
jflisistra kabineta sēde 1923. gada
8, februāri.

Papildinājums pie noteikumiem Ns 15170
par sīkražotāju nodrošināšanu slimo
kasēs.

MekSSlamo personu saraksts Hr, 87.
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7017. Meijers, Jēkabs Kriš- Talsu apr. priekšnieka 1923. g. Paziņojama dzīves
Jāņa d., 54 g. v., Sr!a- 20. janv. raksts te 2467/2468, vieta Taisa apriņķa
vas pagasta Talsu apr. sodits adm. kārtā ar 1922. g. prkkšniekam.
pilsonis, dzīvojis Rīgā, 18. okt. lēmuma Ns_ 412, ar
Bruņinieku ielā hfe 24, 50 z. ir. vai 15 dienām aresta
dz. 2 (Pazīmes nav un 1922. g. 19. okt. lēmumu
zināmas.) I* 413 ar 50 z. fr. vai1mēnesi aresta par piedzeršanos.

7018. Mitenbergs, Matīss Er- Talsu apriņķa priekša. 1923. g. Tāpat
nesta d., 37 g. v., iedzī- 20. janv. raksts Ni 2082, sod.
vojis Sabiles muiža, ar 1922. g. 31. maija lēmumu
Valgales pag.,Talsu apr. J>fe 19 ar 1 z. fr. vai 1 dienu
(Pazīmes nav zināmas.) aresta, par dzīvošanu bez Lat-

_A - vijas pases.
«H9. Michailovs, Jānis Niko- Ludzas apr. pr ka 1922. gada Izpildīt lēmumu un

laja d„ agrāk dzīvojis 7.sept. lēmvsms.N833351/1380, paziņot meklētajam.
Ludzā, Ostrovas ielā 121. sodīts par ieroča turēšanu bez

atļaujas ar 30 It. vai 14 die-
?non » pām aTes*a*
'"«. Nazarovs, Grigorijs Tas pats 1922. g 30. jūlija Tāpat.

Aleksandra d., 23 g. v., lēmums Ns 32463/753. sodīts
Opočkas apr, Pokrovas par nelegālu valsts robežas
pag. pibonis. (Tuvāku pārnākšanu ar 14 dienām aresta
ziņu trūkst). «n pēc soda izciešanas izraidīt

7m. uz pad. Krieviju.Ņ*l. OHova, Katrīna Kazi. Tas pats 1922. g. 20. jūnija Tāpat.
jnira m., agtāk dzīvoja lēmums J* 32222/696, s:dīta
Ludzas apr., Michailovas adm. kārta par ieccļofanu no
pag., Lapatinsku ciemā. pad. Krievijas bez konsulāras
(Tavāku ziņu trūkst). vizas ar 30 Ls vai 14 dienam

7nao r\ aresta. .w Osis, Pēteris Jēkaba d, Latgales apgabaltiesas Rčzek- Pazinot dzīves vietu,
£?g vecs, Kuldīgas apr., nes apriņķi 1. iecirkņa Jzmek-
Kumsu pag. pilsonis. Iešanastieneša 1922 g

^
29 dec.

raksts J* 6096, aizdomas turēts
709q r» . sod. iik. 652 puPuķe, Dārta Jāna m., Ludzas apr. pr-ka 1922. g. hpIW» lēmuma un

* g< veca, precējusies, l.aug. lēmuirs JA 32836/1085, paziņot meklētajam,
uaugavpii? apr., Aiviek- sodīta par valsis robežās par-
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stes pag. pilsone (Un- nākšanu no pad. Krievijas ar
gurmuižas). (Tuvāku 30 Ls vai 14 dienām aresta,
ziņu trūkst).

7024. Priedit, OJga Aleksan- Ta paša 1922. g. 28. jūnija Tāpat,
diam., agrāk dzīvoja lēmums Ns 3053/755, sodīta
Riga, Katoļu ielā Ns 1/b, par valsts robežas pāriešanu
čz, 23. (Tuvāku ziņu uz pad.Krieviju un atpakaļ ar
trūkst.) 100 It. vai 1 mēnesi aresta.

7025. Priede, Kārlis Kriša d., Rīgas 8. iecirkņa miertiesneša Paziņot dzīves vietu,
dzira. 1899 g. Blīde- 1923, g. 12. janvāra raksts
nes pagasta, Tukuma Ne 5, apv. s. 1. 273. p.
apriņķa piis., dzīvojis
Jelgavas šosejā Nt 30,
dz. 14.

7026. Prokofijs, Romāns Jāņa Rīgas pilsētaskomandanta tele-,» Apcietināt un no-
d., dzimis 1899. g., fonograma J* 1723, par dezer- gādāt meklētāja rī>
Vaivadu pag, Rēzeknes tēšanu. čībā.
apriņķa pilsonis, dzīves
vieta_ turpat Morozova
sādžā, 7. Siguldas kāj-
nieku pulka kareivis.

7027. Susuls, Roberts Jāņa d. Iekšlietu min. admin. dep. pasu Nogādāt valsts gal-
nodaļas 1923. g. 18. janvāra vēnā kara gūst. un
raksts K- 120335. nav reģistrē- bēgļu etapa punktā
jies bēgļu etapa punktā. Rīgā, Kazaku ielā

Ns3/5 pārziņa rīcībā.
7028. Stepanova, Praskovja Ludzas apriņķa priekšsieka Izpildīt lēmumu un

Antona meits, dzimusi 1922. g. 4. oktobra lēmums paziņot meklētājam.
1900. g. 28. oktobrī, Nt 33472/ 1536, sodīta par ne-
vecticībniece, Daugav- legālu valsts robežas parnak-
p;ls pilsone, dziv. tur- šacu no padomju Krievijas
pat. Abersona ielā 44. ar Ls 10.— vai 5 dienām
(Tuvāku ziņu trūkst.) arestā.

7029. Sobiljevs,VikeatijsJāņa Ludzas apriņķa priekšnieka Tāpat,
dēls, 34 g. vecs, Roze- 1922. g. 17. jūlija lēmums
novas pag. Vjortukšno Ns 32600/963sodīts ādmini-
muižas pils. (Tuvāku strativā kārtā par_ nelegālu
ziņu trūkst.) valsts robežas pārnākšanu no

padomju Krievijas ar Ls 30,—
naudas soda vai 14 dienām
arestā.

7030. Semjonova, Olga Pa- Ludzas pilsētas policijas pr-ka Paziņot dzīves vieta,
veļa m., dzim. 1901. g. 1921. gada 9. jūlija raksts
23. jūnijā, Krievijas, Ja- 1* 7609, apv. zādzībā,
roslavas gub. pilsone,
agr. dziv. vieta Rīgā,
Matisa ielā Ns 45, dz. 5.
(Tuvāku ziņu trūkst.)

7031. Stegmass, Fricis Jura d., Taisu apriņķa pr-ka 1923. g. Paziņot dzīves vietu
17 g. vecs, dzīvojis 20, janvāra raksts Ns 2150, so- Talsu apr. pr-kam.
Ventspilī,Strādnieku le!ā dīts ar 1922. g 24 novembra
J* 7. (Pazīmes nav lēmumu M 458, ar 50 latiem,
zināmas) vai 15 dienām aresta par pie-

dzeršanos.
7032. Šite, Jānis Kārļa d., R'gas apgabaltiesas Cēsu apr. Apcietināt un nosū-

25 g. vecs, Mārsaenes I. iec. izmekl. tiesneša 1923 g. tīt Cēsu cietumā
pag., Cēsu apr. pils, 2 janvāra raksts Ns 25, apv. meklētāja rīcībā,
kurpnieks, pēc ziņām sod. Iik. 467. p.
Šīre atnācis dzīvot uz
Rīgu decembra mēnesī.

7033. Scljavins, Tiraofejs Jāņa Daugavpils pilsētas prefekta Paziņot dzīves vietu
dēls, pēdējā dzīves vieta 1922. g. 4. sept. raksts J* 5177, meklētājam.
Daugavpilī, Odesas ielā sodits ar iekšlietu ministra
J6 9. 1922. g. 4 maija lēmumu

Ns 12027, par trokšņošanu uz
ielas piedzērušā stāvoklī ar
50 zelta frankiem vai 3 nedē-
jām aresta.

7034. Staškevičs, Ādolfs Jāņa Ta paša 1922. g. 22. novembra Tāpat.
d., pēdējā dzīves vieta raksts Ns 15269, sodīts ar
Daugavpilī, Viļņas ielā iekšlietu ministra 1922. g.
J* 95. 14. nov. lēmumu >6 42140,

par dzīvošanu bez attiecīgiem
personības dokumentiem ar
20 zelta frankiem, vai Sa die-
nam aresta.

7035. S.dorovs, Pēters Fedota Ta paša 1922. g. 15. novembra Tāpat,
d., 48 g. vecs, Malino- raksts Ns 9033, sodīts ar ta
vas pagasta, Daugavpils paša 1922. g. 19. jūnija lē-
apr. pils,, krievs, vecti- muraa par trokšņošanu pie-
cibnieks, precējies. dzērušā stāvoklī ar 20 zelta

frankiem, vai 7 dienām aresta.
7036. Sauievics, Vladislavs Ta paša 1922. g. 20. oktobra Tāpat.

Kajetana d, Kaunas raksts J* 9026, sodīts ar ta
gub. pils, agrākā dzīves paša 1920. g. 5. nov.lemumu
vieta Daugavpilī. Drujas par dokumentu nevizēšanu ar
ielā Nt 4. 300 rbļ. vai 7 dienām cietuma.

7037. Tulbovics, Šmuls Gabri- Daugavpils muitas valdes Ņemams policij. uz-
ela d., pēdējā dzīves 1922 g.9. jūnija raksts J* 1546, raudzība, par ko
vieta Daugavpilī, Mies- apv. patvarīgā dzīves vietas paziņot Daupavpils
nieku ielā N?. 23. atstāšsnā kā sastāvošs zem muitas valdei un

policijas uzraudzības. Daugavpils prefekt.

mēmi mmpiipirai
Pasta un telegrāfa virsvaldes

aizrādījums.
Pēdējā laikā valsts un pašvaldības

iestādes nodod pasta iestādēs bezmaksas
dienesta sūtījumus vairākkārtīgi lietotās
un uz otru p;si neapgriestās aploksnēs,
ai dažādu iestāžu zīmogu nospiedumiem
un pārstrīpotām adresēm. Tādu sūtī-
jumu apstrādāšana un nosūtīšana pēc
piederības lielā mērā traucē kārtīgu
darbu un izsauc dažādus pārpratumus,
neizslēdzot pat sūtījumu nepareizu iz-

sniegšanu. Lai to novērstu, pasta un
telegrāfa virsvalde lūdz visas valdības
un pašvaldības iestādes nodot dienesta
sūtījumus uz pastu nebojātās, pietiekoši
izturīgas aploksnēs,, bez strīpojumiem
adresēs. Lietojot vecas aploksnes, tās
jāapgriež uz otru pusi, bet ja aploksnes
izgatavo no laikrakstiem vai cita ap-
drukāta papira, tad jāuzlīmē pietiekoši
liela birka adresei. Tādus sūtījumus,
kurus nodos uz pastu sabojātās ap-
loksnēs, ar bijušām pārstrīpotām adresēm
un vairākjestāža zīmogu nospiedumiem,
pasta iestādes turpmāk nepieņems.

Rīgā, 1923. g. 8. februārī.
Pasta un telegrāfa virsvalde.

Pasta ziņas.

_Atvērtas _ pasta palīga nodaļas: a) vien-
kāršiem sūtījumiem: Jelgavā, Zaļajā ielā
Ns 49, Lielajā iela J* 73 un Konstantina
ielā Ns 15,_ un b) vienkāršiem un ierak-
stītiem sūtījumiem: Misa, Misas
pagasta namā, 7 verstes no Misas
pieturas punkta Jelgavas Seces līnijas
un Suntaži, Suntaža pagasta namā,
Rīgas apr, 12 verstes no Mālpils.

Administratīvais finansu direktors
Krūmiņš.

Nodaļas vadītājs K ļ a' v i ņ š,

Pateicība.
Mākslas akadēmijas padomes vārdā

izsaku pateicību A. Fridenberga, A. Šu-
maņa, J. Kreicberga, K. Bļpdnieka,
A. Kvieša, K. Pauluka, K. Purviška un
A, Fridenberga kungiem par dāvanu
mākslas akadēmijas bibliotēkai, sastāvošu
no 1 albuma ar vērtīgām gravurām.

Mākslas akadēmijas rektors
V. P u r v i t s.

MH fMiiiiunpetits.
Papildinājums

pie noteikumiem Nr. 15170 par

sHcra žotaju nodrošināšanuslimokasēs.
( Valdības Vēstneša" 22. numurā 1923. g.
w 29. janvārī.)

Sīkražotāji, kuri strādā bez algotiem
darbiniekiem, nav padoti obligatoriskai
nodrošināšanai slimo kases, bet uz viņu
vēlēšanos var tikt uzņemti par_ slimo
kases dalībniekiem, kādā gadījuma suma,
so kuras izdarāmas slimo kasei iemaksas
un piemaksas, nosakāma uz savstarpējas
vienošanās pamata.

1923. g. 7. februārī. Ns 15263,
Darba ministrs K. Lorenci

Departamenta vice-direktors H. Punga.

Latvijas valdības
iznāk katru dienu,kurnot

Redakcija:

Rīgā, pili Ns2. Tel, te 9-89
Runas stundas no 11—12

oficiāls laikraksts
svētdienasun svētku dienas

Kantoris un ekspedīcija:
Rīgā, pilī Nsl. Tel. Ns9-57
Atvērts no pulksten 9—3

3iudinājuw)^m^^^P^
a) tiesa sludinājumi līdz TrnfljļļT'jļTlr ^

slejigim rindiņām . . . 7 . a lat. 60 sant.
par katra tāļaku rindiņu . . — , 12 .

b) citām iestādēm un amata per-
sonām par katru viensleļīgu
rindiņu — , 16 .

c) privātiem par katru vienslejīgu
rindiņa — » 20 .

*** <*r .Valdība» Vēstnesi" sikot no 1. janvāra:
~

Saņemot ekspedīcija:
_ . , ... 1 lats 50 tant.

pg i menca . •

PteaOtot mājā un pa paetu:

^^jj I lats 80 sant

^
stsevišķ» namam: saņemot

*"kspediciji ~ ? «

pļ, Btkelpārd evejiejn »



7038. Tumasevič, Oiips, agr. Ludzas apr. 1. iec. miertiesneša Paziņot dzīves vietu
dzīves vieta Daugavpils 1922. g. 11. decembra raksts meklētajam.
apr. Dagdas miestā. Nt 3052, apv. sod. iik. 138. p.

7039. Odris, Emma Toma m., Rīgas kriminālpolicijas 1923. g. Apcietināt,
apmēram 37 līdz 38 g. 22. janvāra raksts J* 1409/R,
veca, Kroņavircavas apvainota zādzība,
pagasta, Jelgavas apr.
pilsone, vidēja auguma,
garenu seju, tumši ap-
griesti mati, galvā liels
puķains lakats un pe-
lēkā jakā.

7040. Zandberg, Johanna Do- Rīgas 9. iecirkņa izmeklēšanas Apcietināt un ie-
roteja Vilhelmine Mār- tiesneša 1923. g. 24. janvāra vietot Rīgas central-
tina m, Rīgas pilsone, raksts te 676, apv. sod. Iik. cietuma dēļ ieskai-
23 g. veca. 443. p. I. d. I. p. un 448. p. tīšanas meklētajā rī-

cība.
7041. Zumburs, Antons Dāvā Valkas apr. 3. iec. izmeklēs. Apcietināt un noga-

dēls, dzim. 1899. g., tiesneša 1922 g, 10. decembra dāt mekl. rīcibā.
Vecgulbenes pagasta raksts J* 17, apv. kr. s. 1.
pilsonis. 455., 51. p.

Rīgā, 1923. g. 2. februārī. te 20195.
Administratīvi departamenta direktors i. ieva

Iekšējās apsardzības pārvaldes priekšnieks J. O a r o z i ņ š

Aizrādījumi lauksaimniekiem.
Sākot ar 1923. g. 1. februāri tiek at-

vērts Stendes un apkārtnes zemkopju
lietošanai sēklu tīrāmo un šķirojamo
mašinu punkts Stendes selekcijas sta-
cijā — Stendes muižā, Talsu apriņķī.

Mašinu lietošanas noteikumi sekosi:
1. Sēklu tīrāmo un šķirojamo ma-

šinu punkts pieejams zemkopjiem katru
darba dienu. Pagaidām iespējams tīrīt
un šķirot rudzus, kviešus, miežus un
auzas. Par āboliņa un citu seklu tīrī-
šanas iespējamību tiks izziņots vēlāk.

Lai novērstu sadrūzmēšanos un lieka
laika tēriņu uz mašinām gaidot, vēlama
iepriekšējā tīrīšanai un šķirošanai nodo-
mātas labības pieteikšana.

2. Darba spēks priekš mašiau nodar-
bināšanas jādod sēklas īpašniekam pašam.
Nepieciešami 2 cilvēki.

3. Maksa, laižot caur trijeriem 1 rbl,
30 kap., laižot caur triumfu — 50 kap.
par pudu.

Ieteicams visiem apkārtējiem zem-
kopjiem rūpēties par sava sējamā mate-
riāla uzlabošanu jaunatveramā punkta
mašinas plaši izmantojot.

Lauksaimniecības departaments.

Franču plāns Vācijas moratorijam.
I. Vācu finansu reorga-

nizācija.
Budžets. Izdevumi.

A. Vācijas un vācu atsevišķo valstu
finansu pārvalde jānostāda pēc visstin-
grākās taupības principiem.

Katrs izdevums valsts ražošanas līdzekļu
uzlabošanai noliedzams līdz tam laikam,
kamēr budžetā neradisies atlikums šīm
vnjadzībām, pēc tam, kad visi izdevumi
miera līguma pildīšanai būs_ segti. Ja
izņēmuma gadījumā kāds ārkārtējs iz-
devums atzīts kā absolūti nepieciešams
un neatliekams, tas speciāli ar visiem
vajadzīgiem attaisnojumiem jāiesniedz
garantijas komitejas apstiprināšanai.

Izdevumi pabalstiem jāierobežo, ne-
pārkāpjot minimālas humanitātes pra-
sības. Pabalstīt izsniegšanu nevar mo-
tivēt ar sabiedrisku miera uzturēšanas

politiku.
B. Visus Vācijas vai vācu atsevišķu

valstu parādus vācu pilsoņiem, ja šie
parādi pamatojas uz juridiskiem aktiem,
līgumiem, vērtspapīriem, tiesas spriedu-
miem, kā arī Versaļas miera līguma no-
teikumiem, revidēs, lai viņus pārvērstu
Vācijas valsts beztermiņa rentē.

Šo reviziju izdarīs vācu valdība sa-
skaņā ar reparaciju komisiju, kura no-
teiks, cik tāju sabiedriskā miera uzturē-
šana, saimnieciskās dzīves prasības vai
ari līguma noteikumu kārtīga izpildīšana
prasīs citādus lēmumus visā visumā vai
pa daļai.

C. Visus Vācijas vai vācu atsevišķo
valstu parādu ārzemniekiem izmaksās

Vācijas valsts beztermiņa reetē tikai tos
gadījumos, kad reparaciju komisija ta
būs nolēmusi. Šī komisija nekāda gadī-
jumā nepielaidis tagad noteikto paradu
maksāšanu citiem, izņemot sabiedrotas
valstis, īsākus termiņus, kā tos, kuri
pieņemti reparacija nomaksai.

D. Bez likumā stingri noteiktās daļas
no Vācijas zināmiem nodokļiem visas
subsīdijas vācu un atsevišķam valstīm,
ieskaitot tās, kuras līdz šim ir pamato-
jušās uz konstitūcijas vispārējiem notei-
kumiem, tiks atceltas. Kā Vācija, ta at-
sevišķas vācu valstis tāpat atcels visas
politiska, sabiedriska vai _ saimnieciska
rakstura subsidijas dažādām 'organizā-
cijām.

Šos noteikumus varēs mainīt tikai ar
garantiju komitejas sevišķu atjauju atse-
višķos izņēmuma gadījumos, kuri varētu
nākt priekšā pārejas laikmetā un vienīgi
aiz augstākas cilvēcības motiviem.

Valsts kases ieņēmumi.

E. Nodokļi jāpiedzen stingri un
punktuāli visādos legālos veidos un no
visiem nodokļu maksātājiem, neatkarīgi
no politiskiem motiviem.

Nekādu pastāvošo nodokļu atmainu
vai viņu pazemināšanu nevar pielaist ka
vien ar noteikumu, ka tanī paša laikā
ieved jaunus nodokļus, kurus garantiju
komiteja ir iepriekš atzinusi par līdz-
vērtīgiem.

Sevišķa nodokļu mīkstināšana no-
liegta

Nodokļu sistēma visīsākā laikā būs
iekārtotā tā, lai varētu nodrošināt bud-
žeta līdzsvaru, ievērojot līguma prasības.

Katrs vācu atsevišķas valsts budžeta
pārpalikums, pieņemot, ka viņas bud-
žets sastādīts saskaņā ar še izteiktiem
principiem, ir jāpievieno Vācijas ..valsts
budžetam, lai izlietotu viņu reparaciju
nomaksai.

Ārkārtēji budžeta Ienākumi.

G. Vācijai savas finansielās atjauno-
šanās laikā, lai veicinātu šo atjauno-
šanos, kā arī lai izpildītu reparaciju no-
maksu, bez fiksētā minimuma pēc ap-
stākļiem, jāizlieto visi viņai pieietamie
līdzekļi.lai drīzumā, un cik viņai iespē-
jams, pārvērstu zeltā vai ārzemju valūtā
pec_ iespējas lielākus ārkārtējā budžeta
ienākumus.

Bez tam_izvest piespiedu aizņēmumu.
Šinī nolūkā:
H. Vācija ievedīs monopolu tirdz-

niecību, ja tādas vēl nebūtu, uz zinā-
miem priekšmetiem, kādus noteiks repa-
raciju komisija, piemēram nz alkohola,
tabakas, sērkociņiem, sāls, cukura, pe-
trolejas un esencēm un šos monopolus
iznomās:

Viņa izdos dzelzsceļu un citu repara-
ciju komisijas atzīmēto rūpniecības
iestāžu ekspluatāciju.

Vācija un vācu atsevišķas valstis iz-
nomās savus mežus, sāls un citas
raktuves.

Rentes un nomas līgumus vai konce-
sijas slēgs vācu valdība, saskaņā ar re-
paraciju komisiju.

Visus kontraktus, kurus Vācija vai
vācu atsevišķas valstis slēgušas pēc
1918. g. 11. novembra, uz augšā norā-dītiem īpašumiem, un kuri atņemtu Vā-
cijai vai vācu atsevišķām valstiņām vai
nu brīvu rīcību ar īpašumu vai daļu
no ienākuma, anulēs pirms izreniēšanas
vai iznomāšanas, un ienākumus, kuri ra-dīsies no šīmanulešanāra, izlietos tā, kāminēts augšēja b) paragrāfā.

I Vācija liks nodot valstij vērtspa-

nirus kuri sastādīs ceturto daļu no rup.

S cfbas un tirdzniecības uzņēmumiem

un uz vācu teritorijas atronošos vai viņai

pievienoto nekustamu īpašumu tagadējas
faktiskās vērtības.

Iepriekšējās maksas notekam» un

vērtspapīru sadalīšanas veidu noteiks

5S valdība saskaņā ar reparaciju ko-

ffli
fpašnieks, uz kura īpašuma uzlikts

piespiedu aizņēmums, saņems ka atlīdzību
bez termiņa valsts rentes papīrus.

J Vācu rūpniecībai bez piespiedu
aizņēmuma, kas viņai būs jādod uz
iepriekšējo rīkojumu pamata, uz tiem

pašiem noteikumiem, kā visiem vācu

kapitālistiem, būs jāsniedz savs pabalsts
valstij 3 miljardu zelta marku aizdevuma
veidā. , , ..

Šo aizdevumu izvedīs sekosi:

1) Iemaksa zeltā vai garantiju komi-
tejas atzītā valūtā:

^zelta matku.

l./III. 1923. g. • • 500

l./VII. 1923 2a0
l./XI. 1923. , . . . 250
l./in. 1923. . . - Io0
l./VII. 1924. . ... 150
l./XI. 1924. „ . - 150

Kopā . .1500

2) Iemaksa ar visādiem maksāšanas
līdzekļiem, kuri Vācijā ir apgrozība un
kuri novērtēti zeltā pec iemaksas dienas
kursa:

Miljoni
zelta marku.

l./III. 1923. g. ... 300
l./VII. 1923. ; ... 300
l./XI. 1923 300
l./III. 1924. „ ... 300
l./VII. 1924. „ . . . 300

Kopā_. ^j500

Rūpniecības pārstāvji pie viņu aiz-
devuma iemaksas saņems bez termiņa
rentes vērtspapīrus zelta vērtība.

Aizņēmumi.
K. Vācija no pat moratorija sākuma

ne uz brīdi nedrīkst aizmirst, ka tiklīdz
iespējams un cik tik vien plašos apmē-
ros iespējams, viņai jāķeras pie iekšējiem
un ārējiem aizņēmumiem zelta, ar ko
viņa varētu segt savu kapitāla parādu.

Viņai nekavējoties jāizmanto visas
iespējas, kādas viņai šinī ziņā nāks
priekšā.

Beztermiņa rente.
L. Vācu valdība, saskaņā ar reparaciju

komisiju, noteiks Vācijas atsevišķo vācu
valstu bertermiņa rentes veidu un rak-
sturu, kura ievesta kā atlīdzinājums Vā-
cijas un vācu atsevišķo valstu dažiem
tagadējiem kreditoriem un vācu pilsoņiem,
kuru intereses aizkārtas ar piespiedu
aizņēmumu (augšējie paragrāfi b, c, h,
un i) tāpat arī, lai atzītu vācu rūpnie-
cības tiesības, kādas viņa iegūst ar
3 miljardu zelta marku aizdevumu, kas
viņai jādod Vācijai (augs. J §).

Prese.
Latvju universitāte.

Mums labvēlīgā Šveices franču avize
Lozana .Oazettede Lausanne",
apskatīdama mušu tiekšanos uz izglītību,
saka: .Rīgas, Latvijas galvas pilsētas
(capitale de la Latvie), universitāte ir
jauna. Bet apstākļi, kuros dzima latviešu
universitāte (universitē latvienne), ir vē-
stūres cienīgi: nesusi lielus upurus, iz-radījusi raksturīgo neatlaidību, pārvarē-jusi visus šķēršļus, tauta nolēma uzturēt
ari savu augstākas kultūras un zinātnesiestādi, bez kuras neviena nācija nevar
ieiet civilizētā pasaulē". Avize sakaka vārds Lettonie tiek lietots pret sabie'
dribas un universitātes atzinumu (contre1avis).

Latvija un citas valstis
Dr. Žauņusa demisija.

Lietavas sūtnis Latvijā Dr. Žauņus6. februārī iesniedza Lietavas valsts pre-
SSfil?Hgi ? S--ira atlĒš*°o amata.Prezidents demisiju pieņēma.
iJS?-pieuā!famus Paganām izpildīskonsulāras nodaļas vadītājs DulcinskaKung». (Lietavas preses birojs).

Jaunās valstij,
Polija.

Ministra Skržinska runa pi
Savā ruuā, kuru poļu arJi , *\

Skržinskis sacija Seimā viņš ^poļu politikas pamatu neškobJļS
neatkarājas no personām, Ue7 ' *'tijam, nedz arī no pārmainām\>sastāva, ka ari pastrīpoja, ka miPfa >ar kurieni izbeidzās paiau'es t ft
kuri apzīmogoti ar poļu kareivi,, 1' i
un ir nodrošinājuši neatkarību ai, ^tautām, sastāda poļu politika/ 1^No šejienes arī iztek ciešas Sj'*
nepieciešamības vajadzība ar « ?"*tiem, kura pamatojas uz šo iī0„:%
sanas.°—"

mPēdējā laikāsabiedrotosolidāriepadota grūtiem pārbaudījumiem ,'J
ar dažustarptautisku problēmu izi - Iko gribēja izlietot ienaidnieks, lai™?miera pamatus. Ministrs var tn*
ka neskatoties uz iekšējām grūtS*
notā sabiedroto fronte izrādās tasS"*daudz sbpraku nekā pagājušā ga ^kaut kāda jautājumā ir domu L l'ļ
tad ta izšķiršanu uzdod vienai, v Srakām valstīm, ka par piemēru Ztjautājumā. Solidaritāte pamatojās uXsabiedroto valstu vienlīdzību, saskan ^laika demokrātiskās politikas idei»|
pretstats egoistiskai politikai, kādu»;
zente imperiālisms.

Pie mūsu robežām — Klaipēdā tfministrs, mušu kaimiņi pārkāpušik *
mus un apdraud mušu intereses, bet»?paliekam mierigi, jo ticam, ka sabiedē
aizstāvēs likumu, atjaunos kārtība *
nodrošinās mušu intereses. Cienīšanai*
čībā pret tautas savienības lēmumituļ
kādu mes pastāvīgi izrādām , stiprie
velēšanos, nodibināt lielo demokrāti^
ideālu, un taisni starptautisku strīdu it
šķiršanu miera ceļā.

Pāriedams tad uz Polijas attiecibb
pret sabiedrotiem, ministrs veltīja da«-ai
sirsnīgu vārdu tradicionālai savienibalrti
Franciju, kura sastāda galveno pani
Eiropas līdzsvara un miera nodibināšu©
kā arī savienībai ar Rumāniju, kura pil
matojas uz dziļu draudzību, kopēji A
interesēm un kopējām briesmām, ir

Paziņodams par tirdzniecības ligtfjg
noslēgšanas tuvošanos ar Angliju, minis"1*
izteica pā;liecību, ka tas noderēs |t
finansielās un saimnieciskas kopdaii.
galveno pamatu. Pēc tam ministrs veli.
dažus vārdus nesennoslēgtaitirdzniecljkonvencijai ar Beļģiju un Japānu i|
petrolejas līgumam ar Itāliju. Tālāk i ļ-
nistrs runāja par attiecībāmarSavieno!valstīm, vatikanu un Baltijas valstīm,. aj
īsumā minēja Turciju un Vāciju, satj
ar saimnieciskām sarunām D/ezdenē. s{

Dodams pārskatu par patreizējo ļ» ki
tisko stāvokli, ministrs pārgāja uii.ļg
biedroto morālisko solidaritātes jaB(*n

attiecībā pret Vāciju, pie kam ap»

pazīstamu vācu" aprindu politiku, o
nesaprot vēsturisko notikumu gain;™
cenšas kompromitēt līgumus, atjatfr
teoriju, ka līgumi ir papira lapas, ^ 14
traucēt Eiropas sociālos pamatus.

^Klaipēdas jautājums un LieUvai*-
dības attiecības pret tautaajavi H
padomes lēmumiem jautājuma par
lās joslas sadalīšanu rada otn ļm
galā nopietnu nemiera cēloni, ta n«a

galveno lomu spēlē tas pats ieta» ;eji
tur: līgumu neatzīšana.

Beigdams savu runu, rniņ'f5 r .J»je
roja poļu politiku, kā abj ***
līgu, bet ko nevajaga uzs^ht pa

bas zīmi tiem, kup velēto» «JLvai
cēt uz varas. .^^ **%hi
saviem nerviem un grīnu, v* , -
grūtos Eiropas miera satricina

J , ,
mentos dod nevis ^(fa
gan politiskās ^ļn-pas paxa«g ? .p
dara miera lietai lielu PW,tatf*ēi
pēdamās nevien par savsīrn - (
bet arī par visas cilvēces '"^tei

attiecioas atjauj
aas v*- nas°',-
uzmanību uz tagadnes *~ tfg
briesmām, kuras ap draud aj*;#*2£
iztek no svarīgu vēl nejzjF»

^izšķiršanas vēlākā la . 1» "^
uz 'šīm briesmām, M»l» «H£d*b«
dību par nākotni, kura aP"tori#:il
Pārliecināta, ka uzvarēs: a

polJļ, . - ,
kūma un Ilgumu aizstāvj i,
apņēmusies uzturēt m«era rP^,,«,
arī ar savilktu dun. (P°lv V,. šen

Valdības darbība

Ministru kabineta sēde
1923. g. 8. februāri.

1. Apstiprina Jāni Blumbergu
par finansu ministra biedri.

2. Apstiprina Dr. Frici M e n d e r i
par Latvijas bankas padomes locekli.

3. Ieceļ Pēteri Kalcenavu par
konsulu Kopenhāgenā.

4. Apspriež 1923/1924. g. valsts iz
devumu budžetu.



Ārzemes
Musolini par Klaipeau.

«noiet ministru kabinetam par arējas
Zl? '' .«imkli Itālijas ministru pre-

fi, rfrlietu ministrs Musolini
xit-Ar. iautāiumā izteicās sekosi:

[laP -H auti urnā karaliskā valdība
^'f/amerinol darbību, .vadīdamās no
JTmū vienlīdzības principa. Jāatzīst
tavai viņas intereses un tiesības uz

ivtfn bet nevar pielaist, ka sabie-
i °Jo vietā par viņas likteni lemtu Lie-

lr
i Aiz šiem iemesliem Itālija uzsta-

L solidāri ar sabiedrotiem par līdzēk-
Kn pie kuriem ķerties spieda nodibi-
iSs stāvoklis; no otras puses mēs
«boiāmies tai virzienā, lai so līdzekļu
ļ'etošana tiktu ierobežota lidz iespe-

arnam un nedotu iemeslu jauniem sa-
vārījumiem".s (Lietavas preses birojs.)

Klaipēdas jautājums.
Rīgā, 8. februārī. Lietavas, sūtniecī-

,as preses birojs ziņo, ka sabiedroto arkar-
ēii komisija paziņojusi Klaipēdas direk-
orijai, ka Klaipēdas jautājumu visdrīzākā
aitā izšķirs, ievērojot leišu iedzīvotāju
aisnigās prasības. Sarunās starp sabie-
rotiem un direktoriju ka starpnieks pie-
alās arī Lietavas valdības priekšstāvis
Imetona. LTA.

Stāvoklis tuvos austrumos.

L i f i 1 dā, 8. februārī. (Radio.)_ Par
tāvokli Smirna pēc turku negaidīta pie-
irasijuma, lai visi sabiedroto karakuģi,
upi tilpums pārsniedz 1000 tonu,_ tūliņ
tstāj Smirnas ostu, Londonā taļakās
inas nav saņemtas. Sabiedroto virs-
omisari Konstantinopolē ved sarunas ar
mgoras valdību. Turku komandantam
Imirnā paziņots, ka sabiedroto karakuģi
izstāvēsies ar ieročiem, ja mēģinās
iņus aizdzīt ar varu. Mudanijas pa-
īiera līgums, kurš arī tagad ir spēkā,
epiešķir turku valdībai nekādas tiesības
izliegt sabiedroto karakuģiem uzturē
Ies Smirnā.
Jautājumā par Turcijas izturēšanos

ret Lozanas miera noteikumiem stāvo-
lis pēc Ismetapašā aizbraukšanas uz
ingoru nav grozījies. Franču preses
īiglainiem ziņojumiem, ka turki itkā
ribot piekāpties, trūkst daudzmaz no
žikta apstiprinājuma. LTA.

Hsges šķīrējtiesa.
Liiildā, 8 februārī. (Radio.) Starp-
mtiskā šķīrējtiesa Hagā vakar pieņe-
msi pirmo lēmumu strīdu starp divām
eivalstim, Franciju un Angliju, kuras
īdza to noskaidrot, vai Francijai ir juri
iskas tiesības iesaukt kara dienestā
ngļu pilsoņus Marokas franču joslā.
iesa atzinusi, ka strīdus jautājumam ir
tarptautisks raksturs. Franča valdība,
ura šim uzskatam nepiekrita, tagad no
:musi celt priekšā strīdus jautājumu
iagas šķīrējtiesai visā visumā. LTA.

Amerika un Vācija.
Londonā, 8. februāri. Savienoto

valstu kongresa iekšējās tirdzniecības
komisija pieņēmusi rezolūciju, ka ieteic
atdot atpakaļ vācu pilsoņiem katram
līdz 10_ 000 dolāru no viņu apķīlātiem
īpašumiem, bet pārējos paturēt valsts
rīcība ka ķīlu par zaudējumu atlīdzību
cietušiem Amerikas pilsoņiem. LTA.

Anglija un Amerika.
Londonā, 7. februārī. Prezidents

Hardings šodien iesniedzis Savienoto
valstu kongresam ratificēšanai līgumu par
Anglijas paradu fundaciju. Prezidents
apzīmē šo līgumu par «pirmo reālo soli
pēckara mākoņu izklaidēšanai". LTA.

Bads un labības izvešana Krievijā.
Maskavā, 8. februārī. Frumkins

raksta _ BPravda" , ka padomju Krievija
nekāda ziņa neatteikšoties no labības
eksporta, jo tas iekšzemē paceļ labības
cenas un ar to veicina ražošanu. Ār-
zemju palīdzības organizācijas gan žēlo-
joties, ka lādos apstākļos viņām nākas
vienmēr grūtāk vākt līdzekļus Krievijas
badacietējiem. LTA.

Zemestrīce Kamčatkā.
Maskavā, 8. februārī. Kamčatkā,

20 verstes no PetropavJovskas sācis dar-
boties Amačiioskas vulkāns, un notiek
zemestrīces. Grūdieni atkārtojas perio-
diski ik pēc 20 minūtēm. LTA.

Snfiuencas bacils.
Parizē, 8. februārī. No Ņujorkas

ziņo, ka vairākiem Rokfellera institūta
ārstiem izdevies atrast līdzšim nepazī-
stamo infiuencas bacili. LTA.

Borrtsmmdes pag. valde izsludina pat
nederīgiem, sekošus nozagtos doku-1
Bientus: i) Latvijas pasi Nr. 1143, iz-
aotu no Dikļu pag. valdes 1920. g.

14. maija uz Kārļa Ampermaņa vārda,
W Ka;a klausības apliecību Nr. 5112,
izdotu no Valmieras apriņķa apsardzības

KllT- 2asePtet "brluzta
E!!!JS!IļlAmPer"'ana vārda.
Liezeres pagasta valde, Cēsu apriņķī,
K'na par . neden-gu zirga pasi Nr. 430,
gaotii no sis pag. valdes 1920. g.
*. anvan Jēkabam Akmentiņ, kā pie-ĒļĶtļjaj^azaudētu. v < .

niikD-enas P°liciJa^ iecirkņa priekš-
riailHg ,-*april ?IJI izsludina par nede-
BiPnh« i "oza»dētus sekošus doku-
mentus: Latvis iekšzemes pasi zem
valdes- ', U no Ķ^Penes pagasta
3m, n„ ZHga pasi az 16 g- vecu bēru
fcl ^ t?-uz12Svecutumši
^JJ!!gJLuzJ<arļa _Jurža d. Otto vārda.

»ederīfVlaga8t,.valde izsludina V"NiSw "^ LatvJas iekšzemes
1920 "° Kursišu PaWa valdes

Pētera h "novemb« «z Kārļa Heinricha^111* d.
Cazera vārda zem Nr. 1613.

Zirgu tirgus.
Rīgas pilsētas valdes tirdzniecības nodaļa
dara zināmu, ka š. g. 22. un 23. febr.,
no pulksten 7 rīta iīdz 4 pēc pusdienas,
notuies zirgu tirgu laukumā pie pilsētas
lopkautuves, 2. Ganību dambī.

Telegramas.
(Latvijas telegrāfa aģentūras ārzemju telegramaa),

Ber li nē, 8. februārī. No Parizes
ziņo, ka sabiedroto sūtņu konference šo*
dien apsprieda Klaipēdas jautājumu. Lie-
tavas valdībai nosūtītā ultimāta termiņš
šodienizbeidzas,betsabiedroto prasības par
insurģentu bruņoto spēku izvākšanu no
Klaipēdas acīmredzot nav izpildītas.
Sūtņu konference nolēma pagarināt ulti-
māta termiņu vēl par dažām dienām.

MiiiSliii lipaitcli,
Kursi.

Rīgas bkž>, 1923. gsda 9. februāri.

100 Latvijas rbļ 2,—
Amerikas dolārs ..... 5,09—£,14
Angļu mārciņa 23,77 — 24.01
100 Francijas feanki .... 31,89 — 32,21
100 Beļģijas franki .... 28,12 — 28,40
100 Šveices franki 95,47 — 96,43
100 Zviedrijas kreisas . . . 134,98 —136.34
100 Norvēģijas kronas . . . 93 74 — 94 69
100 Dānijas kronas .... 94 98 — 95 94
100 Holandes guldeņi . . . 200,81 — 202,84
10000 Vācijas markas ... 1 53 — 1.55
100 Somijas markas . . . . 13,07 — 13 34
100 Igaunijas markas . . . 1.48 —1,5'.)
100 liti ........50,37-51,40
10000 Polijas markas ... 1.85
100 Čechoslovaku kronas . . 14,90 — 15,20
100 Itālijas liras 24,32 - 24 .82
Padomes rbļ —
10 krieva zelta rbļ 25,50
Zelts (Londona) par 1 unci tīra

zelta . —
Krievijas sudrabaļSL iL I ' . SJ!} ***l *
5°/o neatkar, aizņem..... 2, 2,16
20 zeita fr. 6°/o Rīg. hip. biedr.

ķīlu zimes —
50 zelta fr. 6°/o Rīgas pils. ta.

biedr. ķīla zimes- ....
100 zelta fr. 8°/o Rīgas pils. kr.

biedr. ķīlu zīmes .... —
Rīgas biržas komitejas kotacijas komisijas

priekšsēdētājs A. Kacecs»
Zvēr. biržas mākleris Th. Šummers

Hlgss ostS Ienākuši ku&L
8 februāri.

Estland. vāca tvaikonis, 877 reģ. ton. brutto, no
Libekas ar gabalu precēm

Elsborg, dāņu tvaikonis, 1547 reģ. ten, brutto, no
Stetines ar balastu.

Ho M§m ostas Szgēfoli kuģi.
7. februārī.

Bachus, vāca tvaikenis, 657,73 reģ. ton. brutto, uz
Hamburgu sr gabalu precēm.

Māksla
Nacionālais fteatrs. Piektdien, 9. febr.,

pulksten 7 vakara Annas Brigader pasaka
«Maija a n Paija* ar Veltu Verner
Paijas loma. Interesanti būs novērot
Paijas lomas uztvērumu, kurš otras
aktrises tēlojumā, protams, būs cītāds
un ta tad jauns. Sestdien, 10. februārī,
A. _ Upiša komēdija „Z u z a n n a*.
Svētdien, 11. februāri, pulksten 2 dienā
P. Ermaņa .Brakos" un Blaumaņa
.Ugunī". Skolēnus un studentus pie-
laidīs par puscenām. Vakarā J. Akura-
tera .Pieci vēji*. Uz J Ģermāņa
jubileju, kurā izradīs Šekspīra .Ham-
letu", biļetes pērk rosīgi.

Literatūra.
I n ž. -1 e c h n. D. V i d b e r g s. «Lat-

vijas jaunais muitas tarifs". Ši grāmata
pelna, ka tai piegriež nopietnu vērību.
D. Vidbergs kalpoja kā augstāks ierēdnis
krievu muitas iestādēs un ir vairāku, gan
krievu gan vācu valodās izdoiu muitas
tarifu autors. Tagad Latvijas muitas
departamenta revidents. Par visiem
Vidberģa izdevumiem bijušassavālaikSteicamas atsauksmes ne tik vien no at-
tiecīgām autoritātēm Krievijā, bet pat
ārzemēs, no kurienes, cik zināms, Vid-
bergam bijuši uzaicinājumi izdot savus
darbus angļu valodā. Tas liecina, ka
D. Vidbergs ir muitas tarifa jautājumos
sevišķs lietpratējs. D. Vidberģa .Latvijas
jaunais muitas tarifs" ir vispilaīgākais
no visiem citiem Latvijas muitas-tarifu
izdevumiem, jo tajā ir nevien tarifu
teksts ar Satversmes Sapulcē 1922. g.
20. jūnijā pieņemtiem pārgrozījumiem
un izlabojumiem, bet arī ļoti daudz pa-
skaidrojumu apakšteksta piezīmēs attie-
cik> ās_ uz neskaidrībām oficiālā tarifa
teksta. Izcilus minams šinī izdevumā
sīki izstrādātais alfabētiskais preču sa-
raksts, kur uzradītas bez tarifa iedalēm
arī likmes, kas vistim no liela svara
ātrai orientēšanai tarifa lietās. Bez tam
autors ievietojis savā izdevumā muitas
departamenta paskaidrojumus, veselības
departamenta sarakstus medikamentiem
un minerālūdeņiem u. t. t. Grāmatiņa
glīti iespiesta un sava parocīgā formāta
deļ ērti kabata nēsājama.

Ar tikpat labu atsauksmi ieteicama
muitas depaitamenta revidentu inž.-
techn. D. Vidberģa un A. P1 i k -
ausa ..Letvijas muitas likumu un
muitas tarifa pārgrozījumi un papil-
dinājumi". Grāmatiņas pērkamas visas
lielākās grāmatu pārdotavās. P. J.

Mūsu Nākotne Laikraksts skolota-
jiem un vecākiem. Iznāk 2 reize? mēnesī.
Izdevēja: Latvijas Skolotāju Savienība.
Redaktors: M. Liepa. Ns 2 — 1923. g.

Redaktors: M, Īrei».
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šim numuram 8 ispas puses.

Riga,
Nedē|as ziņojums

par saslimšanas gadījumiem
ar lipīgām slimībām Rīgā,

ko reģistrējusi no 1923. g. 1. līda
7. februārim Rīgas pilsētas statistiskā
valde pēc ārstu paziņojamiem:

Āfi §B K s
Slimībai nosaukums ' & «t?a-i

Tvphusabdom Vēdera tīfs . . . 2
Typhu8 erantb .... Izsituma tīfs . . —
Febris rectinens , . . Atgulās drudzis . —
Febris interm Purvs drudzis . . —
Variola et variētais . . Bakas —
Morbllli Masalas .... —
Scarlfitina Šarlaks 14
Tussis conv«lsJvs . /. Garais klepus . . —
Diphtheritis Difterīts .... 2
iRikerizaesm Pnctusonia Infiuenca ... 2
Cholera asiatiea . . . Āzijas koiiera . . —
Uvsenteria .....Asins sērga . . —
Parotttīs epidcBjies. . . Ģīmja satūkams

(Mums) ... —
Vulvo-Vaginitis gonorrhoics —
Ervsipelas ... ...... Roze —
Men'mgitis cersbrospinalis epldemica . . —
Trachoma 2

dudina P
pTnPH

Valde (Valkas apriņķī)
Latvijas\^\Jff'^- ka pazudušu
'ārda izdnt, ^ltoniias Jāņa m.

Ribak
tomeaf^V^^P^^'^Pildu—?—- liW ?• o- oktobri zem Nr. 424.

p^Kffi ?lf-prefektura izsludina
* >tu no n!««!pasi Nr - 252> iz "
^«ela Mo^,- P'ls -pilsētas Pfe,ekta «zķU^ļf^

ard

a, kura pieteikta

KSStfL«^» valde 'dudina
^otusm>f'm Sekošus dokumentus,
ļrēja Pētera !iR 83Sta va,des uz A""i^jas pasj '?.«• . Baumaņa vārda: i) Lat-
fe^Vm%-i«'iiā 1820/gadā
l9^- S zem Ns 77.

ga paSi
' izdotu

Poļeščinas iecirkņa policijas priekš-
nieks izsludina par nederīgu nozaudēto
atvaļinājuma apliecību zem Ns 13037,
izdotu uz Pētera Osipa d. Tumul vārda
no Ludzas kara apriņķa priekšnieka.

Kolupes pag. valde izsludina par ne-
derīgām nozaudētas pases, izdotas no
šīs pagasta valdes uz Izidora Seimana
d. Kokina vārda 16. dec. 1921. g. zem
K9 211 un zirgu pasi, izdotu 28. aug.
1920. g. zem K° 106.

Kolupes pagasta valde izsludina par
nederīgu nozaudētu pasi no šas valdes
izdotu uz Kazimira Jāņa d. Lazdana
vārda zem Nr. 7.S7.

Ludzas apriņķa priekšnieka palīgs
I. iecirknī izsludina par nederīgiem, kā
nozaudētus sekošus dokumentus: 1)
Latvijas pasi, izdotu no Pildas pagasta
valdes W2J. g. zem Nr. 51 uz pilsoņa
Osipa Matveja d. Tichovska vārda;
2) zirga pasi, izdotu no Pildas pagasta
valdes 1921. g. 21. septembrī zem Nr.
83 uz pilsoņa Osipa Matveja d. Tichovska
vārda; 3) Latvijas pasi, izdotu uo Pildas
pagasta valdes 1921. g. 14. aprīlī zem
Nr. 1737 uz pilsoņa Franča Franča d.
Bokuļa vārda; 4) zirga pasi, izdotu no
Pildas pagasta v. 1921. g. 29. septembri
zem Nr. 209 uz pilsoņa Franča Franča
d. Bokuļa vārda.

Ozolnieku pag. valde,_ Jelgavas apr,
izsludina par nederīgam nozaudētas
Latv iekš», pases, izdotas no šīs pag.
valdes zem Ns 787, 29. maijā 1920. g.
uz Lūcijas Jāņa ra. D*ugle vardu urr
*em Nš 8S0 17. jūlijā 1920. g. ur
Lines Jēkaba m. Aina dz. Adamson vārda

Valkas apr. priekšnieka palīgs Vec-
gulbenē izsludina par nederīgiem, ka ne-
zaudētus sekošus doksmentus: 1) Lat-
vijas iekšzemes pase Nš 996, izdoti
3. augustā 1922. g no Stāmerienes pa-
gasta valdes uz Jūles Andreja m. Skmstin
vārda, 2) iekšzemes pasi N» 1391. iz-
dotu no Alūksnes policijas priekšnieka
uz Kristines Kā'ļ* tn Riekstiņ vārda

Priekuļu pagasta valde izsludina par
nederīgām, kā nozaudētas, sekošas no
Priekuļu pag. izpildu kom. izdotas pases:
1) 1920. g. 16. martā zem Nr. 371 uz
Jāņa Kļaviņa v.; 2) 1920. g. 22. marta
zem Nr. 526 uz Mārča Vērpeļa v., un
3) 1920. g. 10. martā zem Nr. 305 uz
Kristines Janson v. 1923. g. 25. janv.
Nr. 1442, 1493, 1538.

Iršu kol. pag. valde izsludina par ne-
derīgu Otto Georga d. Torstera pazau-
dēto kafa klausības apliecību, izdotu no
Rīgas kara apr. pr-ka 1921. g. jūlija
mēnesi zem Nr. 1660.

Dreiliņu pagasta valde izsludina par
nederīgu Valkas apr. apsardz. priekš-
nieka 1H9. g. 11 novembrī zem
Nr. 70/10, Jānim Mārtiņa d. Loze, izdot-
kāja klausības apliecību, kura pieteikta
kā nozaudēta.

Griķu pagasta valde, Kuldīgas
^

apr.
izsludina par nozaudētām un tāpēc ne-
derīgām apliecības, izdotas no kara-
gūstekņu bēgļu atsvabināšanas komisijas:
1) uz Klavdijas Indriķa m. Reiman
v"rda zem Nr. 88244 _un 2) uz Andreja
Indriķa d. Reimaņa vārda zem Nr. 88245.

Vidsmuižas "pag. valde ļzsludina par
nederīgu nozaudēto atvaļinājuma aplie-
cību zem Nr. 1362, izdotu no 13. Tu-
kuma kājn. pulka komandiera uz Kaz-
mera Izidora d. Salenika v.

Salonajas pag. valde, Ilūkstes apr.,
izsludina par nederīgiem, kā nozaudētus,
sekošus dokumentus: 1) Latvijas pasi,
izdotu no šās pag. valdes 1921. g. 15.
aprilī zem Nr. 238; 2) divas zirgu pa-
ses, izdotas no šās pagasta valdes 1920.
g. 13. decembrī zem Nr. 83 un 84; un
3) kara klausības apliecību, izdotu no
Jaunjelgavas Ilūkstes kara apr. priekšn.
1922. g. 25. iebruarī zem Ns 17948 uz
Antona Timoiejeva v.

Olaines pag. valde izsludina par ne-
derīgu zirgu pasi, izdotu no Olaines pag.
valdes 1921. g. 26. janvārī zem Nr. 125
uz Emīlijas Nikolaja m. Albiņ, dzjm.
Grope,, v., un pieteiktu par nozaudētu.

Iršu kol. pag. valde izsludina par ne-
derīgu pazaudēto zirgu pasi, izdotu no
Rakišskajas pag. valdes zem Nr. 240 un
pārrakstītu uz Georga Simona d. Rāt-
feldera, dzīv. Iršu kolonijas pag. mājā
Nr. 34. vārda.

Iršu kol. _ pag. valde izsludina par ne-
derīgu Kārļa Jāņa d. Hermaņa, dzim.
1905. g. 16. okt., pazaudēto pasi, izdotu
no Iršu kolonijas pagasta valdes zem
Nr. 948.

Salonajas pag. valde, Ilūkstes apriņķī,
izsludina par uederīgu, kā nozaudēta
Lutvijas iekš. pasi, izdotu no šīs pag.
valdes uz lijas Donata d. Novajenoka
vārda zem Nr. 515.

Osunas pag valde izsludina par no-
zaudētu zirga pasi Nr. 96S, izdotu no
šīs pagasta valdes 1^21 g. 11. decembri
uz Jezupa Vinca d. Cirša no Sumkovas
vārda.

Erberģes pag. valde izsludina par ne-
derīgu, šīs valdes 1921. g. 19. oktobri
zem Nr. H53, izdotu zirga pasi uz Friča
Jēkaba d. Vītola vārda, kufa pieteikta-
par nozaudētu.

Dricānu pag. valde izsludina par ne-
d'rigu, kā pazaudētu Latvijas pasi, iz-
do-u no šās vades 16. jūlijā 1921. g.
zem Ns 152 uz Jezupa Jāņa d Vorkaļa
vārda.

Mēmeles pag. valde. Jaunjelgavas apr.
izsludina par n< zsudetu un tāpēc ne-
derīgu Annas Jāņa m. Turk personas
pasi, izdotu no Mēmeles pag. valdes
1921. g. 17. jūnijā iem Ns 101.

Vainižu pag. valde izsludina par pa-
zudušu un nederīgu no viņus 14. jūnija
1920. g. iem Ns 214 pilsonei Alvinai
Anča m. Adamson izdotu Latvijas pasi.

Jaunauces pag. valde izsludina par
zudušu Latvijas pasi, izdotu no šīs pag.
va'des 1. maijā 1920. g. uz Meijera
Viļā Jāņa vātda Nb 42, skaitīt par ne-
der gn.

ļ Sējas pag. valde, Rīgas apr., izsludina
par nozaudētu un nederīgu Latvijas iekš-
zemes pasi izdotu no šīs pagasta valdes
24. februārī 1920. g. zem Ns 190, kara
klausības apliecību, izdotu no Rīgas kara
apriņķa priekšnieka 21./22. novembri
\42i. g. zem Ns 27468 un aizsargu no-
daļas apliecību (numurs un datums ne-
zinams) uz Ernsta Jāņa d. Mūrnieka v.

Borovkas pagasta valde izsludina par
nederīgu nozaudēto Latvijas pasi zem
Ns 346, izdotu 31. maitā 1921. g. un
zirga pasi zem Ne 122, izdotu 13. jan-
vārī 192L g. no šīs pagasta valdes uz
Mārtiņa Ādama dēla Niedrita vārda.

Rīgas policijas VIII. iecirkņa priekš-
nieks izsludina par nederīgu apliecību,
izdotu 1922. g. 23. decembrī zem
Nr. 3431 no VIII. pol. iec. pr-ka uz
Roberta Jāna d. Bērziņa vārda dzī-
vošanai Vili. pol. iec. robežās, kupa
pieteikta par nozaudētu. 2619

Stelles pag. valde izsludina par ne-
derīgu nozudušu Latvijas pasi, izdotu no
šīs pag. valdes "(922. g. 15. decembri
zem Nr. 3"1 uz Ananija Jāņa d. Ser-
šņ e v a vārda.

Lašu pagasta _ valde ar šo izsludina
par nederīgu, kā pazaudētu, zirg * pasi
Nr. 361, izdotu no šīs pagasta valdes
1921. g. 9. novembri uz Eduarda Jāņad.
Grābekļa vārda. 115

Iršu kolon. pag. valde izsludina par
nederīgu Dāvā Jāņa d. B u š a pasi,
izdotu no Smiltenes pag. valdes 1920. g.
20. oktobrī zem Nr. 676, kura ir pa-
zaudēta.
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1923. g. 1. februārī caurskatīja konfis-

kācijas lietu Nš 342, par aizturētam kon-
trabandas mantām, piederošam Lietavas
pilsonei Rozālijai Nikona m. Jegris,
pie kam nolēma: 1) Rozāliju Jegris par
nelikumīgu robežas pāriešanu sodīt ar
15 la'u lielu naudas sodu, 2) par kon-
trabandas ienešanu ar 81 latu 25 sant.
an 3) aizturētās mantas konfiscēt un pec
lēmuma spēkā nākšanas izūtrupēt.

So lēmumu _ uz muitas Iik. 1141. p.
pamata var pārsūdzēt uz finansu mi-
nistrijas muitas departamenta vārda
trīs (3) nedēļu laikā, skaitot no lēmuma
Izpildīšanas dienas, pie kam pārsūdzība
SS*iesniedsama caur Meitenes muitas no-
daļu, apliekot ar 80 santimu zīmog-
nodokļa.
Meitenes muitas priekšnieks S a u 1ī t s.

320 Darbvedis Saliņš.

Oaapi utas valde
ar šo paziņo, ka muitas valdes telpās
Kapu ielā 76 3, 22. februāri 5. g.
pulkst. 9 no rīta, uz muitas Iik. 1156. p
un 1158. p. pamata, pārdos

=31111iiisiilišaaā=
pret tūlītēju samaksu, konfiscētas kon-
trabandas preces un mantas, kā: kos-
mētiskas, manufaktūras un galantērijas
preces un 1 zirgu ar pajūgu.

Pārdodamie priekšmeti bus apskatāmi
ātrupes dienā pirms pārdošanas.

Daugavp. muitas valdes
priekšn. v. i. G1 a zenaps.
Par darbvedi J e i i mo vs.

īleni siiiiliiL
Karatfesa,

pamatodamās uz kara tiesu Iik. 951.—
953. p. p., meklē atvaļināto Latvijas
strēlnieku pulka kareivi Aleksandru
Pētera d. Ksrlovicu, apvainotu uz kara
sod. Iik. 127. p., kurš izvairās no tiesas.

Aleksanders Pētera d. Karlovičs,
dzimis 24. novembrī 1900. gadā, (pēc
r. st), piederīgs pie Rīgas apr., Niiau-
!*s pag., latvietis, nepiecējies, pēdējā
dzīves vieta Valmieris apr., Valmieras
pag, Valmieras muižā.

Personām, kurām zināma minētā Kar-
toviča uzturēšanās vieta, nekavējoties
jāziņo kara tiesai, vai tuvākai policijai,
kurai tas jāņem savā uzraudzībā un jā-
paz.ņo par to kara tiesai.

Kāja tiesas priekšsēdētājs
pnlkv. leitn. J. Birkensteins.

Sekretāra pailgs, kara ier.
Jannalksnis.

K^&Eiesa,
«Matodamas «a savu ridbas sēdes
lēmumu un kara tiesu Iik. 951. un953. p. p
pamata, meklē Mihailu Artemija dēlu
Mahoniau, kurš apvainots par no-
ziegumu, kas paredzēts armijas virspa-
vēlnieka pavēlē f* 63, 1920. gadā,
5. aprij*.

Minētais Mahonins, 28 g. vecs,
vecticībnieks, precējies, piederīgs pie

Rēzeknes apr., Rozenmuižas pag.
Personām, kurām b*ta zināms viņa

uziarešanās vieta, nekavējoties ziņci
kara tiesai, vai tuvāka! _ policijai, kura
to ņemt savā uzraudzība, paziņojot pat
*o liesai.

Kara tiesas priekšsēdētājs
pulkv.-idte. J. Birkensteins

Sekretārs, k.iet. A. Rampe.

Helgas apgabali. 3. civiinodaļa,
saskars ar dv. pioc Mk. 1958. p. gs
Ho paziņo, ka 20. februāri i.%m spētās
modālas atklāts tiesas sēdē attaisīs
an jotesīs 16. septembri 1922. g.,
Valmieras pag. mirušā Sēpnra mājas
īpašnieka Jāņa Mārča dēla R e n ci e
mājas 'estsraeniu.

Rīgā, 6 febraari 1923. g. L. J* 1536
PriekSsēd. v. A. Veidners.

Sekretārs A. K a' ve.

Rīg. apgabali 1. iec. ties. prist
paziņo, ka 19. februāri 1923 g. pīkst
10 riiā, Rīgā, Kā'ļa ielā >& 19, pārdos
AļblfiUia Koeslina kustamo mantu, sa-
stāvošu no dzīvokļa iekārtas un pianinc
m novērtētu par 21,000 rbļ.

izzināt sarakstu, novērtējumu, kā ari
apskatīt pārdodamo manta varēs pārdo-
šanas dienā uz vietu.

Rīgā, 7. februārī 1923. g.
Tiesu prīstavs V i 1 d a u s.

Rīg. apgabali 1. iec. ties, prist
rņo, ka 20. februāri 1923. g., pīkst,

rītā, Rfga, lielā K*leju ielā Ns 37
veikala, pārdos Oskara Stelpa
kustamo mantu, sastāvošu no ziepēm,
fcĀleiaS, kvao un t. t., novērtētu par
20.709 rbļ.

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

Rigā, 7. februāri 1923. g.
Tiesu pristavs V i 1 d a n s.

Hga.$£M 5. Ir. liisa Risini
.paziņo, ka 14. februāri 3923 s* pulksten
9 rīta, Rīgā, Aleksandra ielā }& 74,
pārdos Ar/ada P^ievarka kustamo
Esanfn, sastāvošu nn zirga un ratiem,
an novērtētu var 55.000 rbļ

Izzināt saraksta, rtovertējarrm,kā arī
apskstīt pārdodamo natūru varēs pārdo-
Sukss dknā uz vieta*.

Desu srbtsvs E. SmeHa.

Sīgas apgaHaities.L Intriga tiesai prisian
V i 1 d a u s, kura kancleja atrodas Rīga,
Andreja ielā N» 1, ist. NS 5, paziņo:

1) ka par 157,000 rbļ. ar °/o parada
un 8213 rbļ. tiesas un lietas vešanas
izdevumu piedzīšanu no mirušā Eduarda
Mārtiņa d. Skuļloa mantošanas masas
par labu Kārlim Ādolfa d. Vlinevskam,
21. aprīlī 1923. g., pulksten 10 rīta,
Rīgā, apgabaltiesas civilnodaļas _ sēžu
sālē, uz publiskiem torgiem tiks pārdots
mirušā Eduarda Mārtiņa d. Skujiņa
nekustams īpašums, kurš atrodas Valkas
apriņķī, Smiltenes pilsētā, Dārza ielā
Ns 9. Cēsu-Valkas hlpot. iecirknī ar
zemesgrāmatu reģistra Nš 1874 un
sastāv no Smiltenes pusmuižas zemes
gabala Ns 6;

2) ka īpašums priekš publiskiem
torgiem apvērtets par 150,000 rbļ;

3) ka bez augšminētās prasības īpa-
šums apgrūtināts ar hipotēku parādiem
par 14,000 rbļ.;

4) ka personām, kuras vēlas pie tor-
giem dalību ņemt, jāiemaksā zriogs —
desmitā daļa no apvērtešanas sumas un
jāstāda priekšā apliecība par to, ka no
tieslietu ministrijas puses nav šķēršļu
minētām personām iegūt nekustamo
īpašumu; un

5) ka zemesgrāmatas uz šo īpašumu
ties vestas Cēsu-Valkas zemesgrāmatu
nodaļā.

Personām, kurām ir kādas tiesības uz
pārdodamo īpašumu, kas pārdošanu ne-
pielaiž, tādas tiesības jāuzrāda līdz pār-
došanas dienai.

Visi papiri un dokumenti, attiecošies uz
pārdodamo īpašumu, ir ieskatāmi Rīgas
apgabaltiesas III. civilnodaļas kancleja.

Rīgā, 6. februārī 1923. g.
Tiesu pristavs V i 1 d a us.

litas afaaMiesas i. ist tiesa pristm
paziņo, ka 26. februāri 1923. g„ pulk-
sten 10 rītā, Rīgā, Kungu ielā Ns 25/27,
dz. 11, pārdos D. Dlrmaņa kustamo
mantu, sastāvošu no dzīvokļa iekārtas,
un novērtētu par 37,100 rbļ.

Izzināt sarakstu, novērtējumu, kā ari
ipskatīt pārdodamo mantu varēs pārdo-
šanas diena uz vietas.

Rīgā, 7. februārī 1923. g.
Tiesu pristavs Vildaus.

ris Hzipiiii
rakstiska un mutiskā sacensībā:

20,75 mtr. gara koka tilta pār-
būvi pār Engures upi uz Vents-
pils-Talsu ceļa, 5 klm. no

Ugāles stacijas.
Jāiemaksā 120 latu drošības naudas

Tuvākas ziņas kancleja, rio 9-3 Pēc-
lorgi notiks 23. februāri 1923. a«pulksten 12. turpat. 3
Rfgas 2. polic. iec. priekšnieks

izpSrctos
°*?"' 20- tebruarī s. g., pulkst.
i0 rīts, B.isteja bulvāra Ns 1! dz 4pili _ Arnolda KOia dzīvokļa i-kārtu, 'sa-tasUvosa no da*. mēbelēm , kopvērtībāpar 493 laUan 96 sant., apgrozījumanod. p edsisanai psr labu Rīgas pihētai2 poK rcc. pr. pal..(" neraksts).

Darbvedis A. Ozoli ņš.

Bruņošanas pārvaldes

585 pudu dažāda f^ra Plakana m su»»
&

vai 2 V2'X'/8* (P liekš cirvji f
ffl);»«P s oud cinka skārds no 0,5 mm biezs.

dzelŽ skārds, no 1-3 »/* *«;, ,2 Cc
"oksn. smag.) 25 g£ čuguna

50 loksnes balto sibirijas skārdu (no 1/
^^3/

restes (apm. 240 marc* 25 .gab. pagJ' "
^ kniedes 3X10 m/m. 1000 gab.

6 metri misiņa ķēde (armatūrai). 1 P
&j u2grježem »/is' «<>»

vara kniedes 3X10 m/mJJS"z"{vim\ 1000 gab. skrūves ar uzgriežņiem
40-100 m/m garas (P^" mm m vām 40 kv. metri azbest pape 3 m/m
3/8X40 m/m un V^

»/»
<ffiffi

g
io*Sb. jēlSēru ādas. 10 gab. starpzoļu

bieza. 100 g^«*?.»d%2SSr6 gab platādas (melnās). 6 gab juchtādss
ādas. 20 gab. platādas

.^^'^ ^'ni/m 0 4-kārtiga. 1000 kv. aršinu
(dzelrenās). 15 pud. ksņepaju g»™»-^,. ^oOO gab. ozola koka spieķi
brezents. 5 pud.™l™J.k^a spieķi 18". 2500 gab. ozola koka spieķi 24".
18- priekšriteņiem 10fp,4°20 gaņ*i ratu loki 32" 0 (oša koka). 50 gaņģi
2500 gab. oša koka spieķi 24 20 gaņg»

£ kokjj) m^
ratu loki 48" 0 (ola koka) 500 gao.raiu

^^
nkas

3| ljt .bleza8 >
pēdas berza plankas, 3 biezas. awV

,oS I4_. gatus. 100 gab.
9-l2. garas. 100 gab berza tokui.

J
VV gbakm ^^^gērabērza kokus 0 3X4, 1/? 8»J"} '*" *-i 2 pud. cinka baltums, sauss (ķi-

ziedi(„S"). , P»' S\S'Xa»to »cetelia» lukturi 180 m/m 0.
miskl tīru). 10 pud. zaļas ziepes e1 gan _ n

^ dalījumu
4 gab. karbida gateri|tor«. « tilP- 750 gram. 41 g *

motodkletu

«airi 2 § li» igTm
"c!tocikletu gaLburatorus(priekš Iņdian). 2 gab.

vienkl i slīpējamās mašfnas ar pieliekamu galdu,r. 2 slip-skrlluļiem
_. ."-'. ....rfj« valsts valodā, uzrādot cenas valsts valūta un pie-

^ms'^^^<'Vs^s^rj' ^so.tssASf*£ %najs i; vssrss;ssflsajsflaar jstairsr-ht.sr pKdi
Paraugi iesniedzami ne vēlāk kā līdz 12. februārim S. a- Tuvākas ziņas

katru dienu no pulkst. 10—12. ]

N
S

" S

S

ssii

Janupiu-HiisiB to^S*flĶ
Neleja s&

3-martā i8 Dll,f%|

^atu^f
sSeagto
Ja min. dienā n„

biedru skaits Vd^» 'I•.?tJS jg

^fsāg^zaudētas: 1)1 "^ "%
28. aprīlī 1920./^^ ,^Pases, izdotas 16 nVt?*v-

Pag. valdes uz KfnL'Sizēna vārda.
apa

^1?

^Sī^^,zaudētus, seKoTuSP
d0S:!«viiaj pasi, izdotu nT2»::

valdes 24. de«m fi
M
&*

^* 402, uz pils0na Vikl \'vārda; 2) 2irg,ĻJ» »!*
lovas pag vafdeS

P
5' , *W

zem n12178, uz p»?kovska vārda m S\1,, .>
dotu no Mkh.lov« JJļjļ»vembrī 1921. g,IS, *!
N'totoiavMPJiir^ņ»

n, oc - 8 , ^rtipSfcāig^paigs izaladiaa par rēderi ?
dētu, kara stvsJmijuMņjJļno galvena štāba inspekdi.21 oktobri 1920. g,zeS|
Knšļaņa Kazimjra

^
rhî"!

. Ķēzeknes plīsltepdī^izsludina par nederīgiem setmentus: 1) Latvijas p«i, \iC.zeknes apraka priekšnieka *30. jumja 1920. g, zw &ļ
Jāņa Friča d. Sķiiteia ii2) zirga pasi, zem f*487, iata;
no Bērzgales pag. valdes; zu»,
sekošas: ķēve rr,e'nas spm»
2 arš. augsta, 11 g, vaa.J
abām pusēm, labajā pusē 4
kreisajā.

Daugavpils pilsētas prelekhg
par nedeiīgu apliecību!zem»»
izdotu no Rēzeknes kara skol u
nodaļas uz Pētera Ignata di»
vārda, knļa pieteikta kā ira*

Valkas kara apriņķa pi
izsludina par nederīgām, sekos
dētas karaklausības apliecības: [)
cibu uz Jāņa Jēka'.a d. Tobi
dzira. 1903. g., izdotu no 4. V;:
kāja. pulka komand., ko H
18. maitā 1922. g.; 2) aU
Aleksandra Andrēļa d, Zn;
vārda dzim. 1877. g., ialolml
kara cpriņ|a priekšn., asi
27. septembri 1920. g.; 3)»b
Juliusa Jāņa d. Miksa *
28. februāri 1884. g, izdotu» 1
apriņķa apsardzības priekš*
Na 3456, 25. lebruariJgU,

Pazaudēti un skaitās par s

sekosi dokumenti: 1) Latvljasi»
pase, izCota no Ezeres m
12. februārī 1921. g, zem h

2) ka[ik!ausibas apliecība, »
10. Aizputes kājn. p. to";»

1620. g, zem .N?8577,tizZf'
d. V e c t i r e 1a vārda. _

izs

Seces pag valde »™»

rīgām, kā nozaudīlss: Kaifl ;
Bumbieiam. nofi» v«l*>,
pag. g. izdotu personas-paw
Snno Jaunjelgavas-I ukste ^
priekšnieka 19- «H1 192'J ļ
atvaļinājurn^ieaMeļ^
"Baltinovas paosta «ldc *
nederīgiem, kā nozaudētus , t-

kumentus:
^ g

valdes uz Jāņa Vlad.n.i<
2) Zirga pasi zeffl.l,!ii

11. jūnijā 19'^g^S#
valdes uz Morducha Ru»

ffl
3) Zirga pasi tt*"U,auniiiSS^pasi zem J* iwl«^ ist

1921 g. no BfM'gJfjļ
Izidora BernardsJjSi^

Jaunburtaletopajļ- _
nederīgiem sekošu '10^.,
pasi zem Ke 3tWio, '
1919. g no Rig«

Ļ
priekšnieka, J»oi« Ju,
2) zirga pasi «« ļdfS
Valmieras pil»et«« 4 >
1920. g.. Pete»31. f ,
viņam pļea^īg^Jl^Vl^

izsludina Pft nedenP»'
sekošus dokumentu _

1) Latvijas-eļ f 55,
Rencēnu pagasti. vaw ]ļ)liBi

cadā zem B ^\ $$£
.jda vārda, un f. . a! t-

čību, izdotu no
^JJ 182;

priekšnieka 20. i" :
k» H033, uzE duaru
vārda. r—rTW

niiidoii»»;̂ :-
P,ektd.en. 9. 1*^

Veltas Verner v (jl
Jilam ^^

Zirgu tirgus.
Rīgas pilsētas valdes tirdzniecības nodaļa
dara zināmu, ka 22. un 23. februāri š. 8, no pulksten 7 rītā līdz 4 pēc pusd.,
noturēs *lfgu tirgu laukumā pie pilsētas lopkautuves, II. Ganību dambi.

Studentu sabiedrības „Patria"
(bij. Rīgas latviešu studentu
savienības) filistru biedrības

pilna sapulce
notiks 20. februāri f923. 8-, pulksten
8 vakarā, .Patria* telpās, Dzi navo
ielā J& 70, dz. 3, ar sekošo

dienas kārtību:
1) Statūtu grozīšana.
2) Izrīkojuma jautājums.
3) Dažādi ziņojumi.

Lūdz visus biedrus neiztrūkstoši iera-
sties, pretējā gadījumā, ja nebūtu
kvoruma, pilna sapulce notiks taī pešā
vietā 7. martS, pie katra sanākušo
biedro skaita. Valde.

firesčn Mf-aUen kase
uzaicina biedrus uz

gada sapulci
16. februāri $. g,, pulksten 12 dienā,
vietējā biedrību namā.

Dienas kārtība:
1) Sapulces darbinieku vēlēšana.
2) Gada pārskats par 1922. g.
3) Revidentu ziņojums un pārskata

pieņemšana.
4) Budžets uz 1923. g.
5) Valdes ziņojumi un priekšlikumi.
6) Vēlēšanas.
7) Statūtu grozīšana un pārreģistrēs
Ja min. dienā neierastos pilntiesīgais

biedru skaits, tad otra un galīga sa
pulcē notiks, neskatoties uz ataākušobiedru skaitu, 23. februāri S. g, tanī
kārtībU" la'kā ''e tŽS Paša3 dienas

Biedri, kuri nav vēl papildinājuši sa-
*as pajas 1-5 latu lielumā, top uz>icto izdarīt š. g pirmā pasē, citādi notiks
IT»f^f," P*^skaitīšanakases ka .itāļiem . Tāpat notiks ar ne-izņemtam mirušo biedru paijām.

5. iebmari 1923. g. Mj 4.
Valde

Nītaures-Ķēču-Mores krā -
aizdevu sabedribas

Mīli iii biedīD spļit
notiks svētdien, 4. martā 1923. g..
pulksten 2 pēc pusdienas, Nītaures
pagasta namā, ar sekošu

dienas kārtību:
l) Sapulces darbinieku vēlēšana.
ii r!8rozi?an a un pārreģistrēšana.3) Gada pārskats.
4) Iestāšanās naudas un <y0 noteikšana
«i X *-^

un
Padonies »ocek|u vēl ēšana.

o> Uažadi jautājumi un priekšlikumi.
Ja augšminētā dienā vajadzīgais biedraskaits nesanāks, tad

2 otrreizēji sapulce
tanJ^Jjr!-'mM* ,923- S-tam paša vleta, stundā un « to pašu
k^rf,

k 5'«^ ui būs pilntiesīga pie^ļrajeradušos biedru ska ta- Valde.

BoKaiša krāj-aizdevo iMM. valde
sasauc 10. martā 1923. g.. pulksten
1 dienā,

kāri. iU iplci,
ar sekošu dienas kārtību:

1. Pārskats par 1922. gada dartību.
2. Revīzijas komisijas ziņojums.
3. Nākošā darbības gada apskats.
4. Valdes padomes un revīzijas komi-

sijas vēlēšanas.
5. Dažādi jautājumi.

Ja augšā minētā dienā neierastos sta-
tūtu 86. § paredzētais biedru skaits, tad

otfuDyanBāsapBlterfn2^ar«
uz sanākušo biedru skaitu.

Piezīme: Sabie iribas valde at-
gādina bijušas krāj-aizdevu kases
biedriem, ka paija naudas papildināmas
uz 20 latlen līdz pilnai sapulcei, jo
pretējā padijumā sapulce tos Izslēgs
no biedru skaita.
Bukaišos, 5. iebruarī 1923. gadā.
2 Valde.

Rēzeknes pihētas policijas
priekšnieks

&.®5\,E! nederi 8 iem . nozau-
C1h ,u lf ntuS

' -^
Annas Je

* «Pa m.

«dotu no Za muižas pag. valdes
2VJEOT']P-g - zem K°- 33.un
^

kclotaja. apliecību, izdotu no \,XtjbBsjnin.strijag zem jfe769T
^

rJ.8258
Mapriņķa prlekJniuka I. iec
fekfemPc1 n

d,"R
^

««««īgu nozaudēiekšzemes pasi. izdo u no Kma 'J:
Pag. valdes, zem ķ 252, "uz A^nnt fn«• reic hman vārda, j^ ļ^

i«s©s*»** vaSst» SĢoemmā

Alūksnes iecirkņa policijas priekšnieks
latvi "/ i?nederi8u r'° viņa izdētul-atvijfs iekšzemes pasi z>.m N> 444,2.]u.,a l920.g.( 5 Pēte fa Pēiera di
no vi-V* VatCU Un UZ tā PaSa vāfda
U,t

S
,-Spr :^a Priekšnieka izdotu

n i aP! cību. Iera MK? 9931,92t,
". novembri 1922. g., i-r,-ču fļa -iu
if^_ J* 3038, 25 juliļs 1922 g.

! J

Immtmmmi
Pamatojoties uz vērtspapīru mortilika-

cijas pagaidu noteikumiem 1920. gada,
23. aprilī, .Valdības Vēstnesi* 97. J*
un 1921. gada, 17. janvārī, .Valdības
Vēstnesī' 18. Ja,

Krievs-Baltijas neliels
saiUnla

uzaicina zemakminēto. par paiudOŠSm
pieteikto akciju

nezināmos turētājus,
uzrādīt tās sešu mēnešu laikā, skaitot
no sludināšanas dienas:

Akcijas ā 250 rbļ.

NJ]« 1361 līdz 1367 — 10 gab.
. 3991 . 4000 — 10 .
. 4521 . 4560 — 40 .
„ 6671 . 6680 — 10 .

Gadījumā, ja šīs akcijas sešu mēnešu
laikā netiks uzrādītas, viņas skaitīsies
par nederlsām, un personām, kuras
paziņojušas par viņu pazušanu,' tiks iz-
dotas jaunas' akcijas zem tiem pašiem
numuriem.

Rīgā, 6. februāri 1923. g.
Valde.

Apriņķa ceļu inženieris
Ventspilī,

Plosta ielā J* 23, 20 februārī 1923 s»
pulksten 12 dienā,

Īd siiliii stMij,
Daopiiiis ietas valdē

notiks pirmdien, 26. februāri 1923. g.>
pulksten 12 diena,

galīga

niiilnlliui
(bez otrreizējas sacensības).

Kā mutiska, ta ari caur aizklātu ap-
lokšņu padošanu, kurā tiks iznomāti uz
1923. s- no laika, kad Daugavā iziet
ledus līdz viņas aizsalšanai,

pilna 03 lai itelimie
no Daugavas labā krasta pie pilsētas,
bet ja bus vajadzība, tad visā platībā,
pilsētas robežās.

Personām, kuras vēlās piedalīties
vairāksolīšanā, jāieliek 200 latu zalogs.

Kondīcijas var apskatīt pilsētas valdē.
Daugavpilī, 6. Iebruarī 1923. g.

_3 Pilsētas valde.

APiiļjļa teju Inženieris Cēsīs.
Gaujas ielā )* 26,

23. februāri S. g., pulksten 12 dienā,

izdosiiiiiii
mutiska un rakst. sacens. (ar pēctorg)

kola tilta |nitM
pār Briedēs upi pie Br-edes kroga. Dro-
šības nauda Ls 400.

Tuvāka' ziņas kancleja katru dienu no
pulkst. 10 līdi 14. 2



oioas apgabaltiesas 3. civilnod
Rīgas a^a ļ6 janvari
^^nl'Talsts zemes bankas rūgumu

^ipitekartsko
'parādu dzēšanas, no-

l8
n atzīt par tapinātu obligāciju pai

,«nnc r apstiprinātu 1898. g. 5 okt.
Il800

Vs71 uz nekustama īpašuma

fJLieras apr., Unguru muižas zemnieku
V- » 17 mājām, zem zemes gra-

*atu reg J* 4588, izd. no Pētera Jana

SJ orabe bar. Baltajam Ernsta d.

WSuSp*1 1- *->
J. nodokļa samaksas, šī lēmuma no-

ffiu iesniegšanai Rīgas-Valmieras ze-

£ grāmatui nodaļai dēj hipotēkas dze-

"jjf So lēmumu publicēt civ. ties. Iik,

2086 p paredzētā kartība,

^ā, ' 19. janvārī 1923. g. >8 871.

Priekšsēdētāja v. A. Veidners.
Srkretars A IfiU-

|

Rīgas apgabali 3. civiinodaļa,

«blatā tiesas sēdē 1923. g. 16. janvāri
faldausīja valsts zemes bankas lūgumu

,151 hipotekarisko parādu dzēšanas, no-

1) atzīt par iznīcinātu obligāciju par
2000 r., apstiprinātu 1895. g. 9. janvāri

«em .Vs 11, uz nekustama īpašuma
Valkas apr., Gaujenes pilsmuižas zemn.
Leias-Lāču * mājām, zem zemes grāmatu

režistra Ns 2739, izd. no Jāņa Indriķa
dēla Zariņa Šarlotei I. Vuli, dr. i. Rei-
jern, bar. Vilhelminei i. Volf, dzim. f.
Vulf, Augustei, Ādolfam, Marijai un
Voldemāram Juliusa bērniem I. Vu!i
par labu;

2) izdot lūdzējai, pec viena lata kanc-
lejas aktu nodevas samaksas, šī lē-
muma norakstu iesniegšanai _ Cēsu-Val-
kas zemes grāmatu nodaļai dej hipotēkas
dzēšanas;

3) šo lēmumu publicēt civ. ties. tik
2o86. p. paredzētā kārtība.

Rīgā, 20. janvārī 1923. g. J« 870
PriekSsēd. v. A. Veidners.

Sekretārs A. Kaive.

Bīsos egii&lilesRS 3. ciuilnsiL
atklātā tiesas sēde 1923. g. 16- janvāri
izklausīja valsts zemes bankas lūgumu
dēļ hipotekarisko parādu dzēšanas, n o?
lēma:

1) at^it par iznīcināta obligāciju pai
9,590 c. r, apstiprinātu 1906. g. 4. dec.
zem Ns 230, uz nekustama īpašuma
Vslmieras apr., Pernigeles muižas zem-
nieku zemes «Kikelei* mājām, zem ze-
mes grāmatu reģistra Ns 5102, izdotu ne
Kārļi Heinricha 6. Rarnma par labu
Kārlim i Zaengeram;

2) izdot lūdzējai, pēc 1 lata kanclejas
aktu nodevas samaksas, šī lēmuma no-
rakstu iesniegšanai Rīgas-Valmieras ze-
mes grāmatu nodaļai dēļ hipotēkas dzē-
šanas:

3) šo lēmumu publicēt civ. ties. Hk.
2086. p. paredzētā kārtībā.

%S. 20. janvārī 1923. g. N? 868
Priekšsēdei, v, A. Veidners.

Sekf tars A. Kalve.

Kigas apgabalt 3. civiln.,
atklāta tksas sēdē 1923. g. 16 janvārī
faklausija mir. Jāņa Jāņa d. Baunis, ai.
Baum, mantošanas iietu, nolēma:
par bezvēsts prombūtnē esošās Ottilijas
EmmBs Jāņa m. Blumfeld, dz. Baunis,
mantu iectit aizgādnību, par ko ar pavēli
Paziņot Rīgas pilsētas bariņu tiesai; šo
tēmmu publicēt civ. ties. iik. 1944. p.
kārtība. v

Rīgā, 24. janvsri 1923. g. J* 1048
Priekšsēd. v. A. B1 u m e n ta 1s.

L____ Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnod.
pamatojoties uz 1920. g. 18. marta ii-
«urna par vienīgo maksāšanas līdzekli
M civ. pror. iik. 20*0. un 2082. p. p„
ievērojet Aleksandra Čemevska lūgumu
«n savu lēmumu 1923. g. 23. janvaii
paziņo, ka parādnieks Aiekssnders Čer-
?Tr?Ais ^"du uz obligācijas pat
1U,000 r. apstiprinātas 1908. g. 6. martā
«m831, uz nekustama īpašuma
Oga, 5. hip. iec. zem zemes grāmatu
»g- J* 556, izd. no Eduarda Kriša d.
Jjjgensona par labu Mārtiņam Jāņa d.
oerziņam , kura pārgājusi uz Hermani
jvarļa d. Kampe, ka blankocesionaru,«urs vtņu k atkal cedēj^s bianko, — ir
«maksājis viņas kiediiorei, Rīgas namu«pasnis ku kraj-akdevu sabiedrībai, bet ši

.fcsa min. obligācija nevar tikt iz-
«"egta atpakaļ paiādniekam dēļ dzēsa-

ad .^?gr4m6tas - Ismdēļ ka ir gājusi

Tapec apgabaltiesas 3. civilnodaļs
"Nicina visas personas, kurām būtu
*„,' . i nz 8uSšā aprādīto obligāciju,fneifciMies tiesā viena mēneša laikā,?sanot no dienas, kad šis sludinājums
*WS .Vaid. Vēstn.\ un aizrāca, ka
K' s'& personas rtot laikā nepieteiksies,"»'!g»c atzīs pBr iznīcinātu un lūdzējamw>s utaibu prasīt parāda dzēšami zemespamata.

Rīgā, 27. janvārī 1923.--g Ns 1356
Priekšsēd. v. A. B 1 u m e n t a 1s.

I . Sekretārs A. Kalve
Zemītes pag. valde izsludina pai

neilgu, kn no/udušu, zirga pasi, izd.«° Kiķas pils. valdes nodokļu ncdiļas» &e; t. 1921. g. zem *fe 4014 Jānim
Pronim uz vīnam pi,dercšu 9 gadus«cu rudu ķēvi, 1 aiš. 14»/s vērš.kuru vēlāk nopircis Žar.is Krū-

mā 'iāv
' Zeir 'Pagas*ā. Medņu

Jas103J

Risas muitas valde
uzaicina zemāk minēto precu īpašniekus nekavējoši nokārtot attiecīgas muitas formalitātes, aizrādot ka
pretējā gadījumā muitas valde būs spiesta attiecināt uz precēm muitas iikuma 496. un 561. paragrāfus.

. j, o

2 ?§ n| P ,r c pienākuša
Z o.g 2*
?8. _ 3 &a — .
4! w sJS
% i, ?* S S Ar kuŽ' Kad No kurienes

^^^—^—. ^—

„ , Uz kāda vārda prece
Preču nosaukums Vietu skaits un zīmes EBs*ss^y-r,:ī

pienākuse

- *

^ 961 125 St. Čroix 15. jūnijā 1920. g. Dancigas

2 3391 318 Kehrvider 11. septembrī , . Kopenhāgenas
3 4298 463 Merkur 9. novembri , . Hamburgas
4 5755 504 Advendo 13. decembrī , , Stokholmas
5 5980 48 Baltanik 25. novembri , . Londonas
6 4821 401 Baltabor 9. oktobri . . Londonas, Danc.

7 6103 471 Baltriger 13. novembri , . Londonas
8 7567 505 Minos 14. decembrī . . Hamburgas

9 8084 508 Reval ex Baltabor 18. decembri . . Londonas

10 8085 508 ,_ „ 18. ,

11 8086 508 ,. , 18. . . .

12 8087 508 , . 18. . . .

13 8083 508 ., , ~ 18. , ,
14 8089 508 ,, . 18. . , .

35 8199 15 Pa dzelzsceļu 11. janvārī 1921. . Liepājas
16 9013 96 . , 17. februāri ...

17 8687 2 Ziegfried 1. janvāri . . Stetines
18 8998 26 Dzelzsceļu 18. . . Liepājas
19 8688 2 Siegiried 1. . Stetines
20 8206 134 Dzelzsceļu 4. martā . . Liepājas
21 1324 190 St. Crois 17. jūlijā 1920. . Dancigas
22 5944 515 Kazan 23. decembrī . . Kopenhāgenas
23 6384 482 Sēdina 23. novembri . . Libekas C

24 1502 213 Nalle 30. jūlijā . . Kopenhāgenas

25 2088 272 Reval 24. augustā . . Londonas

26 5879 459 Morso 6. novembri . , Reveles
27 8311 519 Uranus 29. decembrī . , Mēmeles
28 1239 209 Dzelzsceļu 15 jūlijā , , Liepājas
29 845 140 Angermanland 27. septembri . . Stokholmas
30 549S 451 von D8beln 31. oktobri . , Helziņforsas
31 834 65 Aron 24. augustā 1919. , Stockholmas
32 1595 146 Zigvard 23. jūnijā 1920. ,

33 1919 167 Karma 6. jūlijā . . Kristlanijas
34 4889 397 Karen 9. oktobri . , Kopenhāgenas
35 4822 401 Baltabor 9. . . Londonas, Danc.
36 2714 31 Elise 6. aprīlī 1921. . Stokholmas

37 5630 459 Mo~so _ 6. novembri 1920. , Kopenhāgenas &
Re'» eles

38 2795 40 Hollandta 13. aprili 1921. , Roterdamas
39 3852 352 Zigvard 24. septembri 1920. . Gothenburgas &

Stokholmas
40 7027 515 Kazan 23, decembri . , Reveles
41 83 106

^
Dzelzsceļu 3. aprili . „ . Liepājas

42 113 27 St. Crois 4 16. . . Londonas

43 184 36 Thomas 27. aprili . . Kopenhāgenas
44 874 97 Dzelzsceļu 27. martā . . Liepājas

45 1005 122 Dzelzscļu 17. apriti
4S 1046 125 St. Croix 15. jūnijā , . Londonas '
47 1086 156 Grai Suvalov 29. . . Kopenhāgenas

48 1260 114 Hollandia I. 9. . . Roterdamas
49 1803 204 St. Thomas 23. jūnijā . . Dancigas
50 2550 219 Pelikan U. 3. augustā . . Kopenhāgenas
51 2150 19! Fremad 17. jūlijā . . Dancigas

52 2742 330 Hollandia 17. septembri . , Roterdamas
53 2974 344 Egil 22. ...Stokholmas
54 2999 276 Blenda 29. augustā .
55 3027 381 Niels 3. oktobri 1920. g.
56 3340 29! Baltabor 3. septembri . . Londonas &

Dancigas
57 3386 403 Erbjerg 10. oktobrī . . Kopenhāgenas
58 3393 295 Olandan 4. septembri , . Stokholmas

59 3553 424 Alexander 19. oktobrī , . Stetines

60 4198 461 BornhoUffl 8- novembrī , . .

61 4205 322 St. Croix 12. septembri . . London. & Danc.
62 4452 401 Baltabor 9. oktobri . . Londonas
63 4824 402 Marta 10. . . . Stokholmas
64 1118 134 Hugo 19. jūnija . . Kopenhāgenas
65 8933 6 Aleksandra 20. janvārī 1921. . Stetines
66 1480 148 Thomas 24. jūnija 192a . Londonas
67 5064 494 Esberg 1. decmbri . . Kopenhāgenas
68 5250 419 Efll 16. oktobri . . Stokholmas
69 5441 419 Baltanic 29. . . Londonas
70 6102 471 Baltriger 13. novembri
71 6141 330 Dztbsceļn 4. . Liepājas

72 6287 476 Rlicin 18. » . Stokholmas
73 6430 4S0 Kurt 20. . . Stetines

74 6970 11 Vend/vssels 29. janvārī 1921. . Kopenhāgenas

75 7447 4W Ziegfried 7. decembri 1920. . Sietmes
76 74^1 4S9 Zšegfped 7 . . ?'%
77 7463 500! Baltriger 11. . . Londonas
78 8268 SlŠlKasaa 23. . Kopenhāgenas
79 7473 501 v. Dobeln 2. , . Helsiņiorsas

80 7475 50); v. DObeln 2. . .
(Turpinājums otrā

Šokolāde 12 kastes N. A. S. C. Nestie & Anglo Swiss
Rīga Condensed Milk C-ny

Cigaretes 20 kastes D. S. Uzrādītājs
Ķim kalijas 1 kaste K. & A. R. R. Bierich
Ziepes 200 kastes Star Ks 9 J. A. Herskind
Apavi 80 ķipi D. Uzrādītājs
Kokvilnas aditi izstrādā- 3 kastes C. & Co 1/3 a

jumi
Vilnss audumi 1 ķīpa A. E. P.Rīga ,
Papīra izstrādājumi A. K- B. S. Rīga 3 vie- Gerhard ļ& Hey

tas, 1303, 1311, 1321
Cigaretes 4 kastes, R.R.L. 176/179 A. Goodstein

Rīgā
4 kastes, R. R. L. 180/3

Rīgā
6 kastes R. R. L. 184/9

Rīgā
4 kastes R. L. L. 149/52

Rīga
4 kastes R. R. L. 153/6
5 kastes R. R. L. 157/61 ,

Rīgā
Bikšu lences 1 kaste J. A. 65 Ed. Grube
Vaskota drēbe 3 ķipi K. R. 125, H. R. Gerhard & Hey

192, S. R. 193
Ķemmes un spangas 1 kaste G. H. 881 Ed. Grube ļļ
Manutakturu prece 3 ķīpas M.K.440,442,453 Gerhard &|Hey
Šķiltavas 1 kaste, E. 2129/315 Ed. Grube jy
Lāpstu kāti ; 98 saiņi B. G. Hagen JSrgerisen"'
Sokoiade ļ 62 kastes, N. N. A.S. C. \Nestle & Anglo Swiss
Kondensēts piens ļ 381 kaste, N. A. S. C. f Condensed Milk C-ny
laļas kapājamas mašinas, : 6 kastes, E. F. 102/4 V. Kniep un Verner

roku zāģi H. T. 5761/3

Bērnu milti, šokolāde N. A. S. C. E. S. 2 ka- Nestie & Anglo Swiss
stes bērnu milfi un 36 Condensed Milk C-ny
kastes šokolāde ss^^^^a^rA^

Kondensēts piens N. A. S. C. E. M. Rīgā Nestie & Anglo Swisss
10 kastes Condensed Milk Co.ļ j

Dreijbeņķi i 16 kastes, F. A. S. Brāļi Kross
Audumi, viln kokviln. f 4 ķīpas Mk. 443/46 Gerhard & Heyļ
Kondensēts piens 7 kastes N. B. K. A. . . ,
Tukša muca 1 muca, 1. R. B. P. Bornholdt &"Cot
Amatnieku darba riki 2 kastes, L.&K. 22410/11 . .,||
Benzoes skābais natr. 1 muca, adrese A. Buršurau <& Co.j^ £J
Periodiski izdevumi, svel- 1 paka, adrese: I. F. Virsmanitesta_valodā Myrberg " '
Apiņi ? I paka Aronstein & Co.~"
Reklāmas 1 paka Brit. Russ.&Japan.Trad. Ce.
Cigaretes 4 kastes, E, S. 25/28 Uzrādītājs
Pudeļu korķi 160 vietas, S. R. N. -?——»«=. -^

1/60 . ' j
E ektriski piederumi, ga- 1 paka M. Slavišen ;ft

lsnteriiu pieder,no zīda ķ. s gg
Labība graudos 1 paka, K. K. L. K. K. Lagždiņ '"'
Fotogrāfijas pieder, (fil- 1 paka H. Gisselberg i./Fa R. V.

mas 18 kst) Norruan H . -,.j
Zeķes un cimdi vilnas ļ 1 ķīpa, adrese A. Stanke & Co. \
Ķimikālijas 2 kasies. Akai 223, O. Brāļi Kross i '^Tml. i. m m^fa ~ 3ļ
Papirosi 2 kastes, R. R. L. E. Rīgā, United Baltie Corporation? 338, 337 gggpg
Cigaretes 1 kaste H. T. Charles Hsnsen &*Co.^Kosmētiskas preces, 1 kaste, Teras 18, C. & Gerhard <$: Hey ,^i^3ļ

aptieku preces B. 229 1 kaste, 1 kst.
V. J. & Co 6258, V.
C. 23279 l kaste, R.
M. 84/85 2 kastes

Kinolilmas un šķiedra līme 1 paciņa, 1 kaste Nezināms "'?
Cigaretes 7 kastes, D. S., Rīgā Uzrādītājam;

3 kastes E. B. U. 1S, Konrād Peddiman
29 nn 9.

Linu paraugi 8 paciņas A. Becket
Dažādi paraugi 1 kaste, H. H. 379 Gerhard & Hey
Buljona pulveris 100 kastes Ekko B. Stilling Andersen
Anfin krāsas, 1 kaste, C. L. 305,
Ultra marins 3 kastes, H. L. 644/5 un

730 Brāļi Kross\
Zalpeters 5 m. H. L. 325/29
Cinka vitriols 4 m. C. L. 1/4
Cirvji 2 kastes 30, 32 . ,
Skrūves un eņģes 2 kastes, A.P. N.2982/83
Galantērijas preces 1 paka A. Grube
Papi;a izstrādājumi 1 paka Brāļi Kross
Papif i izstr. un kosme- 1 kaste O. H. 44 J. Raminska, grāmatu tirg.

tiMcas preces E. Dietcman
Tukšs maiss 1 gabals H. P. Mčller
Tabaka lapa?, aditi, viln. 2 pakas Gottscnlk

un kokv. izstr.
Augļu essences saturošas 1 kaste D. H. Jopa IX. Brāļi Kross

spirtu
Kabstas lampu batarejas 9 pak«s, M. B. 1651, 3, Gerhard &£Hey

slapjas 5, A. D. 1653 Yk 6,
H. S. 101, 5/6, 9, 14,
26. 27

Drebēs lietotas un apavi 1 pska E. M. Hughes
Cigaretes 3 kastes, I. S. 22/24. John Laurentc
Mašīnu eļļa S. & Co. 5 muc. DOring & Ziegler
Neapstrādāta tabaka 2 pakas, adrese Ābraham Aronštam;
Ķimikālijas krāsas 2 kastes C. G. 5286/7 Gerhard & Hey
fabska apstrādāta 1 kaste, R. R. L. F. 336 United Bsltic Corp.
Etiķetes 1 kai>t- -, S. Ornkov Herman Berkovitc
Cukura sīrups 1 pudele C. Olsen & Co.
Fmslj kiāsas 1 kaste. B. E. C. Rīga British Latv. Trading &Co.
Viinas audumi 4 ķīpas, B. B. C. Rīga Uzrādītājs
Kokviln. audumi, mēdi- 3 kastes, C. P. L. T. Liebrtchts

krmenti, galent.preces N» 2, J* 4, Jfc 39
K«rbida lampas 1 pak*, adrese L. Jskoson
Drēbju paraugi; kokvilnas \ paka Hans Hiimiller

zclfčs
Vilnas audumi I 1 kaste R. T. C. 500 Ed. Grube
Kvēl Ismpas O. L. 544/49, 6 kastes Brāļi Krcss
K<Us izstrādājumi 2 vietas B. Ch. F. 153
Tēia I 2 kastes C. A. Strommers
Apavi I t ksste, T. S. 102 Jakov Sverlov
Rakstamfs lietas un zī- ; 5 kastes P. K. 101/105 C, Taubert

mešanas instrum.
Papīra izstrādājumi \ 3kastes,!.P.T. 12,18,19 Herman Beikovitc
lapas pusē).
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81 ! 7478 i 501 iv. Dobein 12. dec 1920. g. Hčlsiņforsas
I

82 7479 ' 502 Morso. 12. dec. . Kopenhāgenas
83 7481 | 502i , 12. dec.

84 ! 7584 505 Minos 14. dec. . Hamburgas
85 ! 7576 506 Kurt 15. dec. . Stetines
86 8017 j 123 Pa dzelzsceļu 28- febr. 1921 g. Liepājas
87 8626 { 150 . . 13 martā
88 8683 , 2j Ziegfried 1. janv. . Stetines
89 3335 i 291 Baltabor 3. sept. 1920. g. London &Dancig.
90 841 113 Aron 13. sept. 19:9. g. Siockholmas
91 8930 i 6 Aleksandra 20. janv. 1921. g. Stettincs
92 8950 ; 7 Gauja 20. janv. . Kopenhāgenas
93 8951 10 Haltandia 11. 26. janv. . Rotterdamas
94 8954 10 26 janv.

95 8986 i 11 Dzelzsceļu 8. janv. 1921. g. i Liepājas
' 96 8999 43 . 24. jnnv. . ,

97 9007 88 . 15. febr.
98 9020 ,116 28. febr.

99 9022 116 28. febr.
100 9038 123 . 28. febr.
101 8981 2 . 2. janv.

102 8693 2 Zigfrīed 1. janv. . Stetines
103 8689 ; 21 . 1. janv.
104 8116 511:Renota 20. dec. 1920. g.
105 7978 127| Dzelzsceļu 2. martā 1921. g. Liepājas
106 719 16' . 17. martā 1920. g.
107 619 39 11. febr. . Kaunas

108 756 i 11 Aegir 14. martā 1920 g. , Kopenhāgenas

109 5940 513 Indian Bridg 20. dec. . Nev-York
110 7009 506 Kurt 15. dec. . Stettīnes
111 4414 445 Mrnerva 28. okt. . Heisiuforsas
112 273 144 Ziegfriad 28. sept. 1919. g. Stokholmas
113 274 113 Atori 13. sept. . Stokholmas
114 607 1 Eric Petersen 6. janv. 1920. g. Bordo
115 841 113 Aron 13. sept. 1919. g. Stockholmas
116 1933 Dzelzsceļu 5. jun. 1920 g.

117 1453 209 Elisa 27. ļun. . Kopenhāgenas

118 * 1035 152 Skane 10. jul. . Kopenhāgenas
119 581 1 Eric Petersen 6. janv. , Bordo
120 885 50 Navigator 17. apr. 1921%. Londonas
121 mut. 565 gr.

24 b Dzelzsceļu 9. jun. , Vācijas
122 1159 287 Dzelzsceļu 2?.. apr. . Liepājas
123 2477 69 Attiia 29. apr. . Karalaučiem
124 1485 38 Marie 11. apr. . Reveles
125 1640 i 19 Aleksandra 27. martā . Stetines

'
126 3891 ; 440 Sirius 26. okt 1920. g. Stetines
127 1810 ! 57 Eibe 21. apr. 1921. g. Lubekas

128 1941 ļ 163 Dzelzsceļu 17. martā . Liepājas
129 2727 [ 36 Spitcberg 10. apr. . Kopenhāgenas

130 2883 , 33 Vendzyssel 7. apr. , Kopenhāgenas
131 2936 ļ 241 Dzelzsceļu 8. apr. . Liepājas .?

132 3897 159 Ostsee 7. jun. . Stetines
133 21003 482 Dzelzsceļu 5. aug. . Priekules

134 36076 284 Pomrnerscher Greii 18. jul . Karalaučiem

%
. .. Uz kāda vārda prece

Pieču nosaukums Zīmes un vietu skaits pienākuse

' ; 87 ķIpas, L. S. L. 4527, Chr. Backmann & Co.

h SLUk o K Osters Kompagnit
Zi, iSsea2 e« C. J. Nyba;g
Tabaka, cigaretes, kon- 1 kaste, adrese

densēts piens, vīģes
augļi t h M. 759 Gerhard & Hey

Voiioka adas ' Ķ*' ' -'i^eo/o Kniep & Verner
Spirta Ott ***%*«

C W" U53
'a. Stanke & Co

Drāts izstrādājumi , '£ h o L 796a Brāļi Kross
Galanter. preces (pīpes) 1 paka. «• "\'aoa,/.
2elant-.na papīrs & 200

'gabalu Baron Nolkcn. AngļuMissij
Patronas !, f'John E. Lindai
Mājas mantas ļ4 v;e,as «. , _, Gerhard & Hey
AP avi 1 .,. a Rilkovitc Hagen Jdrgensen
Cepures drēbes paka A. Bilkovitc

V- *fekublņ
B

Zuperfosfats 1 «»"« „ ^j Munninghoff
Augļu essences ar spirta 3 kastes P. S>. w>/w

JSStg&r* ?lS^S*2&K VaIr&cTrad,gCo

Emaljētu lampu sirmi 5 * /;,&* J?* ^' *«*

1151**
Elektr. kab. batar. 2 kst. R. H E. 7154/5 BJ'i Kro»

«iforu CTiteles 1 kst. D. S. Q. Ns 60 t-d- uruoe

Irņu mStSn stērķeles, 44 vietas adrese Hagen Jorgensen

pupss, zivju konzervi,

KrepVSrr"2 kst. M. <- 3275/76 Brāļi Kross
Kreppapīra

^ ^m34 grafi Kross

Dre z* preces 192 kst. E. H. Gerhard & Hey

Dāv
'

nas 1 fct. E. P. 1730 Hagen Jdrgensen

Cigar " papirosi 13 kst., dažādi NŠNŠ Ho d grefe

Cigāri papirosi, tabaka 126 kst H. & Co T N Holdtgrele
s F F

281 kst. un 243 kst.
K L

Dāvanas 3 kastes, A. L. C. L 41, Hagen Jorgensen
43, 47

Dāvanas 1 kaste, Ns 110 Gerhard & Hey
Kungu uzvalki 2 kastes, G H. V., 1/2 Donng & C.egler
Jumta pape ' 800 ruļļi Gerhard & Hey

Ziepju pulveris 98 kastes, adrese Vittrocķ S e.cher

Z^pju pulveris 60 kastes, adrese Vittrock Sleicher
Lāpstas 49325 gabali Centrāla sav. .Konzums"
Mājas mantas 14 vietas John E. Lindahl
Aptieku preces, 1 kaste. G. G. 39 Brāļi Kross
Kosmetisk. preces H. G. A. 1/4—4 k.

H. A C. 10—1 pk. l

Dāvanas 1 kaste, 92 — B. Mandau Hagen Jdrgensen
1kaste, Ns83, BettigŠapiro

Cigaretes 2 kastes, S. R. G. J. Hansmsņa
Zāģi 242 pakas Centrāla sav. .Konzums*
Kondensēts piens 139 k. adrese Nestie Anglo Sviss Cond.

Milk Company.
Sudraba lietas 7 gab. Davilc
Audumi ar māksi, zīdu 1 paka, M. R. 8 c. d. Ed. Grube
M'šas 50 gabali Apgādības ministr.
Apavi 1 kaste, U. S. M. 31 Gerhard & Hey
Msšinu daļss 1 kaste, M. L 51703, E. Buck & Co.

5 kst. M. L. 51704/2—6
Porcelāna gaida figūras 1 kaste, C S. 8676 Oskar Hartmann
Metāla pulksteņu ķēdes 15 gab. M. F. H. Fr Meyera dēls

I.
Aparāti no dzelzs. 5 kastes, F. M. 9784/8 Gerhard & Hey
Vilna nc-ipstrād. 25 ķīpas, K. B._-B. Schenker & Co.

K. B. I.
S. 1. K. J.

I.
Kažok ādu preces I paka, adrese Pad. Kiiev. tirdzn. priekšst
Urodonal Chotelain 10 glāzes, 1 kaste, John Ed. Grube

Ikner
Montekristo šautene 1 paka, G. L. Ia. Ed. Grube
Zā'oiki, alkoholiski dzē- 1 paka, I kaste i Saņēmējs nav zināms

rieni
Jumta pape darvota 1 rullis Saņēmējs nav zināms

Kandejas pārzinis: (paraksts). 2
Import nodaļas vadītājs v.: Apiņš.

|

Rīgas apgabali. 3. civiinodaļa

pamatojoties uz 1920. g. 18. marta li-
kuma par vienīgo maksāšanas līdzekli
un civ. proc. Iik. 2080. un 2062. p.p.
ievērojot Jēkaba Otto lūgumu un savu
lēmumu 1923 _ gada 23. janvārī paziņo,
ka lūdzējs Jēkabs Otto uz obligācijas
par 2,000 ibļ., apstiprinātas vispirms
1891. g. 5. novembrī zem Ns 790, uz
nekustama īpašuma Rīgā, 4. hia. iec.
zem zemes grāmatu reģistra Ns 950,
ro kuras dzēsta 1901. g. 9. janvārī un
pārvesta uz nekustama īpašuma Rīgas
4. hip. iec. zem zemes grāmatu reģistra
Nš 1916, izd. no Rūdolfa Indriķa dēla
Fleisnera un Emmas Kārļa m. Fleisner
par labu Ferdinandam Teodora d. En-
gelhardam, kura pārgājusi uz Robertu
Johana d. Lozbergu, ka blankocesio-
naru, kurš viņu ir atkal cedējis blanko,
— ir iemaksājis tiesas depozītā Ls 42,67,
deļ augšā min. obligācijas kapitāla un
procentu dzēšanas.

Tāpēc apgsbaltissas 3. civilnodaļs
uzaicina visas personas, kujāra būtu
tiesības uz augšā gprādīto obligāciju,
pieteikties tiesā viena mēneša laikā
skaitot no dienas, kad šis sludinājums
iespjests .Valdības Vēstnesī*, ua
aizrāda, ka ļa Sīs personas not. 1aika
nepieteiksies, parādu atzīs par samaksātu
un lūdzējam dos tiesībuprasP hipotēkas
dzēšanu zemes granātā.

Rīgā, 30. janvārī 1923. g. t& 1114

Priekšsēd. v. A. Veidners.
Sekretārs A. Ksive.

Risas apga&altlssas 3. civilnod
pamatojoties uz civ. proc. Iik. 2060. un
2062. p. p., ievērojot Helenes Keller,
dzim. Ivancv, pilnvarnieka zv. adv. Ni-
kolaja Sperlinga lūgumu un savu lē-
mumu 1923. g. 23. janvārī paziņo, k*
pēc lūdzējas Helenes Keller, dz. Iva-
nov, pilnvarnieka zvēr. adv. Nikolaja

Sperlinga ^iņoju^ra, pa kera laiku gaim-
šas zudumā Rīgas diskonto bankai no-
dotas glabāšanā sekošas obligācijas.

1) par 18,000 r., apstiprināta 1909. g.
9. febr. zem N» 207, uz nekustama
īpašuma Rīgā, 2. hip. iec. zem zemes
grāmatu reģ. Ns 452, izd. no Augustes
Augusta m. Erhardi, dzim. Melcer, par
labu Augustam Jāņa d. Kelleram:

2) par_ 2,500 r, iagrosēta 1907. g.
31. jūlija zem Ns 817, uz nekustama
īpašuma Rīga, 3. hp. iec. zem zemes
framatu reģ. Nš 195, izd. no Hirfa
Smuļa d. Rabinoviča par labu Lūcijai
Lavisei Idai Adelei Ernesta m. f. Hen-
ning, kura pārgājusi uz Augustu Ivana
d. Kelleri;

3) par 5,000 r., ingrcsēta 1907. g.
31. jūlija zem Ns 818, uz ta paša neku-
stama īpašuma, izd. no Hitīa. Šmuta d.
Rabinoviča par labu Ernestam Andreja
d. f. Henningam, kura pārgājusi uz
Augustu Ivana d. Kelleri;

4) par 2,500 r., ingrosēta 1907. g.
3 i. jūlija zem J* 819, uz ta paša neku-
stama īpašuma, izd. no Hiiša Šmula d,
Rabinoviča par labu Johannai Ernai Ka-
trinei Ernesta ra. f. Hennlng, kura pār-
gājusi uz Augustu Ivana d. Kelleri.

Tāpēc apgabaltiesas 3. civiinodaļa uz-
aicina visas personas, kuram būtu tie-
sības uz augša aprādīt, obligācijām, pie-
teikties tiesā sešu mēnešu laikā,
skaitot no dienas, kad šis sludinājums
iespiests .Vaid. Vēstn.*, an aizrāda, ka ja
šīs personas noteiktā laikā nepieteik-
sies, _obiigacijas atzīs par zudušām un
lūdzējam izdos obligāciju dublikātus,
kuri izpildīs oriģinālu vietu.

Rīgā. 30 janvārī 1923. g. Ns 1347
Priekšsēd. v. A. V e i d n e r s.

S*kp?t«rs a. X n i v f

Zemītes pag. valde izsludina p>.r
nederīgu, kā nozudušu, Latv. iekšz.
pasi, izd. na šīs pag. valdes 5. maijā
1920. g. zem Ns 31 uz Jāņa Jēkaba d.
Ēveles v. 1035

Rīgas apgabali 3. civiinodaļa
pamatojoties uz 1920. g. 18. marta Iik.
oar vienīgo maksāšanas līdzekli un civ
foc_ Hk 2060. un 2062. p. p„ ievērojot

Jēkaba Otto-lūgumu un šāvu lemimu
1923. g. 23 janvārī paziņo, ka lūdzējs
Jēkabs Otto uz obligācijas par 3,100 rapstiorinātas 1901. g. 9. janvārī zem
Ns 27, uz nekustama īpašuma Rīgi, 4.hip. lec. zem zemes grāmitu reģ.
r* 1916, izd. no Christofora Ēvaldi d
Kaudze oar laba Johanam Rūdolfam
L. V

a F!eisneram, kurš viņu cedējis
ci, ?' ~ !f iemaksājis tiesas depoaitā
M latus, dēļ au^šā minētās obligācijas
kapitāla un nrocentu dzēšanas.

Tapec apgabaltiesa? 3. civiinodaļa uz-Mcim visas r>monas. kurām būtu tie,
Jibas « augša aprādīto obligaciīuoieteikties tiesā viena mēness laikāsicaitot no dienas, kad šis sludinājumsieap-eits .Valdības Vēstnesī', m „__.
LI.?./8ia Ss Personas not. laiks ne-ņetejkataķ parādu atzis par dzēstļlunmdzeiam dos tiesību prasīt hipotēkasdzēšanu zemes grāmatā.

Rīgā, 30. janvāri 1923. g. Nš 1112
Priekšsēd. v. A. Veidners

Sekretārs A. Kalve.

7«ni*e> Pas.^ldē^lulimrp7r^fc dengu nozaudētu zirgu pasi i"d
^to.^"

19-

nrartāS ' l92ag:

uz viS-,LPJi
{S- -

an ,m Il,ra d- Kurbim
^ecu, i ars. 4 vērš. augstu, kuru vēiāfcnopircis Miķelis Miķļ, d Strāderis

VTl^t:*^ ^^nTpaTnT
„„ , "Su noz tdusu zirga pasi i/d

^^SVf^^Smm u7" vinL „? } -e,bam Zolotuchi-
k„n, X-< ņa!Ti P' eilerošo sarkanu zirgu
fckivnopirci%Vilis At» <l fS:
muls

Zem,tes Pa«asta Kukšu
1032

Rozentovas pag. valde izsludina
par nederigu, kā nozaudētu Latv. iekšz.
pasi, izd. no šīs pag. valdes 16. jun.
1921. g. zem Nš 126 uz pilsoņa Jāņa
Aloza d. Beleviča v 1896

Zemītes pag. valde izsludina par ne-
derīgu, kā nozudušu zirga pasi,

izd no Kandavas pag. valdes 6. aprilī
1921. g. zem Ns 6 46 grafam Aleksan-
dram Koškulam uz viņam piederošo
melnu zirgu: 2 arš. 2 vērš. augstu, kuru
24 oktobrī 1922. g. nopircis Ernests
Freimanis, dziv. Zemītes pagastā Kalēju
?22i 1034

Kalētu pag. vaids. Liepājas apr., iz-
sludina par nederīgu, kā nozaudētu

zirgi pasi, izd. no šīs pag. valdes
'.JUI,li! 1920. g. zem Nš 227, uz
Miķeli Gatiše vārdi.
»oku pag. valde izsludina par ne-
To der!Su,,^tv . pasi, izd. no viņas19. marta 1920. g. zem Nš 256 uz Leon-
tines Karļa meitas Ezer vārda, kā pa-
zudušu. *2

_

ļfo ku pag. valde, Valmieras apr.,
?Q9n

Z'T'^'Vas 17- martā
I?,!?' 5' I™ m m uz Aug«sta Au-gusta d. Sverc v. izdota Latvijas pasegamsl zudībā un tamdēļ skaitāma parnederīgu. *^

nreiļu pag. valde ar šo izsludina parr nederīgiem kā nozaudētus sekošusno sīs pag. valdes izd. dokumentus:l) iekšz. pasi, izd. 8. nov 1920 e

Čanovt l!*^J-i-2ff 5:

Pa^afvPa8''**571 uz AnnM

3) iekšz. pasi, izd, 22. okt 1920 ew;.i,*«w ^" ^f
4) iekšz. pisi, izd. 10. aug 1921 s

banal 2653 "°"Pitera <' «u

*^__^23,Jelgavas apļ^S
pamatodamās Uz m° *«6to
lēmumu, uzaicina ,Sa g-8.^
roitas atrodas šādi, i» J*'*»*,Lta-n piederošā JelgiJaJļfSi

korob, akt.: n '«? 2«m ^*Hgums, pēc karaV f„>^šanas ,umaa ail.kSSf^-kft
starp Ģedertui Eileibl? *l, >
Z-/ertu, korob. 1%1 a ?," 16
Ns 860 un 2) .biS" V«»S
Jāņa Zīvērta uz ]&<
dīibiedr. vārdu par innn savS?l.aOZ-g-S^ s.pt.LmRh.Stiesa viena m a „?'««*,
skaitot no sludinājuma' ' Ndrenas Valdības Vēstai.Wiesniedzot minētos aS'i" ^; diaozīt. kapitāla un omr ?'- ī
iemaksātos :549 rbļ P Ia(la

^Ja minētā termiņā Mtsmegs tiesa atzīs par4
a 's fc

un lūdz. Krišjānim Ziveftl^s.bu prasīt šā parāda S'Ht grāmatas. iesa|W
^Jelgavā, 10.janv . 1923 ļ

Priekšsēdētāja v A i ^1
! SeķretanZsn,;.''':

Rlgas 5:-^īeS^saskaņa ar civ . proc. iik %u7M2051. un 2079 . p. p L^11
:»^1919. g. 13. martalf£ tāZizuna-i un mrušās 1920 p oV *iAnnas Z lžunas i?.mantojums, un uzaicina visus J^iļ uz so mantojumu vai sakarā ' a I»

ļsibas ka mantiniekiem , bL,> «
fideikomisarijiem , kreditoriem *

j pieteikt sīs tiesības miertiesnesim i-
ļ menesu laika, skaitot no šī MM
iespiešanas dienas .Vaid. Vēstnesi-faJa minētās personas savas ii»_augšminēta termiņā nepieteiks , \S>tiks atzītas ka sīs tiesības zaudēja

Rīga, 18. janvārī 1923. g. j_f;
^.jejtiesrļešaj^O^ļE

Saldus iēčiTkļalriierlie sTpamatojoties uz 59., 846.—844.,ļp
krim. proc. likuma unsavu 1M28. janvāra lēmumu meklē Ansi i 1
«Indru, čigānu, & g. vecu, pjJH
vieta nav zināma, kurš tiek a»i»*
uz sod. Iik 138 p. >

Visas iestādes un personas, ],?'"
meklējamā Gindratagadējakvieta būtu zināma, tiek lūgtas paj
par to miertiesnesim Saldū, StoīS
ielā >fe la.

Miertiesnesis J. Tteililr-?
Sekretāra v. i. (paraksti),

ļ Saldus iecirkņa miertiesnei
ļ pamatojoties uz krim. pioc. litfc

^
846—844 p.p. un savu 1923.

g,
!iļr

ļ vara lēmumu meklē Kārli Aiii a«
!Tiesnesi, 50 g. vecu, piederito Šfl
nav zināma, kujrš tiek apvatolipē
sod. Iik. 58). p. 1. d.|Visasiestādes unpersonas,?_*
meklējamā Tiesneša tagadējā $PTl
vieta būtu zināma, tieklūgtasfi:*i paziņot Saldus ;ec. miertiesnešu l«ļ

I Saldū. Vs

Miertiesnesis J. Treiliti
l Sekretāra v. i. (pārak* »n

Dassailnpi.pl fiiLn,
Kruslplif! tl

ziņo, ka 4. maijā 1923. g. (*
10 rītā Krustpilī, Wji»
Ns 9, tiks ___

ptrUeiausiraMi ī
zemāk aprakstīta Smullim 1

ļ pieJeroia

== HliJi»^-;
par 7500 rbļ. ka(a peļņasw*__

'maksāšanu ar i«/o no !?!«'
;

ra
[saskaņā ar Daugavpils ip*.»* «pi
īprktora raks-.u no 8. maija m\ j
i Ns 3034. . bas

Koka māja būvēta tpBā*&-*v
atpakaļ, mājas garsmti» u
platuma 3 arS,vlen»ta'a,J*, »«

8 pēdas, segta ar skauta « ( «g
atronīs 14 vienkāršu logu w ' «*

Pilsoņi, kuri vēlas pWļ# aļi
giem, tiek lūgti iegadāties

.dokumentus no tieslietu *J^
to, ka tiem jr tiesības «z n g., Rl ,
pašuma iegūšanu, oez*v,torgiem netiks pielaisti. , 3fJc

Solīšana sāksies no M* *
?

.

Dnss?^-7xrvī^'^Stalbes pag. valde J» !f ein ,
derīgu, ka noz'ude.u Ui

^
, ļgj.

no Dauguju P^-
V
^t-,

1920. g. zem Ns 261 tf W ,

Vttoriņa v- -j--^ «»b:
' D^u^lsnas P^f°\i,

izsludina par nederīgiem, .1
šādus dokumentus: n0 ķ «'«

i) iekšzemes pas', izfl '
^ **

valdes 9 jul 1920-8- gv. e''
Hemiines Petep«i

j^
zirga pasi, izd. r»ļ W» ,efl
valdes 28. aprih 19» fr M
uz Šķerberga vārda, m $ $?j,
šanas dēļ pārgājusi r*

^īnašumā. <-C^\A m

PBKkotū un fmķ %
pēc linansu rn'« fF2,
paraugiem (skat ss s»j, f fcu,
dibM vafrtipo^'*



pilsētas bāriņu tiesai. Šo lēmumu pu-
blicēt civ. proc. Iik. 1944. p paredzētā
ki-tiba.

Rīgā, 30. jinvarī 1923. g.
ļ Priekšsēdētāja v. A. Veidners.

Sekretārs A. Kalve .
Rīgas apgabalt 3. civiinodaļa,
atklātā tiesas sēdē 23. janvāri 1923. g
izklausīja Jāņa Mārča dēla K n ē ž a
lūgumu dēļ hipotekarisko pirādu dzē-
šanas, nolēma: atzīt par s^nuksātā a
sekošas pfscas uz Jānim Mārča d. Knē-
žam piederošo no Cēsu apriņķa Ruckas
muižas atdalīto zemiieku zemes gabilu
zemes grāmatu reģistrācijas Ns 34 sē-
juma ar reģ Ms 4956 apzīmēto zem-
nieku māju Skidre JMš 1 — 13. maijā
1913. g. ar Ns 621 apstiorinātas ;>rasībts

par labu: J) Pēterim Mārča dēlam Knē-
žam suma * viens tukstots pieci simti
(1510) rbļ., 2) Alvinai Mirča m. Knēže
sumā piecisimti (SOD) rbļ.; 3\ Karlīnei
Mārča m. Kiberman, dz. Knēže sumā
piecisimti (500) rbļ.; 4) Kristinei Mārča
m. Rudzīt, dz Knēže sumā piecisimti
(500)rbļ.; 5) Marianri Knēže, dz. Ronis,
sumā piecisinti (500) rbļ.; II. izdot
lūdzējam pēc piecu jātu kancleias aklu
nodevu maksas šī lēmuma norakstu ie-
sniegšanai Cēsa-Valk«s zemes grāmatās,
deļ hipotekarisko parādu dzēšanas remes
grāmatas. 111. šo lēmum i publicēt ci v.
ties. Iik. 2086. p. paredzētā kārtībā.

Rīgā, 30. janv. 1923. g. Ms 637
Priekšsēdei, v. Veidners.

Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabalt. 3. civilnoda 'a,
atklātā tiesas sēde 23. janvārī 1323. g.
izklausīja mir. Pētefa Jāņa d. Āboltiņa
mantojuma masas aizgādni Dāvā Arša
d. Ozola lūgumu dēļ hipotekarisko parāda
dzēšanas, nolēma: 1) atzīt par sa-
maksātu obligāciju par 2800 rbļ, apstip-
rinātu 26. maija 1908. g., zem J* 286,
uz mir. Pētefa Jāņn d. Āboltiņa manto-
juma masai piederošo nekustamo īpaš imu
Valkas apr., Ikšķiles muižas zemn. Lej is-
Slinķe N» 12 mājām zem zemes grāmatu
reģ. N° 2639, izdotu no Pētefa Jāņa d
Āboltiņa Emilam Emila dēlam f. Voifam
par labu; 2) izdot lūdzējam šī lēmuma
norakstu pēc 1 lata kanclejas aktu no-
dokļa samaksas iesniegšanai Cēsu-Valkas
zem-s grāmatu nodaļai dēļ hipotēkas
dzēšanas; 3) šo lēmumu publicēt civ.
ties. Iik. 2086. p. paredzētā kāitībā.

Rīgā, 30. janvārī 1923. g. Ws 916
Priekšsēdētāja v. A. Veidners.

Sekretārs A. Kaive

Ti.,ym apgabalt- S- oivitnod^H,
a dv. ties. tik. 1987.. 1ļļft!.—*JJŪ|*. m
S)"3. p.p. nnBait. ptlvattī-si 'soa liii. p
pamata, az Līzes P a u c i t lūguma uz-
%lc\n& visas personas, kafāss is ksat
«34as pretenzijas, siridi *ti ieraaas »f«t
?aī ties? 23. janvārī 1823 >». publicēto
10, aprili 19!9. g. Valmierļ mirušāKārļa
Pētefa d. P a u c i ša (Paaca) testa-
mentu, kā ari vtaas ^cnonm, raršim '?
'«aut ksdas i?esībaa «x mir. Kārļa Pauciša
usfsfojumu »al sakarā s? šo antojamu;
",& T!*T»Hfsittfcietn, ieffsto. tijieni, S-Wkora?*
sariem, s'/ā»! 'evē'iem '.. i., plehlk'
tava» tiesības, aseteaaijas ?a Nsrsnat
ssiicētai ttesial ? e 5 a -??? i n £ i u laiks" ,
iksilot 09 fi siaidJaSļunia issoi«I^.ļas
feņas .VaMibss ^esfnesi*.

Ja tas minēts teosiĢā nebūs isdarlts.
ad raiaētās perstsnas «iSsfs kā SttcfkeSā*
io leranāra an statJflējaS"* ssvas Uas^as,
bet testamentu pMtedteis par Hku-
rnfpn snē'v* gājuša.

Rīgā, 25 janvāri 1923 g. JNš 131C
Priekšsēd. v. A. Veidners.

Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. cMlnod.,
iz civ. ties. Iik. 1967., 2011.-2014. un
2079. p.p. un Balt. privāttiesību kop.
2451. p. pamata uz testamenta izp.
T. Hermana lūgumu uzaicina visas per-
sonas, kurām ir kaut kādas pretenzijas,
strīdi vai ierunas pret šai tiesā 16. au-
gustā 1922. g. publicēto 5 jūnijā 1912. g.,
Rīga mirušās Amālijas Ferdinanda ra.
H a a r m a n, dzim. Roessler, testamentu,
kā arī visas personas, kufam ir kaut
kādas tiesības uz mirušās Amālijas
Hasrman mantojumu vai sakara ar šo
mantojumu, kā mantiniekiem, legatari-
jiem, fideikomisarijiem, parāddevējiem
un t. t., pieteikt savas tiesības, pre-
tenzijas un ierunas minētai tiesai sešu
mēnešu laikā, skaitot no šī sludi-
nājuma iespiešanas dienas .Valdības
Vēstnesī".

Ja tas minēta termiņā nebūs izdarīts,
iad minētās personas atzīs ka atteikušās
io ierunām un zaudējušas savas tiesības,
^et testamentu pasludinās par likumīgā
spēkā gājušu.

Rīgā, 27. janvāri 1923, g. Ns 754
Priekšsēd. v. A. Blumentals.

Sekretārs A. Kalve.

Liepājas apgabaltiesa
uz sava 15. jauvaf* 1923. g. lēmuma
pamata uzaicina 1. oktobrī 1922. g., Ziras
pagastā mirušā Kārļa P 1e i n i c a
mantiniekus, kreditorus, legatarus, fidei-
komisarus un visas citas personas, kam
varētu būt kādas tiesības vai prasības
uz atstāto mantojumu, pieteikt viņas
tiesai sešu mēnešu laika, skaitot
no sludinājuma iespiešanas dienas .Val-
dības Vēstnesī".

Tiesības un prasības, par kuram ne-
būs paziņots tiesai minētā laikā, tiks
atzītas par zaudētām uz visiem laikiem.

Liepājā, 23 janv. 1923. g. Nš 382-1/23
Priekšsēd. b. V. B i e n e n št a m s.

Sekretāra v. i. Q. J a n s o n s.

-Rīgas apgabaltiesas 3. civilnod.,
a civ. ties. Iik. 2011., 2014. un 2019.
X p, pamata paziņo, ka pēc 1919. g,

31. marta Maskava miruša Dr. med.
Gustava Friča dēla B e 1 d a u
ir atklāts mantojums un uzaicina, kam
ir uz šo mantoj., vai sakarā ar to,
tiesības ka mantiniekiem, legatarijiera,
!''deikoraisarijiem, kreditoriem un t. t.,
oieteikt Šīs tiesības min. tiesai s e i u
asēnešu laikā, skaitot no šī sludinājuma
«spiešanas dienas.

Ja min. personas savas tiesības augša
īsradits termiņā nepieteiks, tad viņas
tUis kā šīs tiesības zaudējušas

Rīgā. 24 janvāri 1923. g. Ns 1369
Priekšsēd. v. A. B1 u m e n t a 1s.

Sekretārs A K * 1y e.

Rīgas apgabalt. 3. civtl <odaļa,
iz civ. ties. Iik. 2011., 2014. un
2019. p.p. pamata paziņo, ka pēc 1919 g.
12. aprili Cēsīs mirušā Friča
Andreja dēla Beldau
ir atklāts mantojums, un uzaicina, kam
ir uz šo mantojumu, vai sakarā ar
to, tiesības kā mantiniekiem, legata-
rijiem, fideikomisarijiem, kreditoriem
un t. t., pieteikt šīs tiesības minētai
tiesai sešu mēnešu laika, skaitot no šī
sludinājuma iespiešanas dienas.

Ja minētās personas savas tiesības
mgša uzrādītā termiņā nepieteiks, tad

viņas atzīs kā šīs tiesības zaudējušas;
%i$ti, 24. janvārī IS13 g, Nš 1370

Priekšsēd. v. A. Blumentals.
Sekretārs A. Kaive.

%ĪQU3 apgabaltiesas 3. civifn.
nclv. ties. iik. 2011., 2014.un 2019. p.p.
pamata' paziņo, ka pēc 1921. g, 9
maijā Salas pag. mirušā Stūrmaņu mājas
īpašnieka Pētera Mārtiņa dēla
? ā v u 1 a ir atklāts mantojums
m uzaicina, kam ir uz šo mantojums
/ai sakarā ar to tiesības kā mantinie-
kiem, legatarijiem, iīdeikomisarijlem,
*feditoršesn un t. t., pieteikt šīs tiesības
aiKētai tiesai sešu mēneša laikā, skaitot
30 šī sludinājuma iespielarsss dienas.

Ja minētās personas savas tiesības
Mgša uzrādītā termiņa nepieteiks, tad
??'iaas atzīs kā šīs tiesības zaudējušas.

Rīgā, 25. janvārī 1923. g. Ns 975
Priekšsēd. v. Veidners.

Sekretāri! A K n I v e

Rīgas apgabalt. 3. civiinodaļa
iz civ. ties. Iik. 2011., 2014. un 2019.
pp. pamata paziņo, ka pec 1916. g.
8 martā Raunas pag. .Grotēs" mirušā
Pētefa Jēkaba dēla Rausis ir at-
klāts mantojums, un uzaicina, kam ir uz
šo mantojumu, vai sakarā ar to tiesības
kā mantiniekiem, legatarijiem, fideikomi-
sarijiem, kreditoriem un t. t., pieteikt
šīs tiesības minētai tiesai sešu mē-
nešu laikā, skaitot no šī sludinājuma
iespiešanas dienas.

Ja minētās personas savas tiesības
augšā uzrādītā termiņa nepieteļks, tad
viņas atzīs ka šīs tiesības zaudējušas.

Rīgā, 25. janvārī 1923, g. Ns 1364
Priekšsēd. v. Veidners.

Sekretārs A. Kalve.

R'tgas apgabaltiesas 3. civilnod.
vs.civ. ties. Iik. 2011.. 2014. un 2019
iv p. pamata paziņo

^
ka pēc 1918. g,

oktobra mēnesī Odesa mirušā Onufrija
Leopolda Nikolaja Roberta dēla Chme-
levska ir atklāts mantojums, un
izaicina persouas, kam Ir uz šo manto-
ļumu vai sakarā ar to kādas tiesības,
s-I mantiniekiem, legatarijiem, iideikomi-
eāriiiem, kreditoriem is. i, t., piešeiktfts
tiesības sešu mēnešu talkā minētai
tiesai, skaitot no šī 'sludinājuma
^.spiešanas dienas.

!a minētās personas savas tiesības
«ugšā uzrādītā termiņā nepieteiks, tad
-'iņss atzīs kā šīs tiesības zaudējušas.

Rīgā, 25. janvāri 1953. g. Nš 970
Priekšsēdētāja v. Veidners.

Sekretārs A. K I v e

Rīgas apgabalt. 3. civiinodaļa
uz civ. ties. Iik. 2011., 2014._ un 2019.
p. p. pamata paziņo, ka pec 1904. g.
23. jūlijā Subates dr.mdzē miruša Leon-
barda Gotharda Ernesta ton Bēning-
hauzen-Budberga ir atklāts manto-
jums, un uzaicina, kam ir uz šo manto-
jumu, vai sakarā ar to tiesības kā
mantiniekiem, legatarijiem, iideikomisa-
tijiem, kreditoriem un t. t, pieteikt šīs
tiesības minētai tiesai sešu mēnešu
laikā, skaitot no šī sludinājuma iespie-
ianas dienas.

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

Rīgā, 27. janvārī 1923. g. >S 1211

Priekšsēd. v. A. Blumentals.
Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabalt. 3. civ. nod.
uz civ. ties. Iik. 2011., 2014. un
2019 p.p. pamata paziņo, ka pec _ 922. g.
23. decembrī Rīga mirušā Pētera
Šķērsta dēla Talberga ir
atklāts mantojums, un uzaicina, kam
ir uz šo mantojumu, vai sakara
h to tiesības ka mantiniekiem,
legatarijiem, fideikomisarijiem, kredito-
riem un t. t., pieteikt šīs tiesības
minētai tiesai sešu mēnešu laikā, skaitot
no šī sludinājuma iespiešanas dienas.

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

Rīgā, 24. janvārī 1923. g. Nš 1391
Priekšsēd. v. A. Blumentals.

Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabalt. 3. civiinodaļa
uz civ. ties. Iik. 2011., 2014. un 2019.
p. p. pamata paziņo, ka pēc 1922. g.
22. novembrī Rīgā mirušās Annas Vil-
helmīnes Malvinas Kārļa meitas
K s j un i n, dzim. A n d r e c,
ir atklāts mantojums un uzaicina
kam ir uz šo mantojumu, vai sakarā ar
to, tiesības kā mantin., legatarijiem,
fideikomisarijiem, kreditoriem un t. t.,
pieteikt šīs tiesības minētai tiesai
sešu_ mēnešu laikā, skaitot no šī
sludinājuma iespiešanas dienas.

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

Rīgā, 25 janvārī 1923. g. J* 1335
Priekšsēdētāja v. Veidners.

SeVrei**» * , K s i v *

Jelgavu apialiāltiisās reģistrācijas nesala
pamatodamās uz civ. ties. Iik. 1460p.
paziņo, ka minētā tiesa civilnodaļas
29. janvāra 1923. g. atklātā sjdē noēma
reģistrēt: .Elejas savstarpējas uguns-
apdrošināšanas biedrību", ievedot viņu
kooperatīvu sabiedrību reģistra pirmajā
daļā.

Biedrības valdes sēdeklis atrodas
Elejas pagasta namā.

Jelgavā, 30. janvārī 1923. g.
«egistr. noc'ajas rārzinis

V. Skudre.
Sekretāre r> p i. D. Lešinskijs.

ielsavas apgabaltiesas reģistrācijas sadala
pamatodamās uz civ. ties. Iik. 1460". p.
paziņo, ka minēta tiesa civilnodaļas
29. janvāra 1923. g atklātā sēdē nolēma
reģistrēt: .Matkules pagasta savstarpējo
ugunsapdrošināšanas biedrību", ievedot
viņu kooperatīvu sabiedrību reģistra pir-
majā daļā.

Biedrības valdes sēdeklis atrodas
Tojatos, pie Sabiles.

Jelgavā, 30. janvārī 1923. g.
Reģistrācijas nodaļas pārzinis

V. Skudre.
Sekretāra p. p. i. D. Lešinskijs.

Jelgavas apgabaltiesa
a civ. ties. kārt. 1967., 2011., 2014. un
2079. p. p. pamata uzaicina visus, kam
būtu uz 6. martā 1919. g., mirušās
Jēkabmiestā, Kariines Bruneniek
atstato mantojumu kādas tiesības kā
mantiniekiem, legatariem, fidetkomisa-
riem, kreditoriem u. t. t., pieteikt savas
tiesības šai tiesai sešu mēnešu
laikā, skaitot no sludinājuma iespie-
šanas dienas.

Termiņa nepieteiktas tiesības ieska-
tīs par spēku zaudējušām.

Jelgavā, 29. janv. 1923. g. L. Ns 41/23
Priekšsēdētāja v. A. L a u k e.

Sekretārs Zandersons.

Jelgavas apgabaltiesa,
« civ. ties. Iik 293., 301. un 309> pņ.
ii*«sta uzaicina Lati R e i z e r, dzim.

Kalis, ka;as dzīves vieta nsziiama, če-
tru mēnešu laikā ierastie* šai tieši
saņemt norakstus no viņas vīra Ernesta
R e i z e r a iesūdzības raksta, viņu lau-
lības šķiršanas lietā un no pielikumiem
un uzdot savu dzīves vietu Jelgavas
pilsētā.

Ja minēta laika aklsstaS neierastos,
lata noliks uz terminu un iespriedis bes
Sņr.s klātbūtnes, Ja ieradīsies, bet savu
Isives vietu Jelgavā neuzdos, nicinā-
tājs u« tiesas sēdi un visus pārējos
īspirus atstās tiesas kancleja.

Jelgwā, 18. janvārī 5923. g.
Priekšsēdētāja v. R. Mmiers.

Sekretārs Z s n d ersons.

Jelgavas apgabaltiesa,
iz 1921. g. 1. februāra Iik. par laulība
50., 81. un civ. ties. Iik. 339. 366., 411.,
698., 700., 704. un 718. panta 1 punkta
pamata, ar šo dara žinamu Georr
gam Medvedkovam, ka tiesa 13. jan-
vārī š. g. aizmuguras nosoriada viņa
'aul; bu ar Zinaidu Medvedkovu,
dzim. T r o f i m o v šķirt.

Jelgavā, 29. janvārī 1923. g.
Priekšsēdētāja v R. M ii 11 e r s.

Sekretārs Zandersons.

Jelgavas apgabaltiesa
pamatojoties uz civ. ties. kārt. 1958. p.,
paziņo, ka šīs tiesas sēdē ša gada
26. februāri attaisīs un nolasīs 9. janvārī
1923. g., mirušās Emmas M.ķeļa m.
Kegge testamentu.

Jelgavā, 29. janv. 1923. g. L. Ns 797/23
Priekšsēdētāja v. A. L a u k e.

Sekretārs Zandersons.

Jelgavas apgabalt. reģistr. nod.,
pamatodamās uz civ. ties. likum. 1460n,
panta paziņo, ka minētā tiesa civil-
nodaļas 22 janvāra 1923. gada atklātā
sēdē nolēma reģistrēt: .Pirmo Lielse-
savas kršj-aizdevu sabiediību*, ievedot
viņu kooperatīvu sabiedrību reģistra
I. daļā.

Biedrības valdes sēdeklis atrodas
Lielsesavas pagastā, Jelgavas apriņķī.

Jelgavā, 23. janvārī 192?. g.
Reģistrācijas nodaļas pārzinis

V. Skudre.
Sekretāra p. p. i. D. L e š i n s k i j s.

JsJgavas apgabali;. ?®ģ , nodaļa,
T>mmtadf„m£a uz dv. ties. Iik. M6Qn, p.
p^if». ka minētā tiesa c!vUnod«ļs.a
22. janvāra VZ":3. g, Atklāt» sēdē nolēma
reģistiēt: ,Mež«muižas krāj-3'Zdevu sa-
biedrību" , ievedot viņu kooperatīvu sa-
biedrību reģistra pirmajā daļā.

Sabieirības valdes -ēdaklls 8*ro4»j
Mežamuižas pagastā, Jelgavas apriņķī.

Je'gavā, 23. janvārī 1933. ^.
Reģistrācijas nodaļas ašreinis

V. Skudre.
Sekretāra o. o. i. D. I.ešinskiis.

Mmm apgabaltiesas reilstracīias nodala,
pamatodamās uz civ. tj.es. likum. 146Qn.
panta paziņo, ka minētā tiesa civil-
nodaļas _2. janvāra 1923. gada atklātā
sēde nolēma reģistrēt: .Valdegales pa-
gasta dzirnavu kooperatīvu", ievedot
viņu kooperatīvu sabiedrību reģistra pir-
majā daļā.

Sabiedrības valdes sēdeklis atrodas
Valdegales pagasta nama.

Jelgavā, 23. janvārī 1923. g.
Reģistrācijas nodaļas pārzinis

V. Skudre.
Sekretāra p. p. i. D. Lešinskijs.

Jelgava* apgabali, reģ. nodaļa,
pa neiedamas uz civ. t. Iik. 1460. oanta
paziņo, ka minētā tiesa civilnodaļas
22. janvāra 1923. g. atklātā sēdē nolēma
reģistrēt: .Kabiles piensaimnieku sa-
biedrību", ievedot viņu kooperatīvu sa-
biedrību nģistra I. daļā.

Biedrības valdes sēdeklis atrodas Ka-
biles muiža, Kabiles pagastā.

Jelgavā, 24. janvārī kb23. g.
Reģistrācijas nod. pārzinis

V. Skudre.
Sekretāra p. p. i. D. Lešinskijs.

Jelgavas apgabalt. reģistr. nod.,
pamatodamās uz civ. ties. Iik. 1460. p.
oaziņo, ka minētā tiesa civilnodaļas
22. janvāra 1923. g. atklaiā sēdē nolēma
reģistrēt: .Jaunsaules lauksaimniecības
mašinu koplietošanas biedrību", ievedot
viņu kooperatīvu sabiedrību reģistra pir-
majā daļā.

Biedrības valdes sēdeklis atrodas
Jaunsaules muiža, Jaunsaules pagasta.

Jelgavā, 24. janvārī 1923. g.
Reģistrācijas nodaļas pārtisis

V. S k u d r e.
Sekretāra p. p. i. D. Lešinskijs.
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Trtl« OttillJssPfevel. dzim.

1923. g- Te;?',, ,,' j ores M;cislayu
Bauer. ;-^ p ļ wr taigas gķfr-

Fmir f ,«ti2uriski nosprieda

W *,-_? t«s slēet». starp Mec-lavu

W Weff Sju Prevel. dzim.

P"' 5,uSvgn-v« luterāņa baznīcas

**% septembrī 1918. g.; Pašķirt

f£^k^r^ Tm,
l'S'Jl o««5i «saalual vai p»>

l tadI spriedām» stāsies ilkaaugs

S,20. janv. 1923.f. » «389
DrieklsSd. b. J. J a k s t i ņ 1.

Sekr("t«'* v S I u * f.

^^^mi^mi
L iik par laul. 77. p. pamata, ar |.>

i?.J linima, ka «*sa 6. novembri
ttS .Aleksandra Vasilija d. Kosso-

Z7n iraiibas lietā pret Aniu Vasilija

C Kossovič, dzim. Popov, par laaiiba*

Tirinu sižmuguriski nosprieda
_j&, kufa slēgta Pēierpilī 13 februārī

BaQ3 a starp orasītāju Aleksandri Kos-

feovič un atbildētāju Annu Kossovič,

Ezim Popov. šķirt.
īdētajā civ. proc Hk. 728., 731.

L. >48 p. p. paredzētā S.likā nd «sniegs
lutini atsnuksmi vai pārsūdzību, tad

45 stāsies likumīga spēkā,

fcgā, 23. janv. 1923. g. Ni43452

Priekšsējlēd. b. J. J a k s t i ņ š.
* Sekretāra v. Stnre

fcj^r7apga^^issa * *• civiifoa.,
L iik. par laul. 77. p. psmata, ar Ir
Egtt zināmu, ka Hesa 20. novembrī
1922. i?.. Rūdolfa S ē 1 e prasība* liet?
Ēret Annu Pētera m. Sele, dzim. Šerste-
«ilkovu , par iaaiibas šķiršanu alzmu-
f».riski nosprieda: šķirt laulību,
ias noslēgta starp Rūdolfu Sēl un Annu
§ē', dzim. Šerstenikovu, Archangeļskas
«pareizticīgo kapsētas baznīcā 22. maiji
1917. g.. atbildētātas Ann*s Sēl vainas
idēļ; aizliegt atbildētājai nest vīra uz-
ifārdu Sēl; Jpiedzīt no atbildētājas prasī-
tājam par labu seši simti iiīzdesmit
jiecus (635) rbļ. tiesas un 667 rbļ. lietas
[Vešanas «devumus.

te atbildētāja civ. proc. Iik, 728., 733.
šn 748. p. p. paredzētā laikā neiesniegs

stsauksmi vai pārsūdzību, tad
ļļpīitžnms stāsies llkumlgS spēkā.
' «fci.23. janv. 1923. g. Nš 43447

Priekšsēd. b. J. J a k s t i ņ š.
Sekrstat* v Stūre.

apgabaltiesa, 1. civilnod.,
ki civ. proc. Iik. 293, 295,298, 301,309,
jļU. p.p. pamata, m Zamueļa Jēkaba
Jēkaba d. Rempēter lugamii viņa
ķasīaas lieta' pret Jūli Emīlija Jāņa rh,
Rempēter, dzim. Sātig, kāres i.«v«s viain
presītājam aav z'nsnsa, '.«rasties ti?s«
leii' H mēnešu Islki io 2ī iladisā-
ļnrria publicēšanas i'.enm «Valdības
vēstnesi*.

Pie lūguma pielikti: laulības apliecība,
krustāma zīme un apliecība par prom-
būtni — sr norakstiem.

it atbildētāja so.iJMs Isiki neiers-
-dsies personīgi vai cam piinvamfefe,
Jja aolikta tiesas sēde lietas klsesi
SBii aizmuguriski.
%ā, 24. janv. m3. g. Ks 43495

PtlekšsēdēSia b. J. lakstiņš.
Stkretara v. Stu re.

Rīgas apgabaltiesa, 1, civilnod.,
«civ. proc. Iik. 293., 295., 298., 301.,

;««.. 311. p.p. pamata, uz Kristines
Trcner lūgumu viņas orasibas lietāpret Maksi Sukovski par ' 106.000 rbļ.Muacjumu atlīdzības, usaicina Maksi
«aiiKovski, kura dzīves vieta prasītajai
nav siaams, ierasties tiesā četru«eņeiu «tika no šī sludinājuma i**-»pi?5anns disnas .Valdībās Vēstneil*.

Pie lūguma pielikti: pilnvara, apsūdzī-«ms r«i» a noraksts, protokola noraksts,«vas apliecības un pazigojums.
, J« atbildētājs noliktā laikā neieradīsies
JJļ»Mgļ vai caur pilnvarnieku, tiks«ou

^
ta tiesas sēde lietas klausīšanai«affiuguriski.

%ā,24.j8nv. 1S23. g.
Priekšsēdētāja b. J. Jaksfiņ§.

~_ Sekretāra v. Stūre.

«igae apgabaltiesa, 1. civilnod.,
« ov. proc. Iik. 293., 295., 298.. 301..
_ļ,7;.M; pamata, uz Ernas Paula
aul.iifi- JU?0V 15Sl»mu viņas prasī-
Sliudma P!e Nikola) u stefa "a d. Ne-
®fer-1_nllba" ^ilša"«. ««'ciņa
E; \u'\*™** vieta prasītājd nav«nama, ierasties tiesā četru mēnešu

?dienas v.M-K*,S?,Bma P«o»cēšanas"uienas Vaidibas Vēstnesī*.
«Šos im W?1" ?ieiik!i: nah"dzības aplie-
StskMien? eC,bB Pat pr° mbSlni ~ ar

«ie?n^?tā^ mm* laikā neieradi-
«olikk

^mgl vaCBUI
Pilnvarnieku, tiks

p?gu&SCde UetM ^«sīšanai

Ri8
PripL!J-;- 1923- 8- Ns «446Priekšsēdētaja b. J. Jakstiņš.

_-——-__^___ Sekretāra v. Stūre.

*<gas apgabalt. 3. civiinodaļa,«ktata t,esas sēdē izklausīja Edes Pētefa
"šais n«'J5dē» kurate,a 'lecel-
J5ņa Jētah. He7eSts Prombūtnē esoša
1ē m a nar d- L aj d i ņ a manta, n o -
JSva Jēkaba ^T*!?- Promb5tnē esošā
fcuateU n3r t L,zd'9a mantību iecelt

Kl= Par ko ar pavēli paziņot Rīgas

Jelgavas apgabaltiesa,
ss clv. ties. kārt. 1967., 20\1, 2014. aa
2073. p. tj. pamata, mataina visas, ksm
būta - -iz 19 novembrī 1917. g., mlruīās
Augustes L a m b e r t. dzim. Guth at-
stāto mantojumu kSĪas tiesības, Uļ
manlirsiekiem, legatariem, Hdeikomisa-
riem. kreditoriem aa i t, pieteikt savas
tiesības šai tiesai ielu mēneSu laika,
skaitot no '.ludiiiājuena iespiešanas dienas
.Valdības Vēssnesī*.

termiņā nepieteiktas tiesības ieskati»
m spēku zandēlusem.

Jelgavā. 24. jany.J9?3 ļ. L. J*444/23
Priekšsēdētaja v. J. Skudre.

Sekretārs Zandersons.

Jeigavas apgabaltiesa,
*s clv. ties. kārt. 1987., 2011., 20U un
S179. p. p. pamata, ssMlcina visus, kam
vīts uz 23. februārī 1914 g., mirušā

Zentenes Meičos, Kārļa 1k m a ņ a itļtā'tc
«a.'ftojumu kādas tiesības, kā uuntiaīek.,
'-egatarieas, lideikomis*riera, iralltanam
an t. t„ sj^cteikt savas tiesības jft? tiesai
sešu tāēaeJa laikā, skaitot aa su-di-
niiuma !sspie?anas dienas .Valdības
Vēstnesī'.

Termiņā nepieteiktas tiesības ieskatķ
~m spēka īsudējuššra

ia'gava 24. janv. 1923. g. L. f* 519/23
Priekšsēdētāja v. J. Skudre.

Sfck^-RTS ^ in-l^ īSfl^ s

im^mtms apgatoallissa,
« civ. ties. kārt. 1987.. 2011., 2014. un

2079. p. p. pinsata, szsicina visus, kam
būtu uz 14. oktobrī 1921. g., mirušā
Saukas pag. .Borisu* māju īpašnieka
Jorga K1 a s o n a atstāto mantojumu
kādas tiesības, kā mantiniekiem, legata-
riem, fideikomisariem, teeditoriera, an
t. t., pieteikt savas tiesības Ssi tiesai
sešu mēnešu laikā, skaitot no
sludinājuma iespiešanas dienas .Val-
dības Vēstnesī".

Termiņā nepieteiktas tiesības ieskatīs
par spēku zaudējušām.

Jelgavā, 24. janv. 1923 g. L. Nķ 503/23
Priekšsēdētāja v. J. Skudre.

Sekretārs Zandersons.

Jelgavas apgabaltiesa,
uz civ. ties. kārt. 1967., 2011., 2014. un
2079. p. p. pamata uzaicina visus, kam
būtu uz 18. februārī 1920. g. mirušā
Pēterpilī, Augusta Ādolfa Lam bērta
atstāto mantojumu kādas tiesības kā
mantiniekiem, legatariem, fideikomisa-
riem, kreditoriem u. t. t„ pieteikt savas
tiesības šai tiesai sešu mēnešu
laikā, skaitot no sludinājuma iespie-
šanas dienas .Valdības Vēstnesī".

Termiņā nepieteiktas tiesības ieskatīs
par spēku zaudējušām.

Jelgavā, 24. janv. _l 923. g. L. Ns445/23
Priekšsēdētaja v. j Skudre.

Sekretārs Zandrrsons

Jelgavas apgabaltiesa,
az civ. ties. kārt. 1967., 2011., 2014. un
2079. p. p. pamata, uzaicina visus, kam
"ūtu uz 20. novembrī 1917. g. min-šā
Rubenes psgastā Stepana P u d a n a at_
stāto mantojumu kādas tiesības, kā
mantiniekiem, legatariem, fideikomisa-
riem, kreditoriem un t. t., pieteikt savas
tiesības šai tiesai sešu mēnešu laikā,
skaitot no sludinājuma iespiešanas dienas
.Valdības Vēstnesī".

Termiņā nepieteiktas tiesības ieskatīs
par spēku zaudējušam.

Jelgavā,25. janv. 1923. g. L. Ns457/23
Priekšsēdētāja v. A. L a u k e.

Sekretftrs Zandersons



Jelgavas apgabaltiesa,
pamatodamās uz savu ša gada 8. janv,
nolēmumu, uzaicina tās iestādes vai
personas, kuru rokās atrodas šādi koro-
borēti akti: 1) obligācija, izdota no Za-
mueļa Markovica uz Esteres Joelovič
vārdu par 10,000 rbļ., no kufiem vēlāk
nomaksāti 2000 rbļ., korob. 1908. g.
*22. novembrī zem Nš2592 uz Jelgavas
nekustama īpašuma I. hip. iecirknī zem
Nš 125, 2) pirkšanas-pārdošanas līgums,
pēc kura palicis parāds kā pirkšanas
sumas atlikums 10,000 rbļ., noslēgts
starp Zamueli (Šmueli) Markovicu un
Frici Fiicleju, ai. Fricbergi, korob. 1911- g.
20. decembrī zem Nš 3965 uz Jelgavas
nekust īpašuma I. hip. iecirknī zem
Nš 125, 3) pirkšanas-pārdošanas līgums,
pēc kufa palicis parāds kā pirkšanas
sumas atlikums 6200 ib., noslēgts starp
Zamueli Markovicu un Cissi Chait,
ai. Braun, korob. 1901. g. 14. augustā
zem Ns 847 uz Jelgavas nekustama īpa-
šuma I. hip. iecirknī zem Ns 140, 4) obli-
gācija, izd no Kārļa Kūnerta uz zv.
adv. Augusta Jiirgensa vārdu par
4000 ibļ. ar bianko uzrakstu, korob.
1913. g. 25. janvāri zem Nš 245 uz
Jelgavas nekustama īpašuma 1. hip.
Iecirknī zem Ne 189, 5) obligācija, izd.
no Ābrahama Aronstama uz Zamueļa
Markovica vārdu par 1000 rbļ., korob.
1907. g. 19. septembrī zem Nš 1655
uz Jelgavfis nek. īpaš. II.hip. iec. zem Nš 115
6) obligācija, izdota no Ābrahama
Aronstama uz Zamueļa Markovica vārdu
par 2000 rbļ., korob. 1908. g. 7 jūlijā
zem Nš 1623, uz Jelgavas nekustama
īpašuma II. hip. iecirknī zem Ns 115.
7) obligācija, izdota no Ab'- 'hama Aron-
stama uz Zamueja Mrkovlca vārdu
par 1000 rbļ., korob. 1903. g. 13. okt.
zem Nš2177 uz Jelgavos nekust. īpašuma
Ul. hip. iecirknī zem Nš 75, 8) obligā-
cija, izd. no Johsna Veicena uz Zamueļa
(Šmueļa) Feita Markovica vārdu par
1000 rbļ. kotob. 1901. g. 24. septembrī
zem Ns 963 uz Jelgavas nekustama
Īpašuma IV. hip. iecirknī zem Ns 258,
9) obligācija, izd. no Johana Veicena
uz Zamueļa (Šmueļa) Feita Markovica
vārdu par 1500 rbļ., korob. 1S02. g,
5. aprili zem Nš 340 uz Jelgavas nek.
īpašuma IV. hip. iecirknī zem Nš 258,
10) obligācija, izd, no Cisses Chait,

ai. Braun uz Zundeļa Chaita, ai. Brauna
vārdu par 1600 rbļ. korob. 1903. g.
5. sept. zem Nš815 uz Jelgavas neku-
stama īpašuma IV. hip. iecirknī zem
Nš 25 un 25a, 11) obligācija, izd. no
Cisses Chat, ai. Braun uz Zundeļa
Chaita, ai. Brauna vārdu par 2000 rbļ.,
korob. 1911. g. 12. maijā zem Ns 1602
uz Jelgavas nekustama īpašuma IV. hip.
iecirknī zem Nš25 un 25 A un 12) obli-
gācija, izd. no Zaņa Stiļļa uz Jāņa Baņa
vārdu par 10,000rbļ. no kuņ'em palikuši
nenomaksāti 8100 rbļ., bianko cedeta,
korob. 1912. g. 14. jūnijā zem Ns 1757
nz Jelgavas nekustama īpašuma V. hip.
iecirnī zem Nš 279, iesniegt tas šai
tieszi sešu mēnešu laikā, skaitot
no sludinājuma iespiešanas dienas
«Valdības Vēstnesi*. Ja minētā termiņa
aktus neiesnegs, tiesa tos atzīs par iz-
nīcinātiem cn lūdzējiem Esterei un
Arturam Markoviciem, kufi uzdodas
sevi par minēto aktu īpašniekum. iz-
sniegs viņu norakstus, kuri stāsies no-
zudušo oriģinālu vietā.

Jelgavā, 11. janv. 1923. g. L.NŠ273/23
Priekšsēdētāja v. J. Skudre.

Sekretārs Zandersons.

Jelgavas apgabaltiesa
pamatodamās uz savu 1923. g. 22. jan.
nolēmumu, dara zināmu vispārībai, ka
lādas uz Kalkūnes pag. .Romaniški
1* 81" mājām zem hip. Ns 2501, kor.
obligācijas: 1) par 500 ibļ. koroboreta
1883. g. 15. martā zem Nš96, 2) par
1CO0 rbļ, korob. 1883. g. 8. martā zem
Nš 81 un 3) par 800 rbļ-, kor. 1884. g.
29. martā zem Mš 146, — atzītas par
iznīcinātām un viņu vietā lūdzējam, Jā-
nim Čiksie, izsniegs minēto obligāciju
norakstus, kufi stāsies nozudušo oriģi-
nālu vietā.

Jelgavā, 23. janv. 1923. g. LNs 61/23
Priekšsēdētāja v. A. L a uk e.

Sekretārs Zandersons.

Jelgavas apgabaltiesa,
pamatodamās uz savu 1923 g. 22. jan.
nolēmumu, dara zināmu vispārībai, ka pa-
rāds pēc obligācijas, izdotas no Edu-
arda Eckerta az Teodora Lodinga vārdu
ptt 6000 rbļ., kura vēlāk caur uz-
rakstu pārgājusi Alberta Lamberta īpaš.,
korob. 1887. g. 4. msrtā uz Bauskas
pilsētas nekustamo īpaš. zem hip. NH6,
— etzifs par sarra&sstu un lūdzējai.
Elzai Eckert, dota tiesība ptasit šā
psrāds dzēsām zemes grama!**.

Jelgavā,25. jan. 19:>3.g. LNs 271/53
Priekšsēdētāja v. A. L a u k e.

Srl!f*t.«TS Za«d"MSoi>«.

Liepājas apgabaltiesa
uz Betti Leisingera (Leuzingera)
lūgumu un sava 15. janvāra 1923 g.
lēmuma pamata uzaicina 17.sept. 1922. g„
Liepājā mirušā Heinricha Tobiasa dēla
Leisingera (Leuzingera) manti-
niekus, kreditorus, legatarus, fidei-
komisarus un visas citas personas,
kam varētu būt kādas tiesības vai
prasības uz viņa atstāto mantojumu,
vai kufas vēlētos apstrīdēt viņa testa-
mentu, pieteikt tiesai savas tiesības un
prasības sešu mēnešu laikā,
skaitot no sludinājuma iespiešanas die-

nas .Valdības Vēstnesī*. _
Minētā laikā nepieteiktās tiesības un

prasības tiks atzītas par zaudētām uz
visiem laikiem un pēc aizrādītā termiņa
notecēšanas testamentu pasludinās pai
likumīgā spēkā stājušos.

Liepājā, 23. janv. 1923. g. Nš 1016/22
Priekšsēd. b. V. Bienenštams.

Sekretāra v. i. G. J a n s o n s.

Liepājas apgabaltiesa,
saskaņā ar 1. februāra 1921. g. likumu
par laulību 50. un 77. p.p. pamata,
23. oktobri 1922. g. aizmuguriski
nosprieda: 9. oktobrī 1911. g caur
Saldus draudzes mācītāju starp Ernstu
Svānu un Annu Švān, dzim. Burke-
vic, slēgto laulību atzīt par šķiitu. No
šis laulības dzimušo nepilngadīgu meitiņu
Emiliju atstāt pie tēva. Ns 52/20

Liepāja, 27. decembri 1922. g.

Priekšsēdētāja b. V. Bienenštams.
Sekiatats A. Kasperovičs.

Latgales apgabaities. kriminal
noda|a,

saskaņā ar savu 1923. g. 22. janvāra
lēmumu, meklē uz sod. Iik. 51. p
un 589. p. 4. un 5. pkta pamata apsū-
dzēto Rēzeknes apriņķa, Varkļanu pa-
gasta piederīgo, Leonu Pētefa d. Ost-
rovsku, 27 g. vecu, liela auguma, apaļu
ģīmi, brūnēts.

Visām Iestādēm cn personām, kurām ii
zināma minētā Leona Pētefa d. Ostrov-
ska un viņa mantas atrašanās vieta, jā-
paziņo Rēzeknes apriņķa 5. iec. izmek-
lēšanas tiesnesim.

Daugavpili, 30. janvārī 1923 g.
Priekšsēdētāja b. B. C ī r u 1s.

Sekrētam v i. P. P1 a t a u s k s.

Bokovas pag. valde dara zināmu,
kā ar 1. janvāri 1923. gadu Bokovas pa-
gastā atvērta

dzlmtssarakstu nodala
ar darbības rajonu Bokovas pagasts.

Nodalīs sēdeklis pagasta namā, No-
sovas irsieita.

Pagasta valdes priekšsēd. (paraksts).
Darbvedis (paraksts).

Rīsos apr. priekšnieka pnl. 1. iec

ka nozauoetus
Da apr. prīeKInleKa palīgs II.ķ.

izsludina par nederīgiem sekošus
nozaudētus dokumentus:

1) Pasi zem N» 192705, izd. no Rīgas
pref. uz Mārtiņa Kristapa d. Dombrov-
ska vārda;

2) pasi zem Ns 705, izdotu no Katl-
kalna pagasta valdes uz Nikolaja Kārļa
d. Pundiņa vārda;

3) pasi zem Ns 89, izdotu no Sieriņu
pagasta valdes uz Augusta Pēttfa dtla
Baltgalva vārda;

4) pasi zem Nš 7, izdotu no Sieriņu
pagasta valdes uz Paulinas Kristapa
m. Šuba vārda;

5) pasi zem Ns 120, izdotu no Sluken-
bergas pag. valdes uz Annas Jāņa m.
Pampav vārda;

6) pasi zem Ns 493, izdotu no Baus-
kas pag. valdes uz Amālijas Zelmas
Jāņa m. Lielaisramans vārda;

7i dienests apl. zem Ns 2798/1, izd.
1921 g. no Rīgas apr. pr-ka uz Vija
Jaņs d. Kļaviņa vārda;

6) pa'-i zem Ns 969, izdotu no Ropa-
žu pag. valdes uz Kairinās Andreja ra.
Tomson vārda un

9) pasi zem Nš 67, izdotu no Kape-
nes pag. valdes uz Minēja Vasilija d.
Zlotiiikova vārda un kafa kļaus, apliec
zem Mš 5509, izd. no Rīgas kafa apr.
pr-ka uz tā paša vārda.

Daugavpils apriņķa priefcšnieka petfgs
I. iec, izshd napar nedengieni, sekotas
nozagtrs cokunvinius, tzčotus no Mali-
novas pag. vaid s, Daugavp.ls apr. uz
Alek:ejt Savtlija d Trofīmova vaida:
l) iekšz. pasi 9. maīj! 1921. g. zem
Nš 24885 un 2) zirga paisi uz sekoša
zi'ga^ ziriļ S 2 ?,rš.3 vērš. augsts, kiēpes
uz abām pusēm, melnas krāsas, sedulkas
vietā al-ās pusrs nohērsts un uz ab ern
pieciem l.alti plankumi.

izsludina par m.derigiem ,

sekošus dokumentus: 1) Latvijas pasi,
izdotu no Ogres pag. valdes _ It», jumja
1921. g., zem Ns 476, uz Jāņa Mullera

vārda; 2) zirga pasi, izdotu no Jaun-
piebalgas pag. valdes 20. iulijā 1920. g.,
zem Nš 923, uz Jāņa Ērglis vārda;

3) ārzemju pasi, izdotu no Lietavas at-

lietu ministr, uz Helenes Jāņa m. Mont-
vid vārda; 4) kafaklausības apliecību
izdotu no 4. Valmieras kājn. pulka ko-
mandiera 1920. g. uz Kārļa Miķeļa d.
Čiekurs vārda; 5) Latvijas pasi, izdotu
no Jaunpiebalgas pag. valdes 3. maija
1920. g., zem Nš 1400, uz Martas Res-
nais vārda; 6) zirga pasi, izdotu no
Vecpiebalgas pag. valdes 28. februāri

1920. g., zem Ns 527, uz Pidriķa Va-
naga vārda; 7) apliecību, izdotu no

viņa 1922. g., zem Ns 832i, uz Fri-
drieha Kučēra vārda; 8) kafaklausības
apliecību, izdotu no Daugavpils kafa
apr. priekšnieka 1921. g. uz Ankudina
Kuzmiņa vārda; 9) kafaklausības aplie-
cību, izdotu no 6. Rīgas kājn. pulka ko-
mandiefa 1921. g. uz Augusta Pētefa d.
Sptoģis vārda; 10) Latvijas pasi, zem
Ns 1130, 20. jūlijā 1920. g., izdotu no
Ramkas pag. valdes un kafaklausības
apl., izdotu no 6. Rīgas kājn. pulka
komandiera uz Kārļa Jāņa d. Biķernieka
vārda. Nš 10239

Ar šo apliecinu, ka IV. vidusskolas
II a reālās klases skolnieks Herberts
L i e p i ņ š nozaudējis savu skolnieku
biļeti Nš 386, liecību un tramvaja kar-
tiņu. Minētie dokumenti skaitāmi pai
nederīgiem. Sk las pārzinis J. Rītiņš

Daugavpils aDr „T*N
I. iec, izsludina p_***&*
dokumentus , izd«__>5 ?valdes DaugavP;ls^M, A,
1920. g. zem N» 47q ''i_60 kāršu laņerašanii9 «« ij.
niecības , 6.%™'™^°<*
Simona Andrēia jij ffi * *{

, Davgavpih apriST^^I. iec. izsludinaP_rP"«
zaudētus sekošus drS^fcno Liksnas pagasta v^Sfapr-, uzAntona sfi?' D^'šana vārda: 1) iekšai<l*ffhf ^^i
[pāĒŽ^
dē«u zirg a pasi, izdot^'&Sļfcvaldes Daugav^faJ^. tifc,;^
«m Nš 1824, ,Je^^C

-'ga.^P^ēlura ~
ļz^r *̂

ngu, kā nozaudētu d^^Mzem Ns 170, izdota 25 ,S
" VII. pel.kaSftflZvaigzm e vārda

,tI(%t__

uaugavplis apriņķa mte>Liec., izsludina paVneSļi
dēta zirga pasi, izdota n

g
ie-vaidēs, Daugavpils apr K1920. g. zem M 688, „ ,* *d. Boiko vārda '«

Daugavpils aprioķaļ*utt>Jz
Liec izsludina paVfi *īdētu zirga pasi, izdota no Vs 'valdes, Daugavpili apl iS*1* 430. uz _JaņaIgnaP^!9 ;^a
ņ i k o v a vārda. Ķ{ -SM

Daugavpils apriņķaprļ^-d.I. iec, izsludina par nS»ssgta zirga pas i , izdota no ' VI
g^ta valdes, Daug,vpiis 8f , §_
19,0. g. zem Ns 1384uzudrēja d. KokinL ajjrd/"
. ^^f'j?r«p^prt !̂?i1 iec, izsludina par reJeiisii ij'mdētu zirga pasi, izdota mij»
pag. valdes, Daugavpils apr, ,9*
kcsa zirga: ķēve, tumši U'4 ,
15 vērs augsta, 16 gadus verļ _feilmiza bsl a zītmte, krēpes n taj'3,
vz l ?arta Niko - aja d Pārlej

^Daugavpil, apriņķa piieUdftfn
I. iec, izsludina pur nederīgu, ļji
dētu iekšzemes pasi, izdotu »p?g valdes, Daugavpils apr, 11
1921. g. zem Nš 2069, m Eit-„
Zachara m. Koiosovas vāidiP8

Daugavpils apriņķa priekš*
^I. iec, iziiudina par nederīgu, kā: '

dētu iekšzemes pasi, izdota mii I
P*2 valdes, Daugavpils apr, i
1920. g. zem Ns 10402, m fe
Renedi»b d Te ivana vārdi,

Daugavpils apriņķa priekšnieka^ ?
izsludina par necentu, tā m
iekšzt-mes pisi, izdota ro Lfcu
vsldes, Daugavpils apr,, I *€!
1921. g. zem Na 11364. tn %,j
Franča d loniiiia vārda. ^,

Jelgavas apritķa priekšnieki jun
I. iec, izsludina par nederīgu, ljCņ
teiktu par nozaudētu Latvijas ļi °
dot-: no Ka'namuižaspag.v* i
betnbn 1920. g. zem K? 589,Egar
Ķāļtd Zīdermaoa vit___pg(

Ventspils apriņķa priekšniek»itri
I iec, izsludina par nederīgu, *i _ps
dētu Latvijas iekšzemes pa>i, i»: c
viņa 10. sept. 1920. g. zem»'» *
Elzas E n ģ e 1a vārda. jj

Aizputes apriņķa priekšnieka
palīgs, izslud-.na j-ar nederīgu 4
zauaēu iekšzemes pas, iz^'attiļ
putēs apriņķi" priekšniekaļ';pazem Ns 2081, nz Karļ» «JJ ļ
I n (1 e r s o n a vārda. ,__

Rēzeknes pils. policijas
priekSnieks

izsludina par nozaudētiem pieteiktus
dokumentus: 1) iekšzemes pasi, izdotu
no Rēzeknes pils. prefekta 26. augusti
1920. g., zem Ns 1310, Dāvidam Men-
delim Leiba d. Dobrinskim; 2) iekš-
zemes pasi, izdotu no Rēzeknes pils,
prefekta 23. augustā 1920. g., zem
Nš 970 un tirdzniecības zīmi izdotu ne
Latvijas bankas Rēzeknes nodaļas pai
1923. g., Firsam Androna d. Petovam;
3) iekšzemes pasi, izdotu no Rēzekni s
pils. prefekta 7. martā 1921. g., zem
Nš 5896, Marijai Josifa m. Dukaļskai;
4) iekšzemes pasi izdotu no Rīgas pre-
fekta, zem Ns 98725, Vilhelminei Kārļa
m. Kuške; 5) iekšzemes pasi, izdotu no
Rīgas prefekta, zem Nš22109 i, Kamillai
Fridricha m. Kuške; 6) skolotāja aplie-
cību izdotu no Rēzeknes pedagoģiskās
vidus skolas 16. srptembrī i922. g., zem
Ns 385, Antonam Pētera (Beta) d. Lai-
zanarn,

Jaunjelgavas apr. priekšniek-' palīg>
I. iec, izsludina par neda īgu alva inā-
juma apliecību, izdotu no Jelgava--
Bauskas kara apriņķa pr-ka 4 juniia
1921. g zem Nš 8633, uz karevja Vija
Andreja d. Alapa vārda.

Eicjas policijas priekšnieks izsludina
par nederīgiem, kā nozaudētus, se'-ošus
dokumentos: 1) no Jaunsvirlaukas pag.
valdes izdotu Latvijas pasi zem Ns 1267,
7. jūnijā 1921. g., un 2} atvaļ nājuma ap-
1 ecību zem Nš 8574, izdotu 4. jūnija
1921. g. no Jelgavas-Bauskas kt j-i apr.
pr-ka, uz Augusta Pētera d. R o m a n
vārda.

Rīgas apr. Madlienas \ olicijas iecirkņa
priekšnieks izsludina par uederīgu, kā
nozaudētu Latvijas iekšienes pasi, izd.
4. martā 19.0. g. zem Nš 84, no Krapes
pagasta valdes nz Andreja Mārtiņa d
B e i t a n a vārda.

Madlienas iec policijas priekšnieks
izsludina par nederīgiem, kā nozaudētus,
sekošus dokumentus: Latvijas iekšzemes
pasi zem Nš 188, un zirga pasi zem
Nš 68, izdotas no Ķeipenes pagasta
valdis uz Līne-i Jāņa m. Liepa vārda.

Drediņu pagasta valde izsludina par
nederīgu, kā r.ozaudētu, uz Jāņa Jēkaba
d. 05 kā ja vārda, no Rīgas kara apr.
priekšn.eka izdoto atvaļinājuma apliecību
?em Nš 200.

Liepājas apgabaltiesa,
uz Kārļa Eduarda Lapiņa d. Pabērza
lūgumu un sava lēmuma 22. janvāra
1923. g. pamata uzaicina 10. iebruarī
1907. g., Dundagas pag., Vile majss
mirušā Lapiņa Pabērza mantiniekus,
kreditorus, legatarus, fideikomisarns un
visas citas personas, kam varētu but
kādas tiesības vai prasības uz viņa
atstāto mantojumu, vai kuras vēlētos
spstrīdet viņa testamentu, pieteikt tiesai
savas tiesības un prasības sešu mē-
nešu laikā, skaitot no sludinājuma
iespiešanas dienas .Valdības Vēstnesī".

Minētā laikā nepieteiktās tiesības un
prasības tiks atzītas par zaudētām uz
visiem laikiem un pēc aizrādītā termiņa
notecēšanas testamentu pasludinās par
likumīgā spēkā stājušos.

Liepājā, 25. janv. 1923. g. Nš412*/23
Priekšsēdētāja b. V. Bienenštams

Sekretāra v. i. O. .1 a n s on s.

Latgales apgabaltiesas
Daugavpils apr. 2. iec. miertiesn.
saskaiti ar sava 1923. g. 3. janv. lēmumu.
dv. pfoc Iik. 1401. p. un X. sēj
civ. li;... 123». p. paziņo, ka pēc 1921. g
16. nartā Daugavpili miruSās NatalIJss
Reneta m. Bifcns» ir atstāts mantojums,
kaaS! uzaicina visas personas, kam
uz šo mantojumu, vai sakarā ar viņu
būtu kadsi fitisībiis kā mantiniekiem,
pieteikt tās pēc piekritības sešu
Benei.ii laiki, skaitot nr
iā sludinājuma iespiešanas .Valdība*
ļfēstaesi".

Daugavpilī, 9 janvāri 1923. r.
MKrti«£fieMS D u c ro a n s

Vecsalacas pagasta valde ar šo atsauc
savu sludinājumu .Vaid. Vēst.' 250.
numurā 1922. g. par pases Ns 2104 un
knja klausības apliecības no bruņotā
diviziona kamanditfa uz Aleksandra
Tita vārda pazaudēšanu, jo minētie
dokumenti atrasti un skaitās par de-
rīgh'm

Sēļu paga«ta valde, Valmieras apr.,
izsludina par nederīgām, ka pazaudētas:
1) Latvijas iekšzemes pasi. izdotu no šās
pagasta valdes 3. augusta 1:21. g. zem
Ne 744 un 2) zirga pasi, izdotu 2. se: t
>922. g. zem Ne ^99, uz Antona Jēkaba
d. Hincenberga vārda

Izveltas pag. valde izsludina par no-
zaudētiem un nedetīgiem sekošus doku-
mentus, iz.!itus no šis valdes: 1) iekšz
pasi zem Nš 166, 19:0. g., 2) zirga pasi
zem Ns 5236, 1922. g., u Jāņa Vasilija
d. Ivanova vārda un 3) zirga pas.1 zem
Nš 1428, 1920. g.. uz Vasilija Ivanovavardļ

Daudzsvas pag. valde izsludi ta par
nederīgam , kā nozaudētas sekoSas Lat-
vijas iekšzemes pases: 1) no Kokneses
Pag. izpild. korajt. izdotu uz Vilmas
Kārļa m Zaķit vārda zem Ne 953 un 2)
ņo Daudzevas pa,?, valdes izdotu uzJāņa Andreja d. Grāva vārda zem N»511-20 g . '

KuKīigas apr. priekšnieks izsludina parnederīgu, kā nozaudētu, ieroču atļaujuizdolu no vin 24. martā 1922. e. zj£Ns 1007, uzErn, taŠtokmaņa vadi

Daudzevas pag. valde izsludina par
nedeigam, kā nozaudēts, Latvijas iekš-
zemes p ses, izdolas no šīs valles uzOl gas Ernesta m. Kalve vārda zem Nš 318,
' 920. g, un uz Minnas Mārtiņa meitas
Ozol vārda zem Ne 298, 192'. g. un iz-dotu no Valles pag. valdes uz Verss
^liliLZE^AifilL^L? 9^. li,2 °- 1 au ?-

Ainažu pag. valde izsludina par t ede-
rigu, ka nozagtu, Latijis iekš-eves
P*si, izdotu r.o Ainažu rag. valde*
17. sept. 1:920. g. rem Nš 450, uz Mi-
ijas M ķeļ ļ ra Veber vārda. 19

Jelgavas ap iņķa priekšnieka palīgs,
II. iecirknī izsludina par r-ederigu no-
zaudētu kajaklausības apl, izdo'u i9. no-
vembrī 1921. g., zem Ns 1118, no
13. Tukuma kajn. pulka komandiera nz
Pētera Aleksandra d. Folkmaņa v.

Ludzas spriņķa priekšnieka palīgs,
I. iecirknī, izsludina par neder giem, kā
nozaudētus sekošus dokumentus: 1) ap-
liecību, izdotu no Ludzas apriņķa prieš
nieka palīga. I. iec, pilsonim Viktoram
Smilgovskim 28. augustā 1922. g.,
zem Ns 3951 ; 2) zirga pasi, izdotu n?<
Pildas pag. valdes 19. maijā 1920. g.,
zem Ns 647 uz pilsoņa Staņislava B o -
r i šova vārda. j\f.448

Aizputes apriņķa priekšnieka palīgs
par II. iecirkni izsludina par nederīgu
nozaudētu Latvijas iekšzemes pasi, zem
Ns 421, izdota no Tāšu-Padures prg.
valdes 14. apr.lī 1920. g., uz pHs. Frča
J ņa d. Bumb is r vārda. Ns 210

Aizput, s f priņķa priekšnieka palīgs
pr II. ieerkni izsludina par nerertgu
nozaudētu Latvijas iekšzemes pr-sl, zem
Ns 425, izdotu no Tāš> Padures pag
valdes 14 aprīlī 1920. g., uz pilsones
Annes Līzes Klāva m. Bumbier dz.
Sproģis va-da.

ii

Valles pag. valde ar so izsludina par
nederīgu, kā nozaudētu pasi, izdotu no
šīs valdes 9.maija 192<>. g. zem Ne 1904,
i'z Andreja Jāņa d. Bārenīša vārda

Latvijas iekšzetms pasi, izdoiu no
Valmier s apr. priekšn. 11 iec. palīga
19. martā 1920. g, zem Nš 1733. uz
Zelmas Kārļi m. C ī r u 1 vārdu, Skarti
par nederīgu, jo ta pie eii-.ta Limbažu
p'g. valdē par nozaudēta. Ne 97

Sātiņu pag. valde ar šo izsludina p>r
nsdeiīgu, kā nozaudētu, Latvijas iekš
zemes pasi, izdotu no Žvārdes pag.
vadea 26. martā 1920. g., zem Ne 554,
uz Arnas Kaila m. Burmeister vārda.

Griķu pag. valde, Kuldīgas apriņķi iz-
sludina psr zudušu un nederīgu Latvijas
pasi, izdotu Jetei Pētefa m Zorgen-
frei no Talsu pag. valdes 2. maijā
1920. g„ ?em Nš 10.

Siljāņa pag. vaide ar šoz>ludina pr
nederīgu zirga pasi, zem Ne 582, izdotu
no Borjvkas pag. valdes uz Jāņa Kor-
zaķa vārda, kura pē; pārdešanas pār-
rakstīta sz Jār»a M i a n i a vārda.

Mēdzulas _ pag. valde izsludina par
nederīgu, ka nozaudētu, zirgu pssi izdotu
24. febrrarī 1920. g, zem Ne 29, uz
Lidijas Sulc vardi. Nš 49

Litenes pag. valde. Valkas apriņķī
izsludina par nederīgu kafaklausības ap-
liecību, izdotu 7. aprili 1922. g., no
Valkas kafa apriņķa priekšnieka, zem
Ne 400. uz Jāņa Aleksandra d. Magones
vārda, kurš to uzdod par nozaudētu
Vecgulbenes nedēļas tirgū 22. decembrī
1922. g.

Mālupes pag. valde izsludina pti
nederīgiem sekešus dokumentus, kuri
pieteikti par nozaudētiem: 1) Latvijas
iekšzemes pasi, izdotu no šis pag. val-
des 20. novembrī 1920. g., zem Nš 1002,
uz Amālijas Jēkaba m. Mazjān vārda;
2) Latv. iekšzemes pasi, izdotu no šās
pag. valdes 2. septembri 1920. g., zem
Nš 479 un ieroču (medību bises) atļauju
izdotu no Valkas apr. priekšnieka
inumurs un datums nav zha ,.i) uz Jsņa
Jēkaba d. K o r p a vārda vn 3) Latv.
iekšzemes pasi, izdotu no šās pag. vaid- s
20. novembri 1920. g, zem Nš 1074, uz
Olgas Johzna m. Achero vārda.

Valles pag. valde izsludina par nede-
rīgām, kā nozaudētas sekošās zirgu
pases, izdotas no Bārbeles pag. valdrs:
3. jūlijā 1920. g., zem Ne 214. uz Lības
Krista m. Cedelman vārda un tanī
pašā dienā, zem Ne215, uz Annas Vil
son vārda. Nš 2656

Ventspils apr. priekšn. palīgs izglu-

dina par nederīgu kafaklausības aplie-

cību, izdota no 2. robežsargu pulka
komandiera 31. martā 1921. g.( zem
N» 5150, Didriķim Klāva d. Auzeno-
vam. M1 2772

Ventspils apr. prlekSn. palīgs iz-

sludina par nederīgiem: Latvijas iekš-
zemes pasi, izdotu no viņa 10. jūnijā
1920. g., zem Ns 350 un medības bises
alļauju, izdotu no Ventspils apriņķa
priekšnieka 17. jūlija 1920. g., zem
Nš 344, Fricim Kārļa d. Leiten-
d o r f a m.

Litenes pag. valde, Valkas apriņķī
izsludina par nederīgu nozaudētu Latvijas
iekšzemes pasi, izdotu 31. augusta

1921. g, no Litenes pag. valdes, zem
Nš 1280, uz Paulines Pētefa m. B u 1 i t
vārda.

Litenes pag. valde, Valkas apriņķī
izsludina par nederīgu Latvijas iekš-

zemes pasi, izdotu 24. augustā 1920. g.
no Litenes pag. valdes, zem Nš 627, uz
Kates Annas m. Lauberg vārda,
ku;a to uzdod par nozaudētu Vecgul-
benes nedēļas tirgū 22. dec 1922. d.
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