
Latvijas Satversmes Sapulces
1922. g. 31. marta kopsēdē
pieņemtais

Likums
par politisko vienošanos starp Igauniju, Latviju, Poliju un Somiju.

I.
1922. g. 17. marta Varšava parakstītā politiskā vienošanas starp Igauniju,

Latviju, Poliju un Somiju ar šo likumu pieņemta un apstiprināta.

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

arī vienošanās, kura stājas spēkā vienošanās 8. pantā minētā momentā.

J. Čakste, Satversmes Sapulces prezidents.
R. Ivanovs, Satversmes Sapulces sekretārs.

Politiska vienošanās
starp Igauniju, Latviju, Poliju un Somiju

Ārlietu ministri:
b

V. E. Antons Piips, Igaunijas repu-
blikas ārlietu ministrs,

V. E. Sigfrids A. Meierovizs, Latvijas
republikas ministru prezidents
un ārlietu ministrs,

V. E. Konstantīns Skirmunts, Polijas
republikas ārlietu ministrs,

V. E. Rūdolfs Holsti, Somijas re-
publikas ārlietu ministrs,

sanākuši kopā Varšavā, 1922. g. 13. marta
konferencē, uz Polijas valdības uzaici-
nājumu un saskaņā ar 1921. g. 29. jūlija
Heisiņforsas konferences lēmumu,

vēlēdamies nostiprināt savstarpigo
politisko un ekonomisko interešu
kopību,

vēlēdamies nostiprināt labvēlīgi ie-

vadītas savstarpējās attiecības,
būdami ciešā pārliecībā, ka miera
uzturēšana Austrumeiropā ir nepie-
ciešams noteikums tās ekonomiskai
attīstībai,

vienojās par sekošiem noteikumiem:
I. pants. Varšavas konferencē repre-

zentētās valdības apstiprina, ka tās sav-
starpīgi atzīst miera līgumus, kuri ir iz-
beiguši kara stāvokli 1920.g. 2. februārī
s*arp Igauniju un Krieviju, 1920. g. II.
augusta starp Latviju un Krieviju, 1920.
8- 14. oktobrī starp Somiju un Krieviju
"tt 1921. g. 18. martā starp Poliju no
vienas puses un Krieviju, Ukraini un
Baltkrieviju no otras puses.

H- pants. Konferencē reprezentētās
valdības apņemas neslēgt nekādu tieši
vai netieši pret vienu no viņu attiecīgam
valstīm vērstu līgumu.

Jfl. pants. Lai radītu pilnīgu skaidrību
"avstarpejās attiecībās un nodrošinātu
sinis attiecībās atklātību, katrai no kon-
*erence reprezentētām valdībām turpmāk

Accord politloue
ertre l*Esfhonie, la Finiande, la Lettonle

et la Polosne.
Les Ministres des Affaires Etrangēres,

ā savoir:
S. E. M. Antoine Piip, Ministre des Af-

faires Etrangēres de la Rēpubli-
que d'Esthonie,

S. E. M. Rudolf Holsti, Ministre des Af-
faires Etrangēres de la Rēpubli-
que de Finiande,

S. E. M. Zigfrīds A. Meierovics, Prēsident
du Conseil et Ministre des Af-
faires Etrangēres de la Rēpubli-
que de Lettonie,

S. E. M. Constantin Skirmunt, Ministre
des Affaires Etrangēres de la
Republique de Pologne,

s'ētant rēunis en Confērence ā Varsovie
le 13 mars 1922, sur l'inivitation du
Gouvernement polonais et conformēment
ā la dēcision de la Confērence de Hel-
singfors en datē du 29 juillet 1921,

soucieux d'affirmer la communautē
de Ieurs intērēts pofitiques et ēcono-
miques mutuels,

dēsireux de raffermir leurs relations

rēciproqnes si heureusement inaugurēs,
fermementconvaincus que le maintien

de la paix en Europe Orientale est une
conditon indispensable de son relē-
vement ēconomique, ont convenu des
dispositions suivantes:

Article I. Les Gouvernements reprē-
sentēs ā la Confērence de Varsovie, con-
firment la reconnaissance rēciproque des
Traitēs de Paix qui ont terminē l'etat de
guerre ā la datē du 2 fēvrier 1920 entre
l'Esthonie et la Russie, ā la datē du 11
aoflt 1920 entre la Lettonie et la Russie,
ā la datē du 14 octobre 1920 entre la
Fīnlande et la Russie, et ā la datē du
18 mars 1921 entre la Pologne d'une
part et la Russie, l'Ukraine et la Ruthēnie
Blanche de l'autre.

Article II. Les Gouvernements reprē-
sentēs ā la Confērence s'engagent ā ne
conclure aucun accord diriģē d'une facon
directe ou indirecte contre l'un de leurs
Etats respectifs.

Article III. Pour mettre Ieurs mutuels

rapports en pleine clartē et pour en ga-
rantir la sincēritē, chacun des Gouverne-
ments reprēsentēs ā la Confērence sera

jāpaziņo trim pārējām valdībām starp
viņu un vienu vai vairākām citām valstīm
slēgto līgumu teksti.

IV. pants. Konferencē reprezentētās
valdības apņemas vistuvākā nākotnē
ievadīt sarunas, lai noslēgtu savā starpā
vēl trūkstošus administratīvus un saim-
nieciskus līgumus un konvencijas, pirmā
kārtā, tirdznieciskus līgumus un konsu-
lāras, optacijas un izdošanas konvencijas.

V. pants. Valstīs, kurās atrodas tautu
minoritātes, piederošas pie vienas no
pārējo vienošanās slēdzēju valstu vairā-
kuma tautibas, garantē šīm minoritātēm
visas tiesības un brīvibas, nodrošinot
tam viņu kultereli-nacionālu organizāciju
pastāvēšanu un brīvu attīstību.

VI. pants. Konferencē reprezentētās
valdības vienojas, ka visus konfliktus un
strīdus starp viņu attiecīgām valstīm tās
izšķirs vienīgi miera ceļā. Visos svarī-
gākos jautājumos tās griezīsies pie šķīrēj-
tiesas, kura bauda uzticību uz ieinteresēto
valstu kopīgas vienošanās pamata vai pie
ad hoc izvēlētiem šķīrējtiesnešiem, vai
pie starptautiskās tiesas, saskaņā ar Tautu
savienības līgumu.

VII. pants. Varšavas konferencē rep?e-
z£T!t§tā3 valstis apliecina, ka gadījumā,
ja vienai no tām uzbruktu kāda cita
valsts, bez izaicinājuma (provocation) no
viņas puses, tās ievēros labvēlīgu izturē-
šanos attiecība pret valsti, kurai uzbrukts,
un nekavējoties vienosies par vajadzīgiem
soļiem.

VIII. pants. Šī vienošanās slēgta uz
5 gadiem, skaitot no pēdējās ratifikācijas
nodošanas dienas, un tiek uzskatīta par
pagarinātu no gada- uz gadu, ja seši
mēneši iepriekš nav uzteikta.

IX. pants. Šī vienošanās ratificējama
un ratifikācijas iesniedzamas ārlietu mi-
nistrijai Varšavā.

Sastādīta Varšavā, 4eksemplāros 1922. g.
17. marta.

Parakstījuši:
Z. A. Meierovics.
Ant. Piip.
Rudolf Holsti.
Skirmunt.

tenu de communiquer dēs ā prēsent aux
trois autres Gouvernements le texte des
traitēs conclus entre lui et un ou plu-
sieurs autres Etats.

Article IV. Les Gouvernements reprē-
sentēs a la Confērence s'engagent ā en-
tamer dans le plus bref dēlai des nē-
gociations en vue de conclure entre
eux ceux des Traitēs et conventions ad-
ministratifs et economiques qui feraient
encore dēfaut, et en premier lieu des
Traitēs commerciaux et des conventions
consulaires, d'option et d'extradition.

Article V. Les Etats dans lesquels se
trouvent des minoritēs ethniques ap-
partenant ā la race numeriquement su-
pērieure de l'un des autres Etats con-
tractants, garantissent ā ces minoritēs
tous les droits et libertēs leur assurant
la conservation et le libre dēveloppement
de leurs organisations culturelles natio-
nales. *

Article VI. Les Gouvernements re-
prēsentēs ā la Confērence conviennent
de rēgler exclusivement par des movens
pacifiques tout litige ou contestation entre
leurs Etats respectifs. Dans toutes les
questions d'une plus haute portēe ils
auront recours ā l'arbitrage confiē d'un
commun accord des Etats intēressēs, soit
ā des arbitres choisis „adhoc", soit ā la
Cour de Justice Internationale, confor-
mēment au Pacte de la Sociētē desNations.

Article VII. Les Etats reprēsentēs ā
la Confērence de Varsovie dēclarent
qu'au cas ou l'un d'eux serait attaquē
sāns provocation par un autre Etat, ils
observeront une attitude bienveillante ā
l'ēgard de PEtat attaquē et se concerte-
ront immēdiatement sur les mesures k
prendre.

Article VIII. La durēe du prēsent
accord sera de cinq ans, ā partir de la
datē du dēpot de la derniēre ratification
et sera prolongēe par tacite, reconduction
d'annēe en annēe, sauf dēnonciation de
six mois d'avance.

Article IX. Le prēsent accord sera
ratifiē et les instruments de ratification
seront dēposēs au Ministēre des Affaires
Etrangēres ā Varsovie.

Fait ā Varsovie, en quatre expēditions,
le dix-sept Mars l'an mille neuf cent
vingt-deux.

(signē) Z. A. Meierovics.
„ Ant. Piip.

Rudolf Holsti.
Skirmunt.

Valdības iestāžu
paziņojumi.

Paziņojums

visām valsts iestādēm un valsts darbi-
niekiem Rīgā.

Valsts medicīniskā perso-
nāla, slimnīcu, ambulances

un aptieku saraksts.
Rīgā:

Valsts ierēdņu centrālā ambulancē, Baz-
nīcas ielā J* 18, pieņem katru darba
dienu:
Iekšējās slimības — Dr. Šķipsna, no

pulksten 3 līdz 4.
Iekšējās slimībās — Dr. Matvejs, pirmdie-

nās, otrdienās, ceturtdienās, piekt-
dienās un sestdienas no 3 līdz 4,
trešdienās no pulksten 2 līdz 3.

Sirds un plaušu slimībās — Dr. Džon-
sons, no pulksten 5 līdz 6.

Plaušu slimībās — Dr. Kreismans, no
pulksten 12Va līdz 17a.

Sieviešu slimības — Dr. Lazdiņš, no
pulksten 12 līdz 1.

Sieviešu un ķirurģiskās slimībās — sie-
viete-ārste Dr. Mežanc, pirmdienās,
otrdienās, ceturtdienās, piektdienās
un sestdienās no 3 līdz 4, trešdie-
nās no pulksten 2 līdz 3.

Bērnu un iekšējās slimībās — Dr. Kivickis,
no pulksten 5 līdz 6.

Nervu slimībās — Dr. Kalniņš, no pulk-
sten 2 līdz_ 3.

Ādas, venēriskas un pušļf slimības —
Dr. Brants, no pulksten 5 līdz 6.

Adas un venēriskās slimībās — sieviete-
ārste Mazkalniņ, otrdienas, ceturtdie-
nās un sestdienās no pulksten 3 līdz 4.

Vecmāte-masažiste — A. Radziņ, no pulk-
sten 3 līdz 5.

Zobu slimniekus pieņem no pulksten 11
dienā līdz «6/2 vakara.

Bez tam mājās pieņem :
Ausu, kakla un deguna slimībās — Dr.

Bergs, Marijas ielā 11, ko pulksten
4 līdz 5.

Acu slimības — Dr. Jansons, Elizabetes
ielā 16 no pulksten 10 līdz 12,
4 līdz 5.

Sludinājumu maksa:
. a) tiesu sludinājumi līdz 30 vien-

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

pw l mēnesi 90 ibļ. — kap.
par atsevišķu numura: saņemot

ekspedicijā 3 , 25 .
Pie atkalpārdevējiem...... 3 . 75 .

Latvijas valdības jgft» oficiāls laikraksts
Iznāk katru dienu, izņemot J^y^^^W^^^

svētdienas

un svētku dienas

Redakcija:
^^^^Š^^^^^^^ Kantons un ekspedicijā:

Rīgā, pilī N°2. Tel. Ns 9-89
^^^^^^^^^

R̂īgā, pilī Ns 1. Tel. M> 9-57
Runas stundas no 11—12 ^^%Mļl*&*W Atvērts no pulksten 9—3

Latvijas Satversmes Sapulcē pieņemtais:
Likums par politisko vienošanos starp

Igauniju, Latviju, Poliju un Somiju.
Ministru kabineta sēde 1922. g. 6. aprilī.

( laists tipogrāfijas paziņojams.
Pārejot no š. g. 1. aprija uz Jaunu (autonomu) norēķināšanas kārtibu, valsts

tipogrāfija lūdz visus savus klientus: ,.ValdIbas Vēstneša"abonentus, sludinātājus
un citu drukas darbu pasūtītājus, turpmāk visas tipogrāfijai pienācīgās naudas
sumas iemaksāt valsts krāj- un kreditbankas nodajās nevis uz § 31., p. 3, kā tas
notika līdz šim, bet uz valsts tipogrāfijas

tekošo rēķinu,
kurš atklāts katrā nodaļā uz centralbankas rīkojumu. Visas sumas, kuras iemaksās
pēc vecās kārtības (uz § 31., p. 3.), tipogrāfija neatzīs par samaksātām.



Ķirurģiskas slimības — Dr. Jaunzems,
liela Ņevas iela 13, no pulksten

_ 5 līdz 6.
Grūtos saslimšanas gadījumos uz mājām

var izsaukt sekošus ārstus:
Dr. A. Liepiņš—Aleksandra ielā J* 114.
Dr. J. Miilenbachs — Marijas ielā te 55.
Dr. K. Rozenkalns — lielā Maskavas ielā

te 141.
Dr. J. Kašins — liela Nometņu ielā JMš 17.
Dr. J. Lejnieks — Torņkalnā, Jelgavas

šosejā te 35-a.
Dr. A. Steinhards — Slokas ielā J* 11.
Dr. J. Širons — Pēterpils šosejā te 77.
Dr. B. Hjords — Čiekurkalnā, I. garā

linija te 38-a aptiekas namā.
Dr. P. Kalniņš — Karlines ielā te 2, dz. 7.
Dr. H. Kaugars — Tilta ielā te 12.

Dzemdēšanas palīdzību sniedz sekošās
vecmātes:

1) A. Durdiņ — Matisa ielā te 22,
dzīv. 15.

2) M. Lapiņ — Stabu ielā J*55, dz.2.
3) M. Celm — Gertrūdes ielā J* 53,

dzīv. 1.
4) E. Krastiņ — Avotu ielā te 8, dz. 2.
5) E. Tom-Erin — Marijas ielā Ne 67,

dzīv. 7.
6) E. Staltan — Kuģu Ielā J* 13, dz. 7.
7) M Ruben — Aleksandra ielā J* 122,

dzīv. 11.
8) ,K. Jēkobson — Torņkalnā, Jaunā

Jelgavas šosejā te 38, dz. 11.
9) L. Laugal - Avotiņ — Pauluči ielā

te 10, dz. 15. *
10) A. Gaigal — Terbatas iela te 55 a,

dzīv. 3.
11) M. Brunav — Zasulauka, Annas-

muižas ielā te 8.
12) K. Meijer — Aleksandra ielā te 186,

dzīv. 2.
13) E. Vitovskij — Dzirnavu ielā te 3,

dzīv. 22.
14) M. Puliņ — Vecmīlgravī, III. linija 40,

dzīv. 2.
15) N. Ozoliņ — Marijas ielā telS

^
dz.12.

16) L. Teikman — Romanova ielā te 29,
dzīv. 39.

17) M. Keipenvarlic — Aleksandra iela
te 6, dzīv. 1.

18) J. Puriņ — liela Maskavas iela
te 154, dz. 1.

19) J. Zalaman — Aleksandra iela
te 94, dz. 3.

20) L. Steinbergs — Aleksandra iela
te 176, dz. l._

21) L. Stul — liela Nometņu iela te 5.
22) J. Deigel — Jelgavas šoseja.
23) E. Hencel — Sadovņikova ielā

te 37, dz. 2.
24) O. Treiman — Zvaigžņu iela te 13,

dzīv. 6.
25) A. Radziņ — Marijas ielā Ne 43,

dzīv. 5.
26) A. Riekstiņ — Aleksandra ielā

te 100, dz. 49.
27) E. Šmidt - Cīrul — Marijas iela

te 10-a, dz. 4.
28) E. Celm — Ģertrūdes ielā te 24,

dz. 18.
29) E. Peterson — liela Ņevas iela
j! te 25, dz. 2.
30) L. Matison — Matisa iela te 35,

dzīv. 2.
31) A. Rozenberg — Marijas ielā

te 10-b, dz. 16.

Slimnīcas:

I. Rīgas pilsētas slimnīca — Bruņinieku
ielā te 5.

Sarkanā krusta slimnīca — Ērgļu iela te 3.
Aleksandra augstumu slimnīca — Ap-

tiekāru ielā.
Sarkankalna slimnīca — Duntes ielā

te 16/22.
Aptiekas:

1) P. Brandta — Marijas ielā te 3.
2) N. Kizericka — Šķūņu ielā te 20.
3) P. Buchardta — Kaļķu ielā te 26.
4) V. Klau — Elizabetes un Strēlnieku

ielu stūrī.
5) K. Bauma — Rumpmuižas ielaNil.
6) E. Dormaņa — Daugavgrīvas iela 3,
7) V. Fokka — Aleksandra ieja te 2.
8) J. Bordes — Ģertrūdes ielā te 79,
9) N. Cinnius — Aleksandra ielā 101,

10) F. Lichingera — Jelgavas šoseja 11,
11) E. Roziša — Suvorova iela te_ ZA
12) M. Jaucha — Čiekurkalnā, I. linija 38
13) J. Pulkovska — Sarkandaugava, Ap-

tiekāru ielā te 16.
14) M. Verbatus — Dzirnavu iela te 43
15) Rēdera — Kaļķu ielā te 14.
16) P. Austriņa — Marijas iela te 49
17) Brieža — Kungu ielā J* 20.
18) Vecpilsētas — Audēju iela te 15.
19) Rīgas pilsētas — Jekaba_ iela te 9
20) Kucbach . Juglas" — Pēterpils šo-

sejā te 112.

Ārstu komisiju sēdes notiek katru treš-
dienu no pulksten 3 līdz 4 centrālā
ambulancē.

1922. g. 5. aprilī. te 40926.

Departamenta direktors'
R. Veidemans.

Veselības nodaļas vadītājs
Dr.A. L a z d i ņ š

Paziņojums.
Sakarā ar lūgumiem, kuri tika iesniegti

bēgļu komisijai Krievijā dēļ piederīgo
uzmeklēšanas, ziņoju, ka „Krievijas cen-
trālās izpildu komitejas ziņās" ir ievie-
toti attiecīgie sludinājumi par visiem
meklējamiem pilsoņiem. Visas atbildes,
kuras līdz šim uz minēto sludinājumu
pamata pienākušas bēgļu komisijā, ir
nosūtītas piederīgiem. Ziņas, kuras pie-
nāks turpmāk, izsūtīs optacijas komisijas
transporta nodaļas vadītājs Plūme (līdz-
šinējais bēgļu komisijas darbinieks).

Ed. Šķipsna,
Latvijas pilnvarotais bēgļu lietās

Krievijā.

Iecelšanas.
Rīkojums J* 22.

Satiksmes ministrs š. g. 1. aprilī apstiprinājis
amatā aprigķa ceļu inženieri Daugavpilī Žani
Komisāru.

Rīgā, 1922. g. 4. aprilī.
Šoseju un zemesceļu valdes direktors,

inženieris A. S i k s ne.
Kanciejas pārzinis 2. V a 1d m a n s.

Valdības darbība.
Ministru kabineta sēde

1922. g. 6. aprilī.
1. Pieņem noteikumus par lauku

dzīves atjaunošanu un nolemj tos izslu-
dināt pārvaldes kārtībā.

2. Uzņem Latvijas pavalstniecībā 239
personas, noraida 59 personu lūgumus
dēļ uzņemšanas Latvijas pavalstniecībā.

3. Apstiprina aizdevumus rūpniecības
atjaunošanai.

4. Apstiprina Jelgavas komercbankai
40.000 zelta franku lielu aizdevumu.

5. Nolemj piešķirt mirušā Rīgas ,poli-
techniskā institūta bibliotekāra Kārļa
Leilanda atraitnei ikmēnešus 1200 rbļ.
lielu valdības pabalstu.

Prese

Lletava un Varšavas konference.

BPostimees* raksta 3. aprilī:
Varšavas konferencē starp Poliju, So-

miju, Igauniju un Latviju parakstītais
līgums padarijis nervozu nevien Krieviju,
bet ari Vāciju un Lietavu. Lietavas mi-
nistru prezidents satversmes sapulces
vecāko padomē nosaucis šo līgumu par
« nedraudzīgu Lietavai".

Tāds šis līgums nebūt nav. Igauņiem
nav ne mazākā iemesla uzteikt Lietavai
savu draudzību, jo Lietavas un Igaunijas
intereses nav pretējas. To pasu var
teikt arī par Somiju. Tāpat arī ar
Poliju Igaunijai un Somijai var būt tikai
draudzīgas attiecības, jo nav nekāda
iemesla domu starpībām. Latvijas attie-
cības ar Lietavu ir draudzīgas. Ar
Poliju Latvijai gan ir bijušas nesaskaņas,
tomēr tās izšķirtas mierīgā garā.

Šādām attiecībām valdot ir gluži da-
bīgi, ka šīs valstis apvienojas, jo tām
jāaizstāv kopējas intereses pret Krieviju;
bez tam šīm valstīm, Somiju izņemot,
draudējušas briesmas arī no rietumiem.
Vienmēr esam turējušies pie domām, ka
Baltijas savienībā jāpiedalās tiklab Lie-
tavai, kā Polijai. Bet mums jārēķinās arī
ar tām grūtībām, ar kādām saistās Poli-
jas-Lietavas attiecību nokārtošana. Ne-
gribam būt par tiesnešiem starp šīm
abām valstīm, esam vienmēr vēlējušies,
lai šo abu valstu attiecības drīzumā no-
kārtotos, jo ar to stāv sakarā Baltijas
savienības apmēri.

Neskatoties uz visiem mēģinājumiem,
Lietavai un Polijai vēl nav izdevies no-
kārtot savas attiecības pašām. Tās grie-
zās pie šķīrējtiesas, bet bez panākuma.
Te pelna ievērību tas apstāklis, ka šķīrēj-
tiesnesis Himanss atrada par vajadzīgu
Lietavu zināmā mērā saistīt ar Poliju.
Vēlāk gan viņš sava pirmā priekšlikuma
vietā izstrādāja jaunu, tomēr ari te var
manīt tādas pašas tieksmes.

Kāpēc šķīrējtiesnesim šādas tieksmes ?
Lietavas un Polijas kopējā vēsture atstā-
juse lielu iespaidj uz Lietavas likteni.

Polijas I un Lietavas savienībā pārsvars

bija Polijas pusē. Polijai bija augstāka
kultūra, un Lietavas augstāka sabiedrība
sāka veidot savu dzīvi pec poļu aug-
stākās sabiedrības parauga un ierada
lietot poļu valodu. _ Ja ņemam Lietavas
agrāko galvas pilsētu Viļņu un tas ap-
kārtni, tad redzam, ka poļu valodate
izspieduse leišu valodu. Arī tagadēja
galvas pilsētā Kaunā leiši neieguva pār-
svaru pilsētas vēlēšanas.

Lietavai no vairāk pusēm taisīti pār-
metumi, ka ta draudzējas ar Vāciju. Iz-
teiktas domas, ka savas attiecības ar Po-
liju Lietava pa daļai atrodas zem vācu
iespaida. Poliju visvairak_ aizkāris tas,
ka Lietava savā laikā atļāva krievu lie-
linieku pulkiem iet cauri Lietavai un
ielenkt poļu karaspēka labo spārnu. Tā-
pēc poļu militārās aprindas tiecas atšķirt
Lietavu no Krievijas. Šo atdalīšanu uz-
deva ģenerālim Žeļihovskim. Jaunais
Lietavas ārlietu ministrs Jurgaitis gribēja
vest ar Poliju sarunas par attiecību no-
skaidrošanu, bet prasīja ģenerāļa Žeļi-
hovska kareivju aizsaukšanu no Viļņas
un apkārtnes. Uz to Viļņas seims at-
bildēja ar lēmumu par pievienošanos
Polijai.

Tā tad taisni pēdējā laikā attiecības
starp Poliju un Lietavu paasinājušās, un
nav paredzams, ka tās tūliņ uzlabosies.
Ko lai būtum tādos apstākļos darījuši?
vai bija jāgaida,līdz attiecības nokārtojās ?
To nepieļāva priekšā stāvošā Dženovas
konference, kur apsvērs mūsu svarīgākās
kopējās intereses, kuras neviena valsts
viena pate nevarētu pienācīgi aizstāvēt.

Varšavas līgums nav pārgrozījis mūsu
attiecības ar Lietavu. Šīs attiecības vai
būt tikai draudzīgas. Cerēsim, ka reiz
nokārtosies Lietavas attiecības ar Poliju,
un mēs varēsim apsveikt Lietavu ka
Baltijas savienības locekli.

Jaunas valstis.

Čechoslovaķija.
Ārējais aizņēmums.

Londonā, 6. aprilī. (Reuters.) Pa-
rakstīšanās uz Čechoslovaķijas 8°/o aiz-
ņēmumu — 2.800.000 mārc. sterliņu —
nobeigta. Visas obligācijas pārdotas.

LTA.

Ārzemes

Franclla Dženovas konferencē.
Parizē, 6. aprilī. (Reuters.) Poankarē

devis franču delegācijai, kas izbrauc uz
Dženovas konferenci, pēdējās instrukcijas ;
viņš uzsver, ka tiem stingri jāaprobežo-
jas vienīgi ar saimniecisko jautājumu
iztirzāšanu uu jāatsakās apspriest poli-
tiskus probiemus. Poankarē atgādina, ka
neviens lēmums nevarēs stāties spēkā
bez parlamenta apstiprināšanas. LTA.

Māksla

Nacionāla teātri šo trešdien pirmo-
reiz gāja par skatuvi A. S a u 1 i e š a
jauna drāma BLīgol" . Šo nosaukumu
drāma dabūjusi no tam, ka viņas darbība
iesakās Jāņos ar līgošanu un uguņošanu
un nobeidzas tāpat Jāņos. Citādi gan
drāmai īstenībā maz sakara ar Jāņu
priekiem un līgsmību — viņas pamat-
krāsa ir sērīgums. Drāmas galvenā per-
sona, Kalnainu Vaivars, ir skaidra, ideāla
dvēsele, kurš tūliņ pirmajos Jāņos pēc
garākas izrunas ar savu iemīļoto jaunavu
Mariju Egli šķiras no tās, tādēļ kā
sajūt iekšķīgu nesaskaņu savā starpā.
Otra cēliena redzam Vaivaru kā pavisam
neapmierinātu un iekšķīgi sagraustu,
kas grib pārdot savas mājas un doties
kur projām. Bet radi un draugi („Iabi
ļaudis")_ viņu pierunā apprecēties — lai
būtu mājas saimniece, kārtības turētāja
un .glābēja no vientulības krēslības".
Par tādu viņš uz ātru roku izraugās
turpat uz viņa rentnieku atbraukušo
pilsētas viešņu Almu Puķīti. Bet ši
Vaivara savienošanas ar viņam iekšķīgi
pilnīgi svešu un vienaldzīgu cilvēku ir
viņa nelaimes pēdējais un vislielākais
posms, sevišķi vel ievērojot, ka viņam
gadās vel satikties un tā sakot izlīgt ar
savu Mariju. Šī intima satikšanās un
pec tam traģiska izšķiršanās iznāk taisni
pašos beidzamos Jāņos, kuros svin prie-
cīgas kazas kāds cits jauns pāris —
vietējais puisis ar savu izredzēto. Tā
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tad lugā jaucasprieki ar bēdām, līg3mj
„līgo" ar sērīgam apcerēm, pat dziļu
iekšēju izmisumu . . . gluži kā jau
ikdienišķa dzive,_ pie kam galveno
vietu ieņem, ka jau teikts, sērīga
puse. Pa starpām šim galvenajam pa.
vedienam iepīti luga daudzi interesanti
skati un _ dialogi iz lauku ļaužu, tiklab
vīriešu ka sieviešu (sevišķi pēdējo)
dzīves un psichikas, kas lirisko lug,)
vietvietām labi ^dzīvina. Tie visi rāda
smalka un . ievingrināta rakstnieka gaumi
un izpratni.

Izrāde Mierlauka vadība bija labi sa.
gatavota. Aizrādot tikai_ uz galvienakām
lomām, jāsaka, ka_ J a n i s L e j i n J
(Miķeļa Vaivara loma), A. Mi er lauks
(Līcis), Jūlija Skaidrite (Alma
Puķit), tāpat Lilija Ērika (Marija
Egle) izpildīja ļoti labi savas lomas.
Minams vēl A u g u s t s Gulbis, kas
raksturīgi izpildīja gaudulīga rentnieka
lomu. A.

Nacionālais teatrs. Piektdien, 7. ap-
rilī, A. Saulieša drāma BLīgo" , kura
pirmizrādē publika uzņēma ar dziļu uz.
manibu un piekrišanu. Cenas šoreiz ze-
mākas nekā pirmajā izrāde. Sestdien, 8.
aprilī, Zeltmata laikmeta luga .Mēr-
nieku laiki Slaļa va". Svētdien,
9. aprili, pulksten 2 diena Jārviluomas
„Z i e m e ļ n i ek i"._ Pulksten 7 vakarā
Raiņa traģēdija .Jāzeps un vi ņa
brāļi*.

Tirdzniecība un
rūpniecība.

Kurs &
Rīgas biržā, 1922. gadā 7. aprilī.

Zelta franks (0,29032 gr.) . . 50.00
Amerikas dolārs . ...... 251.25-257.25
Angļu mārciņa 1108—1128
Francijas franka 23.00-23.50
Beļģijas franka 2125—21.75
Šveices franks 49-50
Zviedrijas krona ...... 6625-67.25
Norvēģijas krona 4575—46. 75
Dānijas krona 5325—54. 25
Ccchijas krona 503—5.13
Holandes guldenis ..... 95.75—97.25
Vācijas marka 0.79-0.84
Somijas marka 4.87—4.97
Igaunijas marka 0.70—0.75
Polijas marca ........ 0.00—0.08
Padomes rbļ —
10 rbļ. zelta 1250.00
Zelts 95 00
Sudrabs 00.00

sīks 00.00

Valsts krāj- un kredītbanka
j.Filedmani», K. Bērziņi

Telegramaa
(Latvijas telegrāfa aģentam* irasemjn telegimas» l

Maskavā, 5. aprilī. (Radio). Cii
paredzams, pa Berezinas upi šogad
pludinās ļoti daudz koku. Sagatavots
daudz materiālu pludināšanai uz Poliju
un Latviju.

Eilvezē, 6. aprilī. (Radio). _?a
Arģentinas prezidentu ievēlēts līdzšinējais
Argentīnas sūtnis Parizē Alvears.

Parizē, 6. aprilī. (Radio). Parlamenti
ārlietu komisija apstiprinajuse priekš-
likumu par 55 miljonu liela avansa iz-
sniegšanu Austrijai.

Parizē. 6. aprilī. (Radio). Ungārijas
ģenerālprokurors izdevis, pavēli konfiscēt
visus laikrakstus, kuri ievietojuši legin-
mistu proklomaciju, ka erchercogs OM
uzskatams par Ungārijas ķēniņu.

Parizē, 6. aprilī. Rumānijas senāts
otrdien pieņēmis likumu par BesarabiJ»
pievienošanos Rumānijai. Prese uzsveji
ka ar to esot nostiprināts Rumānijas stā-
voklis Dženovas konferencē pret iespēj»'
mam lielinieku prasībām.

Londonā, 5. aprilī. Loid-DžoriJ
izbrauca uz Dženovas konferenci piektdie»
kopa ar Lordu Kersonu, finansu mim^
Hornu, kara ministri Hortingtonu-Evans»
un vairākiem ekspertiem.

Redaktors: M. Ārons.
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Jelgavas apgabaltiesa,
pamatodamās uz savu 1922. gada
nolēmumu, uzaicina to personu, kuras
rokās atrodas obligācija par 8500 c. rbļ.,
izdota no 3āņa lauta uz Donas
zemes bankas vārda, kor. 1911. g.
24. febr. zem Nr. 633 uz Jelg.(Dobeles)
apriņķī, Lielsesavas pagastā „Eigen-Odiņ"
mājām zemhip. Ns 4491, jeb kuram būtu
kādas tiesīb.vai prasīb.uz minēto oblig.,ie-
sniegt to šai tiesai un pieteikt savas
tiesības un prasības sešu mēnešu laikā,
skaitot no sludinājuma iespiešanas die-
nas .Valdības Vēstnesī".

Ja minētā termiņā obligāciju neiesniegs,
un prasības jeb tiesības nepieteiks,
tiesa to atzīs par samaksātu un lūdzējai,
Donas zemes bankai, kura uzdodas sevi
par min. obligācijas īpašnieci, dos tie-
sību prasīt ša parāda dzēšanu zemes
grāmatās.

Jelgavā, 14. martā 1922. g. LKs341/22
Priekšsēdētāja v. M a t i s on s.

Sekretārs Zandersons.

Liepājas apgabaltiesa,
saskaņā ar savu (ēraumu 6. martā
1922. g., pamatojoties uz 18. marta 1920.g.
likuma un civ. proc. lik. 2063.
un 2084. p. p. uzaicina obligācijas tu-
rētāju, kura izdota par 2700 rbļ. uz
Donas zemes bankas vārda un 1913. g.
3. aprilī nostiprināta uz Matisam Matisa
d. Klestrovam piedererošas nekustamas
mantas Kuldīgas apr. un pagastā ,Maz-
Kracnieku* māju zem krep. J* 2263,
mēneša laikā, skaitot no sludinājuma
iespiešanas dienas, ierasties tiesā, līdz-
ņemot minēto obligāciju.

Pie kam tiek aizrādīts, ka pēc
minētā termiņa notecēšanas, ari
obligācijas turētāja neierašanās ga-
dījumā, parādu atzīs par samaksātu
piešķirot lūdzējiem tiesību pieprasīt
parāda izdzēšanu iz zemesgrāmatām.

Liepājā, 13. martā 1922. g. N»«82/22.
Priekšsēdētāja b. V. BīnenŠtams.

Par sekretāru B. Zumberg.

Kalkūnes pagasta tiesa
ar šo uzaicina 1915. g. mirušā ša pag.
Niderkuma māju īpašnieka Mārtiņa Bar-
kovska mantiniekus, parādu devējus un
ņēmējus pieteikt savas tiesības un pra-
sības uz nel. atstāto mantību sešu
mēnešu laikā, skaitot no ši sludi-
nājuma iespiešanas .Valdības Vēstnesī*.

Priekšsēdētājs E. Brezinskij.
Darbvedis R a k o v i Č.

Lūdzas apriņķa IV. iet. miertiesnesis,
saskaņa ar savu š. g. 14. marta lē-
mumu, civ. proc. lik. 1401. _p. X. sēj.,
1. d. 1239. p. paziņo, ka "pēc 1919. g.
6. janvārī Rundanu pagasta, Kleščevu
sādžā mirušā Pāvela Ivana
dēls Drozdova ir palicis man-
tojums, un uzaicina visus, kam uz šo
mantojumu vai sakara ar viņu būtu
kādas tiesības, ka mantiniekiem, pie-
teikt šīš tiesības sešu mēnešu laikā,
skaitot no ša sludinājuma iespiešanas
dienas .Vaid. Vēstnesī*.

Daugavpilī, 14. martā 1922. g. M> 397»
Miertiesnesis Kalniņš.

JELGAVAS KOMERCBANKAS
Bilance uz 1. janvāri 1921. g.

Aktivs Centrālē. Nodaļā. Kopā.AktR- K. R. K. R. K-
me 50

'640 45 ^O.444 - 221,084 45
Tekošs rēķins Valstsbanka . . . . . 49,743 45 — _ 49,743 45
Tekošs rēķins privatkreditiestades. . . 823,508 90 5,409 95 828,918 85
Tataki noguldījumi zem spec. nosacījum. 112,000— — _ 112,000 —
Biedru dalās citās kredītiestādes . . . 3,360 45 -* l_ 3,350 45
Rankai piederoši vērtspapīri 128,745 55 27,274 70 156.020 25
Diskontēti .vekseļi 343,64920 358,54535 702,19455
Diskontēti zolo vekseļi. . . . _. . . 74,012 — 260,632 - 334,644 —
Sneciali tekoši rēķini nodrošināti ar

vērtspapīriem un obligācijām ._ . . 3,425,014 05 316,962 55 3,741,976 60
fipec tek. rēķ. nodrošināts ar precēm . 152,758 40 497,486 20 650,244 60
Bankas nekustams īpašums ..... 40,533 35 — — 40,533 35
Bankas inventārs 6,998 — — _ 6,098 —
Ārzemju valūtas konts 24,366 65 21,829 65 46,196 30
Pigas nodaļas konts 278,227 05 — — 278,227 05
Jelg L. B. Kr.-Aizd. Sab. konts . . . 727,327 50 — — 727,327 50

.festāv. °/o°/o par aizd. uz zolo veks.. . 66,665 75 207,131 35 273,797 10
Pārejošas zumas — —- 5,046 — 5,046 —
Aģentu konts — — 20,252 — 20,252 —

Kopā 6,306,650 75 1,891,013 75 8,197,664 50
p.:Q Centrālē. Nodaļā. Kopā.rasivs.

RK RK RK
Akciju kapitāls 666,666 65 — — 666,666 65
Rezerves kapitāls 18,901 20 — — 18,901 20
Speciāls rezerves kapitāls 88,318 65 — — 88,318 65
Nogula- ar uzsacīšanu 2,293,058 45 795,963 20 3,089,021 65

uz augļu augļiem 14,102 20 3,992 60 18,094 80
Tekoši rēķini 224,194 95 95,814 82 320,009 77
Rediskonteti vekseļi 50,350 — 70,503 35 120,853 35
Pārķīlāti vērtspapīri . . 22,000 — 5,159 35 27,159 35
Noguldījumu rentes 568,165 70 240,459 35 808,625 05
Inventāra dilšanas konts 2,439 20 — — 2,439 30
l./notekas parāds 5,066 65 — — 5,066 65
Dividende 7,014 — 1,552 95 8,567 95
Valsts nodokļi 134,336 05 26,041 08 160,377 13
Pārejošas zumas 50,323 55 116,288 90 166,612 45
Tekoši izdevumi (grām. reevak.un noslēgs.) 133,333 30 64,000 — 197,333 30
Aizņēmums Valsts kasē 1,000,000 — — — 1,000,000 —
Jelg. L B. Kr.-Aizd. Sab. konts. . . . 825,802 75 — — 825,802 75
Izmaksājamas biedru naudas. .... — 51,186 70 51,186 70
Banku komiteja — 7,000 — 7,000 —
Centrales^konts — 342,033 60 342,033 60
Aģentu konts — 4,662 55 4,692 55
Aizņēmumu rentes ........ — 23,589 04 23,589 04
Peļņa par 1917.—1920. g.g 202,577 35 42,736 26 245,313 61

Kopā 6,306,650 75 1,891.013 75 8,197,664 50

Pe|ņas un zaudējumu konts par 1917.—1920. g.g.

v jR. Centrālē. Nodaļā. Kopā.Zaudēts. R K R K. R K.
Izmaksājamas noguld. rentes. . .... 553,012 05 214,552 48 767,564 53
Pieskaitītas °/o°/o pie noguld. uz augļu

augļiem 2,522 55 2,044 47 4,527 02
Pieskaitītas °/o°/o pie žiro noguld. . . 25,815 80 11,228 52 37,044 32
Maksājams 5°/o Valsts nodoklis no no-

gujd. fentēm 27,776 50 11,389 30 39,165 80
Maksājams 20°/o Valsts nodoklis no no-

guldīj. rentēm 27,836 55 14,651 78 42,488 33
Tekoši izdevumi 288,171 05 150,741 30 438,912 35

'^froslavas izdevumi 32,360 25 — — 32,360 25
> organizācijas izdevumi 4,506 35 — — 4,506 35
Norakstīts par kara laiku bojā gājušais

inventārs . 2,157 90 — — 2,157 90
Inventāra dilšanai norakstīts 2,439 35 2,439 35
Pie kapitāliem pieskaitītas °/o°/o (resp.

kap. un kap. ar spec. nozīmi) . . . 20,752 30 — — 20,752 30
Aizņēmumu rentes 39,064 45 42,747 89 81,812 34
Norakstīti rezerv. kap. un bankai piede-

roši Krievijas vērtspapīri...... 30,048 85 — — 30,048 85
Norakstīti kuponi no Krievijas vērts-

papīriem. ..........2,478 35 — — 2,478 35
,(>/o0/o par bankas hipotēku parādu. . . 1,824 — — — 1,824 —
Norakstīti nedroši aizdevumi 79,493 80 25,000 — 104,493 80
Maksājami izdevumi par bankas grāmatu

reevakuešanu un noslēgšanu līdz
1920. g 133,333 35 64,000 — 197,333 35

Norakstīti atmaksājami izdevumi ... — — 266 70 266 70
Tīra peļņa 202,577 35 42,736 26 245.313 61

Kopā 1,476,170 80 579,318 70 2,055,489 50

n . -, Centrālē. Nodaļā. Kopā.Pelnīts.
^ ķ R. K. R. K.

Pierēķinātas °/o°/o pie spec. tek. rēķ. . 1,335,478 50 253,739 75 1,589,218 25
Pienākošas °/o°/o par diskont. vekseļ. . 52,718 50 207,131 35 259,849 85
Dažādu operāciju rentes 5,115 90 58,383 30 63,499 20
Dažādi ienākumi 14,130 70 3,178 40 17,309 10
?°/o°/o par tālāk, noguld 61,04560 61,045 60
Jelg. L. B. Kr. Aizd. Sab. peļņa . . . 7,681 60 7,681 60
Kursu starpība uz valūtām 56,885 90 56,885 90

Kopā 1,476,170 80 579,318 70 2,055,489 50
Valde.

Jelgavas apgabaltiesa
pamatod. uz savu 1922. g. 6. marta
nolēmumu, uzaicina to personu, ku-
ras rokās atrodas obligācija par 3000 c. r.,
izdota no Andreja Kuģa uz Donas ze-
mes bankas vārdu, kor. 1911. g. 18. apr.
zem N° 1214 uz Bauskas apr.^ Bauskas
Pilstnuižas pag., .Kuģe* mājām zem
hipotēkas Ns 2426, jeb kuram būtukādas
tiesības vai pras. uz minēto obligāciju, —
iesniegt to šai tiesai un pieteikt savas
tiesības un prasības sešu mēnešu
laikā, skaitot no sludinājuma iespie-
šanas dienas .Valdības Vēstnesī*.

Ja minētā termiņā obligāciju neiesniegs
un prasības jeb tiesības nepieteiks, tiesa
to atzīs par samaksātu un lūdzējai, Do-
nas zemes bankai, kura uzdodas sevi par
min. obligācijas īpašnieci, dos tiesību
prasīt ša parada dzēšanu zemes grā-
matas.

Jelgavā, 7. martā 1922. g. LX°328/22
Priekšsēdētāja v. A. L a u k e.

Sekretārs Zandersons.

Liepājas apgabala tiesa,
saskaņā ar savu lēmumu 6. martā
1922. g., pamatoj. uz 18. marta 1920. g.
likumu un civ. proc. lik. 2083. un
2084. p. p. uzaicina obligāciju turē-
tājus, kuras izdotas:

1) par 1700 rbļ., 2) par 4000 rbļ. un
3) par 1800 rbļ. uz 1) Alvīnes Šapkevic,
dzira. Pekok, Alines Hermaņa m. Knopp,
dzīm. Šapkevic, Olgas Hermaņa m.
Deringer, dzim. Šapkevic, Hermaņa
Artura Hermaņa d. Šapkevica un Emila
Hermaņa d. Šapkevica vārdiem; 2) uz
Leibe Hirša d. Kiršbauma vārda un _ 3)
uz Ābrama Iciga d. Brachmaņa vārda
un 1) 23. decembrī 1893. g., 2) 6. jūlijā
1911. g., un 3) 29. februārī 1912. g.
nostiprinātas uz Tomam Niklāva d.
Ašmanim piederošas nekustamas mantas
Liepājā zem krep. M^ 423, mēneša
laikā, skaitot no sludinājuma iespiešanas
dienas, ierast, tiesā līdzņemot minētās
obligācijas dēļ iemaksāto 6836 rub.
65 kap. t. i. parāda ar proceniēm sa-
ņemšanas.

Pie kam tiek aizrādīts, ka pēc
minētā termiņa notecēšanas, ari ob-
ligācijas turētāju neierašanās gadījumā,
parādus atzīs par samaksātu, piešķirot
lūdzējam tiesību pieprasīt parādu izdzē-
šanu iz zemesgrāmatām. Jfe 432/22

Liepājā, 16. martā 1922. g.
Priekšsēd. b. V. BīnenŠtams.

p. sekretāru B. Zumberg.

Jelgavas apgabaltiesa,
pamatodamās uz savu 1922. g. 13. marta
nolēmumu, uzaicina to personu, kuras
rokās atrodas obligācija par 4500 c. r.,
izdota no Andreja Flnkenfusa
uz Donas zemes ban. vārdu, kor. 1911.g
25. jūlijā zem N° 1365 uz Tukuma apr.,
Remtes pag., Vinšeņķes Ježe-Vēžemājam
zem hip. Ns 3404, jebkuram būtu kādas ries
vai prasības uz mīnēto obligāciju,
iesniegt to šai tiesai un pieteikt savas
tiesības un prasības sešu mēnešu laika,
skaitot no sludinājuma iespiešanas dienas
.Valdības Vēstnesī*.

Ja minētā termiņā obligāciju ne-
iesniegs un prasības jeb tiesības nepie-
teiks, tiesa to atzīs par samaksātu un
lūdzējai, Donas zemes bankai, kura uz-
dodas sevi par minētās obligācijas īpaš-
nieci, dos tiesību prasīt .ša parāda
dzēšanu zemes grāmatās.

Jelgavā, 14. martā 1922. g. LN°340/22
Priekšsēdētāja v. Matisons.

Sekretārs Zandersons.

Jelgavas apgabaltiesa,

pamatodamās uz savu 1922. g. 6. marta
nolēmumu, uzaicina to personu, ku-
ras rokās atrodas obligācija par 3200 c. r.
izdota no Jēkaba Pļavenleka uz Do-
nas zemes bankas vardu, koroboreta
1913. g. 11. februārī zem JNfe 388 uz Jel-
gavas apriņķa, Lielsesavas pagasta
.Krlevu-Kalēju* mājam zem hi-
potēkas Ns 5271, jeb kuram būtu
kādas tiesības vai prasības uz
minēto obligāciju, — iesniegt to
šai tiesai un pieteikt _ savas tiesības
un prasības sešu mēnešu laika,
skaitot no sludinājuma iespiešanas die-
nas .Valdības Vēstnesī*. Ja minēta
termiņā obligāciju neiesniegs un pra-
sības un tiesības nepieteiks

^
tiesa to

atzīs par samaksātu un lūdzējai, Donas
zemes bankai, kura uzdodas sevi par
minētās obligācijas īpašnieci, dos tie-
sību prasīt ša parada dzēšanu zemes
grāmatās.

Jelgavā, 7. martā 1922. g. U*329;22
Priekšsēd. v. A. L a u k e.
Sekretārs Zandersons.

Liezeres pag. tiesa,
Cēsu apr., pamatojoties uz sava lēmuma
21. martā 1922. g. un pag. ties. ust.
2. d. 222

^
—226. p.puzaicina visus

1918. gada mirušā šā pag. .Valdu*
mājas 3 ā ņ i Vanaga mantiniekus,
parādu devējus nn ņēmējus pieteikt
savas tiesības uz neļ. atstato jnantību
sešu mēnešu laikā, skaitot no šā sludi-
nājuma iespiešanas trešo reizi .Valdības
Vēstnesī*.

Laikā nepieteiktas prasības un iebil-
dumi tiks atstāti bez ievērības.

Liezerē, 21. martā 1922. g. J* 70.
Priekšsēdētājs K- N o r v i 1 s.

2 Darbvedis J. K ā r k 1i ņ i

LīMaina an valdllias rncojama krājama
1922, gada 4. burtnīca

iznākuse un dabūjama valsts spiestuvē,
pilī, 1. istabā, kur ari vienīgi jāgriežas
:-: at pieprasījumiem. :-:

Maksi bez piesūtīšanas 18 rbļ.,
:-: ar piesūtīšanu 20 rbļ. ::

Saturs:
57) Likums par pagasta padomes vēEš-

šanām.
58) Likums par nolīgumu (un pats no-

līgums) starp Latviju un_ Krieviju
par pilsonības optacijas kartību, at-
griešanos uz dzimteni, par abu no-
līguma slēdzēju pilsoņu īpašuma
izvešanu un likvidēšanu. II. daļa.

59) Tas pats
^

III. daļa.
60) Papildinājums- pie 1920. g. 17. am-

gusta likuma par alkoholu saturošu
vielu ražošanu, aplikšanu ar nodok-
ļiem un pārdošanu.

61) Likums par Vidzemes muižnieku
muižu kreditsavienības un Kurze-
mes kredītbiedrības likvidāciju.

62) Pārgrozījumi likumā par būvkoku
izsniegšanu lauksaimniecības vaja-
dzībām.

63) Papildinājums instrukcija par valsts
aizdevumiem.

Latgales apgabalties. kriminal-
nodaļa,

saskaņā ar savu 1922. g. 30. janvāra
lēmumu, meklē uz sod. lik. 574. p.
2. daļas pamata apsūdz. Pāveli Nikolaja
d. Rozovu, vidēja auguma, tumšiem
matiem, zilām acīm, tumšām angļu ūsām.
Par piederības vietu nav zināms.

Visām iestādēm un personām, kurām ii
zināma minēta Pāvela Nik. d. Rozova,
un viņa mantas atrašanās vieta, jāpaziņo
Daugavpils apriņķa 2. iecirkņa izmek-
lēšanas tiesnesim.

Daugavpilī, 15. martā 1922. g.
Priekšsēdētāja v. V. Zāle

Sekretāra v. i. E v. K a 1 e j i ņ š.

Latgales apgabaltiesas,
Daugavpils apr.,3.iec. miertiesn.,
pamatodamies uz -sava lēmuma 1922. g.
3. martā uzaicina pilsoni Aleksandra
Jāņa d. Beiiševu, agrāk dzīvojošu Ma-
ļinovas pag. Starij Zamok sādžā, ierasties
3. augusta 1922. g. tiesas sēdē Aglonē,
ka atbildētāju Rozālijas Ādama m. Beli-
ševas prasīsas lietā pret viņu deļ viņa
dēla Nikolaja _ uztura, piedraudot, ka
viņa neierašanās gadījumā uz prasītajās
paģērējuma tiks taisīts attiecīgs lēmums.

Aglonē, 3. martā 1922. g.
Miertiesnesis S. K o t a n s.

Latvijas Satversmes Sapulces 1922. g„
24. marta kopsēdē pieņemtais

LlKums par darba laiku
atsevišķ. eksemplāros izkaršanai darbnicas

dabūjams
Valsts tipogrāfijas kantorī,

Rīgā, pilī Nš Ii
Maksa bez piesūtīšanas 150 kap. gab.

Samaksas zīmju
grāmatiņas —

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

par traktieru, kafejnicu, kondi-
toreju un viesnicu apgrozījumu

nodokli
dabūjami Valsts tipogrāfija, pilī J* 2

par 9 rbļ. grāmatiņa.

Sparnes patērētāju biedr. „DARBS"

PĀRSKATS par 1921. gadu
" I. Bilance uz 1. janvāri 1922. g.

Aktīvs. Pssivs,
Skaidra nauda kasē . . . 35,768 95 Biedru pajas 21,820 73
Preces par iepirkuma cenām 90,19171 Kapitāli:
Parādnieki par precēm . . 1,657 15 Pamata .... 1,620 62
Dalības naudas citās iestād.: Rezerves . . . 855 62
't-atv. Taut Bankā 1,000 — Koop. darb. pal.
?J-atv.Lauks. Ekon. fonds. . . . 427 81 2,904 05

Sabiedr. . . 1,000 — 2,000 — Aizņēmumi 29,028 70
Dažādi debitori 7 . . 2,423 82 Dažādi kreditori .... 38,364 61

/Javerttars 702 50 Tīrs atlikums . . . . . 40,626 04

Kopā 132,744 13 Kopā 132,744 13

II. Pelņas un zaudējumu rēķins.
Zaudēts. Pelnīts.

Tirdzniecības izdevumi . 85,529 47 Brutto peļņa uz precēm . 147,265 93
> °/o par aizņēmumiem . 4,043 46 Dažādi ienākumi: ,»,»,,
zaudējumi uz precēm . 18,085 55 Pag. gada peļņa .... 4,278 11

Izdalīta pag gada peļņa . 3,259 52

Kopā 110,918 —
r'rs atlikums ... . 40,626 04

Kopā 151,544 04 Kopā 151,544 04
Valde.

Rīgas Biržas bankai, Rīga,
ir ziņots, ka no viņas izdotās un apakšā minētās

= noguldījuma zīmes ==ir nozudušas, kadeļ banka, pamatojoties uz 29. apriļa _ 1920. g. likumu (.Vaid.
Vēstn." Jfe 97), uzaicina visus, kam pie minētām zīmēm būtu kādas likumīgas
prasības, pieteikties 6 mēnešu laikā, rēķinot no izsludināšanas dienas, Rigas Biržās
bankā, pretējā gadījumā apakšā minētās noguldījuma zīmes tiks ieskatītas par
nederīgām un viņu vietā izdotas jaunas zīmes.

Noguldījuma zīmju saraksts.
Lit. N°M> Kad izdota. Uz kādu vārdu jeb īpašnieku. R. K.
D. 34,259 20. janvārī 1904. g. uz Jāņa Slēkas v 1,000 —

. ,35,303 15. oktobrī 1904. . . Marie Caroe kundzes v. . . . 40,000 —
. 35,644 3. janvāri 1905. ... 7,500 —
. 36,444 1. jūlijā 1905. ... , . . . - . 7,500 —
. 36,839 1. oktobrī 1905. ... . 7,500 —
« 36,932 25. oktobri 1905. . , Doles pagasta valdes (flajien-

CK3 H BOJIOCTb) V 100 —
. 37,166 31. decembri 1905. „ . Reinholda Friedrich v. . . . . 500 —
. 37,713 12. maijā 1906. . . Doles pagasta valdes (ūaaea-

cnasi Boaocib) v 315 —
. 40,484 22. aprilī 1908. . . Friedricha Kārļa Māldera v. . 2,000 —
. 41,337 5. decembri 1908. . . Mary Caroe v 7.500 —
„ 41,396 24. decembri 1908. . „ Reinhardi Friedrich v 300 —
, 42,449 30. oktobri 1909. . . Doles pagasta valdes (JlaaeH-

CK3H BOJIOCTb) V , 150 —

. 46,434 22. decembri 1912. . . Dzērbenes pagasta valdes . .
(Ili.no<rb-3ep6eHCKaa boa.) v. 400 —

„ 47,389 4. novembri 1913. . . Īpašnieka v 3,000 —
. 47,512 30. novembri 1913 700 —
. 47.975 1. jūlijā 1914 . . . . 5,000 —

. 48,403 8. janvāri 1915 no ta 28. aug.
1918. g. izmaksāti 100 rbļ. . 600 —

. 48,453 2. martā 1915. . . Hajas Egintovas (Xaa 3thh-
īoea) v 8.000 —

. 48,505 4. aprilī 191S. » . Doles pagasta valdes (J\anea-
CK3H BO/IOCTb) V 2,400 —

. 48,845 29. februāri 1916. . . īpašnieka v 1,000 —
, 49,495 24. maijā 1917. . . . 10,000 —
. 49,576 3. jūnijā 1917. . . „ 5,000 —
. 49,609 8. jūnijā - 1917. . . . . . . 3,000 —
. 49,644 13. jūnijā 1917. . . . , 3,000 —
„ 49,893 9. augustā 1917. . . . 1,000 —
. 49,904 11. augusta 1917. , . Helēnas Paula m- Klein (Eaena

na«aQBHa KjiettH-b) v. . , . ' 1,000 —
. 49,924 17. augustā 1917. „ . īpašnieka v 5,500 —
. 49,925 17. augustā 1017. . . Kristiāna Kārļa d. f. Stricky

:(XpHCTiaHT> KapJlOBMT, (pOHT,
CrpmiKi») v 2,000 —

. 49,926 17. augustā 1917. , . Kristiāna Kārļa d. f. Stricky
(XpHCTiam, KapJioBHiT, (poru.
CrpnnKitt) v 2,000 —

. 49,953 15. septembr. 1917. . . īpašnieka v 5,200 —
. 50,039 6. jūnijā 1918. „ „ . , 10,000 —
, 50,093 15. novembrī 1918. . . Hedvig Dohrandt kundzes v. 2,015 27



NoieiM
par telpām lopu novieto-

šanai (mitinSSanai).
(apstiprināti no Liepājas pilsētas domes

27. febr. 1922. g.)
1. Lopus var turēt pašu vajadzībām,
2. priekš tirgošanās ar dabūjamiem

no lopiem produktiem un
3. priekš kaušanas gaļā un pārdošanai.
Govis, kazas, cūkas u. t. t. priekš

pašu vajadzībām un tirgošanās ar dabū-
jamiem no viņām produktiem ir atļauts
turēt pie sekošo noteikumu ievērošanas:

a) Govis, cūkas u. t. t. var tikt turētas
speciāli priekš tam uzbūvētās kūtīs pie
tādiem namiem, kur sētas braģētas.

b) Kūtīm jābūt būvētām no biezām
plankām, vai akmeņiem, grīdai jābūt no
betona-cementa, akmeņiem vai no tam
līdzīga materiāla. Grīdai jābūt līdzenai
ar padziļinātu teci priekš šķidrumu sa-
vākšanas, tece pietechnisko noteikumu
Ievērošanas var būt savienota ar vis-
pārējo kanalizāciju. Kur savienošana ar
kanalizāciju nav iespējama, tur šķidru-
mam jātop izvāktam no telpām ar spai-
ņiem. No kūts iztaisāma izved- un
ģaisa _ caurule ar tādu aprēķinu, lai viņas
augšējais gals būtu par 1 metru augstāks
par tuvāko dzīvojamo ēku;

c) kūts tīrīšanai no mēsliem un šķi-
druma jānotiek ne mazāk, kā vienu reizi
diena. Sienas un griesti katrā ziņā pe-
riodiski nokrāsojami ar kaļķa atšķaidī-
jumu un vasarasjaikā ne retāki kā vienu
reizi divās nedeļaS ;^ Grīda, pēc katras
notīrīšanas no mēsliem un mīzaliem,
dezinficējama ar kaļķa atšķaidījumu. Pie
katras kūts uzbūvējama pietiekoša lie-
luma kaste priekš mēsliem. Kastei
katrā ziņā jābūt slēgtai ar cieti aiztai-
sāmu vāku (ir veļams kasti uzbūvēt no
cementa, vai dzelzs, ja viņa no koka,
tad dēļiem jābūt 2 collu bieziem). Kastes
iztīrāmas no mēsliem tad, kad piepildītas
JRdz 6/s sava satura, atsevišķos gadījumos
pat agrāk. Kastes kā no iekšpuses, tā
ārpuses nodarvojamas un ne retāki kā
reizi nedēļā nokrāsojamas ar kaļķa at-
šķaidījumu (kaļķa pienu);

d) viena sēta atļauts turēt liellopus
ae vairāk kā 3; izlaist lopus no kūtīm
pastaigāties pa setu aizliegts;

e) lopus, kuri nolemti kaušanai gaļā
?n priekš pārdošanas, atļauts turēt tikai
vietā, ierādītā no pilsētas valdes.

Šie noteikumi stājas spēkā pēc vienas
nedējas no izsludināšanas dienas.

Liepājā, 5. aprilī 1922. g.
Liepājas pilsētas valde.

Dundagas patērētāju biedrības n\t
Ventspils apr, pamatodamās uz Llenrapgabali, lēmuma 10. novembrī 1<j?i
par bij. Dundagas pārtikas bledrih'
pievienošanu Dundagas patērē™biedrībai, ar šo uzaicina visus biV*

biedrības Homs. ļiiii'
kā arī personas, kuras okupācijas ii«/
metā saņēmušas no bij. biedr. dažin
mantas, nokārtot savas darīšanas ar Du
dagas patērētāju biedrības valdi s«j
mēnešu laika no šī sludin. iespiešan?
dienas trešo reizi .Vaid. Vēsln.*.

Vēlāk celtās kreditoru prasības un i,,
bildumi tiks atstāti bez ievērības «
biedrības prasības no debitoriem tiks «JJdzītas tiesas ceļā.

Dundagā, 3. aprilī 1922. g.
Priekšsēdētājs K. Paegl e

2 Darbvedis E. Mun dr ovskjj, '

Arturs Knls, Rīgā, Kojusalas ielāT
pazaudējis sava

zirga pasi,
izd. no Lietavas. Zirgs brūns , 12 g v2 arš. augsts, zvaigzne pierē, labai m!
kaļkajai vēzits balts.
??iiminimM'iiiin li'nn!???'?'iiin—?!»?????

rrwiiiiiniiiiii i ??! iii'iiini iiiiiiiiiii—iiiiniiHHii ii

Gitu iestāžu siud.
Apsardzības ministrijas ēku un
būvju pārvaldes Rīgas rajons,
izdos 25. aprīli 1922. g., pulksten
11 diena

vairāksolīšanā
uz 1922. 3., Rinušciema, Mangaļu pag.,

apm. 12 pūrvietas lielu bij.
forta zemi, ganibām vai

siena pļavai.
Torgi notiks Mangaļu pagasta namā.

Paziņojumi par piedalīšanos pie mātiš-
ķiem un rakstiskiem torgiem (uz katru
atsevišķi), nomaksāti ar 20 rbļ. zimog-
nodoklĻ iesniedzami rajona dzīvokļu
nodaļā, Citadelē Ns 24, līdz 24. aprīlim
1922. g., torgu dienā līdz pulksten 11
dienā, vietēja pagasta namā, attiecīgai
komisijai. 2

7. Sils kājnleko pulks
14. aprīli 1922. g., pulksten 10 rītā,
Alūksnē, izdos

ma z āfcso iīš ani
E pudu svaigas liellopu gajai
piegādāšana pulka vajadzībām par
laiku no 20. aprija līdz 1. Jūlijam s. g.

Tuvākus aizrādījumus un noteikumus
par gaļas piegādāšanu, sniedz kara
saimniecības pārvaldes pārtikas daļā,
Rīga un pulka saimniecības daļā Alūk-
snes pilī.

Rakstiski piedāvājumi slēgtās aplok-
snes ar 20 rubļu zīmognodokli ie-
sniedzami pulka saimniecības daļā. Uz
mutiskiem torgiem tiks pielaisti tikai
tie, kuri iemaksās 3,000 rbļ. drošības
naudas. 1
7. Siguldas kājnieku polka saimniecības

priekšnieka v. i., kapteinis Andersons.
Darbvedis kāta 1. ier. B r ū v e 1s.

Valmieras apriņķa valsts
zemju inspektors

ar šo dara zināmu, ka 20, 21. un
23. aprīli 1922. g., saimniecības galīgās
likvidācijas dēļ

tiks pārdots
Kokmuižas Inuenfars.

Atklātā vairāksolīšanā tiks pārdoti:
zirgi, rati, zirgu lietas, piensaimniecības
un lopkopības piederumi, darbnicu in-
ventārs un dažādas lauksaimniecības
mašīnas, rīki un piederumi. Sākums
pulksten 9 tītā. 2 N» 1050

?aIrāķsoBīšana«
Ar šo dara zināmu, ka 25. aprīli š. g„

pulkst. 12 dienā, Snēpelas valsts muižā,
Kuldīgas apr., tiks pārdoti vairāksol.

3 4 darba zirgi.

-

Latvijas karatiesa,
pamatojoties oz savu rīcības sēdes lē-
mumu un kara tiesu lik. 951. ua 953. p.,
meklē: jātnieku pulka kajervi Kārli Jura
d. Palcmaal, kurš apvainots par noz<eg.,
kas paredzēti sodu lik. 442. un 448. p. un
kara soda Hk. 128. ua 134. p. p.

Minētais Palcmans, dzinu 1899. g.,
8. maija, piederīgs pie Valkas pilsētas,
viņa līdzšinējā dzīves vieta, Rīgā, Poppva
Iela Jsfe 3a, dz. 13. pēc nodarbošanās
konditers.

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

Kara tiesas priekšsēdētājs
pulkv.-leitn. Pr. B i r k e n s t e I ss.

Sekretārs, k. 1. Ier. h. Rumpi.

Rīgas apgabali reģistr. nodaļa
tu civ. proc. lik. 1460. p. pamata pa-
ziņo, ka saskaņā ar apgabaltiesis admi-
nistratīvās nodaļas lēmumu 15. marta
1922. g. reģistrēta kooperatīva sabiedrība
zem nosaukuma: Algas pilsētas Bru»
ņ nieku elas, mājas 75 b, ledzlvotāju-
trniefeu savienība.

Sabiedrības valdes sēdeklis atrodas
Rīgā.

Priekšsēdētaja v. E. B i 11e.
Sekretāra p. J. O s s.

Rīgas apgabali reģistr. nodaļa
uz civ. proc. lik. H60. p. pamata pa-
ziņo, ks saskaņā ar apgabaltiesas admi-
nistratīvās nodaļas lēmumu 15. martā
1922. g. reģistrēta Pslchiska pēršanas
biedrība, Latvija.

Sabiedrības valdes sēdeklis atrodas
Rīga.

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

Rīgas apgabalt. teģistiac. nodaļa
uz civ. pr. lik. 1460. p. pamata pa-
ziņo, ka saskaņā ar apgabaltiesas ad-
ministratīvās nodaļas lēmumu 15. marta
1922. g. reģistrēta bezpeļņas sabiedrība
zem nosaukuma: ..Latvijas gaidu cent-
rālā organizācija {biedrība}".

Sabiedrības valdes sēdeklis atrodas
Rīga.

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

Elsas apoaSalliesas 2. iet. tinu prlstavs
paziņo, ka saskaņa ar Rīgas pilsētas bā-
riņu tiesas lēmumu, 11. aprilī 1922. S-
pulksten 10 rītā, Rīgā, Čiekurkalnā, II. gar.
lin. N° 12,, smēde, izpardos mirušā
3§ņa Petersena kustamu mantu, sastāv,
no dažādiem kalēja rīkiem un instru-
mentiem un dzelzs materiālu,
novērtēto par 9,470 rbļ.

Tiesa pristavs K r e b s.

līp apiaSaltiM l lnirkp Pīta
paziņo, ka saskaņa ar Rīgas. XI. lec.
miertiesneša spriedumu, 11. aprīli 1922. g.,
pulksten 10 rītā, Rīgā, Ģertrūdes ielā 1*37,
darbnīcā, i z p ā r d o s Augusta Trēzšņa
kustamu mantu, sastāvošu no decimal
svariem un dzelzs griežamām stangām,
novērtētu par 3500 rbļ.

Tiesu pristavs K r e b s.

filgas apgabaltiesas 3. lec pīistan
12. aprīli 1922. g., pulksten 10 rītā Rīgā,
Romanova ielā Ns 65, dz. 19, izpardos
Pfitera JOrmalleta kustamu mantu, sa-
stāvošo no veca velosipēda, novērtēto
par 500 rbļ.

Tiesas pristavs S. T e r p i 1 © v s k i s

Paziņoju,
ka Rigas apriņķa III. iecirkņa

miertiesneša kamera

tiek pārcelta
no Ogres miesta uz Rīgu,Marijas
ielā Nr. 4a,skaitot no 3. apriļa š.g

Rīgā, 5. aprilī 1922. g.
Rīgas apgabalt. priekšs. v. J. Krūklands.

Sekretārs O. Bluabergs.

Ērgļu pagasta tiesa,
Cēsu apriņķī, pamatodamas uz sava lē-
muma no 16. marta 1922. g. ar šo dara
zināmu, kā pagasta tiesas sēdē, 1922.g
27. aprilī tiks nolasīts 1921. g. 22. dec.
Ērgļu ūdens dzirnavās mirušā Jāņa
Jāņa d. Kapleva novēlējums, kurš ie-
sniegts pagasta tiesas glabāšanā 1921. g.

Priekšsēdētājas K- M e 1b a r d s.
Darbvedis Rozenields.

Jaunjelgavas apr. tiesu pristavs
ar šo izsludina, kā 19. aprPI 1922. g„
pīkst. 10 dienā, Jaunjelgavas apriņķī,
Sēlpils pag., Vīgantes .Krāmēšu* mājās,
uz Daugavas krasta no telpām Izpardos

vairāksolīšanā
3aņa Dunkeja kustamo mantību, sastā-

vošu no

88 gab. priežu un egļu
ba|ķiem novērtētus par

7000 rbļ.
Pārdodamos baļķus varēs apskatīt

pārdošanas dienā uz vietas.
Tiesu pristavs Ernstsons.

Sērenes pag. valde
izsludina par nederīgām, ka nozau-
dētas uz Jāņa Škersona vārda, no šīs ļ
pag. valdes izdotu Latvijas pasi, zem
W> 270, 26. aprilī 1920. g„ un zirga pasi i
zem J& 179, 19.. martā 1920. g.. 514 ļ

Dzīvokļu nodoklis
par 1922. g.

Liepājas pilsētas domē 23. iebruarv
1922. g. nolika dzīvokļu nodokli par
1922. g., sākot no 200 rbļ. mēneša īres,
pec pagājušā gada decembra normas,
pēc sekošas skalas:
no 200— 300 rbļ. mēneša īres — 5°/r>
, 301— 400 , . . — 7°/o
. 401— 500 . . , — 9°/o
, 501—1000 . » , —Iio/o
. 1001—1500 . . , —14°/o
. 1501—2000 , . , —17<>/o
pāri par 2000 . _ . . — 20°/o'

Nodoklis jāmaksā no 1. janv. š. g.
Liepājā, 5. aprilī 1922. g.

Liepājas pilsētas valde.

pie obllgatoriskiem nosacījumiem no
24. septembra 1905. gada.

{Apstiprināts no Liepājas pilsētas domes
27. febr. 1922. g.)

1) Ievestiem Liepājā priekš pārdošanas
medījumiem, vajaga būt apgādātiem ar
apliecību, ka viņi iegūti likumīgā ceļā.

Par tādām apliecībām var būt aplie-
cības, izdotas no apriņķa mežniecības un
policijas valdēm, iz kuram varētu redzēt,
no kurienespārdodamais medījums ir
iegūts un kāda laika.

2) Medijumu pārdošanu Liepājā iznē-
sāšanas veidā aizliegta.

3) Medījumi, kup domāti priekš pār-
došanas uz tirgiem, jeb veikalos, un
kuriem ir šo instrukciju § 1. minētās
apliecības, pilsētas valde plombē ar se-
višķām plombām.

4) Plombas uzliek pie apliecības at-
ņemšanas tirgus uzraugi, jeb personas,
kuras uz to no pilsētas valdes pilnva-
rotas.

5) Medījumi, kuji tiek pārdoti bez
noliktas plombas, uzskatami ka Iegūti
nelikumīgā ceļā un tiek konfiscēti, pie-
mērojoties obligatorisko nosacījumu § 3.

Šie nosacījumi stājas spēkā no izslu-
dināšanas dienas.

Liepājā, 5. aprilī 1922. g.
Llpflļas pilsStas valde.

Baltijas papiru un papes
fabrikas akciju sabiedrība*

āitiēlā akcionāru sapalu.
22. aprilī 1922. g, pulksten 5 vaksti
Rīgā. Vaļņu ielā Nr. 1/3.

Dienas kārtība:
1. Fsbrikas pārvērtēšanas apstiprināšani
2. Pamatkapitāla palielināšanas iespēj!,
3. Dažādi jautājumi.

Gadījumā, ja 22. aprilī š. g nesanākti
pietiekošs skaits akcionāru , tad pēc it
§ 67, tiek sasaukta

otra sapulce
8. maija i. 9., turpat un tanī pag
laikā, kura tiks noturēta pie katra dalīt».
nieku skaita. Valde.

— _

Latvijas kara invalidu kooperat
„LATVIJA" sasauc

likvidācijas sapulci,
Lielā piektdiena, 14. aprilī s g., pīkst
10 rīta, kluba telpās,Suvorova ielā 14,dz.l

Dienas kartiba:
1. Kooperatīva likvidācija.
2. Likvidācijas kom. vēlēšanas.

Ja pulksten 10 nesanāktu vajadzīgai
biedru skaits, tad pīkst. 11 tiks noturēt*
otra sapulce, kura skaitīsies par pa-
tiesīgu, pie katra ieradušos biedru stalti

vaid e.i l-

Latv. hrodlfīestēža Uiiieli mt
sasauc

Vingrotāju zāle, Vingrotāju ielā, svēt-
dien, 9. aprīli 1922. g., pīkst. 3p.pusd,

pilna sapulci.
Dienas kārtība:

1) Sapulces vadoņa vēlēšana.
2) Līdzšinējo delegātu ziņojumi un viņi

atsvabināšana no tālākas atbildības
3) Valdes locekļu un viņu kandidātu vēl
4) Delegātu vēlēšana priekš padomes.
5) Biedru un iestāšan. naudas noteikšani
6) Priekšlikumi iz sapulces.

Pilna sapulce ir pilntiesīga netaugo-
ties uz sanākušo biedru skaitu. Valdi;,.

Dubultu bēru kases
pilna biedru sapulce

tiek sasaukta uz š. g. 23. aprīli, p'k-
10 no rīta, Dubultos, Mellužu ielā 1
ar sekošu dienas kārtību:

1) Sapulces darbinieku vēlēšanas;
2) Rēķini par 915. līdz 1921. g^
3) Likvidācijas jautājums; 4) Priekš-
likumi; 5) Vēlēšanas.

Gadījumā, ja šai denā nesanāktu st«
tutos neteiktais biedru skaitlis, tad pi'
sapulce notiks 30. aprīli, pīkst. 10 «;.'
rītaL turpat, kurai spēks neskatoties »
sanākušo biedru skaitli. Valde- ,,

iitiji .riirints .ļidums"
kārtēja pilna akcior

sapulce,
notiks 28. aprīli 1922. g., pīkst. 8 v*
II. Rigas riteņbraucēju biedrība, «i»
laju iela J* 65/67.

Dienas kārtība:
1. Sapulces amata personu vēlēšanas-
2. 1921. g. darbības gada pārskats.
3. 1922. gada budžets.
4. Vēlēšanas. V a jjj_%-

Nozaudēti.
25. martā š. g., buksiera kuģa .B'
papīri, pieder. Jēkabam Zeltiņam
Nodod. R O. K. B. enkurn. sekcija , p
pavilj. Pret gad. papīri tiek izsl. kanfļfj

Mttlonalais teatrs»
Piektdien, 7. aprīli, pulkst. 7 vakar.'

„Jtjg©".
Sestdien. 8. aprīli, pulksten 7 vāka»

., Jnrēsrctie&iii fczsift*
I Šlātavā".

Dažādi sludina}
Ziemera pagasta valdei i tiesai

vajadzīgs

darbvedis.
Vēlēšanas netiks 15. aprīli s. g, pīkst.

10 no rīta, Ziemera pag. namā, no pag.
padomes.

Kandidāti -es tiek lūgtas Ierasties min.
dienā pie padomes uz vēlēšanām vai
pieteikties rakstiski uzdodot algas no-
teikumus.

Ziemera pag. namā, 3. aprilī 1922. g.
Priekšsēdētājs Vabulnieks.

3 Darbveža v. i. A r t. B i n d e.

Bilskas pagasta
I. pakāpes Pauzuļu pamatskolai
(caur Smilieni) ar nākošo mācības gadu

Ir vajadzīgs

skolas pārzinis.
Piermštpv izdarīs pagasta padomē

i. S. 20. aprilī pīkst. 11 dienā Bilskas
pagasta nama.

Sabiedriskiem darbiniekiem priekšroka.
Skolotāji, kuri vēlas šo vietu pieņemt,lai augšminētā diena pie padomes pie-teicas, līdzņemot attiecīgus dokumentus

par cenzu un iepriekšējo sabiedrisko
darbību.

Priekšnieks J. Liepiņš.
_ 3 Darbvedis (paraksts).

Nācita vecmāte
vajadzīga Ķirbliu pag., Valmieras apr

KandidaUs tiek uzaicinātas pieteikties
pie pagista pad. 4. malta i g, pulkst
10 no rīta, personīgi vai ar rakstu, i&sn'edzot dokumentus.

Alga pēc vienošanās pie brīva dzī-
vokļa ar apsildīšanu, i/» pūrv. zemes unsakņu dārzs.

Ķirbižos, 31. martā 1922. g. Ns 46&
Priekšsēdētājs K, Jansons.

__£ Darbvedis ĶārkU ņj.
?,-^r"2* «»«*ts ^riegltlmadjM
karte Nr. 4910, uz Martas Klavin'ārda pazaudēta un ar Šo tiek izstudi-natfl DJ)r n i< d f r i g u

fc^r»]f4«,?oSS,sk0,as "«airtmacilaskarte Nr. 4939. uz stud. Arnolda Ozolavaiua pazaudēta un ar šo tiek izslu-amata par nederīga.

Jaunjelgavas apr. valsts zemju inspekcija
piektdien, 28 aprilī s. g., pulkst. 10 no
rīta, iznomās

zvejas tiesības
vairāksolīšana

Inspekt. pailga kanclejā, Jēkabmiestā,
Katoļu iela N° 2, sekošos valsts ūdeņos:
Biržu pag.-Priekulanu, Vārzgunes ezeri
un Daugavā-Lindes, Vīgantes un Vec-
felpils muižu robežās.

Pie I. rajona v sts zemju pārziņa,
Daudzevā, sestdien, 29. aprilī s g.,
pulkst. 10 no rīta sek. ūdeņos: Sunākstes
pag-Mazsunakstes ezers, Valles pag.-
Vāveres ezers, Zalves mežniecībā-Baltais,
Melnais un Linu ezeri, Daudzevas mež-
niecībā-Baltezers, Melnezers, Aklais,
Lielais Akacs, Mazas Akacs, Linezers,
Baltais ezeri un Pikteres ezera pie Va-
renbrokas piederoša daļs, un
_ Pie II. rajona valsts z- mju pārziņa
Erberģē, otrdien, 2. Maija S. g., pulkst.
10 no rīta sek ūdeņos: Susējas upe,
Kr. Sasējas un Mālu muižu robežās un
Neretas pag.-Vinaukas ezers.

Valsts zemju inspektors: B.Richters .
Darbvedis J. Eg ļaus.

Ventspils aprija priekšnieka I. iet. paīss
izsludina par nederīgu nozaudēta Latv.
pasi uz Jāņa Zveinieka vārda, izdotu
5. aug. 1920- g. 1* 1893, un zirgu pasi,
izd. 30. apr. 1920. g. J6 440, noSarkan-
muižas pag. valdes. 372

Iespiests valats tipogrātii»

Tiesu sludinājumi.
Rigas apgabalt, reģistr. nodaļa
nz civ. proc. lik. 1460". p. pamata pa-
ziņo, ka saskaņā ar apgabaltiesas adml-
siatrativās nodaļas lēmumu 15. martā
1922. g., teļļļbrtrētakooperatīva sabiedrība
zem nosaukuma: Rīgas pilsētas, Ģer-
trūdes Ielas, malas Nr. 115 iedzīvotāju
— īrnieku savienība.

Savienības valdes sēdeklis atrodas
Rīgā.

Priekšsēdētāja v. E. Bitte.
Sekretāra p. J. O 3 s.

Apilas Binisfriias M w Mi Un*BV *s
izsludina 20. aprilī 1922. g., pulksten 10 diena

Šis KONKURSU &
asenizācijas darbu izvešanai no kara_ spēka daļām
ieņemtās ēkās Pulka sētā, Bolderaja, Daugavgriva
r"- un Mangajsalā.

Ar attiecīgu zīmognodokli nomaksātie piedāvājumi valsts valodā, iesnie-

dzami slēgtās aploksnēs uz katru no aug šminētām vietām atsevišķi vai kopa neiz

20-. aprīlim 1922. g, pulksten 10 dienā, Rīgas rajona dzīvokļu un īpašumu no-

daļā, Citadelē >6 24, ar uzrakstu: „AsenlzSc)Jas konkursam".
Iesniegtos piedāvājumos jāuzrāda, kā torgos piedalās — rakstiski, vai

mutiski, kā arī cena par kubik pēdas Izvešanu no katras augšminētas vietas.

Konkursa dienā uzņēmējam jāstāda priekšā zalogs 5,000 rubļu apmēra.
Ar noteikumiem reilektanti var iepazīties rajona dzīvokļu un īpašumu nodaļa,
Citadelē Ns 24. s

Latvijas valsts ierēd. kooperatīva

firhSrtgja pilno biedru sapulce
piektdien, 21. aprilī š. g, pīkst. 5 pec pusd. Lielās Ģildes telp.

— Dienas kārtība: =====
1) Statūtu grozīšana.

NB. Pie ieejas .jāuzrāda biedru grāmatiņa. Balss tiesību sapulcē bauda
biedri, kuri izdarījuši visas tekošās paiju iemaksas (stāt. § 35). Valde.

DZELZSCEĻU VIRSVALDE
pārdod vairāksolīšanā
apm. eSQtciuiasīsusi!īGlis.wta ikīnlajEtaSskaidii u. flieloiļiliātskiāianiss.

kupatrodas dzelzsceļa noliktavas un darbnicas.
Tuvākus paskaidrojumus dod dzelzsceļu virsvaldē, istabā 136. 2_



Jaunpils patērētāju biedr.„Palīdzība"

dfirMMs porskcts par 1SZ1.i.
Bilance uz 1. janvāri 1922. g.
Aktīvs:: R. K. Pasivs: R. K.

Nauda kasē . _ 57,319 74 Noguldījumi...... 32,300 —
Preces krājuma . . . . . 169,777 74 Aizņēmumi 20,000 —
Dalības nauda 100 — Drošības nauda 5,000 —
Inventārs . . -_ - . 8,300 75 Komisijā nodotas preces. . 53,048 43
Uz priekšu izmaksātas pro- Biedru pajas 17,575 —

centes 1,016 67 Kapitāli 18,595 68
Neizmaksātas procentes . . 4.543 37
Peļņa . . 85,452 15

Kopā 236,514 63 Kopā 236,514 63

Peļņas un zaudējumu rēķins:
Pelnīts: R. K. Zaudēts: R. K.

Tīra peļņa no 1920. g. . . 6,255 68 .Gratifikācija valdes loce-
Pelnīts uz precēm 1921. g. 234,686 55 kļiem 1,000 —

Pieskaitīts rezerves kapi-
/ tālam 4,630 —
/ Pieskaitīts koop. darbinieku
/ palīdz, iondam .... 625 68

/ Amortizācijas kapitāla sastā-
/ dīšanai 830 —
/ Maksājamas procentes . . 6,743 37

/ Zaudēts uz tirdzniecības iz-
/ . devumiem 141,661 03
/ Tīra peļņa par 1921. g.. . 85,452 1Ž

Kopā 240,942 23 Kopā 240,942 23

Apgrozījumu bilance par 1921. gadu.
Debets Kredits

R K R K ?
Kase 1,625,535 97 1,568,216 23
Preces ' . . . 1,291,220 27 1,356,129 35
Noguldījumi 82,200— 114,500 —
Aizņēmumi — — 20,000 —
Drošības naudas . — — 5,000 —
Dalības naudas . 100 — — —
Kreditori 28,973 57 82,022 —
Biedru paijas 25 — 17,600 —
Tirdzniecības izdevumi 141,711 03 50 —
Inventārs 8,420 75 120 —
Kapitāli — — 18,595 68
īstermiņa aizņēmumi 162,000 — 162,000 —
Procentes 3,732 37 7,259 07
Peļņa un zaudējumi

^__. 13,829 05 6,255 68
Kopā 3,357,748 01 3^57,748~

0Ī

Valde.

Valsts tipogrāfijā >
dabūjami no finansu ministra apstiprināti

Papil iltai
par efeiatensto EaiBsvMaiann

(iespiesti „Valdības Vēstneša" 1922. g
39., 60. un 6J. num.).

Maksā 10rbļ., ar piešūt, pa pastu 11 rbļ.

Iris pafīiīji iiedies
bilance uz 1. janvāri 1922. gadā.

Aktīvs. R. K.
Nauda kase 2,961 30
Preces 10,902 90
Inventārs 612 —
Zaudēts .. ..... . . 27 11

Kopā 14,503 31
Pasīvs.

: Biedru paijas 3708 80
Pamata un rezerv. kap. . 2,558 20
Bibliot. fonds 2,318 36
Koop. darb. pal. fonds . 300 09
Koop. kongr. pad 100 —
Aizdevumi ..... . . 5,517 86

Kopā H50T3Ī
Valde.

Salas pagasta zielHleta Minkai
bilance uz 1. Janv. 1922. g.

Biedru skaits:
1. janvārī 1921. g. biedru bija 228
Šaī gada iestājušies 107

335
Saī gadā izstājušies 30
Uz 31. dec. 1921. g. pal. biedru 305

Kases apgrozījumi
Ieņemts.

Pārvedums no 1920. g.
atlikuma 952 65

Iestāšanās nauda . . . 182 —
Biedru nauda 1,820 —
Zvejas nomas nauda . . 40,705 —
Par statūtu un aprēķ. grām. 103 80
Soda naudas 1,105 —
Atlikums no izrīkojuma . 345 —
Aigas atmaksa 1,650 —
Par Babit ezera niedrēm . 1,370 —
No Jāņa Ķauķa par koku

dārzu 500 —
Aizņēmums no biedriem . 11,600 —

60 333 45
Izdots.

Kanclejas izdevumi ... 1,190 50
Ceļa naudas 2,700 30
Pasta izdevumi 168 60
Zīmoga nodoklis .... 106 40
Valdes locekļu algas . . 1,900 —
Rajonu vecāko algas . . 2,600 —
Valdības Vēstnesis . . . 540 —
Aprēķinu statūtu grām. . 172 35
Pusgada noma par Babiti

un Lielupi 3,400 —
Noma par Valter muižas

ūdeni 500 —
Noma par Slokas mācītajā

ūdeni . . 150 —
Salas pagasta bibliotēkai

dāvināts 300 —
Central biedrības delegātiem 600 —
Paiju sabiedrība zveinieks 5,100 —
Priekšnieka alga .... 1,000 —
Kasiera alga 1,500 —
Rakstveža alga 3,600 —
Nodoklis apriņķa valdei . 797 —
Nodoklis pagasta valdei . 797 —
Degvina nodcklis .... 80 —
Atmaksāts biedru naudas 10 —
31. dec. 1921. g. paliek

skaidra nauda kasē . . 33,121 30
60,333 45

Valde.

Ventspils latviešuKrij- un aizteu saManta.
BIL A N C E uz 1. janvāri 1922. s.

A k t i v s. R. K. Pasīvs. R. K.
Kase 8,949 65 Biedru dalība 188,512 05
Giro 98,622 50 Rezerves kapitāls . . . 351,767 20
Vērtspapīri 6,100 — Noguldījumi 466,645 55
Nams 400,000 — Augļu augļi .....192,950 35
Imobilijas 250,000 — Tekošs rēķins 69,873 40
Inventārs 60,000 — Aizņēmumi 17,926 80
Ķīlu aizdevumi .... 559,986 50 Rediskontētie vekseļi . . 184.000 —
Galvojumu aizdevumi . . 172,556 45 Noguldījumu rentes . . 139,001 30
Aizdevumi pret personīgu Pārejošās zumas .... 115,816 65

drošību ...... 12,000 — Dividende . .. . .. 1,086 75
Aizdevumi pret vekseļiem 221,000 — Nekustamu īpašumu deld.
Aizdevumu rentes (Neieka- daļa . ' ,.' ??.' ',144,000 —

sētas) 178,129 — Imobiliju deldēšanas daļa 14,133 —
Inventāra deldēšanas daļa 25,000 —
Nākošā gada rentes . . 18,698 95
Depozīti 29,830 —
Peļņa .... . . . 8,102 45

Kopā 1,967,344 45 Kopā 1,967,344 45

Pe|ņa un zaudējumi.
Peļņa. R. K. Zaudējumi.

Rentes un komisijas . . 190,318 04 Krievu vērtspapīri . . . 13,398 10
Nama ienākumi .... 8,651 35 Tekoši izdevumi .... 138,368 05
Kursa starpība .... 1,049 24 Noguldījumu rentes . . . 36,759 35
Palīdzības biedrības likvid. Palīdzības biedrības likvid.

rēķins 3,813 14 rēķins 5,607 47
Pārejošas zumas .... 1,070 —

, Neparedzēti izdevumi . . 500 —
Noguld. kr. kred. iestād.

norakst. . . . ... 26 35
1Kopā 195,729 32

Kopā 203,831 77 Tīra peļņa par 1921. g. . 8,102 45
Valde.

VIESiENAS PATĒRĒTĀJU BIEDRĪBAS

pārskats par 1921. g.
I. Bilance uz 1. janvāri 1922. g.
A k t i v s. R. K. P a s i v s. R. K

Skaidra nauda kasē . ._ . 42,329 69 Biedru pajas 11,472 5C
Preces par iepirkuma " cenām 54,926 51 Kapitāli:
Dalības naudas citās iestādēs: Pamata . . . 1,898 64

PajaC.S..Konzums" 200 Rezerves . . . 1,370 —
Akcijas L.Taut. bankā 12,500 12,700 Koop. darb. pal.

Dažādi debitori . T:.. . . 5,850 — fonds. . 685 —
Inventārs 12,658 — Kultūras fonds . 52,479 6o 5^433 2g

Noguldījumi no:
biedriem . . . 18,134 —
nebiedriem . . 7,500 — 25634

" Daž. kreditori K. S. . Apgādā" 4,000 —
Tīrs atlikums . . . ? . . 30,924 41

Kopā 128.464 20 Kopā 128,464 20

II. Peļņas un zaudējumu rēķins.
Zandēt

'
s. R. K. Pelnīts. R. K.

Tirdzniecības izdevumi . . 29,251 45 Bfutto peļņa uz precēm . . 55,991 11
0/o°/o par aizņēmumiem . . 596 — Dažādi ienākumi .... 4,780 75

Kopā 29,847 45 Kopā 60,771 86
Tīrs atlikums .... . . 30,924 41 Zaudējums . —

Kopā 60,771 86 Kopā 60,771 86

Valde.

Drabužu patērētāju biedrības „Grauds", Ieriķos,

Suita pūbMs par 1921.8.
Rēķinu apgrozījumu bilance.

Apgrozījumi Peļņas on zau- Bilance
Rēķinu par 1921. gadu dējumu rēķins. uz 1. janv. 1922. g.

nosaukumi
~

Debētš I Ķredits _ jjudēt£_Pelnjts Aktivs Pasīvs

-
—

Rbļ iKTļ Rbļ. KT Rbļ. |Ķ. Rbļ. ]K. Rbļ. Ķ. Rbļ. jK.-

£ase • . . . 867,319 85 853,429 25 - - - - 17,26505 - —
V

ecves • - 7581614 40 799,65120 - -97,830 45 73,517 30 - -
£recu noņēmēji 2 000 — 2,000 ———— — — — — —
£_W~l_t 44^310 80 48:i41 95 11,080- 57,240 35
ļ'rizn. izdevumi 89 373 55 276 75 93,592 70 — — 2,80550 5,075—
'nventars . 6 326- 260- 8,37140 - -
Biedru pajas °Z _ 14,54615 -23,87115
«Vitāli . . \\ _ _ s'eOl 20 - - 8,829 10
^nom.,dev- 907o __ —---—- — -

p*,ksel' ?.. 5,000- 20,000- - 15,000-
£!<?« un zaudēj. 15,32445 5,453 25 1,214 10 - - -
,Us athkums . . — —I _ —_3j>23 65 — — — — 3,023 65

~~
K^f~^^rJ^Jm59\^ 9W530ļ45|97,830 45lll3,039ļ25 113,039|25

Valde.

Oknistes lauksaimnieku sabiedrības

»ib_ pārskats m 1921.s.
I. Bilance uz 1. janvāri 1922. g.

Aktivs. R. K. Pasivs. R. K.
Naudas kasē ._ . 19,490 22 Biedru pajas 7,428 69
Preces par pārdošanas cenām 58,423 60 Pamata kapitāls 1,915 50
Parādnieki par precēm ._ . _ . 83— Rezerves . ...... 1,162 —
Dalības naudas citas iestādēs 6,200 — Avansi noprecu noņēmējiem 1,211 —
Dažādi debitori 879 80 Aizņēmumi 40,000 —
Inventārs 1.915 — Dažādi kreditori 7,407 30

Nenomaksāti izdevumi . . . 11,524 34
______ Tīrs atlikums ..... ? . 16,342 79
Kopā 86,991 62 Kopā 86,991 62

II. Kases rēķins.
Iestāšanās naudas .... 2 50 Izdots veikalam 239,050 60
Paju naudas 1,250 — Tirdznieciskie izdevumi . . 22,735 50
Ieņemts no veikala .... 236,648 45 Izmaksāti atpakaļ avansi. . 7,227 50
Aizņemts kredītiestādēs . . 53,050 — L. T. bankas akcijas . . . 4,075 —
Avansi no biedriem . . . 5,565 — C. S. .Konzums' paja . . 200 —
Preču avanss no C. S. ,Kon- Dažādi tekoši izdevumi . . 4,007 45

zums « 5,786 80 Pārejošas zumas 2,030 —
Komisijas preces .... 506— IzmaksātsC S. „K." pr.kredits 15,000 —
Pārejošas zumas .... 2,030 — C. S. ,K* komisijas nodaļai 879 80
Atlikums kasē no 1920 g. ? 9,857 32 Kasē naudas uz 1/1 22. g. . 19,490 22

Kopā 314,696 07 Kopā 314,696 07

Valde.

Jelgavas namnleku »5«*ib»ju __fifi _
ķfģhajzdevu sabiedrības

^ PCi3SlCžaīS par |yZL g-
„ . uz 1ianv " 1091 _

]m? -§aPel9as ™ zaudējumu B i 1 a n c e
Rēķinu nosaukumi uz i. janv. 1921. g. apgrozījums rēķins uz 1. janv. 1922. g.

_ £HJ^ Pasivs ~~5ebeT~~ Kredīti Ž_dīte
~

Pelnīts "Aktivs Pasivs
"

ir«ē sk. naudā . ... 991 49 ' — — 715,70292 711,13310 — -_ <ļ W1 qi
& rēkms cit kr. iest, , 1,72270 ,- - 76,892 10 758768? - Z Z Z f$8- Z Z
Aizdevum i pret ķil . . 239,20587 - - 105,098- 112,63258 - - _ -23167129 - -
Aizdev. pret galvenieluem 86,384 69 r _ _ n 1,800 — 69,056 91 - - - -129 127 78 - -
inventārs H„ ~ ~ 19,808- _ . _ 1,084 19 — - 20^599 65 — —
Vērtspapīri 0,40/ — — — — — — __ č a^,
^paredzēti izdevumi . . 133 33 - -

_ _
_ _ ,3333 _ _ '_ _ ? _ _

Atmaksājami izdevumi . 601 15 — — — _ _ _ 601 15 ' — — — — — —
Kantora izdevumi . . . — - ? — _ 57,805 50 4,200— 42,140 50 — — 11,465- — —
Noguldījumu augļi ... — - — — 19,24857 — — 19,24857 — — — - — —
Pamata kapitāls ... - - 17,30499 - - 1,000— - _____ !8,304 99
Rezerves kapitāls ... — — 1,51957 — _ __ __ __ __ _ 151957
Speciels kapitāls. ... — — 13333 — _ _ _ _ _ 133 33 — — —
Tekoši noguldījumi . . . — — 12,268 42 24,000— 58,809 20 — — — — ' — — 47 077 62
Noguldi], uz nenot. laiku — — 294,49191 58,70140 99,832 — — — — - — - 335622 51
jloguldīj. uz augļu augļiem — — 70155 — .- 1,028 90 — — — — — _ 1*730 45
Aizņēmumi — — 11,33333 11,000— 5,000— — — — — — — . 5 333 33
Vērtspapīru augļi .... — — 134 47 — — _ _ _ _ ,34 47 _ _ _ _
Aizdevumu augļi ... — — — _ 733 65 56,854 86 — — 56,07121 — ' — — _
Pārejošas zumas. ... — — 14978 67,000— 71,40955 — — — — — _ 4,55933
Komisija , porto u. c . . ___ __

10,223 04 — — 10,223 04 — — — —
Latvijas Tautas Banka. . — — — _ 159,917 95 150,70115 — — — — 9,216 80 — —
Peļņas un zaudej. rēķins 1,665 28 — — — ļ — — 1,665 28 — ? — — — — —
Tīra peļņa . . . . .. — — — — — — _ _ 1,689 03 — — — — 1,689J03

Kopā 338,037 35) 338,037 35 1,427,758 09 1,427,758 09| 66,562 05 66,562 05| 415,836 83 4l5,8_6ļ83
Valde.

(minoties apK&rtnes Kooperatīvs soda pārsimts
par 1. operācijas 1921. gadu.

. Apgrozījumi par 1921. g. Peļņas un zaudējumu Bilance uz 1. janvāri
_- \ v. lv Jl JlJL JL = * o *

Debets Kredits Debets Kredits Aktivs Pasivs
" ~—' \ '—' i—

Kases rēķins _ 3,071,91098 3,034,63723 — — — — 37,273.75 — —
Vertspapiru rēķins 22,500— — — — — — — 22,500— — —
Dalības naudas rēķins 5,050— — — — — — — 5,050— — —
Preču rēķins . 2,828,137 38 2,885,612 08 229,160 29 538,027 89 251,392 9(1 — —
Tējnicas rēķins 488,160 '5 478,190 17 — — 7,399 22 17,369 20 — —
Inventāra rēķins . 57,482 75 11,494 25 40215 — — 45,586 35 — —
Debitoru un kreditoru rēķins . . . 1,479,710 72 1,581,146 32 1,139— — — 4,93140 107,506--
Šaubīgu debitoru rēķins .... 41,24495 — — — — - "— 41,24465 — —
Tirdzniecības izdevumu rēķins , . 349,978 75 57,618 43 323,275 32 30,915— — — — —
Viesnīcas rēķins — 12,277— — — 12,277— — . — — —
Stedeles rēķins — 12,605- — — 12,605— — — — —
Aizņēmumu rēķins 16,24155 195,737 35 — — — ' — — — 179,495 80
Biedru paju rēķins 50— 29,500— ?_? -_ _ _ _ _ 29,450 —
Pamata kapitāla rēķins 5— 1,220— — — — — — — 1,215 —
Izdotu vekseļu reķins _ — — 100,000— — — — —— — 100,000 —
Inventāra dzeš_nas rēķins .... — — — — 4,55865 _- — — _ 4,55866
Pārejošu zumu rēķins ..... 116,96390 77,39830 — — 73,64935 34,08375
Tīrs atlikums _. — — — — 42,688 70ļ — — — — 42,688 70

8,477,4361131 ?8,477,436113i 60X22_īlll 601,224111i 498^97)90 T98^997ļ90
__, ; ? Valde.



Straupes krāj - aizdevu biedrības

gada pārskats par 1921. g.
Peļņas un zaudējumu konts.

1. janv. 1921. g. atradās agrāko gadu ieņem, atlik 13.959,46
1921. g. pelnits par aizdevumu °/o°/o 17.827,24
1921. . , . dažādiem ieņem 848,75 18.675,99
Dzēsts iztrūkums caur rezerv. kapitālu 4.041,56

Kopā 36.677,01
1921. g. zaudēts:

algām _ 11.300 —
nekust. īpašumu apdrošināšanu 2.433,35
dažādiem nodokļiem 2.016,—
darbvedība, remonts u. t. t 1.876,30 17.625,65

Noguldījumu procenti 12.580,47
°/o par priekštermiņa atmaksātiem aizdevumiem . . , 756,—
Dzēsts noguldījums Krievijas bankās 869,27
Zaudēts uz kursa starpību 4.845,62 19.051,36

Kopā 36.677,01

= BILANCE =
31. decemšrī 1921. gadā.

Aktivs: Pasivs.
Kase 11.168,79 Rīcības kapitāls .... 40.722,67
Tekošs rēķins 5.321,05 Rezerves . .... 4.134,12
Krievu vaid. parāds vērts- Noguldījumi 351.695,35

papīros ...... 133.267,71 Pārejās pasiva zumas . . 13.133,54
Aizdevumi pret galviniek. 215.297,—

n „ citām
drošībām ...... 18.880,—

Kredītiestādei pieder, vērts-
papīri 333,33

Pārējās aktiva zumas . , 25.417,80
409.685,68 409.685,68

Valde.
'

lojiii L. Jfflrii. Ud* iitas.
Bilance uz 1. janvāri 1922. g.

o a s i v s

Kasē
Aktīvs.

7Q 7g u kap.tals ( 0 k 'j.

Tekoši 'rēķini bankās . . 495,745 45 jas ā 20 zelta franki). . 1-000,000 -

Ārzemju valūtas . - 1,085 336 20 Dažādi kreditori .... 237,653 60

Inventos . . 73,763 60 Depozitu zumas .... 95.000 -

Materiāli ... 263,65125 Pārejošas zumas . . . - .ļ^OO
SdiI debitori ! i - 639,230 17 Peļņa par 1921. g. . . - 1,445,302 83

Depozitu zumas .... ^''5!^
Pārejošas zumas . ? ? _ ? 33,341 — _ —srī_ "5š«~_

lTrTI[793,956 431 L.R. 2,793,956 43

Pelņas un zaudējumu rēķins.
Debets. Kredits.

Nodokļi 13,780 — Atlikums no operācijām . 4,726,955 10

Algas valdei un darbiniek. 1,537,365 04
Operāciju un organizāciju

izdevumi 1,410,58.s -8
Kursu starpība 319,923 90
1921. gada peļņa . . ? . >,445,302 83

-Tīr~ Ī72KWXĪEL.R. 4,726,955 15 L.R. 4,726.955 10

1921. gada pelņas sadalīšana.
r eoo 97

Inventāra amortizācijas kapitālam t^ rsU i%
Šaubīgo debitoru norakstīšanai - • ggj'goo —Tantjemas '

__
Nodokļu samaksai 38450 46Rezerves kapitālam ??o =;'r>nn
Speciālam rezerves kapitālam a?n_ _
Ziedojumi kultureliem mērķiem ,S'™
Dividendiem 25°/o _____ 25ft0—-^=K. R. 1,445,302 83

Valde.

D£8r

_par Aslteskooperatīva „Druua" darbība 1921...
(II. darbības gads).

Bilance 1. janvārī 1922. g.
A k t i v s. R. K. Nsivs. R. K.

Kases rēķins 17,383 93 Paju kapitāla rēķins. . . 11,500 —
Preču 58,659 21 Pamata , .... 10,181 —
Inventāra rēķins 3,023 02 Darbinieku fonda „ ... 4,038 53
Tirdzniecības izdevumi . . 182 80 Rezerves kapitāla „ ... 8,077 06

Izglīt. veic. fonda ....8,077 04
Aizņēmumu , ... 16,534 45
Zalogu ....8,400 —
Procentu . ... 1,777 88
Dividendu „ ... 4,511 —
Neparedzēti izdevumi . . . 6,151 89

79,248 96 79,248 96

Peļņas un zaudējumu rēķins.
1921. g. uz pārdotām precēm brutto pelnīts 80,813 50 %
1921. g. » dažādiem apgrozījumiem , 1,497 40
1921. g. ieņemts par pārdotu taru 234 50 82,545 40

Zaudēts:
Uz inventāra rēķina 161 48
, procentu 1,992 88
„ tirdzniecības izdevnmu rēķina 44,848 10 47,002 46

Atliek tīra peļņa 35,542 94
Valde.

Korģenes patērētāju biedrības

pārsbats par 1921. satin.
Bilance uz 1. janvāri 1922. g.

Aktivs: R. K. Pasivs: R. K.

Skaidra nauda kasē . ._ . 22,217 85 Biedru pajas 13,100 —
Preces par iepirkuma cenām 115,297 95 Kapitāli:
Parādnieki par precēm . . 12,265 16 Pamata........ 455 —
Dalības naudas citās iestādes: Rezerves 25,000 —

Latvijas Tautas Bankā . 2,000 — Amortizācijas kap. ... 2,113 20
C S Konzums" . . . 1,000— Biedra noguldījumi. . . . 120,144 78

Inventārs * 21,132 — Tīrs atlikums > 14,683 51
Uz priekšu samaksāti izde-

vumi . 1,583 53 ;
Kopā 175,496 49 Kopā 175,496 49

Pe|nas un zaudējumu rēķins.
Zaudēts: R K. Pelnīts: R. K.

Tirdzniecības izdevumi . . 43,174 13 Brutto peļņa uz precēm . 72,425 89
Inventāra dilšana .... 2,113 20 Dažādi ienākumi _ . . . . 150 —
Biedru iepirkumiem prēmijas 9,122 50 Uz priekšu samaksāti izde-
1920. gada zaudējums . . 5,066 08 ļ vumi . ? ? 1,583 53

Kopā 59,475 91 Kopa 74,159 42
Tīrs atlikums .... . . 14,683 51 Zaudējums — —

Kopā 74159 42 Kopa 74,159 42"
^

VaUte. _

DoMh-Rhzb savienības fialto gada pārtt.
Bilance uz 1. janvāri 1922. g.
A k t i-« v s. R. K- Pasivs. R. K.

Kasē 2,798 53 Aizņēmumi 100,000 —
Savienības inventārs . . 1,359,070 95 Kreditori 563,182 —
Zalogi 20,000 — Dalības kapitāls . . . 47,000 —
Dalības kapitāls citās 20,500 — Amortizācijas kapitāls . 271,814 19

kredītiestādēs . . . 50,500 — Maksājami vekseļi . . 450,000 —
Malkas krājums . . . 156,000 — Tīrs atlikums .... 187,654 24
Avansi . . . . . . 31,280 95

Kopā 1,619,650 43 Kopā 1,619,650 43

Peļņas un zaudējumu rēķins.
Debets. R. K- Kredīts. R. K.

Zaudēts uz elektr. cen- Pelnīts uz meža opera-
trali 34,832 15 cijām 400,181 65

Zaudēts uz sudmalām . 177,695 26
Tīrs atlikums . . . . 187,654 24

Kopā 400,181 65 Kopa 400,181 65
Valde.

I. Lubānas psaiianieta saliiedr
soda pārskats puiszig.

Peļgas un zaudējumu rēķi ns
Zaudēts.

Uz produktiem ^\
a'gfm. ,: 119,429!*. materiāliem 80,258 fin

, dažad. izdevumiem . 56,934 h
„ krievu domes naudas 1/500
. nomas l',290 8fl

Ierīcības kap. amort. 6°/o ķjq r!
Mašinu amortizac. 12°/o . 3,322 to
Rezerves kapit. piešķirts . 9349 J|
Remonta „ , . 93,49o ""
Daļu naudas kap. (bij. rīcīb.) 46,745 -Lauksaimn

^
un kooperācijas

veicināšanas fondam . 4,440 n
^sTsTfi

Pelnīts.
Uz produktiem . . . . 412,360 90, precēm Sjgg 05

4T8J5inK

Bilance uz 1. jan. 1922. g.
Aktīvs. R. k.

Kase .. _,. _..... 60,908 30Produkti krājumā .... 20,304 _.
Parādnieki ...._ ... 179,017 35
Latvijas neatk. aizņem. . 1,000 -Biedri-parādnieki .... 2,566 68
Alga uz priekšu izmaksāta 779 20
Materiāli krājuma .... 70,443-
Ierīcība 7,366 41
Mašinas 28,034 82
Daļu nauda citur .... 10,200-
Preces krājumā . . . . ? 4,030 50

39L64Ī16
Pasīvs. R k

Aizdevēji 11155
Biedru prasības 163,106 15
Neizmaksāta alga valdei . 12,376 —
Daļu nauda bij. rīcīb. kap. 105,086 S7
Rezerves kapitāls .... 12,379-
Remonta , .... 93,490-
Lauksaimniecības un koope-

rācijas veicinašān. fonds 4,446 79
Nesamaksāta noma par

H. pusg 644 80~
391J64T1

Valde.

Vidzemes muižnieku kredītbiedrības
Likvidācijas komisija

paziņo vispārībai, ka sekošas noguldījuma zīmes (Depositalscheine) ir viņai
pieteiktas par nozudušām un ar šo tiek izsludinātas par nederīgam:

1 Allažu baznīcas: Ks 144 no 27. okf. 1903 par 4.500 rbļ. kriev. nom.;
K» 257 no 26. nov, 1904 — 300; Ks 275 no 29. jan. 1905 — 1.500;
K» 400 no 23. nov. 1905 — 200; K» 463 no 29. maij. 1906 — 100;
K° 477 no 23. aug. 1906 — 700; K» 599 no 7. zept. 1907 — 1.200;
Ks 981 no 9. febr. 1911 — 600; Ks 1124 no 28. apr. 1912 — 4.600;
K° 1331 no 4. jan. 1914 — 500; Ks 1427 no 22. jan. 1915 — 200;
Ks 1464 no 23. maij. 1915 — 1000.

2. Blomes pagasta: Ks 806 no 10. zept 1909 — 11.000 rbļ. kriev. nom.
3. Burtnieku baznīcas: Ks 195 uo 12. febr. 1904 — 2.800 rbļ. kriev. nom.;

K° 267 no 21. dec. 1904 — 100; Ks 274 no 25. jan. 1905 — 600;
Ks 428 no 8. marta 1906 — 400; Ks 691 no 3. okt. 1908 — 100;
K> 789 no 16. jun. 1909 — 300; Ks 856 no 13. jan. 1910 — 300;
K» 1048 no 18. aug. 1911 — 100; Ks 1277 no 27. maij. 1913 — 300;
Ks 1350 no 18. mart. 1914 — 300; Ks 1430 no 26. jan. 1915 — 300.

4. Carnikavas baznīcas: Jfe 163 no 3. dec. 1903 — 500 rbļ. kriev. nom.;
Ks 1098 no 26. jan. 1912 — 100; Ks 1425 no 15. jan. 1915 — 100.

5. Dzērbenes p a g a s t a : Ks 198 no 17. febr. 1904 — 300 rbļ. kriev. nom.;
Ks 430 no 11. mart. 1906 — 300; Ks 1386 no 7. maij. 1914 — 300.

6. Ērģemes baznīcas : Ks 620 no 21. nov. 1907 — 6500 rbļ. kriev. nom.;
Ks 757 no 14. apr. 1909 — 100; Ks 906 no 17. maij. 1910 — 100.

7. Gulbenes baznīcas: Ka 562 no 17. apr. 1907 — 8214 rbļ. 55 kap.
kriev. nom.; Ks 913 no 28. maij. 1910 — 1000; Ks 952 no 30.-nov.
1910 — 3400; Ka 1299 no 3. okt. 1913 — 200; J_ 1357 no 26. mart.
1914 — 300.

8. Paula f. Hanenfeldt: no 27. aug. 1896 — 300 rbļ. kriev. nom.;
no 24. mart. 1898 — 1100; no 24. apr. 1898 — 1000; no 4. dec. 1898
— 300; no 7. apr. 1899 — 300; no 16. mart. 1900 — 1000; Ks 127
no 13. maij. 1903 — 600; Ks 379 no 4. nov. 1905 — 1000.

9. Kauguru pagasta: Ka 829 no 6. nov. 1909 — 2800 rbļ. kriev. nom.
10. Barbaras fon Klo t: Ks 842 no 4. dec. 1909 — 2200 rbļ. kriev. nom.
11. Kokneses baznīcas: Ks 816 no 2. okt. 1909 — 10.730 rbļ. kriev. nom.;

Ks 1089 no 22. dec. 1911 — 1.200; J& 1100no 3. febr. 1912 — 200;
Ks 1201 no 6. nov. 1912 — 500.

12. Annas f. K reuscb, dz. f. Scheinvogel: no 20. jun. 1900 par
12.000 rbļ. kriev. nom.

13- Lēdurgas baznīcas: Ks 167 no 3. dec. 1903 — 4466 rbļ. kriev. nom.;
Ks 231 no 4. jun. 1904 — 300; Ks 643 no 29. mart. 1908 — 300;
Ks 765 no 17. apr. 1909 — 100; Ks 1002 no 14. apr. 1911 — 200;
Ks 1244 no 28. mart. 1913 — 100; Ks 1339 no 29. jan. 1914 — 160;
Ks 1397 no 31. juL 1914 — 100; Ks 1434 no 19. febr. 1915 — 200;
1* 1439 no 16. mart. 1915 — 100.

14. Limbažu baznīcas: Ks 533 no 28. febr. 1907 — 400 rbļ. kriev. nom.;
Ks 783 no 22. maij 1909 — 100; Ka 1013 no 25. apr. 1911 — 100.

15. Mangaļu pagasta; no 7. okt. 1898 — 1000 rbļ. kriev. nom.; no
27. mart. 1900 — 7900.

16. Matišu baznīcas: Ks 162 no 3. dec. 1903 — 700 rbļ. kriev. nom.;
Mb 649 no 18. apr. 1908 — 950; Ks 883 no 12. apr. 1910 — 1500;
K9 999 no 14. apr. 1911 — 200; Ks 1120 no 14 apr. 1912 — 200;
1* 1251 no 17. apr. 1913 — 500; Ks 1377 no 28. apr. 1914 — 200;
Ka 1444 no 13 apr. 1915 — 500; Ks 932 no 14. okt. 1910 — 1032.

17. Rauzes pagasta: Ks 813 no 25. zept. 1909 — 2600 rbļ. kriev. nom.;
Ks 840 no 27. nov. 1909 — 300; Ks 874 no 24. mart. 1910 — 200;
Ks 902 no 13. maij. 1910 — 100; Ks 989 no 14. mart. 1911 -^ 1200:
Ks 1076 no 28. nov. 1911 — 100; Ks 1152 no 3. jul. 1912 — 500.

18. Liel-Salaces baznīcas: Ks 244 no 15. okf. 1904 — 3000 rbļ. kriev.
nom ; Ks 261 no 14. dec. 1904 — 200; Ma 507 no 4. dec. 1906 — 200;
Ks 626 no 7. dec. 1907 — 200; Ka 847 no 10. dec. 1909 — 200;
Ks 1119 no 13. apr. 1912 — 200; Ks 1349 no 14. mart. 1914 — 200.

19. Maz-8alaces baznīcas: Ks 160 no 3. dec. 1903 — 2454 rbļ. kriev
nom.; Ks 201 no 19. mart. 1904 — 400; Ks 472 no 8. aug. 1906 —
100; Ks 522 no 23. jan. 1907 — 200; Ka 546 no 26. mart. 1907 —
1200; Xs 639 no 4. febr. 1908 — 300; Ks 735 no 20. jan. 1909— 100-
Ks 804 no 3. zep. 1909 — 100; Ks 860 no 16. jan. 1910 — 200 -
Ks 948 no 24. nov. 1910 — 400; Ks 974 no 19. jan. 1911 — 200"
Ks 1206 no 9. nov. 1912 — 100: Ks 1255 no 18. apr. 1913 — 300

*
Ks 1369 no 18 apr. 1914 — 500; Ks 1406 no 27. okt. 1914 — 300

20. Siguldas baznīcas: Ks 161 no 3. dec 1903 — 3850 rbļ. kriev nom ?
Ks 240 no 7. zept. 1904 — 200; Jfe 353 no 23. aug. 1905 — 100'
Ks 462 no 24. maij. 1906 — 100; Ks 560 no 17. apr. 1907—100Ks 746 no 2. mart. 1909 — 200; Ka 889 no 21. apr. 1910—100Ks 967 no 11. jan. 1911 — 100; Ks 1184 no 15. okt. 1912—100Ks 1316 no 3. dec. 1913 — 200; Ks 1433 no 18. febr. 1915 — 100 '

21. Skujenes pagasta: Ks 808 no 16 zept. 1909 — 11.018 rbļ kriev
nom.; Ks832 no 12. nov. 1909—1100; Ks 1212 no 30. nov 1912—100*

22. Suntažu baznīcas; Ks 176 no 13. dec. 1903 — 459 rbl kriev nom :
Ks 212 no 30. apr. 1904 - 100; Ks 723 no 20. dec. 1908 - 1* 0023. Veļķu pagasta: Ks 190 no 6. febr. 1904 — 5700 rbl kriev riomKs 597 no 29. aug. 1907 — 300; Ks 814 no 26. zept 1909 — 300 *
Ks 1315 no 2 dec. 1913 - 200; Ks 1380 no 2. maij 1914 - 40024. Barona R Volffa mantinieku: Ks 325 no 11 maij 1905 —4475 rbļ. kriev. nom.; K? 342 no 14. jun. 1905 — 9700' K° 358 no
9. zept. 1905 - 13 100; Ks 517 no 20. jan. 1907 - 3 100 K» 631 no11. jan. 1908 - 7300; Ks 677 no 14. aug. 1908 - 4000 ^ 754 no13. apr. 1909 - 100; Ks 326 no 10. maij. 1905 - 802325. Dauguļu pagasta: Ks 1175 no 8. okt. 1912 — 1800 rbļ. kriev .' nom.
Rīgā, 1922. g. 20. martā.

Likvidācijas komisija.

lB2S!ite!K_iPātē!3)lllf.
bilance uz 1. jan. 1922. g.

Aktīvs. R, K. ļ
Kase . . 6,150 98
Preces 139,659 61
Inventārs 7,549 88
Akcijas L. t. b. . . . . . 5,000-

* 158.360 39
Pasīvs.

Kreditori 119,192 _
Paiju nauda 26,200 —
Pamati» kapitāls .... 5,225-
Tīrs atlikums .... . . 9,742 47

158,36039
Valde.

ligai a9riļtaisfe_ile_ pi!friirif. _
izsludina par nederīgu, kā nozaudēta,
personas apliecību, izd. no Meņģeles
pag. valdes 24. febr. 1922. g. M
Ks 12_, uz Lienes Jēkaba m. Ķiršs v._

Daugavpils apriņķa pr ki
palīgs 1. iec.

izsludina par nederīgu nozaudētu at
vaļinajuma apliecību, izdotu no 1. V»
pajas kājnieku pulka komandiefi
31. martā 1921. g. Ks 821, uz kareivi
Sausa Antona Mares d. v.

faI_as2pr.priekWaLiEtjiii
izsludina par nederīgu, kā nozaudēto
Latv. pasi Ks 1217, izdotu no Valka
pilsēta^ polic. 4. aug. 1920. g. uz Aūl*
nijas Jāņa m. Jerum v. _.

Ventspils pils. peiit I. iec. priefeieti
izsludina par nederīgu nozaudētu Latv-
iekšz. pasi, izdotu no Ventspils polic'l*
prefekta 20. dec. 1920. g. zem J- 77*
uz Indriķa Andreja d. Fetlera v. i

Bankas apr. pr-ka palīgs 1. iec.
izsludina par nederīgu kara k|au^
apliecību (numurs nezināms) uz vH>
ārda Jāņa d. Paulis vārda, izd. »
3. Jelgavas robežsargu pulka korttf
4. febr. 1922. g., kura pieteikta par &
zaudētu.

^
Rīgas aprija pri^ūieKa palīys III. *
izsludina par nederīgiem sekošus &
zaudētus dokumentus: ,...

Latvijas iekšz. pasi, izdotu no »
tažu pag. valdes zem Ks 163, u«'l
pasi, izdotu no tās pašas pag- v.7
zem Ks 207, uz Nikolaja Andreja
Bērziņ v. «*

Moraa apr. priekšnieka Palīgs LĶ- 1
izsludina par nozaudētu Latv. P?'

^Juliusa Pētera d. 2igura vārda, «^ļ
no Rīgas jūrmalas polic. P1-1?8 .,,^
J* 2545, 21. aprilī 1920. g-, skalia

par nederīgu. ___—?-''
Ventspils pilsētas policija9

I. iec. pr-ks
izsludina par nederīgu nozudušo

^iekšzemes pasi,. izd. no Ventsp F
^prefekta 3. martā 1920.g.««uz Kārļa Aleksandra d. Sule «-

maņa v.



Rīgas apgabaltiesas 3. civilnod.
atklātā tiesas sēdē 1922. g. 27. februārī
Izklausīja Jāņa Miķeļa d.Valleika lū-
gumu dēļ hipotekarisko paradu dzēšanas,
nolēma: 1) atzīt par samaksātu obli-
gāciju par 20,000 rbļ., 1899. g. 3. jūnijā
sem Ka 1242, apstiprinātu uz nekustama
īpašuma Rīga, 3. hip. iec. zem zemes
grāmatu reģ. Ks 197, izdotu no Gustava
rndricha d. Falka par labu Vilhelmam
Kārļa d. Graupneram šīs obligācijas
parāds 1900. g. 23. oktobrī no augšmi-
nēta nekustsma īpašuma dzēsts un
pārvests uz tagad Jānim Valleiko piedē-
joša nekustama īpašuma Rīgā, 3. hip.
'«. zem zemes grāmatu reģ. Ks 2393,
*ia ir pārgājusi uz Sofiju Konstantīna
"Satiropullo, kā blankocesionaru, kura
vln« ir atkal cedējusi blanko; 2) izdot

' ternuma norakstu Jānim Valleiko dēļ
n'potekas dzēšanas zemes grāmatās;
SL» lēmumu publicēt civ. proc. lik.
"J™- P.kārtībā.

*SĀ> 6. martā 1922. g. Ks 971
Priekšsēd. v. V e i d n e r s.

Sekretārs A.K a 1 v e.

%as apgabalt. reģistr. nodaļa
l„?- avProc lik. 1460. p. pamata
vaziņo, ka samaņā ar apgabaltiesas

l92?
n'Strativās "odaļas lēmumu no

tlva 8'-^" IeDruwa reģistrēta koopera-
,a sabiedrība zem nosaukuma: ,.SIno-
i_ ._,asasta (Valkas apr.) savstarpējā
V,SaodroSināšanas biedrība*.

Sini edr,b8s valdes sēdeklis atrodas* inoles pagastā.
Priekšsēd. v. E. Bitte.

Sekretāra p. J. Ošs.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnod.
atklātā tiesas sēdē 1922. g. 21. martā
izklausīja Pēterpils-Tulas zemes bankas
lūgumu dēļ hipotekarisko parādu dzē-
šanasuz .Stūru Nš 5, II." mājām, pie-
derošam Jēkabam Pilāgam, nolēma
1) atzīt par iznīcinātu obligāciju apstip-
rinātu 1914. g. 11. janvārī zem Ks 16,
uz nekustama īpašuma Sarum-Umurgas
muižas zemnieku .Stūre Nš 5, II.* mā-
jām Valmieras apr., zem zemes grāmatu
reģ. Ks 2333, izdotu no Jēkaba Mārtiņa
d. Pīlaga par labu Pēterpils-Tulas zemes
bankai_ 2,900 r. lielumā; 2) par ko
publicet _ civ. proc. lik. 2086. p. kārtībā;
3) šī lēmuma norakstu izdot lūdzējām
iesniegšanai Rīgas - Valmieras zemes
grāmatu nodaļai dēļ min, obligācijas
dzēšanas zemes grāmatās.

Rīgā, 25. martā 1922. g. Ks 976
Priekšsēd. v. Veidners.

Sekretārs A. Kalve.

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 zemes kredita pārvaldes kre-
dīta departamenta lūgumu un savu lē-
mumu 1922. g. 21. martā paziņo, ka
parādnieks Bernhards Mārtiņa d. Lūciņš
paradu uz obligācijas par 3,000 rbļ
1910. g. 6. jūlija zem Ks 456, apstipri-
nātas uz nekustama īpašuma Rīgas apr.,
Aizkraukles muižas _ zemnieku .Kelke-
Jaunzem Ks 9" mājām, zem zemes grā-
matu reģ. KŠ5319, izdotas no Bernharda
Mārtiņa d. Lūciņa par labu bar. Alfrē-
dam Roberta d. Šultc-Ašeraden, —
ir samaksājis 1922. g. 13. febr., — bet
šī augšā min. obligācija nevar tikt iz-
smegta atpakaļ parādniekam Bernhardam
Mārtiņa d. Lūciņām deļ dzēšanas zemes
grāmatās, tamdēļ ka ir gājusi zudumā.

Tāpēc apgabaltiesas 3. civilnodaļa uz-
aicina visas personas, kuram būtu tie-
sības uz augšā apradīto obligāciju, pie-
teikties tiesa ve e n a mēneša laikā, skaitot
no dienas, kad šis sludinājums ie-
spiests ..Valdības Vēstnesī", un aiz-
rāda, ka ja šīs personas noteiktā
laika nepieteiksies, obligāciju atzīs par
iznīcinātu un lūdzējam dos tiesibu prasīt
parada dzēšanu zemes grāmatā.

Rīgā, 25. martā 1922. g. Ks 1397
Priekšsēdētāja v. Veidners.

Sekretārs Kalve.

Valsts ierēdņu un kalpotāju kooperatīva Liepājā
1921. gada darbības pārskats.

B__anee uz 1. janvāri 1922. gadā.
Aktivs. R. K. Pasivs. R. K.

Kasē 6,874 54 Biedru dalības naudas . . 141,225 —
Tekoši noguldījumi ... 3,878 85 Pamata kapitāls .... 8,876 9t
Preces 1,642,912 34 Rezerves kapitāls . . . 31 *

654 96
Debitori 22,111 — Aizņēmumi 894,703 84
Avansi ...._ ... 12,292 50 Kreditori 705,911 72
Dalības naudas citas iest, 79,700 — Zalogi .... 11

*
905 35

Inventārs 242,858 67 Kluba fonds ...'*' 20*
000 —

Vērtspapīri 10,506 25 Nekust. īpašuma fonds . . '400 —
Mežu izmantošana . . . 19,200 — Kluba noma uz 1922. g. . 12,000 —
Valūta 700 — Inventāra amortizācija . . 24*

285 86
Tirdzniecības izdevumi uz 1920. g. tīra peļņa ... 85 893 77

1922. g 2,400 50 Tīra peļņa ......200,577 24
Telpu noma . . ... 94,000 —

Bilance 2,137,434 65 Bilance 2,137,434 65
Peļņas un zaudējumu rēķins.

Zaudēts. R. K. Pelnīts. R. K.
Kases pārskaitījums . . 150 — Precēs brutto pelnīts . . 912,550 52
Tirdzniecības izdevumi . . 1,062,092 55 Meža izmantošana . . . 116,002 30
Procentes samaksātas . . 84,468 45 Maizes cepšana .... 277,503 97
Mežu izmantošanas zudums Maizes izdalīšana . . . 44,149 11

pie malkas izkraušanas . 6,300 — Telpu iznomāšana . . . 27,300 —
Kooperatīva gada svētki . 995 — Zemes iznomāšana ... 613 20
Inventāra amortizācijas . . 24,285 86 Atmaksāta alga .... 750 —
Tīra peļņa . . . . . . 200,577 24 "

Bilance 1,378,869 10 Bilance 1,378,869 10
Valde.

Kandavas saiiiīās L'isariljds krāj-āizdeva sielto
Pārskats par 1921. gada darbību.

Biiance uz 1. janvāri 1922. gadu.
Aktivs. R. K. Pasivs. R. K.

Kasē skaidrā nauda . . . 3,062 78 Rezerves kapitāls .... 7,148 44
Aizdevumi pret ķīlām . . 66,914 80 Biedru dalības nauda. . . 32,415 16

. galveniekiem 287,213 51 Noguldījumi . r- 272,094 82
Inventāra rēķins ..... 1,202 99 Dividends maksājams . . 104 37
Nekustamu. īpašumu rēķins 12,754 99 Pārejošas zumas 66 55
Vērtspapīru rēķins .... 5,493 38 °/o °/o maksājamas. . . . 41,050 54
Depozita rēķins 94 17 Aizņēmums 50 54
Iekasējami aizdevumu augļi 6,889 73 Nākoša gada rentes . . . 4,471 98

. vērtspapīru augļi 137 33 īres nauda uz nākošu gadu 6,000 98
īres nauda . . 445 33 Ricības kapitāls 11,118 52

Peļņa . 9,687 31
384,207 69 384,207 69

Peļņas un zaudējumu rēķins.
Debets. R. K. Kredits. R. K

Noguldījumu augļi .... 12,387 86 Aizdevumu augļi 34,014 04
Kantora_ izdevumi .... 9,993 55 Tālāk noguldījumu augļi . 70 11
Algas rēķins 11,200 55 īres nauda ieskaitot iekasē-
Peļņa 9,687 31 jamo ..,.., 6,814 11

Dažādi sīki ieņēmumi . . 2,370 57
43,268 72 ' 43|268

~
72

. Valde.

Rikteres patērētāju biedrības

pārskats par 1921. sodu.
Bilance uz 1. janvāri 1922. g.

? Aktivs. R. K. Pasivs. R. K.
Skaidrā nauda kase . . 17,715 10 Biedru pajas 18,300 —
Preces par iepirkuma ce- Kapitāli, pamata .... 2,674 —

nam ....... 55,846 45 Aizņēmumi 5,000 —
Inventārs 1,741 — Nenomaksāti izdevumi . . 6,000 —
Zaudējums . . . . . . Tīrs atlikums . . . . . 43,328 55

Kopā 75,302 55 Kopā 75,302 55

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

Tirdzniecības izdevumi . . 20,011 85 Brutto peļņa uz precēm . 69,870 40
°/o°/o par aizņēmumiem un

nodokļi 6,000 —
Zaudēts 350 — *-

~
Kopl 26,541 85 "Kopi 69,870 40

Tīrs atlikums . . . . . 43,328 55 Zaudējums . . . . . . — ?*-
Kopā 69,870 40 " Kopā 69,870 40

Valde.

Sabiedrības valdes sēdeklis atrodas

Priekšsēd. v. E. B i 11 e.
Sekretāra p. J. Ošs.

Rīgas apgabalt. 3. civilnodaļa,
atklātā tiesas sēde 1922. g._27. februāri
izklausīja Mārtiņa Jāņa d. Āboliņa lū-
gumu dēļ hipotekarisko parādu dzēša-
nas, nolēma : 1) atzīt par samaksātām
sekošas 4 obligācijas, apstiprinātas uz
tagad Mārtiņam Āboliņam piederoša
nekustama īpašuma Rīgas pilsētas 3. hip.
iec. zem zemes grāmatu reģ. Ks 278,
izdotas no Kristiāna Mukke: a) par
4,000 r. apstiprinātu 1881. g. 6. jūlijā
Georgam Rozentalam par labu; b) par
3,500 r. apstiprinātu 1883. g. 18. no-
vembrī Heinricham Mārtiņam Treide
par labu; c) par 70,000 r. apstiprinātu
1911. g. 28. maijā zem Ks 1641, 2. Rī-
gas krāj-aizdevu sabiedrībai pār labu,
un d) par 60,000 r. apstiprinātu 1911. g.
20. decembrī zem Ks 4526, 2. Vidzemes
savstarpīgai kreditbiedrīdai par labu;
2) izdot šī lēmuma norakstu Mārtiņam
Jāņa d. Āboliņam dēļ hipotēkas dzēša-
nas zemes grāmatās; 3) šo lēmumu
publicēt civ. proc. lik. 2086. p. kārtība.

Rīgā, 6 martā 1922. g. Ks 1052.
Priekšsēdētaja v. Vinters.

Sekretārs A. K a I ve.

Rīgas apgabalt. reģistr. nodaļa
uz civ. proc. lik. 1460. p. pamata
paziņo, ka saskaņa ar apgabaltiesas
administratīvās nodaļas lēmumu no
1922. g. 22. februāra reģistrēta bezpeļ-
ņas sabiedrība zem nosaukuma: Stu-
dentu biedrība .Kuronla".

Liste Nr. 7.

tais piliu ioiii
biedrība

1922. g. 20. martā atklāti izlozējot Kur-
zemes pilsētu hipotēku biedrības ķīlu
zīmes dzēšanas nolūkā, izvilkti sekosi

ķīlu zīmju numuri:
A. 4»/-°/o Lit. A. ā 1000 rubļi.

174 256 486 616 850 1007 1264
198 258 512 649 872 1067 1271
200 266 537 678 876 1086 1285
208 304 555 702 889 1242 1286
226 371 561 825 896 1252 1287
232 398 587 847 974 1260

4i/-°/o Lit. B. ā 500 rubļi.
54 440 959 1043 1265 1754 2712
55 457 968 1054 1266 1804 2721
90 501 985 1058 1312 1950 3008
91 553 1001 1083 1418 1952 3019

115 562 1008 1093 1457 1954 3057
331 597 1017 1138 1475 2015 3063
348 877 1030 1139 1488 2132
374 941 1040 1196 1547 2192
400 949 1042 1241 1568 2226

4V-°/o Lit. C. ā 100 rubļi.
205 815 1407 1895 2234 3255 4825
221 842 1524 1907 2302 3265 4829
243 910 1557 1929 2539 3293 4878
328 979 1650 1937 2541 3386 4881
353 1068 1731 1994 2638 3419 4887
393 1162 1736 2043 2652 3506 4911
463 1175 1820 20Ē8 2791 3635 4913
477 1226 1832 2074 2821 3794 4917
532 1249 1875 2083 2835 3995 4922
708 1309 1879 2117 2852 4505 4914
722 1380 1891 2130 2929 4721 4926
771 1391 1892 2161 2965 4820

B. 5»/o Lit. A ā 1000 rubļi.
7 64 152 274 455

5°/o Lit. B ā 500 rubļi.
13 95 297 477 664 961
14 96 298 499 667 962
16 228 299 500 668
93 277 316 663 813

5°/o Lit C ā 100 rubļi.
12 305 587 1044 1278 1292
18 336 589 1045 1279 129433 361 663 1047 1280 1295

147 415 664 1049 1282 1319
190 491 808 1050 1283 1321
211 579 827 1051 1284 1323
240 580 1042 1275 1286 1324
248 583 1043 1276 1290

Augšā minētās ķīlu zīmes beidz ar
25. jūniju 1922. g. nest augļus un top
izmaksāta viņu vērtiba Latvijas rubļos
pēc likumā noteikta pārrēķināšanas kursa
(1 krievu rublis = 66/3 kap. Latvijas
nauda) .

Liepājā, 21. martā 1922. g. Ks 334.
Valde

Rigas 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 Krišjāņa Pētera d. Plauciņa
lūgumu un savu lēmumu _ 1922. gada 21.
marta paziņo, ka lūdzējs parādu uz
obligācijām:

1) par 4,500 r. 1899. g. 15. novembri
zem Ks 211apstiprinātas uz nekustama
īpašuma Cēsīs, zem zemes_ grāmatu
reģ. Ks 179, izdotas 110 Krišjāņa Pētera
d. Plauciņa par labu Cēsu krāj-aizdevu
kasei;

2) par 6,000 r. 1910. g. 31. aug. zem
Ks 237, apstiprinātas uz ta paša neku-
stama īpašuma, izdotas no ta paša
Knšjāņa Plauciņa par labu Kārlim -An-
dreja d. Lilje, cedētu Cēsu krāj-aizdevu
kasei, — ir samaksājis, kā tas redzams;
no lietā esošās apliecības, izdotas no
Cēsu krāj-aizdevu kases 1922. g. 6.
martā, bet šīs augšā min. obligācijas
nevar tikt izsniegtas atpakaļ parādnie-
kam dēļ dzēšanas zēmes _ grāmatās, tam-
dēļ ka ir gājušas zudumā.

Tāpēc apgabaltiesas III. civilnodaļa
uzaicina visas personas, kurām būtu
tiesības uz augšā aprādītām obligācijām,
pieteikties tiesā viena mēneša laikā,
skaitot no dienas, kad šis sludinā-
jums iespiests .Valdības Vēstnesī*,
un aizrāda, ka ja šis personas noteiktā
laikā nepieteiksies, obligācijas atzīs par
iznīcinātām un lūdzējam dos tiesību
prasīt parāda dzēšanu zemes grāmatās.

Rīgā, 25. martā 1922. g. Nu 1408
Priekšsēdētāja v. Veidners.

Sekretārs A. Kalve.

xigas apgabalties. 3. civilnod.
1» clv. ties. lik. 2011., 2GI4._ un 2019.

p. pamata paziņo, ka pēc 1903. g.
19. maijā Katlakalnā miruša Jāņa (Jo-
hana) Jēkaba Gustava d. O o d e 1
ir atklāts mantojums, un uzaicina,
kam ir uz šo mantojumu, vai sakara
ar to tiesības, kā mantiniekiem, lega-
tarijiem, lidelkomisarijiem, kreditoriem
an t. t, pieteikt Sīs tiesības minētai
tiesai sešu mēnešu laikā, skaitot
ao šī sludin. iespiešanas dienas .Vaid.
Vēstnesī".

la minētās personas savas tiesības
auļšā uzrādītā termiņā nepieteiks, tad

tņas atzīs ka šis tiesības zaudējušas.
Rīgā, 15. martā 1922. g. Ks 1344

Priekšsēdētāja v. Veidners.
Sekretārs A. Kalve.

Rīgas kara apriņķa pr-ks
izsludina par nozaudēto kāja kl. apliec
zem Ks 690, izd. no arm. galvenās
mechan. darbn. pr-ka uz Eižena Lud-
viga d. Passerna v.

Rīgas apgabaltiesas 3. civiln.,
pamatojoties uz 1920. g. 18. marta li-
kuma par vienīgo maksāšanas līdzekli
un civ. proc. lik. 2060. un 2062. p.p.,
ievērojot zemes kredita pārvaldes kre-
dita departamenta lūgumu un savu lē-
mumu 1922. g. 21. martā paziņo, ka pa-
rādnieks Otto Viļuma d. Kļaviņš parādu
uz obligācijas _par_ 3,750 r. apstiprinātas
1913. g. 10. jūnija zem Ks 495, uz ne-
kustama īpašuma Valkas apr., Vasilisas
muižas zemnieku .Jaun-Venšan Ks 23*
mājām zem zemes grām. reģ. Nš 3558,
izd. no Otto Viļuma d. Kļaviņa par labu
grafam Teodoram Gustava d. Bergam,
— ir samaksājis 1921. g. 21. jūlijā,
bet šī augšā minētā obligācija
nevar tikt izsniegta atpakaļ parādniekam
Otto Kļaviņām deļ dzēšanas zemes grā-
matās tamdēļ, ka ir gājusi zudumā.

Tāpēc apgabaltiesas 3. civilnodaļa uz-
aicina visas personas, kurām būtu tie-
sības uz augšā minēto obligāciju,
pieteikties tiesā viena mēneša
laikā, skaitot no dienas, kad šis slu-
dinājums iespiests .Valdības Vēstnesī*,
un aizrāda, ka ja šīs personas
noteiktā laikā nepieteiksies, obligāciju
atzīs par iznīcinātu un lūdzējam dos
tiesību prasīt parāda dzēšanu zemes
grāmata.

Rīgā, 24. martā 1922. g. Ks 1386
Priekšsēdētāja v. Veidners.

Sekretārs A. Kalve.
? - ?

Rīgas apgabaltiesas 3. civiln.
uz civ. ties. lik. 2011., 2014. un 2019. p.p.
pamata paziņo, kāpēc 1921. g. 13. aprilī
Toboļskā (Krievijā) mirušā Jozeia
Aleksandra _ Beninghauzen-
Budberga ir atklāts mantojums, un
uzaicina, kam ir uz šo mantojumu, vai
sakarā ar to tiesības ka mantinie-
kiem, legatarijiem, lideikomisarijiem,
kreditoriem un t. t., pieteikt šīs tiesības
minētai tiesai sešu mēnešu laika, skaitot
no šī sludinājuma iespiešanas dienas.

Ja minētās __ personas savas tiesības

augšā uzrādīta termiņā nepieteiks, tad
viņas atzīs kā šīs tiesības zaudējušas.

Rīgā, 22. martā 1922. g. )* 1243
Priekšsēd. v. Veidners.

Sekretārs A. Kalve.

VALSTS TIPOGRĀFIJA
dabūjama atsevišķa brošūra

Instrukcija par būvkoku Izsnieg-
šanu no valsisun komunalmežiem
uz 1920. g. 21. decembra likuma pamata,
lesp.. Valdības Vēstneša' 1921. g.32. num.

Maksā bez piesūtīšanas 10 tbļ., ar pie-
sūtīšanu 11 rbļ.

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 zemes kredita pārvaldes kre-
dita departamenta lūgumu un savu lē-
mumu 1922. g. 21. martā paziņo, ka
parādnieki Karlis _ un Jēkabs Kārļa d.
K e 11 e r i paradu™ uz obligācijas
par 2,600 r. apstiprinātas 1894. g. 16.
jūnija zem Ks 371, uz nekustama īpa-
šuma Valmieras apr., Šķirstiņu muižas,
ar_Sucenieni, zemnieku .Jaunzemnieku"
mājam, zem zemes grām. reģ. Ks 4216,
izdotas no Kārļa un Jēkaba Kārļa d.
Ketler par labu Michailam f. Sommers,
— ir samaksājuši 1922. g. 18. tebr., bet
šī augša minētā obligācija nevar tikt
izsniegta atpakaļ parādniekiem Kārlim
un Jēkabam Ketleriem dēļ dzēšanas
zemes grāmatās tamdēļ, ka ir gājusi
zudumā.

Nekustamais īpašums tagad pieder
Jēkabam Ketleram un Michailam Rjebi-
nam, ari Pīleng.

Tāpēc apgabaltiesas 3. civilnodaļa
uzaicina visas personas, kurām būtu
tiesības uz augša aprādīto obligāciju,
pieteikties tiesā viena mēneša laikā,
skaitot no dienas, kad šis sludinājums
Iespiests .Valdības Vēstnesī", un
aizrāda, ka ja šīs personas
not. laikā nepieteiksies, obligāciju atzīs
par iznīcinātu un lūdzējam dos tiesību
prasi* parāda dzēšanu zemes grāmatā.

Rīgā, 25. martā 1922. g. Ks 1398
Priekšsēd. v. Veidners.

Sekretārs A. Kalve.

'<?!-yas apgabalt 3. civilnodaļa,
oz civ. ties. lik. 2011., 201». un 2019.
». p. pamata paziņo, ka pēc 1921. g.

25. janvārī Rīgā mirušās Fridas
(Freidas) Hirša meitas L i p š i t c,
dzim. Fridman,' ir atklāts manto-
jums, un uzaicina, kam it uz šo man-
tojumu, v<tl sakarā nt to tiesības kā
mantiniekiem, legatarijiem, lideikomisa-
rijiem, Irreditor. _ 1.1., pieteikt šīs tie-
sības tam. tiesai sešu mēnešu iaikā.
skaitot no ši sludina; iespiež, dienas
.Vaid. Vēsta.*.

Ja minētas personas savas tiesības
!»g?_ uzrādītā terminā nepieteiks, tad
/-ņas atzīs kā šīs tiesības zaudējušas

RīgS, 30 martā 3922. g. *6 1111
Priekšsēdētāja v. Veidners.

Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnod.,
pamatojoties uz 1920. g. 18. marta
likuma par vienīgo maksāšanas līdzekli
un civ. proc. Jik. 2060. un 2062. pp„
ievērojot Pētera Jāņa dēla Abbula
lūgumu un savu lēmumu 1922. gada
14. martā paziņo, ka lūdzējs parādu uz
obligācijām:

1) par 50,000^1912. ^
23. lebr. zem

Ks 589, apstiprinātas uz nekustama īpa-
šuma Rīga, 5. hip. iec. zem zemes grā-
matu reģ. Ks 81, izdotas no Pētera Jāņa
o\ Abbula par labu Jadvigai Emīlijai
Juliusa m. Chomse, kura viņu ir cedējusi
blanko;

2) par 40,000 r. 1912. g. 24. tebruari
zem Ks 611, apstiprināta uz ta paša
nekustama īpašuma, izdota no ta paša
Pētera Abbula par labu tai pašai Jad-
vigai Chomse, kura viņu ir cedējusi
blanko, — ir iemaksājis tiesās depozītā
87,100 rbļ. Latv. valūtā dēļ augšā minēto
obligāciju parādu un procentu dzēšanas

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa uz-
aicina visas personas, kurām būtu tie-
sības uz augšā aprādītām obligācijām,
pieteikties tiesā viena mēneša
laika, skaitot no dienas, kad šis sludi-
nājums iespiests .Valdības Vēstnesī",
un saņemt pret minētām obligācijām
iemaksātos tiesas depozītā 87,100 r.
Latvijas valūtā, un aizrāda, ka ja šīs
personas noteiktā laikā nepieteiksies,
paradu atzīs par samaksātu Un
lūdzējam dos tiesību prasīt parāda dzē-
šanu zemes grāmatā.

Rīgā, 27. martā 1922. g. Ks 1049
Priekšsēd. v. Veidners.

Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabalt. 3. civilnodaļa,
uz civ. ties. lik. 2011.. 2014. un 2019.
p. p. pamata paziņo, ka pēc 1916. gada
5. okt Rīga miīušā Arona Movša dēla
L i p ši t c ir atklāts mantojums un
uzaicina personas, kam ir uz šo manto-
jumu vai sakarā ar to kādas tiesības,
ka mantiniekiem, legatarijiem, lideikomi-
sarijiem, kreditoriem u. t. t, pieteikt šīs
tiesības sešu mēnešu laikā minētai
tiesai, skaitot no sludinājuma
iespiešanas dienas.

Ja minētās personas savas tiesības
augšā uzradītā termiņa nepieteiks, tad
viņas tiks atzītas kā. sis tiesības zaudē-
jušas.

Rīgā, 30. martā 1922. g. Ks 1111
Priekšsēdētāja v. Veidners.

Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabalt 3. civilnodaļa,
atklātā tiesas sēdē 1922. g. 27. iebruarī
izklausīja Anša Jāņa d. Sproste lūgumu
deļ hipotekarisko parādu dzēšanas,
nolēma: 1) atzīt par samaksātām se-
košas obligācijas, ingrosetas uz Anša
Sprosta nekustamajpašuma Rīgā, 2. hip.
iec zem zemes grāmatu reģistra Ks 1193:
a) 1913. g. 2. martā Ks 513, pai
11,000 rbļ. tirdzniecības namam .Brāļi
Popov" par labu, izdotu no Anša Jāņa
d. Sprosta; b) 1913. g. 5. aprilī zem
Ks 9l6,_ par 5,000 r., izd. no ta paša
Anša Jāņa d. Sprosta par labu Fricim
Jēkaba d. Tiesniekam, kurš viņu ir ce-
dejis blanko, un c) 1913. g. 21. augustā
zem Ks 2308, par 10,000 r„ izd. no ta
paša Anša Jāņa d. Sprosta par labu
Jānim Dāvā d. Rozenbergam, _ kurš viņu
cedejis blanko; 2) izdot šī lēmuma no-
rakstu Ansim Jāņa d. Sprostam dēļ hi-
potēkas dzēšanas zemes grāmatās; 3) šo
lēmumu publicēt civ. proc. lik. 2086. p,
kārtībā.

Rīgā, 6. martā 1922. g. Ma 991
Priekšsēd. v. Veidners.

Sekretārs A. Kalve.



Jelgavas apgabaltiesa,
pamatodamās uz savu ša gada 20. marta
nolem., uzaic. to iest. vai pērs., kuras rokās
atrodas pirkšanas-pārdošanas līgums,
pēc kura palicis parāds, kā pirkšanas
sumas atlikums 4667 r. noslēgts starp
Aizupes majoratmuižas īpašnieku bar.
Ādolfu iori Hanu, kā pārdevēju, un
Krišu Hānbergu, kā pircēju, koroborets
1881. gadā 2. aprilī zem Ks 223 uz
Fricim Hanbergam piederošām Talsu apr.
Aizupes .Attiņu* mājām zem hip. Ks 2030,
ierasties šai tiesā viena mēneša
laikā, skaitot no šī sludinājuma
iespiešanas dienas .Valdīb. Vēstnesī"
un saņemt, iesniedzot minēto līgumu,
šās tiesas depozītos parāda nolī-
dzināšanatiemaksātos 3281 r. 25 k.

Ja minētā termiņā līgumu neie-
sniegs, tiesa atzīs parādu par samaksātu
un lūdzējam, Fricim Hanbergam, dos
tiesību prasīt ša parāda dzēšanu zemes
grāmatās.

Jelgavā, 23. martā 1922. g. KsL14_/22
Priekšsēdētāja v. R. M ii 11e r s.

Sekretārs Zandersons.

Ventspils pilsētas policijas
II. iec. pr-ks

izsludina par nederīgu Latv. iekšzemes
pasi, izdotu no Ventspils policijas pret.
3. aprilī 1920. g. zem Ks 2929, uz
Annas Friča m. Veinberg v.-

J_ggaw_s prefekts
ar šo izsludina par nederīgām sekoša,pases un apliecības, kuras pieteiki
prefektūra ka nozaudētas: c'««s

1) Latv. pase Ks 10891, izd. jeioavj20. aug. 1920. g. un ieroču aU__izd. no Jelgavas prefekta 1920 </ '
Hermaņa Hofferla v.; ' *>• uz

2) Latv. pase Ks 15682, izd. JelgflvīI. februārī 1921. g. uz Alireda BŠr_
vārda; °9a

3) apliecība Ks 35-11, izd. no jelo,vas prefekta 26. jūlijā 1921. g. uz Daviri»
Goldšmida vārda; avi °*

4).Latv. pase Ks 3254, izd. Jelafl„;
19. aprilī. 1920. g. uz Aleksandra Kril'
noviča v.; v a"
-5) austr. pase K° 12517, izd. 21 maiii1918. g. uz Žana Glūda v.; ai)a

6) austr. pase Ks 31324, izd . 5. (j_
1917. g. uz Soņas Pincov v.;

7) Latv. pase Ks 6578, izd. Jelgav5
9. jūl. 1921. g. uz Jūlija AugstS

vārda;
8) Latv. pase Ks 16151, izd. Jelgavā

II. jūl. 1921. g. uz Marijas Lašin v-
9) Latv. paša K° 10526, izd. Jelgavā

18. jūl. 1920. g. uz Lūces Annas
Bemkin v.;

10) Latv. pase Ks
^
6112, izd. Jelgavā

uz Vaciava Vencevič v.;
11) Latv. pase Ks 4893, izd. Jelgavā

1920. g. uz Olgas Richter v.; s a'
12) Latv. pase Ks 214. _ izd. Jel gavā

22. marta 1920. g. uz Jāņa Andersonavārda:

13) Latv. pase Ks 12034, izd. Jel.
gavā, _3. jul. 1920. g. uz Annas Haim-
zen vārda;

14) Latv. pase Ks 7385, izd. Jel gavā
7. jul. 1920. g., uz Hermines Johansea
vārda;

15) ārzemes pase Ks 1402, izd. Ber-
līnē, 31. marta 1920. g, uz Annas
Dieier v.;

16) Latv. pase Ks 537, izd. Līvbērzes
pag. 6. oktobrī 1920. g., uz Marijas'
Baluk v.;

17) Latv pase Ks 4771, izd. 18.maiji
1920. g., uz Serafima Janson v.;

18) Latv. pase Ks 7541, izd. Jelgavā,
9. jul. 1920. g., uz P<iula Lemberg v.; '

19) .dienesta apliecība Ks 36, izdota
no Jelgavas prefekta 21. sept. 1921. g,
uz Pētera Ķerus v.; »

20) Latv pase Ks 6900, izd. Jelgavā,
29. jun. 1920. g. uz Kārļa Banga v.; ..

2) apliecība Ke 2747, izd.. no Kaunas
milic. 28 febr. 1921. g., uz Krišjāņa
Strauch v.;
i 22i Latv. pase Ks 8496, izd. Jelgavā,

22. jūl. 1920. g., uz Viļā Bulkovska v.;
2a) Latv. pase Ks 35.13, izd. Jelgavā,

23 aprilī 1920. g., uz Grietas Baiod v.;'
2) Latv. p*se Ks 140511, izd. Rīgas

prefektuiā, uz Marijas Dāboliņ v.
Jelgavas prefekts B r a u n f e 1d s.

Liepājas apgabaltiesa,
23. februāri 1922. gadā uz Andreja
Kārkliņa lūgumu un pamatojoties uz
18. marta 1920. g. likuma un uz civ.
proc. lik._ 2081—2086. p. p., nolēma:

1) parādus pec sekošām oblig. no-
stiprinātām uz. Andrejam Pētera d.
Kārkliņam pieder, nekust, mantas Gro-
biņas pilsētā zem kreposta Ks 54
un proti: 150 rbļ., pēc 11. dec.1853. g.
uz mazgadīgo Mīramu bērnu vārda no-
stiprinātas _ obligācijas un 300 rbļ.
14. augustā 1870. g. uz Luīzes Doro-
tēas Bergman vārda nostipr. obligācijas
— atzīt par pilnīgi samaksātiem līdz
ar visām procentēm;

2) atvēlēt lūdzējam pieprasīt zemes
grāmatu nodaļā minēto parādu izdzēšanu
iz zemes grāmatām un 3) iemaksāto
naudu glabāt tiesas depozītā līdz kre-
ditora ierašanai.

Liepājā, 16. martā 1922. g. 1*542/21.
Priekšsēdētaja b. V. BīnenŠtams.

Sekretāra pal. v. i. E. Hūn.

Liepājas apgabaltiesa,
6. martā 1922. g. uz 3āņa Kārļa d. Lakše
lūgumu, pamatojoties uz 18. marta
1920. g. likumu un civ. proc. lik. 2081.—
2086. p.p, nolēma:

1) parādu par 400 rbļ. pēc obligāci-
jas, izdotas uz Martas Dāvid, Idas Dāvid,
Kārļa Mālera, Idas Dāvid dzim. Vesel,
Idas Serefim dzim. Māler, Annas Ed-
gara, Elizes un Emmas Dressler un
Kārļa Dāvida vārda un 53. augustā
1910. g. nostiprinātas uz Jānim Kārļa d.
Lakše piederos, nekustamas mantas
Ventspils pilsētā 3. kvartāli zem kre-
posta Ks 251,— atzīt par pilnīgi samak-
sātiem līdz ar visām procentēm;

2) atvēlēt lūdzējnm_ pieprasīt zemes
grāmatu nodaļā minētā parāda izdzē-
šanu iz zemes grāmatām;

3) iemaksāto naudu glabāt tiesas de-
pozītā līdz kreditora ierašanai.

Liepājā, 14. martā 1922. g. Ks681/21.
Priekšsēdei, b. V. BīnenŠtams,

Sekretāra pal. v. i. E. H ū n.

Liepājas apgabala tiesa,
20. februārī 1922. g., uz Jēkaba
V a i k a 5 a lūgumu, uz civ. pr.
lik. 2081.—8086. p. p. uz 18. marta 1920. g.
likuma nolēma:

1) parādus pēc sekošām divām obli-
gācijām, nostiprinātām uz Jēkabam
Jēkaba d. Valkai piederošas neku-
stamas mantas Aizputes pilsētā zem
kreposta Ks 9 un proti:

1000 rbļ. pēc obligācijas izdotas uz
Rūdolfa Lavendela vārda 24. janvāri
1898. g. zem žurn. Ks 17 nostiprinātas
un pārgājušas Emīlijas Vilhelmines
Anettes Rūdolfa m. Kern, dzimuse
Lavendel īpašumā un 5000 r. pēc obli-
eac, izdotas uz Eduarda Eduarda dēla
gnobeļa vārda, 28. novembri 1909. g.
zem žurn. KslSOl nostiprinātas un ce-
dētas uz uzrādītāja vārda — atzīt par
pilnīgi samaksātiem līdz ar visam pro-
centēm;

2) atvēlēt lūdzējam pieprasīt zemes
grāmatu nodaļā minēto parādu izdzēšanu
iz zemes grāmatām;

3) iemaksāto naudu glabāt tiesas de-
pozīta līdz kreditora ierašanai.

Liepājā, 9. martā 1922. g. Ks 853/21.
Priekšsēdētāja b. V. BīnenŠtams.

Sekretāra pal. v. i. E. H u n.

Koku pag. tiesa,
Valmieras apr., pamatodamās uz sava

lēmuma 1921. g, 23. novembri un pag.
tiesas ust. 2. d. 222.-226. p. p uz-
aicina visus 17. jūlijā 1895. g. miruša

Koku pagasta .Dzirnu * mājas īpašnieka

P ē t e r a S t a r k mantiniekus, parada

devējus, parādniekus un citas personas,
kurām b, ūtu kādas tiesības uz nel. atstāto
mantojumu, pieteikties pie šīs tiesas
sešu mēnešu laika, skaitot no si
sludinājuma iespiešanas dienas trešo
reizi .Valdības Vēstnesī'.

Laikā neiesniegtas prasības un iebil-
dumi tiks atstāti bez ievērības.

Koku pag. tiesā, 22. martā 1922. g.
Priekšsēd. v. J. Bergmans

2 Darbvedis P. Vīkmans.

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 zemes kredita pārvaldes kre-
dita departamenta lūgumu un savu
lēmumu 1922._g. 21. martā paziņo, ka
parādnieks Pēteris Dūrens parādu uz
obligācijas par 1,320 r. atlikuma no obli-
gācijas par 2,420 r. 1888. g. 11. jan-
vāri zem Ks 131, apstiprinātas uz neku-
stama īpašuma Valmieras apr., Stāken-
bergu muižas zemnieku .Vec-Kalēju*
mājām, zem zemes grāmatu reģ.
Ks 3653, izd. no Pētera Dūrena pārlabu
Kārlim grafam Siversam, kura ir pārgā-
jusi uz mir. grai. Elizabetes _ Sivers man-
tojuma masu, — ir samaksājis 1921. g.
15. februārī, bet šī augšā minētā obligā-
cija nevar

^
tikt izsniegta atpakaļ parād-

niekam dēļ dzēšanas zemes grāmatās
tamdēļ, ka ir gājusi zudumā.

Nekustamais īpašums tagad pieder
Kārlim Freimanim.

Tāpēc apgabaltiesas 3. civilnodaļa uz-
aicina visas personas, kurām būtu tie-
sības uz augša aprādīto obligāciju,
pieteikties tiesā viena mēneša Jaikā,
skaitot no dienas, kad šis sludinājums
iespiests „Valdrbas Vēstnesī", un aiz-
rāda, ka ja šīs personas not. laikā ne-
pieteiksies, obligāciju atzīs par iznīcinātu
un lūdzējam dos tiesību prasīt parāda
dzēšanu zemes grāmatā.

Rīgā, 23. martā 1922. g. Ks 1399
Priekšsēdei, v. O. Ozoliņš.

Sekretārs A. Kalve.

Jelgavas apgabaltiesa,
pamatodamās uz savu 1922. 27. marta
nolēmumu, dara zināmu vispārībai, ka
parāds pēc obligācijas par 8000 rbļ.,
korob. 1910. g. 16. decembri zem
Ks 2291 uz Tukuma apriņķa, Bēnes pag.
Vīnšeņķu .Kjunker-Kalēju* un .Kjun-
ker-Vēveru" mājām zem hip. Ks 3100, —
atzīts par samaksātu un lūdzējiem, Donas
zemes bankas aizgādņiem, dota tiesība
prasīt ša parāda dzēšanu zemes grā-
matās.

Jelgavā, 28. martā 1922. g. L Ks506/21.
Priekšsēdētāja v. A. L a u k e.

Sekretārs Zandersons.

Jelgavas apgabaltiesa,
pamatodamās uz savu 1922. g. 27. marta
nolēmum^ dara zināmu vispārībai, ka
parāds pec obligācijas par 3600 rbļ.,
korob. 1911. gadā 21. maijā zem
Ks 965 uz Tukuma apr., Vecauces pag.
Ķeveles .Celmu"mājām zem hip. Ks498,—
atzīts par samak. un lūdzējiem, Donas ze-
mes bankas aizgād., dota tiesība prasīt
la parada dzēšanu zemes grāmatās.

Jelgavā,28. martā 1922.g. L Ks582/21
Priekšsēdētāja v. A. L a u k e.
Sekretārs Zandersons.

Jelgavas apgabaltiesa,
pamatodamās uz savu 1922. g. 27. marta
nolēmumu, dara zināmu vispārībai,
ka parāds pēc obligācijas par 5000 rbļ.,
koroboretas 1911. g. 13. maijā zem
Ks 884 uz Talsu apriņķa, Dzirciema
pagasta .Dirme" mājām zem hi-
potekas_ Ks 2697, _ — atzīts par
samaksātu un lūdzējiem, Donas
zemes bankas _ aizgādņiem, dota tiesiba
prasīt ša parāda dzēšanu zemes grā-
matas.

Jelgavā, 28. martā 1922. g. LNš528/21.
Priekšsēdētāja v. A. L a u k e.
Sekretārs Zandersons.

Jelgavas apgabaltiesa,
pamatodamās uz savu 1922. g. 27. marta
nolēmumu, _ dara zināmu vispārībai,
ka parāds pēc obligācijas par 5400 rbļ.,
kor. 1909. g. 21. dec.zem Ks2957 uz Jelgav.
apr.^Bramberģes pag., .Kreilē-Cinkman"
mājam zem hipotēkas Ks 5196, — atzīts
par samaksātu un lūdzējiem, Donas zemes
bankas aizgādņiem, dota tiesība prasīt
ša parāda dzēšanu zemes grāmatās.

Jelgavā, 28.martā 1922.g. LKs431/21
Priekšsēdētāja v. A. Lauke.

Sekretārs Zandersons.

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

1) paradu par 7200 rub. pēc obli-
gācijas, izdotas uz Donas 'zemes
bankas vārda un 10. maijā 1910. g.
nostiprinātas uz Anšam Jāņa dēlam
Upmanlm piederošas nekustamas mantas
Kuldīgas apriņķī, Žvārdes pag., .Kļaviņ
Ks 32" māju zem hip. Ks 3294, —
atzīt par pilnīgi samaksātu līdz ar
visām procentēm;

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

Liepājā, 13. martā 1922. g. Ks971/21.
Priekšsēdētāja b. V. B i e n e n št a m s.

Par sekretāru B. Zumberg.

Liepājas apgabala tiesa,
6. martā 1922. g., uz Donas zemes
bankas aizgādņu lūgumu un pamatojo-
ties uz 18. marta 1920. g. līkumu un
civ. pr. lik. 2081.—2086. p. p. nolēma:

1) paradu par 6900 rbļ. pec obligā-
cijas, izdotas uz Donas zemes bankas
vārda un 11. jūnijā 1910. g. nostipri-
nātas uz Teodoram Matisa d. 3ur-
Sensonam piederošas nekustamas man-
tas

^
Kuldīgas apriņķī, Lutriņu pagastā

.Jātniek Ks 12" māju zem hipotēkas
Ks 32č6, — atzīt par pilnīgi sa-
maksātu līdz ar visām procentēm ;

_2) atvēlēt Donas zemes bankas aiz-
gādņiem pieprasīt zemes grāmatu no-
daļa minētā parāda izdzēšanu iz
zemesgrāmatām.

Liepājā, 13. martā 1922. g. Nš970/21.
Priekšsēdētāja b. V. B i n e n št a m s,

p. sekretāru Benita Zumberg

Liepājas apgabala tiesa,
G. martā 1922. g. uz Donas zemes
bankas aizgādņu lūgumu un pamato-
joties uz 18. marta 1920. g. likumu un
civ. pr. lik. 2081.—2086. p.p. nolēma:

1) paradu par 4700 rub. pēc obligā-
cijas, izdotas uz Donas zemes bankas
vārda un 2. novembrī 1911. g. nostipri-
nātas uz Dānim Ernesta d. Kaufmanim
pieder, nekust, mantas Kuldīgas apriņķī,
Skrundas pagasta, .Kauliņ Ks45* māju
zem krep. Ks 3794, — atzīt par pilnīgi
samaksātu līdz ar visām procentēm;

2) atvēlēt Donas zemes bankas
aizgādņiem __ pieprasīt zemes grā-
matu nodaļa minētā parāda izdzēšanu
iz zemesgrāmatām.

Liepājā, 13. martā 1922. g. J_ 968-/21.
Priekšsēdētāja b. V. BīnenŠtams.

p. sekretāru Benita Zumberg.

Liepājas apgabaltiesa
27. februārī 1922. g. uz Martas 3on
lūgumu un pamatojoties uz civ. proc.
lik. 2087. p. un sek. pantiem, nolēma:

1) uz Icigam Hercam Jankeļa dēlam
Revidam piederošo nekustāmu īpašumu
zem kreposta K» 2525, 7. oktobrī 1898. g.
zem žurn. Ks 1110 uz Martas Kārļa m.
Jon, dzim. Sakovski vārda nostiprinātas
obligāciju 7000 rbļ. pirmvērtības lie-
luma, kura tagad skaitās atlikuma zumā
5000 _ rbļ., atzīt par nozaudētu un iz-
nicinātu un izdot lūdzējai Martai Kārļa
meitai Jon, dzimuse Sakovski,
viņas vietā attiecīgo norakstu, kas iz-
pilda iznīcinātas obligācijas pirmraksta
vietu parāda atlikuma sumas 5000 r.
lieluma.

Liepājā, 7. martā1922. g. Kš557'/21.
Piekšsēdētāja b. V. Binenštams.

p. sekretāru B. Zumberg.

Liepājas apgabaltiesa,
saskaņā ar savu lēmumu -2. martā
1922. g. un pamatojoties uz 18. marta
1920. g. likumu un civ. proc.
lik. 2083. un 2084. p. p. uz-
aicina obligācijas turētāju, kura izdota
par 4000 r. uz Donas zemes bankas vārda
un 15. martā 1911. g. nostiprināta uz
Fricim Miķeļa dēlam Ozolam pie-
derošas nekust, mantas Kuldīgas apriņķī,
Sātiņu pagastā, .Muldenieku* māju
zem kreposta Ks 1954, viena
mēneša laikā, skaitot no sludi-
nājuma iespiešanas dienas, ierasties
tiesa līdzņemot minēto obligāciju.

Pie kam tiek aizrādīts, ka pēc minētā
termiņa notecēšanas, arī obligācijas tu-
rētajā neierašanās gadījumā, parādu at-
zīs par samaksātu, piešķirot lūdzējiem
tiesību pieprasīt parāda izdzēšanu iz
zemes grāmatām.

Liepājā, 7. martā 1922. g. Ks 467/22
Priekšsēdētāja b. V. BīnenŠtams.

Par sekretāra B. Zumberg.

Liepājas apgabaltiesa,
saskaņā ar savu lēmumu no š.g. 2. maita
pamatoj. uz 1920. gada 18. marta lik.
civ. proc. lik. 2083. un 2084. p. p.
uzaicina obligācijas turētāju, kura izdota
par 5500 rbļ. uz Sundeļa Šmueļa Sa-
lomona d. .akobsona vārda
un 28. maijā 1911. g. zem žurn. Ks 626
nostiprināta uz laulātiem draugiem
Fricim Miķeļa d. Dobelim un Annai
Jēkaba m. Dobei, dz. Ribeniek, pieder,
nekustamas mantas Liepājas pilsētā zem
krep. hķ 3028, mēneša laikā,
skaitot no sludinājuma iespiešanas
dienas, ierasties tiesā, līdzņemot minēto
oblig. dēļ iemaksāto 4950 rbļ., t. i.
parada ar procentēm saņemšanas.

Pie kam tiek aizrādīts, ka pēc minētā
termiņa notecēšanas, ari obligācijas tu-
rētāja neierašanās gadījumā, parādu at-
zīs par samaksātu, piešķipt lūdzējam
tiesību pieprasīt parāda izdzēšanu iz
zemes grāmatām.

Liepājā, 7.martā 1922. g. Nš 466l/22
Priekšsēd. b. V. BīnenŠtams.
p. sekretāru Benita Zumberg.

Liepājas apgabala tiesa,
2. martā 1922. g., uz Šarlotes Luizes
Šulc lūgumu, uz 18. marta 1920. g. li-
kuma un civ. proc. lik. 2081.—2086. p.
p. nolēma:

1) parādu par 300 rbļ. pēc obligā-
cijas, izdotas uz Heinricha Vilhelma
Meijera vārda un 29. aprilī 1872. g. no-
stiprinātas uz Šarlottei Šulc, Kārlim un
Fridricham Matis, viņi ari Mattes un
Elizabetei Kirsanovski piederošas ne-
kustamas mantas Liepājas pilsētā
zem kreposta Ks 984, — atzīt
par pilnīgi samaksātu līdz ar visām
procentēm;

2) atvēlēt lūdzējai pieprasīt zemes-
grāmatu nodaļā minētā parāda izdzēšanu
iz zemesgrāmatām;

3) iemaksāto naudu glabāt tiesas de-
pozītā līdz kreditora ierašanai.

Liepājā, 7. martā 1922. g.- Ks 750/21.
Priekšsēdētāja b. V. Binenštams.

Sekretāra pal. v. i. E. H ū n.

Liepājas apgabaltiesa

16. martā 1922. g. uz Johana Kedže
lūgumu, uz 18. marta 1920. g. lik. un
civ. proc. lik. 2081.—2086. p. p. no-
lēma:

1) parādus pēc sekošām obligācijām,
nostiprinātām uz Johanam Jura d. Ke-
dže piederošas nekust, mantas Lie-
pājas pilsētā zem kr. Ks 488 (b. hip.
Ks 488), un proti:

a) '1500 rbļ. pēc 6. aprilī 1878. g. uz
Ernsta Vorrath vārda nostipr. obligācijas,
pārgājušas Bertas lzaaka m. Landau,
dzimuse Falk, īpašumā un b) 5000 rbļ
pēc 19. novembrī 1914 g. zem žurn
Ks 1047 uz Codika Eljasa Naftala dēla
Vassermaņa vārda, nostiprinātas obligā-
cijas, cedētas uz uzrādītāja vārda,— at-
zīt par pilnīgi samaksātiem līdz ar visām
procentēm;

2) atvēlēt lūdzējiem pieprasīt zemes
grāmatu nodaļā minēto paradu izdzt-
nu iz zemes grāmatām;
3) iemaksāto naudu glabāt tiesas depo-
zītā līdz kreditora ierašanai.

Liepājā, 24. martā 1922. g. Ks 476/21
Priekšsēdētāja b. V. BīnenŠtams.

Sekretāra pal. v. i. E. H īī n.

Kurcuma pag. tiesa,
pamatodamies uz sava lēmumu 6. martā
1922. g., uzaicina miruša Kurcuma pag.
.Auguliški" māju īpašnieka Jāzepa
Jāņa d. Bisluža-Blelevska mantiniekus,
parādu devējus, parādniekus un citas
personas, kurām būtu kādas tiesības uz
nel. atstāto mantu, pieteikt tādas šai
pag. tiesai, sešu mēnešu laika, skaitot
no šī sludinājumi! iespiešanas trešo reizi
.Valdības Vēstnesī".

Pēc šī termiņa notecēšanas nekādas
prasības netiks ievērotas.

Kurcuma, 6. martā 1922. g.

Priekšsēdētājs S. A z a r e v i č.
1 Darbvedis A. Celmiņš

Gramzdas-Alsviķu pag. tiesa,
Liepājas apr., pamatodamies uz sava
lēmuma 13. maijā 1921.g. un pag. tiesas
ust. 2. daļas 220.—224. p. p„ uzaicina
visus miruša 1917. g. .Raužu* māju
īpašnieka Jēkaba Gaļķinta mantiniekus,
parādu devējus, parādniekus un visas
citas personas, kurām būtu kāds tiesības
vai prasibas uz nel. atstāto mantojumu,
pieteikt šai pag. tiesai sešu mēnešu
iaikā, skaitot no šī sludinājuma iespie-
šanas trešo reizi .Vaid. Vēstnesī*.

Laikā neiesniegtas prasības un iebil-
dumi tiks atstāti bez ievērības.

Gramzdā, 6. martā- 1922. g. Ks 6.
Priekšsēdētājs P. K i p s t.

1 Darbvedis (paraksts).

Lubānas pag. tiesa,
Cēsu apr., pamatodamās, uz savu lē-
mumu 9. sept. 1921. g. un pag. ties.
uzt. II. d. 222. un 224. p. p., uzaicina
miruša Lubānas pag. Apogu Ks 121
gruntsrnāju īpašnieka, JJāņa Mata man-
tiniekus, parada devējus un ņēmējus,
pieteikt savas prasības un tiesības uz
nelaiķa atstato mantu pie šis tiesas
sešu _ mēnešu laikā, skaitot no šī
sludinājuma iespiešanas dienas trešo
reizi _ .Valdības Vēstnesī".

Pēc ši termiņa notecēšanas, manto-
šanas tiesībās tiks apstiprināti tie
mantinieki, kuri būs savas tiesības pieteik.

Priekšsēdētājs G. D i k e 1.
3 Darbvedis A. V a s s i 1s.

Rīgas 5. iec. miertesnesis
saskaņā ar civ. proc. lik. 2011. —2014.

2061. un 2079. p._ p. paziņo, ka pēc
1918. g. 23. maija mirušā Kārļa Rū-
dolfa Liepiņa ir palicis manto-
jums un uzaicina visus, kam būtu uz šo
mantojumu vai sakara ar to kādas tie-
sības kā mantiniekiem, legatarijiem,
fideikomisar., kreditoriem un t. t.'
pieteikt savas tiesības minētam mierties-
nesim sešu mēnešu laikā, skaitot
no šī sludinājuma iespiešanas .ValdībasVēstnesī* .

Ja minētas personas visas tiesības augš-
uzradītā termiņā nepieteiks, tīs tiks
atzītas kā šīs tiesības zaudējušas.

Rīgā, 13. martā 1922. g. K» 131
Miertiesnesis J. M i e z i t s.

Sekretārs V. M a r t i n e 11.

Kārļu pagasta tiesa,
Cēsu apr., pamatodamās uz savu lē-
muma 21. februārī š. g. mirušā šā pag.
Jaunas mājas Ks 15a īpašnieka Jēkaba
Skundrika mantiniekus un citas per-
sonas, kupām būtu kādas tiesības un
prasibas už nel atstāto mantojumi, pie-
teikties pie šīs tiesas sešu mēnešu
laikā, skaitot no šī sludinājuma ie-
liešanas trešo reīši .ValdībasVēstnesī".

Pēc Šī termiņa notecēšanas nekādas
prasības un iebildumi neliks ievēroti
_h ar mantojumu daris pēc likuma.

Kārļos, 22. martā 1922. g. Ks 1.
Priekšsēdētājs M. S i 1i ņ š.

3 Darbvedis K 1 a b i s.

Rīgas 8. iec. miertiesnesis
saskaņā ar savu lēmumu un pamatoda-
mies uz krim. proc lik. 59. p. un 846.
852. p. p. meklē apvainoto pēc soda lik
59L p.3. pkta, 36 gadus veco Kuldīgai
pasētas pilsoni Jāni Eduarda dēluPrezlau.

Visas iestādes un personas, kurām
ir zināma apvainota Prenzlau uzturēša-
nas vieta, tiek lūgtas par to ziņot Rīgas
8. iec. miertiesnesim Rīgā, Marijas ielāKs 4a, un dot rīkojumu par viņa atve-šanu uz tiesu, bet viņam pieder mantunodot aizgādniecības pārvaldīšanā.

Rīga, 16. martā 1922. g. mj i38
_ Miertiesnesis (parakstsl.

Ventspils pilsētas policijas
II. iec. pr-ks

izsludina p« nederīgu, kā nozaudētu,kara kl. apliecību, izdotu no Vidzemespapildu bataljona komandiera 1919 g
uz Jāņa Anša d. Birkana v

Valmieras apr. 3. iec. miertlesnssis..
pamatojoties uz krim. proc. lik. J®'
846—848 p. p. un savu sprieduni»

11. februārī 1922. g, meklē zādzībā ap-
vainoto 3ūlu Ka ļa m. Ungur, dzim 1»*
1898.g., piederīgu , pie Pāles pag»*18'
Valmieras apr -_,

Vjsas iestādes un personām W
minētās Jūlas Ungur tagadējā "zlV
vieta būtu zinsma, tiek lūgtas to apc
tīnat un nosūtīt miertiesneša t>cw
Limbažos. ,&

Limbažos, 4. martā 1922. g. ^
i/x"

Miertiesnesis Oz jjļļ .̂^
Rīgas kara apriņķa pr-k8

^izsludina par nozaudēto kara kl. ap"
zem Ks 3787, izd. 25. nov. 1921.J-
9 Rēzeknes kājn. pulka uz Ķ|KU
Reinholda Lienes d. v.

Hikste. apriiķa nHertiesiiulf,
uz civ. lik. 2011.—2014 un 2019. p.p.
pamata paziņo, ka pec 1921. g. 28. aug.
miruša Ernesta Jāņa d. Vistiņa ir at-
klājies mantojums un uzaicina personas,
kuram būtu uz šo mantojumu vai sakarā
ar to kādas tiesības kā mantiniekiem,
legatarijiem, fideikomisirijiem, kredito-
riem un t. t. pieteikt šīs tiesības -mi-
nētai tiesai sešu mēnešu laikā,
skaitot no šī sludinājuma iesp iešanas
.Va.dības Vēstnesī".

Ja minētās personas savas tiesības
augšā uzrādītā termiņā nepieteiks tao
viņas atzīs kā šīs tiesības zaudējušas.

Miertiesnesis (paraksts).

Cēsu apr. 4. iec. miertiesnesis,
saskaņā ar savu t ē m u m u 1922. g-
7. martā meklē čig. 301i Jāņa m. Stepam
36. g. vecu, piederīgu pie Kalsnava»
pag., Cēsu apr., kura apv. uz kr. sod*
likumu 581. p. 1. d.

Visām iestādēm un personām, kuļant
būtu zināma minētās Stepan atrašanas
vieta, vai viņa manta, jāpaziņo par ,?
miertiesnesim, Madonā, bet manta 1*
nodod aizgādniecības pārvaldībā.

Madonā, 14. martā 1922. g.
Miertiesnesis (paraksts). ^

Rīgas 8. iec. miertiesnesi
uz civ. tie. lik. 2011, 2014 un _2079 p.p,
uzaicina 15. sept. 1921. g. Rīga, Cential-
cļetuma slimnīcā mirušās Annas Putrlņ
m.-intiniekus, legatarijus, fideikomisarus,
kreditorus u. t. t. pieteikties pie minētā
m ertiesnesa, Rīgā, Marijas ielā N» 4a,
sešu mēnešu laikā, skaitot no ši slu-
dinājuma iespiešanas dienas .Valdības-
Vēstnesī" .

Ja _ minētās personas savas tiesības
augšā uzrādītā term;ņā nepieteiks, tad
viņas tiks atzītas ka šis tiesības zau-
dējušas.

Rīgā, JO. martā 1922. g. J* 90
Miertiesnesis (paraksts). __
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