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Konkursu

bSves paņēmienu atrisināšanai

Izsludina apsardzības ministrijas ēku nn
pvjtt pārvalde.

r Siopiņu nometnē paredzēts nākamu
w?sru sākt celt pastāvīgus kareivju va-
laras mitekļus, kuri sastādītos no daudz
dažāda tipa vienstāva ekam. Būves
«ietā gruntē — sīkgraudaina .smilts. Tu-
tamā dabūjami sekosi būvmateriāli:
|apja grantē 1f* versti no buvvieias; cļi
B Daugavas krastā 2 verstes uz augša;
Bāli 1/a versti; kūdra, presēta 4 verstes
trīs šķirnēs: I. — 1800, II. — 1050,
II. — 650 rubļ*s kubikasī; blīvais kaļķ-
līmenis uz vietas; ksļķi, dedzināti
ļp/2 verstes augšpus uz Daugavas krasts;
fepsis gatavs lietošanai pie tuves vietas;
faelzsceļ.i piestātne ap Vversti un
^ūves vieta stiepjas līdz Daugavas
scrastam.

Konkursa noteikumi.
I 1. Atrisināms lēts, lietderīgs būvea
f>aņērciens sekošo būves sastāvdaļu cel-
šanai: a) sieau, b) jumta, c) grīdu,
ļl) pamata.
i P i e z i m e. Sacensības dalībnieks vai

atrisināt jautājumu pilnā apjomā,
kur ietilptu visas pievestās būves

- 8astāv-.iaļrts, vai ari apstrādāt tikai
ļļf: dažas no viņām.
i 2. Jāatrisina tiklab būvmateriālu iz-
iftie, vai to kombinācijas, kā ari šo ma-
«lialu pievietošanai nepieciešamie kon-
itrukt vie paņēmieni > vēlams aizrādi-
mms par materiālu sagatavošanu un to
'egūšanas iespējamību.
i 3. Būves veidam jābūt lētam, foturl-
?>m ilggadīgam, prasošam maz remontu,
ij»5c iespējas ugunsdrošam, viegli un
'iri uzbūvējamam un piemērotam mūsu
$pstākļiem.
(i Piezīme. Sienu biezums nekrīt

svarā, ta ka ēkas domātas vasaras
i mitekļiem bez apsildīšanas.
» 4 Atrisinājums jāiesniedz ar rakstu,
'Htēlojct sīki, pilnīgi ne. skaidsi būves
paņēmienus; iesniegumu var papiidicat
ir rasējumiem (tethoiskiem zīmējumiem)

^b paraugiem.
i 5 Jāiesniedz pilnīgs aprēķins ar vie-
pbas cenām par materiālu un darba
peka daudzumu atsevišķo būves daļu
"vadratmetra vienībai.

i 6. Atrisinājums, apzīmēts ar taotto
ļ iB attīra vardu un adrese slēgtā ap-
p( iksne ar to paša motto iesniedzams

ret kvīti apsardzības ministrijas ēku un
/avju pārvaldes techniskā nodaļā
s-itadele Ne 24 līdz 1923 g 26 martam
* *J* ***' kokiem konkursa noteikumu

tnsinajumiem tiks izsniegts trīs
|o d a 1 g a s: 1. — 20000, II. — 10000un
«• 5000 rbļ. Godalgu samēri var tikt
jroziti.

8. Atrisinājumus pārbaudīs un god
*«gas piespriedīs lietpratēju komisija,

Misijas sastāvs: arehitekts K! fksens, arehitekts A. Malvess, inže-
i; *m P. Aronietis
fGodalgotos ttrisiaāfumus apsardzi
,» mmistrijas ēku un būvju pārvalde

« izlietot Stopiņa nometnes izbūvei
i. « sevišķas atlīdzības viņu autoriem.
Jufh. Konkursa rezultātus i;sludina
£wja presē, ua sacensibas darbus pē<:
(gflgu piespriešanas izstādīs ēku un
pvju pārvaldes telpās Citadelē te 24,
j9'0. hdz 15. aprilim.
s " Negodalgotie darbi izņemamiwpa sr slēgtu attiecīgu aploksni p?et
mi sasot ko 1923. g. 15. aprija līdz

1. jūnijam, pēc kam neizņemtie darbi
pāriet ēku un būvju pārvaldes īpašumā.

12. Tuvākas ziņas var dabūt apsar
dzības ministrijas ēku un būvju pār-
valdē techniskā nodaļā, tālrunis Ne38 69.

pa psi .Valdības Vēstnesi' tik**&> t. !«**«(• :

Saņemot ekspedīcijā:

, i bžmsI 1 lata 50 teat

piesūtot mājā un pa psetu:

( j Bēne»! . 1 tets 80 ini

„ atsevišķa namam: saņemat *
i ekspedīcijā — »
It jiXatpāi<Seve}iem..... ?— . t »

Latvijas valdības
Iznāk kstra dienu, :s$©moi
*ttttaasB»a**:>»g«*

Redukcija:
Rīgā, pilies2. TeL *fc9-89
Runas stundas &o 11—12

oficīaSs laikraksts
svētdienasun svētk udienai

Kantoris un ekspodicija:
Rīgā, pilīti. fel.Ni 9-57
Atvērts no pulksten 9—3

Sludinājumu maksa:
8) tiesa sludinājumi līdz 30 vien-

sseJlgSm rindiņām 3 lat. 60 sant.
per katra tāļaku rindiņu . . — . 12 .

b) citām iestādēm nn amata per-
sonām pu katru viensiejīgu
rindiņa — , 16 ,

c) privātiem par katru viensiejīgu
rindiņa — .20 .

Nosacīt! notiesāto saraksts Nr. 17.
14b9. Abjatar, Hermīne Jāņa m„ 26 g.,

Šauļu apr. Detavā, Liepājas apgt. 1922. g.
22. dec, 442. p. 1. d„ 2 ned. ciet (Akts
te 135/22. g )

1470. Afeids, Kārlis Anša d., 18_ g.,
Dzērves pag. Aiz putēs apr., Liepājas
apgt. 1922. g. 12. dec, 442. p. 1. d„
57 p., 2 ned. ciet. (Akts te 137,22. g)

1471. Andervič, Marija Andreja ra.,
42 g., Aizputes pils pag. Aizputes apr.,
Liepājas apgt. 1922. g. 22. dec, 442. p.
1. d., 2 ned, ciet. (Akts Ne 151/22. g)

1472 Apreibums, Andrejs Andreja d,
31 g., Ventspils apr. Sarkarsmsižas pag.,
Ventspils apr. 1. iec mieri. 1922. g.
7. dec. 616. p. i. d. 2. pk., 1 mēn. ciet.
(Akts te 340/22. g.)

1473. Babausk, ai. Pabausk, Elza-
Pauline Jāņa m., 12 g„ Rīgas apr Kii-
muldas pag, Valmieras apr. 3. iec miert.
1922. g. 29. dec, 51., 581. p 1. d„
55. p. 1. d. 2. pkt, 3 mēn. ciet, piem.
s. 1. 55. p. 1. d, 2. pkt sods pārvērsts
ievietos, Irlavas nepilng. zernk. nn amata,
kol. (Akts M 595/22. g.)

1474. Baran, dzim. Maršalk, Anna
Mārtiņa m., 75 g, Ozolnieku pgg. Jel-
gavas apr., Jelgavas pils miert 1922. g.
23 dec, 581. p. 4 d., 53 p„ 2 ned.
aresta. (Akts te 1104/22. g.)

1475. Barkovskis, Pāvels Nikosdra
(ai Nikodima) d.21 g., Ilūkstes apr.
Kurcumas pag., 12, Bauskas kiju. pulka
tiesa 1922. g. 28 sept, k. sod. lik 153 p.,
2 mēn. civiireīoa ciet (Akts Ns 84/22. g )

1476. Bartuls, Jāzeps (alias Osips)
Antona d., 23 g., Daugavpils apr,, Pri
druiskas pag., 12. Bauskas kājnieku pulka
tiesa 1922. g. 20. okt, k. sod. lik. 162. p.
1. a, 1 mēn. civilres. cietuma. (Akts
J* 76/22. g )

1477 Berjrholc, Amālija Kārļa m.,
23 g., Liepāā, Liepājas apgt, 1922 g.
18. dec, 442 p. 1. d„ 2 ued. cietuma.

(Akts te 116/22 g.)
1478. Bērziņ, Arma Jēkaba m., 30 g.,

Liepājas apr., Tadaiķu pag., Liepāj. gpgt
1922. g. 22. dec., 448 p. 1. d„ 2 ned.
ciet. {Akts Ns 137/22 g.) _

1479. Bērziņš, Pēteris Martirjad., 25 _ g,
Rīgas apr., Pabažu pag., 5. Cēsu kain.
pulka tiesa 1922. g. 14. sept, k. srd.
lik. 128. p 2. d., 131 p. 1. d. 1it. ,a",
2 mēn. civilres. ciet (Akts J6 122/22. g.)

1480. Birgjailo, Jaais Piusa d., 22 g.,
Rīgā 6. Rīgas kājn. pulka tiesa 1922. g
25, aug.. 442. 448. p. p., sošk. iesi.
k&ļ-a ciet. uz 20 dien. (Akts Ne 21/22. g.]

1481. Bitītnbergs, Ansis Jāņa d , 29 g.,
Kuidigas apr. Skrundas pag., Saldus iec
miert. 1922. g. 18. okt., 581. p. 1. d.,
4 mēn. ciet. (Akts te 4S3/22 g.)

1482. Bormans, Arons Jona d., 33 g.,
Rīgā, Rīgas 2 iec miert. 1922. g. 30. dec,
616. p. 1. d. 2. pk„ 3 men. ciet. Spr.
pēc kopib. ar R'gas 2. iec. miert. 1922 g.
30. dec, 616. p. I. d. 2. pk., 2 mēn.
ciet. un ar Rīgas 2. iec. miert. 1922. g
30. dec 616. p. 1. d. 2. pk. 2 mēn. ciet.
(Akts te 1331/22. g)

1483. Borov;k, Vikentija ViUntija d.;
37 g. Dr gavpilī. Daugavp. apr. 2. iec
miert. 1^22. g. 29. dec, 616. p. 1. d.,
4 mēn. ciet. (Akts te 697/22. g.)

3484. Bullis, Kārlis F.idricha d,22 g,
Ksbilčs pag, Tisisu spr., Kandavas iec.
jskrt. 1923. g, 3. jsnv.,. 271, p, 10 die-
sas areitv. (Akts Ne 13/23 g)

1485. Čikšļs, Jānis Andreja d , 40 g..
Liepāā, Lifpajas apr. mitrt. 1921 g
28. dec, 18\ p. L d, 3 mēn. ciet.
(Akb Ne 1190/22. g.)

1486. Čice, Anaa Andreja m , 53 g.,
Durbes pag., Liepājas apr, miert, 1922.g,

19. dec, 581. p. 4. d., 1 mēn. ciet.
(Akts Ns 786/22. g.)

1487. D^niševski, Emma Jāņa m,,
40 g., Liepājā, Ventspils apr. 2. iec
miert. 1922. g. 12. dec, 581. p. 1. d„
3 mēn. ciet, (Akts Ne 244/22. g.)

1488. Dinviets, Jēkabs Krišjāņa d.,
57 g,, Kalētu pag., Liepājas apr. miert.
1922. g. 29, dec, 607. p. 2. d., 2 ned.
cieL (Akts Ks 1183/22 g)

1489. Dobei, dzira. Mikson, Made-
Marta Iadriķa m, 34 g., Kalvenes pag,
Aizputes apr., Liepājas apgt. 1922, g.
12. dcc, 442. p. 1. d., 2 ned. ciet. (Akts
te 102/22. g.)

14S0 Dobelis, Jēkabs Pētera d., 19 g.,
Bārtas pag., Liepājas apr. miert. 1922.g.
21. dcc, 581. p. 1. d., 51. p„ 3 mēn.
ciet, bet kā nepilng. uz s. 1. 57. p.
3. pk. samaz. par 7s. (Akts te 124/22. g.)

1491. Dcbelis, Miķelis Pētera d., 21
g., Bārtas pag, Liepājas apr. miert.
1922. g. 21. dec, 581. p. I. d„ 3 mēn.
ciet. (Akts te 124/22. g.)

1492. Driviņš, Krišs Jāņad., 26 g„
Priekuiē, Liepājas apr., Liepājas 3. iec
miert. 1922. g. 15, dec, 581. p. 4. d.,
2 ned, ciet. (Akts Ne 321/22. g)

1493. Dzeni?, Anna Andreja m, 35g,
Vārkavas pag. Daugavpils apr, Rīgas
I. iec miert. 1922. g. 21. dec, 51., 581.
p. II. d., 6 mēn. ciet., uz Satv. Sap.
amn akt. 1920 g. 19. aug. sods samaz.
uz pusi. (Akts te 1095/22. g.)

1494 Ernstsons, Ausis Kārļa d, 34 g,,
Aizputes apr. Kikuru pag., Liepājas apgt.
1922. g. 18. dec, 273. p. I. d., 2 ned.
aresta. (Akts te 106/22. g.)

1495 Fogelmans, M'ķelis Jura d.,
45 g., Rucavas pag. Liepājas apr., Lie-
pājas apgt. 1922. g. 13. dec, 468. p.
1. d., 6 mēn. ciet (Akts Ne 107/22. g.)

14QR Ptanl? .liilJnnttP AnrirPtn sn

48 g, Kuidigas apr. Saldu, Saldus iec
mieit. 1922. g. 17. okt, 581. p. 4. 4,
2 ued. aresta (Akts te 256/22. g)

1497. Freidenfeld, Jete Kārļa m.,
17 g., Ezeres pag. Talsu apr., Ventspils
spr. 2. iec miert, 1922. g. 12. dec,
581, p. 1. d, 57. p., 2 mēn. ciet. (Akts
Ne 248/22. g.)

1498. Fndrichson, Minna Jēkaba m,
30 g, Rudbsižu pag. Aizputes apr.,
Liepājas apgt. 1922. g. 22. dec, 448, p.
1. d, 2 n;d. ciet. (Akts J* 139/22. g)

1499. Gancon, OSga Jāņa m.,. 32 g.,
Vērgales pag. Liepājas apr., Liepājas
apgt. 1922. g. 18 dec, 442, p. 1. d.,
2 ned. ciet. (Akts te 112/22. g.)

15C0. Giguls, Fricis Jāņa d„ 21 g.,
Talsu apr. Kabiles pag., 3, Jelgavas
kājn. puika tiesa 1922. g. 9. aug., k. s.
1, 153 p„ 156. p., ka ja ciet. — 4 mēn.
(Akts Ne 8/22. g.)

1501. Grigorjevs, Jepifans Jēkaba d.,
35 g., Daugavpils apr., Msļinovas pag.,
Daugapviis apr. 2. iec miert 1922. g.
30. dec, 581. p. 1. d., 4 mēn tciet.
(Akts Ne 745/22. g)

1502. Grinfogels, Miķelis Jāņa d., 21
g, .Tukuma apr. Vecmoku pag., 12.
Bauskas kājn. pulka tēsa 1922. g 12.
dec, 574. p. I. d., 6 mēn. ciet, (Akts
te 87/22. g.)

1503 Grīslis, dz. Lukin, Ieva Kārļa
m.. 66 g, Mazsalacā Rīgas 4. iec miert.
1922 g. 29. dec, 574. p. I d, 51. p„
1 mēn ciet. (Akts te. 297/23. g.)

1504 Ign, Anna Jāņa m., 47 g.,
Ēdoles psg, Ventspils spr,, Kuldīgas iec
miert. 1922. g. 21. dec, 581. p. I. d,
4 mēn. ciet. (Akts te 190/22. g.)

1505. Jakobson, Anna Kristapa m.,
33 g, Liepājas apr. Tadaiķu pag., Lie-
pājas apgt. 1922. g. 22. dec, 448 p. I.
d„ 2 red. ciet. (Akts te 123/22. g.)

1506 Janovskis, FricisMatīsad.18 g., Tukuma apr. Greccu pag., Jel-
gavas ap^t. 1922. g. 13. dec, 4S4 p.
1. d, 57. p., 2 ned. ciet. (Akts
Ne 203/22. g )

1507. Jaškunas, Jānis Teodora d.,
39 g., Lietavas pav., Līvbērzes pag.
Dobeles apr., Rīgas pils. 3. iec miert
1922. g. 11. jūlijā, 5i., 581. p. 1, d„
3 mēn. ciet (Akts te 525/22. g.)

1508 Jaunskaldis, Jēkabs Miķeļa d.,
24 g., Pērkones pag. Liepājas apr., Lie-
pājas 1. iec. miert. 1922. g. 12. dec,
616. p. 1. d. 2» pkt., 1 mēn. ciet, uz
Satv. Sap. amn. akt. 1920. g.
19. aug., sods samaz. uz pusi. (Akts
Ne 12/22. g.)

1509. Jaunskaldis-Neilands, Miķelis
Jāņa d,, 26 g., Pērkones pag. Liepājas
apr, Liepājas 1. iec miert. 1922. g.
12. dec, 616. p. 1. d. 2. pk., 1 mēn.
ciet, uz Satv. Sap. amn. akt, sods
samaz. uz pusi. (Akts Ne 12/22. g.)

1510. Jermaks, Jēzups Meikuļa d.,
40 g, Rēzeknes apr. Rozenmuižas pag.,
Rēzeknes apr. 2. iec miert. 1922. g.
21. dec, 581. p., 3 mēn. ciet (Akts
Ne 838/22. g.)

1511. Karoinski, pēc 1. vīra Mazprec-
niek-Precniek, dzim. Rozental, Elizabete
Indriķa m, 31 g,, Grobiņā, Liepājas
apgt. 1922. g. 6. nov., 442. p. 1. d„
2 ned. ciet. (Akts te 95/22. g,)_

1512. Kāpostiņš, Miķelis Jāņa d,,
23 g., Kalnciema pag., Bauskas apr.,
1. iec miert. 1920, g. 8. dec, Jelgavas
apgt 1922. g. 19, dec, 581., 53. p. p.,
2 ned. ciet (Akts Ne 334/,0. g)

1513. Kappels, Ludvigs Kriša d„ 35
g., Saukas pag. Jaunjelgavas apr., 8. Dau-
gavpils kājn. pulka tiesa 1922. g. 20.
dec, 464 p, 1, d., 1 mēn. ciet, ar se-
kām, paredz, sodu lik. 27. p., atņemot
instr. dien. pakāpi. (Akts te 2015/22. g.)

1514. Ķimels, Krišs Mārtiņa d., 65 g.,
Kuldīgas pag., Kuldīgas iec, miert. 1922.
g. 20. dec, 581. p. 1. d., 4 mēn, ciet.
Akts Ka 454/22. g)

ioio Maumanis, tsuards Uuo a.,
24 g., Strazdes pag. Talsu apr., Kanda-
vas iec miert. 1922. g. 30. jūnija, Jel-
gavas apgt. 1922. g. 21. dec, 581. p.
I. d., 3 mēn. ciet, (Akts te 283/22,g.)

1516. K!ok, Jūlija Emilija-Marija Jāņa-
Kārļa ra., 20 g., Grobiņā, Liepājas apgt
1922. g. 18. dec, 442, p. 1. d, 57. p„
2 »ed. ciet. (Akts te 73/22g)

1517. Kokain, Jadviga Jāaepa m, 60
g., l'ukstes apr. Lašu pag., Daugavpils
apr. 2, iec miert. 1922. g. Z9. dec, 581.
p. 1. d, 3 mēn. ciet. (Akts te 730/22 g.)

1518. Koljankovskij, Veclavs Paula d.,
24 g, Daugavpils apr. Livācu pag.,
6. Rjgas kājn pulka tiesa 1922. g. 26.
jūlijā, k, s. lik. 232. p. 2. d„ 1 mēn.
1 ned. civilres. ciet (Akts te 12/22. g.)

1519. Krisiovskis, Nikolajs Anša d.,
38 g., Aizputes apr, Valtbiķu pag., Aiz-
putes apr. miert 1922. g. 21. dec, 581.
p. 4 d., 2 ned. ciet. (Akts te 580/22. g.)

1520. Ķuņķe, Ansis Pētera d., 38 g.,
Pērkones pag., Liepājas 1. iec. miert.
1922. g. 22. dec, 51„ 581. p. 1. d., 3
mēw. ciet (Akts 1411/22. g)

1521. Kurels, Kārlis Jēkaba d., 22 g,
Rgā, Rīgas 2. iec mieit. 1922. g. 21.
dec, 616. p. 1. d. 2. pk., 3 mēn. ciet
(Akts te 1330/22. g.)

1522. LaceklsLacekels, Kristaps Friča
d., 23 g„ Kuldīga, Liep. 2. iec miert.
1922. g. 11. dec, 581. p. 1. d., I mēn.
ciet. (Akts te 463/22. g.) _

1523. Lapiņ, Elizabete Jāņa m., 16 g.,
Mangaļu pag. Rīgas apr., Rīgas 5, iec.
miert 1922. g, 25. aug, 581. p. 1. d.,
nodot mazg. lab. iest (Akts Ne 842/22. g.)

1524. Larionovs, Timofejs Terentija d.,
52 g., Krievijas pav., Svenceuu pils.,
Rīgas 5. iec miert. 1&22. g, 7. nov.,
581. p, 1 mēn. ciet (Akts .Nš 1127/22. g.)

1525. Lassman, Marija Kārļa m.. 20 g.,
Liepājā, Liepājas apgt. 1922 g. 18. dec,
442. p. 1. d., 57. p„ 2 ned. ciet. (Akt*
J* 94,22. g)

1526. Laumans, Kārlis An?a d., 83 g.,
Hes pag., Tukuma apr,, Rīgas 5 iec



miert. 1922. g. 15. sept, 276. p. 1. d.,
2 ned. ciet. (Akts Ne 944/22. g.)

1527. Laže, Katrine Teodora m., 36 g.,
Rīgā, Rigas 5. iec miert 1922.g. 26. sept,
574. p. 1. d„ 2 ned. cietuma. (Akts
te 835/22. g,)

1528. Leonovs, Savelijs Finageja d.,
21 g., Daagavpils apr., Ušvaldes pag.,
3, Jelgavas kājn, pulka tiesa 1922. g.
26. maijā, k, s. 1. 153. un 156. p.p.,
4 mēn. kara ciet. (Akts Ne 8/22. g.)

1529. Levins, Zaloraons Mendeļa d„
27 g., Rīgā. Rigas 5. iec miert. 1922, g.
17. nov., 184. p„ 5 dien. aresta. (Akts
te 1155/22. g)

1530. Levit, Ābels Leiba d.,26 g.,
Rīgā, Rīgas 5 iec. miert 1922. _g. 24.
nov., Saeimas vēlēs, not 7. p. parkap.,
10 dienas aresta. (Akts Ne 1207/22. g.)

1531. Leviuss, Regina Joseļa m,, 20
g., Pilteaē, Liepājas apgt 1922. g. 12.
dec, 442. p. 1. d., 57. p„ 3 ned. ciet
(Akts te 116/22. g)

1532. Liepa, MārtiņšEduards Jāņa d.,
34 g„ Ršgā, Rīgas 5. iec miert. 1922.g.
28. ijov., 581. p.^ 2 ned. ciet (Akts
te 1227/22. g.)

1533. Linde, Alfrēds Pētera d, 16 g.,
Valmieras apr. Limbažu pils., Valmieras
apr. 3. iec miert. 1922. g. 30. dec, 51.,
581. p. 1. d„ 55. p. 1. d. 2. pk., 3mea.
ciet,, piemēr. sodu lik. 55. p. 1. d. 2.pk.
ievietot Irlavas zenik. un amatn. kol.
(Akts te 600/22. g)

1534. Linde, Pēteris Kārļa d„ 63 g.,
Valmieras apr. Katvares pag,, Valmieras
apr. 3. iec mieit. 1922g. 30. dec, 51.,
58i. p. 1. d., 5 men. ciet. (Akts
te 600/22. g.)

1535. Lode, Jānis Krista d., 25 g.,
Ventspils apr, Sarkanmuižas pag., Rīgas
5. iec, miert, 1922. g. 28. okt., 184. p.,
3 dieaas aresta. (Akts te 995/22. g.)

1536. Malik, Zuzanna_ Miķeļa ra.,
38 g., Pērkones pag. Liepājas apr., Lie-
pājas apr. miert. 1922. g. 28, martā,
Liepājas apgt. 1922. g. 2. okt, 616. p.
1, d. 2, p., 2 mēn. ciet. (Akts te 259/22. g.)

1537. Martinson, Lillija - Augustine
Augusta m., .12 g.: Va'mieras apr. Liep-
upes pag., Valmieras apr. 3 iec miert
1922, g. 29. dec, 51., 581. p. 1. d.,
55. p, 1. d. 2. pk., 3 mēn. ciet, piem.
s. 1, 55. p. 1. d. 2, pk. sods pārvērsts
ievietošanā Irlavas nepilng. zemk. un
amatn. koi. (Akts Jfc 595/22. g.)

1538. Matisons, Rūdolfs Kristapa d.,
22 g., Jelgavas apr. Dobeles pag,, 3, Jel-
gavas kājn. pulka tiesa 1922. g. 26. maija,

k. sod. lik. 153. un 156- p.p., 4 mēa.
oošķ. iesL kara ciet (Akts Na 8/22. g.)

1539. Mauriņ, Anna Jēkaba ra., 56 g.,
Valmieras apr., Rīgas apgt. 1922. g
5. dec, 616. p. 1. d. 1. pkt, 2 men.
ciet. uz Satv. Sap. amn. akt. 1 mēn.
(Akts te 585/22. g.)

1540. Meiers, Fricis Jāņa d., 28 g.,
Liepājā, Liepājas 1. iec. raiert. 1922. g.
12. dec, 616. p. 1. d. 2. pkt., 1 mēn.
ciet, uz Satv. Sap. amn. akt. 1920. g.
19, aug. sods samaz. uz pusi. (Akts
te 12,22.)

154!. Melis, Eduards Jura d., 23 g.,
Valkas apr. Alūksnes pag., Valkas apr.
3. iec. raiert. 1922. g. 18. dec, 581. p.
1. d„ 2 ned. ciet. (Akta Ne 874/22. g.)

1542. Mežups, Uidrikis Friča d.,
24 g., Popes pag. Ventspils apr., Vents-
pils apr. 2. iec. raiert. 1922, g- 12. dec,
184. p„ 7 dien. aresta (Akts te 219/22. g)

1543. Miķelsons, Žanis Anša d., 22 g.,
Talsu apr. Kabiles pag, jātnieku puika
tiesa 1922. g. 4. nov., 58I. p. 1. d. un
k. s. 1. 1J2. p. 1. d., 4 men. civilresora
ciet. (Akts Ne 55/22. g.)

1544. Muravskijs, Aleksandrs Teodora
d., 19 g., Rīgā, 6. Rīgas kājn, pulka
tiesa 1922. g. 26. jūlijā, k. s. 1. 232. p.
2. d., 25 dienas civilres. ciet, (Akts
te 12/22. g.)

1515. Oiols, Zinis Ernsta d., 36 g.,
Mazilmajas muižā, Liepājas apgt. 1922, g.
18. dec. 442. p. 1. d., 2 ned. ciet.
(Akts te 119/22. g.)

1546. Panovs, Jānis Jēkaba d., 21 g,
Cēsu apr. Patkules pag., 5. Cēsu kājn.
pulka tiesa 1922 g. 27. febr., kara s. 1.
128. p. 2. d„ 131. p. 1. d. 1it ,a«,
2 mēri. 3 ned. nošķ. kara ciet. (Akts
Ne 86/22. g.)

1547. Paramonova, Marta Pētera m,
28 g., Rēzeknes apr. Uzslmuižas pag.,
Rēzeknes apr. 2, iec raiert. 1922. g.
28. nov., 581. p., 3 mēa. ciet. (Akts
Ne 740/22. g.)

1548. Paškevic, Līna Marijas ra. 40 g„
Kuidigas apr. Skrundas pag., Saldus iec
mieit 1922. g. 5. dec, 581. p. 4. d.,
1 mēa. ciet. (Akts te 807/22. g)

1549. Petrovskis, Ivans Nikolaja d.,
19 g„ Maļinovas p?.g. Daugavpils apr.,
Daugavpils apr. 1. iec raiert. 1922. g,
29 apr., 581. p. 1. d., 57. p. 3 pkt,
3 mēn. ciet, uz s. 1. 57. p. 3. pkt sods
samaz, par Vd. (Akts Ne 5/22, g.)

1550. Petrovskis, Leonarda Jezupa d.,
25 g, Daagavpils apr., Latgales apgt.
1922. g. 27. nov., 669. p., 2 ned. aresta.
(Akts te 206/22. g.)

1551. Preiabergs, Mjķeks Juks d.,

rj/r Tukuma apr. Ozolnieku pag.,
Mmmapgt 1922 g. 12. dec, 154 p.

2 d, 51 P-. 7 di€Bas aresta ' (AktS

^Ist^Puidit, Emma Krišjāņa m.,

38 g., Skuites pag. Rļ|as/Pr- JJ*?*
4 ifc miert. 1922. g. 29. dec, 574 p
1. d., 51. p-, IV* mēa. ciet (Akts

*
1553'RfgWMārtiņi Jēkaba d.,30g.,

Katlakalna pag. Wg» agr., 8. Daugav-
pils kājn. pulka tēsa 1922 g. 14. nov.,
581. p. 1. d„ 3 mēn. civilres. aet„
atņemot instr. dienesta pakāpi. (Akts
w» 1R3/22 01

1554. Rat'terman, Zigfrīds Krišjāņa d.,
22 e. Talsu apr. Kandavas pag., Kan-
davfs iec miert 1922. ģ. 21. dec 184 p.
3 dienas aresta. (Akts te 500/22. g)

1555. Reinvard, Jānis Kārļa d,, 43 g.,
Taisa apr. VandzenesIģenes pag., Talsu
iec. mieit. 1922. 28. dec, 581. p. 2. d„
51. p. 1. d. 6 mēn. ciet (Akts Ne 563/22. g.)

1556. Ritenis, dzim. Gedol, Berta
Pētera m., 26 g„ Liepājas apr. Pnekales
pag., Aizputes apr. miert. 1922. g.
22. dec, 591. p. 1. d. 1. pk., 1 men.
ciet (Akts te 609/22. g.)

1557. Rozīts, Kārlis Pētera d„ 32 g.,
Katvares pag. Valmieras apr., Rīgas pils.
3 iec miert, 1922. g. 11. juhja, 51.,
581. p. 1. d., 3 mēn. ciet. (Akts
Ne 525/22. g.)

1558. Sabals, Pēteris Friča d., 23 g.,
Cēsu apr. Velku pag., 2. Ventspils kājn.
pulka tiesa 1922. g. 29. dec, 581. p.
1. d, 6 mēn. nošķ. civilres. ciet. (Akts
Ne 58/22. g.)

1559. Sadovnikova, Matrona Michaila
meita, 50 g., Ludzas apr. Gavru pag.,
Ludzas apr. 3. iec miert. 1922. g
18. dec, 581. p. 1. d„ 3 mēn. ciet.
(Ak* te 1175/22. g.)

1560. Sacharevskij, Anna Ulricha m.,
42 g, Rīgā, Rīgas 10. iec. miert 1922. g.
20 dec, 581. p. 1. d, 3 mēn. ciet.
(Akts te 1222/22. g.)

1561. Saulīt, Līna Marija Jāņa m,
23 g., Padures pag. Aizputes apr., Lie-
pājas apgt. 1922. g. 22. dec, 442. p.
1. d., 2 ned. ciet. (Akls M> 158/22. g.)

1562. Sebris, Herta Jāņa m., 20 g.,
Lizumas pag. Valkas apr., Jelgavas pils.
miert. 1922. g. 21. dec, 581. p. 1. d.,
57. p. 3. pkt, 2 men. ciet (Akts
te 1079/22. g.)

1563. Sīpols, Fricis Jāņa d., 21 g,,
Piņķu pag., Rīgas apr. 1. iec. raiert.

1922. g. 9, maijā, 581 ,T*N
ciet. (Akts te 349/22 'ī\<U

1564. Skudre, dzim
g'

Antona m 25 g., DaugavKlnas pag. Latgales apgf 1 >f.
461. p„ 9 men. ciet ai,» M)

1565. Soļims, Adai? ,*'»
23 g, Daugavpils apr Vnat«
3. Jelgavas kājn.iL ^K26. maijā, kara s. l L^ Ķ
4 men. nošķ. kara ciet d&\ ^1566 Stālbergs, Kān, ,^'20 g, Slokā, 5. Cēsu £ *1922. g. 14. febr., 581 J*{ Wb

"IfeT^^K (Akts* 4/2 *
1567. Steīnbergs, Jāni. ir S

40 g., Kuldīgasapr p>Aizputes apr, miert: mm nļ8>
581. p. i. d„ 3 ^f y
Ni 605/22. g.)

CI1, C1«.
1568. Steingrabers, Gustaut,.

d., 39 g., Ukrainē, KsSSļb
1922. g. 21. dec, 581. n f^(Akts Nš 509/22. g.) **

1569. Stibels, Pēteris Pētera d,Ramkas pag. Cēsu apr,, (*.,
miert. 1922. g. 20. dec, 58,īl _men. ciet, uz sod. lik 55"
pārvērsts ievietošanā maz/ļ
labos, iest Irlavā. (Akls 4"C

1570 Strāl MargU jIJ
Rīga, Rīgas 10. iec. mier ļ»
22. dec, 581. p. 1.„ 57.
ciet. (Akts Nš 1214/22. g.)

1571. Strelča, Broneslavs Meifaj
29 g, Ludzas apr. Kārsavas pag iļ
apr. 3. iec miert. 1922. g, %,
581. p. 1. d. 3 mēn. ciet
Ne 1205/22._ g.) l

1572. Stūre, Juris Jāna d,, j
Liepājā, Liepājas 1. iec. miert. i!
22. dec, 51., 581. p. 1. <L 3 mii
Akts Ne 1411/22. g)

1573. Šeballo, Aleksejs Pēta
14 g., Rīga, Rigas 10. iec. miert. 19i
11. sept, 581. p. 1. d, 55, p, l
3 men. ciet pārvēršot nodos. 1
audz. lab. iest Irlavā. (AktsMi

1574._ Šinder, Leibe Seveļa ({
Kieslava, Liepājas 1. iec. mieit, 15i
22. dec, 616. p. 1. d. 2. pkt, I
ciet (Akts 1466/22 g)

1575, Šmidts, Indriķis Alberta
39 g., Liepājā, Liepājas 1,
miert. 1922. g. 12. dec, 581, p,
2 men. ciet, uz Satv. Sap. ai
1920. g. 19. aug, 17. p. ,C" pil,!
samaz, uz 1 mēn. (Akts JNfe 121i

1576. Šuritc Ļevs Smuļa d, i
Daugavpilī, Rīgas 10 iec, raiert,!!

Agronoms J. Bissenieks
dzivē un darbā.

cand. rer. mērc. Gothards Krūmiņš.

Ar agronoma Jāņa Bitenieka nāvi no-
gājis no saimnieciskās dzīves skatuves
viens no Latvijas visievēfojamākiem. vei-
kalnieciskās un sabiedriskas dzīves dar-
biniekiem. Beidzis d?īvot viess nelatvju
tautas lielākiem patriotiem, kurš tautas
intereses arvien turēja augstāk par paš-
labumu.

Jānis Bissenieks pieder pia to izcilus
spēcīgo personu skaita, kas ievērojamus
sasniegumus guvis paša spēkiem. Viņš
ir vārda pilna nozīmē seli-made-man.

Poziiivs domātājā, no dabas apdāvināts
ar lielām kombinēšanas spējām, Jānis
Bissenieks, pilniem malkiem smeldams
dzīves priekus jaunības gados, asināja
savas prāta spējas,ar nenogurstošuenerģiju
studēdams ne tikai izvēlēto agronomisko
arodu, bet arī filozofiju, loģiku, psicho
loģiju, vēsturi, ģeogrāfiju, literatūru.
Smalks cilvēku pazinējs, kuru galvenā
kārtā saistija veikalnieciski uzņēmumi un
darīšanas, Jaais Bissenieks sevišķi intere-
sējās par Latvijas pagātni un ģeogrāfiju,
latvju tautas vēsturi un valoda, mūsu
dzimtenes iedzīvotāju attiecībām un cā
kotnes izredzēm. Vispusīgi izglītots,
asprā:īgs un interesants stāstītājs, Jānis
Bissenieks piederēja pie tām izcilus per
soiiām, kas katrā sabiedrībā dabiski
ieņēma centrālās personas vietu.

Studijas beidzis, agronoms Bissenieks,
pretēji daudziem citiem ta laika latviešu
mācītiem zemkopjiem, nedodas uz Iekš-
krieviju, bet paliek Latvijā, Sai strādātu
no latviešiem vismazāk izkoptā darba
laukā — tirdzniecībā.

Jāņa Bissenieka praktiskas darbības
sākumi saistīti Zemgales galvas pilsētā
— Jelgavā. Savas teorētiskas agrono-
mijas zināšanas Bissenieks tur nekavē
joties izlieto dzīvē : sniedz populāra veida
rakstus par zemkopības dažādākajām
nozarēm, iestādamies_ par labākām ze-
mes techaiskās apstrādāšanas metodēm.

Ar lietišķiem padomiem zemkopībā tas
drīz iegītst vispārēju piekrišana un tie
nibu zemkopju aprindās. Taī pašā laikā
tas nodibina un vada Jelgavas lauksaim
niecības biedrību un Jelgavas laukssim
niecības biedrības „Konzumu", kas drīz
izrādās par šauriem ta uzņēmībai, icādēļ
tas uzsāk arī uz savu roku neatkarīga
tirgošanos ar zemkopības mašīnām,
8?s^enieka popularitāte lauksaimnieku

dās un kredīts ārzemēs aug ar katru
dienu. Pēc nedaudz gadu darbības Jānis
Bissenieks dibina Jelgavas lauksaimnie-
cības biedrības krāšanas un alzdoša
nas sabiedrību, kas drīz izvēršas par
vienu no latviešu vislielākajām
kredītiestādēm. Ši ievērojamā ie
stāde sniedz kredita ne tikai lauksaim-
niekiem, bet finansē arī latvju rūpniekus
un būvuzņēmējus pilsētās. Bissenieka
personiskas veikala darīšanas ātri pie-
ņemas plašumā, kādēļ bez Jelgavas un
Rīgas veikaliem tas ierīko mašinu vei-
kala nodaļas arī citās Latvijas pilsētās.
Šie pasākumi, _ uz kuriem sākumā daži
lētticīgi skatījās ar šaubām, nodrošina uz
visiem laikiem Bisseniekam pirmklasīga
veikalnieka un finansista slavu. Viņ?i
plašie sakari ar lauksaimniekiem, latvju
tupsuekiem un būvuzņēmējiem dod tara
iespēju tik pamatīgi ieskatīties visu Lat-
vijas spvidu saimnieciskajā stāvoklī, kā
reti kādam citam toreizējā Kurzemē un
Vidzemē,

Ieguvis vispārēju cieņu un atzinību
Latvijā, prāvus naudas līdzekļus un
plašu kredītu ārzemes, B'sseaieks netik-
daudz doma par personīgiem labumiem,
kādus tam dod ta veikali, kā par līdze-
kļiem, ar kuriem panākt zemkopības ma-
šiau un rīka tirdzniecības monopolizē-
šanu latviešu rokas._ Atrazdams, ka šo
mērķi varētu visvieglāk realizēt ar perso-
nīgo veikalu apvienošanu sabiedriskā
uzņēmuma, kura dalītos darbā ua
peļņa lielāks skaits darbinieku nn
plašākas lauksaimnieku aprindas, Bis-
senieks 1906. g. dibina Latviešu
lauksaimnieku ekonomisko sabiedrību

kurai tad nodod visus savus zem-
kopības mašinu veikalus. Šis uzņē-
mums drīzā laikā pārspēj visus savus
konkurentus. EkoEomiskās sabiedrības
nodaļu skaits ātri aug. Sabiedrības no-
daļas ierīko ne tikai Latvijas pilsētās un
miestos, bet pat tāļu ārpus tās robežām.
Latvijas lauksaimEietibss picelšanas
darba, sarīkojot ksrsus un izstādes un
ierīkojot zemkopības skolu un lauk-
saimniecības izmēģinājumu laukus, agro
noras Bissenieks turpina ar šīs sa-
biedrības palīdzību un pie tam daudz
plašākos apmēros nekā agrāk. Vesela
armija speciālistu zemkopības dažādās
nozares sniedz zemkopjiem zināšanas
visos Latvijas apvidos un malās. Šim
darbam ne tikai_ milzu nozīme zem-
kopības pacelšana, bet ari latvju tautas
vienības idejas popularizēšanā. Tas
Latgali tuvināja Vidzemei un Zemgalei
un veicināja visu latvju apvienošanās
procesu.

Visi J, Bissenieka radītie uzņēmumi
Bd biedrības atradās organiskā sakarā
ua tikavadīti un virzīti pēc tiem paškm
principiem, kuri likti ekonomiskās sa-biedrības pasnatos, Kā pozitīvi do-mājos» uzņēsnejs. Bissenieks ķērās tikaiņ\Q tādiem darbiem un pasākumiem,Uaj-u nepieciešamība vai panākumi biineapšaubāmi. J

Jāņa Bissenieka darbības posms pirms-kara laikmetā sakrita ar latvja tautasvarenu un ātru saimniecisku un intelek-tuālu progresu - ievērojamiem sairaiiie-assiem un kultureliem sasniegumiem uzvīta» tautas attīstības līnijas. Tauta, vēlnepfsmgi apzinoties sava iekšējā spēkatraucas uz augfu, Kz neatkaribu, patstāvlbu, suverenitāti. Priekšdarbi bija veikti
Np eaelams tik bija lielais pasaules kar '
a. tautas praviešu sapņi _ neatkarīgāLatvija japtu par reālu patiesību Arisāja ziņa Janlra Bisseniekam ir nopelnViņa laikraksti pamudioāja latvju Snidkns cīņā pret ienaidniekiem butfztu.ngiem un drošiem, ar ko latvj u tautaieguva atzinību un cieņu visu nad S

starpā. Ši taktika nesa Jānim Biw
kurš bij spiests kara laiki pārcel
Pleskavu, un visiem viņa up
kuru darbinieki bija spiesti m
Krieviju, lielus materiālus zaudē
Daži no tiem pat pilnīgi beidza di
un darbību nav vaiis atjaunojam
ieguvumi bieži nav panākami bez »|
Šos upurus prasīja kara dievs. Kaļ
ir Latvijas neatkarība, kurn »
upurus nesis Jānis Bissenieks,

Kara laikmets paralizēja Jās»
nieka veikalniecisko darbību

J
smagas brūces ta veselibaNoj
Bissenieks atgriezās R»g*.'
sirmgalvis. Bet savu enerģija
mību tas nebija zaudējis, «ļ
sparu tas ķērās pie savu ļ
darbības atjaunošanas w >»
stāda tos atkal uz dros.eņi Pj
Bet ne ar veikalu darīsanan\ -
darbojās Jānis Bissenieks, JH
un līdzdarbība nāca visos vaj.
Jāni Bissenieka sastopam aug-
nieciskā padomē, Latvaiasb »

un citur, dažādās valsts re oru a?f

īsti lieli nopelni Bissen»ew» (ļ
bankas nodibināšanā, J° "

^noteiktāki uzstājas par »« $
rtāšanu ar valsts līdzekļiem,
ārzemju kapitālus, ,

Dzīvē vienkāršs, ka s.^,«o f
venākie priekšstāvjt, pa»-. $
Jānis Bissenieks bija ne:n* f
praktisks veikalnieks , SPJl^ff
bet ari smalks valsfc\ *Ka ?
reāls, tālredzīgs i»Hb#A tā>
pareizi novērtēt P°»»8K" gl no»
jamības uņ dot lietderīga»

vissarežģītākās lietās.
^

Agronoma Jāņa BJaseaieJ^. j
vēsturei, kurai nāksiesj rļ0«;
ievērojamā pilsoņa-pat"0W K

un darbus.



Jāņa d„ 22 g., Pērkones pag. Liepājas
apr.. Liepājas I. iec. miert. 1922. g. 12.
dec. 616. p. I. d. 2. pkt., 1 mēn. ciet.,
uz Satv. Sap. amn, akt. 1920 g. 19.aug.
?sods samaz. uz pusi. (Akts te 12/22. g.)

1592. Zibens, Jāuis Pētera d,, 23 g,
Cēsu apr. Lenču pag., 5. Cēsu kājn.
pulka tiesa 1922. g. 16. juaijā, kara sod.
lik. 128. p. 2 d., 131. p. 1. d.iit.,aun s. 1, 272. p, 1. d, 3 mēn. noik. kara
«et un 100 zelta fr. (Akts te 108/22 g.)

1593, Zilbers, Mārtiņš Jāņa d, 18 g.,
Bates pag., Liepājas apgt. 1922. g.

18. dec, 442, p. 1. d, 57. p., 2 ned.
ciet. (Akts Ne 118/22. g.)

1594. Ziiberts, Johans - Aleksandrs
Viļā d., 27 g., Rīgā, Rīgas 5, iec. miert.
1922. g. 9. dec, 581. p. 1. d„ 1 mēn.
ciet. (Akts Ne 1275/22. g.)

1595. Zinaburgs, Savels Daniela d.,
25 g., Jelgava, Rīgas 5. iec. miert.
1922, g. 28 aug., 184. p., 5 dien. aresta.
(Akts te 855/22. g.)

1596. Zirnijs, Stepans Igaata d., 21 g,
Ludzas apr. Michailovas pag, 5. Cēsu
kajn. pulka tiesa 1922. g. 27. martā,
k. s. 1. 128. p. 2. d., 131. p. 1. d. 1it. ,a",
2 mēn. nošķ. kara ciet. (Akts te 94/22. g.)

1597. Svegzda, Anna Jāņa m., 19 g.,
Rīga, Lietavas pav., Rīgas 5. iec, miert.
1922. g. 30. nov., 573. p. 2. pk., 20 lati
naudas soda vai raaksātnespēš. gad»
7 dien, aresta. (Akts te 1246/22. g)

1598. Zviedre, Vilis Jēkaba d., 20 g.,
Liepāja, Liepājas apr. miert. 1922. g.
28, dec, 581. p._2. d., 57. p. 3. d,,
6 mēn, ciet. ka nepilng. samaz. par
Vs d. (Akts Ne 1207/22. g.)

1599. Žagata, Arnolds Pētera d,
22 g., Valkas apr. Jaunrozes pag.,
5. Cēsu kāja, pulka tiesa 1922. g.
23, maijā, 581, p. 1, d., 3 mēn, civilres.
ciet. (Akta te 103/22. g.)

1600. Žovno, Veronika Stepsna m.,
22 g., Rīgas 5. iec. miert. 1922. g. 9.
dec, 581. p. 1. d., 2 ned. ciet (Akts
te 1284/22. g.)

1601. Žvigul, Lizete Indriķa m., 65 g.,
Ozolnieku pag. Dobeles apr., Rigas
5. iec. miert. 1922. g. 17. nov., 581. p.
4. d., 2 ned. ciet (Akts te 1153/22. g.)

Rīgā, 1923. g. 8. februārī.
Tieslietu ministrijas departamenta

direktors Brikovskis.
Nodaļas vadītājs J. Saulīts.

Nosacīti netiesāto saraksta Nr. 2
(sk. 1922. g. 8. maija,,ValdībasVēstnesīNr. 101)
zem Nr. 159 ievietotais M.ķelis Jāņa d.
Sedols dzēšams no augšā minētā sa
raksta, jo saskaņā ar Piiekules-Vaiņodes
iec. miertiesas š, g. 6. janvāra lēmumu
ir dots rīkojums spriedumu izpildīt.

Rīgā, 1923. g. 3, februārī.
Tieslietu ministrijas departamenta

direktors Brikovskis,
Nodaļas vadītājs J. Saulīts,

' 58 i p. 1. d., 49. p., 1 mēn.

&? aa!Ski.itl 17/22. g.)
--77Tieplovs (Keplovs), Jānis Ser-

l57l' 9fi e Rēzeknes apr., Rusmas
^id'o ven' tspa» kājn. pulkai tiesa,
kfo a 27 sept. kara sod. lik. 29. p.
?19?" g

nl31 P 2. Z P- -a". 4 men-
*A karf ciet (Akts te 6/22. g.)
^i UtaievskV Matilde Kārļa m

20Grobiņā, Liepājas apgt 1922,g.

i« dec, 442. p I. d„ 57. p., 2 ned.
lh ?Akts te 120/22. g.
*%AVanags, Alberts Jāņa d, 19*.
,S Aizputes apr. miert 1922. g.

tffdS. 58LP- I- d.,57. p.,2 mēn.

ifet. ?A'cts Ne 583/22. g.)
iW Vanags, Jānis Jāņa d, 42 g.,

iiepTasapr. Tadaiķu pag., Aizputes
«miert 1922. g 15. dec, 581. p. L
f 3 mēn ciet. (Akts Ne 583/22. g.)

1581 Vectirans, Jānis Jāņa d., 21 g„
rau apr. Jaunpiebalgas pag., 2. Vents-
S kfn pulkai tiesa 1922. g. 19. jul ja,

581 P I- d
"

4 mēn. nošķ. kara ciet.
(Akts te 4/22. g.) s

?
! 1582. Vengris, Jāzeps Jāzepa d., 21 g.,
Daugavpils apr. Liksnas pag, 3. Jelga-
vas kāju. pulka tiesa 1922. g. 26. maijā,
k sod. lik. 153. un 156. p. p., 4 men.
Jošķ. kara ciet. (Akts te 8/22. g.)

1583. Vesels, Kārlis-Gustavs Andreja
4 27 g, Veatspils apr. Zūru pag.,
Ventspils apr. 1. iec miert. 1922. g.
30 dec, 581. p. 1. d„ 3 mēn. ciet
/Akts te 533/22. g.)

1584. Vilcmeier, Kristīne Knsa m.,
28 g„ Padures pag. Kuldīgas apr., Vents-
pils apr. 2. iec miert. 1922, g. 7. nov.,
581. p. 4 d., 2 ned. ciet. (Akts
te 130/22. g.)

1585. Vijams, Ādams Jezupa d.,
50 g., Rēzeknes apr. Kaunatas pag., Lat-
gales apgt. 1922, g. 27. nov., 669. p.,
2 ned. aresta. (Akts te 206/22. g.)

1586. Vššemirskis, Vladislavs Jegora
dēls, 33 g, Daugavpilī, Daugavpils apr.
2. iec. miert. 1922. g. 31. dec, 581. p,
4. d,, 1 mēn. ciet (Akts Ne 728/22. g.)

1587. Vitiņš, Jānis Aleksandra _d,
16 g., Veismaņu pag. Cēsu apr., Cēsu

apr. 1. iec miert, 1922. g, 27. nov,, 51.,
581. p. 4. d, 57. p. 3. pkt, 2 ned. ciet
<Akts te 704/22. g)

1588. Zaķis, Jānis Līzes d, 18 g.,
Valmieras apr. Valtenbergas pag.,
€. Rīgas kājn, pulka tiesa 1922. g,
25. aug, k, sod. lik. 129. p. 2. d,,
131. p. 1. d. 1it.« .a* un 162. p. 1. d„
2 mēn, nošķ, kara ciet. (Akts
J6 19/22, g.)

1589. Zālamans, Roberts Ernsta d.,
26 g., Rīgā, Rīgfis 5. iec miert, 1922. g.
-S. dec, 581. p. I. d„ 2 mēn. ciet (Akts
Ja 1276/22. g.)

1590. Zēģelnieks arī Zeiise, Jānis Jāņa
d, 24 g. Pērkones pag- Liepājas apr.,
Liepājas I, iec miert. 1922, g. 12. dec,
$16. p I, d. 2. pk, 1 mēn. ciet, uz
Satv. Sap. amn. akt 1920. g. 19. aug,
sods samaz. uz pusi. (Akts te 12/22, g.)

1591. Zēģelnieks ari Zeine, Jorens

Ārzemes

JCisipēdgs Jautājums.
K a \ a 1a u £ i, 9. īebruari._ Lietavas

valdības pilnvarotais psiekšstavis Klai-
pēdā publicējis rīkojumu, ka_ visiem no
Lietavas ienākušiem Jmvpiārīgiem ne
vēlāk, kā šodien jāatstāj Klaipēdas ap-
gabals. Pretējā gadījuma tiem draud
sods. LTA.

Nelaimes notikums raktuvēs.
Ņujorkā, 9. februārī. (Reiters.)

Kādā ogjraktuvē pie Davsonas noticis
sprādziens, pie kam palikuši apakšzeme
122 strādnieki. Glābšanas partijām iz-
devies atrast 100 līķu, LTA.

Notikumi irijS.
Liii Idā, 9. februārī. (RadioO Īrijas

valdība publicē uzsaukumu, kurā apsola
amnestiju visiem dumpiniekiem, kas līdz
18. februārim nodod savus ieročus. Li-
merikas cietumā ieslodzītie republikāņi
lūguši atļaut sūtīt četrus priekšstāvjus
pie republikāņu vadoņiem dienvidos, lai
apspriestos par miera sarunu vešanu.

Vakar vakarā lielāks skaits dumpi-
nieku Korkā nodevuši savus ieročus un
parakstījuši valdības deklarāciju. LTA.

Māksla.
Sārta Ģermāņa jubileja.

Ceturtdien, 15.februāri, nacionālā teātrī
svin savu 10 gadu skatuves darbības
jubileju viens no mūsu iecienītākiem
skatuves māksliniekiem — J. Ģermānis.
10 gadu jubileja ir pirmās_ mākslas dar-
bības noslēgums, kad mākslinieks var
atskatīties uz sava noietā ceļa gaitu.
Pa šiem nedaudziem gadiem J, Ģermānis
ir sasniedzis ievērojamu augstumu savā
mākslas darbā. 1912. gadā viņu kā
Dubura dramatisko kursu audzēkni an-
gažēja jaunajā Rīgas teātrī, un te viņam
drīzā laikā piegrieza lielu vērību. Pēc
vairāk interesantiem panākamiem viņam
uztic jau tādu ārkārtīgi atbildīgu lomu
kā Ibsena Brands. Kara laiki pārtrauca
šo darbību jaunajā teātrī, un Ģermā-
nis, tāpat kā mūsu pārējā teātra
saime, devās svešumā, bet arī pa
šo laiku viņš neatmet teātra darbību un
organizē teātri savā jaunajā dzīves vietā.
Tagad pie nacionālā teātra Ģermānis
darbojas jau no paša dibināšanas laika
un nes uz saviem pleciem veselu lomu
šķiru. Te viņam rodas liels daudzums
spilgtu tēlu, lai tikai pieminam: «Krau-
klīša" Ventu, „Spēlēja, dancoju" Tolu,
«Ugunī" Edgaru, ^Ziemeļniekos" Juzi,
tālāk — «Indrānu" Edvardu, «Kandidas"
Moreli, Viestura, «Troņa tīkotāju" Ho-
konu u. d. c. Bet savu augstāko snie-
gumu Ģermānis dod mums ar Raiņa
Jāzepu. Šis varenais dzejnieka tēls ir
taisni skatuves darba jaunradtjums. Te
Ģermānis gūst ļoti lielus panākumus.
Šaī lugā vien viņš uzstājies publikas
priekšā kādas 50 reiz. Vismīļākā loma
tad ari ir viņam ši un arī Blaumaņa «Uguni"
Edgars. Bez tam viņam ir iemīļota
loma, kuru viņš vēl atklātības priekšā
nav tēlojis: ta ir — Hamleta loma.
Šī loma, kā tas redzams no mākslinieka
autobiogrāfiskiem datiem «Teātra Vēst-
neša" 8. numurā, viņam iet līdzās kā ēna
no pat agrās jaunības. Šo lomu tad arī
mākslinieks izvēlējies savai jubilejas iz-
rādei. Šekspīrapasaulssiavenais darbs jaunā
izpildījumā un iecienītā mākslinieka goda
diena, protams, pulcinās neiztrūkstoši
visu mūsu mākslas publiku nacionālā
teātrī, dodot tādā kārtā māksliniekam
jaunus impulsus viņa jaunradīlanas darbā,
kuru vļņš mīl un cenšas vest uz pilalbu.

Nacionālais teatrs. Sestdien, 10. feor,,
A. Upiša populāra komēdija «Zuzanna".
Svētdien, 11, februārī, pulksten 2 dienā
P. Ermaņa «Brakos* un Blaumaņa
„U g u n ī*. Skolēniem un sladectiem
puscenas. Pulksten 7 vakarā J. Akura-
tera komēdija «Pieci vēji". Sagata>
vošanā, bez Šekspīra «Hamleta"
Haralda Eldgasta « A g a r t a" un
Andrasa «Ķēniņš Dāvids".

fUtenficii m ahmhl
Kursi

Rigas bMs, 1323. gada 10. februārī.

100 Latvijas rbL 2,—
Amerikas dolāra 5,10 — 5,15
Angļu mārciņa 23,84—24.100 Francijas fcaaSd . . . , 31,68-3200
100 Beļģijas franki .... 28.00 — 28,28
100 Sveicea franki. .... 95,62 — 96,59
100 Zviedrijas krcsias . . . 185,29—136,66
100 Norvēģijas kronēs . . . 94,13 — 65 08
100 Dānijas kronas .... 95,34 — 96.30
100 Holandes gaidai . . . 201.31—20384
10000 Vācijas markas ... 1 68 — 1,69
100 Somijas markas . . . .13,26—13.100 Igaunijas marķēs . . . 1,46 — 1,50
100 Uti i 50,47-51,50
10000 Polijss m&rksa . . .| 1.85
190 Čechcsloraks kfOfjas . . 14,92— 15.22
100 Itālijas liras 2139 - 24,89
Padomes rbļ
10 krievu zelta r&ļ 25,50 — —
Zelts (Londona) par 1tūre! tīra

zelta
Krievijas sudraba{*ļ;

^ ; ' };JJ j par 1*i
5'?/» neatkar, afenēa 2, 2,18
20 zelta ir. '6/c Rlg. hip. biedi, ļ

ķilu zīmes ļ —
50 zelta fr. 6»/o Rigas pils. kr. i

biedr. ķīla zšraes ... .1
100 zelta ir. 8/o Ršgsa pils. kr.!

biedr. ķīlu sīmee ... .1 —

Rigas biržas komitejas kotadjas komisijas
priekšsēdētājs A. Kscēna

Zvēr. biržas mākleris T h. S u m m e r s

liepai» osti teK&feMi fcy$.
6. iebrsarī.

Irmgard, vācu tvaikonis, 866 reģ. tcn. brutto, no
Hamburgas ar jauktu lādiņu.

Ko t&pifas oslss tegilfjfl ky#l.
6 februārī.

Charkov, dāņu tvaikonis, 1025 reģ. ton. brutto,
uz Kopenhāgenu ar jauktu lādiņu.

Ailette, franču karakuģis, uz Klaipēdu.

Ventspils osti teākisš! ki?§L
5. fcbmarL

Gaida, latviešu tvaikonis, 331 reģ. ton. brutto, no
Liepājas ar gabalu precēm.

Aleksandra, igauņu tvaikonis, 550,44 reģ. ton.
brutto, no Stetines ar balastu.

6. februārī.
Ilga, latviešu tvaikonis, 229,43 reģ. ton. brutto, no

Rigas ar gabalu precēm.

N© Ventspils ©sus ksSinlS kugl.
5, februārī.

Gaida, latviein tvaikonis, 331 reģ. ton. brutto,
uz Rīgu ar gabalu precēm.

6. februārī.
Orla, vācu tvaikonis, 1288,73 reģ. ton. brutto, m

Antverpeni ar kokiem un gabalu precēm.
ilga, latviešu tvaikonis, 229,43 reģ. ton. brutto, «ar

Liepāju ar gabalu precēm.

' O tīra»
Ilustrēts Žurnāls. Izdevējs .Lēta'*

Rīgā. Ne 6 — 1923. g.
Svari. Satirisks mākslas žurnāls.

Redaktors: Alfr. Purits te 6 — 1923.g.
lapsene. Mākslas un saiiras žurnāls.

te 1 — 1923. g.
Jaunības Tekas. Literariski-zinātnisks

mēnešraksts jaunībai. Redaktors-izdevējs
A. Jesseas, J* 2 — 1923. g.

Redaktors: M. &?ons.

DZELZSCEĻU VIRSVALDE
* »

«nomās 32. februāri š. g., pulkst. 11 dienā, dzelzsceļu virs-
valdē, 113. istabā,

Jauktos forg®s bufetes ar reebin.
dzērieniem

valkas, Tukama I. (droš.nauda 10,000rbj.); Vaiņodes un Gaujas stac. (5,000 rbļ) uz
* sadl*m, no 1. aprija 1923. g. līdz 31. martam 1925. g.; Majoru (25,000 rbļ.),
saldum, Edinburgas II, Grīva (10,000 rbļ.); Slokas, Ozolu, Alūksnes, Dubultu,
?smiltenes, Krlslavas, Kārsavas, Skrundas stacijās (5,000 rbļ.) uz vienu gadu (no
'aprija 1923. g. līdz 3i. martam 1924. g.).

23. ffabruarl š. g., pulkst. 11 dienā, tējas bufetes
Jaungulbenes stacijā (3,000 rbj.) uz diviem gadiem (no 1. aprīļa 1923. g. līdz
2}?„J^1925- g.) ; Zilupē (25,000 rbļ), Jāņuparka, Antonopo'. Torņakalna,
fj'i'?' Inčukalna, Piksaru, Līvānu, Rušunas stacijās, 3 bodītes Zilupes stacijā
i., 'i-'>' 1 bodīte Rīgas un 1 Uriekstes stacijās un bSrzddziņu veikalus
!;H o,un stfindes stacijās (1,000 rbļ.) uz vienu gadu (no 1. aprija 192i. g
*»Qz 31. martam 1924. g.\
h!.„.4.,?kavās uzrāditā drošības nauda iemaksājama par katru bufeti, bodīti un
Darzddziņu veikalu atsevišķi.
d»in

D?f liscel» virsvalde patur sev tiesību neiznomāt bufetes, bodītes un barzd-
m veikņļus personām, pret kurām tai būtu kādi iebildumi.

^^ ^Jļ^akas ziņas izsniedz finansu direkcijā. 111. istabā.
____

Jēkabmiesta virsmežniecība
15. februāri 1923. §3., pulksten 12 dienā, Līvānu pag.
valdes namā, Livānu miestā,

pārdos otrreizējos torsos
gatavu dedzināmo malku.

.g-. Malkas Daudz Vienības
ļj$ Malkas atrašanās vieta suga ku.,. tiba
E7 ^* ssis iātos

1 Livānu stac grēd. NsN» 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10 jaukta blind. 47 846 —

2 Livānu stac. grēd. J*N°101,102,103,105 . 5 90 —
3 Leimaņu iec., Dāboliņa apg. J& 133 egl.,pried.,aps. 144,16 837 14
4 . . . . Ns 135 ... 82,25 527 45
5 . . . .145 ļ^ . . . 72 441 —

Solīšana notiks mutiski un slēgtās aploksnēs. Pirms torgu sākuma pircē-
jiem jāiemaksā 10°/o drošības naudas no nosolāmo vienību vērtības. Tuvākas
ziņas virsmežniecības kandejā, Jēkabmiesta un pie Dignājas iecirkņa
mežziņa, Dūņu krogā. 3#kabmlesta virsmežniecība.

bisti M\-Mm «ĀMI.*sasauc 10. marta 1923. g.. pulksten
1 dienā,

II. pilna sapil
ar sekošu dienas kartību:

1. Pārskats pat 1922. gada darbību.
2. Revīzijas komisijas ziņojums.
3. Nākošā darbības gada apskats.
4. Va(des_ padomes un revīzijas komi-

sijas ve:ēšanas.
5. Dažādi jautājumi.

Ja aagšā minētā dienā neierastos sta-
tūtu 86. § paredzētais biedru skaits, tad

otrā on galīgā sap&ice FFJ5SS
uz sanākušo biedru skaitu.

Piezīraer Sabiedrības valde at-
gādina bijušās krāj - aizdevu kases
biedriem, ka paiju naudas papildināmas
uz 20 Īstie a līdz pilnai sapulcei, jo
pretējā gadījumā sapulce tos izslēgs
no biedru skaita.
Bukaišos, 5. februārī 1923. gadā.
1 Valde.

••anniMMMMMmii

Valdības darbība
Ministre ksfeSfsate sM®

1923. g. 9, februāri.
Apspriež 1923./1924. gada valsts iz-

devumu budžetu.



TIKU SļlļpijSi!.
Karatiesa,

pamatodamas uz kara proc lik.
951.—953. p. p., meklē blj. otra at-
«eviikā eskadrona kareivjos: 1) Krlilfinl
Jāņa dēlu Saubergu, 2) Voldemāru
Andreja d. čaksti nn 3) Robertu Jāņa d.
Flierl, apvainotos uz sod. lik. 51. un
589. p. p, 4. un 5. pkt. nn kara sod.
lik. 279. p, kufi izvairās no tiesas.

1) Krišjānis Jāņa d. Šaubergs, dzimis
16. septembri 1897. g, piederīgs pie
Jelgavas, latvietis, cv. luterticīgs, ne-
precējies, agrākā dzīves vieta Rīga,
Miera iela te 14/13.

1) Voldemārs Andreja d. Čakste,
dzimis 5. septembrī 1896. g, piederīgs
pie Perniģeles pag., Valmieras apr.,
latvietis, ev.-loterticigs, neprecējies,
agrāka dzīves vieta Perniģeles pag.,
Valmieras apriņķi.

3) Roberts Jāņa d. Fišers, dzimis
13. janvāri 1898. g, piederīgs pie Lim-
bažu pilsētas, vācietis, ev.-luterticīgs,
agrākā dzīves vieta Limbažos, Dāiza
iela te 28.

Personām, kuram zināma minēto $aa-
berga, Čakstes un Fišera uzturēšanās
vietas, nekavējoties jāziņokam tiesai,
vai tuvākai policijai, kurai tie jāņem
aavi uzraudzībā un jāpaziņo par to kāja
tiesai.

Kara tiesas priekšsēdētājs
pulkv. leitn. J. Birkensteins.

Sekretāra palīgs, ka ja ier.
Ja un ai k s n i s.

DZEtZSCEĻU VIRSVALDE
,a.T> rakstiskas konkurences:

,zsludma a) f™"™ celt?pēias, ar bumbām 5 gab.
28. febr-Herl S s, « ?»«- .V"» d/'a'^odaļu 1C00 kgr. celtsp.

ar bumb. 1 gab.
i/ioo da|n 1500 kgr. celtsp. ar bumb. 7 gab, ļv> aaju . * 50 ton.
10. marta $. tu uz petroleju . ,,;___toUr__ iCi Z3 b) Jauktu konkurenci. joookgt
24. februāri f- S-'^Pato • : ^ * lMa. no_Pgltet- 12-2 dienā

?«?»?? ? ?; 1

"";., ftS
mežsiirjj

Missas novadā, Rube »9)
Kandidātus m m^H gsrsri^žsf'cs

sniedzot apraksta °'? «?iļ 1agrāko nodarbošanos _ S*?»*11 '
?>.. '"Slitibo "?_ Iecavas ««—..

M Bsdolļi departamsati
dažādu maksājumu piedzinējs paziņo,
ka 18. februāri 1923. g, pulksten 2 diena,
Rīgā, Matisa ielā M 22, dz 13, pārdos
ral rāksolišana Alfrēda Sirseņa
kustamu mantu, novērtētu par 11.144 rbj.
un sastāvošu no bufetes, rakstāmgalda,
skapja ar spoguļa durvīm un tafeikla-
vierēm, dēj viņa 1921. g. ienākuma
nodokļa segšanas.

Rigā, 9. februāri 1923. g.
Piedzinējs M. B 11 S.

MM «Maira!.
utis

ulniis 1mriK. Ha
sasauc savn akcionāru

li vispārīgu ii
otrdien, 6. martā 1923. g, pīkst. 7 pec
pusdienas, Rīgas latviešu biedrības telpā*,
Pauluči ielā te li, Rīgā, ar sekošu

dienas kārtibn:
1) Sapulces amatu personu vēlēšanas.
2) Gada pārskats par 1922. g., revizijas

komisijas ziņojums un peļgas izda-
līs.- n 1.

3) Atlidz bas noteikšana pārvaldes or-
gāniem.

4) Nod;ļu atvēršana.
5) Nekustamu īpašumu Iegūšana.
6) Statūtu § 58 un § 60 grozišana.
7) 3 valdes locekļu, 6 padomes locekļu

nn revizijas komisijas vēlēšanas.
Piezīmei Gadījumā, ja uz šo

sapulci nesanāktu statūtu § 65 pare-
dzētai akcionāru skaits, resp. vajadzī-
gais akciju daudzums, sasauks otru
vlspar^su sapulcip.nudien, 26. martā,
pīkst. 7 vakara, Rīgas latviešu bie-
drības telpās, Rīgā, Pauluči ielā 13,
ar t.. pašu dienēs kartību. Ši sapulce
būs pilntiesīga un viņas lēmumi ga-
līgi, ne^katoļes uz sanākušo akcionacu
un reprezentēto akciju sn/jitu.

P i e z ī m e 11. Uz uzrādītāju izr.k-
st Us akcijas dod tiesību uz b Īsi tanī
gadījumā, ja viņas ir priekšā stādītas
bankas vai ei ne vēlāk, kā 14 dienas
pirms vispārībās s>.pu ces un netiek
ņemtas aipakaļ līdz sapul es beigām.
Pašu akciju vie'ā var stādīt priekšā
spUtcibu no vabts un valdības ap-
stiprinātām iekšzemes un ārzemes kre-
ditie tādtrn, ka akcijas pieņemtas gla-
bāšanā vai ieķīlātas; apliecībfs jāoūt
apzīmētiem akciju numuriem Uz
vardu izrakstītu akciju īpašnieki bauda
vispārīgā sapulcē bilstiesību Httl taī
gadījun ā, ja viņi ierkstīti valdes grā-
matas ne vēlāk, kā vienu mēnesi pirms
vispārīgās sapulces, pie kam netiek
pras ts, lai uz vārda izrakstītas akcijas
priekšā s.ā^itu. Valde.

.Valdības Vēstneša* 2. februāra š. g.
26. numura sludinājumā par

Dauteus olrsmežniecīHas
mežu torsiem
Erberģes pagasta valde, levlesuses

k|0da:

TORGI notiks
[

nevis 5, februāri 1923. g., bet

15. febriaarTš.g.
ari tekstā: vienibās tete 25 un 26,
kvartālu numuri ir ne»is 115, bet 113.

Daudzevas virsmežzinis (paraksts).

Rgas pilsētas lombards,
Kaļķa ielā Nr. 9,

__= ūtrupes :_==
12. un 13. februāri 1923. g.,

pulksten 10 rītā.
Neizpirktās reevaknetās sudraba nn

citas ķīlas no 18. decembra 1914. g. līdz
7. janvārim 1915. g, zem te B. 482491
līdz )6 B 49233»., kā ari izūtrupēta
nal nodotās mantas.

Daugavpils pilsētas valdē
notiks pirmdien, 26. februāri 1923. 8-,
pulksten 12 dienā,

galīga

vairāksolīšanā
(bez otrreizējas sacensības).

Kā mutiska, ta ari caur aizklātu ap-
lokšņu padošanu, kūjā tiks iznomāti uz
1923. g., no laika, kad Daugavā iziet
ledus līdz viņas aizsalšanai,

ļiia i liii MM
no Daugavas labā krasta pie pilsētas,
bet ja bus vajadzība, tad visā platībā,
pilsētas robežās.

Personām, karas vēlās piedalīties
vairāksolīšanā, jāieliek 200 latu zalogs. _

Kondīcijas var apskatīt pilsētas valdē.
Daugavpili, 6. februārī 1923. g.
2 Pilsētas gaide.

Kšf&tšesa,
p«aatodamS3 ez sava rīcības sēdes
lēmumu un kapi tiesu lik. 951. nn 953. p. p.
pamata, meklē atvaļināto līdz turpmākam
rīkojumam bij. Daugavpils kāļn. pulka
kar. Eduardu Krišjāņa dēlu FriiSou
apv. uz kara sod. lik. 129. un 134. p.

Minētais Fnliņš dzimis 24. maijā
1897. g., piederīgs pie Aizputes pilsētas,
luterticīgs, neprecējies, pec nodarbošanās
galdnieks, pastāvīgā dzīves vieta Ilūkstes
apr., Skrundalines pag., Branenu muižā

Personām, kurām būtu zināma Friliņa
atrašanās vieta, flžŠSVfjfši padņtt kar*
tiesai, vai tuvākai poifaļ,ii s kārai te
arestēt nn paziņot kara tiesai, :

Kara tiesas priekšsēdētājs
puļķv.-ļeļbi. ļ, BitRenšteins

Sekretārs, k.fer. A. Rumpe.

Mims apr. IV. iet. mertiMīis.
pamatojoties nz savu lēmumu 18. de-
cembrī 1922. g., uzaicina Ipiķu pagasta,
Birku māja, Valmieras apr., mirušās
Annas Dāvā m. Berilņ mantiniekus,
kreditorus un citas personas, kuram butn
kādas tiesības vai prasības uz atstāto
mantojumu, pieteikt tās miertiesnesim
sešu (6) mēnešu laikā, skaitot
no sludinājuma otrās reizes iespiešanas
.Valdības Vēstnesī'.

Pēc augšā aizrādītā termiņa pietei-
kušies mantinieki tiks apstiprināti man-
tojuma tiesībās un viņiem nodots atstJtais
mantojums. Laikā nepieteiktās prasības
netiks ievērotas.

Miertiesnesis V Bērsons.
Par noraksta pareizība

2 sekretārs Putniņš
Baffi3BKS9i^BBS8M39S89R1HWUBIilKHRflBHBIMffiEiiX

Ctti Ktttiļ sludini
Apriņķa ceļu inženieris

Ventspilī,
Plosta ielā te 23. 20 februāri 1923. g.,
pulksten 12 diena,

izdos lāpijn
rakstiskā un mutiskā sacensībā:

20,75 mtr. gar,a koka tilta pār
būvi pār Engures upi uz Vents-
pils-Talsu ceļa, 5 klm. no

Ugāles stacijas.
Jāiemaksā 120 latu drošības naudas

Tuvākas ziņas knncU-jā, no 9—3. Pēc-
torgi notiks 23. februāri 1923. g„
pulksten 12, turpat. 2

apnila uļmmi Cēsis»
Gaujas ielā te 26,

23. februāri š. g., pulksten 12 dienā,

izm ižiipiifffl
mutiska un raksi sacens. (*r pēctorg)

tAa Bila laanHfl
par Briedē, upi pie Bnedes kroga. Dro-
šības nau ia Ls 400.

Tuvāka: zjņīs kaiclejā katru dieau no
pulkst. 10 BtfJ 14. 1

U-Jvlj-ssunSversStstes leģhlrttaciias
kartiņa J*s 40O uz A.ttara DSmlrra
/ārda pazaudēja un ar šo tiek szslad:-
aāta pat aadar.ga.

"ig»s un' PSrāSSm^.
** ļ-^SiS'mm mm m

svētdien. 25. f«br«firi Jw ^ I2 pec pusdienas, kreditb^VhKaļķu ielā te 1. '"8s5 '
Dienas kI,. i

1) sapulces amatu ners^n,, - '
2) Pārskats par iffT 3&
,/,0Vil'jWm!si i«2iNur7,3) 1922. gada oeļnas izdisfl'
4) Budžets 1921 gadam **

6)vttSa™ P,'epra8iiwni -
Piezīme: Ja šinī sanāksn*statūtos paredzētais biedru "to'*notiks otrreizējā sap«|ce S'«

11. martā W23, g„ pffi 2 ^drenas.kredītbiedrības tel^

Nītaures^Ķe^u^rVd
aizdevu sāta edribaa i j

karteļaii Unm \
notiks svētdien, 4. marta 1923. <pulksten 2 pēc pnsdieass , Nīlai,, ipagasta namā, ar sekošu

dienas kārtību:
1) Sapulces darbinieku vēSHsms ,
2) Statūtu grozīšana un pātKļļistjē», '
3) Gada pārskats.
4j Iestāšanās naudss un °/o noterkštul
5) Valdes un padomes locekļu vēlēšu
6) Dažādi jautājumi an priekslttnmi,

J« augšminētā dienā vajadzīgs!) biti
skaits nesanāks, tad

1 olrreM supnke
notiks svētdien, 11 mmi UJJ.
tani pašā vietā, stundā un «ta pa
dienas kā-tibu un būs pilntiesīgu i
k«tra 'eraJušos biedru skaita. Vali

Berze mtimm mmmMu ]
Msinbai m

sasauc ār^ MrUffiļ ,

Jaunpils pag. namā, J. g 24. feW ,
pulksten 10 no rīta, ar sekoii s

dienaskārtību: ['
1) Sapulces dirbrneicn vēlēšma <
2) B edrības itatutu pārreģisfiSfe»
3) Dažādi jautājumi. ;
Ja minētā dienā neieradīsies viiiit ļ

gais biedru skaits, tad l g, t marti, s
tiks tārpot pikst 12 d, otrreiz.»»*

kuf. būs pilntiesīga, neskatoties ®>
radušos biedru skaitu. W* '

Rīgss k^fa apriņķa prifk&teia lai

dina par nedengu nozaudēto kap t»

sibas apliecību zem )* 29383, Bjj
1920. g.," izdotu no WgMkff. i»Pļl» '
nz leitn. Tecdo a Brenča dila m j
vārda, dzim. 1899._g____

^ 1

Rīgas kara spr. prif&ieks «• i
par nederīgu nozaudēto k»{*
apliecību zem J* 185.5 janvsn
izdotu no Tukum-Talsn W.f ? .
nz Paula Jāņa d. Dmmafiaj^t-

PSrsRūtn bd vntotom \mi\mm\riti m
pēc nnarum ministrijas iffflK
paraugiem (skat. šā gada 27. v.,

dības Vēstneša* ^ ® *,
Valats tipôgraļjļi!!^

UI11 ib Bistra i»;
iiiiiSisi ;
W3. «*** t b«rtBW ,

iznākuei ^n dabūjama *f*J^
pūl, 1. istabā, kur ņi WĶ»' «v

ai piepr8iiJB«'eIB- .
^Surtn ica m^**'

bei piesūtīšanas » "* .

ar p?e«ūtis«aa . ™

1) Likums P« J*B;S>1899. gadā dzimušo WW.
iesaukšanu ka[a diene (

2) Likums par Latviju.
^čības, amatu per*»J* , ,

iestāžu un ka fa*ujuf«3) Likums par Vīd«o»
^mnižu krediuavieniW n
^

kreditbiedrības Ukvidac'J"

sanu. , i(). »f 1
4) Pārgrozījums ļ»^- » tat„K^ |

Slokas kSo jrjtJ!^^
^ ,

NSfiOR**?^^ 1
Sestdien. 10. fe^^Ul* «
Peldētā}**fff; i

Svētdien, 11 fepruari.
^

,

1. ««ofto». *?
;*:Putksttf" ' \fj.

ruvauns ziya» . —

Pasta un telegrāfa virsvalde
28 februāri i. 3-, P"lkst '2 die"s-

notiks rakstisks konkurss
ui sekotiem materiāliem:

Ai*™, «« t>nit<<»n 11—12 C. M. apgādē . , _
iz «? ?

Rīg. apgabali 1. iec. ties. prist.
dara zināmu, ka ievietotais .Valdības
Vēstnesī- 27. janvarī_ 1923. g, te 21,
sludinājums par miruša Edu rda Skujiņa
nekustama īpašuma pārdošanu, sastāvošu
no Bilskas .Kampu' mājas, ieviesušās
kļūdas dēj, — tiek atsaukts.

Rīgā, 2. februāri 1923. g.
Tiesu pristavs Vlldaus.

UIVIIM v j* *»**»•»««. » - — —

"Mežu departaments
13. februāri 1923. gadā, pulksten 12 dienā,

pārdos toņos
Bdedzināmo malku, £2SL!aia». =L=

Torgi notiks uz salas.

Vienības
^

«. ž Ls
V
^Kub. asis ā Ls

tete ^J* ļ

11 26 32 I 50
2 l 26 33 2 50
3 1 26 34 2 50

4 1 30 35 1 50
5 1 38 36 1 50
6 1 42 37 1 50
7 1 42 38 1 50
8 1 42 39 3 50
9 1 42 40 3 50

10 1 42 41 3 50
11 5 42 42 1 40
12 2 42 43 1 40
13 2 42 44 2 40
14 2 42 45 2 40
15 2 42 46 2 40
16 52 42 47 2 40
17 35*/? 30 48 3 40
18 2 42 49 2r/r 40
19 2 42 50 1 40
20 1 42 51 5 45
21 1 42 52 5 45
22 l 42 53 5 45
23 1 42 54 5 45
24 1 42 55 5 45
25 2 50 56 bJ7 45
26 2 5G 57 l^A 45
27 2 50 58 58 45
28 2 £0 59 58/v 45
29 2 50 60 58/J 45
30 1 50 61 46 50
31 1 50

Torgi notiks mutiski, pie kam mežu departaments patur sev tiesību
noņemt no torgiem izsludināto malku pēc saviem ieskatiem. Torgos tiks pielaisti
an piedāvājumi alzīti no personām, kuras iemaksās torga komisijai 10/o no
piedāvājamas sumas.

Tuvākas ziņas izsniedz mežn departamenta mežsaimniecības dala, Rigā.
Todlebeua bulv. te 6 . dz. 8. *»??"*"Heiu departaments.

Mežu Moments
pārdos torsos

6. martā 1923. g., Rīgā, Todlebena bulv. 6, dz. 2,
nummrētus apses kokus:

J Pārdos 2 Drošības nauda
g No kādas virsmežniecības, ______ i ^tos
>2! novada, apgaitas un »> S/S JS"J "~ "j "_r; ~—
?. kvartai» ua § Si i« JS « «ja B2 BiS —m Kvaitaia ,_g g" > .J.'g a g §"8 g
r- o, 5 o *? o S u ,a īs <=?*»

ļ r j"
1 Gulb nes virsmežniecība,

Jaungulbenes nov., apg.
Tēvbiržu, Jaunzemu, Lēč-
sala un Krimu kv. k'.
20.30-t>, 136 a, 127.139-b,

,
104-a' 104b - 754 9079 10»/» 638 254

2 Vircavas virsmežniecība,
Liel-Platones nov., Skrebe

„",?f
kv- " Mhaļ - 1820| lOo /o 91 228Solīšana notiks mutiski un rakstiskiTuvākas ziņaa mežu departamentā Gulbenes un Vircavas virsmežniecībā.

-— Mežu denariaiHAnk

Kopiņu nometnē kss*jsssi ™r ss-?r ?»""«»> »-m.
flpjnnliiniis mlnlstrljaj ēka onjq jumtiuMisa?= KONKURSU =-

hz ēku sastāvdaļu celšanu Par i«h5Vn3— , ^^ -«—

?Uft JBUfiJMmTSk
? ->n«'« vsters «vagtafejš; "
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