
Saeima.
Rīkojums par zirgu un transporta līdzekļu

reģistrēšanu.
Rīkojums par nepārdotām Latvijas iekšējā

1920. g. 4°/o. aizņēmuma obligācijām.
Papildinājums pie 1922. g. 9. maija

„Va!dibas Vēstneša" 102 numurā
publicētiem noteikumiem ievedmuitas
ierēķināšanai par eksportējamo precu
ražošanai izlietotām ārzemju izej-
vielām II. speciālās daļas.

Saeima.
Sede 15, decembri.

. Sēdi atklāj priekšsēdētājs F. Vēsma-
uis pulksten 5,20.

Nolasa paziņojuma, ka Latgales kri-
stīgā zemnieku savienība, Latgales ļaužu
partija an Latgales zemnieku partija ap-
vienojušās blokā. Apvienības liders ir
Fr. Trasuns.

Iesniegtos ierosinājumus un priekš-
likumus nodod attiecīgām komisijām.

Kristīgie nacionālisti un bezpartejiskais
eentrs_ iesnieguši ministru prezidentam
jautājamu par tiesu palātas proku-
rora Kvellberga atsvabināšanu no līdz-
šinējā amata un iecelšanu par senāta
virsprokurora biedri bez viņa lūguma.
Jautājumu motivē tuvāk Dr. G Rein-
hards,

Priekšsēdētājs paziņo, ka jautā-
jumu nodos likumā paredzētā kārtībā
tieslietu ministrhn.

Pēc tam notiek kornis ju vēlēšanas.
Redakcijas komisijā ievēl vēl: K. Bach-
mani un Fegezaku.

Ārlietu komisiju papildina ar sekošiem
locekļiem: O Nonāci, A Buše-
vicu un K. Pauļuku.

Finansu komisijā ievēl- Ķuliiti,
M. Skujenieku , P. Siecenieku,
H. Celmiņu, Fr. Trasunu, P.
Berģi, Hanu, Nuroka, Celmu,
Ivanovu un Lejiņu.

Budžetu komisijā ievēl: K. Dēķenu,
V. Bastjāni, Fr. Menderi, A.
Buševicu, R. Bīlmani, R. Kal-
ningu, J. Trasunu, T. Rudziti,
J. Vesmani, P. Berģi, A. Klivi,
P. Siecenieku, Aug. Kalniņu,
Fr. Trasunu, Dubinu un Ko-
re ck i.

Redakcijas komisijas ziņojamu sniedz
Sainis.

Izglītības ministrs A. D a u g e un darba
ministrs R. Dukurs atbild uz iesnieg-
tiem vaicājumiem valdībai par notiku-
miem augstskolā un par bezdarbnieka
nodarbināšanu. Dukura runai seko de-
bates, kurās piedalās A. Veckalns un
A. R u d e v i c s.

Sēdi slēdz pulksten 7,20.
Nākošā sēde 1923. g. 9. janvārī.
Jāaizrāda, ka iepriekšējā sēdē, 13. de-

cembri, Jikurns par Latvijas valsts, tirdz-
niecības, amata personu, atsevišķu iestāžu
un kara kuģu karogiem" netika vis pie
ņemta steidzamības kārtā, bet tikai notika
viņa pieņemšana otrā lasījumā.

MflK riojsii ais pilies.
Papildinājums

pie 1922.s. 9. maija ..Valdības Vēstneša"
102. numurfl publicētiem noteikumiem
Ievedmuitas Ierēķināšanai par ekspor-
tējamo preču ražošanai izlietotām ār-

zemju izejvielām II. speciālās da|as.

C. Ievedmuitas atmaksa par ārzemju
kviešiem pie to izstrādājumu: man-
nas un bīdelēto miltu izvešanas uz
ārzemēm.

1. Kontrole izvedama saskaņa ar no-
teikumu vispārējas daļas 2. pantu.

2. Par katriem 3 kg izvestās mannas,
vai bīdelēto miltu atmaksājama
ievedmuita par 4 kg kviešu.

3. Uz katras priekšā stādītas ieved-
muitas kvitēs pamata var tikt izdo-
tas ierēķina apliecības par sumu,
kas līdzinājās 85°/o no samaksāta
pēc ievedmuitas kvitēs muitas no-
dokļa. Par to eksportējamo preču
daudzumu, ko nevar segt ar ieved-
muitas kvitēts, nekādā gadījumā
nevar tikt izdotas ierēķina aplie-
cības.

Finansu ministra vietas izpildītājs
A. Riekstiņš.

Muitas departamenta vicedirektors
E.Dundurs.

, Rīkojums.
Pamatojoties uz instrukcijas par zirgu,

rata, ragavu, aizjūgu, automobiļu un citu
ļtranspona līdzekļu mobilizāciju un rekvi-
ziciju 2. pantu, uzdodu zirgu un trans
porta līdzekļu reģistrācija izvest visā
Latvijā, laikā no 1923. g. 15. janvāra
.līdz 15. februārim. Vajadzīgās reģistrā-
cijas blankas attiecīgām iestādēm neka-
vējoties jāpieprasa galvenam štābam
caur vietējo kajra apriņķa priekšnieku.

Rīgā, 1922. g. 13. decembrī.

Apsardzības ministra biedrs,
pulkvedis L a i m i ņ š.

Galvenā štāba priekšnieks,
ģenerālis Peniķis.

' Karaklausības un mobilizācijas nodaļas
priekšnieks, kara ierēdnis L a b a n s.

Rīkojums.
Visām iestādēm, kas saņēmušas ko-

misijā tāļākpārdošanai «Latvijas iekšējā
1990. g. 4°/o aizņēmuma ar prēmijām"
obligācijas, jāsastāda š. g. 30. decembrī
akts divos eksemplāros par tām obligā-
cijām, kūpas uz 1923. g. 1. janvāri pa-
likušas nepārdotas, kā arī jādod pārskats
par visām pārdotām.

Aktos obligatoriski jāuzskaita obligāciju
sēriju un biļešu numuri.

Nepārdoto obligāciju akta sastādīšanu
izdara komisija, sastāvoša no 3 perso-
nām : iestādes priekšnieka, resp. atbil-
dīgās personas, kas saņēmusi obligācijas
komisijā, "vai kas bija nodarbināta pie
obligāciju pārdošanas, un viena persona
no vietējām pašvaldības iestādēm; šis
personas apliecina akta pareizību ar
saviem parakstiem un iestādes zīmogu.

Akta oriģināli par nepārdotām, kā arī
pārskati par pārdotām obligācijām ie
rakstītā paketā nododami vēlākais 1922. g.
31. decembrī uz pasta un pasta kvitē
jāglabā minētai iestādei kā pierādījuma
dokuments. Nepārdotas obligācijas, par
kurām nebūs sastādīts attiecīgais akts,
kā arī ja akts nebūs nodots ierakstītā
paketā uz pasta un apstempelets ar
pasta stempeli noteiktā datumā, tiks uz
skatītas kā pārdotas un naudu iekasēs
no iestādes.

Pēc š. g. 31. decembra līdz attiecīgam
rīkojumam nevienā iestādē nedrīkst pār-
dot komisijā pieņemtās .Latvijas iekšējā
1920. g. 4°/o aizņēmuma ar prēmijām*
obligācijas.

Rīgā, 1922. g. 14. decembrī. JVšr 9408.

Kredīta departamenta
direktors A. K ā r k 1 i ņ š.

Nodaļas priekšnieka palīgs
J.Sk u j e v i c s.

PBliHas mmmzIbsIbil

Aizrādījums.

Muitas departaments atgādina tirgotā-
jiem, ka saskaņā ar muitas likuma
477. pantu muitas nodokļi par ieved-
precērn maksājami ne vēlāk, kā sekošos
termiņos, skaitot no preču saņemšanas
dienas muitas pārziņā:

1) IVa gada laikā, Rīgas, Liepājas un
Ventspils muitas valdēs;

2) 6 mēnešu laikā — Daugavpils mui-
tas valdē;

3) 3 mēnešu laikā — Meitenes un
Valkas muitas valdēs.

Preces, kurām uz 1923. g. 1. janvāri
būs notecējis minētais termiņš, izūtrupēs
muitas likuma 561. līdz 591. pantos pa-
redzētā kārtībā.

Muitas departamenta vicedirektors
E.Dundurs.

Nodaļas vadītājs K} a v i ņ š.

Paziņojums.
Ierīkoti telefona sarunu punkti: Ēdole,

Ēdoles pagastnamā un Liezere, Lie-
zeres pagastnamā.

Atklāta privātu telegramu pieņemšana
telefona sarunu punktos: Vandzene,
Strazde un Nurmuiža.

Administrativais finansu direktors
Krūmiņš.

Nodaļas vadītāja vietā Ķ u z i s.

Ārlietu ministrija uzaicina
personas, kuras savā laikā iesniegušas
lūgumus par š. g. 26. maijā uz robežas
viņām atņemto mantu atdošanu un priekšā
stādījušas Ostrovtamnadzor'a kvitēs zem
tete 114, 115, 116, 119, 120, 121, 122,
129, 130, 131, 135, 137, 140, 141, 142,
143, 144, 148, 149, 150, 155, 157, 159,
160, 161, 166, 172 ierasties ministrija
austrumnodaļā dziv. 3, istaba 6.

1922. g. 15. decembrī. te E/l22085.

Nosacīti notiesāto saraksts Nr. 13.
1056. Ašmanis-Ašme, Fricis Jāņa d.,

27 g., Liepājā, Liepājas 1. iec. miert.
1922. g. 6. nov., 581. p. 1. d., 1 mēn.
ciet. (Akts te 1290/22. g.)

1057. Augstkaln, Elza Jāņa m., 67 g.,
Lietavas pav., Bauskas apr. 1. iec. miert.
1922. g. 27. sept, 581. p. 1. d., 3 mēn.
ciet. (Akts Ne 333/22. g.) _

1058. Avotiņš, Jānis Dava d„ 20 g,
Valkas apr. Plānu pag., Valkas apr.
2. iec. miert , 1922. g. 12. jūlijā, Rīgas
apgt. 2. krim. nod. 1922. g. 21. okt.,
51. p. 1. d,, 581. p. 1. d., 57. p. 3. pk.,
2 mēn. ciet. (Akts te 1725/22. g.)

1059. Balašovs, Jānis (Ivans) Leona
d., 50 g., Krievijas pav., Daugavpils apr.
1. iec 'miert. 1922. g. 9 nov., 581. p.
1. d., 3 mēn. ciet. (Akts Ne 1070/22. g.)

1060. Balčun, Made Andreja m.,
42 g., Lietavas pav., Bauskas apr. 1. iec.
miert. 1922. g. 27. sept., 616. p., 3 mēn.
ciet. (Akts Ne 333/22. g.)

1061. Barčuks, Antons Bernhardta d,
21 g, Ludzas apr., Evermuižas pag.,
kara tiesa 1922. g. 14. septembrī, kar.
sod. lik. 166 p„ 8. p. 1. piel., 3 ned
ciet. (AktS jNs 311/22. g.)

1062. Bērziņš, Pēteris Andreja d,
27 g., Aizputes apr., Gudenieku pag.,
Aizputes apr. miert. 1922. g. 25. okt,
581. p. 4. d., 1 mēn. ciet. (Akts
N- 519/22. g)

1063. Bērzs, Fricis Anša d., 22 g-,
pied. pie Kuldīgas apr,, Švārdes pag.,
kara tiesa 1922. g. 7. nov., 51., 591. p.
1. d„ 1 mēn. ciet. (Akts Ne 262/22. g)

1064. Bija, Augusts Roberta d., 25 g.,
Liepājā, Liepājas 1. iec. miert. 1922. g.
4. nov., 581. p. 1. d., I mēn. ciet.
(Akts te 920/22. g.)

1065. Birkans, Dāvids Jāņa d., 54 g.,
Jelgavas apr., Svētes pag., Rīgas apgt.
1922. g. 19. okt., 652. p. 1. d.. 2 ned.
ciet. (Akts te 76/22. g.)

1066. Birznieks, Otto Kriša d., 15 g.,
Tukuma apr., Cērkstes pag., Tukuma
apr. miert. 1922. g. 9. nov., 581. p. 1. d.,
ievietot lab. iest. (Akts te 622/22. g.)

1067. Blaževičs, Jezaps Vikentija d,
27 g,, Daugavpils apr., Pridruiskas pag.,
Daugavpils apr. 7. iec. miert. 1922. g.
11. nov., 181. p. 2. d. 1. p., 2 ned.
ciet. (Akts Ne 403/22. g.)

1068. Bogdanovs, Feodors Andreja d.,
25 g^ Ludzas apr. Tolkovas pag., Lu-
dzas apr. 5. iec. miert. 1922. g. 17. okt.,
51., 581. p. 2. d., 1 g. ciet. (Akts
Ne 187/22. g.)

1069. Breido, Taube Hlavna m.,
42 g., Daugavpilī, Daugavpils apr. 6. iec.
miert. 1922. g. 24. okt., 149. p., 1 mēn.
ciet. (Akts te 667/22. g.)

1070. Būciška, Pēteris Reiņa d., 21 g.,
Ilūkstes apr. Susejas pag., Ilūkstes apr.
miert. 1922. g. 21. aug., 181. p. 2. d.,
3 mēn. ciet. (Akts te 128/22. g.)

1071. Caune, Andrejs Pēteja d., 23 g.,
Cēsu apr. Vējavas pag., Liepājas 3. iec.
miert. 1922. g. 14. nov., 581. p. 1. d.,
1 mēn. ciet. (Akts te 203/22. g.)

1072. C'emiņš, Rūdolfs Jāņa d., 23 g.,
Valkas apr. Zvārtavas pag., kara tiesa
1922. g. 18. sept., 441., 448., 20.,» 21.,
27., 28., 30. un 31. p. p., 3 mēn. ciet.
līdz ar visu sevišķu tiesibu un priekš-
rocību zaudēšanu, izslēdzot no kara die-
nesta un atņemot kapteiņa dienesta pa-
kāpi. (Akts te 183/22. g.)

1073. Civilko, Alberts Ādolfa d„ 16g.,
Rīga, Rīgas 1. iec. miert. 1922. g.
28. okt., 581. p. 2. d., 55. p„ 3 mēn.
ciet., mazg. deļ ieviet. lab. un audz.
iest. (Akts Ne 942/22. g.)

1074. Darvins, Pēteris Jāņa d., 47 g.,
Priekules pag., Rīgas apr., Rīgas apr.
2, iec. miert. 1921. g. 31. martā, Rīgas
apgt. 2. krim. nod. 1922. g. 1. nov.,
581. p. 1. d., 1 mēn. ciet. (Akts
te 1353/22.)

1075. Dejevs, Jefims Grigorija d.,
33 g, Ludzas apr., Kačanovas pag.,
Ludzas apr. 5. iec. miert. 1922. g.
17. okt, 51., 581. p. 2. d., 1 g. ciet.

(Akts te 187/22 g.)
1076. Draudiņš, Arturs Augusta d.,

25 g., Petrogradas gub., Rīgas 1. iec.
miert. 1922. g. 18. sept., Rīgas apgt.
2 krim. nod. 1922. g. 27. okt., 51.,
581 p. 2. d., 3 mēn. ciet. (Akts
J^> 2275/22. g.)

1077. Dravnieks, Edgars Reiņa d.,
26 g., Arlavā, Liepājas apgt. 1922. g.
3. okt., 448., 442. p. 1. d., 2 ned. ciet.
(Akts te 88 IIIg/22. g.)

1078. Dudanecs, Ignatijs Herkuliana
dēls, 57 g., Lietavas pav,, Liepājas 3. iec.
miert. 1922. g. 11. nov., 581. p. 1. d.,
17a mēn. ciet. (Akts Ne 157/22. g.)

1079. Egle, Indriķis Jura d., 59 s.t
Ventspils apr., Sarkanmuizas pag., Vents-
pils apr. 1. iec. miert. 1922. g. 10.junijā,
Liepājas apgt. 1922. g. i5. sept., 581. p.
2. d., 4 mēn ciet. (Akts te 317/22. g.)

1080. Egliņš, Jānis Jēkaba d, 20 g.,
Liepājā, Liepājas 2. iec. miert. 1922. g.
4. novembrī, 574. p. 1. d., 57. p. 3 pk.,
2 mēn. ciet., iesk. iepr. apc. 22 dienas.
(Akts te 822/22. g.).

1081. Flelšmans, Mozus lija d., 17 g.,
Subatē, Jelgavas apgt. 1922. g. 9. okt.,
442. p. 1. d„ 57. p., 2 ned. ciet. (Akts
te 143/22. g.).

1082. Freibergs, Kārlis Kaspara d.,
27 g, pied. pie Dobeles apr. Bērzmuižas
pag., kara tiesas 1922. g. 10. oktobri,
§§ 51., 581. p. 2. d., kara sod. lik.
§§ 16. un 95., 3 mēn. ciet. (Akts
J* 552/20. g.).

1083. Godlevski, Bolislavs Franča d.,
17 g., Rīgā, Bauskas apr. 2. iec. miert.
1922. g. 28. septembrī, 616. p., 2 ned»
aresta. (Akts te 286/22. g.).
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1084. Grauze, Kārlis Pētera d., 53 g.,
Bauskas apr. Baldones pag., Bauskas
apr. 2. iec. miert. 1922. g. 3. oktobrī,
532. p. 3. pk, 3 ned. ciet. (Akts
Ne 294/22. g.):

1085. Gulbis, Teodors Pētera d., 20 g.,
Vecsalaces pag. Valmieras apr., Valmieras
apr. 2. iec. miert. 1922. g. 27. oktobrī,
581. p. 4. d., 57. p. 3. pk., 1 mēn. ciet.
(Akts te 371/22. g.).

1086. īve dzim. Sunit, Līna Ādolfa
m, 43 g., Ventspilī, Liepājas apgt.
1922. g. 3 oktobrī, 448, 442. p. 1. d.,
2 ned. ciet. (Akts te 114III g/22. g.).

1087. Jansons, Hermanis Kārļa d.,
42 g., Valkas apr. Kārķu pag., Valmieras
apr. 1. iec. miert. 1922. g. 24. aug, Rīgas
apgt. 2. krim. nod. 1922. g. 26. okt.,
51, 581. p. 1. d., 3 mēn. ciet. (Akts
te 2045/22. g.)

1088 Jansons, Kristaps Jana d., 25 g.,
Naudites pag. Dobeles apr., Rīgas apgt.
1922. g. 19. okt., 142. p. 1. d, 530. p.,
60. p„ 7 dienas aresta. (Akts te 422/22. g)

1089. Jaunslein, Maija Kļava m., 44 g.,
Nīcas pag., Liepājas 1. iec. miert. 1922. g.
27. okt., 581. p. 1. d.,.3 mēn. ciet. (Akts
Ne 1041/22. g.)

1090. Jaunup, Līze Anša m., 65 g.,
Ventspils apr. Dundagas pag., Ventspils
apr. 2, iec. miert. 1922. g. 19. jūnijā,
Liepājas apgt. 1922. g 29. sept., 581. p.
1. d., 3 mēn. ciet. (Akts te 33511/32, g)

1091. Judina, Elena Feodora m.,
60 g., Rēzeknes apr., Rēzeknes apr.
3. iec. miert. 1922. g. 5. okt., 581. p.
1. d., 3 mēn. ciet. (Akts te 299/22. g.)

1092. Kalniets, Kārlis Pētera d., 25 g,
Lietava, Kaunas gufe , Bauskas apr. 2. iec.
miert. 1922. g. 13. febr., Jelgavas apgt.
1922. g. 21. sept. 581. p. 1. d„ 2 ned.
ciet. (Akts Ne 13/22. g.)

1093. Kazaks, Kārlis Andreja d.,
51 g., Rīgā, Bauskas apr. 2. iec. miert.
1921. g. 9. maijā, Jelgavas apgt. 1922 g.
15. septembri, 581. p. 1. d., 3 mēn. ciet.
(Akts te 45/21. g,).

1094. Ķebsis, Voldemārs Viļā d.,
16 g, Rīgas apr. 1. iec. miert. 1922. g.
10. jun./2. nov581. p. 1. d., 55. p.,
1 mēn. ciet., pārvēršot nodos. maz. no-
ziedziedn. audz. iestāde Irlavā. (Akts
te 307/22. g).

1095. Klapars, Pēteris Pētera d„ 27 g.,
Jaunpiebalgas pag. Cēsu apr., Cēsu apr.
2. iec. miert. 1922. g. 11. septembrī,
624. p., 1 mēn. aresta. (Akts te 233/22. g).

1096._ Klau (aļ. Klāvs), Arvids-Alek-
sandrsJēkabad., 18g., pied. pieCēsuapr.
Nēķenu pag,, kara tiesa 1922. g. 2. maijā,
583. p. 2. d.. 57. p. 3. pk., 6 mēn. ciet.,
piemer. 1920. g. 19. aug. amn. akt.
§ 17. p. c. — 3 mēn. ciet. (Akts
te 338/21. g)

1097. Kļaviņš, Rūdolfs Jāņa d., 27 g.,
Rīgā, Rīgas 6. iec. miert. 1922. g. 6. no-
vembrī, 581. p. 2. d., 2 mēn. ciet.
(Akts te 1039/22. g.).

1098. Kluss, Antons Jāņa d., 67 g.,
Daugavpils apr. Užvaldes pag., Daugav-
pils apr. 6. iec. miert. 1922. g. 24, okt,
532. p. 3. d., 2 ned. ciet. (Akts
Ne 647/22. g).

1099. Konrāds, Jānis Voldemārs Kri-
stapa d., 19 g., Liepājā, Liepājas apgt.
1922. g. 25. sept, 616 p. 1. d. 2. pk.,
57. p., 4 mēn. ciet. (Akts te 64/22. g.)

1100. Kožankova, Marija Grigorijam.,
20 g., Grīvā, Kurzemē, Daugavp. apr.
2. iec. miert. 1922. g. 17. aug., 581. p.,
4 mēn. ciet. (Akts te 372/22. g.)

1101. Laikam, Gustavs Jāņa d., 38 g.,
Rīgā, Rīgas pils. 5. iec. miert. 1922. g.
30. okt., 581. p., 1 men. ciet. (Akts
te 1029/22. g.)

1102. Lamberts, Alberts Jēkaba d.,
18 g, Blidenes pag. Tukuma apr., Jel-
gavas pils. miert. 1922. g._ 19. okt., 581. p.
I. d., 57. p. 3. pk., 2 men. ciet. (Akts
Ne 878/22. g.)

1103. Lejnieks, Jānis Jēkaba d., 34 g.,
Jaunjelgavas apr. Dignāja, Jelgavas apgt.
1922. g. 9. okt, 652. p. 1. d., 3 dien.
aresta. (Akts te 227/22. g.)_

1104. Liberts, Andrejs Jāņa d., 18 g,,
Krievijas pav., Rīgas apr. 3. iec. miert.
1922. g. 18. sept., 581. p. 1. d., 57. p.
3. d., 2 mēn. ciet. (Akts te 290/22. g.)

1105. Linkevičs, Nikodims Juljana d.,
42 g., Ilūkstes apr., Ilūkstes apr. miert.
1922. g. 5. okt., 149. p., 2 ned. ciet.
(Akts te 464/22. g)

1106. Loziņš, Ermanis Jsņa d., 62 g.,
Aumeisteru pag Valkas apr., Valkas apr.
II. iec. miert. 1922. g. 26. okt, 581. p.

I. d., 1 mēn. ciet. (Akts te 373/22. g,)
1107. Lukjanskaja.IzabellaLudvigam.,

44 g, Daugavpils apr. Krāslava, Daugav-
pils apr. 6. iec. miert. 1922. g. 24. okt„

581. p. I. d., 3 mēn. ciet. (Akts
Ne 643/22. g.)

1108. Lušnats, Aleksandrs Augusta d.,
36 g., Liepājā, Liepājas apgt. 1922. g.
11. okt, 567. p. 3. pkt, 566. p. 2 d,
474. p. 1. d., 60. p., 2 ned. ciet. (Akts
Ne 69IIIg./22. g.)

1109. Marchert, Augusta Ludviga _ra.,
44 g., Lietavā, Kaunas gub., Liepājas
3. iec. miert. 1922. g. 3. nov., 581. p.
I. d., 1 mēn. ciet. (Akts te_ 124/22. g)

1110. Mērnieks, Alfrēds Jāņa d., 31 g.,
Cēsu apr. Vecpiebalgas pag. Cēsa apr.
3. iec. miert 1922. g. 26 okt, 581. p.,
3 mēn. ciet. (Akts Ne 337/22. g.)

1111. Miljons, Julius Jāņa d,, 28 g.,
Valmieras apr. Nabes pag, Valmieras
apr. 3. iec, miert. 1922. g. 3 jūnija,
Rīgas apgt. 2. krim. nod. 1922. g.
20. oktobrī, 581. p. 1. d, 51. p., 4 mēn.
ciet. (Akts Ne 202/22. g.)

1112. Miller, Katrina Jana m., 65 g.,
Nīcas pag., Liepājas apr. miert. 1922. g.
24. oktobrī, 581. p. 4 d., 1 ned. aresta.
(Akts te 893/22. g)

1113. Mucenieks, Jānis Jāņa d,, 18 g.
Aizputes apr. Pilsbergu pag., Ventspils
apr. 1. iec. miert. 1922. g. 4. novembrī,
581. p. 2. d., 57. p., 4 mēn. ciet. (Akts
Ne 382/22. g.)

1114 Muzikants, Kārlis Otto d, 23 g.,
Aizputes apr. Kazdangas pag., Kandavas
iec. miert. 1922. g. 6. oktobrī, 184. p.,
5 dienas aresta. (Akts te 429/22. g.)

1115. Ozols, Jēkabs Krišjaņa d., 52 g.,
Vecmuižas pag. Bauskas apr., Rīgas apr.
3. iec. miert. 1922. g. 26. oktobrī,
581. p. 1. d., 2 ned. ciet. (Akts
Ne 559/22. g.)

1116. Pētersons, Jānis Sprīža d.,
42 g., Valmierā, Valmieras apr. 1. iec.
miert. 1922. g. 24. aug., Rīgas apgt
2. krim. nod. 1922. g. 26. oktobrī,
51., 581. p. 1. d., 3 mēn. ciet. (Akts
J* 2045/22. g.

1117. Plinte, Antons Osipa d., 35 g.,
Daugavpils apr. Krāslavas pag., Daugav-
pils apr. 6. iec. miert 1922. g. 7. nov,,
581. p., 3 mēn. ciet. (Akts Ne525/22. g.)

1118. Plos, EHna Jēkaba m., 17 g.,
Jaunpiebalga, Cēsu apr., Cēsu apr. 2, iec.
miert. 1922. g. 26. okt, 58 1. p. I. d.,
30 z. fr. ņaud. s. vai maksāt nespējas
gad. — 1 mēn. aresta. (Akts Ne 210/22 g)

1119. Puķe, Jānis Dāvida d., 25 g.,
Jelgava, Rīgas 1. iec. miert. 1922 g.
18. sept., Rīgas apgt. 2. krim. nod.
1922 g. 27. okt, 51., 581. p. II. d.,
3 mēn. ciet (Akts te 2275/22. g)

1120. Redlichs, Jēkabs Jāņa d., 29 g.,
Tukuma apr. Cērkstes pag., Tukuma apr.
miert. 1922. g. 9. nov., 616. d. 1. d.
2. pkt, 2 mēn. ciet (Akts Ne 622/22.g.)

1121. Reizi ngers, Kārlis M ķeļa d.,
29 g., Ungārijas pav., Rīgas apr. 1. iec.
miert. 1922 g. 2. nov, 581. p. I. d.,
1 mēa. 2 ned. ciet. (Akls Ne 117.0/22. g.)

1122. Renes, Ernests Frtča d., 27 g.,
Liepāja, Liepājas 3. iec. miert. 1922. g.
14. nov., 581. p. 4. d., 2 ned. ciet
(Akts Ne 182/22. g.)

1123. Reneslācis, Jānis Jāņad., 31 g.,
Jelgavas apr. Lielsesavas pag., Jelgavas
apgt 1922 g. 29. septembri, 154. p.
2. d., 1 ned. aresta. (Akts Ne 153/22 g.)

1124. Ridders, Voldemārs Krišjāņad.,
17 g., Ozolnieku pag Jelgavas apr.,
miert. 1922. g. 10. oktobrī, 581. p. 1 d.,
57. p. 3. pk., 2 mēn. ciet (Akts
Ne 445/22. g.)

1125. Riekstiņš, Arturs Indriķis Jāņa
d., 18 g., pied. pie Rīgas apr. Piņķu
pag., kaya tiesa 1922. g. 21. martā, kara
sod. lik. 232. p. 3 d. s. 1. 51. p., 57. p.,
k. s. 1. 49 IV. p., _83. p., 2 mēn. 20 dienas
kar* ciet. ar sekām kara dienestā un
piemer. 1922. g 25 janvāra amn. akt.
§§ 1 un 2 — nošķirt, iesi. kara ciet. ar
visām lik. ar šo sodu savienotām sekām
kara dienesta uz 1 mēn. 10 dienām vai
demobilizācijas gadījumā — 1 mēn.

10 dienām civilresora ciet. (Akts
Ne 326/20. g.)

1126. Ripa, Rozālija Jāņa m., 14 g.,
Slokā, Rīgas apr., Rīgas apr. 1. iec.
miert. 1922. g. 4. novembrī, 58L p.
1. d., 55 p., 1 mēn. ciet, sods pārvērsts
nodos. mazg. noz. audz. iest. Irlava.
(Akts Ne 1063/22. g.)

1127. Rodčenko, Grigorijs Jāņa d.,
57 g., Ilūkstes apr., Ilūkstes apr. miert.
1922. g. 23. okt, 149. p., 1 men. ciet.
(Akts Ne 313/22. g.)

1128. Rozenblats, Jānis Kārļa d.,
48 g., Nab^s pag, Valmieras apr., Val-
mieras apr. 3. iec. miert. 1922. g.
22. jūlija, Rīgas apgt. 2. krim. nod.
1922. g. 20. okt, 581. p. 1. d., 1 mēn.
2 ned. ciet. (Akts te 1766/22.) _

1129. Rozentals, Ernests Jāņa d.,
24 g., Talsu apr. Lubezeres pag, Talsu
iec. miert 1922. g. 25. okt, 184. p., 7 dien.
aresta. (Akts te 582/22. g.)

1130. Rudzīts, Jānis Ferlanda d.,
40 g, Popes pag., Liepājas apgt.
1922. g. 3. okt, 448., 442. p. 1. d.,

2 ned. ciet (Akts M> 91 III g/22. g.
1131. Saldniek, Anna_ Niklāva m.,

35 g,, Rucavas pag., Liepājas apr. miert.
1922. g. 9. nov., 581. p. 4. d., 2 ned.
ciet. (Akts Ne 163/22. g.)

1132. Saleniek, Regina Staņislavam.,
18. g., Domopoles pag. Rēzeknes apr.,
Daugavpils apr. 2. iec. miert. 1922. g.
8 nov, 581. p. 4. d., 1 mēn. ciet,
(Akts te 661/22. g.)

1133. Skudriņ, Emma Mārtiņa m., 19
g., Bauskā, Bauskas apr. I. iec. miert.
1922. g. 25. septembri, 581. p. 3. d,, 3
ned. ciet., uz s. 1. 57. p. 3. pk. sods sa-
mazināts par 7s d. (Akts Ne 327/22. g.)

1134. Staltmanis, Otto Jāņa d., 20 g.,
Sērenes dr. Jaunjelgavas apr. Jelgavas
apgt 1922. g. 10. oktobrī, 51., 142. p.
I. d., 476., 471. p. I. d. 3. pk., 60., 57.
p. p., 1 mēn. ciet (Akts te 163/22. g.)

1135. Strazdiņ, 0;ga Nikolaja m., 21
g., Bauskas apr. Bārbeles pag. Liepājas
III. iec. miert 1922. g 3. novembrī, 581.
p. I. d., 49. p., 2 ned. ciet (Akts te
109/22. g) _

1136. Sturits, Jānis Jana d,, 43 g.,
Ilžu pag. Jaunjelgavas apr., Jelgavas
apgt. 1922. g. 10. oktobri, 51., 142. p.
I. d., 476., 471. p I. d. 3. pk.,60.p.2 mēn. ciet. (Akts .Ns 163/22 g.)

1137. Sudars, Kārlis Jēkaba d., 37 g.,
Valkas apr. Golgovskas pag, Valkas apr.
4. iec. miert 1922. g. 10 oktobrī, 581.
p. 2 d., 4 mēn. ciet. (Akts Ne562/22. g.)

1138. Šede, Dārta Jāņa m., 80 g,
Ilūkstes apr. Oknistes pag., Ilūkstes apr.
miert. 1922. g. 17. oktobri, 581. p., 3
mēn. ciet. (Akts Ne 437/22. g.)

1139. Šifers, Heinrichs Kristapa d,
45 g., Auru pag. Jelgavas apr, Jelgavas
apgt. 1922. g. 26. sept., 51., 636. p.
1. d. 2. pk., 3 dienas aresta. (Akts
te 147/22.)

1140. Šmidts, Antons Mārča d.,
25 g., pied. pie Ungurpils pag. Val-
mieras apr., kara tiesa 1922. g.
21. marta, kara sod. lik. 232. p. 3 d.,
s. 1. 51. p., k. s. 1. 83. p., 49. p. 4 p.,
3 men. kara ciet, piem. 1922. g.
25. janv. amn. akt. §§ 1 un 2, — nošķ.
kara ciet. ar sekām kara dienestā uz
1 men. 15 dien., vai demobilizācijas
gad. — 1 men. 15 dien. civilresora ciet
(Akts te 326/20. g.)

1141. Šneiderbušs, Voldemārs Jēkaba
dēls, 22 g, Rīgā, Latgales apgt. 1922 g
J2- sept- 442. p. 2. d., 7 dien. aresta.
(Akts Ne 265/22. g)

1142. Šraders, Arvids Kārļa d„ 21 gJelgavas apr. Mežamuižas pag., Jelsavas
apgt. 1922 g. 26 sept, 51 . 636

S
p

te 147/22 g.)
3 die°arCSta - (Akts

1143. Tabaks, Jānis Friča d., 19 a
Moz°. Kaunas šub

" JeIg*vas apr!miert. 1922. g. 28. sept, 581 p., 57 p
2 mēn. ciet (Akts Na 362/22. g)

P"'

1144. Tiltiņš, Oskars Kārļa d., 22 g.,
Dreiliņu pag. Rīgas apr., karatiesa 1922.
g. 7. septembri, kara sod. lik. 232. p.
III. d., 27. p. II. d., 28., 29. p. p., 8
mēn. ciet līdz ar visu sevišķu tiesībn
un priekšrocību zaudēs., izslēdzot no
kara dienesta un atņemot virsleitnanta
dien. pakāpi, bet piemer. Satv. Sap. amn.
akt. 1920. g. 19. aug., 2. nod. 17. §,
lit „c" un 1922. g. 25. janv., 2. nod.
2. §, lit „c" un 5. un 6 §§ uzliktais
sods samaz. uz pusi un galīgi uzlikts
civilresora ciet uz 4 mea. (Akts J*
259/22. g.)

1145. Tomševic, Lize Jāņa m.^ d» g,

Aizputes apr. Valtaiķu pag. Liepājas III.
iec. miert 1922. g. 3. nov., 581. p. I.d.,
I/* mēn. ciet (Akts Ne 74/22. g)

1146. Vagals, Osips Franča d., 48 g.,
Kreslavas pag., Daugavpils apr., Rīgas
apr. I. iec. miert. 1922. g. 11. nov., 581.
p. I. d., 1 mēn. ciet. (Akts te 1212/22. g.)

1147. Valpeteris, Jānis Kazimira d.,
28 līdz 32 g., Daugavpils apr. Preiļu
pag, Ilūkstes apr. miert. 1922. g. 4, jul.,
448., 442. p. p., 2 ned. ciet. (Akts JA
285/22. g.)

1148. Veinbergs, Jānis Jaņad., 25 g.,
Valmieras apr. Vilķenu pag., Valmieras
apr. 3. iec. miert 1922 g. 30, oktobri,
581. p. 4. d., 2 ned. ciet. (Akts
Ne 480/22. g.)

1149. Vīksne, Andrejs Jāņa d., 34 g.„
Skriveres pag. Rīgas apr., Rīgas apr.
3. iec. miert. 1922. g. 5. oktobri, 581. p.
1. d., 3 mēn. ciet. (Akts Ne 471/22. g.)

1150. Vinups, Pēteris Jāņa d., 21 g.,
pied. pie Valkas apr., Vijciema pag,,
kara tiesa 1922. g 21. martā, kara sod.
lik. 232. p. 3. d. s. 1. 51., 49. p. 4 p.,
k. s. 1. 83. p., 3 men. kara ciet, piemer.
1922. g. 25. janvāra amn. akt 1. un 2. §§,
nošķ. iesi. kara ciet uz 1mēn. 15 dienām
ar sekām kara dienesta vai demobili-
zācijas , gadījumā — 1 mēn. 15 dienām
civilresora ciet (Akts Ne 326 20. g)

1151. Virauckis, Jānis Jēkaba d.,
27 g., Jaunjelgavas apr. Mazzalves pag.,
Jaunjelgavas iec. miert 1922.g. 25. okt.
581. p., 3 men. ciet (Akts Ne319/22. g.)

1152. Vituškins, Ivans Kuzma dēls,
25 g., pied pie Ludzas apr., kara tiesa
1922. g. 23. sept, kara sod. lik. 161. p.,
8. p

^
piel. 4. nod. 6. pk 50.—52. p„

4 men. ciet. ar sekām kara dienestā.

(Akts Ne 290/22. g.)
1153. Zapadskis, Alfrēds Andreja d.,

16 g., Valdegales pag, Talsu apr., Rīgas
apr. 1. iec miert. 1922.g. 10. junijā/2.nov.,
58L p. 1. d. 55. p., 1 men ciet, pār-
vēršot nodos. mazg. nozied, audz. iest
Irlavā. (Akts Ne 307/22. g)

1154. Zaraks, Jānis Ādama d., 20 g.,
pied. pie Valmieras apr., Rozbeķu pag.,
kara tiesa 1922 g. 25. sept., 49., 51.,
582 p. 2. d, 57 p., 1 g. 6 men. parm.
nod. Uz sod. lik. 49., 58. p. pam. sodu
mīkstināt uz 57. p. pam. samaz. uz
Vd., — galīgi 8 mēn. ciet. bez tiesību
zaud (Akts te 283/22. g.)

1155. Zeltiņš, Jāais Mārtiņa d., 16g,
Lieliecavas pgg., Bauskas apr., Rīgas
apr. 1. iec. miert. 1922. g.lO.junijā/Znov.,
581. p. 1. d., 55 p., 1. mēn. ciet, pār-
vēršot nodos. mazg. noziedz. audz. iest
Irlava. (Akts te 307/22. g.)

1156. Zirnlts, Jēkabs Andreja <L,
28 g„ pied. pied. pie Bauskas apr.,
Stelpes pag., kara tiesa 1922. g. 7. nov.,
51., 591. p. l. d., 1 mēn. ciet. (Akts
te 262^22. g.)

1157. Zujevs, Prokofijs Jefstafija d.,
25 g., pied. pie Rēzeknes apr. Rušinās
pag., kara tiesa 1922. g. 23. septembrī,
616. p. 1. d. 2. pk. 50—52. p., k. s. I
8. ppiei. 4. nod. 6. pk. 161. p.
4 men. civilresora ciet. bez tiesību zaud.
(Akts te 290/22. g)

1158. Zvirbulis, Kārlis Pētera d.,
15 g., Cēsu apr. Liepkalna-Ozolu pag.»

Cēsu apr. 3. iec. miert. 1922. g. 28. sep-
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tembri, 581. p., ievietot nepilng. noziedz.
iol. (Akts te 317/22. g.)

1159. Zvirgzds, Jānis Ādama d.,
21 g., Tukuma apr. Jaunauces pag.,
Stara tiesa 1922. g 25. septembrī, 49.,
51., 582. p. 2. d., 57. p., 1 g. 6 men.
pārm. n. Uz s. 1. 49., 58. p. pam. sods
anīkstināts, uz 57. p. pam. samazināts
par Vs d,, galīgi — 8 men. ciet. bez
tiesību zaudēšanas. (Akts te 283/22. g.)

Rīgā, 1922. g, 12. decembri.
Tieslietu ministrijas departamenta

direktors Br ik o v s k i s.
Nodaļas vadītājs J. S a u 111s.

Pārtraucama
si gada ^Valdības Vēstneša" 120. numurā
Izsludinātā dezertiera Friča Jura d. Gau-
diņa -meklēšana, jo viņš ir atrasts un
viņa dzīves vieta ir zināma.

Rīgas kara apriņķa priekšnieks,
pulkvedis K r e i c b e r g s.

Vecākais darbvedis, kara ierēdnis
Kriev i ņ š
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Izglītības rninistra A. Dauges runa
Saeimas sēde 15. decembrī, atbildot uz

jautājumu par notikumiem universitātē.
Augstā sapulce! Man liekas un es

esmu dziļi pārliecināts, ka šai augstā
namā nav itin neviena cilvēka, kas
pēdējo dienu notikumus nebūtu pārdzī-
vojis ar dziļu sašutumu un sāpēm, un es
domāju, ka arī neviens nav šai augstā
namā, kas nepiekristu, ka šādi notikumi
vairs nekad neatkārtotos. Mūsu mājās
vajaga būt mieram, nevis tam sliktam
mieram, slinkam mieram, vienaldzības
mieram, ne tam mietpilsoniskam mieram,
bet pie mums lai būtu tas labais, rado-
šais miers, kas mūsu darbam vajadzīgs,
miers, bez kura mēs nevaram dzīvot.
Mums vajadzīgs tāds miers, lai mūsu
ienaidniekiem nebūtu iemesla par mums
priecāties un mūsu īstiem draugiem lai ne
būtu iemesla skumt par mums. Es domāju,
ka jūs visi ticēsiet tam, ka ta ir mana
īstā vēlēšanās. Kaut gan es neesmu
augstskolas saimnieks, augstskolas saim-
nieks kā autonomas iestādes ir rektors,
tomēr es esmu sekojis visam tam, kas
tur notiek, un zināju visu, ko tur dara,
lai tas bēdigās parādības likvidētu.
Nav pareizi teikts, ka nekas netiek darīts.
Ir_ darīts, bet tas tiek tādā garā darīts,
ka tam augstskolā ir jābūt Tas, ko uz
ielas, uz esplanādes varētu darīt prefekts,
un ko viņam tur vajaga darīt, to nevai
darīt rektors augstskolas sienās. Viņš pat
nevar un nedrīkst gribēt kaut ko tamlī-
dzīgu. To, ko vecie cara laika krievu
rektori ir darījuši, to nevar darīt mūsu
rektors. Viņi varēja pa telefonu pa-
zvanīt un izsaukt policistus, kazakus ar
nagaikām, bet par to mūsu laikos nevar
domāt, un neviens ari negrib domāt.
Mums šai ziņā jānostājas uz gluži
stingtiem pamatiem, mums jāskatās uz
to, ka augstskolā tiktu ievestas cietas
tradīcijas, lai augstskolā būtu garīga
iespaidošana. Mums citi līdzekļi
nevar būt un nedrīkst tikt atļauti. Uz
tāda redzes stāvokļa es pilnīgi stāvu un
esmu solidārs ar rektora kuugu. Ja
tagad prasa, kas tiek darīts šai ziņā, tad
jāsaka, ka rektora kungs zin, es ar viņu
esmu bijis kontaktā, un visu laiku šos
līdzekļus — vienīgi cienīgos — izlietoja
šo parādību likvidēšanai. Viņš darīs to,
ko viņa, kā profesora, rektora, pedagoga
sirdsapziņa ir priekšā rakstījusi. Un
tikai ar tādiem līdzekļiem varēja uz-
stāties, un šai ziņā ir viss darīts, un citi
līdzekļi nevar tikt atļauti, un darīts ir
tas, -ka otrā dienā pēc notikuma augst-
skola tika slēgta, ari trešā dienā augst-
skola tika slēgta, vēlēšanu laikā pats
aektors bija klāt, viss norisinājās normāli
an mierīgi. Bet pēc tam izcēlās atkal
sadursmes, daži studenti tika izmesti no
augstskolas, un tur rektors nevarēja
un nedrīkstēja citu darīt, kā tikai
iespaidot Viņš griezās kā rektors
un viņš ir runājis ar visiem kopā, ar
atsevišķām grupām, ar kristīgiem un ar
žīdu studentiem,un man tomēr ir_ jāsaka,
ka. rektora kungs pilnīgi ir domājis, ka
ar šiem līdzekļiem pietiksMan ir jā-
konstatē, ka šisvilnis nav kāpis uz augšu,
ī>et ir kritis uz leju, tapisarvienu mazāks
mū mazāks, līdz kamēr galu gala atslābis.

Tikai ar šiem līdzekļiem, ar šo me-
todi, ar vienīgo augstskolas
cienīgo metodi var še ko darīt
filo pirmdienas sākot, nav nekas tam
pretī bijis, izņemot vakardienas 2 gadi-

jumus, bet citi līdzekļi nav domājami
augstskolā. Pēc manām domām tas tika
darīts, un kas zīmējās uz turpmāko, tad
varu sacīt tikai to, ka tagad visi materiāli
tiek krāti, lai varētu pilnīgi izzināt, kas
ir noticis un ko varētu darīt. Lieta tiks
izmeklēta, un katrs dabūs to, ko viņš ir
pelnījis; tur būs absolūta nesaudzība.
Trešais, ko es gribētu teikt, kas zīmējas
uz nākotni, ir tas, ka vilnis atslābs, ka
viņš pilnīgi pazudīs, un ar dziļu pārliecību
varu sacīt, ka nekādi varas darbi un var-
mācības nav paredzamas. Es tam neticu.
Ja tie būtu, tad ar šiem līdzekļiem
novēršami, kuri būtu pilnīgi augstskolas
cienīgi. Un vēl vienu lietu varu pa-
ziņot, vai lūgt vai konstatēt, ka viss tas,
kas būs rīt un parīt, ļoti lielā mēra, un
es varu teikt pat pilnīgi, atkarāsies no
tara, kādi mēs paši būsim, kā mēs iz-
turēsimies, ko mēs darīsim, ko mēs ru-
nāsim un ko nerunāsim, un ko mēs rak-
stīsim un ko nerakstīsim. Un es ticu,
ja katrs no mums pats sevim dos stingru
solījumu: es ne vārda neteikšu uane
rindiņas nerakstīšu, ari runas neturēšu,
kas varēta varbūt sabiezēt gaisu un
kaislības no jauna aizdedzināt, un kas
netikai sev šādu solījumu dos, bet kas
gribēs arī ar visiem spēkiem iespaidot
citus, lai viņi dara tāpat, tad es domāju,
ka mums ir pilnīga garantija,_ ka šīs
visai nožēlojamās un nevēlamās parā-
dības vairs neatkārtosies. Un es ticu,
ka viss, kas rīt un parīt būs, atkarāsies
pilnīgi no tam, cik mēs šo solījumu pil
disīm un cik mums ir spēka viņu pildīt,
un cik mums labās gribas, šo solījumu
ari izpildīt. Vairāk man nav ko sacīt un
es vairāk ari nezinu.

Iekšzeme.
Jelgavas apriņķa karā cietušo pensiju

komisija,
pamatojoties uz noteikumiem par cie-
tušo karavīru un viņu ģimenes locekļu
pensijām, iespiestiem «Valdības Vēst-
neša" pag. gada 292. numurā, noturēs
š. g. 29. decembri, pulksten 10 rītā,
sēdi Jelgavas apriņķa valdes telpas
Jelgavā, Annas ielā Ne 8.

Saskaņā ar pastāvošiem noteikumiem
par cietušo kajavīru un viņu ģimenes
locekļu pensijām (30. panta) liela pa-
saules kara invalidi (tikai ne Latvijas
armijas), kuri līdz 1923. gada 1. jan-
vārim nepieprasīs pensijas piešķiršanu,
zaudē tiesību uz pensiju.

Ārzemes.
Reparaciju jautājums.

Parizē, 16. decembrī. (Reiters.)
Francijas parlamentā Poankarē vakar
turējis runu par ārējo politiku. Viņš
izteicās, ka Londonas konferencē sa-
biedrotie veduši sarunas visdraudzīgākā
garā. Francija negribot atteikties no
saviem parādiem Anglijai un Amerikai,
bet nevarot uzsākt maksājumus, kamēr
pati nav saņēmusi reparaciju sumas no
Vācijas. Francija atzīstot par nepiecie-
šamu, organizēt Vācijas finansu kontroli,
piešķirot reparaciju komisijai vajadzīgās
pilnvaras. .Francija nekad nav domā
jusi uzlikt Vācijai sodus ar varas
līdzekļiem," uzsvēra Poankarē: ,ta tikai
prasa, lai Vācija maksā, cik vien tai
iespējams. Ja Francija būs spiesta uz-
stāties patstāvīgi, ta pierādīs sabiedrotiem,
ka nepiekopj militārisma metodi vai
teritoriālas okupācijas plānus, bet pār-
liecināta, ka sabiedroto valstu vienība
arī nākotnē būs stipra." Beidzot Poankarē
izteica cerību, ka sabiedrotie darišot visu
iespējamo, lai kopīgi panāktu atrisi-
nājumu.

Parlaments ar ļoti lielu vairākumu —
512 balsīm pret 76 — izteicis Poankarē
kabinetam uzticību.

Berlinē, 15. decembrī. Vācijas
pēdējais šī gada reparacijas maksājums —
60 miljoni zelta marku — izdarīts no-
teiktā laikā, 15 decembri. Ar to Vācija
izpildījusi sabiedroto noteikumus, kuri
paziņoti 21. marta, 31. maija un 31. au-
gusta notās.

Vācijas reichstags šodien pieņēmis ār-
lietu ministrijas papildu budžetu miera
noteikumu izpildīšanai. LTA.

Sodi komunistiem Francijā.
Parīzē, 15. decembrī. Parīzē tiesa

piespriedusi 5 mēnešus cietuma sodu
komunistu deputātiem Vaijanam, Kontur-
jeram un Marselim Kašenam par kareivju
kūdišanuuz nepaklausību unanarchistisku
propagandu. LTA.

Par Šveices prezidentu
1923. gadam ievēlēts federaiās padomes
loceklis Še i r e r s , līdzšinējais militārā
departamenta vadītājs, un par vice-
prezidentu — padomes loceklis Švarcs.
Federālās padomes amata pilnvaras pa-
garinātas uz nākošiem trim gadiem.

LTA.

Jaunas valstis.
Polija.

Kārtības ievešana Varšavā.
Pašlaik Varšavā, kā ari visā Polijā

valda pilnīga kārtība.
(Poļu preses birojs.)

Rīga.
Paziņojums.

Ievērojot to, ka tirdzniecības un rūp-
niecības zīmes 1923. gadam, saskaņā ar
noteikumu par tirdzniecības un rūp-
niecības nodokli 50. pantu, izpērkamas
līdz 1. janvārim, Rīgas pilsētas valdes
tirdzniecības nodala lūdz laikus izpirkt
minētās zīmes, lai pēdējās dienās ne-
rastos sastrēgums pie zīmju izsniegšanas
un neērta gaidīšana rindās.

Māksla.
Nacionālā teātri turpinās Marijas

L e i k o viesošanās, pastāvīgi pievelkot
mākslas cienītāju publiku plašos apmēros.

Līdzšim viešņa uzstājusēs tikai princeses
Berenikas lomā somu rakstnieka A. Jārn-
felda drāmā ST i t u s, Jeruzalemes
izposti tā j s*.

Nevar teikt, ka šī loma pate par sevi
būtu sevišķi pateicīga, vai visai piekļāvīga
mākslinieces īstajām spējām. Ja viņa
tomēr prot princesi Bereniku tik ievēro-
jamā mērā izcelt, ka ta valdzina un viet-
vietām pat aizrauj skatītāju, tad tas viss
runā nepārprotamu valodu par labu
mākslinieces spējām un uzskatams par
viņas spožu panākumu.

Marijai Leiko kdzei ir visas trīs tāsgalve-
nāsīpašības,kuras īsteniem skatuves darbi-
niekiem nepieciešamas: ievērojams
talants arstipra tempera-
menta nokrāsu, labi ārēji
līdzekļi un teicami izkopta
technika — pilnīga mākslas
gatavība. Šāds skatuves spēks var
tēlot vienu lomu labi, citu vēl labāki,
skatoties pēc tam, .kura loma vairāk
piekļāvīga viņa īpatnējām spējām, bet
panākumi tam būs visur un vienumēr.
To arī redzam pie Marijas Leiko kdzes —
no katras lomas viņa prot ko iztaisīt,
lai gan viņas īstais stiprums ir — mo-
dernā, nervozā sieviete un uztraucošas
situācijas.

Jārnfeida drāmas galveno^omu — pašu
Titu pārmaiņus tēlo divi mūsu skatuves
mākslinieki Fricis Rode_ un Jānis
L e j i ņ š. Katrs pēc savām talenta
īpatnībām, savām spējam un sava uz-
tvēruma. Katra tēlojums, protams,
savāds, bet abi ievērojami. Rode, kā
piedzīvojis, rutinēts skatuves darbinieks
ar labu mākslas izpratni, deva
savu Titu bez lieka ārēja uz-
svēruma, bet toties iekšķīgi dziļu,
nosvērtu, niansētu visos sīkumos, izjustu,
l*bi pārdomātu un tādēļ arī pārliecinošu.
Viņa Titus nebija senlaiku bargā ceza-
risma priekšstāvis, droši, aukstasinīgi par
cilvēku līķiem uz troņa augstumiem
ejošais varonis, bet maigi jūtīgais mo-
dernais cilvēks savā varas un laimes
meklēšanas gaitā. Viņa Titus tādēļ
tagadnes cilvēkam stāv tuvāk, nekā
Lejiņa lielā stilā un ar ārējb brašumu
dotais tēlojums.

No citām lomām sevišķu atzīmēšanu
peļņa Jāņa Oša visai raksturīgais
Domicians. Ari Kristapa Lindes
Vespazians ir izcilus figūra.

Arī par mazāko lomu tēlotājiem un
kopspēli var izteikties atzinīgi. —J—

Nacionālais teatrs. Sestdien un svēt-
dien, pulksten 7 vakarā M ar i j a s L e i -
k o pēdējās viesu izrādes Jārnefelta .Ti-
tu", sestdien Titus — Fricis Rode, svēt-
dien — Jānis Lejiņš. Sestdienas izrādē
studenti divas stundas pirms izrādes at-
likušās biļetes var dabūt par puscenām.

Svētdien, 17. decembri, pulksten 2 dienā
par paretinātām cenām Aspazijas popu-
lārā drāma .Vaidelote". Pirmdien,
18. decembrī, pulksten 7 vakara Annas
Ašman mūzikas un ritmiskas vingro-
šanas skolas audzēkņu uzvedumi. Biļetes
jau dabūjamas. Otrdien, 19. un trešdien,
20. decembrī Marijas Leiko uzstā-
šanās Heinricha Manna drāmā .Legro
kundze". Viešņa titula loma.— Saga-
tavošanā divas jaunas oriģinalkomedijas
J. Akuratera .Pieci vēji" unA. Upiša
.Peldētāja Zuzanna".

Teiegramas.
(Latvijas telegrāfa aģent«es ārzemju telegiaanc

Maskavā, 13. decembrī. .Pravda*
ziņo, ka sekmīgi iesākta tājo austrumu
repablikas .padomizacija". Sākusies
buržuāzijas izlikšana no dzīvokļiem un
ievesta orderu sistēma. Likvidēts .Daļ-
sojuzs" — .balto kooperatoru perēklis".
Iesākta arī pilsonisko audzēkņu skaita
samazināšana augstskolās un vidusskolās.
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Muitas tarifs
(.Vaid. Vēstn. " 116. nuin. no 26. maija)

dabūjams
Valsts tipogrāfijas kantori,

Rigā, pilī Ns 1.
Maksā 25 rb|.. ar piesūtīšanu 27 rbl

Līkumu m valdības Īsinu Hrāiamt
par 1919-, 1920. un 1921. g.

Iesieti vfikos, dabūjami

Valsts tipogrāfijā, Pin, [staba 1.
Maksā: 1919. g. bez piesūtīs. 175 rt>L,

ar piesūtīšanu 183 rbļ.;
1920. g. bez piesūtīs. 120 rbL,
ar piesūtīšanu 128 rbļ.;
1921. g bez piesūtīs. 270 rbļ,
ar piesūtīšanu 285 rbļ.

. Literatūra.
V

^
A. Ozoliņš. Vekseļu tiesību teorija.

Rīga, 1922._ Krājuma pie A. Gulbja,
Suvorova iela te 14.

Svari. Satirisks mākslas žurnāli.
te 52—1922. g.

Redaktors: M, &rons.

firtzaifels un mpolecan
Kursi.

Rīgas biris, 1993. gada 16. decembri.

100 Latvijas rbL Z—
Amerikas doiar» .......... 5,12 — 5,17
fcnģju mārd?8 23,73— 23,97
100 Francijas franki .... 37,44 — 37,82
100 Beļģijai IrankS .... 34,31—34,66
100 Šveices inmki. ... 96,95 — 97,93
100 Zviedrijas kronas . , . 137,38 —138,78
100 Norvēģijas kronas . . 97,34 — 98,33
100 Dānijas kronas . . , 106,66 — 107 74
100 Holandes gsideņl . . 204 48-2P644
10000 Vācijas markas ... 7 31 — 7,38
100 Somijas maukā* . . , 12,66 — 12,92
100 Igaunijas markas, . . . 1,46 — 1,50
10000 Polijas mmkaa ... 3.25
100 Čechoslovsks krasas . 15 28 — 15,59
100 Itālijas liiaa ..... 2552 — 26,04
Padomes rbj, ..... . —
10 krievai ttlts shļ 25,50
Zftlts (Loffldonā) par 1 «adi tīra

«eita. ........ —
KrievfJassMdishgf^

^
: ' ļ^|

j

pai

ī ffer

5°/« aestkar. slsnēia. . . . %- 2,18
30 selta fr. S.'o Egg. Uņ.bteds.

ķīla Eiraea —
SGĶelts Ir. 6/o Rīgas pils. fer.

folsdr. ķiia «slses ... —
100 selta Ir. S°/o Rigas piia. ki.

faiedr. ķīla imes, .... —

Rīgas birlss taaltefas tartBdja* komisijas
priekšsēdētājs g. S a. i t ga i U t

Zvēr. bisžas mākleris Th. Summārs.

Sīgas ostā lenākull kuģi.
14. decembri.

Sigulda, latviešu tvaikonis, 1999 reģ. ton.brutto, ao
Liepājas ar bahstu.

Oustav Salling, dāņu tvaikonis, 1298, 11 reģ. ton.
brutto, no Methilas ar oglēm.

Nordernev, vācu tvaikonis, 884 reģ. ton. brutto,
no Hamburgas ar gabalu precēm.

No Rīgas ostas Izgājuši kuģi.
14. decembri.

Edmee, angļu tvaikonis, 618 reģ. ton. brutto, uz
Lovestoitu ar kokiem.

15 decembri.
Pax, vācu tvaikonis, 513,25 reģ. ton, brutto, uz

Dancigu ar gabalu precēm.
Bachus, vācu tvaikonis, 658 reģ. ton. brutto, uz

Hamburgu ar kokiem.



liesu slDpiDin!.
Latvijas k&r&iiesa,

jMsaatodamās uz savu rīcības sēdes
lēmumu un kara tiesu lik 951. un 953 p p.,
meklē bij. dzelzsceļu mezgla komandan-
tūras kareivi Severjanu Jāņa dēlu
TlmoJenko, kurš apvainots par nozie-
gumiem, kādi paredzēti kara sod. lik.
128., 129. p. un 133. p.

TimoJenko dzimis 1900. g., 15. sep-
tembrī, krievs, vecticībnieks, neprecējies,
piederīgs pie Kovnatu pag., Rēzeknes
apriņķa, pagastskolas izglītība.

Personām, kurām būta zināma viga
aetarešanās vieta, nekavējoties ziņot kara
tiesai, vai tuvākai policijai, kurai to

apcietināt un ieskaitīt I. iecirkņa kara
Izmeklēšanas tiesneša rīcībā, ziņojot
pēdējam.

Rīgā, 14. decembri 1922. g. Jfc 12664
Kara tiesas priekšsēdētājs

pulkv.-leitn. J. Birkenšteins
Sekretārs, k. ier A R u m p e.

Jelgavas apgabaltiesa,
uz civ. ties. kārt. 1967., 2011., 2014. un
2079. p p. pamata, uzaicina visus, kam
būtu uz 4. februāri 1919, g. Krievija
mirušā Jāņa Kristapa d. A r e n s a atstato
mantojumu kādas tiesības, ka manti-
niekiem, legatariem, fideikomisariem,
kreditoriem un t. t., pieteikt savas tie-
sības šai tiesai sešu mēnešu laikā,
skaitot no sludinājuma iespiešanas dienas
.Valdības Vēstnesī".

Termiņā nepieteiktas tiesības ieskatīs
par speķu zaudējušām.

Jelgavā, 1. dee. 1922. g. L. Jfe 911/22-
Priekšsēdētāja v. T. Z v e j n i e k s.

Sekretārs Zandersons

Jelgavas apgabaltiesa,
uz clv. ties. ust. 293., 301. un 309 p p.
psmata uzaicina Andreju V a s i 1 k ov u,'
kura dzīves vieta nezināma, četru;
mēnešu laikā ierasties šaī tiesā sa-
ņemt norakstus no viņa sievas Almas
Vasilkovas iesūdzības raksta, viņu i
laulības šķiršanas Hetā un no pieliku-;
raiem, un uzdot savu dzīves vietu Jel-
gavas pilsētā.

Ja minētā laikā aicināmais neierastos,:
lietu noliks uz termiņa un izspriedīs bez ļ
viņa klātbūtnes. Ja ieradīsies, bet sava
iSbsšves vietu Jelgava neuzdos, aicina-
jaara uz tiesas sēdi un visus pārējos
fapīrus atstās tiesas kancleja.

Jelgavā, 6. decembrī 1922. g.
Priekšsēdētāja v. T. Zvejnieks.

Sekretārs Zandersons.

Jelgavas apgabaltiesa, ļ
«8 cžv. ties. kārt. 1967., 2011., 2014. un
.8979. p. p. pamata, uzaicina visus, k««s
ļjāiu uz 12. aprilī 1922. g. miruša,
Bērzmuižas pag., Kristapa Celma at- j
stāto mantojumu kādas tiesības, kā
-mantiniekiem, iegatatiem, ildeikomisa-
liem, kreditoriem un t. t„ pieteikt savas j
tiesības lai tiesai sešu mēnešu alka,ļ
skaitot no sludinājuma iespiešanas flie- ļ
aas .Valdības Vēstnesī'.

Termiņā nepieteiktas tiesības ieskatīs ļ
ļwr spēku zaudējušā»».

Jelgavā. 28. nov. 1922. g. L. J* 1177/22.
Priekšsēdētaja v. A. Lauke.

Sekretārs Zandersons.

Rīg. apgabalt. 1. iec. ties. prist.
paziņo, ka 22. decembri 1922. g., pīkst.

ļ 10 rītā, Rīgā, l.elā Peldu ielā Ns 22,
dz. Ns 6, pārdos 3. Helmansona
kustamo mantu, sastāvošu no istabas
iekārtas un novērtētu par 8,3u0 rbļ.

izzināt sarakstu, novērtējumu, kā arī
I apskatīt pārdodamo mantu varēs pārdo
? Janas dienā uz vietas.

Tiesu pristavs V i 1d a u s.

Slsas apgabaltiesas Z. lieto pristais
Kārlis Krebs paziņo, ka 20. un
22. decembri 1922. g., pulksten 11 rītā,
Rīgā, Kalnciema iela Ns 88 (vdkalā),
pārdos sabiedrib. ..Produkts" kon-
kursa masai piederošo kustamo mantu,
sastāvošu no_ bodes precēm un inven-
tāra, un novērtētu par 52,108 rbļ.

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

Tiesu pristavs K r e b s.

Jelgavas apgabaltiesa,
az civ. ties. kārt. 1967., 2011., 2014. un
2079. p. p. pamata, uzaicina visus, kam ļ
būtu -uz 2. oktobri 1921.- g. mitušā,
Jelgavā, Leiba Mencovska atstāto
mantojumu kādas tiesības kā manti-
niekiem, legatariem, iideikomis., kreditor.,
an t. t„ pieteikt savas tiesības šai)
tiesai sešu ra ēnešu laikā, skaitot j
no sludinājuma iespiešanas dienas j
.Valdības Vēstnesī". _

Termiņā nepieteiktas tiesības ieskatīs ?
par spēku zaudējušām.

Jelgavā, 2«. nov. 1922. g. L. 1*980/22.
Priekšsēdētāji v. A. L a u k e.

'Sekretārs Zandersons.

Jelgavas apgabaltiesa,
« civ. ties. kārt. 1967., 2011. 2014. anļ
2073. p. p. pamats, uzaicina visus,_kam ļ
būtu uz 30. decembrī 1921. gada m>
nišā, Kalnmuižas pagasta, Anša Dāvā
d. Skujevica atstato mantojumu j
kādas tiesības, kā mantiniekiem, lega-ļ
tariem, Udeikomisaiiem, kreditoriem un ļ
t. t., pieteikt savas tiesības šai tiesai i
sešu mēnešu laika, skaitot no i!udi- ]
Bijuma iespiešanas dienas .Valdīoas j
Vēstnesī*.

Termiņā nepieteiktas tiesības ieskatīs ?
aat spēku zaudējušam.

Jelgavā, 1. dec. 1<M2. g. L. Nš 1135;22.
Priekšsēdētaja v. A. Lauke.

Sekretārs Zandersons.

Hlgas apgalialties. 111.lec. tiesas pristavs
S. Terpilovskis paziņo, ka š. g.
22 decembri, pulksten 10 rītā, Rīgā,
Stabu ielā Ns 59, dz. 32, pārdos
Gutmaņa Kira kustamo mantu, sastā-
vošu no daž. mēbelēm, lampas, deķiem
un cit., novērtētu par 10,640 r,

Izzināt sarakstu, novērtējumu, kā arī ap-
skatīt pārdodamo mantu varēs pārdoša-

nas dienā uz vietas.

Tiesu pristavs S. Terpilovskis.

Jelgavas apgabaltiesa,
az civ. ties. kārt. 1967., 2011., 2014. un i
2079. p. p. pamata uzaicina visus, kam
būtu uz 2. iebruarī 1913. gadā mirušā'
Māriiņa Jāņa dēla Liepiņa atstāto
mantojumu kādas tiesības ka manti- ļ
alekiem,legatariem,iideikomisarietn,kreditoriem u. 1.1„ pieteikt savas tiesības
šai tiesai seša mēnešu laikā,;
skaitot no sludinājuma iespiešanas die-
nas .Valdības Vēstnesī'.

Termiņā nepieteiktas tiesības ieskatīs
p«r spēku zaudējušām.

Jelgavā, 1. dec. 1922. g. L. J*820/22.
Priekšsēdētāja v. T. Zvejnieks.

Sekretārs Zandersons.

Rīgas apgt. 4. iec. tiesas pristavs
paziņo, ka 28. decembri 1922. g., pīkst.

110 rīta, Rīgā, Nikolaja ielā Nš 11,
dz. 7, izpardos Gustava Lavlnga
kustamu īpašumu,_ sastāvošu no 2 trimo
spoguļiem, novērtētu par 12,000 rbļ.

Izziāt sarakstu, novērtējumu, kā ari
apskstit pārdodamo ņv.ntu varēs pār-
došanas dienā uz vietas

Rīgā, 14. decembrī 1922. g.
i Tiesas pristavs O. Jankovskis.

Rigas apgt. 4. iec. tiesas pristavs
paziņo, ka 28. decembri 1922. g
pīkst. 10 rīta, Rīga, Nikolaja ielā Nsli!
dz. 7, izpardos Gustava Lavlnga
kustamu īpašumu, sastāvošu no mēbelēm
novērtētu par 30.000 rbļ.

izzināt sarakstu, novērtējumu, kā arī
apskatīt pārdodamo mantu varēs pār-došanas diena uz vietas.

Rīgā, 14. decembrī 1922. g.
Tiesas pristavs O. J a n k o v s k i s

Ugas apgabaltiesa. 1.liilimiaii,
az lik. par laul. 77. p. pamata, ar šo
dara zināmu, ka tiesa 30. oktobri
1922 g Veras Labeckl, dzim. Kaulevel,
prasības lietā pret Aleksandru Michaiļa
dēlu Labeckl, par laulības šķiršanu,
aizmuguriski

^
nosprieda, šķirt

laulību, kas noslēgta starp Aleksandru
Labeckl un Veru Labecki, dzim. Kaule-
vel, Edinburgas pareizticīgo baznīcā
10. janvārī 1916. gada.

Ja atbildētājs civ. proclik. 728.,
?31. un 748. p. p. paredzēta laikā ne-
iesniegs tiesai atsauksmi vai pār-
sūdzību, tad spriedtuns stāsies likumīgā
spēkā.

Rīgā, 6. decembrī 3922. g Nš 437096
Prtekšsēd. b. J. J a k s t i ņ š.

Sekretāra v. Stūre.

Jelgavas apgabaltiesa,
az civ. ties. kārt. 1967., 2011., 2014. un
2079. p. p. pamata uzaicina visus, kam
būtu uz 11. novembrī 1914. g. mirušā
Zīlišu māju saimnieka Pētera Lī b e r ga
(Niberga) atstāto mantojumu kādas tie-
sības kā mantiniekiem, legatariem, fidei-
komisariem, kreditoriem u. t. t., pieteikt
savas tiesības šai tiesai sešu mē-
nešu laikā, skaitot no sludinājuma
iespiešanas dienas.

Termiņā nepieteiktas tiesības ieska-
tīs par spēku zaudējušām.

Jelgavā, 2. det 1922. g. L. Nš 1085/22.
Priekšsēdētāja v. A. Lauke.

Sekretārs Zandersons.

Rīg. apgabalt. 1. iec. ties. prist
paziņo, ka 23. decembri 1922. g., pīkst.
10 rītā, Rīgā, lielā Zirgu ielā Nš 17,
(veikala), p ā r d o s A.BaCklna kustamo
mantu, sastāvošu no skruvstiķiem, dubļu
sūcamām mašinām un darbnīcas iekārtas
un novērtētu par 24,000 rbļ.

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

Tiesu pristavs V i 1 d a u s.

ligas apgabaltiesas l Iet. tiesa Bristais
Kārlis Krebs paziņo, ka 19. de-
cembri i. g., pulksten 10 rītā, Rīgā,
Aleksandra ielā N° 40, dz. 24, pārdos
Leopolda .Stārka kustamu mantu,
sastāvošu no viena kunga sudraba pulk-
steņa, zelta gredzena un drēbēm, no-
vērtētiem par 3,800 rbļ.

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

Tiesu pristavs Krebs.

ligas apgabaltiesas III. iec. tiesas pristavs
S. Terpilovskis paziņo, ka š. g.
23. decembri, pulksten 10 rītā, Rīgā,
Ģertrudesjeiā Nš 65, fabrikā, pārdos
Kārļa Kārļa d. Veinberga ku-

! stamu mantu, sastāvošu no desu un kon-
servu iabnkas iekārtas un citām lietām,

i novērtētu par 81,200 r.
| Izzināt sarakstu, novērtējumu, kā arī
' apskatīt pārdodamo mantu varēs pār-
ļ došanas dienā uz vietas.

Tiesu pristavs S. Terpilovskis

lejas olrsmcžiileclbai
ir vajadzīgs Sikšņu meža „o..
Kļaviņu apgaitai a{

mežsargs.
Kandidātus lūdz pieteikties līdz jj, *.

cembrim 1922. S.. iesniedzot . paštot*
rakstītu, ar zīntognodokli apliktu lfl gtt^rakstu, kā ari īsu dzīves aprakstu .

Ielas virsmežniecība '

Nacionālais iealrs.
Sestdien, 16. decembrī S. g., pīkst. 7 v.

Marijas Leiko
viesu izrādē:

Svētdien. 17. decembri, pīkst. 2 dien*

Vaideloie.
Pulksten 7 vakara

Marijas Leiko
viesu izrāde:

&*tu s..
Pirmdien, 18. decembrī, pulkst. 7 vtf-

Annas Ašmoit
skolnieku vakars»

Ugai apgabalu. Uctlesa pilstau
paziņo, ka 20. decembri s. g„ pulksten
9 rītā, Rīgā, Terbatas ielā Nš 57/61,
veikalā, pārdos Hirsa Levl kustamo
mantu, sastāvošu no šujmašīnas un
drebu skapjiem, novērtētu par 30 000 rbļ

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

Tiesu pristavs E. Smēlis.

Māgas pagasta tiesa,
Ventspils apriņķī, apstiprinās 5. jūlijā
1923. pulksten 12 diena, Dundangas pag.,
Vadzeres ciemā, Dižķīru mājas, 6. maija
1906. g. mirušā Dundagas pagasta pie-
derīgā Kārļa Anša d. Kronenbeiga
mantiniekus.

Personas, kuram uz mir. Kronenberga
mantu ir kaut kādas tiesības, vai pra-
sības, tiek uzaicina as savas tiesības vai
prasības pierādīt ar dokumentiem, vai
ar liecinieku izteikumiem, Dundagas pa-
gasta tiesai ne vēlāk, kā līdz virsminē-
tajam termiņam.

Ja uz šo uzaicinājumu neviens virs-
minētā termiņā nepieteiksies, atstatais
mantojums pāri s Dundagas pagasta
sabiedrības īpašumā. Mantinieki tomēr
nezaudē tiesību noilguma laikā prasīt
tiesas ceļā atstāto mantojumu sev, bet
zaudē tiesību uz ienākumiem. (Pag. t.
lik. 220—226. p.p.)

Dundagas pag. nama, 8. dec. 1922. g.
Priekšsēd tājs J. Z e m e 1 s.

N° 201. Darbvedis Jakobsons.

Paziņoju, ka 28. decembri 1922. g„
pīkst. 10 rīta, Rīga, Ratuža laukuma
Ns 3, dz. 2, pārdos

vairāksolīšanā
pret tūlītēju samaksu, pilsonim Izraellm
Steingoldam piederošu mantību, sa-
stāvošu no dzīvokļa iekārtas, apģērbiem
un veļas, apvērtētu par 70.000 rbļ.

Rīgā, 13. decembri 1922. g.
Rīgas pol. 1. iec. priekšn. (paraksts).

Citi! iesili «Mii.
M itMļi tegaitusiti

dažādu maksājumu piedzinējs paziņo,
ka 1922. g. 21. decembri, pulksten 2 d,
Rīga, Aleksandra ielā Ns 42, veikalā
pārdos vairāksolīšanā Simona
Hlršovlca kustamu mantu, sastāvošu
no viena naudas skapja un novērtētu
par 5.600 rbļ., dēļ viņa soda par tirdz-
niecības zīmes neizpirkšanu.

Rīgā, 14. decembrī 1922. g.
Piedzinējs A. Ozoliņš.

Ittnilta pagasta tiesa,
Rīgas apr., rīkojoties pec sava lēmuma
4. septembrī š. g. un pamatojoties uz
pag. ties. ust. 2. daļas 222. un 2'2A._ņ. p.,
uzaicina 16. jūnijā 1920. g. miruša kz?
kraukles pagasta .Kalna Zieciu* un
«Kalna Mauren Tomson' māju īpašnieka,
Jēkaba Jāņa dē a D a n e n f e 1 dj a
mantiniekus un citas personas, ksm būtu
kādas tiesības, vai prasības uz atstato
mantojumu, pieteikt viņas augšā minētai
tiesai sešu mēnešu laikā, skaitot
no šī sludinājuma iespiešanas .Valdības
Vēstnesī*.

Tiesības un prasības, kuras minētā
laikā nebūs pieteiktas, netiks ievērotas.

Aizkrauklē, 5. dec. 1922. g. Nš 77.
Priekšsēdētājs J. Elksnis.

Rakstvedis J. P a n d e r s.
lllSIM II IIIIMI IIW>WHI1III ?mih-ii—iiii*I liii i >

MM shpājūiHL
Vānes pagastam,

Talsu apriņķī, caur Sabili, vajadzīgs
labi iestrādājies pagasta

valdes un tiesas

darbvedis
Kandidāti, kuri vē'ētos šo vietu pie-

ņemt, tiek lūgti ierasties personīgi, pie
pagasta padomes 29. decembri 1922 g
pulksten 10 rītā, Vānes pagasta namā]
uz velēšanu, līdzņemot vajadzīgos do-
kumentus par iepriekšējo darbību.

Vānē, 11. decembrī 1922. g.
Pagasta valde.

Cēsu apriņķa priekšnieka
paiigs 2. iecirknī

dara zināmu, ka 23. decembri 1922. g
pulksten 10 rītā, pie Vejķu pagasta
nama, noturēs

ūtrupi,
kura pSrdos atklātā vairāksolīšana
pret tuliņsamaksu Jaņam A z a c a maprakstītas sekošas mantas:

vienu govi,
novērtētu par 2,500 rbļ., dēļ parāda
piedzīšanas pēc Dzērbenes krāj-aizdevu
sabiedrības r. no 18. novembra 1922 e
I* 254. '"

Mantu apskatīšana ūtrupes dienā uzvietasNs 9236.
Vecpiebalgā, 11. decembrī 1922. g.

Apriņķa priekšn. pal. (paraksts),
Darbvedis P r i e di t s.

ieiesi» irtuaig upožiauta.

Tiešo nodili departamenta
dažādu maksājumu piedzinējs paziņo,
it 20. decembri 1922. «., pulkst. 2 dienā,
Rīgā, Romanova iela Ne 116, dz. 20,
pārdos vairāksolīšanā Jankeļa
Halbreicha kustamo mantu, novērtētu par .
7,050 rbļ. un sastāvošu no mēbelēm
un traukiem, deļ viņa 1920. g. ienākuma
nodokļa segšanas.

Rīgā, 14. decembrī 1922. g.
Piedzinējs K a z i ņ š

Kasies pagasta vali oa tiesai
Jelgavas apriņķī,

vajadzīgs labi iestrādājies
DARBVEDIS

W
Di\™i!i- P aredzētu divgadīgu praksi,

o ii»t--^,
sonigi '"dotapliecības,

S*T *? ml- putksten 12 die"āpie pagasta padomes , pagasta valdestelpas, Pārvaldes muižās Dobe
"

Alga pec brīvas vienošanās.
2 Pagasta valde.

Bilskas pag. valde
ar ?o izsludina par nederīgam karaklaus..
apliecību, izd. no Valkasapr.«psardz.-priekšn, 6. jūnijā 192!. g., zem X» 8402ļ
un Iekšzemi s pasi, ted. no šīs pagasta
valdes 22. jūnijā 1921. g., zem i* 958,,
uz Jāņa Dava d. K r i i o n a vārda,
kuri dokumenti pieteikti policijai pas?
zudušiem. 2

Bilskas pagasta valde ar šo izslud.
par necļerlgu karaklausības aplecību-,
izdotu no 7. Siguldas kāin. pulka k-ra;.
1921. g._ 29. novem! rī, zem N!> 1324, uz:
Jāņa Dava d. Lapiņ vārda, kura pie—-
teikta policijai par zudušu. 2

Rīgas kāja apr. priekšnieks izsludina-
par nederīgu nozaudēto karakl.iusībasi
spliecību zem Nš 3597, 21. janv. 1920. g.
izd. no Rīgas krja apriņķa priekšn., ue
Jāņa Teodora d. Cielava vārda, dz..
1890. g.

Latvijas universitātes leģitimācijas i
kartiņa Nr. 5213, uz Otto Re In-
ga rdta vārda pazaudēta un ar šo
tiek Izsludināta osr n«d«r»gu. iļ

Olaines pagasta valde, Rīgas apr. r
izsludina par nederīgu nozaudētu pasi,
izdotu no Bukaišu pag. valdes 1920. g.
15. decembrī zem Ns 710 uz Johannaj
Franča m. Robin<on, dzim. Kondrat, v,.

Olaines pagastvalde, Rīgas apr.,
izsludina par nederīgu nozaudētu zirga
pasi zem Ks 321, izdotu no Ozolnieku* i
pag. va'des 1921. g. 29. novembrī uz
Jāņa Georga d. Robinson vārda.

DllTflIlriotf KiS« mērnieku Kursa
rUtUUUcli atestah N» 1155 — U g.f
uz Vija Kalniņa vārda, uzskatams kā
nederi es.

Valmieras šaursliežu dzelzsceļa alti
saDietirīDas Meija.

Pamatojoties uz savu sludinājumu
.Valdības Vēstneša' Ns 53, 6. marti
1922. g. par se«ošām pazudušam Vat
mieras šaursliežu dzelzsceļu akciju sa<
biedrības akcijām ar dividendu kuponiem:
80 akciju ā 250 rbļ. J* 1— 8{

600 . ā 250 , N? 441—1041
160 „ ā 250 . Ws 1441—S6O0
80 , 3 250 . Ns 1641—1720

200 . ā 250 . J* 1941—2140
un ievērojot to, ka pa izsludināto iaiku
neviens nav nekādas prasības celis uz
minētām akcijām, Valmieras šaursliežu
dzelzsceļu akciju sabiedrības direkcija
ar šo dara zinnmu, ka augša minētas
akcijas ar dividendu kuponiem titk
atzītas par iznīcinātām un zudušo akciju
vietā viņa izdos jaunas akejas līdz ar
dividendu kuponiem. Direkcija.

Baitiias teiiilezas ta&ias \i\M\.
Ievērojot to, ka vaide „VaId. Vestn."

N?Ns65, 84,139un 240,22. martā, 18. apr.,
27. jumj?, 92. oktobrī 1921. g. uzaici-
nājusi Baltijas celulozas fabrikas sabied-
rības Slokā, akciju īpašniekus, kuru ak-
cijas minētos laikrakstu numuros at
zīmētas ka nozaudētas, iesniegt sešu
mēnešu laikā savus prasījumus uz šīm;
akcijām un tādi pieteikumi nav tikuši
lesnlestl, atzīmētām pazaudētā» akcijas,,
saskaņā ar 5. septembra 1919. g un
23. aprija 1920. g. pagaidu noteikumiem,,
ar šo tiek atzītas par nederīgām.

Rīga, 14. decembrī 1922. g.
Valde. ;

li patērētāju iJīte
otrreizēja pilna biedru sapulce 19. nov
1922. gadā .
nolēma minēto biedrību

likvidēt,
uzdodot to izdarīt biedrības valdei .

Visām iestādēm un personām, kurlņ
būtu prasības pret minēto biedrību, jj,
pieteicās 6 mēnešu laika no izslit.
dināšanas dienas. Pēc šī termiņa li.
beigšanas pieteiktās prasības netik)
ievērotas Valde.

Liepājas apr.prietii. pal. par li. m.
izsludina, kā minētā iecirkni plektidis
tumšas spalvas

šķimelīs -ērzelis,
3 gadus vecs, 1 arš. 14 vērš. augsts.

Ziiga-ērzeļa īpašnieks, viena mē-
neša laika, skaitot no šīs izsludināšanas
dienas .Viild. Vēstn.*, var to saņemt.

Tuvākas ziņas izsniedz manā kancleja.
Liepājas apr. priekšn. pal. par II. iec.

Buchmans

Rīgas pilsētas lombards.
Kaļķu ielā Nr. 9,

==ūtrupftft -==
18. un 19. decembri 1922. g„ pulksten
10 rītā. Neizpirktās reevakuetas sudraba
un citas ķīlas no 23. aug. līdz 22. sept
1914. g., zem Ns B. 425700 līdz B

438013, kā ari izutrupēšanai nodotās
mantas.

Liepājas kapi slimia

lāiilšīT
500 pudu kviešu salmu

piegādāšanu.
Sacensība notiks 18. decembri S. g.,

pulksten 10 slimnicas kancleja, kara osta.
Rakstiski piedāvājumi slēgtās aplok-

snēs ar uzrakstu: .Uz salmu torgiem
18. decembrī 1922. g.*, kā ari lūgumi
dēļ pielaišanas piedalīties pie mutiskās
sacensības, samaksāti ar 40 santīmu
zīmognodokli, iesniedzami slimnīcai līdz
18. decembrim š. g., pulksten 10.

Pie piedalīšanās mazāksolišanā jāie-
maksā drošības nauda — 1,500 rubļu.

Mazāksolīšsna būs mutiska un rak-
stiska, pie kam mutiskā solīšana notiks
pirms rakstisko priekšlikumu caurskatī-
šanas, un viens un tas pats torgu dalīb-
n eks var piedalīties tik vienā no sa-
censības veidiem.

Tuvākas ziņas sniedz katru darbdienu
no pulksten 10 līdz 3, Slimnicas kanc-
lejā, kara ostā. 1

Mežu departaments
paziņo, ka 21. decembri š. g., torgu sludinājumā (.Valdības Vēstnesi' J*262)

ievedami sekosi mkļūdu izlabojumi:
g, PĀRDOS:

Kādā s g Novērtējums Drošības nauda
virsmež-

^
g pec num. latos izcirtuma «rīšanai

niecībā ig> platības koku
X ha gab.

_ ? ?————??———^^^-

Sēlpils 1 - 1284 28000 2000
1 -Tekstā strīpot: »kv. 18, 17 un taļāko tekstu.

Piltenes 1 — I — I 286»31 l 20078
1 Tekstā pierakstīt: .Lamik apg. kv. 53, 52, 63.

Torgl notiks Pa utuf i ieiā Nr. 13.
Mežu departaments.
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