
MMilHi iestāžu piiigeissiBi.
Aizrādījums pašvaldības Iestādēm,
Iekšlietu ministrijas būvvalde aizrāda

pašvaldības iestādēm, ka griežoties pie
pašvaldības departamenta pēc valdības
aizdevuma, vai pabalsta pašvaldības ēku
remontēšanai un atjaunošanai, lai izbēgtu
veltīgu sarakstīšanos, laika tērēšanu un
padarītu izvedamo darbu aprakstus pār-
baudāmus, jāievēro sekošais:

1) Darbu aprakstos un maksas aprē-
ķinos uzrādītiem darbiem jābūt sadalītiem
pēc arodiem;

2) katra_ atsevišķa aroda izvedamais
darbs ir jāapraksta pilnīgi saprotami un
noteikti, uzdodot daudzumu un mērus,
tā par piemēru:

a) uzrādot jaunpagatavojamo logu un
durvju skaitu» jāuzdod ari viņu mēri;

b) uzrādot stiklojamorūšu skaitu, jāuz-
rada viņu mēri;

c) pie kapitālu un šķērssienu būvē-
šanas, ka ari grīdu ielikšanas jāuz-
dod laukums kv. metros vai asis,
pie mūra sienām arī biezums;

d) pie sienu apmetuma izvešanas jā-
norāda, vai apmetums būs uz mūra
vai koka sienas, kā arī jāuzrāda
apmetuma laukums, bet ne istabu
skaits, kā tas aprēķinos bieži vien
tļek uzdots, uzrādāms arī apmetuma
javas sastāvs;

e) pie krāsošanas darbiem jāuzdod
logu un durvju skaits un mēri, bet
sienu, griestu un grīdu laukums
kvadrātmetros vai asīs, norādot
ar kādu krāsu un cik reizes ir pa-
redzēts krāsot;

f) pie podnieku darbiem jāuzdod jaun-
mūrējamo un pāi mūrējamo krāšņu
un plīšu mēri, jeb tilpums, no-
rādot no kāda materiāla tiks celti;

3) cenas maksas aprēķinā ir jāuzrāda
par katra aroda atsevišķa darba vienību

4) pārbūvju plāniem un skicēm jābūt
sastādītiem zināmā noteiktā mērogā,
1:100 vai 1 :200, uzrādot visus nepie-

ciešamos galvenos mērus, un tā, lai tie
būtu t e c b n i s k i pilnīgi saprotami.

Būvvaldes priekšnieks,
inženieris E. K a 1p a k s.

Darbvedis J. Ceriks.

Pasta ziņas.
Atklāti telefona sarunu punkti: Ēvele

Ēveles pagastnamā, Gauja Gaujas
dzelzsceļa stacijā un Ludza Ludzas
dzelzsceļa stacijā.

Ēdoles telefona sarunu punktā pieņems
iri privattelegramas.

Administratīvais finansu direktors
Krūmiņš.

Nodaļas vadītāja vietā Ķ u z i s.

Paziņojums.

1922. g. .Valdības Vēstneša" 292. nu-
murā iespiestā instrukcija par apriņķu
pašvaldība budžetu un pārskatu sastādī-
šanu un tanī pašā numurā iespiestos
pielikumos pie instrukcijas par pagastu
budžetiem ieviesušās kļūdas:

1. instrukcijas 1. pantā 5. rindā no
augšas iespiests ,21. jūnija likuma",
bet vajadzīgs — ,21. jūnija likuma";

2. instrukcijas 2. pantā 3. rindā no
augšas iespiests .nākoša gada",
bet vajadzīgs — ,nākošā gada";

3. Pidikumā Ns 1. pie instrukcijas
2. panta pie 10. § burtu aile ie-
spiesti skaitji ,1. un 2.", kas
jāstrīpo.

4. Pielikumā J* 4 pie instrukcijas
28. panta 1. un 2. punktos ie-
spiests .iesnieguma", bet vajadzīgs
.ienesīguma".
Pašvaldības departamenta

direktors P. Radziņš
Nodaļas vadītājs P. K1 i n k 1 a v s.

Ārzemes

Parīzes konferences atskaņas Vācijā
B e r I i n ē, 5. janvārī. Vācu presē vis-

pārējs sašutums par Francijas politiku
Parīzes konferencē. .Deutsche Allge-
meine Zeitung" raksta, ka Francija esot
devusi gaišu pierādījumu, cik maz ta
vēloties patiesi atrisināt reparacijas, pro-
blēmu. Francijas nolūks esot sasniegt
imperiālistiskus mērķus ar varas politikas
metodēm. Laikraksts uzsver, ka tagad
vislielākā nozīme jāpiešķirot nevis jautā-
jumam, kas būs tālāk, bet gan faktam,
ka Francija pati .šapičš gabalos Versaļas
miera līgumu un līdz ar to atsvabina
Vāciju no visiem pienākumiem pret to."
Šo visai zīmīgo frāzi laikraksts, acīm-
redzot, attiecina uz varbūtējo Francijas
separāto uzstāšanos, bez citu sabiedroto
piekrišanas.

.Vorvvār's" raksta, ka angļu-amerikaņu
politika laikam vēl nevarēšot līdzēt tūliņ,
tomēr līdz 15. janvāra liktenīgam ter-
miņam varot vēl daudz kas notikt
Vācu tautai jāpaturot aukstasinība.

Berlinē, 5. janvārī. Vācijas val-
dība publicē oficiālus paskaidrojumus
sakarā ar Parīzes konferences neveiksmi,
izsakot nožēlošanu, ka atka! iznīkušas
ceribas uz reparaciju problēma izšķir
sanu un uz saimnieciskā chaosa no-
vēršanu, kurš neizbēgami draudot kā
Vācijai tā arī visai Eiropai, ja reparaciju
jautājumu neizdosies apmierinoši no-
kārtot. Paskaidrojumos aizrādīts, ka pat
Anglijas priekšlikumos paredzētā repa-
raciju maksājumu kopsuma — 40 mil-
jardi zelta marku — ievērojami pār-
sniedzot ' Vācijas maksātspējas, un izsa-
cītā nožēlošana, ka Vācijas priekšlikumi
Parizes konferencē nemaz jiav uzklau-
sīti. Vācu valdība paliek pārliecība, ka
vienīgi reparaciju problēma _ sapratīgs
un Vācijai pieņemams atrisinājums var
glābt Eiiopu no saimnieciskā sabrukuma.
Valdība japrojam cieši turēšoties pie
14. novembra notā un sekojošos paskai-
drojumos deklarētiem principiem.

Kas būs tālāk?
P a r i z ē, 6. janvāri; Sakarā ar sa-

biedroto reparaciju konfeieuces negativo
rezultātu, vispārējo interesi acumirklī
saista jautājums, ko darīs Francija. Po-
litiskās aprindās paskaidro, ka stāvokli
atzīst par ļoti nopietnu un aktivus Fran-
cijas soļus var sagaidīt jau tuvākās
dienās. Vācijai piešķirtā moratorija laiks
izbeidzies 31. decembri un līdz ar to
formāli atkal 'tājies spēkā Londonas
konferencē noteiktais maksājumu plāns,
uz kura pamata Vācijai 15. janvārī
jānomaksā sabiedrotiem 500 miljoni
zelta marku. Nav šaubu, ka Vācija šo
maksājumu neizdarīs, tādēļ franču val-
dība varbūt nemaz negaidīs līdz 15. jan-
vārim un spers nodomātos soļus jau
tuvākās dienās.

.Figaro" raksturo politisko situāciju
sekosi: „Ar Itālijas piekrišanu un kopā
ar Beļģiju mēs tagad bez Anglijas pa-
ņemsim nepieciešamās ķīlas, ar kurām
Francija saista jaunu moratoriju Vācijai".
Formālo pilnvarojumu, lietot pret Vāciju
spaidu līdzekļus, franču valdībai dos
reparaciju komisija, kurai šinīs dienās
būs jākonstatē, ka Vācija nav izpildījuse
noteikumus par akmeņogļu nodevām.
Daži laikraksti zin vēstīt, ka vispirms
franču karaspēks okupēšot 16 kilometru
platu joslu Rūras apgabalā, pēc kam
Poankarē būšot ar mieru stāties sarunās
ar vācu valdibu.

No Maincas ziņo, ka franču okupā-
cijas karaspēka virspavēlniecība Rein-
zemē jau izdevuse vajadzīgos rīkojumus,
lai sagatavotos uz militārām operācijām.
Ģenerālis Veigands, kurš piedalījies Lo-
sanas konferencē kā lietpratējs militāros
jautājumos, izsaukts uz Parizi. LTA.

bonars Lou par Parīzes konferenci
Eilvezē, 5. janvārī. (Radio.) Sa-

runā ar preses priekšstāvjiem Bonars Lou
izteicās, ka galvenās nesaskaņas starp
Angliju un Franciju neizsaucot vis dom-
starpības par tā sauktām produktīvām
ķīlām, bet gan jautājums par Vācijai uz
liekamo maksājumu apmēriem, kurus,
pēc Anglijas ieskata, nedrīkstēta noteikt
tik augstus, ka Vācijas maksātspēju at-
jaunošana kļūtu pilnīgi neiespējama.
Uzsverot, ka Vācijas kredītspēju at-
jaunožana absoleti nepieciešams, Bo-
nars Lou aizrādīja, ka šinī ziņā ne-
esot eo svara, vai Vācijas reparaciju pa-
rāds nomaksājams zeltā vai natūrā , jo
neattiecinot moratoriju uz nsiuraldevu-
miem, Vācijai jopiojam nāktos turpināt
papīrnaudas inflāciju, caur ko zustu katra
cerība uz markas stabilizāciju. LTA.

Amerika un reparaciju jautājums.

Berlīnē, 4. janvārī. No Vašiņtonas
ziņo, ka senators Robertsons, kuru atbalstot
republikāņu partijas vairākums, iesniedzis
senātam priekšlikumu prasīt Savienoto
valstu piedalīšanos reparaciju komisijā
ar tādām pat tiesībām, kādas ir Eiropas
sabiedroto valstīm, lai neaprobežotos ar
vienkāršu novērotāja lomu kā līdz šim.
Ari amerikāņu sūtnis Londonā Harvejs
sarunā ar prezidentu Hardingu esot uz-
svēris, ka Savienoto valstu aktīvai līdz-
darbībai reparaciju komisijā būtu ārkārtīgi
liela nozīme. LTA.

Amerikāņu stāvoklis Vācijas Jautājama.
Vašiņtonā, 6. janvārī. (Reitersjļ

Senāts pieņēmis Ridza rezolūciju, kura
prasīta amerikāņu okupācijas kara speķa
aizsaukšanu no Reinierces. LTA.

Dārdzība Vācijā.

B e r 1 i n ē, 4. janvārī. Pēc oficiāliem
statistikas datiem dzīves dārdzība Vācijā
decembrī salīdzinot ar novembra mēnesi
pieauguse par 53,60/0- Eksistences mini-
muma skaitlis ir 685 reizes augstāks,
nekā pirms kara. LTA.

Minorltatu Jautājums tautu savienībā.
Rīgā, 5, janvārī. Tautu savienības

padome janvāra mēnesī noturēs sēdi, kuras
dienas kārtībā uzņemtskā pirmais pants
minorita tu jautājums. Tas sa-
dalās trijās daļās: 1) vācu minoritātes
Polijā; 2) minoritātes Igaunijā, un
3) minoritātes Latvijā. Par visiem trim
jautājumiem referēs Brazīlijas priekšstāvis
Da Gama, pie kam, kas attiecas sevišķi
uz Latviju, tiks apskatīta deklarācija,
kuru tas pats ziņotājs bija iesniedzis
padomei pagājušā gada 26. septembri.

LTA.

Prūsija pret žīdu Ieceļošanu.
Berlinē, 4. janvārī. Prusijas _ iekš-

lietu ministrs iesniedzis Vācijas ārlietu
ministrijai memorandu, kurā aizrāda uz
nevēlamam sekām, kādas draud izsaukt
ieceļotāju plūdi no austrumiem. Šo jau-
tājuma varot sekmīgi nokārtot tikai starp-
tautiska apjoma. Sevišķi tautu savienībai
vajagot griest nopietnu vērību uz Austrum-
eiropas žīdu emigrāciju. Tāļak jārēķino-
ties ar kara gūstekņiem, kuri atgriežoties
dzimtenē plūst caur Vāciju, un ka pēc-
kara pārgrozību dēļ daudzi no Vācijā
dzīvojošiem ārzemniekiem zaudējuši savu
pavalstniecību. Memoranda beigāsministrs
uzsver,_ka nepieciešami vajadzīgs noslēgt
drīzumā līgumus šinī lietā sevišķi ar
Vācijas austrumu kaimiņiem. LTA.

Bulgārija un krievi.
B o r d o, 4 janvārī. (Radio.) Bulgā-

rijas valdība uzdevuse sevišķai komisijai
sastādīt visu to krievu bēgļu sarakstu,
kufi piedalījušies 1877./78. g. karā pret
Turciju. Šos bēgļus bulgāru valdība
nolēmuša pabalstjt ar pensijām. LTA.

Prese

Po|u prese par latviešu presi.

«Kurjer Warszawski* kādā no
saviem pēdējiem numuriem bija ievie
iojis rakstu par Latviju, kurā atzīmē, kā
latviešu presē pārsvaru ņem draudzīgs
gars attiecībā pret Poliju, bet latviešu
laikrakstu raksti pareizi apgaismo poļu
notikumus.

Jaunās valstis

Polija.

Divi gadasvētki Polijā.
Sakarā ar jaungadu poļu prese at-

zīmē, ka 1923. gadā svinami divi gada-
svētki : 450 gadasvētki no slavenā poļa
Nikolaja Kopernika dzimšanas dienas
(viņš piedzima 1473. gadā Tornā) un
75. poļu sacelšanās gadasvētki Poznaņas
apgabalā pret vāeu valdību (1848. gadā.).

Rīga,
Latvju strēlnieku piemiņas svētki

6. janvārī.
Svētki sākās vispirms ar svinīgu gā-

jiesu uz biaļu kapiem Mežu kapsētā.
Karogiem plivinoties un tautas mūzikas
skaņām viļņojot nepārredzamais ļaužu
pulks ar gaidu un skautu pujciņiem jauki
organizētās virknēs zem jaunatnes savie-
nību karogiem plūst no kara muzeja pa
plašsjām ielām un bulvāriem uz brāļu
kapiem, nesot daudz krāšņu vaiņagu,
puķu un zaļumu vītņu. Gājiena priekš-
galā ar strēlnieku pulka kaujas lauku
mācītāju Apkalnu iet bijušie strēl-
nieku pulku virsnieki 'un strēlnieki, bet
aiz gaidām un skautiem starp jaunatnes
savienībām ar savu spilgto karogu un
mūzikas orķestri skaistos policijas mun-
dieros 88 bijušie strēlnieki, tiem seko
garas virknes privāto gājienu dalibnieku.
Kapsēta pārpildās un pa plašajām gatvēm
svinīgais gājiens apvijas visapkārt brāļu
kapiem. Kapsētas paaugstinājumā uz-
celts sēru krāsām pārklāts altars, sp kuru
nostājas strēlnieki ar saviem virsniekiem,
bet viņu vidu pie altāra biskaps Irbe,
mācītājs A p k a 1n s un pareizticīgo ka-
tedrāles virspriesteris Z a i c s ar diako-
niem un dziedātājiem. Šoreiz pirmo
reizi brāļu kapos svētkos piedalījās ari
pareizticīgo garidznieciba.

Biskaps Irbe izcēla istvju strēlniekus
par pirmajiem, kas darījuši ar saviem,
varoņdarbiem latvju tautu paritamu tu-
vajās un tālajās pasaules ta'utās un val-
stis. Šodien viņi ar tautu rakuši pie-
minēt savus kritušos biedrus, celt tiem
augstāko pieminekli — neizzūdošu pie-
miņu un pateicību si'dis. Tēvi un mātes,
brāļi un māsas un citi pulcējušies šepie
ša augstās piemiņas darba, iekarstot no
jauna tēvijas mīlestībā, kas kā mūžības
saule apspīd brīvo Latvija. Tad runāja
mācītājs A p k a 1 n s, izceldams strēlnieku
varonības darbus kaujas laukos, sevišķi

Maksa par .Valdības Vēstnesi* sākot no 1. janvāra:
Saņemot ekspedīcijā:

par 1 mēnesi .......1 lats 50 sani

Piesūtot mājā un pa pastu:
pa* 1 mēnesi 1 lats 80 sant
Pat atsevišķa numura: saņemot

ekspedicijā — . 6 ,
Pie atkalpārdevējiem — . 7 .

Latvijas valdības jg^SL<*
oficiāls laikraksts

Iznāk katru dienu, izņemot jfrJļiXEū*f|r,.3 svētdienasun svētku dienas

Redakcija; jaļ^^aS^i^j Kantoris un ekspedīcija:
Rīgā, pilī Ni> 2. Tel. Ns 9-89 «SjBļSfSfP^ Rīgā, pili M> 1. Tel. M» 9-57
Runas stundas no 11—12 ^g^^ļ^U Atvērts no pulksten 9—3

Sludinājumu maksa:
a) tiesu sludinājumi līdz 30 vien-

slejīgām rindiņām 3 lat. 60 sant
par katru tālāku rindiņu . . — , 12 ,

b) citām iestādēm un amata per-
sonām par katru vienslejīgu
rindiņu — , 16 .

c) privātiem par katru vienslejīgu
rindiņu. . . — . 20 ,
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1916. gada ziemassvētku kaujās. «Dziļā
pazemībā un godbijībā nolokamies pie
šo mīlestības un sāpju cīņas upuru ka-
piem. Patei-, Iba vigiem, pateicība viņu
mātēm un tēviem, viņu māsām un brā-
ļiem, — pateicība caur viņiem visai tau-
tai, kas audzinājusi šādus varcņss stiprus
ticībā uz labāku tautas nākotni un valsts
pastāvēšanu. Kamēr nezudīs šāda tautas
un tēvzemes mīlestība, kamēr nezudīs
ticība uz savu valsts pastāvēšanu, brīvī-
bas ua laimes saule apspīdēs Latviju un
viņas tautu!" — Kā brāļu kapos dusošie
tautas varoši atdeva visu priekš Latvijas,
tā lai atdodam mēs viņiem savu labāko
— savu £irdi; uzsauca virspriesteris
Z a i c s. Kamēr paturēsim savās sir-
dis savas tautas varoņus, tautā ne-
zudīs tēvzemes mīlestība, — ka
mēr pateicībā pieminēsim viņu lielos
un gaišos varoņdarbus ar devizi — visu
par Latviju — apspīdēs mūs brīvības
saule! Pulkvedis Kalniņš kā tiešais
strēlnieku pulku komandieris sacīja ga-
rāku sajūsminošu runu, izzakot dziļu
prieku par strēlnieku varonības atziņu
tautā, kas ar katru gadu lielākā skaitā
pulcējas pie kritušo kapiem dz'ļākā
sirsnībā un pateicībā. Saeimas priekš-
sēdētājs V e s m a n i s atgādināja latvju
strēlnieku puiku izmisumu pilnās cīņas
1916. gada beigās un 1917. gada pir-
majās dienās, kā cīņas, uz kurām likts
pamats brīvai, neatkarīgai Latvijai. Sa-
eimas loceklis, latvju strēlnieku bataljonu
līdzdibinātājs J, Goldmaais norādīja
par Latvijas tapšsnas akta virsrakstu
,Brāļu kapus", un ka šo virsraksta
saprot tauta, to pierāda tik lieliskie,
dziļas pateicības un augstas sajūsmas
pilnie strēlnieku piemiņas svētki. Baltas
krustu rindas še un visās valsts malās
ir šī tapšanas aicta saduras nodaļas ap-
zīmējumi no tā brīža, kad nelaiķis
Zālīts izlaida pirmo uzsaukumu — pul-
cēties latvju strēlnieku bataljonos. Caur
tumšo nāves nakti, pāri Krievijas ērgļa
spārniem latvju strēlnieki jaa saredzēja
citu karogu austošas saules sārtumā
un gaišas dienas saules baltumā.
Tas bija latvju nacionālais karogs, kuru

saredzēja un pēc kura sniedzās strēlnieka
gars, bet kuru atnesa un uzsprauda savā
dārgajā Latvijā viņas nacionālā armija,
kuras varoņi dus līdzās pirmajiem pēc
tautas brīvības un neatkarīgas Latvijas
alkstošiem strēlniekiem, uzliekot mums
par pirmo, svētāko un augstāko pie-
nākumu — aizstāvēt un nostiprināt viņu
ieguvumu. Lai ar tīru sirdi un godīgu
apziņu varam teikt pie brāļu kapu
kopiņā k : dusiet saldi mūžīgā mierā —
Jūsu izcīnītais neatkarīgās Latvijas sarkan-
baltsarkanais karogs netiks vairs satīts
nekad, nekādi Apvienotās latvju strēl
nieku pulku lazaretes vadītājs Dr. J a n-
k o v s k i s izcēla strēlnieku varonību ar
nolikumiem lazaretē. Pat grūti ievainotie
bijuši tikai ar lielām pūlēm atturami
no došanās atpakaļ kaujas laukā. Viņu
pašaizliedzība, viņu ienaids pret tautas
kalpinātajiem un mīlestība uz tautu un
tēvzemi ir lcģendaias un reti tādas at-
rodamas pasaules tautu un valstu vēsturē.
Tas pats jāsaka arī par viņu dzīvajiem
cīņas biedriem. Līdzi viņiem lai saviļ
nojās visa tauta par šo mērķi — visu
par Latviju! Kara invalidu savienības
vārdā Plataiskalns apliecināja na-
cionālo sajūsmu uu gatavību, aizstāvēt
cīņās kritušo biedru ieguvumu ar visiem
viņos vēl palikušiem spēkiem. Vidzemes
divīzijas komandieris, ģenerālis Apinis
arī teica dedzīgus vārdus, starp citu tur
pinādams: «Latvju strēlnieki! Jūs ar
savu pašuzupurēšanos, ar saviem varoņ-
darbiem, ar savāra asinīm esat vaiņago
juši latvju tautu ar nevīstošu slavu.
Slavas ceļš tr ērkšķains, bet viņi paš-
aizliedzīgi nostaigājuši lidz galam, latvju
strēlnieki. Šodien jūsu varoņdarbu jubi-
lejas dienā es, Vidzemes divīzijas kara-
vīru vārdā, sūtu jums sveicienu, novēlu
saldu dusu kritušiem, nolieku vaiņagu uz
jūsu kapus kopiņām un novēlu dzīvajiem
tos laurus pilnībā, kurus jūs izpelnījušies
pateicīgajā tautā!"

Beidzot teica vēl atzinības un patei-
cības vārdus no dažādām sabiedrībām,
kā Latvju jaunatnes savienības, Latvju
nacionālās jaunatnes savienības, gaidu
centrālās valdes, grāmattūpniecības arodu

biednbas sacionalas sekcijas, «Latvijas
Sarga* redakcija u. c, gan noliekot
krāšņus vaiņagus, gan ziedojot zināmas
sumas brāļu kapu fondam, pēc kam svi-
nīgais gājiens ar karogiem un muziķu
devās atpakaļ uz pilsētu, kur notika
svētku izrādes nacionāla teātri, nacionāla
operā un dailes teātrī, bet pec strēlnieku
kopmielasta virsnieku kluba — pieminas
vakars ar raisām, koncertu un viesīgu
sadzīvi.

Izrādes bija izpārdotas un pārpildīts
arī virsnieku klubs piemiņas vakara, kur
telpas bija greznotas ar strēlnieku batal-
jonu dibinātāju J Zāli ša un J. Gold-
man a Kurzemes un Vidzemes pulku
karogos izkārtām noģīmēm. Vakaru at-
klāja ģenerālis Goppers, apradot šo
dienu par piemērotu visspilgtākam latvju
tautas spēka un varonības dienam. Šo
spēku un varonību izjūt paši strēlnieki,
kas vēl dzīvi. Viņos mājo dižens vie
nības gars kā valsts pamats. Otrais ele-
ments latvju Strēlniekos bija — kareiviskie
principi un viņu izpildīšana un trešais^pats galvenais elements — nacionāla
sajūta. Slava, ka viņu klusam dziedāto
tautas lūgšanu varam dziedāt tagad droši
iz pilnas brīvas latvju krūts:
.Dievs, svētī Latviju!"

Pēc jūsmīgi nodziedātās Jiimnas J,
G o 1 d m a n i s garākā jūsmīga runā ap-
rādīja, kā līdzīgi lielām zemes trīcēm
rodas jaunas salas, pēc lieliem tautu un
valstu kariem un asinsplūdrem rodas
jaunas valstis. Tā lielais pasaules karš
radijis arī Latvijas valsti un — tomēr
viņa radīta ar pašas tautas spēku. Bez
šī spēka būtu beigas ar latvjiem kā
tautu, būtu beigas ar viņas gadu simte-
ņus ilgo ideālu uz savu valsti. Latvju
tautas dēli ir slavas pilni Krievijas ar
mijā no seniem laikiem, bet viņu darbi
un slava palika nezināmi. Lielajā karā,
kur visas tautas mobilizēja savus spejcus,
latvji vairs nedrīkstēja noplūst neievēroti
lielajos tautu asins plūdos un, — ka
tauta domāja tāpat, to pierādīja viņas
spēku saplūdums uz uzaicinājumu,
pieteikties dibināmos latvju strēl
nieku bataljonos. Tautai bija jaiz-

šķiras par ieročiem, kad Vācija sāka
cirst nāvīgus _cirtienus_ dzīvajā tautas
miesā. Lasijas kopā visi spēki.
Tad raisījās vaļa mušu nacionālie spēki
arī no Krievijas armijām un steidzas az
savu dzimteni, kopīgi cīnīties par savu
dzimto zemi un tautas brīvību. Bija
izšķirties — būt vai_ nebūt latvja
tautai un . . » varam but pārliecināti, ka
bez Ložmetēju kalna un Nāves salas
nebūtu brīvas, neatkarīgās Latvijas.
Latvju strēlniekiem vēl lielāka nozīme:
tie radīja tautā ticību, ka var būt ub
būs viņai sava valsts, ja ieliks cīņā visus
savus spēkus. To viņi darīja un mūžu
mūžos skanēs viņu varonības slavas
skaņas. Pat pasaulslavenais kara vadonis
Hindenburgs bija spiests izdot savai
armijai īpašus iikojumus un pavēles pret
latvju strēlniekiem kā varonīgākajiem un
bīstamākajiem pretiniekiem kaujas laukos.
Pirmo reizi pēc 700 gadiem latvietis
pacēla ieroci pret sav;em dabiskajiem
ienaidniekiem,un kad tie sajuta šonāvējošo
ieroci pat caur stiprākajām bruņām jau
savā miesā, tie izlaida politisko ģiftĻ
bet ka arī ta būtu bijusi veHiga, par to
nav ko šaubīties, ja nebūtu s&ģiftejusš
jau citās frontēs Krievijas armiju. Tālāk
runātājs atstāstīju latvju strēlnieku varo-
nības iespaidus sabiedrotos un izteicu
karstāko vēlēšanos — kaut nekad
neatdzistu tautā tas nacionālais
gars, kas rādija neatkarīgo valsti!

Pēc ilgiem jausmīgiem aplausiem ģe-
nerālis Bangerskis iepazīstināja klau-
sītājus ar varonīgo asiņaino ziemas svētku
ciņu vietām pēc īpašām kaujas līnija
kartēm un augstākās kara priekšniecības
pavēlēm. Par spīti visai nelabvēlībai un
kauju šausmām latvju brigādes, pārrāvu-
šas ienaidnieka fronti un iespiedušās
tāļu ta aizmugurē, būtu ieņēmušas Jel-
gavu, ja būtu doti viņām apsolītie pa-
pildu spēki. Ārkārtēja nozīme šām mūsu
strēlnieku cīņām ir kaut _ vai ta, ka mūsu
brigāde atrāva lielus vācu kara spēkus
no Francijas frontes, kurā viņi pagalam
apdraudēja sabiedroto spēkus.

Seko koncerts un viesīga sadzīve.

1922. gada bibliogrāfija

Trešais ceturksnis,
Valstsbibliotekassskārtojums. A.Ointera redakcija.

(10. turpinājums.)
Gulbis, Fr., Latvijas Universitātes fizikas

docents. Eksperimentālā Fizika. Pir-
mais sējums. Mechanika. Moleku-
la: fizika. Siltums. Akustika. Ar
265 zīmējumiem tekstā. Rigā, 1922.
Latvijas Universitātes Stud. Pad.
Grāmatnīcas izdevums. Krājumā
Universitātes Studentu Padomes Grā-
matnīcā. (Iesp.) Akc. Sab. Valters un
Rana g'ām. spiest. 8° (24X17)
VIII + 348 1. p. 200 r.

leviņš, Fr.; Eiche, M. un Sūngailis, Rud.
Aritmētikas uzdevumu krājums pamat-
skolām, III. d»ļa. 3. un 4. klases
kurss. Sastādījuši: —.—, skolotāji
Rigā. Rigā, 1922. Valtera un Rapas
akc sab. izdevums. Iesp. Valtera un
Rapas akc. sab. spiest. 8° (22X15)
139 1. p.

Kalniņš, Jēkabs, docents. Tēlojošas
Ģeometrijas kurss — saskaņā ar
Latvijas Universitātē lasitām lekcijām.
Rigā, 1922. Latv. Univ. Stud.Pad.
Mac. Līdz. Apg. Komisijas apgādība
Vairumā L. U. Studentu Padomes
grāmatnīcā. (Iesp.) Tipo-litogrāfija,
senāk Grothusi druk. 8° (24X17)
330 1. p.

— Tēlojošās Ģeometrijas kursa atlass.
Ar 424 rasējumiem. Rigā, 1922.
Latv. U. St. Pad. Māc. Līdz. Apg
Kom. apg. (Iesp. Tipo-litografija.
senāk Grothusa diuk.) 4° (25X35)
64 1. p.

Liepiņš, Reinis. Nedzīvā daba. Dabas
mācība. I. Pamatskolas trešam un
ceturtam mācības gadam. Otrs pār-
labots izdevums. Rīgā, 1922. Izglī-
tības Kooperatīva «Kultūras Balss"
izdevumā. (Iesp.) «Progress" tipogr.
8° (23X15) 144 1. p. 90 r.

Saturs: I. Dažādas ķermeņu īpa-
šības. II. Dažas šķidrumu īpašības,
III. Augsnes sastāvs. IV. Siltums,
V. UJens trīs veidi. VI. Ūdens pār-
vēršsnās dabā. VII. Šķidrumu pie-
lipšana un uzsūciba. VIII. Gaiss.
IX. Zeme. X. Šķidrumi- XI Siltums
XII. Gaiss un citas gāzes. XIII. Mūsu
zemes virskārtas veidojošie ieži.

Pirmee soļt matemātikā. III. d. Sastā-
dījuši daži Rīgas skolotāji. Redakcija
Ēd. Ozoliņa. Otrais izdevums Rigā
(1922.) A. Gulbja apg. Dr. A Šaa-
kenburga drnk. 8° (21X15) 96 1. p.
(Uz vāka 2 un 3 1. p. dažāda mēru
apzīmējumi uu kalendarija pāskai-
jumi.)

Pirmie soļi matemātikā. V. d. Sastā-
dījuši daži Rīgas skolotāji. Redakcija
Ed. Ozoliņa. Rīgā (1922.) A. Gulbja
apg. Dr. A. Šaakeaburga druk. 8°
(22X15) 144 1. p.

Rāceas, J. Dabas stāsti pamatskolai
Dzīvā daba. II. V. un VI. klases
kurss. Rīgā (1922.) A. Gulbja apg.
E. Pīpiņa un J. Upmaņa druk. 8°
(23X16) 164 1. p. (Ar 77 zīmēju-
miem) 90 r.

Saturs: I. Augu valsts iedalījums.
II. Ziedaugi. III. Augu iekšējā izbūve.
IV. Organisko vielu rašošana augu
valstī. V._ Zaļie augi kā saules ener
ģijas iekrajeji un uzglabātāji. VI. Citi
barības iegūšanas veidi. VII. Baktēri-
jas. Vielu cirkulācija dabā. VIII Zaļie
sporu augi. Evolūcija augu valstī.
IX Vienkāršie dzīvnieki. X. Dzīvnieku
valsts iedalījums.

Straubergs, J. Ģeometrija. Otrs koncentrs.
(Ievads sistemātiskā kursā) Pēdējām
pamatskolas un pirmām vidusskolas
klasēm. Rīgā, 1922. «Kultūras Balss"
izdevums. (Iesp.) Apsardzības Mini-
strijas Tipogr. 8° (23X15) 72 1. p.
4- 6 1. p. ar zīmējumiem -j- 16 baltas
1. p. priekš zīmējumiem.

Šmeils, O. — Dr. prof. Botānika. Pār
strādājis Fr. Adamovičs. Ar 10 bilžu
pielikumiem krasās (un daudz zīme
jumiem tekstā) Rigā, 1921. (1922.)
Valtera un Rapas akc. sab. izdevums.
Dr. pie C. G. Rodera G. M B H.
Leipcigā. 8° (24X16) 120 1. p. 120 r.

Saturs: 1. Augu apraksti. 2. Svarī-
gākie ārzemju kultūras augi. 3. Augu
morfoloģija. 3. Par augu iekšējo būvi
un dzīvi (Grāmatas satura rādītajā
atzīmēta vēl nodaļa .Augu valsts īss
cistematisks pārskats", kurai jāsākas
ar 121. I.p.; patiesibā_ šās nodaļas
nav, jo grāmata nobeidzas ar 120 I. p )

6. Lietiskās zinības.

610. Medicīna. 813. Higiēna.
615. Farmakoloģija. 619. Ve-

terinārija.
Aizsardzibas līdzekļi pret venēriskām

slimībām. Profilaktika. (Rīgā, 1922.
Izdevējs un iespieduma vieta neuz-
rādīta) 8° (18X12) 8 I. p.

Balodis, A. un Jannau's, K- Cilvēka
anatomijas un fizioloģijas kurss pa-
matskolām. (Ar zīmējumiem) Cēsīs
un Valmierā (1922) Izdevis K-
Dūais. (Iesp.) K Dūnis spiest.,
Cēsīs. 8° (24X15) 136 1. p.
70 rbļ.

Saturs. Ievads. Ģindenis. Muskuļi
ua kustības. Stāvēšana, lēkšana tta
skriešana. Āda un tās pārveidojumi
Gļotādiņa. Iekšējie orgāni. Gremo
šana un gremošanas orgāni. Zobu
kopšana. Mūsu barība. Cilvēka or
ganisma pastāvīgā iekšējā tempera-
tūra. Ādas kopšana. Ģindeņa hi-
giēna. Elpošana un elpošanas or-
gāni. Asinis un asiņu riņķošana.
Lipīgās slimības. Pirmā palīdzība
dažos piepežos nela*mes gadījumos.
Izvadu orgāni. Smadzenes un nervi.
Miegs. Maņu orgāni. Vielu maiņa.
Mūža garums. Dzīvnieku šūniņa un
audi. Audi.

Pnsmans, M. Dr. (Rīgā) Kas katram
jazin par venēriskām slimibām.
Tulkojuse El. Dumpe. (Rīgā) 1922.
(Izdevējs neuzrādīts. Iesp) Apta cn
Gureviča spiest. 16° (17X12) 96-f-l
nenum. 1. p. -J- 1 lapa ar zīmē-
jumiem.

Saturs: Ievads. 1.Tripers. 2.Mīkstais
šankrs. 3. Zifiliss. 4. Venērisko
slimibu izplatība un pielipšanas veidi.
5. Lauliba un venēriskās slimības.
Atļauja iedoties laulībā. 6. Aizsar-
dzības līdzekļi pret venēriskām sli-
mibām. Profilaktika.

šimanski, S. G, b. R. P. J. un J. V.
P. J prof. Par higroskopiskās vates
pagatavošanu no kokvilnas un linu
atkritumeera. Rigā, 1922 Druk. A
Vasermaņadruk. 8°(21X14)12 l.p 50r.

Zavjalovs, V. V. — prof. Cilvēka ana-
tomijas un fizioloģijas kurss vidus-
skolām. (Uz vāka: I. sējums. Ar
123 zīmējumiem. Tulkojums no
krievu valodas). Cēsis un Valmierā,

1922. Izdevis K. Dūnis. Tip. K.
Dūnis, Cēsīs 8° (21X15) 1341, p 851.

Saturs: 1 Šūniņa. 2. Audumi
(audi). 3 Lipīgās slimības un orga-
nisma cīņa ar viņām. 4. Cilvēka
ķermeņa izbūves vispārējs plāns.
5 Ķermeņa kustības. 6. Stāvēšana.
Iešana. 7. Ģ ndeņa muskuļu higiēna.
8. Fiziskās vingrināšanas iespaids
uz citiem orgāniem. 9. Asiņu r iņ-
ķošanas sistēma. 10. Sirds. 11. Asiņu
ritēšana traukos. 12. Asiņu tecēša-
nas likumi. 13. Tekošas straumes
spiediens uz trūbiņas sienam. 14 Sirds
un trauku inervacija. 15. Ādas no-
rūdišana. 16. Limfa. 17. Plaušas
un elpošana. 18. Elpošanas mecha-
nisms. 19. Ieelpojamā un izelpo-
jamā gaisa daudzums. 20. Elpoša-
nas inervacija. 21. Atmosfēras gaiss.

— Cilvēka anatomijas un fizioloģijas
kurss vidusskolām. II. sējums. Ar
84 zīmējumiem. Tulkojums no krieva
valodas. Cēsīs un Valmierā 1922.
Iedevis K. Dūnis. (Iesp) Tip. K.
Dūnis, Cēsīs. 8° (21X15) 128 1 p.

Saturs: Gremošanas orgāni »n gre-
mošana. Baribas vielas. Batibas
vielu liktenis ķermenī. Barba. Al-
kohols un alkoholiskie dzērienu
Vielu maiņas produktu izvadīšana.
Nieres. Ādas funkcijas. Organisma
siltums. Nervu sistēma. Refjeksi.
Maņu orgāni. Redzes orgāna higiēna.

Torgans, E. Cilvēka anatomija un fizi-
oloģija. Cēsīs, 1922 O. Jepes apg.
Dr E. Pīpiņa un J. Upmaņa druk.
8° (23X16) 136 1. p.

Saturs: I. Vispārējs apskats. II. Kaula
zistema. III Muskuļu zistema. IV. Asina
riņķošanas orgānu zistema. V. Elpo-
šanas orgānu zistema. VI Barības
vielas un viņu sastāvs. VII. Gremo-
šanas orgānu zistema. VIII Iesūk-
šanas process. IX. Orgānu baro-
šanās. Enerģijas ražošana un patē-
rēšana. X Atdalītāju orgāni. XI. Nerva
zistema. XII. Jutekļu orgāni.

Odris, J. Daba un viņas parādības.
Pamatskolām. Dzīvā daba. Cilvēks
Sarakstīts pēc V. Lunkeviča un citiem
avotiem. (Ar 56 zīmējumiem) Rīga
(1922) J. Rozes apg. (Iesp.) Druk.
.Dzintars". 8°(22X15) 52-f 4 nenum.
1. p. 40 r.

Saturs: I. Cilvēka skelets jeb ģin-
denis. II. Muskuli. III. Kustēšanas,
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jušana nn domas. IV. Elpošanas
orgāni un elpošana. V. Asinis, sirds,
sirds darbība un riņķošana. VI. Ba

rības nozīme, gremojamie orgāni un
barības sagremošana. VII. Izvad-
organi. VIII Nagi ua mati. IX. Ba-
rība. X Apģērbs.

620. Inženieru zinības.
Tramdachs, doc. Ledgriežu aplēses jau-

, tājums, Latvijas Augstskolas Raksti III.
1922. Atsevišķs novilkums. (Rīga,
1922. Iesp. Valstspapiru spiest)
8° (21X17) 91—108 1, p.

ittters, G un Ķenģis, J. Celmu an ak-
meņu spridzināšana. Sastādījuši spr.
speciālists —.— un agr. —.—-. (Ar
18 zīmējumiem teksta. Rīga, 1922)

^Krājumā: Latvijas Lauksaimniecības
-Centralbiedribā. (Iesp) J. Pētersona
spiest. 8° (23X15) 29+3nenum. 1. p.

Saturs: Priekšvārds. Sprāgstošo
vielu īpašības. Praktiķa lietojamas
sprāgstošās vielas, viņu īpašības. No-
teikumi pie sprāgstošo vielu uzglabā-
šanas. Noteikumipie sprāgstošovielu
transportēšanas pa dzelzsceļu, ūdeni
tin zemes ceļiem. Noteikumi pie
sprāgstošo vielu lietošanas. Vispārēji
aizrādījumi pie lādiņu pagatavošanas,
'iādiņa aizdedzināšana. Spridzinā-
šana. Pagaidu noteikumi sprāgstošo
un spridzināmo vielu tegadašanai
privātām vajadzībām. Gramatvešana.

630. Agronomija.
*33. Zemkopība 634. Dārzkopība.
M e žkopība. 636. Lopkopība.
€38. Biškopība. 639. Medniecība

un-zvejniecība.
Dernows, M. A. Praktifkee Darbi drawā.

Tulkojis: M. Smeils. Rigā (1922.)
Latwijas Bif hkopibas Zentralbeedribas
ildewums. Waltera un Rapas akz.

>Jab fpeelt. 16° (17X12) 146 1. p. _
Saturs: Ievads 1. Vispārēji norādī-

jumi par darbiem drava. II. Bišu iz-
likšana. III. Galvenā pavasara revizija.
3V. Stropu tīrīšana. V. Bišu saimju
savienošanaun pastiprināšana.VI. Bišu
pārdzīšana. VII. Bišu barošana.
VIII. Bišu apskatīšana. IX, Veco
ligzdu atjaunošana. X. Māšu audzē-
šana un atjaunošana. XI Spietošana.

:.XII. Galvenais ienesums. XIII. Ligzdas
.iekārtošana ziemošanai. XIV. Bišu
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ziemošana.XV. Galvenās bišu slnmbas.
XVI Bišu ienaidnieki. XVII. Daibi
dravā.

Dindons, P. Augļu dārza eerikošanas
pamati. Jelgavā, 1922. Latveešu
Lauksaimiseeku Ekonomiskās Sabee-
dribas izdevums. (Uz vāka: «Zem-
kopja" Mazā Bibliotēka N& 2.) Latv.
Lauksaimn. Ekom. Sab. speest, Jel-
gavā. 8° (22X14) 43 1. p. 25 r.

Latwijas Lauksaimneezibas Zentralbee-
dribas Gada pahrfkats par 1921.
(XVI. darbības) gadu. (Uz vāka:
.... darbības pahrskats par laiku
no 1. janvāra 1921. g. lihds
1. maijam 1922. gadā). Rigā, 1922.
Apg. Latwijas Lauklaimneezibas
Zentralbeedriba. Dr. Latw. Lau»f
Zentralb. druk. 8° (23X16) 254+2
nenum. 1. p.

Lalwijas Laukfaimneezibas Zentralbee-
dribas Peenfaimneezibas Sekzija.
A ilevvumi kopmoderneezibu eerih-
kcf.hanai. (Rigā, 1922. Iesp.) Latw
Laukf. Zentralbeedr.druk. 4° (33X24)
91 n

f

—

-Lauksaimneecibas Mašinu Kop-
leetošanas Beedribas Statūti,
(Rigā) 1922. Centrālās Saveenibas
«Konzums" Kopdarbibas Nodaļas
II izdevums. Druk. «Dzintars-1.16(17XH) 24 1. p.

Ozols, J. Vadons praktiska mežsaim-
niecībā mežkopjiem, taksatoriem u.
koku tirgotājiem. Rigā, 1922. Mežu
departamenta izdevums. «Latvijas
Sargs" speest. 8° (8X11) 1601 p. +
Latvijas mežsaimniecību iedalījumu
karte. 40X23. Millera druk.

Saturs: I. Meža taksācija. 1. īss
ievads meža taksācijā. 2. Tabulas.
II. Meža apmežošanas darbi. III. Mežu
ciršana, materiālu izstrādāšana un
transports. IV. Technoloģija V. Gal-
veno koku sugu ziedēšanas un seklu
nogatavošanās laiki. VI. Medību ka-
lendārs. VII. Mežu statistika. VIII Mēri,
IX. Takse soda naudas piedzīšanai.
X. Zelta naudas vienību salīdzinā-
šana, XI. Bieži sastopamu formulu
aprēķini. XII. Dažas algebras un
ģeometrijas formulas.

Pirmais Latwijas Svejneeku Kongrefs.
Safaukts no Latwijas Swejneeku Sa-
weenibas 27., 28. un 29. auguf.ā
1922. g. Katram Iwejneekam wajaga
nopirkt, lafit un ufglabat fcho weh-

Iturifko dokumentu. (Rīga, 1922. Iz-
devējs neuzrādīts. Iesp.) «Dliniars".
8° (21X15) 24 1. p.

Projekts Motorlaiwu buhwetaju kredi-
teschanai no Wa!sts. Apspreedes
materiāli Juhrieetu Departamentā.
(Rīgā, 1922.Iespied, vieta neuzrādīta.)
4° (35X11) 2 1. p.

Šochs, ; C. W. Rigā. Dārzniecība. C W.
Schoch Riga. Handelsgārtnerei. (Ho-
landes puķu sīpolu cenu rādītājs.
Riga, 1922. g. Iespieduma vieta ne-
uzrādīts. 4° (28XH) 1 1. p.

Šocha, C. V., Cenu rāditajs N- 245. Koku
audzētavas ražojumiem. īpašnieks:
P. Balodis. Pflanzen—Katalog der
Handelsgārtnerei von C W. Schoch —
Riga Inhaber: P. Balod. (Rīgā, 1922.
Iesp.) Mūilera druk. 8° (23X16) 18 1.
p. (Latviešu un vācu valodā,)

Zariņš, E. — prof. Piens un piena pre-
parāti. Piena īpašības, ķimiskais sa-
stāvs, viltošana un vienkāršākie pa-
ņēmieni labvērtības noteikšanai. Rigā,
1922 Rigas Latviešu Biedrības Derīgu
Grāmatu Nodaļa (izdevusi) «Latvijas
Sargs* spiest (Ar 9 zīmējumiem tekstā
8° (21X14) 80 1. p.

Wihto! iņfch, J. S'sahbbarība. Saftah-
dijis . Ar 10 fihmejumeem
tekltā Rigā, 1922. Laukfaimnee-
zibas departamenta ildewums. Eefp.
Latw. Laukfaimn. Zentralb. fpeelt. 8°
(22X15) 56 1. p. 15 r.

Saturs: Ievadam. I. Skābbarības
nozīme un vajadzība. II. Ko var
skābēt? II Skābbarības ie'aises.
IV. Skābbarības norūgšana. V. Ba-
rības ieskābēšana. VI. Zudumi pie

ieskābēšanas. VII. Skābbarības izēdi-
nāšana.

Wihtoliņfch, J. Skahbbariba. Saftah
dijis , Rigas apr. lopkopības
inftruktors. R'gā, 1922. Rigas ap-
riņķa waldes ifdewums, ifdalifchanai
par brihvu Rigas apriņķa laukfaim-
neekeem. (Iesp.) Lalw. Laukf.
Zentralb. druk. 16° (17X13) 32 i. p.
(Iepriekšēja izdevuma saīsināts ie-
spiedums).

653. Ste no grafi ja.
Gaber, E(mma), Tautas stenografija.

Vadonis rakstīšana. 1. dala. Rīga,
1922. (Autora izdev. Iesp.) Valsts-
papiru spiest. 16° (17X13) 48 1. p.
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Gaber, E.(mma). Tautas stenografija.
I. daļa. (pēc Stoize Schrev) {Teo-
rija] Rīga, 1922. (Autora izdevums.
Iesp.) Valstspapiru spiest. 16° (17X13)
32 1. p.

690. Būvniecība.
(Laukfaimneezibas departamenta Buhv-

neezibas nodaļa.)
Aiirahdijumi par ifpoftito un jaunradamo

faimceezibu ifbiahwi (1921. Rīgā)
S. M. Laukfaimneezibas departamenta
ifdewums. Dr. Latwijas Laukf Zen-
tralb. druk. 16° (17X10 13 1. p.

Paraugu plāni. Karā nopostīto un jaun-
radamo saimneecibu izbūvei. (Rīgā)
1922. Zemkopības ministrijas Lauk-
saimn. Depsrt būvneecibas nodaļas
izdevums (Litogr. vieta neuzrādīta.)
fol (37X46) 38 lapas.

7. Māksla.
780. Muziķa. Dziedāšana.

Notēs.
* * * «Diksi". Jiuna viesības deja pēc

latvju tautas dziesmām sastādīta no
dejas skolotāja M. Kauliņa Muziķa
no * * * «Tautas Mūzikas Bibliotēka
J* 26". Riga (1922) K. Reinholda
(bij. K. Blosfeld) apg (Iesp.) Musi-
kaliendruckerei Moritz Dreissig, Ham-
burg 4° (24X19) 4 1. p.

* * * «Mīlulite" (Mignon) Jauna vie-
sības deja pēc latvju tautas dziesmām
sastādīta no dejas skolotāja M. Kau-
liņa. Muziķa no — —. Izdevēja
īpašums Rīgā, (1922 )_K. Reinholda
(bij. K. Blosfelda) apgādībā. (Iesp.)
Musikaliendruckerei Moritz Dreissig,
Hamburg. 4° (24X19) 4 1. p.
« Tautas Mūzikas Bibliotēka" Nt 27.

* * * «Raudulite* (Tango-Valsē) Jauna
viesības dejapēc latvju tautas dziesmām
sastādita no dejas skolotajā M. Kau-
liņa. Muziķa no ** «Tautas Mū-
zikas Bibliotēka J* 25". Izdevēja
īpašums. Riga (1922.) K. Reinholda
(bij. K. Blosfeld) apg. (Iesp.) Musi-
kaliendruckerei Moritc Dreissig, Ham-
burg. 4° (24X19) 5 1. p.

Balkirew, M. Kad tava balss maa
skan. . . (N. O. B.) Wena ich deia
Stimmlein hor*. . . (Lina Esbeer).
C;ihiiny nfi rojioc tboh. . . M. Jlejp-
MaHTosa). Chant. «Edition Lettonie
J* 50". Rigā, (1922. Apg.) Editioa
Lettonie. 8° (23X15) 4 L p. 15 c

(Turpmāk vā.)

Paziņojums.
Pag. gada decembra mēnesī izņemtas

ao pasta kastītēm un nav nosūtītas pēc
p iederības:

±^^*a) 12 vēstules bez adresēm,
b) 21 pastkarte bez adresēm,
c) 2 bandroles bez adresēm,
4) 12 ilustrētas pastkartes, apliktas ar

sasmalcinātu st?klu,
&) 48 bandroles bez saraa'isas ar past-

markām.
Kantora priekšnieks

Juris Kļa viņš.
Pasta un telegrāfa ierēdnis

A. Vasiļjevs.

m Kursi.
Wgas birža, 1923. gada 8. janvāri

100 Latvijas rbļ. . . ļ a -Amerikas _dolārs ...' !' 507—512
fiļSlu mārciņa .... '

. '. 2359 - 23,83
1UU rrancijas franki . . . -35 54—35 90100 Beļģijas franki . . . . 32^80-33,'<3
100 Šveices franki gg, €6 97100 Zviedrijas kronas . . . i; 637 — 137,75
100 Norvēģijas kronas . . . Š6 -66 97
100 Dānijas kronas .... 50365 - 1(14,70
100 Holandes guldeni . . . 200 86 — 202,89
10000 Vācijas markas . . . 597-8,03
100 Somijas markas .... 12 40 — 12 64
100 Igaunijas markas . . . 1,46 — 1,50
]00 Līti 50,17 - 51,20
10000 Polijas markas ... 3,25
100 Cechoslovāku kronas . . 14 47—1476
100 Itālijas liras ..... 2535-2587
Padomes rbļ. ......
10 krievu zelta rbļ. . . . . 25.50
Zelts (Londonā) par 1 unci tīra

zelta. . _

Krievijas sudraba /^—
; ; $ļ par 1rbt.

5°/o neatkar- aizņem 2, 2,10
20 zelta fr. 6',oRīg. hip. biedr.

ķīlu zīmes —
50 zelta fr. 6,J/o Rīgas pils. kr.

biedr. ķīlu zīmes .... —
100 zelta fr.6°,o Rigas pils. kr.

biedr. ķīlu zīmes . . . . ļ —
Rīgas biržas komitejas kotacijas komisijas

priekšsēdētājs A. K a c e n s
Zvēr. biržas mākleris Th. Šummers
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iVlaksia
Nacionālais teatrs. Otrdien tautas

Izrādē «Mērnieku laiki Slā-
i&vā" . Piektdien, 12. janvārī Ger-
hard a Hauptmana jubilejas atzī-
mēšanai izrādīs viņa lugu «Roze
Bernd", ki?ra pirrno_ reizi

^
uzstāsies

Anni Siroson. Biļetes sāks pārdot pirm-
dien, 8. janvārī

latviešu dramatiskie kutzl uzsāks
mācības sezonas otra pusē otrdien, 9.
janvāri pulksten 5 vakarā. Jaunu audzēkņu
uzņemšana pulksten 6 vakarā. Jāpieteicas
III. pilsētasvidus skolā (Nikolaja ielā 2)
tašu birojā Turpat arī var saņemt
prospektus un dabūt tuvākas ziņas.

—b—

TMiiicIiji fipsliom
Riges ostā ?enākyil ku&l

5. janvārī.
3Pax, vācu tvaikonis, 513,25 reģ tcn. fcrutto, no

Danc gas ar gabalu precēm.

No Klges ostas tegiteslkuģi
4. janvāri.

Tiber, dāņu tvaikonis, 1405 reģ. ton. brutto. uz
Kopenhāgenu ar kokiem un gabalu precēm.

Gnstav Salling, dāņu tvaikonis, 1298,11 reģ. ton.
bratto, uz Londonu ar kokiem.

«Imanta, latviešu tvaikonis, 1247 reģ. ton brutto,
uz Boni ar kokiem.

Liepēlss @st3 iertSkusI kuģi.
3. jčnvari.

Kttholm, dāņi tvaikonis, 1510 reģ, toa. brutlo no
Dancigas er jauktu lādiņu.

4. janvārī.
Baltriger, angļu tvaikonis, 1142 reģ. ton. bruttc,

no Dan igfls ar jauktu lādiņu.
Kalevipreg, igauņu tvaikonis 513 reģ. ton. trutto,

Balt sporta ar jaus-tu lādīru.
Frama, vācu bur.tvaikonis, 236 reģ. ton. fcn.tto, no

Holtenava.
Deutpet'o1 , vācu prārris, 184 reģ. ton brutto, no

Hamburgas ar petroleju.

No llepē^s mim Szf,ijisSi kufi
3 janvārī.

Clara, Dancigas tvaikonis, 538 reģ. tcn. brutto, 112
Apenr^di

ar
ciežticm.

Lisbeth vācu tvaikonis, 677 reģ. tcn. brutto, uz
Hamburgu ar jauktu lādiņu.

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

4. janvāri.
Kalevipreg, igauņu tvaikonis^ 513 reģ. ton brutto,

uz Stctini ar jauktu lādiņu.
Nixe, vācu tvaikonis, 305 reģ. ton. brutto, uz

Aarhus ar miežiem.

Ventspils ostā Ienākuši kuģi.
28 decembri.

Kohlenimport, vācu tvaikonis, 1115,21 reģ. tcn
brutto, no Karalaučiem tukša.

30 decembri
Pernigel latviešu tvaikonis, 168,84 reģ. ton. bru'.te,

no Liepājas ar gabalu precēm.
Biansa, vācu tvaikonis, 1375 34 reģ. ton. brutto,

no Liepājas ar kokiem.
Gaida, latviešu tvaikonis, 331 reģ. ton. bratto, ne

R^gas ar gabalu precēm.

31. decembri.

Activa, vācu tvatkon's, 556,27 reģ. ton. brutto, no
Stetinei ar eglēm

3. janvārī
Gerda, vācu tvaikonis, 1193,09 reģ. ton brutto, no

Karahučiem tukšā.
Hugen, dāņu tvatkems, 267 teģ. ton. b utto, no

Bones ar oglēm.
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No Ventspils ostas izgājusi kuģi,
30. decembr'.

Pernigel, latviešu tvaikonis, _ 168,84 reģ. ton. bruttt
uz Rīgu ar gabatu prece a.

Enigheden, dāņu tvaikonis, 709,50 reģ. ton. brutto,
uz Vesthatlepulu ar kokiem.

Sigulda, latviešu tvaikonis, 1998,68 reģ. ton. brutto,
uz Genti ar kokiem un liniem.

Electra, vācu tvaikonis, 1261,62 reģ. ton. brutto,
uz Vesthartleputu ar kokiem.

Kohlenimport, vācu tvaikonis, 1115,21 reģ. ton.
brutio, uz Karalaučiem ar kokiem.

31. decembrī.
Gaida. latviešu tvaikonis, 331 reģ. ton. brutto, tu

Liepāju ar gabalu precēm.
Pan, vācu tvaikonis, 944,28 reģ. ton. brutto, uz

Vest Hartlepulu ar kokiem.

3. janvāri.
Taygeta, vācu tvaikonis, 1276,38 reģ. ton. brutto,

uz Boni ar kokiem.

Telegramas. ,
(Latvijai telegrāfa aģentūras ārzemju telegramas).

V a š i ņ t o n ā, 6. janvāri. (Reiters.)
Amerikāņu oficiālās aprindās izsaka do-
mas, ka Parizes konferences neveiksme
tuvivot to brīdi, kad reparacijas
mezgla atrisināšanu vaja-
dzēšot uzdot kādam bezpar-
tejiskam orgānam, kā to pare-
dzējis Jūss savā nesenā runā. Prezi-
dents Hardings, Jūss, sena-
tors Lodšs un sūtnis Londonā
Harvejs vakar noturējuši vai-
rāk apspriedes.

Maskavā, 6 janvārī. Pēterpili «par
spiegošanu" notiesāti uz nāvi četri Igau-
nijas pilsoņi.

Prāgā, 6. janvārī. Vakar izdarīts
atentāts pret Čechoslovaķijas finansu
ministri Rasinu, kurš nopietni ievainots.
Šavejs, 21 gadu vecais ierēdnis Jozefs
Soupals, apcietināts.

Literatūra.
Frlzljas lauksaimniecības ražojumi.

Tulkojis J. V—rs. Izdevusi Latvijas Kul-
tūras Veicināšanas biedrība.

Galvenās Redakcijas Žurnāls. «Skola
Mājā". Ne 1.

«L. K V. b. Tautas bibliotēka Nr. 4"
iznākusi. Sajurs: Vilcēnu bari. K. Va-
naga. Maksā bez piesūtīšanas 5 rbļ.
Dabūjams visur un Suvorova ielā N° 36,
veikalā.
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Redaktors: M. Ārons.

Šim numuram 6 lapas puses



Tiesu slBļSlnājūiL
Rlg. apgabali 1. iec. ties. prist
paziņo, ka 12. Janvāri 1923. 8-, pulksten
10 rītā, Mazā Grēcinieku ielā J* l. dz 1,
pārdos Ābrama Taube kustamo
mantu, sastāvošu nobufetes, plauktiem
un rakstāmgalda, novertetupar 5,025 rbļ.

Izzināt sarakstu, novērtējamu, kā ari
apskatīt pārdodamo mantu varēs pardo-
ianas diena uz vietas.

Rīgā, 3. janvārī 1923. g.
Tiesu pristavs Vi Īd aus.

Rīg. apgabali 1. iec. ties. prist.
paziņo, ka 16. Janvāri 1922. g. pulkst.
10 rītā, Rīgā, 1. Ķēniņu ielā N> 21,
noliktavās, pārdos A. Poplaka un
M. Ekke uz otriem torgiem kustamo
mantu, sastāvošu no ziepēm, papirosiem,
rakstāmgaldiem un t. t., novērtētu par
13,500 rbļ.

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

Rīgā, 3. janvāri 1923. g. j0
Tiesu pristavs V i 1d a u s.

lielo neilju Maieuli
dažādu maksājumu piedzinējs paziņo,
ka 16 _ lanvarl 1923. g., pulksten 3 d.,
Liepājā, Loča ielā Nš 2, pārdos vai-
rāksolīšanā Izraēla Rostovski ku-
stamo mantu, novērtētu par 60 Ls. un
sastāvošu no vienas govs, dēļ viņa kara
pejņas nadokļa segšanas.

Liepājā, 3. janvārī 1923. g.
Piedzinējs paraksts).

Rīsa. pol. I. iet. prīeRInīeks
paziņo, ka 13. Janvārī i. g, lielā Smilšu
iela f& 23/25, pārdos

vairāksolīšanā
firmas .Anglo-Latvian Timber and Tra-
ding Co" kantora iekārtu, kopvērtība
15,100 rbj.

Rīgā, 3. janvāri 1923. g.
Rīgas pol. I. iec. pr. (paraksts).

Darbvedis (paraksts).

Rīg. apgabalt. 1. iec. ties. prist.
paziņo, ka 17. Janvāri 1923. 8.. pīkst.
10 _ rītā, Rīgā, 1. J«una ielā N° 25,
pārdos Annas Anton kustamo mantu,
sastāvošu no veikala iekārtas , novērtētu
par 3.O0O rbļ.

Izzināt sarakstu, novērtējumu, kā arī
apskatīt pārdodamo mantu varēs pār-
došanas dienā uz vietas.

Rigā, 3. janvāri 1923. g.
Tiesu pristavs V i 1d a u s.

ligas imMiimi l, iet. tini mm
paziņo, ka 15. Janvāri 1923. g.. pulk-
sten 10 rītā, Rīga, Tirgoņu ielā Ne 22,
pārdos uz otriem torsiem R. Bra-
nta ņ a kustamu mantu, sastāvošu no
apaviem un veikala iekārtas, novērtētu par
54.000 rbļ/

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

Rīgā, 4. janvāri 1922. g.
Tiesu pristavs Vildaus.

, lips apgabalt. 5. Iet. tiesa mm
riņo, ka 10_ Janvāri 1923 s., pulksten

rīta, Rīga, Matisa ielā Jfe 66,
pārdos Roberta Buchoiea kustamo
mantu, sastāvošu no gataviem apaviem
un kurpnieku darbnicas iekārtas, no-
vērtēt

^
par 8,850 rbļ.

Izzināt sarakstu, novērtējumu, kā arī
apskatīt pārdodamo mantu varēs pārdo-
šanas dienā uz vietas.

Tiesa pristavs E. Smēlis.

Iiias apgabalt. 5. ta. tiesu ptistais
paziņo, ka 12. Janvāri 1923. g.,
pulksten 9 _ rītā, Rīga, Aleksandra ielā
N» 53, pārdos uz otriem torgiem
Alfrēda Varena kustamu mantu, sa-

stāvošu no pulksteņiem, novērtētu par
8.550 rbļ

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

Tiesu pristavs E. S m e i 1 s.

Ugas apgabaltiesas 5. lec. tiesa pristavs
paziņo, ka 11. Janvāri 1923. g., pulksten
9 rīta, Riga, Augustes ielā Ns 24, dz. 1,
pārdos 3āņa 3Urgena kustamo mantu,
sastāvošu no malkas pārdotavas-.iekārtas
un malkas, novērtētu par 6,325 rbļ.

Izzināt sarakstu, novērtējumu, kā ari
apskatīt pājdodamo mantu varēs pārdo-
šanas dienā uz vietas.

Tiesas pristavs E. Smeils.

Rīgas apr. 3 iec. mierti.snesis
ar šo atsauc 1921. g. .Vaid. Vēstnesī*
}& 284, ievietoto sludinājumu par Mār-
tiņa Lazdlņa meklēšanu.

Rīga, 2. janvārī 1923. g. Ni> 19.
Miertiesnesis B ī 1m a n i s.
Sekretārs V. M a r t i n e 11.

n!ti Mm mm.
Mjils apr. valsts mmiispektots
20. Janvar. s. g., pmkst. 10 no rīta,
Ventspilī, valsis zemju inspekcijā, Pils
ielā Na ?6, iznomās

zvejas tiesības
sekošos vaists ūdeņos:

1) Sarkanmuižas pagastā, Bušn eku ezerā,
dro;ibas nauda 30 Ls.

2) Zlčkas pagastā, Kāzu ezerā, drošības
nauda 10 Ls.

3) Dandagas pagastā, Jaunciema ezerā,
Šlīieres iec. n-.ežn., droš. nauda 8 Ls

X. iec. Ūķenes mežniecība:
4) Stūriņ ezerā, drošības nauda 10 Ls
5) L<e!ā ezerā, drošības nauda 15 Ls.
6) Mazā ezerā, drošības nauda 10 Ls
7) Ģipkas upē, Itl. Ģipkas iec mežniec.

drošības nauda 10 Ls
8) Melsiles upē, II. Ezermuižas iec. mež-

niec, droš. nauda 10 Ls.
Ar 80 sant. zīmognodgkli nomaksāti

zvejas nomas piepiasījumi slēgtās ap-
loksnēs iesniedzami _ Ventspils apriņķa
valsts zemju inspekcijā līdz 15. Janvārim
i. g.i uzrādot, kādu gada renti latos
pieprasītājs sola maksāt Turpat ie-
maksājama drošības nauda augstāk uz-
rādītos apmēros, ne vēlāk par 20. janv.
i. g, pulkst. 10 no rīta.

Valsts zemju Insp. pal. A. L1 e p i ņ š.
Darbvedis A. Z u b b e.

KONKURENCE.
netiešo Mii degarivts
izdos <6. Janvāri 1923. 8. pulksten
10 diena,

rakstiskā mazaksollšantī
600 pudu degvīna lakas un
150 „ spirta lakas

piegādāšanu valsts spirta un degvīna
monopola vajadzībām.

Fabrikanti, kuri vēlētos lakas piegādā-
šanu uzņemties, tiek lūgti iesniegt rak-
stiskus piedāvājumus, nomaksātus ar
40 sar,t. zīmognodokli, slēgtās aploksnēs
ar uzrakstu:
Uz konkurenci 16. janv. 1923. g.,
netiešo nodokļu departamentam, Nikolaja
ielā N° lb, ne vēlāk ka 16. Janvāri
1923. g., līdz pulksten 10 rītā un tajos
jāuzrada cenas, ieskaitot lakas pievešanu
degvīna noliktavā, Rīgā, Pioneru ielā 4a.

Fabr.kantiem, kufi piedalās konku-
rencē, jāiesniedz departamentam ne
vēlrk, ka līdz 12. Janvārim 1923. g„
līdz pulksten 12 rītā, lakas paraugi ie-
priekšēja^ izmēģināšanai. Degvīna lakas
krāsa brūni sarkana; spirta lakas krāsa
netiek noteikta, bet tai gluži jāatšķiras
no degvīna lakas krāsas.

Pirms konkurences katram dalībniekam
jāiemaksā departamentam 10.000 rbļ.
drošības naudas.

Tuvākas noteikumus var saņemt de-
partamentā katra dienu no pulkst. 9—3.

Rīgā, 4. janvārī 1923. g.
Departamenta direktors K. Kalniņš.

Jaunjelgavas apriņķī,
Seces paga-.tā , 11. novembri 1922. g.,
pļava, pie siena kaudzes atrasta dūkainas-
meinas spalvas

ķēve*
13 g. veca, 14/a veršoku augsta, krēpes
uz kreiso pusi, leišu sugas, sedulkas
vietā, labajā pusē divi baltumiņi, kreisā
acī mazs iekšējs baltums, uz pakaļkājām
satriekta. Citas pazīmes nav.

īpašnieks tiek uzaicināts viena mē-
neša laika, skaitot no publikācijas
dienas, pieteikties Jaunjelgavā, policijas
iecirknī katru dienu no pulksten 9—3,
dēļ minētā zirga saņemšanas, pret at-
līdzību, sedzot izdevumus kādi cēlušies
ķēves uzturēšanai.

Jaunjelgavas apriņķa priekšnieka
I iecirkņa palīgs (paraksts).

Rīgas policijas i. taiitļa priekšnieks
paziņo, ka 14 Janvārī 1923. g, m. Jaunā
ielā Ks 5, pa dos vairāksolīšanā Jēkaba
Priedes veikala iekārtu, sastāvoša no:
decimalsvariem ar 5 bumbām un vienas
bufetes, kopvērtībā par 2500 rubļiem.

Rīgā, 3. janvāri 1923. g.
Rīgas pol. 1. iec. priekšnieks (paraksts).

Cesvaines virsmežniecība
gānlos mMMm

Druvienas novada ceļmalu
kokus,

sadaītus 7 vienībās.
Vairāksolīšana notiks 12. Janvārī

1923 g„ pulksten 12 dienā, virsmežnie-
cības kanclejā, Cesvaine.

Turpat izsniedz ari tuvākas ziņas.
Virsmežtinis Ozoliņš.

Cesu apriņķa priekšnieka
palīgs 2. iecirknī

dara zināmu, ka 1923. g. 12. Janvāri,
pulksten 10rīta, pie Jaunpiebalgas pagasta
nama noturēs

Otrupi,
kurā pārdos vairāksolīšana, pret tūliņ-
samaksu Jāniin Klaparim aprakstītas
sekošas mantas: 60 pudus siena, 60
pudus kartupe|u, vienu gultu un
skapi, novērtētas par 50 latiem, deļ
soda naudas piedzīšanas.

Mantas apskatāmas ūtrupes dienā uz
vietas. J* 972&a

Vecpiebalgā, 4. janvārī 1923. g.
Apr. priekšu, palīgs (paraksts).

Darbvedis Priedita,

Dažādi sJginsjuC
Codei tapta pamatstelai,

Bauskas apriņķī, vajadzīgs

Vēlēšanas notiks 13. janvāri 1923; »
pulksten 10 no rīta, pie pagasta pjl
domes. Kandidāti tiek uzaicināti ie~
sūtīt savus dokumentus, vai ierasties
personīgi uz velēšanām.

Upesmulžns paMaldef
(Aizputes Apriņķī, caur Saku)

tūliņ vajadzīgs

iestrādājies darbveža pali.
Uz rakstiskiem pieprasījumiem tiks;

atbildēts tikai nolīgšanas gadījumā.
Pagasta valde.

Uz savu statūtu 38. un 39 §š pamata

Dias ieta dzelzscelB alL iab. tllRkdli
ar šo pagodinās uzaicināt *kc. kungus uz

kārt. iii«li
otrdien, 30. Janvāri i. g, pulkst. 5 pēc
puid., sab. telpas, Aleksandra ielāNs 110i

Dienas kārtība:
1) Gada pārskats par 1921. g.
2) Rei/izijas komisijas ziņojums.
3) Ziņoļums par sabiedrības īpašums

pārvērtēšanu.
4) Statūtu pārgrozījumi.
5) Obligāciju aizdevuma izlaidums.
6) Līguma apstiprinās, ar pilsētu.
7) Vēlēšanas
8) V-rbūtējie akcionāru prlekšli^aEi.

Pierādījumi per tiesību p'e Jalīties šinī
rapulcē, stādami priekšā valdei, Aleks-
andra ielā X° 110, ne vēlāk par 23. janv.
š. g., darbd'enhs no pulkst. ;0—1.
Mim^iūmTr—T^ mttiinLHiiiiīNMU'Hiik'HHiffrfflM

Krustpils virsmežniecība!
vajadzīgs

mežsargs,
priekš Arendoles novada Ns 52 apgaitas.

Kandidātus lūdz pieteikties 7 dienu
laikā no sludinājuma iespiešanas dienasj.
iesniedzot ar attiecīgu zīmognodokli no-
maksātus ar paša roku rakstiius lūgum-
raks us ar sīku dzīves aprakstu, aplie-
cības par agrāko nodarbošanos un iz-
glitibu.

Lūgumraksti adresējami: Krustpils virs-
mežniecībai, Līvf.nos.

Krustpils virsmežniecība.

Rīgas pilsētas savstarpējā
kredītbiedrība

kārtējo pilnu ņk sapild
13. Janvāri 1923 g., pulksten 10 rītā
Todlebena bulvāra .Ne 2, Latv. rūpn. nt
amatn. savienības telpās.

dienas kārtība:
1) Sapulces darbinieku vēlēšanas,
2) Gada pārskata nolasīšana, revidente

ziņojumi <n gada pārskata pieņem-
šana par 1922. gadu.

3) Budžets uz 1923. gadu.
4) Statūtu grozīšana un papiMinššana.
5) Valdes ziņojumi un priekšlikumi.
6) Biedru priekšlikumi.
7) Vēlēšanas.
8) Protokola nolasīšana un pieņemšana

Piezīme Ja nesanāktu augša minēti
dienā pēc statūtiem aredzēts biedru skaits,
tad otrā sapulce tiks iioturēta. 28..janvarī
pīkst. 11 rītā, tanīs pašās- telpas un būi
pilntiesīga pie katra biedru skaita.
Rīgas pilsētas savstarp kredītbiedrība

Rīgas kara apriņķa priekšnieks izsilt
dina par nederīgu nozgudēto karaklat
sības apliecību, zem J* 1199, 21. apr
1921. g., izdotu no sapieru bat. komand
uz Augusta Jēkaha d. Trelja - ārda. _

Rīgas kara apr. priekšnieks izsludini
par nederīgu nozaudēto karaklausībai
apliecību zem Nš 957, 25 iebruari 1921.g-
izdotu no 13; Tukuma kajn. pulKi
komandiera uz Otto Getfrida d. Allf
vārda, dzim 1900. g. _

Rīgas kara ap;. priekšnieks izsludini
,Mr nederīgu nozaudēto karaklausībai
apliecību rem ?ft 290, 18. janv. 1921. g
Izdotu no Rīgas kara apr ņķa priekšnieka
uz jaunmot'. leitn. Andreja Voldemāra d
Reiņa vārda. - __

Rīgas kara apriņķa priekšnieks i»

sludina par nederīgu nozaudēto atva
linājuma apliecību, zem J£ 51989
13 decembrī 19:1: g., izd.noRī*aksra apriņķa priekšnieka, az Vlad'min
Nikolaja dēla Vons ja ekija vārda
dzim. 1887. g.

Nacionālais teatrs.
Otrdien, 9. Janvāri, pulksten 7 vakarā

VII. T*utas i?rādē
..JRlēmie&ia Idsifti

Šliitavā" .
Trešdien, 10. Janvāri pulksten 7 vak.

Peldētāja Zusmaa^

.,„--——^—— ,,.-.^^—-i î ?-!—i ..^?um^mbm—— «"*es»^^^^"—

Vircavas virsmežniecība

pārdos torsos
29. Janvārī 1923. S. pulksten 12 dienā, Jelgavas apriņķa valde,
Jelgavā, Annas ielā Nr. 8,

z=ausošu mezu==
I. iecirkņa mežniecībā:

Vircavas novadā, Atspaidās apgaitā, kvartai. 23. — 5,75 deset. mSOŠslapuJiokA
meža, sadalīta 67 vienībās, novērtētas par _ • • • 295,000 rbļ.

Vircavas novadā, Kazas apgaitā, kvartai, 26, — 55 numurētas melnalkšņu lietas
kokus, novērtētus par 23,410 rbļ.

II. iecirkņa mežniecībā:
Vircavas novadā, Šiliņa apgaitā, kvartai. 37, — 2,99 ha augoia lapu koku meža,

sadalīta 9 vienības, novērtētas par 24,885 rbļ.

Solīšana notiks mutiski un slēgtās aploksnēs. Pircējiem jāiemaksā
drošības nauda lOo/o no pirkšanas sumas.

Tuvākas ziņas dabūjamas virsmežniecības kanclejā, 3elgava, Skrīveru
Ieta Nr. 10, un pie attiecīgiem iecirkņu mežziņiem.

2 Vircavas virsmežniecība.
Dzelzsceļu virsvaldei vajadzīgs

uz vietas dabūjams melnais Jumta skSrds, loksnēs 710X1420 mm, smagumā
10, 11 un 12 mārciņas. . 3

Piedāvājumi slēgtās aploksnēs ar uzrakstu: „Uz Jumta skārda piegādā!."
kopā ar paraugiem iesniedz, līdz 15. janv. š- g. dzelzsc. visv. mater. apgād., ist. 122.

Dzelzsceļu virsvalde izsludina rakstiskas Inknotn: 3
22. Janvāri i. 9. uz telefonu piederumiem un logu stikliem .... 4100 loksn.
25. janvāri i. g. uz kailu vara drāti 6720 kgr.

izolētu vēra drāti 15500 mtr.
kūlo vadiem _ 5000 mtr.

«un čugunu lūžņos 50 ton.
Tuvākas ziņas izsniedz mater. apgād., istabā N° 122, no pīkst. 12—2.

Dzelzsceļu mmmi nrafenniu apgādību j.,Sa\.7SS5
uz meža IzstrSdfiianu Bendes virsim šnietl&ā (Usmas ezera rajonā) uz š. g.
19. janvāri, pulksten 12 dienā.

Konkurencē nāks minētās virsmežniecības Rendes novada sekosi kvartāli:
NsNs 59, 60, 61, 69, 70, 71, 77, 78, 79, 80, 81, 88, 89, 90 un 91

Tuvākas ziņas un izstrādāšanas noteikumus sniedz materiālu apgādības
priekšnieks, Rīgā, Dzelzsceļu virsvaldē, istabā N? 121.

Ziņojums.
Valmieras apr. valsts zvejas tiesību iznomās komisija,
Pāles rajona valsis zemju pārziņa kanclejā, Ungurpils muižā,
20. |arawarS 1923. %., pulksten 10 rītā, iznomās no
23. aprīļa 1923. g.,

seko&as ?a§sls sneiits ūdeftus:

%'š *%L Nosaukums Platība Par cik ,idz šim
0 airoaas iznomāts gadā
o.

?

1 Dikļu pagast. Ezermuižas (Rāķa) ep 350 prv. 22 fr. 50 sant. zeltā
ezers pārejā daļa

aizaugusi

2 Koku pagastā Brandeļa dzirn: 46,50 prv. 70 fr. zeltā
ezers

3 Valmieras Āžkalna dzirn. ap 8 prv. nebija izrentēts
pagastā ezers

4 Rencēnu Rencēnu dziri. 31; 36 prv. . .
pagastā ezers '

5 Lielstraupes Puricu ezers ap 100 prv. ,
pagasta

6 Ķirbišn pag. Vetter upes grīva 300 aste 40 fr. zeltā
garums

7 Ungurpils Ungurpils muižas ap 100 prv. nebija izrentēts
pagrsta ezers

8 Sveiciema Salacas upes lašu 1 ha 20 fr. zeltā
pagastā un zutiņu zvejas

gab., gar .Percu*
mājas robežu

9 Vecsalacas .Košķa* zušu un 6 fr. zeltai
pagasta vimbu zvejas tacis

Salacas upē Ka 29

10 Ainažu pag. .Kiāviņ' zušu un 4 fr. zeltā
vimbu zvejas tacis
Salacas upē Nš 24

1 Pieprasījumi uz augšminētām zvejas vietām iesniedzami līdz 15. Janvārim
1923. a» slēgtos kuvēros uz zvejas iznomās komisijas vārda, Pāles rajona valsts
zemju pārziņa kanclejā, Ungurpils muiža, caur Aloju. Iesniegtos pieprasījumos
uzrādāma suma, kādu pieprasītājs piesola gada renti un uz cik gadiem vēlas
rentet. Zvejas tiesību nosolītajam jāiemaksā drošības nauda 50°/o no gada rentes

1 Valmieras apr. zvejas tiesību iznomās komisijas priekšsēd (paraksts).

= TORGI.=
Mežu departaments izsludina torgus sekošo mantu pārdo-

šanai vairžksolfSanā pret tūlītēju samaksu:
dažādus atslēdznieku kalēju, g&ldnieku, lauksaimnieku, plostošanas un
sveķu tecināšanas darba rīkus, staufera taukus (vazelīnu), svinu, babltu
dzensiksnas, karjepfiju un drāšu tauvas no 1/2—11/2* (b, ķēdes, 1 dinamo

mašīnu, decimal svarus, lapstes, kirkas, cirvjus un citus materiālus
Torgi notiks mežu depart. noliktava Rīgā, Dzirnavu ieā N> 118. periodiskisakot no 8. Janvāra 1S23. s., pulkst 10 no rīta, pirmdienās, kad mantas pārdoslauciniekiem mazākas partijās, un ceturtdienās, kad mantas pārdos tirgotājiem

lielākās vienībās. j '

Darba ministrijai
vajadzigi: 40 mazsSJamle saldini, salda un ķēķa trauki, kā ari sīki saim-niecības piederumi priekš 50 personām.

Rakstiski piedāvājumi slēgtās aploksnēs, nomaksāti ar attiecīgu zīmoe-nodokli, iesniedzami līdz 15. Janvārim 1923. g., veselības nodaļā, kur ari sniedz
sīkākus paskaidrojumus par augšā minētiem priekšmetiem. 2

Iespiesta vt&rta tipoguaiļjā*



Rigas apgabali. 3. civilnodaja,
atklātā tiesas sēdē 1922. g. 8. augustāizklausīja Fedora Fedora d. Astra tjev"lūgumu deļ kuratela atcelšanas par prom-būtne esoša Fedora Fedora d. Astratievamantu, nolēma: par bezvēsts prom-būtne esoša Feodora Feodora d Astrat-
ieva mantu ar tiesas lēmumu 1921 g
19. apriti iecelto kurateli atcelt, par koar _ pavēli paziņot Rīgas pilsētasbariņu tiesai; šo lēmumu publicēt civproc. lik. 1944. p. paredzētā kārtībā.

Rīgā, 21. decembri 1922. g. nš 1257
Priekšsēd. v. A. B1 u m e n t a 1s.

Sekretārs A. Kalve.

Rigas apgabalt 3. civiln.,
itklātā tiesas sēdē 1922. g. 10. oktobrī
Izklausīja mir. Augusta M.ķeļa d. Mar-
tinsona, ai. Matison, mantojuma lietu,
nolēma: par nezināmā prombūtnē
esošā Juru Teodora M ķeļ ļ d. Martin-
sona mantu iecelt aizgādnību, par ko ar
pavēli paziņot Slokas pilsētas bāriņu
tiesai; šo lēmumu publicēt civ ties lik
1944. p. paredzētā kārtībā.

Rīgā, 20. dec. 1922. g. Ka 532/22.
Priekšsēdētāja v. V e i d n er s.

Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnotL
atklātā tiesas sēdē 1922. g. 16. decembrī
izklausīja valsts zemes b?.nkas lūgumu
dēļ hipotekariska parāda dzēšanas uz
nekustama īpašuma .Vilki" Ka 5 mā-
jām, piederošām Ernstmi Tomsonam,
nolēma:

1) atzit par iznicināta obligāciju par
1,681 r. apstiprinātu 1902. g 23. oktobrī
zem Ka 394, uz nekustama īpašuma
Valkas apr., Zeltiņu muižas .Vilki"
Ka 5 mājām, zem zemes grāmatu reģistra
Ns 3010, izdotu no Ernsta Kri-jārja d.
Tomsona par labu Gotfrīdam Eduarda d.
Magnus im;

2) izdot valsts zemes banksi, pēc
viena lata kanclejas aktu nodevas sa-
maksas, šī lēmuma norakstu iesniegša-
nai Cēsu-Valkas zemes grāmatu noda-
ļai dēļ hipotēkas dzēšanas zemes grā-
matās;

3) šo lēmumu publicēt civ. proc. lik.
2086. p. paredzēta kārtībā.

Rīgā, 21. decembrī 1922. g. Ka 2212
Priekšsēd. v. A. B1 u m e n t a 1s.

Sf>kref«'s A K * t v

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnod.,
atklātā tiesas sēdē 1922. g. 16. decembri
izklausīja valsts zemes bankas lūgumu
dēļ hipotekarisko parādu dzēšanas uz
.Prikkulu* Ka 11 mājām, pieder. Mārcim
Mier>ņ, nolēma:

1) atzīt par iznīcinātu obligāciju par
1,900 r., apstiprinātu 1896. g. 25. no-
vemti zem Ka 957, uz nekustama īpa-
šuma Cēsu apr., Lenču muižas zemnieku
,Prikkul" Ka 11 mājām, zem zemes
grāmatu reģ. Ka 4829, izd. no Mārča
Bertuļa d. Mierina par labu bar. Ba ta-
zaram Ernsta d, Kampenhauzenam;

2) Izdot valsts zemes bankai pēc 1 lata
kanclejas aktu nodevu samaksas, šī lē-
muma norakstu iesniegšanai Cēsu-Valkas
zemes grāmatu nodaļai dēļ hipotēkas
dzēšanas zemes grāmatās;

3) šo lēmumu publicēt civ. proc. lik.
2086. p. paredzētā kārtībā.

Rīgā, 21. dec. 1922. g. Wa 2207
Priekšsēd. v. A. B1 u m e n t a 1s.

Sekretārs A K n ! ve.

Rēseknes pilsētas policijas priekšnieks
izsludina par nederīgiem sekošus par
nozaudētiem pieteiktus dokusnentus:

1) Iekšzemes pasi, izdotu no Rezekr.es
pilsētas pnfekta zem Ks 694, 19. aug.
1920. g. uz Zofi .as Eiinolaja m. Lapiņ
vārda;

2) Optac jas apliecību, izdotu no Lat-
vijas konzuļa Krievija — Peterpitī, zem
Ka 3603, 28. septemorī 1922. g. uz Aga
fona Kusmina d. Jelisbratova vārda;

3) Iekšzemes pasi, izdotu no Rīgas
II. iecirkņa policijas priekšnieka zem
Ka 63795, uz Minnas Andreja m. Vaape
vārda;

4) Iekšzemes pasi, izdotu no Rēzeknes
pilsētss prefekta zem Ka 2463, 11. sep-
tembri 1920. g., uz Konstantīna Staņi-
slava d. Pujat vārda;

5) Bēgļu apliecību, izdotu no Rēzeknes
karantīnas atsvab nāšanas komisijas zem
Ns 49457/1403, 6. martā 1921. g., uz
Kriša Krišjaņa d* Bērziņa vārda;

6) Iekšzemes pasi, izdotu no Rēzeknes
pilsētas prefekta 1920. g. 29. novembrī
zem Ka 5418, uz Stanslava Vladislava
d. Mstača vārda;

7) Iekšzemes pasi, izdotu no Rēzeknes
pilsētas prefekta 22. septembrī 1920, g
zem Ks 3371, uz Broņislava Fadeja d.
Ulaseviča vārda;

8) Iekšzemes pasi, irdotu no Rēzeknes
pilsētas policijas priekšnieka 3. jūnijā
1921. g. zem Ne 6233, uz Jāņa Domi-
nika d. Gaiduļa vārda;

9) Kara klausības apliecību, izdotu

no Rēzeknes kara apriņķa priekšnieka
11. oktobrī 1922. g. zem Ka 6217, de-
rīga līdz 11. janvārim 1923. g., uz Pētera
Ja$a d, Sapovalova vārda;

10) Meža ciršanas biļetes, udotss no
Rušonu virsmežniecības I. iecirkņa mež-
ziņa 16. janvārī 1922. g. zem rts 223,
par 75 celmiem ua no Rušonas virs-
mežniecības I. iec. mežziņa zem Ks 288,
6. februārī 1922. g. uz 100 celmiem,
abas uz Antona Dimentija d. Pavra v.

Rīgas apgabalt. 3. civilnodaļa,
atklātā tiesas sēdē 16. decembrī 1922. g.
izklausīja valsts zemes bankas lūgumu
dēļ hipoiekarisko parādu dzēšanas uz
savienotam Krsmpanu mājām piederošām
Valentīnam Micpapam, nolēma:
atzīt par iznīcinātu obligāciju par 1180 r.
oriģinata vieta izdoto /. jūnija 1912. g.
zem Ka 320, izrakstu apstiprinātu 5. de-
cembrī 18.-H. g- zeai Ka 339 uz neku-
stamu īpašumu, Cēsu apr., Dzelzavas
muižas zitnes kvotes .Krampan Ka 7*
mājām un pārvestas uz nekustamu īpa-
šumu zem nosaukama savienotas Kam-
pen mājām zem reģ. Ka 607, izdotu no
Valentīna Otto dēla Micpapa par labu
Kārlim f.Transehe-Rcseniekam; izdo* pēc
1 lata kanclejas aktu nodokļa samaksas,
valsts zemes bankai šī lēmuma norakstu
iesniegšanai Cēsu-Valkas zemes grāmatu
nodaļai dēļ hipotēkas dsēšanas zemes
grāmatās; Šo lēmumu publicēt civ. proc.
lik. 2086. p. paiedzēta kārtībā.

Rīgā, 2 t. decembrī 1922. g. 2317
Priekšsēdētāja v. A. Blumentals.

Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabalt. 3. civilnodaļa,
atklātā tiesas sēdē 16. decembri 1922. g.
izklausīja Fridricha lvana d. Andro-
viča lūgumu dēļ hipotekarisko parādu
dzēšanas, nolēma:

1) atzīt par iznīcinātām uz tagad
Fridricham lvana dēlam Androvičam
piederošo nekustamo īpašumu Rīgā,
IV. hip. iec. ar zemes grāmatu reģ.
Ms 2026, apstiprinātas 3 obligācijas: lj
20. jūnijā 1913. g. ar }& 1723 par
15000 r.; 2) 25. jūnijā 1913. g. ar
i^ 1753 par 15000 r. un 3) 28. jūnija
1913. g- ar Ka 1780 par 30000 r., iz-
dotas Fridricham Pētera d. Bemsteinam
par labu, kas šīs obligācijas ir cedējis
bianko, kuras obhgacijas ir pārgājušas
uz Hermaui Kārļa d Kampe, ka bianko-
cesionaru, kas viņas ir cedejis atkal
bianko; 2) izdot Fridricham lvana d.
Androvičara šī lēmuma norakstu pēc
triju latu kanclejas aktu nodokļa samak-
sas, iesniegšanai Rīgas-Valmieras «emes
grāmatu noda. ai del hipotēkas dzēšanas
zemesgrāmatās; 3) šo lēmumu publicēt
civ. proc. Ik. 2086. p. paredzētā kārtība

Rīgā, 21. decembrī 1922. g. Ka 2533
Priekšsēdei, v. A. Blumentals.

Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabalt. 3. civilnodaļa,
atklāta tiesas sēdē 16. decembrī 1922. g
izklausīja Nikolaja _ Burcharda dēla f.
Klota lūgumu deļ obligāciju atzīšanas
par zudušām, nolēma: 1) atzīt par
iznīcinātām obligācijas: a) par 3500 r,
liela atlikuma no obligācijas pirmatnējā
vērtībā 7000 r. apstiprinātas 1877

^ g.
18. martā uz nekust. īpaš. Rīgas pilsētas
I. hip. iec. ar zemes gram. reģ. Ka 856,
izdotu no Kār^a Jaegerman par labu
Gustavam Linde, kura pārgāja uz Ivanu
Andreja d. Cukaini, kā blankocesionaru,
kas viņu ir cedējis aktal bianko; b) pai
13000 r. liela atlikuma no obligācijas,
pirmatnējā vērtībā 18000 r., apstipri-
nātas 1900. g. 12. oktobrī ar Ka 1655
uz nekust. īpašuma Rīgas pilsētas II.
hip. iec. zem grām. reģ. Ka 159, izdotu
no Luizes Jāņa m. Vogel, dz. Midshell,
par labu Ottiiijai Friča m. Vogel, kas
to cedējusi bianko un kura pārgājusi uz
Nikolaju f. Klotu, kā blankocesionaru,
kas viņu ir cedejis atkal bianko; c) par
500 r. liela atlikuma no obligācijas, pir-
matnējā vērtība 900 r., apstiprinātas
1889. g. 6. novembri uz nekust. īpaš

Rīgas pilsētas II. hip. iec. zem gram.
reģ. Ka 654, izdotu _ no Andreasa Kru-
minga par labu Kārjam Kiannhalsain,
kufa pārgājusi uz Ivanu Andreja Cu-
kaini, kā blankocesionaru, kas vmu ir
cedējis atkal bianko; d) par 1600 r.
liela atlikuma no obligācijas, pirmatnēja
vērtībā 3000 r., apstiprinātas 1896. g.
5. novembrī ar Ka 1582 uz nekust. īp.
Rīgas pilsētas IV. hip. iec. zem gram.

reģ, 560, izdota no Katrīnes Vagner,
dzim. Kavickaja, pārlabu Katrīnei Kam-
berg, dz. Jenni, kura pārgājusi uz Her-
mani Kārļa d. Kampe, ka blankocesio-
naru, kas viņu ir cedējis atkal bianko;
e) apstiprinātu par 20,000 r. 1904. g.
22. janva:ī ar Ne 122 uz nekust. īpaš.
Rīgas IV. hip. iec, zem grām. reģ.
tk 1390, izdotu no Antonijas Augusta m.
Sreder, dz. Blau, par labu Nikolajam
f. Klotam; 2) izdot lūdzējam šī lēmuma
norakstu pret 5 latu kanclejas a.tu no-
dokļa samaksas jesniegšanai_Rīgas-Val-
mieras zemes grāmatu nodaļa deļ hipo-
tēku dzēšanas; 3) šo lēmumu publicēt
civ. ties. lik. 2086. p. paredzētā kartībā.

Rīgā, 21. decembrī 1922. g. Ka 1480.
Priekšsēdētāja v. A. Blumentals.

Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnod.
atklātā tiesas sēdē 1922. g. 16. decembri
izklausīja Dores Jāņa m. Bromberg, dz.
Koilat, un Martas Gusta m. Bromberg,
dzim. Minkoleij, lūgumu dēļ hipotekarisko
parādu dzēšanas, nolēma:

1) atzīt par iznīcinātu obligāciju par
35,000 r. apstiprinātu 1912. g. 26. jūnijā
zem Ks 1934, uz nekustama īpašuma
Rīgas pilsētā, 2. hip. iec. zem zemes
grāmatu reģ. Ka 885, izd. no Dorotejas
Bromberg par labu Jānim Jāņa dēlam
Brombergam, kurš viņu ir cedejis bianko;

2) izdot Dorei Jāņa m. Bromberg un
Martai Gustava m. Bromberg, pec 1 lata
kanclejas aktu nodevas samaksas, šī lē-
muma norakstu iesniegšanai Rīgas-Val-
mieras zemes grāmatu nodaļai dfļ hipo-
tēkas dzēšanas zemes grāmatās;

3) šo lēmumu publicēt civ. proc. lik.
2086. p. paredzētā kartībā.

Rīgā, 21. decembrī 1922. g. J* 2487
Priekšsēd. v. A. B1 u m e n t a i«.

Sekretārs A, Kalve.

Latgales apgabaltiesaskriminal-
nedaļa,

saskaņā ar savu 1922. g. 15. decem.
lēmumu, rnekle uz sodu !ik 581. p
pamata apsūdzēto pie Ludzas apriņķa,Viš-
gorodas pag. Puniņas ciema pied.Michailu

; Paula d. Semjoaovu 26 gadus vecu,
lielāku par vidējo augumu, pelēkiem
matiem, dīgstošām tumšām ūsiņām, zili
pelēkam acīm, runā krievu un neskaidri
latviešu valodā.

Visām iestādēm un personām, kurām
Ir zināma min. Michaila Paula d. Sem-
jonova un viņa msntas atrašanās vieta,
jāpaziņo Latgales apgabaltiesai.

Daugavpili, 20. decembri 1922. g.
Priekšsēdētāja b. C i r u 1s.
Sekretāra v. O. Drusts.

Kolupes pag. valde Iz ludina par ne-

derīgu' kā nozaudētu zirga pasi Ns 1408,
no šās valdes izdotu 16. febr. 1921. g.
uz Jaņ« Apiņa vārda.
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Dobsles pagasta valde izslu Una par
nederīgu, ka nozaudētu Latvjas iekš-
zemes pasi zem ,Nš 919, izdotu no šīs
pagasta valdes 18. augusta 1920. g. uz
Kārļa Anša d. Salmiņa vārda.

Kurcuma pag. valde izsludina par ne-
derīgu kara klausības apl ecību zem
Ka 431. izdotu 25. februārī 1922. g
no Jatmjelgavas-Ilukstes kara apr. pr-ka
uz Trifona Stepana d. L i z u n o v a v.,
kura pieteikta kā pazaudēta.

Daugavpils apriņķa pr-ka palīgs, 1. ie-
cirkņa, izsludina par nederīgu nozaudētu
zirga pasi, izdota no Līksnas p=:g. valdes
Daugavpils apriņķi 24. aujustā 1920. g.
zem Ks 548 uz Jezupa Jāņa d. M a 1n a č
v£rda. ' __^

Daugavpils apriņķa pr-ka palīgs,
l. ieerkņa, izsludina par nederīgiem
sekošus dokumentus, izdotus no Višķu
pagasta valdes, Daugavpils apriņķa:
1) iekšzemes pasi, izdotu 14. februārī
1921. g, zem }& 1221; 2) zirgu pasi
izdotu 1920 g., zem Ka 420 uz Ludviga
Andreja d K o k i n a vārda un 3) zirgu
pasi, izdotu 1920. g zem Ka 159 uz
Andreja Antona d K o k i n a vārda.

Latgales apgabaltiesas,
Ba35a?piis apriņķa 6. Iecirkņa miertiesnesis,
pamatodamies uz civ. proc. lik. 1401. p.
un civ. lik. krāj. X. sēj. 1239. p., un sa-
skaņā ar savu 1922. g. 19. decembra lē-
mumu uzaicinaDaugavpils apriņķa, Iza-
be'inas pagastā, Donat-Poļas (Pavļino-
vas) sādžā mir. Ludviga Fomina dēla
V a| e c k a mantiniekus pieteikt
savas mantošanas tiesības mierties
nēša kamerā Krāslavā, Polockas ielā
Ka 58a uz atstāto mantojumu, sešu mēnešu

[ laikā, skaitot no šī sludinājuma iespie-
šanas dienas .Valdības Vēstnesī*.

i Pēc minētā termiņa notecēšanas ne-
kādas prasības nepieņems.

Krāsiavā, 20. dec. 1922. g. Ks3459
Miertiesnesis Āboliņš.

Latgales mtiHitltti l. .iiiHAļi
ar šo paziņo vispārībai, ka mirušā
1921. j,adā 22.ausjustā Daugavpils pil-
sētas piederīga Dmltrija lija d. Pros-
kurosušclnska notariālais testaments,
ar kuru testatora kustama un nekustama
manta novēlēta sievai Anastasijai Pētefa
m. ProskuroSušČin kīi, ar apgabaltiesas
1922. g. 24. novembra lēmumu apstipr,-
nāts un izdots mantiniecei Anastasijai
Proskurosuščinskai.

Daugavp., 21. dec. 1922.g. LKsl064/22
Priekšsēdētāja v. (paraksts).

Sekrētam v. i. J. Gutmans.

Latgales apgabaltiesas 1. civilnodaļa
ar šo paziņo vispārībai, ka mirušā
1921. g 16. rrar.ā Rēzeknes apl ņķa,
AtaMenas pagasta piederīgā Dēzupa
Andreja d. Leitana privattestaments, ar
kuru testatora kustama un nekustama
manta novēlēta Sofija; Leitsn un Sali-
monam Leitaiam, ar apgabaltiesas
1922. g. 1. decembra lēmumu apstip-
rināts un izsniegts mantiniekiem Sofijai
Aleksandra m. Leltan un Salimonam S a-
nislava d. Brencam Leitanam.

Daugavp., 21. dec. 1922. g. L.Ke442/22
Priekšsēdētāja v. (paraksts).

Sekretāra v. i. J. Gutmans.

lelgavas pils. pol. II. iecirkņa pr-ks
izsludina par nederīgu pazaudēto zirga
pasi zem Ka 272, izdotu no Grienvaldes
pagasta valdes uz Voldemāra Č a p u 1a
vārda.

Nozaudēti un tamdēļ skaitāmi par ne-
derīgiem sekošie dokumenti, izdoli no
Sventes pag. valdes: 1) iekšzemes pase
zem Ka 961 un zsrga pase zem Ka 43 i
uz Jāzepa Pētefa d. Vasiļevska
vārda; 2) iekšzemes pase zem Ka 96i
uz Helēnas Alei-sandra m. Vasiļev-
skas vārda; 3) iekšzemes pase zem
Ns lOdO un atvaļinaj.-ma ap iec. izd ta
no Jaunjelgavas-llukstes kara apriņķa
priekšnieka zem f« 199 uz Jāzepa Ādama
d. D u k č i n s k a v. un \) iekšz paszem
Ks 1061 uz Ļudvikas Pētera m. Duk-
č i n s k a s vārda.

Siljāņu pag. valde, Rēzeknes apr. ar
šo izēdina par nederīgiem, kā pieteiktus
par nozaudētiem sekošu* dokumentus:
1) atvaļinājuma apliecību, izdotu no
2. robežsargu pulka uz atvaļinātā līdz
turpmākam rīkojumsm kareivja Jercfcj
Ņ-.kifora d. Nikolajeva vārda; 2) Iekš-
zemes pasi, izdotu 2. augustā 1921. g.,
zem Ka 1009 no sīs pagasta Valdes uz
Jevagtija Ksaverjaia d. Ļi s i c i n a
vārda un 3) zirga pasi zem Ka 21i, iz-
dotu no Ružinas pag. valdes uz Donota
Antona d. Strūka vārda

Madonas polic. priekšnieks izsludina
par nederīgiem, zemāk minētos doku-
mentus, kuji pieteikti par nozaudētie ai:
1) Latvijas pasi zem Ka 120_ izdotu no
Praulienes pag. valdes uz Pētera Jufa d
5 p r i c i t s vārda; 2) Latvijas pasi zem
Ka 492, zirgu pases zem .NeKa 130, 13),
izdotas no Grašu pag. valdes uz Gusta
A p i n i t vārda; 3) personas apliec. (Ka
nezināms) izdotu no Ļaudonas rajona
komandanta uz Annas Jāņa m. Au-
seklis vārda; 4) Latvijas pasi zem
Ka 884, izdotuno Lazdonas pag, valdes
uz Edes Andreja m. N a u d i ņ vārda;
5) Latvijas pasi zem }& 538, izdotu no
Ļaudonas pag. valdes uz Edas Jāņa m.
V ē r p e 1s vārda; 6) Latvijas pasi zem
Ka 693. izdotu no Sarkaņu pag. valdes
uz Zelmas Andreja m. Vilciņ vārda;
7) Latvijas pasi zem Ka 372, izdotu no
Kraukļu pag.valdes uz J^koba Jāņa d.
Teberrs vārda; fr) Latvijas pasi zem
Ke 573, izdotu no Prauiienes pag. valdes
uz Jāņa Jāņa d. Jaunzem vārda;
9; Latvijas pasi zem Ka 1496, izdotu no
Vestienes pag. valdes uz Pētefa Jāņa d.
Ķikuta vārda; 10) atvaļinājuma apl.
zem Ka 18554, izdotu no Valmieras
gūstekņu nometnes pr-ka uz Pētera Jāņa
d. Ķikuta vārda.
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Vestsļlli pOsei. poi. i. iet. priekloieks
izsludina par nederigu, ka nozaudētu,
Latv. iekšz. pasi, izd. 1920. g. zem
Ns 877 no Mērsraga pag. valdes uz
Annas Edvarda m. Fūpol vārda.

Aizputes apr. pr-ka 2. iec. palīgs
izsludina par nederīgu nozaudētu kara
kara kl. apl. zem J* 1561, izd. no
12. Bauskas kājn. pulka km-r,a 14. janv.
1920. guz pils. Friča Jēkaba d.
Gārņa vārda. 5055

Piltenes iec. polic. priekšnieks
izsludina par nozaudētu un tamdēļ ne-
derigu Latv. iekšz pasi, izdotu no
Piltenes polic. pr-ka 24. martā 1920. g.
zem Hi 381 uz Friča Anša d. Magnov-
skij vārda.

Cēsu apriņķa priekšnieka palīgs,
II. iecirknī, izsludina par nederīgiem, kā
nozaudētus sekošus dokumentus: 1) uz
turas apliec, izdolu no iekšl. ministr,
pasu riod. 28. oktobrī 1921. g. zem
Ks 21348 uz Nikolaja Kņazeva
ilvereva) vārda; 2) ieroču atļauju, iz-
dotu no Cēsu apr. pr-ka 10. novembri
1921. g. zem Ks 4606 uz Vladimira
S ķ i 1 i n a vārda un 3) Latvijas pasi, iz-
do'u no Vecpiebalgas pag valdes
10 martā 1920. g. zem Ka 439 uz
Pidriķa Tauniņa vārda.

Jelgavas apr. prka palīgs I. iec.
izsludina par nederīgu pieteikto par
nozaudētu Latv. pasi, izd. no Dobeles
pag. valdes 24. febr. 1921. g. zem
Ka 1412, un atvaļin. apliecību, izd. no
Jelgavas-Bauskas kara apr. pr-ks
20. febr. 1920. g. zem Ka 2851, uz
Zaņa Anša d. Jansona vārda.

«pils apriņķa pr-ka palīgs 1.iec.
izsludina par nederigu nozaudētu Latv.
pasi, izd. no viņa 11. jun. 1920. g.
zem Na 1425 uz Līzes Cerpe vārda.

Mspi.s pils. polic 1. iet. prlekMels
izsludina par nederigu nozaudētu Latv.
iekšzemes pasi, izd. no Sarkanmuižas
pag. valdes 27. maijā 1920. g. zem
Ka 993 uz Martas Jāfta m. Brūns vārda.

Ventspils pilsētas polic. i. iec. priekšnieki
zsludina par nederīgu nozaudēto Latv.

iekšzemes pasi, zem Ka 378 un zirga
pasi, izd. 30. aprīlī 1920. g. zem Ka 178
no Sarkanmuižas pag. valdes uz Jāņa
Andreja d. Brūna v. 4762

Ventspils pilsētas poiic. i. iec. pr-ks
izsludina par nederīgu, ka nozaudētu,
Latv. iekšz. pasi, izdotu no Līvbērzes
pag. valdes zem Ka 571 uz Kārļa Jura
d. Mežgala vārda. 45.-4

Lfepkalna-Oiolu pas valde ar šo
izsludina par nederīgu, ka pazaudētu,
pasi, izd. no Cirstu pag. valdes, Cēsu
apr, 1920. g. zem }<& 9, uz Jāņa Jura
d. Endzeļa v. 1223

Grazdonis pas. valde izsludina par
nedengu no viņas izd. 29. jun. 1922. g.
zem Ka 822 iekšzemes pasi uz Andreja
Jāņa d, Aroneža v.

Bftffīnrfotn un tadē iskaititPrlMiUllUCLU nederīgu Latvijas pasi.
izd. no Bauņu pag. valdes 13, marta
1920. g. zem Ka 446 uz Pētefa Teņa d.
Tanberga v. 2272

Jelgavas apr. pr-ka palīgs 11. iec.
izsludina par nederigu nozaudētu Latv.
pasi, izdotu 1920. g. 20. aprilī zem
Ka 444 no Kroņavircavas pag_ valdes
uz Ludviga Jēkaba d. Zariņa vārda.

Jelgavasapr. pr-ka palīgs II. iec.
izsludina par nederīgiem nozaudētas
kara kl. apl, izd. 1922. g. 5. marta
zem >& 27987 no Jelgavas-Bauskas kara
apr. pr-ka un zirga pasi, izd. 1920. g.
30. nov. zem Ka 280 no Kroņavircavas
pag. valdes uz Ģederta Krišjaņa d.
Redberga vārda.

L&sberģa pag. valde, Valkas apr.,
ar šo izsludina par nederīgiem, kā
pieteiktur par nozaudeliem, sekošus do-
kumentus uz Pētera Jāņa d. Kalniņ v.;
1) Latv iekšz, pasi, izd. no Lāsberģa
pag. valdes 2 sept. 1921. g.zem Ka 1288,
2) kafa klausības apl. zem Ka 2S36, izd.
no Valkas kafa apr. pr-ka un 3) aiz-
sargu nodaļas pr-ka ap!,, izd, no Alūksnes
policijas pr-ka Valkas apr. f r-ka uzde-
vuma. 2142

Ramkas pag. valde izsludina par
nederīgu, kā pazaudētu pasi, izd. no
Lauberes-Ozolu pag, valdes 25. marta
1920. g. zem Xn 185 uz Jūlijas Mārtiņa
m, Brempel v, 2378

Seces pag. valde izsludina par ne-
derīgu Mārtiņam Brenča d. Celmam
31. maijā š, g. zem Ka 80 izdoto pasi,
kura pieteikta par pazudušu.

Bangavpils aprio|a pr-ka pailgs I. iec.
izsludina par nederigu nozaudētu iekš-
zemes pasi, izd , no Višķu pag. valdes,
Daugavpils apr. 29. janv. 1921. g. zem
Ns 923 uz Ksenofonta Fedora d. Ivanova

! vSrda. 4076

Vandzenes pag. vaida izsludina par
nederigu kā pazaudētu Latv. iekšzemes
pasi, izd. no šīs pag. valdes zem Ka 367
15. jul. 1920, g. uz Friča Miķeia d.
Feldmaņa v. 921

Alšvangas pag. valie izslud.na par
nederīgu, kā nozaudētu Latv. ie.šzemes
pasi uz Annas Mača m. P o 1 e vārda,
izdotu 11. martā 1920. g. no Aizputes
apr. priekšn. palīga I. iec. Pases Ns 717.

Borovkas pag. valde izsludina p^r ne-
derīgu, kā nozaudētu Latv. iekšz. pasi
uz ZcfIjas Mārtiņa m. Vitkovskaja
vārda, izd. 1922. g. 28. septembri zem
Ka 1807, no šis pag, valdes.

Prodes pag. valde izsludina par nede-
rīgu, kā pazaudētu z rga pasi, izdotu no
šīs pag. valdes zem Ka 72 uz Tadeuša
MekuševiČa vārda.

Misas pagasta valde izsludina par no-
zaudētu Latvijas pasi, izdotu no šs pag.
valdes 1921. g. 5. janvārī zem Ka 673
uz Mārtiņa Jura d. Vadzis vārda.

Vecsaules pagasta valde izsludina par
nederīgu, ka nozaudētu Latv. iekšzemes
pasi, izdotu no šis pag. valdes i92t. g.
decembra 3. dienā zem Ka 1368, uz
Jāņa Jāņa d. R i ge r t a vārda.

Rīgas kara spriņķā priekšnieks tesiadina
ptt nederīgu nolādēto atvaļinājuma
fUttecību īssn Ms 12986, no 18. aprili
192t. g„ izdotu no Rīgas kafa apr.
priekšn., uz Voldemāra Pētefa d. Z u n
dūra vārda, dzim. 1890. g.

Nnkotu un sarakstu HlaoHas
norēķināšanai valsts Iestādīs.

pēc finansu ministrijas apstiprinātiem
paraugiem (skat. šā gada 27./IV. .Val-
dības Vēstneša* Ka 93) dabūjamas

Valsts tipogrāfijā, pili.

Valsts tipogrāfijā
Rīgas pilī, ist. Ka i, dabūjamas blankas
un gatavas grāmatas saskaņa ar 1921. g.
.Valdības Vēstneša* KaKa 66., 67. un 69.

iespiestiem noteikumiem par

SrOitiiifyedīI}u un noriks-
nBanos mMM iestāties,

ipniiii lipti.
Valsts tiuograflJB, Rīgas pili, ist. l,

dabūjamas dažāda biezuma, pēc
darba ministra apstiprināta parauga:

1) Strādnieka daroa grāmatiņas.
2) Strādnieku saraksta grāmatas

(forma Ka 51).

3) Vispārīgās strādnieku algu ri-
ķlnu grāmatas uorma k° 52>.

LiEutne ua vaidmas nkolseiG Rrājoma
1922. gada 26. Purtnka

iznākuša un dabūjama valsts tipogrāfijā,
pili, 1. istabā, kur arī vienīgi jāgriežas

ar pieprasījumiem.
rr Burtnīca maksā: aessss

bez piesūtīšanas 13sant.
ai piesūtīšanu . 20 „

Saturs:
262) Likums par Latvijas Satversmes

Sapulces piemiņas zīmi.
263) III. papildinājums pie rīkojuma par

valsts lielā ģerboņa lietošanu.
264) Noteikumi par huligānisma apka-

rošanu.
265) Noteikumi par pagasta tiesas lo-

cekļu velēšanu kartību.
266) Noteikumi par nekustamu mantu

piespiedu atsavināšanu valsts vai
sabiedriskām vajadzībām.

267) Pārgrozījums likumā par naudas
maiņas operācijām.

268) Noteikumi par Michaila Vasilija
dēla Ņesterova testamenta notei-
kumu atcelšanu.

269) Noteikumi par radiostaciju ierīko-
šanu un lietošanu.

270) Pārgrozījumi un papildinājumi no-
teikumos par ienākuma nodokli.

271) Pārgrozījumi un papildinājumi no-
teikumos par tirdzniecības-rūpnie-
cības nodokli.

272) Papildinājums likumā par diplo-
mātisko paku un bagāžas ievešanu
un izvešanu no Latvijas.

273) Noteikumi par ārvalstnieku iebrauk-
šanu un uzturēšanos Latvija.

274) Papildinājums noteikumos par ār-
zemes pasēm,

275) Noteikumi par dienestu ārlietu
ministrijā.

276) Kafa stāvokļa psgarinājums pie-
robežas joslā līdi 1923, g. 5. ieb-
rusrlm.



Rīgas ielu Mm$ att. sabdr.
Pamatojoties uz vērtspapīru modifikā-

cijas pagaidu noteikumiem 1920. ' g.
23 apriļa .Valdības Vēstnesī* Ke 97 un
1921. g. 17. janvāra .Vaid. Vestn." Ke 18

Rīgas iela dzelzsceļa akciju sali. direkcija
uzaicina zemākmineto sabiedrības akciju
un obligāciju (par kufām paziņots, ka
viņas pazudušas) nezināmos turētājus,
uzrādīt tās 6 mēnešu laikā, skaitot no
šīs sludināšanas dienas.

Akcijas ā 100 rbļ.
20121/20129 25432/1-5450 54115/54134
20544/20603 28556/25550 61105/61123
20683/20684 28989/28993 62289/62292
25401/25407 38151/38175

4/s°/o obligācijas ā 1000 rbļ.
Ks 326 Ke 517.

Oadījumā, ja šīs akcijas un obligā-
cijas 6 mēnešu laikā netiks uzradītas,
viņas skaitīsies par nederīgām un per-
sonām, kuras padņojušas par viņu pa-
zušanu, tiks izdotas jaunas akcijas un
obligācijas zem tiem pašiem numuriem.

Rīgā, 23. decembrī 1922. g.
Direkcija.

Jelgavas apgabaltiesa,

pamatodamās uz savu 1922. g. 18. dec.
nolēmumu, uzaicina to personu, ku-
ras rokās atrodas obligācija par 5400 c. rb|
izdota no Dtdriķa Foritmaņa uz Do-
nas zemes bankas vaidu, koroboreta
1910 g. 9. janvāri zem te 20 uz
Tukuma apriņķa, Vecaņces pag. Kevei s,

.Kupšu Forstmaņu" mājam zem hipo-

tēkas Ke 487, jeb kuram būtu
kādas tiesības vai prasības uz

minēto obligāciju, — iesniegt to

šai tiesai un pieteikt _ savas tiesībai

un prasības sešu mēnešu laika,
skaitot no sludinājuma iespiešanas die-

nas .Valdības Vēstnesī". Ja minētā
ermiņā obligāciju neiesniegs un pra-
sības un tiesības nepieteiks, tiesa to
atzīs par samaksātu un lūdzējai, Donas

zemes bankai, kufa uzdodas sevi par

minētās obligācijas īpašnieci, dos tie-
sību prasīt ša parāda dzēšanu zemes
grāmatās.

Jelgavā, 19. dec. 1922. g. LM1275 22
Priekšsēdētāja v. R. M ii 11 e r s.

Sekretārs Zandersons.

Liepājas apgabaltiesa
saskaņā ar savu lēmumu 1922. g 4. de-

cembrī uz Eugena Līča lūgumu un
civ. proc. lik. 2087. un 2090. p. p. pam.
uzaicina ob'igacja turētājus, kuras izdo-
tas un nostiprinātas: 1) par 3000 rub
uz A. Oebeļa vārda un 17. martā 1886. g.
no-stiprināta uz Silvio Kārļa d. Bred-
rcham piederoša nekustama īpašuma
Kuldīgas apriņķī, .Zaļās Sudmalas" zem
zem krep. Ka 314 ui .Zaļuai* zem
krep. Ke 317; 2) par 4J00 rub. uz
Kuldīgas krāj-aizdevu kases vada un
cedēta uz barona Nikolaja fon Roenne
vārda un 15. arriiī 1832. g. nostiprināta
uz Hiršam Hermanim Vuifa d. Jakob-
sonam piederoša nekustama īpašuma
Kuldīgas pilsēta zem krep. Ks 144 un
3) par 20u0 rub. uz Karolines Šau, dz.
Kupfer, vārda un 15. jūlijā 1876. g. no-
stiprināta uz Filipam Sāja d. Veinbergam
piederoša nekustama īpašuma, Kuldīgas
pilsētā zem krep. Ne 12 sešu mēnešu
laikā, skaitot no slud nājuma iespi.ša-
nas dienai, iesniegt tiesai minētās obli-
gācijas.

Pie kam tiek aizrādīts, ka pēc minējā
termiņa not.cēšanas, ari obligācijas turē-
tāja neierašanās gadījumā, augšminētās
obligācijas tiks atzītas pat Iznicinātām,
piešķirot lūdzējam tiesību pieprasīt iz-
rakstu iz zemesgrāmatām, kufam p ēdot
oriģinālu spēku un nozīmi.

Liepājā, 8 dec. 1922. g. Nē 9.76II/22
Priekšsēdētāja b. V. Binenštams

Sekretārs A. Kasperovičs.

Liepājos apgabaltiesa
sa kcņa ar savu lēmumu 21. decembrī
1922. g., uz valsts zemes bankas lū-
gumu un civ. proc. lik. 2081. p. 2 d
2083., 2084. un 2061 _ p. p. uzaicina vil
šās persona?, kam būtu kādas tiesības
vai prasības pec obligācijas, izdotas
Snēpeles ii teikorn. vārda 1821 ibļ. ije.
lumĀ un 3. juiija 1892. g, nosti prinātas
uz Jēkabam B ektim piederošo .Kikuru"
māju Kuldīgas apriņķī, Snēpeles pa.
«astā, zem hipotēkas Mš 1861, —
sešu mēnešu laikā, no sludinā-
juma Iespiešanas dienas, piere kt savas
tiesības un prasības tiesai, pretējā gadī-
jumā parādu stzis par samaisātu, pie-
šķirot valsts zemes bankai tiesību pie-
prasīt paiāda izdzēšanu iz zemes grā-
matām.

Liepājā, 23. dec. 1922. g. Ak.Na 1059/22.
Priekšsēdētāja b. V. Bienenštams,

Sekretārs AKasperovičs^? ~-v....
. .v,,,.....- r , v. ļ,.

Liepājas apgabaltiesa,
n *** LM1IM1 Iii 71II 111 _« 1 1 _lēmumu 14dec

saskaņā ar savu . . .
1922. g., priv. lik. 37. p., piezīmi pie
pr. lik. 36. p. un 2. piezīmi pie notar.
lik. 280. p. ar šo izsludina, ka laulātie
draugi Berels Leibs M-irna d. Dāvids
un O tte Soma m. Dāvid, pēc pirmā
vīra Šaitke, dzim. Blumenberg, aii Blum-
berg, noslēguši pie Liepājas notāra Frid-
richa Josvicha 7. dec. 19/2. g. zem reģ.
Ka 1752 līgumu, ar kufu viņi atcēluši at-
tiecībā uz_viņiem V. P. L. 79 un sek. p.
p. paredzēto laulāto ļaužu mantas ko-
pību, pie kam Bere's Leibs Marka d.
Dāvids saņēmis no G ttes Š!oma m.Dā-
vid, pēc pirmā vīra Srr.Ue, dzim. Blu-
menbtrg, ari Blumberg, savā pārvaldī-
šanā 4000 latu skaidra nauda, kufi skai-
tās par Gittes Šloma m. Dāvid, atsevišķu
īpašumu.

Liepājā, 2t. dec. 1922. g. Ka 1050/22.
Piekšsēdetaja b. V. Binenštams.

Sekretārs A, Kasperovičs .

Liepājas apgabaltiesa,
18. decem. 1922. g. uz Donas zemas
bankas aizgādņu lūgumu, uz 18. marta
1920. g, likumu un civ. proc.
lik. 208i.—2086. p. p. nolēma:

1) parādu par 7200 rbļ, un 3700 rbļ.
pec obligācijas, izdotas uz Donas zemes
oankas vārda un 6. februārī 1910. gadā
un 22. janvārī 1914. g. nostiprinātas uz
Emīlijai Stūre piederošas nekust, man-
nas, V entspili, 1. kvar. zem krep. Ka 444,-—
atzīt par pilnīgi samaksātu līdz
it visām procentam;

2) atvēlēt Donas zemes bankas aiz-
gādņiem pieprasīt zemes grāmatu no-
daļā minētā parada izdzēšanu iz zemes
grāmatām.

Liepājā, 23. dec. 1922. g. Ka 890/22
Priekšsēd. b. V. Binenštams.

Sekretārs A. Kasperovičs.

Liepājas apgabaltiesa,
14. dec. 1922. g. uz Annas Pētefa m.Ross
lūgumu uz civ. proc. lik 2081.—2086.p.
p. un 18. marta 1920. g. likumu pamata
n olema:

1) parādus: a) par 1100 rbļ. un b) par
600 rbļ. pec ouhgacijas, izdotas uz Slo-
ma Leiba d. Jākobsona vārda un a)
Zd. novembri 1901. g. un b) 14. martā
1902. g. nostiprinātas uz Annai Pētefa
m. Ros, dzim. Jekabson, piederošas ne-
kustamas mantas Kuldīgas pilsētā zem
krep. Ka 182, — atzīt par pilnīgi
samaksātiem līdz ar visam procentēm.

2) atvēlēt lūdzējai pieprasīt zemes-
grāmatu nodaļa minētā parāda izdzē-
šanu iz zemesgrāmatām.

3) iemaksāto naudu glabāt tiesas de-
pozītā līdz kreditora ierašanai, kūjām
tad naudu izmaksāt.

Liepājā, 19. dec. 1922. g. J4461/21. lg.
Priekšsēdētāja b. V. Bienenštams.

Sekretārs A. Kasperovičs.

Liepājas apgabaltiesa
saskaņa ar savu lēmumu no 18. decem,
1922. g. uz Donas zemes bankas aiz'
gadņu lūgumu, civ. proc. lik. 2083. un
2084. p. un 18. marta 1920. g. likuma
pamata uzaicina obligācijas turētāju,
kura izdota par 80UU rub. uz Donas
zemes bankas vārda un 6. novem.
1908. g. nostiprināta uz Matisam Jēkaba
d. Brikse piederošas nekustamas man-
tas Kursīšu pag., Kuldīgas apr., .Stimju
Ka 56* māju zem kreposta m 3202, —
viena m_ē nēša laikā, skai-
tot no sludinājuma iespiešanas dienas,
ierasties tiesa līdzņemot mīnēto obli-
gāciju.

Pie kam tiek aizrādīts, ka pēc mi-
nētā termiņa notecēšanas, ari obligāci-
jas turētajā neierašanās gadījumā, pa-
rādu atzīs par samaksātu, piešķirot lū-
dzējiem tiesību pieprasīt parāda izdzē»
sanu iz zemes grāmatām. Nel054/22. lg.

Liepājā, 11. aec. 1922. g.
Priekšsēdētaja b. V. Binenštams.

Sekretārs A. Kasperovičs.

Jaunjelgavas apr. iriiitL I. iec. pal.
paz ņo, kā 13. decembri ls)2^. g. no
viņa apšaubāmam personām atņemta
aiclaa, krievu armijai virsnieku plecu
mētehs, kufš 12. decemb i 1922. g. va-
kar. ! ties iz agts no nemanām pie Dau-
dzevas stacijds, Jaunjelgavas apriņķi
Kāra.n iīd^ šim nez.namam piho.tim.

īpa.-n e. <s, kam piederēt i augstāk min.
plecu meie.is, teKiūgt peteUtes viena
mēneša . laikā Jaunjelgavas pulic. iec.
«ātru dienu no putKst. 9—3, skaitot no
publkac. dienas dēļ mēteļa saņemšanas
pret atlīdzbu par pabtikac. izdevumiem.

Jaunjelgavas apr. pr, I. iec. pal.
K. Sumans.

Darbvedis Kalni Dl,

K|udas izlabojums.

Paziņojam . ka 1921. g. 29. decembri
.Valdības Vēstnesī- Ka 292 ievietotā

lips Iela dzelzsceļu akc. saHls
akciju un obligāciju morttfikacljas
sludinājums ir ieviesušas sekošas kļū-
das, kuras ar šo tiek izlabot tas:
obligāciju ā 1000 rbļ. Ke 882/385 vietā

ir jābūt Ka 882/8i5
obligāciju ā 500 rbļ. Ka 281/293 vietā

ir jābūt Ne 281/^83
obligāciju ā 250 rbļ. Ke 547/539 vieta

ir jābūt Ke 537/539.
Rīg. Ielu dzclzsc. akc. sab.

Rīgas apgabalt. 3. civilnodaļa,
atklātā tiesas sēdē 1922. g. 12. decembri
izklausīja Sevas Benjamiņa m. Kan lū-
gumu dēļ hipotekarisko parādu dzēša-
nas, nolēma: 1) atzīt par samaksātām
sekošas divas uz nekustama īpašuma
Rīgas pilsētā, 2. hip. iec. zem zemes
grāmatu reģ, Ne 50t, apstiprinātas obli-
gācijas: a) 1897. g. 23. septembri zem
Ka 1516, par 10,000 r., izd, no Gustava
Berenda d. Vulf Ivanam Andreja dēlam
Cukainim par labu; b) 1907. g. 19. maijā
zem Ka 566, par 9,000 r. atlikuma, izd.
no Berenda Vulf Ferdinandam Kārļa d.
Seidleram par labu, kuras abas obligā-
cijas ir cedētas bianko; 2) izd. lūdzējai,
pēc divu latu kanclejas aktu nodevas
samaksas, šī lēmuma norakstu iesnieg-
šanai Rigas-Valmieras zemes grāmatu
nodaļai, deļ hipotekarisko parādu dzēšanas
zemes grāmatās; 3) šo lēmumu publ. civ.
ties. lik. 2086. p. paredzētā kārtībā.

Rīgā, 14. decembri 1922. g. Kš 1932
Priekšsēdētāja v. V e i d n e r s.

Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnod.,
uz civ. ties. lik. 2011.. 2014. un 2019
p. p. pamata paziņo, ka pēc 1920. g
26. martā Rīgas apriņķī miruša
Mārtiņa Indriķa dēla Rasa, ai.
R a s i n , ir atklāts mantojums, un
uzaicina personas, kam ir uz šo manto-
juma vai sakarā ai to kādas tiesības,
kā mantiniekiem, legatarijiem, lideikomi-
sarijiem, kreditoriem u. t. i., pieteikt šis
tiesības sešu mēnešu laikā minēta;
tiesai, skaitot no Šī sludinājuma
iespiešanas dienas.

Ja minētās personas savas tiesība*
augšā uzrādītā termiņa nepieteiks, lao
viņas atzīs kā šis tiesības zaudējušos.

stigā, 29. dec. i«tf. _. Ne 1093/23. g.
Priekšsēdētāja v. Veidners.

Sekretārs A. Kalve.

Rigas apgabali 3. civilnodaļa
uz civ. ties. lik. 2011., 2014. un 2019.
pp. pamata paziņoka pēc 1922. g.
6jūlija Rīgā miruša juveuera Leopolda
Jāņa d. Strādina, ai. Strazdiņa, ir at-
klāts mantojums, un uzaicina, kam ir uz
šo mantojumu, vai sakarā ar to tiesības
ka mantiniekiem, legatarijiem; fideikomi-
sarijiem, kreditoriem un t. t., pieteikt
šīs tiesības minētai tiesai sešu mē-
nešu laika, skaitot no šī sludinājuma
iespiešanas dienas.

Ja minētās personas savas tiesības
augša uzrādīta termiņā nepieteiks, tad
viņas atzīs ka šīs tiesības zaudējušas.

Rīgā, 20. decembrī i»22. g. te 2235
Priekšēd. v. V e i d n e r s.

Sekretārs A. Kalve.

Valkas m. i iet. miertiesnesis
pamatodamies uz savu 1922. g. 18. de-
cembra lēmumu un krim. proc. lik. 846,
847 ua 851 p.p. mektē sodīto ar savu
1922. g. 23. sept. spriedumu par sodu
lik. 581 p. 1. d. pārkāpumu ar ieslodzī-
šanu cietuma uz tris mēnešiem, sama-
zinot šo sodu uz sodu lik. 57 p. 3 pkt.
pamata par V. tā ka jāizcieš tikai uivu
mēneša ilgais cietuma sods — Aividu
Augusta un Rozālijas d. Simsonu, dzim.
19ua g. 17. jumja Rigā, kur arī dzī-
vojis aprn. līdz 1922. g. 20, novembrim
pēc adr..ses, Suvorova ielā Ka 60, dz. 24.

Atrašanas gaaījumā, Simsons tūliņ
apcietināms un ievietojams cietumā augš-
minēta soda izciešanai, par ko bez Ka-
vēšanās jāziņo miertiesnesim Lizumā,
bet noziedznieka manta nodoma aizgād-
niecības pārvaldībā.

Miertiesnesis Kukš.

Rīgas apgabaltiesas 3. civiln.
pamatojoties uz 1920. _;. 18. marta li-
kuma par vienīgo maksāšanas līdzekli
un civ. proc. lik. 2060. un 2062. p.p.,
ievērojot valsts zenu'8 bankas lūgumu
un savu lēmumu 1922. g. 12. decembrī
paziņo, ka pārvaldnieks Vilis Runkulis
parādu uz 4 obligācijām: pirmās trīs
par 300 rbļ. ka ra, ceturta par 330 rbļ.,
apstiprināta? .885. g. 13. novembrī,
pirmā zem Ka 1939, otra Ka 1940, treša
Ne 1941 un ceturtā Ke 1942, uz neku-
stama īpašuma Rīgas apr., Pulkarnes
muižas zemnieku zemes ,Ka!n>Kskau!-
Kalēļu* mājām, zem zemes g:amatu re-
ģistra Ne 3490, izd. no M ķeļs Glāzuppa
par labu Aleksandram f. LOvis, kufas
pārgājušas uz Sofiju Voldemāra m. f
Lilīenfeldt, dzim. fon LOvis of Menar,
— ir samaksājis, 1922. g. 20. febr., bet
šīs augša min. obligācijas nevar tikt iz-
sniegtas atpakaļ parādniekam dēļ dzē-
šanas zemes grāmatās, tamdēļ ka ir
gājušas zudumā.

Tāpēc apgaba'ticsas 3. civilnodaļa uz-
lieina visas personas, kurām būtu tie-
sības uz augša aprādītām obligācijām
pieteikties tiesā viena mēneša laikā,
skaitot no dienas, kad šis sludinājums
iespiests ..Valdības Vēstnesī", un aiz-
rāda, ka ja šīs personas not. laikā ne-
pieteiksies, obligac. atzīs par iznīcinātām
un lūdzējam dos tiesību prasīt parāda
dzēšanu zemes grāmatā.

Rīgā, 15. decembri 1922. g. Ka 2842
Priekšsēdētaja v. V e i d n e r s.

Sekretārs A.K a 1v e.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnod.
pamatojoties uz 1920. g. 18. marta
likumu par vienīgo maksāšanas lī-
dzekli un civ. proc. lik, 2060. un
2u62. p. p„ ievērojot vahts zemes
bankas lūgumu un savu lēmumu 1922. g.
12. decembrī paziņo, ka parādniece
Ernestīne Kalei un citi paradu uz: 1) pirk-
šanas-pārdošanas kontrakta par 3,580 r.
atlikuma apstiprinātu 1884. g. 11. sv.pt
uz nekustama īpašuma Valmieras muižas
zemnieku zemes .Jaun-Bebru* mājām,
zem zemes grāmatu reģ. Ke 3155, pai
labu Edgaram fon Loevensternam, kurš
kontrakts uz bij. Rigas apgabaltiesas
lēmuma pamata 1914. g. 7. martā
ir pārgājis uz Modestu Kārli Ottonu
Kuitu fon Loevensternu, kā Valmieras
muižas ieguvēju fidikomisa īpašumā;

2) uz obligācijas par 730 r. apstipri-
nātas 1891. g. 8. oktobrī zem Ka 305,
us ta paša nekustama īpašuma, hd. no
Mārtiņa Jāņa d. Kalēja tam pašam Ed-
garam f. Loevensternam par Ubu, kufa
pārgājusi uz to pašu Modestu Katli
Ottonu Kurtu f. Loevensternu, kā tās
pašas muižas ieguvēju fide.kom sa īpa-
šumā — ir samaksājuši 1921. g. 18.
aug., bet šie augšā min. kontrakts un
obligācija nevar tikt izsniegti parādnie-
kiem deļ dzēšanas zemes grāmatās,
tamdēļ ka ir gājuši zudumā.

Tāpēc apgabaltiesas 3. civilnodaļa
uzaicina visas personas, kurām būtu
tiesības uz augšā apradīto obligāciju,
pieteikties tiesā viena mēneša laikā,
skaitot no dienas, kad šis sludinājums
iespiests ,Vald. Vēstn.*, un aizrāda, ka
Ja šīs personas not. laikā nepieteiksies,
obligac. atzīs par iznīcinātām un lūdzējam
dos tiesību prasīt parāda dzēšanu zemes
grāmatā.

Rīgā, 15. decembri 1922. g. Kš 2845
Priekšsēdētāja v. V e i d n e r s.

Sekretārs A. Kalve.

Rigas apgabaltiesas 3. civilnod
pamatojoties uz 1920. g. 18. marta lī-
i,uma par vienīgo maksāšanas līdzekli
un civ. proc. lik. 2060. un 2062. p. p.,
ievērojot Mārtiņa Pētefa dēla Sinka
-lūgumu unjsavu lēmumu _ 1922. g. 16. de-
cembrī paziņo, ka pec lūdzēja Mārtiņa
Pētefa dēla Sinka ziņojuma, parādu m
obligācijas par 100,000 r., apstiprinātas
visjpirms 1911. g. 26. apiilī zem
Ke 1123, uz nekustama īpašuma 2. hip.
iec. zem zemes grāmatu reģ. Ke 922,
oet pievienojot pēdējo nekustamam īpa-
šumam 2. hip. iec. zem _ Ke 772, min.
hipotēka līdz ar to pārgājusi uz neku-
staoio īpašumu Rīga, 2. hip. iec, zem
zemes grāmatu reģ. Ke 772, izd. no
Mārtiņa Pētefa d. Sinka par labu Pē-
terim Zandera d. Matisonam, kufa ir
pārgājusi uz Hermani Kārļa d, Kampe,
ka blankocesionaru, kurš viņu ir atkal
cedējis bianko, — viņš ir pilnīgi sa-
maksājis viņas pēdējai kreditorei, Latvi-
jas tirdzniecības un rūpniecības bankai,
kufa obligācija nevar tik izdota, tamdēļ
ka pedeja kafa apstākļu dēļ ir gājusizuduma.

Tāpēc apgabaltiesas 3. civilnodaļa uz
aicina visas personas, kurām būtu tie-
sības uz augšā aprādīto obligāciju, pie-
teikties tiesā viena mēn. laikā, skaitot
no sludinājuma iespiešanas dienas .Vai
lības Vestn." un aizrāda, ka ja šis perso-
nas noteiktā laika nepieteiksies, obligac.
stzis par iznīcinātu un lūdzējam dos
īlesību prasīt parāda dzēšanu zemes
grāmatā.

Rīgā, 21. decembrī 1922. g. te 2048
Priekšsēd. v. A. Blumentals.

Sekretārs A, Kalve.

Latgales apgabali, kriminalnod.,
saskaņa ar savu 1922. g 15. decembra
lēmumu atsauc .Valdības Vēstoša*
271 numura 1. decembri 1922. iespiesto
slud. par, uz s. 1. 51,616 un 51, 618 p p
pamata apsūdz., Rēzeknes apr., Vaivodu
pagasta, Purpļu sadzīs piederīga Josefa
Miķeļa d. Ļipiņa, 32 gadus v„ meklē-
šanu, jo minētais Lipiņs ir atrasts.

Daugavpili, 20. decembri 1922. g.',
Priekšsēdētājs B. Cīruis.

Sekretāra v. i. P. Platauiks,

Rigas apgabalt. 3. civilnodaļa
pamatojoties uz 1920. %? 18. marta II-
<uma p*r vienīgo maksāšanas līdzekli
ai civ. proc. lik. 2060. un 2062. p p
ievērojot Aleksandra Oottfrida d. Krau-
zīs lūgumu un savu lēmumu 1922. g
12 decembrī paziņo, ka lūdzējs Alek-
sandrs Gotfrīda d. Krauze uz obligā-
cijas par 2,000 r. apstiprinātas 1902. g.
31. janvāri zem Ka 180, uz nekustama
īoašuma Rigā, 3. hip iec zem zemes
grāmatu reģ. te 1581, izd. no Jakoba
Valta d. Jaungdša par labu Minna
Miķeļa m. Ketis, dzim. M Uermsn, kuru
viņa ir cedējusi bianko, — iiemaksā-
jis tiesas depozītā 4> Īsti 35 sant dej
min. obligācijas kapit .la un procentu
dzēšanas.

Tāpēc apgabaltiesas III. civilnodaļa
szaic'ma visas personas, kurām būtu
tiesības uz augša aprādīto obligāciju,
Pieteikties tiesā viena mēneša laikā
«kaitot no dienas, kad šis sludinā-
jums iespiests .Valdības Vēstnesī*,
m aizrāda, ka ja šīs personas noteiktā
laikā nepieteiksies, obligāciju atzīs par
samaksātu un lūdzējam dos tiesību
orasīt parāda dzēšanu zemes grāmatā.

Rīgā, 16 decembri 1922. g. te 2812
Priekšsēd. v. V e i d n e r s

Sekretārs A K a I v e.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnod ,
pamatojoties uz 1920. g. 18. marta lik.
pār vienīgo maksāšanas līdzekli un
civ. proc. lik. 2060. un 2062. p. p.,
ievērojot Artura fon Helmersena piln-
varnieka Bernharda Pūriņa lūgumu . un
savu lēmumu 1922. g. 12. decembrī pa
ziņo, ka lūdzēja Artura fon Helmersena
pilnvarnieks Bernh rds Pūriņš uz obli-
gācijas par 2,600 r, apstiprinātas 1894. g
t. martā zem te 391, uz nekustama
īpašuma Cēsu apr., Skujenes pilsmuižas
zemnieku zemes .Lejas-Lielberen" mā-
jām, zem zemes grāmatu reģ. te 37dl,
izd. no Artura Georga d. f. Helmersena
par labu Skujenes pilsmuižas f. Helmer-
sena ģimenes legatam, — ir iemaksājis
tiesas depozītā 2,271 r. dēļ augšā min,
obligācijas kapitāla un procentu dzē-
šanas.

Tāpēc apgabaltiesas 3. civilnodaļa uz-
aicina visas personas, kuram būtu tie-
sības uz augšā aprādīto obligāciju, pie-
teikties tiesā viena mēnešu laikā, skai-
tot no dienas, kad šis sludinājums ie-
spiests .Valdibas Vēstnesī*, un
aizrāda, ka ja šīs personas noteikta
laikā nepieteiksies, parādu atzīs par
dzēstu un lūdzējam dos tiesību prasīt
hipotēkas dzēšanu zemes grāmatā.

Rīgā, 19. decembrī 1922. g. Ka 2 «62
Priekšsēd. v. A. Blumentals.

Sekretārs A. Kaive.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnod.
pamatojoties uz civ. proc. lik. 2060. un
2062. p. p., ievērojot finansu ministrijas
pilnvarnieka zvēr, adv. pal. A. Sūna
lūgumu un savu lēmumu_ 1922. g. 5. de-
cembri paziņo, ka pec lūdzēja ziņojuma
viņa pilnvaras devējai kafa apstākļu
deļ ir gājusi zuduma obligācija par
350,000 rbļ., apstiprināta 1901. g. 24.
jūlijā zem te 1431, uz nekustama Īpa-
šuma Rīgā, 6. hip. iec. zem zemes
grāmatu reģ. Ka 90, izd. no Krievu-Bal-
lijas drāšu, naglu, kniežu fabrikas ak. iju
sabiedrības .Starr un biedri - Rigā.

Tapec apgabaltiesas 3. civilnodaļa uz-
aicina visas personas, kufam būtu tie-
sības uz augša aprādīt, obligāciju, pie-
teikties tiesa sešu mēnešu laikā,
skaitot no dienas, kad šis sludinājums
espiests .V. Vēstn.*, un aizrāda, ka

ja šīs personas noteikta laika nepieteik-
sies,_ obligāciju atzīs par zudušu un
lūdzējam izdos obligācijas dublikātu ,
kurš izpildīs oriģināla vietu.

Rīgā, 28. decembri 1922. g. te 279S
Priekšsēd. v. Veidners.

Sekretārs A. Kalve.

Latgaļos apgabaltiesas,
Daugavpils apr., 3. lec.miertiesnesis
Aglonē, pamatodamres uz civ. iik. 1239,
p. un civ. proc. lik. 1401. p., uzaicina
i9i8. g._ 28. augustā Kapiņu pagastā,
Fintmuiža _ mirušās Jevgeņijas Ignata m.
S raidi, pec pirmā vīra I.Iako^ič, manti-
niekus pieteikt savas mantošanas tiesī-
bas uz atstato Kapiņu pagasta muižu
Zitn nosaukumu .Fiutmuiža*, augšā mi-
nētam miertiesnesim, sešu mēnešu
laikā, skaitot no šī sludinājuma iespie-
šanas dienas .Valdība» Vēstnesi*.

Miertiesnesis S. K ot a n t,

Jelgavas apgabaltiesa,
pamatodamās uz savu 1922. gada 18. dec.
nolemamu, uzaicina to personu, kufas
rokas atrodas obligācija par 4000 c. rbļ.,
izdota no Žaņa Straubes uz Donas
zemes bankas vārda, kor. 1911. g.
28. aprīlī zem Nr. 760 uz Tukuma ap-
riņķa lies pagasta .Kalejiņu- mājām
zem hipotēkas Ke 269, jeb kufam būtu
kādas tiesīb.vai prasīb.uz minētooblig.,ie-
sniegt to šai tiesai un pieteikt savas
tiesības un prasības sešu mēnešu laikā,
skaitot no sludinājuma iespiešanas die-
nas .Valdības Vēstnesī*.

Ja minēta termiņā obligāciju neiesniegs,
un prasības jeb tiesības nepieteiks,
tiesa to atzīs par samaksātu un lūdzējai,
Donas zemes bankai, kufa uzdodas sevi
par min. obligācijas īpašnieci, dos tie-
sību prasīt ša parāda dzēšanu zemes
grāmatās.

Jelgavā, 19. dec. 1922. g. LKs 1276/22
Priekšsēdētāja v. R. M U11 e r s.

Sekretārs Zandersons.

Liepājas apgabaltiesa,
saskaņā ar savu lēmumu 1922. g.
4. decembri, uz Amālijas Jakobson
lūgumu, uz civ. proc. lik. 2083. un
2084. p.p. un 18. marta 1920. g lkuma
pamata, uzaicina obligacijs tmēīa.u,
kura izdoia par 3000 rbļ uz Amālijas
Jo .efa m. Jakobson, dzim. Hiršman, vārda
un 5. marta 1913. g. zem žurn. Ke 349
uos iprīnata uz Jēkabam (Žanuo) Zuseļa
d. .lakobsonaru piederošas nekustamas
mantas Kuldīgas pilsētā, zem krep
Ks 231, — sešu mēnešu laikā,
skaitot no sludinājuma iespiešanas
dienas, iesniegt minētās obligācijas
tiesai.

Pie kam tiek aizrādīts, ka pre-
tēja

^
gadījumā_ pēc minētā termiņa no-

tecešana. s ka ari obligācijas turētāja
neierašanās gadījumā, obligāciju atzīs
par iznīcinātu, piešķirot lūdzējai tiesību
pieprasīt obligācijas izrakstu iz zemes-
grāmatām, kufam piešķirt oriģināla
speķu un nozīmi.

Liepājā, 14. dec. 1922. g. te 1013722
Priekšsēdētāja b. V. Binenštams.

Sekretāre B. Z u m be r g.

Liepājas apgabaltiesa,
saskaņā ar savu lēmumu 1922. g. 4. de-
cembrī uz Andreja un Annas Krauz
lūgumu, uz civ. proc. lik. 2083. un
2084. p. p. un 18. marta 1920. g. Iik.
pamata uzaicina obligācijas turētāju,
kufa izdota par 7500 rbļ. un skaiiās at-
likuma suma 5000 rbļ uz Ābrama Mar-
kusa Zaksa un Lejas Zaks, dzim, Krok
vārda un pārgājušas Osvalda Kārļa d
Lindenhaina īpašumā un II. novembri
1898. g. zem žurn. Ka 1282 nostiprinā-
tas uz laulātiem draugiem Andrejam
Jāņa d. un Annai Pētefa m. Krauz pie-
derošas nekustamas mantas Liepājas
piketā zem krep. Ke_ 2982 mēneša
laikā, skaitot no sludinājuma iespiešanas
dienas, ierasties tiesā, līdzņemot min.
obligāciju, dēļ iemaksāto 4500 rbļ., t. i.
parāda ar procentēm saņemšanas.

Pie kam tiek aizrādīts, ka pēc
minētā termiņa notecēšanas, ari
obligācijas turētāja neierašanās ga-
dījuma, parādus atzīs par sa-
maksātiem, piešķifot lūdzējai tiesību pie-
prasīt _ parādu izdzēšanu iz zemes
grāmatām.

Liepājā, 14. dec. 1922. jg. te 101111/22
Priekšsēd. b. V. Bienenštams.

Sekretāre B. Zumberg.

Latgales apgabaiiies. reģ. nodala
dara zināmu, ka saskaņā ar apgabalt
lo. decembra 1922. ģ. lēmumu uz civ
pioc. lik. 1460't p. pamata reģistrēta
Krāslavas ebreju krāj-aizdevu sabiedrī-
bas statūti un ievesti kooperatīvu bied-
ritM reģistra 1. daļā.

Vaidēs sēdeklis atrodas Krāslavā,Daugavpils apriņķī.
Daugavpilī, 21. decembrī 1922. g.

Priekšsēdētāja b. Krūmiņš
Sekrēta» v. A. Auzi^
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