
Latv ijas Satversmes Sapulce.

Ministru kabineta sēde 1922. g. 19. jūnijā.
piaansu ministra rīkojums zīmognodokļa

aprēķināšanai no nomas līgumiem.

Latvijas
Satversmes Sapuice

Sede 19, jumja.

Sēdi atklāj prezidents J. Čakste
pulksten 5.45.

Kabineta iesniegto papildu bu-
džetu, 170 miljonu rubjn lielu, nodod
budžetu komisijai.

Turpinās debates par izglītī-
bas ministrijas budžetu,
kurās piedalās : Sainis, Pabērzs,
Kemps, Kellers, Antons, Fr.
Trašu n s, Pres ņ a ko vs, A. Kal-
niņš, Bočaģovs, Kotans, iz-
glītības ministrs A. Dauge un viņa
biedre V. S e i 1. (Abas pēdējās runas
pasniegsim pēc stenogramas.)

Sēdi slēdz pulksten 9.25.
Nākošā sēde šodien, pulksten 10.

Sēde 20. jūnijā.
Sēdi atklāj prezidents J. Čakste

pulksten 10,30.
Ienācis likuma ierosinājums par ne-

atmaksājamu pabalstu iz-
sniegšanu lauksaimniekiem

i ar kara nodarīto zaudējumu
atlīdzības rēķina. Pabalsts domāts 2 mil-
jardu lielumā, izdalot to uz 4 gadi, katru
gadu pa 500 miljoniem.

Pēc tam, kad K. Ulmanļs un
F. C i e 1 e n s izteikušies šaī lietā, iero-
sinājumu vienbalsīgi nolemj nodot
finansu un budžetu komisijai.

Ienācis ierosinājums, laulības likumu
grozīt tā, ka reģistrēšanās dzimtssarakstu
nodaļās nebūtu uzspiesta, tādēļ ka
Latgalē iedzīvotāji jauno kārtību ne-
pieņemot. Par šo priekšlikumu izsakās
Fr. T r a s u n s un J. P a b ē r z s , bet
preti F. C i e 1 e n s. Nobalsojot ierosi-
«Ijumu atraida.

Pēc tam turpinās debates par iz-
glītības ministrijas budžetu,

Valdības rīkojumi un
pavēles.

Finansu ministrijas rīkojums.
Pamatojoties uz rīkojuma par zīmog-

"Odokli 43. p. 2. pk. finansu ministrija,
sazjna ar zemkopības ministriju, noteic
"dejo nomas cenu līdzīgu 250 rbļ. par
Pūrvietu aramas zemes visos_ Latvijas
'Pfinķos zīmognodokļa aprēķināšanai no
jomas līgumiem, kuri noslēgti par
1923/1924. saimniecības gadu un par
ianera noma maksājama ne vienīgi
Ja"dā, bet vai pa daļai naudā, pa daļai
pauda un izpildāmos darbos vai cita
Saļa veida atlīdzībā.

Ja noma pa daļai maksājama nauda,
*par šo naudas sumu zīmognodoklis
'"evišķi nav aprēķināms.
pšīs cenas 250 rbļ. par_ pūrvietu

famas zemes, aprēķināms minēto līgumu
s«aa nomas lielums, un attiecīgs zīmog-
«aoklis 0,5/o par viņiem nomaksājams

110 nomas sumas.
!922- g. 16. jūnijā.

P'nansu ministrs
Ringolds Kalniņ gs.

Departamenta direktors
A. Vinters.

Nodaļas vadītājs A. K a tt 1 i s š.

Valdības iestāžu
paziņojumi.

&cei$ati3$.
Rezolūcija.

Ieceļu Jāni Miķelsonu par _ posu nodaļas
I. šķiras darbveža vietes izpildītāju, skaitot r.c
š. g. 22. jūnija.

Rīgā, 1922. g. 15. jūnijā.
Iekšlietu ministrs A. Kviesis.

Administratīva departamenta direktors J. Ieva.
*

Rīkojums J& 43.
Atsvabinu no dienesta Rēzeknes cietuma ārstu

Sergeju Jefima d. Gavrilovu, skaitot no š. g.
1. jūlija.

Rīgā, 1922. g. 16. jūnijā.
Galvenās cietuma valdes priekšnieks Vanags.

*
Rīkojums J* 44.

Ieceļu par Rēzeknes cietuma ārsta pienākumu
izpildītāju Rēzeknes apriņķa ārstu Dr. Zuraentu
uz brīva līguma pamata, skaitot no i. g. 1. jūlija.

Rīgā, 1922. g. jūnijā.
Galvenās cietuma valdes priekšnieks Vanags.

Valdības darbība

Ministri! kabineta sēde
1922. g, 19. jūnijā.

1. Nolemj lūgt Satversmes Sapulci
izsniegt atpakaļ sekošus likumprojektus:

1) par šķīrēju tiesu,
2) par sodu paaugstināšana par

akcīzes noteikumu pārkāpumiem.
3) par nodokii no mantas pie pā-

rejas uz citām personām par
atlīdzību,

4) par nodokli no mantas pie pār-
ejas uz citām personām bez
atlīdzības,

5) par traktieru apgrozījuma nodokli
kultūras fondam un kara izpo-
stītiem apgabaliem par labu,

6) par Latvijas universitātes sa-
tversmi,

7) par Latvijas konservatorijas sa-
tversmi,

8) par Latvijas mākslas akadēmijas
satversmi,

9) par bijušā Rīgas politechniskā
institūta pārņemšanu valsts īpa-
šumā un

10) pārgrozījumu projektu likuma
par noziedzīgiem darbiem, par
kuriem vainīgie saucami pie at-
bildības tikai uz cietušo sūdzību.

2. Apstiprina un nolemj iesniegt
Satversmes Sapulcei papildbudžetu
1922/ 1923. gadam 170 miljonu rubļu
lielumā.

3. Apstiprina Rīgas apriņķa valdei
27.640 zelta franku lielu valsts aizdevumu.
———————mm Illl III I

ngt .Valdības Vēstnesi* aakot no 1, janvāra:

Saņemot ekspedīcijā:

wmēnesi 75 rbļ. - kap.

PiesOtot mājā un pe pastu:

wnsēuesi . 90 rbļ. - kap.

S atsevišķu numura: saņemot
"tlspedidjS . * . 25 .

li atkalp ārdevējiem <* . 75 .

Latvijas valdības * % oficiāls laikraksts
Iznāk katru dienu, izņemot

J^ļ^^^A^
svētdienas

un dienas

Redakcija:
«1^^^^^^^^^^ Kantoris un ekspedīcija:

Riga, pilī Nš2. Tel. Jft 9-89 %MESSS^^R̂īgā, pilī M 1. Tei. N°9-57
Runas stundas bo 11—12 TT^gp^H Atvērts co pulksten 9—3

Sludinājumu maksa:
a) tiesu sludinājumi līda 30 vien-

slējīgām rindiņām .... ISO rbļ. — kap.
par katra tālāku rindiņu . . 6 , — .

b) citām iestādēm un amata per-
sonām, par katru vienslējiga
rindiņa 8. — .

c) privātiem par katra vieaslējīgtt
rindiņa 10 . — .

Tieslietu ministra V. Holcmaņa
runa

Satversmes Sapulces sede 14. jūnija, ap-
spriežot tieslietu ministrijas budžetu.

Mani kungi, Satversmes Sapulces lo-
cekļi! Es apstāšos kaut ari visuma pie
visiem tiem aizrādījumiem itn vēlēju-
miem, kas tika izteikti attiecībā uz_ to
resoru, kura priekša es stāvu, un tāpat
centīšos izteikt savas domas attieziba uz
tiem ierosinājumiem un norādījumiem,
kuri nāk no budžeta komisijas. Sakšu ar
tiem iebildumiem, ar tiem uzbrukumiem
prokuratūrai, kuri nāca no Bērziņa
kunga puses. Pie Berziņakcnga uzbru-
kumiem man būtu jāapstājas ilgāk, ja
mani nebūtu no ta pienākuma atsvabi-

nājis Purgaļa kungs, kuļ-š Bērziņa kungam
deva atbildi uz tiem uzbrukumiem, kuri
bija vērsi pret prokuratūru. Bez šaubām,
prokuratūra ir tāda iestāde, kura savas
spējas pierādijuse tikai tad, ja pret viņu

ceļ iebildumus. Es nevaru iedomāties
tādu prokuratūru, kura varētu visus lab-
vēlīgi apmierināt. Ja tāda pastāvētu, tad
es teiktu, ka tāda prokuratūra nestāv savu
uzdevumu augstumos, un tas fakt?, ka
Bērziņa kungs vērsa savus uzbrukumus
pret rnums,_ir pierādījums, ka prokuratūra
ir sava vieta un strādā ar vajadzīgo ener-
ģiju. Sīkāki apstāties_ pie tiem pārme-
tumiem, _ar kuriem Bērziņa kungs nāca,
ir nevieta, jo viņa runā bija daudz ne-
pareiza. Piemēram Bērziņa kungs centās
pārmest prokuratūrai Treimaņa lietas
iero inājumu. Šinī lietā prokuratūra ieņē-
musi ļoti neitrālu redzes stāvokli un
Bērziņa kungs prokuratūrai uzbrukt nevar,
jo Treimaņa lieta izspriesta senātā, kurš
atzina spirtu par kontiabandu un uz šī
lēmuma pamata spirtu konfiscēja.

Tālāk Bērziņa kungs naftas tietu
uzstādīja kā politisku, bet pret šo ap-
galvojumu man noteikti jāprotestē ; es
ar pilnīgu apziņu varu teint, ka proku-
ratūra nenodarbojas ar politiku lietās, ka
viņa nekad neinscenē lietas, kurām it
politisks raksturs. Ja prokuratūrā iero-
sina kādu lietu, tad viņa nekādā gadī-
juma nedzen politiku.

Dzelzisa kungs man pārmet, ka es
neesot spēris nekādus sojus, lai tuvi-
nātu tiesu un sabiedrību, ka es neesot
Satversmes Sapulcē ienesīs attiecīgu
likumprojektu par zvērināto tie-
sām. Es šeit gribu konstatēt, ka es
esmu pilnā mērā zvērināto tiesu piekri-
tējs, ka es atzīstu, ka mums svērināto
tiesas vajadzīgas, bet man ir viens «bet"
un šis »bet" ir ļoti liels, kas attur mani
no zvērināto tiesu ievešanas. Mēs šeit
dzirdējām no Dzelziša kunga, to pašu
mēs dzirdējām no Bērziņa kunga un no
komisijas, ka izmeklēšana ir ļoti gausa
un ļaudis sēž cietumā ilgu laiku, gadu,
pat pāri par gadu. („Sauciens pa kreisi:
a Divi gadus") Divi gadi nav. Un šī
parādība ir jānovērš ua pec iespējas
ātrā laikā. Tiklīdz es stājos resora
priekšgalā, es jau spēru visus soļus,
lai paātrinātu iepriekšējo izmeklēšanu,
lai pavairotu izmeklēšanas tiesnešu
skaitu un lai dotu kandidātus, kas pa-
līdzētu izmeklēšanas tiesnešiem. Tādus

norādījumiem izmeklēšanas tiesnešiem
tiek piekomandēti kandidāti, kuri strādā
ārkārtīgu darbu un šīs darba sekas ir
sekošās. Attiecībā uz Rīgas apgabal-
tiesas rajonu jāsaka, ka uz šī gada
1. janvāri atrādās izmeklēšanā 2085 lietas,
uz 1. maiju no šīm lietām palikušas
tikai 1587, tā tad pa četriem mē-
nešiem lietu skaits samazinājies
par 500 jeb par lU. Tas bija Rīgā.
Vel labāki rezultāti ir citur, piemēram
Jelgavā. Jelgavas apgabaltiesā uz
1922. g. 1. janvāri bija 1194 lietas un
uz 1. maiju palikušas pāri tikai 780
lietas. Tā tad še °/o vairs nav tikai y*j
bet gan daudz vairāk. Liepājas apgabal-
tiesas rajonā bija uz šī gada 1. janvāri
1018 lietas, uz 1. maiju palikušas
pāri 470. Tā tad še lielākā puse no
visām lielam samērā īsā laikā ar ludu
enerģijas patēriņu izmekltta. Kā redziet,
tad tiešam dati iepriecinoši un dod
ceribu, ka samērā īsā laikā vecais krā-
jums būs likvidēts, un ņemot vērā, ka
tagad, kā to statistiskie dati rāda, dzīve
ievirzijusies normālās sliedē s a;ī ar
tekošām lietam izmeklēšanas tiesneši

pēc krāj uma likvidēšanas varēs tikt galā,
un nekādas gausības izmeklēšanā nebūs.
Bet šai izmeklēšanas paātrināšanai
ir citas, varbūt pa daļai ļaunas sekas.
Sekas ir tās, ka šās ātrā gaitā izmeklētās
lietas tagad ieplūst mūsu tiesu iestādēs,
un tas sastrēgums, kas bija pie izmeklē-
šanas tiesnešiem, tagad sastrēgst atkal
no jauna tiesu iestādēs, jo tas pie sava
tagadējā sastāva nevar še t-;.Uīgo Kcttt
skaitu veikt. Ja šinī brīdī, kur mums
tāds sastrēgums, mes ievestu zvērināto
tiesas, kas strādā vismaz divreiz lēnāk
nekā Jagadējās tiesas, tad jūs kungi,
nepanāktu to, ko jūs vēlaties, bet pa-
nāktu tikai pretējo. Jūs panāktu to, ka
tie noziedznieki, kas atrodas iepriekšējā
izmeklēšanā, sēdēs vēl ilgāku laiku, nevis
divi gadus, bet pieci, vai sešus gadus,
kamēr tiesu iestādes likvidēs fo sastrē-
gumu, kas tagad ir iestājies. Mans pa-
doms būtu tāds, ka vispirms jālikvidē
sastrēgums pie izmeklēšanas tiesnešiem,
sastrēgums mūsu apgabaltiesās. Un tad,
kad pāriesim uz normālo lietu skaitu,
varēsim ievest zvērināto tiesas. (K. Dzelzīts
no vietas: .Pavairot tiesnešu sistavu!")

Nākošo jautājumu iekustināja Helmaņa
kungs. Viņš atsaucās uz manu pagājušā
gada decembra mēneša cirkulāru, itkā
manu savādo rīcību attiecībā uz žīdiem.

pašus soļus spēruse neatkarīgi no manis

ari tiesas palāta, prokuratūra, un šie soļi
devuši ļoti jūtamus un redzamus panā
kūmus. Pēc mana pēdējā cirkulāra at-
tiecībā uz lietu izmeklēšanas gaitu pa-
ātrināšanu, š. g. 9. marta cirkulāra, tiesu
resorā iesākts steidzīgs darbs, kura no
lūks bija, likvidēt tos veco lietu krāju-
mus, kuri galvenā kārtā bija par iz-
meklēšanas traucēkli. Ja būtu darišanas
tikai ar tekošo noziedzību, tad bez šau-
bām pat tie izmeklēšanas tiesneši, kas
vēl nav sevišķi iestrādājušies savā darbā,
spētu savu darbu veikt; bet traģēdija
bija ta, ka mūsu tiesām bija jānodar-
bojas ne tikai ar tekošo noziedzību, bet
bija jālikvidē krājumi no juku laikiem.
Mums bija darišana pat ari tiem no-
ziegumiem, kas bija izdarīti cara laikā,
kas izdarīti lielinieku un okupācijas laikā.

Par so cirkulāru savā laikā p cēlās lielas
runas. Es biju pārliecināts, ka nāks
interpelacija,kuru bija pieteiiiuse.Rfgasche
Rundschau". Šī iuterpelacija nenāca,
bet tagad man ir gadījums, kaut ari ne
atbildes veidā uz interpelnciju, atbildēt
uz šiem pārmetumiem. Man pārmet, ka
es esot ierobežojis viselementārākās
minoritātu tiesības, ka es esot laupījis
minoritātēm tiesību uzs'.ātes tiesās savā
mātes valodā. Es šinī noziegumā par
vainīgu nevaru atzīties un lūdzu augsto
namu mani attaisnot. Pēc mana ieskata,
mans cirkulārs stiptā mērā, pat burtiski
saskan ar likuma tekstu, to tekstu, kurš
ir 1918. gada 6. decembra likuma. Tur
teikts attiecīgā pantā, ka Latvijas tiesas

Un bez šaubām nav arī noslēpums tas,
ka tanī laikā, kurš sekoja lielām pār-
maiņai^ noziedzības bija ļoti lielā mērā
vairojušās. Šinī juku brīdī, šinī brīdī,
kur bija palielinājušās tekošās, noziedzī-
bas un bija vēl veco noziedzību krājumi,
šinī laikā pie darba bija jāstājas jauniem
izmeklēšanas tiesnešiem, kuri tā sakot
darbā iestiga un nevarēja ar to tikt galā.
Izdarot tiesu reviziju uz vietas, es pār-
liecinājos, ka izmeklēšanas tiesnešu skapī
tekošo lietu bija ļoti maz, kādas 10.
Tomēr tanī pat skapī bija krājums par
kādām 200 vecām lietām. Šo milzigo
krājumu viņš nevarēja veikt. Viņš centās
likvidēt i veco krājumu, i tekošos darbus,
un sekas bija tās, ka vecais krājums
netika likvidēts un tekošās lietas pār-
vērtās par krājumu, kuru nevar tālik
virzit. Saskaņā ar maniem un tiesas

darīšanu valoda ir latviešu valoda, bet
tiesām pēc apstākļiem un vajadzības
jāpielaiž arī krievu vai vācu valodas
lietošana. Savā cirkulārā privātpersonu
tiesības es ne mazākā mērā neesmu
ierobežojis, jo es burtiski atkārtoju likuma
tekstu un saku, ka privātpersonas tiesās
var lietot rakstiski un mutiski ari krievu un
vācu valodu,jaapstākļi un vajadzība to prasa.
Kas še ir uzsvērts, tie ir tie paši apstākļi,
ta pate vajadzība, ko prasa likums.
Redzat, šeit likumu pārkāpumu nevaru
atrast. Citādi es atradu par vajadzīgu
regulēt jautājumu attiecibā uz mūsu advo-
katūru, kā zvērinātiem advokātiem, tā
viņu palīgiem un privātiem advokātiem.
Viņu tiesības ir zināmā mērā ierobežotas,



bet šeit, man liekas, mūsu mazā Latvijā
pie tagadējiem apstākļiem mums nav ne-
kādas vajadzības, lai mūsu vietējie advo-
kāti runātu tādā valodā, kādā viņi vēlās.
Man liekas, ka mūsu juristu skai's ir tik
pietiekošs, lai mēs varētu apmierināties
ar to, ka tiesās mūsu juristi uzstājās lat-
viešu valodā, lai tie vispār runā tiesās
latviešu valodu. No tam es domāju mūsu
publikas intereses nebūt neciestu, ja mūsu
apstākļos pastāv noteikums, ka visiem
advokātiem jārunā tikai latviski. Bet es
tomēr negribēju ņemt tiesības tiem advo-
kātiem, kuri cēlušies no Latvijas apga-
baliem, kuri šeit darbojušies savā darba
laakā ilgāku laiku jau priekš kara; tiem
tomēr es gribēju dot tiesību vēl turpmāk
runāt ari citā valodā, ja viņiem patiešām
tas vajadzīgs. Es noteicu, ka tiem juri-
stiem.kuri šeit agrāk darbojušies, ir tiesība
uzstāties ar tiesas atļauju krievu valodā.
Te tomēr man jāaizrāda, ka pēdējā laikā
pie mums ieplūkt no visām malām juristi,
tā lielā daudzumā no Polijas, pat Sibīrijas,
ieplūst tādi ļaudis (juristi), kuriem vie-
tējie apstākļi nemaz nav pazīstami un
nav nekādu sakaru ar šejieni. Tiem,
protams, neatradu par iespējamu dot tie-
sību uzstāties svešā valodā. Es atradu,
ka šādos apstākļos mums tiešām nebūtu
iespējams tiesu iestādēs strādāt. Vienīgo
iebildumu pret mani varēja celt tanī ziņā,
ka es prasu, lai visi raksti tiktu iesniegti
valsts valodā. Tas nepieciešams, jo mēs
nevaram savu tiesu personālu piespiest
saprast krievu un vācu valodas, mēs ne-
varam pielaist, lai mūsu tiesu 4canclejas
tulkotu visus šos rakstus, lai pie tiesas
spriedumiem visus materiālus, kuri ie-
sniegti nelatviešu valodā, tulkotu latviski,
kur kādreiz katrs vārds ir no liela svara.
Šo darbu mēs nevaram uzticēt tiesu kan-

clejai, bet mums tas darbs būtu jānodod
tiesnešiem, bet tiesneši ir tādā mērā ap-
krauti ar darbu, ka viņi nevar uzņemties
šo tulkošanu.

Tālāk Helmaņa kungs aizrādīja uz
nekustamā īpašuma atsavināšanu. Hel-
mans apgalvoja, ka žīdiem neatļaujot
iegūt īpašumus. Man augstam namam
jāsaka, ka šai gadījumā es neesmu
vainīgs, es varu uzrādīt veselu rindu
aktu, kur žīdi ieguvuši īpašumua. Sa-
protams, tādas personas, kūpas ir ap-
šaubāmas nevis politiskā ziņā, bet
saimnieciskā ziņā, tādām personām,
saprotams, es niesmu atļāvis iegūt
īpašumus, bet šeit es neesmu taisījis
izņēmumu tikai ar žīdiem vien, bet arī
ar vāciešiem, krieviem un latviešiem
Bet šīs ir tādas personas, kuras diemžēl
pieder pie tā saucamās spekulantu šķiras
un varbūt profesionāli nodarbojas ar
namu piikšanu un pārdošanu Man
jāatzīst, ka man šo praksi nācās lielā
mērā attiecināt uz žīdiem, tāpēc ka
starp viņiem visbiežāk atradu tā sau-
camos spekulantus, Antona kungs šeit
uzstādīja jautājumu par mūsu tiesību,
Baltijas tiesību, attiecināšanu uz Latgali.
Par nožēlošanu jāsaka, ka šis ierosi-
nājums nevar tikt burtiski izpildīts, jo
būs neērti ievest tikai vienu civilkodeksa
daļu, kamēr citas daļas vēl nav pie-
ņemtas. Man Antona kungam jāatbild,
ka viņa priekšlikums nav realizējams.
Nevar ievest obligāciju daļu vienu pašu,
jo ta cieši saistīta ar lietišķām tiesībām.
Ja būs iespējams, tad drīzā laikā centī-
simies ievest civilkodeksa daļas, kuras
neatrodas pārstrādāšanā un kuras kopīgi
saistītas. Ievest Latgalē mūsu civil-
kodeksa mantošanas daļu un daļu par
ģimenes tiesībām būtu nepārdomāts
solis, tapec ka mums jāatzīst, ka šī daļa
ir arī pie mums novecojušās. No ties-
lietu ministrijas šeit izstrādāts gatavs
projekts, kurš diemžēl Satversmes Sa-
pulces apspriešanā vairs nevar nākt, bet
nāks Saeimas apspriešanā. Ja nu mēs
šo kodeksa daļu ievestu Latgalē ne-
pārstrādātā veidā, tad pēc 1 vai 2
gadiem, kad šī daļa būs pārstrādāta,
būs atkal jāieved jauns civillikums un
tādā kārtā mēs radītu Latgalē tiesiskās
apziņas sajukumu, tā sauktu chaosu.

Tik tālu es pakavēšos pie tiem ierosi-
nājumiem, kuri pacēlās Satversmes Sa-
pulces sēdē, un pāriešu īsumā uz tiem
ierosinājumiem, kuri nāk no komisijas.
Te attiecībā uz pirmo no viņiem, par
arestēšanas, izmeklēšanas un tiesāšanas
kārtību attiecībā pret mazgadīgiem no-
ziedzniekiem. Tas darbs, man jāsaka,
jau tiek strādāts paralēli jauno sodu li-
kuma izstrādāšanai un tad pēc neilga
laika mēs spēsim šim likumam dot tā-
lāku virzienu, iesniedzot to likumdošanas
iestādei. Kas a't'ecas uz, otru, proti, par
atlīdzību no tiesas attaisnotiem, tad mi-

nistrijā tas nav pscēiies, tādēļ ka sis

jautājums jau guļ Satversmes Sapulces
portfelī un mēs neatrodam par iespējamu
no ministrijas puses dot virzienu lietai,
ja ta atrodas jau Satversmes Sapulce.
Nākošais jautājums, lai padarītu vien-
kāršāku tiesu kanclejas iekārtu un pa-
ātrinātu civillietu gaitu. Tas ir ļoti sa-
režģīts jautājums. Mēs taisām dažādus
projektus, bet viņi nav vēl tik nobrie-
duši, lai ātrā laikā varētu tikt tālāk vir-
zīti. Šeit varētu izdarīt vienu otru la-
bojumu, varētu izdot vienu otru noveli,
bet ir jākonstatē viens — kamēr mušu
tiesnešu skaits civilnodaļā būs ierobe-
žots, tikmēr neviens labojums savu mērķi
nesasniegs. Tikai tad varēs tiesas nor-
māli strādāt, kad būs pietiekošs tiesnešu
daudzums. Beidzamais norādījums at
liecībā uz to, lai tiesnešineuzstātos prese
ar savu oficiālo amata nosaukumu. Šis
pārlabojums ir jau stipri novecojies, jo
jau 1921. g. 7. febtuara rīkojumā uz tie-
sas palātas priekšsēdētāja vārdu es esmu
šo jautājumu tā nokārtojis, ka esmu
griezis tiesnešu uzmanību uz to, lai viņi
lietojot savu parakstu presē, nekad ne-
liek klāt savu amata tituli, izņemot tos
gadījumus, kad viņi runā par tīri teore-
tiski-juridiskiem jautājumiem vai perso-

nīgām lietām.
Beidzot Purgaļa kunga priekš-

likums (par papildu _ budžetu). Tas
ir pamatots. Man jāaizrāda, ka no
mana redzes stāvokļa vislielākā mērā
ir apsveicams. Tas ir mans uzskats.
Varbūt finansu ministrs ir citādās domās.
Šeit man jāpastrīpo, ka ja mēs gribam
uzsākt jaunsaimnieku koroborēšanas dar-
bus, tad mēs tos darbus neveiksim bez
krietna papildu budžeta. Arī bez ties-
nešu skaita paplašināšanas mēs nevaram
uzlabot civillietu tiesāšanas gaitu un arī
varbūt neizbēgsim tos lielos krimināl-
lietu plūdus, kūpi tagad plūst no izmek-
lēšanas tiesnešiem. Tālāk mums jāgādā
par to, lai, ja mēs cilvēkus liekam cie-
tumā, tad lai viņi tur atrod labākus ap-
stākļus. Ir nepielaižams, ka piemēram
Daugavpils cietumā ir cilvēki, kuri ieslo-
dzīti uz veselu gadu un guļ bez drēbēm
uz kailas grīdas. Mēs nevaram apgādāt
viņus ar visnepieciešamāko. Nav arī
pielaižams tas, ka mēs nevaram arestē-
tiem dot veļu, kaut visvienkāršākās kur-
pes vai zābakus. To mēs varam veikt
tikai tad, ja mēs dabunam papildu bu-
džetu, jo budžets, kā viņš celts priekšā,
mums šos līdzekļus nedod.

Iekšlietu ministra A. Kvieša runa.
Satversmes Sapulces sēdē 14. jūnijā
debatēs par iekšlietu ministrijas budžetu.

Augstais nams! Kreisie sociālisti, kri-
tizējot iekšlietu ministrijas budžetu, se-
višķi atdūrās uz politisko apsar-
dzi b u, un mans nolūks pašlaik nav arī
uzstāšanās ar plašāku runu, lai attaisnotu
šīs iestādes vajadzību. Politiskā apsar-
dzība, kā tas visiem skaidrs, ir tas insti-
tūts, kas mums nepieciešams un kas ar
savu organizēto un enerģisko darbību ir
pilnīgi sevi attaisnojis un pierādījis savu
vajadzību. Būtu maldīgs uzskats, ja ap-
galvotu, ka komunistu briesmas Latvijai
sen jau garam. Ja mūsu dzīve rit tekoši
uz priekšu un ja mūsu valstij nav bijuši
nopietni satricinoši piedzīvojumi, tad ne-
būt mums nevajaga iedomāties, ka ko-
munistu Latvijā nebūtu un viņi savus
plānus nemēģinātu izvest, un ka tie būtu
tādi, ar kuriem nebūtu jārēķinājas. Ja
tas tiešam maz bijis jūtams, tad mēs par
to varam pateikties vienīgi enerģiskai
politiskās apsardzības darbībai, kura
katru viņu organizāciju atklāj un pēc
kārtas iznīcina. Tapec neņemsim poli-
tiskai apsardzībai iespēju arī tālāk dar-
boties. No sociāldemokrātu mazinieku
puses aizradija, ka mūsu policijai esot
slikts personīgais sastāvs. Man šeit jā-
aizrāda, ka es nekad neesmu apgalvojis,
ka tas sastāvs būtu ideāls, bet ka viņš
būtu tik slikts, tam es ari nevaru pie-
krist. Viss aizrādījums tomēr vairāk attiecas
uz agrākiem policijas laikiem, kad policija
bija organizācijas stadija un, saprotams,
tad bija grūti atrast labus pārbaudītus dar-
biniekus un bija ieticis iekšā arī viens
otrs tāds, kam to amatu nevarētu uzticēt.
Bet, pateicoties pastāvīgai sijāšanai, kāda
agrāk notikuse un kāda vēl tagad notiek,
šis sastāvs redzami labojies. Man arī
tāpat jāizsaka tās domas, kā jau tas
iepriekš izsacīts, ka nevar tūliņ principā
atzīt, ka ja reiz kāds policists pārņemts
no agrākiem krievu laikiem, tad jau
viņš ir nederīgs. Pēc manas pārliecības
tā teikt nevar, jo ari krievu laikā bija

godīgi policijas darbinieki. Bet galve-

Šais ir tas, par ko te neviens hdi: snn

nav runājis, tas ir tas lemeshs, ka mes

nevaram labus policijas d«bimekM

dabūt, tāpēc ka viņu algas ir ļoti zemas.

Tā, piemēram, jaunākais policijas kārtīb-

nieks saņem algu pec 19- ka-
tegorijas; vecākais policijas kārtībnieks
stāv 17. kategorija vai 18. kate-
gorijā. Tā tad, kungi, ja jus par so

niecīgo algu gribat patiesi atrast se-

višķi labi kvalificētus darbiniekus_ poli-
cijas darbībai, tad tas ir ļoti grūti un
pat neiespējami. Ja kadsan kalpo par

so niecīgo algu, tad drīzāk ideajas sa-
jūsmas, bet ne peļņas deļ. Taļak aiz-
rādīja uz visām tām nelikumībām, kuras
pielaižot politiskā apsardzība. Es pats
vēlos, kaut tādas nenotiktu un taisui
uz manu personīgu ierosinājumu un

priekšlikumu prokurors apzīmēja proku-
rora biedri, kas ļoti bieži apciemo
politisko apsardzību, pārrauga to un
rūpīgi raugās uz to, lai netiktu pie-
laistas netibumības politiskā apsardzība.
Es pats personīgi nevaru but visur klāt,
bet dažos gagījumos tomer_ esmu to
darījis. Tā piemēram,_ pagājuša _ gada
Valmieras lietā politiska apsardzība bija
arestētas ļoti daudz personas. Es per-
sonīgi tiesu palātas prokurora pavadība
apstaigāju visas cietuma _ kameras, bet
neatradu nevienu, kas būtu žēlojies par
sišanu un spīdzināšanu. Kas attiecas uz
sišanu un spīdzināšanu, kas bija arī par
tematu pēdējai interpelacijai, par kuru
man nebija izdevība izteikties, tad tagad
pāris vārdos gribu precizēt savu stā-
vokli. Par visiem tiem gadījumiem,
kuri bija minēti interpelacija, man jau
iepriekš, liekās priekš ziemas svētkiem,
ziņoja Dermaņa kungs, kurš pie manis
bija personīgi ieradies un teica, Jca
viņam esot materiāli _ par_ visām tam
sišanām un spīdzināšanām, kas no-
tiekot politiskā apsardzē. Es iz-
teicos, ka es būtu katra ziņā pa-
teicīgs Dermaņa kungam, ja viņš
savus materiālus varētu man dot rokas,
garantējot personīgi, ka nevienam no
tiem, kas teiks par to, ka viņi ir sisti,
nekas ļauns nenotiks. Tā Dermans aiī
aizgāja. Pēc tam es viņu neredzēju, viņš
bija pārdomājis to lietu un atradis par
labāku iet interpelacijas ceļu, jo tur at-
klājas plašas perspektives, tur var izsist
kādu politisku cenu u. t. t. Ja nu vi-
ņam šinī ceļā nav izrādījies par iespē-
jamu vainīgos atrast, tad es tur neka ne-
varu līdzēt. Tas pierāda tikai to, ka
politiskās intereses visiem interpelantiem
stāv tuvāk nekā paši cietušie. Ja mate-
riāli būtu man toreiz tikuši nodoti, var-
būt ka būtu izdevies kaut ko noskaidrot.
Bet notikumi, kas norisinājušies pagā-
jušā^gada septembri, nodoti jau tiesu
iestādēm, prokuratūrai; dabūt visus šos
materiālus roka man nav iespējams. Gal-
venā kārtā trūkst kaut kāds konkrēts no-
rādījums par vainīgām personām. Ja
lieta palikuse nenoskaidrota, tad es at-
rodu, ka ta bijuse interpelantu vaina. Es
katru reizi uzstāšos nosodoši pret šādām
parādībām, kā to līdz šim esmu darījis,
speršu vajadzīgos soļus — kā pierādī-
jumu es varu pievest vienu no pēdējiem
gadījumiem, uz kuru norādīja Rudevics
sava runa, pieprasījuma lietā par mēr-
nieku Sarkanabolu, kurš ir piekauts Lu-
dza.

^
Izrādījās pie izmeklēšanas, ka te

tiešam sišana ir notikuse un tagad po-
licijas ierēdņi tur atlaisti no vietām un
atrodas izmeklēšana. Tādā garā es rī-
kojos Hdz šim un tādā garā rīkošos ariturpmāk.

PfŪS^:-

Angļu finanses un Risas pilsēta.
Angļu finansielais laikraksts „Finan-

c i e r" 12. aprilī kādā rakstā sūdzējās,
ka Rīgas pilsēta nemaksājot procentus
par 1914. gada aizņēmumu (Lazard Bros& Cie) un negribot atzīt šo aizņēmumu.

Uz to pilsētas galva Andersons atbil-
S1 ia„vēstuJi'fā aizrāda > ka Rīgalīdz 1917. gadam maksājuse aizņēmumaprocentus, bet vēlāk, ievērojot kara ap-stakļus, .satiksme ar Angliju pārtraukta.Tagad naudas kurss esot gan ļoti neiz-devīgs un pilsēta atrodas grūtos apstāk-
os bet tomēr nekad nav domājuse at-teikties no saviem pienākumiem un katrāziņa samaksās savus parādus. Jau te-kosa budžetā uzņemta zināma suma pro-centu deldēšanai un drīzumā pilsētas
SfS*apmei!s AngIiju un n°^an aizņēmuma lietu.

Šis vēstules pilno tekstu pjT ^~*"
ievieto sava 9. jūnija izlaidumā iS*'
bilst, ka ta esot ļoti svarīga zina i?*"
pierāda, ka Rīgas pilsēta nebūt '„ &
atteikties no aizņēmuma atmaksā

Angļuinteresenti būs ar mieru ??
līdz pilsēta spēs samaksāt parāda.,
.goda vīrs pelna uzticību". ' i"

Ari raksta autors atsauc savus
nojumus un atzīmē, ka jau tīilin

V
- '

Rīgas pilsētas galvas vēstules 0LĶ
šanas aizņēmuma obligāciju cen» "'
lusēs par 1QG>.

J ***P

Ārzemes
Krievijas ziņas.

Maskavā, 16. jūnijā. Padomju iaii.raksti aizrāda,_ka komunistu partijā Z
vērojama vispārēja disci plīnas n!"
grimšana. Ta piemēram nupat «h!"
ritā partijas biedru mobilizācija darbiemprovince nav izdevusēs, jo no uģj
mobilizētiem komunistiem rīkojumu i,
pildījuši tikai 482.

Maskavā, 16. jūnijā. Plašos apmēros
padomju valdība lieto represijas ari
pret katoļu garīdzniekiem p^baznīcu dārglietu atsavināšanas. Tribe-
nalam nodoti Gomeļas, Peterpils, Vitebskas
un Minskas ksendzi.

Maskavā no 12 uz nāvi notiesātiem
krievu mācītajiem līdz šim nošauti 5.
Vinnica notiesāti uz^ spaidu darbiem
2 pareizticīgas baznicas mācītāji un 1ka-
toļu ksendzs. Apcietināts Pavlogradas
biskaps Serafims.

Jaunorganizētā augstākā pareizticīgās
baznicas padome nolēmuse izslēgt no
baznicas visus tos mācītājus, kuri pašlaik
atrodas ārzemēs un piedalījušiesKarlovicas
kongresā.

Jekaterinburgā notiek atsavināto dārg-
lietu pārkausēšana stieņos. 10 dienu laikā
pārkausēts 161 puds dažādu dārgmetālu.

Maskavā, 15. jūnijā. Augstie
d zel z sceļu u n k uģ u tarifi sāk
jau atstāt iespaidu. No Ribinskas ziņo,
ka pasažieru uz Volgas kuģiem gandri:
nemaz niesot, tā ka daudzi kuģi pat
izslēgti no kustības. To pašu ziņo no
Permas par kustību uz Kamas.

Maskavā, 15.jūnijā.Ukrainē tekstil-
rūpniecības strādnieku vidējā mēneša alga
šāgada janvārī bijuse 4 r. 40 kap. zeltā,
februārī 340 kap., martā 330 kap. flfl
aprilī 290 kap.

Maskavā, 18. jūnijā. Radeks
„Pravdāraksta, ka Hagas liet-
pratēju konference krievi ne-
runāšot par teorētiskiem princip iem, bet
skaidri paziņošot, kādu_ procentu no
saviem parādiem un kāda termiņa Krie-
vija var maksāt. Bez tam Krievijas
delegāti paziņošot atvieglotus noteikumus
par nacionalizēto īpašumu iznomāšanu
vai nodošanu koncesijā viņu bijušiem
īpašniekiem. J-TA.

RJfla
Latvijas ģenerālkonsuls Londonā Blriņš

iebraucis uz jaunatnes svētkiem Rīgā_ un

pieņems ārlietu ministrija Nikolaja iela a,
dz. 5 trešdien, 21. jūnija no12

Ii"dienā.

Otrā Rīgas izstāde

tiek pagarināta līdz 2. jūlijam w.ļfļ
saimnieku velēšanos, lai dotu ™lM.L
plašam zemkopjuaprindām

apmeizstādi.

Jaunatnes svētkos
vakardienas kopkoncerts Esplanādes bjj
kūmā izdevās atkal teicami, kaut g
vietām šķitās viņā trūkstam pirmās aie
pilnīguma un svaiguma. Sevišķi sk

nodziedāja atkal Vītola .Gaismas pū-
kas tāpat kā pirmā diena, bija jaau»
kā ari tautas dziesmu harmonifat'J
«Nebrauctikdikti", .Bārenītesslavinasau
un .Līgodziesmas",kufas pēdējasatran^
.Karaļmeitas" vietā, kura P*™srBt
dziedāta. Godamminami<&*svētku virsdiriģenti T. R e i tei s

tf
E. _M e 1 n g a i 1 i s, kuri abas ai*0^
sajūsmu un lietpratību vadīja n° alJ
dzimtenes malām sabraukušos koj
tos saturēja jaukā saskaņa.



? "^edtitfoiālu kustība Risa.

nilsētas statistiska valde reģi-

m'īaw £ maiia raēnfsī (skavas at-
jfreja . ^ļlu par iepriekšējo mēnesi) :
#' nzimuši Mirusi Dzimstīb. jeb

/(Skaitot nedzīvi dzim.) mirst.parsvars

-.960(245) 219(180) + 41 (+65)
W^43 (39 42(55) + 1(-16)
V^esl 75 (70) 30(38) + 40 (+32)
Žīdi . ^26 (31) +

24(+ 9)
Krievi ou i

M"23 (23) 20(11) + 3(+12)
le'g 10) 28 (17)+-(-7)

Pļļ ^l(399r~365(332) +109(+33)
paVlSa

,T*ākie miršanas gadījumi: tuber-

fil (49) organiskas sirds kaites

tt vēzis 29 (21), asiņu pieplūdums
551 W*ā 16 (18), vecuma nespēks

^
olaušn karsonis

18 (26), pārejās
$ V iU orgānu slimības, neieskaitot
*0,?«inzi 6 (10), izsitumu tifs 8 (12),

t1«e2(6), influenca2(7).
"'/ ,Ls noslēgšanas: 256(186) (no

J^CScS ta«Sti: 182 (108).

Liepājas apgabaltiesa,
«skaļā ar savu lēmumu 27. apr. š. g.
u priv. lik. 37. p. un piezīmi pie priv.
Ik 3. p. un 2. piezīmi pie notar. nolik.
280. p. ar šo izsludina, ka Ernsts Jēkaba
dēls Dreimans un Grieta-Frida-Anneta
lātja m. Gērsup noslēguši pie Ventspils
notāra Zuleks-Freimaņa, reģistra 20. apr.
1922. g. _ zem Nš 555, līgumu, ar kuru

viņi atcēluši attiecībā uz viņiem viet.
pr, lik. 79. un sek. p.p. paredzēto
ļaužu mantas kopību, pie kam Emsts
Jēkaba d. Dreimans saņēmis no Grietas
?Gērsup savā pārvaldīšanā skaidrā naudā
un dažāda kustamā mantā čopvērtība,
iO.000 rb„ kuri skaitās par Grietas
?Gēisup atsevišķu īpašumu.

Uepāļā, 9. maijā 1922.g. Ns 632/22.
Priekšsēdētāja b. V. B i e n e n s t a m s.

Sekretāra pal. v. i. E. H ii n.

Ventspils apriņķa priekšnieka I. iec.
palīgs izsludina par nederīgiem sekošus
nozaudētus dokumentus uz Krista Krista
dēla Slugevica vārda: 1) apliecību, iz-
dotu no Latgales divizijas štāba priekš-
nieka 1920. g. 14. jūlijā zem Nr. 1316
un 2) iekšzemes pasi, izdotu no ta paša
1921. g. 14. jūnijā zem Nr. 1068.

Liepkalna Ozolu pag. valde izsludina
par nederīgu, ka pa"zaudetu,, zirgu pasi,
izdotu 1920. g. 14. aprilī zem Ns 156
no šīs pag. valdes uz Rūdolfa Jēriņa
vārda. Nš 578.

Izdotu no Rīgas apr pr-ka palīga
3. iec. pasi Ms 2409 1921. g. 30. nov.
uz Jāņa Martiņad. Palejs vārda, skaitīt
par nederīgu, kā nozaudētu. Ns 2393.

Strenču miesta valde izsludina par
nederīgu nozaudētu Latvijas iekšzemes
pasi Ns 106897, izdotu no 11. iec.
Rīgas policijas priekšnieka 1920. g.
28. februārī, uz Jāņa Andreja d. Saule
vārdu. N* 770.

Nozaudēta kvīte Ns 9566, izdota no
Daugavpils pilsētas prefekta uz Mo v ša
p 1o t k i n a vārda, skaitīt par nederīgu.

Nozaudēta Latvijas pa _se Ns 9949,
izdota no Daugavpils pilsētas prefekta
uz Annas Liepiņ vārda, skaitīt par
nederīgu.

Nta MHlzrim ta (Jtlg. ajr.)
taa caur šo zināmu, ka no šīs kases
«dota noguld. zīme zem Ns 3160 uz
Henk. pag. pied. nel. Kārla Bergmaņa
«raa par 1200_ cara rubļiem pieteikta
P5 zudušu, tādēļ tiek uzaicinātas visas«s personas, kuram uz minēto noguld.
«ļjļ būtu kādas likumīgas prasības, pie-
m tadbs kases valdei 6 mēn. laikā,«sitot no šīs izsludināšanas dienas,Pteteļa gadījumā pec notecējuša termiņa
™gsa minētā noguld. zīme tiks uz-«tita par nederīgu un viņas vietā«mēgs jaunu.
Kalnamuižā , 1922. g. 23. maijā. Nš.10.

Direktors i. Bērziņš.
, Rakstvedis Ķ. B ē r z i ņ š.

gavas apriņķa priekšnieka palīgs I.
ao ."'-f,° izsludina par nederīgu, kā

udetu Latvijas iekšzemes pasi, iz-
'« no Jelgavas pilsētas prefekta 1920.

L;,m
m-ļjia zem Nr. 4935 uz LidijasJ5lnv Qepert vārd N 2352

triefc8 pilsētas Policijas I. iecirkņa
«*.$?* .izsludina Pai nederīgu, kā
QrU2Z' ™P Pasi uz Jāņa Miķeļa d.d ļa vārda, izdotu no Jelgavas pil-
iem Nc

r .inarārsta 1922. g. 8. februārī
~-^IiiL___ Nr. 2109. '

flinanJ^ aptiņķa priekšnieks' izslu-
«a«sC ne°eri8u. kā nozaudētu, kara-
!8, Z . «P'««ibu Nr. 303 no 1920. g.
«Jndan'i,, no Cēsu apriņķa k°-
Taun'-^ kareivja Jāna Arita dēla
-^ardf^ Nr. 2200.
8gs i i

'favasv aPr'ņķa priekšnieka pa-
P»si ļJ . ar so izsludina par nederīgu
F*W£,^L

Jaun
Jelgavas pils. polic

Klārai ļf* 192°- 8- 9. aug. zem Ns 1036
^udāu Ja raMarcinkevič, kā no-

Ns 4289.

M- _-,rfS*lf "n tamdēl atzīstama par

nOZfUlUBlU nederīgu Latvijas ieta*
"^ izdota

no Meiranu pagasta vages

30. martā 1920. g. zem Ks 111 uz Ot.

liras Jēkaba m. leviņ varda^ .

«-,,,,.J*M «« skaitās par nederīgu

HOZflUaSltf no Konu pagasta.valde
i maiiā 1920. gadā zem Ns 633 uz

Loldi Andreja i Pogas vārda .zdota

Latv. pase.

fti»Mii<JĀ4if zirga pase zem JSTs 2948,
nOZUliuBĪU izdota no Rīgas pilsētas
valdes 23. septembrī 1920. g. uz Icika
Katcau vārda,
mi«-i.i7iĪR»Mun tamdēļ skaitāma par
nOZuUUBlU nederīgu Latvijas pase,
izdota no Ilūkstes apriņķa priekšnieka

II iec. palīga 8. jūnijā 1920. g. zem
jjb 74 uz Dāvida Šepseļa d. Rozenberga
vārda. ??3?
m«>mii4ā+H un tamdēļ skaitāma par

nOZuUUcIU nederīgu apliecība par
lūguma iesniegšanu dēļ uzturēšanas Lat-

vifā līdz lūguma caurskatīšanai, izdota

no Ilūkstes apriņķa priekšnieka II. iec.
palīga 26. martā zem Nš 1073 uz Svisti-
iana Amosa d Ķnzņecova vārda.

u..V,i£3a6mLatV.pasezemNš 132/40,

nOZuUuCIU izdota no Rīgas pilsētas
prefektūras uz Staņ islava Veļrcko vārda,

kuru skaitīt par nederīgu.

Nft7ffllffēffl un $kaitama par nede-
IIU&UUUclU rīgu Latvijas iekšzemes
pase, izdota no Apriķu pagasta valdes
8. septembrī 1920. g. zem Ns_ 396 uz
Maurberea Indriķa Jukuma d. vārdaj

NmīnrlnH Latvijas pase zem Nš 7810,
IlUiUllUud izdota no Daugavpils pils.
prefekta uz Jūda Spokoinij vārda,
skaitīt par nederīgu.

Nn?astlišt3 L-,lvi Jpase zem Nš 160043,
nU£ouUclQ izdota no Rīgas pilsētas pre-
fekta uz Julijma Jalovecka vārda, skaitīt
par nederīgu. ,

NnT9nHiīt5 Latvijas pase zem M» 9934,
IlUiaUUBlū izdota no Daugavpils pils.
prefekta uz Josifa Orbidana vārda,
skaitīt par nederigu.

NtVTffllrfētff un skaitama par . nede-
IlUArUUUclU rī'eu Latvijas iekšzemes
pase, izdota no Kuldigas pilsētas poli-
cijas priekšnieka 25. maitā 1920. gadā
zem Ns 542 uz Otilijas Kārļa meitas
Elert vārda. 434S

hfltlrlitn par nederīgu atvaļinājuma ap-
uMSililild liecību zem Ns 15/2, izdotu
6. februārī 1920. g. no Tukuma Talsu
apr. apsardzības priekšnieka uz Eduarda
Friča d. Dzirlauka vārda.

NfV7flllrfD$n P- aP'iecība uz Jāņa
llUlUUUttUl Pētera d. Linke vārda,
dzim. 1881. g. 30. aprilī, izdota no
Ainažu pagasta valdes 1921. g. marta
mēnesī, kuru skaitīt par nederīgu.

Hat slidota Latv 'ias Pase zem *& 107,
liiUOUuClO izdota no Daugavpils pilsētas
prefekta uz Jāņa Kifkevici vārda, skaitīt
par nederīgu.

nozaudētas g*sss
zem Ns 26 uu atvaļinājuma apliecība,
izdota 1921. g. zem Ns 46 uz Dāvida
Movša d. Grama vārda.

Nn7ftIlffŠfffatzīstama par nede^
llvĀUUldClU rīgu Latvijas iekšzemes
psse uz Ādolfa Jāņa d. Kigeja vārda,
izdota 12. augustā 1920 g. zem Ns 1067
no Saldus pils. polic. pr.-ka.

nozaudēta X Szfno A
gavas kajneku pulka 1921. gada- zem
Ns 2135 _ uz Roberta Sīmaņa d. Bluz-
mana vārda, kuru skaitīt nar nederigu

D373!lflot3 pase zem ^°- 6247, izdota
rULuilublu no Valmieras pils. policijas
priekšnieka 3. okt. 1921. g.- uz Mildas
Mārtiņa m. Villa vārda, kūju skaitīt par
nprlprīon

DSTSIldflta iekšzemes pase, izdota no
rdluilUeid Lašu pagasta valdes 17. dec.
1921. g zem N» 1407 uz pilsoņa Roberta
Sīmaņa d. Bluzmaņa vārda, kuru skaitīt
par nederīgu. 860

NflTaftfiotS Latviijas pase zem Ns 9905,
liUiūlllIclū izdota no Daugavpils pilsētas
i refekta uz Jāņa Mackevič vārda, skaitīt
par nederīgu

Nfl73llriāt3 Latvijas pase zem Ns 10852,
iMdulicId izdota no Daugavpils pilsētas
prefekta uz Marijas Mackevič vārda,
skaitīt par nederīgu.

Jaunjelgavas apriņķa pr-ka palīgs Liec.
izsludina par nederigu pasi, izdotu no
Jaunjelgavas pilsētas policijas priekšniek»
1920. g. 11. martā zem Nš430, uz Lības
Mārtiņa m.Miezak vārda, kura pieteikta
par nozaudētu. Ns 2474.

Dauguļu pagasta valde izsludina par
nozaudētu Latvijas iekšzemes pasi, izd.no
šīs valdesl920.g.lf\rnartā, zem Nš 251,uz
Jura Jēkaba d. Grāvelsina vārda. Nš736.

Koku pagasta valde izsludina par ne-
derību nozaud to Latvijas iekšzemes pasf,
ifdotu no Rīgas prefekta zem Nš 124631,
uz Kristinas Krišjāna m. Baltiņ vārda.
Nš 839.

faMMtMSMVMMt*

Tirdzniecība un
rūpnifcolha.

Kursi.
gjgas biržS. 1922. gadā 20. jūnijā

Br^Sfl? ' - H26-1146
^" MSi " • • 21.75-22.25
ftincija» »6f* 20 75—2125W££S ' ".: " Sž-S»Sv» CS8 ItiOlU ........,.,. Kfi ocW toa« ' «ioZSIo
rfCT "::: «S-SS
geetalovaka to«aa . .... gJ-g-JJ*.Holandes gaidei ...... 98.25-99.75

Vācijas natka k\a Aa
ULi Md» ....... "4 -5.54
lžJ!iti!j83 ma&a . 0 00

~
650PolītOfl Wi«* - XUU °-M

Padomes rbļ. ? ? - ••._.10 Krievijas niin rbļ, 4U25.00

Zelts (Londonā) par 1 unci tīra

Krievijas sadrabs {Jij n_; ; ; g^ }
par 1 rfel

Jiļt neatkar, aizņem 100— 105
Rīgas biržas komitejas kotacijas komisijas:

Priekšsēdētājs R. B a 11 g a i 1i s.
Zvēr. biržas mākleris (paraksts).

&g«s ©stg Ienākuši ku#.
16. jūnijā.

^MelS?afSf°- toB- bratto' «

^bi^ar^k^' M "*" ton- b™"°> ū0
Eastport . Amerlkag tvaikonis, 4385 reģ. ton. brutro,no Stokholmas ar gabalu precēmIris, zvredru tvaikonis, 353 reģ. ton. brutto, noDancigas ar gabalu precēm?

17. jūnijā.
PyladRl™ tvaik °nis, 652 reģ. ton. brutto, noBremenes ar gabalu precēm,
beptima, vira tvaikonis, 1334 reģ. ton. brutto, noKaralaučiem ar balastu
Greif yacu tvaikonis, 618 reģ. ton. brutto, nobtetinas ar gabalu precēm.
Sulgam latviešu burenieks, 117 reģ. ton. brutto,no Melnsila ar malku.
Vjuga, krievu velkonis, 722,25 reģ. ton. brutto,

no Peterpils tukšā.
Lauriston, krievu burenieks, 2472.41 reģ tonbrutto, no Reveles ar balastu.

18. jūnija.
Neubad, latviešu tvaikonis, 95 reģ. ton. biulto,

no Ainažiem ar gabalu precēm.
Lotus, lstviešu burenieks, 79 reģ. ton. brutto,

no Neibādes ar malku.
Direktor Stolc, yācu tvaikonis, 617,23 reģ ton.

brutto, jio Peterpils ar balastu.
Coblenc, vācu tvaikonis, 939 reģ. ton. brutto,

no Hamburgas ar gabalu precēm.
Laura, vācu tvaikonis, 952 reģ. ton. brutto, no

Hamburgas ar gabalu ptetem.
Bravik, zviedru tvaikonis, 1191 reģ. ton. brutto,

no Blvthas ar oglēm.
Karniels, latviešu burenieks, 148 reģ. ton. brutto,

no Neibādes ar berza klučiem.

19. jūnijā.
Margareta, somu motorkuģis, 132 reģ. ton. brutto,

no Helziņforsas ar balastu.

No ūlm& ostas isgāiuSI kuģi.
16. jūnijā.

Karniels, latviešu bufenieks, 147 reģ. ton. brutto,
uz Neibādi tukša.

Nš 19, latviešu jūras prāmis, 150 reģ. ton. brutto,
uz Pabažiem tukšā.

Sancta Maria, latviešu motorkuģis, 103 reģ. ton.
brutto, uz Enguriem tukšā.

Christa, vācu motorkuģis, 125 reģ. ton. brutto, uz
Dālsbruku ar vecām dzelzīm.

Roelfina, holandiešu burinieks, 148,22 reģ. ton.
brutto, uz Helziņforsu ar dzeloņu drātīm.

Christine Sell, vācu tvaikonis, 777 reģ. ton. brutto,
uz Helziņforsu tukšā.

17. jūnijā.
Marie, dāņu motorkuģis, 270 reģ. ton. brutto, uz

Kotku tukšā.
Mailand, somu tvaikonis, 326 reģ. ton brutto,

uz Helziņforsu ar gabalu precēm.

Regīna, vācu tvaikonis, 1304 reģ. ton. brutto,
uz Stetinas ar gabalu precēm.

Elsbeth, vācu motorkuģis, 425 reģ. ton. brutto,
uz Karalaučiem ar kokiem.

John Emst, latviešu burenieks, 125 reģ. ton. netto,
uz Mesragu tukša.

Neubad, latviešu tvaikonis, 95 reģ. ton. brutto,
nz Ainažiem ar gabalu precēm.

Rūķis, latviešu burenieks, 70 reģ. ton. brutto, uz
Melnsilu, tukšā.

18. jūnijā.
Maiga, latviešu tvaikonis, 141 reģ. ton. brutto,

uz Upesgrīvu tukša.
Baltija, latviešu motorkuģis, 79 reģ. ton. britUo,

uz Pabažiem tukša.
Marta, latviešu burenieks, 52 reģ. ton. brutto,

uz Mēsragu tukša.
Nš 20, latviešu jūras prāmis, 306 reģ. ton. brutto,

uz Salacgrīvu tukša.

19. jūnijā.
Paul, latviešu burenieks, 206 reģ. ton. brutto,

uz Ne badi tukša.
Nš 19, latviešu jūras prāmis, 150 reģ. ton, brutto,

uz Ķesterciemu tukša.

Liepājas ostā Ienākuši kuģi.
15. jūnijā.

Baltannic, angļu tvaikonis, 1J47 reģ. ton. brutto,
no Dancigas ar jauktu lādiņu.

Estonia, dāņu tvaikonis, 6053 reģ. ton. brutto, no
Dancigas ar jauktu lādiņu.

Mdve, vācu tvaikoni!.', 300 reģ. ton. brutto, no
Dancigas ar jauktu lādiņu.

16. jūnijā.
Move, vācu tvaikonis, 978 reģ. ton. brutto, no

Dancigas ar balastu.
Eller, dāņu tvaikonis, 785 reģ. ton. brutto, no

Kjoges ar talastu.
Vindau, latviešu tvaikoni.*, 379 reģ. ton. brutto,

no Rīgas ar jauktu lādiņu.
Pernigel, latviešu tvaikonis, 168 reģ. ton. brutto,

no Ventspils ar jauktu lādiņu.

No Liepālas ostas Izgājuši kuģi.
15. jūnijā.

Ans, latviešu tvaikonis, 104 reģ. ton. brutto, uz
Sarnatas jufmalu tukšā.

Johanna, latviešu prāmis, 74 reģ. ton. brutto, uz
Pāvilostu tukšā.

Herkules, latviešu prāmis, 90 reģ. ton. brutto, uz
Pāvilostu tukši.

Evy, zviedru tvaikonis, 315 reģ. ton. brutto, uz
Kotku ar balastu.

16. jūnijā.
MOve, vācu tvaikonis, 978 reģ. ton. brutto, uz

Dancigu ar jauktu lādiņu.
Baltannic, angļu tvaikonis, 1147 reģ. ton. brutto,

uz Dancigu ar jauktu lādiņu.
L. O. Nš 23, latviešu prāmis, 300 reģ. ton. brutto,

uz Pāvilostu tukša.
Hidrografs, latviešu tvaikonis, 263,7 reģ. ton. brutto,

uz Ventspili.

iebaramas*
(Latvijs» tešegrste A^eatsres etssiejs teiegrssaa t

Rīgā, 19. jūnijā. No Itālijas ziņo,
ka 17. jūnijā tur ieradušās studiju brau-
cienā Latvijas skolotāju grupa.
Uz Itālijas robežas to sagaidījis konsuls
Riekstiņš un Venēcijā Latvijas sūtnis
Itālijā _ Dr. M. Valters. No Venēcijas
skolotāji brauks tājāk uz Florenci un
Romu.

Maskavā, 15. jūnijā. Šaļapins
drīzumā no jauna izbrauks uz ārzemēm.

Maskavā, 19. jūnijā. Vandervelde
un pārējie social revolucionāri aizstāvji-
arzemnieki šodien atstāj Maskavu.

P a r i z ē, 18. jūnijā. No Vašiņtonas
ziņo, kapec oficiālas statistikas datiem
Savienotas valstis patlaban ir 34 perso-
nas, kuru gada ienākums pārsniedz vienu
miljonu dolāra; pagājušā gadā 65 per-
sonām reģistrēta šāda ienākumu suma
un 1916. gadā 206.

Literatūra
,.Latvljas Tirgotāj.*". Latvijas tirgo-

tāju savienības oficiozs. 7. gada gājums.
Iznāk vienu reizi mēnezī. Mi 5 — 1922. g.
(Otrās Rīgas izstādes numurs.)

„Svari". Satirisks mākslas žurnāls.
No 26 — 1922. g.

Redaktors: M. Ārons.
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Liepājas apgabaltiesa,
uz sava lēmuma pamata 5. maijā 1922. g.
meklē uz sodu lik. 156. un 157. pp.
aps.: Jankeli Morducha d. Kverli, 30 g.
v.,_ vidēja auguma, gaišām apcirptām
usam bez bārzdas; Zeligu Joseļa d.
Jakobsu, 27 g. v. vidēju, paresnu augumu,
apaļu šķietu seju.

Katram, kam zināma Jankeja Kverla
Zeliga Jakobsa uzturas vieta, vai ari kur
atrodas viņiem piederoša manta, bez
kavēšanas jāziņo Ljepājas _ apgabala
tiesai, Liepājas II. iec. izmeklēšanas ties-
nesim, vai tuvākai policijas iestādei.

Liepājā, 1922. g. 10. maijā. Nš 4634.
Tiesas loceklis Strazds.

Sekretāra pal. O. Treiiands.

Ventspils pilsētas policijas l. ieeirKņa

priekšnieks izsludina par nederīgu, ka
nozaudētu, karagūstekņu un bēgļu atsva-
bināšanas komisijas _ apliecību zem

N" 111497, uz Jāņa Pētera d. Beļakova
vārda. N°- 1913-

Ventspils pilsētas «policijas 2. iecirkņa
priekšnieks izsludina par nederīgu, ka

nozaudētu iekšzemes pasi, «dotu no

Ventspils policijas prefekta zem Ns 3544,

uz Elizabetes Kārla m. Trautman var(R

Ventspils pilsētas policijas 2. iecirkņa

priekšnieks izsludina par nederīgu, ka

nozaudētu, karagūstekņu un bēgļu at-

svabināšanas komisijas ?!*«*?"?
Nš 112107, uz Lizas Andreja m Kalisy^rda1___________J^?l^-

Pazaudētaun skaitās Pff "^"S11
zirga pase, izdota no Skulberģu pa-

gūta valdes 1920. gada 14. maija zem

N» 199. uz Jāņa Ķīvī's vārda. Ns blZ

Rīgas ielu dzelzsceļu akc.
sabiedrības "

4. mortifikacilas saraksts.
Pamatojoties uz mortifikacijas likuma

3. un 11. punktiem, Rīgas ielu dzelzs-
ceļu akciju sabiedrības direkcija ar šo
izsludina vispārības zināšanai, ka pret
modificējamām akcijām un obligācijām,
izsludinātām .Vaid. Vēstn." Ni> 272
1921. g. par zudušām, līdz šim vēl nav
iebiloumi celti, tamdēļ pamatojoties uz
minēto morifikacijas likumu, Rīgas ielu
dzelzsceļu akciju sabiedrības direkcija
atzīs izsludinātās akcijas un obligācijas
par nederīgām un izsniegs nozudušo
akciju vietā jaunas akcijas, bet obligā-
cijas, ievērojot viņu uzteikšanu uz
14. oktobrī 1921. g, izmaksas.

Tās ir sekošas akcijas un obligācijas:
Akcijas ā 100 rbļ.

19600/19609 27244/27252 38684/38690
19685/19689 27659 39191/39200
24671/24960 27721/27780 53302/53825
26506 26525 27960/27964 53826/53830
27236/27241 38680/38683 55082/55123

55140/55153
55965/56108
58872/58890

41/2 °/o obligācijas ā 1000 rbļ.

299 413 458/459 462

4/>2«/o obligācijas ā 500 rb|,

56/57 126 143 163 174/178

99 128/130 145/148 168 180/188
113/114 132 133 150/151 170 190/194
121/124 136/141 155/156 171 197

^
41/2 °/o obligācijas ā 250 rbļ.

377 422

, Rīgā, 1. jūnijā 1922. g.
^^^

Mašīnu fabr. lietuves un katlu darbn.

Jctarfi PaUls" akciju saiU.
Pamatojoties uz likumu 17. janvāra

1921. g. sabiedrība paziņo, ka zemāk
uzradītas sabiedrības akcijas, pagaida
zīmes un obligācijas pieteiktas sabie-
drībai mortiiikacijai, kā pazaudētas:

Akcijas ā 500 rbļ.: NsNs 35/46, 101/120,
188/200, 202, 215/226, 274, 275, 277/78,
324/340, 785/804, 805/814, 902, 905,
935/957, 997/1012, 1013/020, 1117/18,
1119/128, 1129/131. 1142/151, 1182/194,
1236/245, 1246/265, 1291/99, 1370/1409,
1410/449, 1450/479, 1480/89, 1490/1529,
1530/38, 1593/1612, 1640, 1641, 1653,
1654, 1655/657, 1668/677, 1688/695,
1696/1704,1776/783,1794/1803,1804/808,
1809/820. 1821/833, 1854/5, 1857/860,
1870/72, 1912/16, 1918, 1933/1941,
1948/955.

Pagaidu zīmes ā 1 akciju ā 500 rbl.:
Nš 1/41.

Pagaidu zīmes ā 10 akc. ā 500 rbļ.:
Ns 1/28.

5°/o obligācijas ā 500 rbļ.: NšNs23/34,
50, 53/57.

Visas personas, kuru rīcība atrodas
minētās akcijas, pagaidu zīmes un obli-
gācijas, vai kam varētu būt kādas tie-
sības uz viņām, tiek uzaicinātas sešu
mēnešu laikā, skaitot no zemāk apzī-
mēta _ datuma, pieteikties sabiedrības
valdē, pretēja gadījumā pēc minēta
termiņa notecēšanas, augšminētās akcijas,
pagaidu zīmes un obligācijas uzskatamas
par nederīgām un tām personām, kuras
viņas pieteikušas par zudušām, tiks iz-
sniegtas jaunas līdz ar dividendu ku-
poniem.

Rīgā, 1922. g. 31. maijā,
1. Jēkaba iela 16, dz. 5. Valde.



Paziņojums.
Finansu ministrs š. g. 13. jūnijā ap-

sSprināja statūtus
Kokrūpniecības akciju

sabiedrībai Paul Bērziņ,
kuras mērķis ir: uzturēt un paplašināt
komandītsabiedrībai .Paul Bērziņ & Co.*,
piederošo koka apstrādāšanas ^ fabriku,
atrodošos Bolderajā, ierīkot tāda paša
reida fabrikas un koka apstrādāšanas
ietaises, kā ari apzīmēto uzņēmumu
labrikatu pārdošana un tirdzniecība ar
dažādām precēm minētās rūpniecības
nozarēs.

Sabiedribas dibinātāji ir:
Pauls Pētera d. Bērziņš, Bolderajā,

Antons Hermaņa d. Heljmerinks, Rīgā,
Skolas ielā Nš 5, dz. 3.

Pamatkapitāls: 120.000 zelta franku,
1200 akcijas par 100 zelta franku katra.

Valde atrodas Rīgā.
Tirdzn. un b. nod. pr. A.K a c e n s.

Revidents A. Z a 1p ē t e r s.

Rīgas apgabali reģistrac. nodaļa
az dv. pr. lik. 1460". p. pamata pa-
ziņo, ka saskaņā ar apgabaltiesas ad-
ministratīvās nodaļas lēmumu 10. maijā
1922. g. reģistrēta bezpeļņas biedrība

zem nosaukuma: PirmS Burtnieku
lopkopības pārraudzības biedrība.

Sabiedribas valdes sēdeklis atrodas
Burtnieku pagastā.

ITtekšsēdētāja v. E. Bitte.
S^krptflra nal J. OIs.

Oitu iestāžu §iW
Mrtrta tīļa inžeuisns um

pārdos

vairāksolīšana
i. luifia 5. g.. pulkst. 9 no

? i *
Jelgavas pils laukuma dažādu m.t "*un lietotu inventāru, kā: nagi a, h ^koka un mašinu skrūvītes U7a- Ss-
(mulriķus), vecu dzelzi, krāsns I""jumta skārdu, dažādus āmurus Vii 'un koka lāpstas, ķirkas, zā&„', ?"»
beņķus ui 1.1. gus- evel.

Tuvākas ziņas apriņķa ceļu !„*„ ?
kanclejā Jelgavā, Uoes ielā Nš 7ii*

Dažādi sludināj.

tepieflua klOdas izliis.
Šveices special-rupniecības sludinājumi

.Valdības Vēstnesī" š. g. 127. numurā,,
ka Rīgas priekšstāvji minēti: Oskar»
Lūbec & Moritzs Jeszenskv — Lubekš,
kas nepareizi, bet vajag būt: Oskar
LObec & Morllz 3eszenskyiiibec, ka»
ar šo tiek izlabots.

Pamatojoties uz vērtspapīru mortiiika-
cijas pagaidu noteikumiem 1920. gad*
23. aprili .Vaid. Vēstn.* Nš 97un 1921. g-
17. janv. Nš 18.

Rīgas kontta
dara caur šo zināmu, ka no viņas Lle^
pajas nodaļas 1918. g. »•? novemto
izdota _ depozīta kvīte Nš 1170, par gla-
bāšana saņemtu aizieģelētu vertspaKB-

1000 rbļ. vērtībā uz
Leopolda fon Svede

vārda ir nozuduse, kādēļ Rigas ko-
mercbanka uzaicina visus, kam pie tnln.-
depozitu kvitēs būtu kādi likumīgi pra-
sījumi, pieteikt viņus sešu mēness

laikā, skaitot no izsludināšanas dienas,

Rigas komercbankai. Pretēja gadījums
min. depozitu kvīte tiks uzskatīta P»
nederigu un viņas vietā izsniegta jaun*
kvīte.

Rīgā, 16. jūnijā 1922. g.
Rīgas komercbanka

Jelgavai amatnier,Mi krāj-aiaiefii m
likvidācijas komisija ar šo izziņo, M

pēc pilno biedru sapulču lēmumiem
20. februāri un 5. aprilī 1922. g. min,-

kase tiek likvidēta»
un uzaicina visus kases kreditorus p *£
teikt savas prasības sešu «nene
laikā, skatot no izsludināšanas

^
dien»-

pie likvidācijas komisiias Jelgavār.Pa1^1
ielā Nš 16.

Tiešo lieiļs kmmm
dažādu maksājumu piedzinējs D.7in„
ka 26 Jūnijā i. j,.. puisēn 2S'
Rīgā, Aleksandra ielā Nš 1! Zf?
tiks pārdotas vaJrlfcsolCsans '

Dina,'Llberman kustama manta, novērtēta n..
3.400 rbļ. un sastāvoša no (,£"
spoguļa un oša koka bufetes, dēļ viņa.
1921. g. procent. peļņas nodokļa m.sanas. B

Rīgā, 15. jūnijā 1922. g.
Piedzinējs Denņgs,

Valmieras apriņķa priekš-
nieka palīgs li. iecirkni

paziņo: 1) ka pie Ainažu Blusu upilesizskalota no juras 1 laiva — 26 pēdai
gara un 7 _pedas plata, ar zīmi XXX u»
2) jūrmala pie Salacgrīvas izskalotas
54 plankas, dažādā garumā. īpašnie-
kiem jāpieteicas 2 nedēļu laika pēc
ša sludinājuma iespiešanas .Valdības
Vēstnesī", apr. priekšn. palīga kancleiā.

Pamatojoties uz Rīgas_ apriņķa prieki-
nieka lēmumu 13. jūnija š. g. N° 27»
2. ļūllia 1922. a., pulksten 10 ti£
Sloka, Annas iela Nš 7, tiks

pārdotas uafrāKsolH
deļ soda naudas piedzīšanas, Frlcli»
Ur. tem piederošas mēbeles, drēbes,
saimniecības piederumi un govs. MŠ9732
BIgas jarmalas policijas priekšnieka

Apsardz. ministr, ēku un<
būvju pārv., Rīgas rajons,
4. jūlija 1922. g., pulksten 10 dienā,

pa* iīlilai:
koka baraku pie Valmie*
ras dseixsce|a stacijas, uz
„€saides" mājas grunts»

Piezīme: Tuvākus paskaidrojumu*
dos rajona dzīvokļu nodaļa,.
Citadelē Nš 24. 2

Līepājas-fllzpiitos Azelzcgļāļaif^
ar šo paziņo, ka 1. jsJHJg s _ _
ārkārtēja Liepājas-A.zputes'

dzel» s
sabiedrības "««Sceļj

5 Pl. filHi iiu
(amortizācija) kopsuma 311 900 rKi
minal_ vērtība, un _kapitāla izmaksa U°"
dzēstam obligācijām sāksies 1 0|,.J|!"
s. a-, par ko vēl tiks atsevišķi zļJtT
_J Vaid» '

Liepājas apgabaltiesa,
uz sava lēmuma 30. decembri 1921. g.
pamata, uzaicina 26. oktobri 1916. g.
Igaunijā mir.KarļaFr IdrichaOskara Spadde
mantiniekus, kreditorus, legatarus, fi-
deikomisarus, un visas citas personas,
kam varētu būt kādas tiesības vai pra-
sības uz atstāto mantojumu, pieteikt
viņas tiesai sešu mēnešu laikā ,
skaitot no sludinājuma iespiešanas dienas
.Valdības Vēstnesī*.

Tiesības un prasības, par kurām ne-
būs paziņots tiesai minēta laikā, tiks
atzītas _par zaudētām nz visiem laikiem.

Liepājā, 17. maijā 1922 g. Nš 1002/21.
Priekšsēd. biedrs V. Bienenštams.

Sekretāra pal. v. i. E. H ū n.

iespiests vsUi «tipogrāfijā.

Sīgas apgalsalilesas 2. Iec tiesu pristan
Kārlis Krebs paziņo, ka saskaņāar tiesas spriedumu, 28. Jūnijā t922 a
SS^ 101$ Rigā> Aleksandra '

ielā
M.u«> r.'JP f rdota »• Sttapē.Nauma Glncburga kustama manta sa-stāvoša no drēbēm un traukiem, un no-vērtēta par 12.750 rbļ.

Tiesu pristavs Krebs.

PA ZIŅOJUMS.
Izsludinātie no eku un būvju pārvaldes

KMSlJSK'.ff to^__ atcelti.

Sīgas apgabait. reģistr. nodaļa
u civ. proc. lik. !460. p. pamata pa-
tiņo, kasaskaņā ar apgaballiesis admi-
nistratīvās nodaļas lēmumu 10. maijā
1922. g. reģistrēta kooperatīva sabiedrība

zem nosaukuma: Cērpenes piensaim-
nieku sabiedrība.

Sabiedrības valdes sēdeklis atrodas
Vecsalaces pag.

Priekšsēd. v. E. Bitte.
Sekretāra oal. J. O šs.

3igas apgabait. reģistr. nodaļa
u civ. proc. lik. i4S0;i. p. pamata pa
aņo, kasnskaņā ai apgabaltiesas adtsi
ilstrativās nodaļas lēmuma 10. maija
1922. g., reģistrēta kooperatīva sa-

bedrība zem nosaukuma: Nītaures sav-
starpēji usunsapdrošlnišanas b!ed
riba.

Sabiedrības valdes sēdeklis atrodas
Nītaure.

Priekšsēdētāja v. E. B i 11 e.
Sekretāra pal. J. O šs.

^igas apgabait. reģistr. nodaļa
az civ. proc lik. i480. p. pamata pa-
!iņo, kasaskaņā ar apgabaltiesas admi-
nistratīvās nodaļas lēmumu 10. maijā
1922. g. reģistrēta bezpeļņas biedrība

zem nosaukuma: Pabaiu-B'rlņu lop-
kopības pārraudzības biedrība.

Sabiedrības vaidēs seaeklis atrodas
Pabažu pagasta.

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

Jelgavas apgabaltiesa,
dara zināmu vispārībai, ka uz šās
tiesas nolēmumu, 1920. g. 22. jūnijā
ir iecelts aizgādnis promesošas Sunākstes
pagasta .Autjāņu" māju īpašnieces
Ievas Dāboliņ mantībai.

Jelgavā, 26. maijā 1922. g. L.Ns467/20
Priekšsēdētāja v. M a i i s o n s.

Sekretārs Zan d ers o n s.

Jelgavas apgabaltiesa,
dara zināmu vispārībai, ka uz šās
tiesas nolēmumu 1920. g. 55. jūnijā
ir iecelts aizgādnis promesošā Sunākstes
pagasta .Jaiu* māju īpašnieka Friča
Lazdiņa mantībai.

Jelgavā, 26. maijā 1922. g. L. Nš445/20
Priekšsēdētāja v. M a t i s o n s.

Sekretārs Zandersons.

Jelgavas apgabaltiesa
dara zināmu vispārībai, ka uz šās tiesas
nolēmuma 1920. g. 15. jūnijā ir iecelts
aizgādnis promesošā Sunākstes pagasta
.Arguļu" māju īpašn. Mārtiņa Pabljana
mantībai.

Jelgavā, 26. maijā 1922. g. L. J6448/20
Priekšsēdētāja v. M a t i s o n s.

Sekretārs Zandersons.

Jelgavas apgabaltiesa
dara zināmu vispārībai, ka uz šās tiesas
nolēmumu 1920. g. 9. novembrī ir iecelti
aizgādņi promesoša Dignājas pagasta
fondu gruntēs māju īpašnieka 3Sņa
Ozola mantībai.

Jelgavā, 27. maijā 1922. g. L. Nš715/20
Priekšsēdētāja v. M a t i s o n s.

Sekretārs Zandersons-.

Jelgavas apgabait. reģ. nodaļa,
pamatodamās uz civ. t lik. 1460". pant.
pasiņo, ka minētas tiesas civilnodaļas
1922. g. 15. maijā atklātā sēdē nolēma
reģistrēt Frank Sesavas-Vircavas lop-
kopības pārraudzības biedrību .Pa-
doms", ievedot to biedrību reģistra
I. daļa, kurām nav peļņas iegūšanas
mērķa.

Biedrības valdes sēdeklis atrodas
Jaunsvirlaukas pugasta, caur Emburgu.

Jelgavā, 16. maijā 1922. g.
Reģistr. nod. pārz. tiesn. R. Mfillers.
Sekretāra pal. v. I. D. Lešlnskis.

Jelgavas apgabait. reģ. nodaļa,
pamatodamās uz civ. ties. lik. 1460n. p
pasiņo, ka minēta tiesa, civilnodaļas
15. maija 1922. g. atklāta sēdē nolēma

reģistrēt Tukuma namu Īpašnieku
biedrību, ievedot viņu kooperatīvu
sabiedrību reģistra pirmajā daļā.

Biedrības valdes sēdeklis atrodas
Tukuma.

Jelgavā, 18. maijā 1922. g.
Reģistrācijas nodaļas pārzinis,

tiesnesis R. M ii 11 e r s.
. Sekretāra pal. v. i. D. L e ši n a k I a.

Liepājas apgabaltiesa,
uz sava lēmuma 1. jūnijā 1922. g. pa-
mata, uzaicina 14. maijā 1917. g„ Kuldīgā
mirušas Vilhelm I nes Fechner
mantiniekus, kreditorus, legatarus,
fideikomisarus un visas citas personas,
kufām varētu būt kādas tiesības vai
prasības uz nel. atstāto mantojumu,
pieteikt viņas tiesai sešu mēnešu
laikā, skaitot no sludinājuma Iespiešanas
dienas .Valdības Vēstnesī*.

Tiesības un prasības, par kurām nebūs
paziņots tiesai minētā laikā, tiks atzītas
par zaudētām uz visiem laikiem.

Liepājā, 9. jūnijā 1922. g. Nš 584-1/22.
Priekšsēd. b. V. Bienenštams.

Sekretāra v. i. B. Zumberg.

Lāčplēša kara ordeņa dome
izsludinapar nozaudētu un tamdēļ ne-
derīgu Lāčplēša kara ordeņa apliecību
Nš 575/1805, kuras vietā izsniegts dubl.a
kāts. Atrašanas gadījumā nododams
L. K. O. domei. Nš 4046.

Elgas apgabaltiesa, 3. tivllDodaļa,
uz civ. ties. lik. 1967., 2011.^-2014. un
2079. p. p. un Balt. privāttiesību kop.
2451. p. p., uz Bases Hirša m. Lab-
kovskas pilnv. zv. adv. Eljaševa lūgumu
uzaicina visas personas, kurām ir kaut
kādas pretenzijas, strīdi vai ierunas
pret šai tiesā J6. maijā 1922. g.
publicēto 24. marta 1922. g- Rīgā mir.
Freides Hirša m. Katliņ, dz. Karpijanok
aotar. testamentu, kā ari visas personas,
kurām ir kaut kādas tiesības uz mirušās
Fredes HiiŠa m. Karlin, dz. Karpijanok
mantojumu, vai sakara ar šo mantoj., kā
tnantiniek., legatar., fideikomisar., parād-
devēj. un t. t., pieteikt savas tiesības,
pretenzijas un ierunas minētai tiesai
sešu mēnešu laikā, skaitot no šī
sludinājuma iespiešanas dienas .Val-
dības Vēstnesī*.

Ja tas min. termiņā nebūs izdarīts,
tad min. personas _atzīs kā atteikušās no
ierunām un zaudējušas savas tiesības,
bet testamentu pasludinās par likumīgā
spēkā gājušu.

Rīgā, 19. maijā 1922. g. Nš 1718
Priekšsēdētaja v. V. F r e i m a n i s.

Sekretārs A. Kalve.

Rīvas apgabait. 3. civilnodaļa,
uz civ. ties. lik. 1967., 2011.—20 i 4. un
20'9. p.p. un Bāli. prlvattles. kop. 2451. p.
pamata, cz 3£kaba Andreja d Rumberga
rūgumu, uzaicina visas personas, kurām
ii kāst šādas pretenzijas, strīdi vai ie-
runas pret šai tiesa 23. maijā 1922. g.
publicēto 9. oktobrī 1916. g. Rīgā mir.
Otto Andreja d. Rumberga not. testam.
kodiciluka ari visas person., kurām i;
kaut kādas tiesības uz mirušā Otto
Andreja dēla Rumberga mantojumu, vai
sakarā ai šo mantojumu, ka mantlniek.,
tegetarijiem, iideikomisarijiem, oarād-
devējiem u. t t., pieteikt s*vaš tie-
sības, pretenzijas aa ierunas min. tiesai
aešu afnesa «aikā, skaitot no li
gfrsdinājuma iespiešanas dienas .Valdības
Vēstnesī*.

Ja tas minētā termiņā nebūs Izdarīts,
tad minētas personas atzīs ka atteikušās
no ierunām un zaudējušas savas tiesības,
bet testamentu pasludinās par likumīgā
spēka gājušu. Nš 1347

Rīgā, 30. maijā 1922. g. Nš 776
Priekšsēdētāja v. V. F r e i m a n i s.

- Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesa, 1. civilnod.,
uz civ. proc. lik. 293., 295., 298., 301.,
309., 311. p. p. pamata, uz 3uliusa
Roberta Ernsta Kocha lūgumu viņa
prasības lietā pret Ženiju Vilhelmini
Koch, dzim. Grube, par laulības šķiršanu,
uzaicina pēdējo, kuras dzīves vieta prasīt.
nav zināma, ierasties tiesā četru
mēnešu laikā no šī sludinājuma ie-
spiešanas dienas .Valdības Vēstnesī".

Pie lūguma pielikti: laulības apliecība,
ģimenes saraksts un apliecība par at-
bildētajās prombūtni — ar norakstiem.

Ja atbildētāja noliktā laikā neieradīsies
personīgi vai caur pilnvarnieku, tiks
nolikta tiesas sede lietas klausīšanai
aizmuguriski.

Rīgā, 30. maijā 1922. g. Nš 433467
Priekšsēd. b.v. Ši 11 i n g s.

Sekretāra v. Stūre.

Tiesu sludinājumi
Latvijas kafatiesa,

pamatojoties uz savu rīcības sēdes lē-
mumu un kara tiesu lik. 951. un 953. p.,
īseklē Ventspils pils. piederīgo Oskaru
Fēliksu Valentīnu Heinricha d. Millerl
kujš apvainots par noziegumiem, kas
paredzēti soda lik. 51. p., un 455. p.
12. pnkt. un not. par kara stāv. no
11. februāra 1919. g. IV. nod. § 14.

Minētais Millers, dzimis 1896. g.,
20 jūlija, luterticīgs, vācietis, neprecē)'.,
kantorists, viņa līdzšinējā dzīves vieta
Rīgā, Rornanova ielā Ns 60, dz. 12.

Personām, kurām būtu zināma viņa
««turēšanas vieta, nekavējoties ziņot kara
tiesai, vai tuvākai policijai, kurai to
arestēt un nogādāt pēc piederības.

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

Sekretārs, k. I ier. A. Rampe.

Bffilielo Minās Mtiji5. nH iet. prifflis Brasli
izsludina U2 3. Jūliju 1988. S-. puH"*»" '° n0 n,a

otrreizēju KOHKUREilCI
mazāksoflšanā

asenizācijas Usmu nodošanai U. ceļu iecirkņa rofiežās
uz līnijām Rrustpils-Zilupe un caists rofiežsi, Krusi-

pils-Daugavpils, izslēdzot un Zilani-Daujaoa.
Reflektantiem, kuri vēlās šos darbus "^^ ^N

JSjS
rtUļS

pulksten 10 no rīta 3. jūlija 1922.8. 5. ceļu iecirkņa kantori Krustpili raksi,sķi

piedāvājumi samaksāti ar 40 santīmu zlmognodokli slēgtas aploksnes ar uzrakstu.

„Uz konkurenci 3. iuflfā 1922. g.",
uzrādot cenunokubik mētra vai no sēdvietu vienības un par mēslu kastes iz-

tīrīšanu. Pie piedāvājumu iesniegšanas jāiemaksā dzelzsceļu galvena vai 5 ceļu

iecirkņa kasē 3000 rbļ. drošības naudas, kurn tiks izsniegta atpakaļ pec līguma

noslēgšanas. Konkurencē tiks pielaista ari mutiska sacenšanās, par kūma kartību

un viipārīgi par konkurences noteikumiem ieinteresētas personas var dabūt pa-
skaidrojumus katrā ceļu iecirkņa kantorī. '

Apsardz. īd. ēku un iļopārais Daifgavmls rajons
ar šo paziņo, ka 29. Jūnijā 1922. «., pulksten 13, Daugavpils cietoksnī, bij.
patversmes nama, rajona telpas, tiks izdota

mazāksolīšanā
remonta darbu izvešana Daugavpils cie-

tokšņa ēkā Nr. 39.
Rakstiski piedāvājumi slēgtās aploksnēs, kā ari lūgumi piedalīties mutiskāsolīšana, ar 20 rbļ. zīmognodokļa nomaksu, iesniedzami rajonam līdz minētās

?i«? as ,.p , ks
- ten *? Pie P,dališanas mazāksolīšanā jāiemaksā drošibas nauda10°/o lieluma no darba samaksas.

?w
Da
o,c!

aks8? aPT "noteikumus var apskatīt darba dienās nopulksten 9—15 turpat, rajona t e c h n i s k ā nodaļā.
_J! Aps. min. Bku un būvju pflrvaldes Daugavpils ralons

Vecmuižas virsmežniecība
28. Jūnija 1922. g.. pulksten 12 dienā, Tomes iecirkņa mežziņa kanclejā, caur
Ogri, Tomes pag. Dzilnās

vairāksolīšanā pārdos
a) izvesto pie Daugavas krasta:

27/ia kub. asis zaru malkas, novērtētu 800 rbļ. kub. asī un 1 kub. a.
arš. malkas, vērtētu ā 2.500 roļ.

b) atrodošos mežā, Tomes novadā Strautnieka,
Pakuja, Silita, Zarukalna, Dzilnas un Augškalna
apgaitās:
1) 1773/i2 kub. asis sausas aršinmalkas, novērtētu 1.350 rbļ. kub. asī.
2) 29/i2 kub. asis zaru malkas, novēitetu 600 rbļ. kub. asī.
3) 14/ia kub. asis stutmalkas, novērtētu 1.350 rbļ. kub. asī.

Sacensība notiks mutiski un slēgtās aploksnēs. Piedāvājumi, nomaksāti ar
20 sant. zīmognodokli ar uzrakstu:

„tlz vairāksolīšanu 28. jūnijā",
iesniedzami virsmežniecības kanclejā, caur Vecmuižas st. līdz vairāksolīšanas
dienai.

Pie vairāksolīšanas tiks pielaistas personas, kas iemaksās vairāksolīšanas
komisijai, pirms pārdošanas sākuma 10°/o no piedāvātās sumas, kā drošību par
līguma kārtīgu un galīgu izpildīšanu.

Nenosolitajiem nauda tiks tūliņ Izmaksāta atpakaļ.
3 Vecmuižas virsmežniecība.

Apsardzības ministrijas ēka nn Mi pārvaldes Daugavpils rajons
ar šo paziņo, ka 28. jūnijā 1922. £fj., pulksten 13, Daugav-
pils cietoksnī, bij. patversmes namā, rajona telpās, tiks izdota

mazāksolīšanā
remontu darbu izvešanazirgu staļļos

ēkā Ns 54 Daugavpils cietoksnī.
Rakstiski piedāvājumi slēgtās aploksnēs, kā ari lūgumi piedalīties mutiskā

solīšanā, ar 20 rbļ. zīmognodokļa nomaksu
^

iesniedzami. rajonam līdz minētas
dienas pulksten 12. Pie piedalīšanās mazāksolīšanā jāiemaksā drošības nauda

10°/o lielumā no darbu izmaksas. 2

Darba maksas aprēķinu un noteikumus var apskatīt darba dienās no
pulksten 9 līdz 15, turpat rajona techniskā nodaļa.

Aps. min, ēku un būvju pārv. Daugavpils rajons.

DZELZSCEĻU VIRSVALDE
= izsludina uz 5. Jūliju 1922. s„ ===—=—_

2 KONKURENCES;
1) 8000 klgr. albumpapifa piegādāšanai.
2) 100 kompostieru piegādāšanai.

Tuvākas ziņas izsniedz materiālu apgādībā, ist. Ns 136, no pulkst. 12—2
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