
Latvijas Satversmes Sapulce.

Ministra kabineta sēde 1922. g. 11. jūlijā.

Rīkojams par maksu, kāda ņemama par
muitas plombām.

ļļgaaisi.-**™.*-*'—' *

Latvijas
Satversmes Sapulce,

Sēde 11. jūlijā.

Pēcpusdienas sēdē nolasa valdībai
iesniegtu jautājumu Dermaņa izmek-
lēšanas lietā, pie kam vārdu ņem
Ceinis, motivēdams jaaiajumu tuvāk. —
Tieslietu ministrs V. H o 1c m a n i s
atbild, ka jautājuma iesniedzēji nav
pareizi informēti, izmeklēšana tiekot
nevis vilcināti, bet steidzināta; apstākļi
esot tādi, ka atsvabināt Derrnani nevarot.

Tad uzņem dienas kārtībā, apspriež
«n otrā lasījumā ar 68 balsīm, atturo-
ties 28, p i e ņ tm pārgrozījumu
Saeimas vēlēšanu likumā, ka
vēlēšanas izdarāmas ar grozā-
mām listēm.

Pēc tam turpinājās atkal debates par
zemkopības ministrijas budžetu, starp
citiem runāja valsts kontrolieris
Ozoliņš un zemkopības ministrs V.
Zarna el s.

Sēde 12. jūlijā.
Sēdi pfklāj prezidents J. Čakste

paiksten 10.30.
Stājas pie balsošanas p*r zemkopības

ministrijas budžetu, pie kam visā visumā
to atraida, jo par to tīe'c nodotas
tik 36 baUis, bet atturas 72.

Valdības rīkojumi un
pavēles,

BRcOjum
par maksu, kāda ņemama par muitas

plombām.
1. Par katru mazo plombu (iīdz 10mm

ieskaitot) ieskaitot diegus — 6 zelta
tantiņas.

2. Par katru lielu plombu (pāri par
10 mm) ieskaitot diegus — '20 zelta
santimus.
Piezīme 1. Atsevišķām tranzit-
; preču vietām, kādas netiek pātvadātas
ajzplombētos vagonos, jābūt apšņo
retām , pie kam par minēto preču
vietn apšņorēšanu jSgādā preču
īpašniekam.

P i e z ī m e 2. Par kuģu lūku plom-
bēšana maksa nav ņemama.

3. Pie minētās maksas aprēķināšanas
1 zelta santims pielīdzināms 50 Latvijas
kapeikām .

iooo rīkojums stājas spēkā sākot ar
1922. g, 15. iūiiju, Līdz ar to atcelts
1921. g. 8. septembra rīkojums zem
ra 7824.

Ršgā. 1922. g. 10. jūlijā. te 12041.
Finansu ministrs

Ringolds Kalnings
Muitas departamenta

direktors A. Pilsatnieks.

Valdības iestāžu
paziņojumi.

AiiradTjums skolu priekšniekiem.
th ^ 1-̂

ar Latvijas kara invalidu savie-
bjas lūgumu, skolu departaments aiz-

5Kola priekšnieku zināšanai, ka mi-

nēta savienība Rīgā, Romanova ielā 14
(tālrunis 43-86) atvēruse sludinājumu
vākšanas un izplatīšanas kantori, kur
lūdz skolu priekšniekus nodot visus
skolas sludinājumus ievietošanai laik-
rakstos, ar aizrādījumu: kādos laik-
rakstos, kādā datumā un cik reizes ievie-
tojams, piesūtot vienu oriģinaltekstu.

Par sludinājumu pareizu sastādīšanu,
kā arī rindiņu un lielumu pareizu aprē-
ķināšanu, atbildību uzņemas kantoris,

Skolu departaments.

Paziņojums jSrniekiem Nr. 12
Abi minu Jaukumi Daugavgrivas priekšā,

apzīmēti ar zemāk pieviestiem punktiem,
no minām iztīrīti.

|

I.
a) 57° 12,8' N, 23° 49,0" O
b) 5711,2' N, 23° 54,5' O
c) 57° 5,8' N, 23° 59.1' O
d) 57° 2.0' N, 23° 52,5' O
e) 57° 11,6' N, 23° 44,0' O

II.
a) 5715,4 N, 23° 58,7' O
b) 57° 10,5 N, 24° 11,2' O
c) 57° 6,1' N, 23° 59,9' O
d) 57° 14,0' N, 2353,2' O

Attiecīgas stoderes un ugunsbojas uz ap-
mērām 57° 11,5' N, 23° 54,2' O, kuras
bija izlikti šo minu laukumu apzīmēšanai,
drīzā laikā izņems.

Jūrniecības departamenta direktors
A. L o n i e 1 d s.

Hidrogrāfiskās daļas priekšnieks
K.Purns.

Pasta ziņa.
6. jūlijā slēgta pasta palīga nodaja

Vecgulbenē uz Rīgas—Ieriķu—Vec-
gulbenes dzelzsceļu linijas.

Administratīvais finansu direktors
V. Krūmiņš

Nodaļas vadītājs K j a v i ņ š

Pārlabojums.
Š. g. .Valdības Vēstneša" 147. numurā

iespiestā Daugavpils apriņķa dzimts-
sarakstu nodaļu ssrakstā ieviesušas se-
košas iespiedes kļūdas: vārdu „Dagdas
pilsētas dzimtssarakātu nodaja "
vietā jābūt: .Dagdas pagasta dzirats-
sarakstu nodaļa ..." un 9. pkt. vardu

Nodaļa atvērta 1922. g. 1. jūlija"
vietā jābūt: „ Nodaļa atvērta
1922. g. 1. jūnijā".

Rīgā, 1922. g. 11. jūlijā.

Vecākais juriskonsulta
vietas izpildītājs Bode.

Nodaļas vadītājs Moisejevs.

Latvijas iekšējā 1920. g. 4% aizņē-
muma ar prēmijām V. prēmiju izloze.

Pārlabojums.

.Valdības Vēstneša" š. g. 5. jūlija
numurā agrāk tiražēto obligāciju sa-
rakstā par tiražētu skaitāma nevis sērija
ftš 2624, kā tas nepareizi uzrādīts, bet
gan sērija N° 2694.

Fiiaansu ministrijas kredita
departaments.

Meklējam© personu saraksts Nr. 53.

i.- Uzvārds, vārds, tēva vārds, -J ,,_ , v«,
-^i.ļi...,»,

5 vecums, piederība vieta . Ka* a»k5ē, si hidtt raksts Vat "P«e«n«M

S driv« vieta paKJS taM, »n p« to «pvaiaoi,. «a kas darāms
2: areļais apra&sts (pazīmes). atrašanas gadijuaa

5610. Āboliņš, Voldemārs, pa- Rīgas XII. iec. izmekl. tiesn. Apcietināt,
gara aug. tumšiem ma- 1919. g. 19. noy. N° 864, apv.
tiem, zilām acīm, apaļu zādzībā,
seju, labā pusē pie žokļa
iegarena rēta, agr. dz.
v. Rīgā, Kalnciema ielā
.No 83.

5611. Abelits, Kārlis. Rīgas I. iec. izmekl. tiesa. Tāpat.
1919. g. 2. dec. Ns 35, apv.
uz s. 1. 589. p.

5612. Abuc, Emma Pēteta m. Valmieras apr. izmekl. tiesn. Tāpat.
1919. g. 20. dec. Ns 2396, apv.
uz s. 1. 581.. p.

5613. Arbets, Eduards Hein- Rig. pils. komand., 1919, g. Tāpat,
rieba d. 16. decembrī te 5824, apv.

par dezertēšanu un zādzību.
5614. Balkinds, Mendels, dz. Rīg. I. iec. izmekl. tiesnesis, Tāpat,

1879. g. 1919. g. 6. novembrī JSs 559, *
apv. uz šod. lik. 616. p

5615. Bartnuks, Rūdolfs. Rīg. ostas pol. priekšnieks, Paziņot dzīv. vietu
19i9 g. 25. novembrī Ns 1081, meklētājam.
apvain, par patvar. dienesta
atstāšanu.

5616. Berklavovs, Augusts. Jelgavas apgabaltiesa 1919. g. Apcietināt.
5 novembrī te 3003, apv. par
izbēgšanu no cietuma.

5617. Brempels, Aleksanders Rīgas kara cietuma priekšn. Tāpat.
Kārļa d., dz. 1899. g. 1919. g. 14. decembrī te 21,
vid. auguma, spaļu seju, Rīgas 4. iec. izmekl. tiesn. un
bez ūgām un bārdas, kar» izm. tiesn i 3 iec. apv.
runā latviski, krieviski uz kr. s. I. 51., 590. p. p. un
un vāciski. 581., 574., 591. un 128 p. p.

5618. Cale, Juris Kārļa d, dz. Rīgas pol. VIII. iec. priekšn. Paziņot dzīves vietu
1884. g., pied. pie Prie- 1921. g 15," jūlijā te 17741, meklētājam.
kules pag., Grobiņas 155261, 17764, apv. par ne-
apf? pareizu adreses (dz. v.) uzdo-

šanu.

5619. Domeiko, Anna Jāzepa Rīgas prefekt. lēmums, 1921. g. Paziņot dzīves vietu
meita, 27 g. v., Lieta- 29. maijā, sodīta par ieceļo- Rīgas prefekt.
vas pavalsta , agr. dz. v. sanu Latvijā bez attiec gas
Rīgā, Elijasa ielā te 5, vizēs ar 300 rbļ, un 200 vāca
dz. 26. markām.

5620. Drigo, Grigorijs. Rīgas krim. poi., 1919. gada Apcietināt.
22. decembrī te 153, apvainots
zādzībā.

5621. Dakša, Francis Friča d., Rīgas prefekt., 1921. g. 6 aug. Paziņot dzīves vietu
22 g. v., pied. pie Svē te 1547, sodīts par dzīvos, uz Rīgas prefekt.
tes pag., Jelgavas apr. sveša vārda un bez pierakst.

ar 500 rbļ. vai 10 d. aresta.
5622. Erdmans, Ačsms Indri- Rīgss apg. lies. svarīgu iietu Apcietināt

ķa d. izmekl. tiesn. 1919 g. 27. nov.
te 344, apv. uz s. 1. 108. p.

5623. Ferencevičs, Pēteris Kor- Rīgas VII. iec. izmekl tiesn. Tāpat,
nila d. 19i9. g. 21. nov. Ms 435, apv.

uz s. 1. 581. p. 3. d.
5624. Friedmans, Meiers Rīgas 111. iec. izmekl. tiesn. Tāpat.

Makša d. 1919. g. 14. nov. N° 577, apv.
us s. 1. 49., 51. un 591. p.p.

5625. Freimans, Fricis Otto d. Rīgas V. iec, izmekl. tiesn. Tāpat.
38 g. v„ pied. pie 1921. g. 29. jūl. Ns 2000,
Talsu apr., Zemītes pag. apv. zādzība.

5626. Freiberg, Ida. Rigas III iec. miertiesu. 1919.g. Pazinot dzīves vietu
4. dec. Ke 294, apv. uz s. 1. meklētājam.
581. p.

5627. Hagemans, Fridrichs Rigas pref. 1921. g. 4. aug. Paziņot dzīves vietu
Emila d. JSfe 5835, apv. par dzīves v. Rīgas pref.

atstāšanu bez pieteiks, policijai.
5628. Ivanovs, Pavils Teren- Rīg. X. iec. izmekl. tiesnesis, Apcietināt,

tija d. 1919. g. 6. novembrī te 486,
apv. zādzībā.

5629. Kvitcaus, Heinrichs Liepājas pilsētas prefektūra, Apcietināt.
Heinricha d., apmēram 1919. g. 24. novembrī te 108,
62 g. vecs, neliels no apv. par pils. naudas piesa-
auguma, sirmiem mat. vināšanos.
un ūsām.

5630. Krūmiņš, Jānis Mārtiņa Bauskas apriņķa pils. polic. Apcietināt,
dēls. priekšnieks, 1919. g. 15. dec.

J* 975 un Rīgas III. iec.
izmekl. tiesnesis, 1920. g.
11. maijā Ns 1230, apv. uz
sod. lik. 49. un 595. p. p. ka
arī par izbēgšanu no aresta.

5631. Kalniņš, Jānis Jāņa d., Valmieras apr. izmekl. tiesn. Apcietināt,
dz. 1893. g. 13. jūlijā 1919. g. 19. decembrī te 2370,
pied. pie Rozēnu pag., apv. uz s. 1. 125., 126. un 455.
Valmieras apr. p. p.
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Sludinājumu maksa:
a) tiesa sJiMlhi8jt«ai Hdz 30 visn-

sJējšgāsB riadiņlra ....180 rbļ. — kap,
pat katra tžļaJus tindiļja . . 6 . — .

b) erllai iestādošs uts amata per-
sonām, psr katra vienalējiga
riadiņa 8 . — .

c) privātiem par katru vieaslēļlg»
riadipe 10 . — ,
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5632. Krauklits, Jānis. Rīgas pils komand. ar telefo- Apcietināt.
nogr. 1919. g. 26. decembrī
te 157, apv. par izbēgšanu no
aresta.

5633. Krastiņ, Marija, 56 g. Bauskas apr. I. iec. miertiesn. Paziņot dzīves vietu
v., pied. pie Vecsaules 1919. g. 18_ decembrī te2238, meklētajam.
pag., Bauskas apr. apv. zādzībā.

5634. Kalinins, Ernsts Teo- Rīgas II. iec. miertiesn. 1921. g. Tāpat,
dora d. 21. jūnijā Mb 352, apv. uz s.

1. 581. p. I. d.
5635. Kitonkovs,Vasihjs,40g. Rīgas prefekt., 1921. g. 9. jūl. Paziņot dzīves vietu

vecs, Krievijas pavalstu., J* 1606, sodīts par kandžas Rīgas prefektūrai,
agr. dz. v. lielā Maska- glabāšanu ar 500 rbļ. vai 10
vas ielā te 9. dienām aresta.

5636. Lamberts, Kārlis Kārļa Rīgas X. policijas iec. pr-ks, Paziņot dzīves vietu
dēls. dz. 1888. g. 14. aug. 1921. g. 15. aug. Ns 4686, meklētajam.
pied. pie Rīgas, «s*^ apv. par uguns pielikšanu pie

rijas.
5637. Lorbergs, Heinrichs, dz. Rīgas II. iec. miertiesn., 1921.g. Tāpat.

1889. g. 4. aug., pēc 6. augustā te 475, apv. par
tautības krievs, agr. dz. krāpšanu.
vieta Rīgā, Nikolaja ielā
te 15, dz. 2.

5638. Petersons, Jānis Volde- Rīgas apr. apsardzības pr-ks, Paziņot dzīves vietu
mara d., dz. 1888. gada 1921. g. 16. jūlijā Ni 94626, Rīgas prefekt.
20. febr., pied. pie Rīgas. apv. par dzīves vietas maiņas

neziņošanu.
5639. Rumbenieks, Jēkabs Rīgas 8. iecirkņa izm. tiesn- Paziņot dzīves vietu

Anša d. 1921. g. 3. augustā, te 2768 meklētājam.
(nav iespējams tuvākus datus
ievākt).

5640. Ronders, Dāvids, agr. Rīgas pref. 5. nod. 1921. g. Paziņot pref.
dzīves vieta Rīgā, Ma- 26. jūlija, J* 3593/75 dēļ iz-
rijas ielā M» 87. raidīšanas no Latvijas.

5641. Tankelovičs, Vilis Men- Rīgas apgabaltiesas 2. krim. Apcietināt,
dēļa d., 41 g. vecs, nod. 1921.g. 18 jūlijā,Nb 25903,
piederīgs pie Bauskas apv. uz s. 1. 475. p.
apr., dz. vieta Valmierā.

5642. Tomas, Jānis Aleksandra Rīgas 11. ierirkņa miertiesnesis Paziņot dzīves vietu
dēls, dzimis 1871. g. 1921. g. 2L jūlijā, Ns 303, meklētājam.
20. septembrī, čigāns, apv, zādzībā,
piederīgs pie Ļaudonas
pag., Cēsu apr.

5643. Vingras, Marianna, 40 g. Rīgas pref. 1921. g. 22 jūlijā, Apcietināt,
veca, Lietavas pav., agr. Nņ 11743, sodīta par kārtības
dz. vieta, 1. Maskavas un miera traucēšanu ar 7 die-
ielā te 134. nāra aresta.

5644. Serkova, Marija Ste- Rīgas pref. 1921.g. 22. jūlijā, Paziņot dzīves vietu
pana ra., 22 g. veca, te 10560, apv. slepenā prosti- Rīgas pref.
Krievijas pav., agrākā tucijā un sodīta ar 1 mēnesi
dz. vieta Dzirnavu ielā aresta.
.Na 53-a, dz. 9.

Rīgā, 1922. g. 28. jūnijā, te 20990. v

Administratīvā departamenta direktors J. ieva.
Iekšējās apsardzības pārvaldes priekšnieks J. Garozisš

v&S«wj'« ,^—~—~~-—-———"

Valdības darbība.
tffnfstru kabineta seae

1922. g. 11. jūlijā.

i Uzņem 572 personas Latvijas pa-

vitnieribā noraida 42 personu u-

guSufSē] uzņemšanas Latvijas pavalst-

^f^leceļ līdzšinējo jaunāko kandidātu

pie Liepājas apgabaltiesas Teodoru

Vegueri par miertiesnesi pie tas

P*Atļauj Polijas pavalstniekiem

T Taras ke vica m un Arkādijam

S m o 1 i č a m darboties baltkrievu sko-

lotāin vasaras kursos. .
4 Atjauj Krievijas pavalstniekam

Dr. Feodorovam darboties ka valsts

ierēdņu ārstam Daugavpili.
5 Atļauj Polijas pavalstniekam

T Semionovam pagaidām ieņemt

vecticībnieku dudinātajā amatu Mos-

kvinas draudzē, Daugavpils apriņķi.
6 Atļauj Latvijas Sarkanam Krustam

sarīkot tekošā gadā pieckiasīgu naudas

loteriju te 3a par 20.801.000 rbļ. kop-
sumā.

1922. gada bibliogrāfija.*)
Pirmais ceturksnis.

Valsts bibliotēkas sakārtojums.A.Ointera redakcija.

0. Vispārīgi raksti.
010. Bibliogrāfija.

Gulbja, A. Grāmatu apgādniecības kata-
logs. Rīgā, 1922. Sab. «Latvijas
Sargs" spiestuve. 8° (19X13) 34 1. p.

040. Dažādu rakstu krājumi.

Lapu pa lapai. Sakopojis J. Grīns.
.Bērnu un ? jaunības literatūra" V.
Otrs, pārrediģēts izdevums. Cēsīs,
1922. O. Jēpes apg. Dr. .Dzintars"
druk. 8° (20X13) 61 I. p. 25 r.

Saturs: J. Jaunsudrabiņš. Oazeits ar
līlītn rogīm.—J. Bankava. Čigānu bērni.
— J. Grīns. Ģirta Aizupa ceļojums
uz Gvineju. — J. Kārstens. Zīmējumi.
— J. Jaunsudrabiņa. Pusbibele. —
A. Smilga. Traģisks notikums. —
Herm. Vāgnera. Kamenes. — K-
Egles. Rumulēs. — V. Garšina. Pa-
saka par krupi un rozi. — Dzejoļi
no Ed. Vulfa, Silieša, Ed. Ersa, P.
Ermaņa, Teodora, Švabes, Ed. Lej-
galieša un A. Bārdas.

Rudzu maize. Jāņa Kārsteņa sakopojums.
Otram izdevumam sagatavojis un pa-
pildinājis K. Egle. .Bērnu un jaunī-
bas literatūra" IV. Cēsīs, 1922. O.
Jepes apg. Dr. J. Petersona druk.
8° (20X13) 80 1. p. 25 r.

Saturs : Birznieku Zofija. Dziesma
par arāju. — J. Kārsteņa. Trīs tēlo-
jumi. — Aug. Kalniņa. Kā viņi balti
tika. — M. Pūriņa. Mans vectēvs.—
A. Zaiguma. Gravā. — J. Pāvila.
Maza glezniņa. — Rob. Eidmaņa.
Putenī. — K. Egles. Zaķiša bēdas.
— Tautas pasakas. — K. Hamsuna.
Ziemas svētki kalnos. — M. Vasiļa.
Negaiss. — O. Krieviņa. No dabas
valsts. — Dr. P. Strautseļa. Adas
kopšana un norādīšana. — Dzejoļi no
Birznieku Zofijas, Teodora, J. Kār-

*) Rakstība piepaturēta tāda, kādā iespiesti
attiecīgie izdevumi. Vienīgi gotu burtu vieta aiz
techrtiskietn iemesliem IHoti latiņu burti. Iekavās
atzīmēti redakcijas papildinājumi. Dr. = drukāts ;
druk.= diukatava.

steņa, K. Strāla, Burtnieces. J. Jaun- ļ
sudrabiņa, Ed. Vulfa, Rob. Eidmaņa,
R. Skargas, R. Egles, K. Veinberga
un M. Vasiļa.

Semgales dahrfos. II. Jaunatnes rakftu
krabjums. J, Lapiņa redakzijā, (Jel-
gawā) 1922. Jeigavvas Reālās Ģim-
naiijas ildewums. Wairumā pee A.
Gulbja, Rigā. Eefp. Ed. Lahzis, Sch.
Schulzs unbdri, Jelgawš. 8° (23X15)
103 1. p.

Satura: Jelgavas Reālās Ģimnāzi-
jas audzēkņu anaļi 11 : 1) B. Jiir-
gensons. — Materiālisms un ideā-
lisms attīstības gaitā. 2) Edg. Sūna —
Lesinga Laokoons. 3) Art. Tilmans —
Seno grieķu gars. 4) Skolnieku paš-
darbība.

Ziemas vakari. Kārsteņa, Jāņa sakopo-
jums. Otram izdevumam sagatavojis
un papildinājis K. Egle. «Bērnu un
jaunības literatūra" II. Cēsīs, 1922.
0. Jepes apgādiens. 8° (20X13) 64
1. p. Dr. J Petersons. 25 r.

Saturs: M. Vasiļa. Sārtroztte. —
J.Karsteņa. Skumja vasara. — J.
Kārsteņa. Baiga nakts. — Aug. Kal-
niņa. Uz kalnu. — Tirzmaliete.
Naktī. — A. Kuprina. Aizmirstais
skūpsts. — J. Baloža. Kālab pastāv
tiesas, cik no tam labuma un ļau-
numa. — K. Zuikas. Ceļojums uz
mēnesi. — Kamilla Flammariona.
Zibeņa niķi. — Dzejoļi no M. Va-
siļa, J. Kārsteņa, L. Bērziņa, Vijuma
Kruzas, J. Pāvila, Teodora un Fr
Malberģa.

050. Periodiski izdevumi.
Žurnāli.

.Adventes Vēstnesis". 1922. 6 gads
Mehnefchraksts. Jfdevveja : '

Latw '
Sept.(ītās) D.(ienas) A.(dventes dr '
(audzes) $aweeniba. Redaktors- JSchneiders. Dr. J. Mitrevvitza druk
Rigā. (Redakcija: Rīgā, Dzirnavu ielā47.) 40 (25X18). Divslejīgs iesrS-
dūms. 16 1. p 5 r.

.Arodneeks" (1922. III. gads). Latvvijas
Arodu beedribu Zentralbiroja orgāns
Jlnahk 2 reif mehnefi. Jldeweis '?
Latvvijas Arodu Beedr. Zentra ibirojs '

{ Redaktors: E. Morizs. D . E. Pihpiņa

un J Upmaņa druk. Redakcija : Rigā,
Mat.ia eelā te 11/13,dl 6. 4° (33X24).
Divslejīgs iespiedums. 8 1. p. 3 r.
(Līdz 1921. g. 1, maijam iznāca 1
reiz nedēļā; pee tam apstājās iznākt.
1922. gada pirmais numurs iznāca 1.
februārī.)

.Atvase". 1922. (I. gads.) Dzērbenes
draudzes H. pak. pamatskolas Litera-
risks skolēnu žurnāls. Jzdevis skolēnu
pulciņš .Atvase". Redaktors: V.
Augstkalns. Druk. Rud. Jēpes tioogr.,
Cēsīs. 4° (25X18) 16 1. p.

.Auftotchā fatle". Wallts Leepajas Widus-
fkolas Literariskā Pulziņa Mehnefch-
raklts. Redakzijgs komifija: A. Ro-befchneeks. R. Gulbis. J. Pehks Fer
Penkoks. E. Niedol. A. Weniņ. Druk. "
pee A Gutmaņa Leepajā. (Divslejīgs
iespiedums.) 4° (22X18) 161. p. te\
iznāca 1921. g. decembrī. Tekoša
gada I ceturksnī nav iznācis.

.Zianas Sargu Balfis*. 1922. 2. gads
Latvvijas Evvaņģeiifko Brahļu Draudfchu
^avveembas orgāns, (iznāk reizi mē-
nesi.) Redaktors H.Auders. Jfdevveja-Latvijas Ew. Brahļu draudkhu Sa ^
Y£n?- m';- J" °PP eUa *£,
(26xf9j a8Tpl3tT*™*°

.Darba Teesibas" 1922. (II. gads.) Žur-na s zocialpolitikas un daVoa aizsar-dzjbas jautāj umiem. (i2nāk vienreiz
SSL?•iJu atbild SdS-
Oš nš bft;- EmP&&' Alb.Osiņs. JnL Treimanis. Izdevējs: Ri^asslimo kasu starpbirojs. E, P p K
l Upmaņa druk. Redakcija: RīgāDzirnavu^elā 115.

4«

(26X18) T6 '
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tors fr i
diVr?mēnesI ) Redak-
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nedeļas.) fesn
(

J ;,f(Iznāk iki**-; tesp. satiksmes ministrijas

druk., Rigā. 4° (26X18). (Di'/siejigs
iespiedums.) 8—16 1. p.

.Ekonomists". 1922.3. gads. Finansu,
tirdzneecibas, mpneecibas, lauk-"
saimniecības, apgādības un ko
operācijas žurnāls, (fznāk divrei:
mēnesī.) Izdevēja: Finansu Mi-'
nistrija. Redaktors: A. Kārklinš. b\
spiests Va'stspapiru spiestuvē Re-
dakcija : Rigā, Nikolaja ielā 1* 2.
4° (31X23). (Divslejīgs iespied»)
40—64 1. p. 30 r.

.Kriltiga Balfs" 1922. (II. gads.) HnaB
1. un 15. mehnefcha deena un W
piefuhtita katram, kas peedaiās pīt

fchi laikrakfta ifdofchanas ar «IlMf
fchansm, fpalvvu un naudas ieedo

. jumierii. Redaktori: A- Eichinaii»
un A. Dinbergs. lldevveja: Latwiļa|
Baptiftu Sabeedriba. Dr. . « Dima»
druk. (Redakzijā: E. Eicfauanis W
palta kaft. 349). Divslejīgs tep*
dūms. 4° (27X18)" 16-32 l P- .

.Kriltigs AiIItahwis" 1922. 9*®™ g
gads. Garigs mehnefchrakits. Ķ
daktors: AFreibergs Ho»J
Latvvijas MetodiUu Sabeedriba. (lļ
E. Pihpiņa un I. Upmaņa Jļ
(Redakcija: Rīgā, Marijas?teļa*'
Divslejigs iespiedums. 4° («A
8 1. p. 5 r. . njļļf.

Uzskatams kā apstājušas ,f«

sibas Balss* turpinājums. m
.Ilustrēts Žurnāls*. 1922 <« |J;

(Iznāk vienreiz mēnesi)- Ke ,^j<
Albrets Prande. Izdeweja: \»y

Telegrāfa Aģentūra. Dr.grp
-Dzintars" . Redakcija: W&> -j?

rova ielā Ka 4. 4° (29X22) 1D

l. p. Divslejigs iespiedums. ,

.īrnieks", .Der Mieter"
^
,riaH»« „

(Apstājies iznākt. Iznāca viens »

1921. gada decembrī UfPļļļ. \$
.Izglītības Ministrijas Mine»«B» jķ

(III. gads.) Izdevēja: j^V
nistrija. Redaktors T. Zerfej»^m
J. Petersona druk. Redakciļa-

^^
Nikolaja ielā Ns 36-a. * v

112 1. p. 50 r.
(Turpaāk vēl)

Prese.
lūzums igauņu strādnieku kustībā.

„Pāewaleht" raksta 9. jūlijā:
Kā zināms, igauņu komunisti un neat-
karīgie sociālisti pēdējos gados tikai Ja-
pēc bija ieguvuši vadošo lomu strād-
nieku garīgi mazāk attīstītā daļa, ka tie
strādniekiem deva vislielāko brīvību un
algu jautājumā visus pārsolīja.

Strādnieks, kasmaž ko saprata_ valsts
saimniecības jautājumos, kas visas kara
ļaunajās sekās uzskatīja par vainīgiem,
kā viņam to mēģināja iestāstīt pilso-
niskās un citas partijas, kas stāvēja pa
labi no komunisma, tāds strādnieks ne-
maz nepētīja pakaļ, vai visus komunistu
skaistos solījumus dzīvē var izpildīt.
Bija ticība, ka padomes vīri dara visu,
bet citi liek tiem visādus šķēršļus ceļa.

Tagad tomēr rādās, ka strādnieki vairs
netic saviem devīgiem visādu labumu
solītājiem. An pali neattīstnākie strād-
nieki liekas sapratuši, ka tukši solījumi
un gaisu satricinošas prasības nav at-

nesuši strādniekiem nekadttuT^
Kāds labums, piemēram, atlēca ?"niekiem, kad _ neatkarīgie sociāli!?11"

""savām
pārspīlētamprasībām izjaUp.ar

jauktās komisijas darbu? Šogad i
strādnieku algas tāpēc palikušas „« '
mētās. Vai atkal ko ieguva lauk?- '"
nieki, ja viņu kongresā standail r
runāja par vispasaules revolūciju » ^
tiem problemiem? JUUū ci-

Laukstrādniekiem pavasarī bija d
rūpju. Sūtīdami savus priekšstāviu! l
kongresu, tie_ cerēja, ka kongress aosL^
dīs ari jautājumus, kas attiecas Euz igauņu laukstrādnieku dzīvi ļr
kongresā runāja par .krievu revolucii
cietokšņa" stiprumu un par tamlīdzīgs
jaukām lietam, kam, diemžēl, ar 3,7strādnieku dzīve_ s apstākļu uzlabot
nebija neka kopēja. aDB

Saprotams, laukstrādnieki taisīja savslēdzienus
^

un 3. internacionāles vī"iespaids saka pie strādniekiem zust ļ?
višķi vēl tāpēc, ka neatkarīgie sociālisti
iespiezdamies laukstrādnieku savienība
valdē, apsolīja darīt brīnumus laukstrā/
nieku organizadjas darbā, bet tagad tieplešas paši sava starpā un aai ziņā ned«par visai spīdošu paraugu strādnieku ko-
pības sajūtas audzināšana.

Šopavasar arodu savienību centralpa-
dome izstrādāja jaunas algu normas, pēc
kuram strādniekiem pieuācās 9500 Udz11000 marku mēnesī. Ar to gribēja rādīt
ka vienīgi centralpadomes vīri ir tie, kas
grib strādniekiem palīdzēt izkļūt no'

ma-
teriālam rupem. Nebūt nav jāsaka, h
minētās algu normas būtu pārāk lielas*
karu un grūtos laikus pārcietušie strāi
nieki varētu patērēt vēl lielākas mēnej.
algas. Žēl tikai, ka tie vīri, kas prasīja
algu paaugstināšanu par 100°/o, neaizrādīja
arī uz avotiem, kur varētu smelt milzi
sumas šādu prasību izpildīšanai.

Strādnieki it labi saprata, ka lieta
grozās ap parasto putekļu sacelšanu, tu
11.000 marku lielas algas jautājums pa-

lika gaisā karājoties. Dažās sapulcēs
gan pieņēma centralpadomes uzstādītās
algu normas, bet šais sapulcēs bija iera-
dušies tikai kādi desmit komunisti, kas
piekrita paši saviem priekšlikumiem.

Strādnieku tagadējo gara stāvokli vēiā
ņemot, var teikt', ka igauņu arodsavie-
nības ar savu tagadējo valdi vairs ne-
spēlē lielu lomu strādnieku kustībā.
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Vadoņiem vairs nav tās uzticības un
Iftoritates, kā to redzam piemēram
vācijā kur labi organizētie strādnieki
«stājas tik plašos apmēros pret reakciju.

igauņu strādnieku kustībā iestājies
tūzums, komunistiem un viņu pus-
*u rāļjefa __ neatkarīgiem

^
sociālistiem pa-

nākumi arvien samazinās, kā to sevišķi
Lēja redzēt Kingisepa nāves gadījumā
izsludinātā protesta streika sabrukuma.
Vil gan var Paiet_ llgāks laiks, kamēr
strādnieki nodibina^ organizācijas, kuras
valdība un darbdeveji varēs uzskatīt par
īstām strādnieku priekšstavem, bet tukšu
vārdu skandināšaoa un strādnieku mā-
aisaua ir jau savu laiku pardzīvojuse.

Iekšzeme.
Traktoru sacīkste.

Zemkopības ministrija sarīkoja 9. jūlijā
Vecpiatonē otra Rīgas izstāde izstādīto
traktoru sacīksti. Sacīkste notika zem
augstskolas un lauksaimniecības depar-
tamenta speciālista uzraudzības. Kā in-
teresenti bija ieradušies priekšstavji no
zemkopības un ārlietu ministrijām, Vā-
cijas sūtnis, Amerikas konsuls, Zviedrijas
konsulāta priekšstāvis,_ padomju Krievijas
„Vņeštorga" priekšstavji, Latv. lauks,
centralbiedribas, Latv. lauks. ekon. sa-
biedrības, sabiedrības .Konsums" un
dažādu lauksaimniecības biedrību priekš-
stavji, inženieri, agronomi, lauksaimnieki
un pāri par tūkstoš zemkopju. Sacīkstē
piedalījās 12 traktori, starp tiem 5 vācu
(Hansa-Lloyd, Hercules, Kosto, Kdrtir,
Stock), 4 amerikāņu (Case, Fordson,
Oil-Puli, Titan), 1 zviedru (Cvclon), 1
angļu (Boon), un 1 somu (Cuilervo).

Sacīkstes rezultātus attiecīgā speciālistu
komisija visdrīzākā laikā sakopos un
darīs pieejamus interesentiem.

Ārzemes.
Finansu ministru konference.

Parīzē, 11. jūlijā. .Intransigeant"
ziņo, ka Anglijas ministru kabinets licis
priekšā sasaukt visu Eiropas valstu finansu
ministru konferenci, uz kūju nepieciešami
uzaicināms ari Savienoto valstu priekš-
stavis. Šīs konferences uzdevums būtu
apspriest markas kursa krišanas iemeslus.

LTA.

Svinamas dienas Vācijā.
B er 1 i n ē , 11. jūlijā. Vācijas iekš-

lietu ministrs iesniedzis valsts padomei
likumprojektu, pēckura par svinamām
dienam visa Vācija uzskatamas 2 liel-
dienu, vasarsvētku un ziemassvētku die-
nas un 11. augusts, kamēr Dienvidvācijā
bez tam vēl par svinamo dienu uzska-
tami svēta vakara ēdiena svētki un Zie-;
meļvācijā — lielā piektdiena. LTA.

Kā vācieši soda savas sievietes, kas
ielaidušās ar sabiedrotiem.

Bordo, 11. jūlijā. (Radio.) Pēc
sabiedroto nodaļu aizbraukšanas no
Gleivicas vācieši nogriežot matus sievie-
tēm

^
kurām bijuši sakari ar sabiedroto

zaldātiem, vai metot šīs sievietes ūdenī.
Arī Opelna notiekot tas pats. LTA.

Ukūn milfllB nislui toVnt
1922. gada 1t. burtnīca

iznākuse asi dabūjama valsts spiestuvē,
pilī, 1. istabā, kur ari vienīgi jāgriežas
:-: ar pieprasījumiem. :-*

Maksā bez piesūtīšanas 18 rbļ.,
:-: ar piesūtīšanu 20 rbl. :-:

Saturs:
99) Likums par elektriskām stacijām,

ietaisēm un vadiem.
100) Likums par izgudrojumu, modeļu

un preču nozīmju aizsardzības ap-
liecību un patentu izdošanas kār-
tības noteikumu grozīšanu.

101) Likums par valsts biblīojeku.
102) Likums par centrālo grāmatu ka-

talogu.
103) Likums par latviešu ortogrāfija*

jautājuma nokārtošanu.
104) Likums par akcizi no naftas pro-

duktiem.
105) Likums par zīmognodokļa sodh

atlaišanu.
106) Pārgrozījumi un papildinājumi

nodokļu likumos.
107) Noteikumi par valsts uzņēmumos

un iestādēs caur nelaimes gadī-
jumiem cietušo strādnieku un kal-
potāju nodrošināšanas lietu nodo-
šanu darba ministrijai

108) Latvijas nacionālās operas statūti.
109) Latvijas nacionālā teātra statūti.
110) Noteikumi par šoseju un zemes

ceļu valdi.
111) Valsts papiru spiestuves statūti.
112) Noteikumi par darba aizsardzība

un strādnieku apdrošināšanu.

Ipiķiemi aipiii.
Valsts tipogrāfiju, Rīgas pilī, ist. 1,

dabūjamas dažāda biezuma, pēc
darba ministra apstiprināta parauga:

1) Strādnieku darba grāmatiņas.
2) Strādnieka saraksta grāmatas

(forma N» 51).

3) Vispārīgās strādnieka aiga rž-
kinu grāmatas (forma j* s».

Tieslietu ministrijas kodifikacijas nodaļas
izdevumā iznākuse grāmata

liiii Api saraksts
kas iespiesti .Valdības Vēstnesi*

no 1919. g. 1. augusta līdz 1921. g.30. zept.
Saraksts sastādīts pēc resoriem na

priekšmetiem alfabētiskā kārtībā, ar dažā-
diem norādījumiem un atzīmēm.

Dabūjams valsts spiestuvē, pilī 1. istabā,
kur ari vienīgi jāgriežas ar pieprasījumiem.
Maksā30 rbļ., ar piesūtišanu pa pastu 33rbļ.

Valsts tipogrāfijā
Rīgas pilī, ist. N» 1, dabūjamas blankas
un gatavas grāmatas saskaņā ar 1921. g.
.Valdības Vēstneša" N°Ns 66., 67. un 69.

iespiestiem noteikumiem par

SrāmMīDu un norild-
nāštinos mMMi Iestādēs.

Valsts tipografllfi
ir dabūjamas:

pārtikas, ražotāju un patērētāju
biedrību un kooperatīvu gada

pārskatu BLAHKAS
priekš pārskatu publicēšanas .Valdības

Vēstnesī* un .Ekonomistā*.

:-: Blankas maksg 80 kap. gabalā. :-:

Līkumo iii valdības nojumi krājumi
- par 1919., 1920. un 1921. g.

Iesieti vākos, dabūjami

Valsts tipogrāfijā, Pilī, istaba 1.
Maksā: 1919. g. bez piesūtīs. 137 rbļ.,

ar piesūtīšanu 145 rbļ.;
1920. g, bez piesūtīs. 100 rbļ.,
ar piesūtīšanu 108 rbļ.;
1921. g bez piesūtīs. 260 rbļ.,
ar piesūtīšanu 275 rbļ.

Latvijas Satversmes Sapuices 1922. g.
23. maijā pieņemtais

Muitas tarifs
(.Vaid. Vēstu.' 116. num. no 26. maija)

dabūjams
Valsts tipogrāfijas kantori,

Rigā, pilī Nš 1.
Maksā 25 rbļ., ar piesūtišanu 27 rbļ.

Valsts tipogrāfijā
dabūjami no finansu ministra apstiprināti

Pagaidu noiiii
par Bifigaierlski sgBiisaNroMāOB

(iespiesti .Valdības Vēstneša" 1922. g.
59., 60. un 61. num.).

Maksā 10 rbļ., ar piesut. pa pastu 11 rbļ.

Pārskatu un sarakstu biankas
norēķināšanai valsts iestādēs,

pee finansu ministrijas apstiprinātiem
paraugiem (skat. šā gada 27./IV. .Val-
dības Vēstneša" N« 93) dabūjamas

Valsts tipogrāfijā, pilī.
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VALSTS TIPOGRĀFIJĀ
dabūjama atsevišķa brošūra

Instrukcija par bāvkoku izsnieg-
šanu no valsts un komunalmežiem
uz 1920. g. 21. decembra likuma pamata,
lesp.. Valdības Vēstneša* 1921.g. 32. num.
Maksā bez piesūtīšanas 10 rbļ., ar pie-

sūtīšanu 11 rbl.

Tirdzniecība un
rUpniaoība.

Rlgss ostā ienākuši ku$).
10 jūlijā.

Latvija, latviešu motorkuģis, 79 reģ. ton. brutto,no
Lilastes ar malku.

Lotas, latviešu burenieks, 79 reģ. ton. brutto, no
Pabažiem ar malku.

11. jūlijā.
Maiga, latviešu tvaikonis, 141,27 reģ. ton. brutto,

no Salacgrīvas ar kokiem.
Prinzes Julianna, holandiešu burenieks, 104 reģ.

ton. brutto no Stevns Klint ar kritu.

Kursi.
Rīgu MiH, 1S22, gadi 12. jūliji.

Zetta īsta f&2S032 gt.) . . . 50.00
Amerikas dolāra 254.00 — 260 00
Angļa saStd^a 1134—1154
Fraaciisa trenks . .......j 2050 — 2100
Beļģijā» &3Bfcs 1950 — 20 03
Šveices iea*fla .,...,. 48.75 — 49.75
Zviedrijas taosa ...... 66 25 — 67.25
Norvēģi^ kross 41.50 — 42.50
Dānijas krona . ....... 5500 — 56.00
Ģechosiovaka fefs^s .....i ? 6.14 — 624
HofandM fcsidestiī ..... 99.00 — 100 50
Vācijas *s*rKS 0.48 — 0.53
Somijas marku ....... 5.61—5.71
Igaunijas mārks . . . . . . . 0.76 — 0.8;
PoSijaa Bfiitoi ........0.00 — 00.6
Padomes rfeļ .' —
10 Krievijas zcite rbļ. . . . 1225.00
Zelts (Londonā) p&i 1 «mcl tīta

zelta —
Krievijas sufcabs fj*

^ ; ; ; fļļ-ļg}
par 1rU

5°/» neatkar, aizņem. .... 100—105
Rigas biržas komitejas kotacijas komisijas:

Priekšsēdētājs A. Kacens.
Zvēr. biržas mākleris P. R u p n er s.

No Elsas ostas izgajušt ku&l.
10. jūlijā.

Itforden, vācu tvaikonis, 496 reģ. ton. brutto, uz
Klaipēdu tukšā,

tiunterfield, angļu tvaikonis, 1454 reģ. ton. brutto,
uz Grangemouthu ar blankām un liniem.

Antilope, vācu motorkuģis, 173 reģ. ton. brutto,
uz Amsterdamu ar kokiem.

Mendip Range, pad. kriev. tvaikonis, 4495 reģ.
ton. brutto, uz Hamburgu ar balasta.

Ērika, latviešu burenieks, 125 reģ. ton. brutto.
Anna, latviešu burenieks, 64 reģ. ton. brutto.
Vineta, latviešu motorkuģis, 90 reģ. ton. brutto,

uz Salacgrīvu tukšā.

Liepājas osts ienākuši kuģi.
8. jūlijā.

Vasa, igauņa tvaikonis, 506 reģ. ton. brutto, no
Rīgas ar jauktu lādiņu.

9. jūlijā.
Varonis,. latviešu bujtvaikonis, 250 reģ. ton. brutto,

no Rīgas tukšā.

No Liepājas ostas Izgājuši kuģi.
8. jūlijā.

Vasa, igauņu tvaikonis, _ 506 reģ. ton. brutto, uz
Darlcigu ar jauktu lādiņu.

Alvina, vācu tvaikonis, 1115 reģ. ton. brutto, uz
Karalaučiem ar malku.

Ventspils ostā ienākuši icugL

7. jūlijā.

Fridrichs, latvieša burtvaikoais, 68,74 reģ. to».
brutto, no Liepājas tukšā.

Zaturn, norvēģu tvaikonis, 1119,79 reģ. ton. brutto,
no Rīgas ar plankām.

Literatūra.
Latvijas Biškopis, te 7. 1922. g.

Redaktors; H. irons.
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Telegramaa.
(Latvijas tstegtaSs Ējjaaisfsa žrsemja telegiseru)

Romā, 11. jūlijā. Pēc ziņām no
Milānas, Sestri Ponentē arestēts 61 ko-
munists, kas gribējuši atbruņot kara-
spēku nodaļu, kura viņu pašu apsar-
dzībai bijuse izsūtīta pret fačistiem.

Lifildā, 11. jūlijā. (Radio.) Loid
Džordžs paziņoja apakšnamā, ka valsts
finansielais stāvoklis šimbrīžam neatļauj
Anglijai nodarboties ar projektiem par
tuneļa būvi zem Lamanšas kanāla, kurš
savienotu Angliju ar Eiropas cietzemi.

Parizē, 11. jūlijā. 11. un 12.
jūlija Sorbonas augstskolā un Ēģiptes
muzejā Parizē svin pirmā hiroglifa iz-
tulkotajā Šampoliona simtsgadu piemiņas
svētkus.

Latgales apgabaltiesas i. civil-
nodaļa,

at šo izsludina vispārībai, ka 25. marta
1920. gadā mirušā Domopoles pagasta,

Ludzas apriņķa piederīgā Andreja Jēkaba
d. Lazdiņa notariālais testaments, ar kuru
testatora ku-tama un nekustama manta
aovēlēta Andrejam Kārļa d. Akmentiņam,
ar apgabaltiesas 1921. g. 7. decembra
lēmumu apstiprināts un izdots Andrejam
Kārļa d. Akmentiņam.

Daugavpilī, 30. jūnijā 1922. g.
L. Nb 293/1921. g.

Priekšsēdētājs J. Kal acs.
Sekretāra v. J. Gulmans.

Latgales apgabait. 1. civilnodaļa,
ar šo paziņo vispārībai, ka 1920. gadā
17. februārī mirušā, Ludzas apriņķa,
Pildas pagasta piederīga Ivana Ananija
dēla Belova-Nikitina privattesta-
ments, a_r kuru testatora kustama un
nekustama manta novēlēta Matrenai
Tritona m. Grjaznovai, ar apgabal-
tiesas 1921. gada 9. marta lēmumu ap-
stiprināts un izdots mantiniecei.

Daugavpilī, 1922. gadā 30. jūnijā.
L N° 133/192L gada.

Pri ; kšsedetajs J. K a 1a c s.
Sekretāra v. J. Q u t m a n s.

Latgales apgabait. 1. civilnodaļa
ar šo paziņo vispārībai, ka 1920. gada«o. apriti miruša Korsovas pag., Ludzas
apr., piederīga D e m e n t i j a Jēkaba d.
LJustika privattestaments, ar kuru
.estatora kustama un nekustama manta
novēlēta Antonam, Veronikai, Izabellai,
Jadvigai, Elenai un Marijai Ljustikiem,
« apgabaltiesas lēmumu 1922.g. 3. maijā

.apstiprināts un izzniegts mantiniekiem-t)ustikiem .
Daugavpilī, J922, g._ 27. jūnijā.

P-'iekšsedētajs J. K a t a c s.
Sekretāra vietā J G u t m a n s.

Latgales apgabaltiesa, I. civilnod.,
ar šo izsludina vispārībai, ka 1921. g.
i; ^bruari mirušā Rēzeknes apr., Gzoi-
™l . 38 Pag- piederīgā Vladislava Viken-n ia d. Pavra notariālais testaments, ar
*fu testatora kustama un nekustamamanta novēlēta Antoniņai Ivana m. Pavra,« apgabaltiesas .922 g. 12. aprija lē-aiumu apstiprinOts un izsniegts raanti-
2I?£«Antoninai Pavra.

Latgales apgabaltiesa, I. civilnod.,
ar so paziņo vispārībai, ka 1921. gada
£3 janvāri miruša Andrupinas pagasta,
Irānai ?p?n*a piederīgā Ignatija
ar L,, \ Atltonevka privattestaments,
manti" testatora kustamā un nekustamā
S novēlēta Jāzepam Aloizija d.
10 rn ™' ļapgabaltiesas 1922. gada
«nān»V aiJ? !emi!ra'J apsriprināts un izdots^antimekan, . L K^ 213 1922. g.ua,igav,ii, 1922. g. 27. jūnijā.

Priekšsēdētājs J. KaJacs.
sekretāra vietā I Gutmans.

Daugavpils apriņķa priekšnieka palīgs
2. iecirknī izsludina par nederīgu Lat-
vijas pasi, izdotu no Rīgas pilsētas
7. iecirkņa policijas priekšnieka 191v\ g.
13. decembrī, zem Nš 42558, uz M a r i j as
Jāņa m. K r i e v a n vārda. N» 4102.

Lielsesavas pag. valde izsludina par
nozaudētu Latvijas iekšz. pasi, izdotu
no šās pagasta valdes 1920. g. 8. maija
zem N° 244 uz Jura Pētera d. R e d i -
son a vārda.

Valtenbergu pag. valde izsludina par
nederīgiem sekošus Emilam Teņa d
Rauskam izdotus no šīs valdes doku-
mentus: Latvijas pasi 1920. g.
11. aprilī J* 644 un zirga pasi 1920 g.
11. maijā J£ 182.

Līvānu pag. valde izsludina par ne-
derīgu kā nozaudētu zirga pasi zem
Nr. 1038, 1920. g. 20 oktobra izdotu
no šīs pag. valdes uz CvetkovaAnisima
Lariona d. vārda.

Gaujenes pagasta valde izsludina par
zudušu kara kljusības apliecību, i/dotu
Zāli tem ', Arvidam Otto d., no 7. Si-
guldas Rāja. pulka 192i. g. 28.novembri
zem J* 1206.

Latvijas dzelzsceļu policijas Valmieras
nodaļas priekšnieka palīgs izsludina par
nederīgu kara klausības apliecību, izdotu
no Valkas apr. apsardzības priekš )ieka
1919. g. zem N» 63, uz Jāņa Pētera d.
J a n s o n a vārdu.

Ilūkstes apriņķa priekšnieka palīgs
I. iec. izsludina par nederīgām sekošas
iekšzemes pases, kuras pieteiktas pat
nozaudētām: 1) izd. no Grīvas policijas
priekšnieka zem Nš 527 uz Fedota Egora
d. un zem Nš 526 uz Efimijas Andreja
m. Estamonov vārdu; 2) zem Ns_ 103,
104 uz Annas un Friča Benson vardu;
3) zem Nš 276 uz Elizabetes Jeliseja m.
Sergejevas vārdu; 4) zem Ns 589, izd.
no Ilūkstes apr. I. iec. priekšnieka pal.
uz Teofijas Miķeļa m. Zukovskajas vardu
un J5) personas apl., izd. no Rēzeknes
karagūstekņu un bēgļu atsvab. kom. uz
Franča Aleksandra d. Truskovska vārda,

Latgales apgabali, I. civ. nod.,
uz lik. par laulību un 50. un 77. p. p.
pamata, ar šo dara zināmu, ka tiesa
1922. g. 31. maijā Veras 'Ādama m. Ka-
minskas prasības lietā pret Viktoru Vik-
tora d. Kaminski par laulības šķiršanu —
nosprieda aizmuguriski: — laulību, no-
slēgtu 1910. g. 25. aprilī Borovas pa-
reizticīgo baznīcā pie Drisas stacijas,
starp Viktoru Viktora d. Kaminski un
Veru Ādama m. Kaminski, dzim. Pest-
mal, šķirt.

Ja atbildētājs civ. proc. lik. 728., 731.
un 748. p. p. paredzētā laika neiesniegs
tiesai atsauksmi vai pārsūdzību, tad
spriedums stās'es likumīgā spēkā.

Daugavpilī, 1922. g. 27. jūnijā. LNš311
Priekšsēdētājs J. Kal acs.

Sekretāra vietā J. Gutmans.

Upesmuižas pagasta valde, Aizputes
apriņķī, izsludina par nederīgu, kā no-
zaudētu, karaklausības apliecību, izdotu
no 12. Bauskas kājnieku pulka koman-
diera 1922. g. 14. janvārī zem Nš 1675
uz Emiļa Indriķa dēla Valdmaņa
vārda. ' 706

Aizputes apriņķa priekšnieka palīgs
par 2. iecirkni izsludina par nederīgu
nozaudētu Latvijas iekšzemes pasi zem
Ns 503, izdotu no Bātes pagasta valdes
1920. g. 19. jūnijā uz Annas Jāņa m.
Mēness vārda.

Bauskas apriņķa priekšnieks Izsludina
par nederīgu nozaudētu pasi, izdotu no
Lietavas priekšstāvja Amerika uz Jura
Jāzepa d. Pile vica vārda. 883a.

Bauskas apriņķa priekšnieks izsludina
par nederīgu, kā nozaudētu, Codes pag.
aizsargu nodaļas dalībnieka apliecību
zem Ns 287, izdotu no Bauskas apriņķa
priekšnieka 1921. g. 29. julījā uz Andreja
Kalniņa vārda.

Tukuma apriņķa priekšnieka palīgs
I. iecirknī izsludina par nederīgu nezau-
dēto iekšzemes pasi izdotu no Cērkstes
pagasta valdes 23. septembri 1921. gada
zem N» 390 uz Jēkaba, Miķela dēla
E i č h e vārda.

Nozaudēta
Odesas dzimtsarakstu nodaļas laulības
šķiršanas apliecība Nr. 70, 1919. g.
30. marta, starp Annetu un Pēteri Prie-
dīti, kura skaitāma par nederīgu.

Jelgavas apriņķa priekšnieka
palīgs 1. iecirknī

izsludina pieteikto par nozaudētu zirga
pasi, izdoto no Dobeles pilsētas valdes
š. g. 20 martā zem Nr. 43, uz Kārļa
Kurca vārda, par nederīgu.

Samaksas zītniu
grāmatiņas

pēc .Valdības Vēstneša* Nš 187., m
22. augusta I. g. publicēto rīkojumu

par traktieru, kafejnīcu, kondi
toreju un viesnicu apgrozījumi;

nodokli
dabnjsmi Valsts tlposratiiā, pilī Nš 3

par 9 rbL grāmatiņa
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pamatodamies uz likuma pat uzvārdu
«saiņu 15. septembrī 1920. g. p. 10,
d»a zināmu, ka uz: l\ Ernsta Eduards
Friča d. Irberga, 2) Kris>fpa Viļā d.
Pulle un vigas sievas Lavīzes Jura m.
dzim. Zvirbul, 3) Katrines Jāņa m.
Grandovski, (šķirta no vira Pūtākas)
ao dēla Eduarda Antona d. Pulakas,
4) Kārļa Pētera d Puppa un viņa sievas
Annas Jēkaba ra., dzira Kalniņ un
5) Harija Gotlība d. Krastlņa — attiec,
lūgumiem, kuji izsludināti .Valdības
Vēstnesī* Nš 77, 4. aprīli š. g. un pret
kuriem triju mēnešu laikā iebildumi
aav celti, iekšlietu ministrs

nolēma:
i lūdzējiem turpmāk saukties:
1) Ernstam Eduardam lrbergam —

uzvārdā .1 r be r g's-Šred e t's";
2) Kristapam Pulle un viņa sievai

Lavizei — uzvārdā .Pūpols*;
3) Katrinei Grandovski un viņas d.

Eduardam Pulakas — uzvārdā
,S ve ķ i s*;

4) Kārlim Puppa un viņa sievai
Annai — uzvārdā .Romāns* un

5) Harijam Krastiņam — uzvārdā
,Sand el's".

H. Visi dokumenti, kā pases, apliecī-
bas, pilnvaras, līgumi, kvitēs un t. t.,
kas izdoti līdz šim uz lūdzēju vārdiem
ik> visādām iestādēm, kā ari valsts,
amata un privātām personām, ir skai-
tāmi, kā izdoti uz lūdzēju jauna-
jiem uzvārdiem.

Īli. Šie lēmumi stājas spēkā no 4. jūlija
1922. gada; saskaņā ar likuma par
uzvārdu maiņu p. 11.,pievestos lēmumus
var pārsūdzēt senāta administratīvā
departamentā, viena mēneša laikā no
Sa sludinājuma publicēšanas dienas;
pēc šī termiņa notecēšanas sūdzī-
bas netiks ievērotas un lēmumi atzīti
par likumīgā spēkā gājušiem.
Rigā, 8. jūlijā 1922. g. Nš 33259/V.

Iekšlietu ministrijas administratīvā
depart. vtce-direktors J. Kaktiņš

Nodaļas vadītājs J. Silbriedis.

Paziņojums.
Finansu ministrs š. g. 30. jūlijā ap-

stiprinājis statūtus ,Risas savienoto
metalurģisko, lokomo ivu, vagonu un
mašīnu fabriku akciju sabiedrībai
.Fenikss", kur^s mērķis ir: atjaunot un
paplašināt bijušo Rigas vagonbūves un
mechanisko fatJriku .Fenikss".

Sabiedrības dibinātāji ir:
1. Vagonu un mašinu fabrikas akciju

sabiedrība, bij. Bušs, Baucenā.
2. Z. Bleichrodera banku nams, atklāta

tirdzniecības sabiedrība, Bertinē.
3. Peterpils Vagonbūves fabrikas sa-

biedijba, Rīgā.
4. Vispārēja vācu kredi iestāde, akcija

sabiedrība, Lelpcigā
5. Inženieris Jēkabs Gurvičs, Latvijas

pilsoni i.
6. Fridrichs Kett<\ Latvijas pilsonis.
7. Firma Z. un R. Fromhold, Rīgā.

Pamatkapitāls: 5.200.000 zelta fr.,
4000 akcijas par 1300 zelta fr. katra.

Valde atrodas Rī ^
ā.

Tirdzn. un b. nod. pr. A. K a c e n s.
Revidents A. Z a 1 p e t e rs.

Paziņojums.
Finansu ministrs š. g. 7. jūlijā ap-

stiprinājis Peterpils vagonbūves fabrikas
sabiedrības akcionāru pilnā sapulcē,
28. jauvarī 1922. g., pieņemtos statūti
§§4,5., 6., 18, 33., 40., 47., 48., 49.,
53., 55., 56. un_ 57. grozījumus, sakarā
ai ko valdes sēdeklis turpmāk atradīsies
Rīgā, valdes sastāvā vismaz J/3 būs
Latvijas pavalstnieku, _ publikācijas izda-
rāmas .Valdības Vēstnesī" un .Eko-
nomista* u. t. t.

Tirdzn. un b. n. pr. A. Kacen s.
Revidents A. Z * 1p e t e r s.

viiiu iestāžu siuri.
Apsardz. min. ēku un būvju pār-

valdes Daugavpils rajons
ar šo paziņo, ka 14. HSHjS 1922. s.pulksten 13, Daugavpils cietoksnī, biT
fzdoTnam5 ' ra,"0tla teipās' tiks

mazāksolīšanā
remontu darbu izuelGna
Jātnieku pulka rajona ēkujumtiem Daugavpili un zirgu
staļļos Daugavpils cie-

tokšņa ēka Nr. 54.
Rakstiski piedāvājumi slēgtās aploks-

soei šanāViri?daiU'«
maksu ',„Lh° Ib- 2!m°2n°dokļa no-maksu iesniedzami ra onam līdz minē-
m zāksolīšaP n^-

ten 12-- Pie P'edalSs

n.,K a
-no darba '«maksas

aDrimfi? Ttķinū
,- Un note'kumus varapskatīt darba dienās no pulksten9-15 Daugavplk rajona techniskā nodAps. mirt ēku un būvju pārvaldes

J Daugavpils rajons

Iii īliļi !»ii
dažādu maksāj'imo ptedr,-^
tn m jomā K2& g., puiirtS*,**
Rīgā, Audēju iela Ķv 1, tlis ,,; '*vairāksolīšanā Šmsria l«L, *«
tama mant», no.-ērtēta pat 5Atn? ^un sastāvoša no veikala ieiŠT %
viņa par 1921. g. »/o peļņa,„^|

Rīgā, 11. jūlijā 1922. g. ' "^
'
, -il2±!iLQni n^

Rīgas 3. pol. iec. pr^nJe]7
paziņo, ka 15. Ifillļa «22 - '/ 8

10 rītā, Antonijas ielā Mj ī'ģ 1Ts*
pārdos valrSksollšanā Le,bas' ^V'kustamu īpašumu, novērtētu par S"
rbļ dēļ apgroz-juma nodokļa 3

3. pol. iec. priekjņ (oawksļsļ

Vidzemes d-viz. pārvaldes
apgādības da|a

izdos caur mutiskiem torsiem

li sbi sin pinu
divīzijas kafaspēka daiJ

vajadzībām.
To-gi notiks divīzijas pārvalda ,.

gādības daļas kandejā, Rīgā, VidzeJl
kazAtmes; Tambova* ielā 25 ioius
1922. s, pulksten 10 rīta".

Piedāvātāji _ tiek uz.iicmītti lesniert
līdz augša uzrādiu-m laikam nomāksi
ar 30 sant. zīmognodokli lū gumus ņšiespej.ts ar paraugiem, dēļ pielaišanas
pie mutiskas sacensība.

Sīkākus noteikumus var dabūt īaļ
ikdienas minētas pārvaldes apgādības
d ļa. no pulksten 9 līdg 3 pēc pusdien.

Valsts Rūjienas vidusskolā
izsludini uz 25: JāHļu 1972. g., pulku

«S konScurencI
remontdarbu IzdoSanal vidusskolas
ēkām Eriņu muižā.

Tuvākas ziņw rar dabūt darba dieni' no p. 9—3 pee pusd., Rigā, Nkolajt
Ielā .Nš 36-a, skol-i departamentā, istabā
Xs 16, _un Rūjienas valsts vldassMai
kmcleja. Rakstiski priekšlikumi un lī.
gurni pielai't mutiskā sacensībā nomak-
sāti sr 20 zelta sint'mu l'elu zimogno-
dokli līdz ar 10,0:X> rbļ. drošības naudas
iemaksu, iesniedzami skolas kandejā
līdz 25. jūlijam p. 12 d;

Dažādi s«udināj;
Mežotnes pagastam,

Baaskss apriņķī, vajadzīgs

2. ioletijs
priekš Gravtndales pamatskolas.

Kandidāti (-es) tiek lūgti ierasties plf
pagasta pador.es 5:. augustā š. g, pīkst
2 dienā, vai pieteikties «dz minētai difr
nai rakstiski, pielietot attiecīgus doku-
mentus. Alga pēc likuma.

Mežotnē, 6 jūlijā 1922. g. Jfe 534.
Mežotnes pag. va'des priekšsēdētājs

Friedenberg*.
Darbvedis Aug. Miez_āj£_

ŠenBerSfis pagosH
(Bauskis apriņķi), Š=nbeigas ? KrM»
I. pakāpes pamatskolai vajsasf»

skolotājs-pārz inis.
Kandidāti -tes tiek lūgti P'f *g

5. ausustā 1922 S-, pulkstea IZ ^m
Šenbergas pagasta namā, pie P°"'
dēļ ievēlēšanas, uzrādot dokumenti»-

Priekšsēdētājs Cparaksfs ?
Darbvedis iparaKW ^

Rīgas ka r a apriuka V>«gļttS
dina par nederīgu nozaaoeto km .
sibu apliecību zem » 8*92 2. o.g

1920. g!, izdotu no 9. Rezekf.es W ;
pulka komandiera, uz .A lcksanarS'
riiKS H flTnLIiiii i'ārdfl "" ->

Rīgas kara apriņķa pr'«"šn! e^M ausib^par nederīgu nozaudēto **"*' ,„*
apliecību zem J» 3757/a. 13. s^J
1920. g.. izdotu no 3. robežsargu I
komandiera uz N!k©!ela Vl *fļb ioi§&-
kata_vārda. __3—^

Velku pagastavīla^rcēsa W
^sludina par nozaudētu LatvlJ*vai'

zemes pasi, izdotu no šis Pa£2 - 45c
des 2. novembrī 1921. g- zeIfvļien
uz Voldemāra Anža d. Spalvd 508
varda

^
__—-rrļjj

Zasas pagasta valde izsludi na P pļļji
derīgu, kā nozaudētu, ,e

H^ 1922- i-
izdotu no šās valdes 21 tebr- 'jrfi
uz Pētera Mārtiņa d. Auza' $
zem J* 725. —-rjjt.~ Ķoiu^agls?l?a!d^r^talikf V
ar šo izsludina par nederīgu , * {„«

dētu šīs valdes izdotu ļ-aIV , ^31. marta 1920. g. W- 1°uZ ? 83?
Jāņa meitas Jekkal vārda.

Kuldīgas apriņķa valde
paziņo, ka 1& IGtiļā 1*22. 9., P»lk*
1 dienā, tiks pieņemts priekš ZVād»
bērna patversmes

skolotājs-pārzinis»
kāpēc kandidātu ktmgi tiek lūgti pi*
teikties personīgi vai rakstiski W
apriņķa valdes, uzrādot skolota)»
dokumentus. fti ' "

Kuldīgā, 7. jūijā 1912. g. i

Korvas pag. valdV"
««T^A»-"-**

tiks atvērta

.Jilssitt soiar
« darbības rajonu -Korvas pVts.Nodaļas atrašanās vieta - Korvas nagasta namā. "\orvas pa-

Korvā, 4. jūlijā 1922. g.
Priekšsēdētājs A. Voits

. . Darūvedis J. Kupče.

s?jgas apgabaltiesa, t. civt!nod., j
sz civ. proc. lik. 293, 295. 29«, 30i, 309..
311. p. j>. pamata, uz Kristīnes Rtfli,
dzim. Kvlesit, lugurnu viņas -rasības
lietā pret Leonu Tita d. Riti], p«r
laulības šķiršanu, uzaicina pēdējo, kufa
daves vieta tirasitājai nav «inama,
ttastieg viesīi cftru mēnešu '.aikž,

10 Sī sladir.ājuma iespiašanas dienas
.Valdības Vēstiiesī'.

Pie lūguma pielikti: laulības apliecība
un noraksti.

Ja atbildētājs noliktā laiki neieta-
*U<es personīgi vai canr pilBvaiuieko..
;ks nolikta tiesaa sēd* lietas kUrost-
Saņsi aizmuguriski.

Rīgā, 20. jūnijā 1952 fc. >* 433965

Priekšsēdēt. b. v. Šillings.
Sekretāra v. Stūre.

<*qsl8 apgabaltiesa, 1. civilnod.,
uz civ. prec. Uk. 2»a, 2«»&. 298, Sfif,
309, 31 f.p. p. p&maUi, uz Ellzes Stoipe,
dzim. Stal, lēguma viņas prasības lietā
pret Ernestu Eduarda d. Stoipe par lau-
lības šķiršanu, uzaicina pēdējo, kura
dzīves vieta prasītājai nav zināma, iera-
sties tiesā četruMēnešu laikā no
lī sludinājuma 'espiešanas itenaa .Val-
dības Vesinesī".

Pie lūguma pielikti: apliecība par at-
bildētāja prombūtni un noraksti.
ii atbildētājs noliktā laikā neicra-

:Jsies personīgi vai caar pilnvarnieku,
uts nolikta tiesas sēds lietas kiaasi-
Unai aizmuguriski.

Rigā, 20. jūnijā 1922. g. J* 433966
Priekssēd. b. v. Šillings.

Stkretsra v. Stūre.

8II8I mMM, l MML%
az civ. ties. Uk. 1967., 2011.—2014. un
2079. p. p. un Balt. privāttiesību kop.
2451. p. pamata, uz DulIJas Kusa, ai.
Kinson lūgumu uzaicina visas personas,
kuram ir kaut kādas pretenzijas, strīdi
vai ierunas pret šai tiesā 2. maijā 1922. g.
publicēto 6. martā 1921. g., Rigā, mir.
Johana Bernharda Kārļa d. Kusa, ai.
Kinson notarielo testamentu, kā arī
visas personas, kurām ir kaut kādas
tiesīoas uz miruša Johana Kusa,
ai. Kinsona, mantojumu, vai sa-
karā ar šo mantojumu, kā mantiniekiem,
legatarijiem, h'deikomisarijiem, parād-
devēj. un t, t., pieteikt savas tiesības,
pretenzijas un ierunas minētai tiesai
sešu mēnešu laikā, skaitot no šī
sludinājuma iespiešanas dienas .Val-
dības Vēstnesi*.

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

Rīgā, 27. jūnijā 1922. g. >fc 1654
Priekšsed. v. V. Freimanis.

Sekretārs A. Kalve.t3

Rī^as apgāda! . . oiviJnodaļe,
az dv. Hes. Uk. l$S7., 2011.-2014. ao
2079. p. p. un 3flit. prlvarties. kop. 2451. p.
pamata, uz Kārfa Sturtca pilnv. zv. adv.
M. Antona_ lūgumu, .^.v.cina visas per -
sonas, Kuraiu ir kaut kādas pretenzijas,
strīdi vai lertinas ārei šai tiesā 21.martā
1922. g. publicēto 24. jūlijā 1918. g.,
Rīgā mirušā konsula Vilhelma Hugo
Julusa dēla Sturtc notarielo testa-
mentu, ka ari visas personas,
siirām ir kaut kādas tiesības a*
mitušā Vilhelma Sturtca mantojumu, vai
sakarā ar šo sasetojumu, ka oanutiiek.,
legatarijiem, lideUoousarijiem. parad-
devējiem «. » . t., pieteiks savas tie-
sības, pretenzijas js teianas min. liesai
sešu tienešu laikā, sknitot ao li
S:adināļuma i :sp:csanss -iienas .Valdības
Vēstnesi".

Ja tas minētā termiņi nebūs tadtuits.
,ad ininētās personas -atzīs ka atielksiās
ao teranām un zaočējuSas savas tiesības,
bet testamenta pasiadinās par iikuaūgā
spēkā gājušu.

Rīgā, 28. jūnijā 1922. g. >6 1321
Priekšsēdētaja v. V. Freimanis .

Sekretārs A. Kalve.

inias apgabait. ?&#sir. nodaļa
« civ. proc Hk. !460. p. pamata pa-
fiyo, ka saskaņā er apgabaltiesas admi-
nistratīvās noaalas lēns urnu 14. jūnijā
1922. g. pārreģistrēti Opekalna biškopisas
biedrības statūti.

Sabiedrības valdes sēdeklis atrodas
Jaunlaicenes pagasta.

Priekssēd. v. E. Bitte.
Sekretāra p. J. Ošs

Rjya« apgabait. rogistr. nodaja
az dv. proc lik. 1460". p. pamata pa-
dņo, ka saskaņa ar apgabaltiesas admi-
aisliativās nodaļas lēraamu 14. jūnijā
1922. g. pārreģistrēti Umurgas dziedā-
šanas biedrības statūti.

Sabiedrības valdes sēdeklis atrodas
Umurgā, Valmieras apriņķī.

PneKšseaeiaja ». E. Bitte.
Sekretāra p J. Ošs.

Jeigavas apgabaltiesa,
m dv. ties. kārt. 1967., 2011. 2014. un
2J79. p. p. pamata, uzaicina visus, kam
Duru az 7. martā 1902. g., miruša
Jelgava, Andreasa 3ohanna Cichmaņa
atstato mantojumu kādas tiesības, kā
mantiniekiem, legatariem, lidelkomisa-
riem, kreditoriem un t. t., pieteikt savas
tiesības šai tiesai a_ešu mēnešu
iaikā. skaitot ao sludinājuma iespiešanaa
dienas ,Valdīoas Vēstnesī*.

Termiņā nepieteiktas tiesības ieskatīs
oar spēku zaudējušam.

Jelgavā, 3.jūnijā 1922.g. L.J*613,22
Priekšsēdētāja v. R. M ii 11 e r s.

Sekretārs Zandersona. i

!

tiesu sludinājumi.
Rīgas aniabaltiisa, 1.mmi

uz lik. par laul. 77. p. pamata, ar šo
dara zināmu, M tiesa 29.-maijā 1922. g.
Aleksandras (ārisorlevas, dzim. Irben,
prasības lieta pret Nikolaju Grigorjevu,
par laulības šķiršanu a izmuguriski
nosprieda: laulību, slēgtu Rīgā
14. maijā 1906. g., starp prasītāju Alek-
sandru Grigorjevu, dzim. irben, un at-
bildētāju Nikolaju Grigorjevu šķirt;
prāvnieku nepilngadīgo meitu ltenu līdz
viņai pilngadībai piešķirt audzināšanā
prasītājai un piedzīt no prasītājas valstij
par labu 400_rbļ. tiesas nodokļa.

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

Rigā. 28. jūn jā 1922. g. 1* 434041
Priekssēd. b. v. šillings.

Sekretāra v. Stūre.

Rigas apgabait. reģistrac. nodaļa
ar. dv. pr. lik. 146071 . p. pamata pa-
ciņa, ka saskaņā ar apgabaltiesas ad-
ministratīvās nodaļas lēmumu 14. jūnijā
1922. g. reģistrēta kooperatīva sabie-
drība zem nosaukuma: Valsts zvēr nato
mērnieku un mērniecības aroda techniķu
darba artelis*.

Sabiedrības valdes sēdeklis atrodas
JSga.

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

*??«** apoabait. r«d'»tr. nodaļa;

*z dv prac. uk. l^- p. pfiKs» ļVr
Ļ ka'sfskM at W*?*»ļ EfS

itoativšs nodaļas Je^mu "J"»'»*
1922. g. reg^trēia bezpeļņas b.ednja

zem nosaukn-oa: bijušo -^v'u
Koipaka bataljona Cēsu rotas' Maviru

bie
£edribas vakJes sēdeklis atrodat,

RigS: PrieMsēdētii*. v. tiBUtj.
Sekr^sra p. J- 9liL_

"Jelgavas apgabaltiesa,
» dv. ties. kārt. 1967., »"-. -»14: "
2079. p. p. pamata, nzalana visus, kam

būtu uz 3. decembrī 1913. g. miruša'
Jēkabmiestā, Mārtiņa Sīpola (StpotaņaJ j
atstāto mantojumu kādas tiesības, ka
mantiniekiem, iegatariem, fideikomisa-
riem, kreditoriem un t. t., pieteikt savas
tiesības Sal tiesai sešu «nenesu
iaikā, skaitot no sladinajurna lespie.artas
dienas .Valdības Vēsraesī*.

Termiņā nepieteiktas tiesības ieskatīs
?ar spēku zaudējušām. ,„„

Jelgavā. 10. jūnijā 1922. g. L.Nš599,22
Priekssēd. v. R. M C11 e r s.

Sekretārs Z a n d e r s o es.

Jelgavas apgabaltiesa,
tu 1921. g. i. tebruara lik. par laulībn
50., 61., 76, 77. un civ. ties. lik. 339.,
366, 411., 68, 700., 704. un 718. pantu
1. pkta pamata, ar šo dara zināmu
Andrejam Rutkus, ka tiesa 15. jūnija
š. g. aizmuguras nosprieda viņa lau-
lību ar 30.liju Butkus, dz. Osis, šķirt.

Jelgava, 30. jūnijā 1922. g.

Priekšsēdētāja v. R. M u 11 e t s.
Sekretārs Zandersons.

Jelgavas apgabaltiesa,
dara zināmu vispārībai, ka uz šās
tiesas nolēmumu 1919. g. 19. augusta
ir iecelts aizgādnis promesošā Jaunsaules
pagasta ,Vārbeg-B:tcan" māj» īpašnieka
Viktora Segliņa mantībai.

Jelgavā, 10. jūnijā 1922. g. L. }* 125/ 19
Priekšsēdētāja v. R M ii 11 e r s.

Sekretārs Zandersons.

Jelgavas apgabaltiesa
dara zināmu vispārībai, ka uz šās tiesas
nolēmumu 1920. g. 26. maijā ir e-
celti aizgādnis promesošā Vecumuižas
pag. .Tikmani-KJaviņu* māju īpašnieka
3Sna Kļsvenieka mantībai.

Jelgava, 12. jumja 1922. g. L. >fe 369/20
Priekšsēdētāja v. R. M ti 11 e r s.

Sekretārs Zanderson s.

Jelgavas apgabaltiesa
dara zināmu vispārībai, ka uz šās tiesas
nolēmuma 1920. g. 9. novembri it iecelti
aizgādņi promesošā Dignājas v*s*a,
Spulgu purva mājo īpašnieka Pētera
K(.rkilņa mantībai.

Jelgavā, 12. jūnijā 1922. g. L M 711/20
Priekšsēdētāja v. R. M ū 11e r s.

Sekretārs Zandersons.

Jelgavas apgabaltiesa
dara zināmu vispārībai, ka uz šās
tiesas nolēmumu, 1920. g. 4. maijā
ir iecelts aizgādnis promesošā Liel-
vircavas pagasta dzivojošā Jēkaba
Ozoliņa mantībai.

Jelgavā, 10.jūnijā 1922. g. L.N418520
Priekšsēdētāja v. R. M li 11 e r s.

Sekretārs Z a n d e r s o n s.
Jelgavas apgabait. r&ģ. isoda|a,
jamatodamās uz dv. t. lik. 1460". jant.,

pasiņo, ka minētās tiesas civllnodaļas.
i922. g. 1. jūnijā atklāta sēdē nolēma
reģistrēt Sēmes pagasta savstarpējo
usunsapdroslnāsanas biedrību, ieved.
viņu kooperatīvu sabiedrību reģistra 1. d.

Biedrības valdes sēdeklis atrodas
Sēmes pagasta valdes namā.

Jelgavā, 2. jūnijā 1922. g
Reģlstr. nod. pāra. riesa. R. Mal Iets.
Seitretara pal. v. i. D Lesi n s k I«. '

Jelgavas apgabali, reģ. nodaļa,
?*ai>.ntod.amisuz dv. ries. lik. Msosj, «'
:>d*i«o, ka minētā tiesa, dvilnodaļas
1922. g. 1. jūnija atklātā sēdē nolēma
reģistrēt Birzu piensaimnieku sabied-
rību, ievedot viņu kooperatīvu sabiedr
reģistra 1. daļā.

tlledrības valdes sēdeklis atrodas
Biiza pagastā.

Jelgavā, 2. jūnijā 1922. g.
Reģistrācijas nodaļas pārzinis,

tiesnesis R. M a 11e r s.Sekretāra pal. v. i. p. L e Š i n s k I s

Liepājas apgabaltiesa,
19. Jūnijā 1922. g., uz Zaras Glndes
Krom lūgumu, uz 18. marta 1920. gadalikumu un civ. proc. lik. 2081. līdz2086. p. p. nolēma:

1) parādu 30.500 rbļ. pēc obligācijas,
izd. uz Ivana Teodora d. Šneideravārda, 49.000 rbļ. pirmvērtībaslieluma un 16. martā 1896 ezem Žurn . Nš 233 nostiprinātas uiZara. Hindei (Zorai Gindei) Kromun Olgai Snobel, dzim. Rode pie-
derošas neKustamas mantas Liepājas
pilsēta, zem krep. Nl> 589 un 590atzīt par pilnigi samaksātu līdz arvisam procentē.n;

2) atvēlēt lūdzējai pieprasīt zemesgrāmatu nodaļā minēto parādu iz-dzēšanu iz zemes grāmatām;
d) iemaksāto naudu glabāt tiesas de-pozīta līdz kreditora ierašanaiKuram tad naudu izmaksāt.
Liepājā, 28. jūnijā 1922. g. >e qi6/21

Priekssēd b. V.Bienenštams
Sekretāra pal. v. i. E. H ū n.

Iespiests vaJsts tipogrāfijā "!

Liepājas apgāda*4*©1®
uz Jāņa Kristapa d_UW»»a lūgumu uņ
Sava lēmuma 1. .Vļ™J* $g ^etnt
mata, uzaicina 2.ul»ja 19 8. «•.««£
grsdā mirušā Kristapa Matīsa d. Litvlna

mantinieku», kreditorus, legatarus, Iidei-

Lomisa us un visas citas personas, kuram

vārītu būt kādas tiesības vai pras.bas

oz viņa atstāto mantojumu, vai kufa»

vaaMapatrMētvfņa testam.,pieteikt ies

savas tiesības un prasības sešu me

nēšu laikā, skaitot no sludinājuma ie-

spiešanas dienas .Valdības Vēstnesi.
Minētā laikā nepieteiktas tiesības un

prasības tiks atzitas par zaudētam uz

visiem teikiem u« pēc aizrādīta termiņa

notecēšanas testamentu pasludinās par
likumīgā spēkā stājušos.

Uepāja, 17. jūnijā 1922. g. Js& 657-1/22.

Priekssēd. b. V. Bienenštams.

Sekre'at» v. i. B. Zamberg.

:
Liepājas apgabaltiesa,

az sava lēmuma 29. maijā 1922. g.
pameta, uzaicina 21. oktobri 1921. g.,
Rucavā miruša 3 fi b a ŠI m a man-
tiniekus, kreditorus, legaiarus, tidei-
komisarus, un visas citas personas,
kam varēta būt kādas tiesības vai pra-
sības uz atstāto mantojuma, pieteikt
viņas tiesai sešu mēnešu la<kā,
skaitot no sludinājuma iespiešanas diens*

ļ .Valdības Vēstnesī".
''?esības un prasības, par kurām ne

:>ās pazi.ņots tiesai minētā laika, tiks
atsitas par zaudētām uz visiem laikiem

li*oā)i, 9. jūnijā 1922. g. J*679-122.
Priekssēd. biedrs V. Bienenštams.

Sekretāra v. i. B. Zumberg,.

Liepājas apgabaltiesa,
pamstoj. uz 1. februāra 1921. g. likumu
par laulību 50. un 77. p. pamata,
24. aprilī 1922. g. aizmuguriski no-
sprieda: 10. jūnijā i 912. g. caur
Valkas draudzes mācītāju starp Kārli-
Voldensaru Menc un Mariju Andreja m.

i Menc, tizim. Kairo, ptc piimā vīra Laur
ļ slēgto kulibu atzīt par šķirt u.
ļ kepājā, 3i. maija 1922. g. j*27221.
ļ Priekšsēdēt. b. V. Bienenštams
ļ Sekretāra V- ļ B Zitmberg.

Liepājas apgabaltiesa,

saskaņā ar 1. februāra 1921. g. likumu
par laulību 50. un 77. p. pamata, 24. aprīli
1922. g., aizmugu iski nosprieda:

starp Vili Matisa d. Kraukli un Margrietu
Jāņa m. Krauklis, dzim. Burģis, 28. nov.
(v st.) 1910. g., caur Grobiņas draudzes
mācitāju slēgto laulību atzīt par šk i r t u.
Sūdzētāji! piešķirt tiesību saukties sava
agrākā vārdā .Bur gts*.

Liepājā, 31. maijā tS22. g. J* 270/21
Priekšsēdētāja b. V. Bienenštams.

Sekretāra v. i. B. Znmberg.

Liepājas apgabaltiesa
uz sava §. g. 15 jumja lēmuma pamata
meklē uz sod. lik. 583. p., 2. d., 4 un
5. p. apv. Jāni Uldriķa d. Ostupu, kura
pazīšanas zīmes sekošas: 23 g. ve&i,
piederīgs pie Popes pag., Ventspils apr
melni mat*, brūnas acis, kalsnēju seju,
uz pieres un kreisās rokas plaukstas
rēta », latvietis, luterticīgs, vidēja auguma.

Katram, kam zināma O.tupa uzturas
vieta, vai ari kur atrodas viņam_ piederoša
manta, par to bez kavēšanas jāpaziņo
Ventspils apr. izmeklēšanas tiesnesim,
vai tuvākai policijas iestādei.

Liepājā, 21./26. jūnijā 1922. g. 7416.
Tiesas loceklis M e 1 vi 1 e.

Sekretāra v. i. O. Treiiands.
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