
prtroiaras par .pagaida noteiktu un

tarifa preča pārvadāšanai' grozī-
jumu.

IfiMM MM B8 P»B*
Apstiprinu.

1923. g. 8, februāri.

Satiksmes ministrs
J. Paulnks.

Rīkojums Nr. 28
1923. g. 10. februāri.

Lieku priekšā grozīt ievesto ar rīko-
juma M 330. (Rīkojuma krājuma 1922. g.
39, numurā un ^Valdības Vēstneša»

231. numurā) .pagaidu noteikumu un
tarifa preču pārvadāšanai* 13-a pāra
grafa 2. punktā piezīmi, izlabojot svaru
,200" kilogrami uz ,300" kilogramiem.

Sis rīkojušas slājas spēkā no 1923. g.
15. februāra.

Galvenais direktors
K.Bļo d n i ek s.

Eksploatacijas direktora palīgs
A. Dukars.

MHnr ksHn piilplui
tatvijas konsulāts Hamburgā

ziņo, ka Hamburgā miris jūrnieks Pauls
Matejovs. Pēc atstātiem dokumen-
tiem redzams, ka Matejovs pēc tautības
ir ungārs, dzimis Liepājā, 1894. g,
26. oktobri un dzīvojis tur' vēl 1918. g.
Viņa vecāki vēl 1919. g. dzīvojuši
Liepāja, Krautstrasse M> 2 un māsa
Marija Jakobson, Kopenhāgenā, Norrebz
oga'le 215 C, 4.

Mantinieki tiek uzaicināti pieteikties
ārlietu ministrijas rietumnodalā. Nikolaja
ielā 3, dz. 3.

WBte vletao lestBžn HKolaml
Daugavpils apriņķa karā cietušo

pensiju komisija
«aicina visus Daugavpils apriņķī dzīvo-
jošus Latvijas nacionālās armijas
nra invalīdus, kas vēl nav medicīniski«meklēti un kuri zaudējuši darba spējas«ara jeb miera laika, no ievainojumiemvai slimības, ja tam par cēloni bijusi«»Mba armijā, ierasties uz šās komisijas?mi» kura roiiks š.g. 26. februārī pīkst. 10.
ļj ""Priņķa valdes telpās, Rīgas ielā«o Līdzi jāņem pase un attiecošies«Kara dienestu dokumenti.

arM *
*?• komisi las sēdi tiek uzaicināti?» Latvijas nacionālās armijas kara inva-

JJJ P^momiu, kafā kritušo nn bez
HīnJ.zadušo kareivju trūcīgie un darba
dS! Šlmenes ^cekļi, līdzņemot
S?^'

aizrāditus apriņķu valdes
SSK'^o Vi8āra Pa8 astu ua miestu*«*m 1922, g. 30. janvārī j* 1070.
- Komisija.

i&f?iia$ valdītai
Iznāk katru dtersu, kurnot

Redakcija:
Rīgā, pili Ns2. TeLM9-89
Ranas stundas ho 11—12

ofkM& Mkradcsts
svētdienasunevētkudienas

Kantoris un ©kapodic'tja:
Rīgā, pilī Nt 1. Tel, JS&9-57
Atvērta no pulksten 9—3

Sludinājumu maksa:
a) tiean sludinājumi līdz 30 vien-

?lejigam rindiņām 3 lat 60 sartt.
pai katra tāļaku rindiņu . . — . 12 .

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

c) privātiem par katru vienslejīgu
rindiņu — . 20 .

Evijas ģenerālkonsulāts

Londonā.
ā
c
rs kats par 1922. gada darbība.

«firtoS?*Bn tird»i«Sbas sakariem
nn l il'tK .".nost:Prinoti es starp Latviju
varai h„ '' Ž^a!konsulata uzde-
diās HB, J^Paplašinājās. Izbī-
dās £IS Biaun Viautājl!n3U 'kBr«šinī zina k" ,nokart<>t. Liels kavēklis
tteuta 1+^,Latviias konsulārā regla-
britaniiB n t!-?n,ecIba8 «g»»* *Uel-
cij,

ni)u trt»^ms, jo daudzās instruk-
Estļv S „ph«, Speka _°šais konsulārais
daiu ws? P ienj ēn- guS aizrādījumus

fê CiSS8trisiaBsaBai - Tādēi
"Pdoroiba !»-? nācās ar vislielāko
Ī*bs kā r

Z1 un kSrtot tādus jautā-
' a Juri"ekH mantojumu, kompen-

sāciju, pensiju, kuģa mēra, «justas un
daudz citas lietas, par kuršm vēl
nebija noslēgtas attiecīgas konvencijas
ar Lielbritānija.

Administratīvā darbā vizu un paša
lietas ieņēma prāvu vietu. Uz ģeneral
konsulāta priekšlikumu šejienes Lietavas
legacija uz reciprocitates pamata attiecīgi
samazināja vizu nodo^vifaTzel pUso-
ņiera. Plašāka sarakst

^ pa.'/« šo jau-
tājumu bija ar Amerika /??< geijeralkonsu-
Iata Londonā ars nevarēdami vienoties
piemērot reciprocitati, ģenerālkonsulāts
bija spiests palielināt Amerikas pilso
ņtem vizu nodokli tādos pašos apmēros,
kādusviņi ņem no Latvijas pilsoņiem.
Sakatā ar šejienes legacija izdevās ari
nokārtot vizu nodokli m Lielbritānijas
valdību, tā ka agrākā nodokļa £ 2 par
vizu, tās priekšstāvji Latvijā tagad ņem
£ 1, tas ir tikpat daudz, cik mēs ņe-
mam no tās pilsoņiem. Mmu val-
dības pēdējās instrukcijas par ie
braukšanu un izbraukšanu no Latvijas
ir liels atvieglinājums vizu jautājuma
labvēlīgai izšķiršanai un caur to no
vērsti daudz kavēkļu un neērtības bora
fide ceļotājiem. Pārskata gadā izdotas
vizas 623 uz Latviju, tranzitvizas 441
un Latvijas pilsoņiem uz citām valstīm
13, kopā 1077. Starp tām vizētas 630
Lielbritānijas pases un Amerikas 169,
Viss vairums amerikāņa bija American
Relid Administration locekļi, kari brauca

uz Krieviju labdarības nolakos. Ja tie
varēja uzrādīt pases, kurās bija ierakstīts,
kādos nolūkos viņi brauc uz Krieviju,
un pienesa sevišķa vēstuli no American
Relief Administration pārstāvja Lon
donā, tad ģenerālkonsulāts izdeva tiem
vizas gratis. Pie šādas kārtības pie-
turējās ari visi citu valstu konsuli Lon
(Jona. Gratis vizas izdotas ari vairāku
citu angļu labdarības iestāžu pār-
stāvjiem.

Vizas uz Latviju ņēmuši, ar ļoti ma-
ziem izņēmumiem, gandrīz vienīgi angļu
tirgotāji, rūpnieki, finansisti un dažādu
uzņēmumu pārstāvji, kas norāda uz
interesi, kāda radusies angļa saimnieci
skas aprindās pret Latviju. Sūdzī-
bas sakara ar iebraukšana vai
uzturēšanos Latvijā nav ienā-
kušas un vispār angļi labi at-
saukušies par dabūtiem iespai-
diem Latvijā. Ģenerālkonsulāts
stingri izpildot instrukcijas arvien centās
vizu lietas nokārtot pēc iespējas labvē-
līgi un simpātiski, arī noraidošos ga-
dījumos. Vizas izdeva pamatojoties uz
ārlietu ministrijas sevišķu atļauju vai
referenti no kādaslabi pazīstamas angļa
iestādes. Pēdējā kārtība attiecās tikai ua
angļiem, bet ne bijušiem Krievijas pa
valstniekiem.

Sekošā tabele dod tuvāku pārskatu par
ģenerālkonsulāta izdotām vizam:

Uz kurieni Caur Latviju uz

Pavalstniecība

3 *3 .1 SJ » „ ,es

~r 13 -TC..1 2, n' 'ar* .g ? S « a > :=r °-

2 £ <2-> Sco<«£?a3«5 s*

Latvijas 34 1— 32 13 — — — — — 44
Lielbritānijas ... 459 — — — — — — 54 108 1 5 3 630
Amerikas (U. S A) 30 — — — — — — 132 7 - — - 169
Igaunijas .... 2 — — — — — — — 18 — — — 20
Lietavas S — — — — — — — 3— 9— 17
Krievijas ____— — — 69 1 — — — 70
Bij. Krievijas ...31— 3 — — — — 4 8 — — — 46
Dānijas 5 _____ — — 4— 1— 10
Somijas 1 — — — — — — — — — — *
Norvēģijas .... 3 — — — — *r — — — — — 3
Holandes . . . . 7 — — — — — ~ 1 1— — — 9
Ukraines .... 2 — — — — — — — — — — 2
Zviedrijas . ....3 — — — — — — — ' — "*
Austrālijas .... 8 — — — — — — 1 —
Šveices 2 — — — — — — — — — 2
Be ģijas 1— — — — — ~ — —
Francijas 1 — — — — *
Kanādas. .... 4 — — — — — — 1 — — j>
Dienvidafrikas. ..16 — — — — — — 2 — — 2— 20
Dancigas 1 — — — *
Vācijas 2 — — — — 2
Grieķijas 1 — — — — "~" *
Polijas 5 — — — — — — —

J
— — — . 6

Armēnijas ....— — — — ļ
Bulgārijas ....— — — — "T iItālijas — — — — j
Rumānijas . ... — — — — * ~ l

623 1 3 3 2 1 3 266 154 1 17 3 1077

Pases izdotas 70 pilsoņiem, pagari-
nātas 108 un pagaida pases 3. Pases
izdotas ar ikreizēju ārlietu nn iekšlietu
ministriju piekrišanu, izņemot gadījumus,
kad vecās, no mttms agrāk izdotās pases,
pārmainījām pret pasu grāmatiņām.

Laulības reģistrētas — 4. Dzi-
muši — 2. Miruši— 1.

Pēc ģenerālkonsulāta ziņām, budžeta
gadā Latvijas pilsoņi nav bijuši Anglijas
cietumos, tāpat nav neviens de
p o r t ē t s, nav arī pabalsti izsniegti

jūrniekiem, jo kuģniecībai uzlabojoties,
nav bijuši latvieša jūrnieku starpā bez-
darbnieki.

Ģenerālkonsulātā reģistrēti pavisam
Lielbritānijas ostās ienākuši _ 86 La-
tvijas kuģi sekošā kārtība:

Londonā — 4 kuģi
Aberdinā — 4 »
Kardifā — 5 „
Glargovā — 3 „
Gt. Jarmouihē — 1 „
Grimsbiiā — 1- -

Hullē — 14 ,
Leithā — 3 .
Liverpūle — 1 „
Ņukastlē — 46 ,
Ņuportā — 4 ,

Kopā — 86 kuģi
Liels kavēklis, sevišķi mūsu kuģiem, ir
bijis kuģu mēru konvencijas trūkums.
Bieži radušies kuģiem nokavējumi un
prāvi zaudējumi kuģu pārmērīšanas dēļ
Lielbritānijas ostās, kuru novēršanai da-
žos gadījumos ģenerālkonsulātamizdevās
jautājumus noskaidrot ar muitas valdi
Londonā. Ģenerālkonsulāts nokārtoja
Latvijas tvaikoņa «Saratov* bezdrāts tele-
grāfa ierīkošanu uz kuģa, jo bez tāda
Anglijas valdība atteicās to izlaist no
ostas. Telegrāfu tūliņ nevaiēja ierīkot,
bet ievērojot ģenerālkonsulāta izskaidro-
jumus, kuģim atļāva izbraukt jūrā.

Avāriju cietis viens kuģis Tvaiko-
nis .Lūcija' 15. decembrī ar lādiņu no
Midlesbro miglaina laika dēļ uzskrēja
uz sēkļa pie Redkera klintīm. Ksģi no-
ņēma no sēkļa bez lieliem zaudējumiem.
Latvijas buru kuģļ, kuri pirms kara
uzturēja tik plašus jūrniecības sakarus,
pārskata gada tikai nedaudzi ieradās
Anglijas ostās, jo frakts tirgus
bija kluss. Valda uzskats, ka frakts
tirgum uzlabojoties, musss buru ktsģi
pamazam ieņems savu agrāko svarīgo
vietu pasaules jūrniecībā, kaut gan var-
būt ne tik drīz tik lielā skaitā, kā agrāk,
jo jaunu Jkaģa būve ņem laiku.

Pagajesa gada Anglijas ostās ieradās
vairāki ksģi zem padomju Krievijas flagas,
kuru komandas, dsžos gadījumos pat
kapteiņi, bija latviešu jūj-nieki. Šāda
parādība izskaidrojama ar to, ka šie
latviešu jūrnieki aiz peļņas kāres pfe-
ņfma sadas vietas un līdz ar to lab-
prātīgi pārgāja padomju Krievijas pa-
valstsiecība.

Latvijas pilsoņi nopirkuši četrus
tvaikoņus Anglija, kuru papīrus un pa-
gaidu f agas patentēs stiprinājis un kār-
tojis ģenerālkonsulāts. Sekošā tabele
dod pārskatu par jaunpirktiem kuģiem:
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Jūrnieku un citu mantojumus
ģenerālkonsulāts nokārtojis pārskata
gadā 35, mantojumi saņemti 37, par
kopsama £ 4607. 15. 9. Arī jūrnieka

Visās un transit vizas
izdotas Latvijas ģenerālkonsulātā Londonā par laiku no 1922. g. 1. janvāra līdz

31 decembrim

valdība» Vēstnesi" «Ikot no I. fenv«ra:

^^' sarmot ekspcmoijā:
^ . , , i lata 59 Mal

w i jrēM»> • *

«•eOiot mājā u» pa P«etu:p,es . . . 1 lata 80 saat.

Zssāh*-' 7 ?



mantojumu konvencijas trūkuma dēļ
nācās vadīties no Anglijas valdības lab-
vēlīgiem solījumiem, kurus ta kārtīgi
pildīja, izdodot mums mantojumus bez
sarežģījamiem visos tsnīs gadījumos, kad
bija pieradīts, ka likumīgie mantinieki
ir Latvijas pil?oņi un kad mantojums
nepārsniedza £ 100. Trīs gadījumos,
kad mantojumi pārsniedza te minēto
sumu, ģenerālkonsulāts sekmīgi lietas
ievadīja un nokārtoja, izņemot iz-
pildu rakstus (Lētie; s of Ādmini-
stration) no augstakss tiesas. Uz ģe-
Eeralkoiisiilata priekšlikumu Anglijas
tirdzniecības ministrija atprasīja bijušās
Krievijas konsulam Londonā visas tās
mantojumu lietas, kurās bija pierādīts,
ka mirušie piederējuši pie Latvijā ietilp-
stošiem apgabaliem, un nodeva tās mūsu
rīcībā.

(Turpmāk vēl.)

Latvija un citas valstis
Latvijas sarkanā krusta darbinieku

prēva Maskavā.
Rīgā, 10. februārī. No Maskavas

ziņo, ka Latvijas sarkanā krusta darbi-
niek* prāvā par prokuroru būs Arseņevs
un par tiesas priekšsēdētāju Smirnovs,
kāds bijušais Filipova maizes ceptu-
ves strādnieks, pazīstams Maskavā
zem «pseidonīma* Vaņka Kaisi. Sniir-
novam pa asti uzdod vest tādas lietas,
no kjsjām pārējie komunistu tiesneši
atsakās. Pmva laikam notiks bijušā
muižaieku kluba kolona zālē, kar tika iztie-
sāta lielā socialrevolucionaru prāva,

Padomju prese jaa sākuse « jāgatavo!"
krievu publika. Tā Jzvestijas" 6. februāra
numura ievieto ^apcerējumu par ārzem-
niekiem Maskavā, kurā raksta, ka mazo
vabiu diplomātiem ejot .lielas tieksmes
uz spekulāciju". Kā piemēru laikraksts
min Latvijas sarkanā krusta darbību.

LTA.

Liti Klaipēdā.
Klaipēdas apgabala padome nolēma,

ka Lietavas liti atzīstami par likumīgu
maksāšanas līdzekli blakus vācu markai.

(Lietavas preses birojs.)

Polija,
Polijas parīdi.

Šinīs dienās poja seims apstiprināja
valsts pagaida budžetu laikā no š. g.
1. janvāra līdz 31. martam,

Pie ..šī budžeta sastādīšanas varēja
konstatē^ valsts parādus, kā iekšējos,
ta arī arējos.

Iekšējie parādi līdzinājās 8,2 Šveices
frankiem uz katra iedzīvotāja.

Ārējie paradi līdzinājās 54 3 Šveices
frankiem uz katra iedzīvotāja.

Tas kopa iztaisa 62,5 Šveices franku
uz katra iedzīvotāja, turpretī Francijas
paradi līdzinājās 3353 Šveices frankuuz katra iedzīvotāja. Tā tad Polijasparadi salīdzinajot ar citām valstim nav1,e»« (Poju preses birojs.)

Nogalināts augsts garīdznieks.
Berlīne, 10. februārī. No Varšavasziņo: Polijas pareizticīgās baznīcas galvametropolītsGeorgijs,ceturtdien nogalināts!Sepkava ir Cholmas arehimandrits

Latišenko. i

Ārzemes,
Francijas un Beļģijas kopēji so|L

Parīzē, 10. februārī. No Briselesoficiah ziņo ka Beļģijas ārlietu ministrsZaspara un Francijas sabiedrisko darbuministrs Letrokērs panākuši piiniea vie-nošanos par turpmākiem sabiedrotosojiem Ruras apgabalā. LTAi
Notikumi okupētā Vācijā

Ber li nē 10. februāri. „Voiwaerts«
^°

no
Mainces , ka Rdnas „TvTrl

fēf;S-H 1
kB

^-?,aSiai8ti un
kurinā^rnoemuši turpināt streiku. Franču mē&insjumi atjaunot tvaikoņu «tto3,Sld£ar savu personālu, neesot izdevušies

^eitung ziņo, ka vācu dzelzscejnieku un

pasta ierēdņu arodniecisks. ^'Sarās apgabalā pfcpra«iju j.>^stmasanu. Ja starpta£l^i2komisija šo prasību atraidīs!? ,«3 '
un pasta ierēdņi draud S2 $streikojošiem ogļračiem . pie»N J»

Stāvoklis Vlciii
Berl i nē, 9. februārī jL,Vācijas lieltirdzniecībā fehr?*^ ftcaurmērā6000reizes aiWojLUa»&» P

kara cenām. Vācu tera'uda (£?* astinaju savas cenas atkal pa^S* 8Vācijas valsts banka pašlaiu " 3
33 drukatavas un 12 pH^ Be
das zīmju izgats vošanai Lid /i^ «I !fMsv««a izgatavot 35 m£$ļļ *marku; februāra beigās, clfcnpwnaudas fabrikas izlaidīs iid2 ?5^ ]
diem marku dienā. "Kj

Sieice ptet amr?estjju
Ber nē, 9. februārī. (Vo]f}) \ j

nacionāla padome atraidījuse mi_r
kurnu amnestēt visus kopš 19u frP
kara tiesām notiesātos pilsoņus ļSfe

Prme .
Latvijas un Igaunijas robežjautējums.

BPae_waleht" ziņo 8. februāri, ka
taī diena robežkomisija iesākot Rēvelē
savas sēdes, lai panākta gslīgus lēmu-
mus strīdēs jautājumos. Šaī gadījumā
igauņu laikraksts aiztāda, ka robežjautā
jumu ciiā jau gadus 3 bet līdz šim tas
palicis neizšķirts. Tā ka abas valstis
nav varējušas savā starpā vienoties, tad
robežjautājumu izspriedis šķīrējtiesnesis,
pulkvedis Tai ents. Tallenta tobežlinija
nav pilnīgi apmierinājusi ne vienu ne
otru valsti, tāpēc sākušās apspriedes par
tās izlabošanu. Tomēr apspriedēm nav
bijuši nekādi panākumi, un Tallenta lī-
nija bijusi jāatstāj spēkā.

„Tā pagājuša vasara iesakās Tdlenta
līnijas nospraušanas darbs. Latviešu va
igauņu robežkonvencija. ko parakstīja
pieņemot lēmumu pār šķīrējtiesnesi, no-
saka, ka šķīrējtiesneša vilktās teorētiskās
robežlīnijas nospraušana dabā uzdodama
jauktai latviešu un igauņu komisijai.ļkurā
katra psse ievēl 3 locekļus. Šai komi-
sijai ir tiesības izdarīt dažus vajadzīgus
pārlabojumus, jo Tallenta līnija, kā jau
teikts, ir tikai teorētiska, un ta vēl
jānosprauž dabā. Sīkākus pārgro-
zījumus un ari lielākus izlabojumus iz-
dara pēc savstarpējas vienošanās. Tā
tad jauktai komisijai piekrīt uzdevums
panākt galīgu saprašanos. Jauktās ko-
misijas apakškomisijas strādāja visu
pērno vasaru pie robežu nospraušanas.
Tā ka Tallenta līnija bieži sakrita ar
agrāko administratīvo robežu, tad ši
administratīvā robeža bija jāuzmeklē.
Robežu nospraušanas laikā daži Igau-
nijas pavalstnieki, kas bija palikuši
Latvijas robežās, lūdza igauņu komisijas
locekļus, lai viņu zemes gabalus nepie-
vienotu Latvijai, bet Igaunijai. Apakš-
komisijai neatlika nekas cits, kā atstāt
tais viebās robežu uenospraustu un
nodot jautājumu jauktās komisijas iz-
spriešanai. Robeža palikusi rrenosprausta
apmēram 20 verstu garā Ūnijā".

« Pāsvvaleht" izsaka cerību, ka jauktā
robežkomisija, .lēmumu pieņemot pie-
griezīšot vērību abu valstu etnogrāfis-
kām, saimnieciskām, stratēģiskām un
satiksmes interesēm un ņemšot vērā ari
iedzīvotāju vēlēšanās". Tālāk nāk pa-
skaidrojums par to, ko igauņi saprot
zem abu valstu interesēm un iedzīvotāju
vēlēšanām. .Vienīgā iespSja panākt
vienošanos ir ta, ka Latvijas pārstāvji,
gtioēdami uzturēt labu kaimiņu attiecī-

bas, atzīst par spēkā esošām šķīrējtiesas

konvencijas pamatdomas un at sod igau-
ņiem atpa*aļ igauņu zemes gabalus, ko
Tallenta līnija gluži nejauši pievienojusi
Latvijai .*

Igauņu laikraksta aizrādījums uz leba
kaimiņu attiecībām izklausās joii jsuki,
nn latviešiem bulu ļoti patīkami dzirdēt,
ja igauņi no savas puses erī pierādītu,
ka tie vēlas uzturēt labu kaimiņu attie-
cības un robcžjaatājurnā gatavi atzīt arī
latviešu iedzīvotāju dibinātās prasības.

Krievija un Latvija.

Rīga, 10. februāri. 'No Maskavas
ziņo, ka padomju Krievijā pēdējā laikā
sācies jauns ,,karagājiens" pret Latviju
un viņas pārstāvības iestādēm. Par gai-
dāmām Latvijas pilsoņu prāvām jau
ziņots. Tagad Krievijas valdība par uz-
brukuma objektu izraudzījusies mūsu
arējas tirdzniecības biroja Maskavss no-
daļu, kuru mēģina visādi kompromitēt
Starp citu uz Krievijas kriminālā" ko-
deksa § 16, 3. p. un § 130., i. p, pa-
mata nodots tiesai bijušais biroja vadītājs
Nikolajs_ Mežiņš. Lietas apstākļi šādi:
pagājuša gada 28. martā Baltjūras kom-
paiij.s priekšstavis B. Lindbergs no-
slēdza Hgamu ar Krievijas gumijas trestu
par 50 000 puda kaučuka piegādāšaaanu,
pie kam minētai kompānijai 50% co
maksas nācās saņemt tresta izstrādājumos
un 50% valūtā. Lai līgums stātos spēkāto

vajadzēja apstiprināt mūsu ārējās
tirdzniecības birojam, un kompānijai bez
tam vajadzēja dabūt kādas ārzemju
bankas pilnugarantiju

^
Pēdējo kompā-

nijai neizdevās sagādāt, kadēj tirdznie-
cības birojs līgumu tikai vienkārši reģi-
strēja. Neskatoties uz to, gumijas trests
stājas pie līguma pildīšanas, pie kam iecēla
Lindbergu par savu pilnvaroto un uzdeva
tam iepirkt Krievijā visādas jēlvielas
Lindbergs gumijas trest a vārdā noslēdza
Hgumu ar Bucharas akciju sabiedrību
par 40.000 karakula ādiņu pirkšanu
Nezināmu iemeslu dēļ trests vēlāk no ši
līguma atteicās, pēc kam līgums bez
mūsu arējās tirdzniecības biroja ziņas
tika pārrakstīts uz paša Lindberga vārda
kurš sāka viņu pildīt, izdodams pret sa-
ņemto karakulu daļa visādus gumijas
izstrādājumus par 190 000 zelta rubļu
Rudenī Lindbergs izbraucis uzRigaunlīgums par kaučuka piegādāšanu trestam

6 septembrī Lindbergs savu līgumu

gribējis nodot atpakaļ gumijas trestam

Iet pēdējais to nav p:eaēm«s un acs

prasīt, lai māsa ārējās tirdzniecības biroja
Maskavas nodaļa atlīdzinot trestam cēlu-

šos zaudējumus. Kad birojs ar pilnu

tiesību atteicies io darīt, gumijas trests

lielu nodevis Krievijas ārlietu komisari-

ātam, kur* tagad acimredzot no tas gnb

iztaisīt lielu politiska prāvu. Bijušais
tirdzniecības biroja vadītājs Meziņs ar

mušu sūtniecības piekrišana stni lieta
nopratināts, un izmeklēšanas tiesnesis
viņa liecības atzina par pietiekošam,
tomēr 6. februāri Mežiņarn paziņots, ka
viņu nodod tiesai. Kā redzams no lietas
apstākļiem, krievu valdības rīcība šinī

lietā ir pilnīgi nepamatota. LTA.

Jaunās valstis.

u'jetava
llM'^v^aldibss rīkojums

Sakarā ar sabiedroto apgalvojumu, ka
Lietavas robežu ar Klaipēdu pārgājuši
vairāki savvaļnieki, iai piedalītos Klai-
pēdas sacelšanās, Lietavas valdība izlaida
rīkojumu, ka visām tām personām, ja
tādss tiešām būtu, līdz 9, februārim jā-
atgriežas Lieiavā. Pretējā gadījuma tas
tiks sauktas pie atbildības.

(Lietavas preses birojs.)

Dr. Žaunu*a demisijas raksts.
Bijušā Lietavas sūfņa Latvijā Dr. Žau-

ņusa atlūgumos raksta valsis prezidea-
tam starp citu lasām : „Manas dzimtenes,
mazās Lietavas, pievienošanas Lieiavai,
jautājumam topot par gaiveno dienas
uzdevumu, mani brāļi mazajā Lietavā
uzaicina visus pie mazās Lietavas pie-
derīgos atgriesties atpakaļ. Šāds uzaici-
nājums piesūtīts arī man, pie kam man
tiek atgādināts, ka nepietiek ar to, ka es
personīgi iestājos Lietavas valdībā, bet
ka jāpaņem līdz ari sava dzimtene.
Maza Lietava." Tālāk Dr. Žauņus pa-
ziņo, ka viņš apņēmies arī turpmāk zie-
dot savus spēkus Lietavas valstij, kā
Mazas Lietavas pilsonis.

(Lietavas preses birojs.)

Ripa
Konsulārās nodaļas Plrvieiošanisf
Lietavas sūtniecības konsulāra ?* f

Latvija no Andreja ielas ie 4, no io i ļ
bruara pārgāja sūtniecības diplomu %
nodaļas telpās Jura ielā J* S, ļt \\\ B
sūtniecības diplomātiskā nodaļa te U-
sies ari turpmāk.

lHsftdtf n iiiicii »
Latvllas šoneris „Warta" Rogrimit w
Latvijas ģenerālkonsuls;

Londona ziņo, ka Latvijas triraa
šoserls „Marta" ceļā no Trinidadai-
Svat-siju 31. janvārī vētrā norauts ill
enkura Svansijas tuvumā, uzskrējii f*
sēkļa an pēc tam nogrimis. Cilvēki*?'
izglābušies, bet viņa personīgās ma%j
gājušas bojā. Par izglābtiem rūpttie
masu konsularžģents Svatuijā. KijP«
vedis asfalta lādiņu. LĪAj

Kursi.
Rīgas birža, 1823. gada 12. febratri.

100 Latvijas rbj ļ --Jļ-P
Amerikas dotais ļ 5.09 - 5,14 pa
Angļa nsarclija ......| 23,84 -24Wfea
200 Francijas franki . . . .1 31i« -Mm.
100 Beļģijas franki . . . .! 27.79 -Mfcj
100 Šveices franki. . . . ļ 9S.58 - 9*8 pil
100 Zviedrijas kroaas . ". .1 135,11-1M vi;
100 Norvēģijas ktonas . » .1 9U3-»«*?'
100 Dānijas kronas .... 96,13-M
100 Holandes guldeni . . . 20126 - 205* Sn
10000 Všcijas markas . . . 167- \fi
100 Somijas markas . ... 13,20-IV
100 lgaunijf.8 markas .... 5>*- ļf„lļ
100 liti ; 50.37-U' s
10000 Polijas markas ...
100 ČechosSovetas tejnas . ? ^^-ļ^
100 Itālijas lira» 24,37-M» u
Padomes rbļ. ...... 7 5o
10 krieva zelta rbj 25,58- - ,oa
Zelts (Londonā) par i «aci tīra

zelta - P

Krievijassudrabafa;: [ ®>T
5°/« neatkar, ateņēm *< * J
20 zeita it. 6/oRīg. hlp. W«Jt.

ķīlu zīmes.
50 zelta li. 6/a Rīgas pifa. kJ-

biedi, ķīls zīmes .... . .
100 zelta Jr.6°/oRjgaspila. to.

biedr. ķīlu zīmes . . . ? ".., 26
Rīgas Utīm komitejas fcotacija3.fe»f*f™»j9

priekšsēdētāji A. R»'J>,

2vēr. biržas fflSatīis M. 0W' ?

1V?

Telsgramaa ļ
(Latvijas telegrāfa aģentaias arecBi" ' *;

Londonā, 11. ^ļJii
ziņo, ka turki no jauna «f^Trtfc
raativu prasību, lai sabiedroto M
trīs dienu laikā atstāj Smirnu. j

Parizē, 11. februāri. _F«*%Beļģija šodien iesniedz vācu " "
notu, kurā oficiāli P??'0(1, i; 19
kot ar 12. februāri a'*,,e}i|ft!
vest uz neokapeto
metālrūpniecības a %jC
fabriku ražojumus 0° 5^j.K
un Reinzemes. Nolā «jj ^
šo radikālo sankciju izsauc Si
dības nemitīgie mēģinājumi » .^
šādas nekārtības un nepietaisi

^kopdarbību ar sabiedroto »' i

iestādēm. i , ^*|̂ -
Redaktora: H. hxa^

^
^ ^

???????????? ??il ^BM^^^^^^^^
^
ļ

Šim numuram 6 lap*P"

Latvijas bankas nedēļas pārskats
uz 7. februāri 1923. g.

Akti vi Lati. S. ? Pasīvā Lati. S.
Kase: ļ Bankas naadas zīmes apgrozībā . 15,000,000 —

a) bankas naudas zīmes .... 4,133,250 — ļ Pamata kaoltais 8,fXX),000 —
b) valsts kases zīmes 2,326,220 71 ' Termiņa noguldijaai 145,410 71

Zelts lējumos un monētās .... 13,319,714 83 i Tekoši rēķini 17,133.525 18
Ārzemju valūta 34.221,541 35 ; Vaists rēķini 10,300,190 93
īsa termiņa vekseļi 7,745 226 76 j . depozīti 10,708,273 98
Aizdevumi pret nodrošin 3,400.943 63 I Citi pasivi 5.302,276 86
Citi aktīvi . . 1,442.780 38

66,?89,677 66 i 66,589677 66

Piezīme: Līdz 7. februārim š. g. apgrozībā izlaistas Latvijas bankas zīmes par Ls. 15,000,000 —
(piecpadsmit miljoni latu)

ir nodrošinātas ar $ 2C5.817 68
(divi simti divdesmit pieci tūkstoši seši simti septiņpadsmit dolāriem
seždesmif astogi centiem)

un . £ 569,611 4/5
(pieci simti sešdesmit deviņi tukstoSi seši simti vienpadsmit angļu mār-
ciņām, četri šiliņiem un 5 pensiem)

pēc 6. iebruka Londonas biržas zelta kursa.
Rīgā, 8. februārī 1923. g.

Padomes priekšsēdētājs: Risgolds Kalrsings.
Galvenā direktora v.: K. Vanass.



-ļT^ļk t mm.
!S^ !.nl 77. P- pasaa'a. ar io

. 8t J»' mt- ^. novembrī
U T Pauunes Austras Matildes
r#- -,? n 'vski (Vasilevski), dzim. Pun-

V*''°-L, lietā oret Augustu Vasi-

f&rVaSevki), Franča d. par laulības
tovskl (Vas. cn / n 0 , ņ r 1 e d a:

"^""taitt
"efta Katlakalnā 26 apr.1.

»T, starp 'p?M«āļu Paulini Austru

'J Svsk i, «L Vasilevski, dzim.
mtbildētāju Augustu Vasilov-
""""i''vasil evski, šķirt atbildētāja vainas
*t ntašk-rt prasītājai viņas pirms-

lelV dVvārdu Pundiņ; prāvnieku

"f3 Ma* P«"«n« lfdz v?9p";
?*!£.« nešķirt audz ināšanai prasītajai

^ dzī no atbildētāja prasītājai par

1flBri>l "esas izdevumu un 750rbļ.
8 ,P?nas izdevu aus.
t'.lāS ^.Proc Hk. m, 73i.
ta r» p 'petediētS laikā neiesniegs

!LL atiiiitoml vil pārsūdzība, tad

Soms stāsies likoaiga speķa.

1J 23. janv. 1923. g. M 43445
Priekšsēdēd. b. i. lakstiņš.

Sekretāra v. Stūre.

Liepājas prefektūra
izsludina par nederīgiem zemāk minētos
dokumentus, kufī pieteikti par nozaudē-
tiem : Liepājas prefektūras Latvijas pases:
I)zem Nr.30347, izd. uz Kasimiras Antona
m. Zainckovskajas v.; 2) zem Nr. 10840,
izdotu uz Taubes Ārija m. Veinrebe v. ;
3) zem Nr. 2776, izdotu uz Jūlijas An-
nas m. Januški v.; 4) zem Nr. 25334,
izdotu uz Jāņa Petefa d. Stankeviča v.;
5) zem Nr. ;i9469, izdotu uz Hermaņa
Zamueļa d. Levi v.; 6) zem Nr. 5746,
izdotu uz Augustes Jēkaba m. Gold v.;
7) zem Nr. 19354, izdotu uz Jāņa An-
dreja d. Kundziņ-MeŽniek v.; 8) zem Nr.
34471, izdotu uz Petefa Franča d. Ka-
minskis v.; 9) zem Nr. 41688, izdotu uz
Ernas Ģirta m. Auder v.; 10) zem Nr.
20640, izdotu uz Jāņa Otto d. Kadiķisv.;
II) zem Nr. 19969, izdotu uz Bertas
Lapiņ m. Auder-Audrin v.; 12) zem Nr.
334 -3, izdotu uz Marijas Aleksandra m.
Bliznikovas v; 13) zem Nr. 24153, iz-
dotu uz Mildas Friča m. Ozol v.; 14)
zem Nr. 21250, izdotu uz Idas Jossela
m. Kriger v.; 15) zem Nr. 41702, izdotu
uz Helenes Jāņa m. Jurevič v.; 16) zem
Nr. 6228 uz Annas Jāzepa m. Jurevič v.;
17)zem Nr. 27870, izd. uz Paulines Friča m.
Zviedre v.; 18) zem Nr. 7943, izdotu uz
Annas Jāņa m. Auder v.; 19) zem Nr.
21398, izdotu uz Kriša Kriša d. Rodiņav.;
20) zem Nr. 5888, izdotu uz Antona
Donata d. Tarvida v.; 21) zem Nr.
19065, izdotu^uz Adelheides Simana m.
Silnovskis v.; 22) Kuldīgas apr. priekš-
nieka Latvijas pasi zem Nr. 2132, iz-
dotu uz Almas Marijas Jēkaba m. Leman
v.; 23) Rīgas XI. iec. pol. priekšnieka
Latv. pasi zem Nr. 11^903, izdotu uz
Aneles Ādama m. Ancan v.; 24) Liepā-
jas prefektūras ārzemes pasi zem- Nr.
7204, izdotu uz Hugo Ulrictia d. Michel-
sona v.; 25) Rīgas prefektūras Latvijas
pasi zem Nr. 107938, izdotu uz Jūlijās
Lapiņa m. ' Barotājs v.; 26) Liepājas
prefektūras dienesta apliecību uz Liebas
Mārtiņa m Rufenberg vārda.

|

|

Seifu ieadīja policijai MittMf,
Ludzas apriņķī, izsludina par nederīgiem
zemāk pievestos nozaudētos dokumentus:

ļ 1) Latvijas iekšzemes pasi, izdotu no
j Bolvu pag. valdes 7. decembrī 1920. g.
ļ zem Nr. 1976/3307 uz Jāņa Andreja d.
Biezais vārda; 2) zirga pasi, izdotu no

j Bolvu pag. valdes 16. jūnijā 1920. g.
zem Nr. 958, izdotu uz Jāņa Andreja d.

ļ Biezais vārda -, 3) zirga pasi, izdotu
no Rugāju pagasta valdes 5. augustā

ļ 1922. g. zem Nr. 14 uz Jāņa Andreja d.
ļ Biezais vārda; 4) kara klausības ap-
liecību, izdotu no 5. Cēsu kājn. pulka

ļ komandiera 12. oktobrī 1922. g. zem
Nr. 7165 un slimības apliecību zem
Nr. 9589, uz Staņislava Izidora d. Sto-
ie-a vārda; 5) kafa klausības apliecību,
izdotu no Valmieras apr. priekšnieka
10. martā 1^20. g. zemNr. 1058 uz
Ivana Ivana d. Grigorjeva vārda ; 6) Lat-
vijas pasi, izdotu no Viļaku pag. valdes
7. novembrī 1922. g. zem Nr. 3044 uz
Ņinas Voldemāra m. Soboļevas vārda;
7) Latvijas pasi, izdotu no Viļaku pag.
valdes 16. novembrī 1920. g. zem
Nr. 2172/647 uz Konstantīna Aleksandra
d Grass vardaļ 8) zirga pasi, izdotu
no Ludzas pilsētas valdes 11. februārī
1922. g.zem Nr. 73 uz Vladimira Juš-
keviča vardu; 9) Latvijas pasi, izdotu
no Viļaku pag. valdes 27. septembrī
1922. g. zem Nr. 12525/4952 uz Ādama
Jāņa d. Andrejeva vārda; 10) Latvijas
pasi, izdotu no Viļaku pag. valdes
30. oktobrī !9?2. g. zem Nr. 5011 uz
Teklas Ustina m. Putnanovas vārda;
11) Latvijas pasi, izdotu no Bolvu pag.
valdes zem Nr. 3314 uz Donata Jezupa
d. Struč vārda; 12) Latvijas pasi, iz-
dotu no Bolvu pagasta valdes zem
Nr. 3313 uz Marijannas Jēkaba m. Struč
vārda; 13) zirga pasi, izdotu no Bolvu
pagasta valdes zem Nr. 691 uz Donata
Jczupa d. Struč vārda; 14) Latvijas
pasi, izdotu no Viļaku pagasta valdes
2:. maijā 1921. g. zem Nr. 10627/4394
uz Lejas Pereca m. Rog vārda; 15) Lat-
vijas pasi, izdotu no Jaungulbenes pag.
valdes 3. septembri 1920. g. zem Nr. 909
uz Joseļa Benciana d. Grinberga vārda;
16) Latvijas pasi, izdotu no Jaungulbenes
pagasta valdes 21. martā 1922. g. zem
Nr. 3023 uz Zislas Leiba m. Grīnberg
vārda; 17) kafa klausības apliecību,
izdotu no 3. Jelgavas kājnieku pulka
komandieja 9. augustā 1922. g. zem
Nr. 3603 uz Augusta Eduarda d. Jur-
kana vā'da.

Jercenu pagasta valde izsludina par
nederīgu, ka nozaudētu, zirga pasi, iz-
dotu no šīs valdes 1920. g. 13. novembrī
zem Nr._ 317 uz Jāņa Indriķa dēla
Gailīša vārda.

Stukmaņu policijas priekšnieks izslu-
dina par_ nederīgiem sekošus dokumen-
tus uz Jāņa Mārtiņa d. Štnidre vārda,
kādi pieteikti parnozaudētiem: ^

Latvi -
jas iekšz. pase zem Nr. 264, 1920. g.
21. martā; 2) zirgu pase zem Nr. 278,
1920. g. 11. febr., izdotas no Kokneses
pagasta valdes.

Stukmaņu policijas priekšnieks izsludina
par nederīgu Latvijas pasi uz Zelmas
Jāņa m. Pantag v., izdotu no Kokneses
pagasta valdes 1920. g. 15. jūnijā zem
Nr. 1103, kufa pieteikta par zudušu.

Stukmaņu policijas priekšnieks izslu-
dina par nederīgu Latvijas- pasi Nr. 2040,
izdotu 1922. g. 29. jūlijā uz Bertas Pe-
tefa m. Ozol v., kufa pieteikta par no-
zaudētu.

Stukmaņu policijas priekšnieki izslu-
dina par uederigu Latvijas iekšzemes
pasi Nr. 737, izdotu 1920. g. 2. oktobrī
uz Paula Jāņa d. Zemfa v., kūja pie-
tei'<ta par zudušu.

Pilsbergas pag. valde izsludina par
nederīgu, kā nozaudētu, iekšzemes pasi,
izdotu no Šenbergas pag. valdes 1920.
g. 24. apr. zem Nr. 123, uz Jāzepa Jāņa
3. Kupinska v.

Pampāļu pag. valde izsludina par ne-
derīgu, kā nozaudētu, Latvijas iekšzemes
pasi, izdotu no Ezeres pag. izpildu kom.
1920. g. 5. jūlijā zem fts 986 uz Tus-
neldas Jēkaba m. Kļava, sauktas Snei-
der, vārda.

Valles pagasta vslde ar šo izsludina
par nederīgu, kā nozaudētu, pasi, izdotu
no Rīgas 13. polid. iecirkņa priekšnieka
1920. g. 21. okt. zem Nr. 1674 uz Ka-
trinas Jana m. Zute v.

Piltenes iecirkņa policijas priekšnieks,
atsauc savu 8. decemi ja 1922. gada
sludinājumu zem Mš 2180, Friča, Anša
d. Magnovskij pases nozaudēšanas
lietā, jo nozaudēta Magnovskij pase ir
atrasta un izsniegta pēc piederības.

Ventspils apriņķa priekšnieka palīgs
1. iec. izsUdina par nederīgu nozaudētu
Latvijas iekšzemes pasi, izdota no viņa
14. ira jā 1920. g'dā zem Ks 944, uz
Ežas J ūrman vārda.

Valkas apriņķa pr-ka palīgs Vecgul-
bene, izsludina par nederīgiem, kā no-
zaudētus, sekošus dokumentus: 1) kafa
klausības apliecību J* 2654, izd. 26 janv.
1921. g. no Valkas kafa apr. pr-ka uz
Jaņ* Sīmana d. Sķenders v.; 2) kafa
klausības apliecību 1* 1568, izdotu
30. marta 1921. g. no armijas virsvavēl-
nieka štāba komandanta us dižkareivja
Petefa Jāņa d. Krēsliņa v.

Prodes pag. valde Ilūkstes apr. izslu-
dina par nederīgiem, kā nozaudētus, se-
košus dokumentus: iekšz. pasi zem
N° 1003, 14. sept. 1920. g. un zirga pasi
zem Mš 519, 1. martā _ 1921 g., izd. no
šīs pag. valdes uz Jāņa Jēkaba dēla
Lejiņa vārda un z:rga pasi zem Ns 846,
7. maijā 1922. g., izdotu no Bebrenes
pag. valdes uz Ādolfa Pudama vārda,
vēlāk pārvestu uz Ernesta Vinčela v.

jrtaa apgabaltiesa, 1. civilr.od..
Lak, aar hal.!»• P**; M iī}.
Lzināmu, ka He» 4. decembri

«iV Karlines Otitijas Bedrīt,
Sm Million, prasības lietā pret Jāni
taudfl Minnas d. Bedrīt pw umiībss
ļUna aizmuguriski 'to'Bricda:

K ku fa slēgta Rīgā Sv. Gertrūdes
draudzes baznīcā 21. oktobri

lon? e starp Jāni Eduardu Bedrīt un
radini Otiliju Bedrit, dzim. Million,
kirt Jāņa Bedrit vainas d*j; prāvnieku

emtis: meitu Almu Elviru, dzim.
« martā 1909. g. un dēlu Kārli Jāni,
zim 12. oktobri l_917._g., atstāt Kar-
nes Bedrit audzināšana līdz viņu piln-
radibai; piešķirt _ Karlinei Bedrīt viņas
iirmsla, libas uzvārdu Mill on.

.!« atbildētāja civ. prec. Uk. 728-, 731.

a 748. p. p. paredzētā laikā neiesniegs
[ssai Atsauksmi vai pārsūdzību, tad
pieduras stāsies ukussīgl speķa.

Rīgā, 27. janv. 1323. g. J* 4Č569

Prlekšsēd b. J. J a k s t i ņ 8.
Sekrstata v. Stute.imMui \iM\

Tukuma apriņķa prle iiniika pal.gs
II. Iecirknī izsludins par nederīgiem se-
košus dokumentus: 1) Vācu austrumu
pasi uz Emilijas Kelm vārda, izdotu
19:8. g. (numurs nez nams); 2) Lietavas
zirga pasi_priekš" 20 g. veca bēra zirga
(uz ka vārda un no ka izdota — nav
zināms), 1919. g. pārrakstīta uz Teodora
Lemaņa vārda; 3) uz Eduarda SKudzes
vārda no Vecauces pag. valdes izdotu
1921. g. 25. augusta Latvijas pasi zem
Nr. 12.0 un divas zirgu pases; 4) Lat-
vijas pasi uz Pētera Eduarda Zinie
vārda, izdotu 1920. g. 26. augustā zem
Nr. 813; 5) no 7. Siguldas kājnieku pulka
1922. g. 16. martā zem Nr.

^
l6S7, izdotu

atvaļinājuma apliecību uz Zaņa Ernesta
Pinkovska vārda ;_ 6) Bukaišu pag. valdes
1921. %. 2. jūnijā zem Nr. 9.-3 izdotu
Latvijas pasi uz Antrines Ļuļa vaida;
7) no Vecauces pag. valdes 1921. g.
14. jūnijā zem Nr. 1U53 izdotu Latvijas
pasi t z Natālijas Rudzit vārda; fc) no
Tukuma apr. priekšnieka palīga 11. iec.
1920. g. 20. jūlijā zem Nr. 2/9 uz Zaņa
Valtera vārda izdotu Latvijas pati;
9) no Aizputes Kuldīgas kafa apr.
pr-ka izdotu kafa klausības apliecību
zem Nr. 8110 uz Dāvida S;;apsta virda;
10) no Vecauces pag. valdes 19it). g
30. martā zem Nr. 84 izdotu Latvijas
pasi uz K:rļa Tdbaka vārda; li) zirga
pasi (Nr. un datums nav z nami), pār-
rakstītu uz Kārļa Vilka vārda; li) no
Cēsu kafa apr. p iekšnie.ia 192o. g.
25. nov. zem Nr. 7472 izdotu kafa klau-
sības apliecību uz Aleksandra Petersona
vārda; l->) no Tukuma-T.ilsu kafi apr.
pr-ka 1920. g. 8. februārī zem Nr. 27/7
izdotu atvaļinājuma apliecību nz Zaņa
Pauflera vārda; 14) Lietavas priekšstata
Latvijā izdotu nacionilpasi zem Nr 7i05
un iekšlietu minisUijas uzturas atļauju

'zem Nr. 2S12 izdotu 1-22 g. 13 jūnija
uz Leiba Kristāla vārda; lo) no Rīgas
VII. po!. iec. pr-ka 1919. g. 8. sept.
zem Nr. 6080 izdotu Latvijas iekš;emes
pssi uz Luizes Nezin vārda un 16) .Lie-
tavas iekšzemes pasi zem Nr 23 632,
izdotu 11-20. g. 9. jūlijā Možeikos un
iekšlietu ministrijas uzturas atļauju zem
N-. C <8:il uz Antona Selva vārda.

Tukuma apriņķa priekšnieka palīgs
1. iecirknī, izsludina par nederīgu, kā

? nozaudētu Hermanim Kārlim Teodora d.
Boeticherata 25. a gūstā 1920. g izdotu
Latvijas pasi zem Nr ^4')*.

Tukuma apriņķa priekšnieka palīgs
1. iec, izsludina par nederīgu, kā no-
zaudētu, kara klausības apl ecību, izdotu
no Tukuma-Ta'su kafa apr. priekšnieka
6. februārī i92i\ g. zem Nr. 14/8 uz
Lēmana Alberta Jura d. vārda.

.

^m m'm osigļa,
itodatnās uz civ. ties. Hk. 1460" p.

ļpgziņo, ka minētā tiesa civilnodaļas
ara 1923. g.atklātā sēde nolēma

Jģisirēt : .Ceraukstes pensaimnieku sa-
edrību*, ievedot viņu kooperatīvu sa-
edrību reģistra pirmajā daļā.
Biedrības valdes sēdeklis atrodas

Ceraukstes pagastā, Bauskas apriņķī.
Jelgavā, 30. janvāri 1923. g.

Htļlstt. nodaļas pārzinis
V. Skudre.

S.-*r«tars o p i. D. L e ši n s k i j s.

ta mMltlmi reģistrācijai mMn
amatodamās uz civ. ties. lik. 1460. p.
aziņo, ka minētā tiesa civilnodaļas
9. janvāra 1923. g. atklātā sēdē nolēma
eģistrēt: .S.iiķeres un apkārtnes iopfco-

fib's pārrajf-zibas biedrību?, ievedot
biedrība reģistra pirmajā daļā,

' nav peļņas iegūšanas mērķa.
i Biedrības valdes sēdeklis atrodas

es pagastā.
[ Jelgavā, 30. janvsri 1923. g.

Reģistrācijas nodaļas pārz inis
V. S k u d r e.

pekretara 0. p. I. D. L e S i ns k i j s.

Jsigavas apgabaltiesa,
m mi.. i. ietajā lik. pai iauIK»
gu. panta pamata, ar Jo dara zinosiu«rnm Rasrnanim, ka tiesa 13. janv. i

1.R- SKsmgures « o sp r i e d a viņa lau- '
B» er Līzeti R a s m a n , dzim. Jendri'.c,
?tīc

Jelgavā, 29. janvārī 1923. g.
Priekšsēdētaja v. R. M u 11 e r s.

______Sckrcta» Zandersons.
Jelgavas apgabaltiesa

^alojoties
uz civ. ties. kārt. 1958. p.,«a?o . ka sīs tiesns sēdē Sa gada!I februāri attaisīs un nolasīs 29. dec. i

ViJ', m]mU Kār la Māftiņa dēla!Foanieka testamentu.
1 Jelgavā, 29. janv. 1923. g. L. Jvfe 611/23

Priekžsēdētāļa v. A. Lauke.
t __jgķtct «8_Za_B dersons.
li^Tī Pa^āīdTTzsludina pTT^
K"' ^,3 kl3us'bas apliecību zem. Mota \m. g. 24. jauvarī no
te Edna,H

k JJ"'eku P,llka komandiea

S« lSte,Wa ^d-
Mel

"«avārda
'H'i_PjLjPgzaudētu.

S?*gasta valde izsludina

B aoriR , La''Pasi izdot " 19*0. g.
&n%T-75? ^ Katrīnas ci
1920 ai* un . Eltea Pasi izdotu
Indiēilrit, .

mai]a
- 5era Nr- 27« ««p^2i_tej(jjhņ£varda.

Mm iBffllia policijas priekšnieks
i sludina par nedeiīgiem sek ; šus ncziu-
detus dokumentus: I) zirga pssi. i?d.
no Ne zas pag. vi'des 2&._apvM 922. g.
zem Ks 1144 uz S'epana Ādama d Klo-
van v ; 2) zirga pisi, izd. no Nerzas
pag. valdes 2. oktobrī 1922. g. zem
Nķ 1218 uz Bsnifacija Aleksandra d.
Zelenko v., un Latv. pasi, izd. no Zilupes
iec. po). pr ka 16 martā 1921. g. zem
N» 1193; 3) Latv. pasi, izd. no Zilupes
iec pol. pr-ka 27. janvārī 1921. g. zem
N» 578 un zirga pasi, izd. no Nerzas
pag. vaidēs 7. novembri 1921. g, zem
Jsfs 83S u? Andreja Jāņa d Trupsn v.;
4) jirga pasi, izd. no Nerzas pa?, valdes
v>7 novembri 1920 g. zem N» 708 u?
Pfteri Mārtiņa d. Bu!s v.; 5) L<uv. pasi,
h<\. rf P-rsines pag. valdes 1922. g.
12. maija zem Ns 189 m Silvines Ro-
berta m. Milč v.; 6) Latv. pasi izd no
Pofines pag va'des 27. martā 1922. g,
zm }& 85 uz Pāvila Krupenko v.;
7) Latv pasi izd. no Jsncvoies pag.
v ldes 19. jūlijā 1921. g. jem M> 1416
uz Pe!age;as Izaka m. Ptdgornojas v.;
8) L;tv. pasi, izd. no Pos'nes psg valdes
Š apriR 1921. g. aem Js6 7d9 un sirga
pasi, isd. no ta paša pag. 11. februārī
1921. g. t& 352 uz Ēdenes Osipa m.
Mlnčoiiok v ; 9) Latv. pa&i, izd. ne
Jsnovcles pag. v;id?s 20. meijā 1921 g
zem JMs 669 az Jēkaba Afanasija d.
Csbuļtv v. tin 10) Latv» pasi, izd. no
Narzas pag. vtldes S. martā 1922. g.
z-m ^6 1994 va Adarca Gavrila d.
Puncnla v.

Aviācijas diviziona komandieris izslu-
dina par nederīgu, kā nozaudētu per-
sonas apliecību zem M? 108, izdotu
av'acijas diviziona brīva līguma vecākam
kurpniekam pilsonim Robertam V e i s -
m a n i m. '

Poļeščinas iecirkņa policijas piiekšnieks
Ludzas apriņķī izsludina par nederīgu,
kā nozaudētu apliecību zem J* 2404/21,
izdotu no Poļeščinas iec. pol. priekšn.
1921. g. 12. dec. uz Ādama Bcrjeza
vārd* .

Poļeščinas iecirkņa policijas priekšn.
Ludzas apriņķī izsludina par nederīgiem
sekošus nozaudētus dokumentus:

1) Latvijas pasi zem N» 541, izdotu
no Poļeščinas iecirkņa policijas priekš-
nieka 11. martā 1921. gadā uz Jāņa,
Viktora d. R e k k e ļ a vārda; 2) zirga
zem Mš 385, izdotu no Rundanu pagastu
va/des 27. okt. 1920. g. uz Jāņa,_ Vik-
tora d. R e k k e ļ a vārda; 3) krāj cn
aizdevu kasrs grāmatiņu (Kertehs no-
daļas) ze:n .\2 2417, uz ta paša Rek-
keļa vārda; un 4) rirga pasi zem
f& 1452, izdotu no Pildas pagasta vaid.
25. okt. 1922. g. uz A. S uc h a n o s k a
vārda.

Valtenberģi pag. valde izsludina par
nederīgu, nozaudētu zirga pasi, izdotu
no Katvaru pag. valdes 1920. g., zem
J\ļs 76, uz Marijas Gailīt vārda. Pases
pēdējais īpašnieks bijis Alfrēds Meļķīs.

Paunas pag. valde ar šo izsludina par
nederīgu, kā nozudušu, zirga pasi, izdota
no šās valdes 19. marta 1920. g-, _ uz
Jetmolaja Romanova d. K o n o v a vārda,
zem 3vr° 426.

Ventspils apriņķa priekšnieka palīgs
izsladina par nederīgu Latvijas iekšz.
pasi, iidotu no viņa 13 febr. 1922. _g.
zem Na 4687. uz Didriķa Niķa dēla
Stalta vārda. 2856

Vecsvirlaukas pagasta valde ar šo
izsludina par nederīgu pazaudētu pasi,
izd uo šīs pagasta valdes 6. jūlijā
1920. g. zem Ns 428 uz Viļā Petefa d.
Mucenieka vārda K°71

Tumes pssasta valde ai šo izslu-
dina par nederīgu no šīs valdes 4. jun.
1920. g zetfl J* 121, izd. pasi uz Leon-
tīnes Kārļa m. Kanberg vard/r, kura pie-
teikta par nozaudētu. K°62

Dricānu pagasta val£e izsludina pat
nederīgu, kā pazudušu Latv. pasi, izd.
no šīs pagasta valdes IO. aug. 1921. g.
zem Ms 361, uz Aleksandra Ādolfa d.
LesniČa vārda. Na71

Dricānu pagasta vaide izsludina
oar nederīgu nacionālo pasi, izdotu no
šīs valdes ' 18. jūlijā 1921. g. zem Nš 162
uz Aleksandra Vincas dēta Plassa
vārda. J&12

Dricānu pagasta valde isludinapai
nederīgu Latv. pasi, izdotu no šīs pag.
valdes 25. nov. 1921. g. Ks 662 un
divas zirgu pases, izd. 15. jūnija 1920. g.
zem >fe 249 un otra 19. janv. 1922. g.
zem Ns 619 uz Andreja Andža d, Ber-
ziņa vārda. N«2644

Emburgas pagasta valde, Jelgav.
apr., izsludina par nederigu, kā nozau-
dēju iekšzemes pasi zem Ns 283, izd.
no Emburgas pag. valdes 26. aprilī
1920. g. Augustei Indriķa [m. Janson,
dzim. Kodi vārda.

Jaunpiebalgas pagasta valde, izsl.
par nederīgu, ka nozaudētu kāja kļaus.
;>.tvt!ļin. apliecību, izdotu 29. septembri
(gsds nez) zem Jsfe 5)92 armijas štāba
kom-ta rotēs dižkareivim Jānim Pētera
d. Spoitera vārda. N°33I0

Emburgas pagasta valdes, Jelgavas
apr., izsludina par nederīgam, ka no-
zaudētas: Iekšzemes pasi zem Jfc 43,
izdotu no Vecsvirlaukas pag. valdes
7. maijā 1921. g. Jānim Jāņa d. Martiņ-
?onam un zirga ppsi zem .Nš 114, izd.
12. septembri 1920. g. no tas pašaspag.
valdrs uz Martiņsonam piederošu 20 g.
vecu, 2 arš. aug. palsi-brūnu zirgu ar
blēsi pierē, baltu laukumiņu uz labā
pleca un baltām pskaļkājiim.

Vldsmulzss pagasta valde izsludina
par nederīgu nozaudēto zirga pasi zem
N° 440, izdotu no šīs pagasta valdes
3. maijā 1920. uz Antona Joņa d.Usena
vārda. >fe!44

Vtdsmulžas pagasta valde izgludina
par nederīgu Ontona Bemana nozaudēto
apl. zem Jvž 6088, izdotu no Rēzeknes
kafa apr. pārvaldes, Bernanam kā nederī-
gam kafa dienestam. N*146

Ventspils apriņķa priekšnieka palīcs
izsludina par nederīgu Latvijas pa»i.
izdoiu no viņa 1920. g. 31. augustā
zem JM» 2109, uz Līzetes Anša m. Kriš-
berg vārda.

Rīgas Jūrmalas policijas priekšnieks
izsludina par nederīgu nozaudētu iekš-
zemes Latvijas pasi, izd. 1919. g.
26. novembrī no Rigas pol. 5. iec. p-ka
zem >fe 5475, uz Jāņa Kazimira d. Pu-
duļa vārda.

Rīgas Jūrmalas policijas priekšnieks
izsludina par nederigu, kā noznidētu,
iekšzemes Latvijas pasi, izd. Dubultos,
zem Ns 1676, uz Kristapa Friča d.
Fritcnoviča vārda.

Rīg'.s Jūrmalas po'.icijas priekšnieks
izsludina par nederīgu kā nozaudētu, iekš-
zemes Latvijas pasi, izd. Dubultos, zem
Nš 1450, uz Edgara Andreja d.
Dīķis vārda. ~

Rīgas Jūrmalas policijas priekšnieks
izsludina par nederīgu, kā nozaudētu,
i kšzemes Litvijas pasi, izd. Dubultos,
zem N° 1270, uz Jāņa Jura d. Zutte v.

Madlienas polic. iec. priekšnieks iz-
sludina par nederīgu, ka nozaudētu
kara kvnusibas apliecību zem J>& 6072,
izdotu no Rigas dzeU<C'.-ļmezgla apsar-
dzības rotas komandiefa, uz Eduarda
Pētera d. Lapiņ vārda.

Gārsenes pag. valde, Ilūkstes ap r.,
izsludina par nederīgām, kā nozaudētas
sekošas Latvijas pases, izdotas no šīs
rag. valdes; 1) Emilijai Pētera m.
Raman, 1921- g. 4. jūnijā zem Ne 376,
2) Marijai Mārtiņa m. Ieviņ, 1920. g.
4. jūnijā zem Nš 386, 3) _ Ilzei Jāņa m.
Andžan, 1920. g. 4. juuijā zem N° 348,
4) Eiiai Aleksandra m. Gimperan,
1921. g. 31. augustā zem M» 700.

Vilzenu pag, valde izsludina par ne-
derīgu, kā pieteiktu par nozaudētu Lat-
vijas iekšzemes pasi, izd. no šīs pag v.
13. sprilī 1921. g. ar N» 486 uz Jāņa
Miķeļa d. Dzelzites v.

Dzirciema pagasta valde, Tslsu apr.,
er šo izsludina par nedeiīgiem, kā no-
zaudētus sekošus dokumentus: Latv.
iek?z;mes pasi zem Ns 141, izdotu
4 augustā 1920. g. no šīspag. valdes
uz Jēkaba Kārļa d, Grube vārda; 2) Latv.
iekšzemes pasi zem J* £68, izdotu
i6. iunijā 1921. g -o Pūres pag va'des
tu Jāņa Līzes d. Lenberģa (Lemberģa)
vsrda.

Rīgas jūfmalas policijas priekšnieks
izsludina par nederīgiem, ka nozaudētus,
sekošus dokumentus uz Eduarda-Volde-
mara Kristapa d. Freiberga vārda:
1) iekšzemesLatvijas pasi, izd. DabiiH-;s
zem Nr. 4201 un 2) atvaļinājuma aplie-
cību, izdotu 26. sept. 1921. g. no Rīgas
apr. apsardzības pr-ka zem Nr. 43316.

Salonajas pag. valde izsludina par
nozaudētu Latvijas pasi, izdotu m šīs
pagasta valdes 25. aprilī 192i. g. Juram
Anša d. Paulanamzem Nr. 262, skaitīt
par nederīgu ^

Vecsaules pagasta valde atsauc savu
sludinājumu, iespiestu 1922. g. .Vaid.
Vēstn." Nr. 29 attiecība uz Jāņa Jāņa d.
Mustermaņa kara klausības apliecību
zem Nr. 17403, izd. 9. nov. 1921. g., jo
ta ir atrasta.

Daugavpils apriņķa priekšnieka palīgs
2. iecirknī izsludina par nederīgu Latvi-
jas pasi, izd. no Višgorodas pag. valdes

' 1921. g. 25. nov. zemNr. 2336 uz Jekate-
rinas " Ujina m. Jefremovas v. Minētā

i pase ir pi .teikta par pazaudētu.

Ventspils apriņķa priekšnieka palīgs
I. iec. izsl dina par nederīgiem, kā no-

; zaudētus sekošus dokumentus uz Ernesta
i Leingarda vārda : Latvijas pasi, izsniegtu
1 no Kuldigas apr. pr-ka palīga 1. iec.
ļ 13. aprilī 1921. g. zem Nr. 4258 un
ļ kāja klausības a;Hecību, izdotu no Kul-
i dīgas kāja apr. priekšnieka 2. augusta
ļl9žl. g. zem Nr. 8047.

__

Kapiņu pagasta valde, Davgavpils apr.
izsludina par nozaudētiem un nederīgiem
sekošus dokumentus:

1) zirga pasi, izdotu no Kapiņu pag.
valdes 22. februārī 1922. g. zem N? 2063,
uz Jēkaba Maksimova vārda;

2) Latvijas iekšzemes pasi, izdotu
3. martā 1921. g. zem J* 1011, uz Jāņa
Breidaka vārda;

3) zirga pssi, izdotu no Bebrines pag.
valdes (kad un zem kāda N° nezināms),
uz 'aņa Breidaka vārda;

4) zirga pasi, izdotu no Kapiņu pag.
valdes 15. sept. 192h g zem J* 1908,
uz Eduarda Gelicka vārda;

5) La'vijas iekšzemes pasi, izdotu
30. maijā 1921. g zem JMs 1527, uz
.'evstaiija Daņilova vatda;

6) Latvijas iekšzemes pasi, jzdotn
11. dec. 1920. g. zem N° 303, uz Jāņa
Makušova vārda;

7) Latvijas iekšzemes pasi, izdotu
23. sept. 1922. g. zem Ns 5711, nz
Michaiļa Oļševska vārda;

8) zirga pasi, izdotu 7. okt. 1920. g.
zem N» 1505, uz Michaiļa Oļševska v.;

9) zirga pasi, izdotu uz Michaiļa OJ-
šavsk& verda no Kapiņu psg. (ztmkāda
Ns nav z-nams).

10> Latvijas iekšzemes pasi, izdoti»
9. janvārī 1922. g. zem N° 2890, uz
Kondratija Sokolova vārda;

11) zirga pasi, izdotu 19. februāri
1920. g. zem Nš 283, uz Kondratija So-
kolova vārda.

NX,;"Val<ie- Aizputes Spr..
NzemeSP

n "Tm sek '"žas La»vl>s
Hles 1920 p%,

lZ<1:-'.-no šis !«*"*
E Linu Otto m £ai,.Zem -Nr- 324

P»- 325 \,7 i :lnkevic vārda un
ferd" UE Uetes Oito m. Senkevic

UuŽ r̂S^3155
^^^^«ga pasi17ri„?eder^u - ka nozaudētu,

920- S zer^ K?",,»«» Valdes 4" lebr:
*ulues vālUZ Augusta lndrika
10 Lat vijas Z*M ta Pavārda
laiia mģf D

Bauskas Valmieras nod.
*°l iemāk8 » ,' ? izdotu kviti P'1 ren. ka iepirkšanas naudu.

ļ Jaunjelgavas apr. pr-ka palīgs 2. iec,
izsludina par nederīgu, ka nozaudētu
kafa klausības apliecību, izdotu no

ļ 1. Liepājas kājnieku pulka kom. zem
ļNr. 864 31. martā 1921. g. uz Jāņa
i Jēkaba d. Cīrul vārda.
i Daugavpils apriņķa priekšnieka palīgs

2. iec, izsludina par nederīgu Latvijas
pasi, izdotu no Daugavpils apriņķa pr-ka
palīga 2. iec. 9. nov. 1920. g. zem
Nr. 1263 uz Minnas Mārtiņa m. Jekab-
son vārda. Minēta pase ir pieteikta par
pazaudētu.



ISisa sliMasl
m mšsmiimm

uz lflt. par laul. 77. p. pamata, ar Io
dara zināmu, ka tiesa 27. noVembri
1922. g. Hildegardes Spriča m, Stēle,
dzim. Leepiņ, prasības Meta pret Jēkabu
Oeorga d. Stēle, par laulības šķiršanu
eiz.trjuguT.iski nosprieda: lau-
lību, kufa slēgta Araižs 3. augustā
1908. gadā starp prasītāju Hildegardi
Stēle (Stāhle), dzim. Leepiņ, un atbil-
dētajā Jakobu Georgu Stete (Slābie),
Šķirt un prāvnieka dētu Leonhardu līdz
viņa pilngadībai piešķirt audzināšanai
prasītajai.

Ja atbildētājs civ. proc lik. 728.,
181. un 748, p. p. paredzētā laikā ne-
Iesniegs tiesai atsanksml vai pāi-
āščiitM, tad apsiedams sJasiea likumīgā
apelsa.

Rīgā, 30. janv. 1923. g. Nt 43574
Priekšsēd. b. J. dakstiņš.

Sekretāra v. Stnre.

Stigas apgabali» 3. civilnodaļa,
Kakanā ai civ. proe. lik. 1938. p. ar io
pasiņo, ka 20. februāri 1923.3. minkās
nodaļas atklāta tiesas sēdē attaisīs
aa no 8*īs 14. oktobri 1921. g., Drabužu
pag. mir. Lielvenču mājas īpašnieces
Maritas Kampe, dzira. Eicen, mājas
testamentu.

Rīgā, 7. februārī 1923. g. L. Jfe 1428
Priekšsēd. v. A. Veldners.

Sekretārs A Kalve.

līp spgafeaiilesas HL Ik. liesas Bristai
S. Terpilovskis paziņo, ka š. g
17. februāri, pulksten 10 rītā, Rīgā,
L Maskavas ielā Wš 1, pārdos mir,
Andreja Anša d. Alks ne, ai. Elksne
kustamu mantu, sastāvošu no vienstāva
koka dzīvojamās ēkas ar 3 dēļu šķūņiem
priekš noplēšanas un vekseļu papīriem.
kvītēm, kantora grāmatām un cit., no-
vērtētu par 40.230 rb}. _

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

Tiesu pristavs S. Terpilovskis.

Uflhift apr. IV. iec. iMan»
pamatojoties uz savu lēmumu 18. de-
cembri 1922. g., uzaicina Ipiķu pagasta,
Birku mājā, Valmieras apr., mirušās
Annas Dāvā m. B&rtlņ mantiniekus,
kreditorus un citas personas, kurām būtu
kādas tiesības vai prasības uz atstāto
mantojumu, pieteikt tas miertiesnesim
sešu (6) mēnešu laikā, skaitot
no sludinājuma otrās reizes iespiešanas
.Valdības Vēstnesī*.

Pēc augšā aizrādītā termiņa pietei-
kušies mantinieki tiks apstiprināti man-
tojamatiesībās un viņiem nodots atstatais
mantojums. Laikā nepieteiktās prasības
netiks ievērotas.

Miertiesnesis V Bērsons.
Par noraksta pareizību

1 sekretārs Putniņš.

Jicsasai paoaita tiesa
Taisu apriņķī, pamatodamās uz savu
š. g. 25. janvāra lēmumu un pag. tiesu
ustava 2. daļas 220.—224. un 231. pan-
tiem, ar šo uzaicina 1919. g. mirušā
Jaunpagasta Ns 89, zem nosaukums
,.Kazimova" mājas īpašnieka Trofima
Eineljaņa dēla Marudlna mantiniekus
un parada devējus, pieteikt savas tiesī
bas un prasības šai pag. tiesai sešu
mēnešu laikā, skaitot no šī sludi-
nājuma iespiešanas .Valdības Vēstnesī*
trešo reizi.

Vēiāk pieteiktas tiesības un prasības
netiks atzītas.

Jaunpagasts, 25. janvārī 1923. g.
Tiesas priekšsēdētājs K Riekstiņš.
3 Darbvedis P. Laukmans.

V'lakas psgjJN
ar šo izsludina L „7 * %

Braute KDattl^ J« «ļjrlņam no Sa ^1*S«*ku/3 paraksts «mtin -Vecssn

iO5r«nov *railte -gj^

gfokfasjfe, j

Starptautiskās B^Tij^

V^mSprlnato statūtu m . »> »
sapulces lēmuma S»"^
cm biedrība ir n&Sm %
klājusi savu darb.bu v>totis atrodas Rioi v.i "*"»«
«b. 14, tā|r. mf &i«5*
bojajar tfrdzniecibute' ^un _ ārzemju precēa, ft^^r^**K?a
«^v^Sžvārda pazaudēta Bn sr foff.
Pili Par nederi gu ^

l*t*^a»ur»ī«wsJļBt»r^fakultātes b.jušā .£55. ļjmini (matr. M 1586) S, *
grāmatiņa pieteikta„.'»s°^iigs

UttfJaa uisrJsrsSatšTīfe
ttftjņa Jfe 5635, uz Ēauat^vārda pazaudēta un « "i
ditiata par njerUriļn.

Rigas tajalīprīr^^
djna par nederīgu noztudēto Ssi.jas Apliecību zeja N> 819 3"
1922. g., izdotu no Daugava,
pneksn., uz Vlļa Paula \. gg

Embursas pagasta valde tiapr., izšūdina par nederī gām, «zaudētas: iekšzemes pasi zem H
izdotu no Emburgas pagasta 1
<4. martā 1922. g. un ksra klaai
apliec, izdotu no Jrlgavas-Bussto
apr. pr-ka 53. novembrī 192] «
J* 18449 uz Otto Jēkaba d. fe
vārda.

Eversmulzas pagasta valde I
par nederīgirm nozaudētos utA
fcumentus, izdotus no šis pagātni

1) Ignatijam Konovalovam mt,
zem Ns 1459, ii. maitā 1921,«1
pasi zem f« 609, 13. oktobri I

2) .Aloizam Frolovam zirga pa
N° 11, li. septem 1920. g;

3) VetonUat Lavrinovič mc,5»
M 1)8, 16. martā 1922. g. un

4) Broņislavam Losim 1% li
9. decem. 1920. g. J

Koiupes pagasta valde H
par nederīgu nozaudēto šīs vafe
ztm N» 304 personu pasi uz ta
kaba m, Vilkais vārda

Borovkas pegasta valde j*
par nozaudētu Latvijas iekšzt»
zern Mr 591, izdotu no šis p»ļ"
8. jūlijā 1921. g. uz Alekseja *
PaŠkeviča vārd a un atvajin. «1
no Jaunjelgavas-llukstes kaļ»?
p-ka 1921. g. __,

Vldsmulžas pagasta valde»'
par nederigu nozaudēto jekszes»

zem N° 735, izdou no šis pp
1. oktobrī 1921. g. nzTarssa »

Konovalova
varda_____

-
"

VldsmuliaTpasasta «Mt**
par tiederīgu nozaudēto icka*
zem M> 6J5, izdotu ns sīs paF!

Mj^eraJaņajMJ""!^

Vldsmuiias pagasta Mļg]
par nederku nozaudēto «k *
zem N» 893, izdotu no U

^des 16 decembrī 1921. (? * ]
Jāņa d. Zeirrmjajgrjļ__ _^--

WipaWPP* ?«
izsludina par nederīgu , U » ,
Utv. iekšz. pasi, *i »J ļ0
1920. g. zem J6 1891 uz »

drēja d. Bēķjjjņjļ, ,^--^

iMb phaul l *5
izsludina par neden?u , « g
kara kl. apliecību , w \^i
kara anr. pr-ka J- ļ»^^
K» 320 uzjd^atdaj0

^^

Cits lnfi& i!sisi|
iaksainiiis ilepatiansaīs

līdz ar šo

atsauc, miasp no toiei
.Vaid. Vē'tn * N» 24 uz 15. februāri
I g izsludināto Elejas pagastā Mūrnieku
mājās atrodošās sāga gatera pfirdo
Žanu vairfiksotaaļlcm. M« 175 1

Kuldīgas ap-ķa I. rafona
valsts zemju pārzinis

pārdos fsilsolai.
rajona ks nelej ī 23. februāri 1923. g.,
pulksten 12 dienā, Saldū, Skrunda»
ietā N& 29, a'.rodošos

pa separators la M i. 1-5
Sep rators atrodas lietojamā stāvoklī

un noderīgs kopmoderniecībām. Vairīk-
solīšaia siesies no hksacijis sumas
6000 rb!. Tuvākas ziņas ra. o.ia kanc-
tejā — Siidū

Ssldū, 7. iebruarī 19:3. g. Hi 94.
Knldīgss spriņķa 1 rajona valsts

zemju par. '.i tis O 11 e.

Rlsas kafa apriņķa priekšnieks
fzslu'li a par nederīgo nozaudēto stva
ļinšjuma aDlifcību zem .f* 10871
20. dec. 1920. £;., izdotu no 3 Jelgavas
kājn, p.ilka komarsd., uz Oto Jēkaba d.
Dārzniek \*:čs, dzim IS95. g.

Oigavis citas ni
notiks pirmdien. 25. februāri f923. 8~
pulksten 12 diena,

nfiibilBui
(bez otrreizējas sacensības).

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

mi od laivu Atim
no Daugavas labā krasta pie _ pilsētas,
bet ja bus vajadzība, tad visa platība,
pilsētas robežās.

Personām, kutas vēlās pwda'ūMes
vairāksolīšanā, jāieliek 200 latu zalogs. _

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

Apriņķa ceļu inženieris
Ventspili,

Plosta ielā N» 23, 20. februāri 1923. g.,
pulksten 12 dienā,

izdos isiipsilsi
rakstiskā un mutiskā sacensībā:

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

Ugāles stacijas.
Jājemaksā 120 latu drošības naudas.

Tuvākas ziņas kanclejā, no 9—3. Pec-
torgi notiks 23. februārī 1923. g.,
pulksten 12. turpat. 1

Kuldīgas apriņķa valsts
zemju inspektors

dara vispārībai zināmu, ka 1923. gada
23. februārī, pulksten 1_ dienā, inspek-
cuas kanetejā, Kuldīga, Kolpaka ielā
Mi 1, tālrunis W 11,

pāis ofifii vaiīisolU
rokas sienu preses,

1) Ivarides pag., Lielivandes muižā.
2) Kurmales pag., Kurmales ,
3) Raņķu prg.. Raņķu
4) Padures pag., Kimales ,
5) 1 sviesta presi.
Tuvākas ziņas inspekcijas kanclejā.
Kuldīgā, 7. februāri 1923. g. Jfe741.

Kuldīgas valsts zemju
Inspektors (paraksts).

|

Apriņķa ceļu iBieftft Cēsu
Gaujas ietā *& 26,

izdos lipifijii
rakst. un mutiskā sacens. (gr pēctorg)
1) 19. februārī 8. g,, pulkst 11 dienā,

1046k. m. grants piev. uz Rucas-Bum-
butu grants ceļ,^. Dio5. t>anda 50 Ls.

2) 19 februārī s, g., pulkst. 12 dienā,
436,10 k. m. grants pievešanu uz
Cēsu-Raiskuma grants ceļa. Drošības
naudas 30 Ls.
Tuvākas ziņas kanclejā katru dienu

no pulkst. 10—14. 3
JĒSĒmtmumBammamamiuii ?himi».

īsas polis. IB. iecirkņa prieiUs
1 z p ā rdo s

vairāksolīšanā
22. februārī 1923. g., pulksten 12 dienā,
Marijas ielā N? 31, restorānā, apķīlātas
mantas, piederošas Krišjānim Edolfam,
sastāvošas no istabas mēbelēm un daž.
dzenenlem, notaksētas par 17,530 rb[

Rigas VII pol. <ec priekžn (paraksts)

Jaunelgavas apr. robež-
policijas I' , iecirknī,

28. februārī 1923. g, pulksten 10 rīti,
Neretas maizi,

pārdos vaiisolīM
1 ZIRGU.

Pie solīša :a« jāuzrāda apliecības, kā
zirgs nepie::ešams zemes apstrādāšanai

Apriņķi ptiekšneks (paraksts).

mm iteifBājuffi!,
Talsu Birjmežnletīfiai

vajadzīgs

mimu
priekē Spāres novada, Danga

apgaitas.
Kandidātus lūdz pieteikties līdz S. g.

20. februāri i;, iesniedzot aprskst» un
apliecības par tgrāko oodaiboianos un
zgiītību.

Talsu virimtiniecība,

Armllsss mimimKiiitoni «olsSiījI:
1) 120 ēslssKJstaaas krēsli,
2) 300 sāles fcrfisll,
3) 30 ēdareifstabas galdi.

Piedāvājumi, uzrādot censs un paraugus (zīmējumus), iesniedzami kluba
kanclejā, Nikobja iela >fe 5, līdt 13. februārim i. g,

Tuvāka» ziņas katru dienu klubu k^nck-jā no pulkst. 9—11.

Kandavas virsmežniecība

pārdos torsos
'?™««a *'«^

gntflVM materiālus, ntrotfošos mezn.

fe|iī ~
-r_ ^īī sr S£ K" Iii,SŽ i? nosaukums o» Z!S

Gravas 8. Iecirkņa mežniecība -Onras novadā,
Piņķu apgaitā, kv. Nr. 3.

1 23 Ba|ķi E* JO £jļ »ļ = g
l .' Lrerkokl Oz'.la 7 «Jl

^ =
«

\i i Ba|ķi ' Eg]u 2 1-2 30.0 - 5

5. Lietkokl Ozola 8 3-J" 21fļ _ "g
6 " - S nr"£& - 1«

) * * ° 7 21-23 26-29 139,1 - 104
7 { * ' Bērza 2 24-25 33,3 — 6

ļ ž : ozola 4 1-3, 7 80,1 - 59

8? . Bērza 2 4-5 22 1 - 4
l .Ba|ķl Eg]u 2 6 un 8 1 22. 1 - 3

Rancaatras

Kandavas IL Iecirkņa roe£nle«»a — nww.,

Svena apgaitā, kv. 39.
g i 1 Dedzin-malka Jg. -

} ,_{ = ^

? »»

) ' ' Anšu - ) n ma I ~ 27U/12 567
10 { * ' £ - }~m{ - */« 54
11 * 2 Kluči ' Apšu 96 F 1-96 m ~ I 23°

Sabiles III. Iecirkņa mežniecībā — Veģu novadā un
apgaitā, kv. 13.

,2,1, Dedzinmalka .Jaukta, -ļ 1-20
ļ

-
ļ Jfc ļ

187

I! I: I : : I : I -1 «-7. I - I ^ 1 155
Kandavas novadā, Strautnieku apgaitā, kv. 7.
ļl - ļ Latetes ļ Eg|u 15, ļ ļ 20 ļ

-
ļ 7

15 Slipert Priežu 3 2 31 - 13
U — I - I Egļu I 1 I 3 I 17 ļ - ļ 7

SolīJana notiks mutiski un slēgtās aploksnēs. Torgos jāiemaksā 10°/o dro-
šības naudas no novērtēšanas sumas. Virsmežniecība patur sc tiesība izslndi
aātās vienības noņemt no torga pēc saviem ieskaliem. Tuvākas ziņas izsniedz
virsmežniecības kanclejā nn vietējie iecirkņu mežzini.

Kam€Smm& virsmslnieclfe?^

Dzelzsceļa tlRvttii ' taMta BUkls U.fu: '
3. martā š. g. uz vilnas drānu, zignalkarodziņicm, zaļu un sarkanu 600 mtr.
3. . ...linoleju, brūnu un zaļu 500 .
5. » ...vara un dzelzs katlu plāksnēm , 306 gab.
7. . ...tecelēm .'. , 49 .

Pasta un telegrāfa virsvaldē
28. februāri š. g,,pulkst. 12 dienā,

notiks rakstisks konkurss
uz sekošiem materiālie®**s

™ mVitlliw?7«Q«6 knb
^

PŽ4aaik5*a koka 50 kBb P5du b«za koka.
,-J"' fLm/m dzelzi - 17896 m - dažāda dzelzs skārdu, 50 m 015 m/m dieti*skaidu. 10448 m. d,žāda tērauda, 18602 m dažāda misiņa dažādu izolētu unneizolētu stiepuli, teleiona šņorēm un dažādiem telefonu aparātu piederumiem

dienu n^putkg
V-uT^ZmI ^^ ^"«»« "^

Talsy všfsmeiniadba

pārdos torsos
6. martā 1923. g., Stendes pag. valdes telpās, pulksten

12 dienā,

«11 mīli iMft pie Hs stacijas
2' en5ba' ļoV" aM ' 7PēdU gafUmS 6.000 rb!.3 - " : : y > :'-::::':- : • ,?-S

Kopā 32 kub. «.vis,
~ ' '* '

Solīšana mutiski un slēstās anfofcsns. t„,^ . —, . 25,600 rbļ
naudas no novē.tēšanas sumal Vlr.«^w-J^t-f*^ -l°°dfoSbaS
vienības neņemt n0 torga pēc saviem ieskāt em " izsludinātās

caur TaS8*" "»* Ta,SU ^—Iniedbas kanclejā, Pastendes Jaunmuizā,

liste tam ftuniBi \$gg^^u
\ vajadzīgs

§09.?0O ķieoelu.
*.^mir^^lp^Z^L " ķ,eŽe|U p3rau 8iem Jānodod līdz 26.febr.

Rīgas kafa apriņķa priekšnieks iz^ to^TZZTZ TT^ ~
il*Haa par nederīgu nozaudēto tM oaT^SS?

Pr" Pr!e5tša,e^ iKludic»
ņaļuma apliecību, zem Mb 33727 1, «Ti ^h„"k ngn ttoz^^^o karaklau'ības
19». g.. izdoV, no R:g8S 4a aprija "8^ Tf * 1627' »• i«nvanpr-ka uz KārH Kārja d. Rozentala S'

^ t^J? >™. aaimni-dba*
wda, dzim. 1888. g*dā.

a ga^
;B l: Eduarda Pētera dēla

~r—-——- »f anera vārda.
lesļ^afc: ĶSJ.. J» i'BOEaJU '—~

Samaksas
^arāma^

,,ēc . Valdības Vata*- ^
22. augusta «921 g. P"ļ* K

par traktieru, ķ»^
toreju m viesnic. »*»

nodok li j

dabūjami V«J« *^|> 1
par 18 s v^^a

——-—-—-—r—ā^|ā3*(
Nacī«Mi»«*Jr,3«j*Vi5l4; ,eL%i^^*5»«^4^^Trešdien, ]4 ,e.'Vil#(feidēm****^



Rīgas prefektūra
izsludina par nederīgām sekosās
pases un personas apliecības, kurai
pieteiktas par pazudušām pēc sekošā
saraksta.

Latvijas pases: 1) Nš 420 no Sēr-
mūkšu ņ. v. uz Karlīnes Pētera m. Buš
vārds; 2) Ns 64326 no 12. iec. uz Em-
mas Jāņa m. Katejiņ v.; 3) Ns 91337 no
pref, uz Jēkaba Dāvā d. Lapiņ v.; 4)
Nš 68232 no 11. iec. uz Emmas Kaspara
m. Levic v; 5) Ns 182034 no pret. uz
Eižena Rūdolfa d. Luisk v.; 6) Nš 148
no 2. iec. uz Jāņa Mārtiņa d. Tobias v.;
7) Nš 48620 no 10. iec. uz Olgas An-
tona m Deuč v.; 8) Nš 117843 no 4.
iec. uz. Gustava Kārļa d. Grundman v.;
9) Ns 88434 no 1. iec. uz Hajas Heseļa
m. Pass v.; 10) Nš 205774 no prel. uz
Augusta Pētera d. Budze v.; 11)
Ne 113748 no 8. iec. uz Mnrijas Alek-
sandra m. Ligotne v.; 12) Nš 99887 no
pret. uz Kattīnas Augusta m. Anson v.;
13) Nš .51030 no 9. iec. uz Līzes Jēkaba
m. Roge v.; 14) Nš 6709 no Bolvu pag
uz Antonijas Ādama m Garais v.; 15)
Ns 55883 no 3. iec. uz Johannas Za-
mueļa m. Kanter v.; 16) Nš 57094 no
11. iec. uz Otto Kriša d. Ozoliņ v.; 17)
Ns 72174 no 1. iec. uz Johannas Za-
mueļa m. Jakobsonv.; 18) Ns 59788 no
pref, uz Emmas Kārļa m. Adamovič v.;
19) Nš 25362 no 3. iec. uz VilheLtīnes
Kārļa m. Beijerman v.; 20) N? 104268
no 8. iec. uz Lidijas Jāņa m. Štein v.;

Personas apliecība: 21) Ns 5537 no
pref. uz Natālijas Anatolija m. Aleksejev v.

1) Ns 179088 no pref. uz Alberta
Pēteja d. Jurenas v.; 2) Nš 890 no
Doles pag. v. uz Jāņa Jāņi d. Putniņ v.:
3) Ns 22244 no 4. iec. uz Mārča Jāņa
d Rozenberg v.; 4) Nš 56610 no 3. iec
uz Alvīnas Dā'/ida m. Llepiņ v.; 5)
Ns 10342 no 11. iec. uz Marijas Kārļa
m. Krull v.; 6) Ns 6880 no 7. iec. uz
Marljss Hermaņa m. Treuman v.; 7)
Ns 35756 no 7. iec. uz Rozālijas Amada
m. Buran v.; 8) Ns 71204 no 8. iec. uz
Jūlija Indriķa d. Putniņ v.; 9) Ns 93778
no 7. iec. uz Emmas Friča m. Kancis v.;
10) Ns 131075 no pref. uz VilheSminas
Andreji m. Gaile v.; 11) Ns 161426 no
pr. uz Olgas Timoteja m. Blagomislov v.;
12) Nš 170085 no pref. uz Johana Jo
hanna d, Jakobson v.; 13) Ns 112i21 no
7. iec. uz Hugo Jul ja d. Zeberg v; 14)
M» 5987 ho 6, iec. uz Jāņi Jēkaba d.
Riekstiņ v.;

Personas apliecības: 15) J* 9955 no
oref. «z Jaroslava Franča d. Gintovt v j
16) Nš4580 no pref. uz Katrīnas Fadeja
m. Rimarenok v.;

Latvija^ pases: 1) Ns 50689 no 5. iec.
uz Jūlija Miķeļa d. Tidriķis v.; 2)
Ns 144861 no pref. uz lzraeļa Moža d.
d Fridmsn v.; 3) Ns 213369 no pref
uz Miķeļa Staņislava d. Dagis v.; 4)
Ns 64695 no 12. iec. uz Herminas An-
dr ja m. Klaviņ v.; 5) Ns 138635 no
pret. uz Kārļa Jēkaba d. Ziemelis v.;
īi) Nš 1131 no Rīg Juļ-rn. pr-ka uz Jē-
kaba Jēkaba d. Striķis v.; 7> Ns 932 no
Bolderajas pag. uz Katiīnas Andreja m
Ozol v; 8) Nš 114801 no 10. iec. uz
Mārtiņa Krišjāna d.Zemīt v.; 9) Nš 59775
no pref. uz Pētera Dāvā d Ķiplo* v.;
10) Ns 196756 no pref. uz Sekuda
Hairna d. Glasman v; 11) Nš 5861t no
7. iec. uz Johana Nikolaja d. Feieršteln
v.; 12)-Ns 11366 no 12. iec. uz Julian-
ms Jēkaba m. Zi ert v; 13) Nš 109428
no 8. iec. uz Emil jas Peiera m. Kaugar
v.; 14) Ns 48228 no 10. iec. uz Anža
Anža d. Blumfeldt v.; 15) Nš 1395 no
Katlakalna p. v. uz Dores Mārtiņa m.
Bsuda v.; 16) Nš 13-471 no pret. uz
Dores Timoteja ro. Šmidt v.; 17)
Nš 133927 no pref. uz Alfonsa Ottokara
d. Rozenbaum v.; 18) Ns45662 no 3. iec.
uz Jāņa Pētera d. Slessers v.; 19)
Nš 67740 no 8. iec. uz Vilhelmīnas
Mārtiņa m. Treijman v.; 20) Ns 101229
no 11. iec. uz Annas Silvestra m. Čaman
v.; 21) Ns 1035 no pref. uz Lūcijas Jura
m. Bērziņ v.; 22) Ns 187984 i;o pref.
uz Marijas Johana m. Ivanov v.; 23)
Ns 65886 no 3. iec. uz Emil jas Jura m.
Jātniek v.; 24) Ns 55.170 no 9. iec. uz
ZamueJ» lcika d. Šarfštein v.; 251
Nš 103239 no 3. iec. uz Marijas Viļn rn.
Briedis v.; 26) Nš 84413 no 5. iec. uz
Vilhelma Paula d. Toros^n v.; 27)
Nš 210094 no pref. uz Emmas Kārļa m
Ozol v:

Latvijas pases: 1) Nš 73400 no 3. iec.
uz Aleksandra Jāņa d. Slutc v.; 2)
Ns 171934 no pref. uz Ivana Osipa d.
Girša v; 3) Nš 71115 no 8. iec. uz
Petefa Jēkaba d. Sīpol v.; 4) Nš 1310U7
no pref. uz Marijas Nikolaja m. Rozen-
tal v.; 5) Nš 83840 no 7, iec. uz Rozā-
lijas Pētera m. Dumberg v.; 6) Ns89403
no 3. iec. uz Zelmas Jēkaba m. Gross
v.; 7) Ns 103925 no 7. lec. uz Basses
Smuila m. Hefcer v.; 8) Nš 56516 no
3. iec. uz Moiesa Danka d. Plaviņ v.;
9) Nš 52991 no 11. iec. uz Kristapa Jāņa
d. Puriņ v.; 10) Nš 167459 no pref. uz
Aleksandra Pēteja d. Kuč v.; 11)
Nš 184704 no pref. uz Margaretas Jāņa
m. Lukin v.; 12) Nš 5315 no 6. iec. uz
Ovseja Radiona d. Gargažin v.; 13)
Ns 105543 no 4. iec. uz Dores Krišjāņa
m. Čak-Šekman v.;

Personas apliecība: 14) Nš 2327 no
pref. uz Maksa Haima d. Lemkin v.;

Iekšlietu min. gad. uzt. atļauja: 15)
Nš f 6458 uz Viktora Antona d. Pav-
lovsk'j v,;

Personas apliecība: 16) Ns 15035 no
pref. uz Elkas Leontija m. Leder v.

Pamats: Rīgas prefektūras raksti
17., 18., 19., 20., 22., 23., 24. un
25. janvārī 1923. g. zem NkNš 521, 579,
642 un 747.

Rigas prefekta pai. v. (paraksts).
Paša nod, darbv. L e i t o n s.

DaMIls prefekts
izsludina par nederīgu Latvijas pasi
zem Nš 7306, izd. no Daugavpils
prefekta uz Annas Franča m. Rubļe-
vas vārda, kufa pieteikta par nozaudētu.

Ludzas apr. priekiila pal. I. iet.
izsludina par nederīgiem, kā nozaudētus,
sekošus dokumentus;

1) Latvijas pasi, izdotu no Zvirgzdines
pag. valdes 10. decembrī 1921. g. zem
Ns 272, uz pils. Zīgizmunda Beinar-
Beinaroviča vārda; 2) Latvijas pasi, izd.
no Zvirgzdines pag. valdes 1. februāri
1922. g. zem Nš 40, uz pilsones Apolo-

nijas Beinar-Beinarov/č vārda; 3) zirga
pasi, iz otu no Zvirgzdines pag. valdes
10. maijā 1920. g. zem Ns 44, uz pils.
Osipa Treiņa vārda; 4) zirga pjs>, izd.
no Pildas pa^. valdes 19. oktobri 1922.
gadā zem Ns 1470, uz pilsoņa Ignata
Zabeņaka vārda; 5) zirga rasi, izdotu
no Pildas pagasta valdes 9. novembri
1921. g. zem Nš 718, uz pilsoņa Viken»
tija Zabsņak vārda; 6) Latvijas pasi,
izdotu no Pildas pag. valdes 7. martā
1921. g. zem Nš 1474, uzpilsoņa Ignata
Zabeņak vārda; 7) atvaļinājuma aplie-
cību, izdotu no 5. Cēsu kājn. pulka
20. marta zem Nš 2533, uz pilsoņa Jāņa
Donata d. Seipula vārda; 8) zirga pasi,
izdolu no Zvirgzdines pagasta va des
22. aprilī 1921. g. zemNš 273, uz pil-
soņa Eduarda Putana vārda; 9i Latvijas
pasi, izdotu no Zvirgzdines pag. valdes
18. februārī 1921. g. zem Ns 388, uz
pilsoņa Pāvila Jāņa d. Putana vārda;
10) Latvijas pasi, izdotu no Zvirgzdines
pagasta valdes 24. maijā ly22. g. zem
Ns 212, uz pilsones Zofijas Petrovskas
vārda; 11) Latvijas pasi, izdotu no
Zvirgzdines pag. valdes 21. septembri
1920. g. zem Nš 35, uz pilsones Leon-
tīnes Petrovskas vārda; 12; k;-ja klau-
sības apliecību, izdotu ro 11. Dobeles
kājn. pulka 19. martā 1921. g. zem
Nš 22, uz plsoņa Mārtiņa Avdeja d.
Kolosova vārdi; 13) Latvijas pasi, Izd.
no Zvirgzdines pag. valdes 16. no«
vembrī 1920. g, zem Nš 533, uz pilsoņa
Aleksandr\ R^faiļa d. Rimša vārda; 14)
zirga pasi, Izdotu no Eveismuižas pag.
valdes 20. sept. 1920. g. zem Nš 29,
uz pilsoņa Tet.dL.ra Loginova vārda;
15) zrga p^si, izdotu no Eversmuizas
pagasta valdes 23. septembt! 92". g.
ztm Ne 110, uz pilsoņa Teodora Logi-
nova vārda; lo) zirga pasi, Izdotu no
Eversmuizas pagasta valdes 11 aprilf
1922 g. zem Ns 73, uz pilsoņa Teodora
Loginova vārda; 17) Latvijas pasi, izd,
no Eversmuižas pag. valdes 5. sept,
1921. g zem Ns 1980, uz pll-ooa Teo-
dora Loginova vārda; 18) Latvijas pasi,
hdutu no Eversmu.žas pagasta valdes
5. septembrī 1921. g. zem Ns 1981, uz
pilsones Darjas Loginovis vāria; 19)
Latvijas pasi, izdotu no Ludzas apriņķa
priekšnieka palīga I. iec. 23 marta
1921. g zem Nš 5251, uz pilsoņa Jegora

Logmova vārda. 611

Rēzeknes apr. priekšnieka, i. Ie«
cirka* palīgs ar šo izsludi ,a par zudu-
šiem un tāpēc nede īgiem, sekoluS
dokumentus: 1) iekšzemes pasi, izdotu
no Kauuatu pag. valdes, zem Nš 284,
un zirga pasi izdotu no tās pašas pag.
valdes, zem Nš 54, uz Jezupa Jezupa d,
Zagurilo vārda; 2) iekšzemes pasi,
zdotu no Rēzeknes apr. pr-ka I. iec.

palīg i, zem Nš 5222 un zirga pasi izdoti
ao Pildas pag. valdes, iegūtu caur piik-
šanu no Andreja Rimša, zem Nš. 1045,
uz Viktora Antona d. Katkovska
vārda; 3) iekšzemes pasi, izdotu no
Kaunatu pag. valdes, zem Ns 995 un
karaklausības apliecību izdotu no 7. Si-
guldas kājn. pūka, zem Nš 13, uzVla-
dislava Fabijana d Černlk vārda;
4) iekšzemes pasi, izdotu no Uzulmuižas
pag. valdes, zem Nš 620, uz Pulherijas
Konstantīna m. ViŠņjakovas vārda;
5) iekšzemes pasi, Izdotu no Rēzeknes
apr. pr-ka, I. iec. palīga, zem Nš 8001
un zi ga pasi izdotu no Makašānu pag.
valdes, zem Ns 63. uz Antona Jāņa d.
Začesta vārda; 6) iekšzemes pasf,
izdota no Rēzeknes apr. pr-ka, I. iec.
palīga, zem Nš 2621, ziga pasi izdotu
no Makašānu pag. valdes, zem Ns 890
un pagasta aizsargu nodaļas dalībnieka
apliecību, Nš nav zināms, uz Jāņa Franča
d. Strankals vārda.

Jaunjelgavas apriņķa pr-ka pailgt,
II. iec, izsludina p*r nederīgu, kā no-
zaudētu karaklausības apliecinu, izdotu
no Rīgas kafa apriņķa priekšnieka
3. m-rtā 1922. g., zem Nš 60774, uz
Roberta S p r o s t i ņ a vārda.

Kuldīgas apr. pr-ka palīgs 1. iec
izsludina par nederīgu, ka nozaudētu,
iekšzemes pasi, izd. no Kuldīgas polic
priekšnieka 26, aprilī 1920. g. zem
Nš 981, uz Kriša Jsņa d Burķis v.

Aizputes api. pr-ka palīgs pai II. iet.
izsludina par nederīgu, kā nozaudētu,
iekšz. pasi, izd. no Bārtas pag. valdei
23. oktobrī 1920. g. uz Jēkaba Matisa
d. Kidala vārda. 5383

Daugavpils prefektūra
izsludina par nederigu Latvijas pasi
Nš 18732, izdotu no Daugavpils pref,
uz Jāzepa Franča d. Landsberga vārda,
kura pieteikta par nozaudētu.

Daugavpils prefektūra
izsludina par nederīgu Latvijas pasi
Nš 877, izd. no Daugavpils prefek-
turas uz Darjas Rutgalvis vārda, kura
pieteikta pat nozaudētu.

8. mortiflKacijas saraksts.
Pamatojoties uz mortiiikacijas likuma

3 un li §§, valsts zemes bankas
Zemgales aģentūra ar šo dara ziņamu,
ka pret bij,

Kurzemes kredītbīedrTlias
mortiiieejamām ķīluzīmēm, izsludinātām
par nozudušām Valdības Vēstneša 128. Ns,
12. jun. 1922. g.līdz šim nekādi iebildumi
nav celti, tamdēļpamatojoties uz augšmi-
nēto mortifikacijas likumu, valsts Zemes
bankas aģentūra atzīs izsludinātās ķīlu-
zīmes par nederīgām.

4/s°/o ķlluzlmes a 1000 rbļ.
NsNs52902, 52903, 52904, 52905, 52906,
52907,52931,52932, 56406, 56407,43041,
43051, 43053, 43054, 43055, 43056
48463, 48942, 49275, 50847, 53139,
53140, 53141, 53142, 15119, 15739,
45347, 45348, 48966, 48967, 39825,
39826, 39827, 39828, 39859, 39868,
48403, 48404, 48405, 48411, 48413
48414, 48416. 48464, 48465, 48466,
48467, 48468, 48469, 48470, 48771,
48782, 48783, 48784, 48785,. 48786,
48878, 48879, 48912, 49080, 49081,
2774, 3255, 9842, 16171, 16498, 16500,
16503, 165J6, 16507, 16508, 16509,
16510, 16511, 16513, 16514, 16515,
16178.

4/a°/o ķlluzlmes ā 500 rbļ.
Ns.Nš 43057, 46502, 48148, 48191,
513R2, 5240, 5266, 18986, 19085, 37227,
45928, 46419, 48198, 5116, 5293, 5294,
5295, 5296, 18643, 18644, 18645, 18647,
18650, 1865» , 48217.

4''/£"/o ķlluzlmes ā 100 rbl.

NšNs34788, 41010, 42184, 52592, 52593,
52816, 52832, 52841, 53740, 56734,
56954, 43058, 47374, 48506, 48507,
48508, 48509, 50342, 50343, 5 504,
5z708, 52709, 52.10, 62711, 52712,
631«, 24803, 24812, 26649, 33605,
36265, 37228, 45830, 48544, 53671,
6033, 6845, 22578, 225,9, 35741,
45270, 26812.

4'Vķlluzlmes ā 1000 rbļ.
NŠNš 234, 10716, 6397, 6426, 6427,
6428, 6429, 6430, 6431, 643 i, 6433.

4°/o ķlluzlmes ā 500 rbļ.
13234.

4"/o ķlluzlmes ā 100 rbļ.
NšNš 125fc2, 125;3, 13503, 13386, 13387
13388, 13427, 13428, 13429, 13;30,
13456, 13457, 13458, 13459/788, 1786,
1787, 1788, 1789, 1791, 1792, 9234.

Jelgavā, 16. janv. 1923. g.
Valsts zemes bankas Zemgales aģentūra

Kuldīgas .lUnlMItf tam
Bilance uz 1. jan. 1923. g.

A k t i v s. Ls
Kase 924 80
Aizdevumi 4,500 —
Dažādi izdevumi. . . . . . 198.76

Kopsuma 5,623.66

Pasīvs. Ls
Pamata kapitāls 605.—
Noguldījumi 3,512.08
Noguldījumi uz 0/o°/o .... 1,288.58
Rentes 204.98
Pārejas pas. sumas . . . . . 13 0?

Kopsuma 5,623.66

Peļņas un zaudējumu konts.
Ienākums.

Rentes 204.98
Pārejas pas. sumas . . ? ? 13.02

218.-

Izdevums.
Dašādi izdevumi 198.76
Tīra peļņa par 1922. g. ? . ? 19.24

218.-

Kuldigl, 15. Janv. 1923. g. V*lde.

JaiiāonaipalēiliOiislLiiiiiiia"
darāmas pārskats par 1921. g,

Biedrības adrese Jaunraunas pag. Pasta
adrese caur Cē^im.

Bilance 31. dec. 1921. g.
A k t i v s. R. K.

Kase 30,273 05
Preces 30,599 05
Dalības naudas citās iestād. 6,000 —
Inventārs . 3,229 60

Kopā 70, i 01 70

P a s i v s. R. K.
Biedru paijas 10,305 —
Pamata kapitāls 372 25
Rezerves kapitāls .... 417 05
Daiības nauda citās iestādēs 6,000 —
Kooperācijas darbinieku

palīdzības fonds . . 104 10
Neizņemtas dividend. . . 4;6 60
Neizņemti pabalsti ... 104 15
Aizņēmumi 11,095 60
Aizņem, o/o par 1921. g. 618 25
Nenomaksāti izdevumi . . 2,267 10
Inventārs . 3,229 60
Tīrs atlikums .... . . 14,760 —

Kopā 70,101 70

Pelnīts brutto 50,410 r. 56 k.; tekoši
darbības (tirdzniecības) izdevumi 31,826r.
95 k; tīrs atlikums 14,760 r; preces
pārdotas par 366,163 r. 55 k.

Dividende oz paijām 20°/o no peļņas
sumas; prēmijas uz iepirkumiem 20°/o
no peļņas.

Biedru gada sākumā 148; beigās 156;
veikals atrodas Jaunraunas pagasta.

Valde.

Mežu departaments
paziņo, ka 12. martā 1923. g. departamenta telpās tiks izno-

mātas medīou uiednbām

vairaksoslišanā
medību tiesības uz 6 gadiem, skaitot no 1. apriļa 1^23.

g.
līdz

31. martam 1929. g., sekošos virsmežniecību rrrežos:

t i.„„«,^:«m» Gada noma,Torgu Virsmežniecību un novadu Iznomājama
no fcu[a^

'

vienib. platība saks*s

M
nosaukumi hektaros soļo šana

1 Vecmuižas, 11. iecirknī 1472 70
2 Skulberģu, Valienbergas . 3173 120
3 Skulberģu. Kirbišu 3730 146
4 Saukas, Neretas m. mežā 70 5
5 Saukas, Pilskalnes m. mežā 625 15
6 Kārķu, Lodes 653,65 36
7 Cesvaines, Kraukļu, Baučauskas, Druvinas . 3600 108
8 Cesvaines, Dzelzavas 1600 80
9 bmiltenes, III. iecirknī 5864 200

10 Bebrenes, 1. Pilskalnes iecirkni 1952 20
11 Engures, Oķtes 565 45
12 Koknest-s, Ērgļu 3800 80
13 Lubanes, Jaunlubanes 6200 60
14 Fiebalgas, III. iecirknī 4810 100
15 Raņķu, Iimajas 693,73 28

Torgi notiks mutiski un slēgtām aploksnēm. Personām, kūjas vēlas piedalīties
mutiskā solīšana, jāiemaksā torgu dienā līJz pikst. 12 dienā torgu komisijai drošības
naida, gada nomas maksas apmēros, par katru torgu vienību, už kuras piedalīsies soli-
sana. Slēgtas aploksnes iesniedzamas torgu komisijai līdz mutisko iorgu sākumam.
Piedāvājami slēgtās aploksnes jāapliek ar 40 sant. zīmognoJokli un jānodrošina
ar drošības naudas iemaisu piedāvājās ga'ia nomas sumas apmērā.

Pēctorgi nenotiks.
Tuva' nas ziņas mežu departamenta mežsaimniecības daļā, Rigā, Todlebena

bulv. Nš 6.
; Mežu departaments.

Lipnas virsmežniecība

pārdos torsos
3. marts 1923. ļ. Lipnss virsmežniecības KanclejS,

Lipnas muiža,
augošu mežu, numurētus kokus.

ojš '
i

a ? '2i '.S.,}
5 Iecirkņa mežniecība. -S| Kvartāls. §» '£2

ļ II- lec. Katešu mežniec. Katlešu M 1 Ns 63 161 615
, . Nš 3 Ns 11 297 1117

Ns 3 Nš 12 305 1417
2 ,„ , . , Nš 3 Nš 13 130 493

l l«. tec. Zanogu mežniec. Zukovas Nš 3 Nš 4 80 268
S . , Nš 3 Nš 7 280 944
o . Nš 3 Nš 9 70 194
g . Nš 3 Nš 12 238 793

I „,. „, . . Nš 3 Ns13 131 495
»v.iec. Kačanovas mežn. Rjascevas Ns 4 NšNs°u. 10 2C0 594

Tor J°rf!i-K
sā^Plkst -

12 dienā. Solīšana notiks mutiski un slēgtās aploksnēs.
Sības nmiH pirms tor8u iesākšanas jāiemaksā torgu komisijai 10°/o dro-
80 sant zīm "° nosolarao vienību vērtības. Rakstiskie piedāvājumi apliekami ar

Tuvākas ziņu Izsniedz virsmežniecības kanclēji un iecirkņu mežziņi.

Lipnas vlrsmeiniedba. !

Kurzemes kredltliiedr. Llkvldocfjos Komisijas
B Bilance uz 1. decembri 1922. g.

A k t i v s. R. K.
43,828 —

K' rēķins p ie 'Latvijas bankas Jelgavas nodaļas 1,585,047 50 i628,875 50Tekošs ļ . . 79 17
Vērtspapīru reķms

6oOblig-oi- r ķ _ns
730 v27 32

UsmU
nrdo\lu rēķins . 38,057 67

MB
"vojuma rēķins ? 24,717 -

Pozētu pa ādnieku rēķins 56,549 47
les,nL aizdevumu rēķins 2.322,084 80

K^SmS ietu£rēķ ins 53 781
ļ

rtrfleķft?" IT. : ! ! : : : ! : ! ! i i : 1 ! : ! : SBS--
E&*$£om rēķins ? 4,013,000 -
w 12,820,677 45

Pasīvs.

T,f,«tavoto ķīlu zīmju rēķins . 2,375,866 52
SldēsM«s fonda rēķins ... . . . 426,135 96

NnKšu bet vēl nepienestu kuponu rēķins . 373,430 06
EK bet vēl nep.enestu ķīlu zīmju rēķins ; 1,578,334 21
Erm rēķins . . t 276,500 92

Dzēšanas aizdevumu rēķins 684,243 30
Mortiiikacijas izdevumu rēķins - 830 76
Korespondentu rēķins:

Ugunsapdrošināšanas .Kurzeme" 55,150 51
Pārejošas sumas 127,813 07
Ugunsgrēka skādes atlīdzības 27,058 18 210,021 76

Maifu oarāda atmaksas ....... 2,646,754 8J
Kipltah ? ? ? ? • • 4,248,559 09

12,820,rļ77 45

Pensijas fonds:
Vērtspapīri 5,335 35
Tekošs rēķins pieRīgas komercbankas Jelgavas nodaļas 103,462 89

108,7^8 24

Piezīme: Tā ka bilance sastādita uz 1. decembri 1922. g., bet kase un teko-
šais konts slēgts un nodoti 1. decembrī 1922. g., tad bilancē teko-
šais konts ievests bez °/o°/o, kas iztaisa . . . 136,939 rbļ. 50 knp.

Jelgavā, 16. decembrī 1922. g.
Valde.



Rīgas apgabaltiesas 3, civilnod.
pamatojoties uz 1920. g. 18. marta li-
kuma par vienīgo maksāšanas lidzek'i
un civ. proc. lik. 2060. un 2062. p.p.,
ievērojot Juliusa Ermana d. Apsiša lū-
gumu un savu lēmumu 1923 g. 23. jan-
vāri paziņo, ka lūdzējs parādu uz obli-
gācijām:

1) par 3,000 r., 1905. g. 2. oktobrī
zem Nš 226, apstiprinātas uz Smiltenes
pilsmuižas Valkas apr. atrodošos un
Cēsu-Valkas hipotēku apgabala atdalīto
muižu zemes gabalu, z;m zemes grām.
>eģ. Ns 1416, X. sējuma nekustama ipa-
šuma, sastāvoša no obraka zemes ga-
bala pēc kartes zem Nš 26 un uz viņa
atrodošām ēkām, izd. no Juliusa Her-
maņa d. Apsita par labu kņazam Paula
d. Uvenam;

8) par 4,000 r. 1910. g. 23. jūnijā
zem tk 365, apstiprinātas uz ta paša
nekustama īpašuma, izd. no ti paša
Apsita par labu tam pašam kņazam Li-
venstn, — ir iemaksājis, kā tas redzams
no lietā esošās kreditora Pāvila Li vēna
kvitēs 1921. g. 10. martā, bet Šis augšā
min, obligācijas nevar tikt Izsniegtas
atpakaļ lūdzējam dēļ dzēšanas zemes
grāmatās, jo ir gājušas zudumā.

Tāpēc apgabaltiesas 3. civilnodaļa uz-
aicina visas personas, kurām būtu tie-
sības uz augšā aprādītām obligācijām,
pieteikties tiesā viena mēneša
lajkā, skaitot no dienas, kad šis sludi-
nājums iespiesta .Valdības Vēstnesī*,
un aizrāda, ka ia šīs personas noteiktā
laikā nepieteiksies, parādu atzis par
samaksām un lūdzējam dos tiessbu prasīt
parāda dzēšanu zemes grāmatā.

Rīgā, 30. janvārī 1923. g. Nš 1346
Priekšsēdētāja v. A. Veidners.

Sekretārs A. Kaive.

Liepājas apgabaltiesa,
uz sava 1922. g. 20. dec. lēmuma
pamata, meklē uz sod. lik. 589. p. 2 d.
4. un 5. p.p. apv. Kārli Adoliu Hein-
richu Kārļa d. Sspp, kura pazīšanas
zīmes sekošas: 24 gadus vecs Igaunijas
pavalstnieks, piederīgs pie Arensburgas
pilsētas, pec tautība* igaunisvidēja
augumā, gaišiem matiem, zilām acīm,
bez bārdas uo ūsām.

Katram, kam zināma Sepp uzturas
vieta vai arī kur atrodas viņan piede-
rošā manta, par to bez kavēšanās jāpa-
ziņo Liepājas apgabala tiesai, vai tu-
vākai policijss iestādei.

Liepājā. 23. janvārī 1923. g. Ns 2056
Tiesas loceklis J. Osten-Sakens.

Sekretārs (paraksti).

Jelgavas apgabaltiesa,
pamatodamās uz savu š. g. 15, jan.
nolēmumu, dara zināmu vispārībai, ka
parāds pēc obligācijas par 6500 rbļ.,
kor. 1911. g. 3. februārī zem Nš 374
uz Jelgavas npr., Jaunsvirlaukas pag.,
Kulpes ,Irbe-Driksne" mājām zem hlp.
Nš4888,—atzīts par samaks. un lūdzējiem,
Donas zemes bankas aizgādņiem, dota
tiesība prasīt ša parāda dzēšanu zemes-
grāmatās.

Jelgavā, 16.janvāri 1923. g. L.NŠ158/23
Priekšsēdētāja v. A. Lauke.

Sekretārs Zand ersons.

Jelgavas apgabaltiesa
pamatodamās uz savu 1923 g. 15 janv.
nolēmumu, daia zināmu vispārībai,
ka parāds pēc obligācijas par 5700 r,
RcroDoretas 1912. g. 4. janvārī zem
Nš 24 uz Bauskas apriņķa, Bārbeles pa-
gasta ,Geke* mājām zem hip.Ns 3016,
— atzīts par samaksātu un lūdzējiem,
Donas zemes ban. aizgād., dota ties. prasīs
sa parāda dzēšanu zeniss grāmatas.

Jelgavā, 16. janvārī 19i3. g. LNš 139/23
Priekšsēdētaja v. A. Lauke.

Sekretārs Zandcrsons.

Latgales apgalHiltlss. kriminalBOd.,
saskaņa ar savu 1923. g. 22. janv. lē-
mumu, meklē uz sod. iik. 51. p.
un 589. p. 4. un 5. pkt. pamata apsū-
dzēto Rēzeknes apriņķa, Vidzmuižas pa-
gasta piederīgo, Oslpu Vtkentija dēlu
Burinieku, 28 g, v., vidēja auguma,
apaļu ģimi, brūnēts.

Visām iestādēm un personām, kurām
ir zināma min, Osipa Vikentija Uela
Bucenieka un viņa mantas atrašanās vie-
ta, jāpaziņo Rēzeknes apr. 5. Iecirkņa
izmeklēšanas tiesnesim.

Daugavpilī, 30. janv. 1923. g.
Priekšsēd. biedrs B. C ī r u 1 s.

Sekretāra v. P. P1 a t a u s k s.

Latgales apgabaltiesas krirninal-
nodaļa,

saskaņā ar savu 1923. g. 22. janvāra
lēmumu, meklē uz sod. iiK. 51. un
585. p, pamata apsūdzēto Lidzas apriņķa
Michalovas pagasta piederīgo 3āni An-
tona d. Raksanovu, 24 g. vecu.

Visām iestādēm un personām, kujam
ir zin, min. Jāņa Antona d.Rakšana va un
viņa mantas atrašanās vieta, jāpaziņo
Ludzas apriņķa 2. iecirkņa izmek-
lēšanas tiesnesim.

Daugavpilī, 30. janvārī 1923. g.
Priekšsēdētāja biedrs B. C ī r u 1 s.

Sekretāra v. i. V. Platausks.

Latgales apgabaltiesas kriminai-
nodaļa,

saskaņa ar savu 1923. g. 22. janvāra
lēmumu, meklē uz sodu lik. 467. p.
1. d. p. pamata apsūdzēto Daugavpils
apriņķa, Preiļu pagasta piederīgo Vasi-
liiu Jāņa d. Buļmehteri, 24 gaaus vecu,
pavāju seju, pasarkaniem matiem, bez
baudas, ar mazām Ūsiņam.

Visam iestādēm un personām, kurām
11ziaama nsm. Vasilija Jāņa d. Buļmeistera
un viņa mantas atrašanas vieta, jāpaziņo
Rēzeknes apr. 5. iec. izmeklēšanas ties-
nesim.

Daugavpili, 30. janvāri 1923. g.
Priekšsēdētāja b. B. C i r u l g.

Sekretāra v. i. P. Platausks.

Rīgas 5. iec. miertiesnesis, ~
saskaņā ar civ. proc. Iik. 2011.—2014.,
2061. un 2079. p. p. paziņo, ka pēc
29. septembrī 1922. gadā mirušā
AnSa Jāņa d Zariņa ir palicis
mantojums, un uzaicina visus, kara būtu
uz šo mantojumu vai sakarā ar to tie-
sības kā mantiniekiem, legatarijiem,
iideikomisarijiem, kreditoriem u. t. t.,
pieteikt šis tiesības miertiesnesim sešu
mēnešu laikā, skaitot no šī sludinājuma
iespiešanas dienas .Vaid. Vēstnesī".

Ja mļnetās personas savas tiesībai
augšminētā termiņā nepieteiks, tad viņas
tiks atzītas ka šīs tiesības zaudējušas.

Rīgā, 18. janvārī 1923. g. NŠ923
Miertiesneša v. Q r ā v e r s.

Saldus iecirkņa miertiesnesis,
pamatojoties uz krim. proc. lik. 59l,
846—848 p. p. un savu 1923. g. 28. jan-
vāra lēmumu meklē Kristapu Gintonu<
Gintovu, kura vecums un piederības
nav zināmi un kurš tiek apvainots uz
sod. lik. 69i. p.

^
Visas iestādes un personas, kurām

Gintona-Gintova dzīves vieta būtu zina.
ma,_ tiek lūgtas to likt apcietināt un
nosutit miertiesnesim Saldū, Sinagogas
ielā Nš ia, bet viņa manta ņemama aiz-
gādniecības pārraidīšanā.

Miertiesnesis J. T r e i 1i b s.
S*ktetara v. i. (paraksts).

Dun ikas pas. vaids izslud na par ne-
derīgām. Kā nozaudētas, 2 z.rgu pa-

ses, ī:d. no šī * pag, vildes 1920. g.
31. augustā zem Nš 528, un 1922. gad^
4. janvārī zem Ns 691, uz Katrīnas
Roie v.

Rozetitovas pag. valda izsludina pa
nederīgu, ka nozaudētu, iekšz. pasi,

.zd. no Rēzeknes apr. 3. iec. pol. pr-ka
1920. g. 30. sept. zem Nš 1031, uz pils.
Filipa Seimaņa d. Emeljanova v.

Rozen tovas pas- valde izsludina par
nederigu, ka nozaudētu, iekšz. pasi,

izd. no $is pag. valdes Wh.g. 10. Ieb-
ruarī zem Ns 772, uz pils. Staņislava
Vikentija d. Voronečka v. 26

I
Tvanu pag. valda izsladina par nede-

rīgu, kā nozaudētu, Latv. nac. pa>i,
izd. no šīi pag. vaidēs 1921. g. 27. ap-
rilī zem Nš 1644, uz Antona Jura dēla
Mičileva v. 3572

Kolupes pag. valda izsludina par ne-
derīgām nozaudētās, no šīs valdes

izdotās pases: 1) personss pasi uz Pe-
tefa Jēzupa d. Loča v. zem Nš 1323, un
2) zirga pasi Ns 660. _
Bcfovkas pag. vaids Izsludina par ne-

derigu nozaudēto Latv. pasi zem
Ns 672, izd. no šis pag. va:des uz Edu-
arda Pētera d. Salenieka v.

Borovkas pag. valda izsludina par ne-
derīgu nozaudēto zliģa pasi zem

Nš 290, izd. no šīs ptg. valdes 1921. g.
20. janvārī uz Franča Voičuka v.

Kolbersu pag. vaida izslulina par ne-
derigu no šīs pag. valdes 19*2. g.

16. maija zem Nš i2»5, izd. Latv. iekšz.
pasi uz Rouerta Andreja d. Bitte vārda,
Kura pieteikta par nozaudētu. 8y

Kau guru peg, vaida ar šo izsludina
par pazaudētu un tamdēļ nederīgu

Latv. iekšz. pasi zem Nš 59, uz Emmas
Mārča m. Tēraudkaln v., izd. no šis
pag, vaidēs 1920. g. 19. febr. 18

Bauņu pag. valde izsludina par ne-
derīgu, kā pazaudētu, zirga pasi, izd. no
Ipiķu pag. valdes 1920. g. 10. decembri
zem Nš 241, uz Jāņa Karu v., bet vē-
liki pār.atcstiiu uz Jāņa Giāmatiņa v.

Rubeņu pag. valda, Ilūkstes apr,,
izsludina par nederigu, kā nozaudētu,
zirga pasi, izd. no šīs pag. valdes zem
Nš 124, uz Franča Puslana v. 26

Prel|u pag. valda ar šo izsludina
par nederīgām sekošas nozaudētas iekš-
zemes pases, izd. no Vārkavas pagastavaidts:

1) 1921. g. 4. oktobrī zem Nš 1561,
uz P,teja Augusta d. Utinana v, un

2) 1921. g. 4. oktobrī zem Nš 1559
iiz Annas Seimaņa m. Utiuan v. ļpp

Kurcuma pag, valde, Ilūkstes apr.,
izsludina par nederīgam sekošus doku-
mentus, kuji pieteikti par iznicinātiem;

1) Latv. iekšz. pasi zem Nš 325, izd.
1921. g. 21. jūlija no Kurcuma pag.
valdes uz Ādama Jēkaba d. Piuča v j

2) karaklausības apliec. J& 319, izd.
\9S2. g. 25. februāri no Jaunjelgavas-
llakstes kara apr. pr-ka uz Ādama Jē-kaba d. Pluča v., un

3; zirga pasi zem Nš 77, izd. 1921. g.
10. maija no Kurcuma pag. valdes uz
Juta Kumpiņa v. 1551
Daugavpils apr. pr-ka pai. I. ieā
izsludina par nederigu, kā nozaudētuiekšzemes pasi, izd. no Višķu pag
valdes, Daugavpils apr. 30. aprilī
mi g zem - j* 2442, uz Staņislava
Donata d. Ķoiuža vārda. 3gg
Daugavpils apr. pr-ka pai. I. iec.izsludina par nederīgu nozaudētu iekšzpasi, izd. no Liksnas pag. valdes
Daugavpils apr. 14. jūlijā 1922. g, zemNš U608 uz Veronikas Jczupa m. Ragel

Ventspils aprip pr-ka pailgs I. iet,
izsludina par neuerigu nozaudētu Latv

ļ»20. g. zem Nš 1698 uz Nikolaa
Jēkaba d. Strūga vārda. ,a

iMifes fjtynpji ļ ,r>
izsludina par nedcijo,,_-™Ikara kļaus, apliecību īJh ?
Kuldīgas kāja apr' pri,," *££1921. g. zem n. 3^ $%
Kristapa d. Vilks v«, * «fi,*

Piltenes iec. p0|j."izsludina par nozaudētu „;, %
derīgu zirga pasi, lZiiQt^

«««ļ|
Aizputes pag. valdes 6 anS? - > %zem ^ 348 uz Ābrama Kol -kura zirga pārdošanas dfi ? %
uz Ernesta Bekera v ' ?"%

^as jūrmalaspBi^
izsludina par nederi^ 1,3 ^
pe/sonas apliecību, izd j?^1920 g. no Rīgas prefe'< 't L dect«i
uz Oājas Ootliba m g^MStremke, vārda. *^ $
Ventepi-s aprTļTr^.
izsludina par nederī gu Latv

^pasi, ud. no- vlņ« 11. „,.

^

881 uz
Jāņa L336JS

ieiiflviis flprpSajī
^izsludina par nederīgu nozarrL7

pasi, tzaotu no Au u r> _, „
14. oktobrī 1921. g. ?eVlf7t?Roberta Kārļa d Gra.^^g'

Ventspils pili poik. i. ļ£ļ»ļj
izsludina par nederīgu nozaudeTuiekšzemes pasi, izd. no VtatmZprefekta zem N» 6365 uz Kāri r.
d. Grinbersa vlrda. la

Ventspils pils. polfoias 1.1
izsludina par nederīgu, kā nozsrtLatv. iekšzemes pasi, izdotu no ' v-pils prefekta 30. septembri m
zem Nš 7170 uz Zaras Hirša m iiveic vārd?. .,

HoliiienošlfļioS īr
Rīgas apr., izsludina par neto
kā nozaudētu gada uzturas aplfccl
izd. no iekšlietu ministr., 7. jan m<
zem Nš 1707/51931 uz Teodora &
d. Parfenova vārda.

!1Ui(QhUb19 izsludināta par inde*
kara kl. apliecību, iii Ko JjM]dgi,i
Ilūkstes kāja apr. pr-kn zem J« Ķ
uz Jāņa i?zjpa d. Vaļnk vārda.

Uafotes apr. p -ka palīgs II. Iet

flazstraupes p^g. veide, Vt
apr. ļzsludina par nederīgiem, kās
zaudētus, šādus dokumentus:

1) iekšz. pasi, izd. no šīs pag, vali
12. sept. 1922. g. zem }* 813; 2) ii
kļaus, apliecību, ted. no Valm. t
aps. pr-ka 13. dec. 1820. g, e
N^ 13779; 3) zirga pasi, izd. no i
pag, valdes 15. aprsli 1920. g. is
f6 178, un 4) aizsargu nod. dalīta*
apliec, izd. no Valmieras «pt, pH
pai. uz Eduarda Jāņa Bus v, II

Mtāi piiiiiii iiUI. ieurli
izsludina par nederīgu nozaudēto li
iekšzemes pasi, izd. no Ventspilipti
preiekta zem Nfc 1574 uz Kuldīgai f
Johana Eduarda d. girmacher v. J

fenfsplU Bllsētas psllc L teLpr-*_
izsludina par nederīgu, kā noraufe
Latv. iekšz. pasi, izdotu no Venlif
preieVta 20. maijā 1920. g. *
Ns «882 uz Reginas Teodora ra. m
vārda^ ____—-

Daniaitili ifiiP m M"
izsludina par nederīgu nozaudēta sļ
pasi, izd. no Daugavpils apr., Mf;
vas pag. valdes 1921. g. 30. martai
Ns 1669 uz Oavrila Alekseja d. rw
vārda. „_——— —

^

IaeiāgliapF. pil»pi.l.»
izsludina par nederīgu noz»
zirga paisi, izdotu no Daagnp**
Malinovai pag. v.. 1«0->,,U J
Terentija d. Ivanova vārda .s»
zirgam: dzeltainas krāsas, 15 g.

^1 «rš IK vprš flu?sts. __^

SsiiioSl!iLpriei»faļļļ
izsludina par nederīgu nozaam.ra

pasi, Izd " no Višķu pag. «*Jt
gavpils apr. 29. janv. ļ^'/'^Nš 1056 uz Ignata Vikentija d, V>

vārda. Ti»

Daugavpils apr. pr-Ka ptj;
izsludina par nederīgiem **»#
zaudētus dokumentos, izfl-
pag. valdes, Daugavp. apr..

^
j

1) iekšzemes pasi, 15. !«»* j8S
zem Ns686 un 2) ^««

P»

^zem Ns 119 uz Jaga Antona * -j
vārda. _. —-V

Rīgas jūrmalas tļļjļ
izsludina par nederīgu soza d ' j
apliecību, izd. 26. febman

£
J

X Aizputes kājn. pu* K™'
^^fe 3008 uz atvaļm. imi jtkuS^seržanta Augusta JfSii-^<i

īw mm031
izsludina par nederīgu n°% |0l
Latv. pas-, izd. Sloka ^ļ£\
Anialija^meJ^rūJCļdil^^~ Stroiiy«SW
uz Lariona Feodorov» vai»

teikta ii nozaudēt*.

Stelpes pag. valde, Bamas spr., iz-
sludina par nederīgām Latv. pases:

zem Nš 246, izd. no šis pag. valdes uz
Māttiņa Jēkabsona v. un zem Ns 10694/,
izd. no Rīgas prefektūras uz Martas Ka-
t.īncs Celms v., kuras pieteiktas par no-
zaudētām -12

Liepājas apgabaltiesa
uz sava 1923. g. 4, janv. lem. pam.
meklē uz sod. lik. 442. p. apvainoto
Aleksandru Kārļa m. Truee, kuras
pazīšanas zīmes sekošas:

Aleksandra Kārļa m. Truce, dzimusi
20. jul. 1896. g, pierakstīta pie Zvārta-
vas pag., Valkas apr., pec pases, izd.
no Tukuma apr. pr-*a palīga par 1. iec.
5. janvāri 1922. g. Z%m Ns 4912, —
neprecēta, bet pec ģimenes saraksta —
Augusta Truce Sieva un dzim. Spure,
vidēja auguma, tumšiem, īsiem matiem,
tumšām acīm un seju.

Katram, kam zināma Aleksandras
Truce uzturas vietā", jeb kur atrodas
viņai piederoša manta, par to bez
kavēšanās jāpaziņo Liepājas apgabala
tiesai, vai tuvākai policijas iestādei.

Liepājā, 11. janvārī 1923 g. Nš 8027
Tiesas loceklis J. Gutmans.

Sekretārs (.paraksts).

Liepājas apgabaltiesa
uz sava lēmuma pamata 1923. g.
2. janv. meklē uz sod. lik. 51., 574. p
1. d. un 51., 591. p. apvainoto Eduardu
Klāva d. Panu, kura pazīšanas zīmes
sekošās: 23 gadu vecs, gara auguma,
bez usam un bārdas, garenu sēļu, zilām
lielām acīm, tumši blondiem matiem
uz augšu saķemmētiem. Ģērbies pelēka
kareivju šinelī, tumši brūnās biksās,
šņorkurpes, gaiši pelēku žoke cepuri
galvā.

Katram, kam zināma Eduarda Pana
Uzturas vieta, vai kur atrodas viņam
piederoša mauta, par to bez kavēšanās
jāpaziņo Liepājas apgabaltiesai, vai tu-
vākai policijas iestādei. 1*4113

Liepājā, 16. janvāri 1923. g.
Tiesas loceklis F. B a u c e.

Sekretārs (paraksts).

Liepājas apgabaltiesa
uz sava 1923. g. 4. janv. lēmuma pa-
mata meklē uz sod. lik. 5i., 574. p.
2. d. apv. Pēteri Petrevicu un Izaku
Frlslenderu, kuru pazīšanas zīmes
tekošas:

Pēteris Jāņa d. Petrevics dzimis
1897. g. 11. janvāri pierakstīts, pie
Grobiņas, vidēja auguma, plecīgs, gai-
šiem matiem, tādām pat acīm, mutē
zelta zobs. Izaks Meiera d. Frislenders:
37 g. vecs, zemāks par vidēju au-
gumā, melniem matiem, kurus nēsā
šķirtus, tumši brūnam acīm, apaļu, ve-
selīgu seju, mazam, melnam apcirptam
ūsām, taisnu degunu, nēsā brilles
(pintenez).

Katram, kam zināma Pētera Petrevica
un izaka Frislenaera uzturas vieta, vai
ari kur atrodas viņiem piederoša manta,
par to bez kavēšanās jāpaziņo Liepājas
apgabala tiesai, vai ari tuvākai pol.cijas
iestādei. Nš 5025

Liepājā, 11. janvāri 1923. g.
Tiesas loceklis J. Gutmans.

Sekretārs (paraksts.)

Liepājas apgabaltiesa,
Uz sava 1923. g. 16. janvāra lē-
muma pamata, menlē iu sod. lik. 51.,
4/7. p. 3. d. un 51. un 430. p. 1. d..
apv. Nozenu Zalmaņa d. ŠUmjaceru,
kura pazīšanas zīmes sekošas: o'6 g. v.,
viaēja auguma, tukiu, apaļu seju, mel-
nām acīm, taisnu, lielu degunu, platu
muti, melnām kuplām ūsām, bez bār-
des, melniem īsi apcirptiem matiem,
ģēibies pelēkā ziemas mēteli, melnis
biksēs, melnas šņorkurpes kājas, melna
žokč cepure galvā.

Katram, kam zināma Nozena Sumjacera
uzturas vieta, vai arī kur atrodas
viņam piederošā manta, par to ne-
kavējoties jāpaziņo Liepājas apgabala
tiesai, vai tuvākai policijas iestādei.

Liepājā, 24. janvārī iv>i3. g. Ns4144

Tiesas loceklis F. Bauce,
Sekretārs (paraksts;.

Saldus iecirkņa miertiesa,

pamatojoties uz 59., S46.—844 p.p
krim. proc. likuma un savu 1923. g
25 janvāra lēmumu meklē Rūdolfu Knsa
d. Grlnberģi, 29 g. vecu, piederības
vieta nav iinama, kurš tiek apvainots
uz sod. lik 5P1 p 1. d.

Visas iestādes un personas, kufām
meklējamā Grinberga tagadēja dzīves
vieta būtu zināma, tiek lūgtas paziņot
par to miertiesnesim Saldu, Sinagogas
ielā Ns la.

Miertiesnesis J. T r e i 1 i b s.
Sekretāra v. i. (paraksts).

Asares pag- valde izsludina par nede-
rīgu, kā nozaudētu, Latv. iekšzemes

pasi, izd. no šīs pag. valdes 1920. gada
16. jūlijā zem Nš 235, uz Pētera Jāņa d.

Bīrlņa v.

Jaunlaicenes pag. valde ar šo izslu-
dina par nederigu nozaudēto kara-

klausības apliecību, izd. no Valkas kafa
apr. pr-ka 1921. g. 8. novembri zem
Nš 15293, uz Rjdolīa Anš/t d. Boča v.

Lešu pag. valda izsludina par nede-
rīgu pazaudēto zirga pasi Nš 314

izd. no šīs pag. valdes 1921. g. 2. jūlija
uz Staņislava Jāca d. PaKicha v.

Lielialves pag. valde izsludina par
nede-igu p.zaudēto hk-z. p'sī, izd. no
šīs pag. valdes 1920. g- 2. jūlijā zem

Ns 16, uz Mildas Pētera m. Pavār v.

Jaunpiebalgas pag. valde, Cēsu
apr., izsludina par nederīgu, kā nozau-
dētu, iekšz. pasi, izd. no šīs pag. val-
des 19i0. g. 25. maitā zem Nš 905, ui
pil;. Jiāies Mārtiņi ni. S'lauska v. 82

Elejas pag. valde izsludina par ne-
derīgu, kā nozaudētu, Latv. p?si, izd.
no Veseluskas pag. vsldes zem Nš 382
(da'ums nezināms), uz Minnas Miķeļa m.
H^rnran v. 112

Adlianas pag. valde izsludina par
nederīgu iekšz. pasi, izd. no līs peg.
valdes 1920. g. 21. aug. zem Nš 680, uz
Roberta Rubeņa v, 70

Mežotnes pag. valde izsladina pa>
nederigu Latv. pas, izd. uo šis pag,
valdes 1920. g. 27. maMā zem Na 5&,
uz Jēkaba Jāņa d. Pēkuļa v, 53

Osufias pas. valde, Daug.ivp-ls
apr., izsludina p.ir noziadēm Latv. pasi
Nš 1059, i?d. no šīs pag. valdes
192!. g. 5. jsnverl uz_ Jšņa Jāņa dēla
Buļ.i v. no Lei'išku sādžas. 76

Osunas pag. valde, Daugavpils
apr., izsludina par nederīgu zirga pasi
Nš 173Ī/4995, izd. no Kapiņu pag. val-
des uz Ksaverija Spila v. no Plesnevas
sādžas. 141

U males-tabragas pag- valde Mu-

dina par „cd.-rigt^^ekošusnozaud.:tudokimentu» m FnCa Adauia d. Sttau-
lina v izd. ro šīs ai- valdes:

T) lekfc. pasi 1920. g. 5. jul.ja zem

'^fzi'rgu pases 1922. g. 12. augustā

?em Ns 123 un 1922. g. 24. oktoorī zem

Nj_21JL .__ -
Upesmuižss pag. vaid., Aizputes

apr., izsludina f.ar nederigu, ka; ntzr.u
dētu, Lstv. iekšz. pasi, izd. no šrs pag

valdes 1920 g. 8. jūnija zea U 555

uz Frīža Jēkaba d- Saipkes v. ^0

DžOlutes-Plenavžs pag. valda iz
s udina par nederigu nozaudēto Latv.
iekšz. pasi, izd! no šh pag. vades
1922. g. 12. sept. zem Ns 1457, uz Jans
Dāvā d.JVležciemaj^ „_j?9

Pulķelas pag. valde, Valmieras apr.,
izsludinn par nederigu pazsudēto iek&
pszi Nš 11C6, izd. no 5is pag. valdes
1920. g. 25. martā uz Krisj?ņa Andreja
d. Vaitas v.

Plāņu pag- valde, Valkas apr, iz-
dudina par nederigu, kā nozaudētu Lat-
vijas pasi, izd. no šīs pag. valdes
1920. g. 14. dec. zem Ns 312, uz Kāļa
Miķeli d. Morišav^ |_20S

Nfiķeisa pag. valde izsludina pai
nederīgiem sekolus nozaudētus doku-
mentus;

1) šī pag. pils. Ellas Jēkabs m. Ops
Latv. iekšz. pasi, izd. no Rīgas jūfmsias
polic, 1S21. g. 12. martā sem Nš 3762;

2) pils. Aiviaes Fr.ča m. Tauven,
tādu pat pasi, izd. no Nītaures pag,
valdes zem Ns 646. 130i

Irlavas pag. vaļdiTizstudina par ne-
deiīgu, kā pazaudētu no viņas izd. Lat-
vijas ie*šz. pasi zem Ns 562, 19<0. g
3!. jūlijā uz Marijas Kārļa m. Siļķes
vārda. 17

Irlavas pašTvIide izsludina par ne-
derigu, kā pezaudētu, no viņas izdotu
Latv. iekšz pa^i zem Nš

2, S920. g. 5.
maijā uz Kārļa' Jāņa d. Zandbergs v.

Koku pag. valde ar šo izsludina pai
nederīga, kā pazaudēta, ieroča atļauju,
zd. no Valmieras apr. pr-ka 1922 g
10. janvārī zem Nš 340, uz Juftana
Kārļa d. Ķeivera v. grj

Saukas pag. valFāT?^^^^!!?!!
derīgu nozaudēto iekšz. pasī, izd no
šīs pag. valdes 1921, g. 3. septembri
zem Nš 1684, uz Valentina Mārtiņa d.Ciruļa v. v

Svitenes pag. valde ar šo izsludina
par pazaudētiem uri tamdēļ nederīgiem
sekošus dokumentus:

1) iekšz. pasi Nš 17, izd. no šis pag.va.cks uz Jāņa Mārt ņ3 dēla Ginovskijvārda: '

2) zirga pasi Nš 230, izd. no šis pag.valdes uz ta paša vārda;
3) iekšz. pasi Nš 1271, uz Ottilijai

Ticēs Friča m. Apar v., izd. no Mežot-nes pag. valdes 1921. g. 20 jūlijā'
^l'^V,Jno Rundāles ' pag.vaidēs 194). g. 29. jūlijā z?m Xa g^guz Pelēta Jēkuba d. Purns v

a^TUTa * PSS - VMs - Valmierasapr., izsludina par nozaudētiem un tā-de, nedeng.em sekošu* dokumentu j;1) Latv pasi uz Martas Jāņa m Pu-zev v., izd. no Rencēnu p2 va'des1920. g. 7. aprili zem Ns īffl.
6

iJKEiPMi ,'},!ārla m*i& d. Sku-
uot '', ^'n ?

Va
lmieras pag . va ides1922. g. 24. Iebr. zem Ns 1909 un at-vaļmajuma apl. uz ta paša Sk„ias v

'
1920

n
P

°
^

almieraS
ka

fa aP' Pr-ka1920, g. 30. nov. zem Nš 12747-
F

3) Latv. pasi uz Jāņa Mārča d Pā

dēs» 5»"0 Vfllm '^ Pag &des 1920. g. 8. apr. zem Ka 633 unvelosipēda apl. uz ta paša Pāvulfņa vtsiv snr4T-ka "* *"
^^rt^-vsaspaa. valdes 1979 a ik vamieras
Nš 2431 g' 6' n°vembrī zem

stantina Antona d. SavičaT m««
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