Maksa par .Valdības Vēstnesi' sākot no 1. janvāra:
Saņemot ekspedīcijā:
Par 1 mēnesi . . . . . . . 75 rbļ. — kap.
Piesūtot mājā un pa pastu:
Par 1 mēnesi
90 rbl. — kap
par atsevlsķunumnru: saņemot
ekspedīcija.
..; .
..
3 , 25
*
Pie atkalpārdevējiem.....
3
75

Noteikumi par

Latvijas valdības

1) Jaunformējamie robežpolicijas

Kursi

darba

I.

štati

normas,

.Valdības

Vēstnesī"

1921._ g„

bez

N: 279

II.

pagaidām

priekšnieku
lieri tieši padoti apriņķu
palīgiem, resp. policijas iecirkņu priekšniekiem, uzraugi padoti kontrolieriem un
sargi — uzraugiem;

līdzekļu

b)

dziedāšanā.

Izlabojums,
š. g. 39. numura
Valdības
Vēstneša"
.
ievietotais .Rīkojums par zelta franka

aprēķināšanai, kas
nodokļu
kursiem
noteikumos par nekustamu
paredzēts
īpašumu atsvabināšanu un apgrūtināšanu"
domes rubļos uzdotais kurss izlabojams
i&is. gads.
sekosi:
1.30 vietā jābūt 1.35
Augusts
„
1-40
Septembris 1.30
.
1-45
1.30
,
.
Oktobris
1.30
ļ-50
,
.
Novembris
1-55
.
»
Decembris 1.30
Departamenta direktors
A. Kārk 1 i ņ s.
Nodaļas priekšnieks H. Ziediņš.

J* 9930.

b) latviešu valodā un

ķimijā

22) 27.

,

*fe 10144.

IV.

23) 28.

,

N> 10208.

Pastmarkas muitojamas pēc

§ 178, pk.

1 b.

§ 177, p. 4.

Automātiski ugunsdzēšamie

Mūzikas instrumentu stīgas:
metāla, zīda un zarnu ar

metāla apvijumiem, kā ari
zarnu

un

citāda
24) 28.

„

J* 10209.

zīda stīgas ar

materiāla

miem
Baktēriju

apviju§ 172, pk. 4.

preparāti

un se-

rumi . kā: difterijas.kolieras,

streptokokku,
pneumokokku, antistreptokokku,
dizentērijas, meningokok-

un

ku, tetanus, tifus, enthraks,
antispirochetus

serumus,

polivalentus serumus (di-

? ? 2 u d s i :.xči u a akursus (pieinstitūta) Rigā.
Rokdarbu kursus, mācības

zentērijas,

tifa, šarlaka),

malleinu, tuberkulina preparātus, cūku rozes (Erisvpelas suum) poti un

pagatavošanā, zī-

serumu, cūku sērgas(Pne-

mēšana.

V.

daļu kom-

jumu)
§ 167, pk. 1 b.
ja nav kompleti — pa daļām pēc materiāla.

F ; z i c i. a 3

līdzekļu

,

aparāti (Minimax un taml.)
kompleti (ar visu pildī

citās dabas zinību nozarēs, zīmēšanā, rokdarbos).
7) Eiržos vai Alūksnē — latviešu
valodā, vēsturē, apkārtnes mācībā.
UI.

, —

tām vai iespiestām past-

vēsturē.

vijas vēsturē, ģeogrāfijā un apkārtnes mācībā.
6) Rūjienā — vairākos priekšmetos

fizikā,

rezervu

markām

5) Rēzeknē — latviešu valodā, Lat-

(matemātikā,

,

Albumi ar iezīmētām, ielīmē-

kārtnes mācībā;

umcenteritis

1) Liepājā—valstsrokdarbu darbnīcā.
2) Rīgā — valsts rokdarbu darbnicā.
Latviešu
valodas kursus

mis haomorrhagica)

2) Ludzā — 2 mēneši.

Ārlietu ministrijas austrumu nodaļa
lūdz siņas par Arturu Jēkaba dēlu Krūmiņu, dzimušu 1900. g., ku£ Š 1917. g.
bija par ganu Suntaža pagasta Krastiņu
mājās. Mutiskas vai rakstiskas ziņas
iesniedzamas ārlietu ministrija, Nikolaja
ielā J* 3, dz. 3 (austrumu nodaļa).

liellopu

veterinārārsts E. Cīrulis.

plaušu

sērgas

šiem (Adonitis equorum),

teļu

dizentērijas (Dysen-

terie neonatorum) poti un
serumu — pēc

25) 28.

.

,

J* 10210.

§

44.

Zem § 53 — degļi (daktis)
saprotami tādi degļi, kuri

nav nav ne pīti, ne austi

3.novembri, „

26)
27)

3.

»

28)

5.

,

29)

5.

.

J* 10398. Mutes harmonikas — pēc. . § 172, pk. 4.
J* 10400. Ķirurģiskas adatas vašu šūšanai — pēc
§ 169, pk. 1.
W 10522. Kazeins pulveri — pēc. . . § 43, pk. 2.
J* 10534. Celmu spridzināšanas vielas
un to piederumi: kā spridzināmais pulvers, bikforda šņores, kapseles u.
t. 1. ar katrreizēju zemkopības
ministrijas at-

7.

,

„

31) 11.

,

,

30)

J* 10600.
Ht 10856.

ļauju — pēc
Olu pulvers — pēc

§ 103, pk. 1.
§ 87, pk. 3.

Ārstniecības ūdeņi:VtchvCa-

lestin,Karlsbader Mūhlbr.,
Emser Kraenchen, Kissin-

ger Rakoczv,

Salzbrunn,

Oberbrunnen un Wilduņ32) 25.

„

,

J* 11390.

.

J* 11527.

Iecelšanas,
1922. g. 15. februāri.

poti

(Pleuro - pneumon contagien boum) poti un serumu, streptokokku serumu pret kumeļu ienā-

Rezolūcija.

Ieceļu veterinara-rnedinniskās fakultātes beidzamā
par veterinsrvaldes
kursa studentu Pēteri Ozolu
alga kategoriju,
bakteriologa vietas izpildītāju ar IX.
februāra.
8.
no
š.
g.
skaitot
.«?„ = ..,.
Iekšlietu ministrs A. Kviesis.
Veterinarvaldes priekšnieks,

poti

un serumu, liesas sērgas
(Anthrax) poti un serumu,

3) Daugavpilī — 2 mēneši.

ments tura par vajadzīgu paziņot atklātībai, ka tekošā budžeta gadā līdz _ š. g.
biškopības veicināšanai
15. februārim
pavisam izsniegti 284 000 rbļ.; no tiem
biškopības
centralbiedrībai
Latvijas
256.000, Latvijas lauksaimniecības centralbiedrībai 20.000 un Rfgas praktisko biškopju biedrībai 8.000 rbļ.
Lauksaimniecības departaments.

suum)

un serumu, lipīgas pārmešanas (Abortus epizooticus) poti un serumu,
Pasteurellosis (Septichae-

cittautiešu skolotājiem.
1) Liepājā — 2 mēneši.

policijas
piešķirta
7) robežsargiem
Pēc iespējas pa kursu laiku nolasīs arī
attiecīgas
pec
lorma ar zaļu apkantējumu
_
lekcijas par citiem pedagoģiskiem
dažādas
amata pakāpes, t. i. sargiem ka vecākiem
un metodiskiem jautājumiem.
uzraugiem
ka
policijas kārtībniekiem,
Kursu nolūks — dot iespēju specialipolicijas nodaļu uzraugiem un kontrozēties
atsevišķos mācību priekšmetos,
lieriem kā iecirkņu priekšnieku palīgiem;
sagatavojoties darbam pamatskolās.
8) visi robežsargi bruņoti no valdības;
Piezīme.
Piedalīšanās kursos pēc
piešķirtas
ierēdņiem
9) robežsargu
brīvas izvēles; kursu laiks — jūlija
policijai piederošas tiesības un pienāun augusta mēneši.
Skolu departaments.
kumi, kas paredzēti 1918. g. 5. decembra
noteikumos par iekšējo apsardzību un
Paziņojums.
citos likumos, kā arī tas tiesības, kādas
karaatklātībā
izteiktām domā r
Sakarā ar
bija paredzētas robežsargiem —
biškopības
veicināšanas
par
nepareizu
vīriem.
Tāpat uz viņiem pilnos apmēros attiepabalstu sadalīšanu starp lauksaimniecības
organizācijām, lauksaimniecības departacināms likums par civilierēdņīem.
1922. g. 18. februārī.
Administratīvā departamenta direktors
J. Ieva.
.
Iekšējās apsardzības pārvaldes
priekšnieks J. G a r o z i ņ s.

.

pagatavošanā

3) Cēsīs — vēsturē un latviešu valodā.
4) Jelgavā — a) ģeogrāfijā un ap-

paredzēti

uzraugiem un kontrolieriem un viņus
dos valdība.
6) pēc dienesta pakāpēm robežkontro-

21) 22.

cības līdzekļu pagatavošanā;

paredzētām piemaksām;
piederumiem

Atsevišķu priekšmetu kursus 1 līdz 2 mēnešus:
mācības

10

—

Sakaņā ar muitas tarifa prgr.
167. p. 11., kopā ar mašīnām ielaižams tikai viens
viņu

2) Rīgā — a) dabas zinībās un mā-

zirgu un siena pieliekamo telpa izdevumu segšanai atlīdzība budžeta kārtībā;

Zirgi ar sedliem un citiem

tos, kas

1) Jēkabmiestā — dabas zinībās un

zirgu uzturēšanai ne mazāk ka 2000 rbļ.
mēnesi un apkalšanas, lietu remonta,

Piezīme:

tikai

8,

plets, izņemot dzensiksnas, no kurām rezerves
komplets nav pielaižams.

strādājuši skolās.

tam

b) uzraugiem pēc XVI. un sargiem pēc
XVII. smatii ? kategorijas ar a punktā

1921. gads.
cirk. J*9920.

20) 22. oktobri,

Sagatavošanas kursus —
1) Rīgā — no 6. jūnija līdz 23. septembrim.
2) Daugavpilī no 6. jūnija līdz 23.

septembrim.
Piezīme.
Uzņems

mi-

nistrijas izstrādātas

1922. gada

Ja apstākļi Jaus, šogad sarīkos sekošus
kursus:

5) atalgojumi robežpolicijas ierēdņiem
sekosi: a) kontrolieriem pēc XI. amatu
kategorijas ar dzīvokļa, apsildīšanas un

pēc

skolotājiem

t;) privātiem par katru vienslējīgu
rindiņu

180 rbļ. — kap.
6 . — ,

zināmu, ka no jauna ievedmuitas tarifa spēkā
nākšanas laika, pagājušā gada 20. jūlija, izdoti sekosi ievedmuitas tarifa paskaidrojumi un papildinājumi*):

vasarā.

rajonos tie nodomājuši darboties;

naudu

a) tiesu sludinājumi līdz 30 vienslejīgam rindiņām
....
par katru tālāku rindiņu
. .
b) citam iestādēm un amata personām, par katru vienslējīgu
rindiņu

informācijas nolūkā dara vispārībai

paziņojumi,

nieki ;
4) lai veicinātu robežpolicijas štatu saformešanu — visiem kandidātiem jāpieteicas pie apriņķu priekšniekiem, kuru

apgaismošanas

Sludinājumu maksa:

svētku dienas

Muitas departaments

Valdības iestāžu

???ii^^nnBM^H^^nMMH^^M.

sastāvēs no robežsargiem, uzraugiem un
kontrolieriem;
2) faktisko robežapsardzību pārzin un
vada apriņķu priekšnieki katrs sava apriņķa robežas;
3) robežkontrolierus ieceļ iekšlietu ministrijas administratīvais
departaments,
bet uzraugus un sargus — apriņķu priekš-

jļU^^^fc#
^

laikraksts

un

Kantoris un ekspedīcija:
jgg^ŽaS «Pilrļli,
Rigā, pilī No 2. Tel. Jfc 9-89 ' VmKsSHmp* Rīgā, pilī Nt 1. Tel. X? 9-57
~ir*s±%mļJBrļr
Runas stundas no 11—12
Atvērts no pulksten 9—3

Izlabojums.

Noteikumi
par robežsargu pieņemšanu.

svētdienas

Redakcija:

robežsargu pieņemšanu

Valdības rīkojumi un
pavēles.

oficiāls

*-&#

Iznāk katru dienu, izņemot

33) 28.

ger Heienenquelle — pēc §
Grozot š. g. 28. okt. rīkojumu zem N; 10210, paziņojam, ka zem § 53
degļi (daktis), saprotami,
tādi degļi, kuri nav austi
un vīti.
Zem skābēm, kuras minētas
ievedmuitas tarifa § 108,
saprotamas kā tīrītas, tā
arī netīrītas.

Skaties . Valdfbas Vēstaesa'

š. £. J* 19.

32. piezīmes.

34) 30. novembri, cirk. te 11700.
35) 30.
36) 30.

37)
38)

.
,

.

5. decembri
9.

Zobu ārstniecībasbormašinas
(bez dzinējiem)
§ 167, p. 1b.
§ 119, p. 1.
J* 11706. Vanilīns
te 11707. Ārstniecības zaļu ievešanas
lieta paskaidrojam, ka ir
aizliegts ievest tās, kuras
aizliegtas vecajā krievu
tarifa.
Nāvigas zāles atļauts ievest
vienīgi aptiekām.

»

.
,

te 11990.

?

t Jē 12225.

Eļļas rauši — pēc

§

39. piezīmes.

Sinepu sēklas .

§

62. p. 3.

Departamenta direktors A. Pilsatnieks.
Nodaļas vadītājs H. Dundurs.

Darbvedis R. Jedrovics.

Meklējamo personu saraksts Nr. 34.
>§_
*

SjE
£3

Uzvārds, vārds, tēva vārds,
vecums, piedetibas_ vieta,
dzīves vieta pēdēja laikā,
ārējais apraksts (pazīmes).

3455. Ašmans,

Ludviga d.

Kas mekiē,

bi

Vai ii

kldu rakstu

un par ko apvainots.

atrašanas

Aleksandrs Rīg. prefekta lēmums, 1921. g.
11. nov. te 121118, sodīts ar

3456. Apelsons, Ābrams Lietavas pavalstnieks.

apcietināms

tm kas darāms

500 rbļ. jeb 1 men. aresta.
Iekšlietu ministrijas pasu nod.,
1921. g. 26. nov. M 158200/H,
deļ izraidīšanas no Latvijas.

3457. Abelsons, Leiba Ošera Latg. apg. tiesas Daugavpils
d., 46 g. v., pied. pie apr. I. iec. izmekl. tiesn.,
Šauļu apr. Kaunas gub., 1921. g. 30. nov. J* 3299,
agr. dzīves vieta Rīgā, apv. uz sodu Iik. 442. p.

gadījumā.

Paziņot dzīves vietu
Rīgas prefektam.

Rīgas krim.pol. 1921. g. 12. jū3479. Jankovskis, Alfrēds Anpied.
liļā Ni 373/R. 1922. g. apv.
19
g.
v.,
dreja d.,
pie Talsu apr., Vānes zādzībā.
pag., vid. aug, blonds,
bez ūsām.
Izraelitas.CbaimsMovša Rīgas II. iec. izmekl. tiesn.
1921. g. 20. maijā J* 1476,
d., 18 g. v.
apv. uz s. 1. 51, 581. p. p.
g.
3481. Kleinbergs, Anna Jāņa Rīgas VI. iec. miertiesn. 1921.
uz
s.
438,
apv.
jūnijā
Ni
m., dz. 1904. g., pied. 14.
1.
574.
I.
d.
p.
pie Rīgas.
3482. Kristofors, Augusts Sī- Rīgas prefek., 1921. g. 21. maija
te 7207, sodīts par piedališ. pie
maņa d, 46 g. vecs.
3480.

kandžas dzeršanas.

Rīgas VI. iec miertiesnesis,
3483. Kozlovs, Nikolajs Aleksandra d., 22 g. v.,pied. 1921. g. 4. maijā Nt 343, apv.
pie Nižn.gorodas pag., uz s. 1. 581. p. II d.
Gabans sādžas.
3484. Karps, Trofims Titova Ilūkstes apr. izmekl. tiesnesis,
1921. g. _6. maijā J& 761, apv.
dēls, pied. pie Salonalaupīšana.
jas pag.
3485. Kleins, Ancis, apmēram Rīgas krim. pol., 1921. gada
40—45 g. v., vid. aug. 13. maijā Nt 1108, apv. zirgu
zādzībā.
3486. Kundziņ, Austra, maza Rīgas prefekt. telefonogr. 1921.
aug., blondiem matiem. gada 6. maijā r*21nozuduse.

3487. Karanfilovs,

Apcietināt.

3488. Kravec, Rozā Jakoba m., Rigas XIII. iec. izmekl. tiesn.,
Lietavas pavalsta.
1921. g. 29. apr. M 601, apv.

Ukraines pils.

uz s. 1. 616. p.
3489. Kārkliņš, Jānis, 34 g. Jelgavas krim. pol, 1921. g.
vecs, vidēja aug., pa23. aprilī te 686, apvainots

lielā Ņevas ielā te 21,

Bergs, Jānis Jāņa d., Rīg. II. iec. miertiesu., 1921. g. Paziņot dzīves vietu
54 g. vecs, pied. pie 19. dec. te 835, apv. uz sodu meklētājam.
Grievaldes pag. Bauskas lik. 262. p.
apr.
3459. Bormans, Kārlis, agr. Rīg. prefekt., 1921. g. 3. dec. Atrašanas gadījumā
dzīv. vieta Rīgā, mazā te 13297, patvarīgi atstājis ņemt zem pol. uzPalisadu ielā te 21/23. dzīves vietu.
raudzības un ziņot

dēls.

Rīgas prefekt. 1921. g. 23. dec.
te 14223, izrakstījies uz Rēzekni, bet tur nav ieradies.

Atrašanas gadījumā
ievest karavīru sagusta.
rakstos un paziņot
Rīgas pref.
3462. Borhards, Roberts Jāņa Rīgas II. iec. miertiesn. 1921. g. Paziņot dzīves vietu
d., 20 g. v., pied. pie 10. dec. J* 785, apv. par meklētājam.
pienākumu
Alūksnes pag., Valkas demob. kareivja
d.dz. 1891. g. 29. au-

Goldbergs, Filips Jefreima d., dz. 1893. g.,
pied. pie Jaunjelgavas.
3466. Gancovs, Hermans ārzemnieks.

3467. Garšanovs,
Tarasa

d.,

Anafrijs,
61 g. vecs,

pied. pie Lietavas.
3468.

Rīgas kriminalpol. 1921. g.
31. dec. N> 373/R—1922. g.,
apv. par zagtu mantu pirkšanu.
Iekšlietu min. pasu nod. 1921. g.
20. dec. te 159588, dēļ izraidišan. no Latvijas.
Rīg. prefekt., 1921. g. 6. dec.
te 12121/284, sodīts par uzturēšanas Latvija ar 10 zelta
frank. vai 14 diesiām aresta.
Rīg. IV. iec. miertiesn., 1922. g.
3. janv. Ni 6, apv. uz sodu

Gust, Anna Andreja m.,
agr. dzīves vieta Rīgā,
Uniona ielā *fe 3.
lik. 581. p. 1. d.

3469. Haits, Harijs.

vatētā žaketē.
3490. Krauze,

Kārlis Ādolfa
dēls, 19 g. vecs, piederīgs
pie Grobiņas
pilsētas.

3492. Kruza,

3472.

Tāpat.

Paziņot dzīves viets
Rīgas pret
Apcietināt.

Tāpat

Tāpat.

Liepājas kriminalpol. 1921. g.
26. aprilī, Ni 2162, apvainots
par izbēgšanu no cietuma.
Iekšlietu ministrijas kara gūstekņu un bēgļu nodaļa 1920.g.
19. oktobrī, Ni 1256147,
ieraduses uz komisiju.

nav

Tāpat.

Paziņot dzīves vietu
Rīgas
prefektūras
1. nodaļai.

Paziņot dzīves vietu
Jēkabs Jura d., Dobeles-Auces iecirkņa miertiesnesis 1921. g. 14. aprilī, meklētājam»
Ni 906, apvainots uz s. 1.

3493. Kaire, Juris Baltromeja
dēls, 46 g. vecs, Polijas
pavalstnieks.

574. p.
Rīgas prefektūra 1921. gada
sodīts
8. aprilī, Nt 851,
par ieceļošanu Latvija bez
atļaujas.
Valmieras apriņķa 2. iecirkņa
izmeklēšanas tiesnesis 1921. g.
30. martā, te 963, apvainots
uz s. 1. 157. p. 2. d.
8. Daugavpils pulka komandieris
1921. g.
15. martā,
Jfe 395, apv. par dezertēšanu.

Paziņot dzīves vi<ata
Rīgas prei

Apcietināt.

Tāpat.

Tas pats.

Tāpat.

8. Daugavpils pulka komandieris 1921. g. 28. februāri,

Tāpat.

tera dēls, piederīgs pie
Ventspils apriņķa, āz,

Apcietināt

1896. g. 12. septembri.

Paziņot dzīves vietu 3497. Kārlis, Voldemārs Voldemāra dēls, piederīgs
Rīgas prefekt.
pie Narvas pilsētas.
Paziņot dzīves vietu 3498. Karaus, Broņislavs Ignata d., dz. 1899. g.
Rīg, prefekt.
27. janvārī, pied. pie
Apcietināt.

te 268, apv. par dezertēšanu.

Rīgas pilsētas komand. 1921. g.
10. februāri, Nt 719, apv.
par dezertēšanu.

Tāpat

Aizputes kājn. pulka komand.,

Apcietināt

Zalmuižas pag., Ludzas
apriņķī.
3499. Kuzņecovs, Vilis Kārļa

iec. miertiesn.,
Ni 3531,
deļ nopratinašan.
Rīg. prefekt., 1921. g. 19. febr.
1922.

pils.
g.

9.

Tāpat.

2. janv.

d., dzimis
1896. g.
2. martā, pied. pie Rīgas.

J* 328, apv. par dezert.

Jakobsons, Nasaus Iz-

Latv.

raēla d„ pied. pie Talsu

31. marta Ni 4145, apv. uz
sodu lik. 126., 128. un 134. p. p.

kara

tiesa,

1921.

18. marta te 205, dezertējis no
kara slimnicas.

gusta dēls.

g.

Apcietināt.
Tāpat.

pils.
3473. Indriksons, Jēkabs AnRīg. prefekt, 1921. g. 2. marta Tāpat
dreja d., dz. 1895. g. Ni 464, apv. par dezertēšanu.
30. dec, pied. pieVec-

salacas pag. Valm. apr.
Jančevskis, Konstantīns Ilūkstes apr. priekšu. 1921. g. Tāpat.
33 g. v., gara auguma, 22. martā Nt 1581, apv. laupīblonds, zilām acīm.
šanā un slepkavībā.
3475. Jakobsons, Jānis Dāvida Rīgas prefekt. 1921. g. 31. martā Tāpat.
d., pied. pie Rīgas.
Ni 579, apv. par dezertēšanu.
Rīgas V. iec. izmekl. tiesn. Tāpat.
3476. Joste, Kārlis Anša d.
1921. g. 5. apr. te 856, apv.
ielaušan. zādzībā.
3477. Juškins, Nestors Paula Rīgas pils. komand. garn. nod. Tāpat.
d., dz. 1894. g. pied. 1921. g. 1. jūnijā Ni 1989,
pie
Daugavpils apr., apv. par dezertēšanu.
3474.

3478.

Tāpat.

dēls, dzim. 1904. gada 1921. g. 4. martā te 3302,
24. sept, piederīgs pie Rīgas pret, 1921. g. 19. martā
Tiešo nodokļu departamenta, Paziņot dzīves vietu.
Rīgas.
Ns 500, apv. par dezertēšanu.
,
1921. g. 26. nov. te 10592,
3500.
Krauklis;
Augusts
Teaa
Valmieras apr. apsatdz. pr-ks, Tapai.
apv. par procentuāla peļņas
1921. g. 15. februārī te 5101,
dēls.
nodokļa 1920. g. 77.650 rbļ.
apv. par dezertēšanu.
un 1921. g. 162.000 rbļ. līdz
3501. Karlsons, Hermanis AuKaraslirnn. pr-ks,. 1921. gada Tāpat.
ar soda naudu un piedzīšan.

3470. Jansons, Jūlijs Jāņa d., Rīg.
pag. Rīgas apr.
8471. Jaunzems, Kārlis Jēkaba

Apcietināt.

27 g. vecs.

izdevumu nenomaksāšanu.
agr. dzīves vieta Ādažu

Paziņot dzīves vģets
Rīgas pret

dām ūsiņām, seja iegarena, ģērbies īsa, pelēki,

apr.
neievērošanu.
3463. Dettmerings, fon Hugo Rīgas II. iec. miertiesn. 1921. g. Paziņot dzīves vietu 3494. Kaktiņš, Erasts Jāņa
dēls.
Pauls Vilhelma d., ba28. dec. te 833, apv. uz s. 1. meklētājam.
rons, 36 g. v., pied. pie 49. un 591. p. I. d.
Rīgas.
3495. Kanbergs, Konstantīns,
3464. Ievans, Kārlis Andreja Rīgas 9. iec. miertiesn. 1922. g. Tāpat.
Alekseja d.
d., Latvijas pav., pied. 2. janv. te 3530, apv. uz s. 1.
pie Valkas apr., Lizuma 272. p. II. d.
3496. Klājums, Teodors, Pēpag., 37 g. v.
3465.

Tāpat.

zādzībā.

tumšiem matiem, blon-

prefektam.
Latg. apg. tiesas Rēzeknes apr. Paziņot dzīvesvietu 3491. Kruzovskij, Anna, Viļā
meita.
VI. iec. miertiesn. 1921. g. meklētājam.
4. dec. te 2377, apv. uz s. 1.

581. p. I. d.
3461. Brālis, Krišjāns Indriķa

Tāpat.

uz s. i. 581. p. I. d.

3458.

3460. Borbals, Pēteris Andreja

Michails, Valkas apt. IV. iec. miertiesn.,
1921. g. 14. apr. Ni 587, apv.

Tāpat.

Tāpat.

Preiļu pag.
Jansons, Pēteris Anša d., R īgas II. iec. miertiesn. 1921. g.
23 apr. te 234, apv. uz s. 1.
39 g. v.
616. p.

Tāpat.

Voldemārs VIII. Daugav. pulka komand.,
Pētera d., dzim. 1896. g. 1921. g. 8 martā te 320, apv.
30. aug., pied. pie Rīgas. par dezertēšanu.
Kernsons, Hermans AuRigas pils. komand., 1921. g.
gusta dēls.
24. martā te 1099, apv. par

3502. Kundziņš,

Tāpat.

3503.

Tāpat

dezertēšanu.
3504. Kalašņikovs . JānisEmel- Rēzeknes kriminal pol. pr-ks, Tāpat
jana dēls, 32 g. vecs, 1921. g. 19. martā te 435,
vidēja auguma, neliela apvainots zādzībā.
gaiša bārzda.
3505. Karše, Erasts, Ulrioaa Rīgas pilsētas komand. 1921. g. Tāpat.
dēls, pied. pie Popes 29. janvāri, te 450, apvainots
pag., Ventspils apriņķī. par dezertēšanu.
Aleksandrs Tas pats,
3506. Karkovič,
Tāpat.
Pētera d.

3507. Kurtiš, Ignats, dzimts 3 robežsargu pulka komand. Tāpat.
1891. g. 14. oktobri, 1921. g. 29. janvārī, te 137,
piederīgs pie Daugavapvainots par dezertēšanu.
pils apr., Kreslavas pag.

Rīgā, 15. februāri 1922. g.

te 20319.

Administratīvā departamenta direktors J. Ieva.
Iekšējās apsardzības pārvaldes priekšnieks J.

Garoziņa

Meklējamo personu saraksts Nr. 35.
&

^
3

fis
M

Uzvārds,

vārds,

vecums,

piederības

tēva vārds,

vieta,
dzīves vieta pēdējā laikā,
ārējais apraksts (pazīmes).

3508. Alksne, Olga Fridricha
m., dz. 1902. g. 6. novembrī, zema auguma,
tumši mati, runā latviski, mugurā melns vatēts mētelis, gaiši pelēka kleite, melna platmales
cepure
galvā,
kājas melnas zeķes un
vecas zemas kurpes un
jaunas
gaiši pelēkas
botes.
3509. Auziņ, Anastasija Konstantīna m., pied. pie
Meņģeles pag., agrākā
dzīves vieta Lienes ielā
Nt 4, dz. 10.
3510. Berkovičs .MotelsHaima
d., 29 g. v.
1511. Dombrovskis, Staņislavs

Michaila d., 45 g. v.
8512. Damešek,

Sora - Gūta

Leiba-Mera meita, pied.
pie Daugavpils, dzim.

3513.

1890. g. 16. augustā.
Feidmans, Emils Anša
dēls.

3514. Freimans,

Krišs Anša

dēls, 45 g. vecs.

3515.

Fleišmans, Zamuels Izraēla dēls. 32 g. v.
8516. Feldmans .AbeionsŠIema
dēls, 16 g. vecs.

3517. Freibergs, Ludvigs Jāņa
dēls, bij. Latgales partizāņu pulka virsseržants.
1518, Januškevitc, Nikodēms
Petronella d., 32 g. v.
3519. Januškevitc,
Emilija
Miķeļa m., 23 g. vecs.
8520. Jermolovitc, dzim. Voikutis, Marija Ignata m.,

dzim. 1896.g. 15. jūlijā,
Ezerenes apr., Lietavas

pav., agr. dzīves vieta
Stabu ielā te 46/48 dz. 3.
3521.

Jeremičs, Jāzeps Miķeļa

dēls,

pied.

pie Talsu

apr., Laminu pag.
8522. Jefimovs, Semions Teodora
d.,
pied,
pie

Ludzas
apr.,
rodas pag.
8523.

Višgo-

Jurgelevics, Julius, apm.

Kas meklē, ar kadn raksta

Vai apcietināma
un kas darāms
atiaSanaa gadījumā.

tu par ko apvainots.

Rīgas polic. 7. iec. pr-ka telef.
Ko 2 1922. g. I.
janv., nozuduse.

par Lukšta ielu, Čemerzinas prospektu
pirmā krituša virsnieka piemiņai par
Paziņot dzīves vietu. Juzefoviča prospektu. Bez tam diviem
laukumiem doti Vienības un Neatkarības
laukumu nosaukumi.
(Lietavas preses birojs. )
Polija.

Rīgas 1. iec.

miert. r. te 776
1922. g. 11. janv., apv. Uz s.
1. 532. p. 3. pnkt

Tāpat.

te 3245,

1922. g. 9. janvārī,
liekams zem pol. uzraudz.

un ziņot dzīves vietu
meklētājam.

Liepājas II. iec. miert. raksts,
1921. g. 22. dec te 499, apv.
uz s. 1. 616. p. L d.

Paziņot dzīves vietu

pie kam

vispārējā

slimības

gaita ir

lī-

dzīga tifam. Mirstība sniedzas līdz 50°/«.
Maskavā, 14. februāri.
Ārzemju
valūtas kursu celšanās turpinās.
Vakar
angļu mārciņa maksāja 3.900.000 padomju
rubļu, vācu marka 4.700, dolārs 850.000,
Latvijas rublis 3.300.
Maskavā,
17. februāri.
(Radio.)

Krievijas pārtikas komisariāts atvēlējis
.sarkanas armijas un flotes nedēļas* or-

ganizēšanai 270.000 rubļus zeltā.
E i 1 v e z ē, 17. februāri. (Radio.) Amekomisija

17. februārī

rikāņu palīdzības administrācija, pēc Havasa ziņām, izbeigšot savu darbību Krie-

nodarbojās ar jautājumu,
vija
poļu
seimam un
valdībai rezolūciju par Viļņas apgabala
pievienošanos Polijai, kad to pieņems
Viļņas seims, kas tiek paredzēts šinīs

kāda

veidā paziņot

dienās. Labās partijas liek priekšā,

1. septembri.

LTA.

Rīga

lai

Vietējā lietaviešu kolonija
Lietavas neatkarības svētkus 16. februāri
atzīmēja ar sapulci lietaviešu skolas zālē.
Liepājas 2. iec. miert. r. te 499 Paziņot dzīvesvietu.
Atklājot sapulci, kolonijas koris nodzie1921. g. 22. dec, apv. uz š. 1.
dāja Latvijas un Lietavas himnas. Runāja
vietējo lietaviešu skolotāju sagatavošanas
269. _p.
kursu lektors valodnieks Vireļunas, LieLiepājas 2. iec. miert. r. N499 Paziņot dzīvesvietu
tavas preses biroja vadītājs Paleckis uu
1921. g. 22. dec, apv. uzs. l. meklētājam.
gan par Viļņas zemi.
maģistrs Jodavalkis. Starp citu runātāji
616. p. l. d.
(Poļu preses birojs.)
izcēla tuvas lietaviešu-latviešu kopdarbības
Rīgas 9. iec. izmekl. tiesn., Apcietināt
un nonepieciešamību. Starpbrīžos starp runām
raksts
1921. g. 23-. decembri gādāt meklētāja rilemaisišartās Polijas Iekšējās lietās.
un sapulces beigās koris izpildīja liete 3201, apv. pec sod. lik. cibā.
Padomju
valdība sagatavojuse notu
taviešu tautas dziesmas un kompozīcijas.
476. p.
Polijai ar prasību, atvieglināt arestētā
Sapulces delegaciļa caur Lietavas sūtni
Rīgas pref., 1921. g. 7. deZiņot Rīgas pref.
komunista, dtputata Dombaļa likteni, Dr. Žauņusu
nosūtīja apsveikumu Liecembri te 12565, jātur zem
kurš ir Polijas pilsonis.
tavas valdībai.
policijas uzraudzības.
(Poļu preses birojs.)
(Lietavas preses birojs.)
Liepājas 2. iec. miert., 1921. g. Paziņot 'dzīv. vietu.
22. decembrī te 499, apv. uz
[Sanitārās sarunas Rīsā.
sod. lik. 581. p. 1. d.
Kā no Varšavas ziņo, par poļu deleĀrzemes
Tas pats.
Tāpat
gācijas priekšsēdētāju sanitārās sarunās
Rīgā starp Poliju un padomju Krieviju,
Dženovas konferences
lietā.
Liepājas 2. iec. miert. raksts, Tāpat.
Londonā, 18. februāri. (Radio.) bus poļu sūtnis Rīgā Jodko-Narkevica
1921. g. 22. decembrī te 499,
kungs.
Pēc angļu preses ziņām, Dženovas konapv. uz sod. lik. 262 p.
IV. iec. kara izmekl. tiesn. r., Likt zem pol. uzr. ferenci laikam atlikšot uz apriļa vidu.
Viļņas seims pilnā sastāva dotos uz
Varšavu.
Citas partijas izsakās tikai
par delegācijas izsūtīšanu no Viļņas
seima uz Varšavu.
Ievērību pelna tas apstāklis, ka Viļņas
seima rezolūcijas
projektā ne vārda
netiek minēts par .Vidus Lietavu", bet

LTA.

Četrvalstu Ilgums.
Londonā, 18. februārī.

(Radio.)
Savienoto valstu senāts pieņēma rezolūciju, lūgt prezidentu Hardingu ziņot se-

Māksla
Nacionālais

teatrs.

,

Pirmdien, 20. fe-

bruārī, pulksten 7 vakara Sardū vēstumeklētājam.
riskā traģēdija . Grafs de Rizors".
nātam par četivalstu Klusā okeāna lī- Atlikums no Izrādes nāk par labu izglīTas pats.
Tāpat.
guma noslēgšanas gaitu. Senatori Lodžs tības pasākumam — .Kultūras Balss'
Otrdien,
Rīgas III. iec. miert. raksts, Paziņot dzīves vietu. un Undervuds, kas abi piedalījās kā ceļojošo bibliotēku fondam.
21. februārī tautas izrādē par lētām ceAmerikas priekšstāvji atbruņošanās kon1922. g. 3. janv. te 671, apv.
ferencē, paskaidroja, ka minētā līgumā nām Kārļa Freinberga drāma .Tumsā
uz s. 1. 607. p. I. d.
un salā".. — Jaunnedēļ sagaidāmas
nav neviena slepena punkta.
(Radio.) Teodora Lāča viesu izrādes. Mākslinieks
17. februārī.
E i 1v e z ē,
Banketā par godu Balfaram Loid Džordžs uzstāsies karaļa Lira lomā.
Teātra birojs.
runājis par Vašiņtonas konferences paIV. iec kara izmekl. tiesn. r., Apcietināms.
aizrādot
uz
Klusa
okeāna
nākumiem,
1922. g. 5. janvārī te 3184,
problēmu atrisināšanu, ar ko galīgi noapv. uz s. 1. 133. p.
Tirdzniecība un
vērstas kara briesmas starp Ameriku un
4. iec kara izmekl. tiesn. r. Apcietināt.
Japānu. Pateicības telegramā prezidents
te 3382, 1922. g. 12. janvārī,
Hardings izteicās, ka liela daļa no konapv. uz s. 1. 581., 657. p. 1. d.
ferences panākumiem esot Balfura noKursi.
un kara s. 1. 192. p.
LTA.
Rīg. policijas 5. iec. pr-ka r. Atrašanās gadījumā pelns.
Atbruņošanās.
nogādāt uz 5. pol.
te 6, 1922. g. 13. janv., iz_LU*J_
Valūta
(Radio.)
20 tebruad.
bēdzis vājprātīgs
arestants. iecirkni.
Londonā, 18. februārī.
I
II
I
'
Kanādas ministru kabinets nolēma sa1000—1020
mazināt nākošā gada militāro budžetu Angļu mārciņa

rupnieofba,

36

uzturas.

Roberts Liepājas II. iecirkņa miertiesn. Paziņot dzīves vietu.
8526. Kenigsbergs,
1921. g. 22.
Friča dēls, 22 g. vecs. raksts te 499,
dec, apvainots uz s. 1. 591.p.
II. iecirkņa miertiesn.
Liepājas
16
Kreicburgs, Roberts,
raksts te 499, 1921. g. 22.
g. vecs.
dec, apv. uz s. 1. 589. p.
(Turpmāk

Prese
Poļu spriedums

Viļņas seimā.
politiskā
seima

Viļņas

30 g. v., vid. aug.,
vienai rokai, nav zināms
kurai, rādītāja pirksts
sakropļots, ģērbies_ pelēkā slimnīcas mētelī,
gaišā žaketē un biksās,
agr. dz. v. Suvorova
te
ielā
Jānis, agrāka Rīgas policijas III. iecirkņa Paziņot dzīves vietu.
3524. Kidde,
dzīves vieta Dzirnavu priekšnieka telefonograma te
249, 1921. g. 8. dec, sastāv,
ielā Nr. 66, dz. 7.
zem policijas uzr. un patv.
atstājis dzīves vietu.
Apcietināt, ja doku8525. Krapivners. ŠojelsMovša Kapa gūstekņu un bēgļu atraksts
menti nebūtu kārkomisijas
svabināšanas
dēls.
g.
1921.
29.
dec,
tībā.
14798,
te
noskaidrot, uz kādiem dokum.

8527.

Kaunas
pilsētas dome, atzīmēdama
svētkus, nolēma pārdēvēt Vilkomiras ielu
pirmā kritušā Lietavas kareivja piemiņai

par Latviju.

par 4 miljoniem dolāru.
Valdības

krīze

LTA
Itālijā.

Amerikas dolārs
Francijas franks
Beļģijas franks
Šveices franks
Itālijas lira

...

228 00—234.00
20.25—2075
19.25—19,75
—
—

E i 1 v e z ē , 18. februārī.
(Radio.)
No Romas ziņo, ka Bonomi kabinets no Zviedrijas krona
Norvēģijas krona
jauna atkāpies, jo 17. februāri tikai 107 Dānijas krona
deputāti nodevuši savas balsis par kabiAustrijas krona
Čechijas krona
LTA.
netu, bet 195 pret viņu.
Holandes

fllll

61.25—62 25
39.25—-40 25

47.50—4856
—
4.43—4.53

guldenis

86.75—88.25

Taupība Vācijas dzelzsceļu saimniecībā. Vācijas marka
Ostrublis
(Radio.) Somijas marka
E i 1 v e z ē , 17. februāri.
Lai samazinātu dzelzsceļu budžeta lielo
samazināt
dzelzsdeficītu, nodomāts
ceļnieku skaitu par 20.000.
LTA.
Notikumi

Krievijā.

1.09—1.14

. —

4.64—4.74

Igaunijas marka .
Polijas marka
Padomes rbļ
Zelta franks

10 rbļ

0.68—0.73
0.00—0.C9
—

(lats)

50.00

zelta

1100.00

Rīgā, 1922. g 20. februāri

Tāpat.

Parizē, 17. februārī. ProfesorsNansens ieradies Parizē un Trokadero telpas
turējis priekšlasījumu par badu Krievijā.
Krievijā
Maskavā,
14. februārī.

valstis

1921. gadā izlaisti pavisam
10.375 milTelegramas
Savākto
jardi rubļu padomju naudas.
(Latvija»
telegrāfa ažerrhira»
ārzemju telegramma.
nodokļu kopsuma sasniedz tikai 835Va
Helziņforsā, 19. februāri. Bjernemiljardus.
kurapieMaskavā, 14. februārī. Līdz 1. fe- borgā sasauktā tautas sapulce,
priekšstavju,
Rietumsomijas
200
dalijās
ap
bruārim padomju Krievijā savākti kā zielūgt valdību, lai
dojums bada cietējiem 2.474.510 pudi pieņemta rezolūcija,
a
Ba
1 tijas valstu
gādā
par
drīz
labības un 853.961 puds citu produktu;
ārzemju organizācijas šinī laikā nosūtī- savienības noslēgšanu.

vel.)

Jaunas

«MII »??!!?

Lietava.

Poļu avizes .Kurjer Porannv" 12. febUzaicinājums uz Dženovas konferenci.
ruāra numurā ievietots raksts par Polijas
Itālijas sūtnis Rīgā Makjore Vivalba
attiecībām pret Latviju. Autors nak pie
nodeva Lietavas sūtnim Žauņusam Lieslēdziena, ka izslēdzot tikai dažas partavas uzaicinājumu uz Dženovas kontijas, latviešu sabiedrība nevar but nai(Lietavas preses birojs.)
ļzredzes
apskatītas
ferenci.
dīga Polijai. Rakstā
parpolitiskam
visādam
uz sekmēm pie
Neatkarības svētku gadījumā.
tijām pie Latvijas seima vēlēšanām, pie
kam uzskata par neiespējamu pec paneatkarības
Lietavas
dalību
Ņemt
mata un taktikas iemesliem poļu mino10
svinībās Kauna ieradās
gadasvētku
ritatu ciešu apvienību ar citam Latvijas Klaipēdas apgabala lietaviešu sabiedrisko
šāds velēšanu
minoritātēm. Tāds vai
darbinieku.
iespaidu uz
stipru
notika
rezultāts var darīt
Svētku dienā Kaunas teatn
savstarpējām Latvijas-Polijas attiecībām. divas bezmaksas tautas izrādes.

Valsts krāj- un kredītbanka
Šilinski, E. AaSkapt.

Lifildā,

20.

februāri.

(Radio)

jušas Krievijai 4.783.442 pudus produktu
Neapoles uz Romu angļu lidoBada cietēji līdz šim saņēmuši tikai 6% Ceļā no
tājs Alans Kobhoms lidojis pāri Vezuvam
no sūtītā vagonu skaita.
virpulī, kurš piecās
Maskavā, 14. februāri. Starpresoru un iekļuvis sēra gāzu
zekundēs uzsviedis aparātu 1000 pēdu
komiteja pie Krievijas f.nansu komisariaugstumā gluži vertikālā linijā.
Lidoāta izstrādā likumprojektu par akciju saizdevies glābties no
mokām
tājam
ar
biedrībām. Minimālā akcijas vērtība būs
nosmakšanas.
25 zelta rubļu.
Peterpilī
Maskavā,
14. februārī.
Redaktori: M Aror»a.
parādijusēs kāda jauna slimība, galveni
kārtā starp bēgļiem noVolgas apgabala.
šim numuram 6 tapas puses.
Slimības simptomi atgādina dizentēriju,

Tiesu sludinājumi
Latvijas karaties»,
pamatojoties uz savu rīcības sēdes lēmumu un sara tiesu lik 9f>t. un 953. p.
meklē NatalKu Kārļa m. Rekke, dzim.
Sittup, kura apvainota par noziegumiem,
kas paredzēti soda lik. §§ 51. un 585.,
an Latv.

pag. vaid.

lik. un

rik. krāj.

3* 153 red.
Minēta Rekkec
latviete, luterticīga,
dzim. 6. maijā 1891. g., precējusies, apmeklejuse

3 gadus

pagasta skolu, Vaapr. piederīga,
viņas līdzšinēja
dzīves vieta: Rigā,
Valmieras ielā J6 22, _dzīv. 18.

dakstes pag., Tukuma

Rīgas apgabait
3.

civilnoda|a

DZELZSCEĻU VIRSVALDE

uz Latvijas civitlik. kop. 3& p piezīmes
^
iznomās
pamata, ar šo paziņo vispārībai,
ka
Asmus Pēteris Jēnsa d. Chrtstensens
un lev» Erna Jāņa m. Crtrlstensei», dzim.
Greve, šķirta Luebbe, noslēguši savstarzemāk uzrādītās stacijās uz laiku no
pīgo laulības līgumu pie Rīgas notāra
Valtera Lieveņa, 25. Janvāri 1922. g.,
reģistra t& 1267, ar kapi viņi, attiecībā
uz viņu noslēgto laulību, ir atcēluši
1. martā 1922. g., pulksten 11 dienā:
Balt. gub. civillikumu 79. un turpm. p. p.
Torņkalnā,
Lielupē,
Buļļos, Bulduros, Dubultos, Edinburgā II., Majoros, Slokā,
paredzēto laulāto mantas kopību.
Tukumā I. un bodīti — Rīgā.
Rīgā, 16. februāri 1922. g.
1226
2. martā 1922. g., pulksten 11 dienā:
Priekšsēdētāja v. D. Cimmermans.
Sekretārs A. Kalve.
Inčukalnā, Jāņu Parkā, Ozolos, Smiltenē, Piksaros, Alūksnē, Gaujā, Jaungulbenē,
Vaiņodē, Spārē un bodīti — Uriekstē.

bufetes un bodītes»

1922. g. līdz 31. martam 1923. g.

1. aprīļa

Rigas apgabait. 3. civilnodaļa,

1922. g., pulksten 11 dienā:

Paziņojums.
Uz Latvijas Satv. Sapulces
1921
20. aprīļa likuma pamata par aJ?
biedrībām un paiju sabiedrībām ,
i^
ministrijasjikciju sabiedrību
saraksti^
vesta bijušas Krievijas valdības iaib
1913. g. 9. februāri, apstiprinātā
^

A.A.ndka kim»nm faMln ttL aiL

kuras mērķis

ir nodarboties ar
konserv»
izgatavošanu.
Sabiedrību nodibināja Tērbatas nn.
Augusts Aleksanders Augusta d Hull.
Pamatkapitāls 300,000 kr. rbļ., 2500 ai»
par 120 kr. rbļ. katra. Valde atr. Rjoj'
Tirdzn. un b. n. pr. A. K a c e n s
Parsev uzd. ier. J.Mierkalii .

3. martā
askaņā ar civ. proc. lik. 1958. p. ar
Personām, kūjām būtu zināma viņas
nekavējoties ziņot to paziņo, ka 27. februāri 1922. g. Līvānos, Krāslavā,' Antonopolē, Punduros, Ružonos, Zilupē, Kārsavā, Rītupē,
?stūrēšanās vieta,
kara tiesai, vai tuvākai policijai, kurai min. nod. atklātā tiesas sēdē tiks nolasīts Bauskā, Kalkunos, Skrundā un 3 pārtikas bodītes Silupē.
to atestēt un nogādāt pēc piederības.
8. oktobrī
1921. gadā Rīgā mirušā
Reizē ar piesolījumu iesniegšanu jāiemaksā dzelzsceļu virsvaldes galvenā 7. Sigolilai KājDlekB pglka salmoier^as
mājas testaments. kase drošības nauda no 1000 rbļ.—25.000 rbļ., pēc finansu direkcijas noteikumiem. 27. februāri 1922. g., pulksten li t»
3āņa
Friča
d.
Bērziņa
tiesas
priekšsēdētājs
Kar,a
Rīga, 16. februārī 1922. g.
Reflektanti var iepazīties ar nomas noteikumiem un iesniegt rakstiskus Alūksnē (Alūksnes pilī)
tiks iZ(ļ0^
pulkv.-leitn. J. Birkenšteins.
piesolījumus finansu direkcijā, Rīgā, Gogoļa iela Xs 3, ist. 125.
Priekšsēd. v. D. Cimmermana.
Sekretārs, k. 1. ier. A. Rumpe.

u

Rīgas

apg. tiesa, 1. civilnod.,

we civ. proc. lik. 293, 295, 298, 301,
109,, 311. p.p. pamata, _ uz Sofijas
£viņ, dzim. tilordman, lūgumu viņas
prasības lietā pret Hugo Alfonsu Anša
d. EviĶ,
deļ laulības šķiršanas, uzaicina
pēdējo, kura dzīves vieta prasītājai nav
zināma, Ierasties tiesā
četru mēnešu laikā no 31 sludina}, iespiešanas
dienas Vaid. Vēstn*.
Pie lūguma pielikti: laulības apliecība,
rai apliecība par atbildētāja prombūtni,
ar
Ja atbildētājs noliktā laikāneieradīsies personīgi vai caur pilnvarnieku,

norakstiem

līks nolikta tiesas

sēde

lietas

klausī-

šanai aizmuguriski.
Rigā, 15. februāri 1922. g.

Rīgas apgabait. reģistr. nodaļa
uz civ. proc. lik. 1460". p. pamata paziņo, ka saskaņa ar apgabaltiesas admi-

3 bērnu kristāmas zīmes.
Ja atbildētajā noliktā laika neieradīsies personīgi vai caur pilnvarnieku,
tfks nolikta
tiesas sēde lietas kiausilanai aizmuguriski.
Rīgā, 15. februāri 1922. g.

431119

Priekšsēdei b. J. Jakstiņš.
Sekretāra v. S t u r e.

Sīgas apgabait 3. civiinodaļa,
«z clv. ties. lik. 1967., 2011.—2014. un
S079. p. p. un Balt. prlvattles.kop. 2451. p.
pamata, uz Metas Georga m. Osslpov
iSgnsuu u%4icina visas personas, kufām
k kaut kādas pretenzijas, strīdi vai ieruna? īrēt šai tiesā 7. februārī 1922. g.
publiēto 28. aprilī 1919. g Asaros mir.
Amālijas Osslpov, dūm. Veldenbaum,
mājas testamentu, kā ari visas per-

Liepājas kara ostas darbnicam
ir vajadzīgi sekosi materiāli:

piegādāšana pulka vajadzībām m
laiku no 1 marta līdz 1. aprīlim 1922.0
metalzāģu lapas 18"
Uz mutisku konkursu tiks pielaista»
šmirģelakmeņi 0 450X50, 350X50 un 200X25 mm
tikai personas, kas pirms konkursa puiiņ
zāģu asinātāju šeibes 0 300X10 un 150X5 mm
saimniecības daļas priekšniekam iemāksit
38 .
šmirģelripiņas iekšpuses slīpēšanai, korundas vai karborandas, rupjums
3000 rubļu drošības naudas. Rakstisft
45, O 10, 12, 15, 20, 25, 30 un 35 mm
piedāvājumi ar attiecīgu
zīmognodoK
1 marc. gumiju kausēšanai, gabalos
un drošības naudu iesniedzaa i līdz n».
20 mtr
tērauda drāti (J) 5 mm
teiktam laikam pulka saimniecības dajļ|<
1 gab. Amerikas patronu 6" ar 3 klauvam, priekš drejbeņķa
slēgtās aploksnēs. Turpat var iepazītfe
4 ,
eļļas akmeņus . Arkansas" 6Xll/aX3/4"
ar gaļas piegādāšanas noteikumiem.
16 st.
stieptu misiņu stieņos, O 10—76 mm
7. Siguldas kājnieku pulka saimniecibjj
,
,
,
6 ,
f>kant., 14—33 mm
priekšnieks, pulkv.-leitn. B e b r i j.
Tvaika caurules:
25 gab. 45/41 mm ā 4500 mm garas.
1 Darbvedis kāja 1. ier. Brū vels,
43/51 . , 4950 .
50 „
38/51
12 .
4950 .
Kr. Misas pag. valtteT
12 .
49/63 , . 6000
.
Bauskas apr., dara zināmu, ka
50 ,
47/64
4300 ,
4300
6 ,
49/64
.
,
300 ,
73/81 , . 5050 .
35 .
65/81 . , 5050 .
ar darbības rajonu Kr. Misas pagail
4300 „
85 .
63/70
atvērta, sākot ar 15. februāri š. g.
4760 .
65 ,
75/83
Nodaļas sēdeklis Kr. Misas pag, namā.
20 ,
60/76 .
, 4760 .
„
Priekšsēd. (paraksts),
30 .
81/89 „ . 5800
.
Darbvedis Z i e m e 1 s.
10 ,
73/89
5800 .

vēstures. senStnes un saimnieciskas
dzīves Izpētīšanas biedrība".
Sabiedrības valdes
Rīga.

sēdeklis

atrodas

Priekšsēdētāja v. E. Bitte.
Sekretārs (paraksta).

Jelgavas apgabaltiesa,
uz civ. ties.

kārt. 1967., 2011.,

2014. un

Jelgavas apgabaltiesa

. .

.. ..

. .

Katlu kniedes, dažādi mēri.

pamatojoties uz civ. tees. kārt. 1958. p.
paziņo, ka šīs tiesas sēdē š. g. 6. martS
Latviešu savstarpīgās apdrošināšanas biedrības
sttaisīs un nolasīs Emburgas pagastā
19. janvārī 1922. g. mirušā Krislāņa
Ādama d. Danlševska testamentu.
notiks 4. marta S. 3., p-lksten 1 diena Jelgavā, Katoļu ielā N° 44 (lektoru zālē).
Jelgavā, 16.febr.l922.g. L.;N°309/22.g.
Djenas
kartība:
Priekšsēdētāja v. A. .1 a u k e.
1) Gada pārskats.
Sekretārs Zandersons.
2) Uzraugu un revīzijas komiteju ziņojumi.
3) Turpmākas darbības plāns.
Jelgavas apgabaltiesa,
4) Budžets.
uz 1921. g. 1. februāra lik. par laulību
5) Dažādi pārspriedumi par biedrības darbību.
50., 63., 76. un civ. ties. lik. 339, 366.,
6) Velēšanas.
698., 700., 704. un 738. pantu pamata,
Biedrus lūdz piedalīties kuplā skaitā.
Valde.
ar šo dara zināmu LIzetei RJmrrsov Piezīme. Tā ka biedri 18. februāri i. g. nebij _ ieradušies statūtos paredzētā
dzim. Fetcer, ka tiesa 14. janv. 1922. g.,
daudzuma, tad šī sapulce būs sprieduma spējīga, neskatoties uz atnākušo
biedru skaitu.
aizmuguras nosprieda viņas laulību
ar Mārtiņu Rimmovu šķirt.
Jelgava, 16. februārī 1922. g.
Liepājas apgabaltiesa
Latgales apgabaltiesas kTiiinalnodala
Priekšsēdētāja b. v. R. Millers.

galīga pilna biedru sapulce

Sekretārs Zandersons.

oz sava lēmuma

13.

februārī

1922. g.

8.' decembrī 1906. g.
pamata uzaicina
Pērkone
mirušā Andreja
3aunzu
Je
salna
mantiniekus, kreditorus, legatarus, fideikomisarus un visas citas personas, kam varētu būt kādas tiesibas
vai prasības uz nel. atstāto mantojumu,
pieteikt viņas tiesai sešu mēnešu
laikā, skaitot no sludinājuma iespiešanas
dienas .Valdības Vēstnesi".
Darbvedis Cauna.
Tiesības un prasības, par kurām netad minētās persoass atzīs kā atteikušās
paziņots tiesai minēta laikā, tiks
no trunam un zaudējušas savas tiesības,
Liepājas apgabaltiesa, būs
atzītas par zaudētam uz visiem laikiem.
bet testamentu pasludinās par likumīgā
saskaņā ar savu lēmumu 30. janvārī
spēkā gājušu.
Liepājā, 15. febr. 1922.
Ns 477/21. g
Kigā, 16. februāri 1922. g.
1063 1922. gadā uz Llvlas StSt lūgumu
Priekšsēd. b. V. Bienenštams.
un pamatojoties uz civ. proc. lik. 293.,
Sekretāra pal. v. i. E. H ū n.
Priekšsēdētāja v. D. Cimmermans. 301. un 309. p. p., uzaicina atbildētāju
Rīgas

apgabaitšes.

3. civilnod.

Ja

minētās

personas

savas

tiesības
nepieteiks, tad

lagšā uzrādītā termiņa
viņos atzīs ka šīs tiesības zaudējušas.
Rīgā, 17. febiuar» 1922. g.
»* 1215.
Priekšsēd. D. Cimmermans.
Sekretārs A. Kalve.

33i$as apgabait. 3. civilnodaļa,
az civ. ties. lik. 2011., 2014. un 2019.
». p. pamata paziņo, ka pec 26. augusta
1921. gadā Rīgā mirušā 3ēkaba CIfeanda, ir atklāts mantojums, un uzaicina, *am ir uz šo mantojumu, vai
sakar* ar to tiesības kā mantiniekiem,
legata ijiem, lideikomisarijiem, kreditor.
un 1.1, pieteikt šīs tiesības min. tiesai
sešu mēnešu laika, skaitot no ši
sludinaļ. iesoieš. dienas .Vaid. Vēstn.".

Ja minētās personas

savas tiesības

Rīgas preču stacija,

Piedāvājumus, apliktus ar attiecīgu zīmognodokli, iesniegt līdz 1. martam 28. februar! 1922. g., pulksten 10 rīti,
S. g.« Liepājas kara ostas darbnīcām.
2

iram ir kaut kādas tiesības az mlr.
Amālijas
Osslpov
mantojumu
vai
lgavas apgabaltiesas pnlššifājs
sakara ar šo raarUoj., ka mantin., legatar., ar šo dara vispārībai zināmu, ka ar
viņa
tldeikom., oarādirviī]. u. t. t., pieteikt š. g. 15. februafa rīkojumu Fricis Jāņa
savas tiesības, preienž. an ierunas min. d. lange ir iecelts par tiesu
pristava
tiesai
sešu mēnešu laikā, skaitot
pienākuma izpildītāju Talsu apr., skaitot
no & sludinaļ. iespiešanas dienas . Val- no š. 16. februaja ar sēdekli Talsos.
dības Vēstnesī*.
Prlekšsēd. Sakens.
Ja tas minētā termiņā nebūs izdarīts,

M civ. ties. lik. 2011., 2014. un 2019.
ņ p. pamata paziņo, ka pēc 24. dec.
1917. gadā Rīga miruša Anša Jākoba
dēla Krlesera ir atklāts mantojums, un
uzaicina, kam ir uz šo mantojumu, vai
sakarā ar to tiesības, kā mantiniekiem,
legatfiiijiem, lideikomisarijiem, kreditoriem fti t. t., pieteikt līs tiesibas minētai
tiesai sešu mēnešu laika, skaitot
no šī iludin. iespiešanas dienas .Vaid.
Vēstnesī*.

iblmtssaraksta nodaļu,

.. ..

sona?

Sekretārs A. Kalve.

H podu svaigas Iii gaft

nistratīvas nodaļas lēmuma 2. novemuri 100 gab.
1921. g. reģistrēta
bezpeļņas sabie8 .
drības
zem
nosaukuma:
,,1 .atvijas
6 »

2079. p. p. pamata, uzaicina visus, kam
431168 būtu uz 18. jūlijā 1915. g. mirušās StarajāRussa, Novgorod. gub. Karlines Zvaigzne
Priekšsēdei, b. J. Jakstiņš.
atstāto mantojumu kādas tiesības, kā
Sekretāra v. Stūre.
mantin.,
iideikomisariem,
legatariem,
Rīgas apg. tiesa, 1. civilnod., kreditoriem un 1.1., pieteikt savas tiesības
uz civ. proc. lik. 293, 295,298. 301,309., šai tiesai sešu mēnešu laikā, skaitot
311. p. p. pamata, uz Jēkaba Jāņa d no šī sludinājuma iespiešanas dienas
Šfflidta lūgumu viņa prasības lietā pret .Valdības Vēstnesī*.
Termiņā nepieteiktas tiesības ieskatīs
Kristīni Lieni Smldt, dzim. Man, par
laulības
šķiršanu,
uzaicina
pēdējo, par speķu zaudējušām.
Jelgava, 15. februārī 1922. g.
kuras izīves /ieta prasītājam nav zināma,
Ierasties tiesa četru
mēnešu laikā
Priekšsēdētāja v. J. M a t i s o n s.
Sekretārs Zandersons.
no šī sludinājuma iespiešanas dienas
«Vaid. Vēstn. '.
Pie lūguma pielikti: laulības apliecība,
apliecība par atbildētajās prombūtni un

mazikso ITia 113

Sekretārs A. Kalve.

Harrv Stālu, kura dzīves vieta nezināma,
četru
mēnešu laikā ierasties šai
tiesā, saņemt norakstus no viņa sievas
Llvlas Stāl iesūdzības raksta viņu laulības šķiršanas lieta un
uzdot savu

Liepājas

saskaņā

ar

savu

1922.

g. 20.

janvāra

par lau12. janv.

sekosss no saņēmējiem

Pudeles stikla 5 kastes, sv. 13 pud
11 mārc. pēc sūtījuma Krāslava—Rigi
preču Ns 140320, nosūtītājs Jēkabi
Druj, saņēmējs dublikāta uzrādītājs.
Vistu spalvas 10 maisi, sv. 193,7 k«
pēc
sūtījuma
Vecumi—Rīga,
presi
Ni> 128689, nosūtītājs Jankels Lībgoķ
saņēmējs dublikāta uzrādītājs.
Xs 1284.

Ušvaldes

Jaunjelgavas wīg|a vali

pagasta

piederīgo
Donatu vajadzīgs
Ādama d. Plonlšu, apsn. 24—27 g. vecu,

mazāku ka vidēja auguma, vasaras raibumiem pārklātu seju.
Visām iestādēmun personām, kurām
ir zināma
minētā Plonlšu
un
viņa
mantas atrašanās vieta, jāpaziņo par te
Daugavpils apriņķa 5. iecirkņa izmeklē
šanas tiesnesim.
Daugavpilī, 12. februārī

1922. g.

Rīgas preču stacijas
priekšnieks (paraksta).

Dažādi sludihāļ

lēmumu, meklē uz S L. 51., 453. p. pamata apsūdzēto, Daugavpils apriņķa,

Iestrādājies, bllancspējfes

grāmatvedis.

Personas, kas velētos ieņemt šo vietu,
tiek uzaicinātas iesūtīt šai valdei lūgumus,
pieliekot īšu dzīves aprakstu un dokira.
norakstus par izglītības cenzu un agrāko

nodarbošanos.
Jēkabmlestā, 17. februārī 1922. g.
Darbvedis P. Lapi ņj^

Priekšsēdētāja b. B. Cīruls.
Sekretāra pai. v. i. Ft. B a u m a n s.

apgabaltiesa

uz 1921. g. 1. februāra likumu
lību 50. un 77. p. p. pamata,

ii pārdotas fiāiselM
Depieprasīfasn» neizpirkta! preis

Gitu iestāžu slud.
Paziņojums.

Pazaadeta nefzpild.10,000r.līela ?eks.U2rii
patērētāji
ar parakstiem:
. Vestienas
biedrības valdes priekšu. A. Friedbergi.
Valdes loceklis A. Balodis* un ar Vestienas patērēt, biedrības zīmogu apzīmē!».
Visas šādas vekseļu blankas, atskaitot
centr. savien. .Konsums" izdotās, Vēst*
nas pater. biedr. ar šo izslud.par.nederig.ļ

1922. g. aizmugur. nosprieda: 5.jul.
1909. g. caur Liepājas vācu evang.-luter.
dzīves vietu Liepājas pilsēta.
draudzes mācītāju starp Karolusu VeJa minētā laikā aicināmais neierastos,
generu un
\Jz Satversmes Sapulces
Bertu
Vegener, dzim.
1921. g.
lietu noliks
uz _ termiņu un izspriedis
Zichman, slēgtu laulību atzīt par šķ i r t u. 20. aprija likuma pamata finansu mibez viņa klātbūtnes, ja ieradīsies, bet
Liepājā, 15. februārī 1922. g. 147/21 nistrijas akciju biedrību un paiju sabiesavu dzīves vietu Liepājā neuzdos, aicidrību sarakstā ievesta bijušās Krievijas
nājumu uz tiesas sēdi un visus pārējos
Priekšsēdei, b. V. Bienenštams.
valdības laikā,
1893. g. 3. jūlijā, appapirus atstās tiesas kanclejā.
Par sekretāra pal. (paraksts).
stiprinātā paiju sabiedrība:
Liepājā, 4.febr. 1922. g.
257/22
J*
alus
Priekšsēdei, b. V. B i e n e n š t a m s. Liepājas apgab. tiesa, reģ. nod.,

Priekšnieks A. F ri e dbergļj

K|ūdas izlabojums.
fikrije sabiedrības Just. Ruteiitt"

Sekretāra pal. v. i. A. Jansons.

uz clv.proc. likuma 1460/71. un 1460/ 83 p.p.
pamata, paziņo, ka 19. decembri 1921. g.
Liepājas apgabaltiesa,
ir reģistrēti Rucavas kooperatīva
.Pašuz sava
19. janvāra
1922. g. lēmuma palīdzība* pārgrozītie statūti un
piepamata uzaicina 8. decembrī 1920. gadā vienoti pie no tās pašas tiesas 4. sepMaskavā mirušā Rūdolfa Filipa Franča tembrī 1920. g. reģistrētiem
statūtiem,
d. Johannsena mantiniekus, kreditorus, kooperatīvu sabiedrību un viņu savienību
tegatarus, fideikomisarus un visas citas reģistra 1. daļa.
personas, kurām varētu būt kādas tieLiepājā, 17. febr. 1922. g. .Nš 102/20.
sības vai prasības uz nel. atstāto mantoReģistr. nod. pārz. Cincels.
pieteikt
viņas
tiesai
sešu
jumu,
Par sekretāra pal. J. Aldermans.
mēnešu laika, skaitot no sludinājuma
iespiešanas dienas .Valdības Vēstnesī'.
Liepājas apgabait., reģ. nodaļa
Tiesības un prasības, par kurām neuz civ. pr. lik. 1460». un 1460. p. p.
būs paziņots tiesai minētā laikā, tiks
stzītas par zaudētam uz visiem laikiem. pamata paziņo, ka 19. decembrī 1921. g.
ir reģistr. sporta biedrības ,.OIImpija",
Liepājā, 24. janv. 1922. g.
1* 403»/22.
Prlekšsēd. biedrs V. Bienenštams Liepājā pārgrozītie statūti un pievienoti
pie no tās pašas tiesas 2. jūnijā 1920. g.
Par sekretāru B. Z u m b e r g.
reģistrētiem statūtiem, biedrību un viņu
savienību reģ. 1. d., 71. lapā.

„PeterpiIs w$onbūues fabrikas sabiedrība",

kuras mērķis ir atvērt vagonbūves, kā
ari galdnieku, mechaniskas un lietuves
fabrikas. Sabiedrību nodibināja: Vācijas
kas ar šo tiek Izlabots.
pilsoņi, Peterpils tirgotāji Atis, Jāņa d.
Pastors un Filips, Timoteja dēls, Eilers.
Pamatkapitāls: 25.250.000 kr. rubļu,
252.500 paijas, par 100 kr. rubjiem katra.
Valde atrodas Peterpilī.
pēc .Valdības Vēstneša * N2 187., ",
Tirdzn. un b. n. pr. A. K a c e n s.
22. augusta š. g. publicēto rīkoju»"
Vec. sev. uzd. ier. Fr. Mierkalns.
konor

Samaksas zīmiu

grāmatiņas

Mūrmuižas pag. valde,
Talsu

apriņķī,

dara zināmu,

ar 1. februāri 1922. g.,

ka

sākot

?agšā uzrādītā termiņā nepieteiks, tad
viņas atzīs kā šis tiesības zaudējušas.
Risas apgabaltiesas I. iecirkņa pristavs
Ms 1178 paziņo,
Liepājā, 17. febr. 1922. g.
Rigā, 15. februāri 1922. g.
februāri
1922. g,
60/20.
ka
28
^
Reģ. nod. pārzinis: C i n c e 1s. ar darbības rajonu Mūrmuižas
Priekšsēdētāja v. D. Cimmermans. pulksten 10 diena, Rīgā, Klosterbaznīcas
pagasts
Sr i-.--'aTg A. Kalve.
Par sekretāra pal. J.Aldermans.
ielā Nš 2, tiks Izpfirdots J. Rabinova
Nodaļas sēdeklis Nurmuižas pagasta
īpašums,
sastāvošs
no
2
urbjaleģitimācijas kustams
Līvānu pag. valde izsludina par ne- nama.
Latvijas augstskolas
ruām mašīnām, novērtētam par 20,000 r. derīgiem
pilsoņa Mārtiņa Bertuļa
d.
Mūrmuiža, 16. februārī 1922. g.
ca.'te Nr. 501, uz Amālijas K11 b I o k
Rīgā, 13. februārī 1922. g.
Viļķā pazaudēto zirga pasi N2 43, izvārda pazaudēta un ar šo tiek izsludiPagasta priekšnieks (paraksts)
Vildaus.
Tiesu pristavs
dotu no šīs valdes 1920. g. 6. sept.
ssāta par nederīgu.
Darbvedis Akmeņkalejs.
Iespiests valsts tipogrāfija".

sludinājuma par akclj»
ievietotā .Valdības Ve*
nesa' š. g. 37. numurā, ieviesušie»
kļūda: 8-tā rinda iespiests:
100 akcij. ā 100 rbļ. }* 2349-2447, ļ
kas nepareizi, valaga lasīt
100 akc. a 100 rb|. N° 2348-2447,
darītavas

mortifikaciju,

Mwāi nodaļa" .

par traktieru, kafejnīcu,
toreju un viesnicu apgrozīju!""
nodokli
w«

dabūjami Valsts tipogrāfijā, p>" w

~

par 9 rbļ. grāmatiņa

^

^

iaclonaTalsSeat'

'

7 «M
Pirmdien, 20. februāri, pīkst.
bibliotēku'
.Kultūras Balss* ceļojošai
„
dara par labu

„&rafs

de mizots -

7 va»
Otrdien, 21. februāri, pulksten
__,,
Tautas izrāde:

..Sumsā

ura sm<* *

