p,, . valdības Vēstnesi* sitot no 1. Janvāra:
Saņemot ekspedīcijā:
rsrfci-kap.

,*I —

un pa pastu:
Piesūtot mājā
. 90 rbļ. - kap.
Mmēnesi
saņemot
nomani:
£8 tscv«ķa
P*

atkal? gfdeve i'3

75

.

.

Sapulce.
• atvijas Satversmes
1922. g. 15. jūnijā
sēde
Ministru kabineta
202,
Pikoiutns K2
J 922. g. 15. jūnijā
par pārgrozībam_ „pagaidu notei
kūmos un tarifa preču pārvada
šanai".
lietas.
Rīkojums Latvijas satiksmes

Rīkojums par musinošām aģitācijām.
Rīkojums par »Latvijas _ iekšējā 1920. g

nepārdotam

aizņ ēmuma"

obliga

cijām.
valdības
Takse par

velkoņu
sanu Ventspils ēsta.

nodarbina

Latvijas

Satversmes Sapulce
Sede

16. jumja.

Sēdi atklāj prezidents J. Čakste
pulksten 10.15.
Dienas kārtībā valsts budžets. RefeApspriešanā nāk
rents J. Vārsbergs.

izglītības

ministrijas

bu-

džets.
Ministru prezidenta Z. Meieroviea ierašanos sēžu zālē saņēma ar plaukšķinā-

lasījās valdības

Kantoris

Redakcija:

pavēles.
1922. g. 15. jūnijā.
Satiksmes ministrs
J.Pauļuks.

Rīkojums Nr. 202.

Rīkojums

Liepājas

stacijas ierakstāma „Līga-

\. ar

Līgates_ stacijas ieslēgšanu tiešā

tieša Preču

Iekšlietu ministrija atļāva uzsākt darbību politiskai partijai .Latgales darba
partija\
Dibinātāji: Jezups Rubuls,
dzīv. Rēzeknē, Dārzu ielā N» 18, Mārtiņš
Abbuls, dzīv. Daugavpilī, Zaļā ielā Ns 15,
stacija.
Pēteris Šadurskh, dzīv. Rīgā, Ģertrūdes
Latvijas dzelzsceļu galvenais direktors:
ielā M 10/12, dz. 18, un c.
B ļ o d n i e k s.
Paziņodams augšējo apriņķu un poliFinansu direktors: V. Bastjans.
cijas priekšniekiem, uzaicinu, atļaut miEksploatacijas direktors : T. D u m p i s. nētai partijai noturēt sapulces, neprasot
nodaļu reģistrēšanos apriņķos, bet gan
pārliecinoties par to, vai sapulču sasauRīkojums.
cēji tiešam rīkojas partijas centrālās koTā ka aģitācija par izceļošanu uz Bramitejas uzdevumā. Sapulču sasaucējiem
ziliju un visādi mulsinoši pareģojumi par
jāievēro attiecīgie likuma noteikumi par
asins kariem un pasaales bojā iešanu sapulču sasaukšanu.
nemitējas, bet arvienu vairāk atgadās
Iekšlietu ministrs A. Kviesis.

Sakarā ar to:
') Latvijas-Krievijas konvencijas
.Papildinājuma pie līguma par tiešu
satiksmi ua preču vagonu lietošanu
142. lapas pusē Latvijas dzelzsceļu
staciju sarakstā (kā krievu, tā latviešu
tekstā) pgc Meitenes stacijas zem
%; ļ?. ^rakstāma „Līgate".
Utvjjas-I gai'nijas konvencijas « Papildinājumā pie līguma par tiešo
satiksmi un preču vagonu lietošanu"
J 21 lapas
pusē Latvijas dzelzsceļu
t '
Vāciju sarakstā priekš precēm pec

c) privātiem par katra viensšejīgu

rindiņu

Izglītības ministrijas

direktors J. Ieva.

Visām iestādēm, kas saņēmušas komisijā tāļakpārdošanai « Latvijas iekšējā
1920, g. 4°/o auņēmraina ar prēmijām"

divos eksemplāros par tām obligācijām,
kuras uz 1. jūliju_ 1922._g. palikušas nei ārdotas, kā ari jādod pārskats par visām
pārdotām.
Aktos obligatoriski jāuzskaita
ciju sēriju un biļešu numuri.

obligā-

obligācijas.
*6 5560.

A.Kārkliņs.
Nodaļas priekšnieka v. Pūrs.

Vaidibas iestāžu

paziņojumi.
g. 4°/o aizņēLatvijas iekšējā 1920.
biļešu ttraza
un
prēmiju /izloze

muma"
notiks 1922. » 1. j«Uja, Pļķst. »ļ*«J
MKoiaja
nacionālā teātra telpas, Rīga,
ielā. Izloze publiska.
J6 oo47.
Rīsā 1922. g 13. jūnija.
Āboltiņš.
biedrs V.
Finan
Finln u ministra
kredļta departamenta grjkto»

—

.

mācības

līdzekļu

rakstos jūlija sākumā.
Nodaļas techniskais vadītājs
V. M i e z ī t s.
Darbvedis R. E1 c s.
Tirgu saraksta papildinājums.
Iekšlietu ministrija
š. g.
10. jūnijā
atļāvuse noturēt nedēļas tirgu pa trešdienām Talsu apriņķī, Spārnes pagastā
pie Spārnes stacijas.
Rīgā,

1922. g. 14 jūnijā,

rk 107195.

Pašvaldības departamenta
direktora palīgs P. Radziņš

Lauku nodaļas vadītājs
K. Freyvalds.

Lettiske Vicekonsulat, Narvik, Norway.
Telegramu adrese: Schaitenstein,

IsceSSanas.

Narvik, (Norway).

Rezolūcija

J* 2403.
1922. g. 14. jūnijā.

Jaunatvērtās Latvijas konsularaģenturas

Glasgovā:
Latvinn Consular Agencv,

Saskaņā ar

Latvijas

universitātes organizācijas

padomes izdarītām vēlēšanām «pstiprinu sekošus
personas par fakuitatu sekretāriem nākošam 1922./23.
78, St. Vincent Street, Glasgov. mācības gadam:
arehitekturas fakultāte — docentu A. Krūmiņu,
inženierzinātņu fakultātē — docentu A_Siksnu,
Paziņojums.
mechanikas
fakultātē — docentu E
Āboliņu,
Dzelzsceļu virsvalde paziņo, ka jaunās ķīmijas fakultātē — docentu M. Prīmai;i, laukvilcienu sarakstu grāmatiņas 1922./1923. g. saimniecības fakultātē — docentu P. Kulitānu.
P,
Pņ ;
atē - docentu
tiek pārdotas privātiem var 25 rbj, gabali medicīnas
' veierinsTiiRG -','aa fakultāte ~ docentu A. PēIzst'eļu virsvaldē Gogoļa iela Ne 3, tersonu, matemātikas un dabas zinātņu
fakulistaba Ne 109a.
tātē — docentu N. Maltu, tautsaimniecības un
tiesību
zina'ņu fakultātē — docentu K. Dišleri,
Dzelzsceļu virsvalde.
filoloģijas
un
filozofijas
fakultātē
— docentu
E. Blēsi un teoloģijas fakultātē docentu L. AdāPilsoņu saraksts, kas atrāvušies no
mo vicu.
kara klausības Izpildīšanas.
Izglītības ministrs A. D a u g e.
Kanclejas

Zemāk
sarakstā
minētos
pilsoņus
izsludinu par tādiem, kas atrāvušies ko
kāja

klausības

izpildīšanas

1921.

28. septembra likuma kārtībā.
Ja Kādam būtu zināms, kur

pārvaldnieka

vietā

D 0 k t e r s.

g.

Valdības vietējo
iestāžu rīkoiumi.

zemāk

sarakstā minētie pilsoņi tagad uzturas,
tad iūdzti
par to nekavējoties paziņot
vietējai policijai noskaidrošanai un pa-

Paziņojums.

ziņosmai man, kāpēc tie nav ieradušies
uz kara klausības izpildīšanu, bet vajadzības gadījumā arestēšanai un nogādā-

Izmainot savu ziņojumu, kas publicēts
pagājušā gada „ Valdības Vēstnesi" Ne 184
šanai vietējā kara apriņķa priekšnieka par dienu noteikšanu, kādās tiek izdarītas
rīcībā.
naudas operācijas, Jaunjelgavas apriņķa
1. Pesezkijs, Jānis Staņislava d., leitis, valde ar šo paziņo, ka sākot ar š. g. 10. jūzemkopis, dzim. 1901. g, 9. maijā, agr. niju visas naudas operācijas, kā iemakdzīves vieta Lielsesavas pag. Jeigavas sas, tā arī izmaksas tiek izdarītas katru
apr., pēc ievāktām ziņāra dzīvo Lktavā, dienu apriņķa
va'dss telpās no pīkst.
2» Lejava, Žanis Jāņa d, latvietis, 9—3 dienā.
dzim. 1901._ g. 19. janvārī, agr. dzīves
Jēkabmiestā, 1922. g 14. jūnijā.
vieta Jelgavā, Skrīvera ielā A6 38.
Jaunjelgavas apr. valdes
3. Stabulits, Eduards Jura d., latvietis,
priekšsēdētājs G. Ziemels.
dzim. 1901. g. 25. oktobrī, zemkopis,
Darbvedis P. L ā p i a š.
agr. dzīv. vieta Vecumuižas pag. Bauskas
apriņķī.
4. Valdmans,

zemkopis,

Ernests Friča d., latv.,
dzim. 1901. g. 16. jūlijā,
vieta Auru pagasta Jelgavas

Valdības darbība.

agr. dzīv.
apriņķī.
5. Šiliņš, Rudolls Krišjaņ* d., latvietis,
dzim. 1901. g. 16. februārī, agr. dzīv.

Ministru kabineta sēde

1922. g. 15. jūnijā.
vieta Bukaišu pag. Jelgavas apr.
1. Pieņem likumprojektu par valsts
6. Grablovskis, Vitis Anša d , latvietis, zemes bankas ķīlu zīmju renšu procentu
dzim. 1898. g. 7. fcbruari, agr. dzīv. un nolemj to iesniegt Satvtismes Savieta' Kalnciema p?g. Jelgavas apriņķī, pulcei.

atronas padomju Krievija.
7. Abramsons, Zamuels (Šmuels) Idel

Markusa d,, žīds, aptiekārs, dz. 1897. g.,
agr. dzīv, vieta Jelgava, Ltelajā iela
Ne 42.

8.

Paziņojums.

.

š. g. 12. jūlijā._ Iepriekšēju pieteikšanos
nepieņem. Tuvākas ziņas būs visos laik-

šādi musinātāji, siudiuāiāji un klausītāji,

pamata pa pastiprinātas apsardzības stāvokļa laiku par nepamatotu un uztraucoša
baumu izplatīšanu.
Rīgā, 1922. g. 14. jūnijā.
J* 1475.
Iekšlietu ministrs A. Kviesis.
Administratīvā departamenta

10

rokdarbu darbnīcās vasaras darbi sāksies

uzdodu visiem apriņķu priekšniekiem un
Adreses:
pilsētu prefektiem vainīgos saukt pie
Jaunatvērtā _ Latvijas
vice-konsulāta
likumīgas atbildības uz 1920 g. 5. īso
Narvika, Norvēģijā:
vembra obligatorisko noteikumu Jv? 135552

Krievijas,

satiksmē ar
to»
Pinijas
un Lietavas dzelzsceļiem Līgans staciju .

slējīgām rindiņām
.... 180 rbļ. — kap.
par katra tālāka rindiņu . .
6 . — .
b) citām iestādēm un amata personām, par katra vienslejigu
rindiņa
8 , — .

Skolotāju ievērības.

3) Rīkojumā No 100 par Latvijas-Listavas tiešo satikmi 7. lapas pusē
Latvijas dzelzsceļu staciju sarakstā
pec Liepājas ierakstāma Līgates

Kredita departamenta direktors

!*satiksme ar Krievijas, Igaunijas un
««tavas dzelzsceļiem.
,.Ar 1; jūniju 1922. g. lieku priekšā ie-

ekspedīcija

a) tiesa sludinājumi līdz 30 vien-

Paziņojums.

tes" stacija un

Rīgā, 1922. g. 15. jūnija.

Nr. 203

1922. g. 15. jūnijā.

dienas

^^^

1922. g. 15. jūnijā
Nepārdoto obligāciju akta sastad:šans
par pārgrozibām .pagaidu noteikumos izdara komisija, sastāvoša no 3 personām;
un tarifā preču pārvadāšanai".
resp. atbildīgas
iestādes priekšnieka,
Sakarā ar rīkojumu *fe 188 par preču personas, kas saņēmusi obligācijas koalfabētiskā nomenklatūrā un klasifikācijā misijā, vai kas bij nodarbināta pie obliparedzēto koku un kokmateriālu sadalī- gāciju pārdod anas, un viena persona no
šanu pagaidām 3 kategorijās (Sk. ,Valvietējām pašvaidības iestādēm; šīs perdības Vēstneša" š. g. 17. maija K» 188 sonas apliecina akta pareizību ar saviem
šo dzelzsceļu virsvaldes rīkojumu krā- parakstiem un iestādes zīmogu.
jumu š. g. j*21) lieku priekšā Bpagaidu
Akta oriģināli par nepārdotam, ka arī
noteikumus tm tarifu preču pārvadāšanai" pārskati par pārdotām obligācijām ierakvēl izlabot sekosi:
stītā paketi nododami vēlākais 30. jūnija
§ 79. p. 7. piezīmē par maksas aprē19iJ2. g. uz pasta an_ pasta _ kvīte jāglabā
ķināšanu 40 kap. apmērā ps _r katru 10 kg. minētai iestādei ka piersdijuma dokuII. kategor. kokmateriālu pāilādēšanu —
ments. Nepārdotas obligācijas, par kuram
.H. kategorija" jāizlabo par III. katenebūs sastādīts attiecīgais akts, ka ari ja
goriju".
akts nebūs nodots ierakstīta paketa uz
Dzelzsceļu galvenais direktors
pasta un apstempēlets ar pasta stempeh
K. B} o d n i e k s. noteiktā datuma, tiks jizskātītas_ ka pārFinansu direktors V. Bastjans. dotas un naudu iekasēs no iestādes.
Pēc š. g. 30. jūnija līdz attiecīgam rīpārdot
kojumam neviena iestāde nedrīkst
Apstiprinu.
iekšēja
.Latvijas
1922. g. 15. jūnijā.
komisijā pieņemtās
prēmijām
Satiksmes ministrs
1920. g. 4% aizņēmuma ar
J. Pauļuks.

Sludinājumu maksa:

:
Rīgā, pil! m 2. Tei. JA 9-89 %^^^^^^ Rīgā, pilī M 1. Tel. te 9-57
Runas stundas ao H—12
^T^^^iT
no puiksteū 9—3

obligācijas, jāsastāda š. g. 29. jūnijā akts

Apstiprinu.

un

JļM^l^^^e.

Rīkojums.

un

un

JU^^m^^

šanu.

Valdības rīkojumi

svētku

oficiāls
svētdienas laikraksts

^*

iznāk katru dienu, izņemot

Skadiņš,

Alfrēds

Andreja

d.,

lat-

vietis, dz. 1897. g, 28. kbruarī, agr.
dzīves vieta Kroņs-Misas pag. Bauskas
apriņķī, nenokalpoejis gadu nacionāla
armijā.
9. ArHrejevs, Georgs Ivana d., krievs,
dzim. 1898. g. _ 6 aprīlī , agr. dzīv. vieta
Jelgavā, Vecaja iela Ms 8,
Jelgavas-Bacskas kara apriņķa
priekšnieks pulkvedis Zeltiņš
Darbvedis kara ierēdnis E i c h m a n i s.

2. Atsvabina no amata, uz paša lūgumu, miertiesnesi pie Rīgas apgabaltiesas Bernhardu Stūri.
3. Ieceļ: 1) Jēkabu Knl n iņ u par
Liepājas apgabaltiesas locekli hu 2) Jēapgabalkabu Strazdu
par J<;i
tiesas priekšsēdētāja biedri.
4. Atsvabina no amatierr sevišķai izmeklēšanas komisijai dzeksc^Ju virsvaldes

centrālās materiālu apgād'bas lietā ar
i-komanizmeklēšanas tiesnešu tie;
dētos Jēkabu Jekumu, Andreju Grāveri un Kārli Kļaviņu.
5.

Pieņem noteikumus

par nokalpoto

' —~™"""~~—^—-——————————

Apstiprinu.

Rīgā, 1922 g. 2 . jūniji

Finansu ministra biedrs

Takse

^ Rieksti ņi .

ostā.
par valdības velkoņu nodarbināšanu Ventspils
~

=

j

—āSĪ=īow

āī=ā5

Ē5T^5

tonnu

reģistru

Brutto

.00.^00

ooi-= 50o

_

_

|

A

^

<v ss'- -r *sr ^ā^šF^rtrs>°ļsr
Zelta
'I

Zelta
frankus

frankus

1

I.

Par

kuģu

1.

Par

kuģu

frankus

frankus
,

- ,.
Zelta
frankus

Zelta
frankus

-

,

7„uZelta
frankus

ļ

7pita
Zdta
trankus

Zelta

7elta
ietta
transus.

3* ^rs?

Zelta

Zelta

frankus

^^

f

Zelta

-

7pu,
^,

itankus
—

'

vilkšanu:
līdz
60

60

70
70

«0
8U

Rft
80

30

40

vn
70

20

__
55

cn

15

50

cn

10

15

20

30

40

50

70

70

110

90

140

110

170

130

12
15

10
15

20

30

20
30

30
50

^
30
50

__„

7
10

-n
70
80

70
100

90
130

15
20

15
20

20.
35

20

30

30

35

60

20
30

20
30

25
40

25
40

25

25

30

40

40

50

30
50

30

30

45

45

50

50

70

70

6
10

6
10

8
15

15

m«
100

200

pārvietošanu:

Ostā lejpus plosta tiltam, ar velkoni:
no 100 līdz 150 HP
, 151 „
350
No pilsētas, elevatora un muitas piekrastēm, vai citām lādēšanas vietām lej-

.

2.

Zelta

.

No jūras vai priekšostas — ostā
plosta tiltam, vai otrādi, ar velkoni:
no 100 līdz 150 HP
„
151 „ 350 „
II.

Zelta

^^^
wTjgg-

**"- **«•

qn

»«

,.,,
oo

80
120

50

70

70

70

_
45
90

60
120

120

150

/&
150

—
-

_

60

45
90

35
65

35
65

45
100

45
100

60
130

60
130

—
—

—
—

—
—

-

35
70

35
70

55
110

55
110

70

70
140

—
—

.

—

—

140

—

-,
-

50

50

60
130

70
160

—

.

100

60
130

70

100

160

—

—

—

i50

pus plosta tiltam:

a) līdz dzelzs tiltam vai otrādi, ar velkoni:
no 100 līdz 150 HP
„ 151 „
.....
350 .
b) līdz
Sveikul kapiem vai otrādi ar

_-

„._

60

7b

velkoni:
100 līdz

150 HP

. 350 ._
c) līdz Darapliem, vai otrādi, ar velkoni:
151

'
100 līdz 150 HP
151 „ 350 „ _ .... .
d) līdz Celmam, vai otrādi, ar velkoni:
no 100 līdz 150 HP.
..' ...
151 „ 350
.

no
,

III.

Par kuģu

novilkšanu

Par

velkoņa

nodarbināšanu

Pie ārzemju kuģiem

„

Latvijas

»
V.

pie

8

kuģu

10,50
30

Par

»

velkoņa

,

»

velkonis no 100 līdz 150 HP.
» 151 » 350 ,
„
„ 100 „
150 „
n
v 151 „ 350 „

.nodarbināšanu stundā

pie

Piezīme.
Par nepilnām_ pusstundām maksa netiek
stātnes līdz atgriešanas pie piestātnes.

privātu

minu

loča

uzcelšanu

vai

ņemta,

15

10,50
30

pārvietošanas

un

40

15

40

20

apstrādāšanas

starp

25

60 '

50

-

30

60

lādēšanas

30
70

70

vietām

stundā:
15 zelta frankus

un plostu vilkšanas
. . , 10 zelta frankus
30

40

»

10

„

30

„

un

v

pie pumpēšanas:

„

bet pusstundas skaita par pilnām stundām un laiku rēķina

noņemšanu ārējā

25 <

20

50

.

prīmu

velkonis no 100 līdz 150 HP
» 151 „ 350

Par

—

apgriešanu vai
velkoni:

augšpus tiltam

VI.

—

no malas, ar

no 100 līdz 150 HP
. 151 „ 350 „
IV.

—

.

no
„

reidā

Maksājot Latvijas rubjos un ārzemju valūtā, zelta franks aprēķināms

vai

priekšostā

.

no velkoņa atiešanas no savas pie-

.

20 zelta frankus.

pēc kursa no finansu ministra noteiktā kārtībā.

Jūrniecības departamenta direktors A. L o n f e 1 d s.
^___111__^_________________________^___^______
gadu

aprēķināšanu obligatorisko skolu
skolotajiem un nolemj tos izsludināt pārvaldes kartība,
6.

Apstiprina jūras virsnieku apģērbu

formas.

īpašumi un krievu valsts papīros un reutējās ieguldītas un evakuētās naudas sumas.
Jauktās komisijas darbus kavē neskaidrība vispārējos jautājumos, tāpēc tur vēl
neviena lieta nav izšķirta, lai gan daži
jautājumi taisni ir degoši, kā kuģu un
fabriku reevakuacija.
Meža koncesiju
lieta krievi, ka liekas, nogaida, kā izveidosies viņu tiešie sakari ar rietumiem.
Nogaidoši izturas arī Igaunija savās attiecībās pret Krieviju.

Nodajas vadītājs E. Cilpe.
sarunas krievi paskaidroja, ka viņu valdība neuzskata ne savus ne arī
svešu
valstu sūtniecību un priekšstāvību darbiniekus par neaizkaramiem, kā
tas līdz
šim starp diplomātiem parasts."

Uz jautājumu, kā valdība skatās uz
laikrakstos ierosināto jautājumu, lai Igaunija grozītu savu politiku pret Krieviju,
ministrs paskaidroja, ka igauņu valdība
gribot ar savu lielo kaimiņu uzturēt līdz^IHSIS^^S^HHHnH^BI^MHSi^HSBnnMMsl^sMHsSMBHBk:
šinējas labas un draudzīgās attiecības.
Kas attiecas uz tagadējam
attiecībām Šādiem uzskatiem piekrītot ari riigikogu.
ar Krieviju, tas dibinās uz pamatdomu: Jautājumu par saimniecisko sakaru
nopolitiska ziņa neatlaidīgi aizstāvēt savu dibināšanu uz citiem pamatiem igauņu
patstāvību
un
nacionālo godu, kā ari valdība neesot apsprieduse.
Vispārīgi
Kroņa-Misā
prasīt, lai igauņu_ patstāvībai un naciopar kaut kādiem ievērojamiem pārgrozīnālam godam parada cieņu, bēt saimnie-, jumiem igauņu politikā
18. jūnijā, lauksaimniecības
pret Krieviju
biedrības
ciska ziņa ar savu pretī nākšanu atņemt esot vēl par agru runāt.
atklāšanas dienā apriņķa agronoms runās
krieviem
iemeslu
lietot
saimnieciskos
par lauksaimniecības dienas jautājumiem. spaidus pret igauņu patstāvību.
Līdz
šim_ ari no krievu
puses
saimnieciskā
ziņā bija nomanāma zināma pretimnākšana, un saimnieciskie sakari starp abām
Krievijas sociālistu prāva.
valstīm, pirmā kārta tranzittirdzniecība,
attīstījās gandrīz bez kādam sadursmēm.
Londonā, 15. jūnijā. „DailyHerald"
Igaunija.
Krievu mēģinājumi, izlietot saimnieciskus publicē Krievijas sociālistu
parIgauņu ārlietu ministrs par Igaunijas sakarus kā politisku faktoru, vienmēr at- tiju uzsaukumu Maskavā tiesājamo
raduši igauņu pusē sīvu pretošanos , un sociālistu revolucionāru klubā.
Uzsaukums
attiecībām pret Krieviju.
domājams, ka ari turpmāk viss paliks piesūtīts angju strādnieku
partijas sekreIgauņuārlietu ministrs P i i p s deva tāpat; pretēja
gadījumā
i gauņi
būtu tāram Hendersonam. Viņā paskaidrots,
12. jūnija preses priekšstāvjiem paskaispiesti iet pa to pašu ceļu.
ka padomju valdība inscenē
strādnieku
drojumus par tagadējo igauņu politiku
un zemnieku sapalces, kuras prasa
Politiska ziņa igauņu un krievu
nāves
attieattiecība pret Krieviju. Igauņu ministrs cības ir zināma mērā saspīlētas.
sodu socialistiem-revolucionariem.
GalUzizteicas, ka Igaunijas attiecības pret Kriesaukuma
beigas
venais iemesls ir igauņu enerģiskā
krievu
presociālistiskās
viju nokārtosies kopā ar krievu jautājuma tošanās visiem mēģinājumiem vienā vai partijas kopīgi paskaidro, ka nāves
sods
starptautisko atrisinājumu „Igauņiem vēl otra ceļa dabūt Igauniju krievu varā vai socialistiem-revolucionariem tiek
gatavots
ir gara rinda atklātu jautājumu ar Krieviju, vismaz
pret visa krievu proletariāta
zem krievu
iespaida (sevišķi
gribu LTA
kas izšķirsies, līdz ko citas valstis nokrievu 3. internacionāles pavēnī esošām
kārtos savas attiecības ar Krieviju.
Pie organizācijām
un
krievu
Darba Jautājums Anglijā.
spiegošanai
šiem jautājumiem pieder lietas par IgauIgaunijā) .
Tas arī
izsaucis
i gauņu
Lifildā, 14. jūnijā. (Radio.)
Parnijas pavalstnieku īpašuma tiesībām Kriedarbinieku apcietināšanu, apvainojot tos lamenta šodien
paziņots, ka bezdarbnieku
vijā, sevišķi
tā sauktie nacionalizētie spiegošanā. Notu maiņā un personīgās SKaits Anglija

7. Apstiprina
un
nolemj
iesniegt
Satversmes Sapulcei papildbudžetu obligatorisko
skolu
skolotāju algošanai
11.270.000 rbļ. lielumā.

Iekšzeme.

Ārzemea.

Jaunās valstis,

pēdējos 3 mēnešos sama-

zinājies par vairāk kā 268.000 personām.
Lielais konilikts starp strādniekiem un
darba devējiem mašintūpniecībā tagad
galīgi nokārtots. Šodien galīgi noskaidrojušies vispārējās strādnieku nobalsošanas rezultāti 47 arodsavienībās, uz
kurām bij attiecināts lokauts. 75.000 balsu

nodotas par tūlītēju darba atjaunošanu,
39.000 pret. Paredzamz, ka lokauta likvidēšana atstās ļoti labvēlīgu iespaidu
LTA.
ari citās rūpniecības nozarēs.
Hagas konference.

Lļf ildā, 15. jūnijā. (Radio.) Šodien
Haga sapulcējas uz iepriekšēju konferenci
34 valstu priekšstāvji, lai ieceltu lietpratēju komisiju turpmākām sarunām ar
padomju Krieviju.
Paredzams, ka par
komisijas locekļiem ievēlēs 11 personas ;
to starpā piecas reprezentēs galvenās
sabiedroto valstis — Angliju, Franciju ,
Itāliju, Beļģiju un Japānu.
Šodien sapulcējās uz pirmo sesiju Haga
arī s tar ptautiskā tiesa, kurai iesniegti divi,
jautājumi izspriešanai, viens no Francijas
otrs no Holandes. Tie attiecas uz sociāliem
problemiem.

Lifildā, 14. jūnijā. (Radio!) Angļa
prese Hagas konferencei lielus panāku*
mus neparedz, tomēr pat valdībai naidīgie laikraksti izsaka domas, ka lietpratēju apspriedes varētu dot zināmu*
laikraksts
rezultātus.
Konservatīvais
«Morning Post", kritizēdams Loid-Dzortomēr
dža politiku,
rak sta ka Francijai
neesot iemesla uztraukties. Hagas konbezfere n ce b ūšot tik pat nek a itīga ka

,

,

sekmīga.

Poankarē sarunā ar preses priekšstāvjiem V^ff'
ka franču delegācija Hagā p iedali»"»

Par i zē ,

14.

jūnijā.

ka
novēroļZ atm konference tikai
par delegācijas locekļiem iecelti
tāja- tjpa|Ujnu departamenta šefs Alfans
and). u. c(fileh
Piivezē , H. jūnijā. (Radio.) Pēc

te™

.-„

no

Vašiņtonas,

valstssekretars

ka Savienotas valstis
r'« oaskaidrojis ,
i?.ff«

-.,k

Visiem tiem 1903. g. dzimušiem
pilsoņiem, kuri apmeklē Rīgā skolas un pastāvīga dzīves vieta neskaitās Rīga, jāreģistrējas pēc viņu pastāvīgas dzīves
vietas
Rīgā, 1922. g. 15. jūnijā.
Rīgas prefekts Dambekalns.

reprezentēs
tikai
konferencē
Oficiālu
novērotāju
Holandē.

nesūtišot.
jļfeSka uz Hagu

Tirdzniecība un
rūpniecība,

LTA.

Riga,
Ministru

Kursi
Rīgas biržā, 1922, gadā 16. jūnijā.

prezidents

ministrs Z. _M e i e r o v i c s Zelta lats (0,39032 gr.) ...
-..
?rit atgriezās no ārzemēm Rīga un uz- tekaykta»
Aagļu sigrciņa ....
...
pienākumu
izpildīšanu.
amata
iiaS tsa?k
guias savu
ārlietu

Franču kareivju apbalvošana.

253.00-259.00
1140 — 1160
22.50-23.00
21.00 — 2150

48.25-49.25
66.C0- 67.00

43.25 — 44.25
Vakardien , pulksten 1 Satversmes SaČakste uz Pilslau5525-56. 25
Mices prezidents J.
Ģechoslovaku krona .....
4.85 — 4 95
franču
virsniekiem,
trim
pasniedza
Holande» gaidcaSa
Lrna
.....
99.25 — 100 75
Rob.
Biksenšicam,
nulkvedim-leitnantam
Vācijas csarte
0 78 — 0 83
Somiju mārks ......
.
5.42-552
leitnantam Devilam un apakšvirsniekam
Ig«5iin!j68 BiKtke ......
0 76 — 0 61
Bodešanarn par viņu nopelniem pie LatPolijas raajia
0.00 — 0X7
radomss
vijas aizstāvēšanas pret viņas ienaidnie. ......

10 Krievijas meita thļ, . .
1225.00
kiem Lāčplēša kāja ordeni. Pie ši sviZelts (Londonā) par 1 unci tīra
klāt
ministru
prezidenta
bija
akta
nīgā
_
zelta
Zamuels, apsardzības
vietas izpildītājs V.
mušu
armijas iwCT«««tab.
ministrs G. Zemgals,
{2kii; : t »}p«»*
augstākie virsnieki, Francijas sūtnis grafs 5°/o neatkar, aizņem. ....
100—105
Rīps biržas komitejas kotacijas komisijas:
de Marteis, un ārzemju militārie atašeji.
Priekšsēdētājs A . K a c e n s.
Goda sardzi komandēja 6. Rīgas pulka

>:

komandieris , pulkvedis- leitnants. Priede,

Zvēr. biržas mākleris M. O.kmjaa.

Rīgas ostā ienākoši kuģi.

Bīkojums Nr. 135.

Saskaņā ar Rīgas kara apriņķa priekšnieka 25. aprija un 2. jūnija rakstiem
K 2026 un 6458, uzdodu vidēm Rīgā
dzīvojošiem Latvijas pilsoņiem, kuri dzimuši

1902. g., līdz

š. g. 15. augustam

Fritc

Oustav, latviešu burinieks 308 reģ. ton.
netto, no Helziņforsas ar balastu.
Perseus, vācu tvaikonis, 658 reģ. ton. netto, no
Hamburgas ar gabalu precēm.
John Ernst, latviešu burenieks, 125 reģ. ton. brutto,
no Salacgrīvas ar malku.

Kuivižiem ar malku.
par izglītību, uzrādot, kādu skolu beidzis,
Mailand, somu tvaikonis, 326 reģ. ton. brutto, no
pieliekot klāt augstskolu un vidusskolu
Helziņforsas ar gabalu precēm.
beigušo attestatu norakstus un ja izglīNo Rīgas ostas isgSlušI kuģi.
tība nav pabeigta, tad, cik klašu kurss
10. jūnijā.
beigts; 2) ja atrodas zem tiesas izmeklēšanas vai notiesāts, tad no kādas, ar Gertrud Salling, vācu tvaikonis, 932 reģ. ton. brutto,

liekot klāt tiesas, vai izmeklēšanas tiesneša lēmuma norakstus.

Reģistrējoties jāuzdod visu ģimenes lo-

uz Liepāju ar balastu.
13. jūnijā.
Mannheim, vācu tvaikonis, 897 reģ. ton. brutto,
uz Hamburgu ar gabalu precēm.
Arniston, angļu tvaikonis, 2050 reģ. ton. brutto, uz
Aberdieni ar liniem

ostā

ienākuši

No Ventspils ostas Izgājuši kuģi.
10. jūnijā.
Teodor, latviešu tvaikonis, 94,24 reģ. ton. brutto,
uz Rīgu ar gabalu precēm.
Ans, latviešu tvaikonis, 104,27 reģ. ton. brutto, uz
Liepāju ar plankām. _
11. jūnijā,
Margrete, dāņu tvaikoniS, _ 1277,?6 reģ. ton. brutto,
uz Londoni ar plankām.
Pernigel. latviešu tvaikonis, 168,84 reģ. ton. brutto .
uz Rigu ar gabalu precēm.
12. jūnijā.
Elenore Maersk, dāņu tvaikonis, 1930,59 reģ. ton.
brutto, uz Port Almujiiuar sliperiem.
13. jūnija.
Dorothea, norveģu _ tvaikonis, _ 998,78 reģ. ton.
brutto, uz Liepāju ar plankām.

Talegrarnas.

kuģi.

11. jūnijā.

Alexandra, vācu tvaikonis, 535 reģ. ton. brutto, no

(Uivijaa

No Uepāias ostas Izsalusi kuģi.

lis Millers, Vrangela ģenerālštāba priekšnieks, paskaidrojis, ka dokumenti, ar

10'. jūnijā.
latviešu tvaikonis, 168 reģ.

ton.

uz Ventspili ar jauktu lādiņu.
11. jūnija.
Johanna, latviešu prāmis, 74 reģ.

brutto,

kuriem

Liepājas prefektūra
izsludina par nederīgiem sckošus dokumentus: Liep. pref. pases : 1) uz Radovič,
Valijas Luizas v., zem Ns 18988; 2) uz
uibšica Šneiera Eliasa
d.
v. zem
«m» 30100; 3) uz Kronberg, Magnetas Otto
m. v. zem N° 11202;

ļ) ui Baker, Ilzes Jēkaba m. v. zem
™ 28887; 5) uz Ert, Staņislava Izidora
a v. zem Nš 10990 ; 6) uz Svarke-Svare
«nesta Ernesta d. v. zem Jsiē 32153;
') uz Jaunzem, Virginijaš Mārtiņa m. v.
«m J* 10125; 8)..uz Zingul, Ilzes Mārtiņa
f v. zem M> 24913; 9) uz Ruicena,
«ņa Jēkaba d.
v. zem Ns 25006;
W) uz Hercenberg, Masas Leiba m. v.
M
fa
1252; 11) uz Cvirna, Matīsa
*a'|a d. v. zem Jsla 12652; 12) uz Kron°erga , Viļā Jorena d. v. zem Ns 16198;
«) uz
Zivert, Līnes \Vilhelma m. v.
»n M> 16148; 14) uz
Berga, Nikolaja
«ņoza d. v. zem Nš 1779;- 15) uz
sia, Joiena Jāņa d. v. zem Ns 22442;
^ Aizputes-Pils pag. valdes pasi uz
'»!
^penieka, Ernesta Indriķa d. v. zem
17) Lietavas konzula nacionālo
na<;
n
upena
J6 44M 18) - Jana Antena d. v. zem
ļ**J;
Kursīšu pag. valdes pasi
^ c^vagar Annas Pētera m. v. zem
t4 i
'
i i«,
' .) Aizputes apr. pr-ka palīga
lec- Pasi
uz Birzniek, Almas Pētera
Ni 1430; Liepājas pref. pases:
20),;/%'?
™' Hertr>ines Jāņa m. v. zem
19,17
*
4; 21) uz Feldman, Lavizes
Evai/,
^I2^iemj^37354.
Jel gavas prefekts
ZSltt

'

a
Parnr!, >tatnPar nederīgām sekošas
un
Pateiktas pases
per«onu l^
asLatvijas
pases: 1) zem
J&ll, T.",
« Kari ,' m Je!2avā . 24 augustā 1920. g.
lner *a
v.; 2) zem Ns 18906,
bl JpL ™
ianvari

1922 - S- uz Hildas
Ni 2 *263, izd. Rīgā,
i?-uz
nov.
g"
Osipa Auzana v.;
<> em ^M919^
izd
' "° Va,mieras aPMeloni"*
Berz,' , ?S- iecirkņa uz Jūhja
zem J* 15593, izd. Jeltfvā'oV"'. 5)
VarI 192
§• uz Neli
1J'as
Herv.
^
izd- Ri8ā HmV?5, S- «z Kārļa Ozoliņa v.;
829 . i^. Jelgavā, 19, oktobrī
1920
,Malvines Beinert v.; 8) zem
* M3fi ^,
J gavS 29 m^Jā 1920. g.
*B*as -ubecki
.;.
v.; 9)' cersonas apliecība
Jelgavā, 2. maita
, , l°} - izd
neLS Gi,ļce v.
ktivs
s«va, \h
1922. g. 26. maijā.
J* 5S1/1V.

MeiJrt V '
Ji

8mAKm128303"^„

konferencē

izsakās skeptiski. Lielas cerības uz Hagas
nevarot likt, to rādot ari
Dženovas piemērs.
„Ailgemeine Zeiiung" izsakās, ka politiskā skatu spēle Hagā nebūšot no

12. jūnijā.

uz Pāvilostu.
Janine, franču tvaikonis, 1957 reģ. ton. brutto, tsz
Transundu ar balastu.
13. jūnijā.
Normai, latviešu tvaikonis, 67 reģ. ton. brutto, uz
Pāvilostu tukša
Standert, vācu tvaikonis, _ 170 reģ. ton. netto, uz
Klaipēdu ar jauktu lādiņu.
Alexandra, vācu tvaikonis, 592 reģ. ton. brutto,
uz Stetini ar malku.
Skjold, dāņu tvaikonis, I299 _ reģ. ton. brutto, uz
Kopenhāgenu ar jauktu lādiņu.
HamJet, dāņu tvaikonis, 1149 reģ. ton. brutto, uz
Ņukastli ar plankām un malku,

un kokiem.

ievērojamam, jo galvenās personas esot
palikušas mājā.

Eilvezē, 15. jūnijā. (Radio.) Pēc
oficiālam Vines valdības iestāžu ziņām
dzīves

dārdzība

16. maija
par 71°/o.

līdz

14.

Vīnē

jūnijam

no

Dieauguse

Redaktors: M. Arošs.

Ventspils ostā Ienākuši kuģi.
11. jūnijā.

tukšā.

Kapiņu pag. valde izsludina
par
nederīgiem sekošus no šīs pag.valdes
izdotos dokumentus, kuri nozaudēti:
1) iekšzemes pasi zem Ns 66 uz
Ādama Jāzepa d. Andrejeva vārda;
2) iekšzemes pasi
zem Jvfe 65 uz
Ievas Andrejevas vārda;
3) zirga pasi zem Ns 1310 uz Ādama
Andrejeva vārda;
4) zirga pasi zem Ns 2009 uz Ādama
Andrejeva vārda;
5) iekšzemes pasi zem Ns 1011 uz
Jāņa Donata d. Breitaga vārda ;
6) iekšzemes pasi zem Jsla 59 uz
Silvestra Tadeuša d. Beikuļa vārda ;
7)' iekšzemes pasi zem Ns 1152 uz
Antona Mārtiņa d. Ruskuļa vārda; _
8) zirga pasi zem Ns 1401 uz Pāvila
Mārtiņa d. Ruskuļa vārda;
9) iekšzemes pasi zem K° 1065 uz
Jāņa Staņislava d. Kundziņa vārda;
10) zirga pasi zem K» 98 uz Jāņa
Jāzepa Surgunta vārda;
11) kaj-aklausības apliecību uz Jāņa
Jāzepa Surgunta vada;
12) iekšzemes pasi zem Ks 7975 uz
Zinaidas Aleksandra m. Šilo vārdu, izdotu jioDau^avpilsprefekta.

Dženovas

Varonis, latviešu burtvaikonis, 250 reģ. ton. brutto, konferenci

tēva vārds un uzvārds un bez tam ari Oskars, latviešu burenieks, 84 reģ. ton. brutto, uz Dorothea, norvēģu tvaikonis, 998,78 reģ. ton.
Ventspili tukšā.
brutlo, no
katra ģimenes locekļa dzimšanas gads, Fridrichs, latviešu bujenieks, 69 reģ. ton. brutto, Turaida, latviešuRīgas ar balastu.
tvaikonis, 1607,68 reģ. ton. brutto,
uz Ventspili

Čičerins

gribējis pierādīt Vrangela un Rumānijas
ton. brutto, uz valdības kopdarbību, esot viltoti.
Pāvilostu tukša.
Eilvezē, 15. jūnijā. (Radio.)
Par
Herkules, latviešu prāmis, 90 reģ. ton. bmtto, uz
iepriekšējam apspriedēm Hagā vācu prese
Pāvilostu tukša.

cekļu, kā tēva, mātes, brāļu un māsu, Orneborg, dāņu tvaikonis, 1774 reģ. ton. brutto,
uz Zaandamu ar kapbaļķiem.
kā arī sievas un bērnu, ja tādi ir, vārds,

mēnesis un diena.

žetegraia aģsEtarss ansmj» ttlegmaut.)

Rīgas ar balastu.
Londonā, 14.jūnijā. (Reuters.) PirmAns, latviešu tvaikonis, 104 reģ. ton. brutto, no
dienas naktī pie Kvinstaunas ostas angju
Ventspils ar plankām.
Gertrud Salling, vācu tvaikonis, 932 reģ.
ton. kreisers
„Danae" uzaicinājis apstāties
bruttc\ no Rīgas ar balastu
vācu tvaikoni „Stella Māris". Kreisers
Bollsta, vācu tvaikonis, 1158 reģ. ton. brutto, no
bijis spiests divas reizes izšaut un pēc
Pillauesar balastu.
Standert, vācu tvaikonis, 170 reģ. ton. netto, no tam tik „Stella Māris" izmetis enkuru.
Klaipēdas ar jauktu lādiņu.
Vācu tvaikoni tagad pārmeklē.
13. jūnijā.
Bordo, 14. jūmjā. (Radio). Polijas
Johanna, latviešu prāmis, 74 reģ. ton. brutto, no
valsts galva izbraucis uz Rumāniju viesoPāvilostas ar malku.
Herkuks, latviešu prāmis, 90 reģ. ton. brutto, no ties pie karaļa Ferdinanda.
Pāvilostas ar mslku.
Maskavā, 15. jūnijā. Kā padomju
Varonis, latviešu burtvaikonis, 250 reģ. ton. brutto,
Krievijas
priekšstavji uz Hagas konferenci
no Pāvilostas.
L. O. Nš 21, latviešu prāmis, 181 reģ. ton. brutto, izbrauc Ļitvinovs, Rakovskis, Krestinskis,
Sokoļnikovs, Krasins un vēl daži eksperti.
no Pāvilostas ar bajķiem.
L, O. Ns 23. latviešu prāmis, 300 ton. reģ. brutto,
E i I ve zē, 15. jūnijā.
(Radio.) Šono Pāvilostas ar baļķiem.
dien, 15. jūnija, Hagas miera pilī atklāj
Evy, zviedru tvaikonis, 315, reģ. ton. brutto, no
konferenci par Krievijas, jautājumu.
Aarhuzas ar kupras.
Bordo, 14. jūnijā. (Radio.) Ģenerā-

Pernigel,

14. jūnijā.

reģistrēties attiecīgos policijas iecirkņos.
15. jūnijā.
Pie reģistrācijas jāuzrāda 1) apliecības Janits, latviešu burenieks, 10 reģ. ton. nelto, no

kādu sodu un par kādu pārkāpumu, pie-

Liepājas

5000

,
**
•••.
Sf,
Betijas
liBMu
Šveices. franks
Zviedriju boaa
Ntw«ģjjfis kona ......
Dānijas krasa
....
...

rbļ.

14. jūnija.
Neubad, latviešu tvaikonis, 95,
reģ. ton. brutto uz
Ainažiem ar gabalu precēm.
Anna, latviešu burenieks, 64 reģ. ton. brutto, uz
Kuivižiem tukšā.
Maizit, latviešu motorkuģis, 226 reģ. ton. brutto,
uz Liepāju ar vecam dzelzīm.
Enka, latviešu burenieks, 125 reģ. ton. brutto, uz
Kuivižiem tukšā.
Vidzemnieks, latviešu burenieks,
158 reģ. ton.
brutto, uz Neibādi tukšā
N» 54, A. v. H., latviešu juras prāmis, ? reģ. ton .
brutto, uz Salacgrīvu tukšā.
Pemigel, latviešu tvaikonis, 168 reģ. ton. brutto,
uz Ventspili ar gabalu precēm.
Vindau, latviešu tvaikonis, 379 reģ. ton. brutto,
uz Liepāju ar gabalu precēm.
Kotka, angļu tvaikonis, 1694 reģ. ton. brutto, uz
Hullu ar gabalu precēm.

šim numuram 6 sapas puses.

no Gentes ar balastu.
Kalkūnes pag. valde, Ilūkstes apr.,
ar šo izsludina par nederīgiem, kā pazaudētus, sekošu dokumentus:
1) personības apliecību zem Ns 2258,
izdotu no Kalkūnes pag. valdes uz Zuzanas, Justinas m Širvis vārda un
2) Latvijas pasi zem Ns 2748, izdotu
no

Kalkūnes

1922. g.
kucki

uz

pag.

valdes

Paulines

7.

janvārī

Jāzepa m. Mi-

vārda.

pag.
valde, Daugavpils
Vorkovas
apr., ivsludina par nederīgu nozaudēto
atvaļinājuma
apliecību,
izdotu
no
2. Ventspils kājn. pulka komandiera uz
atvaļinātā lidz turpmākam rīkojumam no
kara dienesta 2. Ventspils kājn. pulka
sakaru komandas kareivja Jāņa Andreja
d Vilcana vārda, 22. majta 1922. gadā
zem Ns 13594. Nozaudētas apliecības
vietā izdots dublikāts.
1346
Ogres pag. valde, Cēsu apriņķī, izsludina par nederīgām sekošas pazaudētus pases: 1) no Ogres pag. valdes
1921. g. 6. jūlija Ns 227, izdotu pasi uz
Jāņa Pētera d. Gusara vārda; 2) zirgu
pasi, izdotu no _ tas pašas pag. vajdes
1921. g. 27. jūnija zem Ns 345, Andrejam
Gustad. Kaņepenam uz .salnu zirgu"
2 arš. 3 vērš. augstu, bez pazīmēm,
10 gadu vecu.
Ogres pag. valde, 1922. g. 26. maija.

Kauguru pag. valde, Valmieras apr.,
ar šo izsludina par nozaudētam un tamdēļ par nederīgām;
1) Latv. iekšzemes pasi zem Ns 299
^
izdotu no Kauguru pag. valdcs _ 4. marta
Saukas pagasta _ valde izsludina ka
1920. g. uz Oigas-Natalijas Mārtiņa m. nozaudētu un fapec par nederīgu zirga
'
no Bebrenes pagasta
Sālījums vārda;
pasi, izsniegtu
2) Latvijas iekšzemes pasi zem Ns 541, valdes uz pilsoņa Andreja P u r i ņ vārda
pagasta _ valdes 1922. g. 30. marta zem Nš 997.
izdotu
no Kauguru
26. martā 1920. g. uz Mārča Jēkaba d.
Krāslavas miesta valde izsludina par
Ruks vārda;
nederīgiem sekošus dokumentus: 1) Lat3) Lauksaimniecības departamenta ap1921. g.
vijas pasi Ns 1314, izdota
liecību
11. aprilī 1921. g. zem Ns 772
kara31. decembrī no Krāslavas miesta' valdes
par
Orinberga
vārda
uz Juliusa
uz Magdalēnas, Bernarda m. Muižebrāķa zirga pirkšanu no minēta deparapliecību
9375 n i e k vārdu; 2) kara klausības
tamenta.
Nš 1/6140, izdotu 1921. g. 31. novembri
Valmieras
priekšnieka
Valtenbergu pagasta valde,
no Daugavp ils kara apriņķa
ka nod. Levina vārdu.
par
nederīgu,
Moiseja
izsludina
uz
Haima,
apriņķī,
zaudētu ziedojumu vākšanas listi Ns 1585,
Vandzenes pag. valde izsludina par
apgabalu
izdotu no .plūdu izpostīto
nederīgu Latvijas iekšzemes pasi, izdotu
uz v_ aicentrālkomitejas"
palīdsības
no šās pagasta valdes 1920. g. 28. jūlija
tenbergupagastavaldes vardu.
Jāņa, Ģirta d. Pipara
N° 211, uz
par nevārda, dzim 1902. g. 22. novembri.
Kolupes pag. valde izsludina
nozaudētas
derīgām no viņas izdotas
Vecmuižas pagasta valde izsludina
1920. g
zirgu pases: zem Ns 514
nozaudēju un nederīgu Līvijas
par
Antona nt. Sturiška
5s. augustā uz Annas
pasi, izdotu _ no šas pagasta
iekšzemes
g.
1920.
un zem Ns 1260
vārda
12. jūlija ar Nš _ 87, uz
Jēkaba d. valdes 1920. g.
uz
Staņislava
b e i k vardu.
30. augustā
Jāna Friča d. O z o 1 i ņ
Putroma vārda.

Pāles
izsludina
sekošus
Kvantes

pag. valde, Valrn. apr., ar šo
par nederīgiem, ka pazaudētus,
dokumentus uz Friča Jāņa d.
vārda :
1) zirga pasi zem Ns 153, izdotu no
Paies pag. valdes 18. aprilī 1920. g.;
2) atvaļinājuma apliecību zem Ns 4979,
izdotu no Valm. apr. apsardzības pr.-ka
4. aprilī 1921. g.;
Veinberga v., zirga
pazīmes: brūnas
3) Latvijas iekšzemes pasi zem N» 469,
spalvas, 2 arš. 2 vērš. augsts, 17 g.v.,
izdotu no Pāles pagasta valdes 26. martā
un zirga pasi (uz ka vārda, zem kāda
1921. gadā.

Mūrmuižas pag. valde,

Talsu apriņķī, izsludina par nozaudētām
un nederīgām Latvijas iekšzemes pases,
izdotas no Nurmuižas pag. valdes zem
Nš 1137 uz Lilijas
Friča m. Reinberg
vārda un zem Ns 2146 uz Jāņa Andreja
d. Putraševica vārda, zirga pasi, izdotu
no Talsu pils valdes zem Ns 20 uz Sije

numura

un no

kādas

iestādes

izdota,

Landskoronas

nav zināmai, nozaudētu no Friča Meļķa
d. Sniedziņš, zirga
pazīmes: šķimeļa
spaivas, 7 g. v., 2 arš. 1 vērš. augsts,
krēpes nes uz kreiso

pag.

vaideLudzas

apr., izsludina par nederīgu, ka nozaudētu, zirga pasi zem Ns 1106, Izdotu no
Landskoronas

pusi.

pag.

valdes

24.

februārī

192i. g. uz Icika Magarama vaida.

Ružinas pagasta valde

Erberģes
pag. valde izsludina par
nederīgu Latvijas pasi zem Nš 391 uz
Alvines Krūmiņ vārda, izdotu no Senbergas pag. valdes 17. maijā 1920. g.„
apr. 3. iec. pol. pr-ka 7. dec. 1920. g.
kura pieteikta par nozaudētu.
zem Ns 4442.
Nš 1599.
izludina par nederīgu, ka pazaudētu,
iekšzemes pasi
uz Makeja Panteļeja
d. Poliakova vārda, Izdota no Rēzekn.

Dratsuiu

Ramkas pagasta valde
ar šo izsludina par nederīgu pazaudēto
Latvijas pasi Ns 352, izdotu no šīs valdes 5. martā 1920. g. uz Otto Areņa

1920. s. uz

vārda Ns 1070.

Cieceres pagasta valde
pasi

uz

Evdokijas

valde,

Cēsu

apr.,

Jana

Jana

d. Ābola

vārda.

Nozaudēti un tiek izsludināti
par
nederīgiem sekosi dokumenti: 1) Latvijas
pase, izdota no Skulberģu pagasta valdes
1920._ g. 24. martā zem Nš 69, uz Martas,
Mārča m. Zirnis
vārda; 2) Latvijas
pase, izdota no Skulberķu pagasta valdes
1920. g. _21. aprilī zem Nš 817, uz Kri-

izsludina par nederīgiem, ka nozaudētus,
sekošus dokumentus: 1) vācu Austrumu
pārvaldes

pagasta

izsludina par pazudušu un tamdēļ nederīgu Latv. pasi zem Nš 336, izdotu
no Siguldas pagasta valdes_28. februārī

Kurcigov

(Kostjugov) vārda, izdotu 8. augustā
1918. g. zem Ns 41843. 2) Zirga pasi cririAc līīLrīlh, m M p 1 h .1 T l\ var(\n
uz Kārlim Pikmanim — L. Ciecere pieReņģes pag. valde, izsludina par nederošu zirgu, brūnas krāsas, 12 g. veca,
132 santim. augsta,
Nš nezināms. derīgām kā nozaudētas pases, izdotas
no Ezeres pagasta valdes 1920. g. 9. nov.
Nš 490/487.
zem Nš 2787, uz Almas Friča m. Felzenberg vārda un 1921. g. 22. nov. zem
Alsviķu pag. valde,
Valkas apr., izsludina par nederīgu noNš 3858, uz Karlines Jukuma m. FelzenNš 803.
zaudēto Latvijas iekšzemes pasi, izdotu berg, dzim. Žvažus, vārda.
no šās pagasta valdes 1920. g. 19. novalde
izsludina
Zlemera pagasta
vembri zem Nš 971, uz Mildas Jēkaba par pazaudētiem šādus dokumentus uz
m. Nebēdnieks vārda.
vārda:
Jūlija, Reiņa
dēla Mazina
1) Latvijas pasi, izdetu no Ziemera pig.
valdes
1921. g. 26. novembri, zem

Pāles pag. valde,
Valmieras apr., ar šo izsludina
par nederīgu, kā pazaudētu, Latvijas iekšzemes
pasi ar Ns 743 1920. g. 29. marta uz

izdotu

Ns 791 un 2) atvaļinājuma apl., izd. no
Rīgas etapa kom. 1920. g. 23. novembri
Nš 117/39141. Skaitīt par nederīgiem.

Vīciema pag. valde izsludina par nederīgu pazaudētu Latvijas iekšzeme sp^sj
izdjtu no šīs pag. zaluts 1921. g. 3. jūlija
zem Ns 18 uz Pētera, Dava d. S i raso n n vārda.

Emburgas pagasta valde, Jelgavas
apr.ņķī, izsludina caur šo par nederīga
Latvijas iekšzemes pasi Ns 610, izdota
no Codes pagasta valdes 1920. g.
13. aprilī uz Elzas, Ģederta m. Auuiņ
vārda, — kūja nozaudēta. Nš 746

Annas Andreja m.

Lācīt vārda,

no šīs pae. valdes.

I

ssskaņā

.«AaiMS-sejB. izDārdes
vairstsouiane"

ar civ. proc. Hk. 1958. p. ar
šo paziņo, ka 27. Jūnrjfi 1922. S-.
min. nod. atklātā tiesas sēdē tiks nolasīts patversmes namā, rajona telpas,
_
^^^^^
pamatojoties uz savu rīcības sēdes lē- 1 jūnija 1922. g. Rīgā mirušā Maksa
mumu un kara tiesu lik. 951. un 953. p., Gustava Eižena d. Brūns testaments.
meklē bij. apsardz. min. ēku un būvju
Rīgā, 14. jūnijā 1922. g.
Ns 1944.
ugavpils
pārvaldes Ventspils nodaļas priekšnieku
Priekšsēd. v. D. Cimmermans
remonta darbu «^ffanu Da
degradētu leitnantu VIII Jāņa d. Talbergu,
ekam
Sekretārs A. Kalve.
pulka
cietokšņa un jātnieku
kurš apvainots par noziegumiem, kas paHk.
kāļa
soda
232.
redzēt^
Daugavpilī.
p., IV. d.
Jelgavas apgabaltiesa,
Minētais Talbergs dzimis
1888. g.
slēgtās aploksnēs, kā ari lūgumi piedalīties mutiska
az civ. ties. kārt. 1967., 2011., 2014. un
MMtti
oiedāvāiumi
21. decembrī, luterticīgs, precējies, Talsu
rajonam hdi; minētai
2079. p. p. pamata, uzaicina visus, kam solīšanā
žfmogioaokia nomaksu, iesniedzami
ar 20 ?bl
apr., Talsu pag. piederīgs, pēdējā laikā
jāiemaksā droš.bas nauda
būtu uz 15. martā 1919. g. miruša d?enas pulksten !?
piedalīšanās mazāksoiīšanā
Pie
nodarbojies Kuldīgas apr. Rendes virsmežniecībā kā mežzinis, viņa vecāku Bruknas pag, Jēkaba Salmanovska- 100/0
noteikumus var apskatīt darba dienās no
Saimanova, saukta ari Saimana, atstato
'SS
maks? SSS u"
dzīves vieta Talsu apr.. Mežsargu pag., mantojumu
kādas tiesības, kā mannodaļa.
techniska
pulksten 9—15 turpat, rajona
bet sievas: tā paša apr., Vandzenes pag.
reļons.
tiniekiem, Iegatariem, fideikomis., kre1
ADS. m |n, ēku un bū vju pārvaldes Daugavpils
Personām, kurām būtu zināma viņa
uzturēšanās vieta, nekavējoties ziņot kara ditor. un t. t., pieteikt savas tiesības
šai tiesai sešu mēnešu laikā, skaitot
Mesai, vai tuvākai policijai,
kurai to
no sludinājuma iespiešanas dienas .Valarestēt un nogādāt pēc piederības.
dības Vēstnesī*.
Kara tiesas priekšsēdētājs
rīta,
Termiņā nepieteiktas tiesības ieskatīs
izsludina uz 26. jūniju 1922. g.pulksten 10
pulkv.-leitn. Fr. B i r k e n s t e I n s. par spēku zaudējušām.
Sekretārs, k. 1. ia A. R h ro p *?..
Jelgavā, 26. maijā 1922. g. L. Nš 366/22

Latvijas karatiesa,

izdos mazāksolīsana

^

jumta

rajona

jpffl loisifpi
ēku Mi i*

Rīgas apgabaltiesa, I. civilnod,,
xa civ. proc. lik. 293., 295., 298., 301.,
309., 311. p. p. pamata, uz Dozēta
barona Volta lūgumu viņa prasības iieta
pret Vladislavu Slrotoviču par rentes
līguma atcelšanu, uzaicina Vladislavu
Sirotoviču, kura dzīves vieta prasītājam
Ierasties
tiesā
četru
nav
zināma,
mēnešu
laikā
no šī sludinājuma
iespiešanas dienas .Valdības Vēstnesī*.
Pie lūguma pielikti: pilnvara, muižu
zemesgrāmatu reģistra nodaļas apliecība
un noraksti atbildētajam.
Ja atbildētājs noliktā laikā neieradīsies
personīgi
vai caur pilnvarnieku, tiks
nolikta tiesas sēde lietas klausīšanai
aizmuguriski.

nain idilli M\m Ml Dbtts ēkā Ki. 41

Jelgavas apgabaltiesa,

aitkopības likvidēšanas dēl
*,
1922. g., pulksten 10 rītā
' ""«I

12

Sekretārs

Sekretārs S m e i 1s.

p. pamata, ar šo
dara zināmu, ka tiesa 6. martā 1922. g.
Erasta Edmunda
Alfrēda Šneiderat
prasības iieta pret Emiliju
Šneiderat,
dzim. Apir;, par laulības iķiršanu
aizslēgtu

Rīgā

pamalei®
Bruņošanas

Jelgavas apgabaltiesa,

Rīgas apgabaltiesa, 1. civilnod., dara
uz tik. par lsul. 77.

Zandersons.

tiesas

zināmu

vispārībai,

ka

uz

nolēmumu 1920. g. 5. oktobra

šās
ir

aizgādņi
iecelti
promesošā Dignājas
pag., .Akminaju' māju īpašnieka Jāņa
Dlmbas mantībai.
Jelgavā, 20. maijā 1922. g. L. Ns663/20
Reģistr. nod. pārz. tiesn. R. M ii 11e r s.

«»ļsn,s«""KONKURENCI

02 aviācijas knciu 1500 pīt lekatak lauta 1000 p..rīcina eļļo 100 p.,
petroleju 500 p., vazelīnu 100 p., īGteita 21° le 50 pjompreoļļo 25 p.

aitas

dažus

ar

Sēriem

lielioS
\.

Tuvākas ziņas muižas kantori

A

Mu.i3.„...
—--

.-i-ļļļ

Valkas pilsētas ^idT*

21. lūnliā S. a.. puikst.

12 dien! '
sētas valdes telpās, Latgales
ielā j/JT

un iiā liisii

pilsētas pamatskolas būvi Ft.
stāvu, mūra, apbūves laukums
mt

Piedaloties
mazāksoiīšanā £fem.i 10,000 rbļ. drošības naudas, &!?*»
darbu saņemšanas jāpapildina
līdz ](E
w/'
no nosolītas sumas.
Tuvāki noteikumi ieskatāmi
pMiM
v eias
1016
valde.

20.

3. roMssfrgu pulks

Jflnljā š. g., puikst.
Līvbērzes muižā

=afi
pārdos 800

10 no rīt,

""»

nUtaBM=

pud. siena (grīsli),
p
telS
vairāk noderīgs oakaišiem

6.

Rīgas

kājnieku

pulks

20_. jūnijā 1922. g„ pulksten
10 ritt
RĪGA, Vidzemes divīzijas kazartnēs'

pii an mmm

Priekšsēdētāja v. M a t i s o n s.

Priekšsēdei b. J. lakstiņš.

nosprieda:

Zandersons.

«z civ. ties. kārt. 1967., 2011. 2014. an
2079. p. p. pamata, uzaicina visus, kam
Priekšlikumi iesniedzami rakstiski, ar nomaksātu zīmognodokli (20 sant. uz
būtu uz 29. augustā 1906. g. mirušā
loksni)
slēgtās aploksnēs, ar uzrakstu:
Bikstu pagasta, Kriša Pīrāga atstāto
mantoj. kādas tiesīb., ka mantiniek., „CitadeBes ēkas Nr. 43 remontu darbu konkurence"
iegatariem, fideikomisariem, kreditoriem
24, līdz pulksten
Rīgas rajona techniskās nodaļas kancleja, Rīgā, Citadelē Nš
un t. t., pieteikt savas tiesības šai tiesai
rakstiska.
10 rītā — 26. Jūnijā 1922. S., pie kam mazaksciīšana bus mutiska un
aešu mēnešu
laikā, skaitot no
caurskatīšanas un
notiks
pirms
rakstisko
priekšlikumu
Mutiska solīšana
sludinājuma iespiešanas dienas .Valdīviens un tas pats dalībnieks varēs piedalīties tikai viena no sacensības veidiem.
bas Vēstnesī*.
Līdz ar priekšlikumu iesniegšanu iemaksājama drošība 15,000 Latv. rbļ.
Termiņā nepieteiktas tiesības ieskatīs
par spēku zaudējušām.
apmērā.
^
Jelgavā, 27. maijā 1922. g. L. Nš 477/22
piezime:
Torgi bOs galīgi feez pēeforgiem.

Rīgā, 23. maijā 1922. g.

muguriski

DIB rain

= KONKURSU =-

Priekšsēd. S a k e n s.
Sekretārs

Ezeres muižā
Kuldīgas apr ., Ezeres
pag., jļjļ

.

Tiesu sludinājumi.

Rīgas apgabalt. 3. civilnodaļa,

170 pudus sē&iss kar.

tupe|u,

derīgu lopbarībai.
2

x? 2007
6. Rīgas kājnieku pulka komandieris
pulkvedis-ieitnants Priede. '

Paziņojums.
Daru zināmu, kā 4. Jūlijā š.g., puikst
10 no rīta, Smiltenē, pilī, tiks

Bencīns nododams 3 mēnešos, partijās pa 500 pud. mēnesī, tauki 2 mēnešos, pa 500 pud. mēnesī. Piedāvājumi apmaksāti ar attiecīgu zīmognodokli slēgtās aploksnēs ar uzrakstuj „Uz konkurenci 27. Jun Jā Ī922. g", iesniedzami
Jelgavas apgabaltiesa,
dara zināmu vispārībai,
ka uz šās pārvaldes apgādības daļa, līdz 27. jūnijam š. g, pulksten 9,30 min rītā. Pieiznomātas uz 1922./23. gadu ^Bormaņu
nas dēļ; piedzīt no atbildētājas prasītā- tiesas nolēmumu,
1920. g. 11. maijā dāvājumi bez zīmognodokļa un bez uzraksta netiks ievēroti. Cenas uzrādāmas
m. tvaika dzirnavas, Gaujenes pagastā.
jam Ernstam Sneideratam par laba vienu ir iecelts aizgādnis promesošā Bārbeles franko pārvaldes noliktavā, ieskaitot muitu. Techniskie noteikumi saņemami BruņoVairāksolīšana tiks izdarīta saskaņā: ,
ielā Ns 10/12, ieeja no Elizabetes ielas.
tūkstoti piecdesmit septiņi (1,057) rbļ. pagasta, „Osis" zaldātu māju īpašnieka šanas pārvaldē, Nikolaja
ar instrukciju Ms 7, iespiestu .Zemes IeMārtiņa
Oša
mantībai.
liesas un lietas vešanas izdevumus.
Rēzeknes apriņķa I. iec. rīcības Vēstnesi Ws 3, 192i. g.
Liepājas apgabaltiesa,
Ja atbildētāja civ. proc. iik. 728.,
Jelgavā, 20. maijā 1922. g. L.Ns 319/20
Valkas apr. v. z. insp. (naraksts)
ļ
731. un 748. p. p. paredzētā laikā nesaskaņā ar !. februāra 1921. g. likumu
Priekšsēdētāja v. R. M ii 11 e r s.
priekšnieka palīgs
Kokorevas pagasta va de, Ludzas apiesniegs tiesai atsauksmi vai
pārpar
laulību
50.
un
77.
p.
pamata,
24.
aprīlī
Sekretārs Zandersons.
?r šo dara zināmu, kā viņam uzticētā riņķī, paziņo, kā sākot ar 15. jOnljV
šūdina, tad spriedums stāsies likumīgā
nosprieda:
1922. g., aizmuguriski
iecirkņa
telpās, Mazo-Gararsču sādžā, ļ 1922. g., ir atvērta , Dzlmtssarakslīt
?pjfcā.
Jelgavas apgabaltiesa
starp Indriķi Eduarda d. Lanksarsu un
pie Rēzeknes, 10. jūlijā 1922. g, pīkst, i nodaļa" ar darbības rajonu -- KokoRīgā, 17. maijā 1922. g.
N° 433324 dara zināmu vispārībai, ka uz šās tiesas Mariju Lanksarg, dzim. Meleguš slēg o 10 rītā,
revas pagasts. Nodrsļa atronas Kotorevas-.
nolēmumu 1919. g. 21. oktobrī ir iecelts 28. jūnijā 1887. g., caur Liepājas Sv
Priekšsēd. l>. J. lakstiņš.
*
pagasta namā.
Pagasta valde.
Sekretāra v. Stūre.
aizgādnis promesoša Jaun - Svirlaukas Annas baznicas mācilāju laulību atzīt
par
šķirtu.
pagasta,
māju
īpašnieka
.Drīksnu"
vmmāmmmmmmmmsm
Pētera Smilšaina mantībai.
Liepājā, 27. maijā 1922. g. Ns 241/21
Risas apgabaltiesa, 3. Eiviiaoiaļa,
apakšā
minēto
mirušo
Jelgavā, 20. maijā 1922. g. L. Ns 227/19
Priekšsēdētāja b. V. Bienenštams.
uz civ. ties. lik. 1967., 2011.—2014. un
Sekretāra v. i. B. Zumbere.
bēgggu mantas:
Priekšsēdētāja v. R. M i 11e r s.
2079. p. p. un Balt. privāttiesību kop.
2451. p. p., uz Sarās Nochima meitas
Sekretārs Z andersons.
1) bēgļa Andersona, Friča — sudraba
Smickovk lūgumu uzaicina visas pērs.,
dubultkapseļu pulksteņa ar sudraba ļ saskaņa ar 21. aprīļa š. g.. pilnas akc
Jelgavas apgabaltiesa
kurām ir kaut kādas pretenzijas, strīdi
paziņo, ka 30. jūniji 1922. g.. pulksten
ķēdi, petrolejas ķēķis .Primus", da- sapulces lēmumu un finansu ministrs
vai ierunas pret šaī tiesā 16. maijā dara zināmu vispārībai, ka uz šās tiesas 10 rīta, Rīga, maza Pils ielā Nš 1, dz. 3,
žādi galda un ķēķa trauki, matracis, ī 17. maijā š. g. apstiprinājumu,
1922. g. publicēto 4. janvārī 1922. g. nolēmuma 1920. gada 18. maijā ir iecelts tiks i z p ā r d o _t s li. Moišesa kustams
vilnas deķis, trīs spilveni, kažoks un ļ
uzaicina akcionārus
Rīga mir. Hirša Abrāma d. Štnickovič, ai. aizgādnis promesošā Svitenes pagasta, īpašums, sastāvošs no rakstāmgalda,
dažādi sīkumi;
\
Eminenu-Valdovska
māju
īpašnieka
Otto
Smickevič not. testam., kā arī visas pērs.,
spoguļa, divana u. t. t., novērtēts par 2) bēgles Savickajas, Fellcijas — ziemas parakstīsies uz Jaunā izlaidums akkuram ir kaut kādas tiesības uz mirušā Valdovska mantībai.
12.000 rbļ.
jaka, svārki, blūze un citi apģērba !cijām līdz 15 jūlijam S. g.
Jelgavā, 20. maijā 19?2. g. L. J*348/20
Hirša Abrāma d. Šmickovič ai. SmicRīga, 10. jūnijā 1922. g.
Akcionāriem
ir tiesība uz katrām
gabali;
kevič mantoj. vai sakarā ar šo mantoj., kā
Priekšsēdētāja v. R. M ū 11 e r s.
3)
bēgļa
Tereritjeva
5
pirmā
izlaiduma
akcijām parakstīt
Tiesu pristavs V i 1d a u s.
— zelta gredzens,!
mantiniek., legatar., fideikomisar., parādSekretārs Zandersons.
sudraba ķedite ar krustu, ceļa somiņa, i 3 jaunā izlaiduma akcijas.
devēj. un t. t., pieteikt savas tiesības,
Akcija — 25 zelta ir (L. r. 1250.—).
mētelis un dažādi sīkumi;
Elsas apgaisaiiiesas i iet. tiesu pristavs
Liepājas apgabaltiesa,
pretenzijas un ierunas minētai tiesai
Pie parakstīšanas jāiemaksā 25°/o nc=
4)
bēgļa
Viduča
—
dažādi
apģērba
paziņo,
ka
21.
Jūnija
i.
!
3., pulksten
sešu _ mēnešu laikā, skaitot no šī uz sava lēmuma 15. maijā 1922. g.
gabali un citi sīkumi.
Nš 3976 \ akciju vērtības.
pa- 9 dienā, Rigā, pie pils. lopu kautuves
sludinājuma iespiešanas dienas «Val- mata,
Parakstīs, pieņem .Latvijas Tranzīta
uzaicina Pērkone 1918. g., 27. no- uz A. Krupkina malkas laukuma, tiks
Rēzeknē, 10. jūnijā 1922. g.
dības VeJtnesī".
kantorī, Rīgā, lielā Smilšu ielā 3* 15/u.
vembrī - mirušā Niķefa Jāņa d. Kifisa izpardots
Rēzeknes apriņķa
_ 3Sņa Langa kustams īpaJa tas min. termiņā nebūs izdarīts, mantiniekus, kreditorus,
Valde.
legatarus, fi- šums, sastāvošs no zāģu
gatera ar
priekšnieka paligs (paraksts).
tad min. personas atzīs kā atteikušās no delkomisarus, un visas citas
personas,
piederumiem
un
izjaukta
koka
šķūņa,
Ierunām un zaudējušas savas tiesības,
kam varētu būt kādas tiesības vai pranovēriēts
par _ 108.000 rbļ.
Izzināt
bet testamentu pasludinās par likumīgā
sības uz atstāto mantojumu, pieteikt sarakstu, _ novērtējumu,
kā
ari apakcionāri.
spēkā gājušu.
dibin. 1804. gadā, uzaicina
viņas tiesai sešu mēnešu laikā, skatīt pārdodamo mantu, varēs pārdoizsludina 20. jūnijā š. g., puikst. 3 pēc kungus uz
Rīgā, 20. maijā 1922. g.
Ns 1711 skaitot no sludinājuma iespiešanas dienas šanas dienā uz vietas.
pusdienas
Priekšsēdētaja v. V. F r e i m a n i s. .Valdības Vēstnesī*.
Rīgā, 13. jūnijā 1922. g.
Sekretārs A. Kalve.
Tiesības un prasības, par kurām neTiesas pristavs E. S m e i l s.
3
būs paziņots tiesai minētā laikā, tiks
.
kura notiks 11. jūlijā 1922. 8-, ?«*? .'* "
atzītas
pnr
zaudētam
uz
visiem
laikiem.
Rī^as apgabalt.
civitnodaļa,
««»
Elgas apga&alU. iet. tiesa piito
3 pēc pu?d., biedrības telpas,
Liepājā, 16. maijā 1922. g. Ns 652-1/22
artāzi ka pumpja ieborēsanai un ieuz dv. ties. lik. 1967., 2011.—2014. un
paziņo, ka 21. Jūnijā š. g. pulksten 9
Smilšu ielā N« 20.
209. p.p. unBsit. privatiies.kop.5451. p.
Priekšsēd. biedrs V. Bienenštams. rītā, Rīga, pie pils. lopu kautuves uz taisīšanai pilnīgā kārtībā uz miesta tirgus
Dienas kārtība:
pamata, , <z Aleksandra Jāņa d. Deinarta
laukuma.
Sekretāra v. i. B. Zumberg.
A. Krupkina
malkas
nolaukuma,
tiks
pilnvarn. zv. adv. Mārtiņa Antona lūgumu,
Priekšlikumi iesniedzami rakstiski ar 1. Norēķināšanas atreferējums un
izpārdojs Dāņa Langa kustams īpanomaksātu
.,.,.
Liepājas apgabaltiesa,
Mierina visas personas, kalām īr kaut
zīmognodokli
rēķins par 1921. g.
,
Vecgulbenes
šums, sastāvošs no lokomobiļa ar piederuakciju kap'^
kādas pretenzijas, raidi vai ierunas pret uz sava lēmuma 15. maijā 1922. g. pamiem, novērtēts par 150.000 rbļ. Izzināt miesta valde līdz 20. jūnijam S. g., 3. Peļņas sadalīšana un
pārvērtēšana zelta frankos.
griī tiesa 23. maijā 1922. g. publicēto mata, uzaicina 25. septembrī 1890. g„ sarakstu,
3 pec pusdienas.
novērtējumu, kā ari apskatīt
16. janvārī 1922. g. Litenes pagastā Ventspilī mirušā 3āņa Zeltiņ ari ZelVairāksolīšana būs mutiska un rak- 3. Statūtu pārgrozīšana.
pārdodamo mantu, varēs pārdošanas
stiska, pie kam mutiska solīšana
mir. Kārļa Marčad. Deinart ai. Deinata lentiņ, mantiniekus, kreditorus, legatarus, dienā uz vietas.
notiks 4. Vēlēšana.
pirms rakstisko priekšlikumu
mutiska testam., kā ari visas sers., 'mfām ir fideikomisarus un visas citas personas,
caurskatī- 5. Akcionāru pieteikumi.
Rīgā, 13. jūnijā 1922. g
akcija
šanas un dalībnieki varēs piedalīties
kaui kādas tiesības «x mirušā Kārļa Mārča kujam varētu būt kādas tiesības vai
Dēļ piedalīšanās ģeneralsapulcē
Tiesu pristavs E. S m e i 1s.
d. Deinarta, ai. Deinata mantoj, vai sakarā prasības
tikai vai nu vienā vai otrā no sacensības jāpieteic līdz 4. Jūlijam 1922. & ? »
bz nel. atstāto mantojumu,
ar šo nsastojumn,
kā mantiniekiem, pieteikt viņas tiesai sešu
veidiem.
»
mēnešu ^^^BUMMm^mmKm^mumm
pilnva-as jāpiestāda valdei līdz
legsrnrijiem,
ūdeikomisarijiem,
parād- laikā, skaitot no sludinājuma iespiešanas
?
Vecgulbenes miesta valde.
Jam 1922 g.
devē;iem a. t :.,
pieteikt savas Uc- dienas .Valdības Vēstnesī*.
aībes, pretenzijas an ierunas min. tiesa!
Tiesības un prasības, par kufām nebūs
Šoseju un zemesceļu valde Tvaikoņu akcija saD»-? ežu mēnešu laikā, skaitot no II paziņots tiesai minētā laikā, tiks atzītas
Klfves virsmežniecība
A. Augsourg
sludinājuma i ieiešanas dienas . Valdības par zaudētam uz visiem laikiem.
nt
izdos 30. Jūnijā i. «., pulksten 12. dienā,
valde uzaicina sabiedrības dalībnieks
Vēstnesī*.
Liepājā, 18. maijā 1922. g. Nš 658-1/22. virsmežniecības kancleja,
Ja tas minētā terminā nebūs izdarīts,
divu šoseju tvaika rullu
Priekšsēd. b. V. Bienenštams.
tad minētas personas atzīs kā atteikušas
izremontēianu.
Sekretāra
v.
i.
B.
Zumberg.
no ierunām un zaudēiutai savas tiesības,
kura
noliks 17. jūlijā 1922. S. A
Piedāvājumi, atsevišķi uz katra
-»=
bet testamentu pasludinās par iikamītā Liepājas apgab. tiesa, reģ. nod.,
rulli,
sten
10
rītā, sabiedriDas kantori,
malkas nocelšanu uz Rigu no
Sat
spēkā gājušu.
Ns 1381
amognodokli,
ieielā
Nš
3.
,
,.. ..
ITJ,
- K ?°l'
uz ctv. proc. likuma 1480/'. p. pamata,
sniedzami
Lielupes piestātnēm:
slēgtas aploksnēs ar uzrakstu:
Rīgā, 23. maijā 1922. g.
Dienas kārti b a
paziņo, ka saskaņā ar tiesas lēmumu 1) Klīves
caarekausan»
muižas nokrau1. 1921. g. norēķina
„Uz šoseju ruļļu
Priekšsēd. v. V. F r e i ma n i s.
18. maijā 1922. g., biedrību un viņu saremontu", apstiprināšana.
šanas punkta .... 1173/4 kb.asis
Sekretārs A. Kalve.
iq222vienību reģistra 1. daļā ir ievesta bez- 2) Roņu
nokraušanas
2. Budžeta un darbības plāna B „:
peļņas biedrība zem nosaukuma: «Saldus
diena,
Gogoļa
ļ
punkta
leia
apstiprināšanaRīgas kāja apr.. priekšnieks izsludina
Ns 3, ist. 407.
144i;i2
caurskatīšana un
! rajona mednieku biedrība", kuras valde 3) Odiņu
par nederīgu nozaudēto karaklausības
nokraušanas
Paskaidrojumus 3. Valdes locekļu vēlēšanas.
kat™rf«h"ltUVākuS
atrodas
Saldū.
tbatenu
zem
Nš 1997, 26. aprilī
punkta apmēr. ... 100
apliecību
n° Pulksten 10—2
.
4. Revīzijas komisijas velēšana.
e iiLiepājā, 20. maijā 1922. g.
Nš 69
1921. g., izdotu no galv. štāba jūfas
kata™
viens Aleksandra 5. pilnvarošana
Solītājiem jāiemaksā
Valdes
10°,'o drošības telāfib ??o otns ~
_
izvešanu
daļas priekšnieka, uz Augusta Kriša d.
Reģ. nod. pārzinis A. K i r š i e 1 d s. nauda. _ Tuvākas ziņas virsmežniecīDas S}* ^3-.
Smoļenskas ielā
feoļĒ
paredzēto izdevumu
Nš 7427
Par sekretāra pal. J. Aldermans. kancleja, caur Jelgavu.
Kauka vārda.
Nš 179
Sliktā'° E"ieL> ***** 6. Trīs dalībnieku izvēlēšana P-u
parakstīšanai.
Uapissta. valst īsipogiarlja '
16. mariā 1913. g. starp Ernstu Edmundu
Alfrēdu Kārja Zanno d. Šneideratu un
Emīliju Šneiderat, dzim. Apiņ, laulību
šķirt atbildētajās Emilijas Šneiderat vai-

Sekretārs Zandersons.
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tiks izūtrupēta .

ažādi sludināļ.

Ibiijn sabiebrība „Loīvllas Iriiiis"

Higas apgaisaifiesas i. iet. tiešo pristavs
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