
Ministru kabineta sēdes 1922. gada
22. un 23. februārī.

Rīkojums par lopu ārstniecībā atļaujamiem
dažādu nosaukumu smerem, prepa-
rātiem un lopu pulveriem.

jz apsardzības ministra pavēles J* 70.
Rīkojums par atjauju Rīgas biržas ko-

mitejai dzēst zīmognodokli.

Valdības rīkojumi un
pavēles.

Rīkojums
par lopu ārstniecībā atļaujamiem
dažādu nosaukumu smērēm, pre-

parātiem un lopu pulveriem.
Ievērojot, ka beidzamā laikā parādās

pārdošanā dažādi ārzemju preparāti un
smēres, kā ari dažādu nosaukumu lopu
pulveri, kuri ar garām reklāmu lapām
tiek ieteikti visādu lopu slimību ārstē-
šanai, un ņemot vērā, ka daudzi no
tamlīdzīgiem ārstēšanas līdzekļiem ne-
kāda labuma slimiem lopiem neatnes,
bet tikai maldina lopu īpašniekus un
izsauc neattaisnojamus izdevumus, uz-
dodu aptiekām, aptieku preču pārdo-
tavām un laboratorijām rūpēties, ka
lopu slimību ārstēšanai rekomandētie
ārzemju preparāti un smēres, kā arī zem
dažādiem nosaukumiem Krievijas farma-
kopejā- atzīti lopu pulveri pārdodam:
publikai vienīgi tikai tad, kad tie no
veterinarvaldes pārbaudīti un atzīti par
lietojamiem norādītās no viņas lopu
slimībās.

Pamats: I. sējums, II. daļa, Mi-
nistriju iestādes 1892. g. izdevums, pa-
pildināts 1906. g., pants 432.

Rīgā, 1922. gada 22. februāri.
Iekšlietu ministrs A. Kviesis.

Veterinarvaldes priekšnieks,
veterinārārsts E. Cīrulis.

te apsardzības ministra pavēles Nr. 70.
Rīgā, 1922. g. 20. februāri.

Pārvaldības daļa.
§ 1.

Pamatojoties uz ministru kabineta
1920. g. 18. augusta lēmumu, atrodu par
iespējamu atvaļināt no aktivā kara die-
nesta līdz turpmākam rīkojumam visus
tos instruktorus un kareivjus, kuri līdz
& g. 1. maijam būtu nokalpojuši Lat-
vijas nacionālā armijā 2 gadus un vairāk.
No 1897., 1898. un 1899. gados dzimu-
šiem atvaļināt tos instruktorus un ka-
reivjus, kuri līdz š. g. 1. maijam būtu
nodienējuši Latvijas nacionālā armijā
1 gadu un vairāk, kā ari visus tos, kuri
brīvprātīgi palikuši armijā pie iepriek-
šējam atvaļināšanām, izņemot radioskolu
beigušos, kurus, ievērojot viņu nepiecie-
šamību karaspēka, aizturēt līdz jauna
kursa izlaišanai.

§ 2.
Atvaļināmos, kas brīvprātīgi vēlas pa-

likt aktiva kara dienestā vismaz līdz
š. g. 25novembrim, atļauju atstāt katrā
atsevišķa gadījuma ar karaspēka daļas
vai kara iestādes priekšnieka piekrišanu.

§3.
Atvaļināšanu izdarīt no š. g. 25. fe-

bruāra līdz 5. martam, pēdējo ieskaitot.

* 4.
Atvaļināmiem karavīriem algu izmaksāt

līdz š. jg. 15. martam un uztura naudu
3 dienām ceļā. Uztura nauda aprēķināma
30 rubļu par dienu katram.

§ 5.
Atvaļināmiem, kuri līdz atvaļināšanas

laikam nodienējuši Latvijas nacionālā

armijā vienu gadu un vairāk, atvaļinot
izdot līdzi apģērbu, kāds norādīts manas
Pg- pavēlēs N» 52 § 10., pārējos
karavīrus, kuri atvaļināšanas laikā no-
kalpojuši mazāk kā gadu, atvaļināt savās
drēbēs (ar kurām tie pieņemti kara die-
nestā). Atsevišķos nepieciešamos gadī-
jumos atļauju tiem izdot drēbes, kurām
valkāšanas termiņš jau notecējis.

§ 6.
Karavīrus atvaļinot stingri izpildāmi

manas pagājuša gada pavēles J* 52
§§ 4., 6., 7., 11., 12., 13., 14., 15. un
16. paredzētie noteikumi.

§ 7.
Sakara ar karavīru atvaļināšanu no

kara dienesta un robežu apsardzības
reorganizāciju paziņoju, ka robežsargu
un pārējo diviziju instruktori un kareivji,
kurus ar šīs pavēles § 1. var atvaļināt
un ktip no priekšniecības labi atestēti,
var tikt pieņemti iekšlietu ministrijas
dienestā (robežu apsargāšanai). Saī no-
lūkā visiem atvaļināmiem, kuj-i to vēlas,
pieteikties _ caur savas daļas priekšnieku
pie tuvākā apriņķa priekšnieka. Pēc
pieņemšanas no apriņķu priekšniekiem
pulku komandieriem bez kavēšanās izdot
pieņemtiem instruktoriem un kareivjiem
atvaļināšanas (demobilizācijas) apliecības
un šo karavīru sarakstus iesūtīt divīzijas
komandieriem.

§8.

Kareivju jūrnieku atvaļināšanu no ak-
tivā kara dienesta izdarīt saskaņā ar šīs
pavēles §§ 1. līdz 6. Tāpat atļauju at-
vaļināt no kara dienesta līdz turpmākam
rīkojumam uz pašu vēlēšanos kareivjus,
kup beiguši zemākos kuģu mechaniķu
kursus.

Ministrs G. Z e m g a 1 s.

Finansu ministrijas rīkojums Nr. 24.

Finansu ministrijas tiešo nodokļu de-
partaments dara atklātībai zināmu, ka
rīkojuma par zīmognodokli 67. panta
kārtībā Rīgas biržas komitejai atļauts
uz viņas lūgumu dzēst zīmogmarkas ši
nodokļa pēcmaksas un papildu maksas
kārtībā, pie kam ievērojami sekosi no-
teikumi:

Finansu ministrijas noteikumi
par zīmogmarku dzēšanu ši nodokļa
pēcmaksas un papildu maksas kārtībā.

Apstiprinu.
1922. g. 20. janvārī.

Finansu ministra_ biedrs
V. Āboltiņš.

1. Rīgas biržas komiteja ved
sevišķu reģistri par zīmognodokli no
visiem aktiem un dokumentiem, kuri
ierakstāmi chronoloģiskā kārtībā, uzrādot
šinī reģistri tekošu J*, dzēšanas datumu,
akta un dokumenta sumu, datumu, no-
saukumu un zīmognodokļa sumu, kā arī
apzīmējot dokumenta izdevēju un sa-
ņēmēju.

2. Persona, kas maksā zīmognodokli,
uzrāda aktu līdz ar uzlipinātām zīmog-
markām bez rakstiska lūguma.

Piezīme. Aktu vai dokumentu uz-
rādīt var arī personas, kas

^
nav ņē-

mušas dalibu akta darījuma.
3. Zīmogmarkas dzēšamas ar komi-

tejas zīmogu, atzīmējot dzēšanas dienas
datumu.

4. Reģistrētie dokumenti bez p. 3.
minētā zīmoga, apzīmējami ar tekstu
„par šo dokumentu nomaksāts zīmogno-
doklis markās par frankiem

snt. (vārdos) . . . . fr. . .'_ . snt.
(skaitļos)*, aprādītais uzraksts apzīmējams
ar reģistra tekošo f* un parakstāms no
komitejas atbildīgas personas.

Piezīme. Uzraksti ar izkasijumiem
ir nederīgi, kļūdas izlabojamas pa-
rastā kārtībā.

_5 _. Zīmogmarku dzēšana izdarāma ne
velak kā otrā dienā pēc akta vai doku-
menta pieņemšanas, pie kam, ja likumā
par zīmognodokli 67. p. minētais termiņš
notek iesniegšanas dienā, markas dzē-
šamas taī paša datumā.

6. Zīmogmarkas dzēšamas kā uz
privātā kārtā sastādītiem aktiem un do-
kumentiem, tā arī uz aktiem un doku-
mentiem, kuru sastādīšanā piedalās val-
dības vai pašvaldības iestādes un amata
personas.

1. piezīme. Dzēšot markas pēc-
maksas kārtībā, uz katra akta vai
dokumenta, kas sastādīts privātā
kārtībā, zīmogmarkas uzlipināmas
ieskaitot arī markas, kuras uzlipinātas
pie viņu sastādīšanas vai izdošanas,
ne vairāk kā par 10 z. frankiem,
izņemot 64. un 71. p. minētos.

2. piezīme. Uzlipinot zīmogmarkas
uz aktu vai dokumentu papildu
maksas kartībā, markas nevar pār-
sniegt 10 z. frankus katrā papildu
maksāšanas gadījumā.

7. Rīgas biržas komiteja ziņo
tiešo_ nodokļu departamentam pārskata
veidā, cik zīmogmarku dzēšanas gadījumu
bijis un par kādu nodokļa sumu markas
dzēstas.

8. Reģistrs uzrādāms uz tiešo nodokļu
departamenta vai nodokļu inspektoru
pieprasījumu.

Direktors A. Vinters.
Nodaļas vadītājs A. Kauliņš.

Valdības iestāžu
paziņojumi.

Paziņojums.

Kuldigā un apkārtnē dzīvojošiem valsts
darbiniekiem darba ministrijas departa-
ments paziņo, ka par valsts zobu ārsti
Kuldigā pieņemta zobu ārste J. Linde,
dzīvo Kuldigā, Romanova ielā Nr. 1.

1922. g. 22. februārī. Nr. 40505.

Departamenta direktors
R. V e i d e m a n s.

Veselības nodaļas vadītāja
vietā J. M e 1 b i k s.

Paziņojums.
Zemju departamenta mēr-

niecības daļā, saskaņā ar zemkopī-
bas ministra biedra rīkojumu,, publikas
pieņemšana un visādu ziņu izsniegšana
nolikta laikā no pulksten 11 līdz 1 dienā.

Zemju departamenta mērniecības daļas
vadītājs Z. Krūmiņš

Par darbvedi R. Ķēķis.

Paziņojums jūrniekiem Nr. 6.
Papildinot mūsu «Paziņojumu jūrnie-

kiem J* 5" paziņojam, ka tagad kanāls
pie iebraukšanas Ventspils ostā ir izba-
garēts 6,4 metru (21 pēdu) dziļš pie
normāla ūdeņa.

Departamenta direktors A. L o n f e 1d s.
Daļas priekšnieks K. Purns.

Iecelšanas.
Rezolūcija.

1922. g. 9. janvāri,
leeeļu no kafa dienesta demobilizētu veterinār-

ārstu pulkvedi-leitnantu Viktoru Kron.bergi viga
agrākā vittā par Siguldas rajona veterinārārstu,
skaitot bo š. g. 20. februāra.

Iekšlietu ministra biedrs A. B i r z n i e k s.

Veterinarvaldes priekšnieks,
veterinārārsts E. Cii «Iii.

Rezolūcija.
Ieceļu Oto Zupanu par robežsargu kontrolieri

Ludzas apriņķī, skaitot no š. g. 1. marta.
Rīga, 1922. g. 20. februāri.
Administratīvā departamenta direktors J. 1e v a.

Iekšējas apsardzības pārvaldes
priekšnieks J. G a r o z i ņ š.

*
Rezolūcija.

Ieceļu Kristapu Burģeli par Rēzeknes apriņķa
priekšnieka I. iecirkņa palīga vietas izpildītāju,
skaitot no š. g. 1. marta.

Rīgā, 1922. g. 20. februārī.
Iekšlietu ministrs A. Kviesis.

Administratīvā departamenta direktors J. Ieva.
*

Rezolūcija.
Pārceļu dienesta labā Rēzeknes apriņķa priekš-

nieka I. iecirkņa palīgu Jezupu Sp e r g u par
Bolvu iecirkņa policijas priekšnieku, Ludzas ap-
riņķī, skaitot no š. g. 1. marta.

Rīga, 1922, g. 20. februārī.
Iekšlietu ministrs A. Kviesis.

Administratīvā departamenta direktors J. Ieva.
*

Rezolūcija.
Atsvabinu no amata uz paša lūgumu Bolvu

iecirkņa policijas priekšnieku, Ludzas apriņķī
Borisu Rancanu, skaitot no š. g. 1. marta.

Rīgā, 1922. g. 21. februāri.
Iekšlietu ministrs A. Kviesis.

Administratīvā departamenta direktors J. Ieva.

Valdības vietējo
iestāžu rīkojumi.

Paziņojums.

Ventas ūdensceļu rajona pārzinis ar šo
paziņo ieinteresētām iestādēm un perso-
nām, ka uz 1. martu noliktā koku plu-
dinātāju apspriede neparedzētu apstākļu
dēļ atlikta uz 7. martu, Ventspils ostas
valdes mājā.

Ventspilī, 1922. g. 22. februārī.
Par Ventas ūdensceļu rajona pārzini

P. Trevs.

valdības darbība

Ministru kabineta sēde

1922. g. 22. februārī.
Apsprieda 1922./23. gada budžetu.

Sēde 1922. g. 23. februārī.
1. Pieņem noteikumus par finansu

ministrijas valsts kases departamenta
likvidēšanu un nolemj tos izsludināt pār-
valdes kārtībā.

2. Pieņem un nolemj iesniegt Sa-
tversmes Sapulcei: 1) likumprojektu par
biedrībām, savienībām, politiskām parti-
jām un sapulcēm, 2) preses likumpro-
jektu un 3) likumprojektu par grafiskām
iestādēm un pavairošanas aparātiem.

3. Atsvabina no amata, uz paša lū-
gumu, Rīgas, apgabaltiesas locekli Vol-
demāru M i n k e v i č u.

4. Ieceļ: Nikolaju R e k i par mier-
tiesnesi pie Latgales apgabaltiesas un
2) Jāni B e ķ e r i par tiesu palātas
locekli, uzdodot viņam turpināt iepriek-
šējo izmeklēšanu dzelzsceļu virsvaldes
centrālās materiālu apgādības lietā.

5. Atsvabina Dr. Kārli Baronu,
uz paša lūgumu, no iekšlietu ministrijas
veselības departamenta direktora amata.

6. Apstiprina sūtni Roma _Dr. M.
Valteru par Latvijas delegātu š. g.
8. maijā sasaucamā lauksaimniecības
starptautiskā institūta asamblejā, kā ari
minētā institūta permanentā birojā.

7. Atsvabina P. Oliņu no legacijas
padomnieka amata izpildīšanas Varšavā.

8. Atļauj ārpavalstniekam Maksimam
ūoreckim darboties Latvijā kā Dau-
gavpils baltkrievu skolotāju kursu lek-
toram.

9. Apstiprina K. Vanagu par valsts
irāj- un kredītbankas tiešo direktoru.

Maksa par .Valdības Vēstnesi* sākot no 1. janvāra:

Saņemot ekspedīcijā:
p«r 1 mēnesi 75 rbļ. — kap.

Piesūtot mājā un pa pastu:
Par 1 mēnesi 90 rbļ. — kap.
par atsevišķu numuru: saņemot

ekspedīcijā . 1 » 25 ?
Pie atkalpārdevējiem 3 , 75 .

Latvijas valdības 0^k oficiāls laikraksts
Iznāk katru dienu, izņemot JfeJ^^^^fc^^

svētdienas
un svētku dienas

Redakcija: JpRlisrnllI SP^sl» Kantoris un ekspedīcija:
Rīgā, pilī JSTs2. Tel. N°9-89 ^^^^^^^^0 ^Rīgā.. PN*l- Tel. M> 9-57
Runas stundas no 11—12 ^jļs^m^^a Atvērts no pulksten 9—3

Sludinājumu maksa:
a) tiesu sludinājumi līdz 30 vien-

slējīgam rindiņām .... 180 rbļ.— kap.
par katru tālāku rindiņu 6 . — .

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

c) privātiem par katru vienslējīgu
rindiņu 10 . — .



Latvija un citas valstis

Tautu savienības informācijas sekcijas
vadītājs

F i 1 i a k u s ieradies Rīgā piedalīties
Baltijas valstu sanitarkonferencē. Sa-
gaida iebraucam Igaunijas, Lietavas un
Polijas delegātus. Konferenci ar Krie-
vijas piedalīšanos atklās tuvākās dienās,
tiklīdz būs ieradušies visi dalibnieki.

LTA.

Jaunas valstis

Polija.

Baltijas konference.
Tagad jau var noteikt, ka Baltijas

valstu konference Varšavā netiksies
marta pirmā pusē.

(Poļu preses birojs.)

Ārzemes

Ap Dzenovas konferenci.
Bordo, 22. februārī. (Radio.)

„Temps" izsaka pārliecību, ka Loid-
Džordža gaidāmā apspriede ar Poankarē
paātrinās vienošanos sabiedroto lielvalstu
starpā par Dzenovas konferences pro-
blemiem. Francija vēloties panākt kon-
krētu nolīgumu; ta nevedot cīņu pret
ideju vai kādu personu, bet par rezul-
tātiem: mieru, saimnieciskās labklājības
atjaunošanu un nacionālām tiesībām.
Pēc laikraksta domām, Loid-Džordžs
tiklab miera līgumu neaizkaramības, kā
reparaciju jautājumā tagad jau vienojies
ar Francijas valdību. Čechoslovaķijas
ministru prezidentam Benešam pienā-
koties atzinība par starpnieka lomu, kādu
tas uzņēmies starp Londonu un Parizi.

«Journal des Dēbats" konstatē, ka
politiskais apvārksnis ievērojamā mērā
noskaidrojies. Laikraksts uzsver, ka
Francija tikai tad drīkstot sūtīt savus
delegātus uz Dženovu, ja būšot skaidri
zināms, kādas varētu būt konferences
politiskās sekas, ievērojot to, ka konfe-
rencē piedalīsies vairāk kā 40 valstis, to
starpā bijušie Francijas ienaidnieki.

Londonā, 21. februārī. Pēc „Times"
ziņām no oficiāla avota, itāļu valdība
piesūtījušo Dzenovas konferences sagata-
vošanas komisijai paziņojumu, ka
konferences atklāšanu varot sagaidīt
23. martā.

Maskavā, 17. februārī. Jaroslavas
padome pieņēmuse rezolūciju, ka Krie-
vijas delegātiem Dzenovas konferencē
jāprasot atlīdzība par zaudējumiem, kuri
nodarīti 1918. gada dumpju laikā.

LTA.

Francija un Krievija.
Rīgā, 23. februārī. Franču valdības

priekšstāvis Rīgā ziņo: Vācu prese šinīs
dienās publicejuse divas telegramas, ku-
ras it kā sūtītas no Parizes «LTnion" te-
legrāfa aģentūras. Pēc šo telegramu
ziņām esot it kā noslēgts līgums starp
franču valdību un Skobeļevu, padomju
Krievijas priekšstāvi Parīzē. Par to, ka
padomju valdība atzīšot krievu kara un
pirmskara parādus, Francija apņemoties
atzīt Maskavas valdību de jure un tai
solot savu ekonomisko pabalstu. Šīsziņas
ir pilnīgi nepamatotas: franču valdībai
nav bijis ar padomju valdību attiecībā
uz Dzenovas konferenci nekādu sarunu,
ne tieši, ne aplinkus. Turpretī Francija
grib vienoties ar saviem sabiedrotiem un
nolēmuse neielaisties uz lielinieku pa-
ņēmieniem, kuru interesēs acīmredzot ir
šķelt sabiedrotos, taisot viņiem separātu
līgumu piedāvājumus. No otras puses
jāatzīmē, ka vācu informācijas aģentūra,
minēdama kā fiktiva līguma noteikumu
no Francijas puses padomju valdības at-
zīšanu de jure apmaiņā pret_ krievu kara
un pirmskara parādu atzīšanu, vismaz

pa paļai reproducē kādu pantu no pro-
gramas, kura izstrādāta Dzenovas kon-
ferencei un par kuru sabiedroto valdības
vienojušās Kaaē. Pēc tām pašām
ziņām Krievija itkā atdodot Fran-
cijai savas tiesības uz reparacijām pēc
Versaļas līguma 116. panta pret pro-
duktiem graudā, kas nāks no Vācijas
800 miljonu zelta franku vērtībā. Lī-
dzīgi iepriekšējai ziņai ari šī ziņa ir
pilnīgi izdomāta. Kas zīmējas uz Sko-
beļevu, kurš kādu'laiku ai Gruzijas pasi
uzturas Parizē, franču valdībai nav
bijušas ar viņu nekādas attiecības, bet
Nulansa kungs, franču delegācijas priekš-
sēdētājs palīdzības komitejā Krievijas
badacietējiem, izlietojis viņa starpniecību
ar nolūku, stāties kontaktā ar Krasinu,
lai iepazītos ar līdzekļiem, kā nogādāt
uz Krieviju franču pabalstu. LTA.

Japāna un Krievija.
E i 1 v e z ē, 23. februārī. (Radio.) Pēc

ziņām no Tokijas, barons Uchida uzstājies
parlamentā ar paskaidrojumu, ka Japānas
valdība nodemājuse atzīt padomju
republiku, ja padomju valdība pieņems
Dzenovas konferences noteikumus. LTA.

Dzenovas konference un Krievija.
Maskavā, 23. februārī. Čičerins

griezies pie Itālijas valdības ar priekš-
likumu atlikt Dzenovas konferenci. Ārlietu
komisārs prasa arī garantijas personīgai
drošībai un bagāžas un korespondences
neaizkaramībai.

Maskavā ieradies arī jau Gruzijas tautas
komisāru padomes priekšsēdētājs Divani,
lai ņemtu dalību delegācijas sagatavoša-
nās darbos. LTA.

Krievijas bada jautājums.

Maskavā, 22. februāri. (Radio.)
Bads Odesā pieņem draudošus apmērus;
ielās redzami daudzi pusapģērbti izba-
dējušies cilvēki, kuri lūdz dāvanas.
Odesas apriņķi ir vairāk kā 170.000
badacietēju.

Maskavā, 22. februāri. (Radio.)
Eiduks, Krievijas priekšstāvis Amerikas
palīdzības ' administrācijā, telegrafē, ka
Novorosijskas ostā ieradies pirmais
Amerikas tvaikonis ar pārtiku Krievijas
badacietējiem.

Maskavā, 22. februārī. (Radio.)
Šinīs dienās uz Angliju izbrauc Maska-
vas padomes prezidija locekļi Boguslav-
skis un Sorokins, lai realizētu jau agrāk
pasūtīto 4 miljonu pudu labības iepir-
kumu. LTA.

Stāvoklis Krievijā.
Maskavā, 17. februārī. Ārzemju

valūtas kursi 15. februārī Maskavas
„nielnā biržā" bija sekosi: angļu mārciņa
3.500—3.600 tūkstoši padomju rubļu,
vācu marka — 4,6 tūkstoši, dolārs —
850 tūkstoši, zelta desmitnieks 3.600
tūkstoši.

Maskavā, 17. februārī. Maskavas
tirgū vakar mārciņa melnās maizes mak-
sāja 35.000 rubļu, puds rudzu miltu
1.100.000, puds balto miltu 2.200.000,
maciņa cukura 200.000, mārciņa sviesta
390.000—40O000 rubļu.

Maskava, 17. februāris Aiz kuri-
nāmā materiāla trūkuma apstājās vilcienu
kustība uz Ziemeļrietrumu, Aleksandra un
Orlas-Vitebskas dzelzsceļiem. Drusku
labāks, bet arī ļoti grūts ir Baltijas (bij.
Ventspils) . un Nikolaja dzelzsceļu stā-
voklis. Starp Jamburgu un Tosnu sastrē-
guši kurināmā trūkuma dēļ 20 maršruta
vilcieni, kuri sūtīti no Igaunijas uz Krie-
vijas centrālām guberņām. LTA.

Poankarē un Loid-Džordža satikšanās
Parizē, 23. februārī. BMatin" ap-

galvo, ka Loid-Džordža satikšanās ar
Poankarē notiks jau šo sestdien un
laikam Kalē pilsētā. Satikšanās būs ļoti
īsa un vilksies tikai dažas stundas un
būs pilnīgi privāta rakstura.

Ari Francijas un Anglijas finansu mi-
nistri laikam noturēšot īsu apspriedi
Parizē. LTA.

Notikumi Vācijā.

Berlinē, 23. februarL Vācu tautas
partija sarīkojuse Nirnberga un Erlangena
protesta mitiņus pret apgalvojumu, ka
Vācija vainīga pie pēdēja kara, un pret
vācu pilsoņu izdošana sabiedrotiem. Pie-
ņemtas rezolūcijas, kurās teikts, ka vācu
valdības rokās atrodoties plaši materiāli
ar pierādījumiem, ka Vācija pie pasaules
kara nav vainīga. Vācu tautas partija
tagad cīnīšoties par šo_ materiālu klaja
laišanu un cerot, ka vācu tauta pabal-
stīšot viņu šinī cīņā. LTA.

Preču apmaiņas jautājums.
Berlinē, 23. februārī. Reichstaga

ārlietu komisija 23. februārī apspriedis
jautājumu par preču devumiem brīvas
izmaiņas ceļā. Ratenaus plaši referēs
par šo problēmu. LTA.

Francija un Grieķija.
Parizē, 23. februārī. .Temps"

ziņo, Francijas valdība paziņojuse grieķu
valdībai, ka nevarot pieņemt grieķu lē-
mumu paturēt franču tvaikoņa „Espoir"
ogļu lādiņu un tikai pašu tvaikoni atdot
atpakaļ. Francija paturot sev tiesību
līdzīgā gadījumā tāpat rīkoties ar grieķu
kuģiem. LTA.

Rīgas pilsētas diskontoliaaka
ar šo paziņo, ka noguldījumu zīme uz
vārda

Olga Norrmann kdze>
zem Nr. 32975, 1915. g. 6. aprilī par
10.250 rbļ., ir pieteikta par pazudušu un
uz Rīgas pilsētas diskonto bankas^tatutu
§ 34. pamata ar šo tiek izsludināta par
nederīgu.

Rīgas pilsētas diskonto banka.

Cēsu apriņķa priekšnieka palīgs
2. iecirknī izsludina par nederīgu, kā
nozaudētu, zirga pasi, izdotu no Vec-
piebalgas pagasta valdes 1920. gada
20. februārī zem K° 165 uz Jēkaba
Pētera d. P īī g a s vārda. J* 843.

Rīga
Lietavas pilsoņu ievērībai.

Ar šo Lietavas pilsoņiem tiek paziņots,
ka saskaņā ar Lietavas ministru kabineta
lēmumu, visas pretenzijas par noguldī-
jumiem, depozītiem un no Lietavas iz-
vestu mantu reevakuaciju jāiesniedz
sevišķai nodaļai Krievijas mieralīguma
pildīšanai, pie Lietavas ārlietu ministrijas
līdz 1922. g. 1. aprilim.

Vēlāk iesniegtas pretenzijas caur se-
višķo nodaļu nevarēs tikt celtas.

Latvijā dzīvojošie Lietavas pilsoņi at-
tiecīgus lūgumus varēs iesniegt caur
Lietavas sūtniecību. (Jāgriežas sūtniecī-
bas konsulārā nodaļā, Andreja ielā 4,
Rīgā). Lietavas sūtnis Latvijā.

Preses jubilejas gadījumā.
No Rēveles ziņo, ka svētdien iera-

dīsies Rīgā, lai piedalītos preses jubi-
lejā, Pāewaleht" redaktors Rebane.

Uz latvju preses svētkiem ieradīsies
Šveices laikraksta „Neue Berner Zeitung"
šefredaktors Dr. A. F. Bills un vēl divi
Šveices žurnālisti.

Latvijas valsts darbinieku arodu
bledribas

delegātu sapulce notiks pirmdien, 27. fe-
bruārī, pulksten 6 vakarā, Pauluči ielā
r*21, dz. 1. Valde.

Aizrādījums.
Sestdien, 25. februārī, pulksten 8 va-

kara izglītības ministrijas uzturēto angļu
valodas skolotāju kursu klausītāji (as)
sarīko III. pilsētas vidusskolas telpās,
Nikolaja ielā >fe 2, slēgtu amerikāņu
vakaru ar muzikāli-dramatiskiem
priekšnesumiem (angļu valodā) un deju,

Māksla

Nacionālais teātris, Piektdien, 24. fe-
bruārī Ed. Vulfa komēdija „S e n s a -
c i j a". Sestdien, _25. februārī, pirmo
reizi Bomarše jautra komēdija BFigaro
kazas" (Trakā diena) E. Feldmaņa
režija (dekorators A. Cimmermanis).
Svētdien, 26. februārī, pulksten 2 dienā
par Ietam cenām vēlreiz A. Kicberga
drāma „Elks\ Pdlksten 7 vakarā
Kārļa Freinberga drāma .Tumsā un
salā". Teātra birojs.

Telegramas
(Latvijas ielegrai* agentmas šraesuju telegfanrav.

M a s k a v ā, 22. februārī. (Radio.) Led-
lauzis ,.Jermak" šinīs dienās izbrauks
juj-a, lai ievestu Pēterpils ostā ārzemju
tvaikoņus ar pārtiku badacietējiem.

Tirdzniecība u
rūpniecība.

Kursi.

Valūta _JLI 6 ā
' 24 ferjr^p

Angļu mārciņa 1000-1020
Amerikas dolārs 225 50—231 sa
Francijas franks 20.75—21 25
Beļģijas iranks 19.75-2025Šveices franks _ '
Itālijas lira _
Zviedrijas krona .......60.75—6I.75
Norvēģijas krona 38 75—39 75Dānijas krona 47.75— 48,75
Austrijas krona ~ '
Čechijas krona 4.15—4.25
Holandes guldenis ...... 87,25—88 75
Vācijas marka 1.04—1.09
Ostrublis —
Somijas marka 464—4.74
Igaunijas marka 0.68-0.78
Polijas marka 0.00—o,CS
Padomes rbļ —.
Zelta franks (lats) 50.06
10 rbl, zelta n . . . 1100.00

Kursos par 23. februāri izlabojama vāca marta
1.02 — L07.

Rīgā, 1922. g. 24 februārī

Valsts krāj- un kredītbanka
Silinski, E. Auškapj.

Bilskas pagasta valde izsludina' par
nederīgu iekšzemes pasi, izdotu no šīs
valdes 1920- g. 29. novembri zem M° 595,
uz Martas, Jāņa m. Dadzis vārdu, kufa
pieteikta policijai par iznīcinātu.

Engures pagasta valde izsludina par
nederigu Latvijas pasi N° 70, izdotu
1920. g. 16. jūnijā pilsonim Nemuram
Kārlim Jāņa dēlam.

Skaitīt par nederīgu, kā pazaudētu,
5. Cēsu kājn. pulka kafa klausibas ap-
liecību, izdotu uz seržanta Juliusa Kārļa
.31a Vējiņa vātda.

uatavības apliecība, izdota Zalomonam
Pevzneram 1921. g. 2. augustā zem
numura 102-477, pieteiktu par nozaudētu
un tiek skaitīta par nederīgu.

Arlavas pagasta valde
izsludina par nederīgu pazaudētu iekš-
zemes pasi, izdotu no Talsu apriņķa
priekšnieka palīga 1. iecirknī 1920. g.
17. maija zem JM» 1867 uz Kristinas
Bunkevic vārda. Jsfe 265.

Dzērves pag. valde,
Aizputes apr., izsludina par nederīgu, kā
nozaudētu, Latvijas iekšzemes pasi, iz-
dotu no Liepājas prefektūras 1920. g.
20. decembrī zem Nr. 30883, uz Toma
Ju[a d. Blumberga vārda.

Nozaudēta
pārlieksme, izdota no 1. pol. iec. pr-ka
zem J* 2919, uz Pesjas Kasimovas
vārda, kufa skaitāma par nederīgu.

Valkas apriņķa priekšnieka 1. iecirkņa
palīgs izsludina par nederīgu, kā no-
zaudētu, Latvijas iekšzemes pasi, izdotu
no Valkas pīlsetas policijas 1920 g
6. aug. zem Ns 1323 uz Pedeles pag.pil-
soņa Pētera Reiņa d. Polis vārda.

Zeltiņa pagasta valde, Valkas apr.,
izsludina par nederīgu nozaudēto kara
klausības apliecību, izdotu no 9. Rē-
zeknes kājnieku pulka 1920. g. 21. martā
zem >fe 2157 uz Jāņa Paula d. Siseņa v.

Nozaudēto
kara klausības atvaļinājuma apliecību,
izdotu no kara skolas 1921. g. l. aprilī
J* 1676, uz kar. I n k e, Alfrēda Jāņa d.,
dzira. 1896. g., vārda, skaitīt par ne-
derīgu.

Nozaudēta
^pārlieksme, izdota no 1. pol. i*. Zu

zem Nu 3959, uz Cipas Segai vj>

kura skaitāma par nederīgu 1___^<
Drabužu pagasta valde izsludina h

nozaudētu un nederigu Latvijai v
izdotu Andrejam Dāvida a- .#
1od i m no Bolderajas pagasta v«-
1920. g. 10. janvāri ar J^ J^L—--^

Nozaudētu
kara klausības atvaļinājuma «Pļ^u
dublikātu, izdotu no Rīgas kafa°,,,».
priekšnieka pārvaldes 1922 %?£?}.ļ,
J* 56110, iz Čulīt AKred? P**fV
dzim. 1896. g., vārda, skaitīt f"
derīgo.

Maskava, 17. februārī. Pēterpils
saimniecības padome iznomajuse igauņiem
uz 6 gadiem Pēterpils alus brūzi Jaunā
Bavārija." Miežus domā ievest no Igau-
nijas.' Nomas maksa pirmajā gadā no-
teikta uz 10°/o no ražojumu vērtības.

Berlinē, 23. februārī. Remšeidā
miris pazīstamais lielrūpnieks un is-
gudrotājs Mannesmans, kurš atradis
metodi, kā izgatavot viengabala mašins
cilindrus bez šuves.

Parizē, 23. februārī. BPetit Parisiet!"
ziņo par Gruzijas pulku sacelšanos pret
krieviem pie Batumas.

Kopenhāgenā, 23. februarī._ (D.
P. B.) Lokauta stāvoklis bez pārmai-
ņām. Būvstrādnieki ar lielu balsu vai-
rākumu atteikušies pieņemt valdības
starpnieka priekšlikumus.

Eilvezē, 22. februārī. (Radio.) Norcf-

Kemberveiā (Londonas iecirknī) notikušas
apakšnama locekļa pārvēlēšanās, balsu
vairākumu ieguvis strādnieku partijas
kandidāts.

Eilvezē, 22. februārī. (Radio.) Pēc
nTimes" angļu valdība atzīstot, ka sa-
biedroto militārās kontroles atcelšana
Vācijā jāatliek uz nenoteiktu laiku.

Romā, 22. februārī. „Giomaled'italia*
ziņo, ka de Nikoia atteicies sastādīt jauno
kabinetu, bet ieteicis karalim griesties
pie Orlando.

Londonā, 22. februārī. Par Savie-
notas valstīs notikušo gaiskuģa .Roma"
katastrofu ziņo, ka no 45 pasažieriem
dzīvi palikuši tikai 10.

Eilvezē, 22. februārī. (Radio.) Vā-
cija izdevuse Spānijas tiesas iestādēm
uz Spānijas-Vācijas līguma pamata spā-
niešus Fortu un Honkina, kurus apvaino
bijušā Spānijas ministru prezidenta no-
slepkavošanā.

V a š i ņ 10 n ā, 22. februārī. (Reuters.)
Prezidents Hardings informe,is tautas
vietnieku namu, ka sagaidot no Ang'la °
ne velak kā jūnija beigās pirmo iemaksu
vairākus miljonus dolāru karalaika parao»
dzēšanai.

Redaktors: M. Ārotss.
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Rīgas apgabaltiesas 3. civilnod.

atklātā tiesas sēdē 1922. g. 7. februāri
izklausīja zv. adv. pal. Ericha Lange
lūgumu deļ kuratela atcelšanas par
prombūtne esošā _ Aleksandra f. Bruem-
mera_ mantu, nolēma: par prombūtnē
esoša Aleksandra Nikolaja d. Bruem-
mera atstāto mantību iecelto kurateli
atcelt, par ko ar pavēli paziņot attiecīgai
bāriņu tiesai, ar to piezīmi, ka Alek-
sandra Nikolaja d. f. Bruemmera piln-
varnieks zv. adv. pal. Erichs Lange,
dzīv. Rīgā, Raiņa bulv. Mi 6; šo lēmumu
publicēt civ. pr. lik 1944. p. kārtībā.

Rīgā, 9. februārī 1922. g. Mi 1864/21. g.
Priekšsēd. v. Fr e i m a n i s.

Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnod.
atklātā tiesas sēdē 1922. g. 31. janvāri
izklausīja Aleksandra Koserovska lūgu-
mu dēļ kuratela atcelšanas par prom-
būtne esoša Aleksandra Kazimira dēla
Koserovska mantu, nolēma: par prom-
būtne esoša Aleksandra Kazimira dēla
Koserovska mantību iecelto kurateli at-
celt, par ko ar pavēli paziņot Rīgas
jufmalas bāriņu tiesai; šo lēmumu pub-
licēt civ. proc. lik. 1944. p. kārtībā.

Rīgā, 11. februārī 1922. g. Mi 1766
Priekšsēdētāja v. D. Cimmermans.

Sekretārs A. Kalve.

mēnešu laikā, skaitot no sludinājuma
iespiešanas dienas .Valdības Vēstnesi*.

Ja minētā termiņā līgumu neiesniegs
un prasības vai tiesības nepieteiks, tiesa
atzīs parādu par samaksātu un zemes
kredita pārvaldei dos tiesību prasīt ša
parāda dzēšanu zemes grāmatās.

Jelgavā, 14 februārī 1922. g. LN»256/22.
Priekšsēdētāja v. A. L a u k e.
Sekretārs Zandersons.

Kabiles pag. tiesa,
pamatodamās uz savu lēmumu 10. febr.
1922. g. uzaicina personas, kufām būtu
kādas ierunas pret to, ka laulāti draugi
3Skabs un Emīlija Buki pieņem bērna
vieta (adoptē) Ota un Ženijas Vītol
miesīgu dēlu Jēkabu Robertu,
dzimušu 1920._ g. pieteikties šai tiesai
mēneša laika, skaitot no šī sludinā-
juma iespiešanas trešo reizi .Val-
dības Vēstnesī*.

Priekšsēd. J. J a n s o n s.
3 Darbvedis A. S p ē 1 m a n s.

Saukas pagasta valde,
Jaunjelgavas apriņķī, izsludina par ne-
derīgu nozagtu zirga pasi Mi 252, Sa-
sniegtu no šīs valdes 1920. g. 18 maijā
uz zirga īpašnieces M a r i j a s Kriša m.
L i e p i ņ vārda.

Jaunjelgavas apr. priekšnieka palīgs
1. iecirknī izsludina par nederīgu pasi
uz Jāņa Jāņa d. Dilbeka vārda,
izdotu no Jaunjelgavas policijas priekš-
nieka 1920._ g. 23.oktobrī zem Mi 1238 —
kā nozaudētu. Mi 750.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnod.,
atklātā tiesas sēdē 1922. g. 31. janvārī
izklausīja Hcinricha Berensa f. Rauten-
ielda ģimenes legata adminisiratora
Georga Roberta d. barona Engelharda
lūgumu deļ obligāciju atzīšanas par zu-
dušām, nolēma: 1) atzīt par iznīci-
nātām: _a) obligāciju par 5,000 rbļ.
apstiprinātu 1902. g. 13. jūnijā zem
Mi 1060, uz nekustama īpašuma Rīgā,
3. hip. iec. zem zemes grāmatu reģ.
Mi 100, izdotu no Česlava Ivana dēla
Meiro par labu Edmundam Edmunda d.
Trombovskim, kurš viņu ir cedējis
blanko; b) par 2,000 r. atlikuma no
obligācijas par 15.000 r. apstiprinātu
1886. g. 3. okt. uz nekustama īpašuma
Rīga, 2. Wp. iec. zem zemes grāmatu
reģ. Mi 1292, izd. no Johana Kampera
par labu Eduardam Šmidtam, kura ir
pārgājusi uz Nikolaju f. Klotu, kā blan-
koces'onaru, kurš viņu ir atkal cedējis
blanko; c) par 5,000 r. apstiprinātu
1897. g. 11. nov. zem Mi 1854, uz ne-
kustama īpašuma, Rīgā, 3. hip. iec. zem
zemes gram. reģ. Mi 541, izdotu no
Zigismunda Ludviga mantošanas masas
kuratora Johanesa Zigismunda Ludviga
par labu Nikolajam f. Klotam, kufa ir
pārgājusi uz Edmundu f. Trompovski;
d) par 5,000 r. apstiprinātu 1898 g.
23. marta zem Mi 552, uz ta paša ne-
kustama īpašuma, izdotu no ta paša
Zigismunda Ludviga mantošanas masas
kuratora Johanesa Zigismunda d. Lud-
viga par labu tam pašam Nikolajam f.
Klotam, kūja ir pārgājusi uz Edmundu
i. Trompovski; e) par 7,000 rbļ. 1907. g.
30. nov. zem Mi 8615, atdalītu no obli-
gācijas par 25,000 r. apstiprinātas
1906. g. 16. okt. zem Mi 916, uz neku-
stama īpašuma Rīga, 3. hip. iec. zem
zemes grāmatu reģ. M° 371, izdotu no
Jēkaba Mārtiņa d. Jakobsona par labu
Alfrēdam Ivana d. Čikste, kuru obligā-
cijas atdalīto daļu par 7,000 r. Mārtiņš
Nikolaja d. Ozoliņš, kā blankocesionars,
ir cedējis Edmundam Edmunda d. Ttom-
povskij; f) par 6,000 r. atlikuma no
obligācijas par 10,000 r. apstiprinātu
1896. g. 18. janv. zem M° 59, uz neku-
stama īpašuma Rīgā, 2. hip. iec. zem
zemes grāmatu-reģ. Mi 1292, izdotu no
Roberta Johana d. Zemgaļa par labu
Johanam Kaspara d. Vītiņam, kura ir
pārgājusi uz Aleksandru Kārļa dēlu
Pabstu, kā blankocesionaru, kurš viņu
ir atkal cedējis blanko; g) par 10,000 r.
apstiprinātu 1912. g. 10. jūlijā zem
Mi 2097, uz nekustama īpašuma Rīgā,
2. hip. iec. zem zemes grāmatu reģ.
Mi 1675, izdotu no Gotliba Gotlība d.
Lutc par labu Edmundam Edmunda d.
i. Trompovski, kurš viņu ir cedējis
blanko; Ii) par 5,000 r. apstiprinātu
1911. g. 19. janvārī zem >fe 148, uz ne-
kustama īpašuma Rīgā, 3. hip. iec. zem
zemes grāmatu reģ. Mi 100, izdotu no
Česlava Ivana d. Meiera par labu Ed-
mundam Edmunda d. Trompovski, kurš
viņu ir cedējis blanko; i) par 10,000 r.
apstiprinātu 1914. g. 12. februārī zem
Mi 402, uz nekustama īpašuma Rīga,
4. hip. iec. zem zemes grāmatu reģ.
Mi 1174, izd. no Vilhelma Eižena dēla
Mu3a par labu Richardam Mārtiņa d.g.
Henam, kurš viņu ir cedējis blanko;
k) par 8,000 r. apstiprinātu 1913. g.
27. augustā zem Mi 2336, uz nekustama
īpašuma Rīgā, 4. hip. iec. zem zemes
grāmatu reģ. Mi 444, gr. 51, Mi 14, izd.
no Johana Fridricha Arnolda Michaila d.
Toše, par labu Edmundam Edmunda d.
i. Trompovski, kufš viņu ir cedējis
blanko; 1) par 4,000 r. apstiprinātu
1905. g. 9. novembrī zem _ Mi 1176, uz
nekustamu īpašumu Riga, 4. hip. iec.
zem zemes grāmatu reģ. Mi 444, izdotu
no Johana Fridricha Arnolda Michaila
d. Toše par labu Boleslavam Ignati ja d.

:Sagrišetckim, kurš viņu ir cedējis blanko;
m) par 10,000 rbļ. apstiprinātu 1899. g.
7. maija zem_ Mi 982, uz nekustama

"īpašuma Riga, 2. hip. iec. zem zemes
grāmatu reģ. Mi 212, gr. 20, Mi 108,
izdotu no Hariberta Paula d. barona
Volfa par labu Heinricham Berens f.
Rautenfelda familijas legatam, kūja ir
pārgājusi uz Hermani Kārļa d. Kampe,
ka blankocesionaru, kurš viņu ir atkal
cedējis blanko; n) par 10,000 r. apstip-
rinātu 1912. g. 3. aprilī zem Mi 931, uz
nekustama īpašuma Rīgā, 1. hip. iec.
zem zemes grām. reģ. Mi 833, lielā Ka-
lēju ielā Ns 54, izdotu no Mariannas
Johanesa m. Andreison, dz. Janson, par
labu Johanam Ivana d. Brachmanim,
kurš viņu ir cedējis blanko; 2) izdot
lūdzējam šī lēmuma norakstu iesnieg-
Sanai Rīgas-Valmieras zemes grāmatu
nodaļā, lai ta viņam par iznīcināt, atzīto
obligāciju vietā izdotu obligāciju dubli-
kātus; 3) šo lēmumu publicēt civ. proc.
SHk. 2086. p. kārtībā.

Rīgā, 6. februāri 1922. g. Mi 470
Priekšsēd. v. V e i d n e r s.

Sekretārs A. K a 1 ve.

Jelgavas apgabaltiesa,
pamatodamās uz sava ša gada 13. feb-
ruafa nolēmuma, uzaicina to iestādi,
vai personu, kuras rokās atrodas pirkša-
nas-pardošanas līguma oriģināls, pēc kufa
palicis parāds 800 c. rbļ. kā pirk-
šanas sumas atlikums par labu
bar. Arturam Hanam, koroborets
16. maija 1885. g. zem Mi 275 uz Talsu
apr., Lubezeres pag., .Legzdiņ'u" rnajam
zem hip. Mi 157, jeb kuram būtu kādas
tiesības vai prasības uz minēto līgumu,
iesniagt to šai tiesai un pieteikt
savas tiesības un prasības sešu mē-
nešu laikā, skaitot no sludinājuma
iespiešanas dienas .Valdības Vēstnesī".

Ja minētā termiņā līgumu neiesniegs,
un prasības jeb tiesības nepieteiks, tiesa
atzīs parādu par samaksātu un zemes
kredīta pārvaldei dos tiesību prasīt ša
parāda dzēšanu zemes grāmatās.

Jelgavā, 14. februārī 1922.g. LMi258/22.
Priekšsēdētāja v. A. L a u k e.

Sekretārs Zandersons.

Jelgavas apgabaltiesa,
pamatodamās uz savu šaj». 13. feb.
nolēmumu, uzaicina to iestādi vai per-
sonu, kuras rokās atrodas pirkšanas-
pārdošanas līguma oriģināls, pēc kūja
palicis parāds 1400 c. rbļ. kā
pirkšanas sumas atlikums par labu
bar. Georgam Pfeilicer Frankam, kor.
22. maijā 1879. g. zem Mi 269 uz
Tukuma apriņķa Struteles pagasta
.Vecvagaru-Ķilde" mājām zem hipo-
tēkas Mi 1001, jeb kuram būtu
kādas ties. vai prasības uz minēto
līgumu, iesniegt to šai tiesai un pie-
teikt savas _ tiesības un prasības sešu
mēnešu laikā, skaitot no sludinājuma
iespiešanas dienas .Valdības Vēstnesī."

Ja minētā termiņā līgumu neie-
sniegs, jeb prasības un tiesības nepie-
teiks, tiesa atzīs parādu par" sa-
maksātu un zemes kredita pārvaldei
dos tiesību prasīt ša parāda dzēšanu
zemes grāmatās.

Jelgavā, 14. februārī 1922. g. LNi263/22.
Priekšsēdēt. v. A. L a u k e*.

Sekretārs Zandersons.

Jelgavas apgabaltiesa,
pamatodamās uz savu š. g. 13. febr.
nolēmumu, uzaicina to iestādi vai per-
sonu, kuras rokās atrodas pirkšanas-
pārdošanas līguma oriģināls, pēc kūja
palicis parāds 400 c. rbļ., kā pirk-
šanas sumas atlikums par labu baronam
Ernstam Brttssenam kor. 4. jūlijā
1911. gadā zem Mi 1257 uz Talsu

apriņķa, Stendes pagasta .Daukumu"
mājām, zem hipotēkas Ms 3998,
jeb kuram būtu kādas tiesības vai prasības
uz minēto līgumu, — iesniegt to šai
tiesai un pieteikt savas tiesības un pra-
sības sešu mēnešu laikā, skaitot no slu-
dinājuma iespiešanas dienas .Valdības
Vēstnesī".

Ja minētā termiņā līgumu neie-
sniegs un prasības jeb tiesības nepie-
teiks, tiesa atzīs parādu par samak-
sātu un zemes kredita pārvaldei dos
tiesību prasīt ša parāda dzēšanu zemes
grāmatās.

Jelgavā, 14. februārī 1922. g. LMi253/22.
Priekšsēdētaja v. A. L a u k e.

Sekretārs Zandersons.

Jelgavas apgabaltiesa,
pamatodamās uz savu ša gada 13. feb-
ruāra nolēmumu, uzaicina to iestādi vai
personu, kufas rokās atrodas pirkšanas-
pārdošanas līguma oriģināls, pec kufa
palicis parāds 2882 c. r., kā pirkšanas
sumas atlikums par labu baronam
Aleksandram fon Hanam korob. 7. jūn.
1882. g. zem 'J* 583 uz Talsu apriņķa,
Vānes pagasta, .Dreimaņu" mājam
zem,' hipotēkas Mi 2313, jeb kuram
būtu kādas tiesības vai prasības uz mi-
nēto līgumu, — iesniegt to šai tiesai un
pieteikt savas tiesības un prasības sešu
mēnešu laikā, skaitot no sludinājuma
iespiešanas dienas .Valdības Vēstnesī".

Ja minētā termiņā līgumu neiesniegs
un prasības vai tiesības nepieteiks, tiesa
atzīs parādu par samaksātu un zemes
kredita pārvaldei dos tiesību prasīt ša
parāda dzēšanu zemes grāmatās.

Jelgavā, 14. februāri 1922. g. L>&251/22.
Priekšsēdētāja v. A. Lauke.

Sekretārs Zandersons.

Jelgavas apgabaltiesa,
pamatodamās uz savu ša gada 13. feb-
ruaja nolēmumu, uzaicina to iestādi,
vai personu, kuras rokās atrodas pirkša-
nas-pārdošanas līguma oriģināls,pec kura
palicis parāds 2475 c. rbļ. ka pirk-
šanas sumas atlikums par labu
Kurzemes bruņniecības komitejai,
koroborets 30. jūlijā 1893. g. zem Mi 450
uz Jaunjelgavas apriņķa, Lindes pa-
gasta .Sļauoe" mājām zem_ hipo-
tēkas Nr. 925, jeb kuram būtu kā-
das tiesības vai prasības uz minēto lī-
gumu, — iesniegt to šai tiesai un pie-
teikt savas tiesības un prasības sešu

Latgales apgabaltiesas reģistrācijas nodaļa
dara zināmu vispārībai, ka saskaņa ar
apgabalties. lēmumu no 13. febr. 1922. g.
un civproc. lik. 146071 p. pamata
reģistrēta .Rēzeknes namīpašnieku bied-
rība" un ievesta bezpeļņas biedrību
reģistra 1. daļā. _

Biedr. valdes sēdeklis atrodasRēzekne.
Daugavpilī, februāri 1922. g.

Priekšsēdētāja v. paraksts).
Sekretāra v. A. A u z i ņ š.

Bornsmindes pagasta tiesa
pamatodamās uz savu lēmumu 29. de-
cembrī 1921. g., uzaicina mir. Sūra
knudia — ariSlimpe man-
tiniekus un parāda devējus, pieteikt
savas tiesības uz nel. atstato mantojumu
šaī pag. tiesai sešu mēnešu laikā,
skaitot no šī sludinājuma iespiešanas
dienas .Valdības Vēstnesi".

Pēc šī termiņa notecēšanas, manto-
šanas tiesībās un prasībās tiks ievērotas
tikai tās personas, kuras savas pra-
sības būs pieteikušas.

Bornsmindē, 30. janyarī 1922.
Priekšsēdētājs K. M ē k o n s.

Darbvedis T. Veidemans.

Liepājas apgabaltiesa,
16. februārī 1922. g. uz Donas zemes
bankas aizgādņu lūgumu un pamatojot,
uz 18. marta 1920. g. likuma un civ.
proc. lik. 2081.—2086. p.p. nolēma:

1) paradu par 5000 rub. pec obli-
gācijas, izdotas uz Donas zemēs
bankas vārda un 1. nov. 1908. g.
nostiprinātas uz Dānim Jāņa dēlam
Suseklim piederošas nekustamas man-
tas Kuldīgas apriņķī, Kursišu pagastā,
.Cepurniek Mi 64" māju zem hip. Mi 3472,
— atzīt par pilnīgi samaksātu līdz ar
visām procentēm;

2) atvēlēt Donas zemes bankas aizg.
pieprasīt zemes grāmatu nodaļā minētā
parāda izdzēšanu iz zemes grāmatām.

Liepājā, 18. februārī 1922. g. Mi 653/21.
.Priekšsēdētāja b.V. <Bi e n e n št a m s.

Sekretāra pal. v. i. Emma H ū n.

Dobeles pagasta tiesa,
pamatojoties uz sava lēmuma 19. nov.
1921. g., pamatota un uz pag. tiesu
ust. II. d. 220.—224. p.p., uzaicina visus
mir. marta mēnesi l92\.g. Dobeles pag.
Rausmaņa mežsargosJēkaba Anša d. Lin-
dermaņa mantin., paradu devējus, parādn.
un visas citas personas, kuram būtu kā-
das tiesības vai prasības uz atstato man-
tojumu, pieteikt šai tiesai sešu mēnešu
laikā, skaitot no ši sludinājuma iespie-
šanas dienas trešo reizi .Valdības
Vēstnesī".

Vēlāk celtas ierunas netiks ievērotas.
Dobelē, 30. janvārī 1922. g.

Priešsēdētājs K- Zemīti
3 Darbvedis E. Freibergs.

Liepājas apgabala tiesa,
30. janv. 1922. g. uz Donas zemes
bankas lūgumu un pamatojoties
uz 18. marta 1920. g. likumu un civ.
proc. lik. _2081.—2086. p.p. nolēma:

1) paradu par 6000 ruL. pec obligā-
cijas, izdotas uz Donas zemes bankas
vārda un 23. decerab. 1910. g. no-
stiprinātas uz Fricim Kriša d. Bērziņam
piederošas nekustamas mantas Kuldigas
apriņķī, Žvārdes pagastā .Berskaus
Mi 8" mājas zem hip. Mi 3184, at-
zīt _ par pilnīgi samaksātu līdz ar
visām procentēm;

2)_ atvēlēt Donas zemes bankas
aizgādņiem _ pieprasīt zemes grā-
matu nodaļā minētā parada izdzēšanu
iz zemesgrāmatām.

Liepājā, 8. februāri 1922. g. Mi 795/21.
Priekšsēdētāja b. V. Bīnenštams.
Sekrerara pal. v. i. A. J a n s o n s.

Smiltenes policijas priekšnieks
izsludina par nederīgiem, kā pieteiktus
par nozaudētiem sekošus dokumentus:
1) kara klausības apliecību, izdotu no
Grobiņas apriņķa komandanta Mi 1378
29. aprilī 1920. g. un Latvijas pase
Mi 300 izdota no Smiltenes policijas
priekšnieka 3. augustā 1920. g. uz Kārļa
Miķeļa d. Brasla vārda; 2) zirga pasi
Ns 39, izdotu no Svārtavas pagasta
valdes 29. februārī 1920. g. uz Svārtavas
muižas valdes un Konstantīna Martin-
sona vārda; 3) Pagaidu kafa klausības
apliecību, izdotu no Rīgas kafa apriņķa
priekšnieka zem Mi 307/6442 uz Hugo
Oskara d. K r i e g e r a vārda; 4) kafa
klausības apliecību M° 13356. izdotu no
Valmieras kafa apriņķa priekšnieka
20* oktobrī 1920. g, uz Pētera Pētera d.
Kampenus vardu.

Nozaudēta Latvijas pase izdota no
Daugavpils prefekta zem Nr. 2105, uz
Jankeļa Aptek vārda, kufu skaitīt par
nederīgu.

Nozaudēta kvīte Nr. 12121, izdota
no Daugavpils pilsētas prefekta uz
Alistrata Jelagina vārda, kufa skaitāma
par nederīgu.

Nozaudēta Latvijas pase, izdota no
Daugavpils prefekta zem Nr 1400, uz
Mendela Kagana vārda, kufa skaitāma
par nederīgu.

Nozaudēta Latvijas pase Nr. 7556,
izdota no Daugavpils prefekta uz Jāzepa
Jāzepa d. Plisko vārda.

Priekules policijas priekšnieks, Liepājas
apriņķī izsludina par nederīgu Latvijas
iekšzemes pasi, izdotu no viņa 1920. g.
11. jūnijā zem Nr. 9l5, Miķelim Jēkaba
d. Konstants, kufa pase pieteikta par
nozaudētu.

Nozaudēto kafa klausības apliecību,
izdotu no Rīgas kafa apriņķa priekšnieka
1921. g. 8. nevembrī zem Mš 188/48022,
uz pilsoņa Alfrēda Kristapa d. Jan-
kovskij vārda skaitīt par nederīgu.

Nozaudēto atvaļinājuma apliecību,
izdotu no Daugavgrīvas artilērijas priekš-
nieka 1921. g. 19. novembrī zem
Mi 6977, uz virsleitnanta Alberta, Jāņa
d. Sēja vārda, skaitīt par nederīgu.

Nozaudēto kafaklausības apliecibn
izdotu no Rīgas etapa komandantūras,
1921. g. 26. martā Ni 350/7040, uz ka-
reivja Mellups, Rudolta Fridricha d„
dzim. 1896. g. skaitīt par nederīgu.

Apliecība zem Mi 148, izdota no Bo-
rovkas pagasta valdes 1921. g. 25. jan-
vārī (Mi nezināms), uz Timofejeva Mat-
veja vārdu, skaitāma par nederīgu.

Nozaudēta iekšlietu ministrijas aplie-
cība no 1921. g. 30. jūnija zem Mi 16739,
uz Dāvida, Mozes d. Usiskina vārda,
kufu skaitīt par nederīgu.

Jelgavas pils. pol. 111. iec. priekšnieks
izsludina par nederīgu, nozaudēto zirga
pasi uz Kārļa Blumberg vārdaL (Mi un
dat. nezināmi) izdotu 1921. gadā.

Jelgavas pils. pol. III. iec. priekšnieks
izsludina par nederīgu nozaudēto kāja
klausības apliecību uz Jāņa, Anša d.
Jakobsona vārda, izdotu no atsev. telegr.
nn telefona rotas komandiera 1920. g.
20. martā zem Mi 159 C.

Daugavpils apriņķa priekšnieka palīgs
izsludina par pazaudētu un tamdēļ ne-
derigu Milķin, Marijas Jāņa m. pasi,
izdotu no Jēkabmiesta pilsētas policijas
priekšnieka 1920. g. 22. martā Mi 334.

Nozaudētas 2 kvitēs
par iemaksāto drošības naudu Aizputes
stacijas kasē uz A. Jankeloviča vārda:
1) par nomāto zemes gabalu pie Katn-

inuižas stacijas, iemakzāt zem dažāda
ieņēmumu kvitēs Nr. 67370 par sumu
4361 rbl. nn 2) par nomāto zemi pie Aiz-
putes stacijas zem kvītes Nr. 67372 par
861 rbl., abas kvītes no 1921. gada
17. jūnija, skaitīt par nederīgam.

Nozaudēta un atzīstama par nederīgu
bēgļu apliecība, izdota no kafagūstekņ»
komisijas 1921. g 23. decembri zem
Nr. 78118 uz Kārļa Andreja d. Rubuļ*
vārda.

Rīgas. kar,a apriņķa priekšnieks
izsludina par nederīgu nozaudēto atva-
ļinājuma apliecību, izdotu no atsevišķas
telegrāfa un telefona rotas komandiefa
1921. g. 18. februāri zem Mi 598 uz
Andreja Viļā d. K r a u z e vārda.

Rīgas kafa apriņķa priekšnieks
izsludina par nederīgu nozaudēto kāja
klausības apliecību, izdotu no Rīgas
kafa apriņķa priekšnieka 1920. g. 11. jū-
lijā zem Mi 21300 uz Eduarda Kārļa
dela J ē g e r a vārda. Mi 5921.

Rīgas kafa apriņķa priekšnieks
izsludina par nederīgu nozaudēto kafa
klausības apliecību, izdotuno Bauskas
kājnieku pulka 1922. g. 15. janvārī zem
N° 1497 uz kaprāļa Alksnīts, Kārļa
Teņa d., dzim. 1900. g. vārda.

Skrudalinas pagasta valde
izsludina par nederīgu iekšzemes pasi,
izdotu no šīs pagasta valdes 1921. g.
30. aprilī zem Mi 138 uz Katrīnas
Osipa m. Ka p a n vārda, kufa pieteikta
par nozaudētu Mi 252.

Rīgas kafa apriņķa priekšnieks izslu-
dina par nozaudētu kafaklausības aplie-
cību zem Ms 24603, no 1921. g. 5. no-
vembri izdotu no Rīgas ka fa apriņķa
priekšnieka uz Alfrēda, Fridricha d.
Dekkerta vārda.

Jaunjelgavas apr. priekšnieka palīgs
2. iecirknī izsludina par nederīgiem se-
košus nozaudētus dokumentus : 1) Iekš
zemes pases, izdotas no Biržu pagasta
valdes_ l920. g._ 30. jūnijā zem Mi 981,
uz Jāņa Mārtiņa d. Kalniškan
vārda, un pasi 1920. g. 30. jūnijā zem
Mi 437, uz_ Reiņa Mārtiņa d. Kal-
niškan vārda ; 2) zirga pasi, izdotu
noBiržu pagasta valdes 1920. g. 12. jū-
nija zem Mi 260, uz J ā ņ a Mārtiņa d.
Kalniškan vārda; 3) pasi, izdotu
no Jēkabmiesta pilsētas policijas priekš-
nieka 1920. g. 10. novembri zem Mi 2756
uz Taubas-Brainas Leiba m. G e 1 b a r t
vārda; 4) pasi, izdotu no Jēkabmiesta
pilsētas policijas priekšnieka 1920. g.
11. maija zem Mi 1326 uz Lilijas
Bertmeja m. I n d a r vārda ; 5) kafa-
klausības apliecību, izdotu no Jaun-
jelgavas-Ilūkstes kafa apriņķa priekš-
nieka zem Mi 11331 uz Alberta
Jufa d. Cīrul vārda. MiMi 7653, 1134.

Ilūkstes apriņķa priekšnieka palīgs
1. iecirknī ar šo izsludina par nederīga
kafa klausības apliecību, izdotu no
Jaunjelgavas-llūkstes kafa apriņķa priekš-
nieka uz Miķeļa Miķeļa d. B o-
rovska vārda.

Lejas pagasta valde ar šo izsludina
par nederīgu iekšzemes pasi, izdotu
1920. g. 19. augustā zem Nr. 83 uz pil-
sones Bertas Pētera m. Zosan vārda, ka
pēdējai nozagtu.

Rozentovas par vaid ? ;usiudina par
nederīgu, kā nozaudētu, Latv. pasi uz
pilsoņa Nikolaja Oavrila d. Alek-
s e j e v a v., izd. no šīs pag. valdes
1921. g. 20. jūlijā zem Nr. 348.

Priekules policijas priekšnieks Liepājas
apriņķī izsludina par nederīgām ka pie-
teiktas par nozaudētām uz Jāņa Indriķa
d. Belta vārdu apliecības: 1) ieroču
atļauju, izdotu no Liepājas apriņķa
priekšnieka 1920. g. 4. oktobrī zem
Nr. 412—12604, 2) velosipēda atļauju
zem Nr. 153 no Liepājas apr. priekšn.
izdotu 1921. g. 6. aprilī. Nr. 447.

Priekules policijas priekšnieks Liepājas
spriņķī izsludina par nederigu Latvijas
iekšzemes pasi, izdotu no Aizputes apr.
priekšnieka paliga par II. iec. 1920. g.
12. mariā zem Nr. 591, Fricim Jāņa d.
Pizikara, kura pase pieteikta par no-
zaudētu

^
Priekules policijas priekšnieks Liepājas

apriņķī izsludina par nederīgu Latvijas
iekšzemes pasi, izdotu no viņa 192.'. g.
19. jūnijā zem Nr. 1217. Līnai Miķeļa m.
Valdmild, kufa pase pieteikta par no-
zaudētu

^^
Nozaudēta un atzīstama par nederīgu

kafa klausības apliecība, izdotu no Aiz
putes-Kuldigas kafa apriņķa priekšnieka
1921. g. 8. novembri zem Nr. 14)58,
uz Jāņa Ata d. Džukas vārda.

Valkas apr.'pr-ka I. iec. palīgs izsludina
nar rl(i"!nrT"!ii ^nozaudētu, Latv. iekšz.
Pfll lietie!IjjU, pasi, izd. no Valkas pils.
policijas 1920. g. 6. sept. zem Mi 2188,
uz Lugažu pagasta pilsones Annas In-
driķa meita Ķisis vārda. N? 919.

Valkas apr. pr-ka I. iec. palīgs izsludina
liar nudurī!tll kan°zaudētu,pagaiduPļjul liKuEIlgU, sonas-apliecibu. izd.no viņa
š.g.5.janv.z. N° 4689,uz Inčukalna pag.pils,
Emmas Teodora m. B e r u n (Bērgin) v.

Valkas apr. pr-ka I. iec. palīgs izsludina
nar nadorīiin ka nozaudētu, zirga pasi,
(Jūt IIGiiCiip, izd. no Lugažu pag.valdes
1920.g.30.aug. z. M» 44,uz Eduarda Smidta
vārda — ar atzīmēm par zirga pārdošanu
Nikolajam Tretjakovam un Jānim Mār-
tiņa d. Mežulim. Ms 1261.

Nozaudēta kvīte Nr. 3077, izdota no
I. pol. iec. priekšn. uz Zorucha Munica
vārda, kufu skaitīt par nederigu.

Nozaudēta kvīte Nr. 8-408, izdota no
Daugavpils prefekta uz Linias Kac vaida,
kufu skaitīt par nederīgu.

Izsludina par nederīgu nozaudēto
Latvijas pasi, izdotu- 30. aprilī 1920. g.
zem J* 557 uz Augusta Jāņa d. Dāldera
vārda.

Daugavpils apr. pr-ka palīgs 2. iet.
izsludina par nederīgiem zemāk mi-
nēto personu dokumentus, kuri pie-
teikti par zudušiem: 1) Abramoviča Jā-
zepa Jēveļa d. Latvijas pase, izd. no
Krustpils iezirkņa polic. priekšnieka
1920. g. 31. jūlija Mi 165; 2) III. kate-
gorijas tirdzniecības zīme uz 1922. gadu
zem Mi 604 no 1922. g. 23. janvafa, uz
ta paša vārda; 3) tam pašam — no
Latv. brīvvalsts mobilizācijas komisijas
zem Mi 287, izdota kara klausības ap-
liecība; 4) ta paša — apliecība, izd. no
Krustpils pils. aizsargu nodaļas priekš-
nieka zem Mi 17 un 5) Upsarg, Jēkaba
Jāņa d. no Krustpils iecirkņa policijas
priekšnieka 1921. g. 8. janvārī Mi 2577,
izd. Latv. pase. Mi 912.

Liepājas apgabala tiesa,
16. feb. 1922. g.,uzDonaszemes bankas aiz-
gādņu lūgumu un pamatojoties uz
18. marta 1620. g. likumu un civ. proc.
lik. 2081—2086. p. p. nolēma:

1) paradu par 3000 rbļ. pēc obligā-
cijas, izdotas uz Donas zemes bankas
vārda un 9. martā 1911. g. nostip-
rinātas uz Otllljai Jāņa m. Putniņ
piederošas nekustamas mantas Kul-
dīgas apriņķī, Saldus pagastā ,Dam-
niek M° 5" māju zem hip. Mi 3612, —
atzīt par pilnīgi samaksātu līdz ar
visām procentēm ;

2) atvēlēt Donas zemes bankas aiz-
gādņiem pieprasīt zemes grāmatu no-
daļā minēto parādu izdzēšanu iz
zemesgrāmatām.

Liepājā, 18. febr. 1922. g. Mi 664/21.
Priekšsēdētāja b. V. Binenštams.

Sekretāra pal. E. H ū n.



BiLEIl MISIJU!
v iesniedzis lūgumu dēļ uzvārda
nātnas apakšā minētais Latvijas pilsonis:

Vepers, Pēters Jāņa dēls, dzīvojošs
Rīgas apriņķī, Jaunpils pagastā,
Masinkenos, kurš vēlās saukties
uzvārdā „Strautnleks".

Varbūtēji Iebildumi pret pievestā
lūguma ievērošanu paziņojami ļekšlietu
ministrijai triju mēnešu laikā, no ša
sludinājuma dienas skaitot; pretējā
gadījumā pēc sacītā termiņa lūgums
tiks izpildīts. Mi 27007/V.

Rīgā, 21. februārī 1922. g.
Iekšlietu ministrijas administratīvā

departamenta vice-direktors
A. Z i e pn i e k s.

Nodaļas vadītājs J. S11b r i e d i s.

Lēmuma pasludināšana
Rīgas muitas valde,

kopsēdē caurskatījuse aktu N° 116, ievē-
rojot, ka pils. 3. tiondesovs un E. Sa-
zonovs, pie kujiem aizturēti 1 binokls,
5*/ii arš. drebēs, ir brai kušl caur Latviju
wl pad. Krieviju un atņemtie priekšmeti
ir personīgas mantas, bet p. A. Sveieiam,
pie kufa aizturēts 1 revolvers bez at-
tiecīgas ieroču atļaujas,

nolēma:
1 binokli un 5'/s arš. drēbes atsvabināt,
bet 1 revolveri aizturēt.

Šo lēmumu var pārsūdzēt uz finansu
ministrijas muitas departamenta vārda,
Snedeļu laikā no lēmuma iespie-
šanas .Valdības Vēstnesī". Pārsūdzība
jāapliek ar 40 santimu zīmognodokli un
jāiesniedz caur Rīgas muitas valdi.

Minētās personas ar šo tiek uzaicinātas
ierasties 4 mēnešu laikā no šī slu-
dinājuma iespiešanas dienas ,,Valdības
Vēstnesī", saņemt aizturētas mantas.

Pēc sludinājuma termiņa notecēšanas,
mantas tiks pārdotas, vairāksolīšanā un
ieņemtā nauda iemaksāta valsts kasē.

Valdes priekšnieka v. Krūmiņš.
Darbvedis (paraksts).

i j^su siud«;sfc$umi

Latvijas lieso palāta
atvēlējuse zvērināta advokāta palīgam
Pēteram Berģim vest svešas lietas
tiesu palātā.

Rīgā, 22. februārī 1922. g.
Tiesu palātas priekšsēdētāja v. i.

A. Zumbergs.
Sekretārs Lukss.

Latgales apgabaltiesa: knniialiioiala.
saskaņā ar savu 1922. g 10. februāra
lēmumu, meklē uz sod. lik 453. p. pamata
apsūdzēto, Ludzas apriņķa, Janovoles
pagasta piederīgo 3azepu Staņislava d.
Bu|u, apm. 40—45 g. vecu, vidēja
auguma, gaišiem matiem, zilām acīm,
ruzganu bārzdu, gaišām ūsām, kalsnēju,
mazliet iegaienu seju.

Visām iestādēm un personām, kufām
ir zināma minētā Bula un viņa mantas
atrašanās vieta, jāpaziņo par to Lu-
dzas apriņķa 1. iecirkņa izmeklēšanas
tiesnesim.

Daugavpilī, 12. februārī 1922. g.
Priekšsēdētāja b. B. Cīruls.

Sekretāra pai. v. i. Fr. B a u m a n s.

Liepājas apgabaltiesa,
saskaņā ar sava lēmumu 12. janvasi
1922. gadā uz Erasta 5v5na lūgumu
un pamatojoties uz civ. proc. Hk. 293.,
301. un 309*. t>. p., uzaicina atbildētāju
Anuu Paulini Svan, kuras dzīves vieta
nezin., četru mēnešu laikā ierasties
šai tiesa saņemt norakstus no viņas vīra
Ernsta Švāna iesūdzības rakstā viņu lau-
lības šķiršanas lieta un uzdot savu
dzīves vietu Liepājas pilsētā.

Ja minētā laikā aicināmā neierastos,
lietu noliks uz terminu un izspriedīs
bez viņas klātbūtnes, ja ieradīsies, bet
savu dzīves vietu Liepājā neuzdos, aici-
nājumu uz tiesas sēdi un visus pārējos
papifus atstās tiesas kancleja.

Liepājā, 18. janv. 1922. g. Mi 52/20
Priekšsēdei b. V. Bienenštams.

Par sekretāra pal. O. M e n k a.

Sludinājums
par neMaina īpašuma pārslai

Liepājas apgabaltiesas tiesu izpildītājs
par Liepājas apriņķi Žanis Ķinens, kufa
darbistaba atrodas tās pašas tiesas mājā,
izpildot minētās tiesas lēmumu no
31. janvāra š. g. un pamatojoties uz
civ. proc. lik. 1132., 1141., 1146.—1149.p.p.
dara zināmu vispārībai, kā 7. aprilī
1922. g., pīkst. 10 no rīta, apgabaltiesas

civillietu sēžu zālē tiks pārdots

vairāksolīšanā pirmā publiskā torgā
nekustams īpašums,

piederošs mirušam Vīlumam (Viljamam-
Vilhelmam) Knfpenam, sastāvošs iz
Pormsātes .Oraveniek' mājām, kuru
zemes platība ir 129,90 pūrvietas, ar
tur esošām vajadzīgām ēkām un citiem
piederumiem, atrodošos Kurzemē, Lie-
pājas apriņķī, Pormsātas pagastā un ir
ierakstītas Alzputes-Grobiņas zemes giā-
matā zem hipot. M» 242. īpašums ir
novērtēts uz 600.000 rubļiem un tiek
pārdots mantas dalīšanas 'nolūkā starp
mirušā Vijuma Knīpena mantiniekiem.
Koroboretu hipotēku parādu ir 2200 rbļ.

Saskaņa ar civ. proc. lik. 1871. p.
solīšana sāksies no novērtēšanas sumas
600.000 rubļiem. Katram, kas vēlas pie-
dalīties pis solīšanas, ir iepriekš torga
atklāšanas jāiemaksā zalogs 60.000 rbļ.
un ari jāiesniedz tieslietu ministrijas ap-
liecība par nekustama īpašuma iegūšanas
tiesībām.

Visi dokumenti un raksti, kas attiecas
uz pārdodamo īpašumu, ir atklāti ieska-
tīšanal tiem, kas vēlas piedalīties torgā,
Liepājas apgabaltiesas kancleja, vai pie
tiesu izpildītāja no torga izsludināšanas
dienas līdz viņa sākumam. Personām,
kufām būtu uz pārdodamo īpašumu
tādas tiesības, ar kufām uz likuma pa-
mata var novērst viņa publisku pārdo-
šanu, vai citi kādi iebildumi, tādi ir
jāpieteic līdz torga dienai.

Liepājā, 20. februārī 1922. g. Mi 86
Tiesu izpildītājs Z. K i n e n s.

Citu iestāžu slud.

Jūrniecības «ptieefs
pārdos uairāksolīšanā
liellaivas, atrodošās da-
žādās vietās uz Daugavas

krastiem.
Piedāvājumi nomaksāti ar attiecīgu

zīmognodokli, slēgtās aploksnēs iesnie-
dzami 6. marta 1922. g., pulksten 12
diena, Daugavas I. rajona pārzinim,
Daugavpilī.

Pirms iesnieguma uzplēšanas tiks pie-
laista atklāta solīšana.

Tuvākus paskaidrojumus sniedz Dau-
gavas I. rajona pārzinis Daugavpilī, un
jūrniecības departamenta tecjmiskā daļa,
Rīgā, Nikolaja ielā la.

Latvijas augstskolas leģitimācijas
karte Nr. 2223, uz Ignata Vaslljeva
vārda pazaudēta un ar šo tiek izsludi-
nāta par nederīgu.

iespiesta valsta tipogrāfijā.

Dažādi sludināj ,
Ziemera pagasta valdei un

tiesai,
Valkas apriņķī, vajadzīgs

darbvedis.
Vēlēšanas notiks 1 martā 1922. 9,

pulksten 11 dienā, Ziemera pagasta
namā no pag. padomes. Alga pēc vie-
nošanās, pie brīva dzīvokļa, apkurinā-
šanas un apgaismošanas. Kandidāti -tes
tiek uzaicināti pieteikties minētā dienā
personīgi vai rakstiski.

Ziemeros, 18. iebruari 1922. g.
Priekšsēdētājs (paraksts).

I Darbveža v. i. Art. Bušs.

tai*izdP^ugavJi4fea
uz Petefa Gilarija d. Višņevskij vārda
kufa skaitāma par nederīgu.

taiits !ztn?^īāKfc:
jūrniecības nodaļas Peterpilī 1913, ga(g
uz Lugusta Mārtiņa d. Nātri ņa vārda.
jūrniec. departaments ar šo izsludina pai
nederīgu.

OaļanfļĒļa un iamdēļ «kaitama pat n«.
nUūlŠublfl derīgu zirgu pase, izdota m
Jercenu pag. 10. februārī 1920. g. zea
Ms T97 uz Pētera Ozoliņa v., —— .

Samaksas zīmju
grāmatiņas

pec .Valdības Vēstneša" Ms 187., no
22. augusta š. g. publicēto rīkojumu

par traktieru, kafejnīcu, kondi-
toreju un viesnicu apgrozījumu

nodokli
dabūjami Valsts tipogrāfijā, pilī M» 2

par 9 rbļ. grāmatiņa.

VĀLSTST TIPOGRĀFIJĀ
dabūjama atsevišķa brošūra

Instrukcija par būvkoku izsnieg-
šanu no valsts un komanalmežīem
uz 1920. g. 21. decembra likuma pamata.
Iesp., Valdības Vēstneša" 1921.g. 32. num.
Maksā bez piesūtīšanas 10 rbļ., ar pie-

sūtīšanu 11 rbl.

lāpītai ezpifc:
Valsts tlpsralilo,Rīsos jEft'j;

dabūjamas dažāda biezuma, P&
darba ministra apstiprināta parauga pi

1) Strādnieku dāma srnMt«L
Z) Strsilnieku saraksta grBP^

(forma Ms 51). j;,

3) Vispārīgās strādnieku M%k
ķinu grāmatas aormaj^va

»»-?

Latvijas apavu rūp. kooperatīva ,.ipnieks"
valde ar šo paziņo saviem biedriem, ka
līdz 11. martam S. g., visas no koope-
ratīva izdotas

paiju zīmes jāiesniedz
valdeipret kvīti vai jāiesūta ieraktīta
vēstulē deļ pārreģistrēšanas Paijas,
kufas līdz min. termiņam nebūs pārreģi-
stretas, skaitīs par nede rī gā m.

Rīgas pilsētas lombards,
Kaļķu ielā Nr. 9,

= ŪTRUPE, =
27. februāri S. g., pulksten 10 no rīta,
ķīlas no 12. septembra līdz 23. septembrim
1921. g.,_zem N° C 60089-Ns C 61284,
kā ari izutrupēšanai nodotās mantas.

Srlletn min.ārzemju pasonodaīā^
izsludina par nederigu ārzemes pasi uz
Latvijas pilsoņa Fridricha Dāvida dēla
BaradaJ (Baradatovs) vārda, izdotu
21. septembrī 1921. g. zem M« 5797, kura
pieteikta par zudušu.

IffliiiāMlinioifliiflļi
1922 gada 1. burtnīca

iznākuse nn dabūjama valsts spiestus,
pilī, 1. istabā, kur ari vienīgi jāgriežas
:-: ai pieprasījumiem. x

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

Saturs:
1) Pārgrozījums 1918. g. 5. decembp

pagaidu noteikumos par iekšēj»
apsardzības organizēšanu.

2) Noteikumu par tiesu ziņnešu taks»
paaugstināšanu.

3) Noteikumi par nekustamu īpašust
atsavināšanu un apgfūtināšanu.

4) Noteikumi par Vidzemes evaņģēli-
skās luterāņu konsistorijas likvidl-
sanu un evaņģēliskās luterāņu bai-
nīcas pārvaldīšanu.

5) Noteikumi par ziedojumu vākšanu.
6) Noteikumi par statistisku mjvi ie-

vākšanu no rūpniecības un tirdz-
niecības uzņēmumiem.

7) Noteikumi par algas izmaksu izmek-
lēšanā un zem tiesas stāvošiem,»
tiesas attaisnotiem un notiesātie»
karavīriem.

8) Lēmums par ģimenes piemaksā»
kajavīriem.

9) Noteikumi par kurināmā materiāls
izsniegšanu kafa invalidiem, ki«
cietušo un karā iesaukto ģimenēs.

10) Noteikumi par autonomiem valsi)
uzņēmumiem.

11) Noteikumi par rūpniecības uzfl«-
mumu ierīkošanu un atvēršanu.

^12) Noteikumi par elektriskām stacija».
ietaisēm un vadiem. J

13) Noteikumi par soda nosacītu * J
laišanu.

14) Noteikumi par tiesas izdevumu »
likšanuprivatsūdzētājiem..15) Noteikumu papildinājums par ļ* v
sētu ienākumiem, izdevumiem, * ļj
džetiem un pārskatiem. „

16) Pārgrozījumi rīkojuma par nodo*

no lauku nekustamiem īpašumi*
17) Noteikumi par būvniecības un D»'

technikas lietu pārzināšanu.
18) Noteikumi par kajavīru un w"

ierēdņu un kalpotāju pensijām^

I.Sīp Biezite-iDstriisstBflii tirdzniecības
īd ripsisūtiBs akcionāru Biedrība

uz 18. statūtu paragr. pamata, uzaicina
cien. akcionārus ierasties uz

kārtēju pilnu sapulci,
kufa notiks 26. martā š. 3.. pulkst.
11 no rīta firmas telpas, Rīgā, lielā
Smilšu iela Mi 22.

Dienas kārtība:
1. Sapulces vadoņa un protokol. vēlēšan.
2. Balsu skaitīšana.
3. 1921. g. darbības pārskata un bilances

apstiprināšana.
4. Peļņas izdalīšana par 1921. g.
5. 1922. g. budžets.
6. Statūtu grozīšana.
7. Akciju, kapitāla pa'ielināšana.
8. Valdes locekļu un revīzijas komisijas

vēlēšanas.
9. Priekšlikumi. Valde.

Valsts tipogrāfijā
Rīgas pilī, ist.Ms I, dabūjamas blankas
un gatavas grāmatas saskaņā ar 1921 e
.Valdības Vēstneša" NšM» 66., 67. un 69.

iespiestiem noteikumiem par

grāmatvedība un norēķi-
nāšanas valdības iestādēs.

1 ieslietu ministrijas koditiKacua* -,

izdevumā iznākuse grāmata kv

Ministrija iojui art*
kas iespiesti *Valdības Vēstnesi

no 1919. g. 1. augusta līdz 1921. g-*v ,
Saraksts sastādīts pec resori^

priekšmetiem alfabētiskā kārtība, ar

diem norādījumiem un atzīmēm, j
Dabūjams valsts spiestuvē, pi" ].'

^kur ari vienīgi jāgriežas ar pieprasi)
^Maksā 30rbļ.. ar piesūtīšanu pa Pj*!i» «' j

Nacionālais teatr*
Piektdien, 24. februāri,potkst. 7

„#emsa£ij**"' ^_,Vi
Sestdien, 25. februāri, pu^st. 7

Pirmo reizi: tl opā

„Si^mvo &&?&*&'
Bomaršē komēdija 5 cēlienos-.

Rīgas apgabalties 3. civilnod.
ar: civ. ties. lik. 2011., 2014. un 2019.
p p. pamata paziņo, ka pēc 13 jan-
vāri 1916. g. Rīgā mirušā 3ā ņa Frid-
richa Jāņa dēla Dohansona alias
3anson it atklāts mantojums, un
azaicina, kam ir uz $0 mantojumu, vai
sakarā sr to tiesības, kā mantiniekiem,
regatarijiem, fideikomisarijiem, kredito-
riem nn i. t., pieteikt šīs tiesības minētai
tiesai sešu mēnešu laikā, skaitot
»o šī slndin. iespiešanas dienas .Vaid.
Vēstnesī*

Ja minētas personas savas tiesības
Sagšā uzradītā termiņā nepieteiks, tad
viņas atzīs ka šīs tiesības zaudējušas.

Rīgā, 21. februāri 1922. g. LJ* 1228
Priekšsēdei, v. V e i d n e r s.

Sekretārs A. Kalve.

Rtgas apgabali. 3. civifnoda)a,
ne dv. ties. lik. 2011., 2014. nn 2019.
9.p.pamata paziņo, ka pec 9.oktobri 1919.g.
kauja pie Rīgas kritušā Aususta Pētera
dēla Kurela u atklāts mantojums, ua uz-
aicina, sara ir uz šo mantojumu, vai
sakarā ar to tiesības ki mantiniekiem,
tegataiijiem, iidelkomisarijiem, kieditor.
nn 1.1., pieteikt šīs tiesības min. tiesai
sešu mēnešu laika, skaitot 00 ši
sludināj. «spieš. dienas .Vaid. Vestn.*.

Ja minētās personas savas tiesības
asgsā uzrādītā termiņā nepieteiks, tad
viņas atzīs kā līs tiesības zaudējušas.

Riga, 20. iebruari 1922 g. N» 1167
Priekšsēdētāja v. Veidners.

Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabait. 3. civilnodaļa,
uz civ. ties. lik. 1967., 2011.—2014. nn
1079. p. p. un Balt. privatties. kop. 2451. p.
pamata, uz Karollnes Ernsta m. Gūnter,
dzim. Villman, pilnvarnieka zv. adv.
J. Graudiņa lūgumu uzaicina visas oer-
sonas, kufām ir kaut kādas pretenzijas,
strīdi vai Ierunas pret šaī tiesā 21. fe-
bruāri 1922. g. publicēto 27. maijā 1920.g.
Rīga mir. Šarlottes Ferdinanda meitas
Bruckman, dz. Kiinicke testamentu, kā
arī visas personas, kurām ir kaut kādas
tiesības uz mirušās Sārtoties Ferdinanda
m. Bruckman, dz. Kiinicke mantojumu vai
sakarā ar šo tnantoj., kā mantin., tegatar.,
lideikom., parādievēj. u. t. t, pieteikt
sīvas tiesības, pretenz. un ierunas min.
tiesai sešu mēnešu laika, skaitot
no li sludināj. iespiešanas dienas .Val-
dības Vēstnesī".

Ja tas minētā terminā nebns izdarīts,
tad minētās personas atzīs kā atteikušās
no ierunām un zaudējušas savas tiesības,
bet testamentu pasludinās pai likumīgā
spēkā gājušu.

Rīgā, 21. februāri 1922 g. Ns 1236
Priekšsēdētāja v. V e i d n e r s.

Sekretārs A. Kalve.

3iga8 apgabait. 3. civilnodaļa,
uz Latvijas civillik. kop. 36. p. piezīmes
pamata, ar šo paziņo vispārībai, ka
Melers Ābrama dēls Raikins un viņa
sieva Olga Aleksandra m. Ralkln, dz.
Benin, noslēguši savstarpīgo laulības
līgumu pie Rīgas notāra E. Trautsolta
27. janvārī 1922. g., reģistra Mi 637,
ar kuru viņi, attiecībā uz viņu noslēgto
laulību, Ir atcēluši Balt. gub. civillikumu
79. un turpm. p. p. paredzēto laulāto
mantas kopību.

Rīgā, 21. februāri 1922. g. L. N. 1263
Priekšsēdētāja v. Ve i d n e r s.

Sekretārs A. Kalve.

4igas apgabait. reģistr. nodaļa
az civ. proc. lik. 1460. p. pamata pa-
ziņo, ka saskaņa ar apgabaltiesas admi-
nistratīvās nodaļas lēmumu 16.novembri
1921. g. reģistrēta bezpeļņas sabie-
drība zem nosaukuma: Studentu maz)-
nieku klubs „Darbs".

Sabiedrības valdes sēdeklis atrodas
Rigā.

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

Liepājas apgabaltiesa
uz sava lēmuma pamata 16. februārī
1922. g. meklē uz sod. lik. 583. p., II. d.
apv.: 1) Kalētu pag. piederīgo Katrīnu
Jāņa m. Dambovic, dzim. Sprude, ne-
lielu augumu, mazu strupu degunu,
lielām platām acīm, tumšiem apgriestiem
matiem, kalsenu bālu seju, runā tekoši
latviski, krieviski un vāciski. Dambovic
dzimuse 29. augustā 1886. g.

2) 23. martā 1902. g. Daugavpilī dzim.
Merkurlju Vasilija d. Samsonovu, gara
auguma, gaišiem matiem, tumši zilām
acīm, strupu degunu, bez ūsām; ģēr-
bušos angļu frencī, notītiem lieliem.

Katram, kam zināma Katrines Dambovic
un Merkurija Samsonova uzturas vieta,
vai ari kur atrodas viņiem piederoša
manta, bez kavēšanās jāziņo Liepājas
apgabaltiesai, Liepājas apr. Izmeklēšanas
tiesnesim, vai tuvākai policijas iestādei.

Liepājā, 21. febr. 1922. g. M* 4210
Tiesas loceklis J. Strazds.

Sekretāra v. i. O. T r e i 1a n d s.

Rīgas apgalt. reģistrac. nodaļa
uz civ. pr. lik. 1460. p. pamata pa-
ziņo, ka saskaņā ar apgabaltiesas ad-
ministratīvās nodaļas lēmumu 15. februārī
1922. g. reģistrēta kooperatīva sa-
biedrība zem nosaukuma: Rūjienas
Latvijas kafa invalīdu kooperatīvs
,.Latvija".

Sabiedrības valdes sēdeklis atrodas
Rūjienā.

Priekšsēdētāja v. E. B i 11e.
Sekretāra p. J. O šs.

?iigas apgabait reģistr. nodaļa
uz civ. proc. lifc 146G. p. pamata pa-
z^o, ka saskaņa ar apgabaltiesas admi-
alstrativās nodaļas lēmumu 15. iebruari
1922. g., reģistrēta kooperatīva sa-
biedrība zem nosaukuma: ..Valmieras
Ierēdņu kooperatīvs".

Sabiedrības valdes sēdeklis atrodas
Valmiera.

Priekšsēd. v. E. Bitte.
Sekretāra p. J. O š s.

>?igaa apgabait. reģistr. nodaļa
uz civ. proc. lik. 14607i. p. pamata pa-
ziņo, ka sask. ar apgabait. adm. nod. lem.
15. februārī 1922. g. reģistrēta koopera-
tīva sabiedrība zem nosaukuma: „Val-
mleras kara Invalīdu kooperatīvs".

Sabiedrības valdes sēdeklis atrodas
Valmierā.

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

Liepājas apgabaltiesa
uz 1921. g. 1. februāra likumu par lau-
lību 50. un 77. p. p. pamata, 8. dec.
1921. g. aizmuguriski nosprieda:
starp Miķeli Baltais un Annu Baltais,
dzim. Affelder, 19. oktobrī 1897. gadā
slēgtu laulību atzīt par šķirtu.

Liepājā, 30. janv. 1922. g. J* 21/20
Prīekšsēdēt. b. V. B i e n e n št a m s.

Sekretāra pal. v. A. Jansons.

Liepājas apgab. tiesa, reģ. nod.,
uz civ. proc. likuma 1460/71. p. pamata,
paziņo, ka saskaņa ar tiesas lēmumu
19. decembrī 1921. g., kooperatīvu sab.
un viņu savienību reģistra 1. daļa ii
ievests kooperatīvs zem nosaukuma:..Lutriņu |. lauksaimniecības mašīnu
lietošanas biedrība", kufas valde
atrodas Lutriņu pagastā.

Liepājā, 17. iebr. 1922. g. N? 143/21.
Reģistr. nod. pārz. C i n c e 1s.

Par sekretāra pal. J. Aldermans.

Liepājas apgabait. reģ. nodaļa
uz civ. pr. lik. 1460. p. pamata paziņo,
ka saskaņa ar tiesas lēmumu 19. decembrī
1921.g. biedr. un viņu savien. reģ. 1. d.,
ir ievesta biedrība zem nosaukuma:
,.CIeceres Izglītības biedrība", kufas
va!de atrodas Cieceres pag., Kuldīgas apr.

Liepājā, 17. febr. 1922. g. 144/21.
Reģ. nod. pārzinis: C i n c e 1 s.

Par sekretāra pal. J. Aldetmans.

Latvijas kaf&iietsa, -
pamatojoties uz savu rīcības sēdes lē-
mumu on «aja tiesu lik.dbl. un 953 p.
meklē: Rīgas pilsētas piederīgo Otto
Kārļa d. Vieglo, kufšapvainots par no-
ziegumiem, kas paredzēti soda lik. 1903. g.
izd. 51. un 589. p. 11. d. IV. p. nn III. d.
an kafa soda lik. 279. p.

Minētais Vieglais latvietis, luterticīgs,
dzimis 21. jūlijā 1897. g., pamatskolas
izglītība, precējies, viņa līdzšinēja dzīves
vieta: Rīgā, Marijas ielā }& 35, dz. 5.

Per-iofiām, kurām būtu «inaraa Wi;a
uzturēšanās vieta, nekavējoties ziņot
kāja tiesai, vai tuvākai policijai, kurai
to arestēt un nogādāt pēc piederības.

Kafa tiesas priekšsēdētājs
palkv.-leim. J. Birkenšteins.

sSekretars, k. i, ier. A. R n m p e.

Rīgas apgabait., !. kriminalnod.,
saskaņā ar savu š. g. 20. februāra lē-
mumu atsauc .Valdības Vēstneša"
71. numurā, 2. aprilī 1921. g. iespiesto
sludinājumu par Emīlijas Friča meitas
Buttalt meklēšanu, jo minētā Buttait
Ir atrasta.

Rīgā, 22. februārī 1922. g.
Priekšsēdētāja b. J. K r ū k 1a n d s.
Sekretāra pal. L. Kamradzius.

'W

Dzelzsceļu virsvalde izsl^Vļ*T*
KONKURENCI

uz 23853 kigr. naglu piegādāšanu.
Tuvākus paskaidrojumus un sarakstu par naglām Izsniedz materiālu a.

rrj^rhā is tahā *fr 136. no oulksteri 12—2 dienā. ? *

Ar ēo daru zināmu, ka

mii oriial-koooBHts uz Ult255!H - 8 zemes māla m
== no tvaikoņa „POLU X" : r

pazaudēts un tiek iislndināts ar šopor nederību
T?*?-.-" ? Hūsen Joamna,

' Dzelzsceļu virsvalde ' ZŠLīŽēt
pārdod vairāksolīšana

apmēram 2510 klgr. veca papīra.
Tnvākus paskaidrojumus izsniedz materiālu apgādībā, istabā M» 135 n

pulksten 12—2. 2 *


	Valdības Vēstnesis no. 45 24.02.1922�ଘ�$桭瑸쎘㥏��
	Article
	Valdības rīkojumi un pavēles.���1922㠡딗耡딗����
	Valdības iestāžu paziņojumi.�䒹₭뉚�顜⠠狽擛開Ꝏ蝐⹈
	Valdības vietējo iestāžu rīkojumi.�㈰〰㜰〰㘱〰㝡〰㘹〱㐶〰㙦〰㙡〰㜵�ᬀ
	valdības darbība��ࠀ�縀ᘀꄁ鐁꤁ꔁ
	Article
	Article
	Article
	Latvija un citas valstis
	Jaunas valstis
	Ārzemes�vals
	Article
	Rīga���� 
	Māksla��� Ā
	Telegramas
	Tirdzniecība u rūpniecība.�ࠆ쀼ᜁꁬ耗.〰ャ䠗頽ᜁ���
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	BiLEIl MISIJU!
	Lēmuma pasludināšana����㈱㘱ØꔗȀ
	i j^su siud«;sfc $umi
	Article
	Article
	Sludinājums par neMaina īpašuma pārslai�〰㙤〰㘹0〰〰〰〰〰㌲㌱��
	vairāksolīšanā pirmā publiskā torgā nekustams īpašums,�ŝ괪蘯ᰚᔧᑜ쌆锤赪迥֓ꃑ۵祻ຼ⤍ﲧ웤៓ꬃƧ丗ǀ㼙ꠑᕰʢᐽꠜ努
	Article
	Article
	Section
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article

	Advertisements
	Adv. 1 Page 4
	Adv. 2 Page 4
	Adv. 3 Page 4


