
Valdības rīkojumi un
pavēl es.
Pasta ziņas.

1. februāri atvērta pasta palīga nodaļa
Viļķene, pie Viļķenes pagasta valdes,
14 verstes no Limbažiem, ar visām pasta
operācijām.

Administratīvais finanau direktors
Krūmiņš.

Nodaļas vadītāja vietas izpildītājs
Ķussis.

& . Uzvifds, vaids, tēva vārds,
°*8 vecums, piederības vieta,
3}i§ dzīves vieta pēdējā laika,
£** ārējais apraksts (pazīmes).

3380. Jozev, Margarieta Jē-
kaba m., dz. 1878. g.,
piederīga pie Aizputes,
Liepājas iela Nt 10.

3381. Klāmanis, Aleksejs An-
dreja dēls, 33 g. vecs,
piederīgs pie Ungurpils
pag., latvietis, pareiz-
ticīgs, maiznieks, pē-
dējā dzīves vieta Val-
mierā, Jurģu ielā J* 5.

Meklējamo personu saraksts Nr. 33.
(2. turpinājums.)

Kas meklē, m kāda rakstu
nu par ko apvainots.

Liepājas prefekta lēmums
1921.g. 20. decembri,J*6490/11,
apvainota par piedzeršanos.

Valmieras apriņķa priekšnieka
lēmums 1921. g. 27. aprili,
Ni 5951, par žūpību un trokš^
ņošanu sodīts ar 1000rbj. vai
2 nedēļām aresta.

Vai apcietināma
un kas darāms

atrašanas gadījumā.

Paziņojama dzīves
vieta Liepājas pre-
fektam.

Paziņot dzīves vietu
Valmieras apriņķa
priekšniekam.

3382. Krauklis, Jānis Pāvila
aels, 61 g. vecs, pie-

Igs pie Rīgas, māj-
saimnieks, latvietis,
luterticīgs, pēdējā laikā
dzīves vieta Rīgā, Ro-
rnanova ielā J4 43/45,
dz. 13.

3383. K.alugin,_ Daniels, lija
dēls,_ Vācijas pilsonis,
atradās_ Rīgas centrāl-
cietuma.

3384. Kprciņ-Žukovskij, Boris
Nikolaja d., Polijas pa-
valstnieks, 23 g. vecs.

3385. Kalnibo'skis, Idels Luiza
dēls, piederīgs pie Ka-
nādas republikas, 34 g.
vecs, atradās Rīgas
centrālcietumā.

3386. Kulikovskij, BertaPētera
meita, 43 g. v., pieci,
pie Tverečas pag., Sve-
cianas apr., atradās
Rīgas centrālcietumā.

3387. Kairus, Daniels, Icika d.,
pied. pie Suvalkas gub.,
Marianopoles apr., dzim.
1870. g.L dziv. Pali-
ssdes iela J* 26, dz. 3.

3388. Ķozlovs, Vikentijs.

3389. Kublis, Kārlis, Augusta
dēls, atradās Rīgas

itrļ! :-tPti3mā.
Kut, Haja teika m„
Lietavas pav.

3391. Kurs, Moisejs Icika d.,
Lietavas pav.

3392. Kur, Hana Joseļa m.,
Lietavas pav.

3393. Kurs, Berķa Icika d.,
Lietavas pav.

3394. Klabats, Fricis Indriķa
dēls, 24 g. v., pied.
pie Jelgavas apr., Liel-
vircavas pag. Pirms
kara dzīv. Lielvircavas
pag., Liepas muižā.

3395. Luksa, Antons Viken»
tija d., 51 g. v., pied.
pie Kaunas gub., Bra-
slavas apr., Polunas
pag., pēdējā laikā dzīves
vieta: Bornes pag.,
Paļumensku mājās.

3396. Levinson, Debora Zāla-
mana m., dzim. 1896. g.
10. dec, pied. pie Os-

mana miesta, dzīv. Pils
ielā J* 47.

3397. Lazdan, Olga Miķeļa
meita, 21 g. v., dzīv.
Daugavpilī, Maizes ielā
* 7.

3398. Lucs, Herberts.

3399. Liberts, Aleksandri»
Andreja d., 33 g. v„
agr. dz. Rīgā, Eliza-
betes ielā I* 69, dz. 6.

3400. Ladis, Boleslavs Donata
dēls, 21 g. v., pied.
pie Rēzeknes apr., Ru-
žinas pag., Veidera
ciema, katoļticīgs.

3401. Lazda, Olga Nikolaja
meita, pedeja dzīves
viela Daugavpilī, Mai-
zes iela J* 7.

Ta paša lēmums 1921. gada
4. augustā, J* 6023, sodīts ar
500 rbļ. vai 1 nedēju aresta
par noteikumu neievērošanu
attiecībā uz zirgu pasēm un
tirgošanos ar zirgiem.

Iekšlietu ministrijas pasu no-
daļas raksts 1922. g. 17. jan-
vārī, I* 25626/IV, izraidāms
no Latvijas ka ārzemnieks.
Iekšlietu ministrijas pasu no-
daļas raksts 1922. g. 17. jan-
vārī, N> 25626/IV, dēļ izrai-
dīšanas no Latvijas.
Tas pats.

Tas pats.

Tas pats.

Tas pats.

Tas pats.

Daugavpils prefekta raksts,
1922. g. 16. janv. J*_ 5390,
sodīta ar ta paša lēmumu
1921. g. 8. maijā par iebrauk-
šanu Latvijā nelegālā ceļā ar
1000 rbļ. jeb 1 mēnesi cie-
tuma un uz iekšl. min. pasu
nod. raksta 1921. g. 31. maijā
M 51380 pam. izraidāma no
Latvijas.
Tas pats.

Tas pats.

Tas pats.

Ilūkstes apr. pr-ka raksts,
1921. g. 20. dec J* 5277,

apv. neatļautā robežas pār-
nākšanā.

Ilūkstes apr. pr-ka raksts,
1921. g. 20._ dec. J* 7621,
apv. neatļautas robežas pār-
nākšanā.

Iekšl. mis. pasu nod. raksts,
1922.g. 17. janv. Nt 25626/IV,
deļ izraidīšanas no Latvijas,
ka ārzemnieci.

Tas pats.

Tas pats.

Rīgas apr. pr-ka raksts, 1921.g.
20. dec. Nš 2594/11. apv. par
kārtības un miera traucēšanu.

Ludzas apr.pr-karaksts, 1922.g.
21. janv. N> 14731/2205 par
neatļautu valsts robežas pār-
nākšanu ar lēmumu 1921. g.
20. dec, sodīts ar 1000 rbļ.
(10 z. Ir.) vai 14 dien. aresta.
Daupavpils prefekts ar rakstu
1921. g. 29. decembrī, hfe 5835,
sodīta ar ta paša lēmumu
1921. g. 4. jūlijā par dzīvo-
šanu bez pieteikšanās policijā
ar 500 rbļ. vai li dienām
aresta.

Tāpat.

Apcietināt un nodot
Rīgas prefekta rīcībā.

Nosūtīt Daugavpils
prefekta rīcībā.

Apcietināt un ao-
sūtit Rīgas prefekta
rīcībā.

Tāpat.

Tāpat.

Paziņot Rīgas pre-
fektam dzīv. vietu.
Apcietināt un no-
sūtīt Rīgas prefekta
rīcībā.
Paziņot dzīv. vieta
meklētājam. g

»

Tāpat.

Tāpat.

Tāpat.

Paziņot dzīv. viet*
meklētājam.

Paziņot dzīv. vietu
meklētājam.

Apcietināt un no-
sūtīt Ventspils apv.
pr-ka rīcībā.

Apcietināt un no-
sūtīt Daugavpils pre-
fekta rīcībā.

Paziņot dzīves vieta
Rīgas prefektam.
Paziņot dzīves vietu
meklētājam.

Izpildīt lēmumu un
paziņot meklētājam.

Izpildīt lēmumu un
ziņot Daugavpils
prefektam.

Latvijas Satversmes Sapulcē pieņemtais:
Likums par tējas akcizes nodokli.
Likums par raugu akcizes nodokli.

Latvijas Satversmes Sapulce.

Ministru kabineta sēde 1922. gada
7. februārī.

Latvijas
Satversmes Sapulce.

Sēde 7. februārī.

Sēdi atklāj pulksten 5.45 prezidents
J._ Č a k s t e, paziņodams, ka dienas
kartība papildināta ar likumu par Lat-
vijas teritorijas iedalīšanu apriņķos.

Dienas kārtībā stāv atkal satver-
smes likuma otrās daļas apsprie-
šana pa pantiem. Turpinās un nobeidzas
debates par 110. pantu, kurš nosaka, ka
baznica šķirama no valsts, un par kuru
debatēts jau 2 iepriekšējās sēdēs. Stā-
joties pie nobalsošanas, Satversmes Sa-
pulce ar 76 pret 37 balsīm nolemj pantu
atstāt, t i. baznicu šķirt no valsts.

112. pantu, karš nosaka, ka jezuitu
ordeņa darbība Latvijā aizliegta, pēc
garākām debatēm nolemj strīpot. Nā-
košos pantus pieņem nepārgrozītus.
Beidzot visu satversmes likuma otro daļu
pšeņAm v ^nh^sīgi ,Šā.<? daj9 ? spspsja*
sanu trešā lasījumā noliek uz 7. martu.

Nolasa jautājumu ministru pre-
zidentam par to, kāpēc valdība nav līdz
likuma noteiktam laikam (1. februārim)
iesnieguse Satversmes Sapulcei valsts
budžetu par 1922/1923. gadu. Bīi -
manis, ka jautājuma pirmais parak-
stītājs, motivē to tuvāk.

K. Skalbe nolasa redakcijas komi-
sijas ziņojumu par jaunpieņemtiem liku-
miem, pēc kam " sēdi slēdz pulksten 8.45.

Nākošā sēde šodien, pulksten 5.

Apspriedīs trešā lasījumā valsts satver-
smes likuma pirmo daļu.

atstefl par ,,Valdības Vēstnesi" sākot no 1. janvāra: fl
Saaaeiot ekapaatoijfi

f«g 1 saSmai 75 rbļ. — kas.|
Piesūtot irafijf un pa pantu:

9m 3 saēneef. 90 rbļ. — kop. I
tss «kevigļm nsBasm: saņemšot

stopedteiJS , 3. 25. U
m» «ataJļānJevēpam ...... 3 . 75 . 0

Latvijas valdi&as *** oficiāls laikraksts
Ssnfik katru dienu, izņemot aftraj Wm4Š svētdienas unsvētkudienas

Redakcija; ffi* Sfl£*llisalžr Kantoris un ekspedīcija:
RSgi, pilī H 2. Td. U S-89 nP«2ļ|Ē»^r ^ Rīga, pilī Nš 1. Tel. Ns 9-S7
Rūsas stisda* ao 31—12 v Atvērts ao pulksten 9—3

Latvijas Satversmes Sapulces
1922. g. 3. februāra kopsēdē
pieņemtais

Likums
par tējas akcizes nodokli.

1921. g. 2. marta likumu par tējas
akcizes nodokļa paaugstināšanu atcelt un
1919. g. 2. septembra likumā par nodokli
uz tēju 4. pantu grozīt sekosi:
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J. Čakste,
Satversmes Sapulces prezidents.

R. Ivanovs,
Satversmes Sapulces sekretārs.

Latvijas Satversmes Sapulces
1922. g. 3. februāra kopsēdē
pieņemtais

Likums
par rauša akcizes nodokli.

1921. g. 2. marta likumu par rauga
akcizes nodokļa paaugstināšanu atcelt un
1920. g. 7. jūlija likumā par nodokli uz
raugu 1. un 3. pantus grozīt sekosi:

1. Iekšzemē izgatavotais presētais
raugs apliekams ar 50 zelta santimu
lielu nodokli no kilograma.

3. No ārzemēm ievestais raugs aplie-
kams ar nodokli:

a) presētais — ar 1 zelta franku,
b) kaltētais — kā .Florelins" un citi 1.1.,

ar 27a zelta franku no kilograma.
J. Čakste,

Satversmes Sapulces prezidents.
R. Ivanovs,

Satversmes Sapulces sekretārs.

Sludinājumu maksa:
a) ttan atadlnfjnni Ddi S0 vien-

atejigan rindiņZtn 180 rbļ. — ka».
par katrs ttļSk* rindiņa. . . 6 . — .

b) crtiia ieatidēa an amata per-
iftiniau pai katra vtensiejigu

i

andlnn 8 . — .
i) privātiem pat katra vieaalsjlgn

rindiņa 10 . — .



3402. Lazdan, Olga Miķeļa Daugavpils prefekta raksts Izraidīt no Latvijas
meita, Polijas pavalst- 1921.g._29. decembrī, J* 11845, un ziņot Daugav-
niece. saskaņa ar iekšlietu ministrijas pils prefektam.

pasu nodaļas rakstu 1921. g.
7. oktobrī, J* 172833, izrai-
dāma no Latvijas ka sabiedrī-
bai kaitīga persona.

3403. Lasmanis, Pavils Da- Valmieras apriņķa priekšnieka Paziņot dzīves vietu
vida dēls, 47 g. vecs, lēmums 1921. g. 14. jūlijā, Valmieras apriņķa
piederīgs pie Mālpils J* 6630, sodīts par žūpību priekšniekam,
pag,, pēc nodarbošanās un trokšņošanu ar 500 rbļ.
kalējs, pedeja laika vai 1 nedēju aresta.
dzīves vieta Rīga,
Rumpmuižas ielā Jfc 5-a,
dz. 25.

8404. Lapa, Voldemārs Jē- Rīgas apgabaltiesas VI. iec. Apcietināt un no-
kaba d., dzim. 1873. g. izmekl. tiesn. raksts, 1922. g. gādāt Rīg. 6. iec.
7. okt., pied. pie Rīgas 14 janv. Jfc 72, apv. uz izmekl. tiesn.rīcībā,
apr., bij. Kokneses sta- k. s. 1. 440., 51., 643. p. 4. d.
cijas priekšnieks. un 591. p. 2. d.

3405. Legzdiņš, Jānis Jēkaba Valmieras apr. 2. iec. izmekl. Paziņot dzīves vietu
dēls, dzim. 1889. g. tiesn. ar rakstu, 1922. g. meklētājam.
24. aug., pied. pie 7. janv. Jfc 50, apv. uz sod.
Ikšķiles pagasta. lik. 157. p. 2. d. pam.

(Turpmāk vēt^
Administratīvā departamenta direktors J. ieva.

Iekšējās apsardzības pārvaldes priekšnieks J. O a r o z i ņ š.

Valdības darbība

Ministru kabineta sēde
1922. g. 7. februārī.

1. Piekrīt satiksmes ministra priekš-
likumem pārtraukt, ja tas izrādītos par
nepieciešamu, dzelzsceļa satiksmi uz
dažiem lauku ceļiem ap Jēkabmiestu un
Ventspili.

2. Principā piekrīt finansu ministra
priekšlikumam, noteikt 1922./1923. g.
izdevumu budžeta kopsumu uz 8 miljar-
diem rubļu brutto un uzdod finansu
ministrim iesniegt kabinetam priekš-
likumu par sumas sadalīšanu starp at-
sevišķiem resoriem.

3. Apstiprina par valsts iestāžu kontro-
les komisijas techniskās apakškomisijas
locekli no darba ministrijas — departa-
menta vice-direktora Sīļa vietā tarifu un
darba statistikas nodaļas vadītāju Jāni
K ā r k 1i ņ u.

4. Nolemj piekomandēt mēžu depar-
tamenta lietu izmeklēšanas komisijai
Pēteri Bērziņu un Herbertu R a s_-
mušu, piešķirot viņiem pa komandē-
juma laiku izmeklēšanas tiesneša tiesības.

192t. gada bibliogrāfija.
Otrais pusgads.

Valsts bibliotēkas sakārtojums. A.Q in t er a redakcija.
(9. turpinājums.)

Odris, J. Daba un_yiņas parādības. ^Ar
49 zīmej.) Dzīvā daba. Stādi. Stādu
uzbūve un dzīve. — Zeedu stādi. —
Bezzeedu stādi. Skolām. Rigā, 1921.
J. Rozes ifdevums. Rakstos speedis
A. Šnakenburgs. 8°. (24X15) 50 r.

Udris, J. Doba un jos parodibas. Školom.
Nadzeivo doba. Gaiss. Vudens. Zeme.
Sarakstīta pēc profesora J. N. Vāg-
nera un cytim. Latgaliešu izluksne
porlvka Draugs. (Ar 58 zīmējumiem)
Reigā, 1921. J. Rozes apgodibā. Dr.
A. Šnakenburgadruk. 8°. (24X15)
50 1. p.

6. Lietišķās zinības.
610. Medicina.

Forelt-De, P. A., Dr. Wefelibas nofleh-
pums. (Bez izdevēja un iespieduma
vietas.) 8°. (18X11) 16 L p.

Jannau's, K. Sobu kopfchana. I. Sobu
kopfchana. II. Sobu kopfchanas attih-
ftibas veizinafchana. III. Sobu un
mutes kopfchana, kā lihdfeklis zihņā
pret tuberkuloli. (Uz vāka: Wefe-
libas raklti J* 1.) Zehfis un Walmeerā
1921. Ifd. K. Duhnis. Dr. K. Duhnis
tipogr., Zehfis un Walmeerā. 8°.
(21X15) 32 1. p.

īsi aizrādijumi, kas jaeevero pee pirmās
palīdzibas sneegšanas. (Riga, 1921.)
Eesp. Valtera un Rapas akc. sab.
speest. fol. (48X37) 1 1. p.

īsi aizrādījumi, kas jaeevero pee pirmās
palīdzibas sneegšanas. Kurze An-
veisungen ūber die erste Hilfeleistung

bei Unglflcksfāllen, plStzlichen Er-
krankungen, Vergiftungen etc. (Rigā,
1921.) Eesp. Valtera un Rapas akc.
sab. speest. fol. (60X80) 1 1. p.

Latvijas medicīniskā personāla saraksts
(Latvijas veselibas departaments, prak-
tizējošie ārsti, veterinārārsti, zobu
ārsti, maģistri, provizori, provizoru
palīgi un aptiekas). Iekšlietu Mini-
strijas Veselibas Departamenta redi-
ģēts 1921. g. 1. zeptembrī. Rigā,
1921. Valtera & Rapas akc. sab. iz-

devums. (Litografēts) Valtera & Rapas
akc sab. grāmatspiest fol. (36X23)
67 1. p.

Strautlels, P., Dr. Higiēna fkolam un
pafchmahzibai. Walmeerā, 1921.
K. Duhņa apgahd. Dr. K. Duhnis,
Walmeera—Zehfīs. 8°. (29X14)
66 1. p.

Tabaka — ģifts. (Izdevējs un iespie-
duma vieta neapzīmēti.) 8°. (18X11)
7 1. p.

Warus, P. Zihņa pret nahwi. (Riga,
1921.) Dr. druk. .Dsintars". 16°.
(17X12) 4 L p.

630. Agronomija. 633. Zemkopība.
634. Dārzkopība. 636. Lopkopība.
638. Biškopība. 639. Medniecība

un zvejniecība.
Aizrādijumi jaunu angļu dārzu ierīko-

šanā, kopšanā un cīņā ar kaitēkļiem.
Sastādijuši _ Lauksaimniecības depar-
tamenta dārzkopības speciālisti. Riga,
1921. Lauks, departamenta izdevums.
Dr. Latv. Lauks. Gentralb. druk. 8°
(21X14) 16 1. p.

Ansons, E. — Doc agr. Par kūdraju
izmantošanu un kūdras leetošanu.
(Jelgavā) 1921. Latv. Lauksaimn.
Ekonom. Sabeedribas izdev. Dr.

Latv. Lauksaimn. Ekonom. Sabiedr.
druk., Jelgavā. 8° (18X13) 16 1. p.

Ar roku dzenama tabakas greežama mā-
siņa ,.Astra-Ideal*. (Apraksts. Rigā,
1921) Dr. pie E. Ufflebera. 8®
(23X14) 1 I. p.

Balodis, R. Bischu slimibas un eenaid-
neeki. Teksta 9 sihmejumi. Sastah-
dijis . Rigā, 1921. Latwijas
Bischkopibas Zentralbeedribas isde-
wums. Latv. Semn. Saw. speest. 8°
(23X16) 36 1. p.

Bāhr*a Uhdensmotora Sweesta mašina.
Rigā. (1921. Iespiedis) R. Ruetz&Co.
8° (23X14) 3 1, p.

Haussers, Pauls. Daichi praktifki ailrah-
dijumi par Ellafas kālija mehfleem
no femkopibas profefora , Kol-
mara. Riga, 1921. (lesp ) E. Pihpiņa
un J. Upmaņa druk. 16° (17X11)
24 1. p.

Kuldigas Apriņķa Waldes Agronomifka
nodaļa. Kuldigas Apriņķa Laukiaim-
neeku eewehribai (Uzsaukums apvie-
noties lopu pārraudzības biedrībās)
Kuldigā (1921.) Speeits E. Petke-
vitfcha grahm. fpeeitawā, Kuldigā. 4°
(32X22) 1 1. p.

Lopkopibas kongresa organizācijas Pa-
dome. Gatavojatees uz lopkopibas
kongresu! Rigā, 3., 4. un 5. martā
1922. gadā. (Rigā, 1921) L. L.
Gentralb. druk. 8° (22X16) 1 1. p.

Lopkopibas pahrraudlibas bee-
dribas Statūti. (Riga, 1921)
Latvijas Laukfaimneezibas Zentral-
beedribas ifdewums. Dr. Latw. Laukf
Zentralb. druk. 8° (18X13) 14 1. p.

XI. Lopkopibas pārraugu kursu un
eepreešejās praktikas noteikumi un
programa. (Riga, 1921. Apg.) Latvijas
Lauksaimneecibas Centralbeedribas

Lopkopibas Zekcija. Dr. Latv. Lauks.
Gentralb. druk. 4°. (25X19) 3 1. p.

Mežniecibu sadalījums takses šķirās.
(Rigā) 1921. Mežu dapartamenta iz-
devums, Sabiedr. „Latvijas Sargs'
spiest. 8°. (21X14) 16 1. p.

Mežziņu kongress no 12—15. augustam
1921. gadā Rigā. (Riga) 1921. Meža
departamenta izdevums. Sab. „Lat-
vijas Sargs" spiest. 8°. (20X13)
15 1. p.

Neilands, Fr. Kppmoderniecibas, viņu
nozīme, dibināšana un darbiba. Sa-
stādījis Agr. , piensaimniecības
speciālists. Riga, 1921. Lauksaimnie-
cības departamenta izdevums. Dr.
Latv. Lauksaimn. Centralb. druk. 8°.
(20X14) 20 I. p.

Otrā un trescha Latwijas Bischkopju
Kongresa Protokoli ar Kongresos vo-
lasiteem referateem un peeņemtSni
resoluzijam. 6. un 7. augusta 191Ik -
gada un 26., 27. un 28. februāri
1921. gada Riga, Suworowa eelā 71.
Riga (1921.) Latvijas Bischkop ibas
Zentralbeedribas isdevums. Latv.
Zemu. Sav. speest 8°. (22X>
88 1. p.

Prēmiju tarifs lauksaimneezibu apdroschi-
našanai Latvija. (Riga, 1921. Iesp.)
J. A. Kukurs. 8°. (22X15) 4 1. p.

Sebris, J. Aifrahdijumi fakņu audle-
ichana. $arakftijis . Trefchafs
papildinātais ifdevums. Rigā, 192**
(Apgahd.) Latvijas Lankfaimn. It?-
tralbeedr. Latv. Laukf. Zentralb-
grafam, fpeeft. 8°. (22X15) 28 I. ī>-

Sands, J. — agr. Peena feparatoru
konkurfs Smiltenē. Konkurfa Konmija*
uldevuma . (Riga, 1921.) Latw
Lauki. Zentralb. druk. 4». (&>&)
8 L p. Divslejīg» iespiedums.

Jaunās vaistia

Polija
Poļu satversmes sapulce beidz savus

darbus.
9. februāri paies 3 gadi no tās dienas,

kad sasauca poļu satversmes sapulci.
Lai gan viņa jau izgājušā gadā izstrā-
dāja

^
Polijas republikas konstitūciju, tādā

kārtā izpildīdama savu galveno uzde-
vumu, tomēr politiskās partijas nevarēja
izšķirties par nekavējošu satversmes
sapulces atlaišanu, jo sabiedrībā valdīja
uzskats, ka satversmes sapulcei vēl
vajaga pieņemt dažus svarīgus likumus,
tanī skaitā izvesto valsts finansu reformu,
ko cenšas panākt finansu ministrs
Michaļskis.

Lielākais partiju vairākums cenšas
panākt satversmes sapulces atlaišanu jau
agrā pavasarī. Ir tomēr iespējams, ka
šis termiņš ilgs līdz rudenim.

Tā kā austrumu apgabaliem, kurus pie-
vienoja Polijai uz Rīgas miera hģifrna
pamata, līdz šim vēl nebija
savu priekšstāvju poļu satversmes sa-
pulcē, premjerministrs Poņikovskis
viņiem apsolīja, ka gadījumā, ja jauna
seima sasaukšana novilcinātos līdz ru-
denim, papildu vēlēšanas nomalēs no-
tiks jau aprilī.

Tā ka uz šo laiku apmēram arī Augš-
šlezija būs pievienota pie Polijas, bet
vēlagrāk sagaida pastāvīgas delegācijas
izsūtīšanu no Viļņas seima uz Varšavas
satversmes sapulci, tad satversmes sa-

pulces locekļu skaits drīz stipri palie-
lināsies, kas var atsaukties uz speķu
samēriem parlamentā.

Jaunais pāvests.
Kardināla Rati izvēlēšanu par pāvestu

jau paredzēja Poļu aprindas. Rati tika
iecelts par kardinālu tikai Izgājušā gadā.
Agrāk viņš bija par pāvesta _ nunciju
Polijā, kur viņš ieguva vispārējas sim-
pātijas un cieņu. Rati 1920. gada martā
kā katoļu baznicu vizitators Baltijā ap-
meklēja Rīgu, kur viņš starp citu atradās
ļoti labās un tuvās attiecībās ar vietējo
poļu sūtniecību. Kardināla Rati ievēlē-
šana nozīmē politiskā virziena uzvaru
par stingri reliģisko.

(Poļu preses birojs.)

Ārzemes

Jaunievēlētais pāvests Pila XI.
līdzšim bijis Milānas arķibiskaps, agrāk
izpildījis pāvesta nuncija amatu Polijā.
Pijam XI. ir plaša sinatniska izglītība;
viņš protot 27 valodas.

Parīzē, 6. februārī. .Intransigeant'
aizrāda, ka jaunievēlētais pāvests — kar-
dinals Rati — bija Gaspari grupas kan-
didāts, ta tad sagaidāms, ka Vatikāna
politikā turpināsies līdzšim ieturētais
virziens i i. par saprašanos ar Itālijas
valdību un Franciju. Kardināla Gaspari
otrreizējā iecelšana par valstssekretaro
liekas jau nodrošināta.

Kardināls Rati_ pēc «intransigeant*
informācijas ievēlēts ar Francijas un Po-
lijas kardinālu pabalstu; vācu kardinalĻ
kā to apstiprina arī Berlīnes prese, bal-
sojuši pret viņu. LTA.

StreltCVācijā.

Eilvezē, 6. februārī. (Radio.) Vis»
vācu arodsavienību valdes nolēmušas vēl
šodien pēcpusdienā griesties ar uzsau-
kumu pie sabiedrisko uzņēmumu strād-
niekiem, nekavējoties stāties pie darba.

Eilvezē, 6. februārī. (Radio.) Ber-
līnes dzelzsceļu direkcijas prezidenta
publicējis uzaicinājumu visiem streiko-
tājiem strādniekiem un ierēdņiem uzsākt
darbus trešdien, 8. februārī. Visus, kas
uzaicinājumu neievēros, atlaidīšot no
vietām.

Eilvezē, 6. februāri. (Radio.) Šo
dien turpinās Vācijas valstskancleja sa-
runas ar arodbiedrību vadošam organi-
zācijām.

Eilvezē, 6. februāri. (Radio.) Vā-
cijas finansu ministrijā jau šodienaspēc-
pusdienā sākušās apspriedes par dār-
dzības piemaksu strādniekiem un ierēd-
ņiem, lai rīt varētu iesniegt priekšlikuma
reichstagam.

Eilvezē, 7. februāri. (Radio.) Arod-
niecības vakar izplatīja uzsaukumu pil-
sētas strādniekiem ar uzaicinājumu tūliņ
atkal uzsākt darbus. Uzsaukumam

^
pie-

vienojušās arī 2/3 n0 streika vadītajiem.
Berlines pilsētas valde pieprasa darba
uzsākšanu jau šodien, piedraudot pretēja
gadījumā ar atlaišanu uz visiem laikiem.
Vairākuma zocialistu laikraksts B Vorvārts"
raksta: „Tāds streiks, ka šis, ir socics
karš." LTA.

Baltijas iūra aizsalst.

Kopenhāgenā, 6.februārī.(DPBJf
Ievērojot ļoti lielo salu, gandrīz fisas
Dānijas ostās pārtraukta kuģniecība.
Vairāk kuģi ceļā no Dānijas salām iesa-
luši; ledlaužiem nav iespējams tos at-
svabināt. Stāvoklis uz mazākām salām
uzskatams par nelabvēlīgu,_ ievērojot pār-
tikas vielu pievešanas apstāšanos. Dažos
punktos atklāta kamanu satiksme ai
salām. LTA,

Prese

..Kurjer Porannv par Latviju.
Progresīvais poļu laikraksts „ Kurjer

Poranv" 22. janvāra numurā bija ievie-
tojis rakstu „Polija un Latvija", kura
autors uz iekšēju attiecību analizēs
pamata Latvijā, nāk pie slēdziena, ka
Polijai nevajaga mainīt savas draudzīgās
attiecības ar Latviju.

Somija.

Attiecības ar Krieviju.
Helziņforsā, 7. februāri. Sojnijā

pašlaik atrodas ap 10,000Karelijas bēgļu.
Helziņforsā, 7. februāri. Apcie-

tināti daži somu komunisti, padomju
valdības spiegi.

Helziņforsā, 6. februārī. Naktī
uz 5. februārī 500 ar ložmetējiem un
šautenēm apbruņoti Krievijas komu-
nisti kareivji pārgājuši Somijas robežu
ziemeļos pie ciema Samkaski, uzbru-
kuši Kemi fabrikai, kura atrodas 40kilo-
metrus no robežas, nolaupījusi no mežu
pārvaldes kases _ 10.000 markas, dažus
zirgus, ratus, pārtiku un aplaupījuši arī
vairākus privātuzņēmumus. Somijas ap-
sardzības korpusa centrālais stabs devis
rīkojumu savām nodaļām sagatavoties
uz somu armijas pavēlnieka rīkojumu
saņemšanu.

Helziņforsā, 7. februāri. Somijas
militārās autoritātes konstatē, ka komu-
nistu iebrukumus Somijā organizējuši
Karelijā Somijas komunisti, bet ne krievu
regulārā armija. Iebrucējiem pievieno-
jušies vietējie komunisti. Iebrucēji rīko-
jušies pēc 1918. g. sarkanās kustības
metodes, apcietinādami robežsargus,
strādnieku vadoņus nekomunistus, iznī-
dinādami telefonus un aplaupīdami valsts
un privatiestādes. Iebrucēji no Sam-
kaski ciema virzas uz priekšu.

Helziņforsā, 7. februāri. Somijas
valdība šodien nosūtīja uz Maskavu pro-
testa notu pret somu robežas aiz-
karšanu. LTA.



Svejneezibas raklti. 1. burtniza. Rediģējis
A. Bandrevitfchs. (Rigā, 1921,) Lat-
vijas Svejneezibas Zentralbeedribas
ildevums. (Spiests) Akziju Sabiedr.
J. A. Kukurs, Riga. 4°. (25X17)
32 1. p. 20 r.

640. M g j k o p ī b a.
iĶule, W. Bifkviti ka fwariga ufturas

veela. Riga (1921.) Bifkvitu fabrika
W. Ķufe.Dr. „Deenas « druk. 8°(18X11)
8 1. p.

;$abeedriba BAugļu Ekfports". Kur dabo-
nami newiltotl augļu vihni ? Kā
ifmantot rnuhfu augļu dahrfus. Rigā,
1921. S-ba .Augļu Ekfports" Eefp.

Akz. Sab. J. A. Kukurs grahm. fpeeft.
16° (16X11) 8 1. p.

$abeedriba .Augļu Ekiports" Marmelāde
ka tautas bariba. Augļu kulturelā un
faimneezifka nofihme. Rigā, 1921.
$-ba .Augļu Ekfports". (Iesp.) Akz.
$ab. J. A. Kukurs 16° (16X11) 71. p.
650. Komerciālās zinības.

UJoze, Jānis, Latviešu Stenografija. Autora,
ļjatvijas Tautas Padomes Stenografiskā
Biroja dibinātajā un viņa bijušapriekš-
nieka, skolai un pašmācībai metodiski
izstrādāts kurss 20 lekcijas. Pielikumi:
Lasāms Kamols, Atslēga un Ziste-
matisks pārskats. Trešais, vairākkārt
pārstrādāts izdevums. (Rīgā) 1921.
Valters & Rapa akc. sab. spiest 8°
(23X16) 152-ļ-VI 1. p. 500 r.

690. Būvniecība.
Latvijas Lauksaimneecibas Centralbeedriba

Mālu-žagaru būves nopostitos apvidos.
<Rīgā, 1921. Iespieduma vieta neap-
zīmētajā0 (22X18) 1 L P-

7. Māksla.
750. Glezniecība.

L. T. A. Mākslas Zalons, I. Sigizmunda
Vidberga grafisko darbu (1918.—1921.)
Izstādes katalogs. 16. X. — 16. XI.
1921. (Rīgā, 1921.) Dr. .Dzintars",
8° (23X18) 3 1. p.

L. T. A. Mākslas Zalons. II. Zalona
eksponentu kopējās gleznu Izstādes
Katalogs 18. XII. 1921.—18. I. 1922.
(Rigā, 1921.) Druk. .Dzintars" 8°
(22X17) 3 I. p.

Rigas Pilsētas Mākslas Muzejs. Akadēmiķa
Bogdanova—Bjeļski gleznu izstādes
katalogs. (Rigā, 1921.) Iespiests Aleks.
Grosseta grafiskas mākslas iestādes
8(20X13) 3 1. p. 5 r.

Rozentala Mākslas Zalons. Katalogs no
Somu Mākslas izstāde L'Exposition
des Tableaux Finlandais 18. zept. —
1. okt. 1921. g. XI. (Rigā, 1921. Iesp.)
A. Grosset. 8° (22X12) 3 1. p. 5 r.

Rozentala Mākslas Zalons. XII izstāde.
Katalogs rudens izstādei 1921. (Riga,
1921.)J.Roze,8°(22X14)4nenum.l.p.

770. Fotogrāfija.
Foto un Kino tirdzneecibas nams, A. Cā-

līts, Rīgā. Saīsināts cenu rādītājs.
Oktobris 1921. (Rīgā, 1921. Speedis)
Valters un Rapa akc sab. 16°
(17X12) 36 1. p.

Latv._ Fotogrāfiska Beedriba. Foto-iz-
stādes katalogs no 20. nov. līdz
16. dec. 1921. g. (Rigā, 1921. Iespie-
duma vieta neatzīmēta) 8(18X10
8 1. p.
780. Muziķa. Dziedāšana.

Notēs.
Ābele, A. Ganiņš. Dzeesma veenai

balsij. (Vārdi — J. Raiņa) Latvju,

Mūzikas Skaņas *6 16. J. Vītola re-
dakcijā. Rīgā, 1921. K. Preediša
apgādneecibā. 4° (30X22) 3 1. p.

— Krēsla. Dzeesmaveenai balsij. (Vardi—
Fr. Bārda) Latvju Mūzikas Skaņas
J£ 17. J. Vītola redakcijā. _Rigā,
1921. K. Preediša apgādneecibā. 4°
(30X22) 3 1. p.

— Noguruse roze. Dzeesma veenai bal-
sij. (Vārdī — Aspazijas) Latvju Mū-
zikas Skaņas Ns 18. Rīgā, 1921. K.
Preediša apgādneecibā. 4° (30X22)
4 1. p.

Behrnu kokle. Ilmekletu div-, trihs un
tichetrbalfigu garigu dleefmu krahjums
jaunibai. Seftā pahrlabotā druka.
Rigā, (1921.) .Kriltigas Balfs" apg.
Dr. £ab. .Latvijas Sargs" druk. 8°
(18X11) 160 1. p.

Buchardts, J. Latvijas brivibas deenās.
Maršs. >fe 11. Muziķa no ,
29. artilērijas brig. kapelmeistara.
Rigā, (1921.) E. Martinsona īpašums.
(Litogr.) .Latvijas Sargs". 4°(33X22)
3 1. p.

— Latvju tautas dzeesmu valsis. Chan-
sonnes Latviennes valsē pēc tautas
dzeesmu motiveem. Klaveerem eerī-
kojis , 29. artilērijas brig. ka-
pelmeistars. J4> 2. Trešais izdevums.
Rīgā, (1921.) E. Martinsona īpašums.
.Latvijas Sargs". 4° (33X22) 4 1. p.

— Latvju tautas maršs. Muziķa no ,
29. artilērijas brig. kapelmeistara. J* 1.
Otrais izdevums. Rigā, (1921.) E.
Martinsona īpašums. .Latvijas Sargs".
4° (33X23) 3 1. p.

(Turpmāk vēl)

Notikumi Krievijā.

Maskavā, 3. februāri. No cietuma
atlaisti 1. februāri pret sūtniecības gal-
vojumu Latvijas pilsoņi Celmiņš, Pakal-
Hiets, Lācis un Petersons.

Maskavā, 3. februāri. Bijušais
padomju Krievijas sūtnis Latvija Ga-
jeckis iecelts par ārlietu komisariāta

kolēģijas locekli un viņam uzdots pār-
zināt Baltijas valstu lietas.

Maskavā, 4. februārī. Krievijas
valsts bankai iesniegts apstiprināšanai
Krievijas-Igaunijas kooperatīvās bankas
projekts, kura darbotos ar 6 miljoniem
zelta rubļu pamatkapitāla.

Maskavā, 4. februārī. Dzelzsceļu
aatiksine uz Krievijas ziemeļrietumu
dzelzsceļiem pilnīgi pārtraukta. Pasa-
žieru vilcieni stāv iestiguši sniegā 4 līdz
5 dienas. LTA.

Norvēģijas siļķes Krievijai.
Maskavā, 6. februārī. (Radio.)

Norvēģijas sindikāts izpildījis līgumu ar
Krieviju par 200.000 tonnu siļķu piegā-
dāšanu, Siļķu sūtījums 25 kuģos pie-
nācis Revelē. Neliela daļa sūtīta caur
Ventspili. LTA.

Parlamenta atklāšana Anglijā.
Londonā, 7. februārī. (Reuters.)

Ķēniņš Georgs parlamenta atklāšanas
runā apsveica Vašiņtonas konferences
labvēlīgos rezultātus, izteikdams savu
vislielāko gandarījumu par četru valstu
Klusā okeāna līguma noslēgšanu līdz-
šinējās angļu-japaņu savienības vietā, arī
par vienošanās panākšanu kaujas flotu
samazināšanas jautājumā. Tālāk ķēniņš
paskaidroja, ka sabiedroto valdības no-
darbinātas ar Vācijas reparaciju maksā-
jumu nodrošināšanas problēmas atrisinā-
šanu vispārēji pieņemamos noteikumos
un ar Francijas-Anglijas līgumprojektu

izstrādāšanu, kas nodrošinātu abas valstis
»Vācijas uzbrukuma gadījumā. LTA.

Jauns kabinets Itālijā.
Romā, 6. februārī. De Nikola pie-

ņēmis ķēniņa uzaicinājumu sastādīt jauno
Iltalijas kabinetu. De Nikola ir 44 gadus
vecs un līdz šimbija parlamenta prezidents,
ministra amatā viņš nekad vēl nav bijis.

.Jauno kabinetu, cik paredzams, pabalstīs
ari sociālisti. LTA.

Grleķu-turku attiecības.

Londonā, 7. februāri. (Radio.)
Turku nacionālistu ārlietu komisārs
Juzufs Kemals izbraucis no Angoras, lai
apspriestos par grieķu-turku kāja likvi-
dēšanu ar Anglijas, Francijas un Itālijas
valdībām. LTA.

Rūgšana Indijā.
Londonā, 6. februāri. (Reuters.)

Indijas lietu ministrija oficiāli ziņo:
Angļu komisārs Gorakpurā telegrafē,

ka ap_2000 indiešu uzbrukuši policijas
iestādēm Haurihauras ciemā, pie kam
divus subinspektorus un 15 policistus
nogalināja. Ēkas nodedzinātas. Dzelzs-
ceļu satiksme pārtraukta un stāvokli mi-
nētā rajonā uzskata par nopietnu.

No Bareili pilsētas ziņo, ka tur, neska-
toties uz administrācijas aizliegumu,
4. februārī sarīkota angļiem naidīga de-
monstrācija, kurā piedalījās ap 5000
indiešu. Demonstrantus izklīdināja, bet
pēc tam tie salasijās vēl lielākā skaita
un uzbruka pilsētas pārvaldes namam.
Policisti atklāja uguni un uzbrucējus
atsita. Divi ierēdņi ievainoti, indiešu
pusē krituši divi un ievainoti pieci. Lai
novērstu nemieru atkārtošanos, izsaukts
karaspēks. LTA.

Notikumi Persija.
Teheranā, 4. februārī. (Reuters.)

Žandarmērijas nodaļa pulkveža Lahuti-
Chana vadībā pēc asiņainas cīņas ar
kazakiem ieņēmuse Tavrisu. Daļa kazaku
padevusēs. Lahuti-Chans ir populārs
Persijas demokrātu vadonis. LTA.

Rīga,
Paziņojums.

Ceturtdien, š. g. 9. februārī no pulk-
sten 9 rītā līdz 5 pēc pusdienas, tilta
nosvarošanas dēļ tiks pārtraukta satiksme
uz Rīgas vecā dzelzstilta pār Daugavu.

Apriņķa ceļu inženieris A. M a n g u 1s.
Darbvedis R. P o r m a 1 s.

Nedējas ziņojums par saslimšanas
gadījumiem ar lipīgām slimībām Risa,
ko reģistrējuse laikā no 1922. g. 29. jan-
vāra līdz 4. februārim Rīgas pilsētas
statistiskā valde pēc ārstu paziņojumiem

n "Ig 9
Slimības nosaukums "3 2»«*» n5/3 ao

Tvphusabdom Vēdera tīfs ... 2
Typhus exanth .... Izsituma rīts . . 12
Febris recurrens . . . Atgulās drudzis . —
Febris interni. .... Purva drudzis . . —
Variola et variolois . . Bakas 2
Morbilii Masalas .... 4
Scarlatina Šarlaks 15
Tussis convulsiva . . Garais klepus . . 1
Diphtheritis Difterits .... 3
IniluenzacumPneumonialniluenca .... 44
Cholera asiatica . . . Āzijas koliera . . —
Dysenteria ..... Asins sērga . . 1
Parotitis epidemica . . Ģīmja satūkums . 1
Vulvo-Vaginitis gonorrhoica —

Māksla.
Nacionālais teatrs. Trešdien, 8. fe-

qruarī, pulksten 7 vakara Annas Brigader
revolūcijas laika drāma .Ausmā".
Ceturtdien,_9._ februārī, pulksten 5 vakarā
skolēnu izrādē Šekspira traģēdija .Ka-
ralis Līrs". Griežam mācības iestāžu
vērību uz šī klasiskā darba izrādi. Bi-
ļetes pārdos komplektos un atsevišķi (jā-
uzrāda skolas apliecības). Piektdien, 10.
februārī, Raiņa velnu nakts .Spēlēju,
dancoju". Sestdien, 11. februārī,
Moljēra komēdijas »Tartifs*_ un
.Skapena nedarbi" Tuvākās no-
vitātes : Sardū .Grafs de Rizors"
(jaunnedēļ) un Bomaršē .Trakā
diena" (.Figaro kāzas").

Teātra birojs.

Tirdzniecība un
rūpniecība.

Kursi.

Vtlitt R l g a
.

8 februārī.

Angļa mārciņa 1000—1020
Amerikas dota» ....... 22925—235.25
Francija» franks 19.50—20 00
Beļģijas franks 18.50—1900
Šveices banku ........ —
Itālijas U'ra —
Zviedrijas krotsa 60.00—61-00
Dānijas krona 47.00—480«
Norvēģijas krona . . . . v . . 37.50—3850
AustrSjaa krona . —
Čechija» krona 433—443
Holandes guldo-tls 86J25—87.75
Vācijas marka ........ 1.12—1.17
Ostrublla —
Somijas marka 4.71—4.81
Igaunijas marka ........ 0.68-0.73
PoUjaa marka . 0.09—0.10
Padome* rbļ —
Zelta iranks (lats) 50.00
10 rbļ. selts 1125.00

Rīgā, 1922. g. 8. februārī.

Vatēts krāj- un kredītbanka
J, Friedmanis, K. BēraiņJ.

Liepājas ostā ienākuši kuģi.
1922. g. 5. februārī.

64. Balholm, norvēģu tvaikonis, kapeinis Lie,
no Flekkefjon ar 710 mucām eļļas un 8126
mucām siļķu.

65. Greif, vācu tvaikonis, kapteinis Zielke, no
Stetines ar 700 ton. jaukta lādiņa.

No Liepājas ostas izsējuši kuģi.
1922. g. 4. februāri.

31. Corona, somu tvaikonis, kapteinis Latinens,
uz Hulli ar pitpropsu 520 kb. as.

43. Gratia, vācu tvaikonis, kapteinis Nikolaisens,
uz Bonesu ar 660 as. stutmalkas.

63. Baltriger, angļu tvaikonis, kapteinis Eveta,
uz Dancigu un Londonu jaukts 80 tou.

1922. g. 5. februāri.
51. Kriembild, vācu tvaikonis, kapteinis Stovazs,

uz Okselsundu ar balastu.
62. Robert Maersk, dāņu tvaikonis, kapteinis

Mortenzens, uz Londonu ar 398 std. planku.
48. Kolsdai, norvēģu tvaikonis, kapteinis Nielsena,

uz Tini ar 193 std. planku.
Liepājas ostS 3. februāri atradās 44 kuģi .

izgājuši 3. 4. febrnari osti atradās 41 kuģis,
ienākuši 2 kuģi, kopa 43 kuģi. izgājuši 3 kuģi,
5. februāri osta atradās 40 kuģi.

Telegramas.
(Latvijas telegrāfa aģentūras ārzemju telegramsa.)

R e v e 1ē, 6. februārī. (ETA.) Par
Igaunijas priekšstavjiem Dženovas kon-
ference iecelti: finansu ministrs Vestels,
parlamenta loceklis Strandmans, un Igau-
nijas sūtnis Parizē Pūsta. Delegācijas
padomnieki būs Maurits un Luters.

Helziņforsā, 7. februārī. Noskai-
drots, ka iebrukums Somijā nav uzska-
tams par komunistu sacelšanos. Šinī
gadījumā darīšana bijuse vienīgi ar lau-
pītāju bandām, kuru darbību uz visstin-
grāko apkaros. Ministru prezidents
Vennola paskaidro, ka bandītiem bijuši
gan sakari ar Somijas komunistiem, kuri
mēģinājuši sagatavot zemē sacelšanos,
bet bez panākumiem. Pēc pēdējām ziņām,
laupītāji atstājuši Kareliju, un atsvabinātos
apgabalos valda atkal miers un kārtība.
Prese prasa karastāvokļa ievešanu So-
mijas pierobežas apgabalos.

Varšava, 7. februāri. (RadioO Ziņa
par kardināla Rati ievēlēšanu par pāvestu
Varšavā uzņemta ar sajūsmu. Jaunais
pāvests, kardināls būdams, 3 gadus pa-
vadījis Polijā smagajā vācu okupācijas
un krievu-poļu kara laikā. Varšava ar
pateicību atceras kardināla sirsnīgās sim-
pātijas pret poļu tautu un Varšavas ie-
dzīvotājiem.

Eilvezē, 7. februārī. (Radio.) Šveices
nacionalpadome ar 107 pret 34 balsīm
pieņēma likumu, ar kuru sodāma ari
nemieru sagatavošana pret valsts drošību.

Londonā, 7. februārī. (Radio.)
Indijas parlaments pieņēmis rezolūciju
par vēlēšanu tiesību piešķiršanu sie-
vietēm Bombejas un Madrasas pro-
vincēs.

Londonā, 7. februāri. (Radio.)
Parizes laikraksts .Gaulois" apvienosies
ar „Le Figaro".

Londonā, 7. februārī. (Radio.)
Čiles ministru kabinets atkāpies.

Redaktora: M Arona.

līgas apgabaltiesa, i. ttoiMala,
uz lik. par laul. 77. p. pamata, ar šo
dara zināmu, ka tiesa 19. decembri
1921. g. Jūlija Šmidta, saukta Ozols,
prasības lietā pret Olgu Viktoriju
Smidt, saukta Ozols, dz. Krauze, par
laulības šķiršanu aizmuguriski no-
sprieda: šķirt slēgtu Valkas Lugažu
baznicā 1900. gadā 7. maijā starp Jūliju
Šmidtu un Olgu Viktoriju Smīdt, dz.
Krauze, laulību atbildētājas Olgas Vik-
torijas Šmidt vainas dēļ, prāvnieku ne-
pilngadīgos bērnus Otiliju Paulini,
Hermani Gotfridu un Valliju Olgu at-
stāt prasītāja audzināšanā, piedzīt no
pra.-ītāja par labu valstij 400 rbļ. tiesas
nodokļa, uzlikt atbildētājai par labo
prasītajam 919 rbļ. tiesas un lietas ve-
šanas izdevumus.

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

Rīgā, 1. februāri 1922. g. 43609
Priekšsēd. b. Jakstiņš.

Sekretāra v. Stūre.

Rīgas apgabaltiesa, 1. civilnod.,
uz dv. proc. lik. 293., 295-, 298., 301,
309., 311. p. p. pamata, uz Oskara
Losberga (ari Lorberga) Ingumu viņa
prasības lietā pret Emmu Karlini Los-
berg (ari Lorberg), dzim. Kalējs, par
laulības šķiršanu, uzaicina pēdējo, ka-
ras dzīves vieta prasītajam nav zināma,
ierasties tiesā četru mēnešu laika
no šī slud. Iespiešanas dienas .Vaid.
Vēstnesī*.

Pie lūguma pielikti: laulības apliecība
un apliecība par prombūtni — ar no-
rakstiem.

Ja atbildētāja nolikts laikā neierādīsiet
personīgi vai caur pilnvarnieku, tikt
nolikta tiesas sēde lieta* klausīšanai
aizmuguriski. 43642

Rīgā, 2. febrnari 1922. g.
Priekšsēdei, b. J. Jakstiņš.

Sekretāra v. Stūre



Paziņojums.
Finansu ministra biedrs š. g. i. }e.bināri atļāvis (1920. g. 28. septembri

apstiprinātas)

Hifss flriaiahn bh rspnieias
litiju sab, JIOI" iiitajiein:
1) 1.500.000 Latv. rbļ. liela pamatkapitāla
(300 akcijas ā 5000 L. rbļ.) pārvērtēšanu
45.000 zelta frankos, 300 akcijās a 150
zelta franku, un 2) jaunu akciju izlaidumu
par 255.000 zelta frankiem, 1700 akcijām
i 150 zelta franku, palielinot kopsumā
akciju kapitālu līdz 300000 zelta frank
2000 akcijām, _ ā 150 zelta franku, grozot
attiecīga kārta statūtu § 14.

7hdzn. un b. n.pr. A. K a c e n s.
Par vec. sev, uzd. ier. (paraksts)!

ftigas apgabaities. 3. civilnod.
« dv. tles. lik. 2011., 2014. un 2019.
1 p. pamata paziņo, ka pēc 1919. g,
19

^
novembri (2. decembri) Kislovod-

skā mirušā Eduarda Franča dēla
H e n i ša ir atklāts mantojums, un
uzaicina, kam ir »z šo mantojumu,
'ai sakarā ar to, tiesības kā mantin.,
iegatar., fideikomisarijiem, kredifor. un
t. t., pieteikt šīs tiesības minētai tiesai
sešu mēnešu laikā, skaitot no šī
sludinājuma Iespiešanas dienas .Vaid.
Vēstnesī* .

Ja minētās personas savas tiesības
isgšā uzflādita termiņā nepieteiks, tad
'fņas atzīs ka šis tiesības zaudējušas.

Rigā, 27. janvāri 1922. g. N* 1107.
Priekšsēd. v. D. Cimmermans.

Sekretārs A. Kalve.

Rīgai apgabaltiesa, 11. HDaMaļa,
saskaņa ar savu š. g. 10. janvāra lē-
mumu, meklē Pēteri Jāņa d. Annaiti,
29. g. vecu, dzimušu Svētes pag., Jel-
gavas apriņķī, kurš aršās tiesas 1921. g
4. jūnija spriedumu az sodu lik. 581. p.,
I. d. pamata sodīts ar 4 mēnešiem
cietuma, kāds spriedums ir stājies li-
kumīgā spēkā un izpildāms.

Visas iestādes un amatpersonas, kū-
jām būtu zināma tagadēja Annaita
dzīves vieta, tiek lūgtas to apcietināt,
paziņojot apgabaltiesai.

Rīgā, 31. janvārī 1922. g. LXs872/21
Priekšsēdētāja v. Ve i d n e r s.

Sekretārs Akermans.

Uz Liepājas apgabaltiesas re-
ģistrācijas nod. pārziņa lēmumu
3. novembrī 1921. g., apgabaltiesas
reģistrācijas nodaļas biedrību un viņu
savienību reģistra 1. daļā, 65. lapa ir iz-
darīta atzīme par to, ka 18. septembrī
1921. g. .Kuldīgas latviešu dziedāšanas
un mūzikas biedrības' pilna biedru sa-
pulce nolēmuse likvidēt biedrību,
pievienojoties «Jaunatnes savienības Kul-
dīgas organizācijai" un ka likvidācija
nobeigta 25. septembri 1921. g.

Liepājā, 3i. janv. 1922. g. Jfe 55/20. g.

Reģis'r. nod. pārzinis Ci ne els.
Par sekretāra pal. J. Aldermans.

Liepājas apgabalt. reģ. nodaļa
uz civ. pr. lik. 146071. p. pamata pa-
ziņo, ka saskaņā ar tiesas lēmumu
19. decembrī 1921. g. kooperatīvu sa-
biedrību un viņu savienību reģistra
1. daļā ir ievests kooperatīvs" zem no-
saukuma: .Ventspils braucēju artelis
.Smagais", kūja valde atrodas Vents-
pilī.

Liepājā, 31, janv. 1922. g. 145/21.
Reģ. nod. pārzinis: C i n c e. 1 s.

Par sekretāra pal. J. Aldermans.

i iepājas apgab. tiesa, reģ. nod.,
uz civ. proc. likuma 1460/71. p.
pamata, paziņo, ka saskaņā ar tiesas lē-
mumu 5. decembri 1921. g., bie-
drību un viņu savienību reģistra 1. daļā
ir ievesta biedrība zem nosaukuma:
.Ventspils _ latviešu biedrība", kuras
valde atrodas Ventspilī.

Liepājā, 31. janvārī 1922. g. 135/21.
Reģistr. nod. pārz. C i n c e 1 s.

Par sekretāra pal. J. A1 d e r ma n s.

Papildinot sludinājumu par 16. tabr,
š. g., noturamo slēgto konkurenci,

fcaja saiīnledlsa; ainaMe
paziņo, ka minētā konkurencē vēl tikt

iepirktas l

liii mi lāiiu. 28 oi.
sp. 11ii.

Konkurences noteikumi paliek tie paši,
kā uz citiem iegādājamiem priekčmetie*».

Rīgas apgabaltiesas Rīgas ap-
riņķa tiesu pristavs

paziņo, ka saskaņā ar Rīgas apr. III. iec.
miertiesneša spriedumu 20. februāri
1922. _g., pulksten 12 dienā, Plāteres
pagasta, .Kāpostiņos* izpārdos Otto
Kalniņa kustamu mantu, sastāvošo no
23 birkaviem siena, novērtētu par
8.300 rbļ.

Tiesu pristavs A. Ozoliņš.

Rīgas apgabaltiesas Rīgas ap-
riņķa tiesu pristavs

paziņo, kā saskaņā ar Rīgas apriņķa
I. iec. miertiesneša spriedumu, 26. fe-
bruāri 1922. s„ pulksten 11 rītā,
Majoru stacijā izpārdos mirušā
Teodora Dambes kustamu mantu, sa-
stāvošo no restoiācijas galdiem, bufetes,
krēsliem un traukiem, novērtēto par
4.862 rbļ.

Tiesu pristavs A. Ozoliņš.

Rīgas apgabaltiesas Rīgas ap-
riņķa tiesu pristavs

paziņo, ka saskaņā ar Rīgas apgabal-
tiesas spriedumu, 21. februāri 1922. g.,
pulksten 10 rīta, Jaunpils pagastā,
.Dzeņu" mājās, izpārdos Eduarda
Turka kustamu mantu, sastāvošo no
dažādām mēbelēm, , novērtēto par
2.550 rbļ.

Tiesu pristavs A. Ozoliņš.

Gitu iestāžu slud.
Liepāji kara ostas bitoUn

ir vajadzīga

150—200 kub. asis laba,
sausa dedzināma malka.

Piedāvājumus, apliktus ar attiecīgu
zīmognodokli, iesniegt Liepājas kafa
ostas darbnīcām, līdz 15. februārim
1922. g. 2 _

Kabiles pag. valde
ziņo, ka no 1, februāra i. g., Kabiles
pagasta nama atvērta

Jtesistii liĶ,
ar darbības rajonu Kabiles pagasts.

Pag priekšsēd. F. Vēvers.
Darbvedis A, S p ē I m a n s.

Ziemeļi laistaipigā tieiMM, Iii,
pieteiktas par zuduSfim sekošas no šīs
biedrības izdotas noguldījumu sTmss»
un proti uz E. M. Levv vārda, zem J* 2792
un 2793, uz 10,800rbļ., kādēļ kreditbiedr.,
pamatoj. uz 29. apriļa 1920. g. lik. (Vaid.
Vēstn. J* 97), uzaicina visus, kam pie
minēt, zīmēm būtu kādi likumīgi prasi-
ļumi, pieteikt tādas sešu mēnešu laikā,,
skaitot no šī sludin. iespieš. dienas .Vaid.
Vēstnesī", ziemeļu savstarp. kreditbiedr.
pretējā gadījumā augšmin. noguld. zīmes;
j5ēc notecēj. term. tiks ieskāt, par n e d e -
r ī gā m un viņu vietā izd. jaunas zīmes. >

Drr_ekcija. _

AkcijiTsabiedrības Aug. I
Birkhans un b-dri valde

iūdz akcionārus ierasties uz

ārkārtēju sapulci
Rīgā, Marijas ielā ?* 4a, 1. marta* J. 8v

pulksten 5 dienā.
Dienas kārtība:

1) Statūtu pārgrozīšana un jauna akcij»*
izlaišana.

2) Sabiedrības darbības paplašināšana.
3) Valdes ziņojumi.
4) Dažādi jautājumi. Yalj*^—

Latvijas augstskolai IsāitlmacHe**
karte Nr. 5312. uz Hlldas Sltlņ *a«ļ*
pazaudēta un ar šo tiek izsludināta
par nederīgu.

Latvijas augstskolas leģitimācija»

karte Nr. 3068, uz Edgara MUIenbac*»
vārda pazaudēta un ar šo tiek lasmai-
nāta par nederīgu.

Šfifiņū pag. valde,
Kuldīgas apr., ar so izsludina par ne-
derīgiem, ka nozaudētus: Latvijas

iekšzemes pasi, izd. no šīs pag. vaiaes

15. novembrī 1920. g., zetn J* 8«-A"
kara klausības apliecības dublikātu , ua.
no Aizputes-Kuldīgas apr. apsardzības
priekšn., oktobra mēn . 1920. g-. ze*

N° 936, uz Indriķa Jāņa d. Sprosa >-
Sātiņos, 23. decembri 1921. g,

PagaMajraļde^
~^^&mm%T®āšrs»
Trešdien, 8. februāri, pulksten 7 vaK"

„JļMSttMn"
Ceturtdien, 9. febr.. plk. 5 dienā, skol. iw

„ttavāllā Mīs".

i mm sjudiKaij-uf-ju
Latvijas karatiesa,

pamatojoties uz savu rīcības sēdes lē-
mumu un sara tiesu lik. 951. un 953. p
asekle: robežsargu pulka dižkareivi
Robertu Jēkaba d. Mllnl, kufš ap-
vainots par aoziegum., Kas paredzēti
kafa soda tikumā 192. p. II. d. 128. un
133. pantos.

Minētais dižkareivis Milnis, dzim.
1888. g., latvietis, luterticīgs, pagasta
skolas izglītība, pēc nodarbošanās zem-
kopis, Cēsu apr., Mēdzūlas pagast ā pie-
derīgs.

Personām, kurām būtu zināma viņa
uzturēšanās vieta, nekavējoties ziņot
kapa tiesai, vai tuvākai policijai, kurai
to arestēt un nogādāt pēc piederība».

Kāja tiesas priekšsēdētājs
pulkv.-leitn. J. Birkensteins.

Sekretārs, k. t. iet A. Rumpc.

Rīgas apg. tiesa, 1. civilnod.,
u civ. proc. lik. 293, 295, 298, 301,
S09, 311. p. p. pamata, _uz Mārtiņa
Jāņa Pētera d. Ozoliņa lūgumu vtr;a
prasības lietā pret Emiliju Karlini Ozoli ņ,
dz. Kārkliņ par laulības šķiršanu, uzaicina
pēdējo, kuras dzīves vieta prasītājam nav
zināma, ierasties tiesā četru mē-
nešu laikā uo šī sludināj. iespiešanas
dienas .Vaid. Vēstn".

Pie lūguma pielikti: laulības apliecība,
?bērnu dzimšanas apliecība un noraksti!

Ja atbildētāja noliktā laikā neiera-
dīsies personīgi vai caur pilnvarnieku,
Hks nolikta tiesas sēde lietas klausī-
iiaiai aizmuguriski.

Rīgā, 1. februāri 1922. g. 43605
Priekšsēdei, b. J. Jakstiņg.

Sritretara v. Stūr e.

Rīgas apgabalt. 3. civilnodaļa,
az civ. ties. lik. 1987., 2011.—2014. un
£079. p.p. un Bslt privatties.kop. 2451. p».
pamata, uz lamatas Novikova's
pilnv. zverin. advokāta J. Eljaševa
lūgumu uzaicina vssas personas, kūjām ir
kaut kādas pretenzijas, " strīdi vai ierunas
pret šai tiesā 31. _ janvārī 1922. g.
publicēto, 14. jūnijā 1919. gadā
Vitebskas gub. miruša stacijas priekš-
»ieka Fedora Vasija d. Novikova 110t.
testamentu, kā arī visas personas, kurām
k kaut kādas tiesības uz mir. Fedora
Novikova «antojumu vai sakarā ai So
manioj., kā mantin., iegatarij., tideikom.,
parad'ievēj. 0.1.1., pieteikt savas tiesības,
pretenz, vd ierunas min. tfesai sešu
mēnešu laika, skaitot no ii sludinaj.
Iespiešanas dfeaas ,Valdības Vēstnesī*

,5a tas minēta termiņa nebūs izdarīts,
tad minētās personas atzīs kā atteikušās
no Ierunām un zaudējušas savas tiesības.
bet testamentu pasludinās par likumīgā
spēkā gājušu.

Rigā, 2. iebruari 1922. g. 992
Priekšsēdētāja v. V e i d n e r s.

sekretārs A. Kaive.

Rīgas apgabalt. 3. civilnodaļa,
uz civ. ties. lik. 2011.. 2014. un 2019.
p. p. pamata paziņo, ka pēc 1917. gada
28. oktobrī Riga miruša Inta Kri-
stapa dēla Sevišķo, ai. S e -
v i š k i s, ir atklāts mantojums un
uzaicina personas, kam ir uz šo manto-
jumu vai sakarā ar to kādas tiesības,
kā mantiniekiem, legatarijiem, fideikomi-
sarijiem, kreditoriem u. t. t., pieteikt šīs
tiesības sešu mēnešu laikā minētai
tiesai, skaitot no sludinājuma
iespiešanas dienas.

Ja minētās personas savas tiesības
augšā uzrādītā termiņā nepieteiks, tad
riņas tiks atzītas kā sīs tiesības zaudē-
jušas.

Rīgā, 27. janvāri 1922. g. Ns 1121.
Priekšsēd. v. D. Cimmermans.

Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civiln.
uz civ. ties. lik. 2011., 2014. un 2019.p.p.
pamata paziņo, ka pēc 1901. g. 5. jūnija
Bolderajā mir. Heinricha Eduarda Pēlēja
d. Jiirgensena ir atklāts mantojums, un
uzaicina, kam ir uz šo mantojumu, vai
sakarā ar to, tiesības kā mantinie-
kiem, legatarijiem, fideikomisarijiem,
kreditoriem un t. t., pieteikt šīs tiesības
minētai tiesai sešu mēnešu laika, skaitot
no šī sludinājuma iespiešanas dienas.

Ja minētās personas savas tiesības
augšā uzrādītā termiņa nepieteiks, tad
Tinas atzīs kā šīs tiesības zaudējušas.

Rīgā, 27. janvārī 1922. g. J* 1125.

Priekšsēdētāja v. D. Cimmerrnana
Sekretārs A. Kalve,

.

Liepājas apgabaltiesa
uz sava lēmuma 2. februārī 1922. g.
pamata uzaicina 27. martā 1921. g. Lie-
pājā mirušā Johana Kārļa d, Stammera
mantiniekus, kreditorus, legatarus,
fideikomisarus un visas citas per-
sonas, kam varētu būt kādas liesibas
vai prasības uz atstato mantojumu,
pieteikt viņas tiesai sešu mēnešu
laikā, skrfotno sludinājuma iespiešanas
dienas .Valdības Vēstnesi*.

JTiesības un prasības, par ktrrām ne-
bes paziņots tiesai minētā laikā, tiks
atzītas par zaudētām uz visiem laikiem.

Liepājā, 3. febr. 1922. ?& 473/22
Priekšsēd. b. V. B i e ne n 51 a m s.

Sekretāra pat. r. 1. E. Min.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnod.
atklātā tiesas sēdē 1922. g. 17. janvārī
izklausīja Marijas Oailin lūgumu dēļ ku-
ratela atcelšanas par prombūtnē esošās
Marijas Gailin mantu, nolēma: ar tie-
sas lēmumu no _ 1920. g._ 15. jūlija par
bezvēsts prombūtnē esošās Marijas Gai-
lin mantu iecelto kurateli atcelt, par ko
ar pavēli paziņot Allažu pagasta tiesai;
šo lēmumu publicēt civ. proc lik. 1944. p.
kartībā.

Rīgā, 30. janvāri 1922. g. J* 979
Priekšsēd. v. V e i d n e r s.

Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnod.,
pamatojoties uz 1920. g. 18. marta li-
kuma par vienīgo maksāšanas līdzekli
un civ. pr. lik. 2060. un 2062. p. p.,
ievērojot Jēkaba Jēkaba d. Lielklkuta
lūgumu un savu lēmumu no 1921. g.
17. decembra paziņo, ka lūdzējs pa-
rādu uz obligācijas par 1,200 rbļ. no
1900. g. 28. augusta zem N! 285, ap-
stiprinātas uz nekustama īpašuma Cēsu
apr., Cesvaines muižas zemnieku ,Le-
jas-Dreiko* mājām zem zemes grāmatu
reģistra Jvfe 628, izd. no Jēkaba Jēkaba
d. Lielkikuta par_ labu Andrejam Jāņa d.
Beševskim, cedētu uzrādītājam, — ir
iemaksājis tiesas depozītā 800 rbļ. Latv.
vai. deļ augša minētās obligācijas pa-
rada dzēšanas.

Tāpēc apgabaltiesas 3. civilnodaļa
uzaicina visas personas, kurām būtu
tiesības uz augša aprādīto obligāciju,
pieteikties tiesā viena mēneša laikā,
skaitot no dienas, kad šis sludinājums
iespiests ,Vald. Vēstnesī", an aizrāda,
ka ja šīs personas nof. laikā nepieteik-
sies

^
parādu atzīs par samaksātu un

lūdzējam dos tiesību prasīt parāda dzē-
šanu zemes grāmatā.

Rīgā, 30. janvāri 1922. g. Nt 1034.
Priekšsēdētāja v. V. Freimanis.

Sekretārs A. Kaive.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa
atklātā tiesas sēdē 1922. g. 10. janvārī
izklausīja Emmas Treiman lūgumu dēļ
kuratela iecelšanas par prombūtnē_ eso-
ša Eduarda Treimana mantu, nolēma:
par prombūtnē esošā Eduarda Treimana
mantu iecelt kurateli, par ko ar pavēli
paziņot attiecīgai bāriņu tiesai; šo lē-
mumu publicēt civ. proc. lik. 1944. p.
kārtībā.

Rīgā, 28. janv. 1922. g. Ne 1007.
Priekšsēd. v. V e i d n e r s.

Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnod.,
pamat, uz 1920. g. 18. marta likuma par
vienīgo maksāšanas līdzekli un civ. pr.
lik. 2060. un 2062. p. p., ievērojot
D o n a s zemes bankas aizgādņu
G. Zemgaļa, H. Dzelzīša un A.Timmer-
maņa lūgumu un savu lēmumu'*no
1922. g. 24. janvāra paziņo, ka pa-

rādnieks Jānis Pētera d. Vagalis parādu
uz obligācijas par 7,000 r. apstiprinātas
1912. g. 12. marta zem N° 330, uz ne-
kustama Īpašuma Cēsu apriņķī, Saikavas
muižas zemnieku .Pleše-Vaggul Ka 120*
mājam zem zemes grāmatu reģ.
Ne 1219, izdotas no Jāņa Pētera d. Va-
galiņa par labu Donas zemes
bankai, — ir samaksājis 1921. g. 29.
novembrī, bet šī augšā minēta obligācija
nevar tikt izsniegta atpakaļ parādniekam
Jānim Vagalim dēļ dzēšanas zemes
grāmatās, tamdēļ ka ir gājusi zuduma.

Tāpēc apgabaltiesas 3. civilnodaļa uz-
aicina visas personas, kujani buru tie-
sības uz augšā aprādīto obligāciju, pie-
teikties tiesā viena mēneša laika, skaitot
no sludinājuma iespiešanas dienas .Val-
dības Vestn." un aizrāda, ka ja šīsperso-
nas noteiktā laikā nepieteiksies, obligac.
atzīs par iznīcinātu un lūdzējam dos
tiesību prasīt parāda dzēšanu zemes
grāmatā.

Rīgā, 28. janvāri 1922. g. J* 1147.

Priekšsēdētāja v. V e i d n e r s.
Sekretārs A. Kalve.

Sīgas apgabaltiesas III. civilnodaļa,
atklāftā" tiesas sēde 24. janvārī š.g„
izklausīja Martina Miķeja d. Miezis
lūgumu dēļ obligāciju atzīšanas par
dzēstām, nolēma: atzīt par iznīcinātam
sekošas obligācijas: 1) obligāciju par
25,000 r., apstiprinātu 11. jūnijā 1909. g.
ar Ns 1042, uz nekustama īpašuma Rīgā,
II. hip. iec. ar zemes grāmatu reģistra
.Nš 913, Vidzemes savstarp, kreditbiedr.
par labu, cedētu blanko, un 2) obligac.
par 3,500 r., apstiprinātu 15. janvārī
1910. g., ar Nš 95 uz ta paša nekust,
īpašuma, tai pašai kredītbiedrībai par
labu, cedētu bianko, par ko publ. civ.
proc. lik. 2086. p. kārtībā; šī lēmuma
norakstu izdot lūdzējam iesniegšanai
Rīgas-Valmieras zemes grāmatu nodaļai
minēto oblig, dzēšanai zemes grāmatās.

Rīgā, 30. janvāri 1922. g. J* 483.
Priekšsēd. v. Ve i d n e r s.

Sekretārs A. Kalve.

Jelgavas apgabaltiesa,
uz civ. ties. kārt. 1967., 2011.—2014. un
2079. p. un vietējo privāttiesību 2451. p.
pamata, uzaicina visus, kam būtu kādas
ierunas pret Vittenbergā 10 maijā
1920. gadā mirušās Dorotejas fon
Flrks, dzim. ion Šopink, testamentu no
21. marta 1918. gada, vai kas vēlētos
pieteikt savas tiesības uz mtaetā Doro-
ttjas fon Firks, dzim. fon Sopink, man-
tojumu, kā mantinieki, legatari, fidei-
komisari, kreditori un t. t., pieteikt
tādas ierunas vai tiesības šai tiesai
sešu mēnešu laikā, skaitot no
sludinājuma iespiešanas .ValdibasVēstn*.

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

Jelgavā,31.janv. 1922.g. L.Ks220/22.g.
Priekšsēdētāja v. M a t i s 0 n s.

Sekretārs Sandersons.

Jelgavas apgabaltiesa,
uz 1921. g. 1. februāra lik. par laulību
41. un civ. ties. lik. 339., 366., 693.,
700., 704. un 711 p pamata, ar
šo dara zināmu Andrejam Janovskim,
ka tiesa 3. dtc. 1921. g., aizmuguras
nosprieda viņa laulību ar Grietu
Janovski, dzim. Kleger, šķirt.

Jelgavž, 24. janvārī 1922. g.
Priekšsēdētāja b. v. R. Millers.

Sekretārs Zandersons.

ielgavas apgabalt. reģ. nodaļa,
pamatodamās uz civ. t. lik. 1460?i. p. pa-
tiņo, ka minētā tiesa, civilnodaļas
30. janv. 1922. g. atklātā sēdē nolēma
reģistrēt Slokenbekas savstarpējo
usunsspdrosinžšanas biedrību, ie-
vedot viņu kooperativu sabiedrību
reģistra pirmajā daļā.

Biedrības valdes sēdeklis atrodas
Slokenbekas pagasta namā.

Jelgava, 1. februāri 1922. g.
Reģistr. nod. pārz. tiesn. R. MUllers.
Sekretāra pal. v. i. D. Lešinskis.

Jelgavas apgabalt. reģ. nodaļa,
pamatodamās uz civ. ties. lik. 1460ri. p.
paziņo, ka minēta tiesa, civilnodaļas
30. janv. 1922. g. atklātā sēdē nolēma
reģistrēt Naudltes-Jaunsesavas sav-
starpējo ugunsapdroslnašanas bied-
rību, ievedot viņu kooperativu sabied-
rību reģistra pirmajā daļā.

Biedrības valdes sēdeklis atrodas
Naudites pagasta namā.

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

Liepājas apgabaltiesa,
saskaņā ar savu lēmumu no 30. dec.
1921. g. uz Annetes Priedfņ lūgumu un
pamatojoties uz civ. proc. lik. 293., 301.
un 309. p. p., uzaicina atbildētāju
Antonu Augusta d. Priediņu, kura dzīves
vieta nezināma, četru mēnešu laikā
ierasties šai tiesā, saņemt norakstus no
viņa sievas Annetes Priediņ iesūdzības
raksta viņu laulības šķiršanas lietā un
uzdot savu dzīves vietu Liepājas pilsētā.

Ja minēta laikā aicināmais neierastos,
lietu noliks uz termiņu un izspriedīs
bez viņa klātbūtnes, ja ieradīsies, bet
savu dzīves vietu Liepājā neuzdos, aici-
nājumu uz tiesas sēdi un visus pārējos
papīrus atstās tiesas kanclejā.

Liepājā, 16. janv. 1922. g. Nš 334/21
Priekšsēdei, b. V. B i e n e n š t a m s.

Par sekretāru B. Zumbers.

Liepājas apgabaltiesa
uz 1921. g. 1. februāra likumu par lau-
lību 50. un 77. p. p. 20. okt. 1921. g.
aizmuguriski nosprieda: starp Ansi
Minceru un Annu Mincer, dzim
Grunberg, 27. decem. 1907. g. Grobiņā
slēgto laulību atzīt par šķ i r t u.

Liepājā, 16. janvārī 1922. g. J6 9/21
Priekšsēdei, b. V. B i e n e n št a m s.

Par sekretāru B. Zumberg.
~

iespiesta vsteia tipogrāfijā.

Dielzscelu virsvalde ^^iMTrrt
KONKURENCI

uz 1000 ruļļu jumta papes piegādāšanu.
Tuvākus paskaidrojumus sniedz materiālu apgādība, istabā 136 darb»

dienās no oulksten 12—3. 1

Dzelzsceļu virsvalde """»i \JF*~

KONKURSU
uz 13056 klg albuma papira, 8190 klg konceptpapir»

un 1638 klg balta bristolkartoha piegādāšanu.
Dēļ tuvākiem paskaidrojumiem un specifikacijām griestles dzelzsceļu vļ|g.

valdē, istabā 136, no pulksten 12—2.
___3

Latviešu savstarpīgas apdrošināšanas biedrības

pilna biedru sapulce
notiks 18. februāri 1922. S.. pīkst. 1 dienā, Jelgava, Katoļu ielā J* 44 (lektoru salē),.

Dienas kārtība:
1) Gada pārskats. 4) Budžets.
2) Uzraugu un revizijas komiteju zi- 5) Dažādi pārspriedumi par biedrības

nojumi. darbību.
3) Turpmākas darbības plāns. 6) Vēlēšanas.

Biedrus lūdz ierasties. Valde.
Piezīme. Ja šinī sapulcē nesanāks pēc statūtiem noteiktais biedra

skaits, tadotra, salēja sapulce notiks 4. marts 1922. g., pīkst. 1 dienā, tanīs
pašas telpas un ar to pašu dienas kartību, kā pirmajā sapulce. Sī sapulce bāe
sprieduma spējīga, neskatoties uz atnākušo biedru skaitu.

Dažādi siudināj. ļ
Stikla flpDledis eo tMimiMi m.ui !

«lalilla fflkU"
dibinātāji lūdz akcionārus ierasties sest-
dien, 25. februāri i. s-, pulkst. 5 p. p. «z ,

?sils sili
sabiedrības .Latvijas Stikls* telpas Rīga,,.
Parka ietā Ks 8.

Dienas kārtība:
1) Dibinātāju ziņojums.
2) Sabiedrības .Latvijas Stikls" bilances;

nolasīšana un pieņemšana.
3) Budžeta aps'iprinašana 1922. g.
4) Akciju izdalīšana starp dalībniekiem.
5) Valdas un revizijas komisijas locekļu

un viņu vietnieka vēlēšanas.
6) Valdes, revizijas komisijas un viņa;

vietnieku atalgojušas.
7) Akciju sabiedrības atklāšana un li-

kumīgu formalitatu nokārtošana.
Sī Tekošas darišanus.
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