
Agrārās reformas likums.
III. daļa.
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Latvijas Satversmes Sapulces
1922. g. 3. maija kopsēdē
pieņemtais

Agrārās iekārtas nostipri-
nāšana.

47. Aizliegts uz priekšu no jauna
apvienot vienās rokās uz dzimtsīpašama
vai dzimtsnomas tiesību pamata vairāk
par 50 hektāriem zemes, pie kam ap-
vienošana kopplatībā no 22 līdz 50 hek-
tāriem pielaižama uz priekšu ar valdības
ikreizēju atļauju un vienīgi tanīs gadī-
jumos, ja apvienojamām zemēm ir ko-
pēja robeža.

Piezīme. 1. Šī panta noteikumi par
kopēju robežu neattiecās az:
a) pjavām un ganībām, b) apvieno-
jamām zemēm, kuras atrodas vienas
sādžas robežās, c) apvienojamām
zemēm, kuras izdalītas viensētās no
vienas sādžas.

Piezīme. 2. Šī panta noteikumi
neattiecas az valsti un pašvaldībām,
kā ari az zemes iegūšanu manto-
šanas ceļā.

48. Aizliegta uz priekšu jau pastā-
vošo vai jauniedalīto lauku zemes
īpašumu turpmāka dališana zem 10
hektāriem lielos gabalos. Izņēmumi
pielaižami ar valdības atļauju tikai tad,
ļa: a) sadalītos gabalus izlieto ne lauk-
saimniecības, bet citām vajadzībām,
b) likvidē starpgabalus.

49. Vienās rokās uz dzimtsīpašuma
vai dzimtsnomas tiesību pamata apvienoti
vairāki pastāvoši lauksaimnieciski izman-
tojami lauku zemes īpašumi, kuri nav
sakusuši par viena saimniecību, likvidējami
labprātīgi 3 gadu laikā, skaitot no šīs
likuma daļas spēkā nākšanas dienas, at-
stājot līdzšinējam īpašniekam pēc viņa
izvēles vai, ja tāda netiktu izteikta, pēc
valdības norādījuma, tikai vienu īpašumu,
ja ari tas pārsniegtu 50 hektārus, vai ari
vairākus īpašumus, resp. to daļas, kop-
platībā līdz 50 hektāriem. Tāpat gadī-
jumos, kad mantošanas ceļā apvienotos
vienās rokās vairāki lauksaimnieciski
izmantojami lauku zemes īpašumi, kop-
platībā pāri par 50 hektāriem, tie likvi-
dējami labprātīgi 3 gadu laikā, skaitot
no mantojuma saņemšanas dienas, atstājot
mantiniekam pēc viņa izvēles vienu vai
vairākus īpašumus uz šī panta noteikumu
pamata.

Piezīme. 1. Atsavināto zemju biju-
šiem īpašniekiem vēl piederošāslauku
mājas likvidējamas līdz 1923. g.
23. aprilim un likvidācijas gadījumā
priekšrocība uz šo māju iegūšana
pieder to lietotājiem.

Ja likvidējamo māju īpašnieks nav
vienojies pārdošanas noteikumu ziņā
ar māju lietotāju un mājām atradis
citu pircēju, tad īpašniekam ar pir-
cēju jānoslēdz iepriekšējais pārdo-
šanas līgums, sīki apzīmējot mājas
pirkšanas samu un visus pirkšanas
noteikumus. Tāds līgums iesnie-
dzams vietējam miertiesnesim, kurš
to liek priekšā māju lietotajam ar
uzaicinājumu izteikties triju mēnešu
laika, skaitot no uzaicinājuma sa-
ņemšanas dienas, vai viņš vēlas
mājas iegūt az iepriekšēja Jīgnma
noteikamiem, vai ne. Ja māju lie-
totājs savas priekšrocības nākošo
triju mēnešu laikā, skaitot no atbil-
des došanas dienas, neizlieto un

galīga pirkšanas-pārdošanas līguma
noslēgšana nav notikuse bez pārde-
vēja vainas, vai ja māju lietotājs
dod atbildi, ka viņš nevēlas izlietot
savu priekšrocību, vai nedod nekā-
das atbildes, vai arī, devis solījumu,
līgumu nenoslēdz, tad miertiesnesis
atdod māju īpašniekam iepriekšējo
līguma atpakaļ, ar uzraksta, ka māju
lietotājs savu priekšrocību nav izlie-
tojis un tādēļ to zaudējis. Noslē-
dzot galīgus pirkšanas-pārdošanas
līgumus, nevar grozīt māju lietotājiem
priekšā liktos iepriekšējo pirkšanas-
pārdošanas līgama noteikamas.
Tieslieta ministra atļauja, atsavināt
šādas mājas to lietotājiem, nav va-
jadzīga.

Varbūtēja vērtības pieauguma no-
doklis, kā arī citi nodokļi un nodevas
maksājami.

P i e z ī m e. 2. Šīpanta noteikumi ne-
attiecas uz tādiem vairāku zemes
īpašumu apvienojamiem, kara kop-
platība nepārsniedz 50 hektāros, un
zemēm, karas pieder valstij vai paš-
valdībām.

50. Ja fonda zemes iegavējs pirmos
10 gados, skaitot no iegūšanas dienas,
atsavina sava piešķirto zemes gabalu, tad
viņam nav tiesības bez valdības atļaujas
no jauna iegūt zemi no fonda.

51. Cēsu apriņķa no Grazdonas kroņa
muižas atdalītas Nikolaja Delles „Kippe
Ns 4* (zemes grām. nod. J^ 4156) mājas
pārdošana 1906. g. 18. marta ūtrupē at-
celta. Līdz ar šo dzēsti visi Cēsu-Valkas
zemes grāmatu nodaļā uz „Kippe Mi 4"
(zemes grām. nod. .Ne 4156) mājām, sā-
kot ar 1906. g. _ 15. maiju izdarītie īpa-
šuma tiesību pāreju un apgrūtinājumu
nostiprinājumi, un Nikolajs Dellejesti-
tuets viņa agrākās īpašuma tiesības uz
šīm mājām. No 1906. g. 15. maija līdz
šī likuma spēkā nākšanai uz „Kippe
>fe 4* (zemes grām. nod. N°4156) mājam
nostiprinātos un ar šo likuma pantu
zemes grāmatās dzēstos obligācija pa-
rādās atlīdzina šo obligācija turētajiem
valsts agrārās reformas likuma I. daļas
25. pantā paredzētā kārtība.

52. Noteikumus par šīs likuma daļas
izvešana dzīvē izdod ministru kabinets.

J. Čakste,
Satversmes Sapulces prezidents.

R. I van o vs,
Satversmes Sapulces sekretārs.

Latvijas
Satversmes Sapulce

Sēde 16. maija.

Sēdi atklāj prezidents J. Čakste
pulksten 5.45.

Ienāknšos likumprojektus nodod pec
piekritības attiecīgām komisijām.

Pabeidz maitas tarifa_ lasīšanu
pa pantiem un pieņem_ visā visumā
muitas tarifu otrā lasījumā, noliekot viņa
trešo lasījumu az 23. maiju.

Valdības iesniegnmu, lai Satversmes
Sapalce taisītu lēmumu par D e r m a ņ a
kratīšana an apcietināšanu, nodod uz
Kēmaņa priekšlikumu jaridiskai komi-
sijai.

Likama par pieminekļu aiz-
sardzība nodod vēl juridiskai komi-
sijai lūkot cauci.

Pieņem steidzamības J?arta likumu par
elektriskām stacijām, ietaisēm un
vadiem un par zemes ierīcības
lietu izsludināšanu īpaša pielikuma pie
„Valdības Vēstneša", ka ari likumu par
dārgmetālu satura apzīmē-
ša n u zelta un sudraba izstrādājumos.

Sēdi slēdz pulksten 9.
Nākošā sēde šodien, pulksten 5.

Valdības rīkojumi un
pavēles.

Noteikumi
par Latvijas atbrīvošanas kara piemiņas

zīmi. .
1. Latvijas atbrīvošanas kara piemiņai

nodibina īpašu piemiņas zīmi, kuras ap-
rakstu izsludina apsardzības ministrs.

2. Atbrīvošanas kara piemiņas zīmi
piešķir karavīriem Latvijas pilsoņiem, kas
valsts atbrīvošanas cīņu laikmetā no
1918. gada 18. novembra līdz 1920 gada
11. augustam kalpojuši nacionāla armija.

3. Instrukciju par šo noteikumu dzīvē
izvešanuizdod apsardzības ministrs, saziņā
ar iekšlietu ministri.

1922. g. 2. maijā.
Ministru prezidenta vieta

zemkopības ministrs V. Zamnels.
Apsardzības ministrs G. Z e m g a 1 s.

Valdības iestāžu
paziņojumi.

Finansu ministrijas paziņojams.

Tā ka tuvojas tabakas dēstāmais laiks,
finansu ministrija tura par vajadzīgu aiz-
rādīt personām, kas vēlētos tabaku audzēt
pārdošanai, uz dažiem akcizes noteiku-
miem, kurus viņiem no svara zināt :

1. Tabaku var audzēt jebkurš pilsonis.
2. Tabakas audzētāji var glabāt paš-

audzēta lapa tabaka noliktavās pie sa-
vam plantācijām, kā arī ierīkot katru
gada uz 6 mēnešiem ar netiešo nodokļu
departamenta atļauju pagaidnoliktavas
citās vietās lapu tabakas uzglabāšanai
un pārdošanai. Šādām noliktavām ne
patents, ne tirdzniecības zīme nav jā-
izņem.

3. Vietējā lapu tabaka, t. i. tabaka
lapās, kātos un saiņos, nav apliekama
ar nodokli valstij par laba. Ieņemamas
valstij no tabakas ir akcize no pārstrā-
dātas tabakas, saprotot zem tādas griesta
vai berstu tabaku, un visāda veida
tabakas izstrādājumiem (cigāri, papirosi,
šņaucamā tabaka, aa cit.) un patenta
nodoklis no tabakas fabrikām un tirgo-
tavām.

4. Iekšzemē aadzēta lapa tabaku var
pirkt tikai tādas personas, kurām ir
tabakas fabrikas vai pastāvīgas liel-
noliktavas (ar patentu), vai tabakas
ekstrakta fabrikas. Tabaka jēlā veidā
lapās un kātos var pirkt tabakas audzē-
tāji viens no otra. Zem jēltabakas
saprotama tabaka, kas vēl nav rūguse.

5. Tabakas aadzētāji var pārdot sava
tabaku vairumā un mazumā, bet ne
mazāk par vienu pada, bez patenta un
tirdzniecības zīmes, bet tikai iepriekšējā
punktā (4.) minētām personām. Lapu
tabaku, kuru pārdevuši tabakas audzē-
tāji, var pārdot no tabakas lielnoliktavām
citām lielnoliktavām, tabakas fabrikām
un tabakas ekstrakta fabrikām. Lapu
tabaka pārdot sīkumā veikalos, az ielām
vai tirgas laukumiem aizliegts.

6. ,Tabakas pārstrādāšana atļauta vie-
nīgi tabakas fabrikās. Tabakas audzētā-
jiem tomēr nav aizliegts paša an ģimenes
vajadzībām pārstrādāt lapa tabaka, bet
ne citādi, kā tikai ar vienkārša rokas
naža palīdzību. Cigāru aa cigaretu
(cigarillos) izgatavošana mājās- nav at-
ļauta.

7. Tabakas audzētājiem nav atļauts
turēt tabakas griežamās mašīnas, vai
citus aparātus un instrumentus tabakas
smalcināšanai, griešanai vai malšanai.
Glabājot šādas mašīnas, aparātus un
instrumentus, kā arī pārstrādājot ar viņu
palīdzību tabaku ārpus likumīgi atļautam
tabakas fabrikām, draud sods.

8. Vietējās lapu tabakas pārstrādāšana
atļauta īpaši šim nolūkam ierīkotās fab-
rikas vai nodaļās pie vispārējām tabakas
fabrikām. Pārvadāt vietējo lapu tabaku
uz fabrikām vai nodaļām var vienīgi pie
pavadrakstiem, kurus izdod akcīzes valde,
policija vai vietējās pašvaldības iestādes
un kuri apliekami ar 5 rbļ. lielu zīmog-
nodokli.

Rīgā, 1922. g. 13. maijā.
Finansu ministra biedrs V. Āboltiņš

Netiešo nodokļu departamenta
direktors K. Kalniņš.

Paziņojums skolu priekšniekiem.
Skolu departaments paziņo, ka sakara

ar š. g. pavasari sarīkojamām .bērnu
dienām", Izglītības ministrs atradis par
iespējamu atsvabināt no parastajiem
skolas darbiem š. g. 27. maijā visu ze-
māko un vidējo skolu audzēkņus, atļau-
jot tiem piedalīties Latvijas bērnu palī-
dzības savienības sarīkotos gājienos un
priekšnesumos. Pedagoģiskām padomēm
jāgādā par piemērotiem priekšnesumiem
(par higiēnas, tikumības un tml. jautā-
jumiem) skolas telpās, skolas audzēkņiem
un, ja iespējams, ari vecākiem.

Sakarā ar pirmos latvju jaunatnes
svētku komitejas lūgumu, skolu depar-
taments atrod par pareiza atļaat visām
skolām an mācības iestādēm aktivi pie-
dalīties ar saviem sporta, vingrošanas an
c. pulciņiem, kā ari ar zīmējumiem, rok-
darbiem c. t. t. š. g. vasarā sarīkojamos
pirmos latvju jaunatnes svētkos, Rīgā,
no 18. līdz 22. jūnijam.

1922. g. 13, maijā. N- 1308.

Skolu departamenta direktors
L. Ausējs.

Sekretārs Vīgants.

Paziņojums izpostītiem lauksaimniekiem
un jaunsaimniekiem.

Lauksaimniecības departaments paziņo,
ka valdības piemaksu 15% apmēra no
mākslīgo mēslu tirgus cenas attiecina ne
tikai uz superfosfātu, tomasa miltiem,
kālija sāli un kainitu, bet arī uz visām
pārējām mākslīgo mēslu kategorijām.
Valdības piemaksa attiecas az.pirkumiem,
kas izdarīti pēc nosacījumu izsludināša-
nas dienas «Valdības Vēstnesī", t. i.
sākot no š. g. 10. maija. Izpostītie lauk-
saimnieki an jaansaimnieki mākslīgos
mēslas az atvieglotiem nosacījumiem var
saņemt bez jau agrāk uzrādītām vietām,
ari caur izpostīto apgabalu kongresa pa-
domi. Lauksaimniecības departaments.

Latvijas konsulāta Helzlņforsā

adrese:
Consulat de Lettonie,

Vāstra Kajen 8, Helsingfors,
jeb atkal

0/Y John Nurminen Helsingfors.

Latvijas vice-konsulata Harblnā
jaunā adrese:

Latvian Vice-Consulate,
Harbin, Modiagou, Belgiskava Ns 4, Idg. 1.

Paziņojums.
16. maijā atvērti pagaidu pasta un tele-

grāfa kantori .Buldnri" an .Me-
lu ž i".

Pirmais atrodas Bulduros, Rēzeknes un
Vidus prospekta stūrī, Vversti no Bul-
duru dzelzsceļu stacijas, un otrais Me-
lužos, Melužu prospektā N°37, 1/g versti
no Melužu II dzelzsceļu stacijas.

Administratīvais finansu direktors
Krūmiņš.

Nodaļas vadītājs K ļ a v i ņ š.

wrannmi

Līvijas Satversmes Sapulcē pieņemtais:

Agrārās reformas likums. III. daļa.
Ministru kabineta sēde 1922. g. 11. maijā.
Takse bezvērts maza svara paciņām no

Latvijas az dažām ārvalstīm.

Noteikumi par Latvijas atbrīvošanas kara
piemiņas zīmi.

gjļgļ par .Valdibas Vēstnesi' aSkot no 1. janvāra:
Saņemot ekspedīcijā:

. ftj 1 mēnesi 75 rb|. — kap.
piesolot mājā uri pa pastu:

m i mēnesi . . . . • • 90 rbļ. - kap.
£, atsevišķa numuru: saņemot
^ekspedkriļā 3 . 25 .
ļļt atkalpārdevējiem 3 ..

Latvijas valdības ^m oficiāls laikraksts
Iznāk katru dienu, izņemot jifežj^^^P^^

svētdienas
un dienas

Redakcija:
^^^^Ķ ^^^^mL Kantoris un ekspedīcija:

Rīgā, pilī W2 2. Tel. Na 9-89 VSĒSāS^mfi»Rīgā, pilī M 1. Tel. Ns S-57
Runas stundas no 11—12 ^^S^-^U Atvērts no pnlksten 9—3

Sludinājumu maksa:
a) tiesu sludinājumi līdz 30vien-

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

b) citām iestādēm an amata per-
sonām, par katru vienslējigu
rindiņu 8, — .

c) privātiem par katru vienslējigu
rindiņu 10 , — .



Takse bezvērts maza svara paciņām no Latvijas uz dažam ārvalstīm.

Caur Lietavu—Klaipēdu — no 1922. gada 15. maija, caur citām valstīm — no vēlāka paziņojuma.
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w rubļi santimi

1

Afganistāna (tikai Kabula),
Angleterre direct

Arģentina,
Allemagne direct

Austrija,
Allemagne direct
*PoIogne direct

Beļģija,
Allemagne direct

Bulgārija,
v. Autriche
*v. Roumanie

Cechoslovaķija,
Allemagne direct
*Pologne direct

Dānija,
Allemagne direct

Danciga,
Allemagne direct
*PoIogne direct

Dienvidafrikas savienotas val-
stis (ar Natalu, Oranžu,
Transvalu)

Angleterre direct

Brazilija (Rio-Janeiro, Bahia,
Pāra, Parana, Porto-
Allegre, SanPaulo)

Allemagne-France

Francija-cietzeme ar Monaku,
Allemagne direct

Alžira, Korsika,
Allemagne direct

Grieķija,
Allemagne direct
*Pologne - Roumanie

Holande,
Allemagae direct

Itālija,
Allemagne-Suisse š'^

Japana,|
Allemagne.Angleterre

Jugoslavija,
Allemagne-Autriche
*Pologne-Roamanie

Klaipēda,
Allemagne direct
*Lithuania direct

Luksemburga,
Allemagne direct

Meksika,
Allemagne direct

Norvēģija,
Allemagne direct]

Peru,
Allemagne-Bremen

Polija,
voie directe

Portngale,
Allemagne direct

Ramanija,
Allemagne-Tchecosl.
* Pologne direct

2345 6789

1 1 2127a 2427* 2277a 2127a 300 300
3 3077a 3577a 3327a 3077a 490 490
5 3827a 4327a 4077a 3827a 640 640

m
2 1 200 230 215 200 275 275

5 255 305 280 255 385 385
10 460 550 505 460 715 715

1 1 1327a 1627a 1477a*1327a 140 140
5 1527a 2027a 1777a 1527a 180 180

10 2527» 3427a 2977a 2527a 300 300

2 1 1077a 1377a 1227a 1077a 90 90
5 1377a 1877a 1627a 1377a 150 150

10 2377a 3277a 2827a 2377a 270 270

2 1 2177a 2477a 2327a* 1677a 310 210
5 2377a 2877a 2627a 2027a 380 280

1 1 1077a 1377a 1227a *927» 90 60
5 1377a 1877a 1627a H2yJ 150 100

10 2377a 3277a 2827a 1927a 270 180

1 1 1227a 1527a 1377a 1227a 120 120
5 1577a 2077'a 1827a 1577a 190 190

1 1 977a 1277a 1127a*927a 70 60
5 1227a 172Va 1477a 1127a 120 100

10 2077a 2977a 2527a 1927a 210 180
1 1 195 225 210 195 265 265

2 2977a 3477a 3227a 29772 470 470
3 380 430 405 380 635 635
4 4627a 5127a 4877a 4627a 800 800
5 545 595 570 545 965 965

2 1 2377a 2677a 2527a 2377s 350 350
5 295 345 320 295 465 465

1 1 1077a 1377a 1227a 1077a 90 90
5 1377a 1877a 1627s 1377s 150 150

10 2377a 3277a 2827a 2377a 270 270

2 1 1277a 1577s 1427s 1277s 130 130
5 170 220 195 170 215 215

10 2977s 3877a 3427s 2977a 390 390
2 1 210 240 225 205 295 285

5 250 300 275 225 375 325

2 1 1227a 1527a 1377s 1227s 120 120
5 155 205 180 155 185 185

1 i 170 200 185 170 215 215
5 200 250 225 200 275 275

1 1 2177a 2477s 232y2 2177a 320 320
3 2827a 3327a 3077a 2827a 440 440
5 325 3757s 350 325 525 525

1 1 155 185 170 *130 185 1355 175 225 200 150 225 175
10 295 385 340 250 385 295

1 1 927a * 927s * 927a — 60 —
5 1127s 1127s 1127a — 100 —

10 1927a 1927a 1927a — 180 —
1 1 100 130 115 100 75 75

5 125 175 150 125 125 125
10 215 305 260 215 225 225

1 1 19772 2277a 2127a 1977a 250 250
5 2427a 2927a 2677a 2427a 360 360

10 435 525 480435 665 065

1 1 1527a 1827a 1677a 1527a 180 180
5 2127a 2627s 2377a 2127a 300 300

2 1 200 230 215 200 180 180
5 265 315 290 265 300 300

2 1 — — — 777a — 30
5 — — — 877a — 50

10 — — — 1477a — 90
1 1 150 180 165 150 175 175

5 180 230 205 180 235 235

2 1 145 175 160 *105 165 955 175 225 200 125 225 125
10 290 380 335 205 375 205

Nepieklājīga satura lietas; zobeņus un dunčus ar
asiem galiem. (Augus, sēklas un saknes var
sūtīt tikai uz Buenos-Airēs. )

Apslēpti (maskēti) ieroči; sacharins un viņam
līdzīgi priekšmeti un vielas;

Apslēpti (maskēti) ieroči; naudas zīmju, bankas
biļešu, vērtspapīru pakaļdariuājumi.

Sk. Vāciju.

Nepieklājīga satura vai izskata lietas. Akācijas,
skuju koki, bites, medus, lietotas bišu kultūras;
dimanti, monētas, zelts (izņemot greznuma lietās);
strausa spalvas; augi, vasks, kartupeļi, šaujami
ieroči — tikai ar sevišķu ievedatļauju.

Ieroči, zelta un sudraba lietas; monētas; papīra
nauda, pastmarkas; čeki; vērtspapīru kuponi uz
uzrādītāju.

Gaļa; netīra veļa; vecas drebēs; sāls; papirosu
papīrs; vara monētas; dzīvi augi.

Zelta un sudraba greznuma lietas; (spēļu kārtis,
tabaku pāri par 4 klg., sacharinu un organiskas
krasas var ievest tikai ar atļauju.)

Nepieklājīga satura vai izskata lietas; tabaka;
vecas drebns, lupatas; veci papīri, adas, spalvas.

Lietava, skat. Vācija.
60

100
180

Desas; gaļas konzervi; ieroči; loterijas biļetes.

Ēršķogu stādi; svaiga cūkas un liellopu gaļa;
sari; var ievest ar atļauju: alkoholiskus dzē-
rienus, smaržudeņus; sakņu nu dārza augus -
ieročus.

Ieroči; tabaka; [opijs.

Priekšmeti, kasaizkar morāli, reliģiju un nacionālās
jutas, vai kaite veselībai; jifts; zīds;kniksles (spi-ces) ; izšuvumi; dāmu cepures; korsetes! mākslī-
gas puķes, siers, kosmētikas, smaržūdeni, kaiejakakao, šokolāde, greznuma ..lietas, smalkas ādas.'

Reliģiskas bildes, ārzemes vēsturisku personu bildes-
loterijas biļetes; monētas; netīri papīri; sviests'
piens. '

Atsauc
š. g. .Valdības Vēstneša" 35. numur*
izsludināto desertieju meklēšanu : i)Ķgj *
Kristapa d. Burkeviča, jo viņš atvaļina'*līdz turpmākam rīkojumam un skaitās
reģistrēts TukumaTalsa kara apriņķa
priekšnieka pārvaldē. ,w

Pamats. Takuma-Talsu kaj-a aprinu,
priekšnieka 1922. g. 28. aprīļa raksh
zem >fe 798.

K

2) 5. Cēsa kājnieka pulka Andrej,
Augasta d. Kleinberga, kuru š.g. 4.rnajj
Rīgas centrālcietuma priekšnieks nosStj.
jis minēta pulka komandiera rīcībā.

Pamats. 5. Cēsu kājnieku pm^
komandiera š. g. 10. maija raksts
zem J* 1386.

Rīgas kara apriņķa priekšnieka palīgs,
pulkvedis leitnants Muifjtj^

Darbvedis, kara laika ierēdnis
Krievin f,

Iecelšanas.
Ns 121.

Atsvabinu Cēsu apriņķa kara zaudējumu komisiju
priekšsēdētāju Eduardu Zvaigzni, uz pafc
lūgumu no amata, skaitot no 1922. g. 5. maija.

Rīgā, 1922. g. 12. maijā.
Iekšlietu ministra biedrs J. Kēmaaig,

Valsts kara zaudējumu komisijas
priekšsēdētājs V. Ludiol.

Valdības darbība.

Ministru kabineta sēde

1922. g. 16. maijā.
1. Apstiprina kareiviska sporta bie-

drības .Tēvijas Sargs" statūtus.

2. Pieņem noteikumu
^

projektu par
valsts uzņemamos an iestadēs_ caur ne-
laimes gadījumiem cietušo strādnieka un
kalpotāju nodrošināšanas lietu nodošanu
darba ministrijai un nolemj to izsludināt
pārvaldes kārtībā.

3. Pieņem pārgrozījumus un papildi-
nājumus noteikumos par ārzemju pasēm
un nolemj tos iesniegt Satversmes Sapulcei.

4. Ieceļ Vācijas pavalstnieku Erastu
N i s s e n u par Latvijas konsulu Leipcigi
bez atlīdzības no valsts līdzekļiem.

Par SatversmesSapulces locekļa
ViļaDermaņa izolēšanasvajadzību.
(Tieslietu ministra V. H 01c m a ņ a runa
Satversmes Sapulces sēdē 10. maijā.)

Augstais nams! Kaut gan lēmums

komisijā pieņemts vienbalsīgi, tomēr es
uzskata par sava pienākumu uzstāties ar
īsu paskaidrojuma, lai noskaidrotu var-
būt zināmas neskaidrības pašā jautājuma
nostādīšanā. Satversmes Sapulcei ii
celts priekšā jautājums par Dermaņa
izdošanu tiesai. Es varu teikt, ka
Satversmes Sapulce nebūt nav tiesa
iestāde, tribunāls, kuram būtu jāizšķij
jautājums par to, vai Dermanis ir vai-
nīgs viltotas naudas izplatīšanā vai fl&
Ši jautājuma izšķiršana piekrīt kompe-
tentai tiesu iestādei, kura lietu izmeklēs
un taisīs savu lēmumu. Bez šaubām , ja
ņem lietu tādā stāvoklī, kādā ta pašreiz

atrodas, tad tiesu iestādēm būtu ārkār-
tīgi grūti, pat neiespējami, kaut ko lem'-
Lietas izmeklēšana ir vilkusēs tikai trīs
dienas; materiāli ir ļoti nepilnīgi un w
viņu pamata ne tikvien Satversmes S*
pulcē, bet ari tiesu iestādes nekāda
spriedumu nevar taisīt. Bet tas ari nav
Satversmes Sapulces pienākums un }1
devums. Satversmes Sapulcei jaizšļpf
jautājums par to, vai Dermani _ iz"01
tiesai, vai nē. Izšķirot šo jautājumi
Satversmes Sapulcei nav tikdaadz jāt?
dziļi nājās problēmā, vai patiešam ViW
Dermanis ir vainīgs, vai nē. Tas nealka*

1

rajas no Satversmes Sapalces. Tas «'
mums, kuru taisījis izmeklēšanas
tiesnesis, jāuzskata kā pareizs, *°
apšaubīt mēs nevaram un nedrīksta**
Tāpēc šeit viss probleros grozās ap W

j
vai pie tagadējiem apstākļiem,_ kup
kompetentā tiesas iestāde konstatējuša i}»
tādēļ atradnse par iespējama, celt prieks
Satversmes Sapulcei, ļaut Vilim Deru*
nim palikt pie viņa pienākamu izp ildi*»
nas. Mums šeit jāizšķiras, vai pie tag*'
dejiem apstākļiem ir iespējams, ir savi1
nojams ar Satversmes Sapulces cieņu, k
viņa atrodas turpmāk persona, kura »
tiesas iestādes apvainota par krim»?'
noziegumu. Tas ir jautājums, kas *o
dien mums jāizšķir; mums jāizšķir, «*



<k$ ooziegaras, par kara tiek apvainots
Satversmes Sapulces loceklis, ir tik sva-
rīgs noziegums, ka viņš ņem pārsvaru
par tiem pienākamiem, kurus uzliek
Satversmes Sapulces loceklim viņa aug-
stais amats. Man liekas, ka lieta ir
skaidra: Satversmes Sapulce nevar ciest
«āvās sēdēs personu, kura apvainota par
viltotas naudas izplatīšanu, un bez šau-
bām personai, feura tiek apvainota par
viltotas naudas izplatīšanu, tiesības tarp-
māk jāierobežo un jādod tiesai tiesība
ar šo persona brīvi rīkoties. Tiktajā man
bija jārunā jautājumā par izdošanu tie-
sai. No otras puses jautājums iet par
to, vai Satversmes Sapulces loceklim
Dermanim būs izpildīt arī uz priekšu
savus pienākumus Satversmes Sapulcē,
vai nē? Man, kā ģenerālprokuroram,
kategoriski jāprasa, lai Satversmes Sa-
pulceVili Dermani atstādinātu no pieda-
līšanās kā Satversmes Saoulces olenaras.
tā arī komisiju sēdēs. Lietas izmeklē-
šana notikuse tikai trīs dienas un tie
materiāli, kurus šodien cēla priekša
Satversmes Sapulces locekļu lietu iz-
meklēšanas komisijā, kur man bija gods
piedalīties, nepārprotami pierādījuši, ka
Sietas izmeklēšana no Dermaņa tiek
jaukta, ka notiek izmeklēšanas traucēša-
na. Šeit iespējams arī tas, ka Dermanis
iespaido apvainotos. Pie tādiem ap-
stākļiem ir jādod tiesai iespēja brīvi
aetik vien lietu izmeklēt, bet arī izolēt
to personu, kura jauc izmeklēšanu. Bet

?$I izolēšana nav iespējama tad, ja Vilis
Dermanis nav atstādināts no amata, kad
viņam dota iespēja piedalīties netikai
plenārās, bet arī komisijas sēdēs. Tāpēc
e8, kā ģenerālprokurors, esmu spiests

prasīt, lai Satversmes _ Sapulce izšķirot
jautājumu par atstādināšanu no sēdēm,
izšķirtu to pozitivi.

5 I
Maksa par visu paku Pieskaitās

" S._ & i 3 i I 3.
~

S I ~
Valstis. # 31 s° sg'g. SS§ 1 !?«.-=? ,- ,

e S.S» & S 3*t i|jS * .Š» I* Galvenie aizliegumi.

Q 5 ? i—, ~

? " I
M rubļi Santimi

1 2 3 4 5 6 7 8 '
T~~ ~ """' ! ""

ZviedriJa
A,1.n,a„nP rlirArt f l 18^ IS?1* EP

15?1/2 19° 19° Krievijas papīra nauda.Allemagne direct 5 225 275 250 225 325 325 ,

Spānija, kontinents 1 1 I47/a 177/» 162V2 147V2 170 170
Allemagne direct 5 195 245 220 195 265 265

Šveice ar Lichtensteinu 1 1 H7i/2 U7V, 132V» 1177» 110 110 Sudraba franku monētas; gaļa.Allemagne direct 5 152/" 202/» 177V» 152/» 180 180
10 267»/a 357Va 312/» 2677a 330 330

Ungārija 1 1 1327a 1627a 1477a 1327a 140 140 Izņemot zivju konzervus visām citām lietām vaja-
5 1627a 2127a 1877a 1627a 200 200 ^'g* fltJaul'-

10 2827a 3727a 3277a 2827a 360 360
pa zemes ceļu

fācija 1 1 927a 1227a 1077a 927a a) 45 60 Sūtītājiem caur adresātu jāievāc ziņas vai atļauts
5 1127a 1627a 1377a \\2lib) 70 100 ievest zinamus priekšmetus, jo pastāv daudz

10 1927a 2827a 2377a 1927a c) 115 180 ?,£?gļjftvešS.^^^*'si,tasi9u

pa jūras ceļu
a) 60 —
b)100 —
c)180 —

caur Angliju Anglijai
Ķanada, 1 1 1877a — — ļ — 250 — Alkoholiski dzērieni, dēles, zivis, augļi, loterijas

Angleterre 3 2727a — — — 420 — biļetes, meža putnu spalvas.

5 355 _ ? _ _ 585 —

Anglija, takse izziņota agrāk Sviests (var sūtīt tikai hermētiski slēgtās bleķa
VOie directe kastes), nepieklājīga satura vai izskata lietas;

cietumnieku izstrādājumi; loterijas sludinājumi;
monētas, kas nav no zelta vai sudraba; ogu
stādi; netīri valkāti apģērbi, veļa; lupatas. Mo-
nētu un dārglietu vērtība nedrīkst būt augstāks
par 5 mārc. sterliņu.

Piezīme. Pakas priekš nosūtīšanas az ārzemēm Iepriekš azrādamas maitas iestādei izvedmuitas nomaksai.
Pasta iestādes pieņems nosūtīšanai tikai tādas pakas, kuras aizplombētas vai aizzieģelētas no Latvijas muitas
iestādes, pie kam nosūtītājam jāuzrāda apliecība par izvedmuitas samaksu. Paku iepakāšanai lietojams
izturīgs materiāls.

Nosūtītājam pašam caur adresātu jāizzin, vai nosūtamos priekšmetus ir brīv ievest adresātā dzīves vietas
^emē, jo daudzās valstīs pastāv dažādi aizliegumi un aprobežojumi, kup pastāvīgi mainās.

Vispārīgi pakās aizliegts sūtīt: sprāgstošas, viegli aizdegošas, ka arī kodīgas vielas, pretmoraliska
satura grāmatas, bildes u. t. t., nedzīvus kustoņus un kukaiņus, viegli pūstošas un maitājošās vielas,
šķidrumus trūcīgā iepakājumā, tekošu sarakstīšanos, kā arī skanošu naudu. Zelta un sudraba lietas var
sūtīt tikai vērts pakas.

Ekspluatācijas direktors V. Krūmiņš.
x Nodaļas vadītājs A n še v i c s.

Ventspils pilsētas pol. 2. iec. priekš-
:8 U"ks izsludina par nozaudētu un nede-
Jfeu karaklausības apliecību, izdotu ne
Latvijas jātnieku pulka komandiera 15
janvāri 1922. g. zem Nr. 14552 uz Je-
*»ba Ādama d. Sette vārda. Na 1485

Ķirblžu pagasta valde izsludina pai
nederīgu pazaudēto ārzemes pasi, izdotu
nIgaunijas ārlietu ministrijas 24. no-
vembrī 1920. g. zem Ns 4909 uz Mar-
wņa Johannes Rumvaldta vārda, ar at-
«ecī go iestāžu uzrakstu par tiesīban
«turēties Latvijā līdz 23. februāri!
-923, g

!

Upesmuižas pag. valde, Aizputes apr..
? izsludina par nederīgiem, ka nozaudē-
i tus, sekošus dokumentus: Latvijas iekš-
. zemes pasi, izdotu no šīs pag. valdes
? 15. februārī 1922. g. zem X° 1650, kara-
, kīausības apliecību, izdotu no Valkas
? kara apriņķa priekšnieka 15. oktobrī

1921. g. zem Jfe 13567 uz Jāņa Indriķa
i d. Valdmaņa vārda; Latvijas pasi, iz-
? dotu no šīs pagasta valdes 27. marta

1922. g. zem Ns 1670 un karaklausības
apliecību, izdotu no 12. Bauskas kājnieku

i pulka komandiera 15. janvāri 1922. g.
i zem N° 93 uz Ernesta-Voldemara In-

driķa d. Valdmaņa vārda. Nr. 706.

Lindes pag. valde ar šo izsludina par
nederīgām, kā nozaudētas; Latvijas pasi, ]
izdotu no Lindes pag. valdes 3. augu- ļ
stā 1921. g. zem Nr. 394 uz Annas-
Elizabetes Jāņa ra. Bergman vārda, un i
zirga pasi, izdotu, no Budbergas_ pag.
valdes, Bauskas apr., _ (Nr. un datums
nezināms), uz Balod vārda. Nr. 539.

Ventspils pilsētas policijas 2. iecirkņa
priekšnieks izsludina par nozaudētu un
nederīgu karaklausības apliecību, izdotu
no 9. Rēzeknes kājnieku pulka koman-
diera 17. janvārī 1922. g. zem J* 20790
uz Kārļa Kārļa d. Rendnieka vārda.

!
Šenbergas pag. valde ar šo izsludina

jar nederīgām, kā nozaudētas, sekošas
jases: 1) iekšz. pasi zem Nr. 1406 no
2. maija 1921. g., 2) zirga pasi zem
Nr. 358 no 22. jūnija 1920. g., uz Sta-
ņislava Lukšo vārda, kā arī 3) zirgu
pasi Nr. 383 1. jūlija 1920. g. uz Jē-
kaba Apalit vārda, izdotas no Šenbergas
psg. valdes. Nr. 502.

Griķu pag. valde izsludina par nede-
rīgu nozaudēto pasi uz Karstas Kriša m.
Bredika vārda, kura izdota no Griķu
pag. valdes 23. februāri 1921. g. zem
Nr7 634. Xs 622.

Burtnieku pagasta valde izsludina par
nederīgu 10. maijā 1920. g. zem j>1413
izdoto Latvijas pasi uz Ernesta Mārča
d. Stannes vārda, kūja ziņota kā pa-
zudusi. N°815

Tukuma apr. priekšnieka palīgs 1. iec.
izsludina par nederīgu nozaudēto velo-
sipēdu apliecību, izdotu no Tukuma apr.
priekšnieka zem Nr. 460/2061 30. jūlijā
1921. g. uz Augusta Kuge vārda.

Dauguļu pag. valde izsludina par ne-
derīgu nozaudēto zirgu pasi, izdotu no
šīs pag. valdes 3. maijā 1920. g. zem
Nr. 206 nz Jāņa Blumberga vārda.

Jaunas valstis
Polija

Dženovas konference un Polijas au-
struma robežu jautājums.

Varšavā saņemta ministra Skirmunta
telegrama, kurā pēdējais paziņo, ka savos
centienos nepielaidīs to, ka Dženovas
konference skatītu cauri jautājumu par
Viļņas apgabalu un austrumu Galiciju;
viņš sev ir nodrošinājis Francijas, Beļ-
ģijas un mazās antantes pabalstu.

(Polijas preses birojs).

Tirdzniecība un
rūpniecība,

Karti
Rīgas biržā, 1923. gadā 17. marJS.

Zelta franks (0,29032 gr.) . . 50.00
Amerikas dolārs 252.50 — 258.50
Angļu mārciņa ....... 1130-—1150
Francijas (rauks 23.00 — 23.S©
Beļģijas franks 2100 — 21.50
Šveices franks 48.50 — 40.50
Zviedrijas krona 65.00 — 66.00
Norvēģijas krona 47.00 — 48.00
Dānijas krona 54.25 — 55.25
Čechijas krona 4 84 — 4.94
Holandes guldenis 98.75 — 10055
Vācijas marka ....... 0.86 — 0.91
Somijas marka ....... 5.22 — 5.32
Igaunijas marka....... 0.78 — 0.83
Polijas muka 0.00 — 0.08
Padomes rbļ —
10 rbļ. zelta 1225.00
Zelta . . 93/2
s«*ab8 C?.:::::: SS)^»*"-

Valsta krāj- un kredītbanka

K. Vanags, K. Bērziņi

Telegramas
«Latvijas teltgreia Bfentnrai irsemjis telcgrtmts»,}

Helziņforsā, 15. maijā. Helzin-
forsa šodien ieradies Igaunijas valsts
galva P ā t s s. Viņu sagaidīt bija iera-
dušies Somijas prezidents Stolbergs,
augstākie valstsvīri, armijas priekšstāvji
un daži ārzemju sūtņi. Pātss saņemts
ar militāru godu. Laikraksti ievieto ap-
sveikumus igauņu valodā un cildina
Baltijas valstu savienību. Igaunijas valsts
galva apmeties pilī, kur šodien pieņem
diplomātisko korpusu.

Helziņforsā, 16. maijā. Šodien
Somija svin četru gadu pastāvē-
šanas j u b i 1 e j u.
?Džeaova, 16. maijā. (Reuters.)

Politiskā komisija šodien noturēja sēdi
kopā ar krieva delegātiem. Franči un
beļģieši tādēļ nepiedalijās. Šancers no-
lasīja sabiedroto un neitrālo valstu
priekšlikumu dibināt jauktu ko-
misiju tālākām saranām Hāgā.
Čičerins uzstādīja vairākus jautājamas,
pēc kam sabkomisija vienojās dot krie-
viem 24 stundu laiku atbildes izstrādā-
šanai. Nākošā sēde notiks rīt priekš-
pusdienā.

Sakarā ar Čičerina jantājamiem no-
skaidrojās, ka sabiedrotie an neitrālās
valstis būtu ar miera apskatīt jaa-
tājumu par konferences sa-
nākšanu ne Hagā, bet kādā
citā vietā, piem. Stokholmā
vai Rīgā.

E i 1v e z ē, 18. maijā. (Radio.) Bel-
fastē atkal asiņainas sadursmes, kurās 14
personas nonāvētas.

V a š i ņ t o n ā , 16. maijā. (Reuters.)
Valdība publicē oficiālu paziņojumu par
sava atteikšanos piedalīties Hagas kon-
ferencē.

Literatūra

izglītības ministrijas mēnešraksta
1922. g. 5. bnrtnica. Izdevēja : Izglītī-
bas ministrija. Red.: Teodors Zeiferts.
Saturā: Profesora J. Bencingera —
Izraelis an seno austrumu gara kultūra.
J. Seska — Audzināšanas un skolu jau-
tājums Igaunijā. A. ViČa — Skolu lie-
tas Vidzemē no 1700. līdz 1750. g. A.
Broda — Karaktera attīstība. P. Jeger-
Freimanes — Jāņa Poruka fantāzija
„Pērļu zvejnieks". R. Egles — Apvie-
notā bibliotēka. V. Auziņa — Jaunākie
eksperimentālie pētījami par dzīves pa-
garināšanu un dzimuma mainīšanos u.c.

Rīga
paziņojums.

Lai informētu biedrus par Latvijas aiz-
sardzības biedrības pagājušāpusgada dar-
bību, lai uzklausītu padomus darbam uz
priekšdienām un apspriestu statūtu gro-
zīšanas un papildināšanas projektu, ka
arī citus jautājumus, — Latvijas aizsar-
dzības biedrības valde_ 28. apriļa sēde
nolēma, š. g. 24. maija pulksten 3 pēc
pusdienas armijas virsnieku kluba telpas
(Rīgā. Nikolaja ielā N2 5) sasaukt
biedrības biedru informāci-
jas sapulci.

Ārpus Rīgas dzīvojošie biedri var iz-
vēlēt un sūtīt delegātus, katram delegā-
tam jāņem līdz no visiem zināma pilsēta
resp. karaspēka daļā esošiem Latvijas
aizsardzības biedrības biedriem parakstīta

pilnvara, ka viņš tiešām no tādiem sūtīts
kā delegāts. Vēlams, ka ik no katras
karaspēka daļas ierastos vismaz viens
delegāts.

Rīgā dzīvojošie piedalās sapulcē tieši.
Dienas kārtība: 1) Sapulces prezidija

vēlēšana, 2) valdes ziņojumi, 3) darbības
plāns, 4) statūtu papildināšanas projekts,
5) ierosinājumi un priekšlikumi.

Tanī pašā 24. maija vakarā, pulksten 20
armijas virsnieku kluba zālē Latvijas
aizsardzības biedrība sarīko ceturto biedru
vakaru ar ministru prezidenta Z. Meiero-
vica priekšlasījumu, koncertu un viesīgu
sadzīvi. Biedriem ieeja brīva, ievesti
viesi maksā 50 rbļ. Valde.

Nedēļas ziņojums
par saslimšanas gadījumiem

ar lipīgām slimībām nišā,
ko registrējuse no 1922. g. 8. maija
līdz 15. maijam Rīgas pilsētas stati-
stiskā valde pēc ārsta paziņojumiem

p ai
Slimības nosaukums ģjpc

w s
Tvphus abdom Vēdera tīfs ... 5
Tvphus esanth .... Izsituma tīfs . . 4
Febris recurrens . . . Atgujas drudzis .
Febris interni Purva drudzis . . 2
Variola et variolois . . Bakas ..... —
Morbilli Masalas .... 2
Scarlatina Šarlaks 10
Tussis convulsiva . . Garais klepus . . 13
Diphtheritis Diiterīts .... 1
InfluenzacumPneumonia'( lUuenca .... —
Cholera asiatica . . . Āzijas kolicra . . —
Djsenteria Asins sērga . . 1
Parotitis epidemica . . Ģīmja sarukums

(Mums) ... 1
Vulvo-Vaginitis gonorrhoica —

Redaktors: M. Arona.

Šim numuram 8 lapas puses.



Dzstoļe IHL ceļa lecirKms JBiiava,
izsludina uz 1922. g_ 29. maiju.

pulksten 10 rīta,

KONKURENCI
asenizācijas darbiem uz

linijām:
1) Jelgava-Renge iesi., 2) Jelgava-Mei-
tene-Bauska un 3) Jelgava-Daudzeva-

Jēkabmiesta piev. ceļi.
Priekšlikumi iesniedzami rakstiski, ap-

maksāti ar zīmognodokli (20 sant. uz
loksni), uzstādot cenas no kubik metra
vai vienas mucas (atzīm. mucas tilpumu),
slēgtās aploksnes lidz konkurences dienai,
VIII. iecirkņa valdē Jelgavā, Aleksandra
pr Nš 2, ar uzrakstu: .Uz konkurenci
29. mijā 1922 g." Tiks pielaista ari
mutiska sacenšanās. Tuvākus konku-
rences nosacijumus interesenti var sa-
vemt uz vietas, tāpat pārejās ce|u
iecirkņu valdēs. N« 497

Par VIII. ceļu iecirkņa
priekšnieku 1a n s o ns.

Rīgas apgabali 3. civilnodaļa,
saskaņā ar civ. p'oc. ljk. 1958. p. ar šo
paziņo, ka 23. maijā 1922. g minētās
nodaļas atklāta tiesas sēdē tiks nolasīts
11. augustā 1918. g. Slokā mirušā Anša
Inta d. Salstrup ai. Salstrov un ta
sievas, 8. apdiī 1914. gadā Sloka_miru-
šas, Annas Jēkaba meitas, dzim. Āboliņ,
testaments.

Rīgā, 12. maijā 1922. g.
Priekšsēdētāja v. Ve i d ne r s.

Sekretārs A. Kaive.

Rīgas kafa apriņķa priekšnieks izslu-
dina par nozaudētu karaklausības aplie-
cību zemJ* 7062, 28. augustā 1920. g.,
izdotu no 9. Rēzeknes kājnieku pulka
k-ja uz 3āņa Kristapa d. Hausmaņa v.

iigas apgabalt. 3. civilnodaļa,
siskaņā ar civ. proc. lik. 1958. p. ar
šj paziņo, ka 23. maijā 1922. g.
nin. nod. atklātā tiesas sēdē tiks nolasīts
16. janvāri 1922. g. Litenes pagastā
miruša Kārļa Mārča dēla Deinata ai.
Deinarta testaments.

Rīgā, 11. maijā 1922. g. N? 1381
Priekšsēdētāja v. Veidners.

Sekrekretars A. Kalve.

Bauskas apriņķa I. iecirkņa
miertiesnesis,

pamatojoties uz civ. ties. kārt. 1938. p.,
paziņo, ka Bauskas apriņķa I. iec. mier-
tiesas sēdē 1922 g, 30. maijā, pulkstei
11 rīta, nolasīs miruša 30. janvāri
1921. g. Bauskā, Izraēla Haima dēla
Kaplana atstāto privat testamentu.

Bauskā, 9. maijā 1922. g.
Bauskas apriņķa I. iecirkņa

miertiesnesis (paraksts).

Ditu iestāžu slud.
Rēzeknes apriņķa priekš-

niekam, Rēzeknē,
3 tūliņ vajadzīgs

labi iestrādājies
ar labām rekomendācijām

SEKRETĀRS,
kufš labi parzin policijas darbvedību.

(-» ,"ļ-a vaisig

zemju inspekcija
Struteles muižā, sestdien, 27. maut

1922. g., pulksten 12 dienā

pārdos rtisisiā:
zirgus, govis, kuļ^arni.
turu un dažādu lauksaim..

niecības inventāru.
Inspektors E. Blūmbergg

Darbvedis (para jtsts)l

PapildtorgsT
Saskaņa ar veselības departaments

rīkojumu š. g. 4. maijā zem Ns 13924»
bij. Bauskas leprozorijā,

Vecsaules pag. (Melder mājās) 29 maija
1922. g„ tiks noturēts PAPILDTORtJs
uz kura

vairāksolīšanā
nāks pārdošanā dažādas lauksalmnlt-
clbas lietas un ķēve.

Bīgas anga&altiesas 2. iec. tlese prlstavs
Kārlis Krebs pazi ņo, ka saskaņāar tiesas spriedumu 23. maijā 1922 s \
Sr £.*"!.™ritā' Ri«ā ' Romanova ielā
K?24 dz. 29, tiks pārdota Anta-inijas Stern kustama manta, sastāvoša'
n«

V,
|̂ l^,SP03Ula 'novērtēspar 1,500 rbļ. Izzināt sarakstu, nover-itemmu, ka arī apskatīt pārdodamo mantu, ivarēs pārdošanas dienā uz vietas.

Rīga, 15. maijā 1922. g.
Tiesu pristavs Krebs. \

Apriņķa teļš Inženieris Jelgavā,
izdos 31. maijā 1922. g., pulksten
12 denā savā kanclejā, Upes ielā N° 10,
jauktos torgos

mazākprasītājiem
tilta bOvi pārMisas upi,
uz Garozes-Pētermuižas ceļa pie Pēter-
muižas.

Rakstiski piedāvājumi, nomaksāti ar
attiecīgu zīmognodokli, iesniedzami tur-
pat slēgtās aploksnēs līdz minētam
laikam ar uzrakstu:
Uz konkurenci 31. maijā 1922. g.

Pirms torgu sākšanas dalībniekiem
jāiemaksā 5000 rbļ. drošības naudas.

Tuvākas ziņas turpat. 2

fipria cels inženieris Cēsīs,
20. maija 1922. g., pulksten 10 rītā,

Dārdos atklātā iaiiioliDā
no notiktas as Cēsīs, Vaļņu un Rīgas ielu
stūri, dažādus materiālus un darba lietas:
jumtu papi, kritu, vecas dzelzis, celma ļ
laužus, cirvjus, zāģus u. t. t 2

mma&se&mmm&amBm

Dažā* sludināj,
Latvijas augstskolas inisnierzinātņo fakultāte
ar šo dara zināmu, ka pie augstskolas

Ir man lalaate laMrij.
Reflektantus ludz iesniegt savus rak-

stiskus piedāvājumus ar dzīves apraksta
un aizrādījumu uz viņu ziniskiem dar-
biem mm. iakultates dekānam, augst-
skolā lidz 30. maijam S. g.

1 Sekretārs doc. (paraksts).

Tiesu sludinājumi.

Paziņojums.
Finansu ministra biedrs š. g. 8. maijā

uz Latvijas zemnieku bankas dibinātāju
lūgumu atļāvis minētas bankas dar-
bības atklāšanas laiku pagarināt uz

trim mēnešiem,
tas rr lidz 1922. gada 8. augustam.

Tlrdzn. un b. n. pr. A. K a c e n s.
Priekšnieka palīgs V. Gailīts.

Liepājas elektriskās vilkšanas m
apgaismošanas kontinentāla

sabiedria.
Sacietē Continentale tie Tractioi

et fl'EclaiMge par l'Electricite.
Akciju sabiedrība ar 6,000,000 franku

lielu kapitālu.
Valde: Parīzē, Caumartln Ielā 60.
Valdes padome pagodinās ielūgt

akcionāru kungus ierasties trešdien,
14. jūnija 1922. g., pulksten 16,30min.
biedrības telpās Parīze, Caumartin lēli
Nr. 60, uz kartēju

vispārīgu

sapulci
Dienas kārtība:

1. Gada pārskata apstiprināšana par
1921. darbības gadu.

2. Viena administratora un revīzijai
komisijis locekļu velēšana. /

Pēc statūtu § 35. tiesība piedalīties
šini sapulcē ir tikai īpašniekiem no ne
mazāk, kā 50 akcijān.

Tie no akcionāriem, kufiem ir mazāk
par 50 akcijām, var, lai sasniegta vaja-
dzīgo skaitu, savienoties kopa' un piln-
varot vienu iz sava vidus, kā prie^šstāvi.

Akcijas ir līdz 31 maijam 1922. 8*
jānogulda biedrības uzņēmuma, Liepājā,
"V:kzāles ielā Ns 58. Valde

^^
Latv. kuģniecības sabiedr.

HAustra"
uzaicina savus biedrus (akcionārus) as

Pilnu sapulci
8 Jūnijā 1922. g., pulksten 5p-&Rīgā, Ksļķu ielā Ns 7,. dz 3.

Dienas kārtība:
1) Sapulces amata vīru vēlēšana.
2) Gada pārskats un revidentu ziņojumi.
3) Budžets.
4) Pilnvaras valdei.
5) Vēlēšanas: 5 valdes locekļi, 1 kas-

diiats un 3 revidenti. _ . .
Ja uz šo sapulci nesanāks vajadfcīga*

biedru skaits, kā statūtos paredzēts , ta»

otro sapulci ņ3^S«S
stundā un ar to pašu dienas kartībujfjjg; '

Svētdien, 14. maija, pēc grūtas slimības šķiras no mums masa mijā, centīga

I
darba biedre

Elizabete Zeibart 1
Izvadīšana notiks ceturtdien, 18. maija, no Sarkana Krusta slimnīcas, Ērgļa iela,

pulksten ^/A pēc pusdienas uz Ģertrūdes kapiem.

Viņu mīļā piemiņā paturēs
valsts tipogrāfijas darbinieki.

? ?-?— ?—??

y O&'flBJlEHME. V
l§ KOHCVJlbCK aHHaCTb "J
\ FlojiHOMOMHoro FlpeACTaBMTeribCTBa PoccnficKoK Cou,HanHCTM4ecKo8 /
91 CDeflepaTMBHOH Cobotckom Pecny6nnKH b /latBMH 11

/ flOBOAHT ao CBeaenHH 3aHHTepecoBaHHHx rpascAaH, mto npHeM sasBfleHHfi \
f® o coxpaHCHHH Pocchhckopo rpaKAaHCTBa npoHCxo;i,HT eace^HeBHO §J
V ot 11 ao 2 nac. ahh, Ajībčep-roBCKafl 11, KBapTHpa 2. /

g\ Bo H36e3K3HHē jraiiiHeHrpara BpeineHH, xo/a,aTaHCTByromHe o coxpan.eHHH rpa>K- |j*
J AancTsa ķokssru. aanacTHCb AOKyMeHxaMH, noATsep^AarouijuMH poccHHCKoe rpa>KAaHCTBO 1
f (npeacHHH nacnopr, yAOCTOBepeHHe jjh^hocth, MerpHi recKyH> BbinHCb, BunHCb H3 ce- \
I» MefiHoro cnHCKa, CBHAexe./ibCTBo o hbkc k Hcno^aeHHio bohhckoh noBHHHOCTH) h II
\ npeACTaBHTb 2 cpOTorpadpuHecKHe Kapro^KH. /
§| 3aperHCTpHpOB3HHbIM BH^aiOTCH BpeMeHHHC yA0CT0Bep6HHH CpOKOM H3 3 MCCHIia. 11
/ PerHcrpaiiHH 6yAer npoHSBOAHTbCH ao 1 hiohh 1922 r., no&rce Mero rpaacAaHe, V
/l ne noAaBinne aanB/ieHHH, cor^acno nocraHOBJieHHH Bcepocc. LļeHTp. Hcno^H. Komht. A
l* h CoBCTa HapoAHbix KoMHccapoB, jiHiuaiocTH npasa poccHHCKoro rpa^AancTBa. *l

) nOCTAHOB/lEHME fr
f BcepoccHfiCKoro Lļem-pajībHoro McnoriHMTenbHoro KoMHtera m \

\
™ CoBera HapoflHbix KoMHccapoB. ®l

Bcepocc. LļeHTp. Hcno^bH. Komht. h Coser HapoAH. KoMHccapoB nocraHOBJisrer: /l
J 1., Jlnija HHMcenoHMeHHOBaHHbix KareropHH, HaxoA«iHHecH aa rpaHHiļeH, nocne \^

Cj H3A3HHH HacTosmļero nocraHOB^eHHH, ;iHiuaK)TCH npasa poccHHCKoro rp3MiA3HCTBa: Q
ļ a) JIhu,3, npo6biBuiHe sarpanHiļeS fieanpepHBHO CBHiue 5-th ^er h ne no^y- f
I* HHBuiHe ot CoBeTCKHx IlpeACTaBHTe^bCTB 3arpaHHMHbix nacnopTOB linu|
\ COOTBeTCTByK)mHX yAOCTOB6peHHH AO 1-FO HK3HJ1 1922 r. \

Ij ripHMeiaHHe: HacroHiiļHH cpoK ne pacnpocTpaHHeTCH na cxpaHbi, tac ®|
I HCT FIpeACTaBHTeJIbCTB PCOCP, B K3KOBHX CTpaH3X 03HaHCHHHH J

I* CpOK HMC6T ČHTb yCT3HOB^eH 00016 yHpCH<AeHHH T3KOBbIXnpCACT3-
f^

BHTC^bCTB. i

A 6) Jlniļs, Bbiex3BiiiHe H3 Pocchh nocnc 7-ro Hoa6pa 1917 r. 6es paspemenHH A
*1 COBCTCKOH BJiaCTH. /

Ķ B) JIHII3, A06p0B0JIbH0 CJiy3KHBUIHe B 3pMHHX„ Cp3acaBIIIHXCH npOTHB C0B6T- ļ
I * CKOH BflaCTH, H^H yiaCTBOBaBIIIHX B K3KOH 6bl TO HH 6«JIO (pOpMe B i §
\ KOHTp-p6BO^K)IļHOHHbIX Opr3HH33UHHX. \

1 r) Jlniļa, HMeBuiHe npaso onTaiļHH Poccmmckofo rpaacAaHCTBa h ne Bocno^b- (; i
g 30BaBIHHeCH 9THM Dp3B0M K MOM6HTy HCTCHeHHH CpOK3 T3KOBOFO. J
II A) JIhij;3, HenoAXOAsm;He noA nyHKT ,a" HacToameH CT3TbH, H3X0AHm.HecH |§
V 33rp3HHII,eH H H6 3aperHCTpHpOB3BIUHeCS[ B yK333HHbIH B H. ,3" H B OpH- V
/L Me*I3HHH K HCMy CpOK B 33rp3HHMHHX npeACTaBHTe^bCTB3X PC<I>CP. A
V 2. JIhu,3, noHMCHOBSHHbie b n.n. ,6" h »b" ct. 1, Moryx ao 1 to hiohh 1922 r. J\ BOAaBaTb saHB^eHH» o bocctshob^chhh cbohx npas na

hmh BLļHK nepes čnuMaPimne f
I npeAcjaBHTevibCTBa. I §

f npeAceAaTe^b BLļHK M. KanMHMH. \I 6t ? I
^* FIpeAceAaTe^b CoseTa HapoAHwx KoMHCcspoB B. VribiiHOB (JI6hhh). fo 1
A CeKpeTspb BL1HK EHyKMA3e. f~?1 19

Dzelzsceļu ulrsualdes
X. ceļu iecirknis Ventspilī

izsludina uz 1. Jūniju i. g., pīkst. 12 dienā

KONKURENCI
uz asenizācijas darbiem uz dzelzsceļu

linijām:

,K" platuma: no Ventspils līdz Tuku-
mam U (izslēdzot Tukumu).

,L* platuma: Ventspils — Mazirbe —
Stende un Cīruļi—Roja, Valdgale—
Eogure.

Rakstiski piedāvājumi, apmaksāti ar
40 sant. zīmognodokli, uzrādot cenas
no kub. mtr. iztīrāmās bedres (vai vienas
mucas, uzrādot tilpumu) un no 1 mēslu
kastes iesniedzami līdz 31. maijam
1922 g„ Ventspilī, X. ceļa iecirkņa
kantori aizzīmogotas aploksnes ar uz-
rakstu: ,Uz konkurenci 1. Jūnijā
1922. g." Tiks pielaista ari mutiska
sacenšanās, par kuras kārtīou, kā ari
vispār par konkurences noteikumiem
interesenti var dabūt paskaidrojumus
kaut kura ceļa iecirkņa kantori.

Skaitīt par nederīgu
nozaudētu atvaļinājuma apliecību, tz
Gustava Anša d. 3aunsproģa vārda,
ku[a izdota no Jelgavas-Bauskas kafa
apriņķa priekšnieka, 20. jūlijā 1921. g.
zem Ns 11236. M> 745

(ejpiests valsts Upogrliijā.

Tiešo nodokļu departamenta
dažādu maksājumu piedzinējs paziņo,
ka 23 maiji i. g., pulksten 3 dienā,
Rīga. Aleksandra iela NS 6, liks pārdota
vairāksolīšanā O Ralklna
kustama ,nanta, novērtēta par 12,600 rbļ.
un sastāvoša no daž. vekaU iekārtas
deļ _viņa 1921. g. proc. peļņas nodokļa
segšana?.

Rīgā, 15. maijā 1922. g.
Piedzinējs Heibovics .

P i r m ā

ii savstamā tfiiH*
notur 31 maijā 1922. g., pīkst. 6 vak.<

iilu ii,
biedrības telpās, l. Smilšu ielā X? lR

Dienas kartība:
1) Gadi pārskats par 1921. g-
2) Revīzijas korniMJas ziņojums.
3) Statūtu sastādīšana.
4) Vēlēš^nns.
51 Pnekš; ikumi. Dlrekclļau-
Rīgas kara apriņķa priekšnieks i«ļa-

dina par nederīgu nozaudētu kara fel«jļļ
sības apliecību zem Ks 5692, 30. «P»'
92' g., izdotu no armijas kontrolest«*

Ernesta Andrgja d Engeļa
^
vgļgi:

I rnataii teātra
TrsSdl«n, 17. maijā, pulkst. »/r8 vakara.

Pirmo reizi:
„Xoi*wu*tai&"- _, „.

Nino Berrini dran;at. ireska 4 celieno»

Ceturtdien, 18 malJS. pīkst. 1/18 vāka».

. JfKēmicSkulaifnSlātaH»

Jelgavas apriņķa ceļu
inženieris

iois viāUšaoā
šosejas nomales un brīv-

zemi ša gada
siena g»|@ušanai

Torgus noturēs sekošās dienās:
1) uz Jelgavas-Janišķu šosejas 26 maijā

i. 3., torgi sāksies pulksten 9 tītā,
otrā verstē un vajadzības gadījumā
turpināsies ari 27. maijā;

2) uz Jelgavas-Rigas šose as 29. maijā,
torgi sāksies pīkst. 9 rītā pie Liel-
upes tilta; 2

3) uz Jelgavas-Dobeles (Grīvu) šosejas
30. maija, pikst. 10 rīta otrā ver.stē.

Tuvākas ziņas Jelgavā, Upes ielā 10.

Rīgas apriņķa ceļu
inženieris

2 27. maija 1922. gadā,

=izdos aiazālBolišaūā"=
1400 kb. metru

akmeņu pievešanu
no Manga) salas uz Rlgas-Bauskas,
Lubanes, Jūrmalas un Opes šosejām.

Rakstiski piedāvājumi ar nomak-
sātu zīmopnodok'i, jāiesniedz slēgtās
aploksnēs Mi 27. maijam 1922. g..
pulksten 12 dienā, Gogoļā iela N» 3,
istaba 412.

Pie piedāvājumu iesniegšanas jāie-
maksā 25.000 rbļ. drošības naudas.

Apriņķa ceļu inženieris (paraksts).
mmĒHmmmmmm



Dzelzsceļu virsvalde
saskaņā ar pastāvošiem noteikumiem, dara zināmu, ka apakšā minētās stacijās slābajās sekošas nepieprasītas un noteikts laikā no

īpašniekiem neizņemtas preces, bagāža un atrastas mantas, kuras tiks pārdotas atklātā ūtrupē pēcstāvošā kārtā:

&&J> . Iff Nosūtīšanas No" L - Svars
»p Preču nosaukuma 3*J sūtīšanas (Gala stacija J i ~ ā * '

Iž^S ^ diena ^|§ g
^ i IBagāžā 695931 Virbaļi (31./1.-22. Rīga i. 3 ū

. 58703 Ogre 8. 2.-22. . 6 207
Tukša piena kanna . . .91711 Cēsis 7./S.-22. . 1 33
Bagāža 7214 Valmiera 28.Z2.-22. 1 1S

. 58725 Ogre 2S./2.-22. I ļ 67
......i . 8164 Tukums I. 2I./2.-22. , 1 12

Bagāžas prece 88974 Bolderaja 20./2.-22. , 2 25
-355 Valka 25./S.-22. , 1 13 5 —

Rokas bagāža.
Aizsainis ar nezāļ. un šņoru 1

zābakiem un 1 pusmēteli 188020 RJga I. 31./12.-21.Akts te 4 1 3,5
1 kurvis ar mantām :3 vecas

sieviešu blūzes, 2 veci
sieviešu krekli, 1 jauns sie- ,
viešulinu krekls, 1 dvielis,
1 p. vecas nakts tupeles,
1 p. vecas sieviešu zeķes,
1 p. vecu cimdu, 1 ziepju
gabals, 5 veci sieviešu
virssvārki, 1 veca sieviešu
virsjaka un 1 veci vīriešu

_ svārki mo670 , 18./1.-22. » te 3£ 1 —
Cemodanas vai kurvis ar

sekošām mantām : 5mārc.
graudu cukurs, 6 gab.
dzeltenas ziepes, 10 gab. «p
mazas kastītes ar sacha-
rinu, /4 m. tējas ,Kitaisky
buket', l vīriešu gumijas
lietus mētelis, 4Va arš.,
melnas dubultplatas vad-
malas, 1 adīts baits vīriešu
kokvilnas kreklis, 1 pus-
pudeles mineralūdeņa, 1p.
lietoti brūni vīriešu šņor-
zābaki un 1 p, jaunas,
vīriešu brūnas zābaku
tupeles 193297 . 3./Z-22. „ te 53 I 15

1 aizsainis ar vilnu (vilna
nemazgāta, sajaukta ar
izārdītas vecas drēbes

? dzījasgabaliem)unlmaza
?? balta ķēdīte ...... .. 193499 , 4./2.-22. ? . te 54 1—16 —

1 kurvis ar sekošām man-
tām : 1 rokas birste, 1 p.
vīriešu nēsātu cimdu,
1 skārda katliņš, 4 lietotas

kabatdrānas, 1 gab. vienk.
vārītas ziepes, 1 bārzdas
mašina ar nazi, 1 svēt-
bilde, 1 skārda kastīte ar
diegiem, lupatiņām, ada-
tiņām un 1 īlenu, 1 lietots

|H (| dvielis, 1 p. vīriešu lie-
totu diegu zeķu. . ..194493 , 11./2.-22. , te 57 I —

1 koka kastīte ar sekošām
mantām: 1 vecas bikses,
1 apakšbikses, 1 veca
veste, 1 p. vecu dūraiņu
cimdu, 1 p. vecu zeķu,
1 vecs vīriešu kreklis,

Q| 1 vīriešu blūze un 3 ka- , 2S./3.-22. . te 101 —
stītes sērkociņu. . . .205607

1 aizsainis ar sek. mantām:
1 vecas vīriešu bikses,
1 vecs dvielis, 1 vecas
apakšbikses, 3 veci krekli,
1 revolvera ādas makste,

iM 1 kastīte ar sīkumiem un
2 piezīmju grāmatiņas .206344 , 30./3.-22. . te 104 —

1 aizsainis ar mantām . . 208088 . 9./4.-22. „ te 121 —
1 aizsainis ar mantām . .208514 , 1./4.-22. , te 122 —
1 čemodāns, 1 maiss un

1 aizsainis ar dažādām
mantām 208558 , (12./4.-22. . te 123 —

tt Atrastas mantas.
1 pīts kurvis ar drēbēm un

traukiem ar sek. saturu:
2 si&v. bikses, 14 bērnu
veci krekli, 6 p. bērnu
zeķu, dažādas lupatas,
2 bērnu mazi šķīvji, foto- »
graiijas, 1 svētbilde,
4 bērnu kleitiņas, 1 p.
apvalkātu bērnu zābaku,
1 adīts lakats. 1 bērnu
jaka, 1 p. bērnu koka tu-
peles, 2 dakšiņas un „,, „ „
2 galda naži. . . . . Atrasts Rīga h 27./1.-22. Akts te 5» —

2 aizsaiņi ar sekos, mantām:
8 duči galda naži un
dakšiņas, 1 p. vīriešu
kalošu, 1 bašliks, 34pīpes,
13 kāst. ar brošām, 23kāst.
ar angļu kniepadatām,
7 kastītes ar ķemēm un
2 kastītes ar kabatas spo- „ _, „ „
guļiem . {24./1.-22. . te 51

1maissar sekošām mantām:
3 spilveniem, 2 vatētiem
deķiem, 1 vecu maisu,
1 ādas cepuri un 1 saplēstu »«« .? %& „
kažociņu bez drēbes . . . . 25. 12-21. . te 47 --

1 zaķu āda '. . 16./2.-22. , N° 88

1 p. cimdu 22./2.-22. . te 88

JP- kalošas 25./2,22. . te 88 -
melna mufe 1-3-22- - J* fj" _

1 p. kalošas 6-/3.-22. . te 88 —
1 kaklu šale . »-/3-22. . te 88 -
I glābjamais riņķis ļW * ļ5 io "~

—tukša piena kanna ... . 6. 3.-22. . te 88 --
1 p. cimdu . ... » 17./3.-22. , Nš 88

1 vecs puskažociņš ' .
'
.

'
. . . l^iMn " J? rn«1

^

drēbes soma ... . ggg ; ļ{ ļg == =
1 P- dāmu paskalošu '. ' . '. . 24./3.-22. . » ļW
l tukša ādas soma £HH£ * S I™ ZZ Z

ļ ] dzeltens niedras spieķis . . 23./3.-U. , NS iuo
1 maks ar tabaku - ... . 30./3.-22. . te 106 1 - >

"° .2 iS -3 S ~.-9 Ko- „ Svars ^
3 M |-2 „ 'bS1; Nosūtīšanas _ *T n. .. 52 : 5
o. 3 § > Preču nosaukums 3 -° «3 sūtīšanas Gala stacija «j w = a <j, o.
5 jftg |t| «tadja dieM >* g g £ Ip a. xj ^ ,fl. " [P

i 1 spieķis Atrasts Rīga 1. 30./3.-22. Akts te 106
1 krēsla sēdekļa ķisens . . „ 30./3.-22. . te 106 —
1 p. cimdu . . 31./3.-22. . te 106 —
1 p. kalošu . S./4.-22. . te 106 —
1 tukšs naudas maks ... . 3./4.-22. . te 106 —
1 virskreklis . 3-/4.-22. . te 106 —
1 matu birste . S./4.-22. . te 106 —
1 p. drēbju kurpes .... . S./4.-22. . te 106 — «
1 drēbes somiņa ar vīlēm, —

1 kaltu, 1 collmēru, 1 koka
āmuru un 1 svārpsta
turētāju ...... . ,. S./4.-22. . te 106 — o

^
?ļ 1 koka kaste ar sekošām a
58 mantām: 1 mārc. graudu

cukurs, 21 p. meln. zābaku ' —
šņores, 3 ruliši ziluma,
12 gab. bērnu gumijas
sūcekļi, 4/a duču sieviešu <-matu ķemes, 1 duci» sie- w

l|B viešu matu saspraužamas M
ķemes, lielas, 3 duči sie- _
viešu matu saspraužamas c
ķemes, mazas, 12duči mel- ai
nas drukkņopes, 12 duči J

māt baltas drukkņopes, 23 duči ?b»
W perlamutera kreklu kņo-

pes, mazas, 2 duči perla- r; . . ? j ?S
mutera kreklu kņopes, S5
lielas, 5 duči dažādas
kņopes, lielas, 1 mālu '^*™ krūzīte ar mākslīgu medu, Z?
\ji duča brošas, dažādas, _ K
2 duči auskari, dažādi, al ji duča ēdamkarotes, .—,

«
metai, l jz duča ēdam-
karotes, alumīnija, V » duča 2
tejkajotes, j% duča dak-
šiņas, 32 gab. dažādas a

w" matu ķemes, 10 spolītes s

— balta un melna diega, ļ .
5 kastītes pūdera, 1 ka- i > ĪX
tīte zobu pulvera, 6 ka-
stītes adatas sasprauža- '
mās, 4 kastītes priekš

0 ziepēm, tukšas, 5 duči i
c adāmas adatas, 11 vasku

drēbes siksnas un 1pri ekš-
0 l karama atslēga . . . . . 23./3.-22. te 107 ļ - — —
_ y _ y T

Bundžas skārda (nosūt. Lo-
c vijs Latlandt, saņem.

Amerikāņu palīdz, central-
« komiteja) 13190 Rūjene 16./1.-22. Rīga-preču 14 91,1
„ Bagāža 88321 Rīga 1. 2./1.-22. Rembate 1 14 ,

87508 . 29./12.-21. Zilupe 1 14
M 18462 , 27./2.-22. Meitene 1 12,5

* 17374 . 20./2.-22. Stende 1 40
94031 Vecumi 13./3.-22. Mežvidi 18— —

T . . 94032 . 13./3.-22. . 16— —
3 94033 . 13./3.-22. . 1 10— —

20883 Rīga galv. 13./3.-22. Priedaine 1 16— —
°- 11803 . 3./S.-22. Ogre 1 10— —

3062 Pļaviņas 9./S.-22. Alūksne 14 5 —
m ? 44019 Lode 26./2.-22. Valka 19 5 —

3 18272 Rīga I. 29./S.-22. . 1 16— —
es , 18318 . 30./3.-22. . 1 38— —
85 97244 Jaunlatgale 31./3.-22. . 2 91 — —

45056 Rīga I. 13./4.-21. Bauska 117 —
51213 . 1./5.-21. . 1 — 22 —

}typ Tabakas izstrādājumi (nosūt. «
""" Latv. tabakas un korķu ?**
— akc. sab., saņem. dubl. ""

c uzrād.) 49763 Rīga-preču 24-/2.-22. Madona 1 24 5 —
Šņores, linu (nosūt.B.Beskin,3

Q$ saņem. dubl. uzrād.) . . 150981 Daugavpils 17./2.-22. Rīga preču 1 60 — — B
_ Asis, ratu, dzelzs (nosūt. 0

Vako, saņem. Perēs un ""*

^
Zolotkov) . . . . .84170 Bolvi 17./2.-22. , . 4 42— — c

"-Ragutiņas koka (nosūt, un . v
fcj saņem. J. Freimans) . . 98985 Stende 30./1.-22. . . 1 17 — — -

c Kannas,fukšasskarda(nosIIt. , »
3 un saņem. Ulpe) . . . 28131 Ventspils 31./2.-22. . . 2 23— — *

Ziepes, netualet. un skārda —?
trumuļi(nosūt. Nikolajevs, ļ "

2 f» saņem. dubl. uzrād.) . . 168487 Kandava 10./1.-22. . . 4 24 5 - *
?? } Sujmašjnas kāja un galva J. .

(nosūt. H. Ciļevič, saņēm.
dubl. uzrād.) 53623 Rīgai. 1./3.-22. Vecumi 2 76— — Lj

Šujmašinas kāja un galva ļg»
(no.ūt. J. Jochansons, "'
saņem. dubl._uzrād.) . . 53622 . 1./3.-22. . 2 68- - „

Skārda izstrādājumi, bun- —
(R dziņas (nosūt. A. Grieze, —w saņēmējs dubl. uzrād.) . 20338i Riga I. 10./12.-21. Zilupe 66 25 37 — «

Dzelzs izstrādājumi (nosūt. [ =*
Hersons un Baum, saņ.
dubl. uzrādītājs) . . . 24169 . 26./12.-21. Uzvalde 1 2 22 — t6

m Stikla trauki. ..... 25951 . 3./1.-22. Vecumi 2 iesmos "
'** Pannas, dzelzs (nos. Meier- es

sons, saņ. dubl. uzrād.) . — — — — 1 9,190 a
Divans (nosūt. A. Lingis,

saņ. A. Lingis). . . . 24009 . 21./12.-21. Alūksne 1 211 —
._ Cements, portlandes (nos. ">

st.Tiddeķis,saņ.dubl.uzr.) 26819 . 7./1.-22. Vecgulbene 1 16,3
Ziepes, netualet. (nos. firma

.Agronoms", saņem. dubl.
uzrādītājs). ... * .. 88774 Zilupe 18./1.-22. PJtupe 1424

«
Krējuma konfektes (nosūt.

Bembers, saņ. dubl. uzr.). 17954 Jaungulbene 16./1.-22. . 1 «9
Zoda (nosūt. A. Ozols, saņ.

dubf.uzr.) 26916 Riga I. — Zilupe 1 63,4
Cirvji, tērauda (nos. Mazpols,

saņ. dubl. uzrād.) . . . 25678 . — . 3 1325 —
Konzervi, kilo, bonbongas,

konfektes (nos. F.Krevald,
saņ. J. Jurginson) . . . 42003 Rīga preču 17./1.-22. Vecumi 6 k. 247,5

Plecu soma, drēbes . . .Atrasts Valka 3-/ 1.-22. Valka —
1 kurvis ar sek. mantām:

Iskārdakannaun 1 skārda
bļodiņa. ...... . Pļaviņas *22./2.-22. Pļaviņas 1 1,5

Pedakitere, vienkārši ie-
strādāta Valka 13./2.-22. Valka 1—02 —

ļ Papirosu doze, metāla ... . 13./2.-22. , 1 — .



Rīgas apgabaltiesas 3. ctvslnod.
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 lū-
gumu un savu lēmumu 1922. g. 4. aprilī
paziņo, ka parādn. Jēkabs Reiņa d. Lapiņš
parādu uz obligācijas par 2,095r. apstip-
rinātas 1893. g. 19. februārī zem
te 77, uz nekustama īpašuma Rīgas
apr., Jaunbebru muižas zemn. .Cūkkalnu"
te 51 mājām, zem zemes gr. reģ. te 4104,
izdotas no Reiņa Jāņa d. Bērziņa par
labu bar. Johanai Fridricha m. un Erne-
stīnei Kārļa m. Tizenhausen, ir samaksā-
jis 1922. g. 10. martā, bet šī augšā mi-
nētā obligācija nevar tikt izsniegta atpa-
kaļ parādniekam dēļ dzēšanas zemes
grāmatās tamdēļ, ka ir gājusi zudumā.

Tāpēc apgabaltiesas 3. civilnodaļa uz-
aicina visas personas, kurām būtu tie-
sības uz augšā minēto obligāciju,
rieteikties tiesā viena mēneša
ai-kā, skaitot no dienas, kad šis slu-

dinājums iespiests .Valdības Vēstnesī',
un aizrāda, _ ka ja šīs personas
noteiktā laika nepieteiksies, obligāciju
atzīs par iznīcinātu un lūdzējam dos
tiesību prasīt parāda dzēšanu zemes
grāmatā.

Rīgā, 6. aprilī 1922. g. te 1519

Priekšsēdētāja v. Veidners.
Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnod.
pamatojoties uz 1920. g. _ 18. marta li-
kuma par vienīgo maksāšanas bdzekii
un civ. proc. lik. 2060. un 2062. p. p.,
ievērojot Augusta Petefa d. Spielberga
lūgumu un savu lēmumu 1922. g. '25.
aprilī paziņo, ka lūdzējs parādu uz obli-
gācijas par 20,500 r. 1915. g. 17. jūlijā
zem te 731, apstiprinātas uz neku-
stama īpašuma Rīgā, 5. hip. iec. zem
zemes grāmatu reģ. Ns 1180, izd. no
Augusta Pēlēja d. Spielberga par labu
Marjanam Ignatija d. Chrapov.'ckam,
— ir iemaksājis tiesas dep. 14,692 r.

Latv. vai. deļ augša min. obligācijas
parāda un procentu dzēšanas.

Tāpēc apgabaltiesas 3. civilnodaļa uz-
aicina visas personas, kurām būtu tie-
sības uz augšā aprādīto obligāciju, pie-
teikties tiesā viena mēneša laikā, skaitot
no dienas, kad šis sludinājums iespiests
.Valdības Vēstnesī", un saņemt pret
min. obligāciju iemaksātos tiesas depoz.
14,692 rbļ. un aizrāda, ka ja šīs per-
sonas noteikta laika nepieteiksies, pa-
rādu atzīs par samaksātu un lūdzējam
dos tiesību prasīt parāda dzēšanu zemes
grāmata.

Rīgā, 29. martā 1922. g. te 1433
Priekšsēd. v. Veidners.

Sekretārs A. Kaive.

Rtgas apgabalties 3. civilnod.
« dv. tics. lik. 2011., 2014. un 2019.
p p. pamata paziņo, ka pēc 1922. g.
25_. janvāri Rīgā mirušā Kārļa
Kārļa dēla Kiiger (Krūger)
ii atklāts mantojums, un uzaicina,
kam ir uz šo mantojumu, -'ai sakarā
at to tiesības, kā mantiniekiem, tega-
tarijiem, iidsikoraisarijiem, kreditoriem
un t. c., pieteikt Šīs tiesības minētai
tiesai sešu mēnešu laikā, skaitot
10 šī siudin. Iespiešanas dienas .Vaid.
Vēstnesī*.

in minētās personas savas tiesības
au'Sā uzrādītā tenni.jā nepieteiks, tad

";ss atzīs kā šīs tiesības zaudējušas,
kīgā, 6. aprilī 1922. g. te 1506

Priekšsēdētāja v. Veidners.
Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabali 3. civilnodaļa,
uz civ. ties. lik. 2011.. 2014. un 2019.
p. p. pamata paziņo, ka pēc 19lQ. gadā
27. oktobrī Maskavā mkuša Grigo-
rija (Hirša) Mozesa (Mārtiņa) dēla
Kretcer ir atklāts mantojums, un
uzaicina personas, kam ir uz šo manto-
jumu vai sakarā ar to kādas tiesības,
kā mantiniekiem, legatarijiem, fideikomi-
sarijiem, kreditoriem u. t. t., pieteikt šīs
tiesības sešu mēnešu laikā minētai

tiesai,
^

skaitot no sludinājuma
iespiešanas dienas.

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

Rīgā, 5. aprilī 1922. g. te 1224
Priekšsēd. v. D. Cimmermans.

Sekretārs A. Kalve.

?i@as apgabali. 3. civilnodaļa,
uz dv. «es. lik. 2011., 2014. un '3019.
?i p. pamata paziņo,: k« pēc 1918. g.
24. maijā Rīgā miruša Kārļa D r e i -
maņa ir atidats manto-
jums, un uzaicina, kam It uz šo man-
tojumu, vai sakara *r to tiesības kā
mantiniekiem, legatarijiem, lideikomisa-
rijiem, «reditor. jb t. i, oietašfet šīs tie-
sības asin. tiesai in mēnešu taikā,
skaitot m li «ludiaāj. icspieš. dienas
.Vaid. Vēsta.".

Ja minētās personas savas tiesības
sagšā uzradītā termiņā ncpicteik*, t«d
viņas atzīs kā Sis tiesības «««dējušas

R'ga, 5. aprilī 1922 g- te 1258
Priekšsēdētāja v. J. Cimmermans.

Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civiln.
uz civ. ties. lik. 2011.,_ 2014. un 2019. p.p.
pamata paziņo, ka pēc 1914. g. 6. jūn.
Rīgā mirušā Teodora (Feodor) Frvderik
(Fridrich) Fridricha dēla Jaeget
(Jāger) ir atklāts mantojums, un
uzaicina, kam ir uz šo mantojumu, vai
sakarā ar to tiesības kā mantinie-
kiem, legatarijiem, fideikomisarijiem,
kreditoriem un t. t., pieteikt šīs tiesības
minētai tiesai sešu mēnešu laikā, skaitot
no šī sludinājuma iespiešanas dienas.

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

Rīgā, 5. aprilī 1922. g. te 1530
Priekšsēdētāja v. D Cimmermans.

Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabali 3. civilnodaļa,
atklātā tiesas sēdē 1922. g. 28. martā
izklausīja Rīgas pihētas valdes lūgumu
dēļ obligāciju atzīšanas par zudušu, n o-
leraa: 1) atzīt par izaicinātu obligāciju
par 4.500 r. apstiprinātu 1913. g. 23
marta zem te 244, uz nekustama īpa-
šuma Rīgas apr., Sprēstiņu muižas zem-
nieku JVļež-Svederu" mājām, zem ze-
mes gram. reģ. te 5753, izdotu no An-
dreja Andreja d. Kļava par labu Rīgas
pilsētai; 2) šo lēmumu publicēt civ. proc.
lik. 2086. p. kartībā; 3) izdot šī lēmuma
norakstu Rīgas pilsētas pilnvarniekam
zv. adv. Smidtam deļ hipotēkas dzēšanas
zemes grāmatas.

Rīgā, 31. martā 1922. g. te 886
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. pp
ievērojot zemes kredita pārvaldes lū-
gumu un savu lēmumu 1922. g. 4 ap-
rilī paziņo, ka parādnieks Jānis Modisa
,}L \., sa paradu uz obligācijas par
1,500 rbļ. apstiprinātas 1902. g. 10 15-
nijā zem Nk 262, uz nekustama ' īpa-šuma Valkas apr., Zelti ņu muižaszemnieku .Cekkul N° 39' mājāmzem zemes grāmatu reg. te 2071, izdo-tas no Jāņa Modisa d. Pāsa par labuGotfrīdam Eduarda d. i. Magnusam
- ir samaksājis 1922. g. 4. martā-bet si augša min. obligācija nevartikt izsniegta atpakaļ parādniekam dēdzēšanas zemes grāmatās, tamdēļ ka irgājusi zudumā. *

Tāpēc apgabaltiesas 3. civilnodaļauzaicina visas personas, kurām būtutiesības uz augšā aprādīto obligācijupieteikties tiesā viena mēneša &«kaitot no dienas, kad šis sludinājums
1^'h*-.Valdibas Vēstnesī "^n
»&. neSeteīkst cJļjFK

pat iznīcinātu un l īdzējam dos_ tieši»

prasi* parāda dzēšanu zemes gramsti

Rīgā, 6. aprilī 1922. g. te 1515
Priekšsēdētāja v. Veidners.

Sekretārs A. Kalye: ____
Rīgas apgabaltiesas 3. civilnod,

pamatojoties uz 1920. g._ 18. BUj MJ
kūma par vienīgomaksāšanaslīdz™un civ. pr. lik. 2060. un 2062. ?• &
ievērojot zemes kredita pārvaldes «ļ-
gurnu un savu lēmumu 1922. g-
aprilī paziņo, ka parādn. Augusts Pete
d. Briedis parādu uz obligācijas P»
1,400 r. apstiprinātas 1913. g- 18-_ ",
zem te 157, uz nekustama īpasun»
Valkas apr., Grundzāles muižas zen»
.Vec-Lejas-Binde te 10' mājam, »»

zemes grāmatu reģ. Ns 3535, iz(ļ; ,,.
Augusta Brieža par labu mrf- Ņ"»
Emila d. f. Vulfa mantojuma taisi},
ir samaksājis 1921. g- 8. aprīli,
bet šī augšā minētā obligācija ne»*

tikt izsniegta atpakaļ parādniekam "ļļ
dzēšanas zemes grāmatas tamdēļ, »

gājusi zudumā. ' „*
Tāpēc apgabaltiesas 3. civilnodai» »

aicina visas personas, kur ām >>»
sības uz augšā aprādīto_ ob"2? jis
pieteikties tiesā viena mēneša w»

skaitot no dienas, kad šis sludināju*
iespiests ..Valdības Vēstnesi", on

rāda, ka ja šīs personas not. la'Ķļ
pieteiksies, obligāciju atzīs par izm«

^un lūdzējam dos tiesību prasīt pa»
dzēšanu zemes grāmatā. ,

Rigā, 6. aprilī 1922. g. te 15-»

Priekšsēdētāja v. Veidnej»-
Sekretārs Aj6 jJZ

IlOZaDta S^Tmas^tfmJ
terson vārda, izd. no Vecauces po'<-'
priekšn. 1919. g. zem te 237. skaita'»'
par nederīgu. —-jjjjg

Nozandēta ar»&%
lekta uz Ļevas Falka m. Sapīto v»

kuru skaitīt par nederīgu.
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iii m staciia - 1 di- 1 >-1 g g 1
( Kurvītis, klūdziņu, ar sek. ; 1

mantām: 3/4 aršinu
drēbes un 136 alumīnija
karotes Atrasts Zilupe 2./2.-22. Zilupe 1—13 —

1 bikses, 1 p. šņorzābaku,
1 p. zeķu, 1 elektrisk.
kab. pulkstens, 1 dvielis,
2 gab. ziepju, 1 frencis,
1 šalle un 1 zirgu deķis. . , 6-/2.-22. . 1 —20 —

1 kažoks bez virsdrēbes,
__ 1 puisēna svārciņi, 1 vecs
3 sieviešu lietus mētelis,

1 matu pīne, 1 p. cimdu, "
1 veca šalle, _ 2 kamoliņi ,_

^diegu, 1 tūbiņa zobu «-
^* pasta, 1 g. ziepes, I bun-

dziņa ar dažādām dzelzs
naglām, 1 elektr. kabatas
lukturis, 1 gab. zoles o

Q| (1 p. pazoļu lielumā),
l p. vecu šņorzābaku, c
5 p. vecu zeķu, 3 p. <u
kurpnieku liestes, 1 pud. —

ha kurpnieku lakas, 1 kurp- <"
nieku vīle, 7 gab. zābaku ?*
rantes iegriežamo, 1 kurp- ( ?"*
nieku nazis, 1 āmurs, 3

ft 1 kurpnieku īlena spals, °
?? { 1 ķisens .i. 13./2.-22. . 1 101 —

^1 paka ar krējuma bon-
bongām un kurvis ar

^tukšu kulīti „ Vecgulbene 12./3.-22. Vecgulbene g>
__ 1 mazas bruņas ragaviņas, "
18 1 brūns papīja aizsainis M

ar 2 veciem sieviešu zā- _
baķiem un 2 vecām siev.
kurpēm Cēsis 26./S.-22. Cēsis e

Q| 1 pelēki raibas krāsas vilnas 3
sieviešu lakats Sigulda 1./3.-22. Sigulda

1 rullis pergamenta papīra. , Vecgulbene 22./S.-22. Vecgulbene
^1 p. vilnas cimdu. . . . Ieriķi 7./S.-22. Ieriķi —

M 1 lietus sargs ...... . . 10./3.-22.
1 spieķis 11./3.-22. . _
1 naudas maciņšar 1 metāla

gredzentiņu un 1 dzēšamo „,
ftf gumiju 14./3.-22. . \???" 1 p. vecu melnu vilnas

cimdu , 26./S.-22.
1 lietots lietus sargs. . . . Valmiera 15./3.-22. Valmiera
1 adas naudas maks ar

zīmuli ........ Alūksne 23./3.-S2. Alūksne
1 tukša kaste ar vāku, sar-

kanā krāsā, apsista ar
skārda stīpām un iekaltu
atslēgu . 30./3.-22.

Drāts, dzelzs, veca ... , Kruzesmuiža no 1919. g. Kruzesmuiža
[ 1 spieķis, koka Valka 15./4.-22. Valka ļ_

Kokus (nosūt. A- M. Šmidt, \ .
saņ. Alliance Trade Co.). 145539 Rīga Krasta 16./1.-22. Daugavpils Part. 12286 ~

Kumode, koka, lietota
? (nosūt. Sanavoļskis, saņ. c

<ft dubl. uzrādītājs). . . .98702 Daugavpils 25./1.-22. Baltiņi 1 67,2 o

IBa Rokas bagāža. g

a
Sainis ar sek. mantām: 1 «j

bērnu deķitis un spalvu =.
> spilvens ......88249 Rēzekne II. 14./8.-21. Rēzekne II. 1 3 &
_ I Bagāža 9063 Rīgai. 20./2.-22. Indra 2 153 1 ai
W 13412 . 10./3.-22. Daugavpils - 1 24,5 1

^
B| . 17355 Višķi 30./3.-22. . 1 45 §5
?*" 1 lietus sargs . . . L . Atrasts Daugavpils 1./3.-22. , 1 *- — —
3 1 kurvitis ar sek. mantām: . . 12,
H_ 1 tējaskanna un 1 katliņš. c
W 1 duncis, 1 banciņa ar —

O
sacharinu un 1 dakšiņa „ , 14./3.-22. ,1 — m

1 kabatas pulkstens, melna . """
metāla, ar ādas siksnas s
aproci un metāla aizsarga

^sietiņu Eglaine 13./3.-22. Eglaine 1 — l~

||||
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-%elna apnēsāta mufe . . Atrasts Je.gava I. 17./2-22. Jelgava -4E

Zaļa brezenta kareivja so-
miņa, veca zābaku birste,

.mt—tm* I
veks. dvielis ar mazu ga-
baliņu ziep., veca siksna,
vecs audekla kreklis un „

^vecas biksas » ? ,

1 kule, veca, ar sekošu sa-
turu: 1 p. nelietojamas
vecas kurpes, vecs bār-
das nazis, mazs gab. zie-
pes, veca sikna, 2 veci

a dvieļi, vecas vilnas bik-

« sas, melnas, 2 vecas bal- '
tas apakšbikses, 3 veci i
audekla krekli, I p- veci
lielu aptinamie, 3 veci t

ļfc. kabatas lakatiņi, 1 gab. 1
s' pastalādas, 1 p. vecas

pastalas, 1 vecs vilnas
«I a li 2)1 O 1 lbašliks, pelēks, 1 vecs J

brūns vīriešu mētelis,
£@ kokvilnas, 1 pelēks de-

ķis, 1 vīriešu cepure, 1
vilnas bikses, 1 vilnas
fraka, brūna, 1 trikoapakš- ?

m I bikses . ';,, ,' w Spieķis, dzeltens, lietots ... 14.//.-^. . <
Veca saplīsuse gultas sega 197880

„n pliena tāfele . . . ser. C. Jelgava 2./S.-22. Akts te 4

^Bruņa koka kastite arse- g
košām mantām: 10 marc.
pipari, 3 mārc. cietas ka- ,

^^ ^ ^ 4
M t cukura maiss ar sekošām ~

'?' mantām: 2 cukura maisi, JJ
1 pāris vecas netīras ve-
ļas, 1 zilas drēbes krāga,

^__ 2 netīras kabatas drani-
^^ ņas, 2 veci deķi, 1 p. «ļ

vecu cimdu, 2 vīles, 2 '
mārc. vāramas sāls, 1
mārc. ziepes. . .

^
. . . 8-/3.-22.

1 salmu rokas groziņš, bez
vāka, ar sekošām man-
tām: 1 sienas pulkstens S
ar bumbām un ķēdi, 1
balta porcelāna krūzīte,
1 piekafamās lampas tu-

rētājs, skārda, 1 tukša
pudele, 1 kapara un cinka
stiepulis Daudzeva 6-/4.-22. Daudzeva

" 1 vecs mētelis Atrasts Liepāja 120./2.-22. Liepāja 1| K

.Š s
H

> Sokas bagāža. 2
_i 1 šujmašīnas kāja . . . 156569 Liepāja 16./1.-22. Liepāja 1 —ļ— 24,5£

i

Bagāža 48198 Ugāle 10./12.-21. Ventspils 1 12-

'
- s

10920 Liepāja 21./2.-22. . 1 22 5 - ci
20394 Rīga galv. 10-/3.-22. . 1 15- - g
21245 „ . 15./3.-22. . 1 15 — - T.

. 21555 . . 17./3.-22. , 1 9- - %
33668 Stende 13./3.-22. Talsi 1 21 — V 2

Tukšas koka kastes . . . 14534 Venspils 11./12.-21. Oviši 14 712

i ? ( Sēra atšķaidījums priekš %
S-jc I gumijas apstrādās, (nos. »

O * ļ B. Abramsons, saņ. dubl. Ķ
»-[ uzrādītājs) . . . „ . 96477 Liepāja 10./8.-21. Torņakalns 5 6810 - ļj

Piezīme: Ja pirmā ūtrupē minētās mantas netiktu pārdotas, tad tās tiks
pārdotas otrā ūtrupē sekošās dienas:
26. jūnijā pulksten 10 no rīta Rīgā I.; 27. jūnijā pulksten 10 no rīta Jelgavā;
27. . . 10 . . Rīga preču; 27. , . 10 . . Liepāja;
26. . . 10 . . Daugavpilī; 26. , . 10 . . Ventspili;

28. jūnijā pulksten 10 no rīta Torņkalnā.

Dzelzsceļu virsvalde



Latgales apgabaltiesa, 1. clTīlnedaļa
ar šo paziņo vispārībai, ka miruša
1920. g. 25. jūlijā Makašānu pagastā,

Rēzeknes apr. piederīgā Sergeja Mak-
sīrna d. Mīvreņika privattestaments, ar
kūju testatora kustama un nekustama
manta novēlēta Fomam Sergeja d.
Mivreņikam, ar apgabaltiesas _ 1922. g.
22. februāra lēmumu apstiprināts un iz-
dots mantiniekam Fomam Mivreņikam.

Daugavp., 27. aprilī 1922. g. Ltel52/22
Priekšsēdētājs J. K a 1a c s.

Sekretāra v. i. A. M i k a 1 k s.

ainas apgabaltiesas 3. civilnod.
RlS Ves uz civ. proc. lik. 2060. un
pgmatoļoti ļev?f0jot akcjju sabiedrības
*"? 2- ^rītava Gust. Kuncendorf' ptln-
# AI„, darītava

Ernsta Friedentala
Tamf. un savu lēmumu 1922. g. 4.
lug ^nazino, ka parādniece, akciju sa-

Pfif'juui darītava Gust Kuncen-

f^ parādu
uz obligācijām:

40
pa? 10,000 rbļ. apstiprin. 1913. g.

,7 Lrilī zem te 1105, uz nekustama
"'\v\. r?iaā 2 hip. iec. zem zemes
ip?el .te765. izd. no akciju
K fiVihas Alus darītava Gust. Kun-
Wbfr ' par labu Georgam Georga d.

Senam. kura ir pārgājusi uz Emilu
vd Milleri, ka blankocesionaru,
£?rt viņu ir atkal cedējis blanko;

9i par 10,000 r. apstiprinātas 1913. g.

ot aprilī zem te H06, uzta paša ne-

vētāma īpašuma, izd. no tās pašas ak-
Sf «biedrības „A<us darītava Gust.
Kancendorf" par labu tam pašam Geor-

mtū Fārtacham, kufa ir pārgājusi uz
irailu Kātļa d. Milleri, ka blankocesio-

naru kurš viņu ir_ atkal cedejis blanko,
l «mtaksājuse, ka tas redzams no lieta
«osās ap liecības izd. 1922. g. 11. jan-
vāri bet šīs augšā min. obligācijas ue-
ļ„ tikt dzēstas zemes grāmatas tamdēļ,

1919. g. Plielinieku valdīšanas
laiku no Rīgas biržas bankas zeifa gā-
jušas zudumā.

Tāpēc apgabaltiesas 3. civilnodaļa uz-
aicina visas personas, kurām būtu tie-

itbas uz augšā aprādīt, obligācijām, pie-
teikties tiesā sešu mēnešu laika, skaitot

Bo sludinājuma iespiešanas dienas .Val-
das Vēsta.* un aizrāda, ka ja šīs perso-
nas noteiktā laikānepieteiksies, obHgac.
atzīs pat samaksātam un iznīcinātām
an lūdzējam dos tiesību prasīt parāda
dzēšanu zemes grāmatā.

Rīgā, 8. aprilī 1922. g. te 1273
Priekšsēd. v. Veidners.

Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnod.,
pamatojoties uz 1920. g. 18. marta
likuma par vienīgo maksāšanas līdzekli
un civ. proc. lik. 2060. un 2.62. pp„
ievērojot Ettas Gimkin, dzim. Lifšitc,
pilnvarnieka zv. adv. Hermana Rieche
lūgumu un savu lēmumu _ 1.922. gada
25. aprilī paziņo, ka parādniece Etta
Cimkin, dzim. Lifšitc, parādu uz obligā-
cijām:

1) par 8,000 r. 1913. g. 16. jūlijā
Jfe 1946, apstiprināta uz nekustama īpa-
šuma Rīgā, 3. hip. iec. zem zemes »-rā-
rnatu reģ. te 818, izd. no Ettas Cim-
kin par labu Blūmai Arona m. Frted-
man, kura viņu ir cedējusi blanko;

2) par 7,000 r. 1913. g. 17. jūlijā zem
Ks 1997, apstiprinātas uz ta paša neku-
stama īpašuma, izdotas no tās pašas
Ettas Cimkin. par labu tai pašai Blūmai
Friedman, kura viņu ir cedējusi blanko,
Ir iemaksājusi tiesas depozītā četrpad-
smit tūkstoši vienu simtu (14,100) rbļ
Latv. vai. dēļ augšā minēto obligāciju
parādu un procentu dzēšanas.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa uz-
aiciua visas personas, kurām būtu lie-
lības uz augšā aprādītām obligācijām,
pieteikties tiesā viena mēneša
laikā, skaitot no dienas, kad šis sludi-
nājums iespiests .Valdības Vēstnesī",
un saņemt pret minētām obligācijām
iemaksātos tiesas depozītā 14,100 r.
Latv. vai. un aizrāda, ka ja šīs
:petsonas noteiktā laikā nepieteiksies,
parādu atzīs par samaksātu un
lūdzējai dos tiesību prasīt parāda dzē-
šanu zemes grāmatā.

Rīgā, 28. aprilī 1922. g. te 1453
Priekšsēdētāja v. Veidners.

. Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnod.,
pamatojoties uz 1920. g. 18. marta li-
kuma par vienīgo maksāšanas līdzekli
anciv. pr. lik. 2060. un 2062. p. p„
««vērojot Emilijas Annas Jēkaba m.
Gangus , dzim. Ose-Osis, lūgumu un
savu . lēmumu _ 1922._ g. 28. marta
paziņo, ka lūdzēja parādu uz obligācijas
pat 10,000 r. 1913. g. 20. augustā
fern N« 2274, apstiprinātas uz nekustama
mašuraa Rīgā, 3. hip. iec. zem zemes
gtāmatu reģ. Me 2479, izdotas no Da-
ņel Oton Kaņepe, par labu Kondratijam
Afonasa d. Chrapovam, kura ir pārgā-
jusi uz Hermani Kārļa d. Kampe, kā
blankocesionaru , kurš viņu atkal cedejis
otenko, ir iemaksājusi tiesas depozitā
»ļW72 r. 35 k. Latv. vai., dēļ augša min.

obligācijas parāda un procentu dzēšanas.
Tāpēc apgabaltiesas III. civilnodaļa

"«?ciņa visas personas, kūjām būtu
«esības uz augšā aprādīto obliga-
gaciju, pjeteikties tiesā viena mē-
neM laika, skaitot no dienas, kad šis
sludinājums iespiests ,.Valdības Vēst-
?es'", un saņemt pret minēto obligāciju
%ft sātos tiesas depozītā 10,672 rbļ.
~ Kap. un aizrāda, ka ja šīs personas
noteiktā laikā nepieteiksies, paradu
ateis par samaksātu un lūdzējai dos
«esību prasīt parāda dzēšanu zemes
gramsta.

^'gā, 31. mattā 1922. g. te 1415
Priekšsēd. v. Veidners.

-—_____ Sekretārs A. Kalve.

Ariīefiu ministrijas
ārzemju pasu nodaļa

"ļu f(na Par nederīgu nozaudētu Vācijas
?1*im stmeka Ernesta Muncingera pasi,
lT.. viņam vācu sūtniecībā Rīgā,
*»• mlija 1921. g. zem te 2208

Ārzemju pasu _ nodaļas
vadītajā A. R u d z ī t.

Sekretārs M. H e n n i n g.

Ārlietu ministrijas
Srzemju pasu nodaļa

izsludina par nederīgu nozaudētu pasi
uz Vācijas pavalstnieka _ Ferdinanda
Hailer vārda, izdotu vācu sūtniecība
14. maijā 1921. g. zem te 2116.

Ārzemju pasu nodaļas
vadītāja A. Rudzīt.

Sekretārs M. H e n n i g.

Jelgavas apgabaltiesa,
pamatodamās uz sava ša gada 24. apriļa
nolēmuma, uzaicina to iestādi,
vai personu, kuras rokās atrodas pirkša-
nas-pārdošanas līguma oriģināls, pec kura
palicis parāds 1420 c. rbļ. ka pirk-
šanas sumas atlikums par labu
grafienai Nadeždai Lamsdorf
korob. 6. jūciļa 1875. g. zem te 274 uz
Talsu apr.,Sente nes pag.GaltenesNikstomu
mājām zem hip.te771,jeb kuram būtu kādas
tiesības vai prasības uz minēto līgumu,
iesniegt to šai tiesai un pieteikt
savas tiesības un prasības sešu mē-
nešu laikā, skaitot no sludinājuma
iespiešanas dienas .Valdības Vēstnesī*.

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

Jelgavā, 25. aprili 1922. g. Lte470/22.
Priekšsēdētāja v. A. Lauke.

Sekretārs Zandersons.

Jelgavas apgabaltiesa,
pamatodamās uz savu ša g. 24. apriļa
nolēmumu, uzaicina to iestādi vai per-
sonu, kuras rokās atrodas pirkšanas-
pārdošanas līguma oriģināls, pēc kufa
palicis parāds 3000 c. rbļ. kā
pirkšanas sumas atlikums par labu
baronam Arturam Hanam, koroborets
16. maijā 1885. g. zem te 284 uz
Talsu apriņķa, Lubezeres pagasta
.Rudiķu" mājām zem hipotēkas
te 166, jeb kuram būtu kādas
tiesības vai prasības uz minēto
līgumu, iesniegt to šai tiesai un pie-
teikt savas tiesības un prasības sešu
mēnešu laikā, skaitot no sludinājuma
iespiešanas dienas .Valdības Vēstnesī."

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

Jelgavā, 25. aprilī 1922. g. Lte471/22.

Priekšsēdētāja v. A. Lauke.
Sekretārs Zandersons.

Jelgavas apgabaltiesa,
pamatodamās uz savu ša gada 21. apriļa
nolēmumu, uzaicina to iestādi,
vai personu, kūjas rokās atrodas pirkša-
nas-pārdošanas līguma oriģināls, pēc kura
palicis parāds 3097 c. rbļ. kā pirk-
šanas sumas atlikums par labu
bar. Aleksandram fon Hanam
koroborets 7. jūnija 1882. g. zem
te 593 uz Talsu apriņķa, Vānes
pagasta ,Kauninu" mājām zem hipo-
tēkas Nr. 2323, jeb kuram būtu kā-
das tiesības vai prasības uz minēto lī-
gumu, — iesniegt to šai tiesai un pie-
teikt savas tiesības un prasības sešu
mēnešu laikā, skaitot no sludinājuma
iespiešanas dienas .Valdības Vēstnesī".

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

Jelgavā, 25 aprilī 1922. g. Lte476/22.
Priekšsēdētaja v. A. Lauke.

Sekretārs Zandersons.

Jelgavas apgabaltiesa,
pamatodamās uz savu š. g. 24. aprija
nolēmumu, uzaicina to iestādi vai per-
sonu, kuras rokas atrodas pirkšanas-
pārdošanas^ līguma oriģināls, pēc kura
palicis parāds 2600 c. rbļ., kā pirk-
šanas sumas atlikums par labu baronam
Georgam Pfeflicer-Frankam korobor.
22. maija 1879. g. zem te 258 uz Tukuma
apriņķa, Struteles pagasta .Pirnu"
mājam, zem hipotēkas te 990,
jeb kuram būtu kādas tiesības vai prasības
uz minēto līgumu, — iesniegt to šai
tiesai un pieteikt savas tiesības un pra-
sības sešu mēnešu laikā, skaitot no slu-
dinājuma iespiešanas dienas .Valdības
Vēstnesī*.

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

Jelgavā, 25. aprilī 1922. g. L te475/22.
Priekšsēdētāja v. A. Lauke.

Sekretārs Zandersons.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnod
atklāta tiesas sēdē 1922. g. 28. martāizklausīja Rīgas pilsētas valdes lūgumudēļ obligācijas atzīšanas par zudušāu
nolēma: 1) atzīt par samaksātu'
obligāciju par 1,530 rbļ. apstiprināt.
190i. g. 10. luhja zem te 1334, uz ne-

kustama īpašuma Rīga, 4. hip. iec. zemzemes grāmatu reģistra te 1929, izdotasno Marijas Grundberg, dzim. Drauman,par labu Rīgas pilsētai; 2) dot lūdzējai
tiesību prasīt parāda dzēšanu Rīgas-Val-mieras zemes grāmatu nodaļas zemes
grāmatās; 3) šo lēmumu publicēt civties. lik. 2086. p. paredzētā kārtībā.

Rīgā, 31. martā 1922. g. J* 885
Priekšsēd. v. Veidners.

Sekretārs A. Kalve.

Jelgavas apgabaltiesa,
pamatodamās uz savu ša gada 24. apriļa
nolēmumu, uzaicina to iestādi vai
personu, kuras rokās atrodas pirkšanas-
pārdošanas līguma oriģināls, pēc kura
palicis parāds 2100 c. r., kā pirkšanas
sumas atlikums par labu baronam
Arturam Hanam, koroborets 16. maijā
1885. g. zem N° 274 uz Talsu apr.,
Lubezeres pagasta, .Lakšu" mājām
zem hipotēkas te 156, jeb kuram
būtu kādas tiesības vai prasības uz mi-
nēto līgumu, — iesniegt to šai tiesai un
pieteikt savas tiesības un prasības sešu
mēnešu laikā, skaitot no sludinājuma
iespiešanas dienas .Valdības Vēstnesī".

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

Jelgavā, 25. aprilī 1922. g. L te469/22.
Priekšsēdētāja v. A. Lauke.

Sekretārs Zandersons.

Jelgavas apgabaltiesa,
pamatodamās uz savu š. g. 3. apriļa
nolēmumu, dara zināmu vispārībai, ka
parāds pēc obligācijas par 7000 rbļ..
kor. 19š2. g. 24. septem. zem te 2524
uz Jelgavas pilsētas nekustamo īpašumu
II. hipotēku iecirknī zem te 136a, —
atzīts par samaksātu un lūdzējam,
Jānim Strautiņam, dota
tiesība prasīt ša parāda dzēšanu zemes
grāmatas.

Jelgavā, 6.aprilī 1922. g. L. te222/22,
Priekšsēdētāja v. R. M ii 11 e r s.

Sekretārs Zand ersons.

Jelgavas apgabaltiesa,
pamatodamās uz savu 1922. g. 10. apriļa
nolēmumu, dara zināmu vispārībai, ka
parāds pēc obligācijas par 2000 rbļ.,
koroborets 1911. g. - 18. maijā zem
te 1664 uz Bauskas apriņķa, Ceraukstes
pagasta .Kalna-Tīreļu" mājām zem hip.
te 5493, — atzīts par samaksātu un lūd-
zējiem, Donas zemes bankas aizgādņiem,
dota tiesība prasīt ša parāda dzēšanu
zemes grāmatās.

Jelgavā, 1.2. aprilī 1922. g. L te541/21.
Priekšsēdētāja v. J. M a t i s o n s.

Sekretārs Zander sons.

Jelgavas apgabaltiesa,
pamatodamās uz savu 1922. g. 3. apriļa
nolēmumu, dara zināmu vispārībai, ka
parāds pēc obligācijas par 3000 rbļ.,
korob. 1911. g. 25. augustā zem te 87,
uz Eizakam Rabineram piederošo
Bauskas nekustamo īpašumu zem hipot.
te 33, — atzīts par samaksātu un lū-
dzējam, E i z a ka m Rabineram
dota tiesība prasīt ša parāda dzēšanu
zemes grāmatās.

Jelgavā, 4. aprilī 1922. g. Lte880/21,
Priekšsēdētāja v. A. Lauke.

Sekretārs Zandersons.

Jelgavas apgabaltiesa,
pamatodamās uz savu š. g10. apr.
nolēmumu, dara zināmu vispārībai, ka
parāds pēc obligac. par 6900 rub.,
korob. 1911. g. 12. janvārī zem _te 99
uz Bauskas apr., Ceraukstes pag. Ardzes
muiž. Ramaņu mājām zem hip. te 1418, —
atzīts par samaksātu un lūdzējiem, Do-
nas zemes bankas _ aizgādņiem, dota
tiesība prasīt ša parāda dzēšanu zemes
grāmatās.

Jelgavā, 11.aprilī 1922.g. Lte580/21.
Priekšsēdētāja v. J. Mati sons.

Sekretārs Zandersons.

Jelgavas apgabaltiesa,
pamatodamās uz savu 1922. g. 10. apriļa
nolēmumu, dara zināmu vispārībai,
ka parāds pēc obligācijas par 1200 rbļ.,
korobor. 1912 g. 25. aprilī zem te 1241
uz Bauskas api., Bārbeles pag. .Miliņu"
mājām zem hipotēkas te 5290, —
atzīts par samaksātu un lūdzējiem, Do-
nas zemes bankas _ aizgādņiem, dota
tiesiba prasīt ša parada dzēšanu zemes
grāmatās.

Jelgavā, 12.aprilī 1922. g. Lte 527/21.
Priekšsēdētāja v. M a t i s ons.

Sekretārs Zandersons.

MMMfciifJĀtff un skaitāma par neder.
nOZBUSBIU Latv. pase zem te 677
izd. no Vilces pag. v. uz Jāņa Kārļa d.
Strupe vārda. te 673

Jelgavas apgabaltiesa,
pamatodamās uz savu ša gada 24. apriļa
nolēmumu, uzaicina to iestādi vai per-
sonu, kuras rokās atrodas obli-
gācija, pēc ku[as palicis parāds
2353 c. rbļ. 70 k., izd. no Mlķeļa Skruziša
pirkšanas sumas atlikuma nodrošinā-
šanai par labu Augustam Lomačam,
koroboreta 30. aprilī 1898. gada zem
Nfe —, uz Jaunjelgavas apriņķa,
lizes pagasta .Mucenieku" mājām
zem hipotēkas te 903, jeb kuram
būtu kādas tiesības vai prasības uz
minēto obligāciju, — iesniegt to šai
tiesai un pieteikt savas tiesības un
prasības sešu mēnešu laikā,
skaitot no sludināj. iespiešanas dienas
.Valdības Vēstnesī".

Ja noteiktā termiņā oblig. neiesniegs,
un prasības jeb tiesības nepieteiks,
tiesa atzīs parādu_ par samaksātu un
zemes kredīta pārvaldei dos tiesību
prasīt ša parāda dzēšanu zemes grā-
matās.

Jelgavā, 26. aprilī 1922. g. Lte473/22
Priekšsēdētāja v. A. Lauke.

Sekretārs Zandersons. Mm apriņķa 6. iecirkņa miertiesnesis.
kūja kamera atrodas Bolvu muiža,
uz civ. proc. lik. 1401. p. un likuma
krāj. X. s.ēj. 1. d. 1239. p

^
pamata, ar

šo paziņo, ka pec 2. jūnija 1915. g.
mirušā 3āņa Andiēja d. P u t n i ņ a
ir palicis mantojums, kufš atrodas
Domopolespag.,Vargiiļu mājā un uzaicina
visus, kam uz šo mantojumu vai sakara
ar viņu, būtu kādas tiesības ka manti-
niekiem, legatarijiem, fideikomisarijiem,
kreditoriem un t. t.. pieteikt šīs tiesības
minētam miertiesnesim 6 mēnešu laikā,
skaitot no šī sludinājuma iespiešanas
.Valdības Vēstnesī".

Ja minētās personas savas tiesības
augšā uzrādītā termiņa nepieteiks, tad
viņas tiks atzītas ka šīs tiesības zau-
dējušas.

Bolvos, 26. aprili 1921. g.
Miertiesnesis Ronis.

latgaļa apgabaltiiu. I. diMaja.
uz clv. proc. lik. 293, 295, 298, 301,
309, 309, 311 p. o. pamata, uz Sergeja
Vasilija un Aleksandra Ivana dēla
Smirnovu lūgumu viņu prasības lieta
pret Jegoru Radionovu, par īpīsuma
tiesību at?īšanu uz pusi no .Viduči"
fermas, Baltinovas pag., uzaicina pēdējo,
kūja dzīves vieta prasītājiem nav zinā-
ma, ierasties tiesā četru mēnešu laikā
no šī sludinājuma iespiešanas dienas
.Valdibas Vēstnesī"

Ja atbildētājs noliktā laikā neieradīsies
personīgi, vai caur pilnvarnieku, tiks
nolikta tiesas sēde lietas klausīšanai
aizmuguriski. L. te 135

Daugavpilī, 11. aprilī 1922. g.
Priekšsēdētājs J. K a 1 a c s.

Sekretāra v. i. A. M i k a 1 k s.

Visam iestādēmun personām, kurām
ir zināma minētā S v o k un viņa
mantas atraš. vieta, jāpaziņo Daugavpils
apriņķa 2. iec. izmeklēšanas tiesnesim.

Daugavpilī, 12. aprilī 1922. g.
Priekšsēdētāja b. B. C ī r u 1s.

Sekretāra v. i E v. K a 1 e j i ņ š.

Latgales apgabalties. kriminal-
nodaļa,

saskaņā ar savu 1922. g. 3. aprija
lēmumu, meklē uz sod. lik. 51. p.,
657. p. 3 d., 622. p., 441. p., 636. p.
2. daļa, 469. pnj., _ 49. pnt. un
657. p. 3. d. apsūdzēto Aleksandru
Paula d. Kozlovski, Vitebskas pilsētas
piederīgo, 28 g. vecu, maza auguma,
gaišiem matiem, biezām lūpām, gludi
noskūtu seju.

Visām iestādēm un personām, kufām ir
zināma minētā Kozlovska un
viņa mantas atrašanās vieta, jāpaziņo
Rēzeknes apriņķa II. iec. izmeklēšanas
tiesnesim.

Daugavpilī, 6. aprilī 1922. g.
Priekšsēdētāja v. L a i v i ņ š

Sekretāra v. i. E v. K a 1 e j i ņ ?.

Jelgavas apgabaltiesa,
pamatodamās uz savu 1922. g. 3. apriļa
nolēmumu, uzaicina to personu, kū-
jas rokās atrodas obligācija, par
2400 rbļ, izdota no K8r|a Dāldera uz
Pelēja Klinklava vardu, korob. 1913. g.
1. martā zem te 328 uz Tal.-u apriņķa,
Pastendes pag. Strumpes mājām zem hip.
te_ 1690, — ierasties šaī tiesā viena
mēneša laikā, skaitot no sludinā-
juma iespiešanas dienas .Valdības
Vēstnesī", un saņemt, iesniedzot mi-
nēto obligāciju, šās tiesas depozītos
parāda nolīdzināšanai iemaksātos 2620 r.

Ja minētā termiņā obligāciju neie-
sniegs, tiesa atzīs parādu par samaksātu
un lūdzējam Rūdolfam Karkovskim, dos
tiesību prasīt šā parāda dzēšamu zemes
grāmatās.

Jelgavā, 4.aprilī 1922. g. Lte420/22.
Priekšsēdētāja v. A. Lauke.

Sekretārs Zandersons.

Latgales apgabaltiesas kriminal-
nodaļa,

saskaņā ar savu 1922. g. 7. apriļa lē-
mumu, meklē uz sodu lik. 51. un
453. p. pamata apsūdzēto, Antonu Jē-
kaba d. Svok, pierakstītu pie Daugav-
pils apr., M«ļinovas pag. Spruksti sā-
džas, 18 g. vecu, liela auguma, gaišiem
matiem.

Jelgavas apgabaltiesa,
pamatodamās uz savu 1922. g. 10. apriļa
nolēmumu, dara zināmu vispāribai,
ka parāds pec oblig. par 24968 rbļ. 10k.,
korob. 1911. g. 15. oktobrī zem te 1808
uz Talsu apr., Arlavas pag., Pūņu .Fried-
hof" mājam zem hip. >fe 192, — at-
zīts par samaksātuun lūdzējiem, Donas
zemes bankas aizgādņiem, dota tiesība
prasīt ša parāda dzēšanu zemes grā-
matās.

Jelgavā, 12. aprilī 1922.g. Lte590/21
Priekšsēdētāja v. J. M a ti s o n s.

Sekretārs Zandersons.

Jelgavas apgabaltiesa,
pamatodamās uz savu 1922. g. 24. apriļa
nolēmumu, dara zināmu vispārībai, ka
parāds pēc pirkšanas-pārdošanas līguma
par 4200 rbļ, korob. 1881. g. 4. maijā
zem Jsfe 400 uz Talsu apriņķa, Pūres
muiža.s .Incit" mājām zem hipotēkas
te 747, — atzīts par samaksātu
un lūdzējai, zemes kredita pārval., dota
tiesība prasīt ša parāda dzēšanu zemes
grāmatās.

Jelgavā, 26.aprilī 1922. g. Lte 525/21
Priekšsēdētāja v. A. Lauke.

Sekretārs Zandersons.

Latgales apgabaltiesas,
Daugavpils apr., 7. iec. miertiesn.
pamatodamies uz civ. pr. lik. 1401. p.
un cjv. lik. kr. X._sēj. 1239. p. un sa-
skaņa ar savu lem. 1922. g. 4. apriti
uzaicina 13. maijā 1917. g. Avsju-
kiškotu foļvarka. Pustīnas pag., Daugav-
pils apr., mirušā Jāņa Jāņa d. Marcln-
kevlča mantiniekus, pieteikt savas
mantošanas tiesības viņa kamerā —
Krāslavā, Polockas ielā J\& 8, uz nei.
atstāto mantojumu, sešu mēnešu laikā,
skaitot no šī sludinājuma iespiešanas
dienas .Vaid. Vēstn."

Pēc minētā termiņa notecēšanas ne-
kādas prasības pieņemtas netiks.

Krāslavā, 7. aprilī 1922Ļ g. N» 490
Miertiesnesis Āboliņš.

Latgales apgabaltiesas
Daugavpils apr. 2. iec. miertiesn.,
saskaņā ar savu š. g. 19. apriļa lēmumu
civ. proc. lik. 1401. p. un X. sēj.
1. d. civ. lik. 1239. p. paziņo, ka pēc
1917. g. 5. jūiijā Daugavpilī mirušās
Ludvlsas Vikentija m. Zatkovskas ir
atstats mantojums, kadeļ uzaicina visus,
kam uz šo mantojumu vai sakarā ai
viņu būtu kādas tiesības kā man-
tiniekiem, pieteikt tās _ pie minētā
miertiesneša sešu mēnešu laikā,
skaitot no šī sludinājuma iespiešanas
dienas .Valdības Vēstnesī*.

Daugavpilī, 23. aprilī 1922. g. te 48.
Miertiesnesis D « c m a n s.

Latgales apgabala tiesas,
Rēzeknes apr. I. iec. miertiesnesis, pa-
matodamies uz civ. proc. lik. 1401. p.,
uzaicina Rēzeknē. 14. sept. 1919. g.,miruša
Izraēla Morducha d. Chalta manti-
niekus pieteikt savas mantošanas tie-
sības uz nel. atstāto mantu augša
min. tiesnesim sešu mēneša
laikā, skaitot no šī sludinājuma ie-
spiešanas dienas .Vaid. Vēstn.".

Miertiesnesis A. L a i z a n s.

Ludzas apriņķa VI. iecirkņa
miertiesnesis,

kura kamera atrodas Bolvu muižā, ttz
civ. proc. lik. 1401. p. un lik. krāj.
X. sēj. I. d. 1239. p. pamata, ar šo pa-
ziņo, ka pēc mirušā 10. maijā 1920 g.
Pētera Borisa d. Sokera ir palicis ku-
stams un nekustams mantojums, kujš
atrodas Domopoles pagastā M«lnos-
Gaiļos, un uzaicina visus, kuriem būtu
uz šo mantojumu kādas tiesības, kā:
mantiniekiem, legatarijiem, fedeikomi-
sarijiem, kreditoriem un t- t., piete kt
šīs tiesības minētam miertiesnesim
sešu mēnešu laikā, skaitot
no šī sludinājuma iespiešanas dienas
.Vaid. Vēstnesī".

Ja minētās per.onas savas tiesības
augšā uzrādītā termiņā nfpieteiks, tad
viņas tiks atzītas kā šīs tiesības zau-
dējušas.

Bolvos, 21. aprilī 1922. g.
Miertiesnesis Ronis.

IV. Rīgas pilsētas vidusskola
izsludina par nederīgu nozaudētu skol-
nieku biļets zem te 349, izdotu no šīs
skolas 2. sagatavošana klases skolniecei
Ainai Sukut. te V;732

BūMudHiiSrs. '.Sin'afS
uz L. M. memiec. daļas uz mērnieka
K. Andersona vārda, skaitīt par neder.

jiozsiētsE42 i^Slā
no Turlavas pag. v. 3. maija 1920. g.
z. te 71 uz Mārtiņa Jēkaba d. Knube v.

Nfl7flHffdtn un tiek izsiudin3ra Par
llUsVUUuSiU nederīgu dienesta apl,
izd. no zemju d-ta mērn. nod. z. te 2810
31. martā 1921. g. uz Almas Sileniek v.

nUZuUOBHl Latv iekšz. pase izd. no
Griķu pag. v. 8. jūlijā 1921. g. z. te 817
uz Annas Mārtiņa m. Pelcau vārda.

ārlietu ministrijas
ārzemju pasu nodaļa

saskaņā ar vācu sūtniecīt-as lūgumu, iz-
sludin ļ par nederīgu nozaudētu Vācijas
pavalstnieces Eliies Gaedecke, dzim.
31. martā 1892. g., Kleden Kr. Stenda!
i Pr., pasi. Pase izsniegta

^
apmēram

3. decembrī 192t.g. Berlines Senebergas
policijas prezidija zem te 15374.

Ārzemju pasu nodaļas
vadītāja A. Rudzīt.

Par sekretāru V. Luzan.

Ārlietu ministrijas
Srzemju pasu nodaļa

izsludina par nederīgu Marijas Zasai
pasi te 945, izdotu 23. decembrī 1919.g,
Helsiņīorsā un nozaudētu Vācijā.

Ārzemju pa>.u nodaļas
vadītāja A. RudsiL

Sekretārs M. H e n n i e.



Tukuma apr. priekšnieka
palīgs I. iec.

īzsJudins par nozaudētu iekšzemes
pasi, uz Aizika Eliasa d. Gutmaņa
vārda, izdota no Tukuma pils. policijas
pr-ka _ zem te 4327. 20. apr. 1921. g.,
skaitāma par nederīgu.

Pilāta iecirkņa palīt, priettks,
Ludzas apr., izsludina par nederīgiem
sekošus dokumentus, kufi pieteikti no
viņu īpašniekiem par pazaudētiem:

1) zirga pase, izdota no Gavus pag.
valdes 1921. g. zem te 2955, uz Annas
SaveļjevM vārda;

2) zirgu pase, izd. no Tolkovas pag.
valdes 19".H). g. uz Ivana Jegorova v.;

3) gada apliecība, izd. no Ludzas
apr. pr-ka 5. apr. 1921. g. un apliecība,
izdota no Ludzas apr. komandanta
1921. g. ua Krievijas pavalstnieka Vla-
dimira Vatiljeva v.;

4) Latv. pase, izdota no Tolkovas
pagasta valdes 1921. g. uz Marijas
Jāņa m. Sofcolovas v.;

5) zirga pase, izd. no Višgorodas
pag. valdes zem te 2712, uz Annas
Anisimovis v.;

6) apliecība, izdota no Višgorodas
pag. v. zem te 3144, uz Annas Anisi-
movas v.;

7) zirga pase, izd. no Kačanovas pag.
valdes 1921. g. uz Dimitrija Filipa d.
Voronov» v.;

8) zirga pase, izd. no Višgorodas
pag. valdes 1921. g. zem te 2656 un
pērs. apliecība zem te 159 uz Gavriļa
Jegorova v.;

9) pagaida pērs. apliecība, izdota no
Tolkovas i«citkņa komandanta 1920. g.
az Andreja Soliņa v. 1881

Imlm aprifļa priekšnieka palīgs
izsludina par zudušiem un tapec nede-

rīgiem sekoius. dokumentus:
1) nacīoa. pase izdota no Rēzeknes

apr. pr-ka palīga zem te 4087, uz
Sergeja Matveja d. Tichomirova vārda;

2) zirga pase, izd. no Kaunatu pag.
valdes sem te 352 un atvaļinājuma
apliecība, izd. no Rēzeknes kara apr.
pr-ka zem te 51/15294, uz Boļeslava
Aleksandra d. Puncula v.;

3) atvaļin. apl., izdota no Rēzeknes
kafa apr. pr-ka zem 7792, un karantines
apliec, zem te 63466-40857, uz Pētera
Jēkaba d. Klevenčuka v.;'

4) nacion. pase zem te 6623, un
zirga pasi (te nezināms), izd. no Maka-
šānu pag. valdes uz Pētefa Stepana d.
Šeršņova v.;

5) nac. pasi, izdotu no Uzalmuižas
pag. valdes zem te 273, uz Anfisas
Moiseja m Bogdanovas v.;

6) zirga pase, izd. no Makašānu pag.
valdes zem te 903, uz Jēkaba Jezupa d.
Klauga v.;

7) nac. pase, zem te 13244, uz
Pētera Jezupa d. Skarbņika v.;

8) nac. pase, zem te 3116, un zirga
pase zem te 463, izd. no Bērzgales p.
valdes uz Antona Augusta d. Veseleva
vārda;

9) nac. pase, zem te 4967, uz Mo-
nikas Antona m. Dekšņa vārda;

10) nac. pase, izd. no Rēzeknes apr.
pr-ka palīga (te un diena nezināmi) uz
Anlona Jāņa d. Daņilana v.;

11) nac. pase zem te 9082, divas
zirga pases, izd. no Makašānu pag. v.,
dienesta apliec, no Rēzeknes virsmežn
un ieroča atļauja, no Rēzeknes apr. pr-ka
uz Sergeja Andreja d. Korzubova v.;

12) nac. pase te 5212, uz Monikas
Jāņa m. Brokau v.;

13) pagaidu apliecība, izd. ho Uzuļ-
muižas pag. valdes zem te 904, uz
Aleksandra Antona d. Kivko v.;

14) zirga pa>e, pārrakstīta uz Bata-
revskis v. (no kufienes izdota, nav
zināms) uz Kazimira Antona d. Bata-
revska v.;

15) vecā krievu pase un dokuments
par zemes pirkšanu Reintku viensētā uz
Raisās Minaja m. Afanasjevas v.;

16) nac. pase, zem te 9404, uz
Grigora Jāņa d. Budrevska v.;

17) nac. pase, zem te 12780, uz
Konstantīna Jāzepa d. Kļova v.;

18) dienesta apliecība un ieroču at-
ļauja izdota no Rēzeknes virsmežnie-
cības uz Pētefa Stepana d. Šeršņeva v.;

19) nac. pase te 7869, uz Teklas
Pētefa m. Olutnik v.;

20) nac. pase te 7041 un zirga pase
izdotas no Rozenmuižas pag. valdes
te 127,Mitrofana Miķeļa d. Derbakova v.;

21) nac. pase te _7521 un zirga pase,
izd. no Ludzas pilsētas valdes uz Samu-
šova v., kufa pārgājusi uz Viktora Alekseja
d. Greitana v.;

22) nac. pase, izd. no Rēzeknes apr.
priekšnieka palīga uz Ignata Jezupa d.
Snevela v.;

23) nac. pase te 1963, uz Elistrata
Larona d. Kudrjavceva v.;

24) nac. pase, izdota no Rēzeknes
apr. pr-ka palīga (numurs un diena ne-
zināmi) uz Annas Jekima m.Stepanovas v.;

25) zirga pase, izd. no Rozenmuižas
pag. valdes zem te 663, uz Jezupa
Vinca d. Krompana v.;

26) zirga pase, izd. no Rozenmuižas
pag. valdes zem te 376, uz Jezupa
jā;:a d. Turka v.;

27) zirga pase, izd. no Rozenmuižas
pag. v. zem te 330, uz Savelija Radiona
d. Ribakova v;

28) divas zirga pases, izd. no Saksti-
galas pag. v„ (numurs un diena nezin.)
uz Kazmera Antona d. Pauliņa v.;

29) zirga pase, izd. no Makašānu
pag. v zem te 87, uz Ābrama Romāna
d. Judina v.;

30) nac. pase, izd. no Rēzeknes apr.
pr-ka paliga (numurs un diena nezināmi)
uz Marijas Bernana v.;

31) zirga pase, izdota no Makašānu
pag. valdes zem te 345, uz Haritona
Feodora d. Seņutkina v.;

32) zirga pasi, izd. no Rozenmuižas
pag. v. (numurs un diena nezināmi), uz
Antona Ādama d. Arbidana v.;

33) zirga pase, izd. no Zvirgzdines
pag. valdes zem te 383, uz Staņislava
Ādama d. Bukela v.;

34) noraksts no Kaunatu pag. samie-
rināšanas kameras protokola zem te 11,
uz Aleksandra Jāņa d. Eisaka v.;

35) nac pase, izd. no Rēzeknes apr
pr-ka palīga (numurs un diena nezin.)
uz Jezupa Jezupa d. Batiņa v.;

36) nac. pase, izdota no Rēzeknes
apr. pr-ka palīga (te un diena nezin.),
uz Staņislava Viktora d. Veriso v.

Tukuma apr. priekšnieka palīgs I. iec
izsludina par nozaudētiem un tamdēļ
nederīgiem sekošus dokumentus:

1) Latvijas pasi, izdotu 26. maijā
1920. g zem te 699, uz Jāņa Jāņa d.
Klapkalna vārda;

2) Latv. pasi, izdotu 26. maijā 1920.g.
zem te 640, uz Almas Viļā m. Klap-
kaha vārda, un

3) zvejnieku biedrības .Zvaigzne"
biedru kartiņu uz Jāņa Jāņa d. Klap-
kalna vārda.

Latvijas faeias M® mar šo izsludina par pazaudētu un t
nederīgu pagaidu apliecību te i7Rm(li lJaunpils pag. valdes vārda uz 4 lati» "*
bankas akcijām tete ļ I63un 184?^ as

DauguļuPas-^dT^z^udīr?^nozaudētam: 1) iekšz. pasi \7a Par
valdes 24. febr. 1920. g. „£ "° *Zelmas Knsjaņa m. Menc v a„ % "*
vafinajuma apl., izd. no 6. R!P« '>
pulka komand. 22. martā 1922 „ Ka,D -
»» 17895 uz EduardaKājļad.

Bren'""LstoilGS težlilolf
ar šo izsludina par nederīgu iz-
zaudētu Ka no-

Krāslavas polic. iecirkņa
priekšnieks

Daugavpils apr., ar šo izsludina par ne-
derīgām sekošas nozaudētas pases un
dokumentus:

1) Latvijas nacionālo pasi, izdotu no
Rīgas preftkta zem te 177246, uz Au-
gusta Pētefa d. Aizupa vārda;

2) Latv. nacionālo pasi, izd. no Krās-
lavas pag. valdes zem te 348, uz
Osipa Antona d. Stola v.;

3) Latv. nac. pasi, izd. no Izabelinas
pag. valdes zem te 1547, uz Ludviga
Ādama d. Kozindas v;

4) Latv. nac. pasi, izd. no Krāslavas
pag. valdes zem te 3273, uz Helenes
Michaila m. Voronko v.;

5) Latv. nac. pasi, izd. no Rīgas
polic. IV. rajona pr-ka zem te 49093,
uz Elfrīdas Andreja m. Krastiņ v.;

6) Latv. nac. pasi, izd. no Krāslavas
pag. valdes zem te 1944, uz Osipa
Pētefa d. Teviša v.;

7) Latv. nac. pasi, izd. no Krāslavas
miesta valdes zem te 1629, uz Jankeļa
Michaila d. Harada v;

8) Latv. nac. pasi, izd. no Krāslavas
pag. valdes zem te 458, uz pils. Vikto-
rijas Jaņs m. Runvid-Mickevič v.;

9) zirgs pasi, izd. no Izabelinas pag.
valdes zem te 1244, uz JuEjana Antona
d. Spalviša v.;

10) zirga pase, izdota no Izabelinas
pag. valdes zem te 548, uz pils. Mag-
dalēnas Ltkša v.;

11) zirga pasi, izd. no Krāslavas pag.
valdes zem te 201, uz Osipa Pētefa d.
Teviša v.;

12) zirga pssi, izd. no Krāslavas pag.
valdes zem te 1073, uz pils. Franča
Franča d. Parpoca v.;

13) zirga pasi, izd. no Krāslavas pag.
valdes zem te 724, uz pils. Osipa
Ignata d. Romulina v.;

14) sirga pusi, izd. no Izabelinas pag.
valdes sem te 883, uz Michaila Mi-
chaila d. Mīloša v.;

15) zirga pasi, izd. no Izabelinas pag.
valdes zem te 1389, uz pils. Jāņa
Pētefa d. Kevlša v.;

16) zirga pasi, izd. no Krāslavas pag.
valdes zem te 1010, uz pils. Alekseja
Antona d Vorstera v.;

17) Krāslavas iec. komendanta _ izdotu
personas apliec, uz Dasjas Jāņa m.
Kopenik v., zem te 180, no apriļa m.
1920. g.ļ

18) Rēzeknes bēgļu karantines ap-
liecību zem te 66644/540, uz Pētefa
Kuzmiča d. Vslušina v.;

19) zirge pasi, izd. no Izabelinas pag.
valdrs zem te 1244, uz pils. Augusta
Osipa d. Paškeviča v.;

20) Latv. nacion. pasi, izd. no Krā-
slava» pag. v. zem te 141, uz pils.
Ludviga Jāņa d. Pizana v.;

21) zirga pasi, izd. no Krāslavas pag.
valdes zem te —, uz pils. Fēliksa
Koroļevska v.;

22) sirga pasi, izd. no Krāslavas
miesta valdes, zem te 19, uz pilsoņa
Osipa Karpa d. Karpova v. 1284

izvoltas pag. valde izsludina par no-
zaudētiem sekošu dokumentus izdotus
no šīs valdes: I) nacionāla iekšz. pasi
zem te 550, 1920. g. uz pag. Akseno-
vas ciema pils. Lazara Jāņa d. Ivanova
v. un 2) zirga pasi zem te 772,19-0. g.
uz pag. Ribačku ciem. pils. Antona
Vikentija d. Padskočija v. 1863/1873

Kirciiu pag. valde izsludina par ne-
derīgiem _sēkošus pilsoņa Aleksandra
Gmta d. Āboltiņa dokumentus, kufi no-
zaudēti Rīga 19. martā š. g.: 1) kāja
klausības apliecību, izdotu no I. Robež-
sargu rajona pr-ka 21. janv. 1920. g.
ar te 428, 2) iekšzemes pasi, izd. no Ķir-
bižu pag. valdes 17. maijā 1920. g. zem
te 598, 3) zirga pasi, izd. no Ķirbižu pa ».
valdes 9 maitā 1920. g. ar te 30/402,
4) Sveiciema mežsaimniecības pārziņa
marta mēnesī 1921. g. ar te 489. izd.
ciršanas biļeti uz 1 kub. ass malkas,
5) sieviešu palidzības korpusa tris lote-
rijas biļetes ar te 94642, 94673, 94605.

Izvoltas pag. valde izsludina par ne-
derīgu ka pazaudētu, zirga pasi zem
te 1535, 20. janv. 1921. g., izd. no šī?
valdes uz S'abodas ciema pilsoņa Mar-
chileviča Jāņa v. 1833

Elejas pag. valde, Jelgavas apr., iz-
sludina pur nederīgu, ka nozaudētu,
Latvijas iekšzemes pasi, izd. no šīs pag.
valdes 22. apr. 1921. g. zem te 830 uz
Olgas Jāņa m. Cimolonskii v - 7K(>

Kapiņu pag. valde, Daugavpils apr.
izsludina par nederīgam no šas pag.
valdes izdotus un nozaudētas: 1) Latv.
pasi te 132 uz Silvestra Andreja d
Tumova v.. 2) zirga pasi te 267 uz
Jura Andreja d. Tumova v., 3) zirga

pasi te 1453 uz Ksaverija Franča d.
Beikula v., 4) Latvijas pasi te 1064 uz
Teofilijas Staņislava m. Ostro^'skas v.,
5v Latvijas pasi te 1049 uz Donata Je-
zupa d. Trubaca v. un 6) zirga pasi
te 1273 uz Donata Jezupa d. Trubaca v.

Alsvlķa pag. valde, Valkas apr.,
izsludina par nederīgu nozaudēto Latvi-
jas iekšzemes pasi, izd. no Alsviķa pag.
valdes 10. sept. 1920. g. zem te 354
uz Olgas Jura m. Pumpit v. 616

Pilskalnes pag. valda, Ilūkstes
apr., izsludina par nederīgiem sekošus
nozagtus dokumentus: 1) iekšzemes pasi,
izd. no Lašu pag. valdes 24. sept. 1921. g.
zem te 1234 uz Vladislava Pētefa d.
Artiševska v., 2) kafa klausības apliecību,
izd. no 3. robešsargu pulka komand.
1. aug, 1921. g. zem te 13728 (ka ne-
derīgs aktiva kafa dienest.) uz ta paša
v. un 3) laulības metriku, kufas te un
datums nov zināms. 350

Strazdes pag. valde, Tai™ apr. iz-
sludina par nozaudētu Latvijas pasi
te 2009,. 1. sept. 1921. g., izd. noNur-
muižas pag. valdes uz Jāņa Friča d.
Ķimeņa v., skaitīt par nederīgu. 181

Rozentovas pag valde izsludina
par nederīgu, kā nozaudētu, iekšz. pasi
uz pilsoņa Ignata Jufa d. Zachara v.,
izd. no Rēzeknes apr. III. iec. pol. pr-ka
8. nov. 1920. g. zem te 2353. 693

Vandzenes pag. valde izsludina par
nederīgu zirga pasi zemte 128, izd no
šās pag. valdes 7. maijā 1920. g. uz
Gotirida Engelberga v. 486

Vadakstes pag. vaid» izsludina
par nederīgiem sekošus dokumentus,
kufi pieteikti par zudušiem: 1) Latvijas
pase, izsniegta no Vadakstes pag. valdes
uz Alfrēda Juja d. Remtera v., 14. sept.
1922. g

^
zem te 544, 2) zirga pase

7. marta š. g. te 301 un 3) zirga pase
27. janv. 1921. g. te 197 uz Paula
Zoraenfreija v. 332

Penkules pag. valde, Jelgavas apr.,
caur šo izsludina par nederīgu, kā no-
zaudētu personas apl., izd. no šīs pag.
valdes 12. martā 1921. g. zem te 164
uz Kristapa Friča d. Rūne v. 663

Emburgas pag. valde izsludina par
nederīgiem sekošus dokumentus, izdotus
no šās pagasta valdes uz Jāņa Ermaņa
d. Zariņa v.: 1) iekšzemes pasi te 727,
22. okt. 1920. g., 2) zirgu pasi te 70,
4. jūn 1920 g. 4/2

Kalnciema pag. valde, Valkas apr..
izsludina par nederīgu nozaudētu bezter-
miņa pa i uz Aleksandra Karlines d. Si-
pana v., izd. no Annas pag. valdes 22. okt.
1920. g. zem te 1126. 235

Kalnciema pag. valde. Valkas apr.,
izsludina par nederīgu nozaudētu Latv.
pasi, izdotu no šās pag. valdes 1. sept
1920. g. zem te 338 uz Juliusa Andrej»
d. Vīksniņa vārda. 188

Veebrenguļu pag. valde izsludina
par nederīgiem, kā nozagtus 25. martā
š. g. Rīgas stacijā, vagonā, līdz ar formas
manteli, sekošus dokumentus, izd. uz
pulkv.-leitn. Edgara Rūdolfa d. Sukura
vārda: 1) Latvijas iekšzemes pasi, 8. dec.
1921. g. zem te 520, izd. no Vecbren-
guļu pag. valdes, 2) Lāčplēša kafa ordeņa
domes apliecību zem te4310 un 3) Vec-
brenguļu pag. aizsargu nodaļas priekš-
nieka apl. zem te 193/4123, izd. no
Valkas apr. pr-ka pal. 15. nov 1921. g.

Reņģes pag. valde izsludina par ne-
derīgu iekšzemes pasi te2128, izsniegtu
no Ezeres pag. valdes 6. aug. 1920. g.
uz Friča Friča d. Treiguta v. 697

Reņģes pag. valde izsludina par ne-
derību iekšzemes pasi te 1456, izsniegtu
no Ezeres pag. valdes 16. jūl. 1920. g.
uz Amālijas Jāņa m. Veisberg vārda,
dzim. Ozoliņ. 659

Nīgrandes pag. valde izsludina par
nederīgu, ka nozaudētu, kafa klausības
apliecību, izd. no 12. Bauskas k. pulka
16. marta 1920. g. zem te 332 uz Kriša
Indriķa d. Berga v. fi92

Skultes pag. valde izsludina par ne-
derīgu pazaudētu zirgu pasi uz Pētefa
Buša vardu, izdotu no šās pag. valdes
5. marta 1920. g. zem te 115.

Meimuizas pag. valde. Daugavpils
apr., izsludina par nederīgam kā nozau-
dētas, izd no Ungurmuižas pag. valdes
uz Jāņa Indriķa d Ozoliņa vārdu Latv.
pasi 11. janv. 1921. g. te 2317 un zirga
pasi 22. febr. 1921. g. te 1442. 743

Livīnu pag» valde izsludina par ne-
derīgu ka nozaudētu personas pasi zem
te 1299, izd. no šīs pag. valdes uz
Bubj.-na Staņislava Antona d vārda.

Unguru pag. valde izsludina par ne-
derīgu Latvijas pasi te 265, 13. aprilī
1920. g., izdotu no Unguru pag. valdes
uz Kārļa Andreja d. Viganta vārdu
kuru viņš ir nozaudējis. 405

Skrudallnas pag valde izsludina
par nederīgu pazaudētu Latvijas pasi
te 989, izdotu no Skrudalinas pag.
2. aug. 1921. g. uz Stepana Karpa d.
Nikitina vardu. 463

Vildzmuižas pag. valde izsludina pat

nederīgiem nozaudētus sekošus no viņas

izdotus dokumentus: 1) zirga pasi zem

te 630 uz Donata Jezupa d. Micuļav.

un 2) nacionālo pasi zem X? 234 uzJe-

zupa Antona d. Upenika vārda.

Lubejas pag. valde izsludina par

nederīgu nozaudētu pasi, izdotu Jānim
Vilķim piederošai ķēvei no Vestienas
pag, valdes 2. jūnijā 1920. g. zem te379.

Tukuma mežk-ga pag. valde, Tuk. apr.
izsludina par nederīgu zirga pasi, izd.
Krišam Zandbergam (te un kādas
iestādes nav zināms), kufa pieteikta par
nozaudētu. 1Ģ7

Vainižu pag. valde. Valmieras apr.,
izsludina par nederīgu, kā pazaudētu,
iekšzemes pasi, izdotu no šas pag. valdes
1920. g. 14. jūnijā zem te212 uz Mildas
Jāņa m. Llepiņ v. 22?

Mūrmuižas pag. valde, Talsu apr.
izsludina par nozudušu un nederīgu
Latvijas iekšzemes pasi zem te 834, iz-
dotu no šejienes pag. valdes 6. maijā
1920. g. uz Valdemāra Zaņa d. Berg-
mana vārda, 684

Griķu pag. valde izsludina par ra.dušiem sekošus az Jansona Jāņa Friča
d. vārda izdotus dokumentus: Latvijas
pasi, izd. no Kuldīgas pag. valdes 4 auj
1920. g. te 372 un zirga pasi, izdotii
uz t» paša Jansona vārda no Griķu pas
valdes 9. jūlijā 1920. g. te 33. 5$

Stelpes pag. valde izsludina par ne-
derīgām nozaudētas iekšzemes pases
izdotas no Stelpes pag. valdes: uz Ati!
dreja Jāzepa d. Vadzis vārda K; 272
noll. apriļa 1920. g. un uz Mārtiņa
Mārtiņa d. Veisis vārda te 173, 10. apr.
1920. g. un uz Jāņa Mārtiņa d. Vanasi
v. te 1095, 13. dec. 1921. g. 94

HtVPffllrfofof uu skaitama par nedēt.
ilU&UUUClU Latv. iekšz. psse.izd.no
Turlavas pag. v. 12. aprilī 1920. g. zem
te 23 uz Kārļa Friča d. Augusta vārda.

Bflzauflētau"^noš
linu pag. v._ 29 i<?nvarī 1920. g. zem
te 385 uz Pētefa Snman vārda.

nn7Hnrffltn un izsludina par neder,
U&UUUtSlU 12. Bauskas kam. pulka

kom. atv. apl. izd. 16. martā š. g. uz
Mārtiņa Jāņa d. Kārkliņa vārda. te570

Kr.-Misas pag. valde izsludina par
zudušu bijuša kareivja Jāņa Jāņa d.
Feidmaņa kafa klausības apliecību, izd.
no 3. Jelgavzs kājnieku pulka koman-
diefa 1921. g. 23. martā zem te_3193.

Šenbergas pag. valde izsludina par
nederīgam sekošas Latvijas iekšz. pases:
uz Andreja Mārtiņa d. Rozena v. zem
te 974 15. martā 1920. g. un uz Kates
Andreja m. Rozen vārda zem te 643
10. martā 1920. g., izdotas no Saikovas
pag. valdes, Cēsu apr.; mīnētas pases
pieteiktas par nozaudētam. 386

Burtnieku pag. valde izsludina par
nederīgam nozaudētas: 1) zirga pasi,
izdotu no Rūjenes pils. valdes 17. dec.
1921. g. zem te 18 Jānim Kaže, pēc
tam pārrakstītu uz K. Grēna vārdu, un
2) personas pasi uz Kārļa Gusta d.
Grena v, izd. no šās pag. valdes
10. apr, 1920. g. zem te 838. 428

Rozentovas pag. valde izsludina
par nederīgu, kā nozaudētu, zirga pasi
uz Rozentovas pag Ginkolno muižas
pilsonim Antonam Svilpa piederošs
zirga: melnas spalvas, 15 g. veeu,
augums 1 atš. 14 vērš. Minēta pase
nozaudēta Preiju miesta, dec. 1921. g.,
no kurienes un kam izdota pase, n»v
zināms, bet pie zirga pirkšanas ir aplie-
cinata uz pils. Svilpa vārda. 660

fiera pag. valde izs'udina par nede-
rīgu, kā nozaudētu, Labijas pasi, izdotu
no viņas 20. jul. 1920. g. zem te 37 uz
Eduarda Jāņa d. Kalniņa vārda. 357

Kolupas pag valde izsludina par
nederīgu nozaudētu zirgu pasi, izdotu
no šas pag. valdes 1921, g. 16 febrzem te 14i 2 uz pils. Jezupa Antona dSalkovska vārda. jjgg

Lielsesavas pag. valde ar šo izsludma par nederīgu nozaudētu Latv iekšzpasL izdotu no šās pag valdes 16. \ūn.
1920. g zem te 378 iiz Emīlijas Ģedertam. Pelud vārda.

Līvānu pag. valde izsludina parnederīgu, kā pazaudētu, iekšzemes nacpersonas pasi zem te 1205, izdotu noLīvānu pag. va'des 14. martā 1922 euz Pētera Ādama d. lesajrjrt. j.gjj
Bornsmlndes pag. viTde izsludina

Kolberga pag valda ar šo atsauc
te! at^'T

ieViet
°»Vi"d- VēSta"te 47, attiecība uz Ivana Matveia dBikova nozaudēto pasi zem te 113T iominēta pase atrasta 210

Rosbeķu pag. valde izsludina n-,rnederīgiem, kā nozaudētus: 1) LntvHaeKSzemes pasi izdotu no šīs Jig S]92l.ļ. zem te 367; 2) zirga pasi '
izdno s.s pag. valdes 6 n^tS».

iZTotu^
noVgL

kara
,^-^^bu,

X[ febr 1922^
PlUetl8 ko™"danta

gustaeb jufa
l9

d.JeSna?rvāfda!™^

KursiSu pag. vajde izsludina par ne-
derīgām: 1) Latv. iekšz. pasi, izd. no
Šīs valdes 11. apr. 1920. g. zem te 432
uz Libas Siller v.; 2) kafa klausības apl.,
izdotu no 11. Dobeles kajn. pulka kom.
1920. g. zem te 120 uz Friča Ermana
d. Bāļiņa v. 707

Arlavas pag valde Talsu apr., izslu-
dina par nederīgu pazaudētu iekšz pasi,
izd. no Talsu apr. pr-ka pal. I. iec. 3. maija
1920. g. zem te 1035 uz Emmas Jāņa
m. Dravniece v. 687

Liepas pag. valde ar šo izsludina
par nederīgiem sekošus dokumentus,
kufi pieteikti par nozaudētiem: 1) iekšz.
pasi, izd. no Rīgas II. pol. iec. 7. jebr.
1920 g. te 88090, uz AJbertines Pētefa
m. Muižniek v. un 2) Pēterim Pētefa
d. Kornelim no Cēsu apr. pr-ka I. iec
pal. 27; maijā 1921. g. te 6498, izdoto
iekšz. pasi un kafa kļaus. izp. apl., izd.
no Cēsu kafa apr. pr-ka 26. maijā 1921. g
te 6454. 381

Līvānu pag. valde izsludina par ne-
derīgiem nozaudētus sekošus dokumen-
tus: 1) iekšz. pērs. pasi zem te 809,
izd. no Līvānu pag. valdes uz Silvestra
Jāņa d Grigorjeva v.; 2) zirga pasi zem
te 280, izd. no tās pašas pag. valdes
uz ta paša Grigorjeva v. un 3) zirga
pasi uz Mārtiņa Ubeļa v., izd. no Ko-
lupes pag. valdes ar atzīmi par zirga
pirkšanu no Silvestra Jāņa d. Grigorjeva.

Latvijas ārzemes pasi
izdotu no Varšavas konsulāta Q . '„
1921. g. zem te 135/381 uz Sal'nm '"*
Markusa B i r k h a n «Jgidļ ^te

VIdrISu pag. va^TRĪgiraļrīrATrsludina par nederīgu zirgu pasi tdmno šas pag. valdes 9 janv 'luor,
zem te 21 uz Simana Kalni ņa Tšl
kufa pieteikta kā pazaudēta. «?

Ezeres pag. valdTlzs]itdTrta~̂ :zaudētu un ne-erīgu kaa klausības »niIzd. no 10. Aizputes pulka komanda23. marta 1921. g. zem te 4307 ,,
Miķeļa Jāņa d. Svabe vārda. ļņģr

Braslavas pag. wa«V^aW
apr., izsludina par nederīgiem sekošusdokumentus, kuri pieteikti pir zaudētiem
1) Latv. pasi, izd. no šīs pagasti valdei
12. jūn. 1920.g. zem te 377 uz AuZ
Friča d. Krieviņa v. un 2) apliecību Mrkafa klausības izpildīšanu, izd. no Vid-zemes divīzijas staba pr-ka 13 marlj
1920. g. zem te 2650 uz Augusta Friča
d. Krieviņa v. ]„

NflT9Niiētt un kaitami par nederīgiem
llUidUllEli sekosi no Dikļu pag. vaid.
izdoti dokumenti: 1) zirga pase zem
te 217 —20. maijā 1920. g. uz Augusta
Kalniņa vārda; 2) zirga pase z. N?85-
19. maijā 1920. g. uz Jāņa Antona d.
Gulbis v.; 3) Latvijas pase z. J& 1113—
30. sprilī 1920. g. uz Emilija» Kārļa m.
Dūnii v.; 4) Latvija: pase z. te 655 -
31. martā 1920. g. uz Natālijas Jēkaba
m. Šutiņ v.; 5) Latvijas pase z. te 65 —
23. martā 1920. g. uz Antona Jēkaba d.
Gulba v.; 6) Latvijas pase z te 1229—
17. jūlijā 1921. g. uz Ernesta Pētefa d
Knospiņ v. NsJĢļ

NfVJDiirinfi «n skaitāma par nederīgu
IMdUIlBIll dienesta apl. uz II sk, mēr-
nieki J. Grauda v„ izd. no mērniecība*
nodaļa 31. martā 1921. g. zemN° 2164 -

itoUllŠtO kāļa aļr
'

prka
" 4. novembri

1921. g. zem te 178/47430 uz Gabrieļ»
Ābrama d. Hercenberga v., dz. 1900,J'
skaitīt par nederīgu. teTof-

Nozaudēta \£Tsr£&
pref. uz Adsma Semjona d. Vežatu V,

kuru skaitīt par nederīgu.

«OZttllttētuESTJBAb
nod. uz Havas Akselrod vārda, «UP
skaitit par nederīgu. ??

Homudēto arnfKAS
priekšnieka uz Jāņa Vasiļevska «»*

kufu skaitīt par nt-derīgu ____^-~-

īnatiti SXW«.Vfe-;
Einilijas Hrapān vārdu, kufu skaitīt p
nederīgu. ^___ _̂ —^

ta* nfLaug^s"ļf^
JLūcijas Puchaļskas vārda, kūju ss»'

par nederīgu. ___ ___—--

tauita n-oSS^rSJ
Šoras Peras Peisachovič vārda, kuru
tīt par nederīgu. . '

Nozaudēta;:, SSU*?
leivšz mes pase, izd. no Skrundas -^
vides 10. m ijā 1921. g. zem W-
uz Zita Anša d. Ļaugaļa j[ājda^__<

^īwM^Z?w$S
matidiefa 5. janv. 19-0. g- zet? ,, kaļ*
Jānim Mārča d. Zviedram izJota
klausības apliecība.
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