
Rīkojums par Latvijas valstskases zīmju
reproducēšanas aizliegumu.

Vafcffbas rīkojumi un
pavēl e-a.

Rīkojums.
Pamatojoties uz noteikumiem par pa-

stiprinātu apsardzību (Krievijas likumu
kopojuma XIV. sējuma 104. pants 1916. g.
izdevums) aizliedzu Latvijas valsts kases
zīmes pilnīgi vai pa daļai reproducēt un
laist apgrozībā kā dažāda veida drukas
darbus, piemēram pastkartes, kalendāru
paliekamos u. t. i

Iekšlietu ministrs A. Kviesis.

Preses un biedribu nodaļas
vadītājs K. Vilde.

Valdības iestāžu
.gaginoļumL

Atgādinājums.

Lielāks skaits uzņēmumu, kariem jādod
pārskats par savu darbību, dažādu iemeslu
dēļ vēl nav iesūtījuši tiešo nodokļu depar-
tamentam gada pārskatus par 1919. un
agrākiem gadiem. Ievērojot, ka valsti
iestājušies normāli aostākli, atgādinu ap
radīiem uzņci&t/miern;kuri savus gada
pārskatus par minētiem gadiem nav
iesStījnši departamentam, nedz agrākām
Krievtjas kameralvaldēm, ka minētie
pārskati ar protokolu norakstiem par to
apstiprināšanu pilnās biedru sapulcēs
iesūtāmi minētam departamentam ne
vēiak par s. g. 15. maiju.

Līdz šim termiņam iesūtāmas uzņē-
mumiem, kuri apliekami ar tirdzniecības-
rūpniecības nodokli, papildu ziņaskapitāla
un 8 /o peļņas nodokļu aprēķināšanai pēc
blankām, kuras dabūjamas departamentā,
kā par iesūtāmiem gada pārskatiem, tā
ari par tiem, kuri departamentam jau
iesūtīti, bet bez papildu ziņām, un valsts
kases kvitēs par nodokļu nomaksu. Ja
pārskati par aprādītiem gadiem vēl ne-
būtu biedru sapulcēs apstiprināti, tie
Hdz ar minētiem pielikumiem Iesūtāmi
viena (ārzemjo uzņēmumiem divu) mēnešu
laikā pēc apstiprināšanas.

Par aprādītos termiņos_ neiesūtītiem
pārskatiem un augša minētiem pieliku-
miem, uzņēmumiem uzliks likumā pare-
dzētu sodu un par nenomaksātu līdz
šiemtermiņiem nodokļi aprēķinās attiecīgu
soda nauda.

Rīgā, 1922. g. 16. martā.

Finansu ministra biedrs V. Āboltiņš
Tiešo nodokļu departamenta

direktors A. V i n t e r s.

DzeiMceļu virsvalde

aizrīda, ka sakarā ar budžetu gada maiņu
no š, g. 1. aprija visas prasības pret
dzelzsceļu virsvaldi, vai tai padotām
vienibām, par laiku līdz š. g. 31. martam
jāpieteic, iesniedzot rēķinus, nekavējoties,
lai caur 1921.722. budžeta gada kreditu
slēgšanu un papildu kreditu pieprasīšanu
nebūtu jāaiztur izmaksa uz ilgāku laiku.

iecelšanas.
Rīkojums J* II.

Stata samazināšanas dēļ uz likuma par civil-
dienestu 37. p. pamata atlaižu no dienesta vecāko
grāmatvedi Briedi, Žano Andreja d., skaitot no
1922. g. 20. marta.

Rīgā, 1922. g. 20. martā.
Galvenās cietumu valdes priekšnieks Vanags.

Darbvedis J. B1 r i b a u m ».

n. Statistiskas ziņas (par mēnešiem)

par Latvijā 1921. gadā Iebraukušo bēgļu un gūstekņu piederību pēc etapa punktu reģistrācijas grāmatām.
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Mēnesis Etapa punkta nosaukums .2. sg* 3 ?; —f « "c a «73 Kopaj *i> <s rt ii s? ^ "O o >

-3 _1 _ : (£. _* ? > m « 2 «
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Rēzeknes karantina 3377 200 35 3 9, 1 20 2 118 3765

. Valmieras iela 542 47 34 224 — — « 12 — 661
Janvars Romanova iela 848 66 46ļ 28 8 16 — 1 — 1012

Kopā. . . 4767 313 114 53 21 17 20 15 118 5138
I °/o°/o . ? . 87,66 5,77 2,11 0,971 0,38[ 0,31 0,38 0,27 2,18 100*/»

Rēzeknes karantina 4324 72 20 5 13 3 — '? 4 79 4520
„. Valmieras iela 1416 70 77 48 4 3/ — i '" Ķ. ? —< ' 1621feOrnars Romanova iela 1 1696 29 3 6j 17] — —ļ — —ļ 1751

Kopā . . . [ 7436 171 100 59ļ 34f 6 — 7 79 7892
°/o/o . . ? I 94,22 2,16 1,27 0,751 0,431 0 081 — 0,09 1,00 100°/o

Rēzeknes karantina 4207 56 1 21 1 — — — 347 4633
_ , Valmieras iela 1870 79 127 88 6 — — 8 — 2178
Matts Romanova iela. ...... 531 20 63 18 11 1 —ļ 2 —ļ 646

Kopā . . . 6608 155 191 127 18 1 — 10 347 7457
°/o% . . . 88,73 2,08 2,56 1,72| 0,24 0,01 —| 0,13ļ 4,53 100°/o

Rēzeknes iela 3747 155 27 22 — — — 2 437 4390
. ... Valmieras iela . 2846 214 178 130 14 — — — — 3382
AP",1S Romanova iela. . . .... 592 75 48 19 2 —ļ — —ļ 13 . 749__

Kopā . . . 1 7185 444 253 171 16 — — 2 450ļ 852Ī
°/?°/o . . . 94,32 5,21 2,971 2,01 0,18 — — 0,02 5.28 100°/t>

'. i ' , !. ... \' .', < .i ? t

Rēzeknes karantina 5924 171 65 63 2 2 — — 3 6230
„ ,. Valmteras iela 1279 61 140 65 '7 1 — 2 — 1555
MaiRomanova iela 1076 133 47' 16 11 2 - 3 18 13©6

Kopā . . . 8279 365 252 144 20 5 —T 5
~

2Īļ 9091
°/o°/o . . . I 91,07 4.01 2,77 1,581 0,22 0.06 — 0,061 0,23 100°/o

Rēzeknes karantina ...... 4147 117 104 100 2 — — 9 1 4480
.. Valmieras iela . . . . . . . 3620 311 247 206 19 3 4 5 6 4421

Jūaijs Romanova iela.^ 4 — — — —ļ — . — — — 4
Kopā . . . 7771 428 35Ī 306[ 21 31 4 14 7 8905

-. , ļ m °/o°/o . . . f 87,26 4,81 3,941 3,44ļ 0,24 0,03 0,04 0,16 0,08 100°/»

Rēzeknes karantina 5079 240 116 39 16 — — — 15 5505
jglijs Kazaku iela. 6337 456[ 197 26Sļ 48J 3f 9 3 8 7329

Kopā . . . ļ 11416 6981 313 307 64 3 9 3 23 12834
°/o°/8 . . ? 88.95 5,43ļ 2,44 2,39 0,50 0,Q2[ 0,07 0,02 0,18 100*/»

Rēzeknes karantina .
^

. . . 4984 124 66 29
3 — — 1

39
524S

Augusts Kazaku iela. . ...... 3612 164| 207 81 31 lf lļ lļ 6 4104
Kopā . . . 8596 288 273 110 34 1 1 2 45 9350
°/o°/o . ? ? 91,94 3,071 2,92 1,18[ 0,37 O.Olļ O.Olļ 0,02 0,48 100*/»

Rēzeknes karantina . . ; . . 3513 68 43 41 4 2 — — 8 3679
Septembri» ļ Kazaku iela. 5130 170ļ 155 88 29ļ 4ļ — 1 6ļ 5583

Kopā . . . 8643 2381 198 129 33 61 — 1 14 9262
o/o °/o ... 1 93,32 2,57ļ 2,12 1,40 0,36 0,07] —ļ 0,01 0,15 100*/»

_____________________-—__-—-—_-- - i

Rēzeknes karantina 3114 69 «5 19 2 — — — 30 3299

Oktobris Kazaku iela. 3060 126ļ 107{ 58 17{ 3 - 2j 5} 3378
i Kopā . . . ļ 6174 Ī95Ī Ī72 77 Ī9ļ 3ļ =4 2

~~
35 6677

! %°/t> . . . 92,47 2,921 2,58 1,15| 0,281 0,05 — 0,03 0,52 100*/»____ _-—-—__-_——_,—_—-»_--—?___«____1_—- ^_______—!—_--—_——»——-- ———__. ?-___*_-__— I ?_-«—-—_-----_ —_»».

Rēzeknes karantina ..... 2645 65 42 8 6 — — — 15 2781
Novembris Kazaku iela. . ..... . .| 1678 66[ 45 17 12 5 -f - 1 1824

Kopā ...f 4323 131! 87 25 181 5 —ļ —l 161 4605
o/po/o . . . [ 93,88 2,84 1,891 0,54 0,39 0,11 —) — 0,35 100*/»

I Rēzeknes karantina 2211 3» Sl 15 5 - - - 15 233S
Decembris Kazaku iela. 1828 51) 48 31 7ļ 1 3ļ 7| 6 1982

Kopā . . . 4039 89] 99Ī "46 ~Ī2 ī 3ļ7 2ĪT 4317
o/po/o ... | 93,56 2,06) 2,29 1,07J 0,28ļ 0,02 0,07} 0.16J 0,49 100*/»

Pavisam . . 85237 35isļ 2403 1554 310 51 37 74 1170 94349

°/o°/o . . . 90,34 3,72 2,55 1,65 0,35 0,05 0,04 0,08 1,24 100*/»

Pašvaldības departamenta direktora palīgs J. Eizenbergs.

Vecākais tēvišķu uzdevumu ierēdnis K. Veidemans.

Sludinājumu maksa:
a) tiesa sludinājumi līdz 30 vien-

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

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

c) privātiem par katru vienslējīgu
rindiņu 10 , — .

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

Saņemot ekspedīcijā:
Par I mēnesi 75 rbļ. — kap.

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

ekspedicijā 3 . 25 .
pte atkalpārdevējiem 3 , 75 ,

Latvijas valdības m|m oficiāls laikraksts
Iznāk katru dienu, izņemot _Jfe^^^Wi^^

svētdienas
un dienas

Redakcija: _W^I^_ļ»^__^^r^k Kantoris un ekspedīcija:
Rīgā, pil! jNš2. Tel. Ns 9-89

^^^^^^^P^
Rīg^ P^ * Tel. Nq 9-57

Runas stundas no 11—12 ^P^sM^s>>lā Atvērts no pulksten 9^—3



Personu saraksts, par kurām meklēšana izbeigta, Nr. 18.
(1. turnināiums. )

o.« Uzvārds, vārds un tēva Kad un uz kāda pamata Meklējamo personu
z'S vārds meklēšana izbeigta saraksta kārtas NNr.
Z

499. Fiiks, Ādolfs. Rīgas apriņķa priekšnieka 1934/21.
1922. g. 20. februāra raksts
zem te 42/II, saskaņā ar Rtgas
kara apriņķa priekšnieka 1922.
g. 4. februāra rakstu te 57421.

iOO. Freimans, Fricis Jāņa d. Tas pats. 1935/21.
501. FJeišmans Israels. Tas pats. 1936/21.
502. Fridlenders, Kalmans Tas pats. 1716/21.

Leiba dēls.
503. Fridenfelds, Jānis Jāņa d. Tas pats. 1717/21.
504. Freibergs, Eduards Kārļa Tas pats. 1718/21.

dēls.
505. Finke, Miķelis Miķeļa d. Tas pats. 1719/21.
506. Glušelis, Osips Osipa d. Tas pats. 1944/21.
507. Grislis, Augusts Jāņa d. Tas pats. 1868/21.
508. Grinbergs, Jūlijs Kārja d. Tas pats. 1867/21.
509. Gercens, Jānis Daniela d. Tas pats. 1866/21.
510. Grins, Pēteris Pētera d. Tas pats. 1945/21.
511. Grišans, Jāzeps Juzes d. Tas pats. 1865/21.
512. Gobis, Staņislavs Jātjad. Tas pats. 1864/21.
513. Grunskis, Jānis Pēlēja d. Tas pats. 1861/21.
514. Goldšmids, Nanans Dā- Tas pats. 1862/21.

nieļa d.
515. Gribonins, Pēteris Bēr- Tas pats. 1863/21.

tūja d.
516. Grišans, Roberts Jāņa d. Tas pats. 1858/21,
517. Grigaluns, Jānis Jāzepa Tas pats. 1859/21.

dēls.
518. Geraišs, Antons Antona Tas pats. 1860/21.

dēls.
519. Grigoluks, Miķelis Jā- Tas pats. 1857/21.

zepa d.
520. Hiršs, Jānis Jāņa d. Tas pats. 1946/21.
521. Heinbergs, Andrejs Ale- Tas pats. 1947/21.

ksandra d.
522. Helmass, Ernests. Tas pats. 1948/21.
523. Hazenfuss, Ludvigs Jāņa Tas pats. 1949/21.

dēls.
524. Holmbachs, Jānis Got- Tas pats. 1950/21.

liba d.
525. Jēkabsons, Rūdolfs Kārļa Tas pats. 1952/21.

dēls.
526. Jan&ons, Olto Anša d. Tas pats. 1953/21.
527. Januševskis, Staņislavs. Tas pats. 1955/21.
528. Jachinats, Hermans. Tas pats. 1956/21.
529. Jaačenko, Jānis Jāņa d. Tas pats. - 1957/21.
530. Janga, Žanis Friča dēls. Tas pats. 1958/21.
531. Judius, Sīmans, Jēkaba d. Tas pats. 1959/21.
532. JasincvičS; Jāzeps. Tas pats. 196.0/21,
533. Jaunore, Aleksandrs

Ādama d. Tas pats. 1961/21.
534. Janusevičs, Miķelis Jāņa

dēls. Tas pats. 1962/21.
535. Irbe, Andrējs _ Andreja d. Tas pats. 1963/21.
536. Jegersons, Jānis Jāņa d. Tas pats. 1963/21.
537. Jakobovskis, Jāzeps. Tas pats. 1964/21.
538. Januševskis, Jānis Pē- Tas pats. 1965/21.

tera d.
539. Izrailsons, Revins. Tas pais. 1966/21.
540. Jansons, Kārlis. Tas pats. Meklēšana izbeigta

„Vaidības Vēstn."
te 43/22.

541. Jukevics, Fēlikss. Tas pats. Tas pats.
542. Ivanovs.VikentijsIvanad. Tas pats. 1969/21.
543. Krūmiņš,Voldemārs Jāņa Tas pats. 1982/21.

dēls.
544. Krūmiņš, Voldemārs An- Tas pats., 1983/21.

drēja d. .
545. Kālijs, Viktors Mārtiņa d. Tas pats. 1984/21.
546. Kaplans, Saša Efrema d. Ta* pats. 1985/21.
547. Krīts, Jānis Anša d. Tas pats.
548. Kelneris, Jānis Jāņa d. Tas pats. 1986/21.
549. Kaufmanis, Vilis Viļā d. Tas pats. 1987/21.
550. Kobilers, Dāvids Jankeļa Tas pats. 1988/21.

dēls.
551. Kuzmiņš, Aleksejs Afa- Tas pats. 1990/21.

nasija d.
552. Krastiņš, Jānis Jāņa d. Tas pats. 1992/21.
553 Kalniņš, Jānis Jāņa d. Tas pats.
554. Krampe, Jānis Emiļa d. Tas pats. 1993/21.
555. Kazaks, Alfrēds Kārļa d. Tas pats.
556. Kalns, Miķelis Jāņa d. Tas pats.

^
1994/21.

CCmpmāk v®4
Administratīvā departamezita direktors J. Ieva

Iekšējās apsardzības pārvaldes priekšnieks J. Garozi-ņs,

Paziņojums

apriņķu un pagastu valdēm.

Darba ministrija paziņo apriņķu un
pagasta valdēm, ka sakara ar novēlojušos
technisku iemeslu dēļ anketu blanku pie-
sūtīšanu pagasta valdēm, termiņš, līdz
kuram iesūtāmas darba ministrijai ziņas
par algotu darba spēku lauksaimniecības,
pagarināts līdz š. g. 1. aprilim.

Darba ministrija aizrāda, ka līdz mi-
nētam laikam ziņas jāiesūia visam pagasta
valdēm.

Rīgā, 1922. g. 18. martā.
Departamenta vice-direktors

H.Panga.
Da^ba sa tarifu nodaļa* _

vadītājs J. K a rk li ņ š.

Paziņojums.

Pārtraucama zemāk minēto kareivju-
dezertieru meklēšana, kuri izsludināti
«Valdības Vēstneša" 35. numurā:
kārtas JNfe 98 — armijas artilērijas rezerves

kareivja Jura Viļā dēla
Mezcera;

kārtas J* 104 — 1. Liepājas kājnieku pul-
ka kareivja Israeļa Ābrama
dēla Naftalija ;

kārtas ** 143 — 3. Jelgavas kājnieka pulka
kareivja Pētera Tupina;

kārtas >fe 110 — 5. Cēsu kājnieku pulka
kareivja Aleksandra Pētera
dēla Priedita;

kārtas te 146 — 2. Ventspils kājnieku pul-
ka kareivja Jāņa Jēkaba
dēla Ugainh . u

kārtas te 141 — 9. Rēzeknes kājnieku pul-
ka kareivja Eduarda Ad^ma
dēla Zelča.

Rīgas kara apriņķa priekšnieks,
pulkvedis Kreicbergs.

Darbvedis, kara ierēdnis
K r i e v i ņ š.

Paziņojums.
Pārtraucama 9. Rēzeknes kājnieku pulka

dezertiera kareivja Jāņa Jēkaba dēla
Lācis meklēšana, kurš ievests_ dezertieru
sarakstā zem te 74 izsludināta ,Valdības
Vēstneša" 35. numurā.

Tāpat pārtraucama 5. Cēsu kājnieku
pulka dezertiera kareivja Eduarda Jēkaba
dēla Stalbe meklēšana, kurš ievests dezer-
tieru sarakstā zem J* 132, izsludināta
„Valdības Vēstneša" 35. numura.

Rīgas kara apriņķa priekšnieka
palīgs R o d i n.

Darbvedis, kara ierēdnis
Kri e v i n š.

Darba ministrijas uzaicinājums

visām valsts, pašvaldības un
privātām iestādēm.

Darba ministrija uzaicina visas valsts,
pašvaldības un privātas iestādes, kā ari
uzņēmumus, griesties vajadzības gadī-
jumā ar pieprasījumiem pēc darba spēka
pie Rīgas pilsētas darba apgādes, Marstaļu
ielā Nr. 9/11, telefoni Nr.Nr. 563 un 564.

Uz š. g. 16. martu darba apgādē bija
sekošs skaits bezdarbnieku:

Šuvējas ._ 188
Mājkalpotājas .... 322
Kantoristes . . .... 68
Nekvalificētas strādnieces 1284
Citos arodos .... 277

Sieviešu kopa . . 2139

Metalstrādnieki. . . . 546
Transportsirādnieki . . 44
Kokstrādnieki .... 53

? Būvamatnieki .... 386
Kantoristi 57
Mājkalpotāji .... 15
Maiznieki 33
Nekvalificēti strādnieki . 820
Citos arodos .... 102

Vīriešu kopā . . 2056
Departamenta vicedirektors H. P u n g a

Valdības vietējo
iestāžu rīkojumi.

Paziņojums iauku biedrībām un
lauksaimniekiem.

Saskaņā ar pašvaldības departamenta
11. marta rakstu zem te 103297,
Rīgas apriņķa valdes agronomiskā nodaļa
paziņo lauku biedribām un apriņķa lauk-
saimniekiem, ka par apriņķa valdes sa-
rīkojamiem kursiem un priekšlasījumiem
atļaujas no apriņķa priekšoieka nav
vajadzīgas. Šo lietu paziņošanas kāriībā
nokārtos apriņķa valde tieši ar apriņķa
priekšnieku.

Apriņķa valdes agronomiskā nodala.

Uzaicinājums
un lūgums lauksaimniekiem.

Rīgas apriņķa vaidēs agronomiskā no-
daļa sakāra ar izsūtīto apkārtrakstu uz-
aicina lauksaimniekus, pasteigties ar pa-
ziņojumiem, cik sugas kuilišu un cūciņu
viņi evelētos ievest no Vācijas, pie pro-
jektējama sugas cūku ieveduma vasarā,
Var pieteikties arī uz su^as aitām un
auniem. Galējas cenas paziņos tiem,
kuri iepriekš pierakstīsies. Vaislas si-
vēni 3 līdz 4 mēnešu vecumā izmaksās
ar atvedumu ap 1800 līdz 2000 rbļ.

Rīgis apriņķa valdes agronomiskā
nodaļa.

Risas apriņķa valde
savā dienestā pieņēmusi dārzkopības in-
struktoru Ed. Ozoliņu,kurš izbrauks uz kur-
siem un priekšlasījumiem un personīgi
sniegs aizrādījumus par dārzkopības un
sakņkopības jautājumiem.

Rīgas apriņķa valdes agronomiskā
nodaļa.

Jaunjelgavas apriņķa
karā cietušo pensiju komisija uzaicina
visus apriņķī dzīvojošos kara invalidus,
kas vel nav medicīniski izmeklēti un
kuri zaudējuši darba spēju Latvijas valsts
atsvabināšanas un lielajā pasaules karā,

piedaloties Latvijas vai sabiedrot o aimi.
jas pusē, no ievainojumiem vai slimības'
ja tiem par cēloni bijuse kara darbība
vai gūstniecība, ierasties piektdien, š a
31. marlā pulksten _ 9 no rīta Jēkabmiestā'
apriņķa valdes telpas. Invalidiem jāņem'
līdzi pase un attiecīgi dokumenti vai
citi pierādījumi, no kuriem būtu redzams
ka ir kara invalīds.

Jēkabmiestā, 1922. g. 17. martā. Jto^
Jaunjelgavas apriņķa karā cietušo
pensiju komisijas priekšsēdētājs

G-Ziemelis
Darbvedis P. Lapl ņš '

Valkas muitas nodaļa

ar šo uzaicina apakšā _ minētās personas
ierasties muitas nodaļa Valkā, Lat gales
ielā te 6, savu mantu saņemšanai. Pje
kam paziņo, kauzaicinālo personu neie.
rašanās gadījuma 2 mēnešu laika no iz.
sludināšanas dienas visas minētas mantas
muitas nodaļa pārdos atklātā ūtrupē
vairāksolīšanā un par tām ieņemto naudu
ieskaitīs valsts ienākumos. Pēc kam ne-
kādi iebildumi netiks pieņemti.

1) Pie Vilhelma Folkmaņa
aizturētas mautas 1919. _g. 2. decembrī,
sastāvošas no 20 mārciņām smalka krīta
60 rbļ. vērtībā, 2 mārciņām rakstāma
krīta 10 rbļ. vērtībā, 566 gabaliem past-
karšu, fotogrāfiski uzņēmumi 120 rbļ,
vērtībā.

2) Pie M ā r t i ņ a Ērma 1919. g,
20. novembri aizturētais bloks ar ķēdi
500 rbļ. vērtībā.

3) Pie JāņaKolista 1921. g.
12 novembrī aizturēto cara naudu 1525rbļ,
iemaksās valsts kasē.

Nodaļas priekšnieks S n i ķ ers,
Sekretārs J. Užans.

l i <wO

Par Latvijas saimniecisko stāvokli.
Lielais angļu ekonomiskais laikraksts

.Financier" 6. martā publicē raksta
par Latvijas ekonomisko stāvokli un
izredzēm. Rakstā top aizrādīts uz Lat«
vijas ostu lielo nozīmi priekš kara ub
pa kara laiku visā zemē izdarītiem po-
stījumiem, karo.,, §j±.QJa Latvijas rūpnie-
cības katastrofa fagacr Latvija kā rūp-
nieciska valsts nevar spēlēt lomu, vismaz
ne agrāk kā ārzemju kapitāls nāks talkā
Rūpniecības departaments paziņojis, ka
104 fabrikas esot pārdodamas aiz kapi-
tāla trūkumā.

Tomēr, piebilst laikraksts, Latvija dara
visu, lai veicinātu tirdzniecību ar kaimiņ»
valstīm un Krieviju, bet arī ar Eiropas
lielvalstīm, slēdzot līgumus, piedaloties
satiksmes konferencēs un dibinājot eko-
nomiskus birojus. Tirdzniecībā ar Krie-
viju Latvija var spēlēt helu lomu.

Iekšzeme

SaSdus kooperateri
nosūtīja savā laikā pilnas sapulces vārdi
apsveikumus sasiedrotiem, sevišķi uz- ,
sverot Itālijas labvēlīgo izturēšanos Lat-
vijas neatkarības atzīšanā. Latvijas
sūtnis Romā nodevis šos apsveikumus
Itālijas arlietuministrijai. Tagad Itālijas
sūtnis. Latvijā Macchioro Vivalba caur
ārlietu ministriju izteicis Itālijas valdības
pateicību minētiem kooperatoriem.

Latvija un citas valstis

Itālijas jaunais ārlietu ministrs Šancers,
ziņodams Latvijas sūtnimRomāP*savu iecelšanu, izteicies, ka viņš centī-
sies arī taļak nodrošināt pas:avošās
draudzīgās attiecības starp Itāliju t»»
Latviju, kuras arvien vairāk nostiprinās
ar Latvijas sūtniecības sirsnīgo B«
darbību.

Jaunās valsti

Lietava.
Lietavas konsulātā PeterpHF

notika sekošs incidents:
16. februāri, Lietavas neatkarība'

svētku gadījumā, konsulāta darbinie»
sarīkoja slēgtu priekšnesumu vakar*
Neskatoties uz to, ka izrīkojun»
notika ar attiecīgās iestādes jļļj
ļauju, izrīkojuma zālē ielauzās bruņo
lietaviešu sekcijas komunista ParU>



locekļi, pārtrauca izrīkojumu un arestēja
daļu no apmeklētajiem. Arestēto starpā
(kādu laiku) bija arī konsuls . Pēc tam
konsulāta telpas tika izdarīta kratišana
Sakara ar šo gadījumu Lietavas konsuls
izteica Krievijas ārlietu komisāram pro-
testu. (Lietavas preses birojs.)

jaundibinātā Lietavas universitāte
jr 5 fakultātes: teoloģijas, medicīnas,
matematikas-d^bas zinību, technikas un
socioloģijas. Šīs fakultātes uz nodaļām
sadaļas sekosi:

1) Teoloģijas fakultātei ir: a) filozo-
fijas, b) teoloģijas, un c) kanonu un vē-
stures sekcijas;

2) medicīnas fakultātei: a) medicīnas,
b) veterināra, c) farmācijas un d) odon-
toloģ'jas nodalīs;

3)_ matemātikas dabas zinību fakultāte
sastāv no: a) matemātikas-fizikas, b) fi-
zikas ķimijas un c) bioloģijas nodaļām;

4) technikas fakultāte sadalās: a) archi-
tekturas, b) mechaniKas, c) elektrotechni-
kas un d) ķimijas nodajās;

5) socioloģijas fakultātei ir: a) valod-
niecības, b) literatūras, c) vēstures, d)
sabiedrisko zinātņu un e) juridiskā no-
daļas.
• Universitātes profesoru padome ievē

lēja par universitātes goda biedriem un
profesoriem Dr. J. Bazanaviču un J.
Jablonski.

Dr. Jonas Bazanavičs viens no pirma-
jiem lietaviešu tautiskās atdzimšanas
darbiniekiem un 1883. g. iznākušā pirmā
lietaviešu tautiskā laikraksta „Aušra"
redaktors. Bez tam vi ņš plaši pazistams
ar daudziem zinātniskiem darbiem un
skaitās par labāko lietaviešu mitoloģijas
pazļnēju. 1906. g. Bazanavičs Viļņā di-
bināja lietavitšu zinātnes biedrību, par
kuras priekšsēdētāju viņš sastāv arī ta-
gad

^
Pagājušā 1921 g. Bazanavičs

svinēja 70-gadu jubileju.
Jonas Jablonskis — ievērojams lie-

tavešu valodnieks. Lietaviešu valodas
pētīšanai viņš ziedojis visu mūžu un
viņam vislielākie nopelni pie tagadējās
lietaviešu pareizrakstības izveidošanās.
Dzimis 1860. g.

Anerm
Čičerins vēstule Francijai.

Parizē, 18. martā. (Radio.) Havasa
aģentūra ziņo, ka Čičerins piesūtījis garu
vēstuli Francijas ministru prezidentam
Poankarē. Vēstulē teikts, ka padomju
valdība ar gandarījumu uzņērnuse ziņu
?ar Dženovas konferences sasaukšanu,

ličerins tomēr izsaka bažas, ka iepriekšējā
domu izmaiņa starp sabiedrotiem varētu
ierobežot konferences nozīmi. Tālāk
uzskaitītas tiesības un garantijas, kuras
padomju valdība piešķir k ieviem un arī
ārzemniekiem. Padomju valdība paziņošot
ar memorandu ārvalstīm Krievijas juri-
diskos rīkojumus.

Eilvezes radio ziņo, ka Čičerins savā
vēstulē prasa, lai visas valdības Dženovas
konferencē būtu nostādītas vienlīdzīgi.
Bez tam vēstulē teikts, ka Krievijai esut
zimms, ka Francijā sastādoties jauna
kontrrevolucionara armija pret Krieviju.

LTA.

Pasaules kara vaininieki.
Bordo, 20. martā. (Radio.) Kā jaunu

pierādījumu par Vācijas vainu pasaules
kara provocēšanā „Temps" publicē trh
ziņojumus, kurus Bavārijas .sū'ņt Parīzē
un Romā nosūtījuši savai valdibai pēdējā
nedēļā priekš kafa pieteikuma. Dr. fon
Ritters 1914. g. 26. jūlijā no Parīzes
raKstija: „FrHnču_ valdibu, presi un sa-
biedrību ārkārtīgā mērā pārsteidzis Au-
strijas ultimāts Serbijai. Pēc visām
pazīmēm spriežot, franču politiskās ap-
rindas nekādā ziņā nebija sagatavotas uz
pkpežo kara iespējamību." Sūtnis pie-
bilst: „Pēc manām domām franču val-
dība par katru cenu grib novērst drau-
došo karu. Franču valdība, kā liekas,
cerēja panākt, pateicoties Vācijas ķeizara
iespaidam Vīne, girantiju no Austrijas,
ka pēdējā neaizkārs Serb'jas politisko
«eatkarību." LTA.

Cenu celšanās Krievijā.

Maskavā, 16. martā. Pārtikas cenas
Maskavā no 15. feb uara līdz 1. martam
klusās par 156°k, Pēterpilī par 142%,
Harkova par 146%, Kijevā par 130%
*n Odesā par 116%. Ros'.ovā pie Donas
*aizes cenas cēlušās pēdējos 5 mēnešos
*2 reizes, dārzāju cenas — 19 reizes.

Ārējā tirdzniecība valsts monopols
Krievijā.

Maskavā, 16. martā. Viskrievijas
centrāla izpildu komiteja izdevuse de-
krētu, ka visa Krievijas ārējā tirdzniecība
ir valsts monopols. Ārējo tirdzniecību
vadīt uzdots arējās tirdzniecības komi-
sariātam, pie kam tam dota atļauja or-
ganizēt akciju sabiedribas ar ārzemes un
Krievijas kapitālu. Akciju sabiedrībām
atļauts sagatavot eksportpreces iekšzemē,
pardottas ārpus Krievijas un ievest no
ārzemēm tas preces, kuras vajadzīgas
Krievijas saimnieciskās dzīves atjau-
nošanai.

Angļu gaisa flote.
Lifildā, 19. martā. (Radio.) Izde-

vumi angļu militārās gaisa flotes vaja-
dzībām nākošā finansu gadā aprēķināti
uz 10 895 000 mārciņu sterliņu, turpretī
tekošā finansu gadā, kurš beidzas 1. ap-
rīlī, sasniedz 17.280.000 mārciņu. Aktivo
gaisa floti samazinās par 2
lidmašīnu eskadrēm, bez tam 3
eskadres ieskaitīs no aktivās armijas uz
flotes palīgspēkiem Anglijas teritoriālās
apsardzības gaisa flotē. Ierosināts jautā-
jums par sevišķas gaisa flotes dibināšanu
teritoriālai armijai. LTA.

Rtga
Sveiciens latvju presei.

Rīgā, 20. martā. Ārlietu ministrijas
preses nodaļa saņēmuse šādu telegramu :

Latviļas preses 100-gadu svētkos So-
mijas ārlietu ministrijas preses birojs
sūta draudzīgus sveicienus. Thesloefs.

Paziņojums.
Rīgas un apkārtnes savstarpējās uguns-

apdrošināšanas biedrības birojs ar š. g.
21. martu atradīsies Kungu ielā te 1,
dz. 5 vienā telpā ar konsultācijas un
rikstu biroju ^ Informators". Minētās
telpās no pulksten 10—2 priekšpusdienas
un no 5—7 vakarā pieņems apdrošinā-
jumu pieteikumus. Prēmiju tarifs par
10% zemāks nekā pastāvošās apdrošinā-
šanas akciju sabiedrībās. ?

Nedēļas ziņojums
par saslimšanas gadījumiem
ar lipigām slimībām Rīgā,

ko reģistrējuse no 1922. g. 12. marta
līdz 18. martam Rīgas pilsētas stati-
stiskā valde pēc ārstu paziņojumiem:

AHCAS
Slimības nosaukums « §5

«o Ss

Tjrphusabdom Vēdera tīfs .." .;„ 1
Typhus esanth .... Izsituma tifs . . 10
Febris recurrens . .. . Atgulās drudzis . —
Fehris interni Purva drudzis . . —
Variola et variolois . . Bakas —
MorbiDi Masalas .... 4
Scarlatina . .... Šarlaks 5
Tussis isnvulstva . . Garais klepus . . 3
Diphtheritis Difterits .... 2
Influenzacum Piieumonia Intluenca ... 1
Cholera asiatica . .' . Āzijas koliera . . —
Dysenteria ...... Asins sērga . . —
Parotitis epideraica . . Ģīmja satūkums

(Mums) ... 2
Vulvo-Vaginitis gonorrhoica ...... —

Paziņojums.

Latvijas valsts ierēdņu kooperatīva

valde paziņo, ka kooperatīva dienestā
vairs neskaitās bijušie aģenti-iepircēji
Eduards Ore, Kārlis Kvēps, centrālās
noliktavas pārzinis Vijums Gaile un
ekspeditors Voldemārs Vītols.

Valde.

Māksla

Paziņojumsļaugstskolas studentiem.

Lai novērstu biežo un apgrūtinošo
paskaidrojumu došanu_ pie kases attie-
cībā uz studentiem pārdodamam

^
vietām,

nacionālā teātra direkcija aizrāda, ka
pēc direkcijas lēmuma studentiem par
puscenu visās izrādēs, izņemot pirm-
i rādes un svētdienas vakarus , ka ari
tautas un skolēnu izrādes, ir paredzētas
sekošas vietas: parketā 14. rinda —
20 vietas, 16. rindā — 30 vietas un
I. balkona ložās — 25 vietas. Pedeja
stundā pirms izrādes sakuma par_ pus-
cenu biļetes izsniedz ari uz pārējam
brīvām vielām. Šāds lēmums paziņots
studentu padomei un direkcija pie ta ari
turpmāk pieturēsies. Direkcija.

Nacionālais teatrs. Otrdien, 20. martā,
vēlreiz tautas izrādē par lētām cenām
K- Freinberga drāma .Tumsā un
s a 1 a\ kura uz revolūcijas laikmeta fona
atrisināts laulības un mīlestības psieho-
loģiskais problems. Trešdien, 22. martā,
Zeitmata .Merniekulaiki S 1ā -
tava*, kuras pēdējā izrādē daudzi vairs
nedabuja_ ieejas biļetes. Ceturtdien,
23. marta, pulksten 5 skolēnu izrādē
Raiņa klasiskā traģēdija .Jāzeps un
viņa brāļi*. Teātra birojs.

Lietavas nacionālā operā Kaunā
16marta notika operas «Pausts" pirm-
izrāde. Šī ļr piektā opera, kuru uzved
Lietavas opera kopš viņas pastāvēšanas no
1920. g. 30. decembra. Līdz šim uz-
vestas operas „Traviata", „Birute",
,Dēmons" un „Rigoleito\

Tirdzniecība ur\
rūpniecība.

KilfSi

Rīgas biržā, 1922. gadā 21. martā.

Zelta franks (0,29032 gi.) ... 50—
Amerikas dolārs 252 25-258.25
Angļu mārciņa 1111—1131
Francijas franks ........22.75—23.25
Beļģijas franks 2125—21.75
Šveices franks „ —
Zviedrijas krona .......66 75 - 67.75
Norvēģijas krona .......44.25—45.25
Dānijas krona 54.00—55.00
Čechijas krona , . 4.42—4.52
Holandes guldenis 96.50-98.00
Vācijas marka 0.83-0.88
Somijas marka 4". . 5.55—5.65
Igaunijas marka. 0.70—0.75
Polijas marka 0.00—«&$
Padomes rbļ. . —
10 rbļ. zelta . . , 1250.00
Zelts J 94.9

Valsts krāj- un kredītbanka
J. Friedmanis, K. Bērziņi

Liepājas ostā Ienākuši kuģi.
1922. g. 14. martā.

93. Narcissus, Amerikas tvaikonis, kapteinis
Palsens. no Baltimoras ar 7800 ton. kukurūzas.

94. Hansa, mēmeliešu tvaikonis, kapteinis
Eichbaums, no Dancigas ar 600 ton. jaukta
lādiņa.

95. Verner, vācu tvaikonis, kapteinis Bengs
no Hamburgas ar 1059 ton. jaukta lādiņa,

1922. g. 15. martā.

96. Baltriger, angļu tvaikonis, kapteinis Eyers,
no Dancigas ar 300 ton. jaukta lādiņa.

97. Einsborg, norvēģu tvaikonis, kapteinis
Jebsens, no Stokholmas ar balastu.

No Liepājas ostas izgājuši kuģī.
1922. g. 14. martā.

91- Gunnar, zviedru tvaikonis, kapteinis Vester-
bergs, uz South Aile ar 431 kv. asi stut-
raalkas.

1922. g. 15. martā.

90. Libau, zviedru tvaikonis, kapleins Blanks,
uz Klaipēdu ar 2 ton; jaukta lādiņa.

92. Polonia, dāņu tvaikonis, kapteinis Alberfsens,
az Ņujorku ar 30 toa. jaukta lādiņa.

Liep8Jas ostā 13. martā atradās 42 kuģi, ienāca
3 kuģi, jzgaja 1, ostā palika 44 kuģi. 14. martā
ostā ienākuši 2 kuģi kopā 46, izgājuši 2. 15. martā
osta atradās 44 kuģu

.Iearamas
(Larvš'jM teiegrsto eļjrnisriss mMTuļu teiegrāKss»

R ī g ā, 20. martā. Briseles starptau-
tiskā muzejā «Pālais Mondial* atvērta
Latvijas sekcija.

Helziņforsā, 19. martā. Somijas
provinču arodbiedrībās nodotas 12.000
balsis par pievienošanos Ma-
skavas internacionālei. Bal-
sošanā piejjab'jlišiestikai 37% no strād-
niekiem.

Maskavā, 17. martā. (Radio.) No
Citas ziņo, ka Piejūras apgabalā 13
martā notikušas izlūku nodaļu sadursmes.
Sarkanā armija ieņētnuse Ebergartas
staciju. Pretinieks koncentrē ievērojamus
spēkus Imanas pozīcijās.

Maskavā, 16. martā. Sakarā ar
navigācijas atklāšanu Pēterpils ostā sa-
gatavotas apmēram 180 noliktavas.

Berlinē, 18. martā. Vācijas iekš-
lietu ministrija publicē rīkojumu, kura
teikts, ka valsts ierēdņiem ne-
kādā ziņā nevarot būt streika
tiesības, un ka pat simpātijas parādj-
šana streikotājiem saimnieciskās cīņas
uzskatama par ierēdņu pienākumu ne-
ievērošanu.

Berlinē, 20. martā. Pazīstamais
medicinas profesors Kemperers uz
padomju valdības telegrāfisku uzainā-
jumu izbrauc uz Maskavu. Domā, ka
Ļeņina slimība pieņēmuse ļoti
nopietnu virzienu.

E i 1 v e z ē, 18. martā. (Radio.) Uz pavēli
no Maskavas visi ārvalstu priekš-
stāvji Tiflisā uzaicināti at-
stāt pilsētu. Šis rīkojums liek
noprast, ka Maskava nodomājušaapspiest
Kaukāza republiku autonomiju.

Parizē, 18. martā. (Radio.) Itālijas
ārlietu ministrs Sancers ieradīsies Parizē
pirmdien, lai ņemtu dalību sabiedroto
ārlietu ministru apspriedē par tuvo aust-
rumu jautājumiem.

Parizē, 18. martā. (Radio.) Persi-
jas šachs ieradīsies Parizē svētdien.

Londonā, 19, martā. ,Sunday
Times" ziņo no Dublinas, ka Dienvidirijā
daudzas vietās iedzīvotāji sarīkojot de-
monstrācijas par angļu-iru līguma pie-
ņemšanu. Varot paredzēt, ka vēlēšanās
apmēram 9/io no visiem vēlētājiem no-
balsos par liguma aizstāvjiem.

Londonā, 18. martā. Itālijas val-
dība nolēmuse, ka Dženovas konferences
sēdes vadīs Itālijas ministru prezidents
de Fakta. Bez ministru prezidenta Itā-
liju konferencē reprezentēs ārlietu, tirdz-
niecības un finansu ministri.

L i i i 1 d ā , 17. martā. (Radio) .Labour
Gazette" konstatē, ka dzīves dārdzība
Anglijā 1. martā bijuse par 86% un
1. februārī par 88% augstāka, nekā
1914. g. jūlijā. Pašlaik cenas ir vis-
zemākās kopš 1917. g. decembra.

Romā, 19. martā. Itālijas parlaments
ar 275 pret 89 balsīm izteicis jaunajam
ministru kabinetam uzticību.

j

Romā, 18. martā. Pēc oficiozām
ziņām no Vatikāna, pāvests Pijs XI. pēc
eucharistiskā kongresa slēgšanas maijā
iziešot no Vatikāna un zem Pētera baznicas
pilaru velves, tā tad ārpus Vatikāna
sarīkošot svinīgu procesiju. Ar to būtu
darīts gals pāvesta, «cietum-
niecības" laikmetam.

Johannesburgā (Dienvidafrikā),
18. martā. (Reuters.) Kalnraču organi-
zācijas paziņo, ka streiks izbeidzies. Mi-
nistru prezidents Smuts publicē uzsau-
kumu palīdzēt sacelšanās laikā cietušiem
iedzīvotājiem.

Literatūra

«.Latvijas tirgotājs", te 2 — 1922. g,
Saturs: 1) Valsts kiaj- un kredītbankas
centrālās bilance uz 1. februāri. 2) Pa-
reizas domāšanas panākumi. — Orison
Svett Mardena. 3) Cik izmaksā viena
vēstule? — -rs. — 4) Kāpēc likvidējami
valsts uzņēmumi? 5) Lietas, kuras ap-
karojamas. — Ikrs. 6) 11. starptautiskā
zemkopības un rūpniecības izstāde.
7) Zviedrijas rūpniecības stāvoklis pasau-
les preču produkcijā. — (Beigas.) Agr.
K. Kviesis. 8) Kas mums jādara? —
J. A. Kukurs, 9) Kas jāievēro sludinā-
tājiem. — ns. 10) Pasta sūtījumu no-
sacījumi Padomju Krievijā. 11) Iz Lat-
vijas tirgotāju savienības dzīves. 12) Uz-
ņēmumi un pasākumi u. t t.

„Zemkopls". J* 11 — 1922. g. Iz-
devēja: Latviešu lauks, ekonom. sabie-
drība. Redaktors: agronoms J. Bissenieks.

«Lauksaimniecības stāvoklis Igaunijā*.
tā saucās jauna angļu valodā izdota
brošūra, pa kuras autoru parakstās Emils
Veiterinnens. Izdevums ir ļoti glīts ar
daudz kaitēm, fotogrāfiskiem uzņēmumiem
un tabelēm. Brošūras saturs sadalits

18 nodaļās, kuras aptver sekosos _ jautā-
jumus: vēsturisks un ģeogrāfisks pārskats,
lauksaimnieciskā izglītība, sējumu kop-
platība un citi statistiski materiāli, kar-
tupeļu, linu un labības ražošana, lauk-
saimnieciskas mašinas, mēslošana un citi
pētījumi, piemēram saimniecība, mežu
izmantošana, kooperācijas kustība nn
agrārā reforma

Ievadā autors aizrāda uz to, ka bro-
šūras nolūks ir Bdot ziņu par Igauniļas
lauksaimniecības

^
attīstību ua _ tagadējo

stāvokli un pierādīt, ka agrāra reforma
nav rādījuse tās ļaunas sekas, kuras pa-
reģoja viņas pretinieki, bet taisni otrādi
— viņa palīdzējuse veicināt lauksaim-
niecību."

Redaktors: M. Ārons.



Rīgas apg. tiesa, 1. civilnod.,
uz civ. proc lik. 293, 295,298, 301,309.,
311. p. p. pamata, uz Annas Ābel
lūgumu viņas prasības lietā pret Hamil-
karu baronu Krildeneru, par formela
pirkšanas-pārdošanas līguma noslēgšanu,,
uzaicina Hamilkaru baronu Krildeneru,
kura dzīves vieta prasītājai nav zināma,
Ierasties tiesā četru mēnešu laikā
no šī sludinājuma iespleš. dienas .Vaid.
Vēstn.*._

Pie lūguma pielikti: Kārķu pagasta
tiesas sprieduma, prot kola un lēmuma
noraksti, testamentes norak:ts un no-
raksti atbildētajam.

Ja atbildētājs nolikta laikā neiera-
ifeles personīgi vai caur pilnvarnieku,
*ika nolikta tiesas sēde lietas klausi-
šatai aizmuguriski.

Rigā, 28. februāri 1922. g.
Priekšsēdei b. v. Minkevičs.

Sekretārs J. Smeils.

Liepājas apgabaltiesa,
saskaņā ar savu lēmumu 6. martā
1922. g. uz Friča Rieksta lūgumu un
pamatojoties uz civ. proc. lik. 293, 301.
un 309. p. pamata, uzaicina atbildētāju
Lati Riekst, dzim. Plīts, kuras dzīves
vieta nezināma, četru mēnešu laikā
ierasties šaī tiesā, saņemt norakstus
no viņas vīra Friča Rieksta lesūdzības
raksta, viņu laulības šķiršanas lietā un
uzdot savu _dzives_ vietu Liepājas pilsētā.

Ja minētā laikā aicināmā neierastos,
lietu noliks uz _ termiņu un izspriedis
bez viņas klātbūtnes, ja ieradīsies, bet
savu dzīves vietu Liepājā neuzdos, aici-
nājumu uz Mesas sēdi un visus pārējos
papirus atstās tiesas kanclejā.

Liepājā, 7. martā 1922. g. j* 289,02.
Priekšsēdei, b. V. Bienenštams.

Sekretāra v. i. B. Zumberg

Liepājas apgabaltiesa
uz sava š. g. 2. marta lēmuma pamata
meklē uz sod. lik. 51., 455. p. 12. p. ap-
vainoto Prlcl Jāņa dēlu Kleinu, kura
pazīšanas zīmes sekošas: pierakstīts pie
Kuldīgas pilsētas, ap 35 g. vecs, vidēja
auguma, plecīgs, ar tumšu pagaru seju,
pagaru, palīku degunu, tumšām acīm,
gafiern tumšiem matiem un garam tum-
šam ušām, bārzda dzīta, izņemot zem
apakšējās lupas.

Katram, kam zināma Kleina dzīves
vieta, vai ari kur atrodas viņam piederoša
manta, par to nekavējoties jāpaziņo Lie-
pājas 3. iecirkņa Izmeklēšanas tiesnesim,
apgabaltiesai, vai tuvākai policijas
iestādei.

Liepājā, 4. martā 1922. g. >ft 6551.
Tiesas loceklis J. Osten-Sacken.

Sekretāra v. L O. TreHanda.

Liepājas apgabalt. reģ. nodaļa
uz civ. pr. lik. 1460". p. pamata paziņo,
šā saskaņa ar tiesas lēmumu 6. martā
1922. g. biedrību un viņu savienību re-
ģistra 1. daļā ir ievesta bezpeļņas bie-
drība zem nosaukuma: ,.Ugāles lauk-
saimniecības biedrība", kuras vade
atrodas Ugāles pagasta.

Liepājā, 11. martā 1922. g. J* 35
Reģistr. nod. pārz. Cincels.

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

Vaidavas pagasta,
Valmieras apr., Jēkaba un Annas
Āboliņu mantinieki tiek uzaicināti trīs
mēnešu laikā, rēķinot no sludinājuma
dienas, ierasties Rīgas prefektūras saim-
niecības nodaļā, 25. istabā, dēj manto-
juma saņemšanas.

Rīgas preiekta vietā,
viņa palīgs Grinvaids.

Gitu iestāžu sfud.
Rīgas ostas valde

pārdos atklāta viāttiā'
pret tūlītēju samaksu:
1) Piektdien, 24. martā š. g.,

12 diena noplēšanai piestātni uz
Bujupes kreisā krasta pie zvej-
nieka Andersona mājas.

2) Trešdien, 29. martā š. g.,
sakot no pulkst. 11 dienā, Mīl-
gravī nz Lodera laaknma liel-
laivas, airu laivas, dzelzs kneijas,
enkuru ķēžu klīsi, asfalti trit t, t.

Priekšnieks J. Randzeps .

TORG1. ~
23. martā S. g.. pulkst. 10 no titi,

spīķerī N° 9, Krssta stac. pulkst. 13 dienā-. '
Rūpniecības iela M» 32, tiks pārdoti

vairāksolīšanā iiišti tu;
kastes, mucas, konzervu bundžas, eļļu
kannas, stikla baloni u. t t.

K. S. pārtikas ua furažas galveni
noliktava.

Latgales artilērijas pulki
izdos caur

mutiskiem torsiem
svaigas liellopu gaļas piegādās, pulki
tekošām vaj*dz. par laiku no 1. aprīļi
līdz 31. maijam i. g., daudzumā līdi
350 pudi

Torgi notiks Krustpilī, minētā pulki
kanclejā, 27. martā i. g., putfest 10 riti

Gaļas kondīcijas un sīkākus uzņēmumi
noteikumus var dabūt lasīt ikdiena kāļi
saimniec. pārvaldes pārtikas daļā, Rīgā,»
un aoiišmin. pulka kmclejā Krustpffi,

Rīsus precu snciA
29. martS 1922. g, pulksten 10 riti,

tiks pārdots fiisfši:
1 kub. ass stsmbāni egles 2,16 meln
gali, no kufieai 22 gab. no 33S—345tnm
resni tievgali un ap l/» kub. eglei
malka 1 aršīnu gara, skaldīta tranšejai,
pēc sūtījuma Rembate — Rlga^Prdt
N» 12682, nosūtītāji nn saņēmēji
M. O b e r g s. J* 203*

Rīgas preču stacfjai *
priekšnieks (paraksts)

^
farllāp rajeia valsts zeili pārzinis,

Rēzeknes apriņķī, uzaicina bijušo Atplē-
nēs muižas īpašnieci Aleksandru N»'
tovK, vai viņas pilnvarnieku, d i ?«
nedēļu laikā, skaitot no sludinājuma [(?
spiešanas dienas .Valdības Vēstnesi',
saņemt Atašienes mulla*

inventāra,
ja minētā laikā neierādīsiet, Inventāri
tiks pārdots vairāksolīšanā.

Varklāņos, 8. martā 1922 g.
Varklāņu rajona valsts zemju

pārzinis (paraksts).
Darbvedis A. Cīrnl»

Tiešs nHH inmm
dažādu maksājuma piedzinēi'i
ka 28. martā 1922. g_ n\kl\ ,?^
Rīgā, 1. Jēkaba_ ielā N> 28. dj 7 ?>?
pārdota vairāksolīšanā T. Strurļ ^
kustamā manta, novērtēta par Sckm*un sastāvoša no vīriešu apģērbu "^
dēļ viņa zīmogsoda segšanas ^

Rīgā, 20. martā 1922. g.
Piedzinējs D eTinCll

Valmieras apr.,Rūji8Qaj raj. ?āists
~
zBsjaļārī

izsludina, ka tiks

pārdots iii liisDšai
29. martā 5. g. pulkst io no rītJuratas dzirnavas, 25 pudi mlahi '
170 pudu auzuu"30. marta S. g, pulkst. 10 no rit.
Rūjienā, Pasta iela 20, 1 zirgs. 1 ra"''
vas, 3 sviesta pārvadājamas kaite,'

Rajona nārrini.

Apriņķa teļo raženiem, JeliaiT^
izdos 31 martā i. g.. pulkst. 12 diejj

atklātā Matainu
sava kanclejā Jelgava, Upes ielā N>. 10

celtuves (Plosts)
būves darbus pār Lielupi

pie Kalnciema.
Pirms torgu sākšanas dalībniekiem jj.

iesniedz rakstiski paziņojumi, nomaksāti
ar attiecīgu zīmognodokli, dēļ p>ielaī-
šanas pie torga, un jāiemaksā 2000 rbļ

'

drošības naudas.
Turpat var dabūt tuvākas ziņas pat

darbiem. 5»a

R īsas apgabalt 3. civilnodaļa,
uz dv. ties. lik. 1967., 2011.—2014. mi
2179. p.p. un Balt orivattles.kop.245J. p.
pam., «a fulfa Minskera un citu pilnv.
zvērināta advokāta Rubinstein lūgumu
oMicina visas «rsonas, karam ir kaut
kādas wetenzijas, strīdi vai ieruna* pret
M tiesa 21 februāri 1922. g. publicēto
13. zeptembrī 1917. g. Rigā mirušā
Rachmiela Itcika d Mintcker ai Minsker
aot. testamenta, kā arī visas personas,
kurām fc kmst kādas tiesības uz mir.
Rachmiela Mintcker mantoj. vai sakarā ar
šo <4«fitej-, Kā «antiņ., legatar., lideikom.,
ptraM ieveļ. «. t. t, pieteikt savas tie-
sības, pretenz, «n ierunas min. tiesai
sešu ajēnešu laikā, skaitot no fī
slndmSJ. Saspiešanas dienas .Valdības
Vēstnesi".

Ja tas mutētā termiņi nebūs izdarīts,
tad mkretāe personas stzss kā atteikušās
no Ierunām un zaudējušas savas tiesības,
bet testamentu pasludinās par likumīgā
spēka gājušu.

Rīgā, 1. martā 1922. g. Ns 1237
Priekšsēdētāja v. V e I d n e r s.

Sekretārs A. Kalve.

Rigas apgabalt. 3. civilnodaļa,
nz Latvijas civillik. kop. 36. p. piezīmes
pamata, «r šo paziņo vispārībai, ka
laulātie draugi Herberts Hermana dēls
Stute un Kātbe Hermana m Rutc, dzim.
Jagodzfnski noslēguši savstarpīg 5 laulības
līgumu pie Rīgas notāra Lieveņa 31. janv.
1922. g., reģistra Js& 1501, ar kuru viņi,
attiecībā uz viņa noslēgto laulību,
ir atcēluši Balt. gub. civillikumu 79. un
turpin. p. p. paredzēto laulāto mantas
kopība.

RSgā, 28. februārī 1922. g. M> 1269
Priekšsēd. v. V e i d n e r s.

Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabalt. 3. civilnodaļa,
saskāvi ta civ. proc. lik. 1958. p. ar šo
paziņo, ka 28. martā 1922. g. min.
nodaļas atklātā tiesas sēdē tiks nolasīts
13. novembrī 1921. g„ Bulduros mirušā
Kristiāna Friča d. Mukke testaments.

Rigā, 18. martā 1922. g.
Priekšsēdētāja v. Ve i d n e r s.

Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabalt. reģistr. nodaļa
az civ. proc. lik. 1460. p. pamata pa-
ziņo, ka saskaņā ar apgabaltiesas admi-
nistratīvās nocaļas lēmumu 22. februārī
1922. gadā reģistrēta kooperativa sabie-
drība san nosaukuma: Rīgas pilsētas,
Avotu Ielas, malas 56, Iedzīvotāju
Īrnieku savienība.

Sabiedrības valdes sēdeklis atrodos
KfEĀ

Priekšsēdētāja v. E. Bitte.
Sekretāra p. 1. Ošs.

Jelgava*apgabalt. reģ. nodaļar
pamatodamās uz civ. t. lik. 1460.p. pa-
riņo, ka minētā tiesa, civilnodaļas
23 febr. (922. g. atklātā sēdē nolēma
reģistrēt Suselas raiotāiu patfirātālu
biedrību .Eglone', ievedot viņu koope-
ratīvu sabiedrību reģistra pirmajā daļā.

Biedrības valdes sēdeklis atrodas
Susejas pagastā, Ilūkstes apriņķī, Patrano
mājās.

Jelgavā, 27. februāri 1922. g.
Priekšsēdētāja v. R. M i 11 e r s.

Sekretāra pal. v. i. D. Lešinskls.

Volguntes pag. valde,
Jelgavas apriņķī, izsludina par nede-
rīgu pazaudētu kāja klausības apliecību,
izdotu no Liepājas dzelzsceļa muzgla
komandiera 21. februārī 1921. g. zem
M» 565 uz Jāna Krišjaņa dēla Peld-
maņa vārda.

Jelgavas apgabaltiesa,
uz 1921. g. 1. februāra lik par laulība
41., 50., 55., &1. an civ. ties. likumu pantu
pamata, ar šo dara zināmu Ludvigam
Albertam Maksimlllanam Bārmanim,
ka aesa 4. februārī 1922. g., aizmuguras
nosprieda viņa laulība ar Emīliju
Berraan, dz.m. Zemberg šķirt

Jelgava, 3. martā 1922. g.
Reģistr. nod. pārz. tiesn. R. Miillers.

Sekretārs Zandersons.

Jelgavas apgabalt. reģ. nodaļa,
pamatodamās az civ. ties. lik. 14607i. p.
patiņo, ka minētā tiesa, civilnodaļas
23. febr. 1922. g. atklātā sēde nolēma
reģistrēt Bukaišu Icrāi-aSzdevu sabie-
drību, Ievedot viņu kooperatīva sa-
biedrību reģistra pirmajā daļā.

Biedrības valdes sēdeklis atrodas
Bukaišu pagastā. Jelgavas apr.

Jelgavā, 27. februārī 1922. g,

Reģistr. nod. pārz. tiesn. R. MSllers.
Sekretāra pal. v. i. D. L e š i n s k i s.

Jelgavas apgabaltiesa,
«z civ. ties. ust. 293., 301. un 309. p. p.
pamata uzaicina Prlcl Teodoru Ludvigu
Ādama dēlu Ābolu, kura dzīves vieta
nezināma, £etru mēnešu laikā iera-
sties šaī tiesā, saņemt norakstus no viņa
sievas Annas Otilijas Abol, dzim. Seske,
iesudzibas raksta viņu laulības šķiršanas
lieta un no pielikumiem; laulības ap-
liecības un uzdot savu dzīves vietu
Jelgavas pilsētā.

Ja minētā laikā aicināmais neierastos,
;ietn noliks uz termiņu un izspriedis bez
riņa klātbūtnes. Ja ieradīsies, bet savu
Jzīves vietu Jelgava neuzdos, aicinā-
jumu uz tiesas sēdi un visus pārējos
oapījus atstās tiesas kanclejā.

Jelgavā, 6. martā 1922. g.
Priekšsēdētāja v. R. Miillers.

Sekretārs Zandersons.

Jelgavas apgabaltiesa,
nz civ. ties. kārt. 1967., 2011., 2014. un
2079. p. p. pamata, uzaicina visas, kam
būtu uz 3. jūnijā 1919. g. mir. Jēkabmiestā
Abe-Abrama Eidelsa atstāto manto-
jumu kādas tiesības, kā mantin., legatar.,
fideikomisariem, kreditoriem un 1.1., pie-
teikt savas tiesības šai tiesai sešu
mēnešu laikā, skaitot no sludinājuma
iespiešanas dienas .Valdības Vēstnesī*.

Termiņā nepieteiktas tiesības ieskatīs
par speķu zaudējušām. L. J* 291/22.g.

Jelgavā, 3. martā 1922. g.
Priekšsēdētāja v. A. Lauke.

Sekretārs Zandersons.

Jelgavas apgabaltiesa,
az civ. ties. kārti 1967., 2011. 2014. un
2079. p. p. pamata, uzaicina visus, kam
Dutu uz 22. maijā 1902. g. mirušā
Budbergas pagastā, Silvestra Vegis
atstato mantojumu kādas tiesības
kā mantin., legatariem, fideikomisariem,
kreditoriem un 1.1., pieteikt savas tiesības
šai tiesai sešu mēnešu laikā, skaitot
no sludinājuma iespiešanas dienas .Val-
dības Vēstnesī".

Termiņā nepieteiktas tiesības ieskatīs
par spēku zaudējušām.

Jelgavā, 3. martā 1922.g. LJ*314/22. g.
Priekšsēdētāja b. A. Lauke.

Sekretārs Zandersons.

Rīgas apgalt. reģistrac. nodaļa
az civ. pr. lik. 1460. p. pamata pa-
ziņo, ka saskaņā ar apgabaltiesas ad-
ministratīvās nodaļas lēmumu 22. februāri
1922. g. reģistrēta bezpeļņas sabiedrība
zem nosaukuma: Latvijas kredītiestāžu
darbinieku savienība.

Sabiedrības valdes sēdeklis atrodas
Rigā. Priekšsēdētāja v. E. B i 11 e.

Sekretāra p. J. O šs.

Rigas apgabalt. reģistr. nodaļa
uz civ, proc. lik. 1460". p. pamata pa-
ziņo, kasaskaņā ar apgabaltiesas admi-
nistratīvās nodaļas lēmumu 22. februārī
1922. g. reģistrēta kooperat. sabie-
drība zem nosaukuma: Ražotāju un
patērētāju biedrība „B!te".

Sabiedrības valdes sēdeklis atrodas
Jaunvāles pag.. Valkas apr.

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

līgas apgabalt. reģistr. nodaļa
sz civ. proc. lik. 1460". p. pamata pa-
z! ņo, ka_ saskaņā ar apgabaltiesas admi-
ristrativas nodaļas lēmuma 22. februāri
1922. g., reģistrēta bezpeļņas sabiedrība
zem nosaukuma; Latvijas universitātes
vācu studentu savienība.

Sabiedrības valdes sēdeklis atrodas
Rigā. Priekšsēd. v. E. Bitte.

Sekretārs (paraksts).

Rīgas apg. tiesa, 1. civilnod.,
m clv. proc. lik. 293, 295, 298, 301,
309,, 311. p. p. pamata, az Gerharda
Helnrlcha Hugo Dlerks lūgumu, viņa
prasības lieta pret Magdalēnu Annu
Dierks, dzim. Stasjunas, par laulības
šķiršanu, uzaicina pēdējo, kuras dzīves
vieta prasītājam nav zināma, ierasties
tiesā četru mēneša laikā no šī
sludinājuma iespiešanas dienas .Vaid.
Vēstnesi*.

Pie lūguma pielikti: laulības apliecība
nn apliecība par atbildētajās prombūtni,
ar norakstiem.

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

Rīgā, 3. martā 1922. g. 431470
Priekšsēdei, b. v. Minkevičs.

Sekretāra v. Stūre.

Tiesu sludinājumi.
Latvijas kafatiesa,

pamatojoties uz savu rīcības sēdes lē-
mumu un kara tiesu lik. 951. un 953. p.,
meklē atvaļināto Vidzemes divizījas
m'numetēja rotas kar. JSnl Kārļa d.
Sķibustu, kurš apvainots par noziegumu,
kas paredzēti kapa soda likumā 163,
1. pan.

Minētais Sķibusts: latvietis, luterticīgs,
zemkopis, neprecējies, dzim. 21. nov
{v. st.) 1901. gadā, Valmieras apriņķa,
Striķes pagastā piederīgs.

Personām, kurām būtu zināma viņa
uzturēšanās vieta, nekavējoši ziņot kapa
tiesai, vai tuvākai poli ījai, kūjai to
arestēt un nogādāt pēc piederības.

Kara tiesas priekšsēdētājs
pulkv.-leitn. Fr. B i r k e n s t e i n s.

Sekretārs, k. 1. scf. A. R u m p e.

Liepājas apgab. tiesa, reģ. nod.,
az civ. proc likuma 1460/71. p. pamata,
paziņo, ka saskani ar tiesas lēmumu
6. martal922. g., biedrība un viņa sa-
vienību reģistra 1. daļā ir Ievesta biedrība
zem nosaukuma: ,.Liepājas sīktirgotāju
aizsardzības savienība", kuras valde
atrodas Liepājā.

Liepājā, 11. martā 1922. g. J& 34
Reģ. nod. pārzinis: Cincels.

Par sekretāra pal. J. Aldermans.
Liepājas apgabalt reģ. nodaļa
az civ. proc. lik. 1460". p. pamata,
paziņo, ka saskaņā ar tiesas lēmumu
2. martā 1922. g., biedrību un viņu sa-
vienību reģistra L daļā ir ievesta bez-
peļņas biedrība zem nosaukuma: Sporta
biedrība „Ausma", kuras valde atrodas
Nīcas pagasta.

Liepājā, martā 1922. g. Nš 29.

Reģistr. nod. pārz. Cincels.
Par sekretāra pal. J. Aldermans.

Iespiest* vdfcrts uposrāfij».

Posines pag. valdē,
Ludzas apriņķī, 31. martā 1922. g„
pulksten 12 dienā, tiks izdota

mazāksolīšanā
pagasta zirgo mmm

(craeiHbin, aomaAeft), uz vienu gadu.
J* 913 Priekšsēdētājs (paraksts).
__ļ Darbvedis (paraksts).
Mālupes pagasta valde,

Valkas apriņķī izsludina par nozaudēta
nn tamdēļ nederīgu — kara klausības
apliecību, izdotu no 7. Siguldas kājnieku
pulka komandiera uz dižkareivja Alfrēda
Jura dēla AvSna vārda. N» 602.

. ]_ Pagasta valde.

Dažādi stadfoāj.
GrllullfOfli., Sadalies rakstn darb»
meklē nodarbošanos kā aramatted,
grāmatveža pal. vai pag. vaid dan».
Piedav. ar noteik. adr.: Pļaviņas Vietai»
pag, namā zem .Grāmatvedis*. l

PiekJIdls vilku sugas suns, saņems*?
pret izd. atlidz. Aspazijas (Teātra) &? '<
komis. velk. MB. Ja raņa īpašn. "?»
1. aprīlim nepieteiksies, tad azsM"
Sttni nar snvn maStim». 'Jt

iKMiirnvSSma^m^iS
Andreja m. Vta&ndt. priekš Daogavp.*r
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sevišķām zāģētavām un par tēstiem materiāliem
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3 Mežu departaments.

TAURKALNA VIRSMEŽNIECĪBA
pārdos vairāksolīšanā

3. aprīlī s. g., Taurkalna virsmežniecības kanclejā, pulksten
10 dienā, sekošus materiālus:

o) dedzināmu malku, 1 ari stp, atrodošos:
1) pie Lāčplēša stacijas — ap 184 kub. asis, taksētā vērtība 2250 rbj, kub asī
2) 803. verstē, starp Taurkalna un Lāčplēša stacijām, 89 kub.

asis, taksētā vērtība _ 2300 ...
3) 803. verstē, starp Taurkalna un Lāčplēša stacijām, zaru

malka 5'/3 kub. asis, taksētā vērtība 500 ...
4) 797. verstē, starp Taurkalna un Daudzevas stac. apm.

98 kub. asis, taksētā vērtība 2250 , , ,
5) 798. verstē, starp Taurkalna un Daudzevas stac. apm.

211 kub. asis, taksētā vērtība 2300 . , ,
6) 799. verstē, starp Taurkalna un Daudzevas stac. apm.

22 kub. asis, taksētā vērtība 2300 . . »
7) Iepretī Lāču mājām, starp Taurkalna un Daudzevas

stacijām, apm. 190 kub. asis, taksētā vērtība 2200 , ,

W priežu un egļu baļķus un Kārtis:
1) Taurkalna iec, Slaušena apg., apm. 1677 gab. ar apm. 17724 kub.

ped., taksētā vērtība 124068 rbļ.
2) Taurkalna iec. Muižas apg., apm. 40 gab. ar 590 k. p., taks. vērt 4130 .
3) . , Vārtuna , . 65 , , apm. 625 .... 4325 ,
4) . . Sūnas . .. . . 813 . . . . 5691 ,
5) Vitkopa , . 335 . . . 4011 .... 28084 ,
6) . .13 kvart kārtis — 1480 gab., taksētā vērtība . . . 1480 ,
7) . . 76 . . 910 . . . ... 910 .

Vairāksolīšana notiks mutiski un rakstiski. Piedāvājumi, nomaksāti ar
20 sant. zīmognodokli, iesniedzami Taurkalna virsmežniecības kanclejā, caur
Taurkalna sracija līdz 3. aprīlim š. g.,_ pulksten 10 dtenā, ar uzrakstu: .Uz
vairāksolīšanu 3. aprīli" Pie vairāksolīšanas tiks pielaistas personas, kas
iemaksas sacensības komisijai 10°/t> no piedāvātās sumas, kā drošības naudu.

Taurkalna virsmežzinis A n s o n s._____________ Darbvedis-giāmatvedis v. i. J. L a p i 1 a j s.

Dzelzsceļu uirsvaldes I. ceļu iecirkņa priekšnieks
izsludina uz 1. aprili 1922 g., pulksten li dienā

m' KONKURSU =?
uz asenizācijas darbiem visā Rīgas mezglā
un uz linijas Šķirofava-SkrTveri (ieskaitot).

Rakstiski piedāvājumi, nomaksāti ar 40 rbļ. zīmognodokli, uzrādot cenu
par kub. metru no tīrāmās bedres vai 1 mucas izvešana (uzrādot mucas tilpumu)
iesniedzami līdz 1. aprīlim S.3. slēgtas aploksnes I. ceļu iec.kantorī, Rīgas I. st. ist. 25
ar uzrakstu „TJz konkursu 1. aprili 1922. g." Pielaižama ari mutiska sacīkste.
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