
Latvijas Satversmes Sapulces" 1952. g.
1. marta kopsēdē pieņemtais

Likums
par nolīgumu starp Latviju un Krieviju par pilsonības optacijas
kārtibu, atgriešanos uz dzimteni, par abu nolīguma slēdzēju

pilsoņu īpašumu izvešan j un likvidēšanu.
My daļa.

1.
1921. g 6. novembri parakstītā nolīguma 2. daļa starp Latviju un Krieviju

par pilsonības optacijas kartību, atgriešanos uz dzimteni, par abu nolīguma
slēdzēju pilsoņu īpašumu izvešanu un likvidēšanu ar šo likumu pieņemta un
apstiprināta.

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

ari 1. panta minēta nolīguma 2. daļa, kura stājas spēkā nolīguma 2. daļas 8. pantā
paredzēta momenta.

J. Čakste,
Satversmes Sapulces prezidents.

R. I v a n o v s,
Satversmes Sapulces sekretārs.

Nolīgums
starp Latviju un Krieviju par pilsonības
optacijas kārtību, atgriešanos uz
dzimteni, par abu nolīgumu slēdzēju
pilsoņu īpašumu izvešanu un likvidēšanu

II. daļa.
Par kārtību, kādā uz K. S. F. P. R.
teritorijas dzīvojošie Latvijas
pilsoņi pārsūtāmi dzimtenē.

Latvija»— Demokrātiskās Republikas
valdība, no vienas pus s, un Krievijas
Sociālistiskās Federatīvās Padomju Repu-
blikas valdība, no otras puses, vē ēdamās
noteikt kārtību, kādā pārsūtāmi uz Latviju
iz K. S. F. P. R. bēgļi un pilsoņi, kuriem
šī tiesība piekrīt uz Latvijas-Krievijas
Miera līguma 8. panta pamata, nolēma
šai lietā noslēgt sevišķu nolīgumu, kādam
nolūkam pilnvaroja:

Latvijas Demokrātiskās Republikas
valdība:

Zigfridu Hermaņa d. Meierovicu,
Alfrēdu Jāņa d. Birznieku,
Jāni Jāņa d. V e s m a n i.
Krievijas Sociālistiskās Federatīvās

Padomju Republikas valdība;
Jakovu Staņislava d. Hanecki,
Ļevu Nikolaja d. Aleksandri,
Alfrēda Augusta d. A u s t r i ņ u.
Minētie pilnvarotie, savstarpēji uzrā-

dījuši savas pilnvaras, kuras tika atzītas
par pareizām un sastādītām pienācīgā
formā, izstrādāja un parakstīja sekošo
nolīguma otro daļu:

1 pants.
Latvijas pilsoņiem, kuri izteikuši vēlē-

šanos atgriesties dzimtenē, vajag tikt uz
turieni nogādātiem pēc iespējas visdrī-
zākā laikā.

2. pants.
Par Latvijas pilsoņiem, kup'em saskaņā

ar pirmo pantu jātiek nogādātiem dzim-
tenē, tiek skaitīti:

a) personas, kuras dzīvo Krievijā un
šī līguma pirmā daļā paredzēto no-
teikumu kārtība optējušas Latvijas
pavalstniecību;

b) Latvijas bēgļi Krievija, t. i. personas,
kūjas agrāk dzīvojušas uz teritorijas,
kas tagad ietilpst Latvijas sastāvā,
un pasaules kara laikā atstājušas
no ienaidniekiem ieņemtos vai ap-
draudētos apgabalus, jeb kujam uz
kara- vai civiliestāžu rīkojumu pa-
mata ir bijis jāatstāj kara darbības
rajons, un kuras nonākušas Krievija

. ne vēlāk par 12. jūniju 1920. gada,

CornaujeHMe
saHJiioHeHHoe we>Kfly Pocchom h /la-
TBnefl o nopHflKe onTau.HH rpajKAaH-
ctbh, BOSBpauļeHMfl na poamhv, Bbisosa
H JlHKBMflaUHH HMVLlļeCTBa rpajKflaH

o6oMX AOrOBapMBaiOUiMXCfl CTOpOH.

4acxb Il-aa.
O nopHAKe oTnpan^eHHH na
poflHHV rpaacAaH JlaTBHH, nposcn-
Baromux na TeppnTopnH PC^>CP.

npJJBHTeJIbCTBO POCCHHCKOfi CoiIHa
cnmecKoft «PeAepaTHBHOH Cob6tckoh
Pecny6 ^HKH, c oahoh cropoHbi, h flpa-
BHTcnbCTBO JIstbhhckoh /AeMOKparaHe-
ckoh Pecny6jiHKH, c Apyroft, Hcejiaa
yCTaHOBHTb HOpHAOK OTnpaBJICHHH B
JlaTBHio H3 PC<Ī>CP 6eHceHU.eB h Jlar-
bhhckhx rpajKAan, kohm TaKosoe npaso
npeAOcraBJieHO, na ochob3hhh ct. 8
PoccHHCKO-JlaTBHHCKoro MnpHoro Jloro-
Bopa, peuiHJiH aaicaioiHTb oco6oe cor^a-
uueHHe no ceiny npeAMCTy, ajih nero
yno^HOMOMeHbi:

FlpaBHTejIbCTBOM POCCHHCKOH C0U,H3JIH-
CTHMCCKOH <I>eAepaTHBHOH COBCTCKOH
Pecny6^HKH:

JIkob Ctshhcjisbobhh FaneuKHH,
Jles HnKo^aeBHH AjieiccaHAPH,
AjībcppeA ABrycroBHi A y ct p h h.
FIpaBHTeJIbCTBOM JlaTBHHCKOH" /ļCMO-

KparHiecKOH Pecny6^HKH:
SnrtppHA FepMaHOBH! MefiepoBHM,
AjlhtfcpeĶ Hb3H0BH«I 5 H p 3H C K,
HBaH Hbshobhi BecMan.
OsHaMCHHbie yno^HOMOHeHHbie, no

o6Mene cbohmh nojmoMoiHHMH npasnan-
HblMH npaBH^bHHMH H COCTaBJieHHbIMH
no aojdkhoh cpopMe, BHpa6oTa^H h
noAnncajiH HHJKecjieAyK>myio Bropyio
HacTb CorvianieHHH:

CraTbH 1.
FpajKAaHe JlaTBHH, BbipasHBniHe *ce-

JiaHHC B03BpaTHTbCH H3 CBOK) pOAHHy,
AOJHKHbl 6blTb B B03MOHCHO KpaTiaHUIHH

cpoK orapaBjienbi ryAa.

CTarbH 2.

FIoa rpajKAanaMH JlaTBHH, noAJieaca-
ihhmh, corviacHO cr. 1, OTnpaBKe na po-
AHny, pa3yMCK)TCH;

a) jiHua, npoKHBarouiHe b Pocchh,
onTHpoBaBuiHe b nopHAKe npaBHJi
b nepBofi qacTH cero CorviauieHHH
H3Jio>KeHHbix, JlaTBiiHCKoerpsHCAaH-
ctbo ;

6) 6eHceHUbi JlaTBHH b Pocchh, t. e.
auna paHee npOHOiBaBuine Ha Tep-
pHTOpHH, BXOA«mefl HHHC B C0CT3B
JlaTBHH, H OCTSBHBIHHe BO BpCMH
MHpOBOH BOHHbl 33HHTHe HJIH yrpO-

3«3eMbie HenpHHTe;ieM paHOHbi, jihoo
Bbice^eHHbie pscnopHJKCHHeM boch-
hhx hjih rp3)KaaHCKHX BJiacrefi H3
paHOHOB B06HHbIX AeflCTBHfl, H HpH-

ja viņas pašas jeb viņu vecāki ir
pirms 1. augusta 1914. gada bijuši
pierakstīti pie pilsētu, lauku vai
kaitu sabiedrībām uz teritorijas,
kura tagad pieder pie Latvijas valsts;

c) Latvijā atrodošos Latvijas pilsoņu
sievas, kuras dzīvo K. S. F. P. R.
robežās, tāpat arī viņu bērni līdz
18 gadiem.

Piezīme. Bēgļu piederība pie Lat-
vijas pilsonības var tikt konstatēta
ar dokumentu palīdzību, kādi pa-
redzēti šī līguma 1. daļas 2. pantā,
pie kam Latvijas pilsoņu sievas un
bērni līdz 18 gadiem, kuri atrodas
K. S. F. P. R. robežās, iesniedz
savas piederības pierādīšansi pie
Latvijas pilsonības vīra jeb tēva
dokumenta norakstus.

3. pants.
Pirmā pantā minētām personām vajaga

paziņot savu vēlēšanos izbraukt uz Lat-
viju ne vēlāk par 4. augustu 1922. gadā,
bet personām, kuras dzīvo Āzijas Krie-
vijā vai Kaukāzā — ne vēlāk par
4. martu 1923. gadā. Paziņojumam līdz
ar attiecīgiem dokumentiem vajaga tikt
iesniegtam guberņas iestādei, kura pārzin
icd2īvo;āju reevakaacijn. Gadījumā, ja
viņu tiesība atgriesties dzimtenē tiek
atzīta, viņiem pie pirmās iespējamības
jāpierakstās uz ešelonu, pie kam līdz ar
to visa uz attiecīgo ešelonu zīmējošās
sarakstīšanās tiek nosūtīta Latvijas kon-
sulārās priekšstāvības pārbaudīšanai
un vizēšanai, pēc ka viņa tiek atsūtīta
atpaksļ piederīgai iestādei, kura pārzin
iedzīvotāju reevakuaciju.

Piezīme. Otrā pantā zem „c* mi-
nētie Latvijas pilsoņu sievas un bērni
tiek nogādāti Latvijā tādā pat kārtībā
ka bēgļi.

4. pants.
Latvijas pilsoņu nogādāšana līdz pie-

robežu punktiem notiek ešelonos vai
atsevišķos vagonos, Viņu nogādāšana
līdz ešelonu sastādīšanas punktiem notiek
grupās vai pa vienam.

1. piezīme. Krievija apņemas ikne-
dēļas ešelonos nogādāt līdz Latvijas»
Krievijas robežai ne mazāk par
2000 cilvēku. Latvijas pilsoņiem,
kuri neatgriežas dzimtenē pa dzelzs-
ceļu, vajaga pāriet robežu noteiktajos
kontroles-pārejas punktos.

2. piezīme. Latvijas pilsoņu un
viņu mantas pārvešana iz ostu pil-
sētām var notikt ar kuģa palīdzība.

3. piezīme. Optanti, kari uz to
izteikuši vēlēšanos, tiek nogādāti
dzimtenē uz tādiem pat noteikumiem
kā bēgļi, pie kam, ja ešelonu sastā-
dīšanas punktā ir pietiekoši daudz
bēgju ešelona sastādīšanai, optantus
viņā uzņem ar tādu aprēķinu, ka to
skaits nepārsniedz 10*/o no šaī
ešelonā sūtāmo persona kopskaita.

5 pants.
Uz savu dzimteni braucošo Latvijas

pilsoņa (optantn aa bēgļa) «n viņu

6bIBLUHe B POCCHK) H6 0O3AHeC
12-ro hiohh 1920 roAa, ccjih oum
caMH hjih hx poahtcjih 6biJiH ao
1-ro aBrycra 1914 roAa npHnHcaun
K POpOACKHM, CejIbCKHM HJIH C0-
CJIOBHHM 06lIi,eCTBaM H3 TeppHTO-
PHH, COCT3B/IHIOIHeH HblHC J1hTBH#-
ckoc rocyAapcTBO;

B) HCeHhl AHU,, HaXOAHIJJHXCH B J13TBHH
h coctohihhx b JlaTBHHCKOM rpaac-
AaKcrse, npoKHBaioinHH b npeAC-
jiax PC<J>CP, a paBHO h acth hx,
hc AOCTHrniHe 18-th Jieraero bo*-
P3CT3.

FIpHMeHaHHe. ripHH3AJie)KHOCTb 6c-
HceHiieB k JIaTBHHCKOMy rpsacAaH-
CTBy Moa<eT SfaiTb KOHcraTHpyeM»
A0KyM6HT3MH, npeAyCMOTpeHHbIMH
ct. 2 H3CTH 1 cero CorvisuieHH»,
npHMCM HCeHbl H ACTH HX AO 18-TM
jieTHero BospscTS JIaTBHHCKHx rpaac-
A3H, H3XOAHIIJ,HXCH 33 apBACJISlBI
PC<I>CP, npCACT3B^HIOT B AOK33a-
Te/ibCTBo CBoero JlaTBHHCKoro rpsac-
A3HCTB3 KOHHH AOKyMCHTOB My>Ka
HJIH OTU.a.

^T3TbH 6.

YK333HHbie B CT3Tb6 1 JIHIļa O CBOCM
WejI3HHH CX3Tb B JlaTBHK) AOJUKHhl sa-
HBHTb ne no3H<e 4-ro aBrycra 1922 roAa,
a npo>KHBaiom,He b A3H3tckoh Pocchh
h^h Ha KaBKase, ne nosace 4-ro Mapxa
1923 roAa. SaHEJienne aojijkho 6biTt
noAano c npH^oJKeHHCM HaAJieacamHi
AOKyMCHTOB b ry6epHCKHe opra»w, bo-
AaroniHe pe9B3KyauHefi nacejieHHH. B
oiyMae npH3H3HHH sa hhmh npasa ot-
npaBKH na poAHHy, ohh aojihchm npn
nepBOH B03M0HCH0CTH 3anHCbIB3TbCH m
SHieJIOHbl, npHHCM OAHOBpeMCHHO C 3TH1C
bcc oTHocsmj,eecH k AaHHOMy 3iuejioHy
Ae;ionpoH3BOACTBO HanpaB^HCTCH b noAJie-
«anļHe JIstbhhckhc KOHcyjibCKHe npeA-
CT3BHTejIbCTB3 AJIH npOBCpKH H H3JIOKC-
hhh BH3, nooie nero BOSspsmaercH *
noAJie>Kaiij .He oprsHbi BCAaiouiHe ACJiaMH
peaBaKyau,HH HscevieHHH.

FIpHMeiaHH.e: VKasaHHbie b nyHKTe
,B" CT. 2-OH «CCHbl H ACTH JlaTBHH-
ckhx rpajKAan noAJie»:aT OTnpaBKe
B JI3TBHK) H3 OAHHaKOBhJX c 6c-
HCeHIISMH OCHOB3HHHX.

CT3TbH 4.
OrnpsBKa rpa>KAaH JlaTBHH k norp«-

HHMHblM nyHKT3M npOHSBOAHTCH 5UICSI0-
H3MH HJIH OTACJIbHHMH B3rOHai«. JļO-
craBKa hx k nynKTau nocaAKH m
ameJioHM hjih oTAejibHbie BaroHM, npo-
H3BOAHTCH JIh6o TpjTinaMH, JIHO© o/m-
HOHHblM nOpHAKOH.

FIpHMeisHHe 1. Pocchh o6H3yewi
AOcrasjiHTb 3uiejiOHaMH k JlaTBHSaco-
Pocchhckoh rpaHHne ue uenee2000
icjiobck e»ceHeAeJibHO. JīaTBHācKHe
rpascuane, BosBpamaioniHecH na po-
AHHy ne no Mcejiesnuii Aopora»,
AOJDKHbi npoxoAHTb rpammy icpa»
ycraHOBJieHHbie KOHTpo«.HO - np«-
nycKHbie nyHKru.

ripHHeqaRiie 2. OTnpaa«a JlaTBial-
ckhx rpa)KAaH h hx HMymecrs« ap
nopTOBbiz ropoAOB momcct Oma,
npoHSBeACHa Tanace npa nouooaa
cyAon.

FIpHMeHaHHe 3. OrtTaHTbi, hs'hbvb-
mne Ha to «ejianne, ompaBJimorcH
H3 pOAHHy H3 paBHblZ OCHOBaHHHZ
c 6eHceHn,aMH npn^eM npa HajiH^a«
b nyHKTe OTnpaBKH 3mcjio»a arj-
craTOHHoro KOJiHMecTBa 6ejKenn.e«
AJiH cocraBJieHHH amejiona, omraHTM
npHHHMaiOTCH B T3KOB01 C T3KHM
pacieroM, mto6w kojihhcctbo hx hc
npeBbimajio 10°/o očrnero KOJimse-
CTBa jihii, OTnpaBJineMUZ Ķaumiu
sme/ioHOM.

CīaTbH 5.
FIp0BO3 BHe33K3IOmHX aa VOAHHJ

rpaacAaH JlaTBHH (onTanTOB a 6cycamiea)

Sludinājumu maksa:
a) tiesu sludinājumi līdz 30 vien-

slējīgām rindiņām .... 180 rbļ.— kap.
par katru tālāku rindiņu . . 6 . — »

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

c) privātiem par katru vienslējīgu
rindiņu 10 , — .

IMaksa par .Valdības Vēstnesi' sākot no 1. ļanvara:
Saņemot ekspedīcijā:

par 1 mēnesi 75 rbļ. — kap.
Piesūtot mājā un pa pastu:

Par 1 mēnesi 90 rbļ. — kap.
Par atsevišķu numuru: saņemot

ekspedicija...... 3 ,» 25 .
pie atkalpārdevējiem 3 ..

Latvijas valdības j&ņ^ oficiāls laikraksts
Iznāk katru dienu, izņemot „fe*fļfeļf%^;^

svētdienas un svētku dienas

Redakcija:
JlWŽj^8lllife^^

Kantoris un ekspedīcija:
Rīgā, pilī Nb 2. Tel. JV?9-89

^S^^^^^^ Rīgā, pilī JVs 1. Tel. Ks 9-57
Runas stundas no 11—12 ?^ SP'&* Atvērts no pulksten 9—3



mantu pārvadāšana līdz robežai tiek iz-
darīta uz viņu pašu rēķina. Izdevumus
par bēgļu-darbaļaužu (to skaitā arī tādu,
kuri atstājuši parasto nodarbošanos savu
lietu likvidēšanai un prombraukšanai) un
trūcīgu bēgļu, kā ari šādām personām
piederošas mantas pārvadāšanu līdz ro-
bežām K. S. F. P. R. uzņemas uz sevi.

6. pants.
Visi bez izņēmuma bēgļi un optanti,

kuriem, pamatojoties uz šo līgumu, pēc
viņu ievešanas sarakstos, ir tiesība tikt
nogādātiem dzimtenē, jātiek nosūtītiem
turp neatkarīgi no viņu vecuma, profesijas,
nodarbošanās un tautības.

7. pants.
K. S. F. P. R. valdība zem tiem pašiem

noteikumiem atļauj tranzītu Latvijas pil-
soņiem, kuri tiek reevakueti no valstīm,
kuras nodibinātas uz agrākās Krievijas
ķeizarvalsts teritorijas.

8. pants.
Šī nolīguma otrā daļa stājas spēkā no

viņas publicēšanas momenta «Viskrie-
vijas Centrālās Izpildu Komitejas Ziņo-
jumos", kam vajag notikt ne vēlāk kā
14 dienās pēc viņas parakstīšsnas. No-
ilgums sastādīts latviešu un krievu valo-
dās, pie kam abi teksti skaitās par
autentiskiem.

To apliecinādami, abu līdzēju pilnva-
rotie pašrocīgi parakstija šo otro daļu,
kā papildinājumu pie šī paša nolīguma
22. jūlijā 1921. gadā parakstītās pirmās
daļas.

Rīgā, 6. novembri 1921. gadā.

Z. A. M e i e r o v i c s.
J. Vesmans.

A. B i r z a i ek s.

H hx BMymecTBa ao rpanHu cosepiuacTcfl
33 CTCT C3MHX Bbie3)KaiOIHHX H3AepJKKH
no npoB03y ao rpsHHiibi TpyAHWHxca
(B TOM HHCJTB nOKHHyBUIHX OČblHHOC 33-
HHTHC IĻJ19L JIHKBHA3UHH ACJI H BbIC3Aa)
h HeHMymnx 6e>KeHueB, a TaioKe npn-
HaAJieaiauiero hm HMymecTB3 hphhhms-
IOTCH H3 C1CT PC4>CP.

CT3TbH 6.
Bce 6es HChviioieHHH 6e»eHiļM h

onraHTbi, HMeioiiiHe npaso, čorjiacHO
cero Cor.iameHHH, 6uTb no saHHCJieHHH
HX B CHHCKH OTnpSBJIHCMblMH H3 pOAHHy,
noAJie>K3T OTnpaBKe hc33bhchmo ot hx
B03P3CT3, npodpCCCHH, pOAa 33HHTHH" H
HaiIHOHaJIbHOCTH.

CT3TbH 7.

FIpaBHTe;ibCTBO PCd>CP npeAOCTa-
BJIHCT H3 T6X >K6 yCJIOBHHX TpaHSHT AJia
rpaatAaH JlaTBHH, pe3BaKyHpyeMbix H3
o6p330BaBUIHXCH H3 TCppHTOpHH 6blBUiefi
Pocchhckoh HMnepnH rocyAapcTB.

CTaTbH 8.

HacToainaH 2-as iacTb CorjiauiCHHH
B3TynaeT b CHJiy c momcht3 ony6jiHKo-
B3HHH 66 B ,H3BeCTHHX BUMK", K3KO-

Boe aojdkho nocjieAOBaTb hc nosAHee
14 AHCH C MOMCHTa HOAHHCSHHH CC. Co-
rJisiiieHHe cocraBJieno hs pyccKOM h
JI3TbIUICK0M H3bIK3X, npH4CM 06a TCKCT3
CHHT3JOTCH ayTeHTH1HbIMH.

B yAOCTOBepeHHH nero ynojmoMOHeH-
HblMH 060HX CTOpOH Co6CTBeHHOpyiHO
noAHHcaHa HacTOHmaH BTopaa nacrb b
AonojiHCHHe k noAnncaHHOH 22-ro hiojih
1921 roAa nepBOH hscth Tora ace Co-

TJismeHHH.

Fop. Pnra, 6 Hoa6pH 1921 roAa.

FaHeiļKHH ,
AjieKcaHApH,
AyCTpHH.

Latvijas Satveismes Sapulces '922. g.
I. marta koosēdē pieņemtais

Likums
par nolīgumu starp Latviju un Krieviju par pilsonības optacijas
kārtību, atgriešanos uz dzimteni, par abu nolīguma slēdzēju

pilsoņu īpašumu izvešanu un likvidēšanu.
III. daļa.

1.
1921. g. 6. novembri_ parakstītā nolīguma 3. daļa starp Latviju un Krieviju

par pilsonības optacijas kārtību, atgriešanos uz dzimteni, par abu nolīguma
slēdzēju pilsoņu īpašumu izvešanu un likvidēšanu ar šo likumu pieņemta un
apstiprināta.

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

arī 1. panta minētā nolīguma 3. daļa, kura stājas spēkā nolīguma 3. daļas 9. pantā
paredzēta momenta.

J. Čakste,
Satversmes Sapulces prezidents.

R, I v a n o v s ,
Satversmes Sapulces sekretārs.

Nolīgums
starp Latviju un Krieviju pa* pilsonības
optacijas kartibu, atgriešanos uz dzim-
teni, par abu nolīgumu slēdzēju pilsoņu

īpašumu izvešanu un likvidēšanu.

III. daļa.
Par no K. S. F. P. R. uz Latviju
izbraucošo Latvijas pilsoņu
Īpašumu izvešanas un likvi-

dācijas kārtību.
Latvijas Demokrātiskās Republikas val-

dība no vienas puses, un Krievijas
Sociālistiskās Federativās Padomju Re-
publikas valdība, no otras, vēlēdamās
noteikt kārtību par Latvijas pilsoņu, kuri
izbrauc iz Krievijas uz Latvijas-Krievijas
Miera līguma 8. panta pamata, īpašumu
likvidāciju K. S. F. P. R. robežās un
izvešanu uz Latviju, nolēma noslēgt šaī
lietā sevišķu nolīgumu, priekš kam piln-
varoja :

Latvijas Demokrātiskās Republikas
valdība:

Zigfridu Hermaņa d. Meierovicu,
Alfrēdu Jāņa d. Birznieku,
Jāni Jāņa d. V e s m a n i.
Krievijas Sociālistiskās Federativās Pa-

domju Republikas valdība:
Jakovu Staņislava d. H a n e c k i,
Ļevu Nikolaja d. Aleksandri,
Alfrēdu Augusta d. A u s t r i ņ u.
Minētie pilnvarotie pēc savstarpējas

pilnvara apmaiņas un atzīšanas, ka tās
atrodas kārtībā un sastādītas pienācīgā
iennā, izstrādāja un parakstīja sekošu no-
Pgnaa trešo daļu :

CornauieHMe
saKnioMeHHoe Me>ftfly Poccnefi w JlaT-
BMeK o npoflflKe onTaiiHM rpamAaHCTBa,
BOSBpauļeHHfl Ha poAHHy, BbtBosa h
AMKBHAatiMH MMyuļecTBa rpamflan c6omx

JļOrOBapMBa»OUlMXCH CTOpOH.
4acTb 3-TbH.

O nopHAKC JIHKBHA3U.HH H BbIB03a
HMymecTBa JI3tbhhckhx rpa*AaH,
BUe32taK>IUHX H3 PC4>CP B JlSTBHK).

FlpaBHTejibCTBO Pocchhckoh Coiihsjih-
CTHMCCKOH <PCAepaTHBHOH Cobctckoh
Pecny6jiHKH, c oahoh cropoHbi, h Flpa-
BHTCJIbCTBO JlaTBHHCKOH J-ļeMOKpaTHHe
ckoh Pecny6JiHKH, c ApyroH, mejiaa ycra-
HOBHTb nopHAOK JiHKBHAaiiHH b npcACJiax
PC<t>CP H BHB033 B JlaTBHK) HMyiH.CCTB3
JlaTBHHCKHx rpsacAan, ye3HcaK>m.Hx hs
POCCHH H3 OCHOB3HHH CT. 8 POCCHHCKO-
JlaTBHHCKoro MnpHoro Jļoroaopa, peuiHJiH
saKJiioiHTb oco6oe corjiauieHHe no ceMy
npeAMeTy, a^ih ^ero ynojiHOMoieHbi :

npaBHTejibCTBOM Pocchhckoh CoiiHaJiH-
CTHieCKOH <I>eAepaTHBHoft Cobctckoh
Pecny6jiHKH:

#KOB CTaHHCJiaBOBHI FsHCIJKHft,
JlCB HHKOJiaCBHH AjICKCaHApH ,
AjībtppeA Abi^ctobhi A ycTpHH.
FIpaBHTeJIbCTBOM JlaTBHfiCKOfi JļeMO-

KpaTHMCCKOH Pecny6jiHKH:
SHrripHA FepMaHOBHi MeBepoBHU,
AJIbCppCA HBaHOBHI BHpSHCK ,
Haan Hb3hobhh BecMan.
OsHaueHHbie ynojiHOMOHeHHbie no 06-

MCHCCBOHMH nOJIHOMOTHHMHnpH3H3HHbIMH
npaBHJIbHMMH H COCT3BJICHHbIMH HO
AOJUKHOH (popMC, BblpaOOTSJIH H nOAOH-
cajiH HH3KecJieAyjomy?o Tperbro lacrb
CorjiameHHH:

1. pants.
Personām, kuras dzīvo iekš K. S. F.

P. R. un kuras caur Šonolīgumu noteik-
tajā kārtībā ieguvušas tiesības uz Latvi-
jas pilsonību un_ pienācīgi reģistrētas
evakuācijas iestādes, ka uz dzimteni aiz-
braucošas , gadījuma, ja viņas vēlas izlie-
tot priekšrocības, kuras lam piešķirtas
caur šī nolīguma trešo daļu, vajaga 7
dienu laikā, skaitot no reģistrācijas dienas,
iesniegt attiecīgajām Guberņas Pārvaldes
Nodaļām, skatoties pec savaspastavīgas
dzīves vietas, viņam piederoša īpašuma
sarakstu. Pie saraksta vajaga but pie-
vienotai no attiecīgas evakuācijas iestādes
izdotai uzziņai par minētas personas uz-
ņemšanas dienu uz dzimteni braucošo
personu reģistrācijas sarakstos.

Piezīme. Personām, kuras vēlpirms
šī līguma daļas stāšanās spēka reģF
strētas kā bēgļi un kuras atzītas par
Latvijas pavalstniekiem, kas sutami
uz dzimteni, vajaga iesniegt minēto
sarakstu divos eksemplāros divnedēļu
laikā, skaitot no šī līguma daļas spēka
stāšanās.

2. pants.
Sarakstā atzīmējams tas uz Latviju at-

griežošās personas īpašums, kurš saraksta
iesniegšanas acumirkli" viņai pieder sa-
skaņā ar K. S. F. P. R. likumiem.

3. pants.
Reģistrācijas saraksts tiek sastādīts di-

vos eksemplāros, no_ kuriem viens paliek
vietējā Guberņas Pārvaldes Nodaļa, bet
otrs, pēc no. minētās nodaļas izdarītas
pārbaudīšanas un apliecināšanas, tiek at-
dots paziņojuma iesniedzējam personīgi
un noder kā viņa tiesību pierādījums uz
sarakstā uzskaitītām mantām, kā pie mantu
izvešanas, tā ari viņu likvidācijas. Sa-
raksts paliek spēkā vienu gadu, skaitot
no tās dienas, kad no Guberņas Pārval-
des Nodaļas izsniegts viņa apliecinātais
eksemplārs.

Piezīme. Gadījumā, ja aiz no
paša pilsoņa neatkarīgiem iemesliem
viņš norādītajā gada laikā nevar iz-
braukt, šis termiņš tiek pagarināts
līdz izbraukšanas dienai.

4. pants.
īpašumu, kurš transporta apstākļu dēļ

nevar tikt izvests vienā reizē ar viņa
īpašnieka izbraukšanu, var nodot uzgla-
bāšanai noliktavās dēļ vēlākas aizvešanas.
Pie mantas daļas nodošanas noliktavās
Guberņas Pārvaldes Nodaļa atzīmē reģi-
strācijas sarakstos, kas atrodas pie īpaš-
nieka un Nodaļā, tos priekšmetus, kuri
paliek noliktavā, un izdod par viņiem
papildu reģistrācijas saraksta dublikātu.

5. pants.
Bēgļi, kufi atgriezušies Latvijā pyms

šīs nolīguma daļas_ spēkā stāšanās, ie-
sniedz Guberņas Pārvaldes Nodaļām pēc
īpašuma atrašanās vietas sarakstus par
no viņiem Krievijā atstātiem un aizbraukša-
nas acumirkli viņiem piederējušiem īpa-
šumiem caur Latvijas konsulārām iestā-
dēm vai personām, kuru uzglabāšanā šie
īpašumi atstāti, 2 mēnešu laikā no šīs
nolīguma daļas spēka stāšanās dienas.
Attiecība uz tāda īpašuma izvešanu vai
likvidāciju ievērojami noteikumi, kuri no-
likti caur nolīguma daļas attiecīgiem
pantiem.

6. pants.
Tirdznieciski-rūpniecisku nn lauksaim-

niecisku uzņēmumu iekārtas priekšmeti,
tāpat ari priekšmeti, kuriem ir sevišķa
kultureli-izglitojoša nozīme (kā piem. zi-
nātniskas bibliotēkas, kolekcijas, labora-
torijas, gleznu galerijas u. t. t.), kup ie-
vesti reģistrācijas sarakstos, bet kuri no
vietējiem orgāniem tiek atzīti par nepie-
ciešamiem priekš vietējiem iedzīvotājiem,
iegūstami no īpašniekiem par cenām,
kuras tiek noiiktas_ vienojoties ar īpaš-
nieku, un_ gadijuma,_ ja vienošanās ne-
tiek panākta, jautājuma galīgi izšķir
Latvijas-Ķrievijas Miera līguma 21 pantā
paredzēta Jaukta Komisija.

Piezīme: Nauda, kā ari katrs ek-
vivalents, kujus

^
saņēmis īpašnieks

par no viņa iegūtam šai pantā mi-

CraTbH 1.

npo«HBaK>inne b PCOCP jiHii,a, npH.
o6peBiiiHe b nopHAKe, ycraHOBJieHHou
HacTOHmHM CorviaiiieHHeM npasa JlaiBHfl.
CKoro rpaatAaHCTBa, h H3AJie»:ame 33.
perHCTpHposaHHMe b 3BaKyaijH0HHux
opraHax b KauecrBe Bbie3)KaiouiHx Ha
poAHHy, b tom cjivnae, ecjiH ohh acejiaioT
BOCnOJIb30B3TbCH npeAOCT3BJIHeMIJMH Ha-
CTOflineH TpeTbeft H3CTbio CorjiauieHBa
Jlbr0T3MH, AOJKKHH B C6MHAHeBHHH CpOK
CO AHH TaKOBOFO 3aperHCTpHpOB3HH»,
npeACxaBHTb onncb npHHaAJie)Kaiiiero hm
HMymecTBa b Fy6epHCKHe Otacjiki Vnpa-
bjichhh no Mecry csoero nocroHHHoro
JKHTeJIbCTBa. K OflHCH AOJIHCHH 6blTb
npHJioJKena cnpaBKa, BbiAaHHan noAJie-
5KamHM 3B3KyauH0HHUM opranoM 0 mo-
MCHTC npHHHTHH AaHHOFO JIHU.3 H3 yneT
b KauecTBe sbiesacaiomero H3 poAHHy.

FIpHMeH3Hfl * e. JIhii.3, saperHCTpHpo-
BaHHbie B K3MCCTBe ČeJRCHIICB, npH-
3H3HHbie rpa^AanaMH JlaTBHH h
noA^e>Kam.He OTnpaBKe na poAHny
AO MOMCHTa BCTynJICHHH B CHJiy na-
CToameH MacTH CorjiauueHHH, aojdkhh

npeACTaBHTb yKa33HHyio onncb a
AByXHCAeJIbHMH CpOK C T3K0B0TO
MOMCHTa.

CT3TbH 2.

B OHHCb BHOCHTCH TO HMyiJj;eCTBO B03-
Bp3 iij,aK>m,erocH b JlaTBHK) jihus, KOTopoe
B MOMeHT HSrOTOBJICHHH ODHCH COCT3-
BJIHCT COfiCTBCHHOCTb CFO B COOTB6TCTBHH
C 33KOHaMH PC<E>CP.

CT3TbH 3.

PerHCTp3U,HOHH3H OHHCb H3rOTOBJIHCTCa
B AByx 9K3eMnj»ipax, H3 kohx oah«
OCT3BJIHCTCH B MCCTHOM Fy6epHCK0M Oī-
ACJie VnpaBJiCHHH, 3 ApyroH no nposepKC
h saBepeHHH ero HasBaHHbiM Otacjiom
BHAaCTCfl H3 pyKH nOAaTCJIIO SaHB^CHHŽ
h cjiyjKHT AOKasaTCJībCTBOM ero npsBna

HCHHCJICHHOC B OHHCH HMymCCTBO, K3K
npH BHB03C T3K H HpH JIHKBHA3UHH.
OnHCb COXpaHHCT 33K0HHyK) CHJiy B TC1C-
HHC rOAHHHOPO CpOK3 CO AHH nOJiyiCHHS
saBepeHHoro aKSCMnjiHpa t3koboh hs
Fy6epHCKoro OTACJia //npaBJieHHH. ,1

FIpHMeiaHHC B cjiyMae hcbo3mo3«-
HOCTH BUC3A3 A3HHOrO PpajKAaHHHi
B yK33aHHbIH rOAHHHHH CpOK,' nf;
HCSaBnCHIIļHM OT HCrO ofiCTOHTCJb-
CTB3M, 3T0T CpOK yAJIHHfleTCH HO
ACHb BHC3A3.

CīaTbH 4.

HMymecTBo, KOTopoe no ycjioBHfl«
TP3HCH0PT3 HC MOJKCT 6HTb EblBCSCKO
oAHOBpeMCHHO c BHC3A0M BJiaACJībiļa ero,
MOJKCT 6bITb CA3HO H3 Xp3HCHHe B CKJiaĶH
AJIH BbIB03a BHOCJICACTBHH. FIpH CA31C
b CKJiaAu nacTH HMymecTBa Fy6epHCKHfi
Otacji ynp3BjieHHH oTMCiacT b perHCTpa-
UHOHHHX OHHCflX, Xp3HHIHHXCH y Co6-
CTBCHHHK3 H B OtACJIC, OCTaBJICHHblC B
CKJI3A3X npCAMCTU H BHA3CT H3 T3K0BUC
Ay6jiHK3T AonojiHHTCJībHOH pcrucTpa-

UHOHHOH OnHCH.
CT3TbH 5.

BeaceHmj, BepHyBuiHecH b JlaTBHK) M
MOMCHTa BcrynJieHHH b cHJiy cch "4acra
CorjiamcHHH, hmciot npaso npeAcraBHTb
B TeMCHHC AByXMCCHqHOro cpoKa, CO ĀH8
BCTynjiCHHH b cHJiy ccii MacTH Corjiauie-
HHH , OHHCb OCTaBJICHHOro HMH B POCCHH
npHHaAJiejKaui,ero hm b momcht shcs»
hs Pocchh HMymecTBa b Fy6epHCKHe
Otacjiu VnpaBJiCHHH, no MCCTy Haxo-
2KACHHH HMyiH,eCTBa, HCpCS JlaTBHHCKHC
KOHCyJIbCKHC yipCJKACHHH HJIH JIHI1, H3
Xp3HCHHH KOHX 3T0 HMyUTCCTBO.OCTaBJieH0.
B OTHOmCHHH BbIB03aJIHČOJIHKBHAaU"TaKOBoro HMymecTBa coČJHOAaioTca npa-
BHJI3, yCT3H0BJICHHbie COOTBCTCTByiOmHMH
CT3TbHMH HaCTOHUICH H3CTH CCTO CoFJia-
UieHHH.

CraTbH 6.
BHeceHHbie b perHCTpau.HOHHyio onHCb

npeAMCTbi o6opyAOBaHHH Toproso-npO"
MbIUIJieHHUX HpCAnpHHTHH H CCJIbCKHJ
X03HftCTB , p3BH0 npCAMCTU,o6jI3AaK)m«OCOČbIM KyjIbTypHO - npOCBeTHTCJIbHU"
3H3HCHHeM (K3K-T0 : H3yqHbie6H6jIHOTeKH,

KOJIJIeK^HH, JI360p3T0pHH, xyAOJKCCTBeH-
Hbie rajijiepen h t. n.), npH3H3BaeM«e
noAJiOKauiHMH oprsnaMH hco6xoahmhm8
AJIH MCCTHOrO H3CCJICHHH, npH06pCTaK)TC«
y BJiaACJībiieB no ueHaM,ycTaH3BJiHBaeMb»'
no corJiauieHHio c BJiaACJībuaMH, h b

cjiyHae HeAOCTHMccHHH TaKOBoro corJia-

uichhh, Bonpoc OKOHHaTCJībHO paspciū3'
ctch npeAycMOTpeHHOiS b craTbe 21-°*
PoCCHftCKO-JISTBHHCKOrO MHpHOPO ī\®°'
Bopa CMciiiaHHofl KoMHcenefi.

FIpHMe^ aHHC. JļeHbTH, K3K H BCHK8»

3KBHB3JieHT, nOJiyweHHHC BJI3ACJIbue.
3a npHo6peTCHHoe osnaieHHoece



nētām mantām, tiek pārvesti uz Lat-
viju caur Valsts Bankas vaj citu K.
S. F. P. R. darbojošos kredītiestāžu
starpniecību, bez kautkadīem ierobe-
žojumiem. Apzīmētie pārvedumi tiek
iemaksāti un uz īpašnieka vēlēšanos
izmaksāti taī paša valūtā, kādā viņi
saņemti no -attiecīgas iestādes. Iz-
maksām uz minētiem pārvedumiem
jānotiek ne vēlāk kā mēneša laikā
attiecība uz pārvedumiem, kas pie-
ņemti Eiropas Krievijā, un ne vēlāk
ka divu mēnešu laikā attiecībā uz
pārvedumiem, kas pieņemti Āzijas
Krievija, skaitot šos termiņus no
pārveduma pieņemšanas dienas.

7. pants.
Pēc tam, kad sarakstā taisītā atzīme

par to priekšmetu stupošanu no viņa,
turi likvidēti uz vietām jeb kuri nodoti
glabāšanai šīs daļas 4. pantā paredzētās
noliktavas, saraksts tiek apstiprināts no
Guberņas Pārvaldes Nodaļas. Noteikumi,
uz kuru pamata reģistrācijas sarakstā ie-
vestas mautas ir atļauts izvest uz ār-
zemēm, se klāt pielikti:

Pielikums pie 7. panta.
Latvijas pilsoņu īpašums, kurš ievests

reģistrācijas sarakstā, var tikt izvests uz
Latviju ievērojot sekošus noteikumus:

1. Vispārējs bagāžas svars, ārpus rokas
bagāžas, nedrīkst pārsniegt 10 pudus uz
katras personas.

2. Rokas bagāžā, starp citiem priekš-
metiem, ko ved līdz Latvijas pilsoņi, kufi
brauc uz ārzemēm, tiek atļauts izvest:

a) lietojamas drēbes un veļu: apģērbu
un apavus ne vairāk kā 2 gabalus
vai kārtas no katra priekšmeta (ādas
kažoku tikai vienu) un veļas ne
vairāk kā 6 kārtas uz vienas personas;

b) nepieciešamos ceļa piederumus ga-
tavā veidā tādā vairumā, kas ne-
pārsniedz parastās ceļa vajadzības,
piemēram, spilvenus, gultas segas,
palagus, dvieļus, tējkannu un taml.

3. Speciālu profesiju personām, kā
mediķiem, māksliniekiem, amatniekiem
nn taml., tiek atļauts izvest sev līdz viņu
proftsionelai darbībai nepieciešamos
priekšmetus pāri par noteikto svara normu
ar atsevišķu katrā gadījumā Ārējās Tirdz-
niecības Tautas Komisariāta vai viņa
orgānu atļauju.

4. No K. S. F. P. R. neizlietotais ripo-
jošais materiāls kā arī no lādiņa brīvie
tvaikoņi, knri dodas uz Latviju, var tikt
pilnīgi izlietoti priekš Latvijas pilsoņu
izvešanai atļauto īpašumu izvešanas, par
ko Latvijas konsulārās iestādes vienojas
ar attiecīgiem reevakuacijas orgāniem.
Tāpat šinī pantā atzīmētam svara ierobe-
žojumam nav padots īpašums, kuru izved
pa zemes ceļu (ar zirgiem).

I

5. Netiek atļauts izvest:
a) vairāk par simtu tūkstoša rubļiem

uz personas papīra naudas, katrā
izlaidumā, kas ir likumīgā apgrozībā
K. S. F. P. R. jeb piecdesmit tūkstošu
Latvijas rubļu.

Piezīme. Nauda, kas ieņemta pie
īpašuma likvidācijas un pārsniedz
aprādīto normu, var tikt pārvesta nz
Latviju kārtībā, kāda paredzēta pie-
zīmē pie šī nolīguma daļas 6. panta.

b) zelta un platina lietas, kuras sver
vairāk par 25 zolotņikiem katra,
zelta un platinas izstrādājumus, kurn
kopsvars pārsniedz 25 zolotņikus
uz personas, un sudraba lietas, kājas
sver vairāk par 5 mārciņām nz per-
sonas ;

Piezīme. Zelta un sudraba pulkste-
ņus ar ķēdēm un laulību gredzenus,
sudraba portsigarns un dāmu su-
draba portmonejus ir atļauts izvest
pa vienam gabalam uz vienas per-
sonas, pie kam šo priekšmetu svars
ne'iek ieskaitīts _ norma, kara no-
likta šinī punkta.

c) dārgakmeņus neapstrādātā veidā;

d) izstrādājumus no dažādu sugu dārg-
akmeņiem (diamantiem, briljantiem,

craTbe y Hero HMymecTBo, nepe- j
BOAHTCH B JlaTBHK) HCpC3 HOCpCACBO
FocyAapcTBeHHoro BaHKa hjih "HHb^
ACHCTByiOIHHX B PC<I>CP KpCAHTHbK
yqpe>KAe.HHH , 6C3 k3khx-jih6o orpa-
HHMCHHH. OsHaiCHHbie nepeBOAbi
bhochtch h, no acejiannio BJiaACJībiis,
BbIHJI3HHBaiOTCH B TOĀ C3MOH BāJHGTC,
B K3KOH OHH 6bIJIH nOJiyMCHbI OT
noAJiejKaiuero yqpciKACHHH. BHAana
no 03HaneHHbiM nepeBOAaM AOJiaoia
HOCJICAOBaTb HC HOSAHCC HCTCMCHHH
MecHMHoro cpoKa b othothchhh nepe-
BO AOB, npHHHTHX B EspOHCKCKOH
Pocchh h AByxMCCHMHoro b otho-
UICHHH nepCBOAOB, npHHHTbIX B
AsHaTCKoii Pocchh, cTOTaa sth cpoKH
co ahsī npHHHTHH nepeBOAa.

CTaTbH 7.

FIO BHCCCHHH B OITHCb HOMCTOK OČ
HCKJIIOieHHH H3 T3KOBOH npCAMCTOB,
JIHKBHAHpOBaHHHX H3 MCCTe, 3 paBHO
ocraBJieHHbix na Kpanenne b CKJiaAax,
npCAyCMOTpCHHHX B CT3TbC 4-OH CCH
M3CTH CorjISUICHHH, OHHCb yTBep3KAaCTCH
Fy6epHCKHM Otabjiom j/npasjieHHH. Flpa-
BHJI3 , H3 OCHOB3HHH KOTOpbIX HMyiIieCTBO,
BHeceHHoe b perHcrpsuHOHHVio onncb,
paspeuiaeTcn k BbiB03y 3a-rp3HHiry, npH
CCM npHJITOKeHbl:

FIpHJIOHCCHHC K CTSTbC 7-OH.
BKJHOHenHoe b perHCTpaiļHOHHyio onncb

HMyiH,eCTBO Jl3TBHHCKHX PpSJKAaH M03KCT
6bITb BblBeSCHO B JlaTBHK) C COČJHOAC-
hhcm cjieAyiom;KX npaBHJi:

1) 061H.HH bcc 6ar3H<a, caepx pynHoro,
ne aojdkch npcBHiiiaTb 10 nyAOB
Ha K3>KAoe jihh,o;

2) b TOCJie npo«iHx npCAMCTOB, b pyraoM
6ara)Ke,npH Ji3tbhhckhx rp3)KAaHax,
cjieAyiom. HX 3a-rpaHHiiy, npony-
CKaiOTCH:

a) njiaTbe h 6ejibe HocnjibHoe, njiaTbe
h o6yBb ne 6ojicc AByx unyK hjih
nap Ka»Aoro HaHMCHOB3HHH(MexoBaH

my6a tojibko OAHa) h 6ejibe hc
6ojiee mecTH cmch Ha oaho jihijo;

6) neo6xoAHMbie AopoKHue npHHaA-
JieJKHOCTH B FOTOBOM BHAC B KOJIH-
icctbc, hc npeBbinjaiomeM o6wkho-
BCHHOH IIOTpe6HOCTH B HyTH, K3K

H3npHMCp, nOAyUIKH, 0ACHJI3, HpO-

CTblHH, nOJIOTCHIia, H3HHHK H T. A-
3) FIpH jiHii,ax cneu;HaJibHHx npodpeccnft,

K3K-TO MeAHK3X, XyA05KHHK3X, pCMC-
CJICHHHKaX H T. H., p33peUI3K)TCH K
BMB03y npeAMCTH, Heo6xOAHMH6 HM

AJIH HX npO(peCCHOH3JIbHOH ACHTCJIb-
hocth h CBbime ycraHOBJieHHOH

HOpMH BCCa, nO 0C060My B K3)KAOM
cjiyiae paspemennio HapoAHoro
KoMHCcapnaTa Bhchihch ToproBJiH
hjih ero oprsHOB.

4) HeHCIIOJIb30B3HHbIH PCOCP CBOOOA-
HblH nOABH)KHOH COCT3B, 3 T3K5KC
CBo6oAHbie ot rpy33 napoxoAbi, Ha-

np3B.1HIOUlHeCH B JI3TBHK), MOfyT
6blTb nOJIHOCTbK) HCnOJIb30B3HbI AJIH

OTnpaBKM paspemeHHOro k BbiB03y
HMym;ecTBa J13tbhhckhx rp3)KAaH, o
MCM JlaTBHHCKHC KOHCyJIbCKH6 J^pC-
«achhh bxoaht b corjismeHHe c no-
AJICHOIIHHMH 3B3Ky3UHOHHbIMH OpP3-

' H3MH. PaBHblM o6p330M BCCOBOMy
OrpaHHMCHHK), yK333HHOMy B CCH

craTbe, hc noAJiejKHT HMymecTBo,
BblBOSHMOe rVHCCM.

5) He AonycK3K)TCH k BbiB03y:

a) 6yM3KHbie ACHbrH cBbinie cra thchi

py6jieii jik>6obo BHnycKa hs hmcio-

IHHX 33KOHHOC XO*AeHHe B PCOCP,
HJIH nHTHAeCHTH THCHH JI3TBHHCKHX
py6jICH H3 OAHO JIHU.O.

FlpHMCHSHHe. BbipjTHKa OT JIHKBH-
AaiļHH HMymecrBa, npesbimaioinaH

yKa33HHb!e HOpMH, MOJKCT 6bITb

nepeBeACHa- b JlaTBHK) b nopHAKe,

npeAycMorpeHHOM npHMenaHHeM k

CT. 6 CCH M3CTH CorjISUICHHH.

6) SOJIOTblC H nJI3THH0Bbie BCIIļH, BC-
com CBbime 25 sojiothhkob KaJKAaa,

soJioTbie h njiaTHHOBbie hsacjihh,

npCBHmaioiUHe o6ui,hh bcc 25 30-

JIOTHHKOB H3 OAHO JIHH,0 H H3ACJIHH
H3 cepečpa, npesbimsioiiiHe 5 4>yH-

TOB H3 OAHO JIHIIO;
FIpHMCvaHHe. Sojiotuc h cepe-

6p«Hbie nacbi c uenoHK3MH h o6py-
13.ibHHe KOJibua, cepe6paHbie nopT-

CHrspbi 'h cepe6pHHbie AaMCKHe
nopTMOHa paspemaioTca k BbiB03y

no oaHOH mTyKe na oaho jihuo,
npHHCM BCC 3THX npCAMCTOB H6

BKJIIOMaeTCH B HOpMy, yCT3H0BJieH-

HyiO HaCTOHIIIHM HVHKTOM.
b) AparoueHHbie kbmhh b HCOTACJiaH-

hom bhac;
r) H3ACJIHH hs BCHKoro poAa AparouCH-

HbIX KaMHCH (aJIM330B, 6pHJIJIHaHT08,

safīriem, smaragdiem, robiņiem un
ta ul.), kufu kopsvars pārsniedz
vienu karam. Tas pats aitiecas uz
pērlēm ;

e) dažādu veidu mašīnas un mašīnu
daļas, fizikas apa'atus un ķirurģis-
kus rīkus, ja neliks pierādīts, ka viņi
no īpašaieka izvesti no Latvijas;

Piezīme, šujmašīnas atļauts izvest
pa vienai uz ģimenes.

f) mūzikas instrumentus, izņemot tos,
kas pieder profesionāliem muzikan-
tiem, ja netiks pierādīts, ka īpaš-
nieks viņus izvedis no Latvijss ;

g) priekšmetus, kuriem ir mākslas vai
i vēsturiska vērtība, vai antikas

lietas;
Piezime. Gadījumā, ja atsevišķi

priekšmeti no p. ,g" atzīmētiem ir
ģimenes piemiņas lietas un neiztaisa
kolekcijas, tad viņus ir atļaats iz-
vest ar Ārējās Tirdzniecības Komi-
sariāta vai viņa orgānu atļauju.
Tāpat šinī punktā minētie priekš-
meti ir izvedami, ja būs pierādīts
fakts, ka viņi izvesti no Latvijas.

h) pārtikas priekšmetus vairāk par
20 mārciņām uz katras personas,
tanī skaitā vairāk par 8 mārc. miltu
vai maizes, 5 mārc. gaļas produktu,
3 mārc. piena produktu un 4 mārc.
citu ēdamlietu, starp tām cukura
vairāk par 1 mārc. tn tēju vairāk
par V* mārc;

i) tabakas izstrādājumus vairāk par
500 gab. papirosu vai Vmārc.
tabakas uz personas, kura vecāka
par 18 gadiem;

j) tualetes ziepes vairāk par 1 gabalu
uz katras personas un 1 mārc. pa-
rasto ziepju uz ģimenes;

k) visādus procentu, dividendu un
obligāciju papirus, kā ar: %ekseļus,
transporta kvītes, varantus, apdro-
šināšanas polises un citus doku-
mentus, ar īpašumu tiesību raksturu,
kuru izvešanai nav dabūts speciāla
atļauja no Finansu Tautas Komi-
sariāta ;

Piezīme. Nevar liegt atļauju izvest
vērtīgus naudss un citus doku-
mentus, kuri uzskaitīti šai punktā,
ja pēdējie attiecas tikai uz Latvijas
teritoriju.

1) drukas darbus, kuru izvešanai nav
atļaujas no Izglītības Tautas Komi-
sariāta ;

m) fotogrāfijas, aklus, dokumentus un
dažādus papirus, uz kujiem trūkst
atzīmes, ka viņi caurskatīti uo kara
cenzūras, izņemot tos, kuri uzskaitīti
p. p. „g" un „k";

n) manufaktūru, gatavas drēbes, me-
tālus un izstrādājumus no tiem,
apģērbu, ādas, galantērijas un citus
priekšmetus, kas nolemti tirdz-
niecībai, bet ne personīgai lie-
tošanai ;

o) citu valstu valūtu bez Finansu
Tautas Komisariāta speciālas at-
ļaujas;

p) ieročus, kara bruņošanās piede-
rumus un lauku tālskatus (binokļus);

Piezīme. Medniekiem, izbraucot uz
Latviju, ir tiesība ar ikreizēju atse-
višķu Ārējās Tirdzniecības Tautas
Komisariāta vai viņa orgānu atļauju
vest līdz vienu medību flinti ar pie-
derumiem.

r) automobiļus,motocikletas, divriteņus;

a) līdz transporta nzlabošaaai: smagas
mēbeles, neizjauktā veidā, ekipāžas,
ratus, kamanas, dzīvo inventāru un
citus smagus priekšmetus.

Piezīme. Ekipāžas, ratos, kamanas
un dzīvo inventāru atļauts izvest
bēgļiem, kuri atgriežas uz dzimteni
pa zemes ceļu, tādā vairumā, kādā
viņi to izveduši pie evakuācijas. '

8. pants.
No šīs nolīguma daļas spēkā nākšanas

brīža izbeidzas 12. jūnijā 1920. gada '
starp Latviju un K. S. F. P. R. noslēgta 1
līguma spēks par bēgļu reevakiaciju.

i

canrpHpoB, H3yMpyAOB, py6HHOB u

npoH.), o6uu,Hii sec KOTopbix npe-
BbjinaeT 1 KapaT. To «e othochtch
k HceMHyry;

A) bchkofo poAa MaiIIHHbl h qacTH

MamHH, rpH3 HMecKHC annapaTbi B

xHpyprHiecKHe npH6opbi, ccjih hc
6yACT A0K333H fp3KT BBIB033 3T«X
npCAMCTOB BJiaACJIbUCM H3 JĪ3TBHH;

FlpHMCMaHHe. IllBeiiHbie MauiHHbi

p33pemaCTCH BbIBOSHTb nO OAHOfl
H3 CCMbK) .

C) My3bIK3JIbHbie HHCrpyMCHTbI, KpOMC
npHH3AJie)K3IHHX My3bIK3HT3M-npO-

<beccHOH 3Ji3M, ccjih He 6yACT AOKa-
33H <p3KT BbIB033 3THX HHCTpyMCH-
tob BJiaAejibiieM hs JIstbhh;

ac) npeAMCTH, HMeK>in.He xyAOH<ecTBeH-
HyK> HJIH HCTOpHMCCKyiO IieHHOCTb,

HJIH npCAMCTbl CT3pHHbi;
FlpHMeMaHHe. B cjiyM3e, ccjih ot-

ACJIbHHC npCAMCTbl H3 yK333HHHX

Bbinie b nyHKTe ,5K * hbjihiotch ce-
MCHHOH nSMHTblO H HC COCT3BJIHIOT

KOJIJieKIIHH, TO OHH AOHyCK3K)TCH K
BbiBosy no paspemeHHio HapoAHoro
K0MHCC3PH3T3 BnCmHCH TopfOBJIH
hjih ero oprsHOB. PaBHblM oopaso*
03H3HCHHHC B CCM nyHKTC npCAMCTbl

noAJie>KaT BbiB03y ccjih 6yACT ao-

K333H (p3KT BWB033 HX H3 JlaTBHH.

3) npCAMCTOB npOAOBOJIbCTBHH B KO-
jinnecTBC CBbinie 20 rpyHTOB na
KajKAoro HCJiOBCKa, b tom hhcjic 8

(pyHTOB MyKH HJIH XJie6a, 5 (pyHTOB
MHCHbIX npoAyKTOB, 3 rpyHTa MO-

aoqHbix npoAyKTOB h 4 <pyHT3 npo-

HHX c'eCTHbIX npHHSCOB, B TOM MHCJie

C3xapy CBbime 1 rpyHTa h nsio
CBbime V* <byHTa 5

h) Ta6aHHbie hsacjihh CBUiue 500 uiTyK

nannpoc hjih 1/a rpyHT3 T36any na
jihuo CTapoie 18 jict;

k) mujio, cBbiuie 1 KycK3 TyajieTHoro
H3 K3)KA0C JIHIIO H 1 (pyHT3 06bl-
KHOBCHHOrO H3 CCMMO;

Jl) BCHKHC npOUCHTHHe, AHBHACHAHMC

h oČJiHrauHOHHbie 6yM3rH, a psBHHM
o6pa30M BCKCCJIH, TpaHctiopTHbie

KBHTaHU .HH, BappaHTHbie CBHACTCJlb-
CTBa, cTpaxoBbie nojiHCH h nponne

AOKyMCHTw HMym.ecTBCHHoro xapaK-

TCp3 , H3 BMB03 KOTOpbIX HC nOJiy-

mcho cneu,H3JibHoro paspemcHHH Ha-

poAHoro KoMHCcapnsTa Ohh3hcob;
FIpHMeiaHHe. BbmaMa paspeuiCHHB

H3 BUB03 lļeHHHX, ACHC)KHbIX H Apy-
THX AOKyMCHTOB, BbīuienepeiHCJieH-

HUX B CCM nyHKTC, HC MOJKCT 6blTb
OTK333H3, CCJIH nOCJICAHHC HMCIOT
OTHOmCHHC TOJIbKO K TCppHTOpHII

JlaTBHH.

M) HC'iaTHbie npOHSBCACHHH, H3 BHB03

kohx hc HMeeTCH paspcmcHHH Ha-

poAHoro KoMHecapHaTa FIpocBC-
UļCHHH;

H) fpOTOrpaipHH, 3KTbI, AOKyMCHTbI B

bchkofo pOAa 6yMarH, 3a hckjhomc-

HHCM yK333HHbIX B nyHKT3X ,«* B

»", HC CH36>KCHHbie nOMCTKOli O
npocMOTpe hx bockkoi! ueH3ypofl;

o) M3Hy(baKTypa, totoboc njisTbe, mc-

T3JIJIbI H H3ACJIHH H3 HHX, CKOp-
HH)KHbie, KOHceBCHHbie, rajiaHTepeft-

HblC H APyi"HC npCAMCTbl, npeAH3-

3H3iaiOIUHeCH AJIH TOprOBJIH, a HC AJIH

jihmhofo ynoTpe6jiCHHH;
n) B3JHOT3 Apyrnx rocyAapcT B 6es cne-

nHSJībHoro paspeiueHHH HapoAHoro
K0MHCC3pH3T3 <JJHH3HC0B ;

p) opy)KHe, npcAMCTbi BoeHHoro cnapa-
«CHHH H nOJICBblC 6HHOKJIH.

FIpHMeiaHHe. Oxothhkh npn Bbi-
C3AC B JlaTBHK), HMCIOT npaBO C
oco6oro K3>KAbiH p33 psspemcHu»
HspOAHOrO K0MHCC3pH3T3 BHCmHeS
ToproBJiH hjih ero oprsnos, bh-

BCCTH C COOOH HO OAHOMy OXOT-
HHHbCMy py>KbK) C npHHSAJICJKHO-
CTHMH.

C) 3BTOMo6hJIH, MOTOUHKJieTM, BCJIOCM-
neAbi;

t) ao y.iyqmeHHH TpancnopTa: rpo-
M03 AK3H Mc6ejib b iiepasočpaHHOM
BHAC, 3KHHa>KH, TCJICrH, C3HH, «H-
BOH HHBCHTapb H ApyrHC TpOMOSA"
KHC npCAMCTbl.

FIpHMCMaHHe. 3KHn3)KH, TCJiera,
C3HH H KHBOH HHBCHTapb AOnyCK3-
IOTCH K BbIB03y B03Bp3UiaiOmHMHCH
ry5KCM 6e>KeHij,aMH b KOJiniecTBe,
K3KOC 6MJIO HMH BblBCSCHO H3 JlaT-
BHH npH 3BaKyau.HH.

CTaTbH 8.
C MOMCHT3 BcrynjieHHH b CHJiy cefi

I3CTH CorjiamCHHJ?, SaK.lIOMeHHhJH MC)KAy
PC<ī>CP h JlaTBHeA 12-ro hiohh 1920. r.
i,oroBop o peaBaKyauHH 6e)KeHueB npe-
cpamaeT csoe AeftcTBHe.



9. pants.
Šī trešā nolīguma daļa stājas spēkā

no viņas publicēšanas dienas „V. C. I.
K. Ziņojumos*, kam jānotiek ne vēlāk
kā 14 dienās pēc viņas parakstīšanas.
Līgums sastādīts latviešu un krievu va-
lodas, pie kam abi teksti uzskatami par
autentiskiem.

Šo apliecinot, abu līdzēju pilnvarotie
pašrocīgi parakstīja šo trešo daļu kā pa-
pildinājumu pie 22. jūlijā un 6. novembrī
1921. gadā parakstītām I. un II. tā paša
aolīguma daļām.

Rīgā, 6. novembrī 1921. gadā.

Z. A. M e i e r o v i c s.
J. V e s ra a n s.
A. B i r z n i e k s.

CT3TbH 9.
HacTOHin,aH TpeTbH HacTb CorjiauieHHfl

BCTynaeT b CHJiy c momchts ony6jiHKO-
B3 HHH 66 B .HSBCCTHHK BlļHK*, K3KO-
Boe aojijkho nocJienoBaTb ne nosAnee
14 ahch c MOMeHTa noTļnHcaHHH ee.
CorjiameHHe coctsbjicho na pyccKOM h
JiaTblIIICKOM H3bIK3X, npHHCM Otja TCKCT3
CHHT3IOTCH aVTCHTHHHHMH.

B yAOCTOBepeHHe nero ynoJiHOMOMCH-
Hbie 060HX CTOPOH C06CTBeHHOpyHHO
nOAHHCajIH H3CTOHHI,yK) TpCTbK) H3CTb B
itonojiHCHHe k nojļnHcaHHHM 22-ro hiojih
h 6-ro Hon6pH 19.21. r. nepnoH h btopoh
13CTH Toro ace CorjiaiueHHH.

Fop. Pnra, 6 hoh6ph 1921 rojļa.

FaHeiļKHfl,
AjīCKC an^pH,
AyCTpHH.

Latvijas Satversmes Sapulce pieņemtie:

Likums par nolīgums starp Latviju
un Krieviju par pilsonības optacijas
kārtību, atgriešanos uz dzimteni,
par abu nolīgumu slēdzēju pilsoņu
īpašumu izvešanu un likvidēšanu
II. un III. daļa.

Rīkojums par satiksmi pār Daugavu
augšpus tiltiem.

Prese.
Igauņu preses prlekšstāvja Iespaidi

latvju preses svinībās.
,PāewaIeht" redaktors Rebane,kas

bija atnesis latvju presei sveicienu no
igauņu preses priekšstāvjiera, attēlo
laikraksta 51. nurauiā savus iespaidus no
latvju preses jubilejas. Svinības atstā
jušas uz igauņu redaktoru vislabāko
iespaidu, unvar redzēt, ka ciemiņš juties
pie mums ka pie mīļiem draugiem.

Preses izstādiRebane nosauc par priekš-
zīmīgu un aizrāda, ka daudz materiālu
ņemti no kāda latviešu bibliofila privā-
tas kolekcijas. Svētku akta aprakstā
igauņu ciemiņš uzsver, ka starp visiem
ārzemju žurnālistiem pirmais vārds dots
igauņu preses priekšstāvim. Katedrī
kāpjot tas silti apsveikts, un viņa runai
izradīta ilga piekrišana, kas izveidojusēs
par apsveikumu Igaunijai un beigusēs ar
saucienu: lai dzīvo Igaunija! — Preses
ballē bijuši mobļlizēti latviešu māksli-
nieku labākie spēki.

Vispārīgi latvju preses 100-gadu jubi-
leja esot izveidojusēs par plašu preses
demonstrāciju. «Pāevvaleht" redaktors
saka: «Prese visai sabiedrībai parādīja
savu spēku un varu. To pierādīja nevis
jubilejas svinībās ieradušies latvju tautas
priekšstāvji, valdības vīri, mākslinieki,
rakstnieki un ievērojamākie sabiedrības
priekšstāvji, operā un Strēlnieku biedūbā

sapulcējušās latviešu labāka sabiedrība,
«kreisa kārta", bet gan tas garasta_ -
vokīis, ta atmosfēra, kuru šai dic.ua

radīja latvju prese
^

Šai svinīgajā diena

sevišķi sajūsminājās tie, kas parasti
uzskata avizi par ikdienišķas

^
maizes

aizdaru vai ziņkārības apmierinātāju.

Latvijas ministru prezidents, runādams
savā apsveikumā par valdības un preses
kopdarbību, to nedarīja vis tikai aiz

pieklājības, bet gan ierādīdams presei to
stāvokli, kurš tai pienākas un kuru ta
jau ieņem. Ja šad un tad starp presi
un sabiedrības orgāniem radušas nesa-
skaņas, ja prese, izpildīdama savu
augsto uzdevumu, bijuse spiesta teikt
rūgtu patiesību, tad svinīgos brīžos iz-
rādās, ka tas bijis vajadzīgs kopēja liela
mērķa sasniegšanai. Latvju sabiedrība
bija ieradusēs, lai paradītu godu savai
presei, lai pateiktos tai par līdz šīm
paveikto lielo darbu, saprazdama, ka
visiem viens kopējs liels uzdevums —
kalpot savai tēvijai. Visu savai tēvijai,
to vēlējās tiklab jubilāre, ka mēs, kas
bijām ieradušies jubilāri sveicināt."

Sava raksta beigas igauņu ciemiņš
pateicas latvju sabiedrībai ua_ latvju
presei par sirsnīgo uzņemšanu, ka ari par
draudzības pierādījumiem igauņu presei un
visai Igaunijai un piemetina: „Vai latvju
sabiedrība ar to gribēja sevišķi uzsvērt,
ka līdzšinējās mazās domu starpības, kas
radušās abu valstu atsevišķu valdības
orgānu starpā; par dažiem jautājumiem,
turpmāk vairs nebūs jāpiedzīvo; vai ta
gribēja aizrādīt uz dabisko nepiecieša-
mību, vēl jo vairāk nostiprināt un pa-
darīt ciešāku draudzību starp abām
tautām, kurām kopīga un vienāda pa-
gātne, kas dzīvo vienādos apstākļos un
kam gaidāma vienāda nākotne, — par
to nav jālauza galva. Lai iemesli būtu
kādi būdami, izradītā vēlēšanās, būt un
palikt par draugiem, ir drošākā ķīļa abu
tautu turpmākā kopējā dzīves cīņā."

Jaunās valstis

Polija.

Vi|ņas apgabala pašvaldība vai
voevoda pārvalde.

Starp Viļņas seima locekļiem, kuri
ieradās Varšavā, paatāv domu starpības.
Vieni (skaitā 10) prasa Viļņas apgabala
pievienošanu Polijai uz tādiem pašiem
pamatiem, kā tas ir ar visiem pārējiem
Polijas apgabaliem, _ t. i. nodibināt Viļņas
voevoda pārvaldi, pārējie (skaitā arī 10)
ir Viļņas apgabala pašvaldības piekritēji.

Šī domu starpība izskaidrojama ar to,
ka Viļņas seims aprobežojies tikai pro-
klamējot Viļņas apgabala pievienošanu
Polijai, iepriekš neizšķirdams par šīs pie-
vienošanas veidu, lai neaizsteigtos priekšā
poļu seima un valdības lēmumam.

Poļu seimā arī pastāv domu starpības.
Vieni, t. i. nacionaldernokrati, ir par
Viļņas voevoda pārvaldi, citi atkal prasa
ievest pašvaldību tādā vai citādā veidā.
Valdība, kas stāv uz ta viedokļa, ka
Viļņas apgabalam vajaga dot atsevišķus
statūtus, dabūja poļu seima ārlietu komi-
sijas sēdē balsu vairākumu par savu
projektu.

Komisija nolēma, ka statūtu projektam
vajaga tikt pieņemtam kā no Viļņas, tā
ari no Varšavas.

Tas apstāklis, ka valdība savos no-
domos grib nodrošināt Viļņas apgabalam
pašvaldību, iet tālāk, nekā par pusi no
seima locekļiem, kas pierāda valdības
taļredzību. Viņa skaitās ar to faktu, ka
Viļņas apgabala var but arī citas tautības,
neka poļi, un vēlas nodrošināt viņiem
pilnīgu brīvību. (Poļu preses birojs.)

Ārzemes

Starptautiskās palīdzības komitejas
ziņojums par badu Krievijā.

Starptautiskāspalīdzības komiteja Krie-
vijas bada cietējiem raksta, ka no Dr.
Nanseua priekšstāvja Maskavā saņemts
sekošs ziņojums, kuru telegrāfiski pie-
sūtījis krievu valdības priekšstāvis pie
Amerikāņu palīdzības organizācijas Baš-
ķiru republika (bijušā Orenburgas gu-
berņā).

.Bads aizsniedzis tādus apmērus, ka
cilvēki nokauj viens otru un ka vecāki
apēd savus bērnus. Varu Jums nosaukt
gadījumus, kuru patiesīgums ir pierādīts.
Tuļakovas sādžā, Ardanovskas pDgastā,

Jarmatenskas_ apriņķī (kantonā) kg^
vīrietis, vārda TuhavatullaHallins, apēdi»
sava 28 g. veca brāļa Halibulla līķi.

Kāda sieviete, vārdā Husna, no taj
pašas sādžas, apēduši savus divus
bērnus, zēnu Dom-Mariamu un meiteni
vārdā Manna Metu. Kāds vīrietis Azamj
no tās pašas sādžas apēdis sava meitu
Samsiamallu. Bads aizsniedzis savu
kulminācijas punktu un ikdienas dzird
runājam par šausmīgiem kanibālisma
gadījumiem, galvenam kārtām Gorni ap.
riņķī, kurš pieder pie Amerikāņu pali-
dzības organizācijas Orenburgas biroja.
Neviens izdalīšanas punkts vel īstenībā
nav .atvērts Bašķiru republikas dienvidus
kantonos, un iedzīvotāji abzoluti nav
spējīgi noiet 200 līdz 250 verstis, lai
dabūtu sev Orenburga pārtiku No otras
puses, liels skaits zirgu tet bojā, kas
padara transportu ļoti grūtu. Ir laiks
sniegt palīdzību!"

Priekšnesumiem par badu Krievijā,ka.
rus Dr. Nansens un citi noturējuši Zeņevā
25. un 27. janvārī, bijuši ļoti lieli pa.
nākumi.

Salasīts pāri par 8 000 franku, kas
virskomisariatam došot iespēju nosūtīt
vairāk nekā 40 vagonus rudzu, kuji
iepirkti Polijā.

Žeņevā, 1922. 22.februārī. Gorvirrj,
Dr. Nanseua priekšstāvis Maskavā, jan-
vāra beigās taisījis inspekcijas ceļojumu
pa bada apgabalu. Viņu pavadījis sers
Benjamiņš Robertsons, Lielbritānijas ko-
misārs, un Dr. Piado, kurš nomira ai
tifu.

Gorvins raksta: „Stāvoklis ir neap-
rakstāms. Vajaga pabūt uz vietas, lai
aptvertu ša problēmu milzigumu.

70% no 6 miljoniem iedzīvotāju divos
apgabalos ir nolemti nāvei, ja netiks
izsūtīta nekavējoties palīdzība*.

Gorvins rūpīgi pārbaudījis palīdzības
organizāciju darbu un nācis pie slēdziena,
ka visas no Eiropas sūtitās pārtikas
vielas pienākot kārtīgi un tiekot izdalītas
vienīgi bada cietējiem.

Tā ka esot nepieciešami rezervēt pa-
vasara sēklai daļu no piesūtītās labibas,
palīdzības organizācijas esot spiestas
galīgi upurēt daļu no iedzīvotājiem.

Rlcp

Paziņojums.
Rīgas pilsētas valde ar šo paziņo, ka

ar pilsētas domes š. g 16. februāra lē-
mumu atcelti 1921. gada 20. jūlijā
.Valdības Vēstnesī" N« 159 Rīgas pil-
sētas valdes publicētie noteikumi par
dzīvokļu nodokli no iebraucējiem Rīgā.

Pilsētas galva A. Andersons.
Pilsētas sekretārs A. Pļ a v i n s k i s.

Pilsētas domes kārtēja sēde
notiks ceturtdien, š. g. 9. martā, pulk*
sten 6 vakarā, pilsētas valdes telpās,

lielā Ķēniņu ielā 5.

Dienas kārtība:

1. Rīgas pilsētas 1922. gada budžeta
apstiprināšana.

2. Rīgas pilsētas diskonto bankas 1921.
gada pārskata apstiprināšana.

3. Isa termiņa aizdevuma (86 483 kr.
rbļ.) piešķiršana pilsētas lombardam.

4. Pilsētas valdes priekšlikums par 3/»
miljonu rbļ. aizņēmumu no valdības
Sarkandaugavas tilta būves pabeig-
šanai.

5. Bezdarbnieku lūgums domei.
6. Pabalsta izprasīsana no valdības sa-

biedrisko darbu likvidēšanai š. g>
aprilī.

7. Pabalsta piešķiršana Brāļu kapu ko-
mitejai.

8. Pilsētas administratīvo robežu no*
teikšana.

9. Pilsētas vidusskolu skolotāiu alg*
noteikšana.

10. Jautājums par pilsētas 1920. gad*
pārskatu un viena revīzijas komi-
sijas locekļa ievēlēšana.

11. Pilsētas domes priekšstāvju pārvē-
lēšana skolu valdē.

12. Tramvaju komisijas vieaa locekp
ievēlēšana.

13. Domes kontroles komisijas ziņojom*
par reviziju pilsētas uzņemam»
nodaļa.

14. Pilnvarnieku ievēlēšana šīs dome*
sēdes protokola pieņemšanai.

Pilsētas domes priekšsēdētājs
K.Dēķens-

Pilsētas sekretārs A. Pļavinskis.

Valdības rīkojumi un
pavēles.

Rīkojums Nr. 10.
Rīgas ostas valde nelaimes gadījumu

novēršanas dēļ aizrāda, ka satiksme pa
Daugavu ostas rajonā, augšpus tiltiem
līdz Glumai krācei aizliegta.

Priekšnieks J. Raudzeps.
Darbvedis J. B u r g a.

N Valdības iestāžu
paziņojumi

Paziņojums.
Publicēju vispārīgai zināšanai, ka nz

«noteikumu par strādnieku nodrošinā-
šanu slimības gadījumos" un valdības
1920. gada 3. maija rīkojumu «Valdības
Vēstnesī" Mi 103 — _ 1920. g. pamata
darba ministrija reģistrejuse š. g. 2. marta
« Latvijas slimo kasu savienības" statūtus
zem Nt 27.

Rīgā, 1922. gada 3. martā.

Darba ministra vietā,
ārlietu ministra biedrs

V. Salnajs.
Departamenta direktors

R. Veidemans.

Pasta ziņas.
1. martā atvērtas pasta palīga nodaļas:
1) «Kuiviži", ar vienkāršām operācijām,

Jāņa Prūša mājā, 4 klrn. no Salacgrīvas.
2) «Strazde*, ar visām pasta operāci-

jām, pie ta paša nosaukuma pagasta val-
des, Talsu apriņķī, 16 klm. noTalsiem, un

3) «Krimūnas* ar vienkāršām un ierak-
stītām operācijām, Oskara Makara tirgo-
tavā, V* klrn. no Krimūnas stacijas, Rīgas-
Liepājas dzelzsceļa līnijas.

Pasta palīga nodaļā «Ciruli" uz Vents-
pils Stendes dzelzsceļa līnijas iekārtotas
visas pasta operācijas no š. g. 1. marta.

24. februārī slēgta pasta palīga no-
daļa «Pāle* ta paša nosaukuma dzelzs-
ceļa stacijā uz Valmieras-Ainažu līnijas.

Administratīvais finansu direktors
Krūmiņš

Nodaļas vadītājs K ļ a v i ņ š

Ziņojums.
26. izceļotāju ešelonu uz padomju

Krieviju iekšlietu ministrijas karaģūstekņu
un bēgļu nodaļa nosūtīs 1922. g. 20.
aprilī.

Uz šo ešelonu jāpierakstās apriņķos
dzīvojošiem izceļotājiem pie saviem
apriņķu priekšniekiem vēlākais līdz
3. aprilim, bet pārējiem vēlākais
līdz 1922. g. 15. aprilim iekš-
lietu ministrijas karaģūstekņu un bēgļu
nodaļā, Rīgā, Aleksandra ielā J* 37
(ieeja no Stabu ielas caur sētu).

Pierakstīšanās uz šo ešelonu pēc šiem
termiņiem netiks pieņemta.

Pie pierakstīšanās jāuzrāda visi doku-
menti.

Izceļotājiem jāieronaš stacijā ešelona
atiešanas dienā, pulksten 7 vakarā.

Izceļotājus . lūdz savas iedzīves ne-
likvidēt līdz tam laikam, kamēr nav sa-
ņēmuši atpakaļ vizēšanai iesniegtos do-
kumentus.

Pašvaldības departamenta
direktora palīgs J. Eizenbergs.

Karaģūstekņu un bēgļu nodaļas
transporta vadītājs Jakobsons.

iecelšanas.
Rezolūcija.

Ieceļo Kārli V ī t i ņ u par robežsargu kotrolieri
Ludzas apriņķī, skaitot no š. g. 11. marta.

Rīgā, 1922. g. 1. martā.

Administratīvā departamenta direktors J. Ieva.
Iekšējās apsardzības pārvaldes

priekšnieks J. Garozinš.
* (

R e z o 1tt c i j a.
Ieceļu Kārli T i k m a n i par robežsargu kontro-

lieri Jelgavas apriņķī, skaitot no š. g. 6. marta.
Rīgā, 1922. g. 1. martā.
Administratīvā departamenta direktors J. Ieva.

Iekšējas apsardzības pārvaldes
priekšnieks J. Garozinš.

Rezolūcija.

Ieceļu Kārli Mucenieku par robežsargu
kontrolieri Valkas apriņķī, skaitot no š.g. II. marta,

Rīgā, 1922. g. 1. martā.
Administratīva departamenta direktors J. Ieva.

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

*
Rīkojums Ns 46.
1922. g. 7. februārī.

Satiksmes ministrs apstiprinājis Dr. Arnolda
Steinhardta atvaļināšanu no ārstniecības
nodaļas vaditāja amata uz personīgu lūgumu,
skaitot no 1922. g. 15. februāra.

Latvijas dzelzsceļu galvenais direktors
K. Bļodnieks.

Personāla nodaļas vadītājs Līcis.
*

Rīkojums N° 64.
1922. g, 24. februāri.

Sstiksmes ministrs apstiprinājis Dr. Kārli B a -
ronu par dzelzsceļu galveno ārstu, skaitot no
1922. g. 16. februāra.

Latvijas dzelzsceļu galvenais direktors
K. B l o d n i e k s.

Personāla nodaļas vadītājs Licis.



Rīgas apgabaltiesas 3. civilnod.,
atklātā tiesas sēdē 1922. g. 24. janvāri
izklausīja Arnolda Teņa d. Ore lūgumu
dēļ obligāciju atzīšanas par zudušām,
nolēma: 1) atzīt par iznīcinātām:
1) obligāciju par 3000 rbļ., apstiprinātu
1900. g. 3. novembri, ar Ns 220, uz
Valtenberga muižas gruntsgabala J* 18.
Valmieras apriņķī, Mazsalacas draudzē,
ar zemes gram. reģ. Nš 672, izdotu
ao Arnolda Teņa d. Ore par labu
Arvedam Rūdolfa d. Daulbergam, kurš
viņu ir cedējis blanko un 2) obligāciju
par 3800 rbļ., apstiprinātu 1910. g.
x. aprilī ar Nj.123, uz ta paša nekustama
īpašuma, izdotu no Arnolda Teņa d.

?Ore par labu Arvedam Rūdolfa d.
Daulbergam; izdot šī lēmuma norakstu
Arnolda Ores pilnvarniekam zv. adv.
.Samsonam iesaiegšanai Rīgas- .Vaimieras
zemes grāmatu nodaļā, dēj hipotēku
?dzēšanas zemes grāmatās; so lēmumu
publicēt civ. proc. lik. 2086. p. pa-
redzēta kartība.

Wgā, 1922. g. 2. janvārī. Ns 320.
Priekšsēd.v. V e i d n e r s.

Sekretārs A. Kalve.

Sīgas pilsētas bibliotekāru Nikolausu
«UŠU par viņa zinātniskiem darbiem Bal-
vas senatnes pētīšanas un valodniecības
laukā Tibingas universitāte ieceluse par
ļd o k t o r u.

šim numuram 8 lapas puses

Telearamas.
(LsiWj«j ttisgmia aģsaJanss ijrzemja tetēgn

Maskavā,!, martā. PiePēterpils tirdz-
niecības palātas dibina preču muzeju.
No ārzemju firmām pieprasīti preču
paraugi, katalogi un cenu rādītāji.

Maskavā, 1. martā. Sakarā ar
valsts monopola atcelšanu uz zeltu un
ārzemju valūtu, Krievijas bankas atver
tekošus rēķinus zeltā. Ārzemes biržas
sāks kotēt padomju valūtu.

Eilvezē, 4. martā. (Radio.) No
Agramas ziņo, ka Fiumes valdības pili
pēc 6 stundas ilgas niknas cīņas ieņē-
muši fačisti, kuji saņēmuši gūstā guber-
natoru Sanellu. Fiumes aizstāvis kapi-
tans Venturi atrodas Romā, kur mēģina
panākt Itālijas valdības intervenciju.

Maskavā, 4. martā. (Radio.) Ode-
sas ostā ienākušos amerikaņu_ tvaikoņus
ar sēklas labību izlādē bez pārtraukuma
dienu uti nakti. Labību vagonos suta
nekavējot tālāk. Tvaikoņu ierašanas
svinīgi apsveikta un amerikāņu jūrnie-
kiem par godu sarīkots bankets. Novo-
rosijskā no Balti moras ieradies septītais
amerikāņu tvaikonis ar 500.000 pudu la-
bības bada cietējiem.

Eilvezē, 4. martā. (Radio.) Pēc
ziņām no Maskavas, padomju Krievijas
augstākā saimniecības padome piekrituse
vācu rūpniecības izstādes
sarīkošanai Maskavā šīgada
vasarā. Galvenā vētība piegriežama
lauksaimniecības rīku un dzelzsceļu mate-
riālu izstādīšanai.

Redaktors: M. Ārons.

??nBUHHMoanBHHHnHanaHBaH84. Baltannic, angļu tvaikonis, kapteinis Harlev,
no Dancigas ar 221 ten. jaukta lādiņa ua
4 pasažieriem.

85. Absaroca, amerlkastvaikorrs, kapteinis Dsrbv,
no Baltimores ar 6483 ton. kukurūzas.

86. Vest-Neris, Amerikas tvaikonis, kapteinis
Hodgdons,noBaltimorasar6000ton.kukuruzas

Llepfiast ostā 1. martā atradās _39 kuģi, ienākuši
4 kuģi, kopa 43kuģi, 2.martā osti atradās 43 kuģi

i Tirdzniecība un
ļŪDfBOlbttĻ

Liepājas ostā ienākuši kuģi.
1922. g. 2. martā.

M. So'frid, zviedru tvaikonis, kapteinis Eng-
strOms, no Karlskronas ar 492 ton. auzu.

Kursi.
Rīgas biržā, 1922. gadā 6. martā.
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Valsts krāj- un kredītbanka
i. Friedmanif, K. Bērziņi

laksta.
Nacionālais teatrs. Otrdien 7. martā

hpar parastām cenām Bomaršē komēdija
LFigaro kazas", kuras otra izrāde
'lāpāt bija pulcinajuse pilnu nama skai-
[titāju, kas sr jūsmu uzņēma izrādi.
[Trešdien, 8. marta (Lūdzamā dienā),
ļpulksten 2 diena Raiņa traģēdija .Jā-
zeps un viņa brāļi". Pulksten 7,
Annas Brigadera drāma .Ausmā".

Jelgavas apgabaltiesa,
pamatodamās uz sava š. g. 20. februāra
nolēmuma, uzaicina to personu, kuras
rokās atrodas obligācija par 6300 c. r.,
izstādīta no Jāņa L e k u ša uz
Donas zemes bankas vārdu, korob.
1910. g. 9. janvārī zem Ns 19, uz
Tukuma apriņķa, Lielauces pag., Sir-
meles „Jaun-Striķu" mājām, zem hipot.
N° 430, jeb kuram būtu kādas
tiesības vai prasības uz min. obligāciju, —
iesniegt to šaī tiesai un pieteikt sa-
vastiesības un prasības sešu mēnešu
laika, skaitot no sludinājuma iespiešanas
dienas .Vaid. Vēstnesī".

Ja minētā termiņā obligāciju neie-
sniegs un prasības jeb tiesības nepie-
teiks, tiesa to atzīs par samaksātu
un lūdzējai, Donas zemes bankai, kura
uzdodas sevi par min. obligācijas īpaš-
nieci, dos tiesību prasīt šā parāda dzē-
šanu zemes grāmatās. L. J* 284/22 g.

Jelgava, 1922 g. 21. februārī.
Priekšsēdētāja v. M a t i s o n s.

Sekretārs Z a ndersons.

sevi par minēto obligāciju īpašnieku,
iesniegs viņu norakstus, kufi stāsies no-
zudušo oriģinālu vietā.

Jelgavā, 1922. g. 22. febr. L J* 290.
Priekšsēdētāja v. A. L a u k e.

Sekretārs Zandersons.

Jelgavas apgabaltiesa,
pamatodamās uz savu 1922. g. 20. febr.
nolēmumu, dara zināmu vispārībai, ka
parāds pēc obligācijas par 3000 rbļ.,
korob. 1912. g. 20. janvāri zem Ns 107
uz Jaunjelgavas apriņķa, Vecsērenes pag.
„Luiku" mājām zem hipot. Ns 2623, —
atzīts par Samaksātu un lūdzējiem, Donas
zemes bankas aizgādņiem, dota tiesība
prasīt ša parāda dzēšanu zemes grā-
matās.

Jelgavā, 22. febr. 1922. g. L Ns386/21.
Priekšsēdētāja v. A. L a u k e.

Sekretārs Zandersons.

Ludzas aprija 3. Iecirkņa miertiesnesis
caur šo paziņo, uz 1401. p. civ. pr. lik.
pamata, ka pēc 1916 g. februāra mēnesī
mirušā 3ezupa Domenika d. Unus-
Nalivoiko atklājies mantojums pie Novo-
selku sādžas, Kārsavas pagastā, Ludzas
apriņķī, un uzaicina visus, kam būtu
kādas tiesības uz šo mantojumu, vai
sakarā ar viņu kā: mantiniekiem., legat.,
fideikom., kreditoriem un t.t., pieteikt
savas tiesības s eš u mēn. laikā, skaitot
no šī sludināj. iespiešanas dienas .Val-
dības Vēstn.", miertiesneša kamerā
Kārsovas miestā, Telegrāfa ielā Ns 28.

Pēc ši termiņa notecēšanas iesniegtās
prasības netiks ievērotas.

Miertiesnesis J. R o z en t a t s.

16) Latvijas pase. Izdota no Kačanovas
pag. valdes 1921. g._29. aug. >fe 383/381
uz Pētera Eglit vārda. 17) Latvijas
pase, izdota no Kačanovas pag. valdes
1921. g. 9. okt. Ns 1470 uz Alekseja
Ivana d. Paponova vārda. 18) Latvijas
pase, izdota no Kačanovas pag. valdes
1921. g. 15. aug. Ns 366 uz Amisjas
Vasiļija ra. Lebedevas vārda.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnod.,
atklātā tiesas sēdē 1922. g. 31. janvārī
izklausīja Kārļa Jāņa d. Egliša lūgumu
deļ hipotekarisko parādu dzēšanas, no-
lēma: 1. atzīt par samaksātām a) obli-
gāciju par 11400 r., apstiprinātu 1911. g.

U. augusta ar N° 2509 uz nekustama
īpašuma Rīgā, 3. hip. iecirkni z«m
zemes grām. reģ. N? 1353, izdotu no
Kārļa Jāņa d. Eglita par labu Darijai
?Gothard, viņa ari Gosert, dz. Bartose-
vič un b) obligāciju par 2600 rbļ. atli-
kūmano obligācijas par 5000 rbļ., ap-
stiprinātas 1896. g. 22. novembrī zem
*fe 1699 uz to pašu nekustamu īpašumu,
izdotu no Hedvigas Andreasa meitas
Kreving, dz. Dicman, par labu Johanam
Andreja d. Veidem; šīs augšā minētās
obligācijas ar bij. krievu laika Rigas
apgabaltiesas lēmumu 1912. g.
5. decembrī atzītas par nederīgām, kā
pazudušas un viņu vietā zem NsNs2316
un 2317 1913. g._ 8. februārī izgatavoti
jaunu zemes grāmatu dokumenti; šie
obligācijas dublikāti ar Rīgas apgabal-
tiesas lēmumu 1920. g. 9. septembri
atzīti par iznīcinātām un šo dublikātu
vietā 1920. g. 19. novembrī izgatavoti
ļauni zemes grāmatu dokumenti zem
i&Ni 7195 un 7196; izdot lūdzējam ši
lēmuma norakstu iesniegšanai Rīgas—
Valmieras zemes grāmatu nodaļai dēļ
hipotēku dzēšanas zemes grāmatās; šo
teaumu pualicēt civ. proc. lik. 2086. p.
.paredzēta kartībā.

Rīga, 1922. g. 3. februāri. Ns 985.
Priekšsēdētāja vietā

V. C i m m e r m a n s.
Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabali 3. civilnodaļa,,
«z Latvijas civillikumu kop. 36. p. pie-
zīmes pamata, ar šo paziņo vispārībai,
ka lija Leiba Michela dēls Rubins un
Tina sieva Sima Kalmana meita Rubin,
dzim. Misroch, noslēguši savstarpēju lau-
lības līgumu pie Rīgas notāra V. Lie-
veņa 1922. g. 18. janvāri, reģistra
Hi 905, ar kuru viņi, attiecībā uz viņu
noslēgto laulību, ir atcēluši Balt. gub.
civillikumu 79. un turpm. p.p paredzēto
.laulāto mantas kopību.

1922. g. 21. februārī. L. 1* 1233.
Priekšsēdētāja r. Veidners.

Sekretaes A. Kalve

Jelgavas apgabaltiesa,
pamatodamās uz savu šā g. 20. februāra
nolēmumu, uzaicina to personu, kuras
rokas atrodas obligācija par 5000 c. rbļ.,
izstādīta no Ernesta B r a u n a uz Donas
zemes bankas vārdu, korob. 1911. g.
22. decembri zem Nr. 2129 uz Tukuma
apr., lies pag., .Grašu" mājām,
zem hip. Nr. 266, jeb kuram būtu kādas
tiesības vai prasības uz min. obligāciju, —
iesniegt to šai tiesai un pieteikt savas
tiesības un prasības sešu mēnešu laikā,
skaitot no sludinājuma iespiešanas dienas
.Valdības Vēstnesī".

Ja min. termiņā obligāciju neiesniegs
un prasības jeb tiesības nepieteiks, tiesa
to atzīs par samaksātu un lūdzējai,
Donas zemes bankai, kura uzdodas sevi
par minētās obligācijas īpašnieci, dos
tiesību prasīt šā parāda dzēšanu zemes-
grāmatās. L. Ns' 282|22. g.

Jelgavā, 1922. g. 21. februāri.
Priekšsēdētāja v. M a ti s on s.

Sekretārs Zandersons.'

Jelgavas apgabaltiesa,
pamatodamās uz savu š. g. 20. februāra
nolēmumu, dara zināmu vispālbai, ka
parāds pēc obligācijas par 5000 rub.
kor. 1911. g. 21. decembri zem Nr. 2856
uz Jaunjelgavas apr., Elkšņu pag. „Jaun-
zemju Ns 23" mājām zem hip. >fe 1077, —
atzīts par samaksātu un lūdzējiem, Do-
nas zemes bankas aizgādņiem, dota
tiesība prasīt ša parāda dzēšanu zemes
grāmatās.

Jelgavā. 1922. g.22.febr! L. Ns 379/21. g.
Priekšsēdētāja v. A. L a u k e.

Sekretārs Zand ersons.

Jelgavas apgabaltiesa
pamatodamās uz savu š. g. 20. febr
nolēmumu, dara zināmu vispārībai, ka
parāds pēc obligācijas par 6900 rub.,
korob. 1911. g. 22. aprilī uz Jaunjel-
gavas apr. Saukas pag. Vec-Saukas
.Slampe" mājām zem hip. N» 987, —
atzīts par samaksātu un lūdzējiem, Do-
nas zemes bankas _ aizgādņiem, dota
tiesība prasīt ša parada dzēšanu zemes
grāmatās.

Jelgavā, 1922.g. 22. febr. LN*374/21. g.

Priekšsēdētaja v. A. Lauke.
Sekretārs Zandersons.

Liepājas apgabaltiesa
saskaņā ar savu lēmumu ša gada
16. janvaī uz Lizetes Krūmiņ lūgumu
uz civ. proc. lik 2083. un 2084. p. p.,
un 1920. g. 18. marta likuma pamata
uzaicina personu, kuras rokās atrodas
obligācija par ' 1300 rubļ., kas izdota uz
Otilijas Kārļa m. Āboliņ, dzim. Peterberg,
vārda un 1913. g. 10. septembri nostip-
rināta uz Lizetei Krūmiņ, dzim. Peter-
berg, piederošās nekustamās mantas
Ventspils apr., Puses pag., zem krep.

1

X5 1673, mēneša laikā, skaitot no
sludinājuma iespiešanas dienas, ierasties
tiesā līdzņemot minēto obligāciju, deļ
iemaksātas naudas 1154 rbļ. 35 kap. t. i.
parāda ar procentēm saņemšanas._ Pie
kam tiek aizrādīts, ka pēc minēta ter-
miņa notecēšanas paradu atzīs par sa-
maksātu un izdzēšamu iz zemes grā-
matām.

Liepājā, 1921. g. 20. febr. Ns 299/21.
Priekšsēdētaja b. V. Bienenštams.

Sekretāru pat. v. i. E. H ū n.

Latgales apgabaltiesas Daugavpils apriņķa
111. iecirkņa miertiesnesis.

pamatodamies uz krim. pr. lik. 59. un
846.—852. p.p. meklē zādzībā apvainoto
<3 e I e n u Franča m. Auzai. Visas
iestādes un personas, kufam minējas Au-
zan tagadējā dzīves vieta bulu zi-
nāma, tiek lūgtas pazinot par to mier-
tiesnesim Aglonē, bet viņa manta
ņemama aizgādniecības pārvaldīšana.
Auzan atrašanas gadījumā arestē-
jams un nosūtams miertiesneša rīcībā.

Miertiesnesis S. K o t a n s.

Pitaisias iecirkņa policijas prietiDirts,
Ludzas apriņķī, izsludina par nederīgiem
sekošus dokumentus, kuri pieteikti par
nozaudētiem:

1) Personas apl., izdota no Tolkovas
pag. valdes 1921. g. uz Alekseja Jāņa d.
Višņeva vārda. 2) Zirga pase, izdota
no Tolkovas pag. valdes uz Alekseja
Jāņa d. Višņeva vārda. 3) Kara klau-
sības apl., izdota no 8. Daugavpils streln.
pulka kom. uz Feodora Jevdokimova d.
Jevdokimova vārda. 4) Bēgļujapl., izdota
no Rēzeknes karantines 1921. g. uz
Alekseja Jemeljanova vārda. 5) Kara
klausības biļete, izdota no Ortrovas
kara apr. pr-ka 1917. g. uz Vladimira
Gavri'.ova vārda. 6) Kara klausības
apl., izdota no Latgales divīzijas saimn.
pārvaldes 1921. g. Nš 3131 uz Jāņa
Dmitrija d. Holopova vārda. 7) Zirga
pase, izdota no Tolkovas pag. valdes
1920. g. uz Vladimira Gavrilova vārda.
8) Latvijas pase, izdota no Tolkovas
pag. valdes 1921._ g. 28. maijā uz Pētera
Afanasija d. Menšikova vārda. 9) Lat-
vijas pase, izdota no Kačanovas pag.
valdes 1921. g. 16. aug. Ns 4u6 uz
Hertas Andreja meita Voit v. 10) Per-
sonas apl., izdota no Tolkovas pag.
valdes 1918. g. uz Pētera Stepanova
vārda. 11) Kapa klausības apl., izdota
no 9. Rēzeknes pulka kom. 1921. g.
19. apr. uz Ivana Andreja d. Boikova
vārda. 12) Pag. pērs. apl., izdota no
Tolkovas pag. valdes 1920. g. uz
Matronas Jegora ra. Boikova vārda.
13) Personas apl., izdota no Tolkovas
pag. valdes 1920. g. uz Feodosijas
Grigora m. Plotņikovas vārda. 14) Lat-
vijas pase, izdota no Kačanovas pag.
valdes 1921. 30. sept. N? 3360 uz
Feoklas Vasiļjeva m. Saveļjevas vārda.
15) Latvijas pase, izd. no Kačanovas
pag. valdes 1921. g. 18. aug Nš 497

'M Nikandra Vasiļija d. Boikova vārda.

Soli Iecirkņa policijas ptttth
ar šo izsludina par nederīgiem sekošus
nozaudētus dokumentus:

1) Latv. pasi Ns 3317, izd. 8. dec
1920. g., no Bolvu lec. pol. pr-ka un
zhļn pasi, izdotu no Bolvu pag. valdes
uz Ignatija Jāņa d. Vladimirova v.
(zirga pases N° un dat. nezin.);

2) kara kl. apliecību, izd. no Latga-
les partiz. pulka km-ra saimn. daļas
12. maijā 1920. g. uz Vocislava Vinča
d. Bondareva vārda (Ns nezināms);

3) Latv. pasi zem Ns 1277, izd.
30. okt. 1920. g., no Viļakas pag. v. uz
Marijas Ādama m. Jeromanovas v.;

4) Latv. pasi Ns 1884, izd. 9. nov.
1920. g., no Bolvu iec. pol. pr-ka uz
Zofijas Staņislava m. Augustonovas v.;

5) Latv. pasi Ns 6786, izd. 22. martā
1921. g. no Bolvu iec. pol. pr-ka uz'

Staņislava Andreja d. Grustiņa v.;
6) Latv. pasi Nš 5907. izd. 7. martā

1921. g. no Bolvu iecirkņa policijas
pr-ka uz Antona Sīmaņa d. Peterniek
vārda;

7) zirga pasi, izd. no Domopoles pag.
valdes uz Jāņa Mārtiņa d. Jurkana v.
(Ns un diena nezin!);

8) Latv. pasi Ns 1670, izd. 6. nov.
1920. g. no Bolvu ļecirkņa policijas
priekšnieka uz Annas Ādama m. Sērga
vārda;

9) pērs. apliecība, izdota no Baltino-
vas pag. valdes 1920. g. uz Tadeuša
Isakova v. (Ns un dat. nezin.);

10) Latv. pasi Nš 3023/5589, izdotu
11. janv. 192l. g., no Bolvu iecirkņa
policijas pr-ka uz Jēkaba Reiņa d. Zvar-
tora vārda;

11) Latv. pasi Nš 160, izd. 24. sept.
1920. g., no Bolvu iecirkņa policijas
priekšnieka uz Leiba Rachmiļa d. Jucha
vārda;

12) Latv. pasi Ns 9519/3527, izd.
no Bolvu iec. pol. pr-ka uz Jāņa Bra-
tuskin v.;

13) atvaļin. apliecību Ns 1783!, izd.
no Latgales partiz. p. km-ra uz Paula
Veisman v.;

13) Latv. pasi, izd. no Eversmuižas
pag. v. uz Emīlijas Ignata m. Cerpa-
kovas v.;

14) Lalv. pasi Ns 439, izd. no Bolvu
pagasta policijas pr-ka uz Minnas Rozen-
berg v.;

15) Latv. pasi Nš 137, izdotu no
Smiltenes pag. valdes uz Johan Slk-
man v.;

16) Latv. pasi Nš 7756/752, Izd. no
Bolvu iec. polic. pr-ka uz Ernesta
Aleksandra d. Saulit v.;

17) Latv. pasi zem Ns 473/510, iz<L
no Bolvu iec. pol. pr-ka un zirga pasi,
izd. no Bolvu pag. valdes uz Augusta
Blau vārdu (zirga pases Ns un datums
nezināms);

18) zirga pasi uz P. Skultes v. (kad
un kas izd. — nezin.);

19) kara kl. apliecību, izd. no Lat-
gales paitizaņu pulka komandiera uz
Roberta Ziediņa v. (Ns un izdošanas
laiks nezināms);

20) kara kl. apliecību, izd. no Latg.
partizāņu pulka komandiera uz Donata
Laican v. (Ns un izdošanas laiks ne-
zināmi).

21) Latv. pasi Nš 376, izd. 14. okt.
1920. g, no Bolvu iec. poL pr-ka uz
Rūdolfa Otto d. Stebera vārda un lī-
gums (knpča) ar diviem plāniem ua
kvīti par agrarbankas parādu nomaksu,
izd. no Rīgas valstskases.

Slokas pagasta tiesa,
Rīgas apr., pamatodamās uz sava lē-
muma 27. janvārī 1922. g. ar šo uzai-
cina 1917. g. 2. oktobri mirušās Marijas
Spēs mantiniekus pieteikt šai tiesai
savas tiesības uz nelaiķa atstāto mantību
sešu mēnešu laikā, skaitot no šī slu-
dinājuma iespiešanas dienas .Valdības
Vēstnesī".

Pēc šī termiņa notecēšanas, mantoša-
nas tiesībās tiks apstiprināti tikai tie
mantinieki, kuri savas tiesības šai tiesai
būs pieteikuši.

Slokas pag. valde, 4. janvāri 1922. g.
Priekšsēdētājs (paraksts).

Darbvedis (paraksts).

Ķeipenes pagasta tiesa,
Rīgas apr., pamatodamās uz savu lē-
mumu 23. janvāri 1922. g. un pag.
tiesas ust. 2. d. § 222—226. p., ar šo
uzaicina Ķeipenes pagastā Madlienas
mācītajā muižā dzīvojušā tagad mi-
rušā Andreja Jāņa d. Lukstiņa
parāda devējus un ņēmējus, pieteikt
un pierādīt šaī tiesai savas tiesības un
prasības uz nel. atstāto mantu, sešu
mēnešu laikā, skaitot no šī
sludinājuma iespiešanas dienas .Vaid.
Vēstnesī".

Pēc noteikta termiņa iesniegtās pra-
sības netiks vairs ievērotas.

Ķeipenes pag. namā, februāri 1922. g.

Priekšsēdētājs M. S t i e b r i ņ š.
Darbvedis A. Šiliņš.

Jelgavas apgabaltiesa,
pamatodamās uz sava š.gada 20. februāra
nolēmuma, uzaicina tās personas, kuru
rokās atrodas šādas, no Lukas Gorkina
jun. uz Jāņa Čikstes vārda izstādītas un
uz Kalkūnes pag. .Romaniški Nr. 81"
mājam zem hip. Nš 2501, koroboretas
obligācijas: 1) c>ar 500 rbļ., korob.
1883. g. 15. martā zem Ns 83, 2) par
1000 rbļ., korob. 1883. g. 8. martā zem
N> 63 un_3) par 800 rbļ., korob. 1884. g.
29. marta zemNr. 105, iesniegt tas šai
tiesai sešu mēnešu laikā, skaitot no slu-
dinājumi iespiešanas dienas .Valdības
Vēstnesi".

Ja minētā termiņā obligācijas neie-
sniegs, tiesa tās atzīs par iznīcinātām un
lūdzējam, Jānim Čikste, kurž uzdodas

Jelgavas apgabaltiesa,
P*«atodamSs uz sava š. g. 20. februāra
«otēmumu, dara zināmu vispārībai,' ka
parāds pēc obligācijas par_ 5900 rbļ.,
korob. 1911. g. 16. marta uz Jaun-
jelgavas apriņķa, Saukas pag. .Rimšak-
Liuke" mājam zem hip. Ņs 1831, —
afrīts par samaksātu u» lūdzējiem, Donas
zemesbankas aizgādņiem, dota tiesība
p«i«H šā parāda dzēšanu zeroesgra-
«atās. L. I* 378121. g.

Jelgavā, 1922. g, 22. februāri.
PriekSsēdSfeja v. A. Lauke.

Sekretārs Zandersons.

Praviņu Sptrgus pag. valde, Tukuma
apr., izsludina par nederīgām 2 zirgu
pases ar nezināmiem numuriem, kuras
pieteiktas par zudušām no tagadējā
zirgu īpašnieka Friča Lasmaņa.

Latgales apgabaltiesas
Ludzas apr. 5.iec. mierties.,
kūja kamera atrodas Viļakas miestā,
uz civil. proc. lik. 1401. p. pamata ziņo,
ka pēc 1920. g. 20. septembrī mirušās
Adelaidas Alfonsa m. BoauSeviž pa-
licis mantojums, sastāvošs no 78 des.
zemes un ēkām, un uzaicma visus,
kam uz šo mantojumu būtu kādas
tiesības, pieteikt šis tiesības minētam
miertiesnesim sešu mēnešu laika,
skaitot no šī sludinājuma iespiešanas

.Valdības Vēstnesī".
Pēc noteikta termiņa vairs nekādi

pieteikumi pieņemti netiks.
16. februāri 1922. g. J* 282

Miertiesnesis 1 n d r. B u šs.

Liepājas 1. iec. miertiesn.,
saskaņā ar savu lēmumu 3. februārī š. g.
un civ. proc. lik. 2079. p., uz Dominika
un Bertas Chvaleviču lūgumu, uzaicina
mirušās 19. jūlijā 1920. g. Liepāja,
Malvines Drinkman, dzim. Chvalevič,
mantiniekus, kreditorus, legatarijus, fidei-
ko.-uisarijus un visas citas personas,
kurām varētu būt kādas tiesības vai
prasības uz atstāte mantojumu, pieteikt,
tādas miertiesnesim sešu mēnešu laikā
skaitot no šī sludinājuma iespiešanas
dienas .Valdības Vēstnesī".

Personas, kuras nebūs savas tiesības
pieteikušas minētā iaikā, tiks atzītas kā
šīs tiesības zaudējušas.

Liepājā, 24. februārī 1922. g.
Miertiesnesis (paraksts).
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Dienas kārtība ?*
1. Revīzijas komisijas ziņotam»
2. 1921. gada bSancet apapUa
3. Vērtību pārvēršanas zelta irāni, *

komisijas ziņojums. ' °^
4 Velēšanas.
5. Dažādi jautājumi.

Akcionāri, kuru akcijas atrodas ā™> ?
var tās dēļ piedalīšanās ģe«er«3
pret kvītēm deponēt apakscnif>ē&T
kās, pie kam šās kvītes līdzinās *
priekšstādišaeai un viņiem ir tiesība ?
dalīties ģeneraisapulcē.
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G. Scheel & Co. — Rēvelē.

NOTEIKUMI
par nodokli no zirgiem

Rīgā.
Pamatojoties uz noteikumiem
par pilsētu ienākumiem, izdevu-
miem, budžetiem un pārskatiem
1922. g. 30. janvafa domes

sēde pieņemtie.

§ 1. Zirgu īpašniekiem vai turētājiem
ar p. 3. minētiem izņēmumiem jāmaksā
pilsētai par labu nodoklis, kura lielumu
.ik gadus noteic pilsētas dome.

§ 2. Nodoklis 1922. gadā jāmaksā
sekošos apmēros: i

1) par visiem zirgiem,
izņemot šinī pantā
tālāk minētos gadīju-
mus . 500 rbļ. gada

2) par lauksaimniecībā
nodarbinātiem zirgiem 300 , ,

3) par zirgiem, kurus ?
zirgu uzpircēji tur pār-
došanai 100 . »

4) par zirgiem, kup no
laukiem ievesti Rīgā
pardošanai.par kuriem
nodoklis pašvaldības
iestādēm nav samak-
sāts un kuri tiek atkal
izvesti no Rīgas . . 100 , ,

§ 3. Nodoklis nav jāmaksā par zir-
giem, kuri pieder: 1) karaspēka nodaļām,,
valsts komunaliestādem, 2) personam.kas
izturas Rīgā ne ilgāk par 14 dienam,
3) ārvalstu diplomātiskiem priekšstavjiem,
kas akreditēti pie Latvijas valdības,
4) ārvalstu palīdzības un apgādības
komisijām, 5) cirkam un manēžām un
6) par zirgiem līdz 3 gadi veciem.

§ 4. Nodoklis par visu gadu nomak-
sājam» pilsētai nodokļi kasē bez iepriek-
šējs uzaicinājuma/un ne vēiāk, kā līdz
15. martam. Par zirgiem, kuri iegādāti
vēlāk, kā līdz tekoša gada februaja mē-
nesim, nodoklis nomaksājams pilnā ap-
mērā vēlākais viena mēneša laikā, pie
kam tikai puse no gada nodokļa jāmassā
par zirgiem, kup iegādāti kalendāra gada
otrā pusē, izņemot zirgus, kuri minēti
šo noteikumu '§ 2, punktos 3. un 4., un
par kuriem nodoklis visos gadījumos
jāmaksā pilnā apmērā.

§ 5. Ja nodokli nesamaksā domes
noteiktā laikā, tas piedzenams divkārtī-
gos apmēros.

§ 6. Nodokļa samaksa atzīmējama
attiecīga zirga pase.

§ 7. Kad zirgu nodoklis tekoša gadā
samaksāt» citai kādai pašvajdības iestā-
dei Latvijā, bet tikai mazākā apmēra,
kā minēts šajos noteikumos, tad nodokļa
starpība nomaksājama viena mēneša laikā
Rīgas pilsētas nodokļu kasē.

§ 8. Namu īpašniekiem vai viņu piln-
varniekiem jāuzdod pilsētas valdes no-
dokļu nozarei ik gadus Hdz 1. februārim
zirgu skaits, kas atrodas mājas staļļos,
un zirgu īpašnieku vārdi un dzīves vietas
nz atsevišķām blankām, kūjas dabūjamas
policijas iecirkņos un pilsētas valde.

§ 9. Sūdzības un lūgumus šī nodokļa
Uetā izšķir pilsētas vaid;.

§ 10. Nodokļa kontroli Izlara pil-
sētas valdes nodokļu nodaļa ar policijas
palīdzību.

§ 11. Ar 5o noteikumu publicēšanu
skaitās atcelti .Valdības Vēstnesi" Nš 13
1920. gada 17. janvāra publicētie
noteikumi par zirgu nodokli. 2

Rīgas pilsētas galva A. Andersons.
Pilsētas sekretārs A. Pļavlnskis.

Rīgas apgabali 3. cvilnodaļa,
saskaņā ar civ. proc. lik. 1958. p. ar šo
paziņo, ka 14. martā 1922. s mm.
nodaļas atklātā tiesas sēdē tiks nolasīts
23. aprilī 1920. g., Rīgā miruša
Ferdinanda Teodora Mārtiņa dēla
Kiekert notarielais testaments.

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

Sekretārs A. Kalve.

Liepājas apgabali reģ. nodaļa
uz civ. proc. lik. 1460' . p. pamata,
paziņo, ka saskaņā ar tiesas lēmumu
30. janvāri 1922. g., biedrību un viņu
savienību reģistra 1. daļā ir ievesta
biedrība zem nosaukuma: „UsSle& Usmas
Lopkopības pārraudzības biedrība",
kuras valde atrodas Ugāies pagastā.

Liepājā, 25. februāri 1922. g. .<* 10
Reģistr. nod. pārz. A. K i r š f e 1d s.

Par sekretāra pal. J. A1 d e t m a n s._

Sīgas apgabaltiesas i Iecirkņa min
paziņo, ka 11. martā 1922. $., pulksten
10 ritā, Rīgā, Elizabetes ielā N* 2b, tiks
pārdota 3lkaba Ķlsa kustama manta,
sastāvoša no mēbelēm, novērtēta par
12,000 rbļ.

Rīgā, 27. februāri 1922. g.
Tiesas pristavs O. Jankovskis.

Paziņojums.
Smiltenes pilsētas valde paziņo, ka

no 15. marta š. g , tiks ņemts nodoklis
no ieved, dzelzsc.I^dir/iem caor Smiltenes
staciju — saskaņā ar noteikomiem par
so nodokli, kuri publicēti «Vaid. Vēstn."
N° 88 — 1921. g.

Smiltenē, 1. martā 1922. g.
Pilsētas valde.

mmĒmmm^mmmmmmffismmm

Dažadi_sludināj.
Valmieras šaursliežu dzelzsceļu

akciju sabiedrības direkcija
ar šo paziņo, ka sekošas sabiedrības
akcijas līdz ar dividendu kuponiem pie-
teiktas mortificēšanai kā pazudušas.

Akcijas ir sekošas:
80 akcij. ā 250 rbļ. M> 1— 80

600 , 4 250 . Nš 441—1040.
160 . 3 250 . NŠ H41—1600.
80 , ā 250 . Ns 1641—1720

200 , ā 250 , Ns 1941—2140.
v Visas personas, kuru rokās atrodas
sīs akcijas, vai kuras gribētu pieteikt nz
viņām savas tiesības, ar šo tiek uzaici-
nātas pieteikties pie direkcijas sešu
mēnešu laikā, skaitot no sludinājuma
iespiešanas dienas, pretējā gadijumā pēcsi termiņa notecēšanas, augja minētās
akcijas skaitīsies par nederīgām un tās
personas, kuras zaudējumu pieteikušas
saņems veco akciju vietā jaunas akcijashdz ar dividendu kuponiem.

Rīgā, 28. febr. 1922. g. Direkcija

Rīgas apr. I. rej. waSsts-
zem|y pārzinis

dara zinsinu, ka 7. martā š g., tiks
pārdota

iii ififliā
DaugavgrFvā kuģu pie-

stātne,
apm. 24 mtr. gara un 15 mtr. plata, koka,
kura atrodas L'eiupe pie Daugavgrivas,
kūļa vieta ari notiks vairāksolīšana.

Rīgas apriņķa I. rajona
valstszemju pžrzinis (paraksts).

Rēzeknes kara saimnie-
cības noliktava

pārdos uoirāRsDliiBā
17. marta s. g. pulksten 10 rītā, no-
liktavas telpas, pie Rēzeknes I. stacijas
daiādus lauksaimniecības rīkus, pro-
duktu saslaukas, tukšasmucas, kastes,
skalu kurvjus un citu nevajadzīgo taru.

Tuvākas ziņas sniedz noliktavas kanc-
lejā, Vokzales iela Ns 43. 2

Elsas mMbmi i letiikp plai
paziņo, ka 10. martā 1922. g., pulksten
10 rīta, Rīgā, Suvorova iela Ns 10, dz 4,
tiks pārdota Seannota (alncburga
kustama manta, sastāvošo no mēbelēm
un klavierēm, novērtēta par 23.000 rbļ.

Rīgā, 25. februārī 1922. g.
Tiesas pristavs O. -lankovski s.

Sīgas apgabaltiesa. 1. tiviMaļa,
uz lik. par taul. 77. p. pamata, ar šo
dara zināmu, ka tiesa 16. janvārī 1922. g-
Frldrlcha Grimm prasības lietā pret
Amāliju Grimm, dzim. Mangel, par lau-
lības šķiršanu aizmugur. nosprieda:
šķirt slēgtu Rīgā, Mārtiņa baznīcā 1895. g.
10. decembrī starp Fridrichu Grimmu uu
Amāliju Grimm, dzim. Mangel, laulību,
atbildētājas Amālijas Grimm, dzim.
Mangel, vainas dēj; piedzīt no prasītajā
par labu valstij _ 400 rbļ. tiesas nodokļa,
uzliekot atbildētajai par labu prasītājam
900 rbļ. tiesas un lietas vešanas izd.

Ja atbildētāja civ. proc. lik. 728., 731.
an 748. p. p. paredzēta laikā miesniegs
tiesai atsauksmi vai pārsūdzību, tad
spriedums stāsies likumīgā spēkā.

Rīgā, 23. februārī 1922. g. Ns 431314
Priekšsēd. b. v. Minkevičs.

Sekretāra v. Stūre.

ff^MH I
Vecpiebalgas pag. tiesa
dara vispārībai zināmu, ka mirušā Vec-
piebalga, pagasta Mūrnieku mājas īpaš-
nieka Reiņa ICamara atstats testaments
caur jukis laikiem iznīcināts un no jauna
ar liecniekiem atjaunots un šī testamenta
nolasīšan* nn apstiprināšana nolikta uz
4. aprDl 5. s,, kādēļ pagasta tiesa uz-
aicina visus interesentus šinī lietā pie-
teikt savas prasība pagasta tiesai līdz
minētai dienai.

Vecpiebalgā, 28. febr. 1922. g. Ns 5

Priekšsēdētājs P. Zirnis.
3 Darbvedis P. Tirzlts.

Latgales apgabaltiesas IK. Iecirkņa
tiesu pristavs 3. Stumbergs. kura kanc-

leja atrodas Rēzeknē, Pasta ielā Ns 16,
paziņo: 1) kā dēļ Geseļa Hackeļa dēla
Levintova 10,651 rbļ. at °/o prasības seg-
šanas pēc obligācijas ar Vitebskas ap-
gabaltiesas tiesneša sprieduma uzrakstu
9. oktobri 1917. g. — 8. jūnijā 1922. g.
pulkst. 10 no tīta, Latgales apgabaltiesas
civilnodaļas sēžu zālē,

Nozaudēta kara klausības apliecība,
izdota no 11. Dobeles k. p. 25. martā
1921. g., zem Ns 387, nz Voldemāra
Lavīzes d. Grundmaņa vārda, kā atveļ,
līdz turpmākarsi rīkojumam, tiek izslud.
par nederīgu.

Latvijas augstskolas īssHtmaai»
karte Nrv 5229, uz 3Sna Braiert
vaida pazaudēta un ar šo tiek izsW
nāta par nederīgu. i ^.

NiītaliodUI
uz 70,000 rbļ., izd. 12. sep tembrī 1913!
no Ābrama Gltickmaņa uz Zaras OM»
man vārdi. Kas zinltu.'vai atradis m
obligāciju, tiek lūgtas paziņot pat
lielā Maskavas ielā Nš 106, A. 0'u»
manim. Ja pēc 6 mēn. oblig. neatr «

tad viņa tiks skaitīta par __?j_eļļjtJ
Pabažu pag. valde izsludina pat*

derīgu Latvijas pasi, izd. no Pabāž» Pļ
valdes 1920. g. zem Nš 177, uz w

Jāņa d. Lapiņa vārda. ___^

Doma feiecSpīfeas

liiiiii
notiks ceturtdien, 16. martā š. %., puikt
2 dienā , lietā Jaunā iela Jsfe 22.

Dienas kārtība:
1) Valdes ziņojums.
2) Revīzijas komisijas ziņojums,
3) Budžets 1922. gadam.
4) Biedru gada maksas noteikšana.
5) Statūtu grozīšana.
6) Vēlēšanas.
7) Priekšlikumi.

Ja sapulce nevarētu taisīt lēmumu
vajadzīgā biedru skaita trakuma dēļ, Iii
otrā pilna sapulce ar to pašu dienas)»
tību notiks turpat un taī pašā Iii
23 martā ž. g ' Va 1 de.

Pamatojoties uz saviem sludinājumu
.Vaid. Vēstneša" numuros 96/uiiB
no 2. maija un 18. jū'ija 1921. g. pn

mMm HrlOFljas nMiM tt
.elsta spalva pagatavcSaaaī ii
un ievērojot to, ka pa Izsludināto lati
neviens nav nekādas prasības cāi»u

minētām akcijām,

imm sileirftaš Min itt
spali pagatavBsfitai 1M1

ar šo dara zinām», ka zudušo aktf
vietā viņa izdos jaunas afccijas.

Rīgā, 3. martā 1922. g.
Dlrekelļa ^

Veclaicenes pag. valda
izsludina pat nederīgām, ka nozaudēt»
Lstvījas iekšzemes pases, izdotas«
šās pagasta valties:
1) 19. novembrī 1920. g. zem J* «'

uz Pētera Jēkaba d. Sfltanc vārdih
2) 10. janvārī 1921. g. zem Ns 569. »

Kārļa Pēter* d. fflesnlska vārda,
Pagasta vākto .

Reņģu pagasta vaw*
izsludina par nederīgu iekšzemes Pļļ
Jfe 3390, izdotu 15. marta 1921. i
Ezeres pag. valdes az Vilnīt Var»»
Andreja m. vārda. i***

Elejas pagasta valde, Jelgavas #

Izsludina par nederīgu pazaudēto .

pasi zem N _ —, iadetu Riga n

Feldmaņa vārda. —-<
Izsludina par nederīgu, kā nc^J

zirga pasi, izdotu no Ēdoles P«s H
valdes 21. augustā 19B0.g-zmnz Eduarda Fridricha__Jj_ _!_i3^

iici^fi^āfslcati*
^Otrdien, 7. martā, pulksten 7 ft

„9*ū«motkāz**^Trešdien, 8. mariā, pulksten t

..3GxcB>s ten »*p« ®? '

Pulksten 7 vakara

,.MusmS

Knevījas sabiedrība t.
rauda rakstāmu spalvi

pagatavošanai
Direkcija ar šo paziņo, ka zīmētas»'

Osvalda Koihazs vardu minētās saki,dabas _ akcijas zem N> 185—204 t
pazaudētas.

Uz statūtu § 13. pamata, ja se ..mēnešu laikā, skaitot no šis publik»
cijas dienas, nekādas ziņas par n.2,
dusam akcijām nav ienākušas, agrafej»
īpašniekam tiek izdotas jaunas akc|
zem tiem pašiem numuriem.

Rigā, 3. martā 1922. g, Direkdli

uz atklātiem torsiem
tiks pārdots mirušā Tuvja Zalmana d.
Rablnovka nekustams īpašums, knfš
atrodas Rēzeknē, vecaja pilsētas daļā,
Lielas un Mazas Ludzas ielu stūrī zem
N. 93, 2) ka īpašums priekš atklātas
pārdošanas novērtēts par 11,000 rbļ.,
3) ka personām, kurasvēlas pie torglem
ņemt dalību, jāiemaksā zalogs desmitā
daļa no apvērtēšanas sumas un jāstāda
priekša apliecība par to, ka no tieslietu
ministrijas p ises nav šķēršļu, ka min.
persona iegūst nekustamu īpašumu,
4) ka zemes grāmatss uz šo īpašumu
tiek vestas pie Latgftles apgaltiesas ve-
cākā notāra, 5) ka personām, kusām ir
kādas tiesības uz pārdodamo īpašumu,
kas pārdošanu nepielaiž — jāuzrāda
tādas tiesības līdz pārdošanas dienai.

Visi papīp un dokumenti, attiecošies
uz pārdodamo īpašumu, ir ieskatāmi Lat-
gales apgabaltiesas civilnod. Daugavpilī.

1. martā 1922. g.
Tiesu pristavs J. Stumbergs.

Dignājas pagasta tiesa,
Jaunjelgavas apriņķī, pamatojoties uz
pagasta tiesu lik. H. d. 220.—224. p. p.,
uzaicina visus, 1900. gadā miruša kalpu
pļavas M° 65. īpašnieka Sama Jana d.
StagtSa mantiniekus un citas per-
sonas, kurām būtu kādas tiesības un pra-
sības uz nel. atstāto mantojumu, pieteikt
tās šai tiesai sešu mēnešu laikā,
skaitot no šī sludinājuma iespiešanas
.Valdības Vēstnesī".

Pēc šī termiņa pieteiktās prasības
netiks ievērotas. Nš 26

Dignājā, 18. februārī 1922. g.
Priekšsēdētājs J. Rubļevskis.

Darbvedis P. Šotateka.

Liepājas apgabalt. reģ. nodaļa
uz dv. pr. tik. 1460. p. pamata paziņo,
ka saskaņž ar tiesas lēmumu 30. janvārī
1922. g. biedrību un viņu savienību
reģistra 1. daļā ir ievesta biedrība
zem nosaukuma: ,.Ventsplls mednieku
biedrība**, kuras valde atrodas Ventspilī.

Liepājā, 25. iebr. 1922. g. J* 13
Reģ. nod. pārzinis: A. K i r š f e 1d s.
Par sekretāra pal. J. A1 d e ima n s.

Liepājas apgab. tiesa, reģ. nod.,
az civ. proc. likuma 1460/71. p. pamata,
paziņo, ka saskaņā ar tiesas lēmumu
14. debembrī 1921. g., biedrību un viņu
savienību reģistra ' 1. daļā ir Ievesta
biedrība zem nosaukuma: „!. Dundagas
lopkopības pārraudzības biedrība",
kuras valde atrodas Dundagā.

Liepājā, 25. febr. 1922.g. J* 95/21. g.
Reģistr. nod. pārz. A. K i r ši e 1d s.

Par sekretāra pal. J.Aldermans.

Liepājas apgabaltiesa,
saskaņā ar savu lēmumu 20. februārī
1922. g. uz Otto Hoilmaņa lūgumu un
pamatojoties uz civ. proc. lik. 293,301. un
309. p., uzaicina atbildētāju 3uliannu
Annu Hollmart, dzim. Urbanas, kuras
dzīves vieta nezināma, četru mēnešu
laikā ierasties šaī tiesā, saņemt norakstus
no viņas vira Qtto Hollmaņa iesudzības
raksta, viņu laulības šķiršanas lietā un
uzdot savu dzīves vietu Liepājas pilsētā.

Ja minētā laikā aicināmā neierastos,
lietu noliks uz termiņu un izspriedīs
bez viņas klātbūtnes, ja_ ieradīsies, bet
savu dzīves vietu Liepāja nenzdo», aici-
nājumu uz tiesas sēdi nn visus pārējos
papirus atstās tiesas kanclejā.

Liepājā, 24. febr. 1922. g. Nš 279,122.
Priekšsēdēt. b. V. B i e n e n št a m s.

Sekretāra v. i. B. Znmberg.

līgas apgabait. 3. civiinodafa,
az dv. ties. lik. 20i L, 2014. un 2059.
_ . p." pamata paziņo, ka pēc 28. dec.
191.. r>. Rīgā mirušā Pētera Bernharda
Jāņa d. Petersona it atklāts manto-
jums, un uzaicina, kam it uz šo man-
tojumu, vi sflkarā er to tiesības kā
'Mminiekiem,. ;.«gata;ijiem, fideikoraisa-
rijiem, ItmSftor. kh 11., pieteikt šīs tie-
sības min. tiesai segu mēnešu Inikā,
skaitot ao Si siudiaāj. i«spie& dienas
.Vaid. vpjtm.".

5a minētās jjeiscn*» savas tiesības
raglS «zrādītā termiņā nepieteiks, tad
»*gas atzīs ka Sīs tiesības zaudējušas.

Ī?ig8, 27. februāri 1922. g. JG 1288
Priekšsēdētāja v. Veidners.

Sekretārs A. Kalve.

Ditu iestāžu siud.
Īli luiļi šiMaiita

it&žādu maksājumu piedzinējs paziņo,
ka 13. martā 1922. _., pulksten 1 dienā,
Rīga, maza Pils ielā J& s, dz. 3, tiks
pārdota vairāksolīšanāliozusa Moizes
kustama manta, novērtēta par 3,426 r&ļ.
75 kap. un sastāvoša no ozolkoka bufetes,
iēļ viņa 1921. g. °/o peļņ. nodokļa seg-
šanas.

Rīgā, 4. martā 1922. g.
Piedzinējs D e r i n e s.

li» pilsētas loiiii vēlētijii iii
== izlikti apskatīšanai: zzrrrr:

1) SuzUofcis ielā Itr. 3, IV. vidus skolā, I., Ii., 01.,
Oli. un IX. pol. iecirkni dzīvojošiem pilsoņiem

Z) RciņKa dambī iir.l, pilsētas pamatskolā, I. un
XL policijas iecirkni dzīvojošiem pilsoņiem.

3) Stabu ieiā fir. IZ, velēšanu birojā, 111., 10., 0..
OIIL un XII. policijas iec. dzīvojošiem pilsoņiem.

Pilsoņi, kufi nebūtu vēlēšanu kartiņas saņēmuši, vai kuriem ir kartiņās
nepareizības vārdā, uzvārdā vai vecumā, vai ari kuriem ir nepilnības kandidātu
sarakstos, varēs taīs pašās trīs apzīmētās vietās šos trūkumus novērst. Biroji
laikā no 6. līdz 11. martam š. g., būs atvērti ikdienas no 9 rītā līdz 7 vak.

Svētdien, 12. martā bOs atvērts birojs — Stabu Ielā Nr. 12.
Vēlēšanu vadītājs M. Skujenieks.

Sekretārs O. Leitendorfs.

Mežu departaments
pārdod privātpersonām atrodošos uz

Stfirgzdti salas malku
pret tūlītēju samaksu uz vietas par sekošam cenām:

jaukts aršingara 3000 rbļ. par kub. asi.
7 pēdu gara 2700 ....

tranšeju 1. labuma 2000 , , . »
.II 1600 . . . .

i.Piintii.p[i9nsDiziii!M
Cechoslovakija, 1

Prāga, no 12. STsSz 19. martam 1922. g.
Izdevīgs gadijiens iziet no krīzes, kura
:: pašlaik apņēmuse visu pasauli. ::

Bsf fifaizflēle on izdevis$s cenas Izstādītām precēm.
:::: Sevišķs atvieglinājums pie darījumu noslēgšanas ::»

Prāgas parauglzstādes prlekšst. Latvijā: Centrakom. Rīsā, pasta kaste M
Ns 434. V. O. Staņislavskis Rīga, Aleksand. iela NS 97. Čechoslovakijas ]Irepublikas konsulāts Rīgā, Skolas ielā N? 34.

Mežu departaments
izrentē

Ugāles wirsni @ifniecībā
sveķu tecināšanai 50 ha atsveķošanai sagata votu (apm. 6000 koku) priežu mežu.

Pieprasījumi slēgtās aploksnēs ar uzrakstu ,Uz sveķu tecināšanas konkursu
22. martā*, samaksāti ar 40 rbļ. zlmo&nodokli, iesniedzami mežu d-tam līdz

22. martam š. g.
Ar rentes līgumu un tuvākiem noteikumiem interesanti var iepazīties mežu

d-ta III. nod. technislā sekcijā, Todlebena bulv. J* 6, dziv. 4, ist. 9.
3 Mežu departaments.



Rīgas apgabaltiesas 3. civilnod.
pamatojoties uzciv. proc. lik. 2060. un
2062. p. p., ievērojot Krišjāņa Jāņa d.
N e i 1a n d a lūgumu un savu lēmumu
1922. g. 7. februārī paziņo, ka pēc lū-

dzēja ziņojuma, pa kara laiku gājusi
zudumā sekoša viņam piederoša obligā-
cija par 8,000 r. 1912. g. 6 novembrī
zem N» 3406, apstiprināta uz nekustama
īpašuma Rigā, 3. hip. iec. zem zemes
grāmatu reģ. Nš 2287, gr. 36, N» 98,
izdota no Andreja Mārtiņa d. Straut-
nieka par labu Kristjānim Johana d_,
sauktsari Krišjānis Jāņa d., Neulandam.

Tapec apgabaltiesas III. civilnodaļa
uzaicina visas personas, kurām būtu
tiesības uz augšā aprādīto obliga-
gaciju, pieteikties tiesā sešu mē-
nešu laikā, skaitot no dienas, kad šis
«ludinājums iespiests ,.Valdības Vēst-
nesī", un aizrāda, ka ja šīs personas
noteikta laikā nepieteiksies, obligāciju
atzīt, par iznīcinātu un lūdzējam izdos
obligācijas dublikātu, kurš izpildīs oriģi-
aala vietu.

Rīgā, 13. februāri 1922. g. Nš 1083
Priekšsēdētāja v. D. C i m m er ma n s.

Sekretārs A Kalve

Vidzemes
muižu kreditniedribu.

Saskaņā ar vērtspapīru mortifikacijas
pagaidu noteikumiem no 23.aprija 1920.g.

(.Valdības Vēstnesis" 1* 97 no 29. aprīļa
1920. g.) Vidzemes muižu kredītbiedrības
likvidācijas komisija paziņo ar šo, ka
apakšā apzīmētās Vidzemes ķīlu zīmes

ir pieteiktas par zudušām, un uzaicina

šo ķīlu zīmju īpašniekus iesniegt viņas

6 mēnešu laikā, skaitot no šī sludina-
jama datuma.

Ja pēc sešu mēnešu laika notecēšanas
neviens šīs ķīlu zīmes nepieteiks, tad

viņas atzīs par nederīgām un samaksās
par viņām naudā 66/s kap. Latv. valūtā
par 1 krievu rubli.

4'/2°/o Lit. A ā 1000 rbļ.

308 4838 8360 10866 10941 11082
725 839 377 869 942 148

.cc, 840 378 870 944 220
fi09 842 379 871 945 596
„7 843 798 872 946 597
o844 800 873 947 598
o845 859 874 948 600
937 846 860 876 949 601
940 ofo !*i

877 950 12269
2185 IH 862 880 951 13801

186
849 865 881 952 807

87 «f° ^6 882 953 808
88 ^2 867 888 954 810

189 or? 868 889 955 944
190 „« 9105 89 0 956 993

191 5 106 891 957 995
192 ^6 107 893 958 14413

194 ZcZ i5D 894 959 414
195 III 257 ' 895 961 J197 8

^
260 897 962 416

198 sro 614 902 963 672
204 Rfil 5J903 964 673
205 ofic 651 904 965 674
206 22- 653 905 966 676
225 or7 10400 906 967 679
367 °°' 702 909 969 680
368 225 703 910 970 955
369 2„ 705 911 972 1 5265370 %\ 706 912 973 288
411 li6. 707 913 974 342460 °'ļ 708 914 975 418
461 l'% 711 915 976 419465 °2 737 916 977 456
708 *" 738 917 979 457
735 5 80 739 g,_ m 45Q

3075 i?i 845 919 981 460
366 2,7 850 923 983 681

-4821 '.' 852 926 984 761
822 °līi 853 927 986 983
823 878 854 928 987 16398
824 7250 855 929 988 399
«25 295 856 930 989 400
828 342 857 931 990 40i
«29 343 858 932 991 518
830 345 859 933 992 808831 346 860 934 993 809
332 588 861 935 994 843
833 640 862 936 996 888
834 641 863 937 997 889
835 8188 864 938 11063 890
836 200 865 940 081 914

16916 22461 30048 36136 38687 45288919 462 461 162 697 289933 577 502 234 732 33817301 578 506 375 733 571
397 816 507 395 734 572
398 834 515 434 735 820399 835 516 472 736 829
400 23167 679 622 737 830
401 210 790 623 767 841403 2 11 31084 62439,3,5__404 2 12 121 625 016 W
405 282 122 667 «89 499406 295 283 668 090 V)\
709 320 323 71 1 o_Y ?__
767 321 416 712 «99 427938 868 436 873 Q93 794939 24132 468 991 094 85418081 25965 f996 095 877082 970 flļ 37082 096 997084 26218 fJ2 103 097 998199 ,633 513 358 m 999

^ ™ 92 tll 1784700°364 635 ^?ļ 460 997 011371 637 953 461 297 0 1
395 644 954 463 g "if

™
898

^ 1£ 8^ 061
*£ 959 n« IfŠ 440 062
Ha 961 \\m Ifl 4M 063594 970 154 468 S0'1 ,4 q
608 _f_ 229 469 508 149
748 972 230 470 _£_ gn
SS ^S §}} }g ^1 2?
!8 _g JS S Jg S

260
195S 587 4745 5
24 g_ 6°08 tS 41281 *»
447 251 654 477 369 «g
it? ™ «J 478 Jg 667?451 354 ™ 644 ™ 672452 S2 tfr, 645 1S 739
g? ^2 g? «S g?48381
Z 477 996 gg 598 598

948 487 33026 sjg _*> 609
949 |_f 027 970

639
«11

20036 g? 028 979 42029 _ _
037 99 128 98 0 044 63
043 „„ 184 981 732 _ *
061 28001 581 984 772 _ _
289 002 646 994 432ļ7 fi
433 V2« 678 38017 218 617
456 o22 34224 036 219 618533 *£ 343 037 304 619

557 *<" 346 038 376 620
723 774 577 039 377 98q
792 775 744 04 0 682 ggi
934 776 745 041 883 g2
937 777 760 043 44012 983
955 782 761 055 049 49042210 15 8

ļ
8 969 056 130 044

082 8ly 35370 057 137 045
370 820 383 106 138 046
599 822 417 no 378 047
706 857 418 126 862 048
840 980 505 128 45054 049
845 987 506 152 086 050

22060 990 548 194 128 051
061 29021 656 252 181 052
062 093 696 253 187 053
063 438 881 522 281 054
182 448 926 523 282 698
183 454 940 524 283
428 475 954 525 284
450 538 955 527 285
451 648 36123 528 286
460 809 125 529 287

4»/2°/o Lit B ā 500 rbļ.
55 2809 5361 7690 9435 11393
56 840 391 731 456 394
71 849 395 736 528 395
113 886 416 822 533 433221 3006 489 840 607 435
295 040 517 856 646 436
299 130 519 908 652 437
397 140 534 964 718 438
433 165 564 80 2 1 720 439
434 290 612 058 721 440
436 426 712 059 804 443'438 427 713 163 808 447
528 515 774 224 823 504
534 556 817 225 902 508
535 590 835 280 903 515
536 700 878 439 906 517
741 743 886 475 970 518
770 sar 929 514 10004 544
771 008 966 515 042 545
837 w 988 S16 107 546
951 au 6016 5l9 ll5 547

1024 945 1H 522 229 548
nlt ois 167 524 268 551
Von ala 209 526 269 56 1
9Q« atn 293 587 297 562
^To oŠi 451 589 318 563OI» »01 .-_ ^fjf. o'JO EC<

9

380 952 495 643 ___ _ 73
' I 4085 514 653 504 574

2017 086 551 7,6 513 575
018 175 568 749 576 576019 176 579 76l 698 577
°JU l ll 616 764 726 578
022 185 617 807 730 579023 234 641 839 800 580025» 285 ess 873 11073 582
027 286 666 9009 090 583036 288 828 019 106 584037 372 867 028 111 585038 3/6 897 088 239 586
039 377 903 133 243 587
056 531 7003 141 269 5880o7 536 030 144 274 589
118 537 031 147 292 590
142 539 042 149 315 591
186 558 045 175 316 592
356 562 056 187 320 593
379 567 08 1 191 321 594
515 572 242 200 322 599
520 630 320 233 323 625
592 890 426 270 324 630
602 910 473 313 325 631
639 925 529 314 326 632
640 951 534 315 362 633
642 997 538 316 363 634
675 5149 546 317 364 635
681 ' 271 595 318 369 636
762 299 628 327 380 637
795 320 645 406 392 638

4V*°/o Lit. C k 100 rbļ.
56 1541 3202 3922 4270 5014 5891

165 616 209 4010 271 031 893
166 725 310 1 11 274 139 944
901 2083 346 199 283 313 6069
1043 092 403 200 284 350 136
144 093 404 204 285 352 180
145 175 405 213 708 36 1 25 1
146 480 420 234 709 391 255
14F 481 473 242 792 392 259
148 531 578 245 793 431 284
150 532 590 246 897 432 355
151 573 769 247 898 637 4 17
152 966 918 249 959 666 425
288 985 919 258 984 850 428
518 989 921 269 5001 889 430

?- ~
n

6433 9982 13433 16879 19714 22569
434 984 440 941 718 625
436 10002 539 956 759 642
437 003 659 957 766 643
438 004 690 958 801 648
439 005 760 960 830 649
440 107 773 972 846 650441 109 779 17ooi 900 661445 no 917 003 910 671493 m 941 008 920 672541 xy1 951 144 946 747
5fļ 123 14085 145 20097 749
552 3oi 104 181 124 750
°53 387 134 133 136 921
56o 339 176 194 357 23017
572 356 J77 ,95 358 031
578 408 223 221 359 056
658 594 239 250 362 137
742 595 316 269 363 161
913 597 357 270 402 162

7005 669 358 271 409 163
006 670 359 272 439 170
068 724 360 296 442 171
207 754 361 373 486 214
208 755 362 396 >501 239
215 756 448 694 519 330
218 891 529 695 534 359
310 895 586 696 587 373
349 979 624 699 617 640
522 110i6 651 741 618 641
704 U

061 652 845 645 764
964 278 663 18055 £46

^8151 333 694 158 64/24084
235 513 779 179 676 085
238 520 851 4,5 677 269
331 590 15003 430 Li\ P£372 592 016 443 ļ2* AM

454 593 028 444 £49 427
591 597 031 445 ™ Tx2

.

<

.620 604 041 561 _ ._ £ ?_
818 811 077 568^ļl %£
848 913 096 742 V?" tio849 12085 I 05 746 { ' *£
850 X

219 114 747 '^54
851 254 201 778 _9 558

9012 310 291 804 __ ___
013 344 292 821 _ £$SSš ž£ SS 81 ™ ^22

? 349 590 841 263 760421 350 618 907 o0784422 382 675 ** Jg Jg
tlt ^ fiQ« 9^3 309 898
425 413 698 y4>3 493 929430 414 733 19015 526 930432 415 823 053 706 942433 416 826 054 758 964434 417 834 055 759 979435 520 86 1 056 785 995
436 521 881 062 807 996
456 549 934 064 827 25004
517 678 935 068 923 005
554 727 16106 069 962 007
593 736 122 083 979 060
711 788 192 084 22102 069
720 863 200 128 139 070
721 997 214 135 140 094
751 13063 218 204 185 108
760 073 219 282 202 149
846 074 222 316 216 172
886 153 452 535 226 173
929 186 471 544 283 310
952 233 533 545 393 317
953 235 535 546 418 368
973 236 539 566 479 370
978 257 540 594 504 430
979 375 735 628 538 431
980 407 876 629 566 432

'

25433 26038 2664827574 29022 30159
449 039 790 768 105 16$
450 045 791 772 106 174
451 050 792 953 116 175
490 051 836 28069 134 176
491 052 936 091 135 177
669 1*60 988 092 1*6 224
684 240 27104 093 137 225
805 243 105 094 190 246
839 300 106 190 212 247
906 321 123 191 218 248
Q9, 322 144 271 219 249
2To 340 16 9 275 220 250
q7q 449 177 331 327 251
?£: 450 178 584 477 252
q2? 493 270 587 478 253*"~ 551 425 594 531 254969 552 472 596 532 255
970 553 473 650 533 256974 587 474 678 640 257975 588 490 705 64 1 258

26001 592 496 810 642 314
002 593 497 900 643 658022 594 559 901 882 717
023 595 560 941 888 729
024 609 573 942 946

40/o Lit. A a 1000 rbj.
163 656 672 1059 1265 1671 3378 3842
196 657 673 080 266 829 379 862
197 658 675 109 267 830 389 863
242 659 676 110 269 831 390 937
244 660 677 121 270 908 391 4242
261 661 678 122 271 911 423 243
262 662 680 123 340 2008 4C7 244
348 664 783 185 341 079 468 248
352 665 784 186 378 142 492 292
439 666 823 252 549 176 493 347
492 667 831 255 556 177 526 356
553 668 832 257 595 434 527 357
554 669 856 263 601 591 528
555 670 911 264 602 3363 841

40/o Lit. 8 ā 500 AĻ
20 290 369 386 408 42 6 443 737
45 291 370 387 410 427 444 767
46 292 371 388 411 428 445 782
64 293 372 389 412 429 446 832

225 294 373 390 413 430 447 864
277 296 374 391 414 431 448 937
278 357 375 393 415 432 449 988
279 358 376 395 416 433 450 1034
280 359 377 397 417 434 451 035
281 360 378 399 418 435 452 193
282 362 379 401 419 436 453 197
283 363 380 402 420 437 454 247
284 364 381 403 421 438 455 258
285 365 382 404 422 439 456 262
286 366 383 405 423 440 688 314
287 367 384 406 424 441 713 366
289 368 385 407 425 442 734 447

4«/o Lit. C 4 100 rbĻ
58 799 1093 1746 2414 2627 3026

139 837 136 765 415 628 057
193 914 167 766 518 646 095
497 92 1 411 767 61B 675 116
526 943 472 769 620 676 390
527 945 561 811 621 677 395
577 947 600 812 622 682 396
764 956 613 2257 623 «86 398
775 973 653 411 624 768 399
796 1021 737 412 625 877
798 027 745 413 626 87«

18. februāri 1922. g.
Likvidācijas komisija.

2) atvēlēt Donas zemes bankas aiz-
gādņiem pieprasīt zemes grāmatu no-
daļa minētā parāda izdzēšanu iz zemes
grāmatām.

Liepājā, 18. febr. 1922. g. M> 732/21.
Priekšsēdētāja b. V. Bienenštams.

Sekretāra pal. v. i. E. H ū a.

Liepājas apgabaltiesa
16. febr. 1922. g. uz Donas zemes
bankas aizgādņu lūgumu un pamato-
joties uz 18. marta 1920. g un civ.
proc. lik. 2081.—2086. p. p. iMlēma:

1) parādu par 5000 rbļ. pēc obligāci-
jas, izd. uz Donas zemes bankas vārda
un 24. augustā 1909. g. nostiprinātas
uz Ivanam Ivana d. Liepa piederošas
nekustamas mantas Kuldīgas apriņķī,
Skrundas pagastā .Brandau >fe 94* māju
zemhip. N? 2538,— atzīt par pilnigi samak-
sātu līdz ar visām procentēm.

2) atvēlēt Donas zemes bankas aiz-
gādņiem pieprasīt zemes grāmatu nodaļā
minētā parāda izdzēšanu iz zemes grā-
matām_ _ )* 865/21

Liepāja, 18. februārī 1922. g.
Priekšsēdētāja b. V. Bīnenštams.

Sekretāra pal. v. i. Ē. H n n.

Mālupes pagasta valde. Valkas ap-
riņķī, izsludina par nozaudētiem un
tamdēļ nederīgiem sekošus dokumentus:

1) zirga pasi uz Pēteja Eislera vārda,
izdētu no Mālupes pagasta valdes
9. februāri 1921. g. zem Nš 17 uz viņam
piederošu 1 gadu vecu ērzeli, 1 aršīnu
14 veršoku augstu, lauku pieri. Pase

nozaudēta 1921. g., augusta mēneša
sākumā.

2} iekšzemes pasi, kāja klaasības ap-
liecību par nederīgumu kara dienestam
un kara invalīda apliecību uz Jāņa An-
dreja d. Oorbana vārda, kuri izdoti:
pase no Mālupes pagasta valdes 30. dec.
1920. g. zem JMfe 1224, 2) kara klausības
apliecība izd. no Valkas kara apriņķa
priekšnieka zem M»—3) un invalīda apL
no Valmieras apr. kara invalidu izmek-
lēšanas komisijas novembrī 1920. g.
zem N° 69. Dokumenti nozaudēti
1921. g. decembrī.

Jelgavas apgabaltiesa,
pamatodamās uz savu š. g. 13. februāra
nolēmumu, dara zināmu vispārībai, ka
paradi pēc šādam uz Jelgavas apriņķa,
1>etermuižas pag. .Upes-Pelne* mājām
sem hip. J* 3050, korob. obligācijām:

l) par 6000 rbļ. korob. 1912. g.
18. septembrī zem J* 2483; 2) par

2000 rbļ korob. 1910. g. 4. janvārī
sem Ns 2, — atzīta par samaksātiu un
vi&as šai tiesai nepieteiktas, izņemot
Dobeles krāj-aizdevu kases par 4084 r.
80 k., tiesības uz minēto hip. atzītas
pat iznicinātām un lūdzējai, Augustei
Vāpe, dota tiesības prasīt šo parādu
«Izēšanu zemesgrāmatās.

Jelgavā, 20. februārī 1922. g.
Priekšsēdētāja v. (paraksts).

Sekretārs (paraksts).

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) parādu par 3000 rub. pec obli-
gācijas, izdotas uz Donas zemes
bankas vārda un 20. janv. 1912. g.
nostiprinātas uz Alfrēdam Andreja
d. Sķele piederošas nekustamas man-
tas Ventspils apriņķī, Slēkas pag.,
Jaun-Mačd* māju zem hip. J* 1382,

— atzīt par pilnīgi samaksātu līdz *r
visām procentēm;

2) atvēlēt Donas zemes bankas aizg_
pieprasīt zemes grāmatu nodaļā_ minēta
parāda izdzēšanu iz zemes grāmatām.

Liepājā, 18. februāri 1922. g. 1*665 21.
Pr ekšsēdētāja b. V. Bienenštams.

Sekretāra pal. v. i. Emma H u 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 mēnesī 192\.g.Dobeles pag.
Rausmaņa mežsargos Jēkaba Anša d. Lin-
dermaņa mantin., parādu devējus, parādu,
un visas citas personas, kurām būtu kā-
das tiesības vai prasības uz atstāto man-
tojumu, pieteikt šai tiesai s e šu mēnešu
laikā, skaitot no šī sludinājuma iespie-
šanas dienas trešo reizi .Valdības
Vēstnesī*.

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

Priešsēdētājs K- Z e m i t s.
1 Darbvedis E. Freibergs.

Seces pagasta valde izsludina par
nederīgu, pazušauas dēļ, no viņas
1920. g. Jānim Kauke izdoto zirga pasi
zem N> 164.

Kazdangas pagasta valda izsludina
p*r nederīgo, kl nozaudētu. Latvijas
iekšzemes pasi izdotu no Kloster-Aiz-
putes pag. izp. komitejas 13. apri'ī
1928. g zem J* 295 «*Idas Emsta m.
Volkorskij vārda.

3anovoles pagasta valde izsludina
par nederīgiem, izdotus no šīs pagasts
valdes un pieteiktus par nozaudētiem
sekošus dokumentus.

1) zirga pasi, izdotu 11. oktobrī
1920. g. J* 447 uz Jāņa Andreja d.

Zarembo v.
2) zirga pasi, izd. 20. sept. 1920. g.

zem Nš 335 uz Jāņa Osipa 4. Kivkuļ
vārda;

3) Latvijas iekšzemes pasi. Izdotu
6. maijā 1921. g. zem f« 382 uz Me-
lodija lijas d Lukaņenok vārda;

4) atrasta un tiek atkal atzīta par de-
rīgu iekšzemes Latv. pase, izdo.s
23. maijā 1921. g. zem N? 731 uz Teklas
Domkas m. Buļ v., kura bij izsludināta
par nederīgu .Vafd. Vēst.* 1821. g.
zem Ns 259.

Mūrmuižas pagasta valda izsludina
par nederīgu nozaudēto zirgu past, Iz-
dotu 3. augustā 1920. g. zem Nt 564
uz ?rtia B'rznieka v.

Valtenbergu pagasta valde izsē-
dina p*r nederīgu Latvijas pasi, izdota
no Sēļu pagasta valdes i6. aprilī 1920. g.
zem J* 521, Jēkabam Vimba, kurš
vfņu pieteicis par nozaudēta.

Kazdangas pagasta valda izslud.
par nederigu, kā nozaudētu kaprālim
Albertam Jāņa d. Kanderam ao 8. Daa-
gavpils kājnieku pulka kout-ra izsniegtu
kar* klausības apliecība ao 18. janvam
1922. g. zem J* 7023.

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

1) parādu par 2800 rbļ. pēc obligā-
cijas izdotas uz Donas zemes bankas
vārda un 21. janv. 1912. g nostiprinātas
uz Fricim Annas d. Tu ne piedeiošas
nekustamas mantas Ventspils apriņķī,
Slēkas pagastā, .Jaun-Ridzeniek* māju
zem hipotēkas N» 1420, — atzīt par
pikiīgi samaksātu Bdz ac visām
procentēm;

Rīgas prefektūra
««sludina par nederīgām sekosās
pases un personas apliecības, kuras
pieteiktas par pazudušām pēc sekoša
?asraksta:

Latvijas pases: 1) Ns 139463 no Rīgas
*J»f- nz Krišanas Jāņa m. Mazur v.;
?) J* 109045 no XI. iec. uz Lavizes

Anša m. Krauze v.; 3) Ns 899 no Ber-
zones pag. v. uz Mariannas Reiņa m.
Trauciņ v.; 4) Nš 189033 ne Rīgas pref.
uz Annas Pētera Mn. Balberg v.; 5)
N? 88943 no Rīgas pref. uz Eduarda
Jāņa d. Balberg v.; 6) Ne 18770 no
VIL iec. uz Vilhelminas Gustava m.
Sultc v.; 7) N? 131220 no Rīgas pref.
uz Jāņa Jāņa d. Busse v.; 8) Ns 30944
III. iec. uz Matildes Ludviga ra. Gottling
v.; 9) N? 94424 no IV. iec uz Olgas
Jāņa m. Sniedze v.;_ 10) N? 117884 no
IV. iec. uz Olgas Kārļa m. Anderson v.;
11) Nš 61844 no VIII. iec uz Eduarda
Vija d. Kronberg v.; 12) NS 113291 no
Vili. iec. uz Alfrēda Krišjāņa d. Briedis
v.; 13) Ns 189337 no Rīgas pref. uz
Olgas Teodora m. Moss v.; 14) Nš 156069
no Rīgas pref. uz Annetes Teodora m.
Pressler v.;

Lietavas pase: 15) Nt 6686 izd Kiga

uz Antona Pēteļa d. Kolpak v^
Personas apl.: 16) Nš 21582 no Rīgas

pref. uz Ņinas Nikolaja m. Ļutov v.; 17)
Ns 990 no XIII. iec uz Hertas laņa m.
Kešelis v.; 18) Ns 514 no Rīgas pref.
uz Olgas Anaņija m. Vasiļkov v.;

Armijas pases: 19) no Piņķu pag.
valdes uz Petefa Osipa d. Saļevskij v.;
20) Ns 102149 uz Annas Konstantīna
m. Ivanov v.: 21) Nš 142876 uz Eduarda
Pētera d. Meduņeckij v.;

Ārzemes pase: 22) Nš 673/149 izd.
Rīgā uz Annetes Teodora m. Pressler v.;

Latvijas pases: 1) Ns 172177 no Rīgas
pref uz Pētera Nikifora d. Suchanov v.;
2) Ns 80051 no VIII. iec. uz Annas
Dāvida m. Mukke v.; 3) Ns 7649 no
Viii. iec Mildas Paula m. Eklav v; 4)
Nš 28331 no III. iec. uz Mīles Andreja
m. Mednis v.; 5) Nš 172802 no Riga<
pref. uz Uonijas Jāņa m. Karbe v.; 6}
Ns 63479 no II iec. uz Jāņa Jāņa d.
Bērzi ņ v.: 7) Nš 39937 no XI. iec. uz
Līzes Ādama m. Skudrevic v.; 8)
Ns 120814 no Rīgas pref. nz Helēnas
Foma m. Apei v.; 9) Ns 70568 no
VII. iec. uz Almas Hermaņa m. Melnač
v.; 10) Ns 103096 no XI. iec. uz Aliues
Edgara m. Kadaš v.; 11) Nš 73305 no
III. iec. uz Helēnas Kārļa m. Ozoliņ v.;
12) Nš 55527 no III. iec uz Krišjāņa
Mārtiņa d. Anšmidt v.; 13) Nš29564 no
XII. iec uz Teodora Pētera d Jurgenson

S ; 1-H J* 4V203 no I. iec. uz Mirijas
Krišjāņa ta. Slūter v.; 15) Ns 73512 no
111. iec. es Cipas Gecela m. Kate v.;

1 16) J* 82511 no XI. iec az Jūlijas

Augusta m. Sultc v.; 17) Ns 82220 no
XI iec. uz Annas Andreja m. Āboliņ v.;

Personas apl.: 18) Nš 7501/2101 no
Rīgas pref uz Ellas Paula m. Cibere
v.; 19) N?3162 no Rīgas pref. uzSlioma
Jūda d. Ginovker v.; 20) Ns 306 no
Rīgas pref. uz Līzes Jāņa ra.Vinogradov v.;

Apliecība: 21) Nš 1829 izd. no Mas-
kavBS arL kom. uz Lidijas Nikolaja m.
Miamlin-Leščevskij v.;

Armijas pase: 22) Ns 129252 un iekšl.
min. uzt. atļ. uz Agafijas Stepana m.
Harlašov v.;

Iekšl. min. gada uzt. atļ: 23) Nš 18609
uz Sarās Geršona m. Sragovič v.;

Bēgļu apl.: 24) N» 41665 uz Viktora
Pētera d. Fuchs v.

P i" m a t s : Rīgas prefektūras raksti
no 15., 16., 17. uu 18. februārī 1922. g.
zem NsNš 1026 un 1076.

Rīgas prefekta pal. Simanovičs.
Pasu nod. darbv. Leitons.



Rīgas apgabaltiesas 3. civiln.,
pamatojoties uz 1920. g. 18.martaIikūma par vienīgo, maksāšanas līdzekli
un civ. proc. lik. 2060. un 2062. p.p.,
ievērojot tird?niecības un rūpniecības
akciju sabiedrības .DAUGAVA* lū-
gumu un savu lēmumu 1922. g. 21. feb-
ruārī paziņo, ka parādniece, tirdzniecības
un rūpniecības akciju sabiedrība .Dau-
gava*, parādu uz obligācijas par
20,000 rbļ. apstiprinātas 1906. g. 30. jū-
nijā zerp N? 562, uz nekustama īpašuma
Rīgā, 3. hip. iec zem zemes grāmatu
reģ. Ns 635, izd. no Ernesta Kārļa dēla
Pētersona par labu Ivanam Filipa d.
Siškinam, kura ir pārgājusi uz Mārtiņu
Pētera d. Sinku, kā _ blankocesionaru,
kurš viņu ir atkal cedejis blanko, — ir
samaksājuse kā tas redzams no lietāeso-
šās apliecības izd. 1921. g. 16. jumja no
Ivana Filipa dēla Siškina, — bet šī
augšā minētā obligācija nevar tikt iz-
sniegta atpakaļ parādniecei, akciju sabie-
drībai .Daugava", deļ dzēšanas zemes
grāmatās, tamdē], ka ir gājusi zudumā.

Tāpēc apgabaltiesas 3. civilnodaļa uz-
aicina visas personas, kuram būtu tie-
sības uz augša minēto obligāciju,
pieteikties tiesā viena mēneša
laikā, skaitot no dienas, kadšis slu-
dinājums iespiests .Valdības Vēstnesī*,
un aizrāda, ka ja šīs personas
noteiktā laikā nepieteiksies, parādu at-
zīs par samaksātu un obligāciju par iz-
nīcinātu, lūdzējam dos tiesību prasīt
parāda dzēšanu zemes grāmatā.

Rīgā, 24. februāri 1922. g. Nš 1156
Priekšsēdētāja v. Veidners.

Sekretārs A. Kalve.

Lības Kriša m. Upeniek v., izd Ezeres

pag., Kuldīgas apr.; 14) zem Ns 31-4,
uz Paulines Matisa m. Vidžus v., izd.
Valles pag., Jaunjelgavas apr; 15) zem
NS 128.204, uz Katrīnes Jēkaba meitas

Pedgaisīrij, dz. Pūpoliņ, _v.; 16) zem
Nš 154W, uz Martas Jēkaba m. Irbe,
dz. Silin v.; 17) zem Nš 53604, uz Otti-
lijas Jāņa m. Priede, dz. Krastiņ, v.,

izd. Rīgas pol. 3. iec; 18) zem Ns 16554
uz Vilhelmsa Augusta d. Krūzes v.; 19)
iekšl. min. bēgļu apl. zem Nš 39461, uz
Olgas Otto m. Vazdiķ, dz. Grinfogel v.;
personas ap '., izd. no Rīgas apr. pr-ka
Salas pagasta aizsargu nodaļas darbi-
niekiem; 20) zem Ns 2963/1., uz An-
dreja Ozoliņa v.; 21) zem Nš 4719, uz
Miķeļa Klīves v.; 22) zem Ns 4712, uz
Kaspara Brāžas v.; 23) zem Ns 491/1,
uz Gustava Pavula v; 24) zem
Nš 2959/1., uz Jēkaba Biltaura v.; 25)
atvaļ. apl., Izd. no 2. robežsargu pulka
k-ta p. g. zem Ns 3672, uz Kārļa Jē-
kaba d. Aiztrauta v.; 26) pagaidu per-
sonas apl., i?d. jūrmala 1919. g. (Ns
nezin.), uz Seinas Dobras Taneļa m.
Goldšmidt v.; 27) iekšl. min. pērs. apl.
(Nš nezin.) p. g. un gada uzturas apl,
izd. turpat p. g. 30. jūnija zem
Ns 16721, uz Rūdolfa Dāvida d. Pēter-
sona v.

Liepājas apgabala tiesa,
16. febr. 1922. g. uz Donas «-,bankas lūgumu un pamatcj 0j2uz 18. marta 1920. g. likumu ,,„ £
proc. lik. 2081.-2086. p.p. nolēma-

I) paradu par 1000 rub . pēc oblfo.cijas, izdotas uz Donas zemes banlvārda un 5. sept. 1909. g. ļ?
stiprinātas uz Helnrkham Friča d fm.manlm piederošas nekustamas mati»
Kuldīgas apriņķī, Rendas pagastā , (jjll
no .Kole" mājam zem hip. Mj 3929 «izīt _ par pilnīgi samaksātu īj^' '
visām procentēm;

2)_ atvēlēt Donas zemes banta.
aizgādņiem _ pieprasīt zemes gļ?
matu nodaļa minēta parada izdzēšam
iz zemesgrāmatām.

Liepājā, 20. februārī 1922. g. Ns77fi/9]
Priekšsēdētāja b. V. Bīnenštams

Sekretāra pal. v. i. E. Hūn '

Rīgas ļpalas policijas priekšnieks
izsludina par nederīgiem sekošus doku-
mentus, kuti pieeteiktl par zudušiem-
I) zem Nš 3997, uz Karolines Jāņa m.
Jekabson, ai. Klav, v.; 2) zem Nš 2762,
uz Aleksandras Feopinta m. Nikiforov
dz. Djatlov, v.; 3) zem Nš 1283, uz Er-
nesta Kārļa d. Diriņa v.; 4) zem
Nš 2902, uz Aleksandra Katla d Sla-vieta v.; 5) zem Ns 1215, uz Matildes
Vija m. Sokolovskv v.; 6) zem Nš 3436,
uz Jāņa Jāņa d. Treuberga v., izd
Sloka; 7) zem Nš 441, uz Katrines
Friča m. Kanberg v.; 8) zem Ns 2516,
uz Jāņa Jāņa d. Egle v.; 9) zem
Nš 2517, uz Annas Jāņa m. Egle v
10) zem Nš 115, uz Emmas Pētera m '
Ince v., izd. Salas pag Rīgas apr.;
II) zem Nš 243, uz Jura Jēkaba d. Ru-dzita v.; 12) zem Nš 168, uz Grietas
Jēkaba m. Luriņ, dz. Rom, v., izd. Tumes
pag., Tukuma apr.; 13) zem Ns 627, uz

iespiests vsJM? ripcBtāUiS.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnod.
pamatojoties uz 1920. g. 18. marta li-
kuma par vienīgo maksāšanas līdzekli
un civ. proc. lik. 2060. un 2062. p. p.,
Ievērojot Josefa Jura d. Krašdas pilnvar-
nieka zv. adv. pal. Arsenija Sūnas lū-
gumu un savu lēmumu 1921. g. 21.
februārī paziņo, ka parādnieks Jozefs
Krašda parādu uz obligācijas par
2,000 r. 1911. g. 26. maija zem
Nš 1597, apstiprinātas uz nekustama
īpašuma Rīga, 4. hip. iec. zem zemes
gram. reģ. Nš 1420, izdotas no Niko-
laja Akima d. Visotcki un Līnas Johana
m. Visotcki, dz. Lazding, par labu Viļam
Friča d. Vemper, — ir iemaksājis tiesas
depozītā divi tūkstoši simts trīsdesmit
četri (2,134) rbļ. Latv. vai., dēļ augšā
minētās obligācijas parāda un procentu
dzēšanas.

Tāpēc apgabaltiesas 3. civilnodaļa uz-
aicina visas personas, kurām būtu tie-
sības uz augša aprādīto obligāciju, pie-
teikties tiesa ve e n a mēneša laikā, skaitot
no dienas, kad šis sludinājums iespiests..Valdības Vēstnesī", un un aiz-
rāda, ka ja šīs personas noteiktā
laikā nepieteiksies, obligac atzīs par sa-
maksātu un lūdzējam dos tiesfbu prasīt
parāda dzēšanu zemes grāmatā.

Rīgā, 24. februāri 1922. g. Nš 1250
Priekšsēd. v. Veidners.

Sekretārs A. K a I v e.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnod
atklātā tiesas sēdē 1922. g. 14. februāri
izklausi}a _ Heienes Kārļa m. Gerlee dz
Lovek, rūgumu dēj obligācijas atzīšanaspar zudušu, nolēma: 1) atzīt par iznī-cinātu obligācijas daļu, atdalītu no obli-
gācijas par 30,000 rbļ., apstiprinātas
1914. g. 9. janvārī zem Nš 68, uz neku-stama īpašuma Rīgā, 4. hip. iec zemzemes grāmatu reģ. Nš 368, izdotas noAnnas Margaretas f. Rautenfeld, dzim
Karleil, par labu Maksim Berens f. Rau-tenfeldam kurš augšā minēto obligāci-jas daļu 25,600 r. lielumā ir cedējis He-lenei Kārļa m. f. Gerlee par ko 1911 gll_ marta ir izgatavots atsevišķs zemesgrāmatu dokuments zem Ns 3894- 2) iz
ft?«.i"Š?'Vfmuma "«ākstu iesnieg-
nodaļa lai ta viņai izsniegtu par iznīci-nātu atzitas oriģinalobligācijas vietā šīsobligācijai dublikātu; 3) šo lēmumupublicēt dv. ties. lik. 2092 p. kārtīTā

Rīgā, 15. februārī 1922. g. Nš 565
Priekšsēd. v. Cimmermans

_ Sekretārs A. K a I v t.

Ilzenes pagasta tiesa,
Valkas apr., pamatodamās uz savs
lēmuma no 3. novembra 1921. g- B*
pag. tiesu ust. II. daļas 222.-224. P-
p pamata, caur šo uzaicina visus n»''
Ilzenes pag. Ivana Pētersona mantu'»
parada devējus un ņēmējus pieteikt a
pierādīt šai tiesai savas prasības f»

nelaiķa atstāto mantību s e '?

mēnešu laikā, skaitot no šī sluOr

nājuma iespiešanas .Vaid. Vēstnesi
trešo reizi. u-a§s

Pēc šī termiņa notecēšanas nekaus»
prasības netiks ievērotas.

Priekšsēdētājs A. Kalēj*-
1 Darbvedis O. Eg l6-

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 Peteja un Elenes B o g 11
lūgumu un savu lēmumu 1922. j.
21. februārī paziņo, ka lūdzēji parādu _.
obligācijas par 6,000 rbļ. apstiprinātu
1912. g. 27. aprilī zem Ns 183, uz vtr
kustama īpašuma Rīgas apr. muiža»
zemes Vecdubultu gruntsgabalu Nš95-b,
izd. no Elenas Johana m. Grinvald, dt
Ramin, Augusta Johana d. Ramina tm"
Pētera Johana d. Ramina par labu Kār-
lim Friča d. Pe.*tmalam, kurš viņu ir
cedējis blanko, — ir samaksāts, ka t»
redzams no lietā esošas apliecības izdo-
tas r9'20. g. 11. oktobrī zem Nš 90, no
Džukstes-Pienavas krāj-aizdevu kase»
valdes, bet šī augšā minētā obligā-
cija nevar tikt izsniegta atpakaļ pa-
rādniekiem Pēteram un Eleaei Bogan
deļ dzēšanas zemes grāmatās tamdēļ,
ka pa kara laiku ir gājusi zudumā.

Tāpēc apgabaltiesas 3. civilnodaļa u*~
aicina visas personas, kurām būtu tie-
sības uz augša aprādīto obligāciju,
pieteikties tiesā viena mēneša laik*.
skaitot no dienas, kad šis sludinājums
iespiests ,.Valdības Vēstnesī", un «Jā-
rāda, ka ja šīs personas not. laikā ne-
pieteiksies, obligāciju atzīs par samaksāts
un lūdzējiem dos tiesību prasīt parāds
dzēšanu zemes grāmatā.

Rīgā, 24. februāri 1922. g. Ns 1202
Priekšsēdētāja v. Veidners.

Sekretārs A. Kalvg-^

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnod.
atklātā tiesas sēdē 1922. g. 31. janvārī
izklausīja D o n»a s zemes bankas lūgu-
mu dēļ hipotekarisko paradu dzēšanas uz
.Vinter* mājām, piederošām Jēkabam
Dreimanim, nolēma: 1) atzīt par samak-
sātu obligāciju par 10,000r. apstiprinātu
1911. g. 26. oktobrī zem Ns 726, uz
nekustama īpašuma Valmieras apr, Bra-
slavas muižas zemnieku .Vinter"
mājām zem zemes grāmatu reģ. Nš 331,
izdotu no Jēkaba Jura d. Dreimana par
labu Donas zemes bankai; 2) dot lūdzējai
tiesību prasīt parāda dzēšanu Rīgas-
Valmieras zemes grāmatu nodaļas ze-
mes grāmatās; 3) šo lēmumu publicēt
civ. ties. lik. 2086. p. kārtība.

Rīgā, 3. februārī 1922. g. Ns 860.
Priekšsēd. v. D. Cimmermans.

Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabalt. 3. civilnodaļa,
atklātā tiesas sēdē 1922. g. 7. februārī
izklausīja Donas zemes bankas lūgu-
mu dēļ hipotekarisko parādu dzēšanas
uz ,Rage Nš 31* mājām piederošām
Līzei Simis, dzim. Makkar, nolēma:
1) atzīt par iznīcinātu obligāciju par
13,800 rbļ. apstiprinātu 1912. g. 12. jū-
lija zem JsJfi 407, uz nekustama īpašuma
Rīgas apr., Salaspils muižas zemnieku
,Rage I* 31* mājam zem zemes grā-
matu reģ. Ns 2479, Izdotu no
Līzes Simis, dzim. Makkar, par
labu Donas zemes bankai; 2) izdot lū-
dzējam šī lēmuma norakstu iesniegšanai
Rīgas-Valmieras zemes grāmatu nodaļai
dēļ hipotēkas dzēšanas zemes grāmatās;
3) šo lēmumu publicēt civ. proc. lik.
2086. p. kārtībā.

Rīgā. 13 februārī 1922. g. Nš 901
Priekšsēdētāja v. V. F r e i m a n i 8.

Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnod.
atklātā tiesas sēdē 1922. g. 21. februārī
izklausīja Pēterpils-Tulas zemes bankas
lūgumu dēļ hipotekarisko parādu dzēša-
nas uz .Kilke" mājām piederošām
Konrādam f. Gersdorfam, nolēma:
1) atzīt par samaksātu obligāciju par
10,200 rbļ. apstiprinātu 1912. g. 14. au-
gusta zem Nš 463, uz nekustama īpa-
šuma Valmieras apr., Augstrozes mui-
žas zemnieku māju .Kilke" zem zemes
grāmatu reģ. Nš 3562, izd. no Konrāda
Kārļa dēla f. Gersdorfa par labu Pēter-
pils-Tulas zemes bankai; 2) dot lūdzējai
prasīt parāda dzēšanu Rīgas-Valmieras
zemes grāmatās; 3) šo lēmumu publicēt
civ. proc. lik. 2086. p. kārtībā.

Rīgā, 27. februārī 1922. g. Nš 331
Priekšsēdētāja v. Veidners.

Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa
atklātā tiesas sēdē 1922. g. 31. janvārī
izklausīja Malvīnes Bach, dz. Mueller,
Olgas Bach, Žano Bach un Valijns
Amels, dz. Bach, lūgumu dēļ kurstela
iecelšanas par prombūtnē esoššs Ellas
Freund, dz. Bach, mantu, n o 1 ē m a: par
promb. esošās Ellas Žaņa m. Freund, dz.
Bach, mantu iecelt kurateli, par ko ar
pavēli paziņot Rīgas pilsētas bāriņu
tiesai; šo lēmumu publicēt civ. proc.
lik. 1944. p. kārtībā.

Rīgā, 3. februāri 1922. g. Ns 1165
Priekšsēd. v. D Cimmermans.

Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnod.,
pamatojoties uz Annas Mārtiņa meitas
Kresliņ, dz. Liepiņ, lūgumu un savu lē-
mumu 1922. g. 24. janvārī paziņo, ka
lūdzēja Anna Krēsliņ, kā atbildētāja,
pec bij. Cēsu-Valkas apgabala 4. iecirkņa
miertiesneša izpildu raksta no 1906. g.
4. decembra zem Nš 224, par labu pra-
sītajam Jēkabam Brunov ir iemaksajuse
tiesas depozīta 260 r. 95 k. Latv. vai.
dēļ piedzenamās sumas parāda un pro-
centu segšanas, kamdēļ atzīme, kura
ievesta Cēsu-Valkas _ zemes grāmatu
nodaļā uz Annai Krēsliņ piederošo Sa-
vienas muižas, Cēsu apr., zemnieku
māju .Ansui Nš 68" zem zemes grā-
matu reģ. Nš 297, pēc biļ. tiesas prista-
va Kučevska raksta no 1908. g. 13.
marta zem Nš 735, kura pamatota uz
augšā minēto izpildu rakstu par
206 r. ār 9/o cara nauda no 1906. gada
16. novembra par labu Jēkabam Bruno-
vam, ar to pašu tiesas lēmumu no
1922. g. 24. janvāra ir dzēsta.

Pamatojoties uz augšā izteikto un
civ. proc. lik. 1460. p. pamata apga-
baltiesas 3. civilnodaļa uzaicina Jēkabu
Jura _d. Brunovu ierasties tiesā dēļ šīs
augša min. sumas 260 _ 95 k., saņem-
šanas jeb personas, kuram būtu tiesības
az šo naudu.

Rfga, 16. februārī 1922. g. Nš 845
Priekšsēdētāja v. D. Cimmermans.

Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnod,
pamatojoties uz 1920. g. 18. marta ļļ.
kūma par vienīgo maksāšanas līdzekli
un civ. proc. lik. 2060. un 2062. p*
ievērojot Antona Lības d. Ankmana Ķ
gurnu un savu lēmumu 1922. g. 21 i
februāri paziņo, ka lūdzējs Ankmati
paradu uz obligācijas par 6,000 rbļ. ap.
stiprinātas 1912. g. 24. jūlijā zem Na 35^uz nekustama īpašuma Valmieras apr '
Kauguru muižas kvotu zemes no ,Qjj!
des" mājām atdalīta gruntsgabala N» 3^tā sauktās .Karlovka", Valmieras staci
jas tuvumā, zem zemes grāmatu reģ.
Ns 1670, izdotas no Jāņa Jāņa d. Vītina
par labu PeteramDava d. Iemetējam,
kurš viņu ir cedejis blanko, — ir \(.
maksājis tiesas depozītā seši tūkstoši
simts septiņdesmit septiņi (6,177) 1,
35 kap. Latv. vai. dēļ augšā min. obi
gacijas parada un procentu dzēšanas.

Tāpēc apgabaltiesas 3. civilnodaļa at-
aicina visas personas, kurām būtu tie-
sības uz augšā aprādīto obligācija ,
ierasties tiesā viena mēneša laikā, skai-
tot no dienas, kad šis sludinājums ie-
spiests .Valdības Vēstnesi", m
aizrāda, ka ja šīs perso-
nas noteiktā laikā nepieteiksies, obligac
atzīs par samaksātu un lūdzējam dot
tiesību prasīt parāda dzēšanu zeme»
grāmatā.

Rīgā, 24. februāri 1922. g. Nš 718
Priekšsēd. v. Veidners.

Sekretārs A. Kalve.

Liepājas apgabala tiesa,
16. feb. 1922. g., uz __na Kriša dēls
Seržanta lūgumu un pamatojoties t_
18. marta 1920. g. likuma an civ. pro*
lik. 2081.—2086. p. p. n o 1 ē » a :

1) parādu par 410t rbļ. pec obligā-
cijas» izdotas uz Dona» zemes banks»
vārda un 4. maiji 1911. g. nostip-
rinātas uz Dānim Kriša d. Sei-arrt-»
piederošas nekustamas austas Kul-
dīgas apriņķī, Zvārdes pagastā .Vifflbe*
māju zem hip. j_ SOS», — a^"
par pilnīgi samaksāta lid* ar visā»
procentēm ;

2) atvēlēt Donas zemes bankas «_*
gadņiem pieprasīt zemes grāmatu n»|
daļā minētā parāda iādzešanu *
zemesgrāmatām.

Liepājā, 20. iear. 1922. g. I*067/21.
Priekšsēdētāja b. V. Bineaštaffl*

Sekretāra aaL B. Hjiļ,

Kioies Mva, Krotes pag. Liepājas m
domino, soda pārskats-

Bilance uz 1. janvāri 1922. gadā.
A k t i v s. R. K. P a s i v s. R. K.

Kasē naudas 21,541 80 Kooperatīva parāds daž.per-
Veīkala preces par iepir- sonām 28,983 08

kūma cenām 54,757 — Biedru pajas jeb dalības
Biedrības inventārs . . . 1,051 — nauda 6,200 —

Pamata kapitāls .... 13,273 24
Tirā peļņa 1921. gadā . . 28,893 48

Kopā 77,349 80 Kopā 77,349 80

Preču rēķins.
Debets. R. K. K i e d i t s. R. K.

Atlikums no 1920. g. iepirk. Pārdots biedriem pret sa-
cen 10,013 12 maksu 120,000 —

Iepirkts 1921. gada . . 383,075 98 Pārdots nebiedriem pret
Brutto peļņa no tirgošanas 75,666 95 samaksu 293,804 08

Paliek _ veikalā par iepirk.
cenām_ 54,757 —

Precu trūkums uz 1. janv.
1922. g ______________

Kopā 468.756 05 Kopā 468,756 05

Peļņas un zaudējumu rēķins.
Izdots. Ieņemts.

Tirdzniecības izdevumi . 27,441 90 No tirdzniecības .... 70,138 96
Atvilkums pamata_ kapital. 12,414 12 No veikalveža par precēm 5.527 99
Procentes par aizņēmumiem 1,802 54 Dažādi ieņēmumi .... 608 05
Sakara ar veikalvedi . . 5,527 99
Par trūkstošām precēm uz

1. jaavari 194 97
Kopi 47,381 52

Tīra peļņa 28,893 48
Pavisam 76,275 — Pavisam 76,275 —

Valde.

Reņģu patērētāju biedrības „Avots".
Pārskats par 1921. gada.

Bilance uz 1. janvāri 1922. gadā.
Aktīvs. R. K. P a s i v s. R. K.

Skaidra nauda kasē , ._. 10,406 — Biedru paijas 25,916 09
Preces par iepirkuma cenām 129,650 05 Kapitāli:
Parādnieki par precēm . 2,079 — Pamata 3,911 45

Dalības naudas citas ie- Rezerves 2,966 41
stādes: Koop. darb. pal. fonds . 726 —

Akc. Latv. tautas bankā . 500 — Inventāra amortiz. konts , 432 —
Centr. sav. .Konzums* paij. 510 — Kultūras fonds 1,001 20
Inventārs 3,754 — Aizņēmumi 24 800 —

Dažādi kreditori .... 26,330 80
Nenomaksāti izdevumi . . 7,312 95
Tīrs atlikums .... . . 54,132 15

Kopā 147,529 05 Kopā 147,529 05

Peļņas un zaudējumu rēķins.
Zaudēts. R. K. 1 Pelnīts. R. K-

Tirdzniecības izdevumi . 103,938 70 Brutto peļņa uz precēm . 161,635 50
Cenu pazeminājumi . . . 3,097 25 I
Bojātas preces . . . _ . 467 40

Kopi 107,503.5 , Kopi Ī6!T635~ 50
Tīrs atlikums ..... . 54,132 15jZaudējums — _

Kopi 161,635 50i Kopā 161,635 50
Valde

II. Aizputes Krāj-oizdevu sabiedrības
bilance par 1921. g.

Sabiedrība atjaunoja savu darbību p. g. 27. martā.

Ieņemts Izdots Paliek uz
par 1921. g. par 1921. g. janv. 1922.g.

Rbļ. [K. Rbf RT Rbļ; ĪČ
A k t i v i. —' —

[
?

Kase — _ _ _ 2,256 10
Aizdevumi pret galviniekiem 30,200 — 32,700 — 2,500 —
Aizdevumi pret clt. drošībām, .... 143,522 — 268,425 — 124,903 —
Pārējas akttva sumas . — ļ—ļ 5,220 13 5,220 13

Suma 173,722 306,345 13f 134,879 123
P a s i v s.

Rīcības kapitāls 7,730 — — — 7,730 —
Noguld. termiņa un bezterm 174,327 50 54,546 — 119,781 50
Pārējas pasiva sumas . . 7,367 73 — L- 7,367 73

Bilances suma 363,147 ļ_3 360391 13 134,879 [23
Valde.

MltiīisjilntiiiBhjiiēiāioiili.
godu pārskats w 1921. $.

Rēķinu apgrozījumu bilance.

Apgrozījumi Peļņas un zaudē- Bilance
Rēķinu par 1921. gadu juma rēķins uz 1. jan. 1922. g.

aosaukuml Debets Kredīts Zaudēts Pelnīts Aktīvs Pasīvs
Rbļ. |K.

~
Rbļ. ļĶ. Rbļ. JĶ.ļ Rbļ. JK. " Rbļ. Ķ.ļ Rbļ. |ķ.

Kase 329,010] 10 313,496 37 — — — — 15,513,73 — —
Preces .... 324,70367 306,584160 — — 10,722+78 28,841)85 — —Dažādas pērs, un

iestādes. . . 220,285 62 269,054102 — — — — 1,000—49,76840
Tirdzniecības iz-

devumi
.

.
.

31,40260 90r— 31,31260 — _ — —
___

Inventārs ... 90— _^_____ 90__^_
Biedru asij»* . 400— 17,500— — .— — — — —17100 —
Kapitāli ... — — 1JM0— — — _ — — _ 1^240 —
Noguldījumi nn

aizdsv
.

. 14,300— 14,300— — ^ — — —
_____

Literatūra komis. 2,90. 832i—I — — — — 2,073^— — _
__mdējnmg . . — |—: — (_- — _ 20,589:82; 20,589|82l — {—

Kopā; 923,09699: 923,096 99; 31,312:60 31,31260: 68,1081401 68,106 40
Valde.
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