
Latvijas Satversmes Sapulcē pieņemtais:

jjkums par konvenciju par dažiem
starptautisku privāttiesību jautāju-
miem starp Latvijas, Igaunijas un
Lietavas republikām.

Angja valodas institūta statūti.

Rīkojums par valsts mantu uzņemšanas
komisijas vecas dzelzs sūtījumu tari-
fešanu.

Rīkojums par kuģu dokumentu apmaiņām.
Noteikumi par naudas operācijām muitas

iestādēs. (Beigas.)

Latvijas Satversmes Sapulces 1922. g.
14. jūlija kopsedē pieņemtais

Likums
par konvenciju par dažiem starptautisku privāttiesību Jautājumiem

starp Latvijas, Igaunijas un Lietavas republikām.
1.

1921. g. 12. jūlija Riga parakstīta konvencija par dažiem starptautisku privāt-
tiesību jautājumiem starp Latvijas republiku, no vienas puses, un Igaunijas, kā ari
Lietavas republikām, no otras puses, ar šo likumu pieņemta un apstiprināta.

2.
Likums stājas speķa no izsludināšanas dienas. Līdz ar likumu izsludināma

ari konvencija, kura stājas spēka pēc ratifikācijas.

La Rēpublique de Lettonie, reprēsentēe
par le Prēsident du Conseil M. Siegfried
Meierovicz d'une part, et la Re-
publique d'Esthonie, reprēsentēe par le
Ministre des Affaires Etrangēres M.
Antoine Piip, et la Rēpublique de
Lithuanie, reprēsentēe par le Ministre
des Affaires Etrangēres M.le Dr.
Joseph P u r i c k i s, d'autre part, ont
dēcidē, pour rēgulariser qnelques
questions de droit international privē,
de conclure la convention suivante:

I.
Dans Ies questions de remise d'actes

judiciaires et extra-judiciaires, d'exēcu-
tion de missions judiciaires, de caution-
uement par Ies plaignants ētrangers des
frais judiciaires et des dommages-
intērēts, de droit d'indigence et de dē-
tention personelle pour des faits d'ordre
civil et commercial, Ies Etats contrac-
tants s'obligent ā agir conformēment
a la convention de la Haye sur cette
matiēre en datē du 17 juillet 1905, avec
Ies modifications et Ies complēments con-
tenus dans Ies articles suivants:

II.
Les Parties s'engagent:
a) ā confērer aux autoritēs compētentes

de chacun des Etats contractants
le droit d'entrer directement en
«elations entre elles pour les affaires
mentionnēes dans les articles 1 et
9 de la dite convention. La liste
des autoritēs pouvant entrer en
relations directes pour des affaires
de ce genre est communiquēe par
chacun des Etats contractants ā
l'autre en mēme temps que les
lettres de ratification de la conven-
tion et doit ētre publiēe. La liste
peut ētre complētēe et modifiēe
ultērieurement h condition que
l'autre Partie en ait ētē avisēe un
mois k l'avance et que ces modifi-
cations soient publiēes;

b) a afiranchir rēciproquement leurs
autoritēs qui ont le droit de comu-
niquer directement de l'obligation
de lēgaliser les traductions prēvues
dans les articles 3 et 10 de la dite

convention;
£) en complēment ā l'aiticle 17 ā

affranchir rēciprcquement leurs res-
sortissants de la nēcessitē de garan-
tir les frais et dommages-intērēts
et les frais judiciaires, indēpendam-
nient du lieu de leur rēsidence;

d) ā accorder aux intēres?ēs le droit,
ā c6tēde l'ordre diplomatique,prēvu
par l'article 18 de la convention,
de demander directement l'exēcution
du jugement dans la question in-
diquēe dans cet article.

J. Čakste,
Satversmes Sapulces prezidents.

R. Ivanovs,
Satversmes Sapulces sekretārs.

Tulkojums.
Lai nokārtotu dažus starptautisku privāt-

tiesību jautājumus, Latvijas republika
ministru prezidenta Zigfrīda Meiero-
vica kunga personā, no vienas puses,
un Igaunijas republika ārlietu ministra
Antona Piipa kunga personā un
Lietavas republika ārlietu ministra_ Dr.
Jozefa P u r y c k i š kunga personā, no
otras puses, vienojušās noslēgt sekošu
konvenciju:

i

I.
Jautājumos par tiesas un arpustiesas

aktu izsniegšanu, tiesas uzdevumu izpil-
dīšanu, tiesas izdevumu un līdz ar pro-
centiem atlīdzināmu zaudējumu nodroši-
nāšanu no ārzemnieku-prasītaju puses,
par nabadzības tiesībām un par personīgu
aizturēšanu eivi. 1- un tirdzniecības lietas,
līgumslēdzējas valstis uzņēmās rīkoties
saskaņā ar Hagas 1905._ g. 17. jūlija
konvenciju, par šiem jautājumiem, ievē-
rojot sekošos pantos ievestos pārgrozī
jumus un papildinājumus.

II.
Abas puses uzņemas:
a) atļaut katras līgumslēdzējas valsts

attiecīgām iestādēm tiesību stāties
tiešos savstarpējos sakaros lietās,
kas minētas apzīmētās konvencijas
1. un 9. pantā. Sarakstu par tam
iestādēm, kuras var stāties tiešos
sakaros šāda rakstura lietas, katra
līgumslēdzēja valsts dara zināmu
otrai kopā ar dokumentarisko pa-
ziņojumu par konvencijas ratifikā-
ciju, un šis saraksts publicējams.
Sarakstu vēlāk papildināt un pār-
grozīt var tikai tad, ja otrai pusei
par to ziņots mēnesi iepriekš un ja
šos pārgrozījumus publicē;

b) atsvabināt savstarpīgi savas iestādes,
kas bauda tiešo sakaru tiesības, no
pienākuma legalizēt tostulkojumus,
kuri paredzēti apzīmētas konven-
cijas 3. ud 10. pantā;

c) papildinot 17. pantu, atsvabināt

savstarpīgi savus_ pilsoņus no vaja-
dzības nodrošināt izdevumus un
līdz ar procentiem atlīdzināmos
zaudējumus, kā atī tiesas izdevumus,
neatkarīgi no vietas, kur katrs dzīvo ;

d) piešķirt interesentiem, līdzas kon-
vencijas 18. panta paredzētai diplo_-
mātišķai kārtībai, tiesību prasīt tieša
ceļā sprieduma izpildīšanu šai
pantā aprādītā jautājuma.

III.
Les dispositions conclusives de la

convention (article 25—29) n'ont pas
d'application.

IV.
La prēsente Convention doit ētre

ratifiēe dans le plus bref dēlai possible
et entrer en vigueur āprēs la ratification.

V.
La durēe de cette Convention n'est

pas limitēe. Chaque pays contractant
a le droit de se retirer de cette Con-
vention movennant un avis donnē 6
mois ā l'avance.

En foi de quoi la prēsente Convention
a ētē signēe a Riga* le douze juillet mii
neuf cent vingt—un en trois exemplaires.

Signes: Z. A. Meierovicz.
A n t. Piip.
Dr. Puryckis.

III.
Konvencijas beigās minētie noteikumi

(25.—29. p. p.) nav piemērojami.

IV.
Ši konvencija ratificējama pēc iespējas

visdrīzākā laikā un pēc ratifikācijas tai
jāstājas speķa.

V.
Šās konvencijas ilgums nav aprobežots.

Katrai līgumslēdzējai valstij ir tiesība
atsacīties no šās konvencijas, paziņojot
par to 6 mēnešus iepriekš.

To apliecinot, šī konvencija parakstīta
Rīga,_ tukstots deviņi simti divdesmit
pirmā gadā divpadsmitajā jūlijā, trijos
eksemplāros.

(Paraksti) Z. A. Meierovics.
A n t. P i i p s.
Dr. P u r y c k i s.

Valdības rīkojumi un
pavēles.

Apstiprinu.
1922. g. 25. jūlijā.

fegfltfbas ministrs A. Dauge.

Angļu valodas institūta statūti.
I. Institūta mērķis.

1. Angļu valodas institūts ir izglītības
ministrijai padota valsis iestādē.

2. Institūta mērķis ir:
a) nostādīt angļu valodas pasniegšanu

Latvijā uz moderniem pamatiem;
b) sagatavot angļu valodas skolotājus

Latvijas pamat-, vidus-un speciālām
skolām;

c) sagatavot lietpratējus dažādām
praktiskām vajadzībām.
II. Institūta pārvalde. ^

,
3. Institūtu pārvalda institūta direktors

un pedagoģiskā kolēģija.
4. Direktors vada institūta, mācības

gaitu un pārzin administratīvo un saim-
niecisko pusi.

5. Pedagoģiskā kolēģija sastāv no

direktora vai viņa biedra kā priekšsēdē-
tāja un visiem priekšmetu pasniedzējiem.

6. Pedagoģiskās kolēģijas uzdevums ir:
1) izstrādāt institūta programu un to

iesniegt apstiprināšanai izglītības
ministrijai,

2) noskaidrot uz institūtu attiecošos
pedagoģiskus jautājumus un iesniegt
savus ierosinājumus un priekšliku-
mus apstiprināšanai izglītības mi-
nistrijai,

3) lemt par klausītāju uzņemšanu in-
stitūtā,

4) spriest par institūta audzēkņu
sekmēm un pārbaudījumu rezul-
tātiem,

5) izdot institūta kursu beigušiem
attiecīgas apliecības ar institūta
direktora un mācības priekšmetu
pasniedzēju parakstiem,

6) noteikt institūta iekšējb_ kārtību.
7. Institūta mācības spēki tiesību,

algas un pensiju ziņā pielīdzināmi vai
nu augstskolas mācības spēkiem vai arī
vidusskolu skolotājiem, skatoties pēc
viņu izglītības cenza.

III. Uzņemšanas noteikumi.

8. Institūtā uzņem abēja dzimuma
personas, kuras beigušas vidusskolu vai
tām pielīdzināmu skolas kursu.

1. piezīme. Līdzšinējo izglītības
ministrijas angļu valodas kursu klau-
sītāji var pāriet attiecīgos kursos
institūtā.

2. piezīme. Sevišķās klases, kur
angļu valodu pasniegtu tikai praktisko
vispārīgo dzīves vajadzību apmieri-
nāšanai,klausilājus uzņem ar zemāku
vispārējās izglītības cenzu.

3. piezīme. Pirmā_ sagatavošanas
klasē uzņem klausītājus pilnīgi bez
kādām priekšzināšanām angļu va-
lodā, bet iestājoties augstākās klasēs,
jānoliek tās klases programai pie*
mērotais eksāmens visos tur mācitos
metos.

9. Iestājoties institūtā jāiesniedz
lūgumraksts uz institūta direktora vārda
ar dokumentiem:

1) par izglītību;
2) par dzimšanas laiku un vietu;
3) par pavalstniecību;
4) 1., 2., 3. punktā minēto apliecību

pašapstiprināti noraksti.
Bez tam jāiemaksā noteiktā pierakstī-

šanās maksa, kuru neuzņemšanas gadī-
jumā maksā atpakaļ, bet. pēc uzņemšanas
ieskaita mācības naudā.

IV. Mācības gaita.
10. Institūtā ir vispārējās un speciālās

klases. Speciālām klasēm ir piecu gadu
kuiss: pirmie trīs gadi pašas angļu va-
lodas pamatīgai piesavināšanai un pēdējie
divi gadi sagatavošanai atsevišķos speci-
ālos priekšmetos.

Piezīme. Pavairojot stundu skaitu
var samazināt pirmo 3 gadu kursu
uz 2 gadiem, pēdējo divu gadu
kursu uz vienu gadu, kopā 3 gadu.

11. kstitutu beigušie dabu pēc attie-
cīga pārbaudījuma apliecību, kura dod:

a) speciālo pedagoģisko kursu bei-
gušiem angļu valodas skolotāju
tiesīDas 2. panta b punktā minētās
iestādēs.

b) Literarisko, tirdzniecisko u. c. kursus
beigušiem tiesības strādāt Latvijas
valdības un sabiedriskos uzņēmumos,
kur pēc šādiem speciāliem darbi-
niekiem ir vajadzība.

Skolu departamenta direktors
L.Ausējs.

Sekretārs V. V i g a n t s.

Rīkojums.
Visiem Latvijas tirdzniecības jūras ku-

ģiem, kuri līdz šim vēl brauc ar bijušo
Krievijas valdības iestāžu izdotam mēra
grāmatām un flagpatentēm, šie doku-
menti obligatoriski ļaapmaina kuģu pie-
derības muitas valdēs:

1) piekrastes braucēju kuģiem — līdz
1923. gadam 1. janvārim.

2) ārzemju braucienu kuģiem, kup
Latvijas ostas vel nav apmeklē-
juši — pie pirmās ienākšanas Lat-
vijas ostās.

Kuģi, kuj-i noteikta laika nebūs apmai-
nījuši minētos dokumentus, netiks izlaisti
no ostām.

Finansu ministra biedrs
A. Riekstiņš,

Jūrniecības departamenta direktors
A. L o n f e 1 d s.
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Sludinājumu maksa:
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rindiņa 8 . — ,
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rindiņa 10 . — .



Apstiprinu.
1922. g. 26. jūlijā.

Satiksmes ministrs
J. P a ul u k s.

Rīkojums 236
1922. g. 27. jūlijā

par valsts mantu uzņemšanaskomisijas
vecas dzelzs sūtījumu tarlfešanu.

Lieku priekšā par valsts mantu uz-
ņemšanas komisijas sūtījumiem, kuri
sastāv no veciem dzelzs izstrādājumiem,
to. starpā arī no vecām dzelzs sliedēm
un veciem dzelzs gulžņiem un kuri
adresēti uz Rīgas krasta staciju, aprēķināt
maksājumus pēc tarifa V. klases kā par
dzelzs veciem lūžņiem.

Šis rīkojums stājas spēkā no š. g.
1. augusta.

Dzelzsceju galvenais direktors
K. B j o d n i e k s.

Finansu direktors V. B a s t j a n s.

Noteikumi par naudas operācijām

mullas iestādēs/)
(Beigas.)
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Valdības iestāžu
paziņojumi.

Paskaidrojums zimognodokja lietā.
Finansu ministrijastiešo nodokļu de-

partaments dara atklātībai zināmu , ka
ar š. g. 1. augustu stājas spēkā
likums par zelta frankos noteiktiem no-
dokļiem (^Valdības Vēstneša" ._ 147,
1922. g.), pēc kura zīmognodoklis ap- '
rēķināms: vienkāršais, ņemot par likmes

reizinātāju 2,0, bet proporcionālais —1,0.

Tāpat sākot ar 1. augustu zelta franka
kurss ar finansu ministrijas s_ g.

25. jūlija rīkojumu noteikts līdzīgs

50 Latvijas rubļiem.
Pēc pēdējā rīkojuma zīmogmarkas,

kuras iespiestas frankos un santīmos,
pārdos sākot ar minēto datumu pec
augšminēta kursa, tas ir __tv. rbļ.

zīmogmarkas 3 franku vērtībā par 150.—
1 " o-

50 santīmu . . &> —
20 10-—

? 1 : : te
3 - l-k°

i " : i -šo
bet saskaņā ar aprādīto likumu vien-
kāršais zīmognodoklis nomaksājams
dubultapmērā, tas ir rīkojuma par zīmog-

nodokli

13. p. minētiem dokumentiem 6 franki
14. p.
15. p. " J
16. p. 40 saūt -
17. p. » . 10 .
18. p. „ - 2 »

Direktora vietā P. Mednis.

Nodaļas vadītājs A. Kauliņš.
Darbvedis A. Ērglis.

Ziņojums.
Iekšlietu ministrijas karaģūstekņu un

bēgļu nodaļa nosūtīs 1922. g. 18. augusta
30. izceļotāju ešelonu uz padomju
Krieviju.

Uz šo ešelonu izceļotājiem jāpierakstās
vēlākais līdz 1922. g. 15. augustam
iekšlietu ministrijas karaģūstekņu un
bēgļu nodaļā, Rīgā, Aleksandra iela Mi 37
(ieeja no Stabu ielas caursētu).

Pie pierakstīšanās jāuzrāda visi perso-
nības dokumenti, kā arī atļauja izbraukt
uz padomju Krieviju, kura izdota no
padomju Krievijas konsulāta.

Grāmatas, dokumenti un fotogrāfijas,
kurus izceļotāji grib izvest uz padomju
Krieviju, iesniedzami caurskatīšanai iekš-
lietu ministrijā, istabā J. 1, vēlākais ne-
dēļu pirms ešelona atiešanas.

Izceļotājiem jāieronas stacijā ešelona
atiešanas dienā, pulksten 7 vakarā.

Pašvaldības departamenta
direktora palīgs J. Eizenbergs.

Karaģūstekņu un bēgļu nodaļas
transporta vadītājs Jakobsons.

Valsts bibliotēkas grāmatu lasītavu
Pilslaukumā Ns 2 atvērs otrdien, 1. au-
gustā _un ta būs atvērta no pulksten
10 rīta līdz 8 vakarā. Grāmatas, kuras
pieprasītas līdz pulksten 2, izsniegs pie-
prasīšanas dienā; vēlāki pieprasītās grā-
matas — tikai otrā dienā. Dublētu
izsniegšanu lasīšanai uz māju atjaunos
ar 15. augustu.

Direktora paligs A. Pavārs.
Darbvedis M. P ā ž e.

Atsaukums.
Pārtraucama Morica Jeruchima d. Preisa

meklēšana, kurš izsludināts ^ Valdības
Vēstneša" 161. numura, kā neieradies
1921. g. 28, septembra likuma kātrībā
uz iesaukšanu Rīgas kara apr. priekšnieka
pārvalde.

Rīgas kara apriņķa priekšnieka
palīgs pulkv.-leitn. Muižuls.

Dardvedis kara ier. Mežurauts.

Iecelšanas,
Rezolūcija.

Ieceļu Dr. Hermani Blumenu par Rīgas po-
licijas sanitarārstu uz biīva līguma pamata ar algu
pec VIII. amatu kategorijas 6500 rbļ. mēnesi,skaitot no s. g. l. jūlija

Rīgā, 1922. g. 25. jūlijā.
Iekšlietu ministra biedrs A. B i r z n i e k sAdministratīva departamenta direktors J. Ieva '.

Rezolūcija )* 2931.
1922. g. 25. jūlijā.

Apstiprinu ivanu Kraskovski par valsts
J'ffļļļj»

vidussk°l« Pā"ini, .kaitot

r.ui •
I?-itibi«s ministrs A. D a u g e.Baltkrievu izglītības pārvaldes priekšnieks

S. Zachatovs.

Rezolūcija J* 2993.
1922. g. 26. jūlijā.

£^3S§2JW_3S*$S
«ti-j a . '^Klibas ministrs A. D a u s eSkolu departamenta direktora palīgs P.Zālīt»

Iekšzeme.
Vecgulbenes miesta valde

aizrāda vispārībai, ka iekšlietu fflin ;-..
atļavuse miesta valdei noturēt ne ^,iatirdziņu uz miesta tirguslaukumat?katras nedēļas piektdienās uu i2ļJ f'
baumas, it kā ttrgus tiks arī noti ' -
otrdienas pie šaursliežu dzelzsceļu ,
cijas, ir nepatiesas, kāpēc katrs titL?"
kurš tirgosies ārpus noteiktā laika *
vietas, tiks saukts pie atbildības libm-11 ?
karia. "'8*

Miesta valdes priekšnieks (paraksts^
Darbvedis (paraksts)!

Pļaviņas.

Līdzšinējā Brimmerberga jkdzes privāts
vidusskola izbeidz savu gaitu. Ar v
mscības gadu atver še vidusskolu Pr»!?
apriņķa padome. Skolai izsniegt nT
balstu arī no_ valsts līdzekļiem, tādaskolu bus iespējams labi nostādīt p!
sniegs starp citiem priekšmetiem art
latiņu valodu. Mācības sākums ~- § ģ
21. augusta. Uzņemšanas eksāmeni š l'
no 16. līdz 17. augustam. Pieteikšanas '
otrdienas, ceturtdienās un sestdienās nopulksten II līdz 12, skolas kancleiā
Pieteicoties jāiesniedz: vecuma zirne'
baku potēšanas zīme un pēdējās skolas
liecība. Skolas nauda sagatavošanas
klasēs 2000 rbj., pamatklasēs 3000 rbļ
gada. Iestāšanas nauda 200 rbļ.

Latvija un citas valstis.
Latvijas atzīšana caur Ziemeļamerikas

Savienotām valstīm.
Atzīšanas raksta saturs.

Atzīšanas rakstam, kuru Ziemeļ-
amerikas Savienoto valstu pilnvarotais
konsuls un komisionāra vietas izpildītājs
Rīgā, Kvartena kungs, vakar pa«
sniedza ministru prezidentam un ārlietu
ministrim Z. Meierovicam, ir šāds
saturs:

„Ekselence.
Saskaņā ar manas valdības instruk-

cijām pagodinos Jums paziņot, ka
Savienoto valstu valdība atzīst
Latvijas valdību. Līdz ar to
Savienoto valstu valdība tāpat atzīst ari
Igaunijas un Lietavas valdības.

Paziņojot savu lēmumu par Latvijas,
Lietavas un Igaunijas valdību atzīšanu,
Savienoto valstu valdība šodien dara
zināmu šo klāt pielikto deklarāciju.

Priekšstāvis Evan E. Young tiek
iecelts par ministri un turpinās repre-
sentēt Savienoto valstu valdību Latvija,
Igaunijā un Lietavā.

Saņemiet, ministra kungs, manas
augstcienibas apliecinājumu.

Harold E. Quarton,
pilnvarotais konsuls."

Savienoto valstu va ldības
deklarācija 28. jūlijā 1922. g.
Eiropas galvenās valdības ir atzinušas

de jure, vai de facto Latviju, Igauniļa
un Lietavu, un pēdējas ir stājušās
līgumu attiecībās ar saviem kaimiņ iem.

Savienoto valstu valdība, atzīstot šis
valstis no savas puses, rēķinās ar to
faktu, ka šīs valdības pastāv jau ievēro-
jamu laiku un sekmīgi uzturējušas savās
robežas politisko un saimniecisko stabi-
litāti.

Savienotās valstis vienmēr uzturēja
spēkā principu, ka Krievijas nenokār-
totais stāvoklis nav jāizmanto Krievijas
teritorijas sašaurināšanai, un Savienoto
valstu lēmums, tagad atzīt Latvijas,
Lietavas un Igaunijas valdības, «up
nodibinājuši un uzturējuši _vietejie īeM"
votaji, nav uzskatams ka ša pnncipa
aizkarams.

Ministru prezidents un ārlietu

ministrs Meierov ics

pēc tam, kad bij saņēmis Savienoto
valstu atzīšanas notu, pulksten V'"J
deva atbildes vizīti amerikāņu konsm»»
H. B. Kvortenam. Pulksten lļtlrainlprezidentu apmeklēja amerikāņu mu"»
atašē, pulkvedis Holidejs (Hotlidajj
tirdzdniecības atašē Orovs (Gr°veVvii
vēl divi tirdzniecības prieksstav
Pulksten 1 Savienoto valstu P llnvaļ,
ministra Jonga (Young) kund <*
brokastis, kurās piedalījās ministrs P
zidents Meierovics, viceministrs Salnaj»
direktors Šumans no ārlietu mi- i8tr,fijjs
savienoto valstu sūtņa vietas Kpll0llJ ,
Kvortens, militaratašē Holidejs, W



ietas izpildītājs Rodžers un tirdzniecības
nriekšstāvis QrWS. Paceļot glāzi par
iatvija» zelšanu, Kvortena kungs teica,
va savai sirdīs amerikaņļ jau sen atzi-
nuši Latviju: tagad tie jutas laimīga jo
ar ia ut seSkrist un iz^

eikt ?avas lutas

atklāti-
Atbildot Kvortena kungam ministru

rezidents Meierovics uzsauca laimes
lavienoiām valstīm un izteica izjustu
nateicību vietējiem amerikāņu darbinie-

kiem, kuri strādājuši Latvijas atzīšanas
labā ' Sevišķi nopelni šaī darba irbiju-
Lffl ' komisionāram, tagadējam sūtnim
Latvijā Jonga kungam, kuru, diemžēl
slimība atrāvuse no Latvijas šaī diena,
kura uzliek kroni viņa nopelniem.

Ministru prezidenta telegrama
Ju z am.

Ministru prezidents Meierovics nosūtī-
jis Savienoto valstu valstssekretaram
jūzam sekošu telegrama: «Latvijas val-
dības un tautas_ vārda izsaku dziļāko
pateicību par mūsu atzīšanu. Mes augsti
?vērtējam šo uzticības pierādījumu, kurš
var stiprināt Latvijas tautss sirsnīgo
draudzību pret Savienoto valstu tautu un
mūsu ap brīnošanas jūtas pret jūsu lielo
republiku. Atzīšanai no_ Savienoto valstu
puses jāpateicas jo vairāk vēl tādēļ, ka
|a galīgi dod mums drošību par to, ka
mūsu jaunā republika nostiprināta un
viņas neatkarība sasniegta".

Jaunās valstis.
Somija.

Komunistu aģenti.
Helziņ foršā, 26. jūlijā. Laik-

raksti ziņo, ka Somija slepeni ieradies
Krievijas čechu komunistu vadonis
Sergejs Kolokuckis. Sperti soļi viņa
uziešanai. Kolokuckis iebraucis Somijā
ar motorlaivu un esot uzsācis streiku
organizēšanas darbus.

Pēdējā laikā somu drošības policija
arestējuse vairāk ka 20 komunistus-
aģitaterus. LTA.

Srzemes.
Vācijas-ItaUJas Ilgums.

Berlinē, 26. jūlijā. Otrdien pa-
bakstīts Vācijas-Italijas līgums par Itālijā
kara laikā apķīlāto vācu īpašumu atdo-
šanu Vācijai *800 miljonu liru vērtībā.
Šī suma nomaksājama pa daļām. Pir-
mais maksājums notiks ratifikāciju ap-
maiņas dienā. LTA.

Krievijas jautājums.
Londonā, 26. jūlijā. Sers Filips

ioid-Grims šodien apakšnamā, runādams
par Hagas konferenci, izteicās, ka ta
speruse lielu soli uz priekšu Krievijas
problēma nokārtošanai. Cerēt uz Krie-
vijas rūpniecības atjaunošanu varot vie-
-īgi tad, ja nāktu atpakaļ ārzemju kapi-
tāli, kas plaši piedalījušies viņas uzbūvē.

Lai panāktu vienošanos, Krievijai jā-
pieņem trīs pamatnoteikumi: pirmkārt,
jāatzīst ārzemnieku tiesības saņemt at-
līdzību par nacionalizētiem īpašumiem;
otrkārt, šai atlīdzībai jābūt pilnvērtīgai;
treškārt, jārada nepieciešamās garantijas
— ar lietderīgiem darba likumiem un
pareizu rupniedbas organizāciju. Tagad
tālākais solis jāsper Krievijas valdībai.
Hagas konference rādijuse padomju
Krievijai tagad reālos apstākļus tik
skaidri, kā vel nekad. Konference radī-
juse ari Vakareiropas valstu gatavību
stāties ar Krieviju kopīgā darbā. _ Ja
padomju valdība piekritīs jaunajam
politikas virzienam, uz kuru norāda
«rievu delegācijas paziņojums pēdēja
sēdē, tad Krievija nostāšoties uz pareizā
£eja, kurš var novest līdz izpostītas
saimniecības pilnīgai atjaunošanai.

LTA.

Garīdznieku vajāšana Krievijā.
Maskavā , 26. jūlijā. _(Radio.) Ri-

"inskas garīdznieku procesa revolucionā-
rais tribunāls notiesājis Ribinskas biskapu
Borisu uz 7 gadiem cietumā un Ugličas
bļskapu Serafimu uz 3 gadiem. 11 ap-
sūdzētiem piespriests dažāda tfermaņa
oetuma sods. 6 attaisnoti. LTA.

Riga.
Par Amerikas de jure nozīmi

runāja vakardien, saņemdams manifestantu
gājienu pie ārlietu ministrijas, ministru
prezidents Z. Meierovics. Viņš iz-
sacījās starp citu šādi: šodien pienākušais
amerikāņu atzinums uzliek Latvijas pat-
stāvībai kroni. Gan mūsu valsti atzinuse
jau visa Eiropa un ta uzņemta tautu
savienībā ka_ pilntiesīga locekle, bet līdz
šim viņai traka _vel arvisnu de jure at-
zinības no lielajam aizjūras savienotām
valstīm. Ka šī atzīšana nākuse tikai
vel pēc pusotra gada, kad viņu atzina
sabiedrotie Eiropa, tas liecina, ka
amerikāņi svēruši un apsvērusi nopietni
un vispusīgi mušu valsts stāvokli un tad
tikai devuši savu atzinumu. Protams,
ka pec šāda tik nopietna apsvēruma dota
atzinība mums krīt divkāršā svarā. Šim
atzinumam piešķirama visnotaļ liela no-
zīme. Tagad var droši teikt, ka visu to
domas un -cerības", ko loloja vēl daži rie-
tumoš_ un austrumos, ka Latvijas valsts
pastāvēšana varētu kas grozīties, ir galīgi
un neapšaubāmi izgaisušas. Lai neviens
vairs nedomā, ka Latvijas ostas varētu
kādu reizi pāriet kāda cita īpašumā.

Tad atminējies mūsu brīvības cīņās
kritušos kareivjus, kuru piemiņu lai at-
ceramies un godinām taisni arī šodien,
ministru prezidents beidzot uzsvēra, ka
šīs dienas notikums mums dzīvajiem
tautas un valst._ locekļiem uzliek par
pienākumu turpmāk ar jo lielāku spēku
un gribu stāties pie darba — pie ra-
žīga darba. -Neesmu kritikas pre-
tinieks, sevišķi taisnas un objektivas
kritikas — tomēr allaž augstāk turu
darbu un darbu!"

Runa nobeidzās ar spēcīgi visā mani-
festantu pulkā, mūzikas pavadībā, no-
dziedātu -Dievs svēti Latviju".

Protams, manifestanti, ar Jaunības sa-
vienības karogiem un amerikāņu karogu
priekšgalā, apmeklēja vispirms Amerikas
priekšstāvību, kur sumināja amerikāņu
tautu un Savienotās valstis par viņu
Latvijai piešķirto skaisto balvu.

Amerika atzinuse Lietavu de iure.

28. jūlijā vietējā Lietavas sūtniecībā
ieradās Savienoto valstu misijas priekš-
nieka vietnieks Quarten'a kungs un
nodeva paziņojumu, ka Amerikas sa-
vienoto ,valstu valdība atzinuse Lietavu
de jure. Iesniegt oficiālu paziņojumu
par atzīšanu uzdots Savienoto valstu
konsulam Lietavā.

Lietavas prese pieved nesen iesniegtās
Amerikas profesoru peticijas rakstu par
Baltijas valstu atzīšanu. Šis Amerikas
zinātnieku solis, bez šaubātn, spēlēja
ievērojamu lomu atzīšanas lieta.

(Lietavas preses birojs.)

Francijas-LatvIJas draudzība,

Sociētē Polvglotte (valodu izplatīšanas
biedrība) Francijas nacionālos svētkos
nosūtīja Fīancijas sūtnim grafam de
Martela kgm Latvijā sveicienu, uz kuru
biedrība saņēma sekošu atbildi. „Man ir
gods Jums izteikt savu pateicību. Esmu
laimīgs izlietot gadījumu, lai parādītu
savu interesi un novēlētu Jūsu biedrībai
sekmes un attīstību. Izplatīdama latvju
sabiedrībā ārzemju valodas un sevišķi
franču valodu, biedrība tuvina mušu
zemes savstarpējā un dzīva simpātija".

Tirdzniecība un
rūpniecība.

Rīgas ostā Ienākuši kuģi.

24. jūlijā.
Glengelder, angļu tvaikonis, 740 reģ. ton. brutto,

i.o Bones ar kokiem.
Bolores. vācu tvaikonis, 905 reģ. ton. brutto, no

Nevcastles on Tyne ar kokiem.
Libau, zviedru tvaikonis, 191 reģ. ton. brutto, no

Dancigas ar gabalu precēm.
Ara, norvēģu tvaikonis, 966 reģ. ton. brutto, no

Duntones ar kokiem.
Anvers, vācu tvaikonis, 887 reģ. ton. brutto, no

Hamburgas ar oglēm.
Marta, latviešu burenieks, 52 reģ. ton. brutto, no

Kaltenes ar malku.
Vidzemnieks, latviešu burenieks, 158 reģ. ton.

brutto, no Sveiciema ar malku.

25. jūlijā.
Aeolus, vācu tvaikonis, 605 re|. ton. brutto, no

Roterdamas ar gabalu precēm.
Baltonia, igauņu tvaikonis, 529,04 reģ ton. brutto,

no Liepājas ar balastu.
Krimulda, latviešu tvaikonis, 1965 reģ. ton. brutto,

no Gentes ar balastu.

Ērika, latviešu burenieks, 125 reģ. ton. brutto,
no Kuivižiem ar malku.

Anna, latviešu burenieks, 64 reģ. ton. brutto, no
Kuivižiem ar malku.

L. O. 19, latviešu jūras prāmis, 150 reģ. ton. brutto,
no Abragciema ar malku.

26. jūlijā.
Baltija, latviešu motorkuģis, 79 reģ. ton. brutto,

no Neibades ar malku.
Allejarl, vācu transp. tvaikonis, 1000 reģ. ton.

brutto, no Hamburgas ar oglēm.
Nordsee, vāca kara transports, 911 reģ. ton. brutto,

no Pilauvas.
Dagmar, latviešu tvaikonis, 2139,40 reģ. ton.

brutto, no Leithas ar oglēm.
Sulgam, latviešu burenieks, 117 reģ. ton. brutto,

no Apšuciema ar malku.
Brālis, latviešu burenieks, 115 reģ. ton. netto, no

Upesgrīvas ar malku.
Vineta, latviešu motorkuģis, 90 reģ. ton. brutto,

no Sveiciema ar malku.
John Ernst, latviešu burenieks, 147 reģ. ton. brutto,

no Sveiciema ar malku.

27. jūlijā.
Mailand, somu tvaikonis, 326 reģ. ton. brutto, no

Helziņforsas ar gabalu precēm.
Cvgnus, norvēģu tvaikonis, 753,37 reģ. ton. brutto,

no Londonas, Hamburgas un Dancigas ar
gabalu precēm.

Lotus, latviešu burenieks, 79 reģ. ton. brutto, no
Sveiciema ar malku.

Neubad, latviešu tvaikonis, 95 reģ. ton. brutto, no
Ainažiem ar gabalu precēm.

28. jūlijā.
Bob, norvēģu motorkuģis, 499,13 reģ. ton. brutto,

no Dancigas ar gabalu precēm.

No m$a% ostas izgājuši kuģi
24. jūlijā.

Aron, igauņu burenieks, 1^8 reģ. ton. brutto, uz
Stetini ar dzelzīm.

Natirar, amerikāņu tvaikonis, 4659 reģ. ton. brutto,
uz Reveliar gabalu precēm.

Rosegg, norvēģu tvaikonis, 1840 reģ. ton. brutto,
uz Manchesteru ar kokiem.

Karnlels, latviešu burenieks, 147 reģ. ton. brutto,
uz Melnsilu tukla.

Rūķis, latviešu burenieks, 70 reģ. ton. brutto, uz
Plienciemu tukša.

Baltija, latviešu motorkuģis, 79 reģ. ton. brutto,
uz Neibādi tukšā.

25. jūlijā.
Progress, vācu tvaikonis, 768 reģ. ton. brutto, uz

Somiju ar balastu.
Gaida, latviešu tvaikonis, 331 reģ. ton. brutto, uz

Klaipēdu ar kokiem.
Narva, angļu tvaikonis, 1888 reģ. ton. brutto, uz

Hullu ai kokiem,
Libau, zviedru tvaikonis, 191 reģ. ton. brutto, uz

Rēveli tukšā.
Baltabor, angļu tvaikonis, 1319 reģ. ton. brutto, uz

Reveli ar gabalu precēm.
Lotus, latviešu burenieks, 79 reģ. ton. brutto, uz

Sveiciemu tukša.

26. jūlijā.

Neubad, latviešu tvaikonis, 95 reg. ton. brutto,
uz Ainažiem ar gabalu precēm.

Wasserfahrzeng, vācu transp. tvaikonis, 600 reģ.
ton. netto.

Maiga, latviešu tvaikonis, 141,27 reģ. ton. brutto,
uz Stokholmu ar gabalu precēm.

Aladdin, dāņu tvaikonis, 1742 reģ. ton. brutto, uz
Zaandamu ar kokiem.

27. jūlijā.

L. O. 20, latviešu jūras prāmis, 307 reģ. ton.
brutto, uz Abragciemu tukšā.

Straume, latviešu burenieks, 77 reģ. ton. brutto,
uz Melnsilu tukšā.

Aeolus, vācu tvaikonis, 605 reģ. ton. brutto, uz
Riumu ar balastu.

Glenville, angļu tvaikonis, 1017,19 reģ. ton. brutto,
uz Londonu ar gulšņiem.

MšK? 82, 157, 132, 12i, 111, 109, 110 vācu mīnu
tralētāji.

Anna, latviešu burenieks, 64 reģ. ton. brutto, uz
Upesgrīvu tukšā.

Ērika, latviešu burenieks, 125 reģ. ton. brutto, uz
Upesgrīvu tukšā.

Baltija, latviešu motorkuģis, 79 reģ. ton. brutto,
uz Neibadi tukša.

Liepājas osta Ienākuši kuģL
22. jūlijā.

L. O. Nb 22, latviešu prāmis, 330 reģ. ton. brutto,
no Klaipēdas tukšā.

Normai, latviešu tvaikonis, 67 reģ. ton. brutto, no
Klaipēdas tukšā.

23. jūlijā.
Markersdal, dāņu tvaikonis, 999 reģ. ton. brutto,

no Pilavas ar balastu.

24. jūlijā.
Skjold, dāņu tvaikonis, 1299 reģ. ton. brutto, no

Kopenhāgenas ar jauktu lādiņu.
Johanna, latviešu prāmis, 72 reģ. ton. brutto, no

Pāvilostas ar malku.
Herkules, latviešu prāmis, 90 reģ. ton. brutto, no

Pāvilostas ar malku.

25. jūlijā.

Ans, latviešu tvaikonis, 104 reģ. ton. brutto, no
Ventspils ar baļķiem.

Eiks, norvēģu tvaikonis, 695 reģ. ton. brutto, no
Dancigas ar balastu.

Getteroe, norvēģu tvaikonis, 1290 reģ. ton. brutto,
no Kardifas ar oglēm.

Friedrich, latviešu tvaikonis, 63 reģ. ton. brutto,
no Ventspils ar baļķtem.

Varonis, latviešu burtvaikonis, 250 reģ. ton. brutto,
no Pāvilostas.

L. O. H° 23, latviešu prāmis, 300 reģ. ton. brutto,
no Pāvilostas «r baļķiem.

L. O. Ks 21. latviešu prāmis, 186 reģ. ton. brutto,
no Pāvilostas ar baļķiem.

Oskar, letviešu tvaikonis, 84 reģ. ton. brutto, no
Ventspils ar malku.

Kursi
Rīgas biržā, 1922. gadā 29. jūlijā.

Zelta lats (0,29032 gr.) . . . 50.00
Amerikas dolārs 254.00 — 260 06
Angļu mārciņa ....... 1136 — 1156
Francijas franks 21.00—21.50
Itālijas lira 11.50—12.00
Beļģijas franks 19 75 — 20.25
Šveices franks ..... 48.50 — 49.50
Zviedrijas krona 6675 — 67.75
Norvēģijas krona ...... 43.25 — 44.25
Dānijas krona ..... 54.75 — 55.75
Čechoslovaku krona ..... 5.83 — 5.93
Holandes guldenis ..... 99.50 — 101 00
Vācijas marka ..,,,.. 0.41 — 0.46
Somijas marka ....... 5.25 — 5.35
Igaunijas marka ....... 0.76 — 0.81
Polijas marka 0.00 — 00.5
Padomes rbļ. ... . —
10 Krievijas zelta rbļ. 1250.00
Zelts (Londona) par 1 unci tīra

zelta . .. .... —
Krievijas sudrabs {Jļ, _ ; ; ; g-j» }p* I fM.
5°/o neatkar, aizņem. . 100—105
20 zelta fr. 6°/o Rīg. Hyp. biedr.

ķīlu zīmes 965.00— 975.03
50 zelta fr. 6°/o Rīgas pils. Kr.

biedr. ķīlu zīmes 2500.00
10; zelta fr. 6°/o Rīgas pils. Kr.

biedr. ķīlu zīmes 5000.00

Rīgas biržas komitejas kotacijas komisijas:
Priekšsēdētājs R. B a 11 g a i 1is.

Zvēr. biržas mākleris M. Okmians.

Mary, dāņu tvaikonis, 75 reģ. ton. brutto, no
Aalborgas ar cementu.

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

26. jūlijā.
Estonia, dāņu tvaikonis, 6344 reģ. ton. brutto, nar

Dancigas ar balastu.

No Liepājas ostas Izgājuši kuģi.
22. jūlijā.

Hindsholm, dāņu tvaikonis, 1512 reģ. ton, brutto,
uz Manšesteru ar 350 ton. jauktu lādiņu.

23. jūlijā.

Pernigel, latviešu tvaikonis, 168 reģ. ton. brutto,
uz Klaipēdu ar jauktu lādiņu.

24. jūlijā.
Varonis, latviešu burtvaikonis, 250 reģ. ton. brutto,

uz Pāvilostu.
N» 22, latviešu prāmis, 330 reģ. ton. brutto, uz

Pāvilostu tukša.
Normai, latviešu tvaikonis, 67. reģ. ton. brutto. uz

Pāvilostu tukšā.
Baltonia, igauņu tvaikonis, 529 reģ. ton. brutto,

uz Rīgu ar balastu.
Kristine Tjrsland, norvēģu tvaikonis, 939 reģ. ton.

brutto, uz South Alloa ar propsiem.

25. jūlijā.
Skjold, dāņu tvaikonis, 1299 reģ. ton. brutto, uz

Kopenhāgenu ar jauktu lādiņu.
26. jūlijā.

Johanna, latviešu prāmis, 72 reģ. ton. brutto, uz
Pāvilostu tukšā.

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

No Ventspils ostas Izgājuši kugl.
21. jūlijā.

Aselles, vācu buksiers, 445 reģ. ton. brutto, uz
Stetini tukšā.

Harc, vācu tvaikonis, 4525 reģ; ton. brutto, uz
Stetini tukšā.

Hamlet, dāņu tvaikonis, 1149,92 reģ. ton. brutto,
uz Boni ar sturmalku.

24. jūlijā.
Ans, latviešu tvaikonis, 104,27 reģ. ton. brutto,

uz Liepāju ar baļķiem.
Fridrichs, latviešu tvaikonis, 68.74 reģ. ton. brutto,

uz Liepāju ar baļķiem.
Oskar, latviešu tvaikonis, 84,20 reģ. ton. brutto,

uz Liepāju ar baļķiem.

Teiagramas,
(Latvijas telegrāfa aģentūras ārzemju telegramas.)

Rēvelē, 28. jūlijā. (ETA). Šejienes
amerikāņu konsuls paziņoja, ka Amerikas
, _ vienotās valstis atzinušas Igauniju
de jure. Sūtņa pienākumus uz priekšu
izpildīs līdzšinējais komisionārs Ivens
Jongs. Par konsulu iecelts Albrechts.

Vašiņtoņā, 28 jūlijā. (Reuters).
Savienotu valstu valdība atzinuse Albā-
nijas patstāvību.

Literatūra.
Svari. Satīrisks mākslas žurnāls.

?Nb 32 — 1922. g.
Ilustrēts žurnāls. Jūlijs. J_7 — 1922. g.
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Tiesu sludinājumi
Latvijas kar&tiesa,

pamatojoties 'uz savu rīcības sēdes lē-
mumu un kara tiesu lik. 951. un 953. p.,
meklē kara saimniec. pārvaldes darba
bataljona kar. Voldemāru Mārtiņa d.
LamSe, apvainots uz kara soda lik.
128., un 133. p. un tā paša bat. kar.
Oskaru Kaila d. Bunte, apvain. uz kara
soda lik. 105 a., 128. un 133, p. p^.

Minētie: Bunte dzimis 1899. g. Ēveles
pag., Valkas apr. pieder, latvietis, luter-
ticīgs, neprecējies, 4 kl. pilsētas skolas
izglītības, strādnieks, agrākā dzīves vieta
Rīgā, viņa ārējās pazīmes: vidēja au-
guma, kalsnējs, tumšmatis.

Lamše, dzim. 1900. g. piederīgs pie
Iecavas pag., Bauskas apr., neprecējies,
latvietis, luterticīgs, pilsētas skolas iz-
glītība, strādnieks, tgrākā dzīves vieta
Rīgā, Zaķu salā. Viņa ārējās pazīmes:
maza auguma, gaišmatis, rēta uz labā
vaiga.

Personām, kurām būtu zināma viņu
?stūrēšanas vieta, nekavējoties ziņot kara
tiesai, vai tuvākai policijai, kurai tos

arestēt un nogādāt pēc piederības.
Kāja tiesas priekšsēdētājs

pulkv.-leitn. Fr. Birkensteins.
Sekretāra pag. v. izp. Jaunalksnis.

ligas apgabaltiesa, l. diilBoāala,
B2 lik. par laul. 77. p. pamata, ar šo
dara zināmu, ka tiesa 12. jūnija 1922. g.,
Elmāra Fēliksa Cakkera prasības lietā
pret Annu Cakker, dzim. Snegirenko
par laulības šķiršanu aizmuguriski
nosprieda: laulību, kura slēgta
Tulas pareiztlc. Sv. Aleksandra Ņevska
baznīcā starp Elmāru Fēliksu lvana d.
Cakker un Annu Vasilija m. Cakker,
dzim. Snegirenko, šķirt, prāvnieku ne-
pilngadīgo meitu Olgu, dzim. 14. martā
1910. g., piešķirt Elmāram Fēliksam
Cakkeram līdz viņas pilngadībai piedzīt
no Elmāra Fēliksa Cakkera valstij par
labu 400 rbļ. tiesas nodokļa.

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

Rīgā, 17. jūlijā 1922. g. >* 434329

Priekšsēd. b. J. Jakstiņš.
Sekretāra v. M e i ma n s.

Risas apgabaltiesa. 3. uillmaļa,
mz civ. ties. lik. 1967., 2011.—2014. un
2079. p. p. un Balt. privāttiesību kop.
2451. p. pamata, uz Alvines Gerasimov
pilnv. zv. adv. p. B. Nolteina lūgumu
uzaicina visas personas, kurām ir kaut
kādas pretenzijas, strīdi vai ierunas
pret šaī tiesa 23. maija 1922. g. publicēto
26. februārī 1922. g., Rīgā mirušā
Borisa Sīmaņa (Semena) d. Gerasimova
testamentu, kā arī visas personas, kurām ir
kaut kādas tiesības uz mirušā Borisa
Gsrasimova mantojumu, vai sakarā
ar šo mantojumu, kā mantiniekiem,
legatarijiem, iideikomisarijiem, parād-
devej. un t. t., pieteikt savas tiesības,
pretenzijas un ierunas minētai tiesai
sešu mēnešu laikā, skaitot no šī
sludinājuma iespiešanas dienas .Val-
dības Vēstnesī".

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

Rīgā, 6. jūlijā 1922. g. J* 1782

Priekšsēd. v. D. Cimmermans.
Sekretārs A. Kalve.

Jelgavas apgabaltiesa,
as civ. ties. ust. 293., 301. un 309. p. p.
carnata uzaicina Annu Dubovski, dzim.
Gutman, kura dzīves vieta nezināma,
četru mēnešu laikā ierasties šaī tiesā,
saņemt norakstus no viņas vīra Mār-
tiņa Dubovski, «sūdzības raksta, viņu
laulības šķiršanas lieta un no pielikuma
— laulības apliecības, un uzdot savu
dzīves vietu Jelgavas pilsētā.

Ja minētā laikā aicināma neierautos,
lietu noliks uz termiņu un izspriedīs bez
viņas klātbūtnes. Ja ieradīsies, bet savu
dzīves vietu Jelgavā neuzdos, ajcina-
jiunn uz tiesas sēdi un visus pārējos
papīrus atstās tiesas kanclejā.

Jelgavā, 5. jūlijā 1922. g.
Priekšsēdētāja v. R. M fi 11 e r s.

Sekretārs Zandersons.

Jelgavas apgabali. j_ģ. sodaļa,
pamatodamās uz civ. ties. lik. Ī43H5*».. 9.
paziņo, ka minēta tiesas, civllnodaļa
1922. g. 29. jūnijā atklāta sēde nolēma

reģist. Biržu lopkopības pārraudzības
biedrību, Jaunjelgavas apriņķī, ievedot
to biedrību reģistra I. daļā, kuram nav
pelņas iegūšanas mērķa.

Biedrības valdes sēdeklis atrodas
Biržu pagasta.

Jelgavā, 1. jūlijā 1922. g.
Reģistrācijas nodaļas pārzinis,

tiesnesis R. Miillers.
Sekretāra pal. v i. D. L e š i n s k i *.

Jelgavas apgabaltiesa
az civ. ties. kārt. 1967., 2011., 2014. un
2079. p. p. pamata, uzaicina visus, kam
būtu uz 31. decembrī 1917. g. mirušā
Ēvalda Frldrlcha F r 1 £ a atstāto
mantojumu kādas tiesības, kā man-
tiniekiem, legatariem, fideikomisariem,
kreditoriem un t. t, pieteikt savas
tiesības šai tiesai sešu mēnešu
laikā, skaitot no sludinājuma iespiešanas
dienas »yaldības Vēstnesī".

Termiņa nepieteiktas tiesības ieskatīs
par speķu zaudējušām.

Jelgavā, 7. jūlijā 1922.g. L. )*670/22
Priekšsēdētāja v. A. Lauke.

Sekretārs Zandersons.

Jelgavas apgabaltiesa,
uz civ. ties. kārt. 1967., 2011.—2014. un
2079.p.p. un vietējo privāttiesību 2451. p.
pamata, uzaicina visus, kam būtu kādas
ierunas pret 28. martā 1922. g. mirušās
Annas Svlngel testamentu 24. sept.
1919. g., vai kas vēlētos pieteikt savas
tiesības uz minētās Annas Svlngel
mantojumu, kā mantinieki, legatari, fi-
deikomisari, kreditori un t. t„ pieteikt
tādas ierunas vai tiesības šai tiesai
sešu mēnešu laika, skaitot no
sludinājuma iespiešanas .Valdības Vēst-
nesī*.

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

Jelgavā, 3. jūlijā 1922.g. L. Jfe 638/22
Priekšsēd. v. R. M ū 11 e r s.

Sekretārs Zandersons.

Jelgavas apgabaltiesa

pamatojoties uz civ.tees. kārt. 1958. p.
paziņo, ka šīs tiesas sēdē š.g. 31. augusti
attaisīs un nolasīs 15. decembrī 1913. g.
mirušā Vecsaules pagasta 3Aņa Lodena
testamentu. L. J_ 796/22. g.

Jelgavā, 8. jūlijā 1922. g.
Reģistr. nod. pārz. tiesn. R. M u i 1 e r s.

Sekretārs Zandersons.

Jelgavas apgabaltiesa
dara zināmu vispārībai, ka uz šās tiesas
nolēmuma 1922. g. 4. maijā ir iecelts
aizgādnis promesošā Dāzepa, Leibas
un Zālamana Hehnansonu mantībai.

Jelgavā, 5. jūlijā 1922. g.
Priekšsēdētāja v. A. Lauke.

Sekretārs Zandersons.

Liepājasapabaltiaz sava lēmuma 29. jūnijā io<»
mata, uzaicina 14. apriiī 1017 & p».
13. novembrī 1917. g„ LieoSis 8" ««
3āņa Kauliņa un Mārtlr-a „mirt >Sš
mantiniekus, kreditorus , le ",*, aBl! 0*deikomisarus un |vi.„s eK«s , ' &?
kurām vsrētu būt kādas >.

l,
°^,

vai prasības uz atstāto "" mJ!? 1138»
pieteikt viņas tiesai s e g „ m*nJ°l«niB
laikā, skaitot no sludinājumaieS-u-4"dienas .Valdības Vēstnesi » pits«aaj

Tiesības un prasības, pār kārāmpaziņots tiesai minētā laiki, tikr.1^*
par zaudētām uz visiem laikiem ^

Liepājā, 30. jūnijā 1922. g. m,„ _
Priekšsēd. b. V. Bleneni».

Sekretāra pal. v | e H ,Bl
———— :__^_ »U.

Liepājas apgabaltiesa
uz sava lēmuma 21. jūnijā 1922 »
mata, uzaicina 21. februārī 1915 _ i?J^
rair. Augusta 3ohana 3ullusa kS'
mantiniekus, kreditorus, ieģatarus H_7
komisan^ nn visas citas personakam varētu būt _ kādas tiesības S
prasības uz atstato mantojumu Dj,
teikt viņas tiesai sešu m ē n e š _ JLj
skaitot no sludinājuma iespiešanas rfi^T'
.Valdības Vēstnesi". tB4s

Tiesības an prasības, par kurām wbiis psziņots tiesai mīnētā laikā «_,'
atzītas par zaudētām uz visiem laikietn

Liepājā, 26. jUnijā 1922. g. 34 712^
'

Priekšsēd. biedrs V. Bienenštam.
Sekretāra pal. v. i. E. Hūn,

_m_ra___N__ft_S&1KB_N_M_«_>_n__

Palādi sJudināj.
Vecauces reālskolai

(tiek atvērta I. klase) vajadzigj

SKOLOTĀJS.
Jānodarbojas ari 6-kiiparn.sk. Priekš-

meti pec vienošanās ar pārējiem skolo-
tājiem.

Vecauces pamatskolai
vajadzīgi

2 skolotāji (iasK
Alga pēc valdības nosacītam normām,

Kandidātus (tes) reālskolai lūdz pieteik-
ties līdz 15. augustam š. g., — pamat-
skolai līdz 10. septembrim š. g.

Adr. Vecauces miesta valdei, f. 320.

Mn pilias liiitlii ;
oņHi skolotu:
1) dabas zinātnes, fizika un ķimijā,
2) latiņu valodā; pēdējam daļa valodu
vai vēstures un ģeogrāfijas stundu.

Alpa pēc valdības normām un brīvs
dzīvoklis ar apkurināšanu. K; 106. 1

1 Techniķis
tiltu būves darbu vadīšanai
var pieteikties apriņķa ceļu inženieri
kanclejā JelgavS, Upes ieiž Nr. 10

Vaiņodes pagasta valdei,
Aizputes apriņķī, (2 vērst* no Vaigod»

dzelzsceļstacijas) vajadzigs

spējīgs darbveža pultt
kantora darbos.

Alga pec vienošanas
Reflektanti var pieteikties uz vēlēšanām

12. augustfi 1922. s-, rakstiski m>
mutiski.

Vaiņodē, 24. jūlijā 1922. g.
Priekšsēdētājs K- Gulbis.

2 Darbvedis (paraksts)^

Kantoriste,
lalv., 26 g. v., meklē pastāv, nodarbi*
apriņķa, pagasta valdē, mežsairrui., "

tam līdz. uz laukiem vai pilsētā
^

Pi» i
lūdz adr.:' Rīgā, Nikolaja ielā 1* 1M«
O. A., līdz 15. augustam M[l___ _--

Nozaudētajā
zirgu audzētavas darbv. E. «*'. ļjiil"
Atrad. lūdzu min. kartiņu ^"u^f
saimniec. depart. I. nod. vadi' .
maņ kgam, Todlebena bolv. M* °-

Jelgavas apgabali, reģ. nodaļa,
pamatodamās uz civ. t. lik. 1460'. pant.
petiņo, ka minēta tiesas civllnodaļa
1922. g. 29. jūnijā, atklātā sēdē nolēma

reģistrēt Septītās dienas adventistu
starptautiskas misiones biedrību .Refor-
mācijas kustība*, ievedot to biedrību
reģistra I. daļā, kuram nav peļņas iegū-
šanas mērķa.

Biedrības valdes sēdeklis atrodas
Jelgavā.

Jelgavā, 1. jūlijā 1922. g.
Reģistr. nod. pārz. tiesn. R. Miillers.
Sekretāra pal. v. i. D. Lešinskis.

Jelgavas apgabaltiesa,
az dv. ties. kārt. 1967., 2011. 2014. un
2079. p. p. pamata, uzaicina visus, kam
būtu uz 14. novembri 1913. g., mirušās
Jckabmiesta, Unas (Lejas) Kerlin atstāto
mantoj. kādas tiesības, kā mantin., legatar.,
fideikomisariem, kreditoriem un 1.1., pie-
teikt savas tiesības šai tiesai sešu
mēnešu laikā, skaitot no sludinājuma
iespiešanas dienas .Valdības Vēstnesī".

Termiņā nepieteiktas tiesības ieskatīs
par spēku zaudējušam.

Jelgavā, 4.jūlijā 1922.g. L.]_ 618/22
Priekšsēd. v. R. Miillers.

Sekretārs Zandersons.

Jelgavas apgabaltiesa,
uz 1921. g. 1. februāra lik. par laulību
50., 61.. 77. un civ. ties. lik. 339., 366.,
411., 698., 700., 704., 710. un 718.
pantu pamata, ar šo dara zināmu
Llzetei Vilks, dzim. Ozol, ka tiesa
6. jūlija 1922. g. aizmugures nosprieda:
viņes laulību ar Frici Vilku, šķirt.

Jelgavā, 18. jūlijā 1922. g.
Priekšsēdētāja v. R. Miillers.

Sekretārs Zandersons.Rīgas apgabali 3. civllnodaļa,
saskaņā ar civ. proc. lik. 1958. p. ar
šo paziņo, ka 8. augusti 1922. g, mi-
nētas nodaļas atklāta tiesas sēdē tiks

.attaisīts un, nolasīts 6. februārī 1922._ g.,
Ozolu pagastā, mirušā .Andrina' mājas
īpašnieka Jura Daumana testaments.

Rīgā, 25. jūlijā 1922. g.
Priekšsēd. v. V e i d n e r s.

Sekretārs A. Kalve.

Rīgas 8. iec. miertiesu.,
civ. proc. 146046. p. kārtībā, ar šo iz-
sludina par iznīcinātu un nederīgu piln-
varu, izdotu no DulIJa Alberta Bēduļa
dēla Marsona Olgai Nikolaja, meitai
Olsufļeval un apstiprinātu pie Rīgas
notāra Veikleviča, 9. maija 1920. gadā,
zem reģistra Ns 1675.

Rīgā, 28. jūlijā 1922. g. L N° 322/22
Miertiesu. Zeberg-Elverfelds.

Liepājas apgabaltiesa,
27. aprili 1922. gadā nolēma: iecelt
aizgādniecību promesošas Aleksandras
fon der Launltc mantībai.

Aleksandras fon der Launitc pēdjjā
dzīves vieta bija Liepāja un viņas ap-
kārtne.

Liepājā, 9. jūnijā 1922. g. Xs607-1/ 22. g
Priekšsēd. b. V. Blnenštam.s.

Sekretāra v. i. B. Zumberg.
Iespiests valsts tipogrāfijā! ~~

Jelgavas apgabaltiesa
dara zināmu vispārībai, ka uz šās tiesas
nolēmumu 1921. g. 1. septembri ir ie-
celts aizgādnis promesošā Sēlpils pag.
.Alinau-Altbergu" māju īpašnieku Edu-
arda un Voldemāra Altbergu mantībai.

Jelgavā, 6. jūlijā 1922. g.
< Priekšsēdētāja v. R. M ii 11 e r s.

Sekretārs Zandersons.

,
_._

——
.. . ,.

Jelgavas apgabaltiesa,
dara zināmu vispārībai, ka uz šās
tiesas nolēmumu 1920. g. 22. jūnijā
ir iecelts aizgādnis promesošā Kalnciema
pagasta, Kukšu māju īpašnieka 3āņa
Kukša mantībai.

Jelgavā, 6. jūlijā 1922. g.
Priekšsēdētāja v. R. M fl 11 e r s.

Sekretārs Zandersons.

Liepājas apgabaltiesa
uz sava lēmuma 15. jūnijā 1922. g. pa-
mata, uzaicina 26. maijā 1908. g., Vai-
ņodes pagasta mirušā Grlga Lapiņa d.
Inķa mantiniekus, kreditorus, legatarus,
fideikomisarus un visas citas personas,
kuram varētu but kādas tiesības vai pra-
sības uz viņa atstāto mantojumu, vai kuras
vēlētos apstrīdēt viņa testam., pieteikt ties.
savas tiesības un prasības sešu mē-
nešu laikā, skaitot no sludinājuma ie-
spiešanas dienas .Valdības Vēstnesī'.

Minētā laikā nepieteiktas tiesības un
prasības tiks atzītas par zaudētām uz
visiem laikiem un pēc aizrāditā termiņa
notecēšanas testamentu pasludinās par
likumigā spēkā stājušos.

Liepājā, 3. jūlija 1922. g. J_ 679/22.
Priekšsēd. b. V. Bienenštams.

Sekretāra v. i. B. Zumberg.

Rīgas kara apriņķa priekšnieks izsludina
par nederīgu nozaudēto karaklausības
apliecību zem J_ 42463, 19. septembri
1921. g, izdotu no Rīgas kara apriņķa
pneksn. uz Mārtiņa Beinesa d. Dannen-
nlrša vārda. X g 12306.

Rīgas kara apriņķa priekšnieks izslu-dina par nederīgu nozaudēto karaklau-sības apliecību zem M> 1145, 16. jūnijā
IS«1. g., izdotu no Apsardzības mini-strijas komandanta uz Augusta Jēkaba
dēla Postnleka vārda.

Meiju sabiedrības Jifc"

viii ii.i*
20. augustā S. g„ pulkst. 4 vaM
Vilaņdes ielā J_ 2, dz. 2.

Dienas kārtība.

1) 3 valdes locekļu, 2 viņu tomMjļ»
un 3 revīzijas komisijas locekļu to

2) Pilnvaras un instrukcijas valdei.
3) Krievijā palikušo īpašumuJ»f !(
4) Dažu statūtu pantu pārgr ozīšana .

^5) Tekoši jautājumi. ___JLii->
?Rīgas kara apr. priekšnieks '^ļrfk

par nederīgu nozaudēto kataK w

apliecību zem N° 8287, 29. janija 1»^-*
izdotu no Rīgas kara apr. P«L|i ļ
pārvaldes, uz Pētera Ādama u. *"?
vārda, dzim. 1884. g. h

Rīgas apgabali 3. civllnodaļa,
uz civ. ties. lik. 1967., 2011.—2014. nn
2079. p. p. un Balt. prlvatties. kop. 2451. o.
pamata, uz Jozefa Grfcus-Gricevlca
lūgumu, uzaicina visas personas, kuram
ir kaut kādas pretenzijas, strīdi vai ie-
runas pret Saī tiesā 4. jūlijā 1922. g.
publicēto 17. martā 1922. g., Rīga mitušas
Elizabetes Fridricha m. Gricus-Oricevič,
dzim. Valdovskij, testamentu, kā arī visas

personas, kurām ir kaut kādas tiesības
u mirušās Elizabetes Gricus-Gricevič
mantoj., vai sakarā ar šo mantoj., kā
mantiniek., legatar., Hdeikomisar. parād-
devējiem u. t. t., pieteikt savas tie-
sības, pretenzijas an ierunas min. tiesai
sešu mēnešu laika, skaitot no šī
sludinājuma iespiešanas dienas .Valdības
Vēstnesī".

Ja tas minētā termiņā nebūs izdarīts,
tad minētās personas atzīs kā atteikušās
ao ierunām un zaudējušas savas tiesības,
bet testamentu pasludinās per likumīgā
spēkā gājušu.

Rīgā, 6. jūlijā 1922. g. M> 1976

Priekšsēd. v. D. Cimmermans.
Sekretārs A. Kalve.

mm _: ___. __.___.._a»R_J__. ar šo izsludina 4. augusta

Brunossnas pārvalde 1922. 8ad_
—— KONKURENCI =

uz 2000 pudiem kalēja oglēm,
1000 „ auto bencina,
500 „ petrolejas,
300 )T gargol eļļas vai tai līdzīgu.

2 pudi izolācijas lenti V»" (melno) un
1000 gab. sausos elementus.

Piedāvājumi samaksāti ar attiecīgu zīmogoodokli slēgtās aploksnes ar uz-

rakstu - ,.Uz konkurenci 4. augusta 1922. g.", iesniedzami pārvaldes apgādības

daļā līdz 4. augustam »22. g„ pulksten 9.30 rītā. Piedāvājumi bez zirnog-
nodokļa un uzraksta netiks ievēroti. Cenas uzrādāmas franko pārvaldes noliktava,
ieskaitot muitu. Tuvākas ziņas saņemamas bruņošanas pārvaldē. Nikolaja iela
J_ 10/12, ieeja no Elizabetes ielas 1_ *® 154

DZELZSCEĻU VIRSVALDE
izsludina

KONKURENCES:
7. augustā 1922. _., uz

1720 kg. kailas vara drāts, 16 kv. mm un 300 mtr. bruņota zemSdens kabeļa
3X25 mm piegādāšanu;;

5. augustā 1922. _., uz
50 ton. petrolejas piegādāšanu; '

14. aususfā 1922. g., uz
6000 kg. lūžņu svina piegādāšanu; 2

23. augustā 1922. s, uz
621 ten. speciālas un kaļamas dzelzs piegādāšanu.

Tuvākas ziņas izsniedz materiālu apgādībā, ist. 122, no pulksten 12—2.

DZELZSCEĻU VIRSVALDE _*__
KONKURENCI=

uz 1922. g. 21. augustu

700 kg. asbesta auklas, 1700kg. asbesla papes un
1100 kg. klingeriia piegādāšanai.

Tuvākas ziņas izsniedz materiālu apgādībā, istabā 122, no pulksten
12 līdz 2 dienā. 1

DZELZSCEĻU VIRSVALDE
pārcidd vairāksolīšanā

1 1922. gadā 3. augustā,
vecu vienkāršu un cinkotu dzelzs stiepuli

2—Smra caurm., apmēram 200 tonnas.
Tuvākas ziņas izsniedz materiālu apgādībā, istabā 122, no pulksten 12—2.

Mežu departaments, TediebeKk Nr. 6l
izdos 3. augustā 1922. g., pulksten 12 dienā,

mazāksolišanā
ap 5000 kub. asis dedzināmas, stut- un papira malkas pār-
vešanu ar liellaivām pa Lielupi no Vecsvirlaukas uz Rīgu ar

nokraušanu uz krasta.
Mežu departaments patur sev tiesības daļu no izsludinātās pārvešanai malkas

noņemt no torgiem pēc saviem ieskatiem.
Rakstiski piedāvājumi, kuri apliekami ar 20 santīmu zīmognodokli, iesnie-

dzami slēgtās aploksnēs mežu departamentam, līdz torgu dienai, pīkst. 12 dienā,
ar uzrakstu: „tlz torgiem 3. augustā 1922. 8." Torgi notiks mutiski un rakstiski,
pie kam torgos tiks pielaisti uu piedāvājumi atzīti no personām, kuras iemaksās
torgu komisijai 10°/o no piedāvātās sumas. l

Tuvākas ziņas izsniedz mežu d-ta III. nod., no 9—3. Mežu departaments.

Valsts Valmieras vidusskola
izsludina uz 4. augustu 1922. g„ pulksten 12 dienā, Valmierā,

KONKURENCI
remontdarbu izdošanai vidusskolas ēkā (bij.seminārā).

Tuvākas ziņas var dabūt darba dienās no pīkst. 9—3, Rīgā, Nikolaja ielā
J_ 86a, skolu departamenta, istabā Nš 16 un Valmierā, vidusskolas kanclejā.
Rakstiski priekšlikumi un lūgumi, pielaist mutiskā sacensība, samaksāti ar 20 zelta
santimu lielu zīmognodokli līdz ar 5000 rbļ. drošības naudas iemaksu, iesniedzami
skolas kanclejā līdz 4. augustam š. g., pulksten 11 dienā. i

?? i ?
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