Vēstnesi" sākot no 1. janvāra:
Mākta pat .Valdības
Saņemot ekspedīcijā:
1 tara 50 «wt
!
mencai
«*,
piesūtot mājā un pa pastu:
1 teta 80 «ant
mēnesi
-„ 1
©« gtseviSķu numuru: saņemot
- « .
ekspedīcijā
— .
'
Pts atkalp ārdevējiem

kabineta

Misistra

1923.

sēde

gada

Utfilas valdības
Iznāk katru dienu, izņemot

Redakcija:

kabineta

piekrišanu apstiprinu.
1923. g. 31. janvāri.
Satiksmes ministrs
J.Pauluks.

Rīkojums Nr. 23

par III.

klases vietu kartēm.

par
vietu
kartēm
Nosaku maksu
braukšanai UI. _ klases vagonos ar numurētām

sēdvietām

25 rbj. (Ls. 0>5) par

katriem 100 kilometriem.
Sakarā ar augšminēto lieku priekšā
.Papildinājumu h 60 pie pagaidu tarifa
un noteikumiem M 27" (skat. .Satiksmes
an Darba ministrijas Vēstnesi" 1920. g.
15. num., «Valdības Vēstnesi" 1920 g.
60. num. un . Pagaidu tarifa un notei1. an 2.
kumu N° 27" 39. lappusē)
paragrāfus izteikt šādā redakcijā:

Rīgā, pili Ma 2.

3) Liepājas

apriņķī;

a) Vecpils pagasta dzimtsarakstu
nodaļa — atdalīta 1923. g. 15. jan-

vārī

no Durbes

pilsētas

dzimt-

4) Ludzas

II. un

iepriekšējā

II. klases

vietu

kartēm

jāņem

8)

Ventspils

6967.

apriņķi:

9) Cēsa apriņķī: a) Gatartas pagasta dzimtsarakstu

nodaļa — atdalīta 1923. g. 8 janvārī eo Drustu pagasta dzimtsarakstu nodaļas rajona,
Rīgā, 1923. g. 30 janvārī.
Tieslietu ministrijas vecākais

juriskonsulta vietas izpildītājs Bode.
Nodaļas vadītāja Moisejev.

Šis rīkojums stājās spēkā no 1923. g.

kursi Srsiiem
Pamatojoties

uz

Austrijas

konsulāta

Finansu direktors Mazkalniņl» paziņojumu, veselības departaments dara
zināmu ārstiem, kā no š. g. 12. līdz

24

februārim

pie

medicinas fakultātes

saraksts
Aizputes, Kuldīgas, Liepājas, Ludzas,
Talsu, Valkas Valmieras, Ventspils
^
un Cēsu
apriņķos:

1) Aizputes apriņķī:
a) Dzērves pagasta dzimtsarakstu
nodaļa atdalīta 1923. g. 2. janv; rī no Cīravas pagasta dzimt'
sarakstu nodaļas rajona.
2) Kuldīgas apriņķī:
a) Brocēnu pagasta dzimtsarakstu
i odaļa — atdalīta 1923 g. 1. jan^
vari no Saldus pilsētas dzimtsarakstu nodaļas rajona.
b) Gaiķu-Satiķu
pagasta dzimt-

sarakstu nodaļa — atdalīta 1923. g.
1- janvārī no Saldus
pilsētas
dzimtsarakstu nodaļas rajona.

Vīnes

sarīkos IX.

vārda, tēvs vārds,
vieta,

S SftJf?LSS

6966. Nfilands, Alberts.

Ilūkstes apr. robežpolicijas sargs,

kanajā armijā, tomēr ka bijušais virsnieks
vairākkārt

apcietināts

kontrrevolucionars

pa

un

nosēdējis

kā

vairākiem lāgiem

pavisam 8/* mēneša cietumā. Negribēdams ņemt nekāda dalība pilsoņu kara

kāja dienestā, visu laiku ņēmis dzīva
dalību kā valdes loceklis an apgādāšanas
nodaļas vadītājs Pēterpils kara apgabala
karavīru kooperatīvā, kā arī nodibinājis
kooperatīva nodaļas an rūpējies par viņa

darbības attīstīšanos.
Pēc akadēmijas pabeigšanas

rapijai" .

Vienā laikā ar kursiem

saņēmis

paskaidrojumus un kursa programa ieskatīšanai interesenti var dabūt veselības

departamentā.
Veselības departaments.

Pazlņoiums.

apriņķa

priekšnieka

kara apriņķa

priekšniekam,

1922, gr> 4. decembra raksts
apriņķa, Zemites pag. X» 870, apv. sod. lik. 528. un
207,' p. p.
pilsone.
6969. Pavlov, N aīa^ ia Jāņa Rīgas apriņķa 2. iec. izmekl.
m., Rīgas pilsone, dzi- tiesneša 1923 g. 8. janvāra
raksts M 50, apv. sod. lik.
muse 1897. g.
616. p. 1. d.
6970. Robul, Karline Eduarda Ta paša 1923. g. 8. janvāra
m., Valmieras apriņķa, raksts H 49, apv. sod. lik.

pagasta pilsone,

279. p.

M P9'apvainots -

izmeklēšanas
Svarīgu
lietu
tiesneša pie Jelgavas apgabaltiesas 1923. g. 10. janvāra
raksts Nš 30, apv.
sod. lik.
589. p. II. d. 6. pkta, 455. p.,
6., 9. un 12. pkt. 455. p. 6.
an 11. pkt., vai kara sod. lik.
XXII. gr. 279. p.

Vai Rpcietinams

« ta, dfflttas

dzim. 1882, g. 10. martā.

6372. Rudens, Voldemārs.

apv. sod. lik. 51., 2. d. 552. un
1. <L 589. p.p. (Vaid. Vēstn.
Ns_ 153/22. g. kārt. Ni 5671).
Cēsu apr. priekša. 1923. g.
17. janvāra raksts M 2697/22.,
sodīts ar iekšlietu ministrijas
1922.

Apcietināt.

Apcietināt,

g.

3.

jūlija

Apcietināt,

ievietot

Madonas cietumā an
ieskaitīt
meklētāja
rīcībā.

Paziņot dzīves vietu.

tenisam

JVs 12750, par sabiedriska miera
un kārtības traucēšanu dzērumā, ar 30 iat. vai 14 dienam

aresta.
6973. Rudens, Jānis.
Tas pats.
6974. Romāns, Garalds (Ga- Kara tiesas priekšjēd. 1923. g.
rijs), Ignata d., dzimts 11. janvāra raksts J* 13939,
1890. g. 3. jūnija, pie- apv. kara sod, lik. 232, 4. d.
rakstīts pie Liepājas, un 240. p. p.
katoļticīgs, beidzis 7 kl. („Va!d, Vēsta." 84. numurā
reālskolu
un studējis 1922. g., kārtas JVs 4885.)
medicīnu Tērbatas uni-

Ravoin, Teddijs,
Ravdin, Esier,
Ravdin, Goz Cočde.
6977. Solovjevs, Ivans Ivana
d., ap 40—45 g. vecs,
Rēzekces apriņķa, Varklanu pagasta, Krikstelu

1923. gada 12. janvāra raksts
Ns 25517/1, apv. dzīvošauā bez
vajadzīgās uzturas atļaujas.
Rēzeknes apr. 4 iec. izmeklēšanas tiesneša 1922, g. 31. dec.
raksts Xs 2524, apv. sod. lik.
657, 2. d. un 639. p. 2 d.

Tāpat.
Apcietināt un ieskaitīt svarīgu saimn.
lietu kara izmeklēs,
tiesneša rīcībā, pa-

ziņojot pēdējam,

Apcietināt un nogādāt
Jaunjelgavas
apr. pr-ka rīcībā,

Apcietināt un nodot
vietējās policijas rīčībā.
Paziņot dzīves vietu,

sādžas pilsonis,
bijis
Vilaņu iecirkņa policijas
kārtibniekf,
liela auguma, resnu ģīmi, melniem matiem, melnu
bārzdu, zilām acīm,

*^™ *«**
Apcietināt, ievietot
ieskaitīt
cietumā,
meklētajā rīcība un

paziņot.

Tāpat.

1. d. 3. p.

dzim. 1903. g. 26. jun.
6971. Reitmani?, Jānis An- Cēsu apr, 3. iecirkņa izmekdrēj'Ā d, Cēsu apr, Iešanas tiesneša 1922. gsda
Dzelzavas pag. pilsonis, 19. devernbra raksts J* 4655,

Firma Wessels, de Kock & Frvlinck,
iate D. Wessels & Co., Vrvburg, dienversitātē.
vidus Āfrikā ir piesūtījusi mūsu ģenerālpaziņojuma
par 6975. Rubens, Pauls, apm. Jaunjelgavas apr. pr-ka 1922.g.
konsulam
Londonā
21 g. vecs, Salas pag. 30 decembra raksts Ns 2758,
mitušā Hermaņa Segai a mantojumu
vidēja auguma, apv. divkārtīgā slepkavībā.
pilsonis,
(£ 200). Aģenti doma, ka viņa meita
seju, blonds, veapaļu
uzaicina
Mantinieci
uzturas Latvijā.
selīga
miesas krāsu,
pieteikties
ārlietu _ »rinistrijās rietumūsas
un
bārzdas nav.
nodaļā, Nikolaja ielā 3, dz. 3.
Iekšl. ministrijas pasu nodsļas
6S76. Ravdin, Minna,

„;?
>
„
Kas meklē, « kāda raksts

Paziņot dzīves vieta,

m., 23 g. veca, Taisu

notiks

praktiski vingrinājumi semināros no š g.
26. februāra līdz 3. martam. Tuvākus

Ilūkstes

6968. Peterson, Emilija Jāņa Rīgas 8. iecirkņa miertiesneša

starp-

tautiskos papiidu k»rsus priekš ārstiem
zem nosaukumā: ,Ād« un dzimumu slimības ar tām sakarā stāvošām parādībām,
piegriežot sevišķu vērību šo slimība te-

(1. turpinājums an beigas.)
<*£ ** , pederibss

,

kaujas, pēc konkursa iestājies 1918. g.
beigās Pēterpils kara inženieru akadēmijā,
martā Daugavpils kuru nobeidzis 1921. g. Būdams aktīvā

universitātes

Meklējamo personu saraksts Nr. 86.

, «X*
*
*

20

lietās,

Nikas, Aleksandrs Friča

Dikļu

Dzelzsceļa galvenais direktors
K. B ļ o d n i e k s.

Jaunatvērto dzimtsarakstu nodalu

biedrs

.

—

dzim. 1895. gadā, 1922. g. 30. decembra raksts
Aizputes apr.
Laides M 9194/22. g., apv. par dzīves
pag. pilsonis, bijušais vietas maiņas
nepaziņošanu

sarakstu nodaļas rajona.

1. februāra,

slitai ktittB psiliiiii

,

d.,

nodaļa — atdalīta 1923. g. 10. janvārī so Piltenes pilsētas dzimt-

maksa

metriem, pie kam nepilni 100 kilometri
jāskaita par pilniem.

16

saraksta nodaļas rajona.

minētām

50 rubļi, bet par III, klases — 25 rubļi
par katru karti un katriem
100 kilo-

,

priekšrakstu braukt uz Taškentu un stāties turienes kāja apgabala štāba rīcībā,
a) Zvārtavas
pagasta
dzimtordeni ar lentu un šķēpiem. Pirms kara tomēr uz turieni vis nebraucis, bet desaraksta nodaļa — atdalīta 1923. g. dienesta bijis par ierēdni Pēterpils valsts vies ar reevakuejamo kaģi .Dagmar" uz
2. janvārī no Gaujenes pagasta kontrolē, bankā .Credit Lyone"_ un Pē- Latviju, pieteikdamies tur par vienkārša
dzimtsarakstu nodaļas rajona.
terpils stikla akciju
sabiedrībā.
Atstrādnieku.
griezies
1918.
g.
februārī
no
frontes
Ieradies tēvijā, Dzenis iestājās Dau7) Valmieras apriņķī:
Pēterpiiī, atkal iestājies valsts kontrolē, gavpilī Zemgales artilērijas pulkā, kur
a) Mūru pagasta dzimtsarakstu nosavai ievēlēšanai par
daļa — atdalīta
1923. g. 1. jan- kar strādāja dažus roēcešas, pēc tam nodienēja līdz
Saeimas locekli.
atkal
mobilizēts.
Jebšu
mobilizēts
sarvārī no Valmieras pilsētas dsimt-

§

paragrāfā

rindiņu.

a) Bokovas pagasta dzimtsarakdzimis 1893. g. 25.
stu nodaļa — atvērta 1923. g. apriņķa
Vorkovas
pagastā.
Beidzis
1. janvāri,
1913. g. Pēterpils komercskolu, pēc tam
5) Talsu apriņķī:
studējis Pēterpils politechniskā institūtā
tautsaimniecību, 1915. g. beidzis Pētera) V a 1 g a 1 e s pagasta dzimtsarakstu nodaļa — atdalīta 1923. g. pils artilērijas skolu ar I. šķiru. Lielajā
23. janvārī no Sabiles pilsētas pasaules ķsrā ņēmis dalību kaujās Rumānijas frontē, izpildīdams dažādus amadzimtsarakstu nodaļas rajona.
tus. Par nopelniem kaujās paaugstināts
6) Valkas apriņķī:
par poručiku un apbalvotsar sv. Vladimira

vagonos

rēto vieta biļetes).

Par

Latgales

a) Piltenes pagasta dzimtsaraksta

III. klases

ai numurētām sēdvietām, pasažieriem
bez parastām braucamām biļetēm jāiegādājas vēl sevišķas vietu kartes (numu2.

apriņķī:

3 lat. 60 sant.
, 12 .

. —

c) privātiem par katru vienslejigu

Jaunie ministri.
(«Valdības Vēstneša* 21. 22., 23., 24. un 25. numura
turpinājums.)

Antons Dzenis,
iekšlietu
ministra

.

b) citam iestādēm un amata personām par katru vienslejigu
rindiņu
—

Rīgā, pilī Nšl. Tel.'J ft9-57
Atvērts no pulksten 9—3

TelJfc9-89
Runas stundas no 11—12

1. §

Braukšanai

par katru taļāku rindiņu

Kantons un ekspedīcija:

sarakstu nodaļas rajona.

Ar ministru

a) tiesa sludinājumi līdz 30 viensiejigām rindiņām

svētdienas un svētku dienas
ShC«<>BSBte9ElKSJin

1. februārī,
fflkojums par III. klases vietu kartēm.

Ndmas flfifsii 01! POMBK

Sludinājumu maksa:

oficiāls laikraksts

6978.

Smilgrins, Jānis Antona

Latg. A. T. Daugavpils apriņķa

Nogādāt

dēls.

4. iec. miertiesneša 1923. g.
10. janvāra raksts Ne 55, apv.
sod. lik. 581. p.

rīcībā.

meklētāja

?

•
6979. Students,

Panes pagasta pilsonis,

6. un

12. p. p.

f

Apcietināt

Cēsu apriņķa 3. iec. izmeklēšanas tiesneša 1923. g 10.
janvāra raksts J* 102, apv.
sodu lik. 51. 279., 455. p. p.,

Osvalds Lu-

= ==_====~
Gads
un

un

589. p.
4., 5. ua 6. p. p. („Vald.
Vēstn." 1922. g. 153. num.,
Iekšlietu

min.

adm.

s

2

dzīvošanā bez vajadzīgas uzturas atļaujas,
Valmieras apr. 1. iec. izmeklēšanas tiesneša 1922. g. 31.

_

II.

A.

Apcietināt

skaitīt kara

un ieproka-

rora rīcībā,
pēdējam.

apvainots kara sod. lik. 144/5,
240. an 241. p. p. («Valdības
Vēstn." Na 3/22. g. kārt.

ziņojot

no

Apcietināt un nodot
vietējās policijas rī-

ministrijas ādminidepartamenta
pasu

nodaļas 1923. g. 12. janvāra
raksts JNb 25517, apvainots
dzīvošanā bez

1786

-

-

439

-

Kopā aragrākiemļ 92900

1208

23603

No Lietavas

vajadzīgās uz-
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no
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1 1213 101 3114651332

citam

TĻjjgJgS
^^

24

valstīm
„

-

f

25 1091 606

uz

|^

Krieviju,
g

a|

y

turas atļaujas.
1
1 «3 ai1
6984. Joass, Oskars, apmēram Cēsu apriņķa 3. iec. izmeklē- Apcietināt.
n
Gads un
.=?«»
.
|
=
5
|
^
šanas tiesneša 1923. g. 10.
26 g. vecs, Lubanes
a
mēnesis.
„
-s
pag. pilsonis.

janvāra raksts

Ns 102,

3
ca

apv.

sod. lik. 51., 279., 455. p. p.
6. un 12, pkt. un 589. p. 4.,
5. un 6. pkt. (BVald. Vēstn."
?Ns 152-22. g., kārtas J* 5658.)

Rīgā, 1923. g. 25. janvārī.

Ns 20145.

..

Kopā ar agrākiem . .

Administratīva departamenta direktors J. Ieva.
Par iekšējas apsardzības pārvaldes priekšnieka Ziemelis.
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Uz Lietavu ^

1922. g,
decembri ....

strativā

4

—

1

.

Iekšlietu

_

Canrbraukaši

J* 2916.)

"

iļg

653

Gads
«n
mēnesis

<|

^

o &,g
a-

Kara tiesaspriekšsēdētaja 1923.
g. 10. janvāra raksts J* 13941,

Zariņš, Aleksandrs Pētera d., bij. partizāņu
pulka saimniecības parzinis, kara laika ierēd1896, g.
nis, dzimis
7. aprīlī, Valmieras apr.,
Katriņu pag. pilsonis,
pareizticīgs, 5 kl. tirdzniecības skolas izglītība.
6983. Ivaņikovs, Kuzma.

5-

s-

875

un 12. pkt.

^fļ

>?§

g

„. .S e°

v

237

I
^m

3
g

~

—

—

Paziņot dzīves vieta, Ričiem I 8454

Zalcbergs, Tenis Kaspāra d., 59 g. vecs,
Valmieras apr. Valten- decembra raksts Ns 4178, apv.
berģa pag. pilsonis.
sodu lik. 51., 455. p. p. 6., 9.

6982.

Igaunjjas

"St

valstīm.

No Lietavas I

^°.-

rotījās
KTr> Politas
No

ē

tj

^a

vietējas policijas ib 1922. g.
čība.
decembri

citam

īā~^

—=

Apcietināt un nodot

dep-ta

pasu nodaļas 1922. g 12. janvara raksts Ns 25517/1, _ apv.

6981.

~TT
No Vācijas

"?°1 1 1. 1i

kārt. Ns 5675.)
6980. Valers, Tomass.

no

rT^Phra ukuši

.

5

__

j

— —
1

sta

55

1

^jf

ne

—

—

-

,
- 5155*0

M.
'tic

'
br.

II.

C.

dažādam

Caurbraukušļno

uz

Meklējam© personu saraksts.

dažādām

valstīm

sai

valstīm.

Sp,
,

i

an

"
? .
Uzvārds, vlids, tēva vārds,
Vai ii apcietināms
„
.
, ,
Mi
No Amerikas
No Vācijas
No Polijas
g
Kas atekte, si Kāda rakāt»
vecums, pžedasības vieta,
3 f.3|p _
™
Ā
dzīves viebti pēdējā laika,
g;c
apvainots.
|.
pa*
te>
*n
\,
3S.3
arejau apransis (pssisacs).
atrašsaas gadijuaa.
Ķ
|
|
|
Gads un mēnesis
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|
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f
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1. Pudans, Andrejs Antona
d., dzimis
1900. gadā,
dzīvo Daugavpilī, Šosejas
iela N» 69. (Tuvāku ziņu
trākst. )

Daugavpilskara apriņķa priekš- Noskaidrot pēc pie
nieks, kā neieradies uz iesauk- rokas esošiem dosanu 1921. g. 28. septembra kumentiem, vai bija
likuma kārtībā.
ieradies uz iesauksanu
1921. gada
28. septembra likuma kārtībā
un
paziņot meklētājam.

2. Sidorovics, Leiba Miševa Tāpat.
d, dzimis 1899. gadā,
dzīvo Daugavpilī, Odesas
Ielā Ne 106. (Tuvāku
ziņu trūkst.
3. Belodedovs,
Jevlampijs Tāpat.
Pafnutija d., dzim. 1897. g.,
pied. pie Višķu pag., Daugavpils apriņķa

un
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A.

Tāpat.
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pierobežas joslā gar Latvijas un IgajJJI ;Sa
robežu, skaitot uz rītiem n " J'|
,
Pleskavas šosejas, pēdējo ieskaitei " gj
Latvijas robežai ar padomju Krf'J az
visu Latvijas an Krievijas r° heza js
vakariem no pēdējas gar LaR«
roDez»
Polijas un Latvijas an Lietavas
vi
ieskaitot
Svitenes upei, pēdējo
2. Pieņem 1922./1923. g- v £
pildbudžetu 42.994 292 latu kop^
nolemj to iesniegt Saeimai.
g
izglītības vf
3. Apspriež
1923./1924. g. izdevumu budžetu.
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Jaunās valsfe
Somija.

Drošības savienība.

( *

Helziņlorsā, 31. Jujaj^
nodibināta „Somijas dtosioas :>
kāja ieiet pazīstami sabieflf
partijām.
^
nieki no pilsoniskam
»
h
i
n
.
S
v
valsts prezidentu
^
.^
ģenerāli MannerheimU ļp(jf
Savienība atzīst par savu mjjf ļļoļii
Somijā visas pilsoniskās paW
l

J923. g. 1. februārī.
NoI5mi kafa stāvokli,
.J:
karš iz- cīņai pret koraanistu aģitacil»'
beidzas ii gada 5. februārī,
pagarināt
1801 127 499 ļ 74 266 207646 ''' Mz st gada 15.
jūnijam 15 verstf S
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Izslēdzu no pašvaldības departamenta ierēdņu
saraks lem s g. 16. janvārī mirušo lauku
nodaļas
vadītāju (I. šķiras) Kārli Freivaidu
Rēgā, 1923. g. 17. janvāri.
Iekšlietu ministra biedrs A.
Birznieks.
Pašvaldības departamenta direktors
J. Zankevics.

,1,.m,
sKans

Krievijas.

Pārbēdzēji

.

w_ -.

Uz citām valstīm

,

—

Rezolūcija

S^

Bēgļi

°ads

ffl*tt

Pašvaldības departamenta direktora palīgs J. Eizenbergs,
Karagūstekņu un bēgļu nodajas vadītājs K. Re iz nieks,

1922. g.
decembrī ....

2227

1

:=•
'«
o.

16
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Kopa ar agrākiem

Gads
2Ē
sa

m

54

PfflS

Iecelšanas.

mēnesis

899

ka

:—

1922. g. decembri..

Pfirskats par karagūstekņu, bēgļu, ķīlnieku, emigrantu u. t. t. kustību Latvijā
līdz 1922. g. 31. decembrim.

«

1

izbraukusi no Latvijas.

„
& II i2^
5 3.8

fā

Daugavpils kara apriņķa prilkšnieks pulkvedis-leitnants Kamols.
Darbvedis, kara ierēdnis K. Stellmachers.

-a
£

62

in

III,

Skreboli sādžā tanī pašā
pagasta.
4. Filippovs, Matvejs Mi- Tāpat.
chaila d., dzim. 1901. g.,
pied. pie Maliaovas pag.,
Daugavpils apriņķa un dz.
Malinovskajas sādžā tanī
pašā pagastā.

Un

53

Tāpat,

dz.

Iebrankaši

am-

J
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j

šķirt Turcijai āri nelielu

Ls.

15,000,000 —

mmontatu problēmu

S

227,782 18

uz 31. janvāri 1923. g
Lati-

naudas zīmes
f Ūkaskases zīmes
valsts

ļ
L lējumos un monētas

:elB;U

r vekseli '

....

1 aK

5,378,290 -

7,607,578 12
....
. , ,
^

jjdz 31. janvārim š. g.
(niecpadsmit miljoni latu)

īme:

P a s i v ā.

Bankas naudas zīmes apgrozībā

. . i|'|?0215 80
ggW}5

' '

rodrošin.
p»et .nooro»
iT
devumi riet

S.

3137,62032
1,582,807 96

Lati.

ii nodrošinātas ar
(divi simti divdesmit septiņi
dolāri astoņpadsmit centi)

15,000,000 —
Pamata kapitāls
8,000,000 —
Termiņa noguldījumi
104,170 71
Tekoši rēķini
16,348,439 70
Valsts rēķini . .11,231,330 28
.
depoziti
10,603,348 39
Citi pasivi
4,591,138 91

izlaistās Latvijas bankas zīmes par

j,
. ? ,

tūkstoši

S.

.

65878,427 99
apgrozība

• „

septiņi

simti astoņdesmit divi

£
580,906 6/6
....
• • • • : .
? _
(pieci simti astoņdesmit tūkstoši deviņi simti sešas angļu mārciņas
pensi)
seši šiliņi un seši
,J|
zelta kursa.
pēc 30. janvāra Londonas biržas
g.
Rīgā, 1. februārī 1923.
Padomes priekšsēdētājs: Ringolds Kalnings.
aB

Galvenā direktora v.: K. Vanags.

Lozanas konference.

Ārzemes.

Li f i Idā, 31. janvārī.

platību

65,878,427 99

Htvllas bankas nedēļas pārskats
Aktīvā.

zemes

uz rietama krasta pretī Adrianopolei,
lai nodrošināta šai pilsētai brīva dzelzsceļa lietošanu, ko turka delegācija uoteikti
prasa.
Runājot
par
jūras
šaurumiem,
Kersons
aizrādīja
uz
sabiedroto
gribu
izklīdināt
turku
bažas par Konstantinopoles drošību un
Turrijas suverenitāti piekrastes dernilita '
rizēta josla. Turki bija prasījuši, lai ārpus Dardaneļiem demilitarizē trīs salas
Imbrosu, Tenedosu un Samotraki; sabiedrotie nolēmuši demili'.arizēt bez tam
vel Lemnosu, kaut gan šī sala jau gandrīz

10 gadus piederējusi grieķiem.

Par

Kersons izteicās, ka

sabiedrotie aprobežojoties ar minimumu,
un Turcija darīšot pareizi, ja piekopšot
attiecība pret nemuhamedaņiem augstsirdīgāku politiku, nekā līdz šim. Sa<
biedroto agrāka prasība, ierobežot turku
armijas lielumu, atmesta un tādēļ turki
vairsnevarot teikt, ka viņiem neļaujot
aizstāvēt briesmu gadījumā savu valsti.
Mozulas jautājumā Kersons uzsvēra, ka
Anglijas priekšlikumam, nodot strīdu
tautu savienības šķīrējtiesai, vienprātīgi
piekrītot sabiedriskā doma visā pasaulē.
Anglija būtu varejuse šinī lietā atteikties

(Radio.) Loža

no jebkādas piekāpšanās, jo turku pranas miera konferences plenārsēdē lords sībai nav tiesiska pamata.
fclai pēdas jautājums
turku delegācijai lī** Parizē, 1. februārī. (Reiters). Sa- Kersons iesniedza
Runu
beidzot
Kersons
izteicās, ka
guma projektu, kuru galīgā formā iz- līguma atraidīšana būtu pretēja Turcijas
konference
vakardienas
biedroto sūtņu
strādājuši sabiedrotie. Garākā ranā Ker delegātu apliecinājumiem, ka viņi vēlas
ļgdē nolēma piesūtīt Lietavas valdībai sons ļoti draudzīgā un izlīdzinošā
tonī
Ibotu ar kategorisku pieprasījumu, spert apskatīja līguma saturu un uzaicināja mieru, un turklāt pretēja Turcijas interesēm. Ja turki vēlas zināmu laiku galīgā
atjaunotu
Klaipēda
normālo
^joļus, lai
turkus to pieņemt. Bompārs (Francija) līguma apspriešanai, pret to neesot
itavokli. Pēc Reitera informācijas notai
un Garoai (Itālija) turēja runas par tām iemesla celt ierunas.
Tomēr nekādā
raksturs.
Sabus ultimāta
līguma daļām, kas attiecas uz jaatāju ziņa nedrīkstot domāt, ka varētu vēl
lai
Klaipēdas
apgabalu
prasa,
biedrotie
miem, kuri iztirzāti viņu vadītās komisiturpināties kaulēšanās un sākties jauna
«kavējoties atstāj lietaviešu regalaia un
jas. Ismets pašā lūdza nedēļas laiku konference. „Sādā konferencē," uzsvēra
ieregularā karaspēka nodaļas, lai Šimoturka delegātiem projekta rūpīgai pār- Kersons, «Anglija nepiedalīsies, jo mēs
"oaita valdību un ta saucamo glābšanas baudīšanai. Kersons paziņoja,
ka palikneesam tirgoņi kādā austrumu bazārā,
Jcotniteju likvidē; apgabala pilnīgi atjaašot
Lozanā
līdz
svētdienas
vakaram,
un bet spriežam par nāciju likteņiem".
oojaraa sabiedroto aatoritate.
Sūtņu
ka varēšot gratulēt IzmeLTA.
konference piedraud gadījumā ja Lietava izteica cerību,
tam pašā ar kopīgu tszvaru.
Vācija un Krievija.
neispildīs,
lietot
sabiedroto prasības
Londonā, 1. februārī.
Savā
runā
«paidu līdzekļus. Par šo sankciju veidu
Berlinē, 1. februārī.
Vācijas ārLozanas
konferencē
lords
Keisons
izteipar
ultimatumā
uzstādīto
attermiņu'
lietu ministrs Rozenbergs un padomja
=*n
cās, ka sabiedroto delegāciju izstrādātā Krievijas gūtais Krestinskis šodien izdaLTA.
iklātībai nekas vēl nav ziņots.
projekta mērķis esot pirmkārt — darīt rījās! Rapallas līguma Tarifikācijas dokugalu postošajam karam, kurš plosījies mentu apmaiņa.
Stāvoklis Sūras apgabalā.
LTA.
Bordo, 31. janvārī. (Radio.)

Vācijas

.

.

okupētos apgabalos stāvoklis šodien nav
daudz grozījies. Vienmēr skaidrāk redzamas vācu valdības sistemātiskās pūles
dezorganizēt satiksmi un transportu, tomēr
var konstatēt, ka streiki atslābst. Acumirklī vairs nevar būt runas par vispārēju
streiku, bet tikai par vietēja rakstura
traucējumiem dzelzsceļu, pasta, telegrāfa
an telefona satiksmē.
Sabiedroto Reinizeraes komisija izraida 34 vācu ierēdņus,
iuri atsakās izpildīt viņas rīkojumus.
Parizē, 31. janvārī. Laikraksti ziņo,
ka Letrokērs un ģenerālis Veigands vie-

nojušies ar Beļģijas

valdību,

ka

ģenerāli

Austrumeiropā un ari

plašos Āzijas ap-

Krievijas pārstāvis Ķinē

iespēju Turcijas valstij, kura uzvarēta
karā pret sabiedrotiem, bet pati guvusi
uzvaru cīņā pret grieķu armiju, ieņemt
atkal viņas vietu Āzijā un Eiropā; treš-

Joffe izbraucis uz Japānu veseļoties, jo,
cik noprotams, nav dabūjis no angļiem
atļauju braukt uz Hongkongu.
LTA.

nevienprātību sabiedroto lielvalsta
'Degutu jecels par militāro un saimniecisko
konferences dalībnieču starpā

pārējo

un

esot
virspavēlnieku Ruras apgabalā.
izrādījušās par veltīgām, jo visas tās
'.Berlīnē, 1. februārī. Vācu laikraksti apvienojot viņa kopīgās intereses. Arī
'^iļo. ka otrdien un trešdien franči izrai- amerikāņu delegācija esot lielā mērā piediju-ši no _ okupētiem apgabaliem vairāk
dalījusies, kaut ari neoficiāli, līguma izka 250 vācu ierēdņus. Represijas turpistrādāšanā.
Tādēļ šis līgums jaatzīstot
noties pastiprinātā kārtā. Bcchurnā visi
par
Eiropas
vāktu
kopīgu piedāvājumu
veikali esot atteikušies pārdot frančiem
Turcijai.
preces. Okupācijas iestādes sakarā arto
Kersons salīdzināja sabiedroto projekta
izdarot rekvizīcijas, Falcē vācu dzelzs*cejniekiem ar streika piedraudējumu esot saturu ar līdzšinējo Sevras miera līgumu,
izdevies panākt apcietināto direkcijas kurš tika parakstīts 1919, gadā, un izierēdņu atlaišanu un franču posteņu aiz- teicās, ka sabiedrotiem varbūt nājcšoties
dzirdēt pārmetumu, ka tie piekapušies
saukšana no stacijām.
pārāk
tāļu. Sabiedroto politikas maina
Šodien stājas spēkā Francijas un Beļģijas valdību lēmums pilnīgi apturēt ogļu attiecībā pret Turciju neesot izskaidrojama ar nesenām turku uzvarām, bet ar
azvešanu uz neokupeto Vāciju.
LTA.
sabiedroto vēlēšanos atzīt turku tautas
vienības.
pēc
nacionālas
centienas
Francija un Vācija.
par jaunu karu.
Kersons
noraidīja
baumas
Bordo, 31. janvārī. (Radio.) Franča
valdība oficiāli paziņojusi Vācijai, ka „Tas nestu nāvi atkal tūkstošiem cilvēku,
ievērojot miera noteikumu neizpildīšanu, izpostītu jaunas zemes, radītu neizmēro?ko konstatējusi
jamas ciešanas un apdraudētu _ pašas
reparaciju komisija, FranTurcijas nākotni. Karot var tik ārprātīcija sākot ar 1. februāri
pārtrauks akmeņogļu izvešanu uz neokupeto Vāciju gais; turpretī valstsvīru uzdevums ir ne
vest karu un izbeigt asinsizliešanu. Es
ieņemtiem apgabaliem. Franču vai^jj[
aioa aizrāda, ka ar savu tagadējo izturē- lūdzu Turcijas delegātus neklausīties uz
nesamierināmiem padomniekiem, bet ticēt,
šanos Vācija riskē novest
Rūras rūpnieka
šeit nav neviena delegāta, kurš
ku līdz sabrukumam.
LTA.
nedomātu par jauna karu ar šausmām
Esmu pārliecināts, ka ari Ismetspaša un
Ap Mazutu.
kolēģi domā to paša".
viņa
Parizg , 31. janvārī.
No Mezopotaklijas ziņo, ka turki koncentrē daudz
Apskatīdams līgama politiski-teritoriālos
lords Kersons azsvera, ka
karaspēka ap 150 kilometra az
noteikamus,
ziemeatjaunota Turcijas
Hem no Mozulas. Angļu pastiprinājumu visā Aastrumtraķija
«tīšana no Bagdades un Basras uz Mo suverenitāte, un lai to militāra ziņa norobežām nodibinātas
*»lu turpinās.
gar
drošinātu,
LTA.
neitrālas joslas. Garantija pret arēju
Atkal ,.spiegi" Krievijā.
uzbrukumu esot ari ievērojami_ žandarMaskava , 1. februārī.
Odesas mērijas spēki, kurus turkiem bus atļauts
^ļJ- U atklājusi plašu spiega organizāciju, tuiēr demilitarizētā josla, un 20 000 vīru
«ara esot uzturējusi sakarus ar Vrangeli lielais karaspēks Traķija un Konstanti^n Hetļuru. Apcietinātas
40 personas. nopelē. Maricas robežas jautājuma saLTA.
biedrotie piekapušies un nolēmuši pie-

Kursi.
Rīgas

birža,

1923.

gada 2. iebruari

100 Latvijas rbL
2,—
Amerikas dolāra ..... 5,08 — 5.13
Angļu mārciņa
23,68 — 23 92
100 Francijas franki .... 3003 —S0 33
100 Beļģijas iranki .... 25,93-26,19
100 Šveices iranki
95,32 — 96,18
100 Zviedrijas kKraas . . . i ?5,75—137,12
100 Norvēģijas kronas . . .
94,44 — 95,39
100 Dānijas kronas .... 96,73 — 97,71
100 Holandes guldeņi . . . 199.08-201,09
10000 Vācijas markas . . .
1,24—1,25
100 Somijas markas .... 12,58 — 12,84
100 Igaunijas markas . . .
i.46 —1.50
100 liti
50,27 - 51,30
10000 Polijas markas ...
1.85
100 Čechoslovaku kronas . .
14,45 — 14.74
100 Itālijas liras ..... 23.89 — 24 .38
Padomes rbļ
—
10 krievu zelta rbj
25,50
Zelts (Londonā) par 1 unci tīra
zelta
—
Krievijas sudraba

{ *£,

'

;

;

5°/o neatkar, aizņem
20 zelta fr. 6°/o Rīg. hip. biedr.
ķīlu zīmes
50 zelta fr. 6°/o Rīgas pils. kr.
biedr. ķīlu zīmes ....
100 zelta fr. 6°/o Rīgas pils. kr.
biedr. ķīlu
Rīgas

zīmes

J;g } par 1 rftf
2,— —2,18

—

....

biržas komitejas kotadjas

—
komisijas

priekšsēdētājs R. B a 11 ga i 1 i s.
Zvēr. biržas mākleris P. Rupneti.

Rīgas ostā ienākuši kuģi.
31. janvārī.
Bachus, vācu tvaikonis, 657,59 reģ. ton. brutto, no
Hamburgas s.r gabalu precēm.
Sigulda, latviešu tvaikonis, 1999 reģ. ton. brutto,
no Liepājas ar balastu.
Vindau, latviešu tvaikonis, 379 reģ. ton. brutto, no
Uga,

Roterdamas ar labību.
latviešu tvaikonis, 229

reģ.

ton. brutto, no

Ventspils ar gabalu precēm.

Ho Rīgas ostas izgflfušl feiģi.
31. janvārī.
Pernigel, latviešu tvaikonis, 168_reģ. ton.
uz Ventspili ar gabalu precēm.

brutto,

liepājas osti Ienākuši kuģi.
30. janvārī.
Gaida, latviešu tvaikonis, 331 reģ. ton. brutto, no
Ventspils ar jauktu lādiņu,
Thames, dāņu bagars, 482 reģ. ton. brutto, no
Ventspils tukšā.

gabalos vairāk kā 8 gadi; otrkārt — dot

kārt — nodibināt draudzīgas attiecības
starp Turciju un pārējām Eiropas valstīm. Motivēdams projekta iesniegšanu
turku delegācijai,Kereons u zsvēra, ka miera
sarunas vairs nevarot tālāk vilcināt, Tādēļ
sabiedrotie esot galīga līguma veidā
izstrādājuši svarīgākos noteikumus, uz
kuru pamata pēc viņu pārliecības varētu
noslēgt goda pilnu mieru. Cerības uz

m nakdfe

Ma-toni

Pirmā diplomāte.
Krievijas
Maskavā, 31. janvārī.
diplomātiskā priekšstāvja Norvēģijā Surica atvaļinājuma gadījumā viņa vietas
izpildīšanu uzņēmusēs Kolontaja kundze.
HIzvestija" atzīmē, ka šis ir pirmais gadījums diplomātisku sakaru vēsturē, kad
sieviete iecelta par kādas valsts diplomātisku priekšstāvi,
LTA.
Anglijas parāds Amerikai.
Londonā, 31, janvārī. (Reiters.) Ofi-

No Uepijas ostas izgājuši kuti.
30. janvārī.
Sigulda latviešu tvaikcnis, 1998 reģ. ton. brutto,
uz Rīgu ar balastu.

Ventspils ostā Ienākuši kuģi.
29. janvārī.
Uga, latviešu tvaikonis, 229,43 reģ. ton. brutto, no
Liepājas

ar gabalu precēm.

30 janvārī.
Torn, igauņu tvaikonis, 170,07 reģ.
Klaipēdas ar gabalu precēm.

ton. brutto .no

No Ventspils ostas izgājuši kuģi.
Thames, dāņu
uz Liepāju
Gaida, latviešu
Liepāju ar

30. janvāri.
zemessūcejs, 482 reģ. ton. brutto,
tukšā.
tvaikonis, 331 reģ. ton. bratto, ui
gabalu precēm.

ciāli ziņo, ka Anglijas ministru kabinets
nolēmis

pieņemt

Savienoto

valsta

no-

teikamus par Anglijas kara laika parāda
fundaciju.
Parādu kopsama sasniedz
851 miljona mārciņu sterliņu; to atmaksās
62 gados, pie kam tuvāko 10 gadu laikā
skaitīs pa 3% un vēlāk 372%, amortizācijas fonds ienesīs l/»0/0 gadā.

LTA.

Pelegramas
(Latvijas

telegrāfa aģentūras

ārzemju telegramas),

Helsiņforsā, 1. februārī. Somijas
valsts prezidents apstiprinājis Dr. Radolfu Holsti par ārkārtējo sūtni un pilnvaroto ministri Rēvelē un Rīgā.

Maskavā,
1. februāri.
Šodien
Maskavā atgriezās Vācijas sūtnis grafs
Brokdotfs-Rancau.
Padomju
Maskavā, 1. februārī.
Rīgas prefekta paziņojums.
Visi vilcēju tvaikoņa an liellaiva īpaš- valdība dtīzumā iesāks sarunas ar Sonieki, kara peldošie līdzekļi pierakstīti miju par kuģošanu pa Ņevu.
an nodarbināti Rīgas ostā, tiek uzaiciParīzē, 1. februārī. (Reiters.) Hanāti viņiem piederošos vilcēja tvaikoņus vasa aģentūras diplomātiskais koresponun liellaivas reģistrēt Rīgas policijas dents ziņo, ka sabiedroto sūtņa
dod Lietavas
valostas iecirknī, Rentejas ielā Nš 3, dz. 3, konference
dībai 7 dienas laika izvākt no
līdz 1923. g. 15. februārim.
Pamats.
Likums
par transporta Klaipēdas leišu dumpiniekus.
līdzekļu mobilizāciju un rekviziciju. Ja Lietava neizpildīs sabiedroto prasības,
pēc Reitera informācijas sabiedrotie starp
Rīgas prefekts Dambekalns.
citu pārtrauks diplomātiskos

Rīga

sakarus.
Bordo,

Māksla
Nacionālais

teatrs.

Piektdien,

2. fe-

atvadīšanas
bruārī, Anni Simson
izrādē Annas Brigader drāma ,Ilga".
Stadentiem
un
ierēdņiem puscenas.
Sestdien, 3, februāri, A. Upiša iecienīta
komēdija „Pel dētajā Zuzanna".
Svētdien, 4.februārī, pulksten 2 dienā
Annas Brigader pasaka
« Maija un
Paija". Pulksten 7 vakara Jernefelta
spēcīgā drāma „Titus, Jeruzalemes
iekarotājs* ar Friri Ro1u Titas loma.
Skolēnu izrāde būs otrdien, 6. februārī,
pulksten

4,

Gogoļa

1.

februāri. (Radio.)

pulksten 12 naktī

Kopš

1. februāri Ruras
ogļu izvešana az neokupeto Vāciju pilnīgi

apturēta.

uz

Visi

vilcieni

ar

ogļu

sūtījumiem
Vācijas
rūpniecībai
pie
okupētā apgabala robežām aizturēti^
vācu

dzelzceļnieki

nekur

nav

mē-

ģinājuši pretoties. Vorhalpā, vienā no
lielākajām stacijām, šorīt apturēti 35 vilcieni; nolemts sūtīt tos uz Francijuun
Beļģiju. Pirmie ogļu _ vilcieni no Ruras
jau ieradašies Francijā.
Redaktors: M. irons.

„Re vi d e n ts".
Šim numuram 6 lapas puses

Finansu ministra v. i. š.g. 24. janvārī
apstiprināja statūtus:

akc. sab. ,,Latvijas lini",
kurat mērķis ir: Unu audzēšana un apstrādāšana, kā ari vest tirdzniecību ar
linsēklām, liniem un viņu izstrādājumiem.
Šo mērķu sasniegšanai sabiedrība audzē
linus, kā uz savas, tā uz nomātas zemes,
Ierīko racionālas linu mērcetavas, linu
an linsēklu apstrādāšanas fabrikas, atver
kantorus, veikalus, noliktavas un dažādas attiecīgas palīga rūpniecības, kā
Latvijā, tā ari ārzemes.
Sabiedrības dibinātāji Ir Latvijas pavalstnieki: 1) DSnīs Blssenieks, dzīvo
Rīgā, 1. Ķēniņu ielā 28, dz. 2; 2) 3uris
Vflgeis, dz. Rīgā, Nikolaja ielā 67, dz. 4;
3) Kārlis Rengarts, dzīv. Rīgā, Olgas
Ielā 2, dz. 8; 4) Pgters Dannebergs,
dz. Rīga, Nikolaja ielā 4, dz. 1; 5) Vilis
Vītols, dz. Rīga, Romanova iela 75, dz.29.
Sabiedrības pamatkapitāls ir 100,000
latu, kurš sadalās 1000 akc, pa 100 latu
katra. Valde atiodas — Rīga.
Tirdzn. un b. n. pr. A.K a c e n s.
Revidents A. Zalpeters.

lun litas nodala
si šo paziņo, ka Lietavas pilsonis Leons

Petrauskis, dzīv. Lietavā, Margenisku
sādžā, par sāls kontrabsndešanu,

Ir sodīts:
solidāri ar Tomu Roga, ar 15 latu lielu

naudas sodu un par robežas pāriešanu
satiksmei neatļautā vietā — ar 15 latu
lieta naudas sodu, bet sāls koniisceta.
5is lēmums uzskatams par pasludinātu
Leonam PetrausHm ar izsludināšanas

ff!l SļHUL
lsaiS» ļ8MStt1.!l!i!J™!i
Slk. par laul. 77. p. pamata, ar Jo
zināmu, ka tiesa 27. novembrī]
1922. g. Emmas Zuzannas Bērziņ, dzim.
KrSsnis, prasības iietā pret Vilhelmu
Bērziņ (Kriša d.) par laulības šķiršanu aiz m u g_ u r i ski _ nosprieda:
laulību, kura slēgta Rīga Sv. Ģertrūdes
baznīca, 21. maija 1901. g., starp Vilhelmu Kriša d. Bērziņu un Emmu Zuzannu Mārtiņa m. Betziņ, dzim. Krāsnis,
Šķirt.
v-s atbildētājs civ. pioc. Vik. 728..
f31, tra 748. p. p. parsdžēta laikā sc.tesniegs tiesai gtssaksmi vai
pāi.«Sdeifru, tad spriedums stāsies iiknmigā
?apī'M.
az

isScra

RigS, 20. janv. 1923. g.

J* 43386
Priekšsēd. b. J. Jakstiņš.
Sekretāra v. Stūre.

šžīgas apgabali. 3. civilnodaļa,

apgabalt ,_>

uz civ. proc. Uk. l^fi. k
ļ
paziņo, ka saskaņā
}
.
19. decembrī 1922*7'
biedrību un viņu savieb koW
ir ievests koo^^'M}
.Liepājas m apkārtne, ?!
K*
biedrība", kuras vākt
>fe$
Liepājā, 15! janv.
V>' L'

S%
,
,
*
mmjm&^^ļS
&s^xg»gr&gk
-,
^
JSas&d

5 pud c.nKa
«»«».
£nguna
dzelzs skārds, no 1-3 »/? .
(no 12 marc.
sitoirijas
skārdu
^ loun. ^(f d2e|zskēde «. .
balto
50 loksnes
restes (apm. 240 mārc). 25 gab f^v '
1000 gab.
3X10 m/m.
k ^7
J
6 metri misiņa ķēde (Etmaturai). 1 V» P"^™
»/« ? un »/• "o
^le^m
af
1500
gab.
««»"
40
" "B sk^ves
vara kniedes 3X10 m/m.
azgriežņiem
ga
>10( C'metri azbest papi 3 m/m
40-100 m/m garas (plakanam gilvaj".vam
%
l
s/840 m/m un V«X2S m/m (apa^m.
Priekšsēdētaja v. A. Lauke.
(dzeltenas). J" 8aD , l«8 e u
pol. 6.
bieza.
100 gab. aitu adas
^
juchtādas
„
Sekretārs Zandersons.
(dzeltenas)
6S«b. ^»«W
platādas
ādas. 20 gab.
1000 k ^ aišinu paziņo, ka i .
g fah W
a»k«5-6;J
ozola koka spieķi
Jelgavas apgabaltiesa, (dzelrenās) ^ 15 pud. kaņepāju
voiDob. ^ļft';
B
zāles.
5
pud.
koka spieķi 24".
gau. u
u civ. ties. kārt. 1967., 2011., 2014. un brezents. 5 pud. ju|«f
. iow
^
18" priekšriteņiem. 1000 gab. oša koka spieķi 18
50 gaņģi
3079. p. p. pamata, uzaicina visus, kam
ratu
20
gaņģi
(<^»
ošakoka spieķi 24".
250 kub.
J°1
n^.^0"^3 '
būtu uz 1909. g., mirušā Dvietes, pag., 2500 gab.
^X8
ratu
rumbas
(oša koka). 500 gab.
*°^-.f^^ Auaustines Mjaskon» J**
.Puzanu* māju līdzīpašnieka Ādama ratu loki 48" 0
Ondzuļa atstāto mantoļ. kādas tiesības,
mašīnu, soda naudas
lT>'
kā mantiniekiem, legatariem, iideikomisaskaņā ar Rīgas pref
7' oku
riem, kreditoriem, un t. t„
pieteikt
t0 *
lēmumu J* »268
H
savas tiesības šai tiesai sešu mēnešu
gab

init§sļš

««'P^

Rīgas

pVS

i

esistfe ts-<~r.T& kS£ k

ntkaņi ar civ. proc. lik. 1958. p, m uz minētāsAnnas Jāņa m. Postniek mant.
io paziņo, ka 13. februāri i. _., minētās kā mantinieki, legatari, iideikomis. krediaodaļas atklātā
i'tsm
sēdē nolasīs tori u. t. t., pieteikt savas ierunas un
4. janvāri 1922. g. Arlavas draudzē mir. tiesibas šai tiesai sešu mēnešu laikā,
mājas
ipašnieka
Frīža
Anša
dēla skaitot no sludinājuma iespiešanas dienas
Ntepkena notarielo testamentu.
. Valdības Vēstnesī".
Pēc minētā termiņa notecēšanas, tiesa
Rigā, 30. janvāri 1923. g. L. J* 1475
nekādas ieranas nepieņems un nepiePriekšsēd. v. A. Blumentals.
teiktas tiesibas atzīs par spēku zaudēSekretāra A. Kalve.
jušām.
Jelgavā, 24. janv. 1923. g. L. J* 608/23
Jelgavas apgabaltiesa,
Priekšsēdētāja v. J. Skudre.
uz civ. ties. kārt. 1967., 2011., 2014. un
Sekretārs Zandersons.
2079. p. p. pamata uzaicina visus, kam
Liepājas apgabaltiesa,
būtu uz 26. augustā 1919. g., kaujā
pie Jersikiem kritušā Kār\a Ziediņa
uz sava 15 janvāra 1923. gada lēmuma
atstāto mantojumu kādas tiesības kā pamata uzaicina 27. jūnijā 1920. g.,
mantiniekiem, legatariem, iideikoraisa- ) Rostovā pie Donas mirušā Roberta (Ruriem, kreditoriem u. t. t., pieteikt savas ] vtna) Gersona mantiniekus, kreditotiesības
šai
tiesai sešu mēnešu» rus, legatarus, iideikomisarus un visas
laikā, skaitot no sludinājuma iespie-i citas personas, kam varētu būt kādas
šanas dienas.
tiesības vai prasības uz atstāto mantojumu,
Termiņā nepieteiktas tiesības ieskā- ļ pieteikt viņas tiesai sešu mēneša
tis par spēku zaudējušam.
laikā, skaitot no sludinājuma iespiešanas
Jelgavā, 16. janv. 1923. g. L. J6 441/23 dienas .Valdības Vēstnesī".
Tiesības un prasības, par kurām nebūs
Priekšsēdētāja v. A. Lauke.
paziņots tiesai minētā laikā, tiks atzītas
Sekretārs Zandersons.
par zaudētam uz visiem laikiem.
Liepājā, 23. janv. 1923. g.
Ns 393-123
Jelgavas apgabaltiesa,

iec J

^^

vairāksoifo

t^j^,£.^. uuy^fi^s

laikā skaitot no sludinājuma iespiešanas
dienas .Valdības Vēstnesī".
1 gab «otocikletu
65 gab. vēlo somiņas.
65 gab. vēlo zvaniņus.
'"^- 2
Termiņā nepieteiktas tiesības ieskatīs 13 m/m
karburatorus'
"
2 gab. motocikletu
f»^
magneti, 2 cii. V
par spēku zaudējušām.
em
shp-skrituj.
pr.
2
vienkārši slīpējamās mašīnas ar pieliekamu galdu,
Jelgavā, 18. janv. 1923. g. L. J* 527/23
«f
cenas
valsts valūta un piePiedāvājumi, sastādīti valsts valodā, uzrādot
Priekšsēdētāja v. A. Lauke.
JW «nt
«? «.moggoU.,
gādāšanas laiku Tranko arsenāla noliktavā ™m.^l
Sekretārs Z a n d e r s o n s.
februāri
'«"«J"™
slēgtās aploksnēs ar uzrakst..: „Ui konkurenci «.
ļ^ j. Ķrlevņ-Ba
t.jas
Jelgavas apgabaltiesa, arsenāla saimnieciskā daļā, Lienes un Valmieras ielu š.atung (bj«n|edzot
Pieda"
līdz pulkst. 10 no rīta, 15. februāri
vagonu
iabrīkā),
as civ. ties. kārt. 1967., 2011., 2014. an
100 drošības naudas.
vājumus, konkurences dalībniekiem jāiemaksā Ls
2079. p. p. pamata, uzaicina visus, kam
Tuvākas ziņas
līdz 12. februārim S. 3ne
vēlāk
kā
iesniedzami
Paraugi
būtu uz 8. martā 1920. g-, miruša Nau2
katru dienu no pulkst. 10—12.
dītes pag., ,Vec-Mesteru" māju saimnieka Jāņa V a 11 e r a _ atstāto mantojumu kādas tiesības, kā mantiniekiem,
tegatariem, lideikomisariem, kreditoriem
0,68-0,70.
uz 400 pudiem aviācijas benclnu ar spec. svaru no
un t. t-, pieteikt savas tiesības šai tiesai
(katra
loksne
sr 40 sant.),
attiecīgu
zīmognodokli
samaksāti
ar
Piedāvājumi,
sešu mēnešu laikā, skaitot no sludi«esnjeslēgtās aploksnēs ar uzrakstu: .Uz konkurenci 16. februārī »23-».",
nājuma Iespiešanas dienas
.Valdības
līdz 16. fedzami iemaksājot 5000 rbļ. drošības naudas pārvaldes apgadsbas daļa
Vēstnesī".
bruārim 1923. g.. p. 10 rītā. Cenas uzrādāmās netto svarā, franko pārvaldes
Termiņā nepieteiktas tiesibas ieskatīs
neievēros
nohktsvā
(ieskaitot muitu). Piedāvājumus bez zīmognodokja un uzraksta
ļjai spēku gandējušam.
Jelgavā. 22. janv. 1923. g. L. J* 643/23
Priekšsēdētāja v. A. Lauke.
Sekretārs Zandersons.
Gogoļa ielā jānomāc H£l!rā1fVfllK9Tln W Rop8iu ?auTsH«iu ««P» «Pf*«
'
pie viņam ceturtdien,
IZlIDIDuS lūildoJullSlUld ūdenskritumu
Ks 3,
Jelgavas apgabaltiesa,
15. februārī 1923. g, pulksten 12, drošības nauda 2000 rbļ.
as dv. ties. kārt. 1967., 2011, 2014. m
Tuvāki paskaidrojumi darbadienās virsvaldē, ist.311, no pulkst 10—14.
2079. p. p. pamata, azaīeina visus, kam
būtu uz 16. janvārī 1898. g., mirušā
Ceraukstes pagastā, Mārtiņa Cerpuka
atstāto mantojumu kādas tiesības, kā
izsludina rakstisku
mantiniekiem, legatariem, lideikomisar
iem, kreditoriem «n I. i., pieteikt savas
15. februāri 1923. g., kanclejas un iesaiņošanas material.,
tiesības šai tiesai sešu mēnešu laikā,
kā: zieģellakai, ietinamam, rakstāmam un kopējamam papirim,
skaitot no siadlnājama iespiešanas dienas
svina plombām, šņorei, kanclejas kuvēriem, svecēm, zīmuļiem,
. Valdības Vēstnesī".
Termiņa nepieteiktas tiesības ieskatīs
spalvām, tintei un t. t.
sjar spēku zaudējušām.
17.
februāri 1923. g., prpifa telegrāfa lentei 10,000 tinumu
Jelgavā, 24. janv. 1923. g. L. Nš 692,23
11mm platai un 2500 tinumu 9 mm platai.
Priekšsēdētāja v. J. Skudre.
19. februāri 1923. g., uz 7000 g. telegrāfa tipa izolatoriem.
Sekretārs Zandersons.
Tuvākas ziņas izsniedz pasta un telegrāfa virsvaldes centr. mat. apgādē
Jelgavas apgabala tiesa, no 11—13 darba dienās.
2
uz civ. ties. lik. 1967., 2011.—2014, 2079.
un vietējo privāttiesību lik. 2451. p.p.
pamata, uzaicina visas personas, kurām
būtu kādas ierunas pret 2. novembrī
1918 g., Petrogradā mirušās Annas Jāņa
m. Postniek
1916. g., 20. oktobrī
notarielā kārtī tā sastādīto testamentu,
vai kūjas vēlētos pieteikt savas tiesības

—_

priekšnieks iL
Darbvedis s*'

„. a Ifljo skolas

&fflrp£tef,si»
vairāksolīšana
1 kumeļu,
5

mēneša vecu
Pie sacenšanās tiks pielaisti
ze*

Bruņošanas poroaKte _;££%.. KūMRUREMCI Su Sķr^j**

VIRSVALDE

DZELZSCEĻU

"

.

dienu .Valdības Vēstnesi*.
Pārsūdzību var iesniegt trīs nedēju
laikā, caur Rucavas muitas nodaļu uz
Finansu ministra vardu, pieliekot zīmogmarkas par 80 santīm.
Pamats: muitas lik. 1140. §.
Muitas valdes priekšn. (paraksts).
Sekretārs J. S 1 e ž e.

uz civ. ties. kārt. 1967., 2011., 2014. un
2079. p. p. pamata uzaicina visus, kam
būtu uz 1909. g. mirušās Dvietes pag.,
.Puzanu* māju līdzīpašnieces Jadvigas
O n d z u 1 atstāto mantojumu kādas tiesības kā mantiniekiem, legatariem, iideikomisariem, kreditoriem u. 1.1., pieteikt savas
tiesības šai tiesai sešu mēnešu
laikā, skaitot no sludinājuma iespiešanas dienas .Valdības Vēstnesī".
Termiņā nepieteiktas tiesības ieskatīs
par spēku zaudējušām.
Jelgavā, 18. janv. 1923. g. L. J* 526/23

Liepājas

Bruņošanas pārvaldes

Jelgavas apgabaltiesa,

_

Paziņojums.

Pasta yn telegrāfa virsvalde
sacensību

Ūtrupe
tiks noturēta
mieras muižas

valsts samniecitj

= iii ?iii
pret tūlītēju

satnansu, paud

3 darba zirgi!
Muižas pārvaldnieks iņnm

Taurkalna «bsnett
paziņo vispārībai,
kā

m 8, («i

i %., Taurkalna virssnežnieabas to

noliktie forg
tiks notu.eti tanī pašā dicra

JaunieSgava,
pilsētas va'des namā.

Taurkalne- vlrsmeM

iiiii

Mežu depitiiffienfs

š. g. 12. f4taw

api
Latvpiīisīisi

pārdos torgos iii Iii i
n ot i ks

14. februārī 1923. g.pulksten 12 dienā, Rīgā, Todlebena
bulv. Nr. 6, dz. 2, bez jau „Vaidibas Vēstneša'- 15. un 29. janv.
1923. g. numuros izsludinātiem materiāliem vēl sekošo:

IV.

Rīgā:

8. Eksporta ostas laukumā 29 melnalkšņa kluči, apm. 170 kub. pēd. ā Ls 022 k v
9. Mfeaņa koku zāģētavas laukumā 36 kub. asis grēdu latas un
1 k. a. dēļu atgriezumu malkas
ā , 27 —
Tuvākas ziņas un noteikumi meža depart. mežsaimniecības
dala. Rīeā
s
Todlebena bulv. }& 6, dz. 8.
.

Mežu departaments.

Dzelzsceļa ««te
iira
mofer. &ņ$fifc i. rāj.
pārdos

priekšn.

atklātos TORGOS

Jo^^^
no kuriem viens atrodas šķirotavas

Un to mum korpusus
materiālu noliktavā u,i otris Rtea I

Tuvākus ziņas un paskaidrojumus

izsniedz

Liepājas apgabaltiesa,

uz sava 22. janvāra 1923. g. lēmuma
pamata uzaicina 10. maija 1915. g. un
12. augustā
1911. g. Ventspilī mirušā
^ un Grietas Grinbergu
rr:ca
mantiPriekšsēd.
b.
V.
Bienenštams.
uz civ. ties. kārt. 1967., 2011., 2014. un
niekus, kreditorus, legatarus, fideikomi
Sekretāra
pal.
G.
J
a
n
s
o
n
s.
2079, p. p. pamata, uzaicina visus, kam
sarās un visas citas personas, kam varētu
l-Stu uz 11. septembri 1917. g. mirušā
būt kādas tiesības vai prasības uz atstāio
Liepājas
apgabaltiesa,
Sunākstes .Kalna-^Beitanu" māju īpašn.
mantojumu , pieteikt viņas tiesai sešu
Jāņa
Pētera
dēla
B e i t a n a at- «< sava 15. janvāra «923 gada lēmuma mēnešu laika, skaitot no sludinājuma
pamata, uzaicina 15. aprilī
1916
g., iespiešanas dienas
stāto mantojumu kādas
tiesības,
kā.Valdības Vēstnesī".
mantiniekiem, legatariem, iideškomisa- i Liepājā mirušā Jāņa Rino (Rinat) un
Tiesības un prasības, par kurām
1.
marta
1911.
g.
mirušās
Margrietas
neriem, kreditoriem un t. t., pieteikt savas I
būs paziņots tiesai minētā
laikā, tiks attiesības šai tiesai sešu mēnešu laikā, ļ Rino (Rinat) mantiniekus, kreditorus, zītas par
zaudētām uz visiem laikiem.
skaitot no sludinājuma iespiešanas dienas! legatarus, Hdti komisārus un visas citas
personas, kurām varētu bui kādas tieši- ļ Liepājā, 23. janv. 1923. g.
.Valdības Vēstnesī".
Nj 412/23
Termiņā nepieteiktas tiesības ieskatīsi bas vai prasības az atstāto mantojamu, ļ
Priekšsēd. b. V. Bienenštams.
pieteikt viņas tiesai sešu mēnešu!
par spēku zaudējušām.
Sekretāra pal. G. Jansons.
laikā, skaitot no siudlsisjnma iespiešanas !
Jelgavā, 17. janv. 1923. g. 1. J* 655/23 dienas
r Valdības Vēstnesī".
Priekšsēdētāja v. A. Lauke.
Tiesības un prnsībf a, par kurām nebūs ļ Liepājas apgabaltiesa
,
Srkretars 7. a n d er s o n s.
paziņots tiesai minēta laikā, tiks atzītas !saska ņā ar
1. lebruara 1921. g. «kūma
par
zaudētam
uz
visiem laikiem.
par
Rīgas kar* , apriņķa priekšnieks izsludina
aulību
50. un 77. p. pamata
*
Liepājā, 23. janv. 1923 g.
pat nederīgu nezaudēto karaklausības
J* 387-123 3» ok obrī 1922 g. aizmuguriski
'
Priekšsēdei, b. V. B i e n e n š t a m s. i sprieda:
To apliecību zesa M 1584, 30. martā 1921 g.ļ
5 jūlijā 1908. g. caur LieSekretāra pa). G Jansons.
) pājas
izdotu no Rīgas zirgu depo pr-ka uz
Annas baznīcas mācītāju staro
Pēteri
Pētera Eduarda dēia Gabllka vārda,
i
Seces pagasta valde izsludina par ne-' Kasparu
un Madi
Kaspar, dzim
derīgām, ka pieteiktas par pazudušam Sprude slēgto laulību atzīt par |kl,
Seces pagasta valde,
Z
{ Augustam Kārļa d. Mlkelsonam izdotas: I Sūdzētajā lūgumu, aizliegt sievai
ssukt.es
Izsludina par nederīgu no viņas Jānim
vira
uzvārdā, atstāt bez ievērības!
a) Latvijas pasi no 2. jūnija 1920. o„ \
Mārtiņa d. Ozolam, 1920. g. izdoto zirgu
zem Nš 240 un
Liepājā . 20. janv. 1S23. g.
M, 326/22
zem
kupj
pasi,
pieteikta par
J* 187,
b) zirgu pases: no 1920. g., zem J&47 ļ
Pr
iekSsed b.V.
pazudušu.
i
un no 1921. g., zem }& 18.
Bienenštams.
ļ
Sefaetna pal. G. Jansons.
ieaplnti vsiatal^iSMr""

«•«?«

„i.,..fiJ= , * <A%

dzolr.»),,

Garozas pagasta tiesa,

Jelgavas apriņķī, pamatodamas uz sava
24 septembra 1921. g. lēmuma
un pagasta tiesas ust. II. d. 222 ~2'>4 o
uzaicina 1919. g. ffl.rf asa Mārtiņa
Otena!
Garozas pagasta, Katrin
Sila zaldātu
jajas īpašnieka, mantiniekus,
parādu
devējus parādniekus un
visas citas oersonas, kūjām būtu kādas tiesības
uz
UIDU
Pateikt šai
tiesai
f1^
'
«™.
savas tiesības
vai prasības, sešu
mēnešu laikā, skaitot
no sludināv csiriCSI
Ve?
sLSī, «

eSP,eŠanaS

dienas

- Valdibas
,.
*.

.

^
Garoza,
25. iebruarī

1922.
Priekšsēdētājs J. Togels

Darbvedis J. Skuba!

—

5. un 6. februarīi.

Aleksandra ielā i
Izlozes sākums 5 *«W
pulksten 16.
Priekšsēdētāja E. Toiji
Sekretārs Dreiļ[

Lenču pagasta valdei ub
Cēsu apriņķī,

1

caur Cēsīm, ļi f

darbvedi!
Kandidāti tiek
iespējas personīgi
10. iebruarī š. g..
rādot dokumentus

V? ?<
pie oag»«!J
p ilat

lūgti

P«'«*"i
p^gasB J

MUmm p*f*
pamats*
Cēsu apriņķī, caui D«ei«W^

skolotājs (1

Kandidāti (-tei) t-rt «JJ,

S.. P»
rasties 10. februārī š.
valdei
pagasta
rīta,
^f. ^f
an
Var pieteikt es
pec
Alga
,i
dokumentus.
b.iva
teikumiem, pie
n"s'
nāšanss un apgai^"5
n.)(|
ārpus skolas.
n «
o.
priekšsēde*»)*
rjL
D*r^h _

.
ļf™

f^'

^

apgabalt. reģistr. nodala
Valstspapir V sp^jS»
ar šo iz-ladma pa'P**-»
krl!n«L^7f-pastSvoSa -A izpute 5us uz Katflnas Vel»» ^
Liepājas

8811

g- p,Ina sapulcž
^^, '» °-°" dokumentus:
S11
ņemu?e u,
P" noRī. as preleķt £J
jaunu nosaukumu
f ^t»
Aizoutes
spks ^'^Ļ
jSSS valst^pap.
vclstsp«Pf
5SLh?toH^?df^"«
statūtus, ku;i sasliaņā
lidoto
no
ar Lienātos »o /* 550,
vembra ig/o'^M-

l

„L

^^
Sjēn,»^apgaba,a tLas^S
S[s\,
gabal a to
H60./71.,

un

1460./83

nn

stracijas noda as
kooperatīvu

oaniatā

sabiedrību

Sf,W;Sf^;

pa«

7. novembri 1922X_—

^
M

-^

P* .^
Piektdien. 2. f*br«arl,

Annl Sl-ison *f'
3S9* *$
3.
*™*%
Sestdien
£0

Daudzevas virsmežniecība

pārdos

torgos

5. februārī 1923. gadājfplkst. 12 dienā
Ērberģes pagasta valdē
2

I

_

No kādas mežniecības, novada, apgaita

unkv9rta,a

Kurmenes novadā,

.

2
3
4

.

.

.

.

.

.

Il«

e

ā«!»

Ērberģes
.
.
,
.

,

,
,

.

.

.

. .
.

.

Lielmēmeles

,

Ērberģes

.
.

Ns 20,
Ns 20,
Ns 14,
Ns 14,
Ns 14,
Ns 14,
Ns 16,
Ns 19,

.
.

.

12
11
12

—
—
—

1921-

8

—

—
—

—
I.

—
6

II.
—

64
64
63

1920.
1920.
1920.

61
67

1920.
1920.

1

—

I

—

1920.
1918..
1900/04.
1920.

2
—
—
4

—
—
—
—

1922.

—
—

4
7

—
—
—
—
—
1
5
6

9
17
30
2
3
—
—
—

19
20

—
—

.22
21

—
—

Ns

.
,
.
.
.
.
.
.
.
.

Ns 17
Ns 26
Ns 80
Ns 127 '
Ns 83, 84
Ns 23, 24
Ns
1
Ns 18
Ns 34

1922.
1922
1922.
1922.
1922.
1922.
1921.
1920.
1921.

19, ,

Ns 115
Ns 115
Ns 119

1921.
1921.
1921.

Ns 19, .

Ns 126

1921.

Mi 21,

24
25

,

,
,

.

26
27

.
,

,
,

28

,

,

,
.
.
,

,

Ns 43, 44
Ns 46
Ns
4

.

.21,
,

.

1921.
1S20.
1920.

5,16
3,06
10,62
4,38

Ns
Ne
Ns
Ns
Ns
Ns

14,
14,

15,.

18,
18, .

10

1522

10

76

—
—
—

488
791
295

10
10
10

24
40
15

—
—
—

70
20
64

327
96
121

10
10
10

20
7
8

—

15

128

10

—
—

91
193

78
80

10
10

9
5

—
—
—
—
2,21
1,27
1,50
1,76
2,0
1,50
1,75
4,0

.11
1
4
220

42
5
49
220

10
10
10
10

3
—
3
13

1648
1721
1242

10
10
10

115
120
87

1304
1883
1912
1398
556

10
10
10
10
10

91
132
134
98
39

—'
—

—
—
—

—
—

4.86

—

2,35
0,60
1,66
1,56
2,13

—
—

259
67

22

—
—

467
94

—

217

6

10

18

10
10

5
2

10

33

10
10

7
15

Mēmeles 4. iec. mežniecība.
29

30
31
32
33
34
35
36
37
38

.

.

Lielzalves
Neretas
Gricgales

.
,

,

,

.
.

,

Ns 24, „
Ns 24, .
Ne 24, ,

.

Ns

,

.

.

,

Lielzalves
Daudzevas nov.,

41

Lielzalves

,

Daudzevas

Ns 23
Ns 24, .
Ns 25, ,

.
,
„

.
.

,
Lielsusejas

39
40

42

..

Vecmēmeles nov., apg. Ns 23, kv. Ns

25, ,

Ns 27, .
Ns 28, .

»

1922.
1922.
1922.
1922.

Ns
Ns
Ns
Ns

2
4
8
9

1922.
19/2.

Ns

14

1922.

Ns

26

1922.

1922.
1922.

1
2

1

—.

2,31
1,78

1,22
—
1 —
0,62
2—1,96
3
—
1,96
4 —
3,82
5 —
1,73
2 —
3,82
3,10
4
—
i

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

1369

10

96

1883
585
473
994
991
1587
647
1689
1121

10
10
10
10
10
10
10
10
10

132
41
33
70
69
111
45
118
78

—

323

—
—
975

982
54
128

10
10
10
10

23
69
4
6

7. iec. mežniecība.

apg. Ns 44, kv. Ns 27
,
Ns 44, ,
Ns 28
Ns 49,
Ns 88
Ns 44, , Ns 36
.

. .
.

8
Ns
8
Ns 147
Ns 153

192L
9 —
0,86
1,64
1922.
2
II.
1921.
31
—
0,42
_____

,

Solīšana notiks mutiski un slēgtās aploksnēs, pie kam virsmežniecība patur sev tiesību torgos izsludinātās un pār
došanai nolemtas vienības mainīt un noņemt no torgiem pec saviem ieskatiem
Pircējiem jāiemaksā drošibas nauda 10°/t
apmērā no pirkšanas sumas. Tuvākas ziņas izsniedz virsmežniecības kanclejā — Vallenburgas meža muiža, caur Erberģi
Daudzevas

Baltijas papīra nn papes fabrllias alic. sabiedr.
Heu no noifiia par mi. operācijas 1921JI922. i
(no 1. jūlija 1921. g. līdz 30. jūnijam 1922. g.)
IENĀKUMS.
Kopējās peļņas ienākums par izgatavoto papīru
Par planku novešanu un kursa starpība ...

.

. .

Rbļ,

K.

32,503,107 13
714,418 91

Rbļ.

K.

33,217,526 04

IZDEVUMS.
Materiāli priekš izgatavošanas,
strādnieku un kalpoiāju algas
Iirdzn. izdevumi, medikamenti un citi izdevumi.
Dazadi remonti
Apdrošināšana, procentes, zīmogmarkas . . . . .
Kopējās peļņas ienākums
oaskaņā ar kopējās akcionāru sabiedrības- nolē"
mumu 14. dec. nolemts priekš norakstījumiem (amortizācijas) pārvest
n, ,»
Priekš rezerves kapitāla
dividendes akcionāriem
.
.
tantiemas direktoriem
.

17,107,352 63
7,048,494 —
4,612,889 54
3,547,469 03

.....

'

743,218 45
45,066 04

75,600 —
36,052 83

Atlikumu pievienot nākama gada peļņai

899,937 32

Jelgavas apgabaltiesa,
8. janv.

nolēmumu, uzaicina to personu; kuras
rokās atrodas obligācija par 11,100 rbļ.,
Jēkaba
R I k m a ņ a
izdota no
uz Donas zemes ban. vārda, kor. 1910. g.
25. iebrua.i zem Nr.556 uz Bauskas apriņķa Bauskas pag. Tupiņ-Andrēj mājam
zem hipotēkas Ns 3068, jeb kuram būtu
kādas tiesīb. vai prasīb.uz minēto oblig.,iesniegt to šai tiesai un pieteikt savas
tiesības un prasības sešu mēnešu laikā,
skaitot no sludinājuma iespiešanas dienas .Valdības Vēstnesī".
Ja minētā termiņā obligāciju neiesniegs,
nepjeteiks,
un prasības
jeb tiesības
tiesa to atzīs par samaksātu un lūdzējai,
Donas zemes bankai, kura uzdodas sevi
pat min. obligācijas īpašnieci, dos tiesību prasīt la parada dzēšanu zemes
grāmatās.
Jelgavā, 11. janv. 1923. g. LNs634 /23
Priekšsēdētāja v. J. Skudre.
Sekretārs

Zandersons.

1,383 52

Bilance uz 30. jūniju 1922. g.
A k t i v s.
Nekustamie īpašumi, ūdens spēks, damba un kanala, .Stūres* mājas, piebraucamais dzelzsceļš
mašīnas un aparāti, elektr. iekārtas, mājas inventārs,
staļļu inventārs
Kase un vērtspapīri
Uebitori un valdes ieķīlājums
Krājuma (dažādi materiāli un malka). . . . . .

32,316,205 20
901,320 84

virsmežniecība.

pamatodamās uz savu 1923. gada

M

4,401,433 76
5,611,846 70
100,742 13
5,447,982 20
18,022,469 87

Jelgavas apgabaltiesa,
pamatodamās uz savu ša gada 8. janv.
R.
K. nolēmumu, uzaicina to personu, kuras
rokās atrodas oblig., izdota no Mades
Birzes uz Marijas Annas Bir?e vārdu
par 2000 r., korob. 1915. gada 17. aprilī
zem Ns 312 uz Jaunjelgavasapriņķa,
Seces pag ,Lažge-LazdiņuNs4l mājām zem
hip. Ns 999, — ierasties šai tiesā m ē 33,584,474 66 nēša
laikā, skaitot no šī sludinājuma iespiešanas dienas .Valdības
Vēstn. " un saņemt, iesniedzot minēto
obligāciju, šās tiesas depozītos kapitāla
un procentu parāda dzēšanai iemaksātos

tiek izsludināta par nederīgu.

izdotās:

as

un

tādēļ Rīgas biržas banka, saskaņa ar apstiprināto

statūtu

38, panta

piezīmi, uzaicina visus, kam pieminētām zimēm būtu kādas d binātas tiesības, pie>
teikties Rī^as biržas banka 6 menešu> _ laikā, skaitot no šīs dienas.
Pretējā gadījumā pēc šī termiņa notecēšanas augšā minētās zīmes tiks uzskatītas par nederīgām
un to vietā izdotas jaunas.

Rīgā, 16. janv. 1923. g.

uz

Ns 2094.

Direkcija.

nodaļa

civ.

proc. lik. H60. p. pamata
paziņo, ka saskaņā ar apgabaltiesa.administratīvās nodaļas lēmumu 1923. g
10. janvārī reģistrēta kooperativa sabie-

drība zem nosaukuma: krāj-aizdevu sabiedrība .Spēks".
Sabiedrības valdr? sēdeklis
atrod*?
Rīga.
Priekšs. v. E. B i 11e.

Sekretāra p. J. O i s.

Latgales Maltiem 1. m\Miķ
ar

uz civ.

mata

proc.

1460n .

lik.

panta

nodaļa

uz civ. proc. lik. 1460". p. pamata

paziņo, kasaskaņa ar apgabaltiesas administrativās nodaļas lēmumu
1923. g,
10. janvārī reģistrēta bezpeļņas biedrība
zem nosaukuma: Ārstniecības augu audzinātāju un vācēju biedrība.
Biedrības valdes sēdeklis
atrodas
Rīga.
Priekšsēdētāja v. E. B i 11 e.
n

I

Ošs

?iigas apuabait
reģistr. nodaļ*
*r clv. proc. lik. 1480. p. pamata p»
*i**o, ka sasksņā ar apgabaltiesas adas;
.323 <?.
ilrrativās nodaļas Kausiņu
10. janvārī reģistrēta bezpeļņas biedrība
zem nosaukuma: Rīgas iutbola klubs.

Biedrības
Rīgā.

valdes

sēdeklis

atrodas

Priekšsēdētāja v. E. B i 11e.
Sekretāra p. J. O 5 s.

ka

miruša

Daugavp., 11. janv. 1923. g. L.NŠ484/22
Priekšsēdētājs F r. Ž i 1b e r s.
Sekretāra

v. i. J. Gutman

s.

Latgalis mmmi i. clviisodala
ar

šo

paziņo

vispārībai,

ka

miruši

1921. gadā 23. novembrī Daugavpils apriņķa Krāslavas pagasta piederīgā 3osifa
Ignata d. Cimoško privattestamems, ar
Kuru testatora kustama un nekustama
manta novēlēta Pēteram un Donatam
Jāņa d, d Cimoška, ar apgabaltiesas
1922. g. 15. decembra lēmumu apstiprināts un Izdots mantiniekiem Pēteram
un Donatam Jāņa d. d. Cimoška.
Daugavp., 27. janv. 1923. g. LNs448/22

Priekšsēdētājs (paraksts).
Sekretāra

v. i. J. G u t m a n s.

Latgales apgabaltiesa, 1. dfiHaļa
uz civ. proc.

lik.

293,

295,

298,

301,

309., 309un 311. p. p. pamata, uz Paulīnes Jāņa m. un Broņislava Jēzupa d. Pujatvjaremu lūgumu, viņu prasības lieti pret
Jezupu Savliku par 72,900 rbļ, uzaicina

pēdējo, kura dzīv. vieta prasīt, nav zināma,
ierasties
tiesā
četru
mēnešu
talkā, skaitot no šī sludinājuma iespiešanas dienas .Vaid. Vēstnesi".
Ja

atbildētājs

noliktā

laikā

ne-

ierad. personīgi, vai caur pilnvarnieku,
tiks nolikta tiesas sēde lietas klausīšanai
aizmuguriski.
L. Ns 1053/22
Daugavpili, 11. janvāri 1923. g.
Priekšsēdētājs F r. Z i 1b e r s,

<lgas apgabait. reģisfrac. uodaļs
»z civ. pr. lik. 1480". p. pamata ps
iiņo, ka saskaņā ar apgabaltiesas administratīvās nodaļas lēmumu
9?ā. g.
10 janvārī reģistrēto bezpeļņas biedrib?

vispārībai,

Koržavlna
notarielais testaments, ar
kuru testatora kustama un nekustama
manta novēlēta Katrinei Nikita m. Koržavinai, ar apgabaltiesas 1922. gada
22. novembra lēmumu apstiprināts un
izdots mantiniecei.

pa-

tiesas administratīvās nodaļas lēmumu
1923. g. 10. janvārī reģistrēta
bezpeļņas biedrība zem nosaukuma: Evaņģēliskā sadraudze Latvijā.
B:edrības
valdes
sēdeklis
sttods
Rīgā.
Priekšsēdētāja v, E. B i 11 e.
Sekretāra p. I. O S s. *

Sekretāra

paziņo

Kaunatu pagasta piederīgā Konstantīna

paziņo, ka - saskaņā ar apgabal-

Rīgas apgabalt. reģistr.

šo

1921. g 23. novembrī Rēzeknes apriņķī,

Rīgas apgabalt. reģistr. nodaļa

Sekretāra v. 1. J. G u t m a n s.

Latgales apgabaltiesas reģistr.
nodaļa

dara zināmu vispārībai, ka saskaņā ar
apgabaltiesas lēmumu 8. janv. 1923. g,
valdes
sēdeklis
atrodas uz civ. proc. lik. 1460. p. pamata
reģistrēta un ievesta kooperativu sabiedpatērētāju
rību
reģistrā
.Škittovas
Priekšsēd. v. E. Bitte.
biedrība* .
Sekretāra p. J. O š s.

zem nosaukuma:

Žīdu

rakstnieku

un

mākslinieku biedrība.
Biedrības
Rigā.

Jelgavas apgabaltiesa,
pamatodamās uz savu ša g. 8 janv. nolēmumu, uzaicina to personu, kufas
rokās atrodas obligācija, izdota no bar.

Helnrlcha Enselhardta uz bar. Eižena
fon der Osten-Sackena vārda par 2500 r„
korob. 1914. g. 20. janvārī zem Ns 93
uz Ilūkstes
apriņķs, Kalkūnes
pagasta, .Tribukl Ns 1"
mājām zem
hipotēkas Nš 960, —
ierasties
šai
tiesā viena
mēneša
laikā,
skaitot no
sludinājuma
iespiešanas
dienas .Valdības Vēstnesī', un saņemt,
iesniedzot minēto obligac, šās tiesas
depozit kapitāla un proc. parāda dzēšanai
iemaksāto^ 2567 rbļ.
Ja minētā termiņā obligāciju neiesniegs, tiesa atzīs parādu par samaksātu
un lūdz. Leonam Mazurkevļčsm dos tie-

Biedrības
valdes
Skiltovas sādžā.

sēdeklis

atrodas

Priekšsēdētāja v. Abbuls,
Sekretāra v. A. A u z i ņ š.

Latgales apgabalties. reģ. nodala
dara zināmu,

8.

ka

saskaņā

ar apgabalt.

janvāra

1923. g. lēmumu uz civ.
p. pamata reģistrēta
proc. lik. 1460n
un
ievesta bezpeļņas biedrību reģistrā
,Uns»urmuižas I. lopkopības pārraudzības biedrība*.

Biedrības
valdes sēdeklis
Un^urmuižas pagastā.

atrodas

Priekšsēdētāja v. Abbuls.
Sekretāra

v. A. A u z i ņ š.

Latgales apgabaltiesas reģistrācijas nodala
dara zināmu,

ka

saskaņa

ar

apgabal-

tiesas lēmumu
1923. gada 8. janvatī
proc. lik. 1460?i. p. pamata
grāmatās.
reģ. un ievesta bezpeļņas biedrību reģiJelgavā, 11. janv. 1923. g.
L 623/23
strā ,Preiļu medību biedrība .Lapsa*.
Priekšsēdētāja v. J. Skudre.
Biedrības
valdes
sēdeklis
atrodas

sību prasīt šā parāda

dzēšanu zemes uz civ.

Sekretārs Zandersons.

Daugavpils apr. 8.iecirkņa

miertiesnesis,

pamatodamies uz civ. proc. lik. 1401. p.,
P a s i v s.J
k«„s.
u
un civ. lik. X. sej. I d. 1239. p. pamata
Kapitāli:
pamata 1400 akcijas
756,000 —
ar šo paziņo, ka pēc Jaunsvencianos
840
08
rezerves
194,
15. nov. ' 1919. g. mirušā 3āņa Alek62
1,761,667
w, au . an>ortizacijas
sndra
m.
Romanovska,
Kreditori,
1952
rub.
obligācijas, Ieķīlājums un vekseli . . .
30,576,448 38
ir
palicis
mantojums
un
uzaicina
neiesniegs,
pienākošas dividendes un tantiemas
Ja
minētā
termiņa
obligac.
294,135 06
kam
uz
šo
mantojumu
visus,
FeJa 8aW
1,383 52 33,584,474 66 tiesa atzīs parādu par samaksātu un būtu kādas tiesības, kā mantiniekiem,
°
lūdzējai, Martai Bum, dos tiesību pralegatarijiem, fideikom., kreditoriem u. 1.1.
sīt ša parāda dzēšanu zemesgrāmatās.
Izvilkums iz kopējās sapulces'protokola.
pieteikt šīs tiesības min. miertiesnesim,
Kopēja sapulcē, noturētā 14. decembrī 1922. g., vienbalsīgi nolēma:
11.
janv.
1923.
g.
D*660/23.
Jelgavā,
viņa kanclejā, Kmstpilī
sešu mēnešu
1. Apstiprināt norēķinu par 1921./I922. g. un bilanci uz 30. jūniju 1922. g.
Priekšsēdētāja v. J. Skudre.
laikā, skaitot no šī sludinājuma iespieun budžetu par 1922./1923. g.
Sekretārs Zandersons.
šanas dienas . Valdības Vēstn."
2. Pēc pieņemtas kārtas izstājušos direktora M. Hofl kga un dir. kand.
savas tiesības termiņā nepieteiks,
Latvijas universitātes leģitimācija* tiksKssatzīts
barona Hartviga Bistram kga vietā, valde vienbalsīgi ievēl atkal
par tiesības zaudējušu.
Arnoldu Hoif kgu par direktoru un baronu Hartvigu B istram kartiņa Nr. 1131, uz Rahiles Rabl
Krustpilī, 1923. g. 20. janvāri Nsll4
novlč vārda pazaudēta un ai šo
kgu no jauna par kandidātu,
Miertiesnesis L i e 1 m e ž s.
Valde.

no viņas

12. nov. 1914. g. par 1 aizzīg. paku

—

—

ka

1) depozita zīme Ns 19554 uz Aleksandra G. Gurviča vārdu 3. maijā 1906. g.
par 1 aizzīmogotu paku;
2) depozita zīme Ne 24925 uz Bertas Šu!c saukt. Brinkman jeb Antona Sulc
saukta Brinkman vardu 28. dec. 1913 g. par 1 aizzīmogotu paku;
3) depozita zīme Ns 24927, 31. dec. 19i3. g. par 1 aizzīmogotu paku; un
Ns 27100 uz XafiM Phckcp vārdu
27. aprili 1915. g. par
1 ai-'zīmogotu kurvi un 1 aizzīmogotu paku;
4) depozita zīme Ns 23990 uz .Prediger Witwen-Kasse des Rig. Sprengels 1'
d-rektora vardu 3. aug. 1912. g. par rbļ. 37357 (zelta 7125) dažādos vērtspap.;
5) depozita zīme Ns 23991 uz .Prediger Witwen-Kasse des Rig. Sprengels II"
direktora vārdu 3. aug. 19)2. g. par rbļ. 13200. — dažādos vērtspapīros;
6) depozita zīme Ns 23992 uz .Prediger Witwen-Kasse des Rig. Sprengels III*
direktora vārdu 3. aug. 1912. g. par rbļ. 10000.— dažādos vērtspapīros;
7) depozita zīme Ns 25125 uz barona Kārla Funck jeb bjroneses Ellas Funck v.
2 maija 1914. g. par 1 aizzīmogotu koka kastr;
8) depozita zīme Ns 26245 uz Sapon Kapji. 4>yHK. mh 6apon AjieKcaRap. Pērnieriype hjih 6apoHeccw Upene Pērnie v. 18. maijā 1915. g. par 1 aizzīmogotu
koka kasti;
9) depozita zīme Ns 22432 uz barona Gottharda v. d. Recke jeb baroneses
Neilijas v. d. Recke vārdu 17. jun . 1910. g. par 1 aizzīmogotu kurvi;
0) depozita zīme Ns 25782 uz Johana Gutman jeb Otilijas Gutman kdzes vārdu
ir pazudu

3. lec. mežniecība.
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Daudzevas

8
9
1.0

UUgUSIl

1 i I
uu<
Kurmenes

5
6
7

MAJ-fll

"S

?
j2
1

ffllAtofiļi

»

!

Rīgas
Rīgas biržas

Preiļu miestā.
Priekšsēdētāja v. Abbuls.
Sekretāra v. A A n z i ņ š.

Latgale»

apgabaltiesas

Daugavpils apr. 2. iec. miertiesn.,

saskaņā ar savu 1923. g. 17. janv. lēmumu,
civ. proc. lik. 1401. p. un X. sej. 1 d.
civ. lik. 1239. p. paziņo, ka pēc 1921. g.

12. decembrī Daugavpilī mirušā Movia
ir atstāts mantojums,
kam
kādēļ uzaicina
visas personas,
uz šo mantojumu, vai sakarā ar viņu
būtu kādas tiesības kā mantiniekiem,
pieteikt tās pie minētā miertiesneša
sešu
mēnešu laikā,
skaitot no
šī
sludinājuma iespiešanas « Valdības
Vēstnesī* .

Elj'.ša d. Ribaka

Daugavpilī, 19. janvāri 1923. g.
Miertiesnesis

Duc mans.

Latvijas

tiesu

palāta,

az tiesu iek. lik. ?82. pmta pamata ,
dara zināmu, ka no Lstvijas «verlaitu
panta, dara zināmu, ka caurskate tzemāk advo atu padomes zvēr.nātu advokātu
minētās kontrabandas lietas,
un
skaitā uzse.rtie: Žan s Siksne
nolemts:
Ābrams Libinsons
nodeva zvēri1) Lietavas pilsoni Hackeli Bankesu nāta advokāta svinīgu solījumu tiesu
sodīt par kontrabandu ar Ls 722.50; palātas departamentu kopsapulces sēd:
aizturēto sacharinu — 34 klgr. koniiscēi 27. janvārī 1923. g. un uz šinī sēdē
taisitā lēmuma pamata ir ievesti zvēriun pārdot vairāksolīšanā;
(Konf. lieta Ns 28 — 1922. g.)
nātu advokātu sara sta.
2) Lietavas pilsones Irēnu Gavriļam.
Rīgā, 29. jan/arī 1923. g.
Žukovu sodīt par kontrabandu ar Ls Tiesu alatas priekš. v.i.A.Zumbeigs
14.48 un par nelikumīgu robežas pārSekretāra v. i. O. Kasparsons.
iešanu ar Ls 10.—; aizturētos kviešu
miltus — 7 klgr. un sveces — 120 šigas apgabaltiesa, \. civiinod.,
klgr. koniiscēt un pārdot vairāksolīšana; i* Civ. proc. iik. 29S, 295,298, 301,309(Konf. lieta Ns 60 - 1922. g.)
Jll. p.p. pamata, »* Antonijas Hermīne*
3) Polijas pils. Pēteri Matuševu un Sverks, dzim. Berk, lūgumu viņas
Lūkasu Zavro, pirmo sodīt par kontraprasības lietā pret Kārli šverks par laubandu ar Ls 43.80 un par nelegālu rolības Šķiršanu, uzaicina pēdējo, kura
bežas pāriešanu — katru ar Ls 10.—; irives vieta prasītajai nav zināma, ieaizturēto Vpudeli degvīna koniiscēt un rasties tiesā četru raēnela Salki <ic
pārdot vairāksolīšanā;
a
'
sludinājuma
publicē taas dtenac
(Konf. lieta Ns 138 — 1922. g.)
Valdības Vēstnesī*.
4) Polijas pilsoni
Fedotiju
Zavro
Pie lūguma pielikti: laulības apliecība
sodīt par kontrabandu ar Ls 331.40 un un noraksti.
par nelegālu robežas pāriešanu ar Ls
i» atbildētājs noliktā teikā neieta10.—; aizturētās preces vērtībā 3460 rbļ. d.aiea personīgi vai cassr pilnvarnieku,
konfiscēt un pārdot vairāksolīšanā.
im nolikta tiesas sēde lietas klausi
(Koni. lieta Ns 139 — 1922. g.)
Sawai aizmuguriski.
5) Polijas
pils. Staņislavu Pažusu
HIgā, 23. janv. 1923. g.
Ns 43448
sodīt par kontrabandu ar Ls 760.10 un
Priekšsēdētāja b. J. J a k s t i ņ š.
par nelikumīgu robežas pāriešanu ai
Sekretāra v. Stūre.
Ls 10.—, aizturētās
preces vērtībā
1,200 rbļ. koniiscēt un pārdot vairāk- Rīgas apgabaltiesa, 1. civiinod.,
solišsna.
uz civ. proc. lik. 293., 295., 298., 301.,
(Konf. lieta Ns 146 — 1922. g.)
309., 311. p.p. pamata, uz Paulines Emī6) Lietavas pils. Šoras Abo m. un lijas Jūlija m. Bauman,
dzīm. KirGeņas Abo m. Zak sodīt par kontrastein, lūgumu viņas prasības lieta pret
bandu zolidari ar Ls 1144.35 un aiztuGeorgu Alfrēdu Jāņa Jēkaba d. Bauman
rētas preces vērtiba 590 rbļ. — konfis- par laulības šķiršanu, uzaicina pēdējo,
cēt un pārdot vairāksolīšanā.
kura dzīves vieta prasītājai nav zināma,
(Koni. lieta Ns 150 — 1922. g.)
ierasties tiesā četru mēnešu laikā
7) Polijas pils. Aleksandru Ratneviču
no šī sludinājuma publicēšanas dienas
sodīt par kontrabandu ar Ls 12.70 un .Valdības Vēstnesī*.
aizturēto vaska drebi konfiscēt un pārPie lūguma pielikti; laulības apliedot vairāksolīšanā.
cība, izvilkums iz personal-reģistra un
(Konf. lieta Ns 160 — 1922. g.)
apliecība par prombūtni — ar no8) Polijas pils. Pēteri Aņisimova d. rakstiem.
Prusakovu sodīt par kontrabandu ar
Ja atbildētājs noliktā laikā neieradīLs 333 un par nelegālu robežas pārie- sies personīgi vai caur
pilnvarnieku, tiks
šanu ar Ls 10.—; aizturētos — 4 duči
?ielikta tiesas sēde lietas klausīšanai
zeķes un vilnas drēbi konfiscēt un pār- aizmuguriski.
dot vairāksolīšanā.
Rigā, 23. janv. 1923. g.
Ns 43449
(Konf. lieta Ns 142 — 1922. g.)
Priekšsēdētāja b. J. 1 a k s t i ņ š.
9) Polijas pils. Morduchu Kobriču
Sekretāra v. Stūre.
sodīt par kontrabandu ar Ls 334.70, par
muitas lik. 1011. p, 1. punkta pārkāp- i'igas apgabaltiesa, 1. civiinod.,
šanu ar 2 snt., bet par divkārtīgu neiz civ. proc. lik. 293., 295., 298., 301.,
tikumīgu robežas pāriešanu ar Ls 20.—;
si>9., 311. p.p. paffiata, uz Aleksandra
aizturēto 1 ebreju lūgšanas grāmatu izlūgumu viņa
sniegt atpakaļ, pēc soda naudas no- Giigorija d. Volkova
grambas lietā pret Terēzi Kžrļa m. Volmaksas, bet pārejās aizturētas preces kov, dzim.
Pol, par laulības šķiršanu,
vērtībā 3,850 rbļ. konfiscēt un pārdot
uzaicina pēdējo, karas dzīves vteta pravairāksolīšanā.
sītajam nav Jinama, ierastie tiesā četru
(Konf. lieta Ns 151 — 1922. g.)
?m e ne i n teikā no šīs sludinājuma ic10) Polijas pils. Jāzepu Skiprzepu ?;pitšanas
dienas .Valdības Vēstnesī*.
sodjt par kontrabandu ar Ls 57.— aizPie lūguma pielikti: laulības apliecība
turētās sveces — 11,4 klgr. konfiscēt
un noraksti.
un pārdot vairāksolīšanā.
Ja atbildētāja nolikti teikā neieradīsies
(Konf. lieta Ns 161 — 1922. g.)
^«jsomgi vai caur pilnvarnieku, tiks
11) Polijas pils. Aleksandru Zachar.dikta tiesas sēde Helga klausīšanai
čuku sodīt par kontrabandu ar Ls 36 —
-'īuiaguriski.
aizturētās preces vērtībā 350 rbļ. konfisRīga, 23. janv. 195 3. g.
Ns 43450
cēt un pārdot vairāksolīšanā.
Priekšsēdētāja b. J. Jakstiņš.
(Konf. lieta Ns 162 — 1922. g.)
Sekretāra v. Stūre.
pamatojoties

uz

12) Lietavas

muitas- likuma

pils.

Fevroniju

1140.

Novo-

turovu sodīt par kontrabandu ar Ls
212.55 un par nelikumīgu robežas pāriešanu ar Ls 10.—, aizturētās preces

vērtība 2,870 rbļ.

konfiscēt

un pārdot

vairāksolīšanā.
(Konf. lieta Ns 163 — 1922. c.)
13) Polijas pils. Staņislavu Svedro
sodīt par kontrabandu ar Ls 85.— un
aļzturētās preces vērtībā 800rbļ. konfiscēt un pārdot vairāksolīšanā.
(Konf. lieta Ns 168 — 1922. g.)
14) Lietavas pils. Antenu Miciiaila d.
Vozheli sodīt

par

kontrabandu ar

Ls

53>— un par nelikumīgu robežas pāriešanu ar Ls 15.—, aizturētās
18 pāri
voiloka zeķes konfiscēt un pārdot vairāksolīšanā, aizturētos 245 rbļ. Latvijas
naudu un 1 litu 11 centus Lietavas
naudu ieskaitīt soda naudas nodrošināšanai uz muitas likuma 1139. p. pamata.
(Koni. lieta >& 187 — 1922. g,)

15) Lietavas pils Miķeli

Patf.pa d.

Saginu sodīt

par kontrabandu ar Ls
1901.50 un viņa ievestos, atstātos pie
Latv. pļls. Movša Sverdlova 295 lakatus
konfiscēt un pārdot vairāksolīšanā.
(Konf. lieta Nš 191 Ns 1922. g)
16) Polijas

pils.

Jāni

Stepana

d,

Kizenovskiju sodīt par kontrabandu ai
Ls 220.30 un aizturētos spfrtuozos dzērienus, vēitībā 250 rbļ. konfiscēt un
pārdot vai.'āksolīšanā.
(Konf. lieta Ns 167 — 1922. g.)
17) Polijas pils. Andreju Sorokinu un
Pēteji Prusakovu sodīt par konlrabsndu,
pirmo ar 729 lat. 25 sont
un otru ai
1458 lat. 50 sant par nelikumīgu robežas pāriešanu sodīt katru ar Ls 15.—;
aizturētās preces vērtībā Ls 49 60 konfiscēt un pārdot vairāksolīšanā.
(Kont. lieta Ns 183 - 1922./23. g.)
Šie lēmumi uzskatami

tiem

augstāk

izsludināšanas

minetem
dienu

par pasludinā-

pilsoņiem ai
Vēst-

.Valdības

nesī* .
Pārsūdzību, saskaņā ar muittas likuma
1141. p.
var iesniegt
vt
finansu
ministrijas vārda,
trīs
nedēļu
laikā, caur Daugavpils muitas valdi,
pieliekot zīmogmarkas par 80 sant.
Daugavp. muitas valdes

priekšnieks L i c 1m e ž s.
Par darbvedi

J e f i m o v s.

11.tatn apriņķa iti-ka I. te. palīgs
izsludina par nederīgu, ka pazaudētu
Latvijas pasi izd. no Giīvas pils. pr-ka
Ns 1628 uz Robetta Jāņa d. Sktibicka
vārda.

7358

Rīgas apgabaltiesas 2. civļnod.,

pamatodamies uz civ. proc. Iik. 1460?- Pun Ievas Teņa m. Cīrul, dzjm. Bērziņ,
lūgumu, dara zināmu, ka lūdzēja 13. septembrī un 8. novembrī 192?. g.jemaksajusi apgabaltiesas depozita prieks lezniegšanas Lienei Bērziņ 455 rbļ. mantošanas dalu par Rosbeķu pagssta, _ Valmisras apr, Pilsmiižas Ceple mājam,
uz pirkšanas līguma pamata, kādēļ apg.ibaltiesss II. clvilnodaļa uzaicina Lieni
Bērziņ ierasties tiesā deļ iemaksātas
nandas saņemšanas.
Priekšsēdētāja v. P. L e i t a n s.

pamatojoties

uz

Voldemāra

Friča

dēla

Sekretāra A. Kalve.

palīgs Z. iec.

izsludina

Rīgas

par

nederīgiem

zemāk minētos

dokumen us, kuri pieteikti
dētiem :
1) Latvijas

pase

Latwjfi|7^***s

kā nozaudē-

izsludina par nederīgiem,

tus sekošus dokumentus:
°
no Kabi1) La v. iekšz. pasi, izdotu
g. zem Ns 838
les pag v. 12. jun 1920.
Fricim Jēkaba d. Francim;
Kabiles pag
2) zirga pasi, izd. no
294, Fricim Jēkaba
Ns
1920
g.
zem
v.
_,
d. Francim;
.
no Talsu apr
3) ieroču atļauju, izd.
pr-ka 10. jun. 1920. g. zem Ns 436/1523
Fricim Pētera d. Feldmantm;
Kabiles
4) Laiv. iekšz. pasi, izd. no
pag v. 28. aprilī 1920. g. zem Ns 339
Sekretārs J. B r ū v e r s.
Jānim Miķeļa d. Preisam;
5) zirga pasi, izd. no Kabiles p. v.
Rīgas apgabalt. 3. civilnodaļa, 24. dec. 1921. g. zem Ns 701 Jānim
nz civ. ties. lik. 1967., 2011.—2014. un Miķeļa d. Preisam.
2079. p.p. un Balt. privāttiesību kop.
2451. p. pamata, uz Roberta Kalniņa Cēsu apr. Z. iec. miertiesnesis
aizg. Dāvida Kalniņa pilnv. zv. adv. saskaņā ar savu 1922. g. 26. jūlija
Vold. Minkevič lūgumu uzaicina visas lēmumu, meklē Annu Staņislava m.
personas, kūjām ir kaut kādas preten- Verblckaju, 17 g. vecu, piederīgu pie
zijas, strīdi vai ierunas pret šai tiesā Liepājas pilsētas, apvainotu pēc soda
12. decembrī 1922. g., publicēto 19. no- lik.51. un 581. p. 1. d. un Broņislavu
vembrī 1921. g.± Salacgrīvā miruša Jāņa m. BlnJu, dzim. 1904 g., piedeīpašn. Nikolaja rīgu pie Jasmuižas pag., Daugavpils
.Jaun-Dzeņu" mājas
Krišjāna d. Kalniņa testamentu, kā apr.. apvainotu pēc sod. lik. 51. un 581.
arī visas personas, kuram ir kaut kādas p. 1. d.
?
tiesības uz mirušā Nikolaja Kalniņa
Visām iestādēm un personām, kuram
mantojumu vai sakarā ar šo mantojumu, ir zināma mīnēto Binčas un Verbickā mantiniekiem, legatarijiem, fideiko- kājas atrašanās vieta, vai viņu manta,
misarijiem, paraddevējiem u. t. t., pie- jāpaziņo par to miertiesnesim Jaunteikt savas tiesības, pretenzijas un ierunas
piebalgā.
minētai tiesai sešu mēnešu laika,
19. janvārī 1923. g.
skaitot no š* sludinājuma iespiešanas
Pap, miertiesnesis M. Kalniņš.
dienas.
Ja tas minētā termiņā nebūs izdarīts,
Daugavpils apr., 6. lec. miertiesnesis
tad minētās personas atzīs kā atteikušās
no ierunām un zaudējušas savas tie- saskaņā ar krim. proc. Iik. 59. un
sības, bet testamentu pasludinās par 846.-852. p. p. un savu _ 1923. g
likumīgā spēkā gājušu.
17. janvāra lēmumu, meklē uz sod.
Rīgā, 24. janvārī 1923. g. *
Ns 1153 lik. 138. p. apvainoto Aleksandru AnPriekšsēd. v. A. Blumentals.
dreja d. fcubreviiu, (čigāns), kurš 1922. g.
pilmaija mēnesī dzīv. Daugavpils
Sekretārs A. Kalve.
sētā, Raipoles ielā Ns_ 49.
Rīgas apgabalt. reģistr. nodaļa
Tuvākas pazīmes trūkst.
uz civ. proc. lik. 1460". p. pamata paVisas iestādes un personas, kurām ii
ziņo, ka saskaņa ar apgabaltiesas admizināma
minētā ČubreveČa atrašanās
nistratīvas nodaļas lēmumu 10. janvāri vieta, jāpaziņo miertiesnesim Krāslavā
1923. g. reģistrēta bezpeļņas biedrība
Ns 176
Krāslavā, 22. jan. 1923. g.
zem nosaukuma; .Straupes lopkopības
Miertiesnesis Āboliņš.
pārraudzības biedrība.
Sabiedrības valdes sēdeklis atrodas
Elkšņu pag valde ar šo izsludina
Mazstraupes pagastā.
par nederīgiem, kā nozaudētus sekošus
Priekšsēdētāja v. E. Bitte.
dokumentus uz Rūdolfa Rempels vārda:
Sekretāra p. J. Ošs.
1) kara kl. apl., Izd. no JaunjelgavasRīgas apgabalt. reģistr. nodala Ilūkstes kara apr. pr-ka zem Ns 64; 2)
zirga pasi, izd, no Elkšņu pag. valdes
ai dv. proc. lik. I460. p. pamata pa
11. jūnijā 1920. g. zem Ns 248; 3)
A?o, ka saskaņā ar apgabaltiesas admi- Latv. pasi zem Ns 1129,
izd. 12. aug.
nistratīvās nodaļas lēmumu 10. janvāri
1922. g. no Elkšņu pag. valdes un
1923. g. reģistrēta bezpeļņas biedrība
Latv. pasi uz Ievas'Rempels v., izdotu
zem nosaukuma: .Baižkalna lopkopības
no Elkšņu pag. "aldes 12. aug. 1922. g.
pārraudzības biedrība.
zem Ns 1130,
Biedrības valdes sēdeklis atrodas
Baižkalna pagastā.
Madonas iecirkoa policijas uiekineks
'i'rielrJaedetājs v E. Bitte.
Sekretāra p. J. O šs.

apgabaltiesas reģistr. nod.,
az civ. proc. lik. 146071 . p. pamata paziņo, ka saskaņā ar apgabaltiesas administratīvās nodaļas lēmumu 29 novembrī 1922. g. reģistrēta
bezpeļņas
biedrība zem nosaukuma: ebreju jaunatnes fiziskas un morāliskās attīstības
veicināšanas biedrība ,Bar Kochba".
Biedrības valdes sēdeklis atrodas Rīgā.
dģaa apgabaltiesa, i. civiinod,
Priekšsēdētāja v. i. B r u e m e t s.
a clv. proc. lik. 2S3, BĶ 293, 301.,
Sekretāra p. J. Ošs.
iu9, 311. p.p. pemata, ut Teņa Liberta
d. M e 11 u p lūguma viņa prasības lieti Rīgas apgabalt. reģistr. nodaļa
;ret Mariju Augusti Toma m. Meliup, uz civ. proc. lik. 146071 . p. pamata
padzim. Zaķis, par laulības šķiršanu, uzaicina ziņo, ka saskaņā ar apgabaltiesas
admipēdējo, *uras dzivssjrieta prasītājam nav nistratīvās nodaļas lēmumu 10. janvārī
ciiaaina, i -rasties issā žstru mēnešu
1923. g. reģistrēta kooperatīva sabiedrība
laikā ao Šī sUtdioājuma icspie šsnas zem nosaukuma: .Puiķeles
piensaimtieaaa .Valdības Vēstnesi*.
nieku sabiedrība".
Pie lūguma pielikti:
izvilkums iz
Sabiedrības valdes sēdeklis
atrodas
Rūjienas Ziemeļ draudzes personal-giā- Puiķeles pagasta.
matas un apliecība par prombūtni, ar
Priekšsēdētāja v. E. Bitte.
norakstiem.
Sekretāra p. J. O šs
Ja atbildētāja nolikti laikā neieradīsies personīgi vai casr pilnvarnieku Rīga. apr. priekšnieka pal. i. iec
tiks notikta tiesas *e4« lietas klausi ksludina par nederīgiem
sekošus
Saaai aizmuguriski.
nozaudētus dokumentus:
Ksgl, 23. janv. 1923. g.
Ns 43451
1) pasi zem Ns 293, izd. no
RembaPriekšsēdei, b. J. Jakstiņš.
tes pag. v. uz Andreja Mārtiņa d. VilSetaclsis v. Stūre
ciņa vārds;
2) pasi zem Ns 765, izd. no
Ād-»žu
Rīgas apgabaltiesas 3. civiinod
Pjļfr val<tes uz Almas Kārļa m. Magon
Bulla Bulviša lūgumu un savu lēmumu
1923. g. 9. janvārī, paziņo, ka lūdzējs
Voldemārs Friča d. Bulle-Bulviš, kā atbildētājs pēc bij. Gēsu-Valkas 3. iec.
miertiesneša izpildu raksta
1905. g.
12. novembtī zem Ns 2455, par labu
prasītājam Ādamam Ādama d. Liggeram ir iemaksājis tiesas depozita 14 latus 8 sant piedzenamās sumas parāda, ptocentu un 15 r. tiesas izdevumu
segšanai, kamdēļ atzīme, kufa ievesta
Cēsu-Valkas zemes grāmatu nodaļā uz
Voldemāram Friča d. Butle-Bulvit piederošo no Ramkas muižas atdelīto zemn.eku māju .Lejas-Jaun-Kalvi*, zem zemes grāmatu reģ.
Ns 1112, pēc bij.
Cesu-Valkas miertiesnešu sapulces tiesas
liristava P. A. Grigori raksta 1906. g
14. marta zem Ns 177, kura pamatota
uz augšā min. izpildu rakstu par 500 r.
ar °/o un 15 r. tiesas izdevumu (cara
naudā) 1906. g. 17. janvārī par labu
Ādamam Ādama d. Liggeram, ar to
pašu tiesas lēmumu 192*. g. 9. janvārī
ir dzēsta.
Pamatojoties uz augšā izteikto un civ
proc. lik. 14SC. panta pamata apgabaltiesas 3. civilnodaļa uzaicina Ādamu
Ādama d. Liggeri ierasties tiesā dēļ šī
augšā min. parada saņerašauas jeb per
sonas, kurām būtu tiesības uz šo naudu.
Rīgā, 17. janvāri I9i3 g. Ki 1274
Priekšsēd. v. A. B1 u m e n t a 1 s.

Talsu apriņķa pr-ka

par

Nš 1520,

nozauizd.

no

Lubānas pag. valdes uz Augusta Šķērstā

d. Putniņa v.;
2) Latvijas pase Ns 292, izd. no Cesvaines pag. valdes uz Annas Jēkaba m.
Gailīt v.;
3) kara klausības apliecība Ns 455,
izd. no Cēsu epr. komandanta uz Jāņa
Jāņa d. Purviņa v.;
4) Latvijas pase Ns 1429, īzd, no
Sarkaņu pag valdes 111 kateg. tirdzn
zīme izdota no valsts krāj- un kredītbankas Madonas nod. uz Marijas Bodniek v.;
5) Latvijas pase Ns 10S6, izd. no
Meiranu pag valdes uz Alberta Benedikta d. Tropa v.;
6) Latvijas pase Ns 724, izd.
no
Kalsnavas pag. valdes uz Alvines Pētera
m. Janovič v.;
7) Latvijas pase Ns 1272, izd. ne
Dzelzavas pag. valdes uz Gertrudas
Eduarda m. Zāle v.;
8) Latvijas pase Ns 287; izd. no Sarkaņu pag. valdes uz Mildas Justa
m.
Sniedze v.;
9) Latvijas pase Ns 345, izd. no S,irterou pag. vr-ldes uz Pētera'
Ādama d.

Vovera v.;

"
ar šo izsludina, ka
' "11
no
Jurad. Or.nbergV^Hj
pajas: 8. augustā fqnsvā[ <lai>
26. nov 1909. g 7eSVn*™«
1909. g. -e ml*07W $?W
zem NsNs 760, 761, Ve,,.
irf
Ns 1070, 19. nov «?! l5 - okf ;
zem Ns Nš 1254, 1255 ļUaav - «ii*
zemN* 1735 katra lon 6 * 7 *
un izdotas no tirgo ģil?'"
*tf
ekonomiskas iabfi
Jh »"r0 " »*
vienotas Latv. lauks
**
ft' S7J
11. iebr. 1912. g. zem
fe %
zem Ns 1949, 6.
okt i' M v,
21. janv. 1913 g.
^em v? ^>tV>
g.febr.zemNssVg
^L^?
zem Nš 3819 katra
100 c» 'F3
ir pieteiktas par zudušam""r
m un 5 K ~
par nederīgām.
«H,,
*
R'gā. 12. jjrurarī ip,^

"

Dāni litas «ai

. IUJInMB |ijjjģjg^
izsludina par nederīgu »„„";,
ļ-

Lah- pasi,

tad. DSBjļJ*

- Aleksandras AteJ^,.

Jļ

Aizputes apr. w€ī f»
uzaicina īpašnieku

J

saņemt J™' *
medības bisi, kura atrasīf
Ai/3
pagasta robežās .Piežia
L^H
laika
Pretējā gadījumā |ikV -*
Ks
vairāksolīšanā.
Wk
Valkas apr.pr-ka
pal.Vecgi
izsludina par nederīgu ks
' «
Latv. iekšzemes mV'A^ P
8

3.Rigaspol^ pf-ka Ts.

m\
uz Emmas Miķeļa m. Pipjk ',J
v,

Jaifcauprijļartgj i }
''
par

izsludina

nederieu

t»«

^

alvajin.apLību .lK
o^S *
puika km-ra 20. janv. 1922 «7
^
FriK

ll^zjārļ,

tļ

Baoj_(ii apr. pMtaTaiīgi uSr !

izsludina par nederīgu , kā
taaA
personas aphec. zem
Nš 51, izd. ij

'

vāSPētCfa

pilsētas draudzes banka

*

SrļvLj^^14 ^
llokstes apr. pr-kn 1.lec.pi

izsludina par
nederīgu,
dētu Latv. pasi, izdotu no
P°Pr-ka , 9; dec. 1920. g.
uz Jevdokijas Fedota m.
vārda.

kā m
Grīvas pl

zem M J|
Prusakovu

Ilūkstes npr. pr-ka i, iecg

izsludina par nozaudētu, tamdēļ pai
derīgu Latv. pasi izd. no Grīvas pi*
li
polic. pr-ka 11. aprilī 1921. g. a
j*j0j_M_Toma Ivana d. Uliaots i

Ventspils ullsērai polic.TkīS
izsludina par nederīgu nozaudēto
iekšzemes pasi, izd. no Ventspils pol
prefekta 29. martā 1920. g. zem MIS
an zirga pjsi, izd, no Ventspils pl
valdes, datums un Ns nezināms, i
lzraeļa Kalmana d. Kāna v.
SIS

Jaunjelgavas apr. pr-kniiiiLL.
izsludina par nederīgu, ka mani
atvaļin. apliecību, izd. no 3. Jelg«»s
kājn. pūka km-ra 18. jsav. 1921. i
zem Ns 16300 uz Jāņa Pētera d, A*
&
vārda.

Rēzeknes apr. pr-ka 1. iec,Pi
ar šo pazigo, ka

1921. g. ,Va»"

Vēstn.* 163 Ns izsludināto lvana Ba»

zirga pase zem Ns 622 atrasta un isniegta pēc piederības, kādēļ atoļ »
skatāma pat derīgu.
___3

Smiltenes polic.

priekšn ,

izsludina par nederīgiem, kā plet*"
par nozaudētiem sekošas dokumentu
Iekšz. pa>i JSs 2020, izd. 9. *
»
1921. g. no Smliten-is polic. pf-k* .
Šmola Sapse d Fuksis vārda un w\
pasi M 156, izd. |
26. febr. 1920.
Blomu pag. valdes uz Pētera
ļļ
vārda, kura pārgājusi uz S*ola W
t»
zirga
d. Fuksis vārda, kā pēdējo

10) Latvijas
pase Ns 398, izd. no
Sarkaņu pag. valdes uz
Annas Jāņa ro
izd. no Rīgas Bemkm v.;
"
apr. pr-ka pal. 1. iec. uz
Irmas Kārļa m.
11) Latvijas pase Nš 925,
izd.
ne
MiUer vārda;
*
Berzones pag. valdes uz Roberta Friča d
4) kar» kl. apliec, zem Ns
4229, izd Ceimera v.;
no Rīgas dzelzsceļa
mezgla kmd-ta uz
12) Latvijas pase Ns
>282, izd. no nieku.
Voldemāra Mārtiņa d. Rēķis v
Saikavas pag. valdes uzjviades
Ģēģers v,
5) pasi Ns 3990, izd. no
Rīgas apr
pr-ka pal. 1.. uz
apr. prleklflieUam W;
Amālijas Dāvā m Pazaudēta zirga
pase, arValkai
Anderson v. un
šo izsludina
par nederīgu.
ud. no Rīgas pilsētas valdes uz
Ādolfa
lieciDB,
6) pasi Ns 93, izd. no Aderkašu
pag Ķrasovska vārda, skaitāma par nederīgu nozaudētu kara kļaus ap
Jāņa dēla La
1. aprilī 1922. g. zem ,^ ^, ,
™
Jāna
apr. pr-ka uz
kafa
Kluss vārda.
Talsu apr. ~p7:kā~ paļīģTTi.ļ^ Jelgavas
*
Balkwsky
ludini
SiS„ti!Geon;a
Vaļd
dota
Vēstn."
onlo,o
J*
203.
un 243. Ns 1922.
.* au8ustā 1921- 8- zem
v S5_io
g. par' Maritas Ns
23642 put eķīlātžm zelta
Jāņa m. Murniek iekšzemes *
lietām P
p£ izsludina par nederīgu P e < e 'L \g
pases,
d 1000 rub. - pieteikta kā zudusi.
no Liepājas pref. 1920. g. zem
nozaudēto ārzemes pasi Kra . ii
Ns 17584
w
™
izdotu no Latvijas legacijas
^
Jaset't?
pases,
izd. 1V?no Talsu apr. pr-ka
18. jūnijā 1919. g.
a nal
2- iec 31. maiji 1922. g.
B
Vtt
P^.
nozaudēšanu. Pases atrastas
UvSnu pas. valde izsludina k ^
unTuzskanat.
Ka
tamas par derīgām
«"Saminētā zīme derīgu nozaudētu personas
"i
tiksMteit™
uksnoteikta
varas. .^
par nederīgu un uz
Jura Ādama d. Rabčevska
Georga
^
k
.75y Iarizdctf > Jauna ķīlu zmfe no šīs p. v. 1920. g. l9JXiem3
^
Jelgava, 4. janvārī 1923. g.
izsludina
Pazaudēta iekšzemes P^'. gjoJ
par nederīgiem sekošus
noj
~—~—~^ill^j_ _ no Sēļu pag. valdes 20. ma.t
zagtus dokumentus:
A Jw
Smiltenes
Pelēta
polic. pr-ks
1) Latv. iekšz. pasi, izd.
zem M 179 uz
#
no Pasten- izsludina par
des pag. valdes 15. apr.
nederīgiem kā nn Kravaiņa v., kā arī uz ta, ^L #
1920 \> „™
Ns 135 Kārlim Jāņa d
""<*?» , «košu. dokumenta:
izdota kara kļaus, «pl- "° °, $]&
Tranam- £
zirga pasi, izd. no Piltenes
- Pasi *> "dotu pulka kom. 28. febrļ^jj^
pag valde 31
_?;
dl. aug. ^oi
e
i921. _ g zem Ņs 54
1921. g, no Smiltenes
pap v
ĀdolfamĒvaldam «n kara
Liellaivas pag. valde iļjV
bet pec tam pārrakstītu
,es £1 v.
u apllec
uz Kārla
nederīgu nozaudētu pasi, * p
^
ar|a
Ja™
?
*
»
d. Tiarrtf vārda.
jļJK ,,; _? - !? l?'Valkas ^ra apr P
nr-ka viņas 2. jūlijā 1920. g- «o
Kārļa

h pasi zem Ns 4434,

{«

Staņisl«v»

Ārlietu min. ārzemju pasu *

^iekŠ

»!S,^k sanif.nmi,Ē

S."Sbst'j"—-r *

__

«.pils apr. pr-ka palīgs 2. iet

"°

m

Dāvā d. Puja,Bpiaerav

vatda,
Mildas Pētera m. Pavar

