
d., 51 g. vecs, čigāns, 1. decembra _ raksts »fe 7501, sūtat meklētajā rl.
Bauskas pilsonis, dzīves apv. krāpšana. čība.
vieta Rīgā, Palisades
ielā Nš 26, dz. 51, pase
Mi 139345, izdota no
Rīgas pref. 1920. g. . „ .. _

6806. Libmans, Mendels Zā- Iekšlietu min. pasu nodaļas Apcietināt un no-
lamana d., dzira. 1895. 1922. g. 14. novembra raksts sūtīt Rīgas prefekta
g., Vitebskas gub. pil- Ms 41820, izraidāms ārzem- rīcība.
sonis, dzīv. Rīgā, Smo- nieks.
ļenskas ielā Mi 10-4. .

6807. Lakomko, Gavrils Jāņa Iekšlietu ministrijas pasu no- Apcietināt un uo-
d., 26 g. vecs, Viļņas daļas 1922. 14. novembra sūtīt iekšlietu mini-
gub. Disnas apr. pilso- raksts Ns 41820, sodāms ār- strijas karagustek ņu
nis. dzīv. Rīgā, mazā zemnieks. un bēgļu atsvabina-
Kalnu ielā Mi 17, dz, 4. šanas komisijas rī-

cība, Rīga.

6808. Namkinds, Eisers Si- Liepājas prefekt. 1922. g. 7. Paziņot dzīves vietu,

maņa d„ 27 g. vecs, novembra lēmums, par ie-
Lietavas pava. stnieks, braukšanu Latvija bez attie-
pēdējā dzīves vieta Lie- cīgas atļaujas. *pajā, Malka ielā Ns 3.

6809. Plešķo, Antons, pēd. Ilūkstes apr. pr-ka 1922. g. Apcietināt un no-
laikā uzturas Polijā, 8. novembra r. Mi 2017/1, apv. gadat meklētajā ri-
vidējaauguma,melniem slepkavība. čība.
matiem, ģērbies krievu
šinelī.

6810. Rekašs, Francis Stani- lekšl. ministr, pasu nodaļas Apcietināt un ne-
slava d., 29 g. vecs, 1922. g. 14. novembraraksts sūtīt Ludzas apr.
Lietavas pavalstnieks, Ns 41820, izraidāms arzem- pr-ka rīcībā.
Šauļu apr. pilsonis. nieks.

6811. Riekstiņš.Alberts Indriķa lekšl. min. karagustekņu un Nosutīt_ bēgļu at-
dēls, dzim. 1904. g., bēgļu nodaļas atsvabināšanas svabinašanas komi-
Pēterpils pilsonis. komisijas 1922. g. 30. nov. sijas rīcība, Rīgā,

raksts Mi 5463, par doku- Kazaku iela Mi 3/5,
mentu nenokārtošanu.

6812. Simenaitis, Valerija Ka- Bauskas apr. priekša. 1922. g. Paziņot āziv. vietu,
zimira m., Lietavas pa- 30. novembra raksts Mi 1802,
vahtniece, pēd. laika sodīta adm. kārtā ar 10 zelta
dzīv. vieta, Matkules frankiem vai 14 dienām ciet.
pag, Parkaleja mājās.

6813. Sunits, Ernests Pētera Bauskas apr. priekša. 1922.g. Paziņot dzīv. vietu,
d., 38 g. vecs, Valmie- 4. decembja raksts Mi 1953/1,
ras apr., Puiķeles pag. sodīts adm. kārtā ar 15 zelta
pilsonis, pēd. dzīv. vieta frankiem vai 14 dienām ciet
Bauskā.

6814. Segai, Anna 26 g. veca, lekšl. min. karagustekņu un Nodot karagustekņu
iebraukusi Latvijā ar bēgļu nodaļas 1922.g. 4. dec. un bēgļu nodaļas
Kriev. āri. kom. aplie- raksts M* 130203, par neatļautu rīcībā.
čību Mi 3547 un Latvi- uzturēšanos Latvijā,
jas vizu Ns 833, derīgu
līdz 1922. g. 2. jūnijam.

1922. gada bibliogrāfija.
Trešais ceturksnis.

Valsts bibliotēkas sakārtojums. A.O i n t er a redakcija.
(6. turpinājums.) *)

Latwijas Strahdneeku Sozialdemokratu
Mafineeku Partijas Zentralā Komiteja.
Laukltrahdneeku Saweenibas Zentralā
Walde.

Kurlemē (Leepajas, Kuldīgas, Aifputes,
Wentspils un Talfu apriņķos). Strahd-
neeki, belfemneeki, jaunfaimneeki I
(Rīgā, 1922. Iesp.) E. Pthpiņa un
J. Upmaņa druk. 4° (30X23) 2 1. p.

— Semgalē. (Tas pats.)
— Riga. (Tas pats,)
— Widfemē. (Tas pats.)
— Darba tauta! (Rīgā, 1922) Eefp. K.

Narkewitfcha tip. fol. (45X30) Tris-
slejīgs iespied. 2 1. p.

— Rigas demokrātija, darba ļaudis I
(Rīgā, 1922) Eefp. «Progrefs" tip. 8°
(24X17) 2 k p.

Lejiņfch, P. Kas ir un ko grib Kriftigee
nazionalifti ? Leepajā feptembri 1922.
Hdeweja L. S. D. Str. P. Leepajas
organifazija. (Iesp.) J. Kaītoljanetza
fpeeft., Leepajā. 16° (17X12) 16 1. p.

Par ko balfot behgļeem! (Rīgā, 1922.
Iesp.) J. Petersona druk. fol. (47X17)
1 1. p.

Petrewizs Andrejs. Ko wehlet Saeimā?
(Rīgā, 1922.) Latwijas Strahdn. Sozial-
demokratu Malineeku Partijas Zen-
tralās Komitejas ildewums. Eefp.
K. Narkewitfcha tip. 8° (18X13)
24 1. p.

Rudewizs, A. — Satw. Sap. lozeklis. Ko
mahzamees no Satwerfmes Sapulzes
darbibas? Rigā, 1922. Latwijas Sozial-
demokratifkās Strahdn. Partijas Zen-

) Skaties .Vaid. Vēstn.* 1922. g. 285. numuri.

tralās Komitejas ifdewums. Dr. E.
Pihpiņa un J. Upmaņa druk. 8°.
(22XH) 24 1. p.

— Kur flehpjas leelakee tautas nodeweji,
blebfchi un Ieekuļi? Rīgā, 1922. Lat-
wijas Sozialdemokratifkās Strahdneeku
Partijas Zentralās komitejas ifdeivums.
Speelts «Progrefs" tipogr. 8° (16X12)
15 1. p.

Salnais, W. Diwas fozialiftifkas partijas.
Rigā, 1922. Latw. Str. Sozialdemo-
kratu Mafineeku Partijas Zentr. Ko-
mitejas Ifdewums. Eefp. K. Narke-
witlcha tip. 8° (18X13) 24 1. p.

Schillers, E. Melnais Antikrifts. Patee-
fiba par «kriltigeem nazionalifteem".
Rigā, 1922. Latvijas Strahdn. Sozial-
demokr. Mafineeku Partijas Zentralās
Komitejas ifdewums. Eefp. K- Narke-
witfcha tip. 8° (18X13) 22 1. p. 3 r.

Sēmes ruhķu apweenibas wehlefchahu
komiteja.

Latwijas Saeimas wehletaji —
femes ruhķi! (Rīgā, 1922. Iesp.)
K. Preedifcha druk. 4° (33X22)
1 1. p.

Wahzu balteefchu partiju padome.
Latvijas femneeki un pilfoņif (Uz-
saukums Latgales vēlētājiem. Rīgā,
1922. Iesp) R. Ruetzs ua beedr.

4° (25X17) 2 1. p.
Wahrraas Semneeku Saweenibas Nodaļa.

Ufaizinajums. Wahrmeneeki, nahko
fchās Saeimas wehlefchanfis, 7. un
8. oktobri, vehlat wifi par lifti Nš 8,
jo weenigi Semneeku ?aweeniba
Satwerfmes Sapulzē ir aifftahwejufe
muhs, lauzineekus un ari Saeimā
ailftahves (Kuldigā, 1922) Eefp.
E. Petkewitfcha tip., Kuldigā. 4°
(35X23) 1 1. p.

Valsts darbinieki. Par ko balsot valsts I
darbiniekam? (Rīgā, 1922. Iesp.
J. Mitrevitca druk., fol. (36X22)
1 1. p.

Weinbeigs, Fr. Latwijas pirmā Saeima.
Wiņas eewehlefchana un tuwakais
ufdewums. Atkiahts wahrds no
fwehrinata adwokata — —. Rigā,
1922. . Dr. A. Schnakenburga druk.
(Izdevējs neuzrādīts) 8° (21X14)
31 1. p. 15 r. Saturs: Ievadam.
Parlamentariskās valdīšanas sekas.
Nacionālo minoritatu jautājums.
Kādēļ tagad pie tautas vispārīgi
valda dziļi nemiers. Zocialdemokra-
fijas ļaunais iespaids. Otrais lielais
vainīgais. Agrārā reforma un viņas
sekas. Jvlūsu valūtas lietā. Morāliskā
bojāšanas. Par latviešu nacionālās
lietas stiprināšanu. Saimniecisku
grupu platforma. Gala vārds.

323. Nacionālais jautājums.
Grihwa,K Waj Ichihdi dabuhs wirsroku ?

Rigā, 1922. Ifdeweja akziju fabeedriba
«Tauta". Eefp. WaUtspapiru tpeeft.
8° (22X14) 64 1. p. 30 r.
Saturs: Ievadam. Atskats uz žīdu

tautas vēsturi. Ievērojamu domātāju
uzskati žīdu jautājumā. Judaisma
tikumiskie un reliģiskie pamati. Žīdu
slepenas starptautiskās savienības.
Žīdu loma revolūcijās un Krievijas
revolūcija sevišķi Žīdu saimnieciskās
varas ieroči. Avīžniecība (prese) žīdu
kalpība. Žīdu jautājums Latvijā.

Nowes nesēji. («Sijona Gudraju Pa-
dume") (Rīga, 1922. Apgādātājs un
iespieduma vieta neuzrādīta.) 16°
(15XH) 8 I. p.

I. Schihdu firdsfaites ar fozialdernokra*
teem. Hwilkams no «Tautas Balfs"

104. numura. II. Judaifma tikumifkee
un reliģifkee pamati. Rigā (1922.)
Kriftigās Nazionalas Saweenibas ii-
dewums. Dr. Apfardf , Miniftr. tipogr.
16° (15X12) 16 1. p. 1.

Tas pats citā novilkuma 15 l.p. Ir.

330. Tautsaimniecība.
Vispārīgi raksti.

Latwijas Dfihwokļu Jhmeeku Zentral*
faweeaibas walde.

Jhrneeku eewehribai. (Rīgā, 1922.)
Eefp. K. Narkewitfcha tipogr. 8'
(20X17) 1 1. p.

Normallaiks priekš pasūtītu un gatavu
apģērbu pagatavošanas. Pamata no-
teikumi izgatavošanai un laiks rēķi-
nāts ar mašinu šūt un štepetas kas-
tes, vaļējām piedurkņu šķēlēm, bez
pogu caurumiem, četrām ķešām. Rigā,
1922. (Iesp.) Jul. Petersona druk. #
(23X16) 16 1. p.

332. Nauda. Bankas.
(Kredita biedrību pārskati.)

Latv. Sarkanā Krusta 5-kiasīgās loterejai
III. kl. izlozes Mi 2, oficiālais vin-
nestu saraksts. (Rīgā, 1922. Iesp)
Valters & Rapas akc. sab. speest
4° (26X18) 4 1. p.

Rīgas Komercbankas dibin. 1871. gad»
Gada-pārskats par 1921. gadu. Centrāle
Rīgā. L (Rīgā, 1922. Iesp) W. F.
Hāckera druk. 4° (30X22) 19 1. p.

Rigas Tirgotājji Savstarpigās Kredīt-
biedrības, Pārskats par darbibu 1921.Ļ
Pr iekšā likts kārtējā pilnā sapuloE
6. jūlijā 1922. Rigā, 1922. (Iesp4
K, Priediša druk. 4° (29X22) 8 1. P«

(Tnrpmāk vēl)



6815. Saborski, Mendels 57 g. lekšl. min. karagustekņu un Tāpat.
vecs, Saborski, Raisa bēgļu nodaļas 1922. g. 2. de-
50 g. v., Saborski, Genja cembra raksts Mi 130149, par
18 g. v., iebraukuši Lat- neatļautu uzturēšanos Latvijā.
vija ar Ukraines ārlietu
kom. ārzemes pasi Ns 62
un Latvijas vizu Ns 1063.

§816. Singosins, Gobda 59 g. Ta paša 5. decembra raksts Tāpat.
v„ Singosins, Sota 11 g. Mi 130232, par neatļautu uztu-
v., iebraukuši Latvija ar rēšanos Latvijā.
padomju Krievijas ār-
lietu kom. apliecību
Mi 3487 un Latvijas vizu
Mi 369, derīgu līdz
1922. g. 1. maijam,
pēdējā dzīv. vieta Rīgā,
Vilandesiela.N°3,dz. 15.

@817. Sīman, Berta Juliusa m., Talsu iec. miertiesneša 1922.g. Paziņot dzīves vietu
čigāniete, 21 g. veca, 12. decembra raksts Mi 278, meklētājam.
Cēsu pils. pilsone, agra- apv. sod. lik, 138. p. — zirgu
ka dzīv. vieta Tukuma, pasu noteikumu neievērošanā.
Talsu ielā Mi 16.

6818. Stepans, Miķelis Anša Tas pats. Tāpat.
dēls, 31 gadu vecs,
čigāns, agrākā dzīves
vieta Leišu mājā, Ren-
des pagastā, Kuldīgas
apriņķī.

S819. Šeniņs, Vulfs, 64 g. Iekšlietu ministrijas karagū- Nodot karagustekņu
vecs, saņēmis Rīgas stekņu un bēgļu nodaļas un bēgļu nodaļas
prefektūrā izbraukšanas 1922. g. 5. decembra raksts rīcība.
vizu Mi 01856, ar at- Mi 130233, par neatļautu uz-
ļauju-uzturēties Latvijā turēšanos Latvija.
ne ilgāki par 1922. g.
2. jūniju.

<S82Q. Šulcs, Ādolfs Miķeļa Talsu iecirkņa miertiesneša Paziņot dzīves vietu.
dēls, 32 g. vecs, Po- 1922. g. 12. decembra raksts
lijas pavalstnieks, agra- Ns 278, apvainots soda lik.
kadzīves vieta Plaiska 138. p. — zirgu pasu notei-
majas, Sparnes pag., kurnu neievērošanā.
Talsu apriņķī.

45821. Timošenko, Severjans Kara tiesas priekšsēdētāja Apcietināt un ieskai-
Jāņa d., bijušais dzelzs- 1922. g. 14. decembra raksts tīt 1. iecirkņa kara
ceļu mezgla komandan- Ns 12658, apvainots kara soda izmeklēšanas ties-
turas kareivis, dzimis lik. 128., 129. un 133. p. p. nēša rīcībā, pazi-
1900. g. 15, septembrī, ņojoi pēdējam.
krievs, vecticībnieks,
neprecējies, Kovnatu
pag., Rēzeknes apriņķa
pilsonis, pagastskolas
izglītība.

*S822. Utova, Klavdija Teodora Iekšlietu ministrijas karagū- Nosūtīt komisijas rī-
meita., dzimuse 1907.g., stekņu un bēgļu atsvabina- čībā Rīgā, Kazaku
Rīgas pilsone. šanas komisijas 1922. g. 30. ielā Mi 3/5.

novembra raksts Ns 5463, ap-
vainota dokumentu nenokār-
tošanā.

S823. Vavriks, Bernhards, Va- Iekšlietu ministrijas karagū- Nogādāt bēgļu nā-
cijas pavalstnieks, dzi- stekņu un bēgļu nodaļas 1922. daļas rīcībā.
mis 1899. g. 7. jūnijā, g. 7. dec. raksts Mi 129772,

par izvairīšanos no karantīnas.
>S824. Volkinds, Arons Joseļa Iekšlietu ministrijas pasu no- Apcietināt un no-

d., Vitebskas gub. pil- daļas 1922. g. 14. novembra sutītRīgas prefekta
sonis, dzim. 1900. g, raksts Mi 41820, izraidāms rīcība.
dzīv. vieta Rīgā,Roma- ārzemnieks?
nova ielā Mi 114, dz. 46.

«15825. Selovs, Vladimirs Ge- Liepājas prefekta 1922. g. Apcietināt un nosūt.
orga d., 19 g. vecs, 11.decembra raksts Ns 4232/11, Liepājas kriminal-
Krievijas pavalstnieks, apv. zādzības mēģinājumā. policijas priekšu.
vidēja auguma, blonds, rīcība.
pelēkas acis, ģērbies
jaunā zilā uzvalkā, ar
krāgu un Šlipsi, zajas
krāsas mētelī ar jostu,
galvā zaļgana platmale
un kājās melnas kurpes,
pie viņa klāt atrodas
personas apliecība
Ns 1085/4195, izdota no
Liepājas prefekta 1920.g.

Sggā, 1922. g. 21. decembri. Mi 22114.

Administratīvi departamenta direktors J. Ieva,
Iekšējās apsardzības pārvaldes priekšnieks J. Ga r o z i ņ š,

Valdības darbība.
Ministru kabineta sēde

1922. g. 30. decembri.
fl. Atļauj neatkarīgo mākslinieku sa-

<srtenībai sarīkot mākslas darbu loteriju
i>ar 1 miljonu rbļ.

2. Apspriež 1923./24. g. valsts ieņē-
mumu budžetu.

Ārzemes.
Reparaciju lieta.

Londonā, 30. decembri. Vakar
Anglijas kabinets vienbalsīgi pieņēma
Bonara Lou reparaciju projektus. Pirm-
dienas rītā Bonars Lou kopā ar tirdz-
niecības ministri Loidu-Gremu izbrauks
uz Parizi, lai piedalītos sabiedroto kon-
ferencē, kura sāksies otrdien pēc pus-
dienas. Bonars-Lou uzaicinājis Kersonu
ierasties Parizē, lai apspriestu ar pēdējo
dažus jautājumus. Kersons svētdien iz-
braukšot no Lozanas. Valdības aprindas
attiecībā uz Anglijas valdības priekšliku-
miem reparaciju lieta uztur vislielāko
klusuciešanu, tomēr vispārējais uzskats
ir, ka Anglijas politikas galvenais mērķis
ir panākt reparaciju jautājumu galīgu
nokārtošanu.

«Telegraph" jaksta, ka Anglijas dele-
gātiem jau pašā konferences sakuma jā-

uzsver, ka Anglija gatava nest ievēroja-
mus _ upurus saviem sabiedrotiem sav-
starpējo kara parādu lietā tikai tādā ga-
dījuma, ja ari pārējie sabiedrotie ir
gatavi piekāpties uu piekrist tādam re-
paraciju problēma galīgam atrisināju-
mam, kurš uzskatams par sapratīgu un
praktiski izvedamu. «Daily Telegraph"
līdz ar pārējiem angļu laikrakstiem iz-
saka pārliecību, ka Anglijas priekšlikumi
paredz reparaciju sumas samazināšanu
uz 40 lidz 50 miljardiem zelta marku
un moratoriju uz 2 līdz 4 gadiem, kuru
piešķirtu zem noteikuma, ka Vācijas
finanses nostādamas zem sabiedroto vai
starptautiskāskomisijas kontroles,lai nodro-
šinātu markas stabilizāciju, panākot valsts-
budžeta sabalansēšanu, papīrnaudas izlai-
dumu samazināšanuun iekšēja aizņēmuma
realizēšanu. Laikraksts uzsver, ka
Anglija uzskata par nepieciešamām eko-
nomiskas garantijas līdz ar markas sta-
bilizāciju un Vācijas finansu reformu un
tāpat atzīst ekonomisku spaidu līdzekļu
nepieciešamību. Anglijas priekšstāvji
esot gatavi apspriest konferencē spaidu
līdzekļus, kari būtu piemērojami attie-
cībā pret Vāciju, ja pēdējā nākotnē ar
nodomu neizpildītu viņai uzliktos pie-
nākumus, par kuriem lems Parizes
ministru prezidentu konference. Bet
Anglija nevēloties sajaukt garantijas un
spaidu līdzekļus ar sankcijām vai pro-
duktīvām ķīlām, kuras drīzāk uzskatamas
par kavēkļiem ražošanas attīstības gaitā.

Par i z ē, 30. decembrī. Vakar franču
lietpratēju apspriedē ārlietu ministrijā,
pēc .Petit Parisien" informācijas, atzīts
par vēlamu likt priekšā Parizes konfe-
rencei pieprasīt no Vācijas sekošas pro-
duktīvas ķīlas, kuras būtu nekavējoties
realizējamas: ogļu nodokli, kurš, kā
domājams, dotu 468 miljonus zelta marku,
nodokļu apķīlāšanu Un ārzemju valūtas
konfiskāciju okupētā apgabalā, un valsts
mežu un dažu ogļraktuvju apķīlāšanu.

LTA.
Vācijas nomaksas.

B e r 1i n ē , 29. decembri. Jaun-
uzbūves ministrija ziņo, ka Vācijas no-
rēķinu pārvalde līdz ši gada novembrim
nomaksājusi sabiedrotiem 6157a miljonus
zelta marku, pie kam 600 miljonus saņē-
musi Francija. Šie maksājumi izdarīti uz
tā saucamo .kompensāciju" rēķina.

LTA.
Notikumi Itālija.

Romā, 1. janvārī. (Reiters.) Sakarā
ar valdības lēmumu ieskaitīt .karaliskās
gvardijas" nodaļas karabinjeru (žandarmu)
pulkos, lai samazinātu karaspēka budžetu,
Turinā izcēlušies nemieri: gvardi atteicās
paklausīt valdības rīkojumam un sacēla
nekārtības, bet, pateicoties valsts orgānu
enerģiskiem soļiem, viņus bez lielākām
grūtībām atbruņoja. Ievadītā izmeklēšana
pierāda, ka atbildība par dumpi krīt uz
vairākiem provokatoriem; tos nodod
karatiesai.

Londona, I. janvāri. (Reiters.)
.Times" Milānas korespondents sniedz
tuvākas ziņas par notikumiem Turinā.
Ap 500 gvardu pilnā apbruņojumā iz-
gāja no kazarmēm un sarīkoja pilsētā
demonstrāciju, ar saucieniem: .Nost Mu-
solini un valdību!" Demonstranti izturējās
ļoti draudoši, trokšņoja un šāva gaisā.
Lai nekārtības likvidētu, .karaliskās
gvardijas" kazarmes ielenca karaspēks ar
lielgabaliem un bruņotiem automobiļiem,
visur uz ielām parādījās jātnieku patruļas.
Dumpiniekus izdevās atbruņot diezgan
viegli. Bruņota sadursme notika tikai
vienā vietā, kur nonāvēja 3 gvardus un
vienu fašistu. Pašlaik kārtība Turinā
pilnīgi atjaunota. LTA,

Mosulas Jautājums.
Parizē, 29. decembrī. Turku dele-

gācijas priekšsēdētājs , Lozanā Ismeis-
pašā sarunā ar .Matin" korespondentu
izteicies, ka Mosulas jautājums izvirzī-
jies par galveno strīdus priekšmetu miera
konferencē, kas draud sarunas pilnīgi iz-
jaukt. Lielās pretešķiba» Mosulas jautā-
jumā kavējot turku delegāciju piekāpties
citos jautājumos, kur piekāpšanās varbūt
vēl būtu iespējama. LTA.

Iekšzeme.
Ropaži.

Ropažu jaunatnes savienības vietējā
organizācija sarīko š. g. 7. janvārī,
pulksten 1 dienā tautas nama priekš-
lasījumu par lopu audzēšanu un sugas
Jautājumu, ar gaismas bildēm. Runas
Rigas apriņķa instruktors J. Vītoli ņš.

Māksla.
Naclonalalals teatrs.2. janvāri,pulksten

7 vakarā Rūdolfa Blaumaņa va-
kars J. Raiņa ievadruna, Grestes atmi-
ņas un divas lugas: P. Ermaņa
.Brakos" un Blaumaņa .Ugunī".
3. janvāri A. Upiša komēdija .P e 1 d_ē -
tā ja Zuzanna", kura pirmizrādē

guva lielus panākumus. 4. janvāri pulk-
sten 5 kareivju izrādē .Revidents".—
Drīzumā sagaidāmas Anni Simsoa
viesu izrādes.

TMibMi un ragaina.
K U T 8 i.

Rīgas birža, 1923. gada 2. janvārī

1C0 Latvijas rt>| 2,—
AMteiikss dolārs .... 5,10 — 5,15
Angļa tMKlņti...... 23,62 - 23.86
JO!* ?tanciļsš htuiM . . , 37,45 — 37,84
100 Beļģijai barski ...... 34,49 — 34 84
100 Svecei (tanki 96,67-97,65
100 ZW< drijas tor©R<» . . 137,67 — 139.06
100 Norvēģijas krasus . .. 96 .02 -- 96,99
1C0 Dānijai kronas .... 504,52 —105.58
100 Holande* gw£d«ņ>, . . 201 80— 2< 3,84
10000 Vadjaa marčciai . . , 7 34— 7.41
100 Somijas uurfca) ... 12,57— 12,83
100 l»*«nfļa» marta* 1.46-1,50
100 Līt 51.00 - 51,50
10000 Polija» maslra* 3.SS
100 Čechotlov«k« taosiiss . 15 64—15 96
100 Itālijas ilrai 25,76-26,29
Psdosae» rbļ. , . , . . —
10 krieva wste rfcļ 25,50
Zelts (Loadaag) p&t 1 sucl ii»

aelta. ........ —
Kr iavija*iKdraba ļ j*^ ^ ; ļ'īļ }par 1M
5/o neatkar. aSsņesa. . . . 2,- 2,10
20 nīta Ir. @»/o Ršg. hip. biedr.

ķīla cīnies —
50 celta b. S/» Rīgas pils. kt.

btedr. ķīla tāmm .... —
100 eelta b. 6°/o Rigas pils. kr

biedi. ķilM zīmes. . . .| —

Rīga» ht«*i» M«(t«^s kotnctu» komisijas
priekšsēdētāja vieta A. Zaipēters.

j-vi-i.auzas oū'kisīisM. Okmiaat.

Liepfijas osta ienākuši kuģi.
28. decembrī.

Baltannic, angju tvaikonis, 1147 reģ. ton. bnrtto,
no Dancigas ar jaukta lādiņu.

No Uepālas ostas Izgājuši kusti
28 decembrī.

J. C. Jacobsen, dāņu tvaikonis, 1220 reģ. ton.
brutto, uz Kopenhāgenu ar jauktu lādiņu.

Gauja, latviešu tvaikonis, 1268 reģ. ton. brutto,
uz Tini ar balastu.

29. decembri.
Beflin, vācu tvaikonis, 467 reģ. ton. brutto, uz

Klaipēdu ar jauktu lādiņu un kokiem.
Kate Vick, vācu tvaikonis, 656 reģ. tos. brutto,

uz Karalaučiem ar siļķēm.
Baltannic, angļu tvaikonis, 1147 reģ. lon. brutto,

uz Londonu ar jauktu lādiņu.
Bianka, vācu tvaikonis, 1375 reģ. ton. brutto, uz

Ventspili ar malku.

Ventspils osta Ienākuši kuģi
25. decembri.

Tavgeta, vācu tvaikonis, 1276,38 reģ ton. brutto,
no Stetines ar balastu.

Electra, vācu tvaikonis, 1261,62 reģ. ton. brutto,
no Londcnas ar balastu.

Enigheden, dāņu tvaikonis, 709,50 reģ. ton.brutto,
no Svendborgas ar balastu.

27. decembrī.
Sigulda, latviešu tvaikonis, 1998,68 reģ. ton. brutto,

no Rigas ar kokiem.

No Ventspils ostas izgājuši kuģi.
25. decembri.

Ara, norvēģu tvaikonis, 965,64 reģ. ton. brutto, uz
Londonu ar plankām.

Telegramas.
(Latvijas telegrāfa aģentūras ārzemjn teiegtnaas.'.

Parizē, 1. janvārī. (Reiters.) Sa-
biedroto ministru prezidentu konference
reparacijas jautājumā sāksies rit, otrdien,
pulksten 4 pēcpusdienā. Anglijas prem-
jers Bonars Lou jau ieradies Parizē un
noturējis apspriedi ar lordu Kersonu,
kurš iebraucis no Lozanas.

Vācu valstssekretars Bergmans iesniegs
sabiedroto konferencei Vācijas jaunos
priekšlikumus.

Londonā, 1. janvārī. (Reiters.)
Sakarā ar saspīlēto stāvokli tuvos austru-
mos apmēram 1600Anglijas pavalstnieku
tuvākās dienās atstās Konstantinopoli.
Paredzēts 600 no tiem pārvest uz Kipras
salu, pārējos uz Maltu.

Literatūra.
Apskats. Latvijas Sarkana Krusta

žurnāls. Ns 5 — 1922. g.
Daugavas gada grāmata 1923. g.

Septītais gads. Rīga, Valtera un Rapas
akciju sabiedrības izdevums.

Valtera un Rapas akc. sab. apgād-
nleclbas grāmatu rādītājs 1922./23. g.

Redaktors,: M. Aroaa.



Ugas pilsētas «īliesneta k-
tiiSņii safflins.

1. iecirknis . . . . A. D.
H. , . . . . Be. — Bz.
HI F. I. J. U.
IV G. H.
V Ba — Bd. L.

VI Ka — Kr.
VIL M. Z. Ž-
VĪTI N. O. P.
IX E. Ks — Kz. R.
X. . . . . . S. S.
XL C.Č.<Ch)T. V.

Piezīmes: l. Lietu piekritību ar
vairākiem apsūdzētiem vai atbildētā-
jiem noteic alfabēta augstākais burts.
2. Alfabēta burtu kārtību nosaka no

1923. g. 1. janvāra ievedama jaunā
ortogrāfija šādi: A, B, C, Č, D, E, F,
G, H, I, J, K, L, M, N, O. P, R, S, S,
T, U, V, Z, Ž. Burts C satur vecas
ortogrāfijas burtu Z, Č — Tsch, Z (3;,
Ž()K).

3. Jaunais ieciikņu sadalījums stājās
spēkā no 1923. g. 1. janvāra, bet jau
iesniegtās lietas iztiesājamas pēc vecās
piekritībss noteikumiem.

Rigā, 28. decembrī 1922. g.
Rīgas apgabaltiesas

priekšsēdētājs A. Bāmanis.
Sekretārs O. Blnmbetgs.

Tiesu slnOnalDiul.
Rīgas apgabaltiesa, 1. civiinod,
ta lik. par laul. 77. p. pamata, ar šo
dara zināmu, ka tiesa 30. oktobri 1922. g.,
Georga Emila K o s e prasības lietā pret
Bertu Kārla m. Kose, dzim. Jekal, p*r
laulības šķiršanu aizmuguriski
nosprieda: šķirt laulību, kas no-
slēgta starp Georgu Emilu Kosse(Kose)
un Bertu Kosse (Kose), dzim. Jekal,
Rīgas Jēzus baznīcas draudzē 10. oktobrī
1914. gadā.

Ja atbildētāja civ. proc. lik. 728., 731.
an 748. p. p. paredzētā laikā neiesniegs
tiesai atsauksmi vai pārsūdzību, tad
ipriedums stāsies likumīgā spēka.

Rigā, 14. decembrī 1922. g. Ns 437326
Priekšsēd. b. J. J a k s t i ņ š.

Sekretāra v. Stūre.

Rīgas apgabalties, 3. civiinod.
ui dv. ties. lik. 2011., 2014. «n 2019. p p
pamata paziņo, ka pēc 23. marta 1919. g.
Valmiera miruša Fridiicha S i t c ir
atklāts manto), un azaicina, kam fr uz $<>
mantojumu, vai sakara ar to tiesības, kā
mantiniekiem, legatarijiem, fideikomisa-
rijiem, kreditoriem ira t. t, pieteikt
šis tiesības minētai tiesai sešu mē-
neša laikā, skaitot no šī sludinājuma
iespiešanas dienas .Vaid. Vēstnesī*.

Ja minētās_ personas savas tiesības
augša uzradīta termiņa nepieteiks, tad
<toes atzīs ka šīs tiesības zaudējušas

Rīgā, 19. decembrī 1922. g. J* 319
Priekšsēd. v. Blumentals.

Sekretārs Kalve.

Rīg. apgabali 1. iec. ties. prist
paziņo, ka saskaņā ar tiesas spriedumu,
8. Janvāri 1923 g., pīkst. 10 rītā, Mazā
Pils ielā Ns 3 izpardos firmas .Johnļ
Krohn un Ko.* kustamo mantu, sastā-
vošu no kantora un istabas iekārtas
novērtētu par 12,100 rbļ.

Izzināt sarakstu, novērtējumu, kā ari
apskatīt pārdodamo mantu varēs pardo-
lanas diena uz vietas.

Tiesu pristavs Viidaus.

Valsts zemes banka
paziņo vispārībai, ka sekošas nogul-
dījumu zīmes par bij. Vidzemes mnižn.
kreditbiedribā noguldītiem kapitāliem ir
pieteiktas par nozudušām un ar šo tiek
izsludinātas par nederīgam:

l*M> 1. Alojas baznīcas:
188, 4.febr.l904.g parl8,125r.kr nom.
867, 7. okt. 1905. . . 100 . . .
431, 13.mrt.1906. . , 200 , , ,
488, 13. okt. 1906. . , 300 „ „ .
555, 14. apr. 1907. . , 700 . , .
663,16.maj.19Q8. . , 1.200,.
697. 16, okt. 1908. , » 100,, ,
759,15. apr. 1909., , 300 , , »
850, 17. dec.1909. , , 100 . , .
939, 25. okt. 1910. . , 100 , , ,
998, 14. apr. 1911. , , 100 , , .

1114, 21.mrt.1912. . , 100 , , .
1240, 5. , 1913. , , 100 , . ,
1381, 3.maj.l914. . » 200 , , ,

2. Alsviķu pagasta:
1417,25..nov.l914.g.par l. SOOr.kr.nom.

3. Aumeisteru baznīcas:
par 3,020 r. kriev. nom.

J*Jfc 4. Bilskas pagasta:
801,25 aug. 1909. g.par 13,700r. kr. nom.
946,22.nov. 1910., . 1,000 . . ,

1216, 7. dec. 1912., , 1,400, , ,
MsNs 5. Dzērbenes baznīcas:

537,6. martā !907. g.par 8,800 r. kr. nom;
573. ll.rnaij.1907. . , 400, . ,
761,15. apr. 1909., . 200 . . ,
949,24. nov. 1910. . . 200. , .

1210.16. , 1912. . . 200, , .

J«J* 6. Gottarta pagasta:
843, 8.dec. 1909. g. par 5,400 r. kr. nom.
918,27. jul 1910. , , 1,100 . . .

1016,2.maij.l9tl. . . 2,000 . . .
1087, 19.dec. 1911. . . 900. . .1113,19.mrt.l9l2.. . 300 . , .
1189, 20. okt. 1912. . . 300 . . ,
1280.31. maij. 1913. . . 2,500, , .

j*n° 7. Liepkainas baznīcas:
310, 13.apri!ī 1905.g. par 300r.kr.nom.

1135,29.maijā 1912. , . 300 .. .
NsN» 8. Lubānas baznīcas:
571, 9.maijā 1907. g. par 5.143.38 r.kr. n.
666,26. maijā 1908. . . 200 ...
753,13. apr. 1909. . . 100 , . .
764. 17.apr. 1909. . . 43 . . .
871,24.febr. 1910. , . 871 ..
1012,2^.apr. 1911. . . 6.900 . . .
1020, 5.māijāl911. . . 3.700 , . ,
1068, 9.nov. 19U. . . 500 ...
1239, 2.martāl913. . . 5.200 . . ,
1253.17.apr. 1913. . . 1 800 ...
1352,13.rnartāl914. . . 600 .. .
1353,19.martāl914. „ . 100 .. .
1405,23.okt. 1914. . . 100 ...
j*>fe 9. Madlienas baznīcas:
168, 3.dec. 1903. g. par 215 r.kr.n.
242, 9. okt. 1904. . . 4*3 ...
273,20.janv.l905. . . 92 . . .
525,26.janv.l907. . . 1.300 . . .

1404,17.okt. 1914. . . 168 ...
j*Ns 10. Meņģeles baznīcas:

173, 8.dec. 1903 g.par 174 r.kr.n.
443,15.apr. 1906. . , 956.23, . .

Mb 11. Skultes baznīcas:
1424,10.janv. 1915.g.par 500 r.kr.n.

j*N° 12. Tirzas baznīcas:
542,12.martā 19.)7.g. par 1242 r. kr. n.
881, 9.apr. 1910. , . 100 , . ,
905,17 maijā 1910., . 700 » , .

1295,31. aug. 1913. , , 1.200 , . ,
1375,21.apr. 1914. , , 100 ..

Rīgā, 29. decembrī 1922. g.
Valsts zemes batika

latviia. valsts ierēdņu kooperatīvs
Izsludina līdz 31. decembrim 1922. g.
izdotās maizes kartiņas par ne-
derīgām, kuras viena mēneša laikā
apmaināmas kooperatīva birojā l. Ņevas
ielā Ne 30/32 pret jaunām, bet ne vēlāk,
kā līdz 3. februārim 1923. gadā.

.

s?iQaa apgabali 3. civilnoda|a,
oz cv. ties. lik. 2011..2014. un 2019. p p.
pamata neziņo, ka pēc 14. februāri
1920. g. Tobolskā (Sibirijā) mirušā Got-
harda Aleksandra d. barona Bud-
b e r ga Ir atklāts mantojums un
uzaic na. kam ir uz ?o manto}., vai sakarā
ar to tiesības kā mantiniekiem, legatari-
jiem, fidefkoraisarijiem, kiedftor. aut 1.1.,
pieteikt šīs tiesības min. tiesai sešu
nēneša laikā, skaitot vo ii stadināj.

iespieš. dienas .Vaid. Vēstn.*.
Ja minētās personas savas tiesības

sagšā uzrādītā termiņā nepieteiks, tad
viņas atzis ka šīs tiesības gandējas**.

Rīgā, 20. decembri 1922. g. J* 1547
Priekšsēdētāja v. Veidnera»

Sekretārs A. Kalve.

.

Rīgas apgabalt. 3. civilnodaļa,
atklātā tiesas sēdē 12. decembri 1922. g
izklausīja mir. Minnas K r e t c e r man-
tojuma masas aizgādņu Teodora lija d.
Kretcer un Jēkaba fiirša Izraēla d.
Kaplana lūgumu dēļ hipotekarisko
parādu dzēšanas, nolēma: atzīt par
samaksātām 9 obligācijas par 10,000 r.
katru, apstiprinātas 30. janvārī 1912. g.
zem X° 361, 362, 363, 367, 369, 370,
371372 un 373 uz nekustama īpašuma
Rīga, II. hip. iec. zem zemes grām. reģ.
Ns 600, izdotas no Minnis _ Kretcer,
dz. Hiršfeld, par labu Ellai Leman, dz.
Cieteman, Klārai Cieteman, Vallijai
Lange, dz. Cieteman, Eduardam un Ei-
ženam Cieteman, kuras ir pārgājušas
uz Eduardu Eduarda d. Cieteman, kā
blankocesionaru, kas viņu ir cedējis
blanko; šo lēmumu publicēt civ. proc.
lik. 2086. paredzētā kārtībā.

Rīgā, 14. decembrī 1922. g. Nš 1227.
Priekšsēdei, v. A. Veidners.

Sekretārs A. Kalve.

Blgas apgabaltiisa, 1.diUmiUi
oz lik. par laul. 77. p. pamata, ar šo
dara zināmu, ka tiesa 13. decembrī
1922. g Jozefa V a s i ļ e v s k i j prasības
lietā pret Aleksandru Alekseja m. Vasi-
ļevskij, dzim. Kozlov, par laulības Šķir-
šanu aizmuguriski nosprieda:
šķirt laulību, kas noslēgta starp Jozeiu
Vasiļevskij un Aleksandru Vasiļevskij,
dzim. Kozlov, Harkovas romas katoļu
draudzē 13. jūnijā 1917. g.

Ja atbildētāja civ. proc. lik. 728.,
T31. un 748. p. p. paredzētā laikā ne-
(esniegs tiesai atsauksmi vai pār-
jSdzibu, tad spriedums stāsies likumīgā
spēka.

Rigā, 19. decembri 1922. g. Ns 437396
Priekšsēd. b. J. J a k s t i ņ š.

Sekretāra v. Stu r e.

Rīgas apgabalt. 3. civilnodaļa,
atklātā tiesas sēdē 12. decembrī 1922. g.
izklausija _ Emmas Indriķa m. Š i r on lū-
gumu deļ hipotekarisko pāradu dzē-
šanas, nolēma: .

1) atzīt par samaksātām sekošas divas
uz nekustamo īpašumu Rīga IV. hipo-
tēku iecirknī ar zemes grāmatu reģ.
Nš 2187 apstiprinātas un no Adas Vik-
tora m. S t ub i n g, dz. Magits, izdotas
obligācijas: a) par 5000 rbļ, 21.-augustā
1912. g. ar Nš 2492 Žano Fridricha d.
Bernhardtam par labu, un b) par
2000 rbļ., 26. oktobrī 1912. g. ar
Nš 3272 Otto Vilhelma d. Venškevitcsm
par labu, kas minētās obligācijas ir
cedējis blanko; 2) izdot lūdzējai pēc
divu latu Jcanclejas aktu nodevu sa-
maksas, šī lēmuma norakstu iesniegšanai
Rigas-Valmieras zemes grāmatu nodaļā
dēļ hipotekarisko parādu _ dsēšanas ze-
mes grāmatas; 3) šo lēmumu publicēt
civ. ties. lik. 2086. p. paredzētā kārtībā.

Rīgā, 14. decembrī 1922. g. 1416
Priekšsēdētāja v. A. Veidners.

Sekretārs A. Kalve.

Klsas apBamillui, nnilDsdiļi
az lik. par laul. 77. p. pamata, ar šo
dara zināmo, ka tiesa 30 oktobri
1922. g., Marijas Sulbach, dzim.
Kiitti, prasības lietā pret Johanu Sul-
bach (Gustava d.) par laulības šķiršanu
aizmuguriski nosprieda: laulību,kura
slēgtaTerbatā 9. janvārī 1910. g. starp
prasītāju Mariju Sulbach, dzim. Kiitti, un
atbildētāju Johanu Sulbach šķirt un pie-
dzīt no atbildētāja prazītājai par labu
trīs simtus piecdesmit (350) rbļ. tiesas
izdevumus un piecus simtus (500) rbļ.
lietas vešanas izdevumu.

Ja atbildētājs civ. proc. lik. 728., 731.
an 748. p. p. paredzēta laikā neiesniegs
tiesai atsauksmi vai pārsūdzību, tad
spriedums stāsies likumīgā spēka.

Rīgā, 16. dec. 1922. g. Nš437354
Priekšsēdēd. b. J. lakstiņš.

Sekretāra v. Stūre.

Ilgas apsāiiaiU. Iet. to piljtai.
paziņo, ka 4. lanvarl (923 g« pulksten
9 rītā, Rīga, Aleksandra ielā Nš 71/73,
pārdos Nikolaja Epsteina kustamo
mantu, sastāvošu no mēbelēm, svariem
un konfektēm, novērtētu par 5,200 rbļ.

Izzināt sarakstu, novērtējumu, kā ari
apskatīt pārdodamo mantu varēs pārdo-
šanas diena uz vietas.

Tiesu pristavs E. Smēlis.

Jelgavas apgabaltiesa,
az civ. ties. ust. 293., 301. nn 309. p. p.
pamata uzaicina Emiliju Ruslevic,
dzim Dombrovski, taras dzīves vieta ne-
zināma, četru mēnešu laikā ierasties
šaī tiesā saņemt norakstus no viņas vīra
Pētera Ruslevica fesūdzības raksta,
viņu laulības šķiršanas lietā un no pie-
likumiem un uzdot savu dzīves vietu
Jelgavas pilsētā.

Ja minētā laikā aicināmā neierastos,
ieta noliks uz termiņu un izspriedīs bez
fiņas klātbūtnes. Ja ieradīsies, bet savs
dzīves vietu Jelgavā neuzdos, aicina
inn uz tiesas sēdi an visus pārējos
papīrus atstās tiesas kanclejā.

Jelgavā, 23. decembri 1922. g.
Priekšsēdētāja v R. Miillers.

Sekretārs Zandersons.

Jelgavas apgabaltiesa
pamatojoties uz civ. ties. kārt. 1958. p.,
paziņo, ka šīs tiesas sēdē 1923. gada
15. janvāri attaisīs un nolasīs 22. de-
cembrī 1921. g. mirušās Guva, Pela-
gejas R i ža j a s testamentu.

. Jelgavā, 28. dec. 1922. g. L. Nš 1315/22.
Priekšsēdētāja v. R. M U11 e r s.

Sekretārs Zandersons.

Liepājas apgabaltiesa
uz Ievas Ailes ne lūgumu un sava
4. decembra 1922. g. lēmuma pamata
uzaicina 3._ septembrī 1922. g., Vents-
pilī miruša Jāņa (Janne) Alks ne
mantiniekus, kreditorus, legatarus, fidei-
komisarus un visas citas personas,
kam varētu būt kādas tiesības vai
prasības uz viņas atstāto mantojumu,
vai kuras vēlētos apstrīdēt viņas testa-
mentu, pieteikt tiesai savas tiesības un
prasības sešu mēnešu laikā,
skaitot no sludinājuma iespiešanas die-
nas .ValdībasVēstnesī* . _

Minētā laika nepieteiktas tiesības nn
prasības tiks atzītas par zaudētām uz
visiem laikiem un pēc aizrādītā termiņa
notecēšanas testamentu pasludinās pai
likumīgā speķa stājušos.

Liepājā, 14. dec. 1922, g. Nš 925/22.
Priekšsēd. b. V. Bīenenštams.

Sekretārs A. Kasperovičs.

Liepājas apgabaliesa,
9. novembri 1922. g. nolēmuse
iecelt aizgādni promesošā Jāņa Lat-
v e na s a mantībai.

Jāņa Latvenasa beidzamā dzīves vieta
bija Liepājas pilsētā.

Liepājā, 22. dec. 1922. g. Nš921/22.
Priekšsēdētāja b. V. Bīenenštams

Sekretārs A. Kasperovičs

Liepājas apgabaltiesa,
saskaņā ar 1. februāra 1921. g. likumu
par laulību 50. un 77. p. pamata,
26. oktobri 1922. g. aizmuguriski no-
sprieda: 15. septembri 1906 g. caur
Liepājas vācu draudzes mācītāju starp
Hermani Higo Aleksandru Alu un
Angeliku AI, dzim. Kelert slēgto lau-
lību atzīt par šķirtu. No. šis laulības
dzimušo nepilngadīgu dēlu Hugo Al-
fonsu atstāt pie mātes.

Liepājā, 11. dec. 1922. g. Ns 351/21.
Priekšsēd. b. V. B i e n e n š t a rn s.

Sekretāre B. Zgimberg.
vammmBmmammmaamBBBBstm

Citu ie» iWā|.
Rīgas polic. UUec priekšn.
paziņo, ka 3. lanvarl 1923. g„ pulksten
10 rīta, Stabu ielā Ns 2, dz. 4,

Dāis ŪMM
Zalamanlm Levln piederošo sarkanā

; koka zāles spoguli, novērtētu ar 2500 r.,
t deļ peļņas nodokļa piedzīšanas.

Rigas polic. III. iec priekšn. (paraksts),
iespiest» valsta tipogrāfijā.

Torsi.
Valmieras apr. valsfszemju Inspektors
pārdos 29. janvārī 1923. gada, pulksten
10 diena atklātā vairāksolīšanā Val-
m i e r m u i ž ā:
1) 1 tvaika siena presi Sulca firmas

Majjdeburgā, lielums 18*X50",_ darba
ražigums ap 1000 pudu diena, tak-
sētā vērtība 20,250 tbļi.

2) 1 tvaikā salmu vai āboliņu presi
Fldstera firmas Garsenā, lielums
51"X72*, darba_ ražigums ap 1000
pudu dienā, taksēta vērtība 20,250 r.

Torgus noturēs mutiskus un rakstiskus;
rakstiskie piedāvājumi iesniedzami slēg-
tās aploksnēs Valmieras apriņķa valsts
zemju inspektoram līdz 29. janvārim,
pulksten 9 no rīta ar uzrakstu: ,Uz
torgiem 29. janvārī* un tie samaksājami
ar 40 santimu zīmognodokli.

Piedaloties torgos jāiemaksā 10°/o no
taksētās vērtības kā drošības nauda,
kura pēc nosolīšanas tūdaļ papildināma
līdz nosolītai sumai. Proporcionālo zī-
mognodokli maksā pircējs. Prese* ap-
skatāmas Valmiermuižas valsts saim-
niecībā.

Tuvākas ziņas Valmieras apriņķa
valsts zemju inspekcijas kanclejā, Val-
mierā, Lucas muižā. 1

Akciju sabiedrības Rīgas tvaika eļļai
spiestuve asr. Wm. Hartman valde
ar šo dara zināmu akcionāru kungiem,
ka s e s t d i e n, 3. februāri 1923. g..
pulksten 12 dienā, valdes ēkā, vecai,
Jelgavas ielā Ns 31/25, noturēs

KSrtīsu pilnu sopulcl.
Dienas kartība:

1) Direkcijas ziņojums par sabiediības^
stāvokli. 2) Gada pārskats par 1922. g„
un direkcijas atsvabināšana no atbildības
par notec. gadu. 3) Sabiedrības pienā»
kurnu regulēšana. 4) Apspriede par dar-
bības atjaunošanu un ša jautājuma ušķir-
šana. 5) Akciju kapitāla palielināšana*
6) Akciju drukāšana par jaunu un līdz-
šinējo veco akciju atzīšana par ne-
derībām. 7) Hubera akciju lieta. 8) Ap-
spriede par to, kas būtu darāms, lai no-
drošinātu īpašumu, kas sabiedrībai pie-
der ārzemēs. 9) Viena direl.toia un.
viena direktora kandidāta vēlēšana,
10) Revidentu vēlēšana. 11) Rīcība»
dsrektora instrukcijas un pilnvaras.
12) Direkcijas pilnvarošana sabiedrības

kustamu un nekustamu īpašumu pārdot,
apkraut ar parādiem, izīrēt vai uz ilgāku
laiku iznomāt, ka ari no otras puses
iegūt un nomāt. 13) Direkcijas piln-
varošana noslēgt aizņēmumus, Izdot obli-
gācijas un taisīt parādus. 14 Izdevumu,
aprēķins priekš 1923. g.

Ja sestdien, 3. februārī 1923 g. sa-
sauktā kārtēja pilnā sapuke aiz dalīb-
nieku trūkuma nenotiktu, tad pirmdien,
26. februāri 1923. g.. tai pašā stundā.

^k?Srfiitral{ārt.piliiāsapii!a
Otrai pilnai sapulcei bus tiesības taisīt

galīgus lēmumus neraugoties uz priekšā
likto akciju skaitu.

Kārsavas virsmežniecība
paziņo vispārībai, kā uz 29. lanvarl;
i. g., noliktie 2523

tergi atcelti ,
Rīgas jūrmalas polic. priekšnieks.
Pamatojoties uz Rīgas apr. priekšn.

raksta 21. decembrī 1922. g*J* 12544/1,
12. lanvarl 3. g„ pulkst. 10 no rīta,

pārdos
Melužos, Briežu ielā Ns 2, dzīvojošai
Paulinei L e g z d i ņ piederošas drēbes
un veļu.

Dubultos, 28. decembrī 1922. g. 6732
Rīga Jūrmalas polic. prtekšn. (par.l,

Rīgas prečii stati,
3. lanvarl 1923. g., pulkst. 10 no rīta,

pārdos ūtrupē
.sekošas mantas:

1) sūtīj. Kārsava—Riga-Preču » 63081,
3 kastes <;gas , dzērveņu, sv. 354 kg,
nosūtīt. S Elkins, saņem. L. Talašņikovs;

2) sūt Tirza—Rīga-Preču Ns 152112,
2 m. kartupeli, sv. 146 kg, nosūt. A Baltiņ,
saņem. E. Baltiņ;
_ 3) sūt Auce—Rīga-Preču Ns 195114,
aboļi, 3 kastes, svara 153 kg, nosūtītājs
Z. Diderich, saņem. E. Diderich.

Rīgā, 30. decembrī 1922. g. 10106
Rīgas preču stac. priekšn. (paraksts).

Darbvedis (paraksts).

lfii sWSnfijyjDl.
Rīgas iott itt.

23. decembri 1922. g. notikušā piln-
varoto sapulce taisīti šādi

lēmumi:
1) pārņemt Kurzemes pils hipotēku bied-

rības darīšanas no 1 janv. 1923. g;
2) ņemt vērā valdes ziņojumu par lietas

stāvokli attiecība uz bankas nama
Nikolaja ielā Nš 3 rekvizīciju un pie-
spiedu atsavināšanu un palikt pie
sava 1922. g. 28. iunijā taisītā sprie-
duma _ noraidjt nekustama īpašuma
brīvprātīgu pārdošanu
Protokola parakstīs, ievēlēja B. Bie-

lensteina, Ed. E senberga un Jv. Ute-
china kungus. Valde.

Rīgas kāta apriņķa priekšnieks izslu-
dina pir nederīgu nozaudēto kara klau-
sības apliecību, zem Ns 2391, 2. apr.
1920. g., izdotu no Latgales diviz. štāba
pr-ka uz Matveja Gregora d. Zibens
vārda.

Cietumnieku un arestantu; bērnu!
patversmes biedrības

pilna sapulce,
16. janvāri 1923. s.. pulksten 7 vakarā;.

Skolas ielā 5, dz. 4.
Dienas kārtība:

1) 1922. gada darbības pārskats.
2j 1922, gada ienākumu un izdevumu

pārskats.
3) Valdes an revizijas komisijas locekļu?

ievēlēšana.
4) Jautājumi un priekšlikumi.

Valde. _

Iespieduma kļūda.
.Valdības Vēstneša* 19,22. g. 270.

numurā iespiesta sludinājumā (brīdinā-
juma) Lizas Stirne lielā ieviesusies kļūda:
brīdinātāja vārds nav jālasa J. Stirna,
bet P. (Pēteris) Stirna.

Rļūfias izlabojums.
«Valdības Vēstneša* Nš291. sludin.

par Liepājes ziemas ostas atspaidu kon- -
strukcijas remontu, ir ieviesusēs kļūda:
remonts tiks izvests ne Rīgā, bet
Liepāja >feJ058'

Valsts tipogrāfijā, pilī**
dabūjama Zemkopības ministra 1922. g.

22. septembrī apstiprinātā

Instrukcija
par būvkoku izsniegšanu no valsta
un komunalmežiem uz 1920. g. 2t de-
cembra likuma un 1922. g. 14. Jan-
vāra un 10. marta papildinājuma-

pamata.
Maksā bez piesūtīšanas 10 rbļ.,

? ar piesūtīšanu 1I___»^ .

Itetienasate teatrs.- _
Otrdien, 2. lanvarl, pulksten 7 vakarā,

Rūdolfa Blaumaņa piemiņas vakarā
izrādīs:

fBrallos. Ugunī
Trešdien, 3. Janvāri, pulksten 7 vak.

Peldētāja Zuzaita.

Rrustpils ulrsmežnieciiia
pārdos torgos

19. janvārī 1923. g., pulksten 1 diena, virsmež-
niecības kanclejā, Līvānu miestā,

341uMiedeskoku
kas atrodas uz .Latvijas stiklam* ierādīta zemes gabala līdz vienai verstei no
Līvānu stacijas un l 1/2 verstes no Daugavas.

Pārdodamo koku kopējs tilpums 6356 kub. pēdas. Novēlēti par 42,500>
rubļiem, no kādas sumas ari sāksies solīšana.

Torgi mutiski un rakstiski.
Pirms torgu sākšanas jāiemaksā lOo/o no novērtētās sumss, kā drošības;

nauda, kura pēc nosolīšanas jāpapildina līdz 10% no nosolītās sumas.
Tuvākas ziņas virsmežniecības kanclejā.

Krustpils virsmežniecība.
mmmmt^mmtmmmĒmmimĒĒtemmma^mmuam^mKzm^mimotm^^mBaMa^S&BSSSB^
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