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Latvijas Satversmes Sapulces
1922. g. 14. jūlija kopsēdē
pieņemtie

Pārgroiīlumi likumā
par Saeimas vēlēšanām.

Pēc 31. panta likt jaunu 31. pantu:
„Katrs kandidātu saraksts nodrukājams

uz atsevišķām loksnēm, kuras sadalītas
tikdaudz nodalījumos (talonos), cik apga-
bala_ ievēlami deputāti. Blakus nodalī-
juma iedrukātam kandidāta vārdam jā-
atstāj pietiekoši vietas vēlamā kandidāta
vārda ierakstīšanai. Apgabalu vēlēšanu
komisijām jāpiesūta iecirkņu vēlēšanu
komisijām nodrukātie kandidātu saraksti
tāda daudzumā, ka iecirkņu vēlēšanu
komisijas katram vēlētājam var piesūtīt
pa vienam_ eksemplāram no katra apga-
balā uzstādīta kandidātu saraksta. Ne
vēlāk ka septiņas dienas pirms vēlēšanām
katram vēlētājam jāpiesūta pa vienam
eksemplāram no katra apgabalā uzstādītā
kandidātu saraksta".

35. panta strīpot beigas, sākot ar
vārdiem : Bun pa vienai vēlēšanu zīmei
no visiem kandidātu sarakstiem" un
pantu nobeigt_ sekosi: „kurā tam jāieliek
viens kandidātu saraksts, vai nu negro-
zīts, vai ar izstrīpotiem nevēlamo kan-
didātu vārdiem, pie kam izstrīpoto vietā
vai tukšos nodalījumos var ierakstīt citu
kandidātu vārdus, kuri atrodas kādā citā
te paša velēšanu apgabala kandidātu
sarakstā."

48, pantā pēc vārdiem „par zīmju"
Hkt vārdus „vai talonu".

Pēc 48. panta likt sekošu 48. pantu:
«Balsu skaitīšanu izdara sekosi: a) ur-

nas atver un pārliecinās, vai kuvēru
skaits sakrīt ar vēlēšanās piedalījušos
velētāju skaitu; b) kuvērus atplēš un
Pārbauda nodoto sarakstu derīgumu;
w konstatē talonu skaitu, kas nodots par
«ātru atsevišķu kandidātu; d) saskaita
visus talonus, kuri nodoti par katru kan-
uidatu sarakstu ; e) saskaita visu derīgo
talonu skaitu."

49. pantā pēdējo teikumu strīpot,
sakot ar vārdiem Bkurai jāsper soļi u. t, t."

51. pantu strīpot un ta vietā likt sekošo
»Lai sadalītu Saeimas deputātu vietas

larP pieteiktiem kandidātu sarakstiem,
a-a) saskaitāms vienā apgabala no-
«oio derīgo talonu skaits un b) tasl«»lams uz apgabalā ievēlamo deputātu

skaitu, c) pec tam izdala talonu skaitu,
kurš nodots_ par katru kandidātu sarakstu,
uz b punkta paredzētā kārtībā iegūto
skaitli. Šīs dalīšanas iznākuma veselais
skaitlis ir deputātu skaits, kurš ievēlēts
no katra atsevišķa kandidātu saraksta.
Dalīšanasjznakumu daju skaitļi sarin-
dojam^ pec to

lieluma, sākot ar lielāko,
un iztrūkstošais deputātu skaits izdalāms
uz tiem sarakstiem, kuriem daļu skaitļi
lielākie, pa vienam deputātam uz katra
saraksta."

Pēc 56. panta likt sekošu jaunu pantu:
„Katrā sarakstā uzstādītie kandidāti sa-

grupējami pec balsu skaita, kuru viņi
dabūjuši. Ievelēti tie, kuri dabūjuši lie-
lāko balsu skaitu, bet atlikušie ieskaitāmi
kandidātos tādā kārtībā, kādā viņi nāk
atkarība no balsu skaita, kurš par viņiem
nodots. Ja par diviem vai vairākiem
viena saraksta kandidātiem ir nodots vie
nāds balsu skaits, tad viņi sarindojami
sarakstu iesniedzēju paredzētā kārtībā."

J. Č akste»
Satversmes Sapulces prezidents.

R. Ivanovs,
Satversmes Sapulces sekretārs.

Latvijas Satversmes Sapulces
1922. g. 14. jūlija kopsēdē
pieņemtais \

Papildinājums
pie agrārās reformas likuma

IV. dalās 8. panta.
Piezīme. Pagastos, kur galvenie

zemes ierīcības darbi pabeigti, uz
Centrālās Zemes Ierīcības komitejas
lēmuma pamata, pagastu zemes
ierīcības komitejas tiek likvidētas.

Nepabeigto darbu turpināšanu no-
dod vietējai pagasta valdei, kura
darbojas pagasta zemes ierīcības
komitejas kompetences robežās.

Pagasta valdes sēdēs, zemes ierī-
cības lietās, var piedalīties valsts
zemju vietējā rajona pārzinis un
rajona mērnieks ar.lemjošu balss-
tiesību.

J. Čakste,
Satversmes Sapulces prezidents.

R. Ivanovs,
Satversmes Sapulces sekretārs.

Latvijas Satversmes Sapulces
1922. g. 14. jūlija kopsēdē

Tiesu amatos apstiprināti
par senatoriem:

1. Simans, Andrejs,
2. Gubens, Aleksandrs,
3. Disterlp, Balduins,
4. Vesmans, Fridrichs,
5. Nagujevskis, Broņislavs,

par tiesnešiem:
1. Lazdiņš, Hugo,
2. Šalins, Nikolajs,
3. Jakstiņš, Jānis,
4. Balodis I., Jānis,
5. Balodis II., Jānis,
6. Veidners, Aleksandrs,
7.Brtimmers,Leons8. Reichholds, Kristjanis,
9. Ozoliņš, Osvalds,

10. Stumbergs, Jēkabs,
11. Rēders, Heinrichs,
12. Ljutovs, Aleksandrs,
13. Vichmans, Arvids,
14. Grots, Jēkabs,
15. Bekers, Jānis,
16. Stegmans, Helmuts,
17. Freimans, Valters,
18. Šonfelds, Erichs,
19. Cimmerraan?, Daniels,

20. Zvejnieks, Teodors,
21. Lauke, Ādolfs, "
22. Melivils, Valters,
23. Strazds, Jēkabs,

24. Bauce, Fricis,
25. Cincels, Jēkabs,
26. Kslacs, Jānis.
27. Cīrulis, Bērtuls,
28. Krūmiņš, Jānis,
29. Magnuss, Miķelis,
30. Labunskis, Vladimirs,
31. Abbuls, Mārtiņš,
32. Kirjakovs, Miķelis,
33. Harfs, Pauls, *

par izmeklēšanas tiesnesi:
1. Evans, Aleksandrs.

J. Čakste,
Satversmes Sapulces prezidents.

R. Ivanovs,
Satversmes Sapulces sekretārs.

. Latvijas Satversmes Sapulces
1922. gada 14. jūlija kopsēdē

1 pieņemtais

Pārlabojums

likumā par pagastu pašvaldību.
106. pantā otrā teikumā vārdu „valde"

strīpot un tanī vietā likt „padome".

J. Čakste,
Satversmes Sapulces prezidents

R. Ivanovs,
' Satversmes Sapulces sekretārs

Latvi ias
9

Satversmes Sapulce,
Sēde 19. jūlija.

Rīta sēdē uz Latgales zemnieku frak-
cijas ierosinājumu, jautājumu par darba
ministrijas likvidēšanu ar nākošā budžeta
gadu sākumu liek vēl reiz uz balsošanu
un ar balsu vairākumu nolemj, iepriek-
šējā sēdē pieņemto likvidēšanas lēmumu
atcelt.

Pēc tam nolasa ministru prezi-
denta paziņojumu par kabineta
sastādīšanu taī pašā agrākā sastāvā,
tikai par zemkopības ministri V. Zamuela
vietā stājas docents A. Kalniņš.

Pēcministru prezidenta runas un debatēm,
kurās piedalās Fr, Menders,Fr.Trašu ns,
A. B ļ o d n i e k s, Dr. P. Šī m a n i s,
Fišmanis, Bočagovs, Helkma-
n is un A. Petrevics, ar 66 pret 29
balsīm, 23 atturoties, pieņem zemnieku
savienības un Latgales tautas partijas
iesniegtu vienkāršu pārejas formulu.

Pieņem iesniegto pieprasījumu
par aizliegumu pašvaldības iestādēm,
taisīt politiskus lēmumus.

Vakara sēdē pēc garām debatēm
pieņem ar 74 pret 40 balsīm, 3 atturo-
ties, konkordatu ar vatikanu.

Pieņem zemkopības ministri-
jas budžetu un papildu bu-
džetu, nokārto dažas sīkākas lietas un
tad sēdi un sesiju slēdz pulksten 11.30.

Satversmes Sapulces sanākšana rudenī
uz kādu jaunu sesiju nav domāta, untas
varētu notikt tikai tad, ja gadītos kādi
neparedzēti notikumi.

* ? -

Valdības rīkojumi un
pavēles.

Ceļu klaušu takse.

Saskaņā ar zemes ceļu labošanas in-
strukcijas § 16. (.Valdības Vēstnesī* J*
44) _ iekšlietu ministrija, pēc apriņķu valžu
iesūtīto ziņu saskaņošanas un ar satik-
smes ministrijas piekrišanu, ir noteikuse
sekošu atlīdzību ' ceļu klaušu
pildītājiem:

1) 1 braucējam ar 2 zirgiem 250 rbļ.
par dienu;

2) 1 braucējam ar 1 zirgu 150 rbļ.
par dienu £3) 1 strādniekam 50 rbļ. par dienu.
Rīgā, 1922. g. 17. jūlijā.

Iekšlietu ministra biedrs
A. B i r z n i ek s.

Pašvaldības departamenta
direktors J. Zankevics.

Apstiprinu.
1922. g. jūlija mēneša 18. dienā.

Iekšlietu ministra biedrs
A. Bitznieks.

Rīkojums
par 1922. gada 25. Janvāra obliga-
torisko noteikumu par zirgu influenču

papildinājumu.

Obligatoriskos noteikumos par zirgu
influenču, kuri iespiesti 1922. g. „Val-
dības Vēstneša" 21. numurā, § 5 papil-
dinu ar sekošu piezīmi: „Par influencā
kritušiem zirgiem izmaksājama atlīdzība
tik tādā gadījumā, ja no veterinārārsta
iesūtītā materiālā tiks histoloģiski kon-
statēts, ka nobeigušais zirgs slimojis ar
fibrinosi — haemorragiski — nekrotisē-
jošo plaušu iekaisumu (pneurnonia pul-
monalis), savienotu vai nu ar serozu
fibrinozu plēves iekaisumu, vai bez tā,
vai lobularo bronehopneumoniju ar ne-
krotisējušiem perēkļiem.

Lai laboratorijā varētu pa'reizi_ kon-
statēt zirgu Influenču, veterinārārstam
jāiesūta 4% formalinā histoloģiskai iz-
meklēšanai sekošs materiāls: 21īdz 3ctm.
lielumā — gabaliņš no plaušām, parie-
talas pleuras, sirds muskulatūras, nieres
ar kortikalo un medularo substanci,
aknas, tievās zarnas un coecuma".

Veterinarvaldes priekšnieks,
veterinārārsts Cīrulis.
Darbvedis Graudiņš.

Valdības iestāžu
paziņojumi.
Rīgas ostas valde

uzaicina baļķu īpašnieku, kuri izcelti no
ūdens dibena pie Ķīpsalas, pieteikties
ostas valdē līdz š. g! 1. augustam, pie-
nesot vajadzīgo pierādīšanu uz īpašuma
tiesību.

Priekšnieks J. Raudzeps.
Darbvedis P u k še.

Latvija un citas valstis
Latvijas ģenerālkonsuls Birlņs

Londonas tirdzniecības palātā turē-
jis priekšlasījumu par Anglijas-Lat-
vijas tirdzniecības izredzēm, sevišķi ap-
skatīdams Latvijas nozīmi tranzita sa-
tiksmē. Lektors sniedza pārskatu par
Latvijas tirdznieciskām iespejamlbam un
griezās pie Anglijas kapitālu īpašniekiem
ar aicinājumu piedalīties Latvijas saim-
nieciskās dzīves atjaunošana.

Pēc priekšlasījuma tirdzniecības palātas
locekļi nolēma dibināt sevišķu Latvijas
sekciju. ? LTA.

Latvijas-Krlevijas robeža.

Rīgā, 19. jūlijā. Šodien pulksten 12
ārlietu ministrijā notuiēta Lfdvijas-Krie-
vijas robežkomisijas plenārsēde,

^
kura

apsprieda tekošus techniskus jautājumus
un dažus apakškomisiju ziņojumus, starp
citu par robežas galīgu novilkšanu grūti
pieejamā purvainā Pitoikas rajona. LTA,

Paziņojums.
Saskaņā ar likumu par_ Latvijas Re-

publikas Satversmes speķa stāšanos un
ievešanu pirmās Saeimas velēšanu vadībai
ir nodibināta centrālā vēlēšanu komisija
sekošā sastāvā: Otto Nonacs, Juris Pa-
bērzs, Pauls Šiemans, Peters Siecenieks,
Marģers Skujenieks, Fridrichs_ Vesmans,
Konstantīns Gaigais un Andrejs Sīmans.

J. Čakste,
satversmes Sapulces prezidents.

R. Ivanovs,
Satversmes Sapulces sekretārs.

M Valdības Vēstnesi* «ftot no 1. janvāra:
Mmjut P=* *, "~
"^ Saņemot ek»pedlol]ā:

Miib» rau*- **
Piesūtot mSJā un pa paetu:

, _SnMl 80 rbļ. — ksp.

Bj^vrr.m ....
?il atkalpārdevē jiem. • • • 3 , 75 .

Latvijas valdības &fe^ oficiāls laikraksts
Iznāk katru dienu, izņemot

J^ļJjļl^J-)^«Jļ svētdienas un svētku dienas

Redakcija:
J^^^^^^^^ĒLKantor!S un ekspedīcija:

Rīgā, pilī Ms 2. Tel. M 9-89 l^^^^^^^P® Rīgā, pilī Jft 1. Tel. K« 9-57
Russas glaudas so 11—12 ^F^S^^^ST Atvērts so pulkstes 9—3

Sludinājumu maksa:
a) tiem sludinājumi līdz S0 vien-

slējigām rindiņa» .... 180 rbļ.— kap.
pai katra tālāku rindiņa . . 6 . — .

b) citām iestādēm un amata per-
sonām, par katru viensiējīgu
rindiņu 8. — .

c) privātiem pai katru vlenulējīgu
rindiņu 10 , — .



Ārzemes.
Reparaciju jautājuma svarīgums.

Londonā, 19. jūlijā. „Daily Tele-
graph" raksta sakarā ar Puankarē un
Loid-Džordža priekšā stāvošo apspreedi,
ka Loid-Džordžs uzskatot Tanžeras, Tuvo
austrumu un Austrijas jautājumus par
visai nesvarīgiem, salīdzinot ar reparaciju
jautājuma svarīgumu. Neraugoties uz
to, katra sabiedroto valstu apspriede būtu
bezsekmīga, ja ta sanāktu jau pirms
garantiju un reparaciju komisiju galīgā
ziņojuma. Tādēļ arī Puankarē sagaidāms
Londonā ne ātrāk par augusta sākumu.

LTA.

Prezidenta vēlēšanas Vācijā.
Berlinē, 19. jūlijā. Cik noprotams,

valsts prezidenta vēlēšana notiks decembrī
vai janvārī. Tagadējais prezidents Eberts
uzstādījis no jauna savu kandidatūru un
stājies sakaros ar reichstaga frakcijām,
lai nokārtotu vēlēšanu laiku. LTA.

Notikumi Vācijā.
Berlinē, 19. jūlijā. Reichstags vakar

galīgi pieņēma trešā lasījumā republikas
aizsardzības likumu un garantēja valdībai
pagaidām 75 miljonus marku kredīta
slepeno organizāciju iznīcināšanai. Tai
pašā sēdē vēl paaugstināja reichstaga
locekļu algas uz 10.000 markām mēnesī.
Pēc tam sesiju slēdza. Nākamās sesijas
atklāšana notiks visvēlākais 17. oktobrī.

Paslēpti Ieroči Vācijā.
Bordo, 18. jūlijā. (Radio.) Sa-

biedroto komisija atraduse kādā kazarmā
Stutgartē noslēptus 500 ložmetējus. Pots-
damas tuvumā vairākuma sociālistu par-
tijas, biedri uzgājuši lielāku ieroču krā-
jumu. LTA.

Koloniju jautājums.
Londonā, 18. jūlijā. (Reuters.)

Tautu savienības padome šodien apstipri-
nāja koloniju mandātus Āfrikā: Anglijas
mandātus Togā, Kamerūnā un Austrum-
afrikā, Francijas mandātu Togā un Ka-
merūnas pārējā, lielākā daļā un Beļģi-
jas — Austrumafrikā.

Angļu delegāts Balfurs oficiāli pazi-
ņoja, ka Palestinas un Austrumafrikas
jautājumos Anglijas valdība panākuse
pilnīgu vienošanos ar Savienotām valstīm.

LTA.

Visā Krievijā cenzūra.
Maskavā, 19. jūlijā. Viskrievijas

centrālā izpildu komiteja nolēmuse ievest
visā padomju iederacijā vienādus no-
teikumus par cenzūru. LTA.

Angļu ministra runa par iekšējo politiku
Londonā, 19. jūlijā. (Reiters). Tautas

veselības ministrs Monds Svensija kāda
runā par iekšējo politiku izteicās, _ka
gadījumā, ja valdības groži nāktu strād-
nieku partijas rokās, bankas izbeigšot
visas finansielās operācijas. Sevišķi taga-
dējā kritiskā laikmetā valsts finansu un
saimnieciskās politikas vadība nepiecie-
šami jauzticot tādām personām, kuram
plaši piedzīvojumi. Tie ļaudis, kas
radījuši angļu rūpniecību, spējot vairāk
palīdzēt valstij izkļūt no krizes, neka
.tie, kas lielāko daļu no sava laika ziedo
rūpniecības graušanai." LTA.

Notikumi Itālijā.
Romā, 18. jūlijā. No Dženovas ziņo,

ka 36 sociālisti un komunisti, kuri desmit
dienas atpakaļ Sestriponentā mēģinājuši
atbruņot kārtības uzturēšanai nosūtītos
kareivjus, nodoti ārkārtējai tiesai. Pirmā
tiesas sēde noturēta pirmdien.

No Ankonas ziņo, ka Maceratas pro-
vincē (Vidusitalijā) izcēlies ģeneralstreiks.

LTA.
Pret dzelzsceļnleku streiku Amerikā.
Londonā, 18. jūlijā. Savienoto

valstu tirdzniecības ministrs Huvers iz-
teicies, ka vispārēja dzelzsceļnleku streika
gadījumā valdība rekvizēšot visus auto-
mobiļus valstī, lai nodrošinātu satiksmi
visnepieciešamākos apmēros. Domājams,
ka ar tik radikālu līdzekli varēs iztikt
vairākus mēnešus.

Otrdien 25.000 dzelzsceļnieku pār-
traukuši darbus, nenogaidot arodsavienību
paziņojumu. Vairākās vietās izcēlušies
nemieri. Vilingā asiņainā sadursmē starp
policiju un streikotājiem ogļračiem 13
krituši un 20 ievainoti. LTA.

1922. gada bibliogrāfija.
Pirmais ceturksnis.

Valstsbibliotekassakartojums.A. Ointcra redakcija.

(7. turpinājums.)

nDzīve" kooperativa —.— 1921. g. Gada
pārskats no 11. novembra 1920. g.
līdz 11. decembrim 1921. g. pirmais
darbības gads. (1922.) Dr. pie A.
Gutmaņa, Liepājā. 8° (24X17)41.p.

Ekfporta un Importa Sabeedribas pee
Latwijas Tirgotāju Saweenibas. H.Pahr-
skats par 1921. gada darbibu. (Rigā,
1922.) Dr. Akz. Sab. J. A. Kukurs
druk. 4° (22X18) 13 1. p.

„H. P. Švabes" liķieru fabrikas un vīnu
lieltirgotavasAkciju Sabiedrības Statūti.
Rīgā, 1922. (Iesp.) ^Dzintars". 16°
(17X11) 30 1. p.

Iļģeciema sabiedrības alus un portera vā-
rīšanai un spirta destilēšanai statūti.
Rigā, 1922. (Iesp.) „Dzintars" 16°
(17X11) 13 1. p.

Ilūkstes apriņķa Skolotāju Arodneeciskās
Beedribas Itatuti. Riga, 1922. J. Ro-
zes druk. 16° (16X11) 8 1. p.

lnltrukzija Latwijas Maliaimneecibu Wei-
zinaichanas Beedribas Nodaļai.
(Riga, 1922.) Dr. Latw. Laukf. Zentralb.
druk. 8° (21X15) 4 1. p.

instrukzijas maktcnķerneeKu-tportsmeņu
nodaļai pee Latwijas Medneeku bee-
dribas.

(Rigā, 1922. Iesp.) «Jaunākās Ši
nas". 16° (17X11) 8 I. p.

Korporācijas „Lettonijas" filistru palīdzī-
bas beedribas Gada Pārskats 1921.
(Rigā, 1922.) Latv. Zemneeku Saveen.
speest. 4° (31X23) 8 1. p.

Kristīgās Nacionālas Saveenības statūti.
(Rigā, 1922.) Rakstos speedis A.
Schnakenburgs. 16° (17X11) 2 1. p.

Latvvijas Juhrneeku un Eekfehejo Uhdeņu
Brauzeju Savveenibas Statūti un In-
strukzijas. Leepaja, 1921. Dr. pie
A. Gutmaņa, Leepaja, 32° (11X9)
60 l. p.

Latwijas Krediteeltahlchu Darbineeku Sa-
vveenibas Statūti. (Rīgā, 1922.) Dr.
pee W. F. Hāckera. 16° (17X11) 241. p.

Latwijas Linu un Labibas Tirdfneezibas
Akziju Sabeedribas „Eksporteers"
Statūti. (Rigā, 1922.) J. Pihpiņa un
J. Upmaņa druk. 16° (17X11) 24 l.p.

Latvijas Leeleepirkšanas un Patērētāju
Beedribas „Produkts" statūti. II. iz-
dewums. Rigā, 1922. J. Pīpiņa un
J. Upmaņa druk. 8° (17X12) 15 1. p.

Latvijas Medneeku Beedribas Statūti.
(Rigā, 1922.) J. Petersona druk. 8°
(18X11) 19 1. p.

Latvijas Mežkopju Saveenibas Statūti.
Rigā, 1922. J. Rozes druk. 16°
(17X11) 12 1. p. 3 r.

Latwijas Peenfaimneezibas Zentralāš Sa-
vveenibas Statūti. (Rīgā, 1922.) Dr.
Akz. Sab. J. A. Kukurs druk. 16°
(17X11) 16 1. p.

Latwijas Walsts darbineeku arodneeziskās
beedribas statūti. (Rīgā, 1922.) A.
Šnakenburga druk. 16° (17X12) 121.p.

Latvijas Swejneeku Saweenibas programa
un Itatuti. (Liepājā, 1922.) Dr. J. J.
Oppelta druk. 8° (18X13) 8 1. p. 5 r.

Latviešu Mazās Skatuves Aktieru Biedrī-
bas Statūti. Rigā, 1922. Iesp. Apsardz.
ministr, spiest. 32° (10X9) 8 l. p.

Latvveefchu Semneeku Saweeniba. Ail-
rahdijumi balaru farihkotajeem. Zir-
kulars Rajonu un Nodaļu Waldem.
Rigā (1922.) L. S. S. fpeelt. 8°
(21X14) 12 I. p.

Lettonijas k ! s pasniedz saviem filistreem
šādu pārskatu: 1921. I., 1921. II.,
Zeedojumi k ! a k ! a izbūvei. Letto-
nijas filistru saraksts. (Rīgā, 1922.)
Dr. A. Šnakenburga dnik. fol. (36X22)
4 1. p.

Līgates papiru fabrikas slimo kases sta-
tūti. (Rigā, 1922. Iesp.) Valtera &
Rapas akc. sab. gramatspeest. 8°
(22X14) 23 1. p.

.Leepajasraedibu beedribas" Statūti.
(Liepāja, 1922. Iespieduma vieta ne-
uzrādīta) 16° (17XH) 10 1. p.

Nazionaiā Darba Saweeniba. Statūti
(Rīgā, 1922. Iesp) Akz. Sab. J. a!
Kukurs. 16° (17X11) 4 1. p.

Paltmales Patehretaju beedribas Statūti.
(1922) Iesp. Rud. Jēpes tipogr. Cēsīs.
16° (17X11) 31 1. p.

Pahrfkats par Rigas Preekfchpilfehtas
Brihwprahtigo Ogunsdfehfeju darbibu
1921. gadā. (Rigā, 1922) Dr. .Dienas*
druk. fol. (35X23) 2 1. p.

Preekules Pahrtikas Beedribas statūti.
(Liepājā, 1922) „Ļibawskij Weestņik"
druk. Leepaja. 16° (17X12) 22 1. p.

Rigas galdnieku un krēslenieku biedrības
^ Asociācijas mēbeļu magazīnas" sta-
tūti. Riga, 1922. J. Pīpiņa un
J. Upmaņa druk. 16° (17X11) 24 1. p.

Rigas Pilfehtas Pafchwaldibas Penlijas
Kafes Itatuti. (Rīgā, 1922.) J. Peter-
fona druk. 16° (17X11) 10 1. p.

.Ruhpneeks" Latw. Apawu Ruhpneezibas
kooperativva —.— gada pahrfkats par
1921. gadu. 2. darbibas gads. (Rīgā,
1922.) Dr. Akz. Sab. J. A. Kukurs
druk. 8° (21X17) 9 1. p.

„Seeds" — Pahrfkats par Leepajas Pa-
tehretaju Beedribas —.— 1921. gada
darbibu. (1922.) Dr. pie A. Gutmaņa,
Leepaja. 4° (25X17) 8 1. p.

„Wahzu Baltijas Skolo'aju Savveenibas
Leepajas Nodaļas Krahj- un Aifdeu/u
Kafes" Statūti. (Liepājā, 1922.) G.D.
Mevera grahm. un akmeņu druk. Lee-
paja. 16° (17X11) 12 1. p.

Wezpils Medneeku beedribas Itatuti
(Liepāja, 1922. Iesp.) „Ļibawfkij
Weeltņik\ Leepaja. 16° (17X11)
8 1. p.

370. Izglītība. Vispārīgi raksti.
371. Pedagoģija. Didaktika,

Metodika.
Dziļleja, K. Darbs un Dzīve. II. Latvju

daiļliteratūras chrestomatija pamat-
skolas otrai klasei. Ceturtais izdevums
R.' 1922. Izglītības kooperatīvā
.Kultūras Balss" apgādeens. Eespeed.F<^^»^*K

Saturs: l.Mājā A. Ģimenē. B. Bāreņi.U Darbi un nedarbi, II. Skolā.

— Darbs un Dzīve. III. Latvju daiļlite-
ratūras chrestomatija pamatskolas tie-
šai klasei. Trešais izdevums. Rīgā,
1922. Izglītības kooperativa .Kultaraj

Balss" apgādeens. Dr. E. Pīpiņa an
J. Upmaņa druk. 8° (23X15) 167L p.
90 r.

Saturs: I. Dabā. II. Darbā.

— Darbs un dzīve. IV. Latvju daiļlite-
ratūras chrestomatija pamatskolas ce-
turtai klasei. Otrs pārlabots izdevums
(pirmā izdevuma trešā daļa). Rīgā,
1921. (Uz vāka 1922.) Izglītības ko-
operativa .Kultūras Balss* apgādeens.
Sp. Sabeedr. .Zocialdemokrats" tipogr.
8° (23X15) 192 1. p. 100 r.

Saturs: I. Daiļums. II. Dzimtene
un visums.

Goba-Alojeetis, J. Pirmee foļi. Abeze
mahjas behrneem. Pamahziba, ki
fci abeze jaleeto, atrodama preekfch-
wahrda. Trefchais ifdevvums. Lim*
bafchos, 1921. (Uz vāka: 1922.)
K. Pauzifcha apgahdata undruk.a(22X15) 72 1. p.

Kundziņš, Fr. Balts tīrums melna sekla.

Pirmā lasāmā grāmata mājā un skola,
bastādijis skolotājs — — Treša»
izdevums. (Ar ilustrācijām.) R'P»
1922. Valtera un Rapas akc. sāc.
apg. Eesp. Valtera & Rapas akc. sap.
speest. 8° (21X15) 64 I. p.

Latvijas Universitātes lekciju unPratisko darbu saraksts. 1922. g- F
vasara semestrī. Riga, 1922. ?} *T
tersona druk. 4° (22X15) 32 l P-

Paskaidrojumi pie Latvijas Universitāte»

satversmes projekta. Rigā, 19~Lj
janvārī. (Iespieduma vieta neuzraau«w

16° (16X11) 10 1. p-

(Turpmāk vēl.)

Telagramas.
(Latvijas telegrāfa aģentūras ārzemju telegramai.)

Rigā, 19. jūlijā. Mūsu pagaidu
priekšstāvis Kauna E. Vigrabs 13. jūlija
iesniedzis Lietavas ārlietu ministrim savas
pilnvaras.

Londonā, 19. jūlijā. No Ottavas
oficiāli ziņo, ka Kanādas valdība atjau-
nojuse tirdzniecības sakarus ar Krieviju.

Londonā, 19. jūlijā. (Reuters.)
Aviators Bleks, kurš 24. jūnijā izbrauca
no Londonas lidojumā ap zemes lodi,
vakar ieradies Karatši pilsēta Indijā.

Londonā, 18. jūlijā. (Reuters.) Mar-
šala Vilsona slepkavas Sellivuns un Denns
(Dunn) notiesāti uz nāvi pakarot.

Redaktora: M. Aros*.

Tirdzniecība un
rūpniecība.

Risas ostā ienākusi kusi.
18. iulijā.

Glenville, angļu tvaikonis, 1073,19 reģ. ton. brutto,
no Hullas ar kokiem.

* ^^ ——-—^^^^^^"^
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Rīgas biržā, 1922. gadā 20. jūlijā-

Zelta lats (029032 gr.) . . . „, aa%ffi 0
Amerikas dolārs ... ViTO 11159
Angļu mārciņa ...... -VoŠ Ai 7S
Francijas iranks f īso-12 00Itālijas lira "{ "ļ£
Beļģijas iranks

200-50 00Šveices iranks w 7516775Zviedrijas krona 66 7o b/./a

Norvēģijas krona «.00 -43.00

Dānijas krona ...... 5o.^5 »m>

Čechoslovaku krona m'« irti 2S
Holandes guldenis .....

^ n«
Vācijas marka ....... 214-544
Somijas marka ^ļ *T*
Igaunijas marka o' fjo-OOSViPolijas marka j.uu

^
uu.o,i

Padomes rbļ. .... „
10 Krievijas zelta rbļ. l*.ui«
Zelts (Londona) par 1 und tīra

zelts ?
Krievijas sudrabs {*ļ„. \ \ \ H }**''M
5°<o neatkar aizņem. . . 100 — 105
20 zelta fr. 6°/o Rīg. Hyp.biedr.

ķīlu zīmes 975.UJ
50 zelta ir. 6°/o Rīgas pils. Kr.

biedr. ķīlu zīmes 2500.00
100 zelta fr. 6"/o Rīgas pils. Kr.

biedr. ķilu zīmes 5000.00

Rīgas biržas komitejas kotacijas komisijas:
Priekšsēdētājs R. 8 a 11 g a i 1 i s.

Zvēr. biržas mākleris Th. Summers.

Lotus, latviešu burenieks, 79 reģ. ton. brntto, no
Pabažiem ar malku.

Vidzemnieks. latviešu burenieks, 158 reģ. ton.
brutto, no Sveiciema ar malku.

No Risas ostas izgājuši kusi.
18. jūlijā.

Tiber, dāņu tvaikonis, 1405,41 reģ. ton. brutto, uz
Kopenhāgenu ar gabalu precēm.

Sigrun, dāņu tvaikonis, 1337 reģ. ton. brutto, uz
Ventspili ar kokiem.

Turaida, latviešu tvaikonis, 1607 reg. ton. brutto,
uz Centi ar liniem.

Tēvija, latviešu burenieks, 314 reģ. ton. netto, uz
Dublinu ar kokiem.

Wirtus, somu tvaikonis, 154,47 reģ. ton, brutto, uz
Rēveli ar gabalu precēm.

Iris, zviedru tvaikonis, 353 reģ. ton. brutto, uz
Rēveli ar gabalu ptecem.

Christel Salling, vācu tvaikonis, 1305 reģ. ton.
brutto, uz Londonu ar kokiem.

19. jūlijā.

NeJ* 82, 109, 110, 111, 129, 132, 157, vācu mīna
tralētāji.

Neibad, latviešu tvaikonis, 95 reģ. ton. brutto, uz
Ainažiem ar gabalu precēm.

Liepājas ostā ienākuši kusi.
17. jūlijā.

Herkules, latviešu prāmis, 90 reģ. ton. b'attoPāvilostas ar malku. ' lu "a
Johanna, latviešu prāmis, 72 reģ. ton. brntto

Pāvilostas ar siīperiem. * «>

No Liepājas ostas Izgājuši kusi.
17. jūlijā.

Karine, latviešu tvaikonis, 106 reģ. ton. brutto „,
Pāvilostu tukša. ' **

No Ventspils ostas izgājuši kuģi.
14. jūlijā.

Maria, latviešu tvaikonis, 331 reģ. ton. brutto m
Rīgu ar gabalu precēm.

15. jūlijā.

Rosegg, norvēģu tvaikonis, 1840,71 reģ. ton. bratta.
uz Rīgu ar plankām.

16. jūlijā.

Pernigel, latviešu tvaikonis, 168 84 reģ. ton. bruttg
Rīgu ar gabala precēm.



Saistoši ielīmi
ar ugunsgrēka apkarošanu

Ventsp ilī, kā arī uzraudzība par
v tirgiem.
/Ventsp ils pilsētas domes sēdē 1922. g.
V 7,,iHa pieņemti un no leksletu ministn-
;1 -J asš g 12. jūlijā apstiprināti.)

I par ugunsgrēka apkarošanu.
. ' Katrj apdzīvotā mājā jābūt akai,

i vismaz mucai ar ūdeni, _nesamam

trepēm, ne īsākām par 12 pēdām, un

^'"no ugunsgrēku dzēšanas un cil-
d'a glābšanas darbiem zem uguns-

^Lgjuf priekšniecības vadības nedrīkst

atteikties neviens darba spējīgs iedzīvo-

t5'ļOrmaņiem un citiem zirgu īpaš-

niekiem pilsētā uz pirmā ugunsdzēsēju
neorasijuma pret pienācīgu _samaksu

iāved dzēšamie rīki uz ugunsgrēka vietu

Jin jāpalīdz pie dzēšanas darbiem pret
atlīdzība pēc takses, kufa no pilsētas
domes apstiprināta __

4 Ļaužu pulcēšanas vietas, kuras
atrodas skatuves, ka: kinematogrāfos,
teātros, paviljonos u. t. t. pa izrādes

laiku jāievēro ugunsdrošība unjāgada,
ai dežurētu ugunsdzēsēji ar dsešamiem
līkiem, kup skaitu nosaka pilsētas valde
saziņā ' ar ugunsdzēsēju biedrību.

II. Uzraudzība par tirgiem.

5 Uzraudzība par tirgus laukumu un
novietot iebraucējus ir tirgus uzrauga
vai nomnieka pienākums.

6. Uz tirgus laukuma atvēlēts lietot

;tlkai apstempeletus mērus un svarus.
Katram pircējam tiesība prasīt_ no pār-
devēja, kufam pašam nav minēto svaru
un mēru, ka nopirktā prece tiktu no-
svērta vai izmērīta pilsētas svaru nama.

;Par svēršanu vai izmērīšanu pārdevējam
jāmaksā pec pilsētas domes _ noliktas
takses. Uz tirgus laukuma pirktās preces
aizliegts nosvērt vai izmērīt citos veikalos.

7. Tirgus laikam beidzoties, pārde-
vējiem jānovāc _ savas preces no tirgus
laukuma Atstātās lietas tiek novāktas
uz viņu īpašnieku rēķina.

Piezīme. Pilsētas valdei ir tiesība
atvēlēt atstāt preces uz tirgus lau-
kuma ari tirgus_ laikam beidzoties.

8. No pienražotājiem ievesto vai
ienesto pienu pilsētā, atvēlēts pārdot
ari uz ielām.

9. Uz tirgus laukuma zirgi no ve-
zumiem jāizjūdz un jānovieto ārpus
tirgus, bet rati jāsakārto pēc tirgus
uzrauga aizrādījumiem. Zirgi nav iz-
jūdzami no malkas un siena vezumiem.

10. Šo saistošo noteikumu pārkāpējus
sauks pie atbildības uz soda likuma
pamata.

11. Šie noteikumi stājas spēkā pēc
2nedēļām no viņu izsludināšanas dienas
.Valdības Vēstnesī".

1921. g. 29. un 31. oktobrī no domes
pieņemtos saistošos noteikumus 2. pantu
papildināt ar sekošu i pk: grāmatu
veikali var būt atvērti no 10—12 dienā
vienīgi laikrakstu un žurnālu izdalīšanai.

Pilsētas galvas vietā Fr. Kārkliņš.
Sekretārs A. G e 1b e.

Rīgas apgabali, 3. civilnodaļa,
Pamatojoties uz 1920. g. 18. martaļiKuma par vienīgo maksāšanas līdzekli
*n civ. proc. lik. 2060. un 2062. pp.Pamata ievērojot Pēteja Jēkaba d. Dan-

nai r e r g a Pilnvamieka zvērin. adv.pai . fcrnsta Seeberga lūgumu un savu
Sa™ , 1922' 8- 4. jul. paziņo, kaPMaameks Pēters Dannenbergs parādu«z obligācijām:

1) par 5.000 rbļ. 1904. g. 21. dec.«m Nš 1828, apstiprinātas uz neku-stama īpašuma, Rīgā, I. hip. iec. zem«mes giāmatu reģ. Nš 405. izdotas no

Uh,č- Kār)a Roberta d. Pfluga pai«»n Kārlim Augustam Beckam;
J) Pf 15.000 rbļ. 1904. g. 21. dec.

{*" > li 1830, apstiprināta uz ta paša
R» S ?a 'Paš"ma, izdota no ta paša
ifl,?-.Pflu§a Par lab" »ara Pašam«Varlim Augustam Beckam;
zem v?, 1000° rb l- I922 - g- 28- deccm .v 39g0_ apstiprinātas uz ta paša
Rr.hl;32'3 'Pašuma, izdota no Fēliksa
Kāri/^ n" PflU SP« iaDU Kārlim

!aBeckam, ir samaksājis kā tas

redzams no lietā esošam apliecībām,
izdotam no Sofijas Aleksandra m.
Vulfius, dz. Lezins pilnvamieka zv. adv.
Oskara Poelchau 22. septembrī 1921. g.
un Mēri (Marija) Augustes Emanuēla
un Olgas masām un brāļa Mencendorf
pilnvarnieka Augusta Loebera 3. dec.
1921. g., bet šīs augšā minētās obligā-
cijas nevar tikt izsniegtas parādniekam
deļ dzēšanas zemes grāmatās, tamdēļ ka
gājušas zudumā.

Tāpēc apgabaltiesas 3. civilnodaļa uz-
aicina visas personas, kuram būtu tie-
sības uz augša aprādītām obligācijām,
pieteikties tiesā viena mēneša laikā,
skaitot no dienas, kad šis sludinājums
iespiests .Valdības Vēstnesī', un aizrāda,
ka ja šīs personas noteiktā laikā nepie-
teiksies, obligācijas atzīs par samaksātām
un lūdzējam dos_ tiesību prasīt parādu
dzēšanu zemes grāmatā.

Rīgā, 1922. g. 7. jūlijā. Nš 1959.
Priekšsēdētājs Cimmermans.

Sekretārs A. Kalve.

Tāpēc apgabaltiesas, 3. civilnodaļa
uzaicina visas personas, kūjām būtu
tiesības uz augšā aprādīto obligāciju,
pieteikties tiesā viena mēneša laikā,-skaitot no dienas, kad šis sludinājums
'?iespiests .Valdības Vēstnesī', un aiz-
rāda, ka ja šīs personas noteiktā laikā
nepieteiksies, _ obligāciju atzīs par sa-
maksātu un lūdzējam dos tiesību prasīt.parada dzēšanu zemes grāmatā.

R'gā, 7. jūlijā 1922. g. Nš 1967.
Priekšsēdētāja v. Veidners.

, Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabali. 3. civilnodaļa
?pamatojoties uz 18. marta 1920. g. li-
kuma par vienīgo maksāšanas līdzekli
un civ. proc. lik. 2060. un 2062. p. p.,
-ievērojot valsts zemes bankas lūgumu
un savu lēmumu no 4. jūlija 1922. g.

..paziņo , kā parādnieks Jēkabs Pidriķa d.
Asens parādu pēc obligācijas par
2700 r. apstiprinātas 1. martā 1912. g.
zem ,Nš 258 uz nekustama īpašuma Cēsu
apriņķī Liezeres muižas zemnieku . Jaun-
Zedoņu Nš 42" mājām, zemes grāmatu
reģ. NŠ £455) izdotas no Jēkaba Asena
par labu baronam Aleksandram šulc-
Aseraden irsamaksats 23. maijā 1922.g.,
ļ>et šī augša minēta obligācija nevar tikt
izsniegta atpakaļ parādniekam dēļ dzē-
šanas zemes grāmatā.

Rīgas apgabali reģistr. nodaļa
uz civ. proc. lik. 146071. p. pamata pa-
ziņo, ka saskaņā ar apgabaltiesas admi-
nistratīvās nodaļas lēmumu 21. jūn.
š. g. reģistrēta kooperativa sabiedrība
zem nosaukuma: Rīgas un apkārtnes
patērētāju biedrība .Darbs".

Sabiedrības valdes sēdeklis atrodas
Rīgā.

Priekšsēdētāja v. L Bruemraers.
Sekretāra p. J. O šs.

Jelgavas apgabaltiesa
dara zināmu vispārībai, ka uz šīs tiesas
nolēmumu 1922. g. 30. martā ir iecelts
aizgādnis promesošā Jelgavas nekustama
īpašuma ipašnieka Ernesta Zeeberga
mantībai.

Jelgavā, 1922. g. 27. jun. .L. Nš 425/22.
Priekšsēdētāja v R. Millers.

Sekretārs Zandersons.

Jelgavas apgabaltiesa
dara zināmu vispārībai, ka uz šīs tiesas
nolēmumu 1920. g. 16. nov. ir iecelts
aizgādnis promesošā Dobeles pagasta
.Kalna-Audzu" māju īpašnieka Jāņa
Zandersona mantībai.

Jelgavā, 1922. g. 27.jum L. Nš 736/21.

Priekšsēdētāja v. R. Millers.
Sekretārs Zandersons.

Jelgavas apgabaltiesa
dara zināmu vispārībai, ka uz šās tiesas
nolēmumu 1920. g. 22. jūniju ir iecelts
aizgādnis promesošā Kalnciema_ pagasta

.Danemarku" māju īpašnieka Kārļa Da-
n e m a r k a mantībai.

Jelgavā, 27. jūnijā 1922. g. L Nš 473,20.
Priekssēdātāja v. R. M ii 11 e r s.

Sekretārs Zandersons.

Rīgas apgabalt., 3. civ. nod.,
uz civ. ties. lik. 2011., 2014. un
2019. p.p. pamata ļpaziņo, kā pec 1. febr.
1917. gada Vitebskā mirušās Hannas
Sīmaņa meitas Gu r e v i č ir at-
klāts man&toļums un uzaicina, kam
ir uz šo mantojumu, vai sakarā
ar to, tiesības kā mantiniekiem,
legatarijiem, fideikomisarijiem, kredito-
riem un t. i, pieteikt šīs tiesības
minētai tiesai sešu mēnešu laikā, skaitot
no šī sludinājuma iespiešanas dienas.

Ja _ minētas personas savas tiesības
augša uzradītā termiņā nepieteiks, tad
viņas atzīs kā šīs tiesības zaudējušas.

1922. g. 5. jūlijā. Nš 80.
Priekšsēdētāja v. Veidners.

Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabalt., 3. civilnodaļa,
uz civ. tjes. lik. 2011., 2014. un
2019. p.p. pamata paziņo, ka pec
6. decembrī 1921. g. miruša Erharda
Augusta d. Šu e c a ir atklāts manto-
jums un uzaicina, _ kam ir uz šo manto-
jumu, vai sakara ar to, tiesības kā
mantiniekiem, legatarijiem, fideikomisa-
rijiem, kreditoriem un t. t., pieteikt šīs
tiesības minētai tiesai sešu mēnešu laikā,
skaitot no šī sludinājuma iespiešanas
dienas.

Ja minētas personas savas tiesības
augšā uzrādītā

^
termiņā nepieteiks, tad

viņas atzīs ka šīs tiesības zaudējušas.
Rīgā, 1922. g. 4. jūlijā. Nš 1951.

Priekšsēdētāja v. Veidners.
Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabalt 3. civilnodaļa
atklātā tiesas sēdē 4. jūlijā 1922. g.
izklausīja Artura Fegedinga lūgumu
dēļ kuratela iecelšanas par prombūtnē
esošā Vladislava Osipa d. V e k e r a
mantu, nolēma: par bezvēsts prom-
būtnē esoša Vladislava Osipa d. Vekera
mantibu iecelt kurateli, par ko ar pavēli
paziņot Rīgas pilsētas bāriņu tiesai; šo
lēmumu publicēt civ. ties. lik. 1944. p.
kartībā.

Rīgā, 6. jūlijā 1922. g. Nš 1351.
Priekšsēdētāja v. D. Cimmermans.

Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabalt reģistr. nodaļa
uz clv. proc. lik. 146071. p. pamata pa-
mata paziņo , ka saskaņā ar apgabaltiesas
administratīvās nodaļas lēmumu 21. jūn.
š. g. reģistrēta kooperativa sabiedrība
zem nosaukuma: Jumpravas patērētāju
biedrība .Jaunsaimnieks".

Sabiedrības valdes sēdeklis atrodas
Jumpravas pagastā.

Priekšsēdētāja v. L. Bruemraers.
Sekretāra p. J. Ošs.

Jelgavas apgabaltiesa
dara zināmu vispārībai, ka uz sās tiesas
nolēmumu 1920. 18. maija ir iecelts aiz-
gādnis promesošā Lestenes pagasta
.Spīgu" māju īpašnieku Paula Cerre
mantībai.

Jelgavā, 27. jūnijā 1922. g. L. Mi 353/20.
Priekšsēdētāja v. R. M ii 11 e r s.

Sekretārs Zandersons.

Latgales apgabalt. 1. civilnodaļa
ar šo paziņo vispārībai, ka 1920. gada
20. decembrī mirušā Višgorodas pag.
Ostrovas apr.. piederīga D mi t r i j a
Feodora d. Pešudova notariālais
testaments, ar kūju testatora kustama
un nekustama manta novēlēta Ivanam
Borisam, Vasilijam, Pēteram, Nikolajam
Pešudoviem, Verai Trofimovai un Ma-
rijai Harikovai, ar apgabaltiesas 1922. g.
14. jūnija lēmumu apstiprināts un izdots
mantiniekiem. L. Nš 519-21.

Daugavpilī, 1922. g. 6. jūlijā.
Priekšsēdētājs J. K a 1a c s.

Sekretāra vietā J. G u t m a n s.

Jelgavas apgabaltiesa,
tmraatodamās uz savu 1922. g. l. jūnija
nolēmumu, dara zināmu vispārībai, ka
parāds pēc obligācijas par 500 rbļ.,
koroborēts 1897. g. 13

^
martā zem

>& 257 uz Jelgavas pilsētas nekustamo
īpašumu 5. hip. iec. zem Nš 108, —
atzīts par samaksātu un lūdzējai A1 i d a i
M i 11i ņ, dota tiesība prasīt ša parāda
dzēšanu zemes grāmatās.

Jelgavā, 2. jūnijā 1922. g. L Nš243/22.
Priekšsēdētāja v. R. M ii 11 e r s.

Sekretārs Zandersons.

Latgales apgabaltiesaskriminal-
nodaļa,

saskaņā ar savu 1922. g. 10. jūnijā lē-
mumu, meklē uz sodu lik. 618

^
p. un

149. p. pamata apsūdzēto Rēzeknes
apr., Rušinās pagasta, Veideru sādžas
piederīgo Jāni Jezupa d. (viņš ari Ivans
Osipa d.) Utanu, 45 g. vecu, vidēja
auguma, melniem matiem un bārzdu,
kalsnējs.

Visām iestādēm un personām, kurām
ir zināma minētā Jāņa Jezupa d.
(viņš ari Ivans Osipa d.) Utana un viņa
mantas atrašanās vieta, jāpaziņo Rē-
zeknes apriņķa 3. iec. izmeklēšanas
tiesnesim.

Daugavpilī, 12. jūnijā 1922. g.
Priekšsēdētāja v. J. L a i v i ņ š.

Sekretāra v. i. E v. K a 1e j i ņ š

Latgales apgabalties. kriminal-
nodaja,

saskaņā ar savu 1322. g. 26. maija
lēmumu, meklē uz sod. lik. 54.,
440..441., 448. un 667. p. pamata ap-
sūdzēto Daugavpils pilsoni Borisu Ju-
deļa d. Feigelmanl, 22 g. vecu, vidēja
auguma, acis un mati tumši, sevišķu
pazīmju nav.

Visām iestādēm unpersonām, Icurām ir
zināma minētā Feigelmana un viņa
mantas atrašanās vieta jāpaziņo Daugav-
pils apriņķa 1. iec izmeklēšanas ties-
nesim.

Daugavpilī, I. jūnijā 1922. g.
Priekšsēdētāja t>. B. C ī rul s.

Sekretāra v. i. E v. K a 1e j i ņ I.

Latgales apgabaltiesas kriiinaloodaļa,
saskaņā ar savu 1922. g 26. maija
lēmumu, meklē uz sod. lik. 51., 440., 441.,
448. un 667. p. p. pamata apsūdzēto,
Daugavpils pilsoni Dāvidu Ābrama d.
Murinu, 23 gadus vecu, maza auguma,
acis un mati gaiši, sevišķu pazīmju nav.

Visām iestādēm un personām, kurām ir
zināma minētā Murina un viņa mantas
atrašanās vieta, jāpaziņo Daugavpils
apriņķa I. iecirkņa izmeklēšanas ties-
nesim.

Daugavpilī, 1. jūnijā 1922. g.
Priekšsēd. biedr. B. C i r u I s.

Sekretāra v. i. E. K a 1 e j i ņ š.

Liepājas apgabaltiesas
tiesu izpildītājs

par Liepājas apriņķi Ž. Kinens izpildot
apgabaltiesas lēmumu 18. maija š. g.
un pamatojoties uz civ. proc. lik. 1132.,
1141., 1146., 1149. p. p. paziņo, ka —
27. oktobri 1922. g. pulkst. 10 no rīta
minētās tiesas civilsēžu zālē tiks pārdots
publiskā vairāksolīšana mantojuma dalī-
šanas nolūkā, nekustams īpašums pie-
derošs mirušam Pēterim Kalniņam,
sastāvošs iz Virgas .Kjuppe-Maigen" un

.Lekkuš-Sāraeļ" . mājam, kufu zemes pla-
tība ir 128 pūrvietas un 30 kapes ar
vajadzīgām ēkām; īpašums atrodas Kur-
zemē, Liepājas apriņķi, Virgas pagasta,
ir ierakstīts Aizputes-Grobiņas zemes
grāmatu nodaļā zem krepost. NšNš 981
un 982 un ir novērtēts uz 850,000 _r.,
uz viņa guļ koroboretu hipotēkas parādi
7640 krievu r. Solīšana sāksies no no-
vērtēšanas zumas 850,000 r. un katram
kas grib piedalrties _ ir iepriekš jāiemaksā
zalogs 85,000 r., ka arī jāuzrada tieslietu
ministrijas apliecība

^
par viņa tiesibu

iegūt nekustamu īpašumu.
Visi dokumenti un- raksti attiecošies

az pārdodamo īpašumu ir atklāti ieska-
tīšanai tiem kas grib piedalīties solīšana
apgabaltiesas kanclejā, vai pie _ tiesu iz-
pildītāja; personām kuram būtu tādas
likumīgas tiesības uz pārdodamo īpa-
šumu, kas varētu novērst viņu publisku
pārdošanu, tādas ir pieteicamas līdz
pārdošanas dienai.

Liepājā, 12. jūlijā 1922. g. 489
Tiesu izpildītājs 2 Kinens.

Valmieras apriņķa priekšnieka -palīgs
L iecirknī izsludina par nederīgiem se-
košus nozaudētus dokumentus:

1) Pase Nš 210, izdota no Valmieras
apriņķa priekšnieka palīga 1. iecirknī
1922. g. 3. aprīlī uz Ernsta Kārļa d.
Galviņa vārda.

2) Kara klausības apliecība Nš 13227,
izdota no 2. Robežsargu pulka 1921. g.
5. oktobrī uz Ernsta Kārļa d. Galviņa v.

3) Kafa klausības apliecība Nš 8614,
izdota no Valmieras kafa apr. pr-ka
1921, g. 30. maijā uz Paula Jāņa dēla
Radziņa v.

4) Latvijas pase Nš 3637, izdota no
Valmieras pils. pol. 1921. g. 26. martā
uz Austras Roberta m. Ozoliņ v.

5) Pase Nš 5848, izd. no Valmieras
pils. policijas 1921. g. 3. janvārī uz
Eduarda Pētera d. Nadziņa v.

©) Kara kl. apl. Nš 10453, izdota no
Valkas apr. komandanta 1921. g. 18. de-
cembrī uz Eduarda Pētefa d. Nadziņa v,

7) Pase Nš 3923, izdota no Valmieras
pils. pol. 1920. g. 29. martā uz Emmas
Anša m. Zanderson v.

8) Pase Ns 4091, izdota no Valmieras
pils. pol. 1922. g. 31. martā uz Olgas Jāņa
m. Skuja vārda.

9) Attestats Nr. 361 izdots no Val-
mieras valsts vidusskolas 1920. g.
12. jūnijā uz Olgas Jāņa m. Skuja vārda.

10) Skolotājas apl. Nr. 36.39 izdota no
Ludzas apr. skolu valdes 1921. g. uz
Olgas Jāņa m. Skuja vārda.

11) Pase Nr. 3429 izdota no Valmieras
pils. polic._l920. g. 23. martā uz Ellas
Kārļa m. Āboliņ vārda.

12) Pase Nr. 1109 izdota no Valmieras
pils. polic. 1920. g. 2. febr. uz Karlines
Jēkaba m. Galviņ vārda.

13) Pase Nr. 3921 izdota no Valmieras
pils. polic. 1920. g. 29. martā uz Lienes
Indriķa m. Zanderson vārda.

14) Pase Nš 11, izdota no Vecbren-
guļu pag. v. 1920. g. 17. maijā uz Jāņa
Pēteja d. Kalniņa vārda.

15) Pase Nš 6486, izdota no Valmieras
pilsētas policijas 1921. g. 6. jūnija uz
Emmas Jēkaba m. Bauman vārda.

16) Velosipēda atļauja Nš 181, izdota
no Valmieras apriņķa priekšn. 1920. g.
3. jūnijā uz Natālijas, Miķeļa m. Zulis v.

17) Pase Nš 60732, izdota Rigas pol.
IV. iec. priekšn. 1920. g. 12. janv. uz
Zentas, Friča m. Jiirgenson vārda.

18) Invalida apliecība Nš 12194,
izdota no Valmieras apr. valdes 1922. g.
2. jun. uz Eduarda, Augusta d. Jansona
vārda.

19) Dienesta apl. Nš 480, izdota no
Valmieras apr. priekšnieka 1922. g. uz
14. janvārī uz Eduarda Augusta d.
Jansona v.

20) Pase Nš 4100 izdota no Valmieras
pils. pol. 1920. g. 8. aprilī uz Marijas
Miķeļa m. Marovskij, dzim. Skrastiņ v.

21) Pase Nš 4144, izdota no Valmieras
pils. pol. 1920. g. 8. apr. uz Eduarda
Dava d. Priedīša v.

22) Pase Nš 6364, izdota no Valmieras
pils. pol. 1921. g. 2. aprilī uz Jāņa
Dāvā d. Gulbis v.

Vaivodu pagasta valde, Rēzeknes apr.,
izsludina par nederīgiem sekošus nozau-
dētus dokumentus:

1) nacionālu pasi zem Nš 7750, izdotu
no Rēzeknes apriņķa 3. iec. policijas
pr.-ka uz pils. Antona Ignata d. T u ļ s
vārda;

2) zirga pasi zem Nš 529, izdotu no
Pustinas pag. valdes, Daugavpils apr.,
uz pils. Ādama Jāzepa d. Samanskij v.

Talsu apr. priekšnieka palīgs 2. iet
izsludina par nederīgiem sekošus no-
zaudētus dokumentus:

Latvijas iekšzemes pases, izdotas no :
1) Kabiles pagasta valdes, Talsu apr..

1920._ g. 12. augustā zem Nš 1524 uz
Andreja Jāņa d. Grabanta vārda;

2) Valgales pagasta valdes, Talsu apr.,
1920. g. 4. jūnija zem Nš 131, uz

Andreja Jāņa d. Zefelda vārda;
3) Matkules pag. valdes, Talsu apr.,

1920. g. 10. maijā zem Nš 480 uz Friča
Kārļa d. Šiliņa vārda ;

4) Talsu apr. priekšniek oal. 2. iec.
1920. g. 22. martā zem Nš 1272 uz
Annas Friča m Lagzdiņ vārda;

5) Talsu apriņķa priekšn. pal. 2. iec.
1920. g. 22. martā zem Nš 1266 uz
Annas Friča m. Lagzdiņ vārda;

6) Talsu apriņķa pr.-ka pal. 2. iec.
1920. g. 8. aprilī zem Nš 1270 uz Libas

Ffiča m. Lagzdiņ v.;
kafaklausības apliecības, izdotas no:
7) Kurzemes art. pulka kom. 1921. g.

24. marta zem Nš 3681 uz Kārļa Friča
d. Vernera vārda;

8) Tukuma-Talsu kafa apr. priekšnieka
1920. g. 13. februārī zem Nš 856 uz
Kriša Jāņa d. Horsta vārda.

Bauskas apriņķa priekšnieka palīgs
1. iec. izsludina par nederīgu Latvijas
pasi zem Nš 2133, izdotu no Bauskas
pils. policijas priekšnieka 6. decembrī
1920. g. uz Rūdolfa Lībes d. Mengot
vārda, kufa pieteikta par nozaudētu.

Neretas muitas nodala,
saskaņā ar muitas likumu §§ 1040, 1141,
ar šo paziņo, kā zemāk minēto personu
kontrabandas lietās

? olemts:
1) Lietavas pilsoni Emļliju S n a r s k i

sodīt administratīvā kārtā ar £40 zelta
frankiem, konfiscējot aizturēto degvīnu;

2) Uz robežas, bez īpašnieka aizturētos
12 pudus rudzu, konfiscēt un pārdot
vairāksolīšana;

Šie lēmumi skaitās par pasludinātiem
ar izsludināšanu .Valdības Vēstnesī" un
var tikt pārsūdzēti triju nedēļu
laika uz finansu ministra vārda; ie-
sniedzami Neretas muitas nodaļai, pie-
liekot zīmogmarku par 40 zeltu san-
tīmiem.

Neretas muitas nodaļas
priekšnieks Kundrāts.

Nozaudēta un tamdēļ skaitāma par
nederīgu kafa klausības apliecība, izd
kareivim Ansim Zubovam no 5. Cēsu
kajn. pulka 24. nov. 1921. g. zem
Nš 10404. Vilces pag, valde.

Smiltenes pagasta valde izsludina par
nederīgu Jēkaba Augusta d. A k d a 1-
der nozudušo Latvijas beztermiņa pasi,
izdotu no Smiltenes pag. valdes 8./IX.
1920. g. zem Nš 321. 1866

Smiltenes pag. valde izsludina par
nederīgu Roberta Pētefa d. Pērkona
nozaudēto Latvijas bezt. pasi, izdotu no
Smiltenes pagasta valdes 8./VII. 1921. g.
zem Nš 3061. 1845

Vecsvirlaukas pag. valde, Jelg. apr.
izsludina par nederīgu nozaudētu Latv.
pasi, izd. no Vecsvirlaukas pag. valdes
5. maijā 1920. g. zem Nš 28 uz Ēvalda
Jēkaba d. G a i 1 i s vārda. 500

Skulberģu pagasta valde, Valmieras
apr. izsludina par pazudušiem un tamdēļ
nederīgiem sekošus dokumentus:

1) Latvijas iekšzemes pasi, izdotu no
Skulberģu pagasta valdes 16. aprilī
1920. g. zem Nš 774 uz K r i s t i n e s
Ādama meitas Kalniņ vārda;

2) Latvijas iekšzemes pasi, izdotu no
Skulberģu oag. valdes 7. aprilī 1920. g.
zem Nš 326 uz Lienes Jāņa meitas
Kalniņ vārda;

3) Latvijas iekšzemes pasi, izdotu na
Valtenberģu pagasta valdes 30. martā
1920. g. zem Nš 543 uz Oskara Pē-
tefa d. Kanapolis vārda;

4) Latvijas iekšzemes pasi, izdotu no
Skulberģu pag. valdes 5. augustā 1921. g.
zem Nš 1052 uz Pētefa Jāņa d. Sildās
vārda. 612

Madlienas iecirkņa polic. priekšnieks
izsludina par nederīgu nozaudētu atvaļi-
nājuma apliecību, izd. no Rigas apriņķa
apsardzības priekšnieka 7. novembrī
1919. g. zem Nš 1321 uz Roberta An-
dreja d. Baumaņa vārda.

Veismaņu_ pag., Cēsu apr., izsludina
par nederīgam, kā pazaudētas:

1) iekšzemes pasi, izdotu no Veis-
maņu pag. valdes 17. februārī 1920. g.
zēm Nš 41 uz Jāņa Pētefa d. Zariņa
vārda;_

2) Cēsu apriņķa priekšnieka apliecību
zemNš 562, 1921. g. 30. nov., izdotu
uz Jāņa Pētefa d. Zariņa vārda, kā
Veismaņu aizsargu nodaļas dalībniekam,"

3) ierosu atļauju, izdotu no Cēsu apr.
priekšnieka 1920. g

^
3. janvārī zem

Nš 955/1 uz Jāņa Pētefa d. Zariņa
vārda.

Cēsu pag. valde izsludina par nederīgu,
ka nozaudētu Latvijas pasi, iz lotu no
Cēsu pag. valdes 1920. g. 12. martā
zem Nš 154, uz Eduarda Mārtiņa Dāvā
d. Ķuduliņa vardu. Nš 767.

Priekules policijas priekšnieks Liepājas
apriņķī ar šo izsludina par nederīgu
Latvijas pasi, izdotu 1922. g. 2. marta
zem Nš 3857 uz Ernestīnes, Gotfrieda
m. H e r i n g vārda, kufa pieteikta par
nozaudētu.

Rosbeķu pagasta valde izsludina pat
nederīgu nozagtu Latvijas iekšzemes
pasi, izdotu no šīs pagasta valdes
192ŪL g. zem Nš 77 uz Mildas, Roberta
m„ E renb o t vārda.

Burtnieku pagasta valde izsludina par
nederigu nozaudētu Latvijas pasi, izdotu
no Valmieras pilsētas policijas priekš-
nieka 1920. g. 16. mutā zem Nš 2451
uz Augusta, Indriķa d. O z o 1 i ņ a vārdu.

Ērģemes pagasta valde izsludina par
nederīgiem sekošus nozaudētus doku-
mentus: 1) no Ērģemes pagasta valdes
Kārļam, Jufa d. R o z i t e m, 1922. g.
26. augusta zem Nš 1068 izdotu pasi;
2) no Valkas kafa apriņķa priekšnieka
tam pašam izdotu kafa klausības apliecību
1921. g. zem Nš3514.

Cēsu pagasta valde izsludina par ne-
derīgiem kā nozaudētus sekošus uz
Jāņa, Jāņa d*. Kleinberga vārda
izdotus dokumentus: personas pasi, iz-
dotu no Cēsu pagasta valdes 1920. g.
19. marta zem Nš 272, un zirgu pasi,
izdotu no Cēsu pagasta valdes 1920. g.
19. martā zem >fe 82.

Duntes pag. tiesa,
pamatojoties uz sava lēmuma 29. martā
1922. g. un pag. ties. civ. lik. 2. daļas
222. p. ar šo _ uzaicina 1920. g. mirušā
Leis Pūce mājas īpašnieka Pētefa Jani-
tena un viņu mir. meitas Zelmas Taubes,
dz. Janiten mantiniekus, pieteikt savas
mantošanas tiesības šai tiesai sešu
mēnešu laikā, skaitot no šī sludi-
nājuma iespiešanas dienas trešo reizi
.Valdības Vēstnesī".

Pēc šī termiņa notecēšanas, netiks
nekādas prasības ievērotas, bet pie-
teikusies mantinieki apstiprināti manto-
šanas tiesības.

Duntē, 29. maijā 1922. g. Nš 61
1 Priešsēdetājs V i k m a n i s.

Darbvedis A. Kurzemnieks.
Budbergas pagasta valde ar šo izglu-

dina par nederīgiem kā nozaudētus
sekošus dokumentus : 1) Latvijas pasi,
izdotu no šīs pagasta valdes zem Nš 39
1921. g. uz Edvarta Miķeļa d. Kūžuma
vārda; 2) Latvijas pasi, izdotu no šīs
pag. valdes zem Nš 683 1921. g. uz
Emilijas Jēkaba m. Laugal vārda;
3) Latvijas pasi, izdotu no šīs pagasta
valdes zem Nš 157 uz Jāņa Eduarda d.
Lindemaņa vārda; 4) Latvijas pasi, iz-
dotu no šīs pagasta valdes zem Nš 597
1921. g. uz Mārtiņa Friča d. Ronis v .



ftousavpils muitas nodaļa.
Uz muitas likuma 1140. panta pa-

mata (.Vaid. Vēstn." Nš 18 — 1921. g.)
dara zināmu, ka zemāk minētas kontra-
bandas lietās

nolēma:
1) Ābrama K a p I a n a un Icika C i-

b u k a lietā Nš 127, aizturētos
divus zelta desmit (10) rubļu ga-
balus — konfiscēt. Zirgu un ratus
atdot J. Cibukam atpakaļ.

2) Channas Šncider un Slova
y i n o k u r a lietā N° 17, aiztu-

rēto 15 klgr. sacharinu atdot Chan-
nai Sneider atpakaļ, kufš viņai jā-
saņem 4 mēnešu laikā.

3) Eliazara Perelmaņa un citu
lietā, rJēc finansu ministrijas muitas
departamenta lēmuma 17. septem-
brī p. g. zem Nš 7778, atstāt
spēkā. Daugavpils muitas nodaļas
lēmumu, zīmējoties uz Eliju Perel-
mani un pēdējā pārsbdzību neie-
vērot.

Daugavpils muitas nodaļas lēmums
uz muitas likuma 1141 p. pamata pār-
sūdzams Irts nedēju laikā, uz muitas
departamentu caur muitas nodaļubet
muitas departamenta lēmums pārsū-
dzams četru nedēļu laikā uz Latvijas
senāta vardu, caur muitas departamentu.

Pārsndzības lūgumi jāapliek ar 40
sant. nodokli.

iVluitas priekšnieks L i e 1 m e ž s.
Sekretārs R. S t e i n s.

nesu sludinājumi
Rgae apgabalt. reģistr. nodsļa
B£ civ. proc i!k. M60H-, p. pamata pe-
«iņo , ka ' saskaņā ar spgabaltiesis sdmi-
nistrativās nodaļas lēmumu 14. jūnija
1922. g. reģistrēta kooperat. sabiedrība
zem nosaukuma: Lielvārdes mašīnu
koplietošanas sabiedrība ,.Koplba".

Sabiedrības valdes sēdeklis atrodas
Lievārdes pagastā.

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

Jelgavas apgabaltiesa
dara* zināmu vispārībai, ka uzšās tiesas
nolēmuma 1921. g. 18. augusta ir iecelts
Bizgādnis promesošā Elkšņu pagasta,
.Romulit Nš 49" māju īpašnieka Eduarda

Krātiņa mantībai.

Jelgavā, 17. jūnijā 1922. g. L. Nš686/21
Priekšsēdētāja v. A. L a u k e.

Sekretārs Zandersons.

Jelgavas apgabaltiesa
dara zināmu vispārībai, ka uz šās
tiesas nolēmumu, 1920. g. 24. augusta
Ir iecelts aizgādnis promesošā Sēlpils
pagasta, .Mūrnieku" māju īpašnieka
Mārtiņa Grundspenka mantībai.

Jelgavā, 17. jūnijā 1922.g. L. Nš578/20
Priekšsēdētāja v. A. L a u k e.

Sekretārs Zandersons.

Rīgas apgabaltiesas Rīgas ap-
riņķa tiesu pristavs

paziņo, ka saskaņā ar tiesas spriedumu
31. Jullļā š_. g., pulksten 10 rītā, -Dotēs
pagasta, Berzementes .Ozolu* mžjas,
tiks pārdota otrā ūtrupe
Jura Krūzes un Dāņa Eichbauma
kustama mantu, sastāvošo no .Richard
Garett" iirra. lokomobiles ar visu arma-
tūru Ns 27010, un vienas tās pašas firm.
bojātas kuļmašīnas N? 12681, novērtēta
par 100,000 ībļ.

Solīšanu varēs sākt ari zemāki par
notaksēto vērtību.

Tiesu pristavs A. Ozoliņš.

Alūksnes rajona valsts zemju
pārzinis

ar šo paziņo, ka pintios

. vairāksolīšanā:
1) Ziemera p, Ziemera muižā, š. g.

5. augusts, pīkst. 11 no rīta,

2 lokomobiles un 1kūlēju.
2) LBzberģa pag. Volkovas psm. š. g.

7. augustā, pulksten 11 no rīta,

Volkovas dzirnavu ietaisi.
RMona pārzinis E. B r e i k šs.

Darbvedis R. S k a 1b e r g s.

Citu iestāžu, slud.
Apriņķa cēīūT inženieris

3 e 1 g a v ā, izdos 31. JuUjS 1922. g.,
pulksten 1 diena, sava kanclejā, Upes
ielā Nš 10, mutiskos un rakstiskos torgos

mazākprasītājiem
apm. 360 kv. asu bruģa

atjaunošanas darbus,
uz Vecauces-Tukuma ceļa 1. verstē no
Vecauces.

Rakstiski piedāvājumi, samaksāti ar
attiecīgu zīmognodokli, iesniedzami tur-
pat slēgtas aploksnēs ar uzrakstu:

„Uz konkurenci 31. jūlijā",
līdz 31. Jūlijam 1922. g., pulksten 12.
Pirms torgu sākšanas dalībniekiem jā-
iemaksā 5000 rbļ. drošības nauda. Tu-
vākas ziņas izsniedz apriņķa ceļu inže-
niera kanclejā, darbdienās no pulksten
9 līdz 3. 3 N» IfilP

Ipriņķu ceļu inženieris,
Rēzeknes un Ludzas apriņķos,
29. Jūlijā 1922. g., pulksten 12 dienā,

=H«BfltaHM==
caur rakstiskiem un mutiskiem torgiem,
Beku st. — Bolvu miesta
cefa bruģa būves darbus,

gaj. 550 nitr.
un koka tilta būves darbus
pār Bolupi, uz ceļa st.

Kuprova-Lipna,
d.i, « , - S8[ _23,5 mtr.
KanstiSAi piedāvājumi, apmaksāti ar40 ibļ. zīmognodokli , slēgtās aploksnēsar uzrakstu:

nUi bruģa vai uz tilta"konkurenci 29. JulIJS 1922. g, iesnie-dzam, hdz 29. Jūlijam 1922. g.. pulkst.
I,7?T,/pr'.T*inženiera kanclejā,maza Ludzas iela Nš 6, Rēzeknē. AD-
Slm ^.«"««ķ-Ktas pēc mutiskiemtorg.em, knp sāksies 29. jūlijā 1922 «pulksten 12 dienā. '"
iu^Vākus no,eikumus izsniedz turpatikdienas no pulksten 9-15. Pie n"§-

' d7nš,L S' "?tllta i«"«»būvi 5000 rbļ. drošības naudas. 3 N"
^[ļj

iespiests valsts tipogrāfijās

Konkurss.
Kara skolai

vajadzīgs

siens līdz 5000 puti.
Rakstiski piedāvājumi aplikti ar attie-

cīgu zīmognodokli līdz ar 25.000 rbļ.
drošības naudas iesniedzami konkursa
dienā, š.g. 29. Jūlijā, līdz pīkst. 11 d„
kafa skola, Suvorova ielā Na 99.

Konkursa sākums pīkst. 12 dienā.
Pēc rakstisko piedāvājumu caurskatī-

šanas tiks pielaisti mutiski torgi.
Cena uzradāma franķo Aleksandra

vārtu stacija. 2
Rīgas polic. 6. iec. priekšnieks
paziņo, ka, izpildot Rīgas apg. tiesas

J?-„.?,& š - 2. 17. juuija rakstu
zem No 27925, š. g. 31. Jūlijā, pulkstenīu rīta, Jezus-baznīcas ielā N° 11—11tiks pārdotas

vairāksolīšanā
JLt.

Z
K.^

a „ ,B e f Sm a ņ a dažādas
istabas lietas, piedzenot 200 zeltatranku soda naudas. nš 10707

Jelgavas pilsēt. draudzes
> banka

dara caur šo zinarr.u, ka 25. Jūlija un8. augusta 1922. g, pulksten 12 dienābankas telpās
^

tiks pārdotas atklātā

vairāksolīšanā
St?1ieķilā,as un teWņa ne-
bt'rSaS. ™«»* «7J- un
lips. *.. ēku 1 būvju pārvalde2 iznomSs
28. Jūlijā 1922. g., pulkTten 11 dienākara resora rīcibā atrod?
sas ganības Spilves pļavā,pie aviācijas aerodroma
dSSuFlSSV'*9'*«k£-S5^j&*"«

^^^*^^^w^»« s*''

Mežmuižas pagasta
Daugavpils apriņķī, no % augusta '1tiks atvērta **

JmlmUi Mīļf
ar darbības rajonu - Mežmuižasi rL

Nodaļa atradīsies pagasta n f-
darbosies trešdienas un sestdien-*Ar nodaļas atvēršanu , dzimušo m- »un laulājamo pieteikšana un re£J« Tpriekš Mežmuižas pagasta iedfhr,*-"ir obligatosiska. cuzu °Vra

Priekšsēdētājs J. Falkensui
Darbvedis N.

Ū
Ķ \\ «k

Apriņķa cefu InžeitļerīT
ielgavā,

izdos 27. Jūlijā 1922.„ pīkst. 1 uj
r;asSsu tor8o?io'^
mazākprasītājam

tilta virsbūves atjaunošanas
darbus pār Berzes upi uz Dobeles-Krimunu ceļa, pie parūla!dzirnavām.

Rakstiski piedāvājumi , samaksāti »,attiecīgu zīmognodokli , iesniedzamturpat slēgtās aploksnēs ar uzrata
,Uz konkurenci 27. Jūlijā' Mz ,7

u.
lijām «22. g., pulksten 12 fC
torgu sākšanās dalībniekiem jā>rr,abš'
5000 rbļ. drošības nauda. fS
ziņas turpat. va,

Jūrniecības departaments
izdos 29. Jūlijā 1922. 3., pīkst. I2dienī

liiīssītipsi igios tu
Daugavas regulēšanas dambju

remontu darbus.
Piedāvājumi slēgtās aploksnēs, sj.

maksāti ar attiecīgu zīmognodokli , iesnie-
dzami techniskai dsļai 29. Jūlijā 1922,0
līdz pulksten 12 dienā. \

Tuvākus paskaidrojumus izsniedz tat-
pat katru darba (iienu no pīkst. 12—14

i tosaiss Shiiijas ^SSliT
izdos

fnazāksoEiiani
12,000 pudu siena piegādSšanu di-
vīzijas karaspēka daļām.

Sacensība mažāfcsoīīsanā notiks mu-
tiski, ka arī rakstiski slēgtās aploksnē!
2. augustā š. g., pulkst. 11 dienā, di-
vīzijas apgādības daļas kanclejā -
Daugavpilī, Karavanes ielā M» 23.

i Rakstiski piedāvājumi samaksājami ai
20 sant. zīmognodokli un iesniedzami
turpat līdz 2. augustam 1 s., pulkst,
10 rītā.

Personām, kas piedalās sscensiK,
jāiemaksā 2 rbļ. drošības naudas no pudi
uz piedāvāto siena daudzuma.

Sīkākus noteikumus par sacensību iz-
sniedz apgādības daļa no pulkst. 9-15

Dažādi_ siudināj
Jaungulbenes pagasta II. pa-

kāpes pamatskolai
(pilnas 6 klases), vajadzīgs

skolotais-Iii
kamdēļ skolotāji -jas, kuri var pasniegti
ari vācu valodu, tiek lūgti p ieteikties
rakstiski vai personīgi 5. augustž 5-1
pīkst. 12 dienā, pie pagasta padopes,
iesniedzot attiecīgus dokumentus.

Priekšnieka v. A. SmidU .

Gudenieku pagasta pamatskolai
(Aizputes apr.) vajadzīgi

2 skoSdfāii (Sas)<
Kandidātus lūdz pieteikties pj

padomes 12. augustā š.g.,pīkst. 12 d»
Gudenieku pag. namā, dēļ salīgšanas.
līdz ņemot vajadzīgos dokumentus.

Gudeniekos, 17.jūlijā 1922.g-®Priekšsēdētājs (paraķ
Darbvedis _(pjtjW,

LBfvīešo JaoksalDiDleMn ekoncmīskā saDiļ
izsludina, ka no viņas uz Jura Miķel^
Rušmana vārda, 3!. dec. ^''\-.hm
paijas zem J**a 2441, 2442, 24M. »g
2445, 2446,2447,2460 un 2461,ka "
cara rbļ. liela, pieteiktas par nozau«-

Rīgas kara apr. P'if^ J?>par nederīgo nozaudeio Kara*
apliecību zem N° 2174, Izdot» «

kam apr. priekšn., 27. novembri u-

uz pils. Andreja Ģirta d. w
vārda, dzim. 1896. g^___——-<ļ

Rigas kaa apriņķa P^^ļf^S»
par nederīgu nozaudēto l-Al'\mH-
apliecību zem Nh 1095,1. »«»&
izdotu no armijas virspave- , .
komendanta, uz kar. ^fLsL
Pelēkais vārda, dzimjg^ fu^ -

t Žvārdes pag. valde izsludina
^;

? derīgiem pteteiktus p« . J! sekošus dokuMgus uz Ro"«

; Priedes v*D P«f^izdotu no Slokas PolK!}f,,,-?
1921. g. 16. aprilī "" 2Ll'n
apliecību zem J&12080,»"i kara apriņķa pr.-ka 1921- g-

Liepājas apgabaltiesa,
uz sava lēmuma 15. jūnijā 1922. g.
pamata, uzaicina 10./22. augustā 1896. g.,
Kazdangas pagastā mirušā Paula Kārļa d.
Ķēniņa (Konigs) mantiniekus, kreditorus,
legaiarus, fideikomisarus, un visas citas
personas, kara varētu būt kādas tiesības
vai prasības uz atstāto mantojumu, pie-
teikt viņas tiesai sešu mēnešu mikā,
skaitot no sludinājuma iespiešanas dienas
.Valdības Vēstnesī".

Tiesības un prasības, par kūjām ne-
būs paziņots tiesai minētā laikā, tiks
atzītas par zaudētām uz visiem iaikicia.

Liepājā, 17. jūnijā 1922.g. N>. 711/22.
Pršekšfēd. biedrs V. Bienenštams,

Sekretāra pal. v. i. E. H 5 n.

Liepājas apgabaltiesa,
uz sava lēmuma 15. jūnija 1922. g. pa-
mata, uzaicina 8. augustā 1921. g.,
Liepājā mirušā Eliasa Ābrama d. Gold-
berga mantiniekus, kreditorus, iegatarus,
lideiftomisarus un visas cštas personas,
kūjām varētu but kādas tiesības vai
prasības az nel. atstāto mantojumu,
pieteikt viņas tiesai sešu mēneša
laika, skaitot no sludinājuma Iespiešanas
dienas .Valdības Vēstnesi'.

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

Liepājā, 17. jūnijā 1922. g. N? 709/22.
Priekšsēd. b. V. Bienenštams.

Sekretāra pal. v. i. E. HSn.

Liepājas apgabaltiesa,
saskaņā ar 1. tebruara 1921. g. likumu
par laaiibu 50. un 77. p. pamata, 20. martā
1922. g., aizmuguriski nosprieda:
S0. augusta 1908. g. caur Liepājas
Annas baznicas draudzes mācītāju starp
Ernstu Paleju uu Līzi Palej, dzim.
Grinberg, slēgto laulību atzīt par
šķirtu. No šīs laulības dzimušo ne-
pilngadīgo dēlu Emilu, 10 g. vecu, atstāt
pie mātes.

Liepājā, 16. jūnijā 1922. g. Ne 242/20
Priekšsēdētāja b. V. Bienenštams.

Sekretāra v. i. B. Z u m b e r g.

LiepSjas apgabaltiesa,
pamatoj. uz 1. iebruara 1921. g. likumu
par laulību 50. un 77. p. pamata,
22. maijā 1922._ g. aizmuguriski n o-
sprieda: 6. jūnijā 1910. g. caur Rī-
gas ravinu slarp Zano Mlchaloviču un
Rebekku Mlchalovlc, dzim. Aronštam,
slēgto laulību atzīt par šķirtu

Liepājā, 16. jūnija 1922. g. Ms 206/21.
Priekšsēdei, b. V. Bienenštams.

Sekretāra v. i. B. Z u m b e r g.

liga. apgabaltiesas 2. iec. tiesu pristavs
Kārlis Krebs paziņo, ka saskaņā
ar tiesas spriedumu, 25. Jūlijā 1922. g.,
pulksten 10 rītā, Rīgā. Suvorova ielā
.Nt 41, iz. 5, tiks "par dota Voldemāra
Kiūkliņa kustama manta, sastāvoša no
mēbdēm, un noverlēta par 21.300 ibļ.,
Izzināt sarakstu, novērtējumu, kā ari
apskatīt pārdodamo mantu, varēs pār-
došanas diena uz vietas.

Tiesu pristavs Krebs.

Risas epgfM III. lec. tiesas pristavs
prziņo, ka 26. Jūlijā i. g., pulksten 10
rita, Riga, liela Maskavas iela Nš 62,
dz. 17, tiks pārdota otros torgos
Dāvida un Eikas Gūrevfču kustamā
marta, sastāvoša no dažādām mēbelēm,
un novērtēta par 10.000 rtļ. *" Izzināt
sarakstu , novēitējumu, kā ari apskatīt
pārdodamo mantu, varēs ņārdoŠEnas
oienā uz vietas. Manta tiks pārdota arī
zem notaksētas cenas.

Tiesu pristavs S. T e r p i 1o v s k i s.

Jelgavas apgabaltiesa,
« dv. ties. kārt. 1967., 2011., 2014. un
2079. p. p. pamata, uzaicina visus, kam
būtu uz 14. februāri 1919. g. mirašās
Jelgavā Emmas V i 1 ķ e n atstāto
mantojumu kādas tiesības, ka man-
tiniekiem, legatariem, fideikomisariem,
kreditoriem un t. t., pietelkt _ savas
tiesības šai tiesai sešu mēnešu
laika, skaitot no sludinājuma iespiešanas
dienas .Valdības Vēstnesī".

Termiņā nepieteiktas tiesības ieskatīs
par spēku zaudējušām.

Jelgavā, 29. jūnijā 1922. g. L. f*.661/22

Priekšsēd. v. R. M ii 11e r s.
Sekretārs Zandersons.

Jelgavas apgabalt. reģ. nodaļa,
pamatodamās uz civ. t. lik. 1460. pant.
paziņo, ka minētās tiesas civilnodaļa
1922. g. 15. jūnijā atklātā sēde nolēma

reģistrēt Seigavas krievu saviesīgo
biedrību, ievedot to biedrību reģistru
pirmajā daļā, kuram nav peļņas iegū-
šanas mērķa.

Biedrības valdes sēdeklis atrodas
Jelgavā.

Jelgavā, 16. jūnijā 1922. g.
Reģistr. nod. pārz. tlesn. R. Miillera.
Sekretāra pal. v. i. D. Lešinskis.

,>aigavas apgabalt. reģ. nodaļa,
pamatodamās uz dv. ties. lik. 14607i. p.
{?.asiņo, ka minētā tiesas, civilnodaļa
1822. g. 15. jūnijā atklātā sēdē nolēma
reģistrēt Abguidas lopkopības pār-
raudzības biedrību ievedot to biedrību
reģistra pirmajā daļa, kuram nav peļņas
iegūšanas mērķa.

Biedrības valdes sēdeklis atrodas
Lielabguldes muižā.

Jelgavā, 16. jūnijā 1922. g.
Reģistrācijas nodaļas pārzinis,

tiesnesis R. M u 11 e r s.
Sekretāra oal. v. ( . D Lešinskis.

Jelgavas apgabaltiesa,
dara zināmu vispārībai, ka uz šās
tiesas nolēmumu 1920. g. 8. jūnijā
li iecelts aizgādnis promesošās Kandavas
pilsētas nekustamu īpašumu īpašnieces
Gittes Šmuk mantībai.

Jelgavā, 21. jūnijā 1922. g. L. J*360/20
Priekšsēdētāja v. A. Lauke.

Sekretārs Zandersons.

Jelgavas apgabaltiesa,
nz civ. ties. kārt. 1967., 2011.—2014. un
2079.p.p. un vietējo privāttiesību 2451. p.
pamata, uzaicina visus, kam būtu kādas
Ierunas pret 29. aprilī 1916. g. mirušā
Duliu.a Brakmaņa testamentu 5. aprilī
1916. g., vai kas velētos pieteikt savas
tiesības uz minētā Juliusa Brakmaņa
mantojumu, kā mantinieki, legatari, ti-
deikemisari, kreditori un t. t„ pieteikt
tādas ierunas vai tiesības šai tiesai
sešu mēnešu laikā, skaitot no
sludinājuma iespiešanas .Valdības Vēst-
nesī '.

Pēc termiņa notecēšanas tiesa nekādu
Ierunu nepieņems un nepieteiktas tiesības
ieskatīs par spēku zaudējušām.

Je gavā, 17. jūnijā 1922. g. L. Ne 617,22
Priekšsēdētāja v. A. Lauke.

Sekretārs Zandersons.

Jelgavas apgabaltiesa,
«z 1921. g. 1. Iebruaja lik. par laulību
50., 76.. 77. un civ. ties. lik. 339., 366.,
411., 698., 7t0., 704. un 718. p. 1. p. pa-
mata ar šo dara zināmu Juliānam An-
tonam' Ši 11 i ņ a m, ka tiesa 8. jūnijā
1922. g. aizmugures nosprieda: viņa

laulību ar .Mariannu Šilliņ, dzim. Tei-
deman, šķirt.

Jelgava, 30. jūnijā 1£22. g.
Priekšsēdētāja v. R. M ii 11 e i s,

Sekretārs Zandersons.

Rīgas ka;a apriņķa priekšnieks izslu-
dina par nederīgu nozaudēto karaklau-

sības apliecību zem J* 39994, 4. dec.
1920. g., izdotu no Rigas kāja apr.
priekšn., uz Ādolfa Andreja d. Grl-
vana vārda.

Jelgavas apgabaltiesa
dara zināmu vispārībai, ka uz šās tiesas
nolēmumu 1920. g. 30. novembrī ir ie-
celts aizgādnis promesošā Biržu pagasta
.Kiocu" māju īpašn. Jāņa Bruņenleka
mantībai.

Jelgavā, 17. jūnijā 1922. g. L. Ns 771/20
Priekšsēdētāja v. A. Lauke.

Sekretārs Zandersons.

DZELZSCEĻU VIRSVALDE «-*»-
KONKURENCI s=r -

uz 1922. s. 21. augustu

700 kg. asbesta auklas, 1700k*. iasbesta. papes un

1100 kg. klingerita piegādāšana».
Tuvākai zi^ izsniedz m a

te
r i

ai
u apgādībā, istabā 122, no pulksten

12 līdz 2 dienā. 2

DZELZSCEĻU VIRSVALDE
pārdod vairāksolīšanā

s 1922. gadā 3. augustā,

vecu vienkāršu un cinkotu dietas sliepuii

2-5nmi caurm., apmēram 200 tonnas.

Tuvākas ziņas izsniedz rnai^hLap^djbāijs^^

Taurkalna virsmežniecība

pārdos vairāksolīšanā
28. JOlilfi 1922. «., pulksten 10 rītā, Taurkalna virsmežniecības kanclejā

Kaltušos un Kritušos KoKus
Izstrādāšanai maSKā pēc sagatavoto materiālu

vairuma seRosās vietās:
1. Taurkalna iecirknī — apgaita N° 8. š.«fc.l
2. Jumpravu » , Nš 16, 17, 18, 19 un 20, taksēta vērtība:

priedes — 760 rbļ..kub. asī.
3.. Jaunjelgavas iecirknī — apgaitā >fe 21, 22 un 23, taksēta vērtība: egles —

610 rbļ. kub. asī. , _ _ _\
4. Sērenes iecirknī — apgaitā Nš 29, 31 un 33, taksēta vērtība: apses —

460 rbļ kub. asī. , _ _
5. Jaunjelgavas iecirknī — apgaitā Nš 24, 25 un 27, taksēta vērtība: priedes —

450 rbļ., egles — 300 rbļ. un apses — 200 rbļ. kub. asī.
Vairāksolīšana notiks mutiski un rakstiski. Rakstiski piedāvājumi, samaksāti

ar 20 santīmu zīmognodokli, slēgtās aploksnēs ar uzrakstu: ,.Uz vairāksolīšanu
28. Jūlija 1922. g., iesniedzami virsmežniecības kanclejā, caur Taurkalna staciju,
līdz augšā uzrādītam laikam.

Pie vairāksolīšanas tiks pielaistas pejsonas, kas iemaksas pirms pārdošanas
sākuma sacensības komisijai 10°/o no piedāvātās zumas, kā drošības naudu par
līguma kārtīgu un galīgu izpildīšanu. Nenosolītājiem iemaksātās zuraas tiks iz-
maksātas atpakaļ. 1 Nš 369-

Taurkalna, 14. jūlijā 1922. g. Taurkalna virsmežniecība.
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