
Ministru kabineta sēde 1922. g.31. augusta.

Pārgrozījums noteikumos par karavīru

un valsts ierēdņu un kalpotāju pen-

sijām.

Valsts aufogaražas statūti.

Rīko jums par spirtrūpnieku sabiedrības

nodaļu zimognodokļa nomaksu.

Paskaidrojums zimognodokļamaksātājiem.

Veidus rīkojumi un psnēles.
Pārgrozījums

noteikumos par karavīru un valsts
Ierēdņu un kalpotāju pensijām

(Izdoti 1919. g. 16. jūlija likuma kārtībā. )

I. Noteikumu par karavīru un valsts
ierēdņu un ka'potāju pensijām 19. pantu
(Lik. un vaid. rīk. kr. 1922. g., 18)
izteikt sekosi:

19. Ja pirmā panta a un b punktos
un piezīmē minētā amata persona,
atrodoties dienestā, nomirst, tad
viņas ģimenes locekļiem izmaksā
vienreizēju pabalstu mēneša algas
apmērā, neatkarīgi no nodienēta
laika.

II. Šis noteikums attiecināms arī nz
ierēdņu miršanas gadījumiem sākot no
1922. g. 21. janvāra.

Rīgā, 1922. g. 31. augustā.

Ministru prezidents Z. Meierovics.
Darba ministrs R. Dukurs.

Valsts autosaražas statūti.
I. Uzņēmuma uzdevumi,
tiesības un pienākumi.

1. Valsts autogaraža ir autonoms
valsts uzņēmums un darbojas uz 1922. g.
12. janvsra noteikumu par autonomiem
valsts uzņēmumiem un šo statūtu pamata
un bauda visas juridiskas personas
tiesības:

2. Uzņēmuma uzdevums ir:
a) pārvadīt valdības locekļus un amata

personas.
b) pārvadāt valsts mantas,
c) pārvadāt privātas personas un viņu

mantas, ciktāl to atļauj garāžas tech-
niskie līdzekļi un iekārta.

3._ Pasūtījumus pieņemot un izpildot
«ņēmums dod priekšroku valsts pasūti-
jumiķa). Ja par valsts iestāžu pasūtīju-
miem uzņēmumiem nav sevišķa nolīguma,
»d uzņēmums aprēķina valdības pasūtī-
juma izpildīšanu pēepašmaksas, pieskai-
tot 10% peļņas.

4- Uzņēmumam ir tiesība darbības
veicināšanai atvērt nodaļas, birojus un
aģentūras visā Latvijā ar satiksmes mi-
stra piekrišanu.

5. Uzņēmumam ir zīmogs ar uzņē-
muma nosaukumu un mazo valsts ģer-
boni.

6. Uzņēmums ved grāmatas pēc du-
bultas grāmatvešanas sistēmas.

II. Uzņēmuma līdzekļi.
'Uzņēmums pāriet autonomā uzņē-

muma ar visu aktivu un pasivu. Par
«znemuma ieguldīto kapitālu skaitās tās
grūbas, kuras atrodas uzņēmuma rīcībā,
«uvu novērtējot, kas izdarāms uz 1922. g.
J - aprīli.
"Darbības sekmīgai vešanai uzņē-

i«m
S saņem ridbas ^pitalu, k"ra lie-iumu nosaka ministru kabinets.

vai ? Uznēmumam ir tiesība krediteties

anm-Privatās kredītiestādēs Kredita
pmerus nosaka satiksmes ministrs, saziņaar transu ministri.

AīJt'v PZnēmuma svabadie naudas II-

bani-le 8uldami valsts krāj- un kredit-°anka Uz tekoša rēķina.

' j 2l Jēmuma pārvaldīšana.

mW- lēmums atrodas satiksmes mi-UI Stn ]as pārziņā.

12. Uzņēmuma pārvaldīšana piekrīt
pārvaldniekam, kuru ieceļ satiksmes mi-
nistrs. Pārvaldnieku apstiprina amatā
ministru kabinets.

13. Pārvaldnieks pārzin uzņēmumu
un ir atbildīgs satiksmes ministrim par
uzņēmuma mantu un darbību, kā arī
pasūtījumu kārtīgu izpildīšanu.

14. Visa sarakstīšanās uzņēmuma
darīšanas notiek zem pārvaldnieka vai
viņa pilnvarotas personas paraksta. Pār-
valdnieka prombūšanas vai slimības ga-
dījuma viņa vietu izpilda ar satiksmes
ministra piekrišanu kāds viņa pilnvaro-
tais no atbildīgiem uzņēmuma darbinie-
kiem.

15. Orderus, tekoša rēķina čekus,
vekseļus,_pilnvaras, līgumus un līdzīgus
aktus, rēķinus uncitus saistošus doku-
mentus paraksta pārvaldnieks un grāmat-
vedis.

16. Pārvaldnieks izstrādā tuvākas in-
strukcijas uzņēmuma darbiniekiem, kuras
iesniedz satiksmes ministrim apstipri-
nāšanai.

17. Pārvaldnieks izstrādā katru gadu
darbības plānu un budžetu, kurus iesniedz
apstiprināšanai satiksmes ministrim.

18. Pārvaldnieks, kā ari pārējie uz-
ņēmuma darbinieki saņem atalgojumu
uz brīva līguma pamata, pie kam pār-
valdnieka algu noteic satiksmes ministrs,
bet pārējo uzņēmuma darbinieku algas —
pārvaldnieks.

19. Uzņēmuma darbinieku skaitu no-
teic satiksmes ministrs un pēdējos pie-
ņem, apstiprina amatos un, ari atlaiž
pārvaldnieks.

20. Bez algas pārvaldnieks un citi
uzņēmuma darbinieki, pēc gada rēķinu
noslēgšanas, saņem kā īpašu atalgojumu
tantjemas, ministru kabineta noteiktos
apmēros. Tantjemu kopsuma nedrīkst
pārsniegt 20% no uzņēmuma tīras peļņas.
Šīs peļņas daļas sadalīšanu starp pār-
valdnieku un uzņēmuma pārējo personālu
nosaka satiksmes ministrs.

21. Pārvaldnieku atceļ no amata, ja
viņa darbība izrādītos par neapmierinošu,
uz attiecīga ministra priekšlikumu, mi-
nistru kabinets.

IV. Darbības pārskats un
peļņas izdalīšana.

22. Darbības gads uzņēmumā skaitās
no 1. aprija līdz 31. martam.

23. Par katru pagājušo gadu pār-
valdnieks sastāda pārskatu par uzņēmu-
ma operācijām un _ viņa apgrozījuma
bilanci, kā ari sastāda inventūru. Šos
pārskatus pārbauda revizijas komisija
(26 p.) un līdz ar viņas atsauksmi ie-
sniedz satiksmes ministrim.

24. Uzņēmuma kases, grāmatvedības,

rēķinu un citu naudas dokumentu, gada
pārskata un bilances revizijas tiesības, ka
ari pārraudzība par instrukciju un rīkojumu
pareizu izpildīšanu pieder revizijas ko-

misijai, kura sastāv no valsts kontroles
un attiecīgas ministrijas priekšstavjiem.

25. Pāršāvām sēdēm revizijas komisija
ved protokolus, ierakstot tajos visus
spriedumus un sevišķas domas, kuras

izsacījuši atsevišķi revizijas komisijas
locekļi. Minētos protokolus, tāpat arī

revizijas komisijas ziņojumus un slēdzie-
nus iesniedz satiksmes ministrim.

26. No uzņēmuma peļņas atskaita:

10% no darba mašinuun cita kustama

īpašuma pirmatnējas vērtības to amorti-

zācijai. No atlikušās pec tam tīras

peļņas daļas !0% pieskaita rezerves

kapitālam ; līdz 20°/o_ar ministru kabineta

piekrišanu izmaksa ka tantjemas pārvaldei

un citiem uzņēmuma darbiniekiem, bet

atlikušo tīrās peļņas daļu iemaksa valsts

kasē, valsts ienākumos, atskaitot to daļu,
ki-ru ar ministru kabineta piekrišanu var

izlietot inventāra
^

atjaunošanai un uzņē-

muma paplašināšanai.

Piezīme. Automobiļu amortizācijai
atskaitāma ta viņu pirmatnējas vēr-
tības daļa, kura faktiski norēķina
gadā nolietota pēc automobiļa gada
kopnoskrejiena, rēķinot automobiļa
mūžu 200.000 līdz 250.000 kilo-
metru.

27. Obligatoriskie atvilkumi rezerves
kapitālam par labu turpinās tik ilgi,
kamēr tas sasniedz/s no pamata kapitāla,
pēc tam atskaitījumus par labu rezerves
kapitālam pārtrauc un atlikušo tīras peļņas
daļu iemaksā valsts kasē, valsts ienākumos.

28. Ja rezerves kapitāls samazinātos
zem 27. p. minētās normas, tad peļņas
procentu pieskaitīšana atjaunojas līdz iz-
trūkuma papildināšanai.

29. Rezerves kapitālu var izlietot ar
satiksmes ministra piekrišanu, vienīgi
varbūtēju zaudējumu un neparedzētu iz-
devumu segšanai.

30. Ja pec gada rēķina noslēgšanas izrā-
dītos, ka cēlušies zaudējumi, tad tādi
sedzami no rezerves kapitāla, bet ja
rezerves kapitāls izrādītos par isepietie
košutad par ta segšanu un pārvaldnieka
varbūtējo atbildību lemj, uz satiksmes
ministra priekšlikumu, ministru kabinets.

V. Statūtu grozīšana un
uzņēmuma likvidācija.

31. Par uzņēmuma likvidāciju uz
satiksmes ministra priekšlikumu lemj
ministru kabinets. v

32, Šos statūtus var grozīt un pa-
pildināt, uz satiksmes ministra priekš-
likumu, ministru kabinets.

Rīgā, 1922. g. 10. augustā.

Ministru prezidents
Z.Meierovics.

Satiksmes ministrs J. Pauļuks.

Paskaidrojums
zimognodokļa maksātājiem.

Saskaņā ar finansu ministrijas noteikto
pie nodokļu un nodevu aprēķināšanas,
sākot ar š. g. 1. augustu zelta franka
kursu līdzīgu 50 Latvijas rubļiem agrāko
100 Latvijas rubļu vietā („Valdības Vēst-

neša" 1922. g. 26. jūlijā J* 163), tiešo
nodokļu departaments paziņo, ka sākot
ar minēto datumu:

1) Zīmognodoklis par -vekseļiem, pa-
rādu zīmēm u. t. t. (rīkojuma par zīmog-
nodokli 44. p.) maksājams 2 zelta san-
tīmu apmērā par katriem pilniem vai
nepilniem 10 zelta frankiem resp. pilniem
vai nepilniem 500 Latvijas rubļiem agrāko
1000 Latvijas rubļu vietā;

2) rēķini, faktūras, notas, norēķini
u. t. t. (rīkojuma 45. pants) apmaksājami
ar 1 zelta santimu par katriem pilniem
vai nepilniem 10 zelta frankiem resp.
500 Latvijas rubļiem agrāko 1000 rbļ.
vietā:

3) visāda veida dokumenti līdz 1 zelta
frankam vai 50 Latvijas zelta rubļiem
brīvi no nodokļa, bet pāri par šo sumu
apliekami ar nodokli;

4) zīmognodoklis par privātā kārtībā
sastādītiem aktiem un dokumentiem, iz-
ņemot vekseļus (rīkojumu 75. pants) no-
maksājams zīmogmarkās ne vairāk kā
10 zelta frankiem resp. 500 Latvijas rnbļiem
agrāko 1000 rbļ. vietā par katru doku-
mentu, bet pāri par šo sumu naudā
valsts banka.

Jautājumu par zimognodokļa nomaksas
pieļaušanu zīmogmarkās līdz 20 zelta
frankiem resp. 1000 Latvijas rubļiem iz-
šķirs likumdevēja iestāde, jo likumprojekts
atrodas Satversmes Sapulcē.

Tiešo nodokļu departaments.

Apstiprinu.
1922. g. 28. augustā.

Finansu ministrs
Ringolds Kalni ngs.

Finansu ministrijas rīkojums Nr. 38.
Finansu ministrijas tiešo nodokļu de-

partaments dara atklātībai zināmu, ka
rīkojumā par zīmognodoxli 74. panta
kārtībā Latvijas spirtrūpnieku sabiedrības
jaunatvērtām nodaļām: Indrā, Jaunlatgale
(Pitalovā), Saldū, Stendē, Jaungulbenē,
Līvānos, Kuldīgā, Sabilē, Opē uti Ogrē
atļauts nomaksāt zīmognodokli par katrām
divām nedēļām valsts bankā naudā par
dažāda veida izdodamiem dokumentiem
degvīna un spirta noņēmējiem, pie kam
ņemami vērā finansu ministra š. g.
27. maijā apstiprinātie noteikumi, kuri
publicēti š. g. 30. maijā ,,Valdības Vēst-
nesī" Ms 119 par atļauju spirtrūpnieku
sabiedrībai līdz ar viņas nodaļām no-
maksāt zīmognodokli naudā valsts bankā.

Šis rīkojums stājas spēkā ar viņa pu-
blicēšanas dienu ,,Valdības Vēstnesī".

Direktors A. V i n t e r s.
Nodaļas vadītājs A. Kauliņš.

Darbvedis A. Ē r g 1 i s.

UGidības Iestāžu paziņojumi

Mežu pārdošana eksportam.

Ar nolūku tuvākos gados iegūt valstij
lielākus līdzekļus dzīves atjaunošanas
vajadzībām, mežu departaments, zemko-
pības ministra uzdevumā, sagatavo pār-
došanai lielākas mežu platības.

Lai sekmīgāk veiktu pārdošanu, depar-
tamentam jārēķinājas ne tikai ar iekšze-
mes kapitālu, kurā, kā pagājušo gadu
prakse pierādfjuse, ir vēl liels trūkums,
bet jāpievelk ari ārzemju pircēji. Pie-
mērojoties dažādām pircēju prasībām un
spējām, pārdošanas vienības ierīko visādos
apmēros, sākot no gmži sīkām vienībām,
kuras aprēķinātas priekš vietējiem maziem
pircējiem (kur uz tādiem var cerēt), starp
kupern pirms kara bija daudz no mūsu
lauksaimniekiem un t. t., tad liels vai-
rums vidēja lieluma cirsmu būs piemērots
iekšzemes koku tirgotājiem un rūpnie-
kiem un beidzot ierīkotas vēl lielākas

vienības, kas domātas zolidām ārzemju
firmām. Tā tad katram, .kas vēlas nā-
košā sezonā ielikt savus krājumus un
uzņēmību mežu izstrādāšanas operācijās,
tāda iespējamība būs dots, un lai tādu
dalībnieku skaitu pavairotu, tad ir izstrā-
dāti atvieglinoši, maksāšanas noteikumi,
kurus, cerams, attiecīgās iestādes pieņems.

Cirsmas ierīkotas izvešanai pieejamās
vietās. Lai novērstu nevēlamu konku-
renci cirtēju un vedēju pieņemšanā, tad
lielas un vidējas pārdošanas vienības
iedalītas, pēc iespējas, atsevišķi no
sīkām vienībām, pie kam lielākās vie-
nībās ietilpst vieni vai vairāki blakus
esoši novadi. Cirsmu pārdošana tirdz-
nieciskiem nolūkiem (eksportam) notiks
tikai vairāksolīšanā, pie kam vienības,
kuras nepārdos pirmajā vairāksolīšana,
liks atkal nākošā vairāksolīšanā un t. t.
vai nu uz tiem pašiem noteikumiem,
vai aiī tos grozot saskaņā ar iepriek-
šējas vairāksolīšanas komisijas atzi-
numiem. Bez vairāksolīšanas, bet par
noskaidrojušamās vairāksolīšanā cenām,
materiālus pārdos tikai vietējo iedzīvotāju
vajadzībām.

Sīkus noteikumus par cirsmu pārdo-

šanu, kā arī ziņas par cirsmu vietām,
var dabūt mežu departamentā visās
darba dienās no pulksten 9 līdz 3.

Tuvākās dienās šos [noteikumus pub-
licēs laikrakstos.

Mežu departaments.

„„ Valdības Vēstnesi* sākot no 1. janvāra:

Saņemot ekspedīcijā:

pjImēnesi 75 rbj. - kap.

P iesūtot mājā un pa pastu:
. m?nesi 90 rbļ. — kap.

% sevišķu numuru: saņemot
FU

ekspedīci jā. ......3 . 25 ,

pie atkalp ārdevējiem 6 , /i> .

Latvijas valdības J^fe^ oficiāls laikraksts
Iznāk katru dienu, izņemot J$£jM m*ĒM svētdienas un svētku dienas

Redakcija: jļ9&B&ftwW^$nh
Kantoris

un
ekspedīcija:

Rīgā, pilī Jsfo 2. Tel.J&9-89 «iS^^^^^^ P^ Rīgā, pilī Ns 1. Tel.M>9-57
Runas stundas no 11—12 T^^pS^ST Atvērts no pulksten 9—3

Sludinājumu maksa:
a) tiesa sludinājumi līdz 30 vien-

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

b) citām iestādēm un amata per-
sonām, par katru vienslejīgu
rindiņu 8 » — ,

c) privātiem par katru vienslejīgu
rindiņu 10 . — ,



Meklējamo personu saraksts Ht. 59.

'£ Uzvārda, vārda, tēva vārds,
g vecums, piederības vieta,

|,j dzjvea vieta pēdējā laikā,
" * ārējais apraksts (pazīmes).

5925. Pakkers, Antons Jāņa d.,
Liksnes pag. Daugav-
pils apr. pilsonis, dzim.
1894. g. 16. septembri.

5926. Pavlova, Emma.

5927. Putramentas, Vaitekas,
Utenas apr., aresta nama
priekšnieks (Lietavā).

5928. Punculs, Andrejs Aga-
tes d., Preiļu pilsonis,
pedeja dzīves vieta Pri-
nuju ciemā, Preiļu pag.,
vidēja auguma, tumšiem
gariem matiem, tumšām,
maziņam ūsām, apaļu
ģīmi, pelēkām acīm.

5929. Ruks, Eduards Jēkaba d.

5930. Rozīts, Antons Jāņa d.,
26 g. v, vidēja auguma,
blonds, patuklu seju,
mati nogriesti, pēdējā
laikā atradies Rīgas
centrālcietumā, agr. dzī-
ves vieta Ropažu pag.

5931. Svi'psts, Jānis Dāvida d.,
1922. g, iedzīv. Vai-
ņodes pag., Valdas
Ansiņu mājās.

5932. Sausa, Anufrijs Jāņa d.,
23 g. vecs, Liksnas
pag. pilsonis, pēdējā
dzīves vieta Dublenišku
sādža, Liksnas pagastā.

5933. Skačkovs, Nikolajs Va-
silija d, dzim. 1896.g.,
Krievijas pav., dzīves
vieta Višgorodas pa-
gastā, Savodji c, vidēja
auguma, masas ūsas.

5934. Sīmans, Francis Friča
dēls, čigāns, apmēram
19 g. vecs, luterticīgs,
piederīgs pie Valkas
apr., Jērciema pag., dzī-
vojis Ļaudonā, Cēsu
apr., 168 cm augsts,
mati melni, bārzda
dzīta, mazas melnas
ūsas, acis brūnas, pre-
cējies.

5935. Steinberg,Katrine, 33 g.
veca,_ vidēja auguma,
kalsnēju seju.

5936. Steppe, ArvidsJēkaba d.,
17 g. v., pied. pie Rīgas
pils., dzīves vieta turpat.

5937. Stobbe, VilisErmaņatf.,
20 g. v., Vācijas pav.,
pēc nodarbošanās jūr-
nieks, pēd. laikā kalpoja
uz tvaikoni .Borkon".

5938. Šims, Miķelis, pēdējā
dzīves vieta .Liepājā,
Vakzales iela te 19.

5939. Segliņš, Žanis (tuvāku
ziņu nav).

5940. Šogols, Staņislavs (tu-
vāku ziņu nav).

5941. Šulmans, Nechemijs.

5942. Simenovičs, Arturs Jā-
zepa dēls.

5943. Tobius, Pēteris Jēkaba
dēls, 53 g. vecs, pie-
derīgs pie Rīgas, pē-
dējā dzīves vieta Tēr-
batas ielā 5, dz. 9.

5944. Tinnits, Aleksandrs.

(3. turpinājums tu beigas.)

Kfi» meklē, u kāda raksta
m par kc apvainots.

Rīgas apr. 2. iec. izmekl.
tiesa, raksts 1922. g. 21. jūlijā
N° 2507, apv. uz sod. lik.
442.,_448. un 272. p. 2. daļas.
Liepājas II. iec. nriert. raksts
1921. g. 22. decembri, apv.
uz s. 1 581. p. 1. d.
Ārlietu min. adm.-jurid. dep-ta
direktora raksts 1922. g. 24.jul.
J*a 12631/32917 saskaņā ar
Lietavas sūtniecības rakstu
1922. g. 20. jul. In. D. 1277;

par valdības naudas 500 dolāru
piesavināšanos.
Daugavpils apr. V. iec. miert.
raksts, 1922. gada 20. jūlijā
Ms 265, dēļ c etuma sodu iz-
pildīšanas.

Rīgas X. policijas iec. pr-ka
raksts, 1922gada 24. jūlijā
te 4642, sastāvējis zem polic.
uzraudzības un patvarīgi at-
stājis dzīves vietu.
Rīgas apr. pr-ka pal. par II. iec.
raksts, 1922. gada 20. jūlijā
Ne 4716, apv. par bēgšanu no
aresta telpām, Siguldā.

Priekules-Vaiņodes iec. miert.
raksts, 1922. gada 28. jūlijā
Ne 1205, apv. uz sod. lik. 581. p.

Daugavpils apr. 5. iec. mier-
tiesneša raksts 1922.g. 18. jū-
lijā, te 44, apvainots uz s. I.
581. p. 2. d.

Ludzas apr. priekšnieks ar
rakstu 1922. g. 15. jūlijā,
Ne 30874/370, par uzturēšanos
Latvija bez attiecīgas atļaujas,
sodīls administratīvā kārtā ar
30 zelta frankiem jeb 14 die-
nam aresta.
Cēsu apr. 3. iecirkņa izmeklē-
šanas tiesneša raksts 1922. g.
27. jūlijā, te 2572, apv. uz
soda lik. 427. p. 2. d.

Rīgas krim. pol. raksts 1921. g.
12. dec. te 19018, apvainots
zādzība.
Ar Daugavpils apr. pr-ka lē-
mumu 1922. g. 10. jūnijā
Ne 2399, sodīts par nelegālu
robežas pāriešanu ar 20 zelta
fr vai 7 dienām aresta.
Ventspils apr. pr-ks 1922. g.
31. jūlijā Ns 1094, sodīts par
trokšņošanu iereibuša stāvoklī.

Liepājas prefekta raksts 1922.g.
24. jūliji te 2413/11., dēļ ta
paša lēmuma 1922. g. 15. ap-
rīlī zem Ne 1273/11., par paš-
dedz. degv. pieturēšanu, izpil-
dīšanas.
Rīgas krim. pol. raksts 1921. g.
31. janv. te 44, apv. zādzībā.
Rēzeknes krim. pol. raksts
1921. g. 26. janvāri te 576,
apv. zādzība.
Rīgas pref. raksts 1921. g. 3.
februāri te 3073, apvainots
par izbēgšanu no VI. polic.
iecirkņa.
Jelgavas apriņķa miertiesnesis
1921. g. 28. februāri J* 490,
apvainots uz sod. lik. 581. p.
Rīgas XI. iecirkņa miertiesneša
raksts 1922. g. 3. aprīlis 251,
apvainots uz sod. lik. 138. p.

Rīgas pref. raksts 1920. g. 3.
martā (kriminālpolicijas raksts
J* 19018/R 1921. g12. dec),
apvainots par izbēgšanu no
aresta telpām.

Vai it apcietināms

«n kas darāms

atrašanas gadījumā-

Apcietināt un ziņot.

Paziņot dzīves vietu.

Apcietināt un ziņot
Lietavas sūtniecībai
Latvijā.

Ievietot cietumā.

Paziņot Rīgas pre-
fektam.

Tāpat.

Tāpat.

Apcietināt un pie-
sūtīt miertiesneša rī-
cībā.

Izpildīt lēmumu un
ziņot meklētājam.

Apcietināt un no-
sūtīt uz Madonas
cietumu, dēļ ieskai-
tīšanas meklētāja rī-
cībā.

Apcietināt.

Izpildīt lēmumu un
ziņot.

Paziņot dzīves vietu.

Paziņot dzīves vietu.

Apcietināt un ziņot
meklētājam.
Tāpat

Apcietināt un ziņot
meklētājam.

Tāpat.

Paziņot dzīves vietu.

Apcietināt un ziņot.

5945. Tresiņš, Ferdinands Gu-
stava d., pied. pie KoK-
muižas pag. Valmieras
apr., līdz 1922. g-
apriļa mēn. dzīvojis
Ludzas pilsēta, sastā-
vējis dzelzsceļu virs-
valdes materiālu ap-
gādes dienesta, 37 g. v.

5946. Teichmans (Teikraans)
Augusts Augusta d-,
apm. 29 g. v., pied.
pie Gatartes pag. Cēsu
apr., pēc nodarbošanās
aktiers un fotogrāfs.

5947. Upenieks, Jānis Jēkaba
dēls, 40 g. v., pied.
pie Šenbergas pag.
Bauskas apr.

5948. Veiners, Jaseps Ābrama
dēls, Lietavas pavalsta.,
69 g. v., ar meitu Itu —
pēdējā dzīves', vieta,
Vakzales ielā Ne 11.

5949. Višņakovs, Jevstafijs
Lariona d., 15 g. v,
rom.-katoļticīgs, agrāk
dzīvojisDomopolespag.,
Drudžu fermā.

5950. Vītoliņ, Emīlija (tuvāku
ziņu nav).

5951. Veidemans, Alfrēds (tu-
vāku ziņu nav).

5952. Vasiljevs, Aleksandrs
(tuvāku ziņu nav).

5953. Vītols, Eduards Jāņad.,
dzim. 1899. g. 28. fe-
bruari, pied. pie Gau-
jenes pag., Valkas apr.

5954. Zariņš, Eduards Dāvā
d., dzim. 1884. g. 14.
okt., Jaunpils pag. pils.

Rīgā, 1922. g. 18. augustā.

Talsu apr. p-ks ar rakstu

1922. g. 22. jul. J* 1672/2630,

adm. kārtā sodīts par pie-
dzeršanos un šaujamo ieroču
turēšanu bez atļaujas.

Rīgas apgabaltiesas 7. iec. izm.
tiesn. raksts 1922. g. 31. jūlijā
te 2183, apv. uz kr. sod. lik.

51. un 581. p. 3. d.

Jelgavas apgabalt. Bauskas
apr. izmekl. tiesn. 1921. g.
23. aprilī J* 817, apv. uz s. 1.
455. p. „. .
Liepājas pref., 1922. g. 31. ju-
jijā raksts te 2494/11, deļ ta
paša lēmuma 1922. g.2junija
Ns 1779/11, par uzturēšanos
Latvijā bez attiecīgas atļaujas
izpildīšanas.
Ludzas apr. 6. iec miertiesu.,
1922. g. 14. jūlija raksts
No 1391, apvainots uz sod.
lik 581. p.

Rīgas 11. iec. miert., 1922. g.
26. aprilī raksts te 138, apv.
zādzībā.
Rīgas 9. iec. izmekl. tiesn. ar
rakstu 1920. g. 8. septembri
Ns 2156, apv. zādzība un uz
kr. s. 1. 270. un 271. p.
Rīgas krim. pol. raksts 1920.
g. 9. oktobrī te 4698, apv.
slepkavība.
Rīgas etapa komand. raksts
1922. g. 24. septembri te 30361
un Rīgas pref. raksts 1920. g.
11. oktobri Ne 2333, apv. ka
nav ieradies rota.
Rīgas 9. iec. izm. tiesn. 1922.
g. 12. jūlijā Ne 1126, apv. pēc
sodu lik. 51. un 587. p.

te 21280.

Pazi 9°t dzīvei

Apcietināt ūn ,
gādāt

meklē%ļo
ApcietinātQnzjw

Paziņot dzīvesvi eta .

Tāpat

Apcietināt un zinot
meklētajam.

Apcietināt un ziņot

Tāpat

Tāpat

Apcietināt un no-
gādāt meklētāja ti-
cība.

Administratīva departamenta direktors J. Ieva.
Iekšējās apsardzības pārvaldes priekšnieks J. Garoziil,

Meklējamo personu saraksts Nr. 60.
w „ - Uzvārds, vārds, tēva vārds,

S vecums, piederības vieta,
!g dzīves vieta pēdēji laikā,
2 ārējais apraksts (pazīmes).

5955. Biela, Aleksandrs In-
driķa d., dz. 1903. g.
17. oktobrī, piederīgs
pie Švardes pag., Kul-
dīgas apr.

5956. Burkevičs, Ādams Jē-
kaba d., 51 g. vecs,
čigāns, agrākā dzīves
vieta Čiekurkalnā Ne 8,
dz. 6.

5957. Dreimans, Erasts Kārļa
dēls, dzim. 1864. g.
24. maijā (v. st), pied.
pie Zeltiņu pag., Valkas
apr.

5958. Fenge, Indriķis Jāņa d.,
dzim. 1858. g., pied. pie
Tukuma, agr. dz. vieta
Ciekurkalna, I. garā li-
nija te la, dz. 3.

5959. Gravelsons, Kārlis Pē-
tera d., 37 g. v., vid.
aug., zilam acīm, tum-
šiem matiem, uz labās
rokas pleca tetovējums,
pied. pie Valmieras apr.,
Dauguļu pag., dzīvojis
mājās.

5960. Jansons, Kārlis Kārļa d
46 g vecs, pied. pie
Vadakstes pag., Tukuma
apr., agr. dz. v. Kaln-

5961. Jurevics, Antons'Adama
deļs, 25 g. v., vid. aug.,
brūniem matiem, pelē-
kam acīm, pied. p}e
Rēzeknes apr., Rozen-tovas pag., Markovas
sadzas.

5962. Kopfers, Eduards, 24 evecs.vid. aug., bruneti!bruņām acīm, matusnesa nosukātus atpakaļpret p,eri, mati retiPied. pie I gaunijas.

Kas meklē, ar kāda raksta
an par ko apvainots.

Zemgales artilērijas pulka ko-
mandiera raksts 1922. gada
9. jūlija, te 2010, par dezer-
tešanu.

Cēsu apr. 1. iec. miertiesneša
raksts 1922. gada 6. jūlijā,
Nt 3162, apvainots uz s. 1,
138. p.

Valkas apr. III. iec. izmekl.
tiesn. raksts 1922. g. 7. jūnijā
Nb 154,apv. uz s. 1. 154. p. l.d.

Rīgas pils. III. iec. miert. raksts
1922. g. 15. jūlijā te 420,
apv. nz s. 1. 138. p.

Rīgas centrālcietuma pr-ka r.
1921. g. 8. jūlijā te 18804,
izbēdzis no āra darbiem ap-
cietinātais.

Rīgas pils. 3. iec. miert. r.,
1922. g. 26. jūnijā Ns 451,apv. uz s. 1. 475. p.

N

Rīgas centrelcietuma pr-ka r.,IWU. g. 10. jūlijā te 18820,
izbēdzis no apcietinājuma ap-
cienātais kurš tika nodarbi-nats pie k„dras izmantošanasdarbiem Siguldā.

Scy.i*iS miert r-
JZ g" 4* JuIlā Ka 1943,aPv. uz s. 1. 581. p. I. d.

Vai apcietināmi
no kas darāmi

atrašanas gadījumi

Apcietināt un no-
gādāt meklētājam,

Ziņot dzīves vietu,
i

Tāpat
i

Tāpat.

Apcietināt un no-
gādāt meklētājam-

, Paziņot dzīvesvietu.

Apcietināt un nogā-

dāt meklētājam-

Tāpat

(Turpmāk vēl)

IekšēiK* o ^"fctativa departamenta direktor» l^\esejas apsardzības pārvaldes priekšnieks J. Garoza



Valdības darbība
sēde

Ministru kabineta

1922. g. 31. augustā.

Pieņem un nolemj izsludināt 1919.g.
,iulija likuma kārtība:
1noteikumus par spēļu karhm,

o nārerozījumu noteikumos par kara-
' vīru un valsts ierēdņu un kalpotāju

« SoSSuspar 1902., 1901., 1900.
un 1899- gados dzimušo Latvijas

D īsoņu iesaukšanu kara dienestā.
o Pieņem noteikumus par sīko me-

talo
^eceļ

" līdzšinējo valdības delegātu
7iPmelamerikas savienotas valstīs Ludvigu
Sēju par Chargē d'Aifaires ad interim

tlApstiprina Krievijas pavalstnieku
Floidiforu Tichonicki par valsts Rīgas
rl vu vidusskolas pārzini.

5 Atļauj Vācijas pavalstniekam Eduar-
dam Manheiraaffl/ darboties Maz-
Salaces vidusskola ka svešvalodu sko-

Atjau' j papildināt lauku dzives atjau-
nošanās padomi ar vienu centrālas
savienības „Konzums" priekšstāvi.

7. Apstiprina docentu Krišu Mel-
deri par mežu departamenta direktoru.

8. Atļauj Krievijas pavalstniecei sko-
lotājai Antonijai Drozdovskai dar-
boties 1922./1923. mācības gada valsts
Daugavpils poļu vidusskola.

9. Atļauj Liepājas Sv. Annas baznīcas
valdei sarīkot vienreizēju naudas loteriju
par 1.250000 rbļ. un vācu-baltiešu evaņģē-
liskās palīdzības komitejai vienreizēju
naudas loteriju par 4.000.000 rbļ.

10. Apstiprina Rīgas biržas komitejai
30.000 zelta franku lielu aizdevumu jūr-
nieku nama remontam.

11. Atsvabina no amata uz paša lū-
gumu izmeklēšanas tiesnesi pie Rīgas
apgabaltiesas Vladimiru M e i j e r o -
v e u.

12. Apstiprina: 1) pulkvedi Jēkabu
Ruškevicu par bruņošanās pārvaldes
priekšnieku, 2) pulkvedi Jāni K u r e 1 i
— par tecnniskās divīzijas komandieri
un 3) pulkvedi Eduardu Kalniņu —
par artilērijas inspektoru.

13. Paaugstinu leitnanta dienesta pa-
kāpē kapa skolas pilnu kursu beigušos
kadetus.

Latvija un citas valstis
Latvju skauti Angijā.

Rīgā, 31. augustā. Londonas lordmērs
ar kundzi deva five o'clock tēju latvju
skautiem, ka Londonas pilsētas viesiem
savā oficiālajā Rezidencē BMansion Hall"
telpas. Piedalījās sūtnis Bissenieks, ģene-
rālkonsuls Bīriņš, starptautisko skautu
organizāciju priekšsēdētājsMartins. 31. au-
gusta skauti noiika vaiņagu pie Lielbri-
tānijas nezināma varoņa pieminekļa. Uz
Latviju skauti izbrauks 2. septembri ar
«aikoni „Baltanic". LTA.

Latvijas un Igaunijas tirdzniecības
līgums.

Rīgā, 31. augustā. „WabaMaa" ziņo,»a Latvijas _ un Igaunijas tirdzniecības
"guma _ noslēgšanu var sagaidīt tuvākā
nākotnē. Igaunijas pretprojekts jau galīgi
izstrādāts un pēc apspriešanas ministru
Kabinetā to nosūtīs uz Rīgu. Pretpro-
pta saturs daudz neatšķiras no Latvijas
«strādātā līguma projekta. LTA.

Jaunas valstis.
Polija.

Mazās antantes konference.
Uz mazās antantes konferences Prāgā,

*?ra izbeidzās 28. augustā ir panākta
P'imga saprašanās starp Poliju un mazās
^tantes valstīm attiecībā

uz
miera uztu-esauu Viduseiropa un attiecībā uz visu

I1-?"izšķilšanu, kuri interesē kon-«rejosās valstīs.

Seima vēlēšanas.
TinHKCionalās mino»tates Polijā, kuras ir
«oaibinajušas pirmsvēlēšanas bloku pa-JJOja, ka viņi stingri pieturas pie poļu
va'stiskuma viedokļa.

Igauņu priekšstāvi! Polijā.
Igauņu ģenerālštāba priekšnieks ģe-

ver? t
L,Hs un kafa attašē PoliJā Pulk*

lai ^
unl{urs . aizbrauca uz Krakovu,

orde- 0tu ģenerāli Šepticku ar kara
m(Poļu preses birojs)

Ārzemes
Tautu savienības darbība.

B er 1i n ē , 30. augustā. Pēc »Journal
de Geneve" informācijas ziņa par Loid-
Džordža nodomu, personīgi uzstāties
tautu savienības kongresā, apstiprinoties.

.Vossische Zeitung* Žeņevas kore-
spondents ziņo, ka Loid Džordža nolūks
esot radikāli paplašināt tautu savienības
pamatus, uzņemot par pilntiesīgiem lo-
cekļiem Vāciju, Krieviju, Ungāriju un
Turciju.

Berlinē, 30. augustā. Tautu sa-
vienības padome pieņemuse Loid-Džordža
ierosinājumu apspriest Austrijas problēmu.

LTA.
Reparaciiu jautājums.

Berlinē, 31. augustā. Pēc ziņām
no Parizes, franču aprindās Vācijas jaunos
priekšlikumus neuzskatot par pietiekošu
pamatu moratorija nodrošināšanai.Izredzes
uz Vācijai labvēlīgu lēmumu esot visai
niecīgas. Pec sēdes,kurā Šredersiesniedzis
Vācijas memerandu, Bradberijs izteicies
ļoti skeptiski par gaidāmo reparaciju
komisijas lēmumu.

,Intransigeant" raksta, ka gadījumā, ja
reparaciju komisija piešķiršot Vācijai
moratoriju pret Francijas gribu, Francija
atsaukšot savus priekšstāvjusno komisijas.
Moratorija atraidīšanas gadījumā turpretī
no komisijas izstāšoties Anglija.

Iesniedzot Vācijus memorandu ar priekš-
likumiem par drošības sumas deponēšanu
un kolektīva līguma noslēgšanu ar vācu
rūpniekiem, Vācijas pilnvarotais Šreders
turējis divas runas. Delegāts izteicies,
ka Vācijas finansielais un saimnieciskais
posts e*ot tik liels, ka maksājumi naudā
katrā ziņā uz laiku atliekami. Pie valūtas
panikas Vācijā un ārzemēs esot vainīgas
neveiksmes visās iepriekšējās reparaciju
sa unās, kā arī starptautiskās aizdevuma
komitejas noraidošais lēmums un Rāte-
nava noslepkavošana. Pie tādas panikas,
saprotams, nekāds budžets neesot varējis
pastāvēt, un šī panika laupījuse arī katru
iespēju ierobežot papīra naudas izlaidumus.
Jo ilgāk novilcināšot reparaciju jautājuma
praktisko izšķiršanu, jo lielāks kļūšot vis-
pārējais saimnieciskais posts. LTA.

Starptautiskā parlamentāriešu

konference.
Vīnē, 30. augustā. Starptautiskā

parlamentāriešu konferencē 30. augustā
izcēlās debates atbruņošanās jautājumā.
Amerikas senators Bertons (Burton)
iesniedza Savienoto valstu vārdā rezo-
lūciju, kurā starptautiskā parlamentāriešu
konference uzaicināta pabalstīt Vašiņ-
tonas konferences uzsākto darbu, kā ari
visus tos līgumus, kuru mērķis ir miera
un draudzīgu attiecību nodibināšana
tautu starpā.

Konferences dalībnieki apmeklējuši
Austrijas prezidentu. Atbildot uz ap-
sveikumu prezidents izteicās, ka neviena
valsts neesot kapa dēl tik smagi cietuse
kā Austrija. Tomēr salīdzinot Austrijas
tagadējos apstākļus ar Šveices stāvokli
prezidents varot cerēt, ka nākotne
Austrijas valdībai būšot iespējams kaut
cik nodrošināt savu pavalstnieku lab-
klājību. Sakarā ar grūto pārejas laik-
metu, kurš jūtams visās valstīs, Austrijas
tautas stāvokli varot uzlabot vienīgi ar
citu tautu savienības locekļu palīdzību.
Prezidents izteica cerību, ka kultūras
tautas neatstāšot Austriju sabrukuma.

Vīnē, 31. augustā. 30. augustā
slēgts starptautiskās parlamentariskas sa-
vienības kongress Vīnē. LTA.

Dzīve Vāciiā.
Berlinē, 31. augustā._ «Tāgliche

Rundschau* pieaugošas dardzjbas deļ
uzteikuse redaktoriem un pārejam per-
sonālām. Laikraksta izdošanu tomēr
gluži nepārtraukšot, bet lūkošotviņu pie-
vienot ,.Deutscbe Allgemeine Zeitung'ai".

Berlinē, 31. augustā. Vācijas val-
dība iesnieguse sabiedroto Reinzemes
komisijai protestu pret Visbadenes val-
dības prezidenta Momma atcelšanu no
3māts

M i n c h e n ē, 31. augustā. Vācijas
katoļu kongress sava pedeja sēdē, 30. au-
gustā, izteicies par labu jaunajai demo-
krātiskai un republikāniskai Vācijai.

Berlinē, 31. augustā. Uz Vācijas

dzelzsceļiem uz l. decembri gaidāms
atkal jauns tarifs, kurš būšot par 60%
augstāks nekā uz oktobri noteiktais.

JL. 1A»

Padomju valdība un Intelige te.
Maskavā, 31. augustā. (Radio.)

Peterpilī, 30. augustā Pēterpils padomes
plenārsēdē Sinovjevs uzstājies ar ziņo-
jumu par valdības rīcību Pēterpili un
Maskavā pret reakcionāro inteliģenci.
Tiem, kuri gribētu valdībai pārmest un
uzstāties par aizstāvjiem cietušajieminte-
liģentiem, valdība varot teikt tik to, ka
viņa gluži labi zinot, kāda nozīme esot
inteliģentiem spēkiem valstī. Bet lai
tādēļ neviens, pat tas vislabākais „specs"
neiedomājoties uzsēsties strādnieku šķirai
uz kakla. Lai tie, kas zinot valodas un
pazīstot filosofiju, neiedomājoties, ka tā-
dēļ jau viņiem ir tiesība kūdīt uz pil-
soņu karu aizmugurē. Valdība esot iz-
lietojušo bargus līdzekļus pret pilsonisko
inteliģenci, izsūtīdama viņu un teikdama
viņiem: ejiet uz turieni, kur jūs brīvi
variet kalpot kapitālam, kurš jums tik
mīļš!Aresti un izsūtīšanas tomēr nebūt ne-
nozīmējot, ka padomju valdība pierei-
kuse kapu inteliģencei. Katru inteliģentu,
kurš gribēšot strādāt kopā ar padomju
valdību, viņa uzņemšot kā brāli.

Pēterpils padome pieņemuse rezolū-
ciju, kurā izsaka savu piekrišanu valdi
bas soļiem pret buržujisko inteliģenci.

LTA.

Austrijas sabrukums.
Berlinē, 29. augustā. „Neue Zū-

richer Zeitung" raksta no Vīnes:
Austrijas kritiskais stāvoklis ar katru
dienu kļūst ļaunāks sakarā ar uzturas
līdzekļu ārkārtējo sadārdziuāšanos, pie
augošo ogļu un pārtikas trūkumu, kā
ari nepārtraukto ārzemju valūtas kursu
celšanos. Vienas dienas laikā Vīnē liel-
lopu gaļas cenas cēlušās no 14.000 uz
34.000 kronām, cūkas gaļas — no
30.000 uz 45 000, cūkas tauku — no
40.000 vz 60.000, sviesta uz 48.000,
kartupeļu uz 2000 kronām par kilo-
gramu. Milti maksā 9000, cukurs —
18.000 kilograms, ola 800. Sagaidāma
ari maizes cenu tālāka celšanās; jau
tagad l/* kilograma maizes maksā
4.190 kronas.

Bezdarbnieki, kuri ar valdības izsnie-
dzamo dienas pabalstu nevar nopirkt
pat klaipu maizes, sarīko ielu demon-
strācijas, lai panāktu sava stāvokļa uz-
labošanu. Valsts nespēj bezdarbniekus
uzturēt un patlaban ir izredzes, ka viņu
skaits vēl vairāk pieaugs, ņemot vērā
ogļu un jēlvielu trūkumu rūpniecības
vajadzībām. Ikdienas papīrnaudas iz-
laidums pieaug par apm, 10 miljardiem
kronu, bet dārdzība ceļas ar vēl lielāku
ātrumu. Tādēļ neskatoties_ uz «kronu
plūdiem" naudas trūkums ārkārtīgi liels
un aizdevumu procenti aizsnieguši ne-
dzirdētu augstumu.
Berlinē, 29. augustā. ,.Berliner

Tageblatt" telegrafē no Romas, ka tur
uzskatot par Joti iespējamu sabiedroto
lēmumu okupēt daļu no Austrijas teri-
torijas.

_____
^TA.

Tirdzniecība un rūpniecība
Kursi.

Rīgas bitža, 1922. gada 1. septembrī.

Zelta lats (0,29032 gr.) . . . 50.00
Amerikas dotais 254.00 — 260.00
Angļu mārciņa 1140—1160
Francijas franks 19.50 — 20.00
Itālijas lira 11.00—11.50
Beļģijas franks 18.25—18.75
Šveices franks 48.50 — 49.50
Zviedrijas krona 68.00 — 69.00
Norvēģijas krona 42.50 — 43.50
Dānijas krona .......54.75 — 55.75
čechoslovaku krona .... 8.37— 8.47
Holandes guldenis ....100.00—101.50
Vācijas marka 0.13— 0.16
Somijas marka 5.45— 5.55
Igaunijas marka 0.70 — 0.73
Polijas marka 0.00—O.OS'/i
Padomes rbļ —
10 Krievu zelta rbļ. ... . 1250.00
Zelts (Londonā) par 1 unci tīra

zelta —

Krievijassudrabs^ a ri. [ \ «.00}
P"

' lU

5°/o neatkar, aizņem. . '. . 100—105
20 zelta fr. 6°/o Rīg. hip. biedr.

ķīlu eīmes 975
50 zelta ir. 6°/o Rīgas pils. kr.

biedr. ķīlu zīmes .... —2500
100 zelta fr. 6°/o Rīgas pils. kr.

biedr. ķīlu zīmes —5000
Rīgas biržas komitejas kotacijas komisijas

priekšsēdētājs A. K a c e n s.
Zvēr. biržas mākleris Th. Summē ra,

Rīgas ostā ienākuši kuģi
29. augustā.

Lotus, latviešu burenieks, 79 reģ. ton. bratto, no
Pernigeles ar m^lku.

Ara, norvēģu tvaikonis, 966 reģ. ton. biutto, no
Londonas ar gabalu precēm.

Rūķis, latviešu burenieks, 70 reģ. ton. brutto, no
Me'nsla ar malku.

Ērika, latviešu burenieks, 125 reģ. ton. brutto, no
Kuivižiem ar malku.

Magda, dāņu motorkuģis, 70,10 reģ. ton. brutto,
no Stokholmas ar zuperfosfātu.

30. augustā.
Gertrud Salling, vācu tvaikonis, 932 reģ. tom.

brutto, no Tvnedockas ar koksu.
Michail, latviešu bujenieks, 127 reģ. ton. brutto,

no Vecmuižas ar malku.
Wilhelm Russ, vācu tvaikonis, 997 reģ. ton. brutto,

no Hamburgas ar gabalu precēm.
Mourino, angļu tvaikonis, 2164 reģ. ton. brutto,

no Rēveles ar gabalu precēm.
Straume, latviešu burenieks, 77 reģ. ton, brutto, no

Vezmuižas ar malku.
Karniels, latviešu burenieks 147 reģ. ton. brutto,

no Ģipkas ar stutkokiem

31.augustā.
Chebaulip, Amerikas burenieks, 4832 reg. ton.

brutto, no He'zinforsas ar gabalu precēm.

No Rīgas ostas izgājuši kuģi.
29. augustā.

Kongstrup, dāņu tvaikonis, 1292 reģ. ton. brutto,
uz Londonu at kokiem.

Tavvood, angļu tvaikonis, 505 reģ. ton. brutto, uz
Boni ar kokiem.

Alekto, norvēģu tvaikonis, 553 reģ. ton. brutto, uz
Garstonu ar kokiem.

Pernigel, latviešu tvaikonis, 168 reģ. ton. brutto.
uz Ventspili ar gabalu precēm.

Neubad, latviešu tvaikonis, 95 reģ. ton. brutto, uz
Ainažiem ar gabalu precēm.

Brālis, latviešu burenieks, 115 reģ. ton. netto, uz
Mēsragu tukšā.

30. augustā.
Sigrun, dāņu tvaikonis, 1337 reģ. reģ. ton. brutto,

uz Rouenu ar kokiem,
von DčSbeln, somu tvaikonis, 456 reģ. ton. netto,

uz Helziņforsu ar gabalu precēm.
Helmo Hemsoth, vācu tvaikonis, 1094 reģ. ton.

brutto, uz Rēveli ar gabalu precēm.
Sarrebourg, franču tvaikonis, 2004 reģ. ton. brutto,

uz Mango ar gabalu precēm.
Alberts, latviešu burenieks, 54 teģ. ton. brutto, uz

Dunti tukšā.
Nikolais, latviešu bujenieks, 95 reģ. ton. brutto,

uz Ķirbižiem tukšā
Ērika, latviešu burenieks, 125 reģ. ton. brutto, uz

Vātgalciemu tukšā.

Liepājas ostā ienākuši kuģi,
26. augustā.

Jarnac, ang^u tvaikonis, _ 618 reģ. ton. brutto, no
Karalauciem ar siļķēm.

Glentarnar, angļu tvaikonis, 876 reģ. ton. brutto,
no Stetines ar siļķēm,

27. augustā.
Klās Horn, somu kara kuģis, 480 reģ. ton. brutto,

no Dancigas.
28. augustā.

Iris, zviedru tvaikonis. 353 reģ. ton, brutto, no
Maliņa ar korķa malku.

Bourges, franču tvaikonis, 2909 reģ. ton. brutto,
no Cardifas ar oglēm.

29 augustā.
Johanna, latviešu prāmis, 72 reģ. ton. brutto, no

Pāvilostas ar malku.
Herkules, latviešu prāmis, 90 reģ. ton. brutto, no

Pāvilostas ar malku
Normai, latviešu tvaikonis, 67 reģ. ton. brutto, no

Pāvilostas ar malku.
Anss, latviešu tvaikonis, 104 reģ. ton. brutto, no

Klaipēdas tukšā.
Fridrich, latviešu tvaikonis, 68 reģ. ton. brutto, no

Klaipēdas tukšā.

No Liepājas ostas Izgājuši kugl.
26. augustā.

M8we, vācu tvaikonis, 300 reģ. ton. brutto, uz
Stetini ar jauktu lādiņu.

27. augustā.
L O. >* 23, latviešu prāmis, 300 reģ. ton. brutto

uz Pāvilostu tukša.
L, O. 21, latviešu prāmis, 181 reģ. ton. brutto, uz

Pāvilostu tukšā.
L. O. J* 11, latviešu prāmis, 373 reģ. ton. brutto,

uz Pāvilostu tukšā.
L. O. J* 24, latviešu prāmis, 78 reģ. ton. brutto,

uz Pāvilostu tukšā.
Johanna, latviešu prāmis, 72 reg. ton. brutto, uz

Pāvilostu tukšā.
Herkules, latviešu prāmis, 90 reģ. ton. brutto, uz

Pāvilostu tukša.

Telegramas
(Latvijas telegrāfa aģentūras ārzemju telegramas.)

Rēvelē, 31. augustā. (ETA.) Igau-
nijas valdība pilnvarojuse ārlietu ministri
noslēgt tirdzniecības un kuģniecības lī-
gumu ar Latviju. Sarunas par to no igauņu
puses vedīs komisija, par kuras locek-
ļiem iecelti Ruubels, Hurts un Rozendorfs.

Rēvelē, 31. augustā (ETA.) Angļu
eskadre šodien pēcpusdiena ieraduses
Rēvelē. Anglijas karaļa ceturtais dēls
princis Georgs atrodas uz admirāļa kuģa
«Mackav". Sestdien eskadrs dosies
tālāk uz Helziņforsu.

Berlinē, 30. augusta. (Volfs.) Sa-
karā ar kādu demonstracijupret dārdzību
Braunšveigā pūlis mēģināja ielausties
tirgus namā un apdraudēja arodbiedrība
vadoņus, kuri mēģināja to atturēt. Iz-
sauktā policija pūli izklīdināja.

Parīzē, 29. augusta. Palestinas
arābu kongress ar svinīgu ceremoniju
pieņēmis lēmumu, ka katrs kongresa
dalībnieks ar visiem likumīgiem līdzekļiem
cīnīsies pret ebreju ieceļošanu Palestinā.

Redaktora vietā: J. Janovskis-Janēevskis.

Šim numuram 8 lapas puses



Paziņojums
Finansu ministrs 1022. g. 29. augusta

apstiprināja statūtos:
„Smiitenes rūpniecības

akciju sabiedrībai",
kūjas mērķis ir: 1) apgādāt ar elektrisko
enerģiju apgaismošanas, dzinspēka un
rūpniecības nolūkiem Smiltenes pilsētu
un viņas apkārtni un 2) uzturēt koku
zāģētavu, mechanisku darbn'cu un ķie-
ģeļu rūpniecības uzņēmumu, lietderīgi
izmantojot vietējās un ievestās izejvielas
un vietēju upju un ezeru ūdensspēku,
iegūt, atjaunot u. uzturēt P. Livenam
piederošosrūpniecības uzņēmumus, di-
bināt, atvērt un uzturēt visādu veida
rūpniecības un tirdzniecības uzņēmumus,
kantorus un veikalus.

Sabiedrības dibinātāji ir:
1) Kārlis Ozols dzīv. Smiltenē, paša namā.
2) Pēters Pelcis . . Kerausu

mājas.
3) Jānis Zvejnieks, dzīv. Smiltenē, Vidus

dzirnavās.
4) Pētefs Strāls, dzīv. Smiltenē, paša namā.
5) Manfrēds fon Fegezaks, dzīv. Rīgā,

Nikolaja ielā Ns 1b.
Sabiedrības pamata kapitāls: 200.000

zelta lalu, 2000 akcijas, par 100 latiem
katra. Valdes sēdeklis Smiltenē.

Tirdzn. un b. n. pr. A. K a c e n s.
Revidents A. Z a I p e t e r s.

Reņģes muitas nodala
caur šo dara vispārībai zināmu, ka:
2. apriti š g no nezināmus perso-ias ar
Lietavas vi cienu tika atsūtīta Priekulē
no Klaip das viena paka tualetziepes
.Lillenmilch Steckenpferd",svarā 11,3 klg.

Gadījienā, ja mantu ipašn eks 4 mē-
nešu laikā, skaitot no sludinājuma ie-
spiešana, dienas .Valdības Vēstnesī',
ziepes nebūs izņēmis, tādsa uz muitas
likuma § 562., tiks pārdotas vairāksolī-
šanā un ieņemtā nauda izlietota saskaņā
ar m itas līkuma § 576., 584, 585.

Reņģē, 30. augustā 1922. g. N? 2556
Muitas priekšnieks S i m so n s.
Sekretāra v. i. J. T o m s o n s

Tiesu sludinājumi
Latvijas Kafatiesa,

pamatodamās uz savu rīcības sēdes lē-
numu un kara tiesu lik. 951.—953 p.,
meklē Latgales partizāņu p.lka vecāko
rakstvedi 3ullusu Pētera d. Balodi,
kujš apvainots par noziegumiem, kas
paredzēti kāja soda lik. 234. pan.

Minētais Balodis: dzimis 1898. gadā
11. marta, latvietis, luterticīgs, neprecējies,
pagasta skolas izglītība, Valkas apriņķa,
Aumeisteru pag pieder.

Personām, kūjām būtu zināma viņa
noturēšanās vieta, nekavējoties ziņot kāļa
tiesai, vai tuvākai policijai, kurai to
arestēt un nogādāt pēc piederības.

Kara tiesas priekšsēdētāja
pag. v. i. virsleitn. K ū 1 m a n s.

Sekret. pag. v. izp. k. i. Jaunalksnis.

Utfiias tiesa palātas kriilnal-departaiiieiit!
saskaņa ar savu š. g. 13. jūlija lēmumu
me<le uz sodulik. 51. un 108. p., 1. d.
pamata apsūdzētās sevi par Daugavpils
pisetas piederīgo dēvējošos Annu Spi-
ridona m. Babachlnu, 20 g. vecu, un
par Lietavas pāva stn. dēvējošos Uljanu
Spiridona mkuzņecovu, 4> g. vecu.

Visam iestādēm un personām, kurām
ir zināms, kur atrodas minētās Baba-
china un Kuzņecova, jāpaziņo par to
tiesu palātai.

Rīgā, 26. augustā 1922. g.
Priekšsēdētāja v. Q a i g a 1s.

Sekretāra v. i. (paraksts).

??īgas apgabaltiesa. 1. civilnod.,
uz lik. par Inu!. 77. p. pamata, ar šo
dara zināmu, ka tiesa 7. jūlijā 1922. %.
Stefānijas Franciskas Vitt-, dz. Mertiens,
prasības lietā pret Nikolaju Pauli Vitte,
par laulības Šķiršanu a'ztsujuriski no-
sprieda: laulību, kūja slēgta no Rīgas
sv. Jēkaba bamīcā 3 janvārī 1916. g.
starp Nikolaju Pauli Kārļa d. Vitte un
Stefāniju Francisku Heinricha Ludviga m.
Vitte, dz Mertiens, šķirt; prāvn. dēlu
Nikolaju Christ;anu Leonu, dz. 21. jūlijā
1919. g., piešķirt Stefānijai Vitte.

Ja atbildētājs civ. p.qc. lik. 728.,
731. un 748. p. p. paredzētā laikā ne-
iesniegs tiesai atsauksmi vai pār-
tūdciou, tad spriedums stāsies likumīgā
spēkā.

Rīgā, 21. augustā 1922. ļ. Ns «4968
Priekšsēd. b. v. S i 11 i n g.

Sckrftara v. Stūre.

līsas an&UHea. 1. ttiUnsiala,
32 lik. par laul. 77. p. pamata, ar so
dara zināmu, ka tiesa 19. jūnijā 1922. g.,
Irmas Rozālijas Kreibich, dzim. Teich-
inan, prasības lietā pret Aleksandri
K r e i b i c h par laulības šķiršana aiz-
muguriski nosprieda: šķirt slēgta
Rīgā, Pokrova baznīcā 1917. g. 25. jūnija
starp Aleksandru Kreibich un Irīnu
(Irmu Rozāliju Kreibich, dzim. Teich-
man, laulību.

Ja atbildētājs civ. proc. lik. 728., 731.
tn 748. p. p. paredzēta laika neiesniegs
iesai atsauksmi vai pārsūdzību, tad
spriedums stāsies likumīgā spēkā.

Rīgā, 26. augustā 1922. g. «5028
Priekšsēd. b. Š i 11 i_ n g.

Sekretāra v. Stūre.

Sīgas apgabaltiesa, 1. civilnod.,
uz civ. proc. lik. 293, 295, 298, 301,
309, 311. p. p. pamata, uz Erasta (Erasta)
Jāņa d. Plllpsona lūgumu vii^a orasības
lietā pret Mariju Jāņa m. Plilpson,
dzim. Grinvald, par laulības šķiršanu,
uzaicina pēdējo, kuras dzīves vieta
prasītājam nav zināma, ierasties tiesā
četru mēnešu laikā ao šī sludi-
nājuma iespiešanas dienas .Valdības
Vēstnesi*.

Pie lūguma pielikti: laulības apliecība
un bērna krustāmā zīme — ar norakstiem.

Ja atbildētāja noliktā laikā nelera-
tisles personīgi vai caur pilnvarnieku,
iks nolikta tiesas sēde lietas klausi-
Senai aizmuguriski.

Rīgā, 26. aug. 1922. g. J* 435027.
Priekšsēdei, b. Š i 11 i_n g.

Sekretāra v. S i u r e.

Ilgas apgabaltiesa, t tiiiMaļa
iz lik. par laul. 77. p. pamata, ar šo
dara zināmu, ka tiesa 22. maijā 1922. g.,
Kriša L a p s e prasības lietā pret
Annu Marju L a p s e, dzim. Henn'ng,
par laulības šķiršanu aizmuguriski n o-
spried a:_šķirt laulību, kas uoslēgta
starp Krišu Ādama d. Lapse un Annu
Mariju Evarta m. Lapse dzim. Henning,
10. oktobrī 1910. g. Rīga Luteia baz-
nīcas draudzē, a'.bidetājas vainas dēļ.

Ja atbildētāja civ. proc. lik. 728., 731.
un 748. p. p. paredzētā laikā neiesniegs
tiesai atsauksmi vai pārsūdzību, tad
spriedums stāsies likumīgā spēkā.

Rīgā, 21. augustā 1922. p. N° «4969
Priekšsēd. b. Š i 11 i n g.

Srfrretara v. Stūre.

Sīgas apgabalt. 3. civilnodaļa,
4Z Latvijas civillik. kop. 36. p. piezīmes
pamata, ar šo paziņo vispārībai, ka
laulātie draugi Konstantīns Aleksandra d.
Augsburg un Gerta Artura m.
Augsburg, dzim. Rudolf, noslēguši
savstarpīgo laulības līgumu pie Rīgas
notāra Līvena, 21 jūlijā 1922. g.
reģistra J* 10249, ar kūju viņi, attiecībā
uz viņu noslēgto laulību, ir atcēluši
Balt. gub. civillikumu 79. un turpm.
p. p. paredzēto leulāto mantas kopību.

Rīgā, 17. augustā 1922. g. Ns 2190
Priekšsēdētāja v. V e i d n e r s.

Sekretārs A. Kalve.

Vielal.ai-Otlzieflas pagasta tiesa, Cēsu apr
pamatodamās uz savu 1922. g. 16 aug.
lēmumu un pagasta tiesas ust. 2. d.
222. un 224. p. p., uzaicina visus
1915. g. mitušā Iršu pag l ļ4 d. Siljanu
M? 2 m. īpašnieka P tera Limbacha
mantiniekus, parāda devējus un ņēmajus
un visas citas personas, kurām būtu
kādas tiesības uz nelaiķa atstāto mantu,
pieteļkt savas tiesības pie šīs pag. tiesas
2 mēnešu laika, skaitot no ši slu-
dinājuma iespiešanas otro reizi
.Valdības Vēstnesī".

Vēlfk pieteiktas prasības netiks
ievērotas.

Vietalvas-Odzienā, 16. augustā 1922.g.
Priekšsēdētājs A. S r i ņ š.

2 Darbvedis paraksts).

Rīgas apgabaltiesa, 1. civilnod.,
az dv. proc. lik. 293., 295., 298., 301.
309., 311. p. p. pamata, uz Zinaīdas
Vasiļa m. Graudlņ, dzim. Osipovas,
lūgumu viņas prasības lietā pret
Kārli Robertu Miķeļa d. Graudlņ, par
laulības šķiršanu, uza ciņa pēdējo, kufa
dzīves titta prasītajai nav zināma,
ierasties tiesā četru mēnešu laikā
no šī sludinājuma Iespiešanas dienas
.Valdības Vēstnesī*.

Pie lūguma pielikti: laulības apliecība,
apliecība par atbildētāja prombūtni un
prasītājas nabadzības apliecība — ar
norakstiem.

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

Rīgā, 26. augustā 1922. g. Ns 432026
Priekšsēd. b. S i 11 i_n g.

Sekretārs v. Stūre.

Rīgas 3. apgabalt. civilnodaļa,
uz Latvijas civillik kop. S6. p. piezīmes
pamata, ar šo paziņo vispārībai, ka
laulātie draugi Berka Haima d. Trem-
b a c k i j un Meta Dvora Slioma m.
Trembackij, noslēguši savstarpīgo
laulības līgumu pie Rīgas notāra Traut-
zolta 5. jūlija 1921. g. reģistra Nš 5807,
ar kufu viņi, attiecība uz viņu noslēgto
laulību, ir atcēluši Balt. gub. civillikumu
79. ua turpm. p. p. paredzēto laulāto
mantas kopību.

Rigā, 17. augustā 1922. g. Ni> 2234
Priekšsēdētāja v. V e i d n e r s.

Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabalt. reģistrac. nodaļa
tz civ. pr. lik. 1460. p. pamata pa-
ziņo, ka saskaņā ar apgabaltiesas ad-
ministratīvas nodaļas lēmumu 31. maijā
1922. g. reģistrēta bezpeļņas bied-
rība zem nosaukuma: Filistru biedrība
,.Zemgallja ".

Sabiedrības valdes sēdeklis atrodat
Rīgā.

Priekšs. v. E. B i 11 e.
Sekretāra v. R o g g e.

Rīgas apgt.4. iec.tiesas pristavs
paziņo, ka 12. septembri 1922» g., pulk-
sten 10 diena, Rīga, Kuģu ielā M? 22,
tiks izpārdots uz otriem torgiem
Artura un Matildes Asveru kustams
īpašums, sastāvošs no kontrolkases
novērtēts par 4.0C0 rbļ.

Izzināt sarakstu, novērtējumu, kā arī
apskatīt pārdodamo mantu varēs pār-
došanas dienā uz vietas.

Rīgā, 30. augustā 1922. g.
Tiesas pristavs O. Jankovskis.

DZELZSCEĻU VIRSVALDE
2 izsludina

KONKURENCES 5=s-
nz 19. septembri 1922. 9- ,-_.-«.

1) raksi, konkurenci uz 50 dzēlis nauA ladlm,
» „ 8 rakstāmmašīnām.

J
dvakas ziņas ^z^ķd^atemh^apgādibā. ist. 122a, no pīkst. 12-jjlegā.

SUBATES pilsētas vidusskolai

vajadzīgs cUfēktOrS
(Pedagoģisko personālu algo valsts).

Pieteikties pie Subates pilsētas valdes. }_

» mm fartiiT -kfi^eSKrs^^ *Rīga, Elizabetes ielā .V 35 d? , Q;«tj, ?pārdotas vai rāksolīsan- '* b

°°7f C° , ' kustama maut.
^

fpar 58 740 rb . un sastāvoša Be ;&*nebaaderolettem papirosiem \ j,*! "viņa 1921. g.IenākumanodokļaJfeļPrece tiks pārdota ari pa da|ā *u> Jlīšana sāksies no sumas, kāda* *" 'solīs. P'tcfj »
Rīgā, 31. augustā 1922. g. \

. Piedzinējs De,u. \mrimTii-limilliiiiāi x K

Liepājas apgabalt. reģ. nodaļa
uz civ. proc. lik. 1460". p. pamata,
paziņo, ka saskaņā ar tiesas lēmumu
24. augustā 1922. g , kooperatīvu sabie-
drību un viņu savienību reģistra 1. daļa
ir ievests kooperatīvs zem nosaukuma.
,.Ntces piensaimniecības sabiedrība"
kuras valde atrodas Nices pagasta.

Liepājā, 28. augustā 1922. g. Ns 103
Reģis r. nod. pārz. C i n c e 1 s.

Par sekretārapal. i.Aldermans.

Laoksaimnīeiības departaments,
Todlebena bulv. N» 6, 13. septembri
i. 3., pukst. 12 diena,

izdos mazuKsolilona
Smiltenes piensaimn. un lopkop. skolas
remonta darbus ne dzelzsbetona ūdens-
krātuves ierīkošanu.

Tuvākas z ņas izsniedz lauksaimrvec.
departam. VI. nod., no pulkst. 11—1 un
Smiltenes plensaimniec. un lopkopības
skolā. Rakstiski priekšikusri nomaksāti
ar attiecīgu zīmognodokli iesniedzami
līdz min, termiņam Uaksaimn departam

Apriņķa ceļu inženieris
Rēzekne, m. Ludzas ielā 6

išolisanā
15 septembri 1922.g., pulkst. 10 rītā:
1) koka tilta remontdar-

bus pār Maltas up', pie
Viļānu muižas un

2) koka tilta remontdar-
darbus par Rēzeknes upi
pie Jaun-Rvkovas muižas.

Mazākso'ī'ana notiks rakstiski unmutiski. Rakstiski piedāvājumi samak-sāti ar attiecīgu_ zīmognodokli nododami
slegtāsaplc ksnes apiiņķa ceļu inženiera
kandeia līdz augša minētam laikam.

Pirms miKaksolišanas sākšanās dal.b-
niekiem jāiemaksā drošības nauda uzkatru darbu pa 2000 rbļ.

Dēļ tiltu zīmējumu apskatīšanas unsīkāku noteikumu Izzināšanas jāgriežasapri ņķa ceļu inženiera kancleļā darba
la'kā. ? o

Kalnciema pag. valde,
Jelgavas apr., ar šo atsauc uz 4 sept
nolikto darbveža palīga pieņemšanu itāda notiks pie padomes 6. septembri
*. a., pulkst. 12 dienā.

Kalnciemā, 29. augustā 1922. g. 1242
Priekšnieks J. Jaunzems.

Darbvedis V. Cālers.
iespiests valsts lī pografcjā. '

Citu lestsžjL sludina].
tīriet' ttli ra» Ventspilī,

i z d o s 14. septembri 1922.3. pulksten
12 dienā, sava kancleja, Plosta iela 23,

mazākprasītājiem
sekošus darbus:

1) 72 kub. mtr. akmeņu sagatavošanu
un 120 kub. mtr. akmeņu pievešanu
un saskaldīšanu ķīļos pie Talsu-
Stendes šosejas, Talsu apriņķī.

2) 600 kv. _ mtr. Talsu-Stendes bruģa
parbmģešanu, Talsu apriņķī.

3) 1800 kv
^ mtr. Stendes-Sabites bruģa

parbruģešanu, pie Stendes stacijas.
4) 600 kv. mtr. bruģa pā.bruģēšanu

pie Kandavas stacijas.
5) 2120 kv. mtr. Ventspils-Talsu bruģa

parbruģešanu
^

pie Ventspils stacijas.
Rakstiski piedāvājumi par katru darbu

atsevišķi, samaksāti ar attiecīgu zīmog-
nodokli, iesniedzami slēgtās aploksnēs
ar uzrakstu:
„Uz konkurenci 14. septembrī",
līdz augšā minētam laikam, apriņķi ceļu
inženiera kancleja

Solīšanas dalībniekiem jāiemaksā, ie-
liekot tanīs pašās aploksnēs, dr .šības
nauda — 5,o apmērā no savas solīšanas
sumas. 3

Tuvākas ziņas izsniedz turpat, darb-
dienās no 9—3.

Vajadzības gadijuTā 18. septembri
1922. s. pulksten 12 dienā turpat, tiks

noturēti pēctorgl.
Liepājas ostas valde,
sestdien, 2. septembri 1922. g., pīkst.
10 rī ā,

izdos izātoitāji
ekšeja viļņlauzeja galvas
remontu un reidas krast-

malai remontu
A tuvākiem noteikumiem var iepa-

zīties ostas valdes techniskā nodaļā,
Ziemeļ-vakara ostas malā J\fe 33, ik-
dienas no 10—1.

Torgi būs mutiski un iepriekš pieda-
līšanās pie torgiem, jāiemaksā 10.000 ibļ.
drošības nauda. Ostas vai e.

= ŪTRUPE, =
12. septembri S. s.. pulkst. 11 dienā, pie
Bučauskas pag. nama tiks pārdota

atklātā volrUksolBonl
piederoša Jēkabam Mednis viena labības
pļāvējas mašīna ,,Derlng" z stemas,
vērl'bi 5,000 rbļ., kufa aprakstīta dēļ
valsts nod. piedzīšanas 110 pēlējā spaidu
kārtā.

Apskatīšana ūtrupes dienā uz vietas
Madonā, 28. augustā 1922. g. 7547

Madones iec. polic priekšn. K a z m a r s.

Ūtrupe.
12. septembri š. g., pīkst. 11 dienā, pie

Kalsnavas pagasta nama
tiks pārdota atklātā valjāksolīšanā
Kārļam Vfksnltlm piederoša ķēve, 15 g
veca, vērtība 2,000 rbļ., kura aprakstīta
valsts nodokļa piedzīšanai spaidu kārtā
no pedejā.

Apskatīšana ūtrupes dienā uz vietas.
Madonā, 26. augustā 1922. g. K2 7939
Madonas iec. pol. pr-ks Ķazmars.

Jtdīienas pas.padome. Yallias apr..
izdos 11. septembri š.g,pīkst. 12 dienā

pagasta namā

«MzāRsomoš
6-klasīgas pamatskolas
būves pamatu darbus.

Nosolītajiem jāiemaksā 10°,o drošības
naudas par līgima kārtīgu izpildīšanu .~

11.Bclīeles ftiļeFpaiT"
pārdos piektdien, 8. septembri 5. «.,
pulksten 11 dienā,

faiasilīšsBī ] 6»iis
no 3 līdz 12 mēneši vecus.

Personām, kuras piedalīsies solīšanā,
bus (auzrada attiecīgas pašvaldības ie-
stāžu izdotas apliecības , par zirgu ne-pieciešamu vajadzību. 1

Pārdošana notiks Daugavpils cietoksnī
pie pulka zirgu staļļiem. X» 3734

Bērs Sīpeles virsmež iecība
11. oktobri š. g„ pulksien 12 dienā,Je gavas apriņķa priekšnieka kanclejaJelgava, '

pārdos torsos
73 meža vienības no Bērs
Sīpeles, Līvbērzes un Pienavas

mežu novadiem,
^PPi^29,53 ha, novērtētas par/ 77595 rubļiem.

Tuvākas zņas virsmežniecības kancleja
1 Bčrs-Sīpeles virsmežniecība.

Apriņķa teļu inžsoieris Jelgavā
v- ,,,embrI * S.. pulksten 10 dienāi°^tk«:

gas[Ķ piemežsarga

dBārdos alklala vairāksolīšanā
iznesto tilta balsta

materiālus.
no bllusa P|eru kroga tļ|ta

kancleiiaS lPiiņ -P,ri ?ķa cela inženiefa
nulk en 9 liri

8;,' -Upes ielā N°- I», no£!f!i2£_9Jifi _z 3 pec pusd. 2

kultai,"«stsl^laT^dkin^sl«:
studf u o ā "Pai nederj 8u nozaudētosiuoim grāmatiņu zdotu 19?n o k ™vembrī zem nc 078t , § b no_

tatoJ t'.frt ™
* «I87 uz medicīnas fakul-tātes s,udenta P5tera «ekklsa vārda

LikBin u f aldnai ffltolUB inj» s
1922. sada 15. un 16. burtn>«» ņ

iznākušas un dabūjamas valsts spj»' ? «,
pilī, 1. istabā, kur arī vienīg i j«g ' ia

ar piepr.'siiumiem. iz
Maksā katra burtnlica. di

bez piesūtīšanas 18 fD t*
ar piesūtīšanu . 20

15-tas burtnīcas satuf« :
150) Likums par konvenciju (uo •

konvencija) par norieta*»
došanu un juridisku palidziĢ - p
Latvijas republikuunlg^'Jpubliku. ,-„,.n

151) Likums par konsulamj'.gf t,-
pats līgums) starp Latvis n,
bliku un Igaunijas repubi»"-

152) Pastiprinātas apsardzības
pagarinājums.

16-tās burtnīcas sātuf> .

153) Latvijas telegrāfa aģentūra - *]
154) Valsts kuģu pārvaldes f

P
155) Valsts tipogrāfijas stāt"».
156) Apsardzības ministrijas nps

^statūti. am^īH^&!* 1S
157) Lauksaimniecības _ oev" ^ū

autonomo valsts _ uzocūmm^ ,
158) Valsts muižu pārvaldes sb *
159) Slokas kūdras fabrikas s«i

vilces kopmoderniedba ;

„AUS7RAizUeiazssuūuoH?
un u-.aicina kreditorus iesniegt sava»
prasības līdz 1. oktobrim 1922. i.

Vilcē, 28. augusta 1822. g.
likvidācijas koml»jlļ_ p

Rīgas pilsētas lombards, *
Kaļķu ielā Nr. 9,

= ūtrupe == 5
4. septembri 1922. g., pulksten 10 rītā.|

Ķīlas no 1. februāra līdz 28. februārim ?
1922. g., zem X» C 74693. līdz J*C (

77098, kā ari izūtrupēsanai nedotās ļj
mantas. -

Par manas sievas Minnas Pētera», z
Kuzik, dzim. Pleš, parādiem - sakot ,,
no šīs dienas es ar manu mani™ S
neatbildēšu.-Jaunrozes Ciemezos, 25. aug. wl i- p

1 Voldemārs Jura_rL _ KļWu "
Rigas kāja apriņķa prickšnisKS ia|«' it

dina o»r nederīgu nozaud. karaMa»»»"
apliecību zem Ns 343, 21. aprilī 19^. ?• Zļ
Izdotu no 1. Liepājas ka,n. 0®™' w īj
Arno'da lāņa d.Vlļumsonajjrdļ^.Trlkates pagasta valde B**J £
par nederīgu nozaudētu genera'F Ķ
varu, izdotu no Martas Lazdiņ Anton"; 11

Mārtiņa d. GaUlnam, apst'P«nat"J, °'
Valmi>ras notāra Edgara Klingen^'S'
14. febr. 1921. g„ zem reģJMņL— "

liti pag. 5-RlasToai pamatskolai :
(Cesu apr., caur Vecpiebalgu vnjadaņ B

ttfi(-ja). 1
Kandidāti (-tes) tiek uzaicināti fe. u

rasties _ 5. septembrī 1922. g., pulksien z
2 diena — Veļķi pagasta namā J

Var pieteikties ari rakstiski, iesž;: t
dokumentus. 1

Alga pēc Valdības noteikumiem. 0
_J Veļķu pagasta taldj

^
p

Ļaudones ©dzienes pag,
vaide, n

C?su apr. (caur Ļaudonu} vajadzīgs *
iestrādājies pag. vai es un tinu P

DARBVEDIS, j
_ Alga pēc vien šanās. Kandidāte n

tudz pie'eikties personīgi vai rakstiski, p
iesūtot fiokumen us par izglītību 01 p
agrāko nodarbošanos, līdz 6. sept
š. g, ku[ā datumā nolik'a pad. sēde.

1 Pagasti valde.

Dožem si^inejumT !
Araksfes pagastam l

(Valmieras apriņķī, c. R„jeni) '
I. pakāpes pamatskolai

vajadzīgs-ga *

pārzinis -ne.
Kandidātus -tes, kuri ar mieru p8s„,PW

Dievvardmacību, iesniedzot cei» . °
liecības (V. V. š. g. m 121), 15^ f
pieteikties personīgi vai rakstisku! *
pagasta padomes 22. septembri 1935,pulksten 10 pr. pusd., pag. namā ļ*ņemšanai.

Arakstē, 29. augustā 1922. g. ļļ,™ "
Priekšsēdētāja v. J. Danc *
Pa bvedis A. Rožkalm f



Rīgas apgabalt. 3. civilnodaļa,
atklātā tiesas sēdē 1922. g. 8. augustā
izklausīja krāj-aizdevn kases pie Vidze-
mes vācu palīdzības biedrības lūgumu
dēļ obligāciju atzīšanas par zudušām,
nolēma: atzīt par iznicinātām sekošas
astoņas obligācijas:

1) par 1,500 rbļ. 1913. g._ 15. okto-
brī zem Nš 2893, apstiprināta uz ne-
kustama īpašuma Rīgā, 1. hip. iec. zem
zemes grāmatu reģ. J* 76, izdotu no
Karolines Ozoliņ, Julianas Šarlotes Fu-
fajev, dz. Ozoliņ, un Marijas Ozoliņ
par labu Heinricham Heinrichaa dēlam
Laerumam, kurš viņu ir cedējis blsnko;

2) par 5,000 r. 1914. g. 9. janvārī
zem Ns 67, apstiprināta uz nekustama
īpašuma Rīgā, 6. hip iec. zem zemes
grāmatu reģ NsNš 38, 65 un 368, izd.
no Maksa Heinricha d. Berens i. Rau-
tenfelda par labu Paulam Berens f
Rautenfeldam, kura ir pārgājusi uz
Heinrichu Heinricha d. Laeruma, kā
blankocesionaru, kurš viņu atkal cedējis
blanko;

3) par 50,000 r. 1914. g. 10. janvāri
zem Nš84, apstiprināta uz tiem pašiem
nekustamiem īpašumiem, izd. no ta
paša Maksa Berens f Rautenfelda par
iabu bar. Vilhelmam Šroederam, kufa
ir pārgijusi uz Heinrichu Heinricha d.
Laerumi:, _kā blankocesionaru, kurš viņu
atkal cedējis blanko;

4) par 10,000 r. atdalītu no obligāci-
jas par 23,000 r. 1906. g. 25. janvārī
zem Nš 79, apstiprināta uz nekustama
īpašuma Riga, 1. hip. iec. zem zemes
grāmatu reģ. Nš I9S, izd. no Jāņa Jē-
kaba d. Kalniņa par labu Taubei (Teklai)
Seitelovič, ari Meiran, par šo augšā
min. obligācijas daļu 1908. g. 11. de-
cembrī ir izgatavots atsevišķs zemes
grāmatu dokuments zem Nš 9981;

5) par 4,100 r. 1912. g 11. oktobrī
zem Nš 3059, apstiprināta uz neku-
stama īpašuma Rīgā, 4 hip. iec. zem
zemes grāmatu reģ. JSfe 2211, izd.
no Kārļa Heinricha d. Rosala par labu
Reinholdam Reinholda d. Borchertam,
kūja ir pārgājusi uz Hermani Kārja d.
Kampe, kā blankocesionaru, kurš viņu
atkal cedējis blanko;

6) par 1 ,0<)0 r. 1913. g: 22. maija
zem Nš 1411, apstiprināta uz nekustr.ma
īpašuma Rī?ā, 4. hip. iec. zem zemes
grāmatu reģ. X» 2211, izd. no Kārļa
Rosala par labu Krišjānim Neulandam,
kura ir pārgājusi uz Hermani Kampe,
ka blankocesionaru, kurš viņu atkal ce-
dējis blanko;

7) par 8,000 r. 1913. g. 12. septembrī
zem Nš 253S, apstiprināta uz ta paša
nekustama īpašuma, izd. no ta paša
Rosala par labu tam pašam Neulandam,
kūja ir pārgājusi uz Hermani Kampe,
kā blankocesionaru, kurž viņu atkal ce-
dējis blanko;

8) par 5,000 r. 1914. g. 25. jūnijā
zem N° 1559, apstiprināta uz ta paša
nekustama īpašuma, izd. no ta paša
Kārļa Rosala par labu tam pašam Kriš-
jānim Neulandam, kufa ir pārgājusi uz
Hermani Kampe, kā blankocesionaru,
kurš viņu atkal cedējis blanko.

Šī lēmuma norakstu izdot lūdzē ai
iesniegšanai Rīgas - Valmieras zemes
grāmatu nodaļai priekš min. obligāciju
duKIikatu saņemšanas.

So lēmumu publicēt civ. ties. lik.
2086. g. kārtībā.

Rīga, 15. augustā 1922. g. Nš 850
Priekšsēdētaja v. V e i d n e r s.

Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnod.
pamatojoties už civ, pr. lik. 2060. un
2062. p. o, ievērojot akciju sabiedrības
.alus darītava Gust. Kuncendnrff" piln-
varnieka zv. adv. pal. E. Friedentala
lūgumu un savu lēmumu 1922. g. 16. au-
gusti paziņo, ka lūdzējai, akciju sabie-
drībai .alus darītava Gust. Kuncendorif*
pa liel inieku valdīšanas laiku gājušas
zudumā sekošas viņai piederošas obligā-
cijas:

11 par 2,500 r. 1886. g. 3. septembrī
apstiprināta uz nekustama īpašuma atro-
došos Rīgā, 3. hip. iec. zem zemes
grām. reģ. Ns 1270,_ izd. no Kārļa So-
kolova par Jabu Mārtiņam Abolingam,
kura ir pārgājusi uz Ivanu Andreja d.
Cukaini, kā blankocesionaru, kurš viņu
ir atkal cedējis blanko;

2) par 3,000 r. 1909. g. 26. martā
zem Ns 20, apstiprināta uz nekustama
īpašuma gruntsgabalu Ns 56, atrodošos
Slokas pilsēta zem zemes grāmatu reģ.
-35,izd.noJāņa Jāņad.Bērziņa
par labu Teodoram Kaspara d. Becke-
ram, kura ir pārgājusi uz Dāvidu Ivana
d. Ķi ršu, ka blankocesionaru, kurš viņu
" atkal cedējis blanko;

3) par 4,500 r. 1912. g. 17. aprilī
«m Ns 1H7, apstiprināta uz nekustama
īpašuma atrodošos Rīgā, 2 hip iec.
*«n zemes grāmatu reģ. Nš 765, izd. no
«ķciju sabiedrības .alus darītava Gust
Kurtcendoiii" par labu Heinricham Ar-
tura d. Poelchau, kurš viņu ir cedējis

blanko.
Tāpēc apgabaltiesas 3. civilnodaļa uz-

mina visas personas, kuram būtu tie-
sības uz augša _ aprādītām obligācijām,
Pieteikties tiesā sešu mēnešu laika, skai-
tot no dienas, kad šis sludinājums ie-
spiests .Valdības Vēstnesī", un
izrada, ka ja šīs personas noteiktā
«'ka nepieteiksies, obligācijas atzīs par
iznicinātam un lūdzējam izdos obligac ju
fliDlikatuskuti izpildīs oriģināla vietu.

R'gai 17. augustā 1922. g. Nš 1990
Priekšsēdētāja v. V e i d n e r s.

Sekretārs A. Kalve.
Rigas apgabaltiesas 3. civilnod.
Pamatojoties uz 1920. g. 18. marta li-«iffia par vienīgo maksāšanas līdzekli»« civ. ptoc. lik. 2060. un 2062. p. p.,
'everojot valsts, zemes bankas lūgumu
"savu lēmumu 1922. g. 22. augustā
Paziņo, ka parādnieks Pēters Mārtiņa d.
t-leP;ņs parādu uz obligācijas par 3,550 r.
^stiprinātas 1900. g. 25. augustā zem
f*, uz nekustama īpašuma RīgasPr., Jaunbebru muižas zemn. .Kalna-Tu-pe sanu Jsfo 37. mājām, zem zemes gra-mam reģ. Nš 4765, izd. no Pētera Mār-
koU- LleP'na par labu Eduardam Ni-
10/» d'' ^rsnsehe, — ir samaksājis
rf.'- E- 25 jūlijā, — bet šī augšā min.
""gaaja ne var tikt izsniegta atpakaļ

gādniekam dēļ dzēšanas zemes grā-al« , tamdēļ ka ir gājusi zudumā.

Jelgavas apgabaltiesa,.
pamatodamās uz savu ša gada 17. aug.
nolēmumu, uzaicina to person, kufas
rokās atrodas obligācija par 1000 rub.,
izstādīta no Eduarda Pļavinska uz
Kristīnes P ļ a v i n s k i j vārdu, korob.
1914. g. 9. jūlijā zem Nš 1145, uz
Jēkabmiesta nekustama īpašuma zem
hipotēkas NšNš _90, 90-a un 96, _ — ie-
rasties šai tiesa viena mēneša
laikā, skaitot no sludinājuma iespiešanas
dienas .Valdības Vēstnesi", un saņemt,
iesniedzot minēto obligāciju, šās
tiesas depozīt. kapitāla un proc parāda dzē-
šanai iemaksātos 1183 r.

Ja minētā termiņā obligācijas neie-
sniegs, tiesa atzīs parādus par sa-
maksātiem un lūdzējam, Eduardam Pļa-
vinskim dos tiesību prasīt ša parāda
dzēšanu zemes grāmatās.

Jelgavā, 18.aug. 1922. g. NšL640 ,22
Priekšsēd. v. M a t i a o n s.
Sekretārs Zandersons.

Jelgavas apgabaltiesa,
pamatod. uz savu ša gada 17. augusta
nolēmumu, uzaicina mir. Jēkaba Ribbes
mantiniekus ierasties šai tiesā un sa-
ņemt no Jāzepa Slavinska šās tiesas
depozītos iemaksātos 4559 rub., kā pa-
rāda un procentu nomaksu par pārdoto
zemes gabalu, pēc pirkšanas-pārdošanas
priekškontrakta, apliecināta pie Bauskas
notāra K. Bachmaņa 1913. g. 6. Iebr.
zem Ns 106.

Jelgavā, 18. aug. 1922. g. LNS825/22
Priekšsēdētāja v. J. M a t i s o n s.

Sekretārs Zandersons.

Jelgavas apgabaltiesa,
pamatodamās uz savu š. g. 10. aug.
nolēmuma, dara zināmu vispārībai, ka
parāds pec pirkšanas-pārdošanas līguma
par 2307 rbļ. 50 kap., kor. 1882. g.
30. aprilī zem Nš 231 uz Talsu ap-
riņķa. Stendes pagasta, .Bibu" mājām
zem hip. Nš 1703, — atzīts par sa-
maksātu un lūdzējai vaists zemes
bankai dotatiesība prasīt ša parāda
dzēšanu zemesgrāmatās.

Jelgavā, 11.augustā 1922.g. L.NŠ988/21
Priekšsēdētāja v. J. M a t i s o n s.

Sekretārs Zand etsons.

Jelgavas apgabaltiesa,
pamatodamās uz savu 1922. g. 10. aug.
nolēmumu, dara zina-nu vispāribai, ka
parāds pēc pirkšanas-pārdošanas līguma
par 2487 rbļ. 50 k.. korob. 1882. g.
3<>. aprīli zem Nš 235 uz Talsu ap-
riņķa. Stendes pagasta, .Dārznieku*
mājām zem hipotēkas Nš 1707, —
atsita par samaksātu un lūdzējai valsts
zemes bankai dota tiesība prasīt ša
parāda dreš.»r,u zemesgrāmatās.

Jelgavā, 11. aug. ltfZ2.g. LNš941/21
Pnekisettttāja v. Matisons.

(retart Zandersons.

Jelgavas apgabaltiesa,
pamatodamās uz savu 1922. g. 17. aug.
nolēmumu, dara zinām: vispārībai, ka
parāds pec p rkšanas-parJošanas līguma
par 3443 rbļ., korooofStaa 1881. g.
2. aprili zem J* 222 u~ Talsu apr..
Aizupes pag., .Arne" mā;ā.ii zem hipo-
Nš 2029, — atzīts par samt.īisātu un
lūdzējam Krišam Ungeram dota tiesība
prasīt ša parāda dzēšanu zemesgrā-
matās.

Jelgavā. 18. aug. 1922. g. LNš1145,21
Priekšsēd. v. A. L a u k e.

Sekretārs Zandersons.

Liepājas apgabaltiesa,
17. aug. 1922. g., uz Ucnas zemes
bankas aizgādņa lūgumu uz It?, marta
1920. g. likuma un civ. proc lik.
2081.—2086. p. p- nolēma:

1) parādu par 3400 rbļ. pec obligā-
cijas, izd. * uz Donas zemes bandas
vārda ori 12. jun. 1914. g. nostiprinātas
uz Georgam Matīsam Kristapa d. Krau-
lim ari Krauze piederošas nekust,
mantas Ventspils apr., Ugāles pag..
Novadnieku mājam zem kr. Nš 1093,
— atzīt par pilnīgi samaksātu līdz
ar visām procentēm;

2) atvēlēt Donas zemes bankas aiz-
gādņiem pieprasīt zemes grāmatu no-
daļā minētā parāda izdzēšanu iz zemes
grāmatām.

Liepājā, 19. aug. 1922.g. NŠ499/21
Priekšsēdētāja b. v. C i n c e 1s.

Par sekretāru H ū n s.

Tāpēc apgabaltiesas 3. civilnodaļa uz-
aicina visas personas, kufām būtu tie-
sības uz augšā minēt, obligācijām,
pieteikties tiesā viena mēneša
laikā, skaitot no dienas, kad šis slu-
dinājums iespiests .Valdības Vēstnesi",
un aizrāda, ka ja šīs personas
noteiktā laikā nepieteiksies, obligācijas
atzīs par iznīcinātām un lūdzējam dos
tiesību prasīt parāda dzēšanu zemes
grāmatā.

Rīgā, 23. augustā 1922. g. Nš 2209
Priekšēd. v. V e i d n e r s.

Sekretārs A. K a I v r.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnod.
pamatojoties uz 1920. g. 18. marta li-
kuma par vienīgo maksāšanas līdzekli
un _ civ. proc. lik. 2060. un 2062. p. p.,
ievērojot Eduarda Sīmaņa d. Gailis
lūgumu un savu lēmumu 1922.g. 22. au-
gustā paziņo, ka lūdzējs parādu uz obli-
gācijām:

1) par 5,000 r. 1912. g. 21. augustā
zem Nš 2488, apstiprinātas uz nekustama
īpašuma Rigā, 6. hip. iec. zem zemes
grām. reģ. Ns 9i8, izd. no Georga Si-
maņa d. Bjutte (Biiite) par iabu Lat-
viešu savsiarpīgai kredītbiedrībai;

2) par 15.0C0 r. 1913. g. 2. jūlijā
zem Nš 1820, apstiprinātas uz ta paša
nekustama īpašuma, izd. no ta paša
Georga Bjutte (Būtte) par labu Lillijai
Georga m. I. Kozlovskai, kūja viņu ir
cedejusi blanko;

3) par 5,000 r. 1914. g. 9. janvārī
zem Nš 66 . apstiprinātas uz ta paša ne-
kustama īpašuma, izd. no ta paša Ge-
orga Bjutte (Būtie) par labu bar. Kār-
lim Freitag l. Loringhovenam, kurš viņu
ir cedējis blanko, — ir samaksājis, kā
tas redzams no lietā esošās aplie-
cības, izd. 1922. g. 4. augustā no Ericha
Augusta d. grafa Melim, bet šīs augšā
minētās obligācijas nevar tikt izsniegtas
atpakaļ parādniekam dēļ dzēšanas ze-
mes grāmatās, tamdēļ ka no lielinie-
kiem nolaupītas.

Tāpēc apgabaltiesas III. civilnodaļa
uzaicina visas personas, kurām būtu
tiesības uz augšā aprādītām obli-
gācijām,

^
pieteikties tiesā viena mē-

neša laikā, skaitot no dienas, kad šis
sludinājums iespiests ..Valdības Vēst-
nesī", un aizrāda, ka ja šīs personas
noteiktā,laikā nepieteiksies, obligācijas
atzīs par iznīcinātām uu lūdzējam dos
tiesību prasīt parādu dzēšanu zemes
grāmatās.

Rīga. 25. augustā 1922. g. Nē 2229
Priekšsēdētāja v. V e i d n e r s.

Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnod.,
pamatojoties uz 1920. g. 18. maita li-
kuma par vienīgo maksāšanas līdzekli
un civ. proc. lik. 2060. un 2062. p. p.
ievērojot Toma Teodora d. Kolpakova
lūgumu un savu lēmumu 1922. g. 1. au-
gustā paziņo, ka lūdzējs parādu uz
obligācijām:

1) par 400 r. 1907. g. 7. augusta zem
Nš 852, apstiprinātas uz nekustama īpa-
šuma Rigā, 3. hip. iec. z m zemes grā-
matu reģ. Nš 1944, izd. no Evdokijas
Danitova m. Kolpakov, dz. Špakova,
par labu Danielam Vasila d. Špakovam,
ari Spako/;

2) par 1,000 r. 19i0. g. 13. oktobrī
zem N? 2321, apstiprinātas uz ta paša
nekustama īpašuma, izd. no E. Rai-
čenko par labu otrai Rīgas krāj-aizdevu
sabiedrībai;

3) par 700 r. 1914. g. 17. septembrī
zem Nš 2115, apstiprinātas uz ta paša
nekustama īpašuma, izd. no E. D. Rai-
čenko par labu Ananijam Savēla dēlam
Saičenkam, ir iemaksājis tiesas depozitā
divi tūkstoši trīs simti četrdesmit
(2,340) r. 5 kap. L. v. dēļ augšā min.
obligāciju parāda un procentu dzēšanas.

Tāpēc apgabaltiesas 3. civilnodaļa uz-
aicina visas personas, kufām būtu tie-
sības uz augšā aprādīt, obligācijām, pie-
teikties tiesā viena mēneša laikā,
skaitot no dienas, kad šis sludinājums
iespiests .Valdības Vēstnesī", un sa-
ņemt pret min obligācijām iemaksātos
2,340 rbļ. 5 kap. L. v. un aizrāda, ka
ja šīs personas noteiktā laika nepieteik-
sies, obligācijas atzis par samaksātām
un Jūdzējiem dos tiesību prasīt parāda
dzēšanu zemes grāmata.

Rīgā, 18. augustā 1922. g. Ns 2115
Priekšsēdētāja v. V e i d n e r s.

Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnod
pamatojoties uz 1920. g. 18. marta li-
kuma par vienīgo maksāšanas līdzekli
un civ. proc. lik. 2060. un 2062. p. p.,
ievērojot vāls s zemes bankas lūgumu
un savu lēmumu 1922. g. 22. augusta
paziņo, ka parādnieks Bernhards Gotlība
dēls Helds parādu uz obligā-
cijas par 1,700 r. apstiprinātas 1911. g.
5. sept. zem N? 1414, uz nekustama īpa-
šuma Cēsu apr., Sausnējas muižas zem-
nieku .Mežiēt Ns 26* mā.ām, zem
zemes grāmatu reģ. Nš 5408, izdotas
no Bernharda Gotliba d. Helda par labu
Maksimilianarn Eduarda d. f. Kreisam,
— ir samaksājis 1922. g. 20. maija, bet
ši augšā minētā obligācija nevar tikt
izsniegta atpakaļ parādniekam deļ "dzē-
šanas zemes grāmatās, tamdēļ ka ir
gājusi zudumā.

tāpēc apgabaltiesas 3. civilnodaļa uz-
aicina visas personas, kurām būtu tie-
sības uz augšā aprādīto

^
obligāciju,

pieteikties tiesā viena mēneša laika,
skaitot no dienas, kad šis sludinājums
iespiests ,.Valdības Vēstnesī", un aiz-
rāda, ka ja šīs personas not. laikā ne-
pieteiksies, obligac. atzīs par iznicinātu
un lūdzējam dos tiesību prasīt parada
dzēšanu zemes grāmata.

Rīgā, 23. augustā 1922. g. Nš 2208
Priekšsēdētaja v. V e i d n e r s.

Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnod.
pamatojoties uz 1920. g. ia marta li-
kuma par vienīgo maksāšanas līdzekli
un civ. proc. lik. 2060. un 2062. p. p.,
ievērojot valsts zemes bankas lugumu
un savu lēmumu 1922. g. 22. augusta
paziņo, ka parādnit-ki Liena Kriša m.
Mustap, dz. Anderson, Jānis tin Kārlis
Pētera d. Mustapi un Jūlija Zariņ parādu
uz divām obligācijām par 500 rbļ. un
840 rbļ. apstiprinātām 1877. g. 28. fe-
bruārī zem NšN» 125 un 126 uz neku-
stama īpašuma Cēsu apr., Neķ na mui-
žas zemnieku ,Lejas-Urbin Nš XIV
zem zemes grāmatu reģ. N? 427, izd. no
Reina Andersona par labu A. J. I. Pan-
deram, ir samaksāts 1922. g. 12. jūlija,
bet šis augšā min. obligācijas nevar
tikt izsniegtas atpakaļ parādniekiem deļ
dzēšanas zemes grāmatas, tamdēļ ka Ir
gājušas zudumā.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnod.
pamatojoties uz 1920. g. 18. marta lik.
par vienīgo maksāšanas līdzekli un civ.
proc. lik. 2060. un 2062. p. p., ievērojot
valsts zemes bankas lūgumu un savu
lēmumu 1922. g. 22. augustā paziņo,
ka parādnieks Mārcis Bērtuļa d. Mieriņš
parādu uz obligācijas par 1,900 r. ap-
stiprinātas 1896. g. 25. novembrī zem
** 957, uz nekustama īpašuma Cēsu
apr., Lenču muižas zemnieku .Prikul
Ns 11" mājām, zem zemes grāmata reģ.
Ns 4829, izd. no Mārča Bērtuļa d. Mie-
rina par labu baronam Baltazaram Er-
nesta dēlam Kampenhauzenam, — ir
samaksājis 1922. g. 18. jūlijā, bet šī
augšā min. obligācija nevar tikt iz-
sniegta atpakaļ parādniekam dēj dzē-
šanas zemes grāmatās, tamdēļ ka ir
gājusi zudumā.

Tāpēc apgabaltiesas 3. civilnodaļa uz-
aicina visas personas, kurām būtu tie-
sības uz augšā aprādīt, obligāciju, pie-
teikties tiesā viena mēneša laikā,
skaitot no dienas, kad šis sludinājums
iespiests .Vaid. Vēstn.", un aizrāda, ka ja
šīs personas noteiktā laikā nepieteik-
sies, obligāciju atzīs par iznīcinātu un
lūdzējam dos tiesību prasīt parāda dzē-
šanu zemes grāmatā.

Rīgā, 23. augustā 1922. g. Nš 2207
Priekšsēd. v. V e i d n e r s.

Sekretārs A Kalvr

Tapec apgabaltiesas 3. civilnodaļa
uzaicina visas personas, kurām būtutiesības uz augša apradīto obligāciju,
pieteikties tiesa viena mēneša laikā,skaitot no dienas, kad šis sludinājums
iespiests .Vaid. Vēstn.", un aizrāda, ka ja
šīs personas not. laikā nepieteiksies,
obligac. atzīs par iznīcinātu un lūdzējam
dos tiesību prasīt parāda dzēšanu zemes
grāmata.

Rīgā, 23. aug. 1922. g. Nš 2213
Priekšsēdētāja v. V e i d n e r s.

Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnod,
pamatojoties uz 1920. g. 18. marta li-
kuma par vienīgo maksāšanas līdzekli
un civ. pr. lik. 2060. un 2062. p. p.,
ievērojot valsts zemes bankas lūgumu
un savu lēmumu 1922.g. 22. augustā pa-
ziņo, ka parādnieks Andrejs Anša dēls
Priedīts parādu uz obligācijas par
2,000 r. apstiprinātas 1912. g. 30. aprīli
zem N? 633, uz nekustama īpašuma
Cēsu apr., Ļaudonas-Odzienas muižas
zemnieku .Kalna-Kunce Nš 56* ? mājām,
zem zemes gram. reģ. Ns 5469, izd. no
Andreja Anša d. Priedita par labu Var-
varai Eduarda m. i. Klot, — ir samak-
sājis 1922 gada 22. jūlijā, bet šī
augšā min. obligācija nevar tikt iz-
sniegta atpakaļ parādniekam dēļ dzēša-
ias zemes grāmatas, tamdēļ ka ir gājusizuduma.

Tapec apgabaltiesas 3. civilnodaļa uz-
aicina visas personas, kurām būtu tie-
sības uz augšā aprādīto obligāciju,
pieteikties tiesā viena mēneša
laika, skaitot no dienas, kad šis sludi-
nājumsiespiests .Valdības Vēstnesi",
un aizrāda, ka ja šīs personas noteiktā
laika nepieteiksies, obligāciju atzis par
iznīcinātu un lūdzējam dos tiesību
prasīt parāda dzēšanu zemes grāmatā.

Rīgā, 23. augustā 1922. g. Nš 2210
Priekšsēdētāja v. Veidners.

Sekretārs A. Kalve.

Rjgas apgabaltiesas 3. civiln.,
pamatojoties uz 1920. g. 18. marta li-
kuma par vienīgo maksāšanas līdzekli
an civ. proc. lik. 2060. un 2062. p.p.,
ievērojot valsts zemes bankas lūgumu
un savu lēmumu 1922g. 22._augusta pa-
nno, ka parādnieks Peters Jāņa d. Lielais
parādu uz divām obligācijām par 100 r
un 500 r. apstiprinātām 1880. g. 26. janv.
zem NšNš 34 un 35. uz nekustama
īpašuma Valkas apr., Plāņu muižas zem-
uieku .Jaun-Kannas Ns 26" mājām, zem
zemes grāmatu reģ. Ns 1220, izd. no
Jāņa Upmaņa par labu Vidzemes
bruņniecībai, — ir samak ā!s
1922. g. 26. jūnijā, bet šīs augšā min.
obligācijas nevar tikt izsniegtas atpakaļ
parādniekam dēļ dzēšanas zemes grā-
matās, tamdēļ ka ir gājušas zudumā.

Tāpēc apgabaltiesas 3. civilnodaļa
uzaicina visas personas, kufāra būtu
tiesibasnz augšā aprādītām obligācijām,
pieteikties tiesa viena mēneša laikā,
skaitot no dienas, kad šis sludinājums
iespiests .Valdības Vēstnesī", un
aizrāda, ka ja šīs personas
not. iaikā _ nepieteiksies, obligac. atzis
par iznicinātām un lūdzējam dos tiesību
prasi* parāda dzēšanu zemes grāmatā.

Rīgā, 23 augustā 1922. g. Nš 2211
Priekšsēd. v. Veidners.

Sekretārs A. Kalve.

pinas apgabaltiesas 3. civilnod
Imatcioties uz 1920- g-_ 18. marta !i-

l « oar vienīgo maksāšanas līdzekli
riV oroc. lik. 2060. un 2062. p.p..

SUroiot valsts zemes bankas lugutrm
S* »vu lēmumu 1922. g. 22. augustā
ULino k» parādnieks Ernsts Krišjaņa d.
E^Jns parādu

uz
obligācijas par

JS ,. apstiprinātas 1902. g. 23. okt.
Nš 394 > uz nekustama īpašuma

valkas apr., Zeltiņu muižas zemnieku
Vilku Nš 5" mājam, zem zemes
V putu

'reģ. Nš 3010, izd. no Ernsta
Krišiāpt d. Tomsonapar labu Gotfrīdam
Rdnarda d. i. Magnusam, — ir samaksājis

Jo22 g 20. maijā, bet šī augšā minēta
abtieacij'a nevar tikt izsniegta atpakaļ
oMādniekam dēļ dzēšanas zemes gra-
Buuās, tamdēļ ka ir gājusi zudumā.

Tāp ēc apgabaltiesas 3. civilnodaļa uz-
«icina visas personas, kurām būtu tie-
jbas uz augšā aprādīt, obligāciju, pie-

teikties tiesā viena mēneša laikā, skaitot
no dienas, kad šis sludinājums iespiests
Valdības Vēstnesī"_, un aizrāda, ka ja

līs personas noteikta laikā nepieteiksies,
obligāciju atzīs par iznīcinātu un lūdzē-
jam dos tiesību prasīt parada dzēšanu

temes grāmatā.
Rīgā, 23 augustā 1922. g. Nš 2212

Priekšsēdētāja v. Veidners.
Sekretārs A. Kalve

Rīgas apgabalt. reģistr. nodaļa
uz civ. proc. lik. 146071. p. pamata pa-
ziņo, ka saskaņā ar apgabaltiesas admi-
nistratīvās nodaļas lēmumu 9. augustā
š. g. pārreģistrēta Latvieša lauksaim-
nieku kooperatīvs zem nosaukuma: .Lat-
viešu lauksaimuiecības kooperatīvs".

Sabiedrības valdes sēdeklis atrodas
Rīgā.

Priekšsēdētaja v. P. L e i t a n s.
Sekretāra p. J. Ošs.

Rīgas apr. I. iec. miertiesnesis,
pamatodamies uz krim. proc.lik.59un 846.-852. p, p., niejdē zādzība ap-
vainoto Voldemāru Kārļa cL S t u -
p i ņ u, 29 g. v.

Visas iestādes un personas, kuram
minētā Stupiņa tagadējā dzives vieta
būtu zināma, tiek lūgtas paziņot par
to mieriesnesim Rīgā, Marijas iela
Nš 4-a, bet viņa manta ņemama aiz-
gādniecības pārvaldīšanā.

Stupiņš viņa atrašanas gadījumā
arestējams un nosūtams miertiesneša
rīcībā.

Rīgā, 21. aug. 1922. g.
Miertiesnesis F r. Neirams.

Rīgas aogabaltiesas 3. civilnod.,
pamatojoties uz civ. proc. lik. 2060. un
2062. p. p„ ievērojot Movša Dāvida d
T r u b e k a pilnvarnieka zv. adv. Ja-
koba Eljaševa lūgumu un savu lēmumu
1922. g. 8 augustā paziņo, ka pēc lū-
dzēja ziņoiuma viņa pilnvaras devējam
Movšarn Trubekm pa kara laiku gājusi
zuduma sekoša viņam piederoša obligā-
cija :

1) par 10,000 r. 1914. g. 10. oktobrī
zem N» 2:48, apstiprināta uz nekustama
īpašuma Rīgā, 3. hip. iec. zem zemes
grāmatu reģ. X? 1774, izd. no Mendela
Movša d. Tmbeka par labu Movšarn
Dāvida d. Trubekam, kurš viņu ir
cedējis blanko.

Tapec apgabaltiesas 3. civilnodaļa uz-
aicina visas personas, kufām būtu tiesī-
bas uz > augšā aprādīto obligāciju, pie-
teikties tiesā sešu mēnešu laika, skai-
tot no dienas, kad šis sludinājums
Iespiests .Vaid. Vēstn.", un aizrāda, ka
ja šis personas not. laikā nepieteiksies,
obligāciju atzis par iznīcinātu un lūdzē-
jam izdos obligācijas dublikātu, kurš iz-
pildīs oriģināla vietu.

Rīgā, 14 augustā 1922. g.
Priekšsēd. v. Veidners.

Sekretārs A. K a I v e.
Rīgas apgabalt. reģistr. nodaļa
uz civ. proc. lik. 1460'i. p. pamata
paziņo, ka saskaņā ar apgabaltiesas
administratīvās nodaļas lēmumu 1922. g.
9. augustā reģistrēta bezpeļņas biedrība
zem nosaukuma: .Valkas brīvprātīgo
ugunsdzēsēju biedrība".

Sabiedrības valdes sēdeklis atrodas
Valkā.

Priekšsēdētāja v. P. L e i t a n s.
Sekretāra p. J. O š s.

Rīgas apgabt. registr. noda|a
uz civ. proc. lik. 14607t p. panta pamata
pamata paziņo, ka saskaņā ar apgabal-
tiesas administratīvas nodaļas ēmumu
9. augustā š. g. reģistrēta bezpeļņas
biedrība zem nosaukuma: .Latvijas
teātra biedriba".

Sabiedrības valdes sēdeklis atrodas
Rigā.

Priekšsēdētāja v. P. Leitans.
Sekretāra p. J. O šs.

Rīgas apgabalt. 3. civilnodaļa,

atklātā tiesas sēdē 1922 g. 16. augustā
izklausīja Jūlijas Kinson Iugumu_ dēļ ku-
ratela iecelšanas par prombūtne esošā
Kārļa Kārļa d. Kuse, aL_ Kinson, mantu,
nolēma: par prombūtne esošā Kārļa
Kārļa d. Kuse, ai. Kinson, mantu iec It
kurateli, par ko ar pavēli paziņot Rīgas
pilsētas bāriņu tiesai; šo lemumupubli-
cēt civ. proc. lik. 1944. p. kārtība.

Rīgā, 17. augustā 19/2. g. Nš 1654
Priekšsēdētāja v. Veidners.

Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnod.,
atklātā tiesas sēdē 1922. g. 16. augustā
izklausi)* Rīgas apgabaltiesas prokurora
priekšlikumu dēļkuratela iecelšanas par
prombūtnē esošā Vasilija Kuzņecova
mantu, nolēma: par bezvēsts prom-
būtnē esošā Vasīlija Kuzņecova mantu
iecelt knrateli. par ko ar pavēli paziņot
Rīgas jūfmatas bāriņu tiesai; šo lēmumu
publicēt civ. pr. lik. 1944. p. kārtība.

Rīgā, 17. augustā 1922. g. Ns 620
Priekšsēd. v. Veidners.

Sekretārs A.K a 1 v e.



Rīgas prefektūra
izsludina par nederīgam sekosās

pases un personas apliecības, Kuras
pieteiktas par pazudušam pēc sekosa
ci tļļXr cl jļ

Latvijas pases: 1) Nš 13094 no 7iec.
uz Ellas Kristapa m. Steļnert vārda;
2) Nš 158878 no pref. uz Kārļa Fndricha
d. Bergner v.; 3) Nš II7I06 no «. lec.
uz Hajas Abeļa m. Press v.; 4) Nš36211
no 3 iec. uz Terezas Lūkasa m. Vismiņ
v.; 5) Ns 202397 no pr. us Rachil Pitt-
chusa m. Notarius v.; 6) Ns 127005 no
pr. uz Olgas Kārja m. Sietniek v.; 7)

Ns 88684 no 4. iec. uz Benjamiņa Zal-
mana d. Dinkin v.; 8) Nš 571 no Jaun-
Raunas p. v. uz Lizas Anša m. Vaver
v.- 9) Nš 174702 no pr. uz Otilijas Kārļa
m' Līce v.; 10) Nš 154846 no pr. uz
Kārļa Kārļa d. Matto v.; 11) Nš 180349
no pr. uz Jāna Krišjaņa d. Manovskij v.;
12) Ns 51986 no 9. iec. uz Jēkaba
Ignata d Fedotov v.; 13) Ns 689 no
Vecsalaces p. v. uz Zelmas Teņa m.
Lideman v.; 14) Ns 1971 no Ozolu p. v.
uz Jāņa Jua d. Kārkliņ v.; 15) Nš 120209
no 8. iec. uz Lidijas Jāņa m. Karkliņ v.;
16) Ns 79298 no 3. iec. uz Lūcijas
Bernharda m. Vachholder v.; 17)
Ns '> 17695 no 4 iec. uz Jāņa Kārļa d.
Rebain v.; 18) Ns 137126 no pret. uz
Paviļā Jāņa d. Lec v.; 19) Nš 179358
no pret. uz Marijas Fridricha m. Sobo-
Cinskij v.; 20) Ns 178078 no pref. uz
Mildas Jāņa m. Vestberg v.; 21)
Ns 69980 no 10. lec uz Jāņa Jāņa d.
Kozlovskij v.; 22) Ns 116972 no 11. iec.
uz Aleksandras Klementija m. Morozov
v.; 23) Nš 179358 no pret. uz Roberta
Jāņa d Kriger v.;

Personas apliecības: 241 Nš 4333 no
1920. g. uz Hannas Josēļa m. Levin v.;
25) Ns 1524 no 1920. g. uz Zamueļa
Joseļa d._ Levin v.; 26) Nš 12489 no
pr. uz Pētera Samsonov v.;

Latvijas pases: 1) Ns 165898 no pret.
uz Dorotejas Kristiāna m. Thīlo v.; 2)
Nš 190235 no pref. uz Sīmaņa Meijera
d. Berelov v.; 3) Ns 71881 no 8. lec.
uz Annas Kārļa m. Markitant v.; 4)
Nš 130227 no pr. uz Emmas Jāņa m.
Freiberg v.; 5) Ns 130226 no pr. uz
Jāņa Ernesta d. Freiberg v.; 6) Nš74482
no 4. iec. uz Pētera Dāvā d. Grube v.;
7) Nš — no Lubanes p. v. uz Marijas
Jāņa m. Zeltkaln v.; 8) Ns 5506 no
6. iec. uz Ellas Mendeļa m. Mainkov v.;
9) Nš 42817 no 7. iec uz Millijas Ģer-
šona m. Grollman v.; 10) Nš 10817 no
Jelgavas pr. uz Luīzes Jufa m. Irbe v;
11) Nš 208192 no pr. uz Valijas Miķeļa

m. Stumbre v.; 12) Ns 164555 no pref.
uz Kriša Kriša d. Pontak v.^ 13)
Ns 13967 no 7. iec. uz Arnolda Ādama

d. Mežak v.; 14) Nš 5390 no 5. iec. uz
Marijas Andreja m. Zemit v.; 15)
Ns 117920 no 4. iec. uz Voldemāra
Hermaņa d. Apalup v.; 16) Ns 39389 no
4. iec. uz Kārļa Friča d. Hartman v.;
17) Nš 38866/5245 no Kandavas p. v.
uz Jāņa Jēkaba d. Gindzler v.; 18)
Nš 121493 no pr. uz Irmas Jāņa m.
Leberg v.; 19) Nš 83724 no 7. iec. uz
Olgas Kārļa m. Neuberg v.; 20) Nš 133619
no pr. uz Annas Josila m Zivert v;
21) Ns 80220 no 8. iec. uz Elizes Indriķa
m. Freidenfeld v.; 22) Nš 91953 no pr.
uz Olgas Dava m. Lielman v.; 23)
Ns 198991 no pr. uz Zelmas Jāņa m.
Deņisov v.; 24) Nš 96746 no 8. iec. uz
Marijas Fiiča m. Poļjakov v.; 25)
Ns 40450 no 6. iec. uz Amālijas Vilhelma
m. Jošikov v; 26) Nš 144716 no pr.
uz Annas Ēvalda m. Reins 'v.;

Personas apl.: 27) Ns 1719 no pr. uz
Jāņa Jāņa d. Mačurnjak v.;

Latvijas pases: 1) Ns 81151 no 10. iec.
uz Marijas Indriķa m. Markevitc v.;
2) Nš 150529 no pr. uz Ģeršona Joseļa
d. Peyross v.; 3) Ns 178723 no pr. uz
Edgara Fridricha d. Šubbe v.; 4) Ns —
no Liepājas pr. uz Emilijas Ferdinanda
m. Freidenfeld v; 5) Ns —no Smiltenes
pag.v. uz Brenča Pētera d. Rentovič v.;
6) Nš77257 no 7. iec. uz Aleksandra
Bergmanson _ v.; 7) Nš 39900 no 2. iec.
uz Pētera Jana d. Liepa v.; 8) Nš61667
no 8. iec. uz Sofijas Kriša m. Krušul v;
9) Nš 160116 no pr. uz Jēkiba Dāvida
d. Plaudis v.\ 10) Nš 32898 no 1. iec.
uz Annas Jāņa m. Blumental v.; 11)
Nš55574 uo 1. iec. uz Gotfrīda Jāņa d
Brachfogei v.; 12) Ns 13664 no 7. iec.
uz Olgas Krišjaņa m. Runge v.;

Armijas pase: 13) Ns 401 uz Leo
Nissena d. Kronhard v.;

Pamats: Rīgas prefektūras raksti
no 14., 15., 16., 17., 18. un 19. augusta
1922 g. zem NšNš 3934, 3964 un 3998.

Rīgas prefekta pal. v. (paraksts).
Pasu nod. darbv. li e i t on s.

Krustpils pag. valde, Daugavpils apr.,
izsludina par nederīgam sekošas parnozaudētām pieteiktas iekšzemes pases:

1) uz Indriķa Pilsčika vārda, izd. no
šās valdes zem Ns 450;

2) uz Nikolaja Abelita vārda, izd. noDaugavpils apr. pr-ka palīga 1920. ezem Ns 1053; 6'
3) uz Jura Kramberga vārda zemNš 1257:

4) uz Jāņa Ceriņa vārda zem Nš 1775;5) uz Favranijas Prakofjevas vārda zemNs 1850; un
6) uz Lizes Lumtin vārda zem Nš 4289

l92» - 8 33110.

Sludinājums.
1922g. jūlija mēneša 19. dienā no-zaudēta Latvijas iekšzemes pase uzAnnas Krišam. Harmson vārda, izd no

rļf'lf* Pagana valdes 13. aprīlī 1920 eT* 975, skaitīt par nederīgu. 2066
Ezeres pagasta valde.

Dvietes pag. valde ar šo izsludina

par nederīgiem sekošus nozaudētus
dokumentus: .

1) Latv. pasi, izd. no šis pag. va des
22. okt. 1920. g. zem Ns 82 uz Teklas

Justina m. Glaudau vārda;
2) Latv. pasi, izd. no sīs pag. valdes

9. dec. 1920. g. zem Nš 349 uz Jadvigas
Andreja m. Rinkevič v.;

3) Latv. pasi, izd. no sīs pag. valdes
14. martā 1921. g. zem Ns 695 uz Lud-
vigas Staņislava m. Caman v:

4) Latv. pasi, izd. no šīs pag. valdes
27. dec. 1920. g, zem Ns 431 uz Jāņa

Jura d. Voitan v.;
5) Latv. pasi, izd. no šīs pag. valdes

3. dec. 1921. g. zem Nš 1535 uz Antona
Jāzepa d. Tamaņa v.;

6) 2 zirgu pases. izd. no šis pag.
valdes zem Ns 202 un 504 uz Antona
Jāzepa d. Tamaņa v. 83J

Salonajas pag. valde izsludina par
nederīgām, kā pazaudētas 2 zirgu pases,
izsniegtas no , šīs pag. valdes 19. janv.
1921- g. zem Ns_707 un 708 uz Alek-
sandra Drippa vārda. 10H

Salonajas pag. valde izsludļna par
nederīgiem, kā pazaudētus, sekošus do-
kumentus:

l) Latvijas iekšzemes pasi, izsniegta
no šīs pag. valdes 29. aug. 1921. g.
zem Ns 1664 uz Marijas Jura m. Antiņ
vārda un

2) zirgu pasi, izsniegta no šīs pag.
valdes 8 dec. 1920. g. zem Nš 56 uz
K ārļa Antiņa vārda. 1058

Siliāņu pag. valde, Rēzeknes apr.,
ar šo izsludina par nederīgiem sekošus
nozaudētus dokumentus uz pils. Eduarda
Izidora d. Trubkas vārda:

1) iekšzemes pasi Ns 1286, izd. no
Rēzeknes apr. III. iec. polic. pr-ka
14. okt. 1920. g. un invalidu apliecību,
izd. no Rēzeknes kara invalidu izmekle-
šanas komisijas 1920. g. 1728

Siljaņu pag. valde, Rēzeknes apr.,
izsludina par nederīgiem, ka pieteiktus
par nozaudētiem, sekošus dokumentus:

1) zirga pasi Nš 65, izd. no šīs pag.
valdes uz Jāņa Reiznieka v. un

2) iekšzemes pasi Ns 9935, izd. no
Rēzeknes apr. III. iec. pol. pr-ka 24. febr.
1921. g. uz Mečislava Vīkentija d.
Svarca v. 1727

Kalkūnes pag. valde ar šo izsludina
par nederīgu, kā pazaudētu, taļķšz. pasi
zem Nš 2108, izd. no Kalkūnes pag.
valdes 15. sept. 1921. g. uz Aleksandra
Antona d Neverovska v 5027

Mūrmuižas pag. valde, Talsu apr.,
izsludina par nederīgu, kā nozaudētu,
Latv. iekšz. pasi zem Nš 1528, izd. no
Nurmuižas pag. valdes 12. jūnijā 1920. g.
uz Kārļa Jana d. Gruntēs v. 1403/1694

Dzērbenes pag. valde izslulina par
nederīgu, ka nozaudētu, Latvijas iekšz.
pasi uz pilsoņa Jāņa Pētera d. Kalniņ
v., izd. no Krustpilspag. valdes, Dau-
gavpils apr., 26. jānv. 1921. g. zem
Ns 29fr9. ^_^Gudenieku pag valde izsludina par
nederīgu Latv. iekšz. pasi, izd. no šās
pag. valdes (parakstījis Aizputes apr.
pr-ka I. iec. palīgs) _ 1. jun. 1920. g.
Nš 412 uz Grietas Mārtiņa m. Dūdiņ v.

Llepkalna-Ozolu pag. valde ar šo
izsludina par nederīgu pazaudētu iekšz.
pasi, izd. 19. maijā 1920. g. no šis pag.
valdes uz Alides Jēkaba m. Kauliņ v.
zem Ns 376. 840

Jēkabnieku pag valde izsludina
par nederīgu, nozagtu zirgu pasi, izd.
15 okt. 1920. g. no Svētes pag. valdes

zem Ns 226 uz Teodora Bauger v„ bet
pec pārrakstītu uz Alfrēda Jēkaba d.Zagera v. 642

Beļivas pag. valde izsludina par
nederīgu, pazaudēta zirga pasē, izdotu
no Beļavas pag. valdes 20. febr. 1920. g.
zem Nš 16 uz Jāņa Leit vārda.

Lizuma pag. valde Izsludina par
nederīgu, Latv. iekšz. pasi, izd. no šīs
pag. valdes 28. jūlijā 1920. g. zem Nš 55
uz Bernharda Kārļa d. Poriets v. ļp89

Jēru pag. valde izsludina par nede-
ngu p'zaudētu iekšzemes pasi, Ns 398,izd. no šīs pag. valdes 21. maijā 1920 g
uz Peteja Sīmaņa d. Spredzes v. 934

Atapūtes-Pils pag. valde izsludinapar nederīgu, nozaudētu kāja klausībasapliecību, izd. no 10. Aizputes kājn
x£ 39.n

k0ra
D 2?" ma2ā 192a *? "mNš_3230 uz Pastera, Ernesta Kriša d. v.

Alzputes-Pils pag. valde izsludina
par nederīgu, nozaudētu iekšz. pasi, izd
?Q9fl a '^P"'P^ valdes 10- *P'-1920. g. Ns 258 uz Ženijas Izraēla mVlņanv. 352

Saukas pag. valde izsludina parnederīgu, nozaudētu iekšz. pasi, izdno sīs valdes 29. maijā 1920. g. zerri

btrfv^. Māfti *Jēk8ba d
^Sf^fīārīēcTp^ncTp^^

šSrdrku^tsgiem'kāD0ZaUdētUS '
i^%:^£%ši& ng°
nn kaa kļaus. apl.. izd. no Rīg kafa
Tvfg3 * feb™ri 1922f: zem

2? Uhriu °vJāūa d" Me"cis v
M«&? 'lekszeme« Pasi, izdotu no
zem^aF*"!?- 8 " raartā 1922- 8zem M 144, uz Peteja Jua d. Šiliņ vt^Sņ&idi
K&^^-^tuz tduarda Jaņa d. Kalnriekstiņ vārda.

Smilfeoes politijaj srleKalBh ^
izsludina par nederīgiem t:
par nozaudētiem, sekošus dLPle,«*»
1) pasi zem Nš Uo, izd """"«^t
27. maijā 1920. g.2) £.,,°, ti

*apl. zem Nš 2791. izd. no L^apr. pr-ka 12. febr. 1921. ļ aļka* £
kara dienestam nederīgi' „t( > b
Jēkaba d. Rudzīt vārda. ^

Jelgavas apgabaltiesa,
pamatodamās uz savu 1922. g. 17. aug.
nolēmumu, dara zināmu vispārībai,
ka parāds pēc pirkšanas-pārdošanas lī-
guma par 2595 r„ koroborets 1882. g.
30. aprilī zem Nš 281 uz Talsu apr,
Stendes pag. .Cepliša* mājām zem
hip. _Nš 1756, — atzīts par samaksātu
un lūdzējai, valsts zemes bankai, dota
tiesība prasīt £a parāda dzēšanu zemes
grāmatās.

Jelgavā, 21. aug. 1922. g. LNš;984/21
Priekšsēdētāja v. M a t i s 0 n s.

Sekretārs Zandersons

Jelgavas apgabaltiesa,
pamatodamās uz savu ša gada 17. aug.
nolēmumu, dara zināmu vispārībai, ka
parāds pēc pirkšanas-pārdošanas līguma
par 2492 rbļ., 50 k., korob. 1882. g.
30. aprilī zem Ns 249 uz Talsu apriņķa,
Stendes pagasta .Lieknieku* mājām,
zem hip. Nš 1722, —atzīts par samaksātu
un lūdzējai, valsts zemes bankai,
dota tiesība prasīt ša parāda dzēšanu
zemes grāmatās.

Jelgavā, 19. aug. 1922. g. L.Nš951/21
Priekšsēdētāja v. J. M a t i s o n s.

Sekretārs Zandersons.

Jelgavas apgabaltiesa,
pamatodamās uz savu ša gada 17. aug.
nolēmumu, dara zināmu vispāribai, ka
parāds pēc pirkšanas-pārdošanas līguma
par 1632 rub., koroborets 1876. g.
13. aprilī zem Nš 59 uz Tukuma ap-
riņķa, Irlavas pagasta, .Staļļvīru"
mājam zem hip. Nš 2478, atzīts par sa-
maksātu un lūdzējai valsts zemes
bankai, dota tiesība prasīt šā parāda dzē-
šanu zemes grāmatās.

Jelgavā, 19. aug. 1922. g. L. Ns 983/21
Priekšsēdētāja v. J. M a t i s o n s.

Sekretārs Zandersons.

Jelgavas apgabaltiesa,
pamatodamās uz savu 1922. g. 17. aug.
nolēmumu, dara zināmu vispārībai,
ka parāds pēc pirkšanas-pārdošanas lī-
guma par 4687 rbļ., korob. 1881. g.
2. aprjlī zem Nš 223 uz Talsu apriņķa,
Aizupes pagasta .Aitiņu* mājām zem
hip. Nš 2030, — atzīts pat samaksātu un
lūdzējam, Fricim Hanbergam,
dota tiesība prasīt ša parāda dzēšanu
zemes grāmatās.

Jelgavā. 18. augustā 1922.g. LNī 144/22
Priekšsēdētaja v. A. L a u k e.

Sekretārs Zandersons.

Jelgavas apgabaltiesa,
pamatodamās uz savu š. g. _ 17. aug.
nolēmumu, dara zināmu vispārībai, ka
parāds pēc pirkšanas-pārdošanas līguma
par 2110 rbļ.,korob. 1882.g. 30. aprilī zem
Nš230 uz Talsu apr., Stendes pag. .Baušu*
mājām zem hipotēkas Ns 1702, — atzīts
par samaksātu un lūdzējai valsts zemes
bankai dota tiesība prasīt ša parāda
dzēšanu zemes grāmatās.

Jelgavā, 19. augustā 1922. g. LNs981/22
Priekšsēdētāja v. M a t i s o n s.

Sekretārs Zandersons.

Jelgavas apgabaltiesa
pamatodamās uz savu ša gada 17. au-
gusta nolēmumu, dara zināmu vispārībai,
ka parāds pēc pirkšanas-pārdošanas lī-
guma par 2000 rbļ., koroborets
1879. g. 22. maijā zem Nš 250 uz Tu-
kuma apr.,* Struteles pagasta, .Kranču-
Kengu* mājām zem hip. Nš98l, — atzīts
par samaksātu un lūdzējai, valsts zemes
bankai, dota tiesība prasīt ša parāda
dzēšanu zemes grāmatas.

Jelgavā, 19. aug. 1922. g. L.Nš955/21
Priekšsēdētāja v. M a t f s 0 n s.

Sekretārs Zandersons.

Liepājas apgabaltiesa,
uz sava 1922. g. ? 14. aug. lēmuma
pamata, meklē uz sod. lik. 587. p.
apvainoto Pēteji Ernesta d. Kalpiņu,
kūja pazīšanas zīmes sekošas: 28. g.
vecs, piederīgs pie Kazdangas pag,
Aizputes apr., vidēja auguma, slaiks,
zilām acīm, tumši brūniem matiem, bez
ūsām un bārdas.

Katram, kam zināma Kalpiņa uzturas
vieta, vai ari kur atrodas viņam pie-
derošā manta, par to bez kavēšanās
jāziņo Liepājas 111. iec. izmeklēšanas
tiesnesim, vai ari tuvākai policijas ie-
stādei.

Liepājā, 19. aug. 1922. g. Nš 7699
Tiesas loceklis Osten-Sackens.

Sekretārs O. Tr eilands.

Jelgavas apgabaltiesa,
pamatodamās uz savu š. g. 17. augusta
nolēmumu, uzaicina to personu, kuras
rokās atrodas obligācija par 1000 rub.,
izstādīta no Jēkaba Ozola uz Amtbau-
skas krāj-aizdevu kases vārdu, korob.
1914. g. 31. martā zem N? 19 uz Bau-
skas pils. nekust. īpaš., zem hipotēkas
Ne 314, jebkuram būtu kādas tiesības vai
prasības uz minēto obligac. — ie-
sniegt to šai tiesai ļun pieteikt savas
tiesības un prasības viena mēneša
laikā, skaitot no sludinājuma iespieša-
nas dienas .Valdības Vēstnesī".

Ja minētā termiņā obligāciju neie-
sniegs, jeb tiesības un prasības nepie-
teiks, tiesa to atzīs par iznīcinātu,
parādu par samaksātu un lūdzējam
Jēkabam Ozolam dos tiesību prasīt
parāda dzēšanu zemesgrāmatās.

Jelgavā, 18. augustā 1922. g. LNŠ811/22
Priekšsēd. v. A. L a u k e.

Sekretārs Zandersons.

Jelgavas apgabalt. reģ. nodala.
pamatodamās tu dv. tles. lik. 1460n. p
lazt'ņo, ka minētās tiesas civilnodaļa
1922. g. 17. aug. atklātā sēds nolēma
?e$istrēt .Jaunpils piensaimnieku sa-
biedrību* , ievedot viņu kooperatīvu sa-
biedrību reģistra 1. daļā.

Biedrības valdes sēdekli? atrodas
Jaunpils pagasta, Tukuma apr,, pien-
saimnieku sabiedrības telpās.

Jelgavā. 19. aug. 2922 g.
Reģistrācijas nodalās oān»ņa v.

tiesnesis Z M a t i s 0 n s.
Sekretāra pal. J Rozentals.

Jeigava« apgabait. reģ. nodaļa;
pamatodamās uz civ. t. lik. 1460. pant,
pa'-lņo, ka minētās tiesas civilnodaļa
1922. g. 17. augustā atklātā sēde nolēma
reģ'strēt .Zutenu piensaimnieku sa-
biedrība', ievedot viņu kooperatīvu
sabiedrību reģistra pirmajā daļā.

Biedrības valdes sēdeklis atrodas
Zutenu Kanneniekos, Kabiles pagastā.

Jelgavā. 19. augustā 1922 g.
Reģistr. nod. pārz. v. Z M a t i s 0 n s.

Sekretāra pal. F. Rozentals.

Liepājas apgabaltiesa,
saskaņā ar savu lēmumu 17. aug.
1922. g., uz Kristapa Hegemaņa lū-
gumu, uz civ. proc. lik. 2083. un
2084. p. p. un !8. marta 1920. g.
likuma pamata uzaicina obligācijas tu-
rētāju, kura izdota par 500 r.
uz Jēkaba Kiava d. Geģemaņa (Ege-
maņa) vārda un 9 martā 1905. g. zem
žurn. Nš 198, nostiprināta uz Kristapam
Klāva d. Gegemanim (Egemanim) pie-
derošas nekustamas mantas Liepājā
zem kreposta Nš 2507, mēneša laikā,
skaitot no slud. iespiešanas dienas,
ierast. _ tiesā līdzņemot minēto obligā-
ciju deļ iemaksāto 500 r., t. i. parāda
saņemšanas.

Pie kam tiek aizrādīts, ka pēc
minētā termiņa notecēšanas, arī ob-
ligācijas turētāja neierašanās gadījumā,
paradu atzīs par samaksātu piešķirot
lūdzējam tiesību pieprasīt parāda iz-
dzēšanu iz zemesgrāmatām.

Liepājā, 19. aug. 1922. g. Nš833/22
Priekšsēdētaja v. C i ne e 1 s.

Sekretāra pal. E. H ū n.

Liepājas apgalties. reģistr. nod.
uz civ. proc. lik. 146071. p.
pamata paziņo, ka saskaņā ar tiesas lē-
mumu 17. J augustā 1922. g. koope-
ratīvu sabiedrību un viņu sav. reģ.
1. daļā ir ievests kooperatīvs zem
nosaukuma: ..Sieksātes piensaimnie-
cības sabiedrība .Attāls", kuras
valde atrodas Sieksātes pag.

Liepājā, 22. augustā 1922. g. Nš 99
Reģistr. nod. pārz. C1 n c e 1s.

Par sekretāra pal. J. Aldermans.

Liepājas apgabalt. reģistr. nodaļa,
uz civ. proc. lik. 14607i.. p. pamata
paziņo, ka saskaņā ar tiesas lēmumu
1922. g. 17. aug. kooperatīvu sabiedrību
un viņu savienību reģistra 1. daļā ir
ievests kooperativs zem nosaukuma:
,.Ventsplls Ierēdņu kooperatīvs", kura
valde atrodas Ventspilī.

Liepājā, 1922. g. 25. aug. Nš 98
Reģ. nod. pārzinis C i n c e 1s.

P. sekretāra pal. J. Aldermans.

Rundalas pag. valde izsludina par
nederīgiem sekošus nozaudētus doku-
mentus:

1) Lietavas pasi (Ns nezināms) uz
Eduarda Karaša vārda;

2) Vācu okupācijas valdes pasi zem
Ns 2115 uz Paulines Šmal vārda:

3) Latvijas iekšzemes pasi, izd. no
Rundāles pag. valdes 12. jūnijā 1920. g
zem Nš 223 uz Jaņa Gobnieka vārda;

4) Latvijas iekšzemes pasi, izd. no
Rundāles pag. valdes 18. maijā 1920. g.
zem Nš58 uz Jēkaba Jāņa d Paltiņa v.;

5) Latvijas iekšzemes pasi, izd. no
Rundāles pag. valdes 22. jūlijā 1920. g.
zem Nš 581 uz Lavizes Vilciņ vārda;

6) Latvijas iekšzemes pasi, izd. no
Rundāles pag. valdes 26. maijā 1920.g.
zem Nš 103 uz Elfrides Krauklis vārda;

7) Latvijas iekšzemes pasi, izd. no
Rundāles pag. Valdes 26. maijā 1921. g
zem Nš 1188 uz Aleksandra Vaitekun v;

8) Latvijas iekšzemes pasi, izd. no
Rundāles pag. valdes 14. aug. 1920. g.
zem Nš 869 uz Kārļa Skadiņ v.;

9) Latvijas iekšzemes pasi, izd. no
Rundāles pag. valdes 13. jūlija 1920. g.
zem Nš 473 uz Haralda Jāņa d. Bur-
kāna v.;

10) Latvijas iekšzemes pasi, izd. no
Bauskas policijas valdes zem Nš 170 uz
Annas Ķēniņ v.;

11) Latvijas iekšzemes pasi, izd. no
Rīgas policijas V. iec. zem Nš 4620 uz
Pētera Pētera d. Vesmaņa v.;

12) Melnibrūna zirga pasi, Izd. no
Rundāles pag. valdes zem Nš 794 uz
Jozefa Skrupskeļa v.;

13) Latvijas iekšzemes pasi, izd. no
Rīgas prefektūras 3. jūnijā 1920. g. zem
Ns 108933 uz Michaila Moiseja d. Iļjin v.

Bilskas pag. valde, Valkas apriņķī,
ar šo izsludina par nederīgu kara klau-
sības apliecību, izd. no 1. Liepājas
kājn. pulka komandiera 1920. g. marta
mēn. zem Ns 72, kareivim Jānim Kārļa
d. Brolit v., kura policijai pieteikta par
zudušu. 535 1

Ķirblžu pag. valde izsludina par
nozaudētu un nederīgu no šās valdes
13. apr. 1920. zem Nš 294, izdotu
Latvijas pasi uz Jāņa Karlines d. Mar-
tinsona vārda. 1132

Kuldīgas apriņķa |,m£palīgs par l. ieCt **
izsludina par nederīgu , .'kā ««^Latv. iekšz. pasi zem Ns3989faT*Kuldigas pils. polic. pr-ka 28 '<wJ51920. g. uz Viļā Jura dJtengg

Aizputes apr.
"
pM^albT

2. iecirknī
Liepājas apr., izsludina par nederi
nozaudētu Latv. iekšz. pasi izd 31 Z
1922 e. zem Nš 445, uz Ernraa,̂m. Alksnis vārda.

lau^aupnsļr^
izsludina par nederīgu Latvija,
Ns 2350, izd. no viņa u^i^govica vārda, ka nozaudēta ***

Alūksnes^TpdicT^kļ
izsludina par nederīgu nozaudēt,, .ieksz. pasi, izd. no ving 01 ^1920. g. zem Ns 21, uz Ernest, i-""*Deksnis vārda. ta Ja9' t— «X

Madlienas iec. policijas
priekšnieks

izsludina par nederīgu, kā nozaudēti,
Latv. iekšz. pasi zem Ns 47, izdotu 1»
Rīg. apr. pt-ka pal. 3. iec. 4. jugati
1920. g. uz Elzas Jaņa m. Šiliņ vārdi

Madlienas iec. policijas
priekšnieks

izsludina pat nederīgu, kā nozaudēta,
Latv. iekšzemes pasi zem .Nš 430, izdotu
no Jumpravas pagasta valdes 22. maiji
1920. g. uz Vilmas Andreja m. Miķeļan
vārda. _

Rīgas jūrmalas policijas
priekšnieks

izsludina par nederīgu nozaudētu Uti.
iekšzemes pasi, izdotu Dubultos, w
Ns 4536 uz Andreja Jāņa d. Krņrnii)^

nOZflUuēlI! atļauja velosipēda turē-
šanai un braukšanai, izd. 19. maija 1921.1
zem Nš 686 no Valmieras api. pr-ka «
Nikolaja Giēma vārda. "

Stukmaņu policijas priekšnieki
izsludina par nederīgu nozaudē»
bēgļu atsvabināšanas komisijas Rēzelr
š. g. 23. jūnijā, Elzai Heinricha *
Vinkler izdotu apliecību zem Ns 97jjļ;

Aizputes apriņķa priekšnieka
palīgs par 2. iec.

izsludina par nederīgu nozaudēta Litiiekšzemes pasi, izd. no Vaiņodes p
4. jūnija 1922. g. zem Ns 921 BTrīnes Friča m. Siksne vārda. '3711

Aizputes apriņķa priekšnieka
palīgs I. iec.

izsludina par nederīgu nozaudētu iekš
pasi, izd. no viņa zem Nš 2163, uEmilijas Jufa m. Rozes vārda. '5951
Ilūkstes apr. priekšnieks

palīgs I. iec.
izsludina par nederīgiem seko-
šus par nozaudētiem pieteiktus dot
mentus:

1) Latv iekšz. pasi zem Mš455, izdob
no Grīvas pol. pr-ka 5. aprilī 1921. g.
uz Vasta Bartolomeja m. Lebedev v.;

2) Latv. iekšz. pasi zem Nš 411, Iii
no Grīvas pils. pol. p-ka 30. martā 192l,j,
uz Zofijas Niceckii vārda.

Rīgas jāmīlas polic pRott
izsludina par nederīgu nozaudētu L*
iekšzemes pasi zem Ns 1005. iz**
Slokā, uz Zelmas Juliusam.JjreraRīgas Jūrmalas pol. pr-to
izsludina par nederīgu nozaud&u lft
pasi, izdotu Slokā, zem Nš 26H0,
Antonijas Friča m. Ķeste^ jrārda^j *!

Rīgas Jūrmalas pol. pr-ki
izsludina par nederīgu nozaudētu Ls
pasi, izd. Dubultos, zemNsawJāņa Jāņa d. Prieka vārda. £-

Rīgas Jūrmalas pol. pr**
izsludina par " nederīgu nozaudētu W

iekšzemes pasi, izdota Dubultos ,
Nš 205, uz Jāņa Pētera d. Pelsa_vf^

Rīgas Jūrmalas pol. Pļ
izsludina par nederību nozaud

^"r i
vaļinājuma apliecību, izd. no ap

min. apgād. valdes p-ka 22. ae«
1981. g. zem Ns 5178, uz kar. vasin

Viktora d. Kil vārda. ____—---

Latgales artil. pulka k^
izsludina par nozaudētu person. k f
zem Ns 60, izdota no ta paša P"* ,
vec. rakstveša Kārļa Andrej a d. 3^
skaitīt par nederīgu. _- '

nozaudēta KS-JS^
Jelgavas apr., zem Ns 581. u

#
Jaunbraumaņa vārda,_jkaļfiJ*L-----ļ

nozaudēto sXS£&
Liepājas pils. pref. zemNs*Annas Auške vārda.



Rīgas apgabaltiesa, 1. civilnod.,
u civ. proc. lik. 293, 795,298, 301,309.,
311. p.p. pamata, nz Pitera Mežraupa
tSgumu viņa prasības lietā pret Stefāniju

"Mežraup, dz. Antonovskaja, par laulības
Šķiršanu, uzaicina pēdējo, kufas dzīves
vieta prasītājam nav zināma, ierasties
tiesā četru mēnešu laikā ao ii
sludinājuma iespiešanas dienas .Val-
dības Vēstnesī*.

pie lūguma pielikti: apliecība par lau-
lību zem Ns 3842 un noraksti.

ja atbildētajā noliktā laikā neiera
gjgtes personīgi vai caur pilnvarnieku,
tjju nolikta tiesas sēde lietas kiausī-
gaafll aizmuguriski.

Rīgā, 23 aug. 1922. g. Ns 435010.
Priekšsēd. b. Šiliņš.

Sekretāra v. Stūre.

līgas apgabaltiesa, II. kriminaīnodaJa,
-saskaņa ar savu š. g. 24. augusta
lēmumu, meklē Mārtiņu Dāvida d.
KrOmintt 42. g. vecu, piederīgu pie
Do'es pag, Rīgas apriņķī, kurš ar šās
tiesas 10. augusta 1921. g spriedumu
uz sodu lik.l.d. 574._p.pamata sodīts ar ie-
slodzīšanu cietuma uz trīs mēnešiem,
kāds spriedums ir stājies likumīgā spēkā
un izpildāms. _

Visas iestādes un personas, ku-
fām būtn zināma tagadējā Mārtiņa

pavida d. Krūmiņa dzīves vieta,
tiek lūgtas to ziņot apgabaltiesai.

Rfgā, 26. augustā 1922. g.
Priekšsēdētāja h. v. J. S t u m b e g s.

Sekretārs Akermans.

Rigas apgabalt 3 civilnodaļa,
.atklātā tiesas sēdē 1922. g. 18. jūlijā,
atklātā tiesas sede _ izklausījusi Eliasa
Movša d. Lubocki lūgumu dēļ obligāciju
atzīšanas par zudušām nolēma: at-

.zit par iznīcinātām 1) obligācijas par
10000 rbļ. apstiprinātu 11. jūlija 1913. g.
zem Ns *1936 us nekustamu iīpašumu
Rigā, III. hipotēku iecirkni zem zemes
grāmatu reģistra Nš 1110 un 2403, grupa
46 NsNs 105 un 149, lielā Maskavas
ielā J* 163/165, izdotu no Jāņa Jāņa d.
Lugge par labu Žanno Ābrahama d.
Tronām, kufš viņu ir cedējis blanko un
2) obligāciju par 8000 r., atdalītu no
obligācijas par 25000 rbļ. no 16. aug.
1911. g. zem Nš 2625, apstiprinātu uz

nekustamu īpašumu Rīgā, III. hipotēku
iecirkni zem zemes grāmatu reģistra
Nš 1110, grupa 46 Nš 105, izdotu no
Jaņa Jaņa d. Lugge, par labu Anšam
Jāņa d. Brinkmanim, kuru atdalīto ob-
ligāciju daļu par 8000 rubļ., Gustavs
Ivana d. Zemgals, kā blankocezionaru
ir izdevis Eliasam Movša dēlam Lubot-
ckim, par ko 21. jūlijā 1913. g. ir izga-
tavots atsevišķs zemes grāmatu doku-
ments zem Ns 10340; šo lēmumu publ.

<civ. proc. lik. 2086. p. paredzētā kārtībā.
Rīgā. 14. jūliji 1922. g. Ns 547.

Priekšsēdētāja v. Veidners.
Sekretārs A Kalve.

Rīgas apgabalt, 3. civilnodaļa,
atklāta tiesas sēdē 1922. g. 8. augustā
izklausīja 111. Rīgas savstarpīgās kredit
biedrības valdes lūgumu dēj obKgacju
atzišanas par zudušam, nolēma: atzīt
par iznīcinātam sekošas obligācijas: 1) par
50000 r. apstiprinātu 11. decembri 1913,g.
zem Nš 3476 uz nekustāmu īpašumuRīga I. hip. iec. zem zemes grām. reģ.
Ns 511, III. Rīgas savstarpīgai kredīt-
biedrība^ par labu ; 2) par 50.000 rub.,
apstiprinātu II. decembrī 1913. g. ar
Ns 3477 uz tā paša nekustāmu īpašumu
tai pašai III. savstarpīgai kredītbiedrībai
par labu; 3) par 50,000 rub., apstip.
11. decembrī 1913. g. ar Nš 3478 uz topašu nekustamu īpašumu, tai pašai III.
savstarpīgai kredītbiedrībai par labu;
4) par 50,000 rub., apstiprinātu 11. dec.
1913. g. ar Nš 3479 (uz to pašu neku-
stāmu īpašumu tai pašai savstarpīgai
kredītbiedrībai par labu; 5) par 50,000
rub., apstiprinātu 11. decembrī 1913. g.
ar Nš3480 uz to pašu nekustāmu īpa-
šumu tai pašai 111. savstarpīgai kredīt-
biedrībai par labu; 6) par 10,000 rub.,
apstiprinātu 11. decembrī 1913. g. ar
Nš 3481 uz to pašu nekustāmu īpašumu
tai pašai III. savstarpīgai krlditbieribai
par labu; 7) par 10,000 rub., apstiprinātu
II. decembrī _ I913. g. ar Nš 3482. uz to
pašu nekustamu īpašumu tai pašai III.
savstarpīgai kredītbiedrībai par labu;
8) par 10,000 rub., apstiprinātu 11. dec.
1913. g. ar Ns 3483. uz to pašu neku-
stāmu īpašumu tai pašai III. savstarpīgai
kredītbiedrībai

^
par labu; 9) pir 10,000

rub., apstiprinātu 11. decembrī _ 1913. g.
ar N» 3484, uz to pašu nekustāmu īpa-
šumu tai pašai III. savstarpīgai kredit-
biedrībaipar labu; 10) par 10.000 rub.,
apstiprinātu 28 jūnijā 1906. g. ar Nš 560.
uz nekustamu īpašumu Rīgā, II. hip. iec.
ar zemes grāmatu reģ. Nš 1561, Ivanam
Ivana d. Holevo par labu, kufa obligācija
ir pārgājusi uz Hermīni Kārļa d. Kampe,
ka blankocesionaru, kas viņu ir atkal ce-
dējis blanko; 11) par 10,000 iub., ap-
stiprinātu 11. decembrī 1913. g. ar
Nš 3485, uz nekustāmu īpašumu Rīgā,
I hip. iec. ar zemes grāmitu reģ. Nš 511
III. Rīgas savstarpīgai kredītbiedrībai par
labu; 12) par 60,000 rub., apstiprinātu
9._ martā 1915. g. ar Nš_315, uz neku-
stamiem īpašumiem Rīga, IV. hip. iec
ar zemes g'āmatu reģ. Ns 1259, Ābramam
Šmuula d. Selikovam par labu, kas viņu
ir cedējis blanko ; 13) par 15,000 rub ,
apstiprinātu 11. februārī 1913. g. ar
J* 385, uz nekustāmu īpašumu Rīgā,
II. hip. iec. ar zemes grāmatu reģ.
Nš 1575, Jānim Jēkaba d. Niedram par
labu, kura ir pārgājusi uz Hermani
Kārļa d. Kampe, ka blankocesionaru,
kas viņu ir atkal cedējis blanko; 14) par
5000 rub., apstiprinātu 13. februārī
1912. g. ar Nš 507, uz nekustāmu īpa-
šumu Rīga, II. hip. iec. ar zemes grā-
matu reģ. Ns 1424, Elzai Nikolaja m.
Miller par labu; 15) par 12,600 rub..
a,likuma no obligācijas par 13,100 rub.,
apstiprinātu 13. janvārī 1907. g. ar Ns 39,
uz nekustamu īpašumu Rīgā, III. hip.
iec. ar zemes grāmatu reģ. Nš 474,
Elizabetei Šarlotei Johanai Ludviga m.
Rabenalt par labu, kura ir pārgājusi uz
Hermani Kārļa d. Kampe, ka blanko-
cesijntru, kas viņu ir atkal cedējis
blanko ; 161 par 45,000 rub., apstiprinātu
27. jūlijā 1907. g ar Ns 807, uz to pašu
nekustamu īpašumu Ādolfam Matīsa d.
Andersonam par labu, kura ir pārgājusi
uz Hermani Kārļa d. Kampe, ka blanko-
cesionaru, kas viņu ir atkal cedējis
blanko; 17) par 5000 rub., apstiprinātu
28. februārī 1905. g ar Nš 220, uz ne-
kustāmu īpašumu Rigā, III. hip. iec. ar
zemes grāmatu reģ. Nš 909, Fedoram
Jefima d. fframkinam par labu, kas viņu
ir cedējis blanko; šo lēmumu publicēt
civ. proc. lik. 2086. p. paredzētā kārtībā;
izdot III. Rigas savstarpīgai kredītbiedrī-
bas valdei šī lēmuma norakstu iesnieg-
šanai Rīgas - Valmieras zemes grāmatu
nodaļai, lai ta viņai par iznīcinātu at-
zīto obligāciju vietā izdotu obligāciju
dublikātus.

Rīgā, 15. augustā 1922. g. >* 993.
Priekšsēd. v. Veidners.

Sekretārs A. Kalve.

Sīgas maMitja, l dflliatila,
« civ. ties. lik. 1967., 2011.—2014. un
J079 p. p. un Balt. privāttiesību kop

2451. p. pamata, nz Aneles Kazimira
ra. Urbetis, dzim. Domaševic,
lūguma uzaicina visas personas, kurām
ir kaut kādas pretenzijas, strīdi vai
ierunas pret šaī tiesā 30. sept. 1920 g
publicēto 4 novembri 1918. 8., Rigā
mirušā Silvestra Jozefa dēla G i r d-
vojna notarielo testamentu, kā arī visas
pērs., kuram ir kaut kādas tiesības uz
mirušā Silvestra Jozefa d. Girdvojna
mantojumu, vai sakarā ar šomantojumu,
ka mantiniekiem, legatarij., fideikomisariļ.,
paraddevej. un t. t., pieteikt savas tie-
sības, pretenzijas un ierunas minētai tiesai
»ešumēnešu laikā, skaitot no šī
sludinājuma iespiešanas dienas .Val-
lības Vēstnesi*.

Ja tas min. termiņā nebūs izdarīts,
tad min. personas atzīs kā atteikušās no
erunam un zaudējušas savas tiesības,
pet testamentu pasludinās par likumīgā
ipeka gājušu.

Rīgā, 24. augustā 1922. g. Nš 238
Priekšsēd. v. Veidners .

Sekretārs A. Kalve.

Latgales apgabaltiesas I. uvMMi
uz lik. par laulību 50. un 77. p. p. pa-
mata ar šo dara zināmu vispārībai, ka
tiesa 26. jūlijā 1922. g. Herminas Jāņa
m. Jauozem, dzim. Grinka, prasībā
pret Romānu (Robertu) Kārļa (Kirila) d.
Jaunzemu, par laulības šķiršanu, no-
sprieda aizmuguriski: laulību, noslēgtu
starp Romānu (Robertu) Kirila d. Jaun-
zemu un Hermīni Jāņa m. Jaunzem,
dzim Grinka, noslēgtu Varkļanu pa-
reizt. cigo baznīcā 14. jūlijā 1913. gadā,
atzīt par šķirtu, piešķirot Herminai
Jaunzem atkal uz Grinka vārdu.

Ja atbildētājs civ. proc. lik. 728., 731.
un 748. p p. paredzētā laikā neiesniegs
tiesai atsauksmi, vai pārsūdzību, tad
spriedums stāsies likumīgā spēkā.

Daugavpilī, 11. augustā 1922. g.
L. Ns 359 — 1922. g.

Priekšsēdētājs J. K a 1 a c s.
Sekretārs A. Mi kalks.

Liepājas 1. iec. miertiesnesis,
pamatodamies uz krim. proc. lik. 59.
un 846.—852. p. p. un saskaņā ar sa-
viem lēmumiem, meklē sekošas per-
sonas :

1) Andreju Mārtiņa d. Baronu, apv.
uz sod. lik. 574. p. 1. d. (krim. akts
Nš 16 — 1922g.), dzim. 28. jūlijā 1900. g..
pierakstīts Sērenes pag., Jaunjelg. apr.,
vidēja auguma, tumšiem matiem, tum-
šām acīm, kalsnu seju, bez ūsām, sli-
mīgu izskatu, kujš maijā 1919. g. dzī-
voja Liepājā, Zirņu ielā Nš 20;

2) Alisi Kvie-i, dzim. Mudnek, apv.
uz zod. lik. 581. p. p. (krim. akts Nš 6
— 1922. g.), dzim. 28. augustā 1889. g.,
lutert cīga, kūja jūnija 1919. g. dzīvoja
Liepājā, Saules ielā Nš 9 un pēc ievāk-
tām ziņām marta mēnesī 1920. g. aiz-
braukuse Dinsdurbes pagastā, Aizputes
apr., tuvākas pazīmes trūkst;

3) Annu Mazaiķis, apv. uz sod. lik.
581. p. 1. d (krim. akts Nš 17 — 1922. g.),
pieiaksiīta pie Kaunas gub.. Taurogas
pag. (Lietavā), kūja 1919. g. septembri
dzīvoja Liepājā ; pazīšanās zīmes : vi-
dēja auguma, apaļu seju, zilām acīm,
dzelteniem matiem;

4) Johannu Krozit, viņa ari Krūzīt,
apv. uz sod. lik. 581. p. (krim. akts
Ns 13 Ns 1922. g.), apm. 22. g. vecu,
no Risas, luterticīga, neprecejuses,
strādniece, kufa 1919. g. jūnija mēnesī
dzīvoja Liepājā, Toma ielā Ns 47 ; tu-
vākas pazīmes : neliels augums, vidēja
miesās, apaļu seju, tumšām acīm ;

5) Leonardu Tadeuša d. Jackusu, apv.
uz sod lik. 574. p. (krim. akts Ns 422
— 1922 g), dzim. 20. jūnijā 1895. g.,
piederīgs pie lllaiķu pag.. Kaunas gub.,
Lietāvā, pēc nodarbošanās kurpnieks,
precējies, kujš līdz 1921. g. 20. decem-
brim dzīvoja Liepājā, Lāču ielā >fe 46;
Jackusa pazīmes: vidēja auguma, gai-
šiem matiem un seju, bez ūsām un
bārzdas, pēc ziņām 20. decembrī 1921. g.
aizceļojis uz Lietavu;

6) Matisu Matisa d. Budriku, apv. uz
sod. lik. 581. p. 1. d. (krim. akts >fs 27
— 1922. g.). dzim. 1906. g. 24. martā
Liepājā katoļticīgs, kurš līdz 1920. g.
15. K-bruarim dzīvoja Liepājā, Batarejas
ielā Ns 13;

7) Frici Mackusu, apv. uz sod. lik.
581. p. 1. d. (krim. akts Ns24 — 1922. g),
kufš 1919. g. novembrī izbēga no Lie-
pājas cietuma; 26 g. vecu, luterticīgu,
piederīgs pie Kalētu pag., Liepājas ap-
riņķa, 1919. g. iedz. Liepājā, Snvalova
ielā Nš 5 ;

8) Jānī Jochanu Mateusa d. Ješiski,
apv. uz lik 581. p. I. d. (krim. akts
Nš 24 — 1922 g). kurš 1919. g. no-
vembrī izbēga no Liepājas cietuma;
21 g. vecu. katoļticīgu, piederigs pie
Zagares pag., Kaunas gub., 1919. g.,
iedz. Liepājā, Alberta ielā Nš 1.

Katram, kam zināma meklējamo per-
sonu, jeb viņam piederošu mantu atra-
šanas vieta jāpaziņo par to mierties-
nesim, vai tuvākai policijas iestādei,
dēļ viņu apcietināšanas un nodošanas
miertiesneša rīcībā.

19. augustā 1922. g.
Miertiesnesis (paraksts).

Sekretāra v. i. (parakcts).
Vilzenu pag. valde izsludina par

nederīgu, kā nozaudētu, zirga pasi, izd.
no Valmieras pilsētas valdes 23. dec
1919. g. zem Nš 56 uz Jāņa Šmerliņa
vārda; pasē apzīmētais zirgs pārdots
10. maitā 1921. g. Karļam Saukinam, pēc
kam zirgs pārdots Jāņam Taubera
14. martā 1921. g. 693

Kolberga pag valde izsludina par
nederīgiem šādus dokumentus uz Jaņa
Saks v. izd. no Mālupes pag. valdes:

1) Latv. pase, 6. sept. 1920. g. zem
Ns 519;

2) zirgu pases, 20. febr. 1920. g.
a. Nš 310 uz 8 g. vecu kevi,
b. Nš 311 uz 15 g. vecu zirga.

Sie dokumenti pieteiki kā nozaudēti.

Kalnciema pag. valde, Jelgavas apr,
izsludina par nederīgu nozaudētu iekšz.
pasi, izd. no šīs pagasta valdes 16.maijā
1920. g. zem Ns 455 tu Indriķa Anša
d. Bortiņa vārda. 1282

Kolberga pag. valde izsludina par
nederīgu no viņas izd. pasi 3. ļanv.
1921. g. zem Nš 1108 uz Augusta Jē-
kaba d. Laca vardu, kura pieteikta par
nozaudētu. 1432

Salonajas pag. valde izsludina par
nederīgiem kā pazaudētus no šīs pag.
valdes izsniegtus sekošus doknr entus:
1) Latvijas pasi, 3. jan. 1921. g z ra
Nš 1 un 2) zirgu pases, 8. dec ( 920. p .
zem Nš 55 un 11. dec. 1920. p N»62 us
63 uz Mārtiņa Jāņa d. Čūderj v.

Rīgas apgabaltiesas 3. civiln.,
atklātā tiesas sēdē 1922. g. 22. augustā
1922. g. izklausīja zemes kredita pār-
valdes lūgumu dēļ hipotekarisko parādu
dzēšanas nolēma: 1) atzīt par iznī-
cinātām sekošas trijās obligācijas, pirmā
50 rbļ., otrā a 300 rbļ. un trešā ā

f™ rbļ., kopzuma 650 rbļ.. apstiprinā-
jās 22, novembri 1893. g~. ar NsNš 600,
601 un 602 uz tagad Reinim Mūrniekam
Piederošo zemnieku māju .PūsupNšSl* ,
zemes grāmatu reģ. Nš 2649, atdalītu no
Kalna muižas Valkas apr., kādas obli-
gācijas izdotas pie šīs mājas pirkšanasoo Rei ņa Mūrnieka baronam Gustavam
volfara par labu; 2) izdot šī lēmuma
norakstu valsts zemes bankai, iesniegša-nai Cesu-Valkas zemes grāmatu nod.
aeļ hi potekarisko parādu dzēšanas zemes
grāmatas; 3) šo lēmumu publicēt civ.
P'oc. Dk. 2086. p. paredzētā kārtībā.

R'ga, 23. augustā 1922. g. Nš 1728.
Priekšsēdētaja v. Veidners.

— Sekretārs A. Kalve.

Rigas Jūrmalas poL pr-ka
«zsludiHa par nederīgu nozaudētu Latv.
ep!tSi izdotu no Rig. pol. 3. iec.
r'" ..zem Ns 98277, uz Katrīnas Leo-
PO'da m. Hummel, dz. Vacker *. 3546

Rigas apgabalt. 3. civilnodaļa,
atklātā tiesas sēdē 1922. g. 8. augustā
izklausīja Mārtiņa Mārtiņa d. Lapiņa un
Pētera Andža d. Miķelena lūgumu dēļ
hipotekarisko parādu dzēšanas, n o-
lēma: 1) atzīt par iznīcinātām seko-
šas piecas uz tagad Mārtiņam Lapiņām
un Pēteram Miķelertam piederošo ne-
kustamo īpašumu Rīgas pilsētā, IV. hip.
iec. ar

^
zemes grāmatu reģ. Nš 802, ap-

stiprinātas un izdotas no Kārļa Michaila
deia Trechtora obligācijas: 1) par
10000 rbļ. no 19. oktobra 1909. g. ar
Nš 2000 par labu Augustam Auzenber-
gam, kujš viņu cedējis blanko; 2) par
3000 rbļ., no 29. oktobra 1910. g. ar
Nš 2468 par labu Bernhardam Merten-
sam, kurš viņu cedējis blanko; 3) par
2000 rbļ. no 9. februāra 1911. g. ar

Mš 354 par labu Volfgangam Kuhnam,
kujš viņu it cedējis blanko; 4) par
2500 rbļ. no 18. marta 1911. g. ar
J* 730 par labu Hermanim Ahrensam,
kurš viņu cedējis blanko un 5) par
4000 rbļ. no 7. jūnija 1911. g. ar
J* 1760 par labu Hermanim Arensam,
kurš viņu ir cedējis blanko. 2) ot lū-
dzējam tiesību prasīt parāda dzēšanu
Rigas-Valmieras zemes grāmatu nod.,
3) šo lēmumu publ civ. proc. lik. 2086.

.P- paredzētā kārtībā.
Rigā, 14. augustā 1922. g. Nš 1445.

Priekšsēd. v. Veidners.
. _ Sekretārs A. Kalve.

Rigas apgabalt. 3. civiln.,
atklātā tiesās sēdē 22. augustā 1922. g.
izklausīja valsts zemes bankas lūgumu
dēļ hipotekarisko parādu dzēšanas uz
Kalna-Staugen Nš 29_ māju, nolēma:
1) aizīt par iznīcinātu obligāciju par
700 rbļ. apstiprinātu 1. jūnijā 1898. g
ar Ns 878 uz Pēteram Krastiņam piede-
rošo zemnieku māju .Kalnu-Staugen
Nš 29' zemes grāmatu reģ. Nš 4876,
atdalītu no Sausnējas muižas Cēsu apr.,
kāda obligācija izdota no Friča Pētera
d. Eversa Maksimilianam f. Kreisam par
labu; 2) izdot valsts zemes bankai šī
lēmuma norakstu iesniegšanai Cesu-
Valkas zemes grāmatu nodaļai deļ hi-
potekarisko parādu dzēšanas zemes grā-
matā 31 šo lēmumu publicēt civ. proc.
lik. 2086. p. paredzēta kārtībā.

Rīgā, 23. augustā 1922. g. Nš 1588.
Priekšsēdētaja v. Veidners.

Sekretārs A. Kalve.

Liepājas spgabaltiesa,
saskaņā ar 1. februāra 1921. g. likumu
par laulība 50. tin 77. p. p. 13. jūlijā
\92X g. aizmuguriski nosprieda:
starp Harrije St u «n Uviļe StM. dz.
švank 21. jūlijā 1920. % caur Lndzenes
pareizticīgo mācītāju slēgto laulibu at-
zīt par šķirta; no šīs laulibas 5. jūnijā
1921 g. dzimušo dēla Gurnam atsāt
pie mātes. 1* 257-22

Liepājā, 19. augustā 1822. g.
Priekšsēdētaja b. v. Cinceis.
Sekretārs A. Kapserevičs.

Jelgavas apgabaltiesa,
ai civ. ties. kārt. 1967., 2011.—2014. un
2079.p.p. un vietējo privāttiesību 2451. p
pamata, uzaicina visus, kam būtu kādas
ierunas pret 19. janvāri 1922. g. miruša
Emburgas pag., fcrlilāņa Danliev ka
testamentu no 24. oktobra 1921. g., vai
kas vēlētos pieteikt savas tiesības nz
minētā Krišjāņa Daniševska man-
tojumu, kā mantinieki, legatari, fidei-
komisari, kreditori un t. L, pieteikt
tādas Ierunas vai tiesības šai tiesai
sešu mēneša laika, skaitot no
sludinājuma iespiešanas .Valdības Vēst-
nesī* .

Pēc termiņa notecēšanas tiesa nekāda
{mina nepieņems un nepieteiktas tiesības
eskatīs par spēku zaudējušam.

Jelgavā, 11. augusta 1922.g.
Priekšsēdētāja v. M a t i s o n s.

L. N»309.22 Sekretārs Zandersons

Rigas apgabalt 3. civilnodaļa,
uz civ. ties. lik. 1967., 2011.—2014. un
2079. p. p. un Balt. privāttiesību kop.
2451. p. pamata, uz Jāņa Indriķa d.
Roze lūgumu uzaicina visas personas,
kurām ir kaut kādas pretenzijas, strīdi
vai ierunas pret šaī tiesa 1. augustā
1922. g. publicēto 27. jūnijā 1918. g.
Nītaures draudze Mores pag. mirušā
Lejas Amu pusmājas īpašnieka Indriķa
Miķeļa d. Roze mājas testamentu, kā
arī visas personas, kufām ir kaut kādas
tiesības uz mir. Indriķa Miķeļ \ d. Roze
mantojumu vai sakarā ar šo mantojumu,
kā mantiniekiem, legatarijiem, fideiko-
misarijiem, parāddevējiem u. t. t., pie-
teikt savas tiesības, pretenzijas un ie-
runas minētai tiesai sešu mēnešu
laikā, skaitot no šī sludinājuma iespie-
šanas dienas.

Ja tas minētā termiņā nebūs izdarīts,
tad minētās personas atzīs kā atteikušas
no ierunām un zaudējušas savas tie-
sības, bet testamentu pasludinās par
likumīgā spēkā gājušu.

Rīgā, 23. augustā 1922. g. Nš 2045.
Priekšsēdētāja v. Veidners.

Sekretārs A. Kalve.

Rigas apgabaltiesas 3. civi nod.
uz civ. ties. lik. 1967.. 2011. -2014. un
2079. p.p. un Bail privāttiesību kop.
2451. p. pamata, uz Jul jas Miķeļa m.Buš,
lūgumu uzaicina visas personas, kurām
ir kaut kādas pretenzijas, strīdi vai
ierunas pret šaī tiesā 1922. g. 22. aug.
pubIiceto _ 26. jūnijā 1922. g. Slokā
miruša Jēkaba Kiša d. Šneideta
mājas testamentu, kā arī visas per-
sonas, kurām ir kaut kādas tiesības
uz mirušā Jēkaba Kriša dēla Šneidera
mantojumu, vai sakarā ai šo mantojumu,
ka mantiniekiem, legatarijiem, fideikomi-
sariem, parāddevējiem un t. t„ pieteikt
savas tiesibas, pretenzijas un ierunas
minētai tiesai sešu mēnešu laikā,
skaitot no šī sludinājuma iespiešanas
dienas.

Ja tas minētā termiņā nebūs izdarīts,
tad minētās personas atzīs kā atteikušās
no ierunām un zaudējušas savas tiesības,
bet testamentu pasludinās par likumīgā
spēkā gājuša.

Rīgā, 1922. g. 24. aug, Ns 2224.
Priekšsēd. v. Veidners.

Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabalt. 3. civilnoda|a,
« dv. ties. lik. 1967., MII—2014. nn
2079. p.p. un Balt privatties kop.2451 p.
pamata, uz Karrf es Jēkaba m. Egili,
dz.Lapiņ, lūgumu, ataicina /īsas personas,
(*"?&? ir Ieaut kādas oreienzijas, ttridi vai
eranaa pret lai tiesā 22. augustā J922. g
publicēto 4. janvārī 1919. g., Valkā mirušā
Aleksandra Dāvā d. Eglīta ai. Egle
notarielo testamentu, kā ari visas personas,

arām -r kant kādas ""sīhas <u mirušā
Aleksandra Dīva d. Eglīta, ai Egle
mantojumu, vai sakarā ar šo manto-
jumu, ieā mantiniekiem, legatarijiem,
'deikomisar. p">rād levēj. «. 1.1„ piereikt

«avea tieiības, oretent. an _ Ierunas min
iesai sešu mēnešu laikā, skaitot no li
tladinājuma iespiešanas dienas .Valdības
/ēstnesī"

Ja tas _ minētā termiņi nebūs iedarīts,
tad minētās personas atzis kā atteikušās
to ierunām un zaadējaias savas tiesības

b -t testamentu pasludinās par likumīgā
spēkā gājušu.

Rigā, 24 augustā 1922. g Nš 2243
Priekšsēd. v. Veidners.

Sekretārs A. Kalve.

Jelgavas apgabaltiesa,
uz civ. ties. kārt. 1967., 2011., 2014. un
2079. p. p. pamata uzaicina visus, kam
būtu uz 25. martā 1922 g. mirušā Upes-
grīvas pag., Jāņa Blumberga atstāto
mantojumu kādas tiesības kā mantiniekiem,
legatar., fideikomisar., kreditoriem u. t. t„
pieteikt savas tiesības šai tiesai sešu
mēnešu laikā, skaitot no sludinā-
juma iespiešanas dienas. Termiņā ne-
pieteiktas tiesības ieskatīs par spēku
zaudējušām.

Jelgavā, 19. aug. 1922. g. L. Ns 764/22.
Priekšsēdētāja v. A. L a u k e.

Sekretārs Zandersons.

Jelgavas apgabaltiesa,
it 1921. g. 1. februaja lik. par laulība
50., un civ. ties. lik. 339., 366., 411.,
438 un 718. pantu pamata, ar šo dara
zināmu Llbel Sergel dzim. Avot, ka
tiesa 20. jūlijā š g. uzmuguras sprieda
viņas laulību ar Mārtiņu Sergeju šķirt.

Jelgava, 14. augustā 1922. g.
Priekšsēdētāja v. A. L a u k e.

Sekretārs Zandersons.

Jelgavas apgabaltiesa,
uz civ. ties. kārt. 1967., 2011., 2014. un
2079. p. p. pamata uzaicina visus, kam
būtu uz 13. janvārī 1922. g. mirušā AriŠu
muižā, barona Artura i. Drachenfelsa
atstāto mantojumu kādas tiesības kā
mantiniekiem, legatariem, fideikomi-
sariem, kreditoriem u. t. t., pieteikt sa-
vas tiesības šai tiesai sešu mēnešu
laikā, skaitot no sludinājuma iespie-
šanas dienas. Termiņā nepieteiktas tie-
sības ieskatīs par spēku zaudējušām.

Jelgavā, 25. aug. 1922. g. L.Nš659/22
Priekšsēdētāja v. A. L a u k e.

Sekretārs Zandersons.

Jelgavas apgabaltiesa,
u civ. ties. kārt. 1967., 2011., 2014. nn
1079. p. p. pamata, uzaicina visos, kam

2ūtu nz 25. augustā 1920. g. mirušā
Ādama Justinad. Kolodinska atstāto
mantojumu kādas tiesības, kā man-
tiniekiem, legatariem, lideikomisariem,
kreditoriem nn t. t., pieteikt _ savas
tiesības šai tiesai sešu mēnešu
laikā, skaitot no sludinājuma iespiešanas
lienas .Valdības Vēstnesī*.

Termiņā nepieteiktas tiesības ieskatīs
par spēku zaudējušām.

Jelgavā.25.aug. 1922. g. L. Ns54372.
Priekšsēdētāja v. A. L a u k e.

Sekretārs Zandersons.

Jelgavas apgabaltiesa,
nz civ. ties. kārt. 1957., 2011., 2014. un
2079. p. p. pamata uzaicina visus, kam
būtu uz 23. oktobri 1921. g. mirušā Biržu
pagasta, Jaunjelgavas apriņķa, Kriša
Ermaņa d. P u š ķ e atstāto manto-
jumu kādas tiesības kā mantiniekiem,
legatariem, lideikomisariem, kreditoriem
u. t. t., pieteikt savas tiesības šai tiesai
seša_ mēnešu laikā, skaitot no
sludinājuma iespiešanas dienas. Ter-
miņa nepieteiktas tiesības ieskatīs par
speķu zaudējušam.

Jelgavā, 25. aug. 1922. g. L. Ns 589/22.
Priekšsēdētāja v. M a t i s o n s.

Sekretārs Zandersons.

Liepājas apgabaltiesa,
az sava lēmuma 10. augustā 1922. g. pa-
mata, ataicina 7. jūnijā 1920. gadā,
Lassau, Greilevald apr. (Vācijā) miruša
Anša Bernevlc mantiniekus, kreditoros,
egatarus, fideikomisarus,_ un visas ci-

tas personas, kam varēta bāt kādas
tiesības vai prasības ox atstāto man-
tojumu, pieteikt viņas tiesai sešu
n ē n e šu laikā, skaitot no sludinājuma
iespiešanas dienas .Valdības Vēstnesī*

Tiesības nn prasībai, par karam ne-
tās paziņots tiesai minētā laika, tiks
it*dta« par zaudētām az visiem laikiem

Liepājā, augustā '9*2. g. 7*78222.
Priekšsēdētāja b. v. Cinceis.

Sekretārs A. Kssperovics.

Jelgavas apgabaltiesa,
pamatojoties uz civ. ties. kārt. 1958. p
paziņo, ka šis tiesas sēdē l. g. 18. sept,
attaisīs un nolasīs 18. martā 1922. g.
mir. Lielauces pag. Jāņa Veldenieka
mutisku -estamentu.

Jelgavā, 18. augustā 1932. g. L.N?53722
Priekšsēdētāja v. A. L a u k e

Sekretārs Zandersons.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnod.,
uz civ. ties. lik. 1967., 2011.—2014. un
2079. p.p un Balt. privāttiesību kop.
2451. p. pamata, uz Aleksandra Mag-
nusa Kārļa dēla Z a 1 c m a ņ a lūgumu
uzaicina visas personas, kufām ir kaut
kādas pretenzijas, strīdi vai ierunas pret
šaī tiesā 1922. g. 22. augustā publicēto
1918. g. 5. decembrī. Rīgā mir. Amālijas
Gustava m. Z a 1 c m a n n, atraitne Ļu-
mami, dsim. fon Strūve testamentu, kā
arī visas personas, kufām ir kaut kā-
das tiesibas uz Amālijas Gustava
m. Z a 1 c m a n n, atr. Lūmann, dzim.
fon Strūve mantojumu vai sa-
karā ar šo mantrojumu, kā mantiniekiem,
legatarijiem, fideijkomisarijiem, parād-
devējiem un t. t., pieteikt savas tiesības,
pretenzijas un ierunas minētai tiesai
sešu mēnešu laikā, skaitot no šī
sludinājuma iespiešanas dienas.

Ja tas minētā termiņā nebūs izdarits,
tad minētās personas atzīs kā atteikušās
no ierunām un zaudējušas savas tiesības,
bet testamentu pasludinās par likumīgā
spēkā gājušu.

Rīgā, 1922. g. 22. augustā. Nš 2244.
Priekšsēd. v. Veidners.

Sekretārs A. Kalve.



Rīgas apgabaltiesas 3. civilnod.
atklātā tiesas sēdē, 1922. g. 22. augustā
izklausīja finansu ministrijas zemes kre-
dīta pārvades lūgumu dēļ hipotekarisko
parādu dzēšanas, nolēma: 1) atzīt par
iznīcinātu obligāciju par 1,940 r. ap-
stiprināta 19l3. g. 18. februārī zem
Nš 167, uz Kārlim Strelle piederošo
nekustamo īpašumu zemnieku māju
.Kālna-Piekarum Nš 14" zem zemes
grāmatu reģ. Ns 3540, atdalītu no
Grundzāles muižas, Valkas apr, kāda
obligācija izdota pie šīs mājas pirkšanas
no Kārļa Indriķa d. Strelle mir. Emila
i. Vulfa mantojuma masai par labu;
2) izdot valsts zemes bankai šī lēmuma
norakstu iesniegšanai Cēsu-Valkas ze-
mes grāmatu nodaļai dēļ hipotekarisko

paradu dzēšanas zemes grāmatās; 3) šo
lēmumu publicēt _ civ. proc. lik. 2086. p.
paredzēta kartibā.

Rīgā, 23. augustā 1922. g. Ns 1706
Priekšsēdētaja v. Veidners.

Sekietars A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnod.
atklātā tiesas sēdē 1922. g. 22. augustā
izklausīja finansu ministrijas zemes kre-
dita departamenta lūgumu dēļ hipoteka-
risko paradu dzēšanas, nolēma: 1) at-
zīt par iznīcinātu obligāciju par 3,375 r.
apstiprinātu 1914. g. 6. novembrī z-m
Nš 561, uz Zandem Andreja d. Krēsli-
ņam piederošo zemnieku māju _Ruika
Nš 40" zem zemes grāmatu reģistra
Ns 3640, atdalītu no Beļavas muižas,
Valkas apr., kāda obligācija izdota no
Zandes Andreja d. Krēsliņa pie šīs
mājas pirkšanas grafam Teodoram Gu-
stava d. Bergam par labu; 2) izdot šī
lēmuma norakstu valsts zemes bankai
iesniegšanai Cesu-Valkas zemes grām.
nodaļai deļ hipotekarisko parādu dzē-
šanas zemes grāmatās; 3) Šo lēmumu
publicēt civ. proc. lik. 2086. p. paredzētā
kārtība.

Rīgā, 23. augustā 1922. g. Ns 1636
Priekšsēd. v. Veidners.

Sekretārs A. Kalve.

Liepājas prefektūra
izsludina par nederīgiem, kā no-
zaudētus, sekošus dokumentus:

1) Latvijas pase, izdota no Liepājas
pref. zem Nš 17299 uz Kopstals, Juris
Ernesta d. vārda;

2) Latvijas pasi, izdota no Liepājas
pref. zem Ns 6759 uz Grin, Pauline Vil-
helma m. vārda;]

3) Latvijas pasi, izdota no Liepājas
pref. zem Ns 12953 uz Veinberg, Lidija
Markusa m. vārda;

4) Latvijas pasi, izdota no Liepājas
pref. zem Ns 18629 uz Vinklers, Kārlis
Kārļa d. vārda;

5) Latvijas pasi, izdota no Liepājas
pref. zem Ns 6804 uz Libauer, Hanne
Haima m. vārda;

6) Latvijas pasi, izdota no Liepājas
pref. zem N?_ 24686 uz Straupeniek, Lina
Miķeļa m. vārda;

7) Latvijas pasi, izdota' no Liepājas
pref. zem Ns 6509 uz Keire, Anna
Kristapa m. vārda;

8) Latvijas pasi, izdota no Liepājas
pref. zem Ns 24950 uz Rankenbergs,
Egons Leonarda d. vārda;

9) Latvijas pasi, izdota no Liepājas
pref. zemNs 37062 uz Cukurs, Edgards
Jaņa d. vārda;

10) Latvijas pasi, izdota no Liepājas
pref. zem Ns 14171 uz Mansfeld, Irma
Jaņa m. vārda;

11) Latvijas pasi, izdota no Liepājas
pref. zem 27130 uz Sokolovskis, Ādolfs
Eduarda d. vārda;

12) Latvijas pasi, izdpta no Liepājas
pref. zem Nš 38834 uz Hurvič, Berta
Movša m. vārda;

13) Latvijas pasi, izdota no Liepājas
pref. zem NŠ36842 uz Arens, Fridrichs
Mārtiņa d. vārda;

14) Latvijas pasi, izdota no Liepājas
pref. zem Ns_27186 uz Bents, Ernests
Ernesta d. vārda;

15) Latvijas pasi, izdota no Liepājas
pref. zem _Nš 12801 uz Šie, Lavize
Pelēja m. vārdā;

16) Latvijas pasi, izdota no Liepājas
pref. zem Nš io056 uz Bumbul, Maija
Didža m. vārda;

17) Latvijas pasi, izdota no Liepājas
pref. zem Ns 4612 uz Grantē, Jānis
Valta d. vārda;

18) Latvijas pasi, izdota no Liepājas
pret . zem Ns 36525 uz Zaķits, Jānis
Viļā d. vārda;

19) Latvijas pasi, izdota uo Maz-
Salaces miesta pol. pr-ka zem Ns 472
uz Blankenburgs, Kārlis Ferdinanda d. v.;

20) Latvijas pasi, izdota no Bērzones
pag. valdes zem Ns 907 uz Tetterovskij,
Helēna Aleksandra m. vārda;

21) Latvijas pasi, izdota no Kuldīgas
apr. pr-ka pal. par I. iec. zem Ns 4643
uz Kloks, Fricis Vilhelma d. vārda;

22) Lietavas nacionāla pasi zem
Ns 2022 uz Slrakšis, Staņislavs Kristapa
d. vārda;

23) Rīgas pils. lombarda ķīlu zīmes
zem Ns 552778 un 552752 uz Braun,
Valija Friča m. vārda;

24) Vācijas konzula pase zem Ns 750
uz Martens, Augusts Indriķa d. vārda;

25) Uzturas atļaujas apliec, zem
Ns 9598 uz Martens, Augusts Indriķa d. v.

Liepājā, 21. augustā 1922. g.
Liepājas prefekts (paraksts).

Darbvedis S p r o ģ i s.

Sīgas aprīņka prlekSnīeka palīgs II. ī€c.
izsludina par nederīgiem zemāk minētos
dokumentus, kuri pieteikti par nozau-

dētiem: „ , . __ „_ _
1) Latv. pase, izd. no Knmuldas pag.

v. 1920. g. (Ns nezināms) uz Annas
Jāņa m. Blomkaln v.; J 1ftOA. „ „

2) Latv. pase Ns 2, izd. 1920. g. **>
Mālpils -pag. valdes un zirga pases,, izd.

1920. g.zem Ns 102 un 26 no Mālpils
pag. valdes uz Aleksandra Indnķa d.
Liepiņa v.; . . _, , .

3) Latv. pase Ns 345, izd. 9. febr.
1920. g. no Ķempu pag. v. uz Jaņa
Kārļa d. Cīrita v.;

4) Latv. pase Ns 344, 9. febr. 1920. g.,
izd. no Ķempu pag. v. uz Kārļa Jēkaba

d. Cīrita v.;
5) Latv. pase Ns 18, izd. 1"- »P'-

1920. g. no Liel-Straupes pag. v. uz

Annas Mārča m. Lakat v.;
6) Latv. pase Nš 221, izd. 20. febr.

1920. g. no Nurmišu pag. v. uz Jaņa

Dāvā d. Auniņa v.;
7) Latv. pase Ns 2688, izd. 5. sept.

1921. g. no Rīgas apr. pr-ka pat. II. iec.
uz Jaņa Laura d. Kiastiņa v.;

8) Latv. pase Ns 216, izd. 1920. g.
no Ozolu pag. v., Valmieras apr., uz
Kārļa Andreja d. Šiliņa v.;

9) Atvaļinājuma apliec. Nš 334/6509,
izd. 11. martā 1921. g. no Rīgas etapa
komandanta uz Augusta Jēkaba d.
Ķere. v.;

10) Latv. pase Nš 284, izd. 20. apr.
1920. g. no Lēdurgas pag. valdes un
zirga pases, izd. 8. marta 1920. g. zem
Nš 267 no Lēdurgas pag. v. uz Mārča
Jēkaba d. Vītola v,;

11) Latv. pase Ns 560, izd. 1920. g.
no Koku pag. valdes uz Teņa Podru-
čika v.;

12) Latv. pase Ns 134, izd. 20. febr.
1920. g. no Nurmišu pag. v. uz Emmas
Kārļa m. Upit v.;

13) Latv. pase Ns 972, īzd. 5. martā
1920. g. no Paltmales pag. v. uz Emmas
Pētera m. Raštok v.

14) Latv. pase Ns 336, izd. no Palt-
males pag. v. uz Alberta Pelēja d.
Bambis v.;

15) Latv. pase, izd. no Paltmales
pag. v. (Ns un datums nezināms), uz
Lidijas Jāņa m. Dreiman v;

16) Latv. pase, izd. no Siguldas pag
valdes zem Ns 1412 uz Annas Jaņa m.
Krūmiņ v.;

17) Latv. pase Ns 185, izd. 18. marta
1921. g. no Līvu pag. v. uz Mildas
Ādama m. Ozias v.;

18) Latv. pase Ns 822, izd. 2. jūlija
1920. g. no Bīriņu pag. v. uz Alvines
Miķeļa m. Ķīsis v.;

19) Kara klausības apl. Ns 39645, izd.
2. dec, 1920. g. no Rīgas apr. apsard-
zības priekšnieka uz Jāņa Miķeļa d.
Ķīsis v.;

20) Latv. pase, izd. noPabazu pag
valdes zem Ns 75 uz Jāņa Pētera d
Sidrika v.:

21) Latv. pase Ns 279, izd. 16. martā
1920. g. no Pabažu pag. valdes atvaļi-
nājuma apliecība Ns 817, izd. 22. okt.
1919. g. no Rīgas apr. mobiļizacij. koni.
un zirga pase Ns 191, izčl. 16. martā
1920. g._ no Pabašu pag. valdes uz
Ernsta Jāņa d. Upit v.;

22) Latv. pase (Ns un datums nezin.),
izd. no Lēdurgas pag. valdes un kāja
klausības apliecība, izd. 13. martā
1921. g. (Ns nezināms) no 6. Rīgas
kājnieku pulka komandiera uz Jāņa
Kurmita v.;

23) Latv. pase Ns 190, izd. 6. apr.
1920. g. no Ķeču pag. valdes uz Jāņa
Eduarda d. Eriksona v.;

24) zirga pase Ns 7, izd. no Ķēču
pag. valdes 13. febr. 1920. g. uz Alīnes
Kalniņ v.;

25) Latv. pase Ns 211, izd. no Ķēču
pa?, valdes 7. apr. 192o. g. uz Izaka,
Kārļa Pēlēja d. v., Latv. pase Ns 640,
izd. 19. aug. 1921. g._ no Ķēču pag.
valdes un Kristines Dava m. Izak vārda
un zirga pase Ns 300, izd. 17. apr.
1920. g. uz Pētera lzaka v.;

26) Latv. pase Ns 287, izd. 18. sept.
1920. g. no Rīgas apr. pr-ka palīga
II. iec. un kara klausības apliecība, izd
13. jul. 1920. g. zem Ns 2933 no 10. ar-
tilērijas diviz. kom-ra uz Jaņa Jāņa d.
Kronberga v.;

27) Latv. pase Ns 4092, izd. 31. maijā
1920. g. no Puldas pag. v., Ludzas apr.,
uz Eduarda Andreja d. Meirane v.

Uves pag. velde izsludina pat ne-

derīgu Latvijas pasi. izdotu 31. marti
1920. g. no Brambergas pagasta valdes
zem Ns 54 uz Kāiļa Mārtiņa d.Abelesv.

Grencu pag. valde izsludina pat ne-
derīgu kā pazaudētu pasi, izdotu no
šīspagasta valdes 9. jūlijā 1921. g. zēni

Ns 917, uz Lūcijas MatisajnJ___ļg__ļ-

Budbergas pag, valde izsludina par

nederīgu sekošus dokumentus: l)j*
vijas pasi. izdotu no šis pagasta vaioes-

1921. gadā zem Ns 62 uz Jēkaba M

ķeļa d. Ķēris vārda un atvajinajuma
apliecību, izdotu no Latvijas )*""»»
pulka, un 2) Latvijas pasi, izdotu w

šīs pag. valdes 1921. g. zem J* 607 *
Alvīnes Miķeļa m. Čekstesv _n«____^

Burtnieku pag. valde ^Aml .
nederīgiem nozaudētus sekošus ow

mentus: 1) Latvijas pasi «z LaL.
Lība m. Riekstiņ vārda, izdotu »b»

nieku pagastā valdes 7. aprīli i^- _
zem Ns 603, un 2) Latvijas pasi n *

mas Mnrgarietas Aleksandra m- K'»^*
vārda, izdotu no Burtnieku pag-

0
28. maijā 1920. g. zem Ns 15^ .

Valtaiķu pag. valde izsludina ļ
nederīgu nozaudēto Latvijas P»'

^dotu no šīs pagasta valdes i
1920. g. zem Ns 194 uz Ann ->

^Elzas Jāņa m. Stāl. pr. MelbggjJ-- ---
Vydsmuižas pag. v»1*'ļfp*>'

par nederīgu nozaudēto Laiv'ļ ..,
izdota no Rēzeknes apr. 2. ie -

£onatļl
nieka palīga zem Ns2751«Anlona d. Brijško vārda. __——**'

Saukas pag. valde ^slud^f V
derīgu nozaudēto iekšzemes' A^l* li-
dotu no šīs valdes 23. ]W'lQfe aor--
zem Ns 1595 uz Irmas Jaņa *"'

Bruņenigk vārda. _______———S

Jaunpils pes. valde .ļf-fJV
nederīgu pazaudēto ap liecību-**» wj
izdotu 22. decembrī 1920. g- ' t>
gūstekņu un bēgļu nodaļas uz -
riņa d. Avotiņa va;da.

^
_ ?*?"""

~ ~~
T&ie iz*"'

Pravinu-Splrguš pas- v8!r, jzdo»
dina par' nederīgu Latv.jas P' zei»
no Praviņu pagasta valdes l^V/j ^i.
Ns 558, uz Lizettes Jēkabson vaw

pieteikta par nozaud etu
^^ -rjjļji,

nozaudēta £& fļi
maņa d. Skujam no Liepupe»

^
$,

valdes 7. jūnijā 1921. g. &^
kuru skaitīt paa nederīgu.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnod.,
pamatojoties uz civ. proc. lik. 2060 un
2062. p. p, ievērojot Bettes Idas Ro-
berta m. Strauss pilnvarnieka zvēr. adv.
Jakoba Eljaševa lūgumu un savu lē-
mumu 1922. g. 18. jūlijā paziņo, ka
pēc lūdzēja ziņojumu viņa pilnvaras
devējai Betti Straus pa lielinieku valdī-
šanas laiku gājušas zudumā

^sekošas vi-
ņai piederošas obligācijas:

1) par 5,000 r. 1902. _g. 13. jūnijā
zem Ni 1060, apstiprināta uz neku-
stamiem īpašumiem Rīgā 3. hip. iecirknī,
zem zemes grāmatu reģ. Nš 100,
izdota no Ceslava Ivana d. Meiro par
labu Edmundam Edmunda d. Trompov-
skim, kufš viņu ir cedējis blanko;

2) par 3,000 r. 1898. g. 28. aprilī
zem Ns 806, _apstiprinata uz nekustama
īpašuma Rīga, 2. hip. iec. zem zemes
gramatn reģ. Nš 151, izd. no Emilijas
Georga m. Kruger, dz. Lindvurm, pai
labu Burchardam Konrāda d. I. Berg,
kūja ir pārgājusi uz Hermani Kārļa d.
Kampe, ka blankocesionaru, kurš viņu
cedējis blanko;

3) par 3,000 r. 1899. g. 18. jūnijā
zem Nš 1398, apstiprināta uz nekustama
īpašuma Rīga, 1. hip. iec. zem zemes
grāmatu reģ. Ns 167, izd. no Edmunda
Edmunda d. Trompovska par labu Vil-
helmam Aleksandra d. Ķelieram, kurš
viņu ir cedējis blanko.
.lapēc āpgābāinēšās 3. civilnodaļa uz-

aicina visas personas, kufām būtu tie-
sības uz augša apradītām obligācijām,
pieteikties tiesā sešu mēnešu laikā,
skaitot no dienas, kad šis sludinājums
iespiests .Valdības Vēstnesī* un aizrāda,
ka ja šīs personas noteiktā laikā nepie-
teiksļes.obligacijas atzīs par iznīcinātām
un lūdzējam izdos obligāciju dublikātus,
kuri izpildīs oriģināla vietu.

Rīgā, 24. augustā 1922. g. Ns 2110
Priekšsēd. v. Veidners.

Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnod.
.atklātā tiesas sēdē 1922. g. 22. augustā
izklausīja zemes kredīta pāivaldes lū-
gumu dēļ hipotekarisko parādu dzē-
šanas, nolēma: 1) atzīt par iznīcinātu
obligāciju par 610 rbļ. apstiprinātu
1898. g. 1. jūnijā zem Ns 874, uz Jā-
rilrn Maitinsonam piederošo zemnieku
māju .Vidus-Rammuleni Ns 20-b\ zem
zemes grāmata reģ. Ns 4874, atdalītu no
Sausnējas muižas, Valkas apr., kāda
obligācija izdota pie šīs mājas pirkšanas
no Jāņa Jēkaba dēla Martinsona Maksi-
milianam S.Kreišam par labu;2) izdot valsts
zemes bankai šī lēmuma norakstu ie-
sniegšanai Cēsu - Valkas zemes grā-
matu nodaļai, dēļ hipotekarisko parādu
dzēšanas zemes grāmatās; 3) šo lē-
mumu publicēt civ. proc. lik. 2086. p.
paredzētā kārtībā,

Rīgā, 23. augustā 1922. g. Nš 1698
Priekšsēdētāja v. Veidners.

? Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa
atklātā tiesas sēdē 1922. g. 22. augustā
izklausīja zemes kredīta pārvaldes lūgumu
dēļ hipot. paradu dzēšanas, nolēma: 1) at-
zīt par iznīcinātu obligāciju par SCO r.
apstiprinātu 1879 g. 1.martā zem Nš 127,
uz tagad Juliusam Kalniņam piederošo
zemnieku māju .Lejas-Kunce Ns 58"
zem zemes gr. reģ. Ns 2862, atdalītu no
Odzienas muižas, Cēsu apr., kāda obli-
gācija izdota pie šīs mājas pirkšanas
no Andreja Kalniņa Eduardam lon Klo-
tsm par labu; 2) izdot valsts zemes
bankai šī lēmuma norakitu iesniegšanai
Cēsu-Valkas zemes grāmatu nodaļai
dēļ hipotekarisko parāda dzēšanas ze-
mes grāmatās; 3) šo lēmumu publicēt
civ. proc. lik. 2086. p. paredzētā kārtībā.

Rīgā, 23. augustā 1922. g. Nš 1730
Priekšsēdētāja v. Veidners.

Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnod.
atklāta, tiesas sēde 1922. g, 22. augustā
izklausīja finansu ministrijas zemei kre-
dita departamenta lūgumu dēļ hipoteka-
risko parādu dzēšanas uz ,Vidus-Ra-
mulenu Ns 20-a" mājām, piederošām
Jānim Kauliņam, agr. Pēterim Jāņa d.
Kauliņam, nolēma: 1) atzīt par iznī-
cinātu obligāciju par 610 r. apstiprinātu
1898. g. 1. jūnijā zem Ns 872, uz Pē-
terim Kauliņam piederošo zemnieku
māju „Vidus-Ramulenu Nš 20-a" zem
zemes grāmatu reģ. Nš 4873, atdalītu
no Sausnējas muižas, Cēsu apr., kāda
obligācija ir tikusi izdota oie šīs mājas
pirkšanas no Jāņa Kauliņa Maksimilia-
nam fon Kreisam par labu; 2) izdot
valsts zemes bankai šī lēmuma norakstu
iesniegšanai Cēsu-Valkas zemes grā-
matu nodaļai dēļ hipotekarisko parādu
dzēšanas zemes grāmatās; 3) šo lēmumu
publicēt civ. proc. lik. 2086. p. paredzētā
kārtībā.

Rīgā, 23. augustā 1922. g. Ns 1637
Priekšsēdētaja v. Veidners.

\ Sekretārs A. Kalve.

Rūjienas ieciVkņa^S
priekšnieks

izsludina par nederīgiem ,„. ,
zaudētiem pieteiktas dokumenta* *••Latvijas iekšzemes pases-

S '
I) zem Ns 1195 uz Remi-i,

d. flolles vārda, izdotu no v»»%pag. valdes 14. jūnijā 1920 o nH2)zemNs 918 uz Kri_ t|„f_ ; ,-
Saukum v., izdotu no Rzen. a'a m.
valdes 3. aprilī 1920. g

u P%tj
3) zem Ns 1457 uz Pa '

uiine, , ,
Liepiņ vārda, izdotu no Unr/mlT" '-valdes 15. aprilī 1920 P ? g plls ?Jg

4) zem Ns 763 uz Arnold, t-Endziņa v., izdotu no S„> 4
valdes 10. augusta 1920 g ? H

5) zem Ns 780 uz Almas' MārlhKrieviņ vārda, izdotu no Uneurnii Ķ
valdes 22. martā 1920.s pils Pag.

6) zem Nš 2809 uz Lidijas li„Gulbis vārda, izdotu no Rū iL!"
cijas priekšnieka 25. augustā iooa *

7) zem Ns 524 uz Uicij» jf"^
Meij vārda, izdotu no RūjienasJi?.priekšnieka 30. martā 1920 g P 1Cl)8!

8) zem Ns 952 uz Elizabetes' Edu.Mm. Daugui vārda, izdotu no Kr, "*
pol. pr-ka 2. aprilī 1920 g?'9) zem Ns 60 uz Jāņa' j _ka .aOzola v., izdotu no Jēru pagasts vi
23. martā 1920. g„ parādžmuffi
Pētera Ozola par 600 rbļ. un 2 1
zīmes uz ta paša vārda ;'*10) kāja klausības apliecību 7,m
Ns 13832, izdotu no 6. Rīgas kājnS
pulka 28 novembrī 1921. ļS
līgums, izd. no Rūjienas rajona vai»zemju pārziņa, abi uz Pētera Pētera dKaze vārda;

II) aizsargu nodaļas dalībnieka 3n.
liecību zem Ns 427 uz Voldemāra Gu-
stava d. Kaucis vārda, izdotu no Val-
mieras apriņķa priekšnieka 12. decembri
1921. g.

Dīkļu pagasta valde,
Valmieras apriņķī, izsludina par nelietī-
giem sekošus nozaudētus dokumentus:

1. Latvijas iekšzemes pases, izdotas
no Dikļu pagasta valdes:

1) 31. maijā 1P22. g. zem Ns 1333112
Peteja Gusta d. Šiliņa vārda;

2) 31. martā 1920. g. zem 3* 610 sr
Alnolda Eduarda d. Ungura vārda;

_ 3) 9. _ aprilī 1920. g. _ zem 16 823 uz.
Jules Jaņa m. Eglīt vārda;

4) 17. nov. 1920. g. zem Ns 1214 re
Jāņa Jēkaba d. L'epiņa vārda;

5) Latvijas iekšzemes pasi, izdotu no
Nitaures pagasta valdes, Rīgas apriņķī.
19. februārī 1920. g. zem N» 281 uz
Karlines Jaņa m. Bedrīt vārda;
__ II. zirgu pasi itm Ns 354,_ izdotu no
Ēveles pagasta valdes uz Kārļa Reiņa
d. Zaķis vārda;

111. atvaļinājuma apliecību, izdotu no
Valmieras apriņķa apsardzības priekš-
nieka 22. janvārī 1921. g. zjm Ķs 913
uz Pētera Gusta d. Šiliņa vārda.

Dikļu pag. vaide izsludina pat ne-
derīgu Latvijas iekšzemes pasi, izdot»
no Dikļu pag. valdes 31. marta 1920. g.
zem Ns 649 nz Martas Teņa m. Rczgal v.

Kapiņu paga ta valde,

:Bv^™r^zem li 29132 uz kar. Afanas.ja Po-

I lekta d Kateriniča vārda;
2)z.

° ga pasi, izdotu 13. septembri

1920 e zem Nš 7 uz Donata Dauksta v.,

3) Latv. ?asi, izdotu 29__ apri!ī 1921. g.

zem Ns 1430 uz Donata Ādama d. Bog-

danova vārda; , . ,«, .
4) Latvijas pasi, izdotu l.dec. 1921. g.

zem Nš 2705 un zirga pasi (Ns nezi-

nāms) uz Jāņa Fedotova vārda;
5) Latvijas pasi, izdotu 24. septembri

1921. g. zem Ns 2175 uz Jāņa Makara

d. Deņisova v.; .„„,
6) Latv. pasi, izdotu 17. aug. 1921 g.

zem Ns 1874 uz Stepana Jaņa d. Za-
charkeviča vārda;

7) Latv. pasi, isdotu 8. aug. 1921. g.
zem Ns 1697 uz Donata Sīmaņa d. Ma-

tisana vārda;
8/9) divas zirgu pases (Ns nezināms)

uz Benedikta un Michaila Majevska

vārdiem; . L,. _,_ ? ,
10) Latv. pasi zem Ns 1766, izdotu

11. augustā 1921. g. uz Helēnas Osipa

m. Kukš vārda;
11) Latv pasi zem Ns 1016, rzdotu

5. martā 1921. g. uz Juja Donata d.

Dimpera varda ^
w "=?"'-

3anovales pag. valde izsludina par
nederīgiem sekošus nozaudētus doku-
mentus: 1) Latv. iekšz. pasi uz Paula
Onufrija d. Tarasova v., izd. no Janov.
pag. v. 27. aug. 1921. g. Ns 1917;
2) atvaļinājuma apliecību uz Dāvid Leiba
Naftai d. Gassuļ v., izd. no Daugavpils
dzelzsceļa mezgla apsardzības rotas ko-
mandiera 20. martā 1922. g. Ns 4870.

Siljāņu pag. valde, Rēzeknes apr.,
ar šo izsludina par nederīgiem sekošus
nozaudētus dokumentus:

1) iekšzemes pasi Ns 842, izd. no
Siljaņu pag. valdes 28. "jūlijā 1921. g.
uz Feodora Minaja d. Kuzņecova v. un

2) zirga pasi Ns 1016, izd. no Preiļu
pag. valdes uz Alekseja Mičuļa v., kurš
pēc zirga pirkšanas pārgājis pie Feodora
Koļesņikova. 1726

Līvānu pag. valde izsludina par ne-
derīgu nozaudētu _kara klausības apl.,
izd. no l. Latv. strēlnieku pulka zem
Ns439 uz Ansona Jaņa d. Geduša v.

rirki 't 7Valde< B-uska* - ap-
mS p«e £„?'~deriSiel^e-

SviķaTvSda ? "Z MartM?a MSrti?a d-

StSa^vātLiZet6S %N-
P&Tā^.^-^^ Krišjāņam.
PUl?v£;

Zem J*5- Dāvida
5) iekšzemes pasi zem N> 899 ;,ttrafas5***«S."ffisrvSSLl»a«".«

Pmga vārda, un
ba Teire-

Kalkūnes pagasta valde
izsludina par nederīgiem, ka no-
zaudētus, sekošus dokumentus:

1) iekšz. pasi zem Nš 2383, izdotu
no šīs pagasta valdes uz Savi Sa.i d.
Gorkina vārda;

2) iekšz. pasi zem Ns 679, izdotu no
šīs pagasta valdes 4. jūnija 1921. g. uz

Vasilija Jāņa d. Proščenkova vārda;
3) pagaidu apliecību zem Ns 2205,

izdotu no šīs pagasta valdes uz Jermo-
laja Pāvila d. Kuzņecova vārda;

4) veco krievu pasi zem Ns 267,
izdotu no Skrudaļines pagasta valdes
uz Magdalēnas Ādama m. Levstuk-
Leončik vārda;

5) iekšz. pasi zem Ns 1486, izdotu
110 šīs pagasta valdes uz Ksenijas Jero-
feja m. Jefimovas vārda, un

6) pagaidu apliecību zem Ns 629, iz-
dotu no šīs pagasta valdes uz Annas
Jāzepa m. Romanovskas v. Ns 809.

Demenes pag. valde, Ilūkstes apr.,
izsludina par nederīgu pazaudēto iekš-
zemes pasi uz Lidijas Andreja m.
Purniņ vārda, izdotu no šīs pag. valdes
14. maijā 1921. g. zem Ns 184.

Dvietes pag. valde ar šo izsludina
par nederīgiem sekošus nozaudētus do-
kumentus:

1) Latvijas pasi, izd. no Pilskalnes
pag. valdes uz Ludvigas Staņislava mDvaško vārda (izdošanas laiks un Nš
nav zināms);

2) Latvijas pasi, izd. no šīs pagastavaldes 17. martā 1921. g. zem N» 751uz Justina Jura d. Vuškana v.;
3) zirg*a pasi (dublikātu), izd. no šīspag. valdes 12. »pr. 1921. g. zem N°40fuz austiņa Jura d. Vuškana v. 839
Sataus pag. valde izsludina par

nederīgu, kā nozaudētu . Latv. iekšz.pasiizd. no sīs pag. valdes 17. nov. 1920 ezem Nš 876 uz Lidas Anša m. Briedis v.
Saukas pag. valde izsludina par ne-derīgu, kā nozaudētu, izdoto no šīspag. valdes iekšzemes pasi, 13. okt1921. g zem Ns 1220 uz Olgas Jaņam. Kauliņ vārda. r
Vandzenes pag. valde izsludina pa'r

TS btvijas ieišzeffles P asi »
»ik . % ^d-

no S1S PaS- valdes uzAlberta Friča d. Barcinskii v. 859

Vldzmulžas pag. valde izsludinapar nederīgu nozaudēto Latvijas pas
No «tT-

?arpa -- lvanova <? »%* «"Nš 874, izd. no šis pag. valdes

Ķlrblžu peg. valde izsludina par no-
zaudētu un nederīgu zirgu paslf izdotu
no sīs pag. valdes 12. martā 1920. gzem Ns 234/402 uz pilsonei Irmai Jēkabam. Lapiņ piederošo ķēvi, 14. g. vecu
2 ars, augftu. 1134
. Codes pag. valde, Bauskas apriņķī,izsludina par nederīgu nozaudēto Lat-vijas pasi, izdotu no šīs pagasta valdes
]$:*&* i£% g- zem Ns 681 uz

___iKi eW£_Osyļk^
Sīpeles pag valde izsludina par ne-derīgu ka nozaudētu Latvijas pasi iz-dotu no sīs pagasta valdes 8. aprīlī

2"4daemNs662 " Ža"° Q^-~JiS^r^ir^^~^^^^Km«H %'fnozaudētas pases: 1) uzBernarda Ādama d, Pupiņa vārda izdoto pasi N2 415 i P$Ļ
vaga ,z-

«? tVlrga pasj- Ns 9 > lzd°h> 1921 guz J katerinas Ādama m. Pupiņ v. itjotas no sīs pag, V8ldeļj zemy ]
^

, ^
ui.»««> P*8J. valde izsludina oarnederīgu sadegušo kara klausības ao

92TV™-*W, Motn T2mat
P

ā
HS- "o Valmiera s apriņķa ansar

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnod.
atklātā tiesas sēdē 1922. g. 22. angustā
izklausīja zemeskredita pārvaldes lūgumu
dēļ hipot. parādu dzēšanas, nolēma: ljatzīt
par iznīcinātu obligāciju par 3,600 r.
apstiprinātu 1912. g. 23. augustā zem
Nš 650, uz Jēkabam Simsonam piede-
rošo zemnieku māju .Krūzīt-Kļaviņ
Nš12' zem zemes grāmatu reģ. N«3426,
atdaliiu no Vasilisas muižas, Valkas
apr., kāda obligācija izdota pie šīs mā-
jas pirkšanas no Jēkaba Ādama dēla
Simsona grafam Teodoram Gustava d.
Bergam par tabu; 2) izdot valsts zemes
bankai šī lēmuma norakstu dēļ iesnieg-
šanas Cēsu-Valkas zemes grāmatu no-
daļai hipotekarisko parādu dzēšanai ze-
mes grāmata; 3) šo lēmumu publicēt civ.
proc. lik. 2086. p. paredzētā kārtībā.

Rīgā, 23. augustā 1922. g. Ns 1732
Priekšsēd. v. Veidners.

Sekretārs A. Kalve.
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