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Mistra kabineta sēde 1923. gada
9, februāri.

Sludinājumu maksa:
a) tiesa sludinājumi līdz 30 vien-

slejigām rindiņām 3 lat. 60 sant.
par katra tāļaku rindiņu . . — , 12 .

b) citām iestādēm un amata per-
sonām pai katra vienslejīgu
rindiņa — , 16 ,

c) privātiem pat katra vienslejīgu
rindiņa — . 20 .

Paziņojumi Īrniekiem
jūrniecības departamenta hidrogrāfiskās

daļas izdoti.
ggā, 1923. g. 13. februārī. Ns 3.

Pozīcijas uzrādītas pēc vācu kartēm.
Peilangas ir par. rād. no 0° līdz 360° un
«guns sektora robežas uzdotas no jūras.Upuis saredzamība skaidrā laikā ir no-
teikta pēc uguns stipruma.

Notkes to marirters
published by the Hydrographic Section

of the Marinē Department.
Riga, 13 Febrjiary 1923. J* 3.

Positions from German charts. Bearings
are true and in degrees from 0° to 360°,
and those relating to iights are from
seaward. VteibilitvcilJghts iu clearweather
as limited by the intensity of light.

4) Ledus apstākļu dēļ ir ieņemtas
Ovizas (Lyserortas) egsnsboja uz
apmēram 57° 38;6' N *n 21° 36,2' O,
«a arī Liepājas piezeģ?lēšanas uguns-
boia uz apmēram 56° 30,3' N un
2049,0' O.

4) On account of ice the Liserort
light buoy (approximate positiou
Lat 57° 38,6' North. Long 21° 36,2'
East) have been taken in, ai o the

- Libau light bu»:y (approximate po-
sitiou Lat. 56° 30,3' North, Long
20° 49,0' East).

R'gā, 1923. g. 13. februāri. J* 832.

Hidrogrāfiskās daļas priekšnieka vietā A, Kochs.
Darbvedis K. Robežnieks.

Meklējam© personu saraksts Nr, 88
„ (1. tarpissājanas ari beigas.)

f h v2^' ^
tSva vgīda

' „ L *.-* v . ? »*apdēto*»
' SiS !vatBS > piederības vieta Kas taede, si ka«Js rakstu . . "*

^^12 dzīves viete ~aw»3 i SS K * ** Atiffia
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Hariruauis , Konstantīns Liepājas apr. pr-fca 1923. g. Apcietināt ns nogā-
ļ-eonharda d„ dzimis 3. janvāra raksts I*1618, apv. dat Liepājas apriņķa
rjāia

g' ii' au.§U8tā
' Lie- Par patvarīgu dzīves vietas at- priekšniekam,

1 iin--Pl 'A°' dzīvojis stāšana, kā sastāvošs zem po>
tt,:Sf'Pu teļā J*3, Meijas uzraudzības.
Jg» atguma, gaišu
J*]»» ar nazām d.elte-
£5. apcirptām ūsām,
gf b.es tumši zilās drē-
llri

g,! žokēi'«ce-
7052 j? galvā "*

hS"' L^vi gs-Rein- Jelgavas prefekta 1923. g. Paziņot dzīves vietu
1 1868 » ia* "' dstlm - 8" Jāvāra r_aksts * 3409/J_L meklētajam,

dZīv '|, 'jūlijā, ped. apv. par parādīšanos publiska
veotspi! ZC-pag"' vietā P jedzerušā stāvoklī.

d!?! ' Pete"s Pāvila Kara tiesas priekšsēdētāja Apcietinātus ieskai-
pēdS?'esta Pl'sonis, 1923. g. 25. janvāra raksta tīt kara tiesas rīcība

laanv-vieta turpat. Ka 14850,apv. sod. lik. 1903. g. paziņojot pēdējam,
izd. 51. un 581. p, p. 3. &.

7054. Kaklinš .BernhardsBreža Valmieras apr. 2. iec. izmeklē- Apcietināt un ieskai-
d., 52 g. vecs, Limbaža šanas tiesneša 1923. g. 22. jan- tīt meklētāja rīcībā,
pilsonis. vara raksts Ka 226, apv. sod.

Hk. 2. p. 51. un 6. p. 455.,
51. un 4. p. 499. p. p.

7055. Kārkliņš, Kārlis Kārļa d., Cēsu apr. pr-ka 1923. g. Paziņot meklētājam,
pēdēja dziv. vieta Rīga, 20. janvāra raksts J* 2120,
Jura ielā J* 4, dz. 7. sod. par piedzeršanos un miera

traucēšanu ar 40 latiem, vai
1 mēnesi aresta.

7056. Liniņš, Kārlis Jāņa d., Jelgavas prefekta 1923. gada Paziņot dzīves vietu
49 g.v., Rīgas pilsonis, 10. janvāra raksts Ka 2999/1, meklētājam,
pedeja dzīves vieta Vec- sodīts par piedzeršanos.
svirlaukaspagastā „Pū«
cīšu* mājas, latvietis.

7057. Meijer, Līze Otto m., Aizputes apriņķa prieknieka Paziņot dzīves vietu.
dzimfe 1901. g. 18.jaav., 1923. g. 20. janvāra raksts
latvide-luteiticīga, Bro- Jfc 285, apv. zādzībā.
csnu pagasta pilsone,
pase J* 829, izdota
1920. g. 15. oktobri no
Salas pag. vaid., divi
labasrokas vidējiepirksti
saauguši kopā un uz
vienas rokas iespiesti
burti „L. M".

7058. Mazkaiunas, Kazimirs Bauskas apr. pr-ka pal. 1. iec. Apcietināt un nosl-
Kaziaiira d. 1923 g. 13. janvāra raksts tīt Šenbergas mui-

" J^ 4/1, apv. par nodarbošanos tas nodaļai,
ar kontrabandu.

7059. Ozoliņš,Roberts Jāņa d., Kara tiesas priekšsēdētāja Apcietināt un ieskai-
bij. atsevišķā eskadrona, 1923, gada 15. janvāra raksts tīt 3. iec. kara izm.
vēlāk Zietrejlatvijas J^rs 14207, apv. kara sod. lik. tiesn. rīcībā, pazf-
partizsņu pulkaikareivis. 131. un 105. p.p. ņojot pēdējam.
(Tuvāku ziņu uav.)

7080. Poreckijs, Kārlis Jāzepa Tāpat. Tāpat,
dēls, dzim. 1896. g.
29, jūnija, luterticīgs,
latvietis, _ Rīgas pilsonis.

7061. Piiags, JānisKrišjāņa d., Valmieras apr. 2. iec. izmeklē- Apcietināt un ie-
30 g. vecs, Vecsalacas šanas tiesneša 1923 g. 22. janv. skaitīt meklētāja rī-
pag. pilsonis. raksts M> 226, apv. sod. lik. čībā.

2. p. 51. un 6. p. 455., 51.
un 4. p. 499. p. p.

7062. Pans, Ednards Klāva d., Liepājas prefekta 1923. g. Ņemams policijas
dzim. 1899. g. 14. febr., 22. janvāra raksts Ka 198/11, uzraudzībā un pazi-
Latvijas pilsonis, pēdējā apv. sod lik. 126. p. 1. d. un ņojama dzīves vieta,
dzīves vieta Liepājā, AI- patvarīgā dzīves vietas atstā-
bērta ielā JNš 2. šana, kā sastāvošs zem poli-

cijas uzraudzības.
7063. Pllags, Otto Ernsta d., Talsu iecirkņa miertiesneša Apcieticāt un ievie-

59 g. vecs, Cēres pag. 1923. g. 18 janvāra raksts tot Ventspils ciet.,
Taku apr. pilsonis. 1* 24, apv. soda lik. 581 p. paziņojot meklētāj.

7064. Rassins, Jānis Pētera d., Kara tiesas priekšsēdētāja 1923. Apcietināt un ieskai-
atvaļināts no kara die- g. 15. janvāra raksts J*14208, tīt 4. iec. kara iz-
nesta līdz turpmākam apv. kara eodu lik. 232., 234. mekl. tiesu, rīcībā,
rīkojumam. Auto divi- p. p. un sodu lik. 657. p. paziņojot pēdējam,
ziona bij. šefers, dzim.
1897. g. 4. septembrī,
Jaunjelgavas apr. Biržu
pag. (Daugavp.ls) pil-
sonis, latvietis, luter-
ticīgs.

7065. Rozenbergs, Lelbs Idela Liepājas prefekta 1922. g..29. Paziņot dzīves vietu,
d., pēdfjā dzīves vieta septembra lēmums J*3293/IL,
Liepājā, Siena tirgū apv. kārtības un miera trau-
Ns 4. cēšana dzēruma.

7066. Švalbe, Antons Augusta Valmieras apriņķa 2. iecirkņa Apcietināt un ie-
dēls, 26 g, vecs, Bras- izmeklēšanas tiesneša 1923 g. skaitīt meklētajā ri-
lavas pag. pilsonis. 22. janvāra raksts Nt 226, čībā.

apv. sod. lik. 2. p. 51. un 6.
p., 455., 51. un 4. 499. p. p.

7067. Šumjacers, Nosens Zal- Liepājas prefekta 1923. g. Ņemams _ policijas
maua d., dzim. 1871. g. 22. janvāra raksts *fe 198/11, uzraudzība un pa-
12. septembrī, Mogiļe- apv. sod. lik. 431. p. un pat- ziņojama dzīves
vas pilsonis, pfdētā vārīgā dzīves vietas atstāšanā, vieta.
dzīves vieta Liepājā, kā sastāvošs zem policijas uz*
Rīgs ielā 10. raudzības. '

7068. Šeins, Jāzeps Zelika d,, Rīgas VI. iecirkņa izmeklēša- Apcietināt un no-
23 g. vec-, R'g'S pi'so nas tiesneša 1923. g. 17. jan- gādāt meklētajā ri-
nis, agrāka dzīves vseta vara raksts Ns 92, apv. kr. čība.
Katoļu ielā M 48 50, sed lik, 279. p. un 430. p.
dz. 5. I. d.

7069. Stoichs, Teodors Jat/a Rīgas VI. iecirkņa izmeklēša- Paziņot
^

dzīves vietu
dēls, bij Kmviias pa- nas tiesneša 1923. g. 19. jan- meklētajam.
valitnieks, dzim. 1896 g. vara raksts J* 110, apv. kr.

sod. lik. 586. p.
7070. Struugova, Irina Grigo- Daugavpils apriņķa 4. iecirkņa Paziņot meklētajam,

rija rn., agrākā dzīves miertiesneša 1923. g. 22. jan-
vieta Daupav;,iii, Ezeres vara raksts J* 479, apvainota
ielā Ka 40. sod. lik. 624. un 627. p. p.

Valdības iestāžu paziņojumi.
» Aferldljums skolu priekšniekiem.

Uz sko iu departamenta ierosinājumu

intoerafs M. Lapinš, Rjga, Marijas ielā
jT? glītā izstrādājuma izdevis mušu
rakstnieka Rūdolfa Blaumaņa ģīmetni.

Tuvākā nākotnē iznāks ari Ādolfa AIIu
ana, Ausekļa un Andreja_ Pumpura ģī-
Detney, kā arī vēl ir dabūjamas māci-
«! līdzekļu birojā, Romanova ielā >6 55,
urāk izdo'ās Kr. Valdemāra, Fr. Mfllen-
aeha, J. JaunsudraMņa ģīmetnes un ar

jkola departamenta starpniecību izdotās
j Čakstes, Kroavalda Ata, Krišjāņa Ba-
jona, Aleksandra Daug:s, ģenerāļa Ba-
loža, pulkveža Brieža un pulkveža Kal-
paka ģīmetnes, uz ko skola departaments
piež skolu priekšaieku_ vērību un ieteic
ainētās ģīmetnes iegādāt visās skolās.

Skolu departaments.

Kvliējums.
Rūdolfa Blaumaņa pieminekļa komi-

tejas iondam iemaksātas līdz š. g. 11. fe-
bruārim šādas sumas:
ļ Latviešu jaunatnes savienības Alūks-
ļaes nodaļa — 3000 rbļ, Latvijas pamat-

skola inspektori — 1200 rbļ,, Raiņa
kluba Sabiles nodaļa — 407 rbļ., J Aku-
'raters — sava honorāra par Blaumaņa

vēstniēm — 560 rbļ., Rīgss pilsētas
pamatskolas, Suvorova iela 71, II a klase —

"?? " "" ><'a ™*»***>*™B»m>mFwwmiriu,n

140 rbļ, valsts Valmieras vidusskola
uo Blaumaņa vakara — 8658 rbļ, Vents-
pils skolotāju aroda biedrība pusi no
Blaumaņa vakara — 572 rbļ 50 kap,
Madonas miesta 6-kl. pamatskola no
Blaumaņa vakara — 2430 rbļ,, Rīgas
pilsētas»pamatskola, Rumpmuižas ielā,
no Blaumaņa vakara — 2500 rbļ., Lie-
pājas I. pamatskola no Blaumaņa va-
kara — 1000 rbļ. un Valmieras skolo-
tāju biedrības Limbažu nodaļa —
2500_ rbl., kopsumā 22 967 rbļ. 50 kap.—
Kopa ar kultūras fonda atvēlētiem
100.000 rbļ. — Rbļ. 122.96750,

Sirsnīgs paldies visiem ziedotājiem.
Rud. Blaumaņa pieminekļa

komitejas kasieris L. Ausējs.

Valsts ksra zaudējumu komisijā

saņemts paziņojums, ka š. g. 8 februārī
nosūtīti no Maskavas uz Rīgu 3 vagoni
ar triju Rīgas - banku vērtībām, sabie-
drības .Valters un Rapa* _ klišejām,
Rīgas komercbankas, bijušās valsts
bankas Ventspils nodaļas un pie tās
pierakstītas krājkases, kā ari Kandavas
un Cetes un Vecauces pagastu arehiviem.

Rezolūcija Ik 74%.
1923. g. 10. februārī.

Apstiprinu Jāni Aleksendrn Freiju par baptistu
garigā seraina-a direktora vietas izpildiāju, skaitot
no 1923. g. 1. janvāra lidztekt šā 1922./23. mācības
gada beigām.

Izglītības ministrs P. Gailīts.
Skohi departamenta direktors L. Ausējs.



7071. Tethe, Eduards Matisa Ka;a tiesas priekšsēdētāja Apcietināt un ie-
dēls, bij. atsevišķā 1923. g. 15. janvāra raksts skaitīt 3 iec. kāja
eskadrona, vēlāk Ziemeļ- K9 14207, apv. kara sod. lik. izmekl. tiesn.rīcība,
Iatvijas partizāņu puika 131/2. un 105/2. p. p. paziņot pēdējam,
kareivis. (Tuvāku ziņu
trūkst),

7072. Taile, Jānis Miķ^ļa d„ Valmieras apr. 2. iec. iz- Apcietināt an ie-
29 g. vecs, Vecsaiaces meklēšanas tiesneša 1923 g. skaitīt meklētāja ii-
pag pilsonis. 22. janvāra raksts Ks 226, čība.

apv. sod, lik, 2 p. 51. un
6. p., 455., 51. un 4. p.
499. p.

7073. Treijs, Kārlis Mārtiņa Tas pats. Tāpat,
dēls, 42 g. vecs, Ķtr-
bižu pag. pilsonis.

7074. Upmals, Boris (Ber- Tas pats. Tāpat,
nats) Kriša d, 38 g.
vecs, Sveiciema pag.
pilsonis.

7075. Vavinskijs, Jānis Mār- Cēsu apr. 3. iec. izm. tiesn. Paziņot dzīves vietu,
tina d, dzim. 4890. g. 1923. g, 18. janvāra raksts
22. novembrī. Ks 204, apv. sod. lik. 51. an

578. p. p. 3. d.
7076. Vavinskijs Greins, Jānis Tas pats. Tāpat.

Andreja dēls, dzimis
1887. g. 1. jūnijā.

7077. Zommers, Jānis Bern- Valmieras apr. 2. iec. izme- Apcietināt un ie-
harda d., 20 g. vecs, klēšanas tiesneša 1923. g. skaitīt meklētajā ri-
Burfnieku pag. pilsonis. 22. janvāra raksts N- 226, apv. čībā.

sodu lik. 2. p. 51. un 6. p.
455., 51. un 4. p. 499. p. p.

Pārlabojums.
1) ,,Valdības Vēstnesī" 1921. g. 269. numurā meklējamo personu sarakstā

J* 16 kārtas Ks 1951 ^Herusona" vietā jābūt «Hermans* un Rļgas 3. iecirkņa iz-
meklēšanas tiesneša raksts J*fe 286 vietā jābūt nNt 2861" saskaņa ar Rīgas apriņķa
priekšnieka 1923. g. 20. janvāra rakstu J6 315/11.

2) .Valdības Vēstnesī" M 49/22. g. meklējamo personu sarakstā M 36,kārtas
Nz 3602 Jānis Jēkaba d. Kalniņš atrašanas gadījumā apcietināms an ievietojams
Rīgas centrālcietumā, ieskaitīšanai Rīgas 9. iecifkoa izmeklēšanas tiesneša rīcība,
saskaņā ar viņa 1923. g. 24. janvāra raksta Ks 673.

Rīgā, 1923. g. 10. februārī. Ks 20233.

Administratīvs departamenta direktors j.ieva.
Iekšējas apsardzība» pārvaldes priekšnieka vietā Ziemelis.

Latvija un citas valstis,
Tranritiautājuras ar Krieviju

Tautas

Maskavā, 13. februāri.

komisāru padome piekritusi precu un

Sfēru tranzitsatikMies konvencijas
ptojSSmar Lat vij», Igaunija, Lie-

tavu un Vācija. Ulft -

lietavas sOtņa pilnvaru Iesniegšana.

Vakar. 13. februārī, pulksten Vali Lie-
tavas pārstāvis Latvijā un Igaunija
J AukŠtuolis iesniedza Latvijas ārlietu

ministra biedrim Cieleaam savas pilnvaras.

Uz Rēveli pārstāvis nodomājis braukt
nākamās nedēļas sākuma.

(Lietavas preses birojs)

Jaunās valstis.
Lseiava.

Ap Klaipēdas likteni.
Lietavas valdības atbilde uz sabiedroto

ultimātu uzsjemta sūtņu konferencē ar
lielāko gandarījamu. Galīgs lēmums
par Klaipēdas likteni sagaidāms vel šo-
nedēļ. Sūtņa konference uzaiciuajuse
uz savām apspriedēm oficiālu Lietavas
nārstāvi, karam ari paziņos savu lēmumu.
Šinīs dienās uz Parīzi izbrauc Lietavas
ministra prezidents an ārlietu ministrs
E. Galvanasskas, karš arī reprezentēs
Lietavu sūtņu konferencē.

(Lietavas preses sirojs.)

Polija.
Ministra skaita samazināšana Polija.

Poļu seims pieprasīja no valdības
desmit dienu laikā stādīt priekša pro-
jektu par tautas veselības un pasta un
telegrāfa ministrija likvidēšanu.

Pagājušā gadā likvidēja pārtikas,
mākslas un kultūras, un bijušās Prūsijas
apgabalu ministrijas.

Ministriju likvidēšana, pie attiecīgu
resoru nodošanas citām ministrijām,
izsaukta no cenšanās uz valsts līdzekļu
ietaspīšaau. (Polijas preses birojs.)

Ierēdņu skaita samainīšana Polijā.
Ar labo grupu ub zemnieku partijas

„Pjast" balsīm poļu seims nolēma līdz
1. jūlijam samazināt valsts ierēdņa
skaitu līdz 10%, bet līdz 1924. g.
1. janvārim vēl par 15%.

(Polijas preses birojs.)

Ārzemes,
Notikumi okupēti Vācijā,

Berlinē, 13. februārī. Vācu laik-
raksti ziņo no Parizes, ka Rūras dzelzs-
ceļa rekvizēšana notiks laikam šodien,13, februārī.

Esenē franči apķīlājuši viesnīcas .Han-delshof" un «Kaiaeihoi", kur vācu per-
sonāls atteicies

^
apkalpot franču virs-

niekus. Visi vācu iemītnieki no vies-nīcām izraidīti. Vāca prese apgalvo, kafranči esot dzisuši tos laukā ar pātagām
Iedzīvotāju uzbudinājums pilsētā esotārkārtīgs.

Franči vakar sākuši apķīlāt uz ne-okupēto Vācija adresētus fabrikātus
Aplerbekā aizturēti 16 vagoni ar Kruoafirmas precēm.

Berlīnē, 13. februāri. Dzelzsceļ-satiksme starp E-.eni un neokapētoVācija, sakot ar pagājušo nakti, pār-traukta, Hernē, kar represija dēj attie-cības starp iedzīvotājiem un okupantiemsevisķ saspīlētas, izsludināts pastiprinātastavoKus. *"

Berlinē, 13. februārī. No Mecaszioo, ka sarunas starp Lotringas kaln-
SSe n« -? ra^tHvia ĪPaŠ!Jtekiem izbeigtasbez panākumiem. Streiks turpinās.

Berlinē, 13. februārī. (Volfs.) Pēcvācu valdības aprindās saņemtām ziņāmfranc, m beigu* drīzumā okuSVeseli un Emmerichu Reina, labā Kā
mbSām 8P8abaiU Rn Ho,andes

«Vossische Zeitang* zino ka -*)!-.;«droto Reinzeme, koŠisija\akar izdevusiaizliegumu eksportēt uz neokapSTvS
ktas^sS^u

māksIL«^ «»
i.?!- ^8.alzltegams būšot spēkā tā-Pat ka aizliegums izvest ogles, koksudzelzs un tērauda preces; fr sevisS

atļaujam un pret eksporta JNapmēra no precu vērtība !^tomēr notikt. Das
^%°

Berlinē, 12 f»K
Gelsenkļrchenā noticis £ jj
vācu pohcistiem un diviem ?Kdarmerijas virsniekiem p£,->automobilī ar neapgaismot lle b4vācu postenis tos apture ^^frančiem ar revolvera šāvien« ^vācu policistu, pēc kam SlSari no savas pH8es 8ākJ?l« a
f.aacu virsnieki ievainoti. at

Bordo, 12. februārī.
'
^, ,

ar pirmdienas ritu Rūras!!'''Reinzemes robežas slēgtas ^rūpniecības un citu fabriku ^tiklab gaiavām precēm, kāDu&Turpmāk šos ražojumusTz^Vāciju varēs izvest tikai *, ^sabiedroto atļaujām .
ar

^

.Temps" sakarā ar to uMm .biedrotie necenšas izsaukt orAgurnu an bezdarbu okupētos Ufbet tikai vēlas nodrošini^*
kontrolēt eksporta un šķirot LJ»"» ko varēta izlaist «JgVāciju. Siņi nolūka arI Rarā 2hcencu izsniegšanas organizacijKa^
tāda pat veida, kādā ta jau sen 5Reinas kreisa krasta proviucēs'.

Francijas un Beļģijas valdības 1mušas tuvākas dienās rekvizēt viRuras dzelzsceļus un pazinot'
dzelzsceļniekiem, ka viņiem noteikti'šķiras vai galīgi atstāt dienestu vaiJ
zem sabiedroto kontroles un par ļl
droto algām. Francijas

^dzelzsceļtikla vicedirektors BriansieA
Diseldorfā, kur darbosies blakus k
lita Peijo (Payot), okupēto nL
transporta direktoram, kā tecfanisžl
pratējs.

Svētdien no Vedauas uz Francija
Beļģiju nosūtīti 7 vilcieni ar akneg
9 vjlcieui bez tara sagatavoti, Āwj
ogļu vilcienu apķīlāšana turpinās, \
ortas osta, kur vācieši ar nodomi
radijaši transporta līdzekļu sastrē$
tagad atbrīvota. Li

Francijas un Vācijas attiecības
Berlinē, 13. februārī, Vācijas*

prezideul* Eberts Karlsraē turējis ?
visa vietējo iestāžu, partija un sk
driako organizācija pārstāvja s^
Prezidents izteica asu protestu pretf
okupa:iju an sevišķi uzstājās p-et.I
darbīgo iedzīvotāju fizisko *« m
vajāšanu*. Vācu tauta aicinot rua
sauli par liecinieka neskaitāmiem m
čības aktiem, kas notiekot okupēto!
gabalos. Vācija cīnoties par

^
vabls ^

kotni «n republikas pastāvēšanu,
£nelokāmu griba apvienojot visus d

Berlinē, 12. februāri. Si#
Francijas un Beļģijas lēm_SEii, m
vācu ministriem iebraukt Ruras apļ*
vācu valdība oficiāli deklarē, ka* jj
liegumu ignorēšot, jo nevienai m
valdībai neesot tiesības terobez3t ,
ministru rīcības brīvību Vācijas »
Valdības locekļu pienākums o«»
bez ievērības varbūtējas nep^»*
ari turpmāk apmeklēt okupētos a^
lus, tiklīdz viņi to atzītu par»J

^Vācu valdības viedoklis oficiāli 1

nots Francijas un Beļģijas vaMiM»

Vācijas rūpniecības stf»ol*

Berlinē, 12. februārī. Vāg
nieku aprindās aizrāda, ņ i.
beiģiešu pēdējās sankcijasJf".
vēl nevarēšotbīstamāwe»neokapetās Vācijas rūpmeciDn.
fabrikām esot jau lieli ogļ«

"^
krājami, vajadzības gad; ama
plašināt ogļa an ari dia» g
ārzemēm. Rūras apgaba 8 <

turklāt lielā mērā patērējot w g
vielas uz vietām.

Cik izmaksā RBras cMP^
Parīzē, 13.februārī. Frg;

ministrs paskaidrojis, ka " . ģ
cija mēneša laikā izmaksāja

^
jonus franku.

Francijas kara W»
„

Parizē, 13. fcbraan. r
fl(ļļ( ,

informācijas jauna j1**-*
^grama paredz 20 gadu lfof,?

kuģu būvi ar 700.000 toņa**'L

Franču plāns

Vācijas moratorijam.*)
II.

Kapitālu aizplūšana.
M. Attiecībā uz kapitālu aizplūšanu

vācu valdība rīkosies pec reparacija ko-
misijas 1922. g. 21. marta lēmuma un
izlietos visus jaunas līdzekļus, kādus
reparaciju komisija atradīs par vaja-
dzīgiem.

Reparaciju komisija neliegs labvēlīgu
izturēšanos pret vācu valdības priekšli-
kumiem pakāpeniski atgriesties pie ka-
pitāla brīvas apgrozība?. Bet tādas
politikas maiņa būs iespējama tikai tad,
kad markas stabilizēšanās būs nodrošināta,
un kad vispār finansu rerormas progta-
mas izvešana būs devusi tādus rezul-
tātus, kis atjaus kapitālu apgrozības
brīvību.

NekonsolidēJi parādi un pa pīra
naudas izlaidumi.

N. Nekonsolidētu paiādu pavairošana
ar valsts bankas zīmju un Vācijas un
atsevišķo vācu valstu dažādu vērtspapīru
izlaidumu, kā arī papildu naudas izlai-
dumi ir visātrākā Isltcā jāaptur. ? Nekoa-
solidetā parāda pieaugums sākot no
reformas programas spēkastāšanās dienas
nedrīkst pārsniegt reparaciju komisijas
iepriekš noteikto skaitli, kuram piekritusi
ari vācu valdība.

*) Skaties „Vald. Vēstn.' š. g. 32. numurā.

Markas stabilizācija un naudas
reforma.

O. Marka jāstabilizē pēc iespējas ātršk
pēc programas, kādu uzstādījusi vācu
valdība un karu atzinusi reparaciju ko-
misija. Pēc šīs programas izlaist tirgū
tikai devīzes, kuras nepieciešamas, lai
uzturētu operacijaa sākumā noteikto karšu,

Stabilizācijas fonds sastādīsies no:
1.500 miljoniem zelta marku zeltā,

kuru dos valsts banka no savas skaidrās
naudas.

2.500 miljoniem zelta msrku devizēs,
kuras ņemamas uo vācu rūpniecības
aizņēmuma veidā, kā teikts paragrāfā
S zemāk.

Tiklīdz valdība un reparaciju komisija
kopēji atradīs par iespējama, ievedis
jaunu naudu, kurai bus vajadzīgais no-
drošinājums. Reparaciju komisija varēs
šimEodrošļnljumara neteikt kāda daļu
no ārkārtēja budžeta ieņēmumiem, kādu
viņa atradīs par vajadzīga.

Valsts banka an citas organi-
zācijas,

karas var piedalīties naadas reformā.

P, Visvacijas bankas statatus revidēs tā:
1) lai nodrošināta šis iestādes aagstāko

ierēdņa pilnīga neatkarība eo vāca
valdības;

2) lai izvestu garaatiju komitejas kon-
troli visas bankas operācijās, karas
kaut kāda veida attiecās uz še iz-
teikto principa pielietošanu ua uz
vācu finansu reformas programas
izvešana.

Garantiju komiteja iecels vajadzīgos
darbiniekus, kuri izdarīs kontroli un no-
teiks virias kompetences.

Ja apstākļi to prasīs — vai nu finansu
reformu programas izvešanai vai arī kāsankcijas, gadījumā, ja bankas vadīšana
pēc komisijas ieskatiem nesaskanēs ar še
izteiktiem principiem, — reparaciju ko-misija varēs prasīt, lai vācu valdība iz-pilda to statūtu pantu, kurā paredzēta
bandas akciju _ atpirkšana (rachat) pēcviņu nominālas vērtības, un nodibinātjaunu emisijas iestādi, kuras statūtus
noteiks vācu valdība saskaņā ar repara-ciju komisiju. r

Visas citas esošās vai nodibināmās
organizācijas, kūjām jāpiedalās vācufinansu politikas pārveidošanā, būs caar
saviem statatiera padotas tiem pašiemkontroles noteikumiem kā valstsbanka.

Valcfībaa darbība,
Ministru kabineta sēde

1923. g. 13 februāri.
1. Tieslietu ministrs V. Holcmanis

ziņo par Latvijas un Igaunijas robežu
komisijas darbību.

2. Apspriež satiksmes ministrijas
1923./1924. g, izdevumu budžetu.

3. Ieceļ: Antonu V e 1k m i par zem-
kopības ministra biedri.

4. Atsvabinu no amata az paša lū-
gumu sūtniecības padomnieku Maskavā
Rūdolfu Zariņu.

5. Atļauj Krievijas pavalstniekam
S. Z d r o j e v sk i in darboties valsts
Rēzeknes poļu vidusskolā un Ukraines
pavalstaiekam P. Ž e r d i darboties
valsts Daugavpils baltkrievu vidusskolā.
«n—rTMIHllll lllļl|3T»Mww«a. —^«—^—



^^ļV&cukolonisti Krlevtiā.

. flvā 13 februārī. Padomju
#**? ,-„n'ka Ziemeļkrievija nodibi-

*ikr ?tu bezzemnieku anD no fabrikām
&°\ Gādnieku kolonijas. Liels skaits,
^JSm**»~

0
P'7?US

^jrtefflbergas,

Miega sērga Krievijā.

Ma«kavā, 13. febraari. Maskavā

^jusies miega slimība. LTA.

b

Gaisa satiksme.

nerii nē, 12. februāri. Ņriorkā no-
Snāiasies gaisa satiksmes sabiedrība,

B olēmusi pasūtīt četrus gaisīgus
ieliria būvētavās Vaaja. Pirmais uo
Ļ gaiskuģiem jūnija mēnesī Fndnchs-

Jeaā nākšot gatavs, pēc kam vācu lido-

0 to pārvedīšot uz Amerika. LTA.

Notikumi Bulgārijā.

Bordo, 13. febraari. (Radio.) Bul-
gārijā notikušas pārmaiņas ministru
kabineta sastāvā. Par ministru prezi-
ieatu uu āriietu ministri paliek Starnbu-
Hnskis, Valdības politiskais virziens
paliks līdzšinējais. LTA.

Rīga.

Risas Pasētas valdes paiiņojums.

Ar 1922 gada 24. oktobra („Valdības
'Vēstaeša" 243. numura) valdības rīko-
jumu paplašinātas Rīgas pilsētas sdmi
nistraiīvās robežas, pievienojot 'Rīgas
spiisētai ar š, g. 1. janvāri Bolderajas
pagastu un daļu no Maagaļu, Dreiliņa,
Katlakalna, Bieriņu un Piņķu pagastiem

Pamatojoties uz minēto rīkojumu,
Rīgas pilsētas vaHe aizrāda, ka Rīgas
pilsētas izdotie un vel spēkā esošieobli-
gatoriskie noteikumi skaitās par salsto-
šiem arī priekš jaunpievienotiem rajo-
niem tsu jāievēro šo rajonu iedzīvoja-
jiem. Šis atgādinājums it sevišķi attie-
cas uz nodokļu maksājumiem

Tagadējā XIII. policijas iecirkņa iedzīvotaji var dābut Bolderajā, Rīgas ielā
Ks 44 (kur atvērsa Rīgas ii'sētas vaidēs
nodaļa), _ paziņojumu blankas par zirgu,
govju, cu'tu, suņu un dzīvokļu nodokļiem.
Paziņojumu blankas ar vajadzīgām ziņām
nododamas turpat Rīgas ielā Ka 44, vē
lakais līdz š g, 1. martam. Turpat jā-
pieteic ari ar nodokli apliekamie
izrīkojumi saskaņa ar Rīgas pil-
sētas domes izdotiem noteikumiem
par nodokli no izpriecām un izrīkoju-
miem Rīgas pilsētas robežās (publicēti
1922. g. 23. augustā .Valdības Vēstneša"
187.nuruurā). Izrīkojuma biļetes pa
gaidām apstempelē tikai pilsētas nodokļu
nodaļa, liela Ķēniņu ielā Jv& 5, Rīgā, kur
arī nomaksājams izrīkojumu nodoklis,

Pārējos pilsētas pašvaldības nodakļas
XIII. policijas ieeirsņa iedzīvotāji var
iemaksāt Bolderajā, Rīgas ielā Jvfe 44.

Zirga pases reģistrē tikai pilsētas
valdes nodokļa nodaļā, lielā Ķēniņu
ielā Ka 5, Rīga.

Rīgas pilsētas galva A. Andersonsf
Pilsētas sekretārs A. Pļavinskis. .

Latvijas grāmatvežu savienības valde
aizrāda, ka gadskārtēja pilna biedru sa-
pulce notiks marta sākumā, ua lūdz bie-
drus nokārtot līdz pilnai sapulcei tekošas
biedra maksas un pārreģistrēties uzdodot
savas tagadējās adresēs. Savienības birojs
atrodas_ Todlebena bulvāra te 4, dz. I uu
pagaidām atvērts Jcatru trešdiena no
Vaī līdz l/a7 vakarā.

* L<5i^f .".-M* prlekSn. palīgs
kšT„ !'-i'zsl8 di!ia ?sr nederīga,
bC /^M Jā'a F r e I m a ņ a v.
7uk L

der£eka talonu ' uz Litv. bankas

Sg™*3 . «S«n J* 43/334 ser. C
12n,m' 28 |uni '&22- «•• pat sumu
—j-~L Ks 331
2 iedrtn? P&fr Priekšnieka palīgs
nozaudē t''f ludina »at n deriž" «
n4Q; " h T

,,v,,m iek^mes pasi zem
1920 Vono Vaiņ°« pag. valdes
Weņb4';vSAnnaS Ffiča m -

pazaudft,, ?8gasta "*** izsludina par
fi un "«tertgu zirgapasi, izdotu
a&aM Pa^t^vaWes «Aleksandra
-ife^ļga 1920. g.5. martā Nr 547.
Wu slu^^

P^asta valde
atsauc

An^ita1.
)Umu,Julius Pētera d.

2?1 un kar.M, £ 8- oktobn zem Nr -
8 21 «t{! laus,bas apliecība 1920. g.
asinu &?br\zem Nr- 7688, nozau-
Nr M*- -Vaid. Vēst." 1922. g.««). 1» minētie dokumenti atrasti.

DZELZSCEĻU VIRSVALDE
izsludina a) rakstiskas konkurences s

28. februārī š. g.( us svar. ljioo daļu, 2000 kgr. celtspējas, ar bumbām 5 gab
Vioo da|u 1500 kgr. celtsp. ar bumb. 7 gab., V^daļu 1000 kgr. celtsp. ar buaib. 1 gab
10. marta i. s., uz petroleju 50 ton

2 b) Jauktu konkurenci:
24. februāri S. g„ uz lupatām 2000 kgj

Tuvākas ziņus izsn m«ter. apgād., istabā Ks 122a, no ptilkst. 12—2 dienā

Redaktora: M. Arošs.

šim numuram 6 lapas puses.

Māksla. '
Nficionalals teatrs. Trešdien, 14. fe-

braari, pulksten 7 vakari Andreja Ufjuša
iecienīta komēdija „P e 1d ē tā j a Zu-
zanna". Ceturtdien. 15. febraari, Jā«?a
Ģsrmaņa jsbilejā pirmo reizi Šekspīra
traģēdija .Hamlets" Fr. Rodes režijā
Astara Cimmermaņa dekorsUvā inscenē-
jumā. Piektdien, 16. februārī, J. Akara-
tera tautas komēdija BPieci vēji".

Teiegramas.
(Latvijas telegrāfa aģentūras ārzemju teiegme**;.

Karalaačos, 13. februārī. (Volfs.)
Ziņa par Simonaitisa valdības atkāpšanos
Klaipēdā neapstiprinās. Pēdējā bridi ra-
dušies sarežģījami, jo Simonaiths attei-
cies aiziet an dot vietu sabiedroto ap-
stiprinātai direktorijai, kamēr Klaipēdā
paiiek vinskoraisars Petinē ua franču
kgpspēks. Ostā iebraucis franču kreisers
.Voltaire".

Kopenhāgenā, 13. februārī. (D.P.B.)
Dānijas ārlietu ministrs un Soaisjas
sūtnis Kopenhāgenā vakar parakstījuši
pagaidu līguma par preču paraugu bez-
muitas ielaišanu un konvenciju par no-
ziedznieku apmaiņu. '

Londonā, 13. februārī. (Reiters)
Ķēniņš Georgs ar parasto ceremoniālu
šodien atklāja Anglijas parlamenta jauno
sesiju. Parlamenta ēkas priekšā sapul-
cējamies pablika skaļiem aplausiem an
saucieniem apsveica karali ua pazīsta-
mākos valstsvīrus.

Qter«ituf&
,.lzglitlbas Ministrijas Mēnešraksta'*

1923. g. 2. burtnīca. Izdevēja: Izglītības
ministrija. Redaktors: Teodors Zeiferts.

Saturs: P. Dreimaņa. Sabiedriski na-
cionālais audzināšanas pamats. — K. Ie-
viņa. Daži jautājumi Zviedrijas skola
dzīvē (turpinājums). — L A. Ors lat-
viešu vidusskolu skolotāju kongress. —
Dr med. E. Fērmaņa. Tuberkuloze sko-
ēsu starpā Latvija. — P. Birkeria. Raiņa

da'ļradīšanas procesa psicholoģija (turpi-
nājums) — Paļeviču Mildas. Auri Berg-
son:i revolucionārā nozīme filosofijā, —
P. Šmita. Programa tautas tredicija
krājējiem.

Ekonomists Ks 3 — 1923.g. Saturs:
1) Naudas apstākļi pirmos neatkarība»
gados no A. Kārkliņa. 2) Naudas teori-
jas beigas no i E. B. 3) Fonda
birža no E. B. 4) Koku tirgus no
E. 5) JaanBzūvei veltītā literatūra
Anglijā no E 6) Ģeodēziskie darbi
uo inž. geod. D Vanaga.

īuasisftiii rfnftdki
Kursi.

Riges hirfa, 5823 ge4a 14. februārī

100 Latvijas rbl 2,—
Amerikas doisra ..... 5,09 — 5,14
Angļa mārciņa 23,84 - 24,08
100 Francijas franki . . . .1 31.19-31.50
100 Beļģijas feankl ....27,54 — 27,82
100 Šveices iranki. ....95.54-96,51
100 Zviedrijas kronas . „ . 125.07—136.43
100 Norvēģijas krotsaa ... 94.77—S5 .73
100 Dasijfis fcrenss .... 96 26 — 97,23
100 Holandes goitfeji . . .120123 — 203,26
10000 Vādjaa markas . . .j 187—1,89
100 Somijas matkss . . ? ; ,1 13,11 — 13,38
100 igaanijss ssmkm . . ,j 1,46 — 3,50
100 liti 50,37-51,40
10000 Po«jsa rssrkss ... —-1.85
100 Čedioslovsk» faaats . . 15, )5 31
100 Haiijss liras 24,83 - 24 72
Padomes rbi —
1C krievu sella thĻ .... 23^0
Zelta (Lendonā) ņm i and ttrs

zelta
Krievijas SBdrabfi {Jļļ „ ; ; ļ J|| par 1 «fr
S, ^ neatkar, aissSn ļ 2, 2,10
20 zelta fr. 6/u Rīg. hiņ. We&-. j

ķīlu zīmes....... j —
50 jsetta fr. 6/e Rigs« pds. ki. ļ

biedr. ķiiu sime» ....I —
100 zdta fo. S°/o RJgas pfc to.'

biedr. ķīla zhsca . . . .\ ~-

Rigas btr&» komitejas kotactjas komiRijaa
ptžekSaedStājs A. K a c e t s

Zvēr. bk£a.<t rcs»kris M. Okmians.

M® M%m mim tsgUlurši kuģi
12. februāri.

Gaida, latvi.-šu tvaikonis, 331 reģ. ton. brutto, uz
Ventspili ar gabalu precēm.

Turaida, latviešu tvaikonis, 1607 reģ. ton. brutto,
tu Genti ar liniem.

Neva, angļu tvaikonis, 19Č5 seģ. ton. biuttc, uz
Mančesteri ar gabalu precēm.

13. februārī.
Elsbor?, dāņu tvaikonis, 1547 reģ. tc.n, braito, uz

Mančesseri ar kokiem
Colinton, angļu tvaikonis, 18G4 reģ. ton. brutto, iz

Ventspili ar kokiem un gabala pfecēm.
Aiex8iidra, angļu tvaikonis, 3864 reģ. ton. bniito,

uz Hulu ar kokiem ua linsēklām.

Tukuma apriņķa priekšnieka paijas
II. Iecirkni izsludina zemāk minētos
dokumentus, kūļi pieteikti par nozaudē-
tiem, par nederīgiem: 1) Latvijas pasi,
izdotu no Tukuma pilsētas policijas
priekšnieka zem Nr. 3282 uz Tatjanas
Miķeļa m. Strobel, atraitnes Grot, dzim.
Ozol, vārda; 2) Latvijas pasi, izdotu no
Cērkstei pa.?, valdes zem Nr. 285 uz
Indriķa Legzdina vārda; 3) Latvijas pasi,
Izdotu no Tukuma pils. poUc pr-ka
zem Nr.'245i uz Stumpe Edgara vārda;
4) kara Uausības apliecību, izdotu no
TukumaTalsu kara apriņķa pr-ka zem
Nr. 6979 uz Kārļa Ragozina vārda.

Nīgrandes pagasta valde izsludina par
nederīgu, kā nozaudētu, Latvijas pasi,
izdotu no šīs pag. valdes 192p. ķ. 29.
maijā zem 1* 163 uz Emilijas Kriša m.
Bergs vārda.

Nīgrandes pag.'valde izsludina par
nederīgu, kā nozaudētu, Latvijas pasi,
izdotu no šīs pag. valdes 1920. g. 31.
jūlijā zem Nr. 979, uz Alvīnes Viļā m.
Jankus v.

Suntažu pag. valde izsludina par ne-
derīgu kā nozaudētu Latvijas iekšzemes
pasi, izdota 19"0. g. no Mores pagasta
valdes uz Zelmas Andiēja Vilciņ vārda.
(Pases Nr. un izdošanas diena nav
zin mi).. 50

Liel-Straupes pagasta valde, Valmieras
apr., izsludina par nederīgiem no šīs
vāides izdttas sekošas Latvijas pases:
1) uz Martas Pētera m. Bērziņ vārda,
izd. 15*20. g. 24. aprīlī zemNr. i 94 un
2) uz Miķeļa M rtiņa d. Bērziņa vārda,
izd. 1920. g. 30. aprīlī zem Nr. 454.

Sēļu pagasta valde izsludina par ne-
derīgu, kā nozaudētu, šīs pagasta valdes
1921. g. 14. maijā zem Nr. 088 izdotu
iekšzemes pasi uz Trīnes Jāņa m. Kal ;iņ
vārda. 187

Zasas pag. valde izsludina par nede-
rīgu kā nozaudētu pasi, izdotu 1920. g.
5. maijā zem Nr. 13 no šīs pag. valdes
uz Andreja Deklava d Breimaņa vārda.

Veclaicenes pagasta valde izsludina
par nozaudētu un tādēļ nederīgu Latvi-
jas iekšzemes pasi zem Nr. 84, izdotu
no šās pagasta valdes 1920._g. 11. okt.
uz Martas Kārļa rn. Plukš vārda.

Nīgrandes pag. valde izsludina par
nederīgu, kā nozaudētu, Litvijas pasi
Nr. 832, izdotu no šīs pag. valdes 1920.
g. 23. jūlijā uz Emsta Otto d. Liepe-
nieka v. *

Nīgrandes pag. valde izsludina par
nederīgu, kā nozaudētu, kara klausības
apliecību Nr. 2445, izdotu no instruk-
toru bataljona komandiera 1921. g. 23.
martā uz Jāņa Kārļa d. Rozenbacha v.

Nīgrandes pag. valde izsludina par
nederīgiem sekošus nozaudētus doku-
mentus uz Ernsta Ēvalda d. Andersona
v.: 1) Latvijas pssi Nr. 1395, izdotu no
šis pag. valdes 1922. g. 1. decembrī;
2) kara klausības apliecību Ns 10387,
izdotu no 5. Cēsu kajn. pulka koman-
diera 1921. g. 24. nov.

Palsmanes rragasta valde izsiudina
par nederīgu, ka nozaudētu, kara klau-
sības apliecību, izdotu no jātnieku pulka
komandiera 27. oktobrī 1921. g. zem
ffe 10115 uz Zaņa Kārļa d. Matisona v.

Pazaudēta no Vijciema pagasta valdes
Pēteram Jāņa d. Beikmanitn izdota Lat-
vijas pase 14. augustā 1920. gadā zem
Ms 94; skaitīt par nederīgu.

Valmieras apriņķa 'priekšnieka palīgs
2. iecirknī izsludina par nedeūgām se-
košaz iekšzemes pase.s un karaklausības
apliecības, kuras pieteiktas par pazau-
dētām :

Latvijas pases: l) _>fe 806 uz Miķeļa
Mārtiņa d. Kreģera vārda; 2) Ns 765 uz
Marijas Jāņa m. Zvirbal vārda; 3)
Nš 2272 uz Zofijas Andreja m. Falte
vārda; 4) N° 82 uz Jāņa Toma d. Bērziņa
vārda, izditu no Sāttnes pagasta valdes;
5) Ne 384 uz Artura Pētera d. Krustiņa
vā da, izdotu no Sārmes pBgasta valde»;
6) Ns 79 uz Emmas Jāņa m. E^s vārd',
izdotu no Duntes pagasta valdes; 7)
Ns 1S8 uz Kāiļa Jēksba d. Beldau
vārda, izdotu no Katvaru pagasta valdes;
8) Ks 439 uz Pētera Jāņa d. Leimaņa
vārda, izdotu no Dunt?s pagasta valdes;
9) Ms 332 uz Kristīnes Andreja E.Zi'.kaln
vārda, izdotu no Limbažu pag. valdes;
10) >6 133 uz Klāras Mārtiņam. Arst v.,
izdotu no Braslavas pagasta valdes;
11) Nš 174 uz Jāņa Indriķa d. Plūme
vārda, izdotu no Lādes pagasta valdes;
12) NiJ58 uz Kārļa Mārtiņa d Loš-
maņa vārda, izdotu no Pcciema pagasta
valdes; 13) i& 106 uz Richarda Jāņa d.
Zelkas v., izd. no Lādes pagasta valdes.

14) Kara klausības apliecības: Ks 3:46
uz Eduarda Jāņa d. Miķelsona v rda,
izdo'.u no Valmieras apriņķa kara pr-ka
un 15) .Ns 3190 uz Oskara Prange vārda,
izdotu no II. Ventspils pulka koman-
diera 1921. g.

Ķēču pag. valde u^ludina par nede-
rīgu Latvijas iekšzemes pasi, izdotu no
Ķēču pagasta valdes 19. aug. 1921. g.
Nš 610 uz Kārļa Miķeļa d. Bērziņa v.,
kuru vi^š nozaudējis.

Viļakas pagasta valde izsludina par
nederīgu nozaudētu Latvijas pasi, izd.
no šīs pag. valdes 16. oktobrī 1920. g.
zem N> 3393/1462 uz Kokoreviča, Ste-
pana Meikula vārda.

Rozentovas pagasta valde izsludina
par nederīgu, kā nozaudētu, apliecību
sabiedrisku iestāžu darbiniekam (dzelzs-
ceļniekam) , izdotu no Rēzeknes kara
apr. pārvaldes 192!. g. 2!. februārī zem
Nr. 844, uz pilsoņa Liiantija Kirila d.
Nikonova vārda, dz. 1896. g.

Ventspils apriņķa priekšnieka palīgs
izsludina par nederīgu kap klausības
apliecību, izdotu no Rīgas pils. koman-
danta 1920. g. 23. aprilī zem K? 3469
Vasiļijam Makarova d. Jančukam.

Latviešu Lauksaimnieku
Ekonomiska Sab edrība

izsludina, ka no viņas uz Ernsta Ozoliņa
vārda 1910. g. J. jūlijā izdotā paija
Nr. 0924 par 100 cara rbļ., 1907. g.
1. aprilī uz Otto MeŽaka vārda izdotai
un 1909. g. _30. septembrī Ernstam Ozo-
liņam cedetās četras paijas Nr.Nr. 682,
683, 684, 685, katra 100 cara rbļ.,
Nr. 80 par 500 cara rbļ. un trīs paijas
Nr. 92, 9», 97, katra par 1000 cara rbļ.,
ir pieteiktas par nozaudētām un skaita-
mas par nederīgām.

Ventspils apriņķa priekšnieka palīgs
1. iec. izsludina par nederīgu, kā no-
zaudētu kara klausibas apliecību, izdotu
no 5. Cēsu kājnieku pulka komandiera
1922. g. 17. nurtā zem Ks 16493, uz
Niesena Soracha Rozenšteina vaīda.

Daugavpils apriņķa priekšnieka palīgs
1. iecirknī izsludina par nederīgu, kā
nozaudētu, iekšzemes pasi, izdotu no
Daugavpils apr. Izabelinas pag. valdes
1921. g. 13. janvārī zem Ks '936, uz
Jāņa Jāņa d. Lipina vārda.

Viļakas pag. valde izsludina par ne-
zaudētām un nederīgām: I) zirgu pasi
Ks 686, _ izdotu no Viļakas pag. valdes
3. jūnijā 1920. g., uz Augusta Josipad.
L o g i n a vārda un 2) Latvijas pasi
Ks 10582/4432, kdotu no Viļakas pag.
valdes 21. maija 192j. g., uz Franča
Tadeuša d. Logina vāj-da. ,N° 406.

Ruzlsas ppgasia vaids izsludina p.tr
nederīgiem rekošus pazaudētus doku-
mentus: 1) atvaļinājuma apliecību
Nr. 58329, izdotu no 3. r^težsargu p.
k-ra W2'i. g 9. martā uz Markela Tro-
fimova *> ārda; 2) kara klausības apliecību
Nr. 12331, izdotu 1921. g. 6. novembrī
no Rēzekne* kara apr. pr-ka uz Pētera
Vasilija d. Bogdanova vārda; 3) a!va-
ļinājuma apliecību

^
Nr. 7.%39, izdotu

1S22. g. 22. marta no Rēzeknes kara
*pr. pr-ka uz Igora Jermolrja d. Rogf-
zina vārda; 4) zirga pasi Nr. 266, izdotu
1920. g. no Ružinas pag. valdes uz
Jupsta Nikolaja d. Lebedeva vārda;
5) zirga pasi Nr. 81 izdotu '921. g.
no Ružinas pag. valdes uz Valerjana
Zadvinska vārda ^B) iekšzemes pase
Nr. 6988, izdotu ^H6. g. no Rēzeknes
apr. 3. iec. pol. pr-ka uz Saveiija Jero-
feja d. Kolosova vārda; 7) iekšzemes
pasi Nr. 6642, izdota ':9*„0. g. no Rē-
zeknes apr. 3. iec pol. pr-kn uz Jelen's
Jevstafija m. Koz'ovas vārd.i; 8) iekš-
zemes pasi Nr. 3713, izdotu 1920. g. no
Rēzeknes apr. 3. iec. pol. pr-'<a uz Agapa
Kirilla d. Volkova v.; 9) iekšzemes pasi
Nr. 5332, izdotu no Rēzeknes apr. 3. iec.
pol. pr-ka uz Lindvizēs Mateisa m.
Laizan vārda; 10) ?irga pasi Nr. 178,
izdotu 1920. g. no Ružinas pag. valdes
uz Antona Petra d. Vzlenika vārda.

iipnas virsmežniecība

pārdos torsos
3. maru 1923. i Llpnas drsmeZnledUos telei,

Llpiis muižā,
molu mmk9 numurētus kokus.
ii

~~~~

sz i
I Iecirkņa mežniecība. ?§| Kvartāls.|» ĶĶ

I I žt I"
1 II. iec. Katešu mežniec. Katlešu Ks 1 Ks 63 161 615
* . Ks 3 Nš 11 297 1117
] . Ks 3 Ks 12 305 1417
* „, . Ks 3 Ks 13 130 493
j> I»- iec. Zanogu mežniec. Zukovas Ks 3 N>. 4 80 268
' . . J* 3 1* 7 280 944

Ks 3 «6 9 70 194
1 . Ks 3 Ns 12 238 793

1 ... . J* 3 Ks13 131 495
*« lv. iec. Kacanovas mežn. Rjascevas Ks 4 KsKsu. 10 200 594

Trfff°Hi-i!S!isie8 plksl - 12 dien5. Solīšana notiks mutiski un slēgtās aploksnēs.

Sh*
ūaHt>niekiem pirms torgu iesākšanas jāiemaksā torgu komisijai 10°/o dro-«is naudas no nosolāmo vienību vērtības. Rakstiskie piedāvājumi apliekami ar*0 sant. zirnognodokli. 1

Tuvākas ziņsa izsniedz virsmežniecības kanclējž un iecirkņu mežziņi.
______ Llpnas virsmeznistiba.



Paziņojums.
Finansu ministrs S. g. 31. janvāri

apstiprinājis:

Baltijas koliipiias ato. saU.
statūtu 7. paragrāfa grozījumu, pec kura
sabiedrībai piešķirtas tiesības izlaist
SCO jaunas akcijas par kopzuma
100.000 latiem. Grozītais paragrāfs
akan: Sabiedrības pamata kapitāls lī-
dzinās 200.000 zelta latiem, kuri sadaļas
1000 akcijās par 200 zelta latiem katra.

Grozījums apstiprināts ar note kurnu,
ka jaunizlaižamās 500 akcijas sazīmē-
jamas pusgada laika pec Šī statūtu
groi'ījuma apstiprināšanas dienas un
pilnīgi samaksājamas viena gadalaikā
pec tam, kad atklāta parakstīšanās uz
šīm akcijām.

Tirdzn. unb. n.priekšu, p. V. Gailīts.
Revidents A. Zalpeters.

tiesa sļiinļjaffli.
Rīgas apgabali priekšsēdētājs,
pamatojoties uz Noi pag. noteik. 10. p
(kriev. piln. lik. kr. 1867. g. J* 91),
uzaicina visas personas, kuras vēlas
ieņemt

vakanto notāra vistu
C e s u pilsētā un kuras izpilda Not. lik
5. un turpmākos pantos paredzētas pra-
sības, pieteikties pie tiesas priekšsēdētāja,
iesniedzot attiecīgus dokumentus, viena
mēneša laikā, no šī sludināj. iespieš.
dienas .Vaid. Vēstnesī*.

Rīgā, 12. februārī 1923. g.
Rīgas apgabali, priekšs. Būmanis

Sekretārs O. Blumbergs.

Rīgas apgabali 3. civiinodaļa,
saskaņā ar civ. proc. lik. 1958. p., ar šo
paziņo, ka 20. februāri 1923. a. minētās
audaļas atklāta tiesas sēdē attaisīs
un nolasīs 4. janvāri 1923. g., Rīga mir,
Kārļa Jāņa d Klašu p, alias Klason no-
tarielo testamentu.

Rīgā, 10. februāri 1923. g. LJ6
Priekšsēdētāja v. A. V e i d n e r s.

Sekretārs A. Kalve.

līgas appMItiess 3. iec. pritfan
S. Terpilovkis paziņo, ka 20.feb-
ruārī 1923. g., pulksten 10 rītā, Rīgā,
Bruņinieku ielā Ks 28, dz. 42, p a r d o s
Ottilijas Jakobson kustamo mantu,
sastāvošu no mēbelēm un novērtētu par
12,150 rbļ.

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

Tiesu pristavs S. Terpilovskis.

Rīgas apgt. 4. iec. tiesas pristavs
O. Jankovskis paziņo, ka 24. f ebr.
i. s, pulksten 11 rītā, Rīga, Suvorova
ielā Ks 12, dz. 2, pārdos Jāņa Dln-
valda kustamo mantu, sastāvošu no
ozola koka rakstāmgalda, lenkrēsla, trimo
spoguļa un di, novērtētu par 11,500 r.

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

Tiesas pristavs Q. Jankovskis.

Rīgasapgt.4. iec. tiesas pristavs
O. Jankovskis paziņo, ka 23. fe-
bruāri 1923, g., pulksten 10 rīta.Rīgā,
Suvorova iela Nš 10, dz. 4, pārdos
Žano Gincburga kustamu _ mantu,
sastāvošu no dažādām mēbelēm, no-
vērtētu par 45,000 rbļ.

Izzināt sarakstu, novērtejumu,_ ka ari
apskatīt pārdodamo mantu varēs pār-
došanas dienā uz vietas.

Tiesas pristavs O. Jankovskis.

Rīgas apgt. 4. iec. tiesas pristavs
O. Jankovskis paziņo, ka 27. fe-
bruāri 1923. 8> pulksten II rītai, Rīgā,
m. N metņu ielā Nš 9, bodē, pārdo>
uz otriem toTSlesn Eduarda un Jāņa
Riekstiņa kustamu mantu, sastāvošu
no bodes ietaises un dažādām kolonial
precēm, novērtēta par 38.257 rbļ. 40 kap.

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

Tiesas pristavs O Jankovskis.

Taisa lec, miertiesnesis,
nz civ. proc. lik. 2011., 20 2, 2014., un
2019. p. p. pamata paziņo, kā pec 3. no-
vembri 1921. g. Mērsraga Kārkliņos,
Talsu apr., minišā Anša Meļķa dēli
Aunlņa ir atklājies mantojums un uzai-
cina visus, kam būru uz šo mantojumu,
vai sakarā ar to kādas tiesības, kā manti-
niekiem, tegatarijiem, fideikomisariem.
kreditoriem un 1.t„ pieteikt savas tie-
sības minē am miert t snesim vņa ka-
m rā, Te Īsos, «Sīgas ielā Ks 2,
sešu mene stT laika, skaitot
no šī sludinājuma iespiešanas dienas
.Valdīt-as Vēstnesī*, ar piedraudi, ka
noteiktā laikā ne pieteikušies tiks ieskaitīti
kā savas tiesības zaudē uši

Taisos, 31. decemnri 1922 g. N> 18

Miertiesnegis (parakīts).

l«5?!ļ<2s universitātes legirimaciias
kartiņa Jfe 5543 uz Kar|a Strauta
vārda cazaiid? a un ar šo tiek izsJudi-
ašta par nederīgu.

Valkas apr pr-kapal.Vecgulbenē
izsludina par nederīgu, kā nozaudētu,
Latv. iekšzemes pasi Ks 1107, izd. no
Gaujenes pag. valdes 16. nov. 1920. g.
az Em īlijas Pētera irt. Egle v.

Jaooiaplā pagasta tiesa.
Taisu apriņķī, pamatodamās uz savu
i. g. 25. janvāra lēmumu un pag. tiesu
ustava 2. daļas 220—224. un 231. pan-
tiem, ar šo uzaicina 1919. g. miruša
launpagasta Ks 89, zem nosaukuma
..Kazlmovo" mājas īpašnieka Trofima
Emeljaņa dēla Marudlna mantiniekus
un parāda devējus, pieteikt savas tlesī
bas nn prasības šai pag. tiesai sešu
mēnešu laika, skaitot no šī sludi-
nājuma iespiešanas .Valdības Vēstnesī"
trešo reizi.

Vēlāk pieteiktas tiesības un prasības
netiks atzītas.

Jaunpagastā, 25. janverī 1923. g.

Tiesas priekšsēdētājs K R i e k s t i ņ š.
1 Darbvedis P. Laukmans.

..,...., g|^
Paziņojami

Latvijas JāBDiims savienības I*orplzātijas valit.
pamatojoties uz piinas sapulces lēa
14. janvārī š. g., dara vispii
zināmu, ka ar Remtes patērētāju b
.Darba G:iba% 26'. septembri 'l9K
noslēgtais līgums par atsacīšanos
Remtes bij. manēžas ēkss pai It
pēdējai ar šo

tiek anulēts
un Latv. Jaun. Sav. Remtes orgjnta
patur savas tiesības ik minēti! &
pieiķirīanu kopa ar Raiņa Kluba l
tes nodaļu aiz sevis.

Rentē, 23. janvāri 1923. g,
Priekšsēdētājs Ž Sttinciti

Sekrēta» Videnieh

«Pila ielu iiZnifiits Cēsīs,
Gaujas ielā Ks 26,

izdēs ilpijli
rakst. un mutiskā sacens. (ar pēctorg)
1) 19. februāri i. g., puikst II diVnā,

1046 k. m. grants piev uz Rucas-Bum-
buru grants ceļa. Droš. nauda 50 Ls

2) 19 februāri i, g„ puikst 12 dienā
436,10 k. m. grants pievešanu uz
Cesu-Raiskuma grants ceļa. Drošības
naudas 30 Ls. l

Tuvākss ziņas kanclejā katru dienu
no puikst. 10—14. i

i

Subates pilsētas valde
izdos 24. februārī S. g.. pulksi. 12 dienā,
pilsētas valdes telpts mutiskos un rakst.

torsos
mszākprasitājiem piUnas ebreju pamat-
sko'as ek*s pārbūves un pie laiviešu-krievu pamatskolas ēkas pieblīvēs darbus

Pirms torgu sākšanas jāiemaksā 300 Lsdrosibss nmdas.
Tuvākas ziņas pilsētas valdē no pīkst

9—3 diena. j
Pilsētas valdes priekšs. (paraksts).

Sekretms V. Min k e v i č.

D ūtrupe.
Pārrāti ļoti»., uz valdības rīkojuma parKora laiku mfntu un muižu atsavinātomvenfam likvidēšanu , paziņoju, kr27. februāri 19 3. « * '

Jiias apr. laists znji \m\m telpā?,
atfcii.«-i:^- .Pārdosatklgtā vairāksolīšanā:

II 2 koka l«,vas, .atiodošas Jumprava
mūža, *

2)lto a'us vezuma svarus , atrodošo-Ozctu mt'ižā
Tņvčkas zņas dabūjamas apriņķa

dienu no&l 3
,nSpekC 'kancle Jā. katru

R'feas a priņķa II. rajona valsts zemju
pārzinis J. Rudzīts.

-

In ItslMi sisini.
Ulla Bittli imssmti

dažādu maksājumu piedzinējs paziņo,
ka 22. februārī 1923. g- pulksten 2
dienā, Rīgā, Teātra iela Ks H, dz. 1,
pārdos vairāksolīšana Joiefn
Fišmana kustamo mantu, novērtētu
par 126,898 rbļ. 80 kap., un sastāvošu
no -_ zivokļa iekirtas, dēj viņa procen-
tuālā peļņas nodokļa segšanas par
1921. g.

Rīgā, 11. februārī 1923 g.
Piedzinējs .1. V a i v a d s.

L iķu pagasta valdei
(Valmieras apriņķī) vajadzīgi

diplomēta

veciifļ
Kandidātes tiek lūgtas pieteikta»

20. faferasrlm 1923. g., pie m
padomes vai ierasties min. dienā pff
aīgt, līdzi ņemot dokumentus. ;

Alga pšc vienošanas ar brīvu «ii»,
apkurināšanu un apg»ismošar,a

Pagasta priekšnieks P»tiļ
2 Darbvedis Reijivaljļu

BraaKļfl (Uo apr.) mmm
satiīioiEiiialliissittiii

sasauc kārtēlu

pilnols»i
1. marta š. g., puikst. 10 riiā, K«ļ
pagasta namā.

Dienas kārtības JtsHg*
1) Sapulces darbinieku velj^U
2) Statūtu grozīšana nn W«P

3) Gada pārskats un re»»*» *ļ
sijas ziņojumi.

4) Budž'ts uz 1923. g. uf
5) Valdes locekļa un «nu»

sijas vēleša:,a. .
6) Priekšlikumi un jaut'jumi.

Kraukļos. 9. februāri 1923, i-
^ ļ

m nttl Brg}}

m ie * j
sasauc 27. februāri ®2*-%0
2 dienā, kase» telp««. «f *£& '.
kārtību: 1) P<-*»

E 2if
1922. g un revidenta»Wg
i.dslīšana. 3' Budžeti 1»W

cer.tu nottikšana 1SZJ. ^.f
grozīšana. 6)Dafcdi»*°J'hkumi. 7) Vēlēšanas. ?k ,«

Ja uz pirmo sapulci «^A
;0 § roteiitais gjijļ

«
^jjļ

bi dru skaits, tad flU ' m
notifcs turpat ». f"8f,a

jB*ļ
puH«stt^i_6j?a]saTa ^_ ______-gkl

Na^Oirt**^3rreldlen. 14. «""?jLL^
@eMētm***S*f'
Caturtdleii. 15.^T^i '

gandri*' i

^^^^BĴBBBK^^B^^B^UB^^^^^^^^^*^^^^^^

Finansu ministrs apstiprināja š. g. 6. februāri,

pār- no liii ipliianasakisii
„M$as Unions"

statuty grozījumu, kas pieņemts 1923. gada
3. februāra sabiedrības pilnā akcionāru sapulce,
saskaņā ar ko sabiedrības pamatkapitāls pār-
vērtēts uz

200,000 latiem,
ļ/ges Sadalās

1000 akcijās, par Z00 latiem Katru,
grozot statūtu 8. paragrāfu.

Nītaures virsmežniecība
pārdos otrreizējā

vairāksolīšanā
(par pazeminātu novērtējumu) 24. februāri 1923. fjadā »

pulksten 12 dienā, Nītaures pagasta valdes telpās,

sagatavotu dedzināmu malku,
1 aršinil garu, atrodošos Nītaures iecirkņa mežniecībā,

Nītaures apgaitā.

Vienību Suea Daudzums Pārdošanas cena

Nš?& kubik asīs ;Ls

1 Apse 3 58,11
2 Apse, bērzs 3 62; 8

- 3 . . 3"/» 84,88
4 Apse 37* 66,34
5 . 2/w 53,59
6 . 8»/ts 67,11
7 A»se, bērzs 9/3 200,92
8 Apse 10 193,72
9 Apse, bērzs 37« 66,48

10 . 3 . 59,00
11 . . 3 62,08
12 . . 3/ia 74,29

Solīšana — mutiski un slēgtās aploksnēs.
Torgos jāiemaksā 10°/o drošības naudas no apvērtēšanas surans.
Tuvākas ziņas izsniedz virsmežniecības kanclejā, Nītaures muižā.
Nītaurē, 10. februāri 1923. g.

Nītaures virsmežniecība.

BOLVU virsmežniecība
22. februāri 1923. gM pulksten 10 dienā, virsmežniecības
kanclejā —

pārdos torsos
sekošu gatavu malku:

1) Pie Sitas-Aleksendropoles dzelzsceļa dambja 6 verstis no sliežu
galiem, apmēram 130 kub. asis aršīnmalku ā Ls 12 knb. asī.

2) Aleksandropole* iecirkņa mežniecībā, mežsarga Franča apgaitā,
apmēram 110 kub. asis 7' garu malku ž Ls 9

3) Turpat, mežsarga Melberga apgaitā, apmēram 220 kub. asis
7' garu malku ā Ls 9

4) Turpat, mežsarga Bankas apgaitā, apmēram 160 kub asis
T garu malku ā Ls 9

Torgi notiks mutiski un slēgtās aploksnēs. Torgos tiks pielaisti un pie-
dāvājami atzīti no personai, kuras iemaksās torgu komisijai 10°/9 no piedāvātāssumas. Tuvškas ziņas virsmežniecības kancle;a.

Bofvu virsmežniecība.

TnOfil taW« «^JiHīliasliBiIeir
? Va# B^s VJ I ? Ventspili, Lielā prosp. Ns 2 .7. marti i. g., pl. 12 d.

pfirdos noplēšanai mutiska un rakstisks vajrž ksolBanā bij. Ventspils sānatoriju fku komplekso, strāvošu no-
1) 4dzī*elamSm fikām, 2) 7 dažādam salrrniec.ēkām vn 3) 1 lOrm lieveņaun atr.do-;os Ventspils, jūrmala 5 verstē w šaursliežu ceļa VentspiU - Dund^s ?
-. . ,^-PI'^''raksolīsfnā par atsevišķim vienībām, un torcus sēks noeku tai sētas vērtības. 6 M no ;

t~. ,'! 'f8h' Idzd8 'tEie 1̂ m torgu dienā līdz pirikst. 12
dienā, jāiemaksā itorgu ktmiMjsi drcsibžs naud« 10 "o apmērā* no taksētās vērtības kura «mi,

BcsoJīfenss gadijaicā jārapt dina lids 10<>/0 no nosolītās " nw " ' f Suma

Raksttki MedļTiind, nomarsiti ar ?0 sant. HmognodoMi, slēgtās ar 'loksnes n uzr.r .Uz Vertspils ssnat. eku vairāksolīŠRnu 7 mistā 1923 o- 7,,3,.LateevHM katrai ēkai solāmo ceru, un aitiecīgu drošības aaudu UX aV-mē,?nepiedāvātas kopsumas, iesniedza: i līdz torgu sākumam. P noi

buIvJ^fdz 'T'nopSt. T-^TvTCi
^
VenīfĀ/

811 '^^
kanclejā . darba laikā. 3 ' ^^

jg
ggļgggg»')

ieapiacte vants JlposnUijā.

.
Kara iitt saluši ii n$

pārdos mutiskos torgos vairaksoīitoiin.
o* februārī 1923. g., pulksten 10, noliktavas vecu manta nodaļā d - *1
ielā Ks 100, sekošas kaaspēkam nevaļadzlgas un vecas rnm^S

1. Dažādus saimniecības piederumus, ka: galdus skapjus , iampa\
ķēķus glāžu burkas, rokas kafijas dzirnaviņas, šujmašinas un cjt ' **%

2. Dažādus galdnieka darba rikus.
3. Kažoka lupatas . ? . a»
4. Dažādu lupatu atkritumus .W»n
5 Dažādu ādu atkritumus un atgriezumus »wo

6. Maisu lupstas S" ,
7. Nāinas un kokvilnas lupatas % g»
8. Zābakus coiietotus ! ls» '
9. Gumijas galošas _ "ļ ,

10. Unu dziju galus j' ,
11. Spieķus M ?
12. Papīra atkritumus j" »

Mantas apskatāmas katra dienu, izņeirot svinamās dienas , no 0
līdz 15, kora saimniecības galvenās mantu noliktavas, vecu mantu neto £/
Marijas ielā Nš 100. _ (,'«ti

Torgu noteikumi un sīks pārdodamo mantu saraksts uzzināmi nniiiw
kanclejā. Citadelē, M 5 a, Pētera- Pāvilai nn M.ķeļa ielas stffrī, kab^T!
izņemot svinamās dienas, no pulksten 9—15. "?

1 Noliktavas priekšnieks, kapteinis (paraksts»

R

*

DZELZSCEĻU VISVALDEI
vajadzīgi mežu cirtēji un tgdiji

Tuvākas ziņas izsniedz un pieteikties var: dzelzsceļu virsvaldē, istaba r
pie inž. J. Jēriņa. Usmā, pie meža darbu vadītāja E. Skalberģa ,fcwļ
pie IV. raj. priekšnieka T. Vinša. Liepājā, pie V. raj. priekšn. p. Velde

Dzelzsceļu virsvalde dod pēc Iespējas dzīvokļus un brīvbiļete no to,
vietss uz darba vietu, turp un atpakaļ, ikkatras divas nedēļas vienu reizi



Vaivodu pag. valde, Rēzeknes apr,
izsmdina par nederīgiem, kā nezaudētus,
s košus dokumentus:

1) iekšz. pasi, izd. no šīs pag. valdes
1921. g. zem Ns 1529, uz Konstanti m
Zilošs V.;

2) iekšz. pasi, izd. no Šīs pag. valdes
zem Ks 567, uz Viktora Rovnoviča v.;

3) iekšz. pasi, izd. no šīs pag. valdes
zem Ks 809, uz Burcmuižas miesta pils.
Jezupa Staņislava d. Grizana v., apl:e
čību w. ta paša vārda, izd. no Latvijas
divīzijas zem Ns 945, apliccibu no Rē-
zeknes karantīnai zem Ks 16815 un ap-
liecību izd. no Ludzas kara apr. pr-ka
zem Ks 8282;

4) iekšz. pasi, izd. no šis pag. valdes
1921. g. zem Ks 1111, uz Elenas Ermo-
laja m. Lipinās v.;

5) iekšz. pas i , izd. no šīs pag. valdes
1921. g. zem Ks 1596, uz Eduarda Koz-
nura d. Audžana v.;

6) zirga pasi, izd. no šīs pag. valdes
1921. g. zem Ks 979, uz Nikona Jā-
zepa d, Dubrovska v. 2069

Mēru pag, vaida izsludina par no-
zaudētu un tamdēļ nederīgu no viņas
1920. g. 28. oktobrī zem Ks 204, izd.
Latv. iekšz. pasi uz Annas Friča meitas
Zariņ v. 26

Valtenbsrgu pag. valde ar šo izslu-
dina par nederīgiem sekošus nozaudētus
dokumentus uz Kārļa Rkša v:

1) katakiaus apl, izd. no Valmieras
kara apt. pr-ka zem Ks M/4;

2) Latv. iekšz. pasi, izd. no Valten-
berģu pag. valdes 1921. g. 18. maitā
zmi K» 834.

ligai apriņķa priekšnieka pailgs ii. iec.
izsludina par nederīgiem sekošus doku-
mentus, kuri p'eteiktl par nozaudētiem:

1) Latv. pasi zem Ks 1623, izd. 9 jua,
1921. g. no Rīgas apr, pr-ka pal. II. iec.
uz Idas Osvalda m. Luuze v.;

2) Latv. pļsi zem Ks444, izd. 28. sept.
1920. g. no Rīgas apr. pr-ka pal. II. iec.
uz Miķeļa Jēkaba d. Veidis v.;

3) Latv. pasi zem Ks 2685, izd. 3. sept,
1921. g. no Rīgas apr. pr-ka pal. II. iec.

uz Pētera Kārļa d. Mardaka v.;
4) Latv. pasi zem Ks 2701, izd 5. sept.

1921. g. no Rīgas apr. pr-ka pai. II. iec.
uz Mārtiņa Mārtiņa d. Ozoliņa v.;

5) apliecību zem Ks _ 9, izd. 13. janv.
1921. ģ. no Vācijas sūtn. uz Austrijas
pavalstnieces Viiheimines Augusta m.
Veblsher v;

6) Latv. pasi zem Nš 584, izd. no
Sējas pag. valdes uz Augusta Miķeļa d.
Veinberga v.;

7) Latv. pasi zem Nš 325, izd,
19. maita 1920. g. no Bīriņu pag. valdes
uz Annas Jā a m. Brēman v.;

8) Latv. pasi zem Ks 88149, izd.
9. febr. 1920. g. uz Emīlijas Mārtiņa m.
ftamš v„ no Rīgas II. pol iec. pr-ka.;

9) Latv. pasi zem Ks 182395, izd.
13. okt, 1921. g. no Rīgas prefektūras
uz Arvida Jāņa d. Racka v;

10) Latv. pasi zem Ks 103, izd.
22. aprilī 1920. g. no Lielstraupes pag.
valdes, uz Jūlas Indriķa m. Vītol v.;

11) Latv. pasi zem 377, izd 19. martā
1920. g. no Krimuldas pag. valdes uz
Jāņa Kārļa d. Krūze vārda;

12) Latv. pasi zem Nš 606, izd 4. jun.
1920. g. no Krimuldas pag. valdes, uz
Elvīras Pētera m. Tiller v;

13) Latv. pasi zem Ks 17182, Izd.
13. nov. 1919. g. no Rīgas VII pol. iec.
pr-ka uz Līzas Teņa m Zdpauš v.;

14) Latv. pasi zem Nš 3321, izd. no
Rīgas IV. po'ic. iec. pr-ka 31 okt.
1919. g. un izrakstu no Paltmales pag.
dzimtssarakstu nodaļas reģistr. gtām.
Nš 33, 13. okt. 1922. g. uz Eduarda
Jāņa d, Leitmaņa v;

15) Latv. pasi zem Ns 205408, izd.
16. maiji 1922. g. no Rīgas prefektūras
un kara klausības apliecību Ns 60859.
zd. 7. martā 1922. g. no Rīgas kara
apr. pr-ka uz Artura Jāņa d. Trīziņa v.;

16) Latv. pasi zem Ns 1355, Izd,
16. nov. 1920. g. no Skultes pag. valdes
uz M ķeļa Jāņa d. Rumpe v.;

17) Lātv. pasi zem Nš 66915, Izd.
28. janv. 1920, g. no Rīgas V. poļ. iec.
pr-ka uz Jāņa Augusta d. Ploriņa v.;

18) aizsargu apliecību, izd. 28. febr,
1922. g zem Ks 1129/1 no Rīgas apr,
pr-ka uz Andreja Jāņi d Liepiņa v.;

19) zl-ga pasi zem Ne 111, izd.
17. janv. 19 0. g. no Turaidas pag.
vsldes uz Jāņa Jāņa d. D eimaņa v.;

20) Latv. pasi zem Nš 173119 4. jut.
1921. g, izd. no Rīgas prefektūras uz
Jāņa Ādama d. Vīziņa v.;

21) Latv. pasi zem Nš 660, izd. 26. apr.
1920. g. no Mālpils pag. valdes uz

Ernesta Voldemāra Jura d. Linde v.;
22) zirga pasi zem Nš 97, izd.

17. iebr, 1920. g. no Mālpils pag. valdes
uz Kristīnes Lindes v.;

23) zirga pasi (Nš un datums nezin.),
izd". no Ludzas pilsētas valdes, kura caur
zirga pārdošanu 27. aug. 1922. g. pāf-
rakstīta uz Ernsta Jura d. Lindes v.

Rigaā apgabaltiesas 3, civilnod
w dv. tics. lik. 2011.. 2014. un 2019
21 «,.£"!?'« Pfizi(?0' ka P& 1920. g.
iIB „lR;«n,ifuSās I r e n e s
lac ix

m" 0 Včarov . dz.
azaViJ. ' ir nMm mantojums, un

Nu vai^i?-*' ksm il UI fa Bianto

fctlW5 d!toriea» «• t. t, pieteikt šis
«esai .leme&» teika minētai

'«PieC'dicUs. "° EAwib

^«SaS(^-! "cpieteiks, tad
Z~ , SIS t,es'bas īdējušas.«M. 1. tebtusrt ^w lfJ03

Priekšsēdētāja v. Veidaers.
r~

-__SetoetaH
A. Kalve.

«r^?,tie8a3 & <**»«
R^*fr »

«??? »??? p-p-
iallji SlgaW« Si0 ka..P«: '920. g 31.
Miķeļa 3 &* 'Kimelos" mir. Teņa
?» Mata». tS"," miis menlcjul
v«aksra ,, fn 5 « io mantojums
^m. £ttL«!i*ibas kS «antuise-
b«oitonen1un',? ^«'komlsarijiem.
«'Retai titisi Ji " '2«škt šīs tiesības
BoaiadlrSi^S 1 me,!eiB tan

* «taitoi

«««šā uzrādīts -f" »» «svas tiesības
M«Uii ks «u "?'* «Pateikt, tad

' «5tt l iv Uesibas ««««eiuSM.? ' februāri 1923 g. m 1392Pn
*»*J v. veidne ra.

^kreisu A. Kalve.

Rigas apgabali 3. civilnodaļa
uz civ. nes. lik. 2011., 2014. an 2019.
pp. pamata paziņo, ka pēc 1917. g.
2. septembri Veismaņu pagastā mirušā
Jāņa Kārļa dēla Lielvaloda ir at-
klāts mantojums, un uzaicina, kam Ir uz
io mantojumu, vai sakarā ar to tiesības
kā mantiniekiem, legatarijiem, fideikorni-
sarijiem, kreditoriem un t. t., pieteikt
līs tiesības minētai tiesai sešu mē-
nešu laikā, skaitot no šī sludinājuma
Iespiešanas dienas.

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

Rīgā, 1. februāri 1923. g. Nt 1374
Priekšsēd. v. Veidners.

_____ Sekretārs A. Kalve.

Rigas apgabali 3. civilnodaļa
w civ. ties. lik. 2011., 2014. un 2019.
P-p. pamata paziņo, ka pēc 1920. g.
29. jūlijā Limbažos mirušās Kristīnes
Elizabetes Fridricha meitas Bergman,
dzim. Bergleldt, ir atklāts manto-
urrs un uzaicina, kam ir uz šo manto-
jamu, vai sakarā ar to tiesības kā
mantiniekiem, legatarijiem, fideikomisa-
BJiem, kreditoriem un t. t., pieteikt šīs
"esības minētai tiesai sešumēnešu
laika, skaitot no šī sludinājuma iespte-
lanas dienas.

Ja minētās personas savas tiesības
augša uzrādītā termiņā nepieteiks, tad
visas atzīs kā šīs tiesības zaudējušas

Rīgi, 1. februārī 1923. g. Nš 1209
Priekšsēdei, v. Veidners.

- Sekretārs A. K a 1 v e.

<—^ ^TTIhaļt 3. civilnodaļa
RigaP9f ,'j, 2014. un 2019.
I civ. **: "rJ?o U P ēc 1919. g-
?P-P, hriK» «ir«HeleneS
5. s^%K<i, dz. I- Knierim,

A«g1-f? man tojums un uzaicina,
" -jttUta ™"JinmUl vai sakara ar

k/Jb'.
"» ^-

^gntariļlern.

Io, ,«•«** (jiem kreditoriem un . t.,
f ideil o 3»sarJiern, gtaj tjesflļ

$?«Jaeš« laiki, «kaitot no šī
«ešu -L« iespiešanas dienas.
"{"iSItt Jer sonas savas tiesības

^
Sta termiņā nep ieteiks tad

augS "OJ^ §ī«esības zaudējušas.

IL"1 febmari 1923. g. II 1«1
R'g

Pr iekšsēdētāja v. Veidners.
Sskretari A- Kalve ^^

Pinas apgabali 3. civ. nod.,
R8
! ties lik- 2011-, 2014. un

S/p.p. paU pa^o, ka pēc 1919 g
īk Jariā Rīgā miruša 1 z a k a
»"'*d. F e i t es o n a

I* indSts nuntojum». un uzaicina, kam

l * k> mantojumu, vai sakara
i to «esības kā mantiniekiem,
^..?«rifiem fideikomisarijiem , kredito-
"g f1 t, pieteikt šīs tiesības

Stafli esai sešu mēnešu laikā, skaitot

Tši sludinājuma iespiešanas dienas
1minētās personas savas tiesības

.usši uzrādīti termiņā nepieteiks, tad

las atzīs kā šīs tiesības zaudējušas.

Rīgā, 1. iebruarī 1923. g. Nš 1378

Priekšsēdētāja v. Veidners.
Sekretārs A. Kaive.

Riaas apgabali 3. civilnodaļa,
B civ. ties. lik. 2011., 2014 un

1019 P.P. pamata paziņo, ka pec 1915. g.

3 septembū Rīga mirušā Otto Pukit

Ir atklāts mantojums, un uzaicina, kam
ir uz šo mantojumu, vai sakarā ai

to «esības kā mantiniekiem, legata-
rijiem, iideikomisarijiem, kreditoriem
un t. t., pieteikt šīs tiesības minētai
tiesai sešu mēnešu laikā, skaitot no šī
sludinājuma iespiešanas dienas.

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

Kigi. 1, februāri =913 g. Nš 1412
Priekšsēdētāja v. V e i d n e r s.

Sekretārs A. Kaive.

Rigas apgabaltiesas 3. civilnod.,
uz civ. ties. lik. 2011., 2014. un 2019.
p. p. pamata paziņo, ka pēc 1903. g„
6. decembrī Slokā miruša Jēkaba Pletc
ir atklāts mantojums un uzaicina, kam
ir uz šo mantoj., vai sakarā ar to,
tiesības kā mantiniekiem, legatarijiem
fideikomisarijiem, kreditoriem un t. t.,
pieteikt šīs tiesības min. tiesai sešii
nēnešu laikā, skaitot no šī sludinājums
espiešanas dienas.

Ja min. personas savss tiesības augšā
izrādītā termiņā nepieteiks, tad viņas
atzīs ki šīs tiesības zaudējušas.

Rīgā, 1. februārī 1923. g, Nš 1377
Priekšsēd. v. Veidners.

Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnod.
atklātā tiesas sēdē 1923. g. 30. janvāri
izklausīja Marijas Nikiļa m. Sturestep
lūgumu dēļ kurateja iecelšanas pa'r
prombūtnē esošā Feofenija Geldnera
mantu, nolēma: par prombūtnē esošā
Feofanija Geldner mantu iecelt kurateli,
par ko ar pavēii paziņot Rigas pils. bā-
riņu tiesai; šo lēmumu publicēt civ.
ties. lik. 1944. p. kārtībā.

Rīgā, februārī 1923. g. Nš 1385
Priekšsēd. v. A. B1 u m e n t a 1s.

Sekretārs A. Kalve.

Rigas apgabaltiesas ?. civilnod.,
atklātā tiesas sēdē !923. g. 30. janvārī
izklausīja Marijas Nikiia m. Sturestep
lūgumu dēļ kurateia iecelšanas pat
prombūtnē esošās Leonilias Popovas
mantu, nolēma: par prornoūtnē esoši
Leonilias Popovas mantu iecelt kurateli,
par ko ar pavēli paziņot Rīgas pilsētas
bāriņu tiessi; šo lēmumu publicēt civ
ties. lik. 1944. p. kārtībā.

Rīgā, 3. februāri 1923. g. Ns 1385
Priekšsēd. v. A. Blumeutals.

Sekretārs A. Kalve .

Rigas apgabali 3. civilnodaļa,
atklātā tiesas sēdē 1923. g. 30. janvārī
izklausīja Marijas Nikita m. Sturestep
lūgumu dēļ kurateia iecelšanas par
prombūtnē esošās Glafiras Gibanovas
mantu, nolēma: par prombūtnē esošās
Glafiras Gribaoovas mantu iecelt kurateli,
par ko ar pavēli paziņot Rīgas pilsētas
bāriņu tiesai; šo lēmumu publicēt civ.
ties. lik. 1944. p. kārtībā,

Rīgā, 3. februārī 1923. g, Nš 1385
Priekšsēd. v. A. B 1 u m e n t a 1 s.

Sekretārs A. Kalve.

Rigas apgabaitissas 3. civilnod.
ntkiāta tiesas sēdē 1923. g. 30. janvārī
izklausīja M.«ijas Nikita m. Sturestep
lūgumu dēļ kuMtela iecelšanas par
prombūtnē esošās Jekaterinas Rudakovas
mantu, nolēma: par prombūtnē esošās
Ekaterinas Rudakovas mantu iecēli
kurateli, par ko ar pavēli paziņot Rīgas
pilsētas bāriņu tiesai; šo lēmumu publi-
cēt c*v. ties. lik. 1954. p. kārtībā.

Rīgā, 3. februāri 19V3 g. Nš 1335
Priekšsēd. v. A. B1 u m e n t a 1s.

Sekretārs A. Kalve

Rtgas apgabali 3. civilnodaļa,
atklātā tiesas sēdē 1923. g. 30. janvāri
izklausīja Manjas Nikiti m. Sturestep
lūgumu dēļ kurateia iecelšanas pai
prombūtnē esošās Anastasijas Paretie-
menko mantu, nolēma: par prom-
būtnē esošās Anastasijas Parchomenko
mantu iecelt kurateli, par ko ar pavēli
paziņot Rīgas pihētas bāriņu tiesai; še
lēmuma publicēt civ. ties. lik. 1944. p.
kārtībā.

Rīgā, 3 februārī 1923. g. Ns 1385

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

Rigas apgabalt 3. civiin.,
atklātā tiesas sēdē 1923. g. 30. janvārī
izklausīja Marijas Nikita m. Sturestep
lūgumu dēļ kurateia iecelšanas p:;r
prombūtnē eso.ās Olgas Agapltovas
mantu, nolēma: par prombūtne esošās
Olgas Agapi:ovas mantu iecelt kurateli,
par ko ar pavēli paziņot Rigas pilsētas
bāriņu tiesai; šo lēmumu publicēt cīv.
ties. lik, 1944. p. kārtībā.

Rīga, 3. febrauī 1923. g. Nš 1385
Priekšsēd. v. A. Blumentals.

Sekretārs A. Kaive.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnod.
atklātā tiesas sēdē 1923. g. 30. janvāri
izklausīja Marijas Nikita m. Stureste.)
lūgumu dēļ kurateia iecelšanas par
prombūtnē esošā Paula Ļopiko mantu,
nolēma: par prombūtnē esošā Paula
Lopiko mantu iecelt kurateli, par ko as
pavēli paziņot Rīgas pilsētas bāriņu
tiesai; šo lēnumu publicēt civ. ties. lik
1944. p. kārtībā.

Rīgā, 3. iebruarī 1923. g. Nš 1385

Priekšsēd. v A. Blumentals.
Sekretārs A. Kalve

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnod.
atklātā fesas sēdē 13:3. g. 30. janvārī
izklausīja Marijas Nikih m. Sturestep
lūgumu dēļ kurateia iecelšanas par
prombūtnē esoša Ljubova Modina mantu,
nolēma: par prombūtnē esoša Lju-
bova Modina man^u iecelt kurateli, pai
ko u pavēli pazibot Rigas pil$ēt*s bā
riņu tiessi; šo lēmumu publicēt clv. ties.
lik. 1944. p. kārtība'.

Rīgā, 3. Iebruarī 1923. g. Nš 1385
Priekšsēd. v. A. Blumentals.

Sekretārs A. Kaive.

Rīgas apgabali 3. civilnodaļa
pamatojoties uz 1920. g. 18. marta li-
kuma pai vienīgo maksāšanas līdzekli
m _civ. proc. lik. 2060. un 2062. p. p.
evērojot Jēkaba Otto lūgumu un savu

lēmumu I923_ gada 23. janvārī paziņo,
ka lūdzējs Jēkabs Otto uz obligācijas
par 2,000 ibļ atlikumā no obligācijas
par 6,000 rbļ. pirmatnēja lieluma apstip-
rinātas vispirms 1891. g. 6. novembrī
zem Jfi 795, uz nekustama īpašuma
Rīgā, 4. hip. iec. zem zemes grāmatu
reģistra Nš 950, no kuras dzēsta 1901. g.
9. janvārī un pārvesta uz nekustama
īpašuma Rīgas 4. hip. iec. zem zemes
grāmatu reģistra Ns 1916, izd. no Rū-
dolfa Indriķa dēla Fleisnera un Emmas
Kārļa m. Fleisner pārlabu Ferdinandam
Teodora d. Engelhardam, kura pārgājusi
uz Robertu Johana d. Lozbergu, kā
blankoces'onaru, kurš viņu cedējis blanko,
— ir iemaksājis tiesas depozītā 45 latus,
dēļ augšā min. obligācijas kapitāla un
procentu dzēšanas.

iapec epgsīDaltiesas 3. civiSnodaļa
uzaicina visas personas, kurām būtu
tiesības uz augšā apradīto obligāciju,
pieteikties tiesa viena mēneša Salka,
«kaitot ao dienas, kad šis sludinājums
iespiests .Valdības Vēstnesī*, un
lizrāda, ka js šīs personas aot. laikā
nepieteiksies, parādu atzīs par dzēstu
ast ladzejsm dos tiesību prasi* hipotēkas
dzēšanu ?,«mes grāmatā.

Rīgā, 30. janvāri 1923. g. NSi 1113
Priekšsēd.' v. A. Veidners.

Sekretārs A. Kalve.

Saldus iecirkņa miertiesa,
pamatojoties uz 59., 846.—844. p. p
krim. proc. Jikuma un savu 1923. g.
28. janvāra lēmumu meklē Elni iūles d.
Dambrovskl, 16 g. vecu, piederības
vieta nav zināma, kurš tiek apvainots
uz sod. lik 5S1 p un 51. p.

Visas iestādes un personas,_ kurām
meklējamā Dombrovska tagadēja dzīves
vieta būtu zināma, tiek lūgtas paziņol
par to miertiesnesim Saldū, Sinagogas
ieli Nš la.

Miertiesnesis J. T r e i li bs.
Sekretāra v. i. (paraksts).

J©!gavas apgabaltiesa,
pamatodamās uz savu š. g. 29. jan.
aolēmumu, dara zināmu vispārībai, ka
parāds pēc obligācijas par 1835 rbļ.,
kor. 1880 g, 26. maija zem Ns 128
uz Jaunjelgavas &ļ>t., Lindes pagasta,
,Lel Pazum* mājām zem hipotēkas
>& 578,— atzīts par samaks. un lūdzējai,
valsts zemes bankai, dota
tiesība prasīt ša parāda dzēšanu zemes-
grāmatās.

Jeigavā, 30 janvāri 1923 . g. L.K?109 23
Priekšsēdētāja v. A. Laske.

Sekretārs Zand ersens.

Jelgavas apgabaltiesa,
pamatodamās uz sava 1923 g. 29. janv.
?jolēasurna, dara zināmu vispārībai,
ka parāds pēc obligācijas par 1300 r.,
soroboretas 1877. g. 2. decembrī zem
Ks 380 uz Talsu apriņķa, Zinies pa-
gasta .Celmu* mājām zem bip. Nš 647,
— atzīts par samaksātu un lūdzējai,
valsts zemes bankas, dota tie?, prasīi
iā parāds dzēšana zemes grāmatā»,

Jelgavā, 30. janvāri 1Ē?3, g. i.N* 130/?3
Priekšsēdētaja v. A. Lauke,

Sakretara Zsndtrsons.

Jeigavas apgabaltiesa
pamatodamās uz savu 1923. g. 22. jar:.
nolēmumu, dara zināmu vispārībai, ka
o&ligacija par 360a rbļ., koroborēta
1910. g. 13. aprilī zem Jfe 43 uz Baus-
kas pls. nekustamo īpašumu zem hip.
Nš 180, — atzīta par iznīcinātu un
viņas vietā lūdzējiem, mlr. Jāņa Bek-
maņa mantiniem, izsniegs minēiās obli-
gācijas norakstu, kurš stāsies nozudušā
oriģināla vietā.

Jelgavā, 23. janv. 1923. g. LNš 94/23
Priekšsēdētāja v. A. Lauke.

Sekretārs Zandersons.

Liepājas apgabaltiesa
uz sava 1923. g. 1. iebr. lēm. pam.
meklē uz sod. lik. 51., 441. un 448. pp.
apv. Oskaru Heinricha d. M ii II e r i
kura pazīšanas zīmes sekošas: 25 gadus
vecs, videja-auguma, paresns, gaišiem
matiem, apaļu seju, zilam acīm, ģērbies
kareivju drēbēs.

Katram, kam zināma Oskara
MUilera uzturas vieta, jeb kur atrodas
viņam piederoša manta, _ par to bez
kavēšanās jāpaziņo Liepājas apgabala
tiesai, vai tuvākai policijas iestādei.

Liepājā. 6. febr. 1923 g. Ns 4221.
Tiesas loceklis F. Bauce.

Sekretārs (paraksts).

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

1) Latv. pasi, iid. uo Alsviķa pagasta
valdes 1920. g- 29. decembri zem
Ks 1463, uz Olgas Alekša meitas Otoliņ
vārda;

2) Latv. pasi, izd. no Alūksnes pag.
valdes 1922. g. U. aprīlī zem Ks 1022,
uz Irmas Marijas Dāvida meitas Groziņ
vārda;

3) kafaklauj. apl. zem Ks 7304, izd.
no Valkas kafa apr pr-ka 1922. g„ uz
Juliusa Gusta' d. Kassa v. 1977

Veclaicenes pag. valde. Valkas apr.
Izsludina par nederīgu, kā nozaudētu,

Latv. iekšz. pasi, izd. no šīs pag. val-
des 1921. g. 24. septembrī zem Nš 710,
nz Otto Eduarda Alekša d. Zvejnkka
vārda.

Aizupes pag. valde, Talsu apr., iz-
sludina par uederīgam:

1) nozaudēto znga pasi uz Johana
Stārka v., izd. no šīs pag. valdes 1922. g.
20. jūnijā zem Ks 476;

2) nozaud. Latv. iekšz. pasi, izd. no
Kalvā u pag., Valmieras a;r., uz Elzas
Kārļi m. Meldei v„ 192o. g. 15. aprilī
zem Ks 58;

3) nozaud Latv. iekšz. pasi, izd. no
Katvaru pag-, Valmieras apr., uz Mar-
tas Kārļa m. Mēlder v., 19^0. g. 15. ap-
rīlī zem Nš 59;

4) nozaud. Latv. iekšz. pasi, izd. no
Katvaru pag, Valmieras apr., uz Lības
Kriša m. Meldet v., 1920. g. 15. aprilī
zem JMš 55;

5) nozaud. Latv, iekšz. pasi, izd , no
Aizapes pag. valdes, Talsu apr., uz Viļā
Kārļa d. Finkenlusa v., 1920. g. iO,
maijā zem .Ns 111.

Landskoronas pag. valde izsludina
par nederīgiem sekošus, par pazaudē-
tiem pieteiktus dokumentus:

1) Latv. iekšz. pasi, izd. no Šīs pag.
valdes zem Nš 2259, uz Ziisraunja
Antona d. Matuseviča v.;

2) zirga pasi, izd. no šīs pag. valdes
zem 1148, uz Zig^smunda Antona d. Ma-
tuseviča v.;

3) Latv. iekšz. pasi, izd. no šīs pag.
valdes zem Ks 1289, uz Zilvestra Jāņa
d. Ručevska v.;

4) zirga pasi, izd. no šīs pag, valdes
zem 1227, uz Z Ivestra Jāņa d. Ručev-
ska vārda;

Veclaicenes pag. valda izsludina par
nedetigam, kā nozauuetas:

1) Latv. iekšz, pasi, izd. no šīs pag
valdes !9l0. g. 16. okt. zem Nš 142, ua
Otto Jāņa d. Cepii v.;

2) zirga pasi, izd , no šīs psg. valdes
1920, g. 9. okt. zem Ks 57, uz Jāņa
Cepa v„ pr.ekš ķēves 4 g v., tumš-
brūna spalva, mazu baltumiņu pieiē,
melnām krēpēm un melnu asti.

Kara saimniec. darba bataljona
komandieris usludina par nederīgām,
ka noz .udetas viņam uzticēta bataljona
kaieivju personas apliecības: 1) kareivja
Bekmana' Herberta apliecību Ks 98,
izd. no k. s. darba bataljona darba
totas km-ra 22. dec. 1922. g. ar
derīguaiu līdz 31. martam 1923. g„ 2) kar.
Eizaka Jāzepa apliecību Ks 8, izd. no
k. s. daiba bataljona darba rotas km-ra
iO. jul. 1922. g. ar derīgumu līdz
31. dec, 1922. g... 3) kar. Veismana
Leiba apiiecību Ks 35, izd. no k. s.
darba bataljona darba rotas km-ra
22, dec. 1^22. g. ar derīgumu līdz
31. dec. 1922. g. 4580

Zemitss pag. valde izsludina par
nederīgu kā nozudušu, apliecību, izd
no Liepājas apr. p.-ka 18. dec. 1922. g.
zem Ks 2144/7 Lietavas pavalstniekam
Zeli^am Jakubam, par to, ka viņš ieve-
dis no Lietavas pārdošanai vienu rudu
ķēvi, 8 gadu vecu, 2 arš. 1 vērš. augstu,
zvaigznīti piere un baitu kroniti pakaļas
kāja, kūju vēlāk nopircis rirnests Ni-
klāva d. Šteins, dziv. Zemetas }ag.
Kukšu Gala 'muižā. 47

Gaujenes pag. valde izsludina par
zud-šu Latvijas iekšzemes pasi, izdotu
no Gaujenes pagasta valdes uz Lillijas
Gusta m. Lindenberg v. 29. okt. 1920, g.
zem Nš 394. 111

Gaujenes pag. valde izsludina par
zudušu zirga pasi, izd. no Zvārtavas
pag. valdes (Valkas apr.) 1920. g.
6 -maitā zem J* 190 uz Pētera Augusta
d. Laurs v. 115

Razentovās pagasta valde īzslud.
par nederīgu, ka nozaudētu, iekšzemes
pasi, izdotu no Rēzeknes apriņķa 3 iec
pelic. pr-ka 7. aprilī 1921. g. zem
Ks 1147 uz p-lsoņa Andriva Pttera d.
Žamrova vaida. Ns24

Rīgas prefektūra £S££
nozaudētu personas ap.iecību ze;n j\š598,
izd. 20. augustā 1921. g. vz Rr;,iS po-
licijas skola» jaun. kanībn. p v. izp.
Ferdinanda Boks vārda.

Bomis pag. valde izsludina par
nederīgiem nozaudēšanas dēl sekošus
dokumentus: 1) Latv. pasi, izd. no šīs
p^g. valdes 18. maījā 1921. g. Nš 480
uz Kazimira Nkolaja d. Vorslova,
2) zirgu pasi uz ta paša pils, vārda,
izd. 5. Lbr. 1921. g, Ks 57, 3) Latv.
pas', izd. 26. janv. 192. g. Nš 7 uz
Antona Antona d. Dumbrovskai v, un
4) L*itv. pasi 26. jan. 1921. g. Nš 8 uz
Darijis Mabsa m. Dambrovskij. v.

Braslavas pag. valde atsauc
savu sludinājumu, iespiestu Valdības
Vēstneša Nš 267 1922. g, pēc kura iz-
sludināta par nederīgu, kā

^
nozaudēta,

Latvijas iekšz. pase, izd. no šīs pagasta
valdes 20. martā 1920. g. zem Ks 74
uz Jāņa Jura d. Suita vārdu, kūja tagad
atrasta un skaitāma par derīgu.

Rozentovas pagasta valde izsiud.
car nederību, kā nozaudētu, zirga pasi,
izdotu no Dagdas pag. va'des 1920. g.
zem Ks 324 uz pilsoņa Berka Paikina
vā di, kura pēc zirga pārdošanas pār-
gājusi Rozentovas pag. pilsoņa Stanis-
lava Skudras īpašumā. NŠ2159

nozaudēta žutf^'s! Mue z .
Hņ vārda, izdota no 4. Valmieras kājn.
pulka kom-dra zem Nš 483, — uzska»
tama, kā nederīga,

Osrss pagasta vaida, Cē u apriņķi,
izsluoin-i par nederīgu pieteiktu par pa»
zaudētu Latvijas iekš etn^s pasi, izdotu
no Rigas XI. pol. pr-ka, 10. janvārī
1920. g, zem Ks 68407, uz Alvines Kārļa
m. Dudar vārda Nš41

Rozēnu pagasta valde ar šo izslu-
dina par nederīgu, kā nozaudētu, kafa
klausības apliecību, izdotu no I. Latv.
s tēlnieku pulka kom-ra 19. novembrī
19W. g. zem N? 72 uz kareivja Friča
Jāņa d. Bittmaņa vārda. KslOO

Rozentovas pagasta valde izsiud.
par nederību, kā nozaudētu atvaļinājuma
apliec, izdotu no 2. robežsargu pulki
20. februārī 1922. g. zem *fe 22058 us
Fomas Semjona d. Semjonova vārda.

Lējis pag. valde ar šo izsludina par
nderigu iekšz. pasi, izd no šīs pagasla
valdes 1920. g. 23. augusta zemNi 176,
uz Marijas Friča m. Magaziņ v., ki no
pēdējas pazaudētu.



Liepājas kara apr. pārvalde
izsludina par nederīgiem sekošus doku-
mentus, kuri pieteikti par nozaudētiem:
a) Atvaļinājumu apliecības, izdotas no:

1) Apsardzības ministrijas kara ēku
un būvju pārvaldes Liepājas rajona
pr-ka, 31. janvāri 192' . g. zem Nš 800,
Streichleldam, Jānim Kārļa d.

2) Liepājas kara apr. pr-ka, 15. martā
1922. g. zem Nš 15694, Pāvulam, Akse-
lim Jāņa d.

3) 10. Aizputes kājn. pulka komand.,
1920. g. zem Nš 10622, Matrosim, Erne-
stam Jāņa d.

4) Rīgas apr. apsardz. pr-ka, 1920. g.
žem Nš 12412, Grošiat, Heinricham
Heinricha d.

5) Liepājas kafa apr, pr-ka 22. jūlijā
1921. g. zem Nš 6476, Enkusam, Fricim
Jāņa d.

6) Liepājas kara apr. pr-ka, 18. martā
192 t. g. zem }& 2572, Erbinam, Kārlim
Friča d.

7) 11. Dobeles kājn. pulka komand.,
augustā 1920. g. zem Nš 869, Hoch-
lovam, Jānim Nikolaja d.

8) 13. Tukuma kājn, pulka komand.,
9. martā 1921. g. zem Ks 48, Loeven-
bergam, Zamuelim Šmulad,

9) Latvijas strēlnieka pulka komand.,
4. aprilī 1921. g. zem Ns 894, Rogām,
Miķelim Jāņa d.

10) 9. Rēzeknes kājn. pulka komand.,
21. februāri 1920. g. zem Nš 3223,
Kļavām, Miķelim Miķeļa d.

11) 10. Aizputes kājn. pulka komand.,
1. martā 1921. g

^
zem Nš 3003, Vepru-

kam, Donatam Jāņa d.
12) 12. Bauskas kājn. pulka komand.,

29. aprilī 1920. g. zem Nš 887, Laugalim,
Jurim Bieranta d.

b) Kara klausības apliecības, izdotas no:
1) 13. Tukuma kājn. pulka komand,

15, septembrī 1920, g. ze<a Ks 181,
Grinevičam, Kazimiram Ignata d.

Liepājis kāja apr. pr-ka p. v. i.
kapteinis (paraksts).

Darbvedis, kara ierēdnis B a 1o d s.

Madonas iecirkgia poiiciias prieksiiieKs
izsludina par nederīgiem zemāk minētos
dokumen.us, kuri pieteikti par nozau-
dētiem :

1) Zirga pasi zem Ks 212, izdotu no
Kalsnavas pag. valdes uz Jāņa Andža
d. Vilniša vārda.

2) Latvijas pasi zem Nš 2086, izdotu
no Saikavas pag. valdes uz Jāņa Pētera
d. Paeglis vārda.

3) Personas apl. (N£ nezināms), iz-
dotu no Bērzones rajona komandanta uz
Marijas Jāņa m. Milnit v.j

4) Latvijas pasi zem Nš 400, izdotu
no Kuses pag. valdes, kara klausības
apl. zem Nš 6701 no Cēsu kafa apr.
pr-ka uz Jāņa Ozoliņa v.

5) Zirga pasi zem Nš 490, izdotu no
Dzelzavas pag. valdes uz Jāņa Liepiņa
vārda, pārrakstītā uz Jāņa Ozoliņa v.

6) Zirga pasi zem Nš 129, izdotu no
Bīriņu pag. valdes uz Jāņa Skudres v.

7) Latvijas pasi zem Ns 117, izdotu
no Oļu-Apeitiņes pag. valdes un velo-
sipēda atļauju zem NŠ7449 no Cēsu
apr. pr-ka uz Jāņa Ivena vārda.

8) Zirga pasi zem Nš 81 no Kārz-
dabas pag. valdes uz Jāņa Stabiņa v.,
pārrakstītu uz Kārļa Ivena v.

9) Latvijas pasi zem Nš 938, izdotu
no Saikavis pag. valdes uz Martas Jāņa
m. Alder, dzim. Baltrok, v.

10) Atvaļinājuma apliec, zemNš 10415,
izdotu no 4. Valmier«s _ kājn. pulka ko-
mandiera uz Roberta Jāņa d. Vezit v.

11) Latvijas pasi zem Nš 848, izdotu
no Lazdonas pag, valdes uz Almas
Jāņa m. Rudzīt v.

12) Latvijas pasi zem Ks 1325, izdotu
no Ļaudonas pag. valdes uz Emilijas
Jāņa m. Bēraiņ v.

13) Zirga pasi zem Ns 376, izdotu ne
Sunākstes pag. valdes uz Jāņa Jāņa d.
Dūms vārda.

14) Latvijas pasi zem Ks 218, izdotu
no Sarkaņu pag. valdes uz Annas An-
dreja m. Stankevitc v.

Liepājos apr, pr-ka palīgs Z. iec
izsludina par nederīgiem sekošus doku-
mentus, kuri pieteikti par nozaudētiem:

1) Latvijas pasi zem Nš 2542, izdotu
10. augustā 1920. g. uz Margrietas Ni-
klāva m. Beta vārda;

2) Latvijas pasi zem Nš 11726, Izdotu
27. oktobrī 1920. g. uz Mades Jēkaba
m. Brlzga, dzim,Vec-Uidrik vārda;

3) Lstvijas pasi zem Nš 11366, izdotu
7, oktobrī 1920. g. uz Miķeļa Jēkaba
d. Brizga vārda;

4) Latvijas pasi zem Ks 8265, izdotu
15augustā 1920. g. uz Margrietas An-
dreja m. Laugal, dz. Poden, vārda;

5) Latvijas pasi zem Nš 3164, izdotu
3. augusta 1920. g. uz Margrietas Mi-
ķeļa m. Balčus vārda;

6) Latvijas pasi zem Nš 5857, izdotu
19. jūnijā 1920. g. uz Jāņa Andreja d.
Tilibs vārda;

7) Latvijas pasi zem Nš 7840, izdotu
3. jūlijā 1929, g. uz Jēkaba Andreja d.
Strīķ.s vārda;

8; Latvijas pasi zem Nš 5770, izdotu
12. jūnijā 1920. g. uz Miķeļa Pētera
d. Rusins vārda;

9) Latvijas pasi zem Ni 2401, Izdotu
25. jūni jā 1920. g. uz Jāņa Eduarda d.
Bušs vārda;
. 10) Latvijas pasi zem Nš 11155, iz-
dotu 30. augustā 1920. g. uz Jēkaba
Jāņa d. Rollis vārda;

11) Latvijas pasi zem Nš 12H0, iz-
dotu 23. decembri 1920. g. uz Miķeļa
Pētera d. Balbards vārdā;

12) Latvijas pasi zem Ks 7675, izdotu
30. jūnija 1922. g. uz Andreja Jēkaba
d. Pelnen.Smits vārda;

13) Latvijas pasi zem Nš 5873, izdotu
19. jūnijā 1920. g. uz Pētera Pētera d.
leladruvs vārda;

14) Latvijas pasi zem Nš 4647, izdotu
13. jūlijā 1920. g. uz Līzes Jāņa m.
Jože vārda;

15) Latvijas pasi zem Nš 6817, izdotu
22. decembri 1921. g. uz Annas Jēkaba
m. Jaunzem, dz, Auce, vārda;

16) Latvijas pasi zem Nš 7169, izdotu
30. jūnijā 1920. g. uz Katrīnas Andreja
m. Lanka, dz. Dandzem vārda;

17) Latvijas pasi zem Ks 11988, iz-
dotu 7. decembrī 1921. g. uz Katiinas
Jāņa m. Pikel v.;

18) Latvijas pasi zem Nš 8153, izdotu
1. augustā 1921. g. uz Margrietas An-
dreja m. Bumbul, dz. Jurk v.

19) Latvijas pasi zem Nš 8981, izdotu
30. jūnijā 1922. g. uz Jēkaba Jāņa d
Dome vārda;

20) Latvijas pasi zem Nš 11535, iz-
dotu 16. oktobri 1920. g. uz Kristapa
Friča d. Rops vārda;

21) Latv'jas pasi zem Ks 701, izdotu
21. maijā 1920. g, uz Līzes Ermaņa m.
Doma vārda;

22) Latvijas pases zem Nš 1765, iz-
dotu 25. jūnijā 1920. g. uz Andreja
Miķeļa d. Klucis vārda;

23) Latvijas pasi zem Nš 6918, izdotu
12. janvāri 1922. g. uz Jāņa Jēkaba
d Kretains vārda;

24) Latvijas pasi zem Nš 728, izdotu
27. maijā 1920. g. uz Idas Albeitīnas
Ernesta m. Sproģe vaida;

25) Latvijas pasi zem Nš 6399, izdotu
20. decembri 1921. g, uz Ievas Maigas
m. Matut varde;

26) Latvijas pasi zem Ks 33859, iz-
dotu no Liepājas prefektūras 19. jūnijā,
gads nezināms, uz Jāņa Kārļa Anša
d. Beichmans v.;

27) Latvijas pasi zem Ks 724, izdotu
22. aprilī (gads nezināms) no Kalētu
pag. valdes uz Mades Jāņa m. Millervārda.

Madlienas Iecirkņa policijas pr-ks
( Rīgas apr., izsludina par nederi-

ļ giem, kā nozaudētus, sekošus doku-

i mentus:
ļ 1) Latv. iekšz. pasi, izd. no Rīgas
14. polic. iec. pr-ka 3. dsc. 1919. g. zem
\ Ks 25677 uz Ellas Kārla m. Lapiņ v.,
! un 2) ārvalstnieka gada personas apl.,

izd. no Cēsu apr. pr-ka 5. janv. 1922.g.
zem Ks 267 uz Konstantīna Andreja d.

ļ Čermoioviča v. 109

Rīgas ap)-, pr-ka palīgs 2. iec.
; atsauc savu sludinājumu .Valdības
[ Vēstneša" 223. numurā no 4. oktobra
ļ 1922. g., attiecībā uz Teņa Jēkaba d.
ļ Kušķis sekošiem dokumentiem:
i 1) Latv. pasi, izd. no Inčukalna pag.

valdes; 2) zirga pasi, izd. no Inčukalna
!pag. valdes; 3) zemes līguma kontraktu

par 1922. g. izd. no Rīgas apr. 2. raj

\ valsts zemju par/lņa, un 4) Latv. pasi
s izd. no Inčuk Ina pag. valdes uz Jūlas
Kušķis vārda, jo minētie dokumenti

.visi ir atrasti un skaitāmi par derīgiem.

Švitsnes pag. valde izsludina par
\ nozaudētu un tādēļ nederīgu iekšzemes
i pilsoņu pasi, izd. no šīs pag. valdes
17. jūnija 1920. g. zem Nš 258 uz Mal-
i vīnes Jana m. Feldman v.

Diukstes-Pianavas pag. valde iz-
sludina par nederīgu, kā nozaudētu,
Latv. iekšz. pasi, izd. no augšminētās
psg, valdes 14. maijā 1920. g. zem
Nš 164, un kafa klausības apliecību,
izd. no 9. Rēzeknes ksjn. pulka km-ra
31. decembrī 1919. g, zem Nš 4149a uz
Artura Jāņa d, Cēderbauma vārda.

DiOkstes-Pienavas pag. valdīs iz-
sludina par nederīgu, kā nozaudētu
Latv. iekšz. pasi, izd no augšminētās
pag. valdes " 23 maijā 1i 0. g. zem
Nš 377 uz Emmss Jāņa m. Enģel v.

Sātiņu pag. valde, Kuldīgas apr., ai
šo izsludina par nederīgu, kā nozaudētu
Latv. iekšzemes pasi, izd. no šis pag.
valdes 1921. g. 18. februārī zem Kj 922,
uz Irmas Kārļa m. Rozenberg v.

Dobeles pag. vaida izšūdina pai
nederīgu Latv. iekšz. p&ai, tai. no Do
beles psg. valdes 18. aug. 1920. g. zem
Nš 952 uz Annas Kristapa ra. Kalniņ
vārda, kufa nozaudēta.

Atvajinaluma apliecība, izd. ne
Jelgavas kafa apr. pr-ka 12, maijā
1922, g. zem Ns 910 uz Kristapa In-
driķa d. Vanaga vārda, nozaudēta un
skaitāma par nederīgu.

Atvaļinājuma apliecība Nš 28232,
izd. no 3. robežsargu pulka km-fa
6. martā 1922. g. uz Voldemāra Kriš-
jāņa d, Virziņa vārda kā nozudušu un
skaitāmu par nederīgu.

Baļavas pagasta valde izsludna
par nederīgu pazaudēto pasi uz Rūdolfa
Jāņa d. Vanaga vārda, izdotu no šīs
pagasta valdes 3. decembri 1920. g
zem Ns 641,

Petertales pagasta valde izsludina
par nederīgu, kā pazaudētu, no viņas
izdotu Latvijas iekšzemes pasi zem
Nš 4o0 no 8. maija 1922. g. uz Marijas
Pētera m. Jēkabson, dz. Sīpol vārda.

Bornsmlndes pagasta valde izslu-
dina par nederīgiem sekošus nozudušus
dokumentus:

1) Latvijas pas), izd, no Svitenes pae
valdes 15 jūlijā 1920. g. zem Nš 445
uz Anša Ģēveles vārda.

2) Latvijas pasi, izdotu no Vecsaules
pag. valdes zem Nš 1011 uz AugustesSulc vārda;

3) Latvijas pasi, izdotu no Bornsmin-
des pag. valdes 21. janvāri 1922. gadā
zem Nš 1530 uz Jāņa Berģa vārda;

4) atvaļinājuma apl, izdotu no Jelg
Bauskas kafa apr. pārvaldes 16. janvārī
1922. g. zem Ns 21018 uz Jāņa Bergavārda un 6

5) atvaļinājuma apliecību, izdotu no
Jelgavas-Bauskas kafa apr. pārvaldes
14. februārī 1921. g. zem Nš 2463 uz
matiņa Ozoliņa vārda j\H72

Pflļf iaa. to. policijas mimii
izsludina par nederīgiem sekošus doku-mentus, kuft pieteikti par nozaudētiem:
o !xxi

atv - pKm ** 723, izd. nePoļeščinas iec polic. pr-ka 9. aprīli1921. g. uz Parfentija Miķeļa d. Aver-ceuko vārda; '
2) zirga pasi zem ]>fe 45, izd. neRundanu pag. valdes 9, dec 1921 e

uz Antona Grzybovska v., un '

PnMl
eCil?zem **- kdotu nePoļeščinas iec polic. pr-ka 13. dec.19-21. g. uz Silvestra Jancenko v. pai

no viņa noņemto Latv. pasi,* fn

,. Dausav* )ils pkS^izsludina pat nede J*««M||zem Ks 9898, w$Latvij,, |
prefekta uz Jāņa MikVi° ,H»Skujajleleik^ kā nS4<ļļ'

RīSfls JūrmulļTpoTicjinTii^-
izsludina pftr nederi»! n- "'"ILatv. pasi, izd. Slots ZĶm

^ hMārtiņa Jēkaba dT^,.^ * lffļ

zsļudlna par nederīgu"™J'Latv pasi, izd. Dubultos
2 "'«im^Liiu ^TiC

Talsu apr. pr-kaļfinV i
izsludina par nederīgi, ,T

1
'*

apliecību zem Kt 36"65 ? "*«i »Rīgas kaa apr. pr-ka s„ U(iot» i "

Omuļu Pagļsta^eTļrrr^
nederīgu, ka nozaudētu z'r!;"Pt "no šis pagasta valdea 192075 *un dien* nav zināms) ttra Jļ> 1EAH.?īiLiīHA____5f£

Dlk|« PagltstTvaļdTvfcr^ *izsludina par nederīu kfT'1^
Latvijas pasi, izdotu no D,(h

M*valdes 29. marfa 1920 «tS, ?W
uz Matildes l>ēterJLgrtn;

Auru paaasta «īīdTa7iri^rpar nederīgu iekšzemes p^,?*Šķibes pagasta valdes 1Q20'» s
zem Nš 272, uz Matīsa Voldem v«'

^

Tiltiņa vārda, ku;S5;
? __J1M

Skultes pagasti valde Izī^TInederīgu Skulte, pagasta JlU^ļg».Miķeļa d. Janiona Latvja, 23 1
pasi, izdotu no šīs pĻst V
23. februārī 1920. g. zem R2*
pieteikta par pazudušu. Jf?

Skrundallaas pagasta valael*par noziudetu un tamdēļ nedotai, .,pasi, izdotu no šīs pag. valdes U. *1921. g. «eto MniŽlVoJu ifi*sndra m. Dubovskij, dzim. Ludis vm p
Rēzeknes pils. policijas prieks»
izsludina par nederīgu Latvijai pt
tzd. no Rēzeknes pilsētas pref,»-
NŠ4459, 12. ckt. 1920. g, Ui, S
Dāvida d. Bardenova vārda. * li

Unksies apr. pMn pdin Lk«
izsludina par nozaudētu, tamdēļpiiith
derīgu Latv. pasi zem j\fe no, «di-,
Asaies pag, valdes uz Panllnes Maceib
m. Skaižinskij v. ; 8

Mlēnaš' iā^
Rigas apr., izsludina pai nederīgu, i
uozaudētu, kafa kl. apliecību, izdoto**
Suntažu raj. komandanta 1919.|, wP
Nš 1024, uz Jāņa Mārtiņa d. Ozolļ
vārda, jļ

OsMĪĪsapr. pr-kuPEiiissIJs ^izsludina par nederīgiem sekošu »ļj
zaudētus dokumentus, izdotas no Ht :
linovas psg. valdes, Daugavpils ipt:

1) iekšz. pasi 6. nov. 1920. g. ae
Nš 23200 uz Fedota Vasilija d, lv!»
vārda; 2) iekšz. pasi uz Uariļu»
mona m. Ivanovas v. un 3) zirga ps gļ

izd. 1920. g. (numurs undatumi»zināms) priekš 8 g. veca sirmas« .
2 arš. 2 vērš. augsta zirga ar W
uz labo pusi, piederoša Fedotam »

silijs d. lvanovam. _J

AIZDūtesnpr. pMoīpiBi»?!
izsludina par nederīgiem, ka iioza» "?

B
sekošus dokumentus, izd. no »»"

Padures pagasta valdes uz *»
Sīmaga d. Berga vārda: M

1) Latv. iekšz. pasi zem&4A18. martā 1920. g.; m
2) zirga pasi zem Ns l»'i H

17. sept. 1921. g.; .iir!5
3) zirga pasi zem M «u, «g.

ļ2^prmj^22!j1___l____^" 8igārasrio|a pri8k1ii(apiilļ;^
atsauc savu sludm. .VaļA v

f,'ta
209. numurā 18. sept. \m

^
fcj,

liecībā uz Eduarda lff\*Z»ķ\
nozaudēto Latv. pasi, izd. no K nsf

pag. valdes, jo minēta pase g
un skaitāma pjrjietigu.

^Rīgas apr. prttleHDī pauķ
atsauc savu sludm. »"ģ2 ļ, iita
195. numurā no 1. sept. 1

.^^
tiecibā uz Jāņa Petej» d. < „
zaudēto Utv. pasi Ns 75, « ,,, »

bažu pag. valdes, jo B"«eJ/ »: u-

rasta un 8kalļamipai.iS^
Rīgas apr. P"ļe Jgļ^Jvāļ
atsauc savu sludinajurnu >

Vēstneša* 247, numura n ? »
tf
»

1922. g„ attiecība uz Lua a»
6^0j

Beber nozaudēto Latv pj*J#
3. martI1920. g,noAIJ P„V
jo minētā pase ir atrasta

p3r^erigu_ '-rZto'\Š^'

izdotu 11.augustaj92iJ^

i?Da^pHs aprigĶf

atsauc 'rtpt. 'l»22 ^},
J* 209. no £ %aafi!ļ#ļli
sludinājuma pw'J™ ?o0ļj
Nš 24315 uz Kom»»"jo ^
atzīšanu par ņo»«J

^atrast» ua «tai* ^

flttrTllf .Valdības Vēstnesī' 1922. g.
HliUUl No 206 par ns<jerīgu izsludinātu
pasi zem Nš 266 izdotu 2. apriti 1920 g.
uz Jāņa Jēkaba d. Dzinta-niek vārda.

Landskoronas pag. valde izsludina
par nederīgiem sekošus nozaudētus do-
kumentus :

1) Latvijas iekšzemes pasi, izdotu no
šas pag. valdes zem Ns 1396 uz Fabijana
Pētera d. Svarlnsks vārda;

2) Latvijas iekšzemes pasi, izdotu no

šās pag.vafdes zem Ns 1279 uz Paulinas
Dementija m. Malinovskajas vārda;

3) Latvijas iekšzemes pasi, izdotu no
Poļesčinas iec. pol. pr-ka zem Ks 173
uz Oslpa Staņislava d. Eisaka v.;

4) Latvijas iekšzemes pasi, izdotu no
Poļesčinas iec. pol. pr-ka zem Nš 2011
uz Vitālija Ādama d. Lurina v.;

5) Latvijas iekšzemes pasi, izdotu no
šās pag. valdes zem Ks 737 uz Antona
Miķeļa d. Kazimirenok v.;

6) Latvijas iekšzemes pasi, izdotu no
šās pag. valdes zem Ks 1620 uz Sali-
mona Andreja d. Bric v.

|

|

|

Senbergas pag. valda izsludina par
nederīgiem sekošus nozaudētus doku-
mentus: 1) Latvijas iekšzemes pasi zem
Nš 218, izdotu 1920. g. S0. aprilī uz
Mārtiņa Krista d. Stumberga vārda; 2)
Lstvijas iekšzemes pasi Ks 132, izdotu
1920. g. 26. aprilī, un zirga pasi zem
Nš 179, izdotu 1922. g. 9. novembrī uz
Jāņa Andreja d. Grundšteina vārda; visi
trīs dokumenti izdoti no šas pag, vaid.

Siljāņu pag. valde, izsludina par ne-
derīgiem sekošus nozaudētus doku-
mentus:

1) Iekšzemes pasi, izdotu no Maltas
iec. pol. pr-ka zem Ns 10694 uz An-
dreja Pavloviča vātdi;

2) Iekšzemes pasi, izdotu no šās pag.
valdes zem Nš 2224 un atvaļinājuma
apliecību, izdotu no Rēzeknes kafa apr.
pārvaldes zem Nš 13903 uz lsaja Kova-
[eva vārda.

3) Iekšzemes pasi zem Ks 1328, izd.
30. augustā 1921. g, no šās pag. valdes
uz Kuprijana Kuzņecova "ārda;

4) Kafa klausības apliecību, izdotu no
Latgales partizāņu pulka, skolotāju cenza
nokārtošanas komisijas apliecību, ap-
liecību par Preiļu pilsētas skolas nobeig-
šanu 1915. g. un ieroču atļauju, izdotu
no Rēzeknes apr. pr-ka uz Staņislava
Jāņa d. Kovalevska vārda;

5) Iekšzemes pasi, izdotu no Maitas
iec. pol. pr-ka uz Staņislava Visocka v.;

6) Iekšzemes pasi zem Nš 89i 4, izd.
ko Maltas iec. pol. pr-ka uz Lariona
Saveljeva vārda.

Ludzas pils. polic. pr-ks
izsludina par nederīgiem sekošus no-
zaudētus, no viņa izdotus dokumentus
un Latvijas pases:

1) Nš 3124, izdotu 17. martā 1922. g.
uz S'.ovas Arona ra. Griškon v.;

2) Ks 103, izdotu 2i. augustā 1920. g,
uz Hesjas Movša rn. Otiškon v.,

3) Ns 3411, izdotu 7. nov. 1922. g.
uz Sergeja Jegora d. Golubova v.;

4) Nš 3202, izdotu 16. maijā 1922. g.
uz Jēkaba Berka d. Olazmaņa v.;

5) Nš 1397, izdotu 7. janvārī 1921. g.
uz Irinas Kārļa m. Gerstenmejer v.;

6) Nš 842, izdotu 19. oktobtī 1922. g.
uz Mmdel Ābrama m. Sverdlovas v.;

7) Nš 3145, izdotu 6. aprilī 1922. g.
uz Havjes Civje Benciona mGimein v.;

8) 91947, izdotu 16. martā 1920. g,
no Rīgas prefektūras uz Lidijas Mārtiņa
m. Bērziņ v.;

9) Nš 1595, izdotu 9. oktobrī 1920. g.
no Kursiša pag. vaidēs uz Augustes
Lavizes Teklas Jāņa m. Skars v.;

10) Nš 506, izdotu 26. sept. 1922 g.
no Zvirgzdinas pag. valdes uz El za-
betes Jāņa m. Bauskajas v;

11) apliecību, izdotu no Ludzas pils.
pol. pr-ka par iesniegto lūgumu dēļ at-
ļaujas uzturēties Latvijā zem Nš 4912 —
19. augustā 1922. g. uz Jāņa Ignata d.
Metļicka v.;

12) gada personas apliecību, iedotu
no Ludzas apr. pr-ka zem Nš 535/4174
15. maita 1922, g. un

13) uzturas apliecību, izdotu no iekš-
lietu ministrijas zem Ks C 7521 uz
Akuļinas Karnejeva m. Sergejevas v.

Nfl7ffllffa9tf un tamdēl ar šo tifik
UUatUUUlSU izsludināti par nederi-
giem šekoši dokumenti: 1) Latvijas iekš-
zemes pase, izdota no Ezeres pagasta
valdes 26. jūnijā 1920. g. zem Ns^ 13iun 2) zirgu pase, izdota no tas pašas
pag. valdes 1. novembri 1920. g. zem
Ns 252 — abas uz Friča Matisa dBergholca verda.

Strenca miesta valde izsludina
~

pāīnederīgiem sekošus nozaudētus doku-mentus: i) Latvijas iekšzemes pasi zemKs 10, izdotu no ša miesta valdes 11jūnija 1920. g. uz Mārča Jēaaba 4,Zumbuia vārda un 2) zirga pasi zemNš 314, izdotu no Sēļu pag valdes16. decembri 1922. g. uz Antona Hin-cenberga vaidu. Zirgu Hincenbergs pāt-devis Mārcim Zumburam, kurs* bij ^szirga un pases pēdējais īpašnieks.
Rozentovas pagasta valde īzsiudpar nederīgu, kā nozaudētu, iekšzemes

rs«T,RfeSASJs&rsep "°" °" sS j*
K«t*aru pagasta valda !zslīicŪna

~

Dāīr
î r™ »^ nozau<kto Latvi ap?Tizdotu „o h, ļa y

J * P«,

^otumo.gn ajrats

Lispājas apgabala tiesa,
saskaņā ar 1923. g. 6. februra lēmumu

ir atcelta tās pašas tiesas 1923. g.
16 janvāra lēmums, ar kufu tika mek-

lēts uz sod. lik. 51., 427. p. 3. d. un

51., 430. p. 1. d. apv. Nozens Zalmaņa
d "Sumjācers caur sludinājumi.

Liepājā, 6. febr. 1923. g. Nš 4218

Tiesis locekls M e 1 v i le.

Tsisu Bpv« priekšnieks
meklē atrastās, decembra mēneša sā-
k umā 1922. g, Jaunlāč'-t mājas, Valde-
galēs pag. akā, divstobra medību bises
16 kal., pakaļgalā lādējama, ar gaiļiem,
zem 1* 2721 īpašnieku, kuram jāpie-
teicas 1 mēneša laikā no sludinājuma
iespiešanas dienas .Vaid. Vēstnesī*,
pretējā gadījumā bise tiks ieskaitīta par
valsts īpašumu.

Vidzemes muižnieku kreditbiedrības
likvidācijas komisijas

bilance uz 30. novembri 1922. g.
Debets. R. K. R. K.

Tekoši rēķini uu noguldījumi:
a) valsts zemes bankā 2,192,746 34 — —
b) privātās kredītiestādēs 37,949 31 2,230,695 65

Vērtspapīri:
a) rezerves kapitāla 230,565 84
b) rīcības kapitāla (Vidzemes ķīlu zīmes) . . 59,333 34 289,899 18

Kapitāla prasības no aizdevumiem:
a) pret nekustamiem īpašumiem 766,066 60
b) pret obligācijām un vērtspapīriem .... 216,410 12 982,476 72

Izstāvošie termiņu maksājumi 105,204 47
Kreditbiedrības īpašums

a) nekustams īpašums .' . 7,045,430 —
b) iiiventsrs 765,260 — 7.810,690 -

Procentu nodoklis 39,536 10

n^8\o02~Ī2

K r e d i t s.
Rezerves kapitāls 230,565 84
Tiražētas samaksājamas ķīlu zīmes 2,239,423 29
Maksājami notecējuši kuponi , 879,680 83
Deldēšanas fonds:

deldējumi pēc plāna . . . „ 170.859 63
Bij. zemes ktedita pārvalde 2,082,572 26
Pārejošas sumas

a) korespondenti 36,672 42
b) pārej, sumas-konto pro diverse 484 71 37 157 13

Bij. kreditbiedrības darbinieku pensiju nodrošinājumi ~ . . . 5,250,576 02
Kredītbiedrības pārvaldei nodoti augļu augļu kapitāli 172,241 7a
Parāds Igaunijas direkcijai 395,425 40

11,458,502 12
Valde.
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