Makfa par ,Waldibas VVehftnefi" lahkot no 1.
paņemot ekfpedizijā
75 ibļ.
pa! 1 mehnefi
Peefuhtot mahja un pa paftu:
90 rbļ.
par 1 mehneii
par atievifchku numuru: faņemot ekfpedizijā 3 ,
3 ,
Pee atkalpahrdevejeem Rigā
ahrpus Rigas . . 4 „

maija:
— kap.
— kap.
25 ,
75 ,
25 .

Latwsjas vvaldibas oflzlals laikrakfts.
ffnahfc katru dee«u, ifĢsmot

fwehtdeenas un fwehtk<u deenas.

Rihkojums

par

raidifchanii.

dafchu

ahrlemneeku if-

1896. g. 15.

nowembri

Kreewijā,

guberņā, āzis pelēkas, mati bruhni.

VValdibas rihkojumi un

pavvehles.
Apltiprinu.

Satikfmes miniltrs
J. Pauļuks.

Stahjas fpehkā no 1921. g. 1. jūlija.

Par wehftules, paftkarfes un pakas
adrefes rakftifchanu
....

2 rbļ.

Par pavvadadrefes un naudas pahr. . . 2
weduma faftahdifchanu
Par paftkart.es, waj vvehftules un
wiņas adrefes rakftifchanu, kopā 5
Par dalchadu pafta-telegrafa ee-

„
„

Itahdēs eefneedfamu peeteikumu
.

5

„

Eekfchejās apfardfibas pahrwaldes

Eekfchleetu miniftrija ir devvufe rihkojumus ilraidit no Latwijas walfts robelcham
Leetawas pavvalftneekus Samueli Leilera
dehlu Saku, dfimufchu
1900. gada,
Michailu Klementija dehlu Jachimowitfchu,

26 gadus wezu. Kreevvijas pavvalftneekus
Tfchernowu,
Wafiliju
Nikolaja
dehlu
19 gadus wezu, un Wafiliju Pētera dehlu

Timofejewu, 23 gadus wezs.
Pehz pehdejām linam minētās perfonas ufdotās dfihvves vveetās naw atraftas.
taments ufdod vvifeem apriņķu

preekfch-

neekeem, pilfehtu prefekteem un dfelfsifdarit
preekfchneekeem
augfchā minēto perfonu meklefchanu un

zeju. poliziju

Rihkojums.

Rakara ar Zehfu apriņķa I. eezirkņa
ilmeklefchanas
teefnefcha
1921. gada
17.junija rakftu N« 1788,adminiftrati wais de-

partaments uldod vvifeem apriņķu preekfchun

dielfs-

zeļu polizijas preekfchneekam meklēt
apwainoto ul kr. fod.
lik.
157. un
158. p. p.:
1) leelineeku laiku milizi
Diehrbenes-Gatartas pagafta
peederigo
Auguftu Jura dehlu Kahrkliņu, dfimufchu

1888. gada 19. novrembrf; 2) Druftu
pagafta peederigo Juliufu Jēkaba dehlu
Igauni, dfimufchu 1877. gada 10. jūnijā;
3) Otto Anfcha dehlu Wilipu, peederigu
dfimufchu
pee
Dfehrbenes
pagafta,
1877. gada 12. martā. Atrafchanas gadijumā apzeetinat un nofuhtit Zehfu apilmeklefchanas teefriņķa I. eezirkņa
nefcha rihzibā.
Rigā, 1921. g. 27. jūnijā. N« 12501.
Adminiftratiwā departamenta direktors
J. E e w a.
Eekfchejās apfardfibas parvvaldes
preekfchneeks' J. Garofiņfch.
Rihkojums.

atrafchanas gadijumā nogahdat Jakimowitfchu Daugawpils prefekta un pahrejos
Rigas prefekta rihzibā.
Rigā, 1921. g. 28. jūnijā. N? 53243.
Eekfchleetu miniftrijas adminiftrativvā
departamenta vvizedi rektors
A. Seepneeks.
Nodaļas waditajs J. Silbreedis.

Rihkojums.
Eekfchleetu miniftrijas adminiftrativvais
lepartaments luhdf apriņķu preekfchneecus, pilfehtu prefektus un dfelfszeju po-

wirsgrahmatwedi,

fkaitot

no

Riga, 1921. g. 14. jūnijā.
P a w e h 1e Ne 95.
Atfwabinu uf pafcha luhgumu Daugavpils nodokļu lnfpektora palihgu Woldemaru P u r e n i ņ u
no amata, fkaitot no fch. g. 16. jūnija.
Rigā, 1921. g. 15. jūnijā.
P a w e h 1e Ks 96.

Atwehlu Rigas 111. eezirkņa nodokļu infpektoram
Paulim O f o 1 i ņ a m 2 nedēļu ilgu atvaļinājumu,
fkaitot no 1921. g. 16. lihdl 30. jūlijam.
Rigā, 1921. g. 15. jūnijā.
P a w e h 1e J* 97.
III. eezirkņa nodokļu infpektora
palihgam Witoldam R u 11e i k o ifpildit minētā
Ufdodu Rigas

eezirkņa

nodokļu

infpektora

Paula

Ofoliņa

deenefta peenahkumus
pa wiņa atvaļinājuma
laiku, fkaitot no fch. g. 16. lihdl 30. jūlijam.
Rigā, 1921. g. 15. jūnijā.

pafiņojumi.

P a w e h 1 e Nš 98.

kāja

faudejumu

Rigā, 1921. g. 17. jūnijā.

fabrikas mafchinam (agrāk bijufe Daugavvdarbnizu
pili), Jankeļa Bergeļa pogu
G. Reichsrudeja
(agrāk Dauģavvpili),
fkahrdneeku darbnizu (agrāk Rigā), Avvigdera Solomjaka kahrfchanas un vvehrpfchanas darbnizu (agrāk Kruftpili), Ābrama
Kaza fedlineeku darbnizu (Rigā) un
kabinetu.
R. Kaza
fobahrftneezibas
Mantām brauz lihdfi 22 pav/adoņi.

Eezelfchanas.

Pavehle

Apltiprinu lihdlkhinejo vallts krahjkales pahrwaldneeka weetas ilpilditaju Alfrēdu Wa rēnais
par vvalfts krahjkafcs pahrwaldneeku, fkaitot no
Ich. g. 1. aprija.
Rigā, 1921. g. 9. jūnijā.
Pawehle

Pavehle

Apltiprinu pagaidām Teodoru
Daugawpils apriņķa nodokļu inipektora
fkaitot no kh. g. 16. jūnija.
Rigā, 1921. g» 10. jūnijā.

P a w e h 1e J* 94.
Apltiprinu ul brihwa lihguma pamata Eduardu
L a h z i par kredita departamenta wallts krahj-

—

,

—

„

*

Refoluzija

Ke 2201.

1921. g. 28. jūnijā.
Apltiprinu par valfts Svirgfdenes
amatneezibas fkolas preekfchneeku infcheneeri Ferdinandu Etmani, ikaitot no 1921. g. 1. jūlija.
Ifglihtibas miniltrs A. Dauge.
§kolu departamenta direktora palihgs P. Sahlits.

VVafdibas

darbība

Miniftru

fehde

kabineta

1921. g. 29. jūnijā.
Peeņem rihkojumu par operazijam

ar ahrfemju walutu, tās ifvvefchanu ul
ahrfemem un 1% nodokli.
2. Peeņem amneftijas aktu un nolemj
to ifdot

1919.

gada

16. jūlija

likuma

Apftiprimi

pagaidām

Alfonfu Pafaru
par
infpektora
palihga-

Rigas V. eezirkņa nodokļu
Ipezialilta vee*as ifpildjtaju,
16. jūnija.
Rigā, 1921. g. 20. jūnijā.

Latvvija un zītas vvaUiis
Franzijas

Pavehle Ks 101.

fkaitot

no

fch. g.

ahrleetu miniftrijas orgāns

par vvaldibas maiņu Latvvija.

„Temps" fneedf garu fiņojumu par
muhfu bijufehā
miniftru
kabineta aifeefchanu un
jaunā kabineta faftahdifchanos.

Pateizotees

taktam

un

ftin-

Pavehle N° 102.
Atvehlu Zehfu apriņķa nodokļu infpektoram
Kārlim Reichholdam
2 nedēļu ilgu atvaļinājumu, fkaitot no 1921. g. 1. lihdl 15. jūlijam.
Rigā, 1921. g. 20. jūnijā.

gribai, kahdu peerahdijis
Meierowiza
kungs — faka frantfchu laikrakfts, —
efot ifdewees faftahdit nazionalas koali-

. Pavehle Ks 103.
Atfvabinu ul pafcha luhgumu valfts ulņehmumu
likvidazijas departamenta norehķinu nodaļas vezako grahmatvedi Ofkaru Peterfonu no amata,

ritates,

fkaitot

no fch. g. 6. jūlija.

Rigā, 1921. g. 20. jūnijā.

dazijas departamenta norehķinu nodajas 1. fchķiras

grahmatvedi Indriķi Kalniņu par tās pafchas
nodaļas vezako grahmatvedi, fkaitot no fch. g.
6. jūlija.
Pavehle

Mš 105.

Apltiprinu likdffchinejo valfts ulņehmumu likvidazijas departamenta norehķinu nodaļas grahmatvelcha palihgu Jahni N e e d r i t i par tās pafchas
nodaļas I. fchķiras grahmatvedi, fkaitot no 1921. g.
6. jūlija.

Rigā, 1921. g. 20. jūnijā.
Finanfu miniltrs Ringolds

Kalnings

*
Re f ol uzi j a.

1921. g. 17. jūnijā.
Eezeļu veterinarahrltu Andreju Z i h r u 1 i pai
Rehleknes rajona veterinarahrltu, fkaitot no fch. g.
1. jūlija.
Eekfchleetu miniltrs A. B e r g s.
Weterinarvaldes preekfchneeks, veterinarahrfts W. Frifchmanis.

*
Refoluzija.

.

1921. g. 17. jūnijā.

Ufdodu Warkļanu rajona veterinahrftam, tagadējam Rehleknes rajona
veterinarahrfta veetas
ifpilditajam
Nikolajam
Tichomirovam
eeņemt
favu agrāko deenefta veetu Warkļanos, fkaitot
no fch. g. 1. jūlija.
Eekfehleetu miniltrs A. Bergs.
Weterinarvaldes preekfchneeks,
veterinarahrfts

zijas kabinetu, kurā eetilpft wifadu vvirminorifeenu preekfchftahvvji, atfkaitot
galējos labos un galējos kreifos.

Minēts miniftru kabineta faftahvvs.
Ar fozialiftu eeeefchanu vvaldibā kabinets pawirfijees mafleet pa kreifi un ar

to eeguwis no

W. Frifchmanis.

Refoluzija.

Ufdodu veterinarvaldes preekfchneeka palihgam
Eduardam Z i h r u 1 i m iipildit pa veterinarvaldes
preekfchneeka
atvaļinājuma
laiku ta
peenahkumus no fch. g. 25. jumja lihdf 25. jūlijam.
A.
^ekfchieetu miniltrs
K v e e l i s.
veterinarahrfts W. Frifchmanis.

par
palihgu,

Dragūnu

„
„

N» 100.

valfts krahjkafes pahrvaldes darbvedi-fpezialiltu Indriķi $chkuburu
par tās pafchas pahrvaldes revidentu, ufleekot
viņam val/ts krahjkafes aifdevumu nodaļas vadītajā peenahkumus, fkaitot no fch. g. 1. apriļa.
Rigā, 1921. g. 17. jūnijā.

Weterinarvaldes preekfchneeks,

Jft 93.

8
10

kahrtibā.

1921. g. 21. jūnijā.

J* 92.

kap.

Apltiprinu lihdffchinejo

komifija

faņehmufe pafiņojumu, ka no Mafkawas
iffuhtiti un 26. jūnijā pahrgahjufchi robefchu Silupē un nofuhtiti ul Rigu 7
wagoni un 1 platforma ar reevvakuetām :
Nochus Aptera un Dawida Bergoļa pogu

180 rbļ. 6 „ -??

Eezeito ar reloluziju fch. g. 31. maijā leelopu
mehja apkajofchanas joflā — Latgalē veterinarahrltu Wladimiru Trofimovu
eefkaitit
par
Kruftpils rajona veterinarahrltu no fch. g. 1. jūnija,
atftahjot viņu lihdlfchinejā veetā.
Eekfchleetu mini/trs A. Kveefis.
Weterinarvaldes preekfchneeks,
veterinarahrfts W. Frifchmanis.

1.

Mš 99.

Apltiprinu lihdffchinejo valfts krahjkafes pahrwaldes II. fckķiras
virsgrahmatvedi
Jēkabu
£ p i 1n e r u par tās pafchas pahrvaldes vezako
grahmatvedi, fkaitot no fch. g. 1. apriļa.

Rigā, 1921. g. 20. jūnijā.

VValfts

ween-

Refoluzija.

Atvehlu valfts kafes Aifputes nodaļas preekfchneekam Jahnim Rufchkewizam
4 nedēļu ilgu
atvaļinājumu, fkaitot no fch. g. 1. jūlija.
Rigā, 1921. g. 17. jūnijā.

Pavehle Ks 104.

Vvaldibas eeftabiohu

30

1921. g. 21. jūnija.

Apltiprinu lihdlkhinejo valfts ulņehmumu likvi-

Sakarā ar Zehfu apriņķa I. eezirkņa
ilmeklefchanas teefnefcha 1921. g. 17. jūnija rakftu Nr. 1787 adminiftratiwais devvifeem
apriņķu
partaments , uldod
preekfchneekeem, pilfehtu prefekteem un
Pafta-telegrafa wirswalde
dfelfszeju
polizijai meklēt apwainoto ul
paiiņo,
ka 15. jūnijā Stendes patehretaju
kriminal
fod. lik. 51. un 581. p. tfchi„Laukfaimneeks" eerihkots teled.
Brefovvfki
ar
beedribā
ganu Jēkabu Fritfcha
punkts
fona
farunu
dfimis
1873.
gfekofchām pafihmem:
Par adminiftrativvo finanfu direktoru
Madleenes Klipenes pagafta, pafe ifdota
Kruhmiņfch.
no Walmeeras pagalta waldes 1920. g.
Leepiņfch.
waditaju
A.
Par
nodaļas
firgu
mijējs,
1265,
14. jūnijā lem Nr.
labās rokas otrais pirkfts lihks un trefchais Itihws. Atrafchanas gadijumā apnofuhtit Zehfu apriņķa
un
zeetinat
teefnefcha
I. eezirkņa ilmeklefchanas
rihzibā.
Rigā, 1921. g. 27. jūnijā. Nr. 12500.
Adminiftrativvā departamenta
direktors J. Eewa.
Eekfchejās apfardfibas pahrwaldes
preekfchneeks J. Garofiņfch.

pahrwaldes

fch. g. 1. apriļa.

Pavehle
Rihkojums.

To eewehrojot, adminiftratiwais depar-

galwenais direktors Ed. Kadiķis.
Ekfploatazijas direktors Kruhmiņfch.

prefekteem

departamenta direktors J. E e w a.
preekfchneeks J. Garofiņfch.

Takfe par priwateem pakalpojumeem
pablikai pafta-telegrafa eeftahdēs.

neekeem, pilfehtu

At-

rafchanas gadijumā pafiņot adminiftratiwam departamentam,, kur
glabājas ari
minēto perfonu fotogrāfijas.

Rigā, 1921. g. 28. jūnijā.
Nr. 5643.
Eekfchleetu miniftrijas adminiltratiwā

1921. g. 27. jūnijā.

un telegramu ufrakftifchanu.
Pafta-telegrafa wirswaldes

āzis

pelēkas, mati blondi. 4) Koftjuks dfimis
1893. g. 14. feptembn Kreevvijā, Grodņas

kaies

lihdl

Heiigāni rindiņām

m 9-57.
Telefons |
c) privsteem par katru veenfieļigu rind.

Riga, Pili >fe 1.

preekfchneeku
Miniftru kabineta fehde fch. g. 29. jūnijā. lizijas
fpert
atteezigus
Trofima
Schamotka,
pakalpojumeem foļus emigrantu
Takfe par privvateem
Klāras Oftrowfkij, Lubas Sidra niķi j un
publikai pafta-telegrafa eeftahdēs.
Grigorija Koftjuka ufmeklefchanai
un
Rihkojums par Trofima Schamotka, Klāras
faukfchanai pee atbildības par uftureOftrovvfkas, Lubas Sidranfkas un fchanos
Latwijā bef
dokumenteem.
1)
Gngonja Katjuka meklefchanu.
Schamotka dfimis 1877. g. 19. feptembii
Rihkojums par tfchigana
Jēkaba BreUkrainē, āzis un mati melni. 2) Oftrovvfowfka meklefchanu.
fka dlimufe 1883. g. 14. martā Kreevvijā,
Rihkojums par Augufta Kahrkliņa, Juliufa Wolinijas guberņā, āzis filas, mati bruhni
Igauņa un Oto Wilipa meklefchanu. (nehfā panfneju). 3) Sidranfka, dlimufe

ilndinfijani!

par katru tahļaku rindiņu
...
h) zrtam «ffftahdem un anāta perlonam,
par katru vesnflejigu rindiņu . .

Redakzija: Rigā, Pilī *6 2. Telefons *& 9-89.
Rcdakžijas ruaas ftandas no 11 iihdf 12 deenā.
Kantoris wn ekfpedizija:

plūdinājumu m^cta:
s) teela

*

Refoluzija.
1921. g. 2!. jūnijā.
Pamatojotees ul likuma par zivildeenelta pn. 23,
atvaļinu
veterinarvaldes
preekfchneeku
Wili
F r i f c h m a n i kahrtejā mehnefcha atvaļinājumā,
fkaitot no fch. g. 25. jūnija lihdl 25. jūlijam.
Eekfchleetu miniltrs A. K v a e f i s.

152

apmehram

100

parlamenta

fchim

balfim

balfis.

parlamentā
Ari

ahrpus

notikumam

— pehz

frantfchu korefpondenta domam — leela
nofinme: vvaidiba eeguvvufe fimpatijas
plafchakās tautas mafās, „ pee tam bef

pahrak juhtamas politifkā kurfa maiņas.
Eekfchejā politikā waldiba ufftahdijufe
iew plafchu reformu ifvvefchanas programu, ahrejā — fafkaņu ar fubeedroteem

un Baltijas walftu tuvvinafchanos.
„Tempsuffvver/ ka Meierowizs

perfonigi aifween bijis weens no aktiwakeem

Baltijas walftu favveenibas eerofinatajeem,
kadehļ vvarot zeret, ka wiņam ifdofees
nodomāto

tuvvinafchanos

ifvveft

dlihwē.

LTA.

Jaunās vvaiftis.
Latvvijas

atteezibas

ar

Poliju.

Polijas
preekfchftahwiba
eefneegufe
miniftru prefidentam
S. Meierowizam
fekofchu pafkaidrojumu:
„Ekfelenze, atteezibā ul prefes fiņam,
kuras fmeltas no wahzu
avvota, par tā
faukto Polijas un padomju Kreevvijas
Iihgumu par eefpaidojamo fferu
fadali-

fchanu Itarp fchim vvalftim Baltijas peekraftē, pagodinās Jums darit finamu, ka
t am li hdliga 1 i h gu m a naw

ka nekad

un

naw pazehlees
jaupar
eefpaidojamo

tājums
ff&rufadalifchanu

ftarp

Po-

liju un padomju Kreevviju.
Pee tam man ir gods luhgt Juhs, prefidenta kungs, likt pafiņot prefei fcho
manu pafkaidrojumu.

Saņemeet, prefidenta kungs, manas
dfijakās augftzeenibas apleezinajumu.
Parakfts :

Polijas

waldibas

preekfchltahwis."

Polija.
Pilfudfka runa pee Baltijas
faņemfchanas.

„Pateizos
neem,

jums

kurus

par

fchurnaliftu

juhfu

atvvedat

fvveizee-

no tahļām,

manai firdij tuvvām femem.

Tāpat

bet

pa-

teizos jums par to, ka efeet fabraukufchi
leelā fkaitā, jo juhfu vveefofchanās Polijā
atnefis vveenadu labumu kā tām femem,

no kurām juhs efeet atbraukufchi, tā ari
Polijai.
Tautas, kuru preekfchftahvvji juhs efeet,
daudf

gadus

fmakufchas

vvisgruhtaJTos

un ruhpneeziba.

Tirdfneeziba

Poļu-leifchu konflikta nokahrtofchana.
„Tempsfiņo no Scheņevvas, ka poļuleetavveefchu konflikta
nokahrtofchanu
vvarot fagaidit
drihfā laikā. Neofizialās
farunās panahkts, ka Polija vvairs ne-

K u r f i
i
= ===============
W a 1 U t a

Amerikas dolārs
Pranzijas franks
Beļģijas franks
?chveizes franks
Itālijas lira

nodibināts

ul

pilfonifko

vvifu

partiju

_

_

nļ_ n3
gi_m

Sveednjas krona
Dānijas krona
Norvēģiju krona

apftahkļos; kā dafchada leeluma planetes koalizijas pamateem, eefkaitot panģerwiņas bija fpeeftas greeftees ap fvvefchām maniftus. Kabineta programas galvvenee
faulem un tikai tagad mums bija eefpehpunkti paredf kopdarbibu ar tautu favveejams aifdegt favvu nazionalu fauli.
nibu Auftrijas faimneezifkās dfihvves atMan patihkama
ta apliņa, ka
poļu jaunofchanā un apņemfchanos pahrtraukt
eerotfchi bijufchi
palihdfigi, ka juhfu aģitaziju par peevveenofchanos Wahzijai.
LTA.
tehvvu femēs vvarejufchi nodotees meerigam radofčham darbam, lai gan pafchai
Polijai nebija tahjaka zihņa, lai ar eeRiga
rotfcheem rokā aifltahvvetu favvas tautas

_

1875—1900
495^- 505
39/*—40*/i
'_
_

1875—1900
495-505
39»/»-40/i
oa
' _

Angļu mahrziņa

Jaunais Auftrijas kabinets

29. jūnijā]

28. jūnijā

prata Wiļņas delegazijas peeaizinafchanu,
par ko ta noteikti ufftahjās Brifelē. Polija vvehlotees, lai Wiļņas pilfehfas un
apgabala eedfihvvotajeem dod eefpehju
ifteikt favvu gribu; tas vvaretu notikt ari
bef plebifzita.
LTA.

_
L o n d ojajT"

Rigā

Amerikā
Pariffi

'

*

\ \ \

SaimaZ

\ ,\

'....
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Selta franks (lats)
Padomes rbļ..

2220
16.80
22.05
26.05
™*
273

Amfterdamā

11.35
274
240

Berlinē
Bukarefte

13.80-14.00
8.25-8.50

$omijā

1,30-1.35
0.28-0.30

Madridē
Warfchavvā

a/

7575

Prāgā

6.95-7.05

13.70-13.90
8.25-8.50
.
.... 1.30-1.35
0.30-0.32
!
97-—
-

' . '"'

SomHas marka
FSu marka

? '. '6.90-7.00
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_

wSas marka
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1U_ U3 Stokholmā
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Auftrijas krona
TfcheķUas krona

28. jūnija

222

28.60
6400

-.._,.
Atena

„..
c
63

->

neatkarības ekfiftefchanu.

Eefahkot

tagad

enerģifku

Grufijas konfuls

eekfchejo

mums pilnīgākas pafihfchanās, kur kopotos muhfu vvalftu interefes, kurām bef
tam ir favvltarpejas fimpatijas, kas ifaugu-

fchas

vveenados

apftahkļos

pee vvalfts

ufbuhvves darbeem.
Hfakot vvehlefchanos, ka juhfu atbrauk-

fchana atneftu pehz eefpehjas vvairak
labuma kā juhfu vvalltim, tā ari Polijai,
vvehlreif pateizos par
un juhfu

ifteikteem
Baltijas

juhfu apzeemojumu
fvveizeeneem."

weefi Vviļņā.

Baltijas Ichurnalifti

ar Zinarfku

pee-

4 lihdl 6 deenā.
344.

Latvvijas augftfkolas organilazijas padomes ahrkahrteja fehde notiks peekt-

345.

deen, 1. jūlijā, pulkften 4 pehz pusdeeņas
Latvvijas augftfkolā.

346.

Waifts eeredņu kooperativvs ifdod
pret 12 arfchinam linu audekla
57a arfchinas balta etamina, ņemot 147 rbļ. 50

"Beedrus luhdf

ftazijā

leetu miniltrijas preekfchftahvvis Winerovvitfchs un zentralās Leetavvas armijas
fchtaba
preekfchftahvvis
apakfchporutfchiks Baranovvfkis.

Weefeem bija eekahrtoti 1 Itarptautifkās
fabeedriba guļamais wagons un I. klafes

Wafchiņtonā, 27. jūnijā.
Kara miniltrs

pafiņojis,

ka

.

(U. T.)

amerikāņu

reprefijas.
Freivvalds,

kamehr

agrāk notika

Pehz tam runāja latvveetis
iffaukdams toftu par poļu-

latvveefchu tuvvinafchanos, igaunis Kornels un fvveedris Wilchē.
Baltijas fchurnalilti apmeklēja Krakovvu,
Lodfi, S°fnowizus un vvifur vviņi faftapa

vvislaipnako faņemfchanu.
(Poļu prefes ag.)
Poļu feims

par federaziju

ar Leetavvu.

Seima komifija Wiļņas jautājumā vveenbaliigi peeņehmufe preekfchlikumu, kurfch
dod pilnteefibu poļu deputazijai Scheņewā atbalftitees farunās ar Leetavvu ul

Himanfa projektu.
uf to,

Nolehma

ka peelaiftu konferenzē

paftahvvet
zentralās

Leetavvas preekfchftahvvjus.
Lihdf fchim Warfchawas feims ītahweja par zentralās Leetavvas peevveenofchanu

Polijai.

(Poļu prefes aģ.)

dleefmu fvvehtki
juhfmu.

28. jūnija.

nofvvineti ar

Wifas

Somijas

leelu fa-

pfilfehtas

pa

fvvehtku laiku bija
pufchķotas
nazionaleem
karogeem.
Svvehtkos aktivvi peedalijās 117 kori ar
3950 dfeedatajeem un 28 ragu orķeltri
ar

350 dalibneekeem.

faņemtām fiņam

Kongo

afrikā

plafchas

noteek

fazelfchanās.

LTA.

Widus-

nēģeru

Nemeerneekeem efot

vveda uf Wahziju un eevveda no tureenes
dafchadas prezes 450 miljonu
dolāru
vvehrtibā.
Londonā, 27. jūnijā. (U. T.)
Sa-

runas par ogļratfchu Itreika ifbeigfchanu
tuvvojas beigām. Waldiba atkahrto favvu
preekfchlikumu makfat raktuvvem fubfidijas
10 miljonu mahrziņu Iterliņu apmehrā.

Londonā,

faftes fiņo,

28.

jumja.

No

Bel-

ka finfeineri nolaidufchi

no

fleedem kahdu
vvilzeenu,
pee kam
40 angļu kareivvji nonahvveti.
L o n d o u a,
29.
jūnijā.
(Radio.)
Seemeļirijas
miniftru
prefidents
fers
Dfchemfs K r e g s apfpreedās ar favveem

ar

Loid-DIchordlcha

eeluh-

Īrijas leetās. Nolemts

eeluhgumu peeņemt. Kregs eeradifees
Londonā lihdl ar tfchetreem Seemeļirijas
miniftreem.
Warfchawā,

Par Polijas

29. jūnijā. (Radio.]
eekfchleetu
miniftri

eezelts lihdlfchinejais
legāts Widusleetawā

poļu vvaldibas deL. Ratfchke-

vv i t f c h s.
Warfchawā,

Wakar poļu

fafkaņā
Ahrfemes

vvallti

daudf modernu eerotfchu un munizijas.
Wafchiņtonā, 27. jūnijā. (U. T.)
Savveenotās vvalftis pagahjufchā gadā if-

gumu ul konferenzi

Dfeefmu fvvehtki.

Helfiņforfā,

fazelfchanos organifē ģenerālis Gonfalefs.
LTA. Pehz Beļģijas
kara miniftrijā

miniftreem

$omija.

ar

no pirmās
fabeedroto

29. jumja.

dumpineeki

(Radio.)

Augfchfchiefijā

noflehgto lihgumu ifvvahzās
joflas. No Opelnas fiņo, ka
komifija

eefneegfchot

favvu

preekfchlikumu par Augfchfchlefijas daJapānas fuhtnis
Londonā, lifchanu augttakai padomei jūlija fahkumā.
barons Haijafchi
farunā
ar Reiteia
Helfiņforfā, 28. jūnijā. Tautu
Atbruņofchanās jautājums.

preekfchftahvvi ifteizees, ka
Japāna neneatteiktos
fiņā
apfpreeft ar
kahdā

favveenibas

atbruņofchanās

pildīs

lehmums

par Alandu falam

fomu prefē ufņemts ar gandarijumu.
Angliju, Franziju un Savveenotām vvaUtim Laikrakfti uffvver, ka Somija Itingri ifjautājumu.

LTA.

vvifus

noteikumus

par

Alandes

eedfihvvotaju teefibam un militāro neitralifaziju.
Kaunu—Rigu.
Helfiņforfā, 28. jūnijā. Helfiņ„Journal de Genēve" fiņo, ka Leetavvas forfā atklahta fomu'ruhpneezibas ifftahde.
Warfchawā, 29. jūnijā. (Radio.)
iatikfmes miniitra becdrs, inlcheneeris
Pehdejās divvās naktis vvahzeefchi ufbruka
Grinkevvitfchiufs ifbrauzis uf Parifi, kur
noteek apfpreedes par teefchas dfelfszeju poļeem un frantfcheem Beitenā.
Revvelē, 29. jūnijā. (ETA.) Schofat 'ikfmes nodibinafchanu ftarp Parifi—
Teefcha fatikfme ftarp Parifi—Berlini—

Berlini-Kaunu—Rigu.

LTA.

pa Igauniju.

Ekfkurfija

deen Revvelē

eeradās

fomu

Ichurnalifti,

No Rigas oftas ifgahjufchi kuģi.
1921. g. 29. jūnijā.
vahzu tvaikonis, kapteinis
.Frankfurt",
H. Brodmārkels, uf Trangfundu ar balaltu.
329.
.Brahlis", latveefchu bureneeks, kapteinis
Puhliņfch, uf Kurfemes juhjmalu tukfchā.
330. .Neubad", latveefchu tvaikonis, kapteinis
A. Nitzmanns, uf Ainalcheem ar gabalu
prezem.
Leepajas ofta eenahkukki 26. jūnija 2 kuģi
un ifgahjufchi 9. Ofta palika 27. jūnijā — 32 kuģi.
328.

tas dfihvves.

Otrais ifdevvums.

Ifdevveja

«Lēta". Rigā, 1921.
Arturs Kroders. Domas par latvvifas eevvehrojamakās vveetas Igaunijā.
Riga, 1921. „Lētas" apAhrleetu miniltrs farihkoja fomu vveefeem wju kultūru.
gahdibā.
dineju.
Anatols Franfs. Egģsļu dumpis.
Warfchawā, 29. jūnijā. (Radio.)
3
Romāns.
No frantfchu vvalodas ar autora
Galizijā apmehram /<t no kara laikā ilpoftitām

un

vveefi apmeklēs

vveetam tagad atjaunotas.

M a f k a vv ā , 29. jūnijā. (Radio.) Urug-

Reinas apgabalā vvajas (Deenvvidamerikā) lozialiftu partijas
nolemts famafinat: tagadējo 12.000 vveetā kongrefss nolehmis peevveenotees trefcha-

vvagons un teem peedahvvaja fahkot ar 1. oktobri paliks tikai 5.500.
W a f c h i ņ t o n ā, 27. jūnija. (U. T.)
pusdeeņas. Atbraukufchos pirmais apPehdejās liņas leezina, ka Mekfika atfvveiza latvveefchu vvalodā kfendfs Grondrodas jaunas revvoluzijas pre.--kfchwakarā;

poļu runafchanu,

kapteinis
vahzu bureneeks,
.Allotar",
G. Loers, no Libekas ar iahli.
.John Ernft", latveefchu bureneeks, kapteinis K- Karins,
no
Pabafcheem
ar

okupazijas karafpehku

Pulmaņa

fkis. No ekfkttrfanteem
atbildēja poļu
vvalodā Somijas ģenerālis Munks, ifteikdams preeku par to, ka dfird brihvvu

.Albert", latveefchu bureneeks, kapteinis

J. Bitte, no Pabafcheem ar malku.

ilgs lihdf 8. jūlijam

I eiegramas
(Latvijas ieiegrala aģenta;as ahfiensjss telegrsmss

1921. g. 29. jūnijā.
.Maiga", latveefchu tvaikonis, kapteinis
M. Stahlbergs, no Mehrsraga ar malku.
„Sulgam\ latveefchu bureneeks, kapteinis
A. Treulibs, no Ģipkas ar Itutmalku.

lai dotos ekfkurfijā

ifņemt

„Widfemneeks", latveefchu bureneeks, kap-

teinis Putniņfch, no Salazgrivas ar kokeem.

gulfchņeem.

Griņevvitfchs un redaktors kfendfs Grondfkis, kurfch prot latvveefchu vvalodu, ahr-

347.

Rigas oftā eenahkufchi kuģi.

ifņemot tos, kuri peeņehmufchi Latvijas
pavvalftneezibu, apmainīt vvifas pafes jeb 342.
pagaidu uiturefchanās fihmes pret nazionalām. Rigā, Parka
eelā 2, dl. 3 no 343.

19. jūnijā. kap. peemakfas.
Wiņus faņehma poļu fchurnaliftu favvee- fchujmafchinas.
nibas preekfchftahvvji Wiļņā, redaktors
nahkufchi Turmontes

Walutas - ahrlemes nodaļas preekfchneeks R. Baltgailis.

Rigā, 1921. gadā 29. jūnijā.

ufaizina vvifus grufiņus un Grufijas repuvvalfts ifbuhvvi, Polija no vvifas firds apfvveiz dahrgos vveefus, finadama, ka navv blikas pavvalftneekus, kas dfihvvo Latvvija,

atļauju tulkojis Jahnis Sudrabkaļus.
devvejs „Leta\ Rigā, 1921.

II-

Marie de France. Laif'i. Ildevvejs

„Leta", Rigā, 1921.

„Ekonomifts", finanfu, tirdfneezibas,
jai internazionalei.
ruhpneezibas u. t. t. Ichurnals. N° 12 —
M a f k a w ā , 29. jūnijā. (Radio.) Padomju vvaldibas preekfchftahvvis Romā 1921. g.
Krahfu un formu
loģika, Eifchena
Worowfkis faņehmis
Itālijas ahrleetu
„EkoApgahdajis
miniftrijas
preekfchlikumu
ifltrahdat Laubes farakftita.
kreevvu italeefchu tirdfneezibas lihguma nomifts" Rigā, 1921.
„Semes Eerihzibas VVehftnefis" N»12
projektu.
Londona, 29. jūnijā. Reiters liņo par jūnija pirmo pufi ifnahzis un dabūno Wafchingtonas, ka Nokfa un Portera jams vvifur. Rigā ā 5 rbļ., provvinzē waj
ar peefuhtifchanu 6 rbļ.
meera refoluzijas ifdevvees fafkaņot.
N a u en ā , 29. jūnijā. (Radio.) No
Redaktors: M. AhroBB.
Augfchfchlefijas
fiņo, ka ftahvvoklis navv
manāmi groiijees, kaut gan ofiziali poļu
infurģenteem otrdeen vvajadīeja eefahkt
atkahpfchanos. Ribnikas apriņķi infurRigas apgabalteefas 3. ziwilnod.,
ģenti favvelk jaunus fpehkus.
Londona, 29.

jūnijā.

(U. T.) Strahd-

neeku partijas kongrefs nolehma nofuhtit
uf Mafkavvu ufaizinajumu, lai padomju
vvaidiba atfauz karafpehku no Grufijas.
Bef tam ifteiktas fimpatijas
leelineeku
imperialifma vverdfinatai grufiņu tautai.
Atēnās, 29. jūnijā. Kemaliftu un
kreevvu karakuģi fahka apfchaudit greeķu
okupētās vveetas peekrafte uf feemeļauftrumeem
ho
Konftantinopoles un
Sinopoles.

Kemaliftu karafpehks

vvirfas

pret Konftantinopoli, kur noteek enerģifka
fagatavvofchanās
aifftahvvetees.
Turku
karafpehks faftahvv no 7 korpufeem labi
apbruņotu

kareivvju,

ikaitā

vvismaf

ap

Par vvirspavvehlneeku
180.000 vvihru.
eezelts If m i d s pafcha.
S c h e ņ e vv ā, 29. jūnijā.
(U. T.)
Tautu favveenibas konferenzē noklaufijās

Himanfa referātu par poļu-leifchu farunam
Brifelē un zehla preekfchā favvu projektu
par autonoma Wilnas apgabala
radifchanu.
Tiklab
Polijas
kāLeetavvas
delegāti
peeņehma
fcho projektu
kā pamatu tahļakām farunam.
Londonā,

Jautājumā

29.

jūnijā.

(U.

T.)

par

ogļratfchu
Itreika
ilbeigfchanu
panahkta
vveenofchanās. Darbus atjaunos 4. jūlijā. Waldiba makfās
10 miljonus mahrzi ņu Iterliņu pabaifta
no fch. g. 1. jūlija lihdf
1. oktobrim,
pehz kam jaunās algas paliks fpehkā
lihdf 1922. g. 1. oktobrim.

pamatojotees uf 1920. g. 18. marta likuma par veenigo makfafchanas lihdf ekli nu ziv. proz. lik. 2060. un 2062. p. p.
eevehrojot Marijas Otto meitas Berg,
dfim. Bergman luhgumu un favu lehmumu no 1921. g. 21. jūnija, paliņo, ka
luhdleja ul obligazijam: 1) par 2000 rbļ„

no 1914. g. 21. apriļa fem Nr. 246,
apftiprinatas uf nekuftama
ihpakhuma
Bilderliņu valfts muikhas femes gruntsgabalu Nr. 105, fem
femes grahmatu
reģ. Nr. 933, ifdotas no Wiktora Ābrama
dehla Feita par labu Eduardam Ludviga d. Remi, kurfch viņu ir zedejis
blanko; 2) par 2000 rbļ. no 1914. g.

21. apriļa lem Nr. 245, apftiprinatas ul
nekuftama ihpafchuma Bilderliņu valfts
muikhas femes gruntsgabala Nr. 103.
fem
femes grahmatu reģ. Nr. 932,
ifdotas no \Viktora Ābrama d. Feita par
labu Eduardam Ludviga dehlam Remi,
kurfch
viņu ir zedejis blanko — ir
eemakfajufe teefas depofitā trihs tuhkItofchi aftoņi fimti divdefmit fefchi rbļ(3826 r.) 70 kap. Latvijas valūtā dehļ
augfcha minēto obligažiju parahdu un
prozentu dfehfchanas.
Tapehz

Antons

eefuhtiti

fchahdi

Auftriņfch.

neeki un fufelneeki.

zivilnodaļa

Preekkhfehdetaja v. W. Freimanis.
Sekretārs A. Kalve.

10.

eez,

meerteefnefis

fafkaņā ar favu lehmumu no fch. g14. jūnija meklē padomju Kreevvijas pa-

L'teratura
Redakzijai

3.

prafit parahda dfehkhanu femes grahmatā.
Rigā, 1921. g. 22. jūnijā.
Nr. 1603.

Rigas

ifdevvumi:

apgabalteefas

ulaizina vifas perfonas, kufām buhtu teefibas uf augkhā aprahditām obligazijam,
eeraftees teefa veena mehnefcha laikā,
fkaitot no deenas, kad fchis fludinajums
eefpeefts „Waldibas Wehftnefi", un faņemt pret minēto obligažiju teefas depolitā eemakfatos 3826 rbļ. 70 kap.
un aifrahda, ka ja fchis perfonas noteiktā
laikā neeeradifees, parahdu atfihs par
famakfatu
un
teefibu
luhdfejai
dos

jaun

Pufchel
Grahmatiņa if tau

vaiftneeku Ku!mu Kalimira d. $chmurka,
apvainotu uf fod. lik. 547 p.
Wifas eeftahdēs un perfonas, kurām
ir Sinams, kur atrodas minētais £chmurka,
teek luhgtas par to pafiņot meerteefnefim Rigā, Marijas eelā Nr. 4a.

Meerteefnefis

J.

Franzkevitfchs.

Rigas apgabalt.

3. zivvilnodaļa , jis blanko; b) obligazijas daļu, atdalitu
no obligazijas, apftiprinatas 9.

oarnatojotees uf 1920. g. 18. marta lit.ima par veenlgo makfafchanas lihHjekli un ziv. proz. lik. 2060. un 2062.
p, eevehrojot Jatiņa Andreja dehla
Lapiņa luhgumu un favu lehmumu no
1921. g- 21. jūnija pafiņo, ka luhdlejsuf
obligazijam:
1) par 4000 rbļ. no 1900. gada 5. januf newara fem Nr. 10, apltiprinatas
Rigā, VI. hipot.
kuftama ihpafchuma
eez lem femes grahmatu reģ. Nr. 909,
grupa 66, Nr. 169, Buļļu eelā, ifdotas no
I Jahņa Andreja d. Lapiņa par labu Andrejam Andreja dehlain Langem, kura ir
pahrgahjufe uf Hermani Kārļa dehlu
Kampe , kā blankozefionaru, kurfch viņu
ir atkal zedejis blanko;
2) par 5000 rbļ. no 1911. g. 21. maija
jem J& 1536, apftiprinatas ui to pafchu
nekuftamu ihpafchumu, ifdotas no Jahņa
dehla Lapiņa par labu
Jura Andreja
Jahnim Dava dehlam Rolenbergam, kūļa
jr pahrgahjufe uf Hermani Kārļa dehlu
Kampe, kā blankozelionaru, kurfch viņu
jr atkal zedejis blanko, — ir eemakfaj'is
teefas depofita 8143 rbļ. 35 kap. Latv.
valūtā, dehļ augfchā minēto obligažiju
parahda un prozentu dfehfchanas.
Tapehz apgabalteefas 3. zivilnodaļa ufaizina vvifas perfonas, kurām buhtu teefibas uf augfchā aprahditām obligazijam,
eeraftees
teefā veena
mehnefcha
laikā, fkaitot no deenas, kad fchis fludinajums eefpeefts .Waldibas Wehftnefl",
unaifrahda.kaja augfchā minētās perfonas
neeeradifees faņemt pret minētām obligazijam teefas
depofitā
eemakfatos
8143 rbļ. 35 kap., parahdu atfihs par famakfatu
un
luhdfejam
dos teefibu
prafit parahda
dfehfchanu femes grah-

matā.

Rigā, 22. jūnijā 1921. g. Xs 1400.
Preekfchfehdetaja

v. W. Freimans.

sekretārs A. Kalve.

Rigas apgabalteefas 3. zivvilnod.,
pamatojotees uf
1920. g. 18. marta likuma par veenigo makfafchanas lihdfekli,
ziv. proz. lik. 2060. un 2062. p. p.,
?eevehrojot Jahņa Mārtiņa dehla Lauvas
luhgumu un favu lehmumu no 1921. g.
21. jūnija pafiņo, ka luhdfejs uf obligazijas par 15.000 rbļ. no 1914. g. 14.
janvāra lem Nr.
127 apltiprinatas uf

nekuftama

ihpafchuma Rigā,

2. hipotē-

kas eezirkni lem femes grahmatās reģ.
\Nr. 726, grupa 28, Nr. 65, Alekfandra

eelā Nr. 52, ildotas no Jahņa Mārtiņa
4. Lauvas par labu Marijai Alekfandra
meitai Eberhardt, dfim. Polākova un
ziteem —? ir famakfajis
teefas depofitā
10.000 rbļ. dehļ augfchā minētās obligazijas parahda un prozentu dfehfchanas.
Tapehz abgabalteefas III. zivilnodaļa
ulaizina vifas

perfonas,

kurām

buhtu

teefibas uf augfchā aprahdito obligažiju,
eeraftees teefā veena mehnefcha laikā,
fkaitot no deenas, kad fchis fludinajums
eefpeefts „Waldibas Wehftnefi", un faņemt pret minēto obligažiju teefas depofitā eemakfatos 10.000 rbļ. un ailrahda,
ka ja fchis perfonas neeeradifees, parahdu
atfihs
par famakfatu
un
luhdfejam
dos teefibu prafit parahda dfehfchanu femes grahmatā.

Rigā, 1921. g. 22. jūnijā.

Nr. 1566.

Preekfchfehdetaja v. W. Freimanis.

_

Sekretārs A>K a 1v e.

Rigas apgabalt. III. zivvilnodaļa,
pamatojotees uf 1920. g. 18. marta likuma par veenigo makfafchanas lih«llekli un ziv. proz. lik. 2060. un 2062.
p. p., eevehrojot Donas femes bankas
aifgahdņu G. Semgala, H. Dfelfikha un
A. Timmermaņa luhgumu un favu lehmumu
no
1921. g. 21. jūnija pafiņo,
ka parahdneeks Dawids Romāna d.
Bullits parahdu pehz obligazijas
par
3600 rbļ., apltiprinatas 1911. g. 10. oktobri fem

Nr. 1529

uf nekuftama ihpa-

fchuma

Zehfu apriņķi, Kofas muifchas
femneeku mahju
„Kaupen" Nr. 7 fem
femes grahmatu reģ. Nr. 4775, ifdotas
no Dāvida Romāna dehla Bullita par labu
Donas femes bankai, — ir famakfajis
1921. g. 30. aprili, bet fchi augfchā minētā obligazija nevar tikt iffneegta atpakaļ parahdneekam Bullītim dehļ dfehfchanas femes grahmatās, tamdehļ ka
ir gahjufe pafufchanā.
Tapehz
apgabalteefas
3. zivilnodaļa
ufaizina vifas perfonas, kurām buhtu
teefibas uf augfchā aprahdito obligažiju,
peeteiktees teefā veena mehnefcha laikā,
fkaitot no deenas, kad fchis fludinajums
eefpeefts „Waldibas Wehitnefi\ un aifrahda, ka ja fchis perfonas neeeradifees,
parahdu atlihs par famakfatu un luhdfejeem dos teefibu prafit parahda dfehfchanu femes grahmatā.
Rigā, 22. jūnijā 1921. g. J* 1595.
' Preekfchfehdetaja v. W. Freimanis.
Sekretārs A. Kalve.

Rigas

apgabalteefas

III.

ziwiln.

atklahtā teefas fehdē 1921. g. 14. jūnijā
ifklaufija Konitantijas Tomafa meitas fon
Brūmmer, dfim. Hryniewicz, ari Grinevitfch
luhgumu dehļ obligažiju atfihfchanas par
iudufchām, nolehma: 1) atfiht par ifnihzin;itam fekokhas divvas blanko obligazijas: a) apftiprinatu 1913. g. 16. jūlijā
ar Nr. 330, ul Bildeliņu valfts muikhas
femes gruntsgabalu Nr. 93-c, lem femes
grahmatu reģ. Nr. 116, ildota no atraitnes
Pelegejas Jei'rema m. f. Antonius Elilabetes Marijas, Ellas Eikiienijas f. Antonius,
Roberta Nikolaja Ludviga f. Antonius un
nepilngadigeern Katrines Emīlijas, Dagmāras Matildes Agnefes un Ofkara Alekfandra fon Antonius par labu Ofkaram f.
Brtimmeram 1500 rbļ. leelumā, kuru obli gažiju minētais fon Brummers ir zede-

februāri
1911. gada ar Nr. 348 uf nekuftamo
ihpafchumu Rigā, 4. hipotēku eezirkni fem
femes grahmatu reģ. Nr. 1674, ifdotas
no Emmas S:hulman par labu 2.
Rigas
krahjaifdevu fabeedribai
30000 rubļu
leelumā, no kuras obligazijas veena
daļa par 15000 rbļ.zedeta Marijai Bergman, dlim. Kekftadt, par ko 11. aprilī
1912. gadā ir ifgatavots
atfevifchķs
femes grahmatu dokuments lem Nr. 5460,
no kuras . daļas ir atdalīta augfchā minētā
daļa 10000 rbļ. leelumā Georgam Michaīla dehlam fon Bulmeringam, par ko
9. oktobri 1913. g. ir ilgatavots atfevifchķs femes grahmatu dokuments fem
Nr. 14319; 2) ifdot luhdfejam fchi lehmuma norakltu eefneegfchanai RigasWalmeeras femes grahmatu nodaļa, lai
ta par ifnihzinato
atfihtu obligažiju
veetā ifdotu fcho obligažiju dublikātus,
kuri ifpildis oriģinalaktu veetu; 3) fcho
lehmumu publizet ziv. teei. lik. 2062. p.
paredletā kahrtibā.
Rigā, 17. jūnijā 1921. g.
Nr. 617
Preekfchfehdetaja v. W. Fr e i m a n s.
Sekretārs

A. KjIwp.

Akziju beedribas „l_ankowsky & Liccop", Jelgavvā
Akziju fabeedribas

gada pahrlkata ifvvilkums

,AWolffchmidt"

par 1920. gadu.

Peļņas un faudejumu konts

Peļņas un faudejumu konts.

==^—

1920. gada.
Saudejumi.
Rbļ.
Akzifes
. . 7,699,114
Nodokļi un ifdevumi . . 1,428,242
Algas eeredņeem un Itrahdneekeem
2,527,732
Apdrofchinafchanas . . .
211,008
Prozentes un provifija . .
777,138
Kurfu ftarp. faudejumi . . 1,075,339
Apfchaubami parahdi . .
1,463
Provenū
1,867,385

flimo kafei, faudejumi uf fchaubigeem parahdeem

288,445 15

Tihra peļņa par 1920. gadu

k.

103.137 84

.

85

K r e d i t s.
Brutto-peļņa no fabriku ifftrahdajumu pahrdokhanas
Ihres no dlihvokļeem

391,452 99
130 —

391,.582 99

6Š

Bilanze uf 31. dezembri 1920. g.

60
A k t i v s.
28
38 Kafe
63 Wehrtspapiri
34 Nekuitaml ihpafchumi . .
34 Mafchinas un aparāti . .
Darba rihki ' un eekahrta .
15,587,425 11 Materiāli, gatavi un pusPeļņa.
gatavi fabrikāti....
15,580,701 86 Agrāko gadu faudejumi .
.
6,723 25 Pahrejofchas fumas . . .
Debitori
.
15,587,425 11

P a f i v s.

k.

Rbļ.

391,582 99

Prezes
Rig. apgabalteefas 3.zivvilnodaļa, Prozentes
pamatojotees uf 1920. g. 18. marta likuma
par veenigo makfafchanas lihdfekli, un
ziv. proz. lik. 2060. un 2062. p.p. un eePeļņas fadalifchana.
vehrojot apdrofchinafchanas un tranfPeļņas pahrveporta
akziju
fabeedribas
„Latvijas
dumsno!919.g. 81,73127
Lloida" pilnvarneeka
fv. adv. Wolfganga Leo dehla Kilhna luhgumu un Tantjemu relerve
no 191». g.. . 33,327-5|058 27
favu. lehmumu no 14. jūnija 1921. g. paliņo, ka parahdneeks apdrofchinafchanas Brutto peļņa par 1920. g. 1,867,385 34
un tranfporta akziju fabeedriba „Lat1,982,443 61
vijas Lloids" parahdu pehz 2 obliga- Imobil. amort.
5o/o 30,48135
zijam 1000 katra atlikuma no obliga- Invent. „ 10°/o 272,055 25
zijam par 13.700 rbļ. katra no 1816. g. Reierves kap.5°/o 78,242 44
17. marta, apftiprinatas uf nekuftamo Kapitāla un tihras
ihpafchumu Rigā, I. hipotēku eezirkni
peļņas nodoklis 224,086 24
fem Sēmes grahmatu reģ. Nr. 145, ifdotas Dividendes 21°/o
no Johana Fridricha Schenk par labu
= 105 r.parakz. 252,000 —
Johanam Thielam Helmfingam un Jo- Direktoru papildu
hanam Dāvidam Drachenhaueram, — ir
algas .... 90,000 —
famakfajis, kā tas redfams no leeta Tantjemas . . .880,000—
1,826,865 28
efofchas
apleežtbas, lidotas no leelas
Ģildes „Kirchenordnung" vezakā Paula PeļņaspahrnefumsuU921.g.
155,578 3S
Alekfandra dehla Schvartza no 1921. g.
18. maija, bet augfchā minētās obligazijas nevar tikt iifneegtas atpakaļ ta- Bilanze no 31. dez. 1920. g.
gadējam
parahdneekam,
apdrofchinafchanas un tranfporta akziju fabeedribai
A k t i v s.
Latvijas Lloidam*
dehļ dfehfchanas Kafe
435,046 05
^
femes grahmatās, tamdehļ ka ir gahWehrtspapiri ...... '292,450 —
jufchas pafufchanā.
Prezes
4,403,374 42
Tapehz apgabalteefas 3. zivilnodaļa Imobilijas
- .
803,076 92
ufaizina vifas perfonas, kurām buhtu Mafchinas un aparāti . . 2,536,484 89
teefibas uf augfchā aprahditām obligazijam Inventārs
184,067 37
peeteiktees teefā veena mehnefcha Debitori
2,799,320 82
laika, fkaitot no deenas, kad fchis flu- Pahrejofchas fumas . . .
590,000 —
dinajums eefpeefts ,,Waldibas Wehftnefi",
12,043,820 47
un aifrahda, ka ja fchis perfonas nepeeteikfees, parahdu atfihs par famakfatu
un luhdfejeem
dos teefibu prafit pa-

—•=

raugu fabrikas, degvvihna dedfiDebets.
natavvas, fpirta tihritavvas un Algas direktoreem un eeredņeem, vispahreji ifdevumi, prozentes,
liķeeru fabrikas.
zeļa ifdevumi, imobiliju ildevumi, aģentu komifija, peemakfa

P a i i w s.
4,755 90 Pamata kapitāls (1200 akz.
783 55

ā 250 rbļ.)

300,000 —
2,527 74
69,610 03
79,602 97
222,870 86
2,380 —
243,154 39
103,137 84

129,321 89 Reierves kapitāls ....
96,402 95 Amortifazijas kapitāls . .
56,757 99 Hipotēku parahdi ....
Akzeptes

439,687 13 Dividendes

neifmakfatas

186,764 83 Kreditori
6,456 98 Tihra peļņa par 1920. g. .
102,352 61
1,023,283 83

1,023,283~ 83

Gada pahrfkats apftiprinats vispahrejā pilnā fapulzā 26. maijā 1921. g.
W a 1 d e.

Akz. fabeedribas
Rigas kimifkas fabrikas

„GLOWER"

gada pahrfkats
par 1920. gadu. Rbļ.
Ifdevumi par 1920. gadu .
Eeņehmumi par 1920. gadu
Saudejums

k.

66,255 97
23,920 75
42,335 22

A k t i v s.

Kafe
Tekofchs rehķins
....
Gruntsgabals
Nekultams ihpafchums . .
Mafchinas un aparāti . .
Laboratorijas eetaife . . .
Kantora mobiljars ....
Galdneeku materiāls ...

Darba rihki
Wahģi un firgu leetas . .
Neapltrahdati materiāli

10,947
523
105,348
449,989
140,145
300
1,406

87

69
43

90
71
—
18

33 39

4,097 29
75 —

.

724 —

Remonta materiāli ....

1,652 89

Stikla baloni

55 50

Pudeļu kurvji
Prezes

"

Neiflaiftas obligazijas
, .
Wekfelu praiibas
Aifņehmuma

.

1,441 —
30,000 —
300,000 —

-.

6,413 74

. .
.

nodrofchina-

fchana

100,000 —

30,000 —
Akziju kapitāls
1,200,000 — Waldes lozekļu depots . .
Reierves kapitāls ....
rahda dlehtchanu iemes grahmatā.
220,647 54 Prafibas pret kreevu vaid. 601,621 07
. .
4,549 78
Rigā, 1921. g. 17. jūnijā.
Nr. 1581.
Obligazijas
258,750 — Drofchibas eemakfas
Debitori
42,720 36
Preekfchfehdetaja v. W. Freimanis. Reierves devaivazija rafcho24,013 88
fchanas vehrtiba . . .
602,968 64 Pahrejofchas furrias . . .
Sekretārs A. Kalve.
35,072 01
Ehku un inventāra amort.
689,697 7S Saudejums 1916. g. . . .
1917
39,827 25
6,154,682 79
Rigas 10. eez. meerteefnefis Kreditori
1918. , ....
52,555 90
Debitoru vai. delkredera .
284,411 74
fafkaņā ar favu lehmumu no 192J. g.
1919
„'
42,636 72
Reierves
tantjemas
no
17. jūnija meklē Latvvijas pilfom Ernftu
1920. „ . . .
42,335 22
1918/19
33,327 —
Pāvila d. Sihmani, 50 gadus vēzu, ap- Reierves
dividendes no
2,068,486 78
vainotu uf fod. lik. 149. p.
1018/19
P a f i v s.
81,731 27
Wifas eeftahdēs nn perfonas, kūjām
Pahrejofchas fumas . . .
500,000 —
650,218 42 Akziju kapitāls ....
kur
atrodas
minētais
ir finams,
Sihmans, Bruttoprovenu
1,867,385 34 Obligažiju kapitāls . . .
500,000 —
teek luhgtas par to pafiņot meerteefAmortilazijas kapitāls . .
338,990 72
nefim Rigā, Marijas eelā Nr. 4a.
12,043,820 47
Aifņehmums Rig. pilf. krahjMeerteefnefis J. Franzkevitfchs.
Walde.
kafē ...
...
70,000 —
Revifijas komifija, viņai preekfchā Giro-aifņehmums
pee P.
Rigas 2. eezirkņa meerteefnefis zeltos norēķinus un bilanzi par 1920.
Bornholdta
42,459 87
g.
fafkaņā ar favu lehmumu no 20. jūnija zaurfkatot un pārbaudot,
atrada tos Aifņehmums pret pretfchu
fch. g. meklē Wili Pētera d. Bergu, pilnīgākā kahrtibā un viszaur ar graheeķihl
100,000 —
49 gadus vēzu pee Baufkas apriņķa, matam fafkaņā.
Wa!des lozekļu depots . .
30,000 —
Eezavas pag. peederigu
un kurfch ir
Wekfeļu parahdi ....
85,745 68
Komerzpadomneeks
„
apfuhdfets pehz fod. lik. 581. p.
Aifņehmums no 1919. g. .
6,365 70
Wilhelm Kerkovius.
Wilas eeftahdēs un perfonas, kūjām
1,120 —
G. F. F a h r b a c h.
„ 1920. „ .
minētais
Bergs
ir finams, kur atrodas
Kreditori
.
393,804 81
V. M is r och.
waj viņa manta, teek luhgtas par to
Architekts A. M o d 1 i n g e r.
2,068,486 78
Marijas
pafiņot
meerteefnefim
Rigā,
Akz. fab. Rigas kimifkas
eelā Nr. 4a, bet manta jānodod aifgahdfabrikas „Glover* valde.
neezibas pahrvaldibā.
Nr. 224
Rigā, 20. jūnijā 1921. g.
Leepajas apgabalteefa
Leepajas apgabalteefa
Meerteefnefis $ p e r 1 i n g s.
1921. g. 28. aprili ul Ludviga Radlulifa 1921. gada 18. aprilī pamatojotees uf
luhgumu un ziv. proz. lik. 2081.—2086. Jofeļa-Schmuļa un Mufchas Meijeroviz
Jelgavvas apgabalteefa,
un fafkaņā
ar 1920. gada
nolehma : 1) parahdu par 5000 rbļ. pehz luhgumu
pamatodamās uf favafcha gada 19. maijā obligazijas, kas ifdota uf Kārļa Meike 18. marta likumu un ziv. proz. lik.
nolehmuma, ufaizina to perfonu, kuras vahrda un 1891. g. 23. janvāri lem 2081.—2086. p. p. nolehma:
rokās atrodas pirkfchanas kontrakts, pehz fchurnala Nr. 38 noftiprinata uf Lud1) parahdu par 3600 rbļ. pehz oblikura palizis parahds, kā pirkfchanas vigam Pelēja dehlam Radfulifam peegazijam,kūjas ifdotas uf Ofkara Schtfchefki
korob.
fumas atlikums par 16.390 rbļ.,
derofchas nekuftamas mantas Leepajas un Luifes Triglaf vahrdeem un 1893. g.
1905. g. 15. jūnijā fem Nr. 349 uf Gottpilfehtā fem kip. Nr. 2161, atfiht par 25. janvāri un 1894. g. 28. februāri no*
friedam, Ernftam un Eduardam Lapftiprinatas
ul
Jofeļarn-Schmuļam
un
pilnigi famakfatu lihdf ar vifām profchevfkeem peederofcho Talfu apriņķa, zentem ; 2) atvehlet luhdfejam
Mufchai Meijeroviz peederofchas nekupeeSarzenes muifchu, — eeraftees fchai prafit femes grahmatu nodaļā minētā ftamas mantas Leepajas pilfehtā fem hip.
teefā veena mehnefcha laikā, fkaitot no parahda ifdfehfchanu
Nr. 2510, atfiht par pilnigi famakfatu
if fernes grabfludinajuma eefpeefchanas deenas „Wallihdf ar vifām prozentem;
inātam.
dibas Wehttneft" un faņemt, eefneedfot
2) atvehlet luhdfejeem peeprafit femes
Leepajā, 1921. g.28. maijā. Nr. 836/20.
oriģinālu,
minētā pirkfchanas kontrakta
grahmatu nodaļā minētā parahda ifdfehPreekfchfehdetaja beedrs
no Gottfrieda, Ernfta un Eduarda Lapfchanu if femes grahniatam;
V. Bienenftams.
fchevfkeem fchas teefas depofitos kapi3) eemakfato naudu glabāt teefas deSekretāra palihgs O. Treilands.
tāla un prozentu dfchfehanai eemakfatos
pofitā lihdf kreditora eerafchanai, kuram
14.752 rbļ. 40 kap., pretējā gadijumā
Daugavvpils apriņķa
8. eezirkņa tad naudu ifmakfat.
*
Leepajā, 1921. g. 26. aprili. Nr. 943-20.
teefa
atfihs parahdu pār famakfatu un meerteefnefis uf ziv. proz. lik. 1401. p.
teefibu
prafit
fcha
pafehj.
1.
d.
1239.
p.
paPreekfchfehdetaja beedrs
dos luhdfejeem
un ziv. lik. 10.
rahda dfehfchanu femesģrahmatās.
mata ar fcho pafiņo, ka pehz mirufchā
V. B i enen Ita.m s.
Sekretārs A. Kafperovitfchs.
Jelgavā, 1921. g. 7. jūnijā.
27. aprili 1914. gadā Kruftpils pagafta
Preekfcfifehdetaja b. v. J. Matifons. Ofchanu falas pilfoņa Jahņa Jēkaba d.
Leelftraupes pag. vvalde, WalmeeSekretārs Sanderfons. Kirfchteina ir palizis mantojums Ofchanu
ras apr., ar fcho iftludina par nederigām
{alā un ufaizina vifus, kam uf fcho
palaudetos uf Jahņa Jahņa d. Janfona
mantojumu
buhtu kahdas teefibas kā
Latgales apgabalteefa
vahrda iidotās: 1) Latvijas pafi, ifdotu
mantineekeem,
legatarijeem,
fideikomidara finamu, ka pehz apgabalteefas leh1920. g. 20. aug. fem Nr. 700 un 2)
kreditoreem
u.
t.
peeteikt
t.'
muma no 15. jūnija 1921. gada uf ziv. farijeem,
7. Siguldas kahjn. pulka komandeeja li146071 p. pamata reģiltreta fchis teefibas min. meerteefnefim viņa dotu kara klaufibas pag. apl. Nr. 88.
proz. lik.
kanzlejā Kruftpili fefchu mehnefchu laikā,
Katfchanovas un apkahrtnes bifchkopifkaitot no fchi fludinajuma eefpeefchanas
Skultes pagafta vvalde, Rigas apbas beedriba . Strops" un eevefta befpar nederigu Mārtiņam
Beedribas deenas ,Waldibas Wehftnefi\ peedrau- riņķi, iffludina
reģiftra.
pelņas
beedribu
no fcbās pagafta
kā nepeeteikufchees noliktā laika tiks Pētera d. Wirfiņam
valdes fehdekiis atrodas Katfchanovas dot,
eefkaititi, ka faudejufchi favas teefibas. valdes 1920. g. 20. februāri lem Nr. 146
pasaltā.
, , .
Kruftpili, 20. maijā 1921. g. Nr. 978 ifdoto Latvijas pafi, kūja ufdota par paPreekfchfehdetaja v.Kruhmiņfch.
Nr. 1257.
Ifudufchu,
Meerteefnefis Leelmefchs.
Sekretārs P1 o t n e e k s.

...

Rigas apgabalteefas 3. zivvilnod.,
pamatojotees ul 1920. g. 18. marta likuma par veenigo makfafchanas lihdfekli un ziv. proz. lik. 2060. un 2062.
p. p., eevehrojot Alfrēda Kārļa dehla
Kalaka pilnvarneeka fvehrinata advokāta Ernfta VVolframa luhgumu un favu
lehmumu no 1921. g. 21. jūnija pafiņo,
ka luhdfejs uf obligazijam:
1) par 2000 rbļ. no 1898. g. 8. jūlija
fem Nr."1379 apftiprinatas uf nekuftama
ihpafchuma Rigā, 6. hipotēku eezirkni
fem femes grahmatu reģiftra Nr. 858,
ifdotas no Pētera Jēkaba dehla Janfona
par labu Robertam Jura dehlam Einbergam, kura ir pahrgahjufe uf Ivanu
Andreja dehlu Zukaini,
kā blankozelionaru, kurfch viņu ir zedejis blanko ;
2) par 5000 rbļ. no 1917. g. 18. jūlija
fem
hip. Nr. 492 apltiprinatas uf ta
pafcha nekuftama ihpafchuma, ifdotas
no Elilabetes Pētera meitas Gangnus
par labu Johanam Georgam Georga d.
Gurfkim, kurfch viņu ir zedejis blanko,
ir eemakfajis teefas depofitā 6383 rbļ.
35 kap. Latvijas valūtā dehļ augfchmineto obligažiju parahdu un prozentu
dlehfchanas.
Tapehz apgabalteefas 3. zivilnodaļa
ufaizina vifas perfonas, kurām
buhtu
teefibas uf augfchā aprahditām obligazijam,
peeteiktees teefā veena mehnefcha laikā,
fkaitot no deenas, kad fchis fludinajums
eeipeelts ,Waldibas Wehfteefi", un iaņemt pret minēto

obligažiju

teefas

de-

pofitā eemakfatos 6383 rbļ. 35 kap. un aifrahda, ka ja fchis perfonas noteiktā termiņā neeeradifees, parahdu atfihs par
famakfatu un luhdfejam
dos teefibu
prafit parahda
dfehfchanu femes grahmatā.

Rigā, 1921. g. 22. jūnijā. Nr. 1623.
Preekfchfehdetaja v. W. Preimanis.
Sekretārs A. Kalve.

Leepajas apgabalteefa
1921. g. 25. aprilf uf Ābrama Hirfcha
dehla Glalera luhgumu un jļL_1920. g18. marta likumu un ziv. proz. lik.
2081.—2086. p nolehma: 1) parahdu
par 9500 rbļ. pehz obligazijas, kas lidota uf Sandera Friedlendera vahrda un
1907. g. 14. jūlijā fem khurnala Nr. 468
npftiprinata uf Ābramam Hirfcha dehlam
Glaieram peederofchas nekuftamas mantas
Leepajas pilfehtā fem hip. Nr. 86, atfiht
par pilnigi
famakfatu lihdf ar vifām
prozentem; 2) atvehlet luhdfejam peeprafit femes grahmatu nodaļā minētā
parahda ifdfehfchanu if femes grahmatam.
Leepajā, 1921. g. 28. maijā. Nr. 1194/20.

Preekfchfehdetaja beedrs
V. Bienenftams.
Sekretāra palihgs O. Treilands.
Ternejas

pagafta

vvalde,

IValmeeras apriņķi,

iffludina par nederigu
1921. g. maija
mehnefi Rigā nofaudeto Latvijas eekfchfemes pafi, ifdotu no Ternejas pagafta
valdes 1920. g. 28. jūnijā lem Nr. 1006
uf Sefmas Kārļa m. Mājas vahrda.
Pag. valde.

Likumu un vvaldibas
rihkojumu krahjuma
1921. gada 11. burtniza
ifnahkufe un dabūjama valfts fpeeftuvS,
pilī 1. iftabā, kur ari veenigi jagreekhas
:-:
ar peeprafijumeem.
:-:
Makfā bef peeīuhtifchanas 3 rbļ.,
ar peefuhtifchanu 3 rbļ. 50 kap.
Saturs:
103) Likums par brihvoftam.
104) Rihkojums

par lizenzu atzelfchanu

ul ekfporta prezem.
105) Inftrukzija par muitas un zitu papildu nodokļu famakfas kahrtibā
par valfts
eeftahfchu
ahrfemja
fuhtijuracem.
106) Rihkojums
par
Ičara
(tahvokļa
eevefchanu Grihvas pilfehtā un ai
Kalkuņu-Turmontu dfellszeļa līnijas.

107) Noteikumi
nahkumu

par atfevifchķu
peeatalgojumu
valfts at-

turamās fkolās.
Sapulzes
108) $atwerfmes
prefidenta
kanzlejas amatu farakfts.

Tiesu sludinājumi.
Rīgas apg. tiesa, 1. kriminalnod.
saskaņā ai savu lēmumu no 1921. g.
18. jūnija, meklē uz sodu lik. 455. p., 5. d.

Rīgas apgabalt. 3. civilnodaļa,
uz Latvijas civilik. kop. 36. p. piezīmes
pamata, ar šo paziņo vispārībai, ka
pilsoņi Eduards Kārļa d. Nathers un
H e d v i g Jūlija Roberta m. Nieman noslēguši savstarpējo laulības līgumu pie
Rīgas notāra Lieveņa 21. maijā 1921. g.
reģistra
Ne 39, ar kūju viņi, attiecībā
uz viņu noslēdzamo laulību, ir atcēluši
Balt. gub. civillikumu 79 un turpm. p.

pamata
apsūdzēto pie
Ikšķiles
pag.,
Rīgas apr. piederīgo Andreju Jēkaba d.
Balodi, kura pazīmes tiesai nav zināmas.
Wisām iestādēm un personām, kurām
ir zināms, kur atrodas min. Balodis p.vparcdzēto

un viņa manta, jāpaziņo par to Rīgas apr.
III. iec. izmeklēšanas tiesnesim.
Rīgā, 21. jūnijā 1921. g.
Par priekšsēd. b. J. Balodis.
Sekretārs Jurģis.

Rīgas

apg.

tiesa,

1. civilnod.,

lik. 293, 295, 298, 301.
309,311 p. p. pam., uz Jenafas PanJ i 1 o v a s, dzim. Gerasiniova, lūguma
viņas prasības lietā pret Michailu Panfilovu, par laulības šķiršanu, uzaicina
Michailu Panafilovu, kura -dzīves vieta
uz civ. proc.

laulāto mantas kopibu.

Rīgā, 22. jūnijā 1921. g.

Nr. 1601.

Priekšsēd. v. V. F r e i m a n s.
Sekretārs A. Kalve.

Jelgavas apgabaltiesa,
uz civ. ties. ust. 293., 301. un 309. p.p.
pamata, uzaicina Annu Indriķa meitu

Auns, dzim. Zorgenfrei, kuras

dzīves
vieta nezināma, četru mēnešu laikā
ierast, šaī tiesā, saņemt norakstus no
viņas vīra Friča Auna

iesudzības raksta

viņu laulības šķiršanas lietā un no pielikumiem laulibas apliecības, un uzdot
prasītajai
nav zināma, ierasties tiesā savu dzīves vietu Jelgavas pilsētā.
Ja minētā laikā aicināmā neierastos,
četru
mēn. laikā no šī sludinājuma
iespiešanas dienas .Valdības Vēstnesī". lietu noliks uz termiņu un izspriedīs bez
Pee lūguma pielikti noraksts no lū- viņas klātbūtnes. Ja ieradīsies, bet savu
neuzdos, aicināguma un no klātpielikt. dokumeriteem. dzīves vietu Jelgavā
jumu uz tiesas sēdi un visus pārējos
Ja atbildētājs
noliktā laikā neieradīsies personigi vaj caur pilnvarnieku, papīrus atstās tiesas kanzlejā.
tiks nolikta tiesas sēde lietas klausīJelgavā, 18. jūnijā 1921. g.
šanai aizmuguriski.
Par priekšsēd. J. M a t i s o n s.
Rīgā, 11. jūnijā 1921. g.
Ne 432805.
Priekšsēdētaja b. J. J a k s t i ņ š.
Sekretāra v. Stūre.

Rīgas

apg.

tiesa,

1. civilnod.,

Sekretārs Zandersons.

Jeigavvas apgabaltiesa,
pamatodamās uz sava š. g. 2. jūnija
nolēmumu, uzaicina to personu, kuras
rokās atrodas obligācija par 4000 rbļ.,
korob. 1911. g. 29. martā zem Ne 1042
uz Emīlijai Leitland piederošo Jelga-

uz lik. par laul. 77. p. pamata, ar šo
dara zināmu, ka tiesa 2. maijā 1921. g.
Margaretes Augustes Elizabetes Skulte,
dzim.Valdovski prasības lietā pret Johannu vas pils. nekustamo īpašumu IV. hip.
Vilhelmu Skulte par laulības šķiršanu iecirkņi zem Ne 63, — iesniegt to šai
aizmuguriski nosprieda: šķirt slēgtu tiesai viena mēneša laikā, skaitot
Rīgā, sv. Pētera baznicā 1912. g. 23. aug., no sludinājuma iespiešanas dienas .Valstarp JohannuVilhelmu Skulte un Margareti dības Vēstnesī", un saņemt no Emilijas
Au pūsti ElizabetiValdovski laulību atbildēt. Leitland šas tiesas depositos min. obliJohanna

Vilhelma

Skultes

vainas dēļ; gācijas parāda dzēšanai iemaksātos 4023i.

nepilngadīgos bērnus Ingeborg, Benitu,
Ja minētā
termiņā obligāciju neOlgu un Zigridi Karinu Annij atstāt iesniegs, tiesa Jo atzīs par iznīcinātu,
prasītajās audzināšanā; piedzīt no praparadu par dzēstu un lūdzējai Emīlijai
sītajās par labu valstij četri simti (400) Leļtland dos tiesibu prasīt šā parāda
rbļ. tiesas nodokļa, uzlikt atbildētajam dzēšanu zemes grāmatās.
par labu prasīiajai 400 rbļ. tiesas izdev.
Jelgavā, 9. jūnijā 1921. g.
Ja. atbildētājs, civ. proc. lik. 728.,
Priekšsēd. v. J. M a t i s o n s.
731. un 748. p. p. paredzētā laikā neSekretārs Zanderson s.
iesneegs tiesai atsauksmi vai pārsūdzību, tad spriedums stāsies likumīgā
Jeigavvas apgabaltiesa,
spēkā.
Rīgā, 21. jūnijā 1921. g.
Ne 432963. pamatodamās uz savu š. g. 2. jūnija
nolēmumu, uzaicina to personu, kuras
Priekšsēd. b. v. Hamans.
rokas atrodas obligācija par 6,900 rbļ.,
Sekretāra v. Stūre.
izstadita no Jāņa Sukatnieka us
Rīgas apgabalt. 3. civilnodaļa, Donas semes bankas vārdu, korob.
uz civ. ties. lik. 2011., 2014. _ un 2019. 1911. g. 22. aprilī II. sēj. 415.—418. l.p.
uz Jaunjelgavas apriņķa, Saukas pag.,
p. p. pamata paziņo, ka pee 9. febr.
Vec-Saukas Slampe mājām, zem hip.
1921. g. Rīgā mirušā Meiše (Jēkaba)
Hersena d. Rati ir atklāts mantojums, Ne 987, eesneegt to šai tiesai sešu
un uzaicina, kam ir uz šo mantojumu, mēnešu laikā, skaitot no sludināj.
iespiešanas dienas .Vaid. Vēstnesī".
vaj sakarā ar to, tiesibas kā mantinieJa minētā termiņā obligāciju neiekiem, legatarijiem, fideikomisar., kredit.
sneegs, tiesa to atzīs par samaksātu
un 1.1., pieteikt šīs tiesibas minētai |tiesai
sešu mēnešu laikā, skaitot no šī un lūdzējai, Donas semes bankai, kūja
sludinājuma iespiešanas dienas .Valdības uzdodas sevĻpar min. obligācijas likumīgu īpašnieci, dos tiesibu prasīt šā
Vēstnesī".
parada dsešanu zemes grātnatās.
Ja minētās personas savas tiesibas
Jelgavā, 8. jūnijā 1921. g.
augšā uzrādītā termiņā nepieteiks, tad
viņas atzīs kā

šīs tiesības

Rīgā, 21. jūnijā

1921. g.

zaudējušas.

Priekšsēdētaja v. O. Ozoliņš.
Sekretārs A. K a 1 v e.

Rīgas apgabalt.

Priekšsēd. b. v. A. Lauke.
Sekretārs Zandersons.

Ne 1593.

Liepājas apgabaltiesa,
saskaņā

ar savu

lēmumu no 19. maija

3. civilnodaļa, 1921. g. uz Sīmaņa Sēranta lūgumu

un pamatojotees uz civ. proc. lik. 293.,
301. un 309. p., uzaicina atbildētāju
Mariju Serant, dzim. Jurševskij, kur_as
dzīves vieta
nezināma, četru mēnešu laikā ierasties šaī tiesā, saņemt
norakstus no viņas vīra, Sīmaņa Sēranta
iesudzības raksta viņu laulibas šķiršanas
lieta un no pielikumiem; laulibas apliecības, un uzdot savu dzīves vietu Liepājas pilsētā. _
Ja minētā laikā aicināmā neierastos,
lietai noliks _ termiņu un izspriedīs bez
viņas klātbūtnes,
ja ieradīsies,
bet
vietu
Liepājā
savu _ dzīves
neuzdos,
uz tiesas sēdi un visus
tiesības, pretenzijas
un ierunas
min. aicinājumu
tiesai sešumenešu laikā, skaitot parejes papīrus atstās tiesas kanclejā.
Liepājā, 11. jūnijā 1921. g.
Nķ 33/21.
no šī sludinājuma iespiešanas dienas
.Vaid. Vēstnesī".
Priekšsēd. b. V. Bienenstams.
Ja tas minētā termiņā nebūs izdarīts,
Sekretāra p. 0. Treilands.
tad minētās personas" atzīs kā atteikušās
no ierunām un zaudējušas savas tiesības, ķ Liepājas apgabaltiesa,
beļ testamentu pasludinās par likumīgā 25. aprilī 1921. g., us Jankeļa
Švaba
speķa gājušu.
lūgumu uz 18. marta 1920. g. likumu un
Rīgā, 8. jūnijā 1921. g.
Ne 1532.
civ. proc lik, 2081.—2086. p.p. nolēma:
Priekšsēd. v. V. F r e i m a n s.
1) paradu par 8750 rbļ. pēc oblig., kas
Sekretārs A. Kalve.
ild. us Eduarda Ulmaņa un citu vārda
un 3 aprilī 1913. g. zem žurnal Ne 528
Jeigavvas apgabaltiesa,
nostiprināta uz _ Jankelim Aronam Švapiederošās nekustamas mantas
pamatodamās uz sava nolēmuma no 24. bam
februāra š. g. uzaicina tās personas, Liepājas pilsēta zem hip. Ne 100, atzīt
kuru rokās atrodas šādas no Pētera par pilnigi samaksātu līdz ar visām
procentem !
Pētera d. Pavlovska
uz Žaņa Lassenberga vārda izstādītas un uz Tukuma
2) atvēlēt lūdzējam pieprasīt zemes
nekustamo īpašumu zem hip. Ne 364 grāmatu nodaļa minēto parādu izdzēkoroboretas obligācijas 1) par 5000 rub. šanu iz zemes grāmatām.
Liepājā, 28. maijā 1921. g. Ne 1238
korob. 1915. g. 10. janvārī zem Ne 16
un 2) par 3000 rub. korob. tanī pašā
Priekšsēd. b. V. Bienenftams.
Sekretārs A. Kafoerovitfch*.
dienā sem Nē 17, — iesniegt tās šai
tiesai sešu mēnešu laikā, skaitot no
Jmantas pagasta ties;
sludinājuma iespiešanas dienas .Valdības Vēstnesī".
Valmieras apriņķī, pamatodamās uz /ag.
Pēc šī termiņa notecēšanas neiesniegtiesu ust. II. d. 236. p. un sava lēmuma
tās obligācijas izsludinās par isnicinatam no 21. jūnija š. g., ar šo
paziņo, ka
un viņu vietā lūdsejam, Pēterim Pav- 27. jūlijā 1921.
g., pīkst. 10 no rīta, šīs
usdodas
par
minēto
oblilovskim, kufš
tiesas atklāta sēde, Jmantas pagasta
gāciju īpašnieku, izsniegs attiecīgus no- nama, tiks nolasīts un apstiprināts mirakstus, kuri stāsies nosudušo oriģinālu ruša šejienes Tilgalu un
Vītolenu māju
vietā. —
īpašjiieka Otto Jāņa d. Brambata

uz civ. ties. lik. 1967., 2011.—2014. un
2079. p. p. Balt. privatties. kop. 2451. p.
pamata, ul Annas E g g e r t pilnvara,
zv. adv. Volframa lūgumu uzaicina visas
personas, kūjām ir kaut kādas pretenzijas, strīdi vaj ierunas pret šaī tiesā
7. jūnijā 1921. g. publicēto 29. aprilī
1921. g., Rīga miruša Miķeļa Ģederta d.
Eggerta notarielo testamentu, kā ari visas
personas, kūjām ir kaut kādas tiesības
uz mij. Mjķeļa Eggerta mantojumu vai
sakara
ar šo mantojumu, kā mantiniekiem, legatarijiem, fideikomisarijiem,
parāddevējiem un t. t., pieteikt savas

Jelgavā, 18. jūnijā 1921. g.
Priekšsēdētaja w. J. M a t i t o n s.
Sekretārs Zandersons.

atstatais testaments.

Ne 24
Priekšsēdētājs: M. Kanails.
Darbvedis: Os. Blīgzna.

Daži pudi (apmēram 30 līdz 40)

papīru atgriezumi un dzelzs-stīpas
no ' papīru saiņiem (Bandeisen),

Citu iestāžu slud.
Uz ministru

kabineta

apriļa š. g. pamata,

malkas

lēmuma no s
8-

sagatavošanas darbi

pie aps. min. ēku un būvju pārvalda
likvidējami.
Sakarā ar to tiek «7
"
aicinātas
visas _ personas un
iestādes
tiks
pārdoti vairāksolītajiem, ceturtdien, 14. jūlijā š. g., kuram ir nenokārtotas prasibas pj e mi'
netas iestādes
malkas sagatavošana,
Rīgā, pilī, istabā Nē I.
darbu lietā, iesniegt par to paziņojumu
===== pulksten 10 rītā, Valsts tipogrāfijā,
līdz ar prasibu attaisnojošiem
3
dokurnen
Apskatīt var turpat, katru dienu no pulksten 10 līdz 3.
"
tiem malkas sagatavošanas darbu
līkvi
dacijas komisijai, līdz 15. jūlijam š
'"'
Nikolaja ielā Ne 23, dz. 4.
Velak ka ari bez attaisnojošiem do'
^o^o^o^o^^^o^^o^^o^^o^^^^^^^^^^
^
kumentiem
iesniegtas prasibas
netiks
Rigas apgabalt. 3. zivvilnodaļa,
Auru pagafta teeta,
ievērotas.
3
Likvidācijas
komiai.a
atklahtā teefas fehdē 10. maijā 1921. g.. Jelgavas apr., pamatodamās ul fava
1921. g. un
ifklaufija Rigas apgabalteefas prokurora lehmuma no 21. maija
Sakara ar bijuša armijas virspavēlnieka
preekfchlikumu dehļ kuratela eezelfcha- pag. teefas uft. 222.-226. p. p., ar
ŠĪ3l)3,
prombuhtne" efofchā Juliufa fcho ufaizina vifas perfonas, kurām
nas
par
Jūras pārvaldes likvidēšanu
M i 1n e mantu, nolehma:
par prombuhtu kahdas teefibas uf fcha pagafta
,
buhtne efofchā Juliufa Milne mantu .Kalniņu" malmahjas * mirufchā faimminētās pārvaldes
eezelt kurateli, par ko ar pavehli pafid.
I
n
d
r
i
k
f
o
n
a
neeka Kārļa
Jāņa
likvidācijas
ņot Rigas pilfehtas bahriņu teefai; fcho atftahto mantojumu,
peeteikt
tahdas
lehmumu publizet ziv. proz. lik. 1944. p. fchai teefai fefchu
mehnefchu
uzaicina iestādes, organizācijas un priparedfetā kahrtibā.
laikā, fkaitot no fchi fludinajuma vātpersonas pieteikt savas prasibas pret
Rigā, 2. jūnijā 1921. g.
eefpeefchanas deenas trefchoreifi ,Wald. juras pārvaldi 14 dienu laikā , no puNē 1426
VVehftnefi'.
blicēšanas dienas. _ Pēz minētā termiņa
Preekfchfehdetaja v. W e i d n e r s.
Noteiktajā laikā nepeeteiktās teefibas notecēšanas nekādas prasibas
Sekretārs A. Kalve.
netiks
pee mantineeku apftiprinafchanas manievērotas.
tikt
eevehtofchanas
teefibas
nevarēs
Rigas apgabalt. 3. zivvilnodaļa,
Likvid. kom. priekšs. pulkv. Zemitans.
Ne 10.
atklahtā teefas fehdē 10. maijā 1921. g., rotas.
Rigas apgabaltiesas 3. iecirk ņa
Aureneekos, 7. jūnijā 1921. g.
ifklaufija Rigas apgabalteefas prokurora
pristavs
Preekfchfehdetajs J. Strandovfkis.
preekfchlikumu dehļ kuratela eezelfcha1
Darbvedis A. Schraders.
nas par prombuhtne efofchās Alvines
15. jūlijā 1921. _ g., pulksten 10 rītā,
Milne mantu, nolehma: par promRiga,
iela Ne 3a, dz.ļ 41, pār '
Salas pag. tiesa, Rīgas apr., dos Popova
buhtne efofchās Alvines Milne mantu
mirušas
Jozefas valevskas
eezelt kurateli, par ko ar pavehli pafiņot pamatojoties uz sava lēmuma no 21.maija drebēs un veļu, novērtētas par 853 rbļ.
Rigas pilfehtas bahriņu teefai; fcho 1921. g. un pag. ties. ustava 2. daļas
Tiesu pristavs Terpilovskijs.
lehmumu publizet ziv. proz. lik. 1944. p. 222. un 224. pantiem, ar šo uzaicina
3. aprilī š. g. mirušā ša pagasta Brāžu
paredfetā kahrtibā.
mājas saimnieka Anša Žagara mantiRigā, 2. jūnijā 1921. g.
Ne 1426
niekus un citas personas, kam būtu
Preekfchfehdetaja v. Weidners.
kādas tiesības vaj prasības uz nelaiķa
gekretars A. Kalve.
vajadzī ga
atstāto mantojumu, pieteikt tās šai tiesai R o p a ž u _ pagastam
Rigas apgabalt. 3. zivvilnodaļa, sešu mēnešu laikā* skaitot no šā
vecmāte - f eldšeriene.
sludinājuma iespiešanas
dienas trešo
Pieņemšana 20. jūlija š. g., pulksten.
atklahtā teefas Sehdē 14. jūnija 1921. g.
reizi .Valdības Vēstnesī", tāpat tiek uzifklaufija Eevas, Kārļa, Jahņa, Annas
12 dienā, pie pagasta padomes. Adrese
aicinātas personas, kam kādi pienākumi
Peterfonu
un Selmas Berg luhcaur Inčukalnu.
pret mirēju būtu, tos pieteikt tanī pašā
gumu dehļ kuratela eezelfchanas par
Ropažos, 23. jūnijā 1921. g.
laikā.
prombuhtne efofchās Matildes Natālijas
Priekšsēdētājs I. K a 1 n i ņ š.
Pēc šī laika
notecēšanas nekādas
Peterfon mantu ii o 1 e hm a : par promprasības netiks vairs ievērotas un piePar akciju sabiedrību pārvērsta, 1861. g.
buhtne
efofchās
Matildes
Natālijas teikušies likumīgie mantinieki tiks apdibināta,
Peterfon mantu eezelt kurateli, par ko ar
stiprināti savās tiesībās, bet pret parādu
ugunsappavehli pafiņot Rigas pilf.
bahriņu
Kurzemes
savstarpigā
slēpējiem tiks sperti likumīgi soļi.
teefai; fcho lehmumu publizet ziv. proz.
drošinašanas biedriba zem firmas
Salas
pag.
8.
jūnijā
1921.
g.
tiesā,
lik. 1944. p.paredletā kahrtibā.
Priekšsēdētaja v. J. Žagars.
„KU RZEME",
Rigā, 14. jūnijā 1921. g. Nē 1284.
3
Darbvedis C a u n e.
Apdrošināšanas
akciju
sabiedrība,
Preekfchfehdetaja v. O. Ofoliņfch.
slēdz dažādu veidu ugunsapdrošinajumusSekretārs A. Kalve.
Erberģes pagasta tiesa, Latvijā.
Rigas apgabalt. 3. zivvilnodaļa, Jaunjelgavas apriņķī, pamatojoties uz
Direkcija:
Jelgavā, Palejas ielā 23.
Ģeneralpilnvarnieks priekš Rigas: N.
atklahtā teefas fehde 14. jūnijā 1921. g., sava lēmuma no 27. maija 1921. g. un
ifklaufija Elifabetes Kārļa m. 1. j a 1i n, uz pagasta tiesu ust. 2. daļas 222. p., Kr. Hviid — Rigā, Lielajā Pils ielā.
dfim. Stegman, luhgumu dehļ kuratela uzaicina miruša „Pukiņu" mežsargu māju Nr. 6, tāļr. 6-28.
saimnieka Ernesta N e i m a ņ a mantiĢeneralaģents
priekš Vidzemes (apeezelfchanas par prombuhtne efofchās
niekus _ un
visas citas personas , kam drošinājumiem uz laukeem): A. fon
Prafkovjas Antona meitas Galiņ, df.
Makfimova,
mantu, nolehma:
par būtu kādas tļesības vaj pienākumi pēc Briimmer, Rigā, Nikolaja ielā Ne lb.
prombuhtne efofchās Prafkovjas Antona nelaiķa atstata mantojuma — pieteiktees Ģeneralaģentura Rigā, _ .brāļi Frenkel,
m. Galiņ, df. Makfimova, mantu eezelt pie šis pagasta tiesas sešu mēnešu Krāmera ielā Ne 2, tāļr. 13. Ģenerallaika, skaitot no šī sludinājuma ie-~ aģenturas Liepājā: V. Inge, Graudu ielā
kurateli, par ko ar pavehli pafiņot Rigas
spiešanas
dienas .Valdības Vēstnesī" Ne 44, E. Smit, Smāla ielā Ne 1, Pauls
pilf. bahriņu teefai; fcho lehmumu pubGassner un biedr., Helenes iela Ne 12.
lizet ziv. proz. lik. 1944. p. paredfetā trešo reizi.
Vēlāk pieteiktās prasības un tiesības
kahrtibā.
Aģenti: Wecaucē — Herberts Gantcnetiks ievērotas.
kov, Bauskā — Edmunds Loding, DauRigā, 14. jūnijā 1921. g. Ne 1545.
Ērberģē, 10. jūnijā 1921. g.
Ne 49. gavpilī — E. Gerkan, Aleksandra ielā
Preekfchfehd. v. O. Ofoliņfch.
Ne 4, Ilukstē-Subatē — Z. Paul Adrese;
Priekšsēdētājs P. Pētersons.
Sekretārs A. Kalve.
Burenovo, caur stac. Eglaini, Jelgava —
3
Darbvedis J. Bruģis.
Ludvigs _ Jaeger, Skrīveru ielā Ne 1,
Rīgas apgabalt. 3. zivvilnodaļa,
KulKandavā — Oskars Jaegerman,
Kusas
pagasta
tiesa,
atklahtā teefas fehdē 14. jūnijā 1921. g.,
Pope —
digā
—
Vilhelms
Bergthal,
ifklaufija Mārtiņa Pētera d. Sileneeka pamatodamās uz sava lēmuma no 9. jū- Eižens
Ance caur
Viebeck, adrese:
luhgumu dehļ kuratela atzelfchanas par nija 1921. g. un pag. tiesu lik. 222 —
Ventspili, Saldū — Nikolajs Blūmenthal,
prombuhtne efofchā Mārtiņa Pētera d. 224. p. p.,_ uzaicina visus mirušā .Trušļu
Ne 26" māju īpašn. Jēkaba Pētera dēla Talsos — Ādolfs Viebeck, Tukuma —
Sileneeka mantu, nolehma: par promA. Izraelovič, Ventspilī — Leo Prenclau
buhtne efofchā Mārtiņa Pētera dehla Baloža, mantiniekus, paradu devējus
un Paul Feuereizen, Ventspils apriņķī —
Sileneeka mantu eezelto kurateli atzelt, un ņēmējus, pieteikties pie šīs pagasta
Ventspilī, Talsu
par ko ar pavehli pafiņot Rigas pilfehliesassešu mēnešu laikā, skaitot Teodors Lukašēvič,
ielā Ne 1.
.
no
ša
tas bahriņu teefai; fcho lehmumu publ.
sludinājuma iespiešanas dienas
ziv. proz. lik. 1944. p. paredfetā kahrtibā. trešo reizi ,yaldības Vēstnesī".
un 2. jūlijā
1921. g.,
1np
Utrii
u Lr U
Pee minēta termiņa notecēšanas, tiesa
Hpulksten 10 rītā,
Riga, 14. jūnija 1921. g. Ne 1699.
nekādas pieteikšanas un prasības nePreekfchfehd. v. O. Ofoliņfch.
pilsētas
ūtrupes telpās, ,
ievēros,, bet apstiprinās tos mantiniekus
Sekretārs A. Kalve.
mantošanas tiesības, kuji bus pieteikū- Vaļņu ielā Nš 23,
dažādas mēbeles,
šees.
skrodera presskrāsns, rakstam-, šujamLielsesavas pag. tiesa;
Kusā, 9. jūnijā 1921. g.
gramofoni,
Ne 20. ' un adāmmašīnas, patvāri,
Jelgavas apriņķī, _ pamatojotees uz sava
pulksteņi, bildes, partijas jaunu lakzāPriekšsēdētājs J. Bērzkalns.
lēmuma no 9. junīja š. g. un pagasta
baku undaž. cit. lietas.
3
Darbvedis P. Āboliņš.
tiesu ustava 2. daļas 222.-224. p. p.,
Pilsētas ūtrupnieks K. U r b a n s.
uzaicina
mirušas Lūcijas M e g g e n
Emburgas pag. teesa,
mantiniekus, kā ari parādu devējus un
Jelgavas apriņķī, pamatojoties uz sava
ņēmējus, pieteikt šaī pagasta tiesai savas
lēmuma no 5. janvāra 1921. g., ar šo
teesības un prasības sešu mēnešu
izdota
uzaicina bez vests pazudušā Emburgas reibinošu dzērienu pārdos, atļauja,
laika, skaitot no šī sludinājuma iespiešapagasta, Ķeikuļu mājas īpašnieka Žaņa no netiešo nod. depart. 30. dec. 1920. g.
nas dienas trešo reizi .Valdības Vēstn."
zem Ne 20326, uz, Rīgas tirgot, biedr jf.
Zogiņa
parādniekus
mantiniekus,
un
^
Laika neiesniegtas
prasības un iecitas personas, kuram varētu būt kādas
Rigas pasta kantora pastniece Emīlija
bildumi netiks ievēroti.
Ne 83.
tiesības uz Žaņa Zogiņa atstāto manGrunberg nozaudejuse savu tramvaja
Pagasta namā, 15. jūnijā 1921. g.
tojumu, pieteikt tās šai tiesai sešu kartiņu, kura skaitāma par n e deri g_u.
3
Priekšsēdētājs (paraksts).
mēnešu laika, skaitot no šā sludiSfnapufe
Darbvedis (paraksts).
nājuma iespeešanas trešo reizi .Valdības
bab«Ja««
Vēstnesi".
un
sealfts
«j»ogrofi}a
Kroga-Wirzawas pag. teefa,
Emburgā, 16. janvārī 1921. g.
grabināta ?
Jelgavas apr., pamatodamās uf fava
Par priekšsēdētaju J. R o z i ņ š.
lehmuma no 6. maija fch. g. un rihko3
Darbvedis (paraksts).
jotees pehz pag. teefu uftava 2. daļas,
"ļJe&s «reetotjaž litumu {opojutna II. i «ļ>f<
222. lihdf 226. p. p., uiaizina mirufchā
Leepas pag. teeļa,
1915. g. ifbetsuina. ar par)rgroftjutne*«
1918. g. 26. jūnija Kroņa-.Wtrza' \vas pag.
Zehfu apriņķi, pamatodamās uf
U&bf 1920. g. oktobrim.
fava
.Deribo" mahfes ihtiāfchneeljgi Demjana
lehmuma no 6. jūnija fcha gada,
SSij. lifrsma tahrtofd&onaS nofcals»
D e r i b o rnjhntineekus,
un
uf
fchai pag. teefu uft. 2.
tulīeļumS un tfbetoīraa.
daļas 222. un 224 p
pagafta teefai lavas teefibas uljhelaiķa
p., ufaizina 16. martā 1913. g. mirufchā
gBatfa <at |>eefwrjtifd ;amt 6 rfrji_
atftahto mantojumu fefchu mehjrtelchtr
Leepas pagafta .Ķeegaļ" mahjas
laikā, fkaitot no fch# ffudinajttna eeihpafchneeka Martfcha Ķ e e g a ļ ā mantineefpeefchanas
trefchff reifi
,jWaldibas
kus,
peeteiktees
pee
fchis
Wehitnefi".
teefas Mi
tipogrāfija, Sligrts Dili HU
J
fefchu
mehnefchu
laikā, fkaitot
Pehz fchi
termiņa
not/zefehanas" no fchi
babufamaS ba\d)aba beefumo, p«I)3
fludinajuma eefpeefchanas trefcho
mantofehanas teefibas tiks «pltiprinati
b«rba miuiftra apftf prtnata parauga:
reifi „Waldibas Wehftneii".
tikai tee, kas favas teeliba/ buhs peeWehlak
1) etraļoneefii DarDa arrj&mtttiBOJ.
peeteikukhees
teikufchi.
J Nr. 117.
netiks eevehroti.
7Q
2) etroijutieelii farafftn gragmatru
Kroņa-Wirzavā, 27. maijā 1921. g.
'
Leepas pag. teefā, 10. jūnijā ^
1921. g.
(forma Str. 51).
Par teefas preekfchfehd. (paraklts).
Preekfchfehdetajs M. Grahvels.
3) ffiisvaorififts ftraljfineeīu algo refc
2
Darbvedis (paraklts).
Darbvedis Apinis.
f_
ftaU UlDBulOiOS (forma 3tr. SB).
Eefpeefts valfts tipogrāfijā.

komisija

Dažadļjsludinaj.

Pazaudēta

iljeiiti! rioliliis.

nnOnnecleem un uf nefimeieut.

