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mm ministrijas tiešo nodokļu depar-
tamenta rīkojums.
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PO emiste" ieslēgšanu tiesa_ Latvijas

«o Igaunijas preču satiksme.

atniums par preča zīmju pārbaudīšanu
pirms preču ievešanas staciju pa-
galmos un noliktavas.

Mita nhoinml on peeles.
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ttešo nodokļu departamenta
rīkojums.
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Liepāja, attiecīgiem Liepājas pilsētas
iecirkņu nodokļu inspektoriem —
Liepājā.

Jelgava — šīs pilsētas nodokļu inspek-
toram — Jelgavā. _

Daugavpilī — šīs pilsētas nodokļa in-
spektoram — Daugavpilī.

Rīgas apriņķa I. iecirkni — šī iecirkņa
nodokļa inspektoram — Rīgā, mazā
Pils ielā te 7/9.

Rīgas apriņķa II. iecirki — šī ļecirkņa
nodokļu inspektoram —- Rīga, mazā
Pils ielā K» 7/9.

Cēsu apriņķa I. iecirkni — šī iecirkņa
nodokļu inspektoram — Cēsīs.

Cēsu apriņķa II. iecirknī — šī iecirkņa
nodokļu inspektoram — Cēsīs.

Valmieras apriņķa I. iecirknī — šī iecirkņa
nodokļu inspektoram — Valmierā

Valmieras apriņķa II. iecirknī -— šī iecirkņa
nodokļu inspektoram — Limbažos.

Valkas apriņķa I. iecirknī — šī iecirkņa
nodokļu inspektoram — Valkā.

Valkas apriņķa II. iecirknī — šī iecirkņa
nodokļa inspektoram — Alūksnē.

Aizputes apriņķī — šī apriņķa nodokļu
inspektoram — Aispstē.

Bauskas apriņķī — šī apriņķa nodokļu
inspektoram — Bauskā.

Jelgavas apriņķī — šī apriņķa nodokļu
inspektoram — Jelgavā.

Liepājas apriņķī — šī apriņķa nodokļu
inspektoram — Liepājā.

Kddīgas apriņķī — šī apriņķa nodokļu
inspektoram — Kuldīgā.

Tukuma apriņķī ~ šī apriņķa nodokļu
inspektoram — Tukuma.

Talsu apriņķī — šī apriņķa nodokju
inspektoram — Talsos.

Ventspils apriņķī — šī apriņķa nodokļu
inspektoram — Ventspilī.

Jaunjelgavas apriņķī — šī apriņķa no
dokļu inspektoram — Jekabmiesta.

Ilūkstes apriņķī — šī apriņķa nodokļu
inspektoram — Daugavpili.

Daugavpils apriņķī — šī apriņķa nodokļu
inspektoram — Daugavpilī.

Rēzeknes apriņķī — šī apriņķa nodokļu
inspektoram — Rēzeknē.

Ludzas apriņķī — šī apriņķa nodokļu
inspektoram — Ludzā.

2. Par uzņēmumiem, kuri pārgājusi,
vai vēl pāries no viena īpašnieka uz
otru, paziņojumi jāiesniedz tai personai,
kurai piederēs uzņēmums š. g. 1. aprili.

3. Par uzņēmumiem, kari atjauno
savu darbību pēc 1. aprīļa, izņemot nā-
košā punktā minētos, paziņojumi
iesniedzami divu nedēļu laika pēc dar-
bības atjaunošanas.

4. Par sezonas uzņēmumiem vasar-
nīcu vietās (Rīgas jūrmalas pilsēta, Ķe
mēros, Priedainē un Vecākos) paziņo-
jumi iesniedzami pēc tekoša gada va-
saras sezonas slēgšanas, bet ne vēlāki
par šī gada !. novembri, pie kamgadī-
jumā, ja uzņēmums sezonas laika par-
ietu no viena īpašnieka uz otru, paziņo-
jumu pienākas iesniegt tai personai,
kurai uzņēmums pieder to slēdzot.

5. Par paziņojumu neiesniegšanu no-
teiktā termiņā draud naudas tods līdz
500 zelta latiem.

6. Paziņojumi nav iesniedzami par
VII. kategorijas rūpniecības uzņēmumiem
un par uzņēmumiem, kas pieder akciju,
paiju un citam tamlīdzīgām sabiedrībām,
kuram jādod pārskats par savu darbību.
Tāpat nav iesniedzami paziņojumi par
uzņēmumiem, kuri uzsākuši savu dar-
bību tekošā gadā. Pie pēdējiem ne-
pieder uzņēmumi: a) kuri pārcelti no
vienam telpām 112 otrām, vai no vienas
vietas uz otru; b) kas pārgājuši no vie-
nas personas vai iestādes otras personas
vai iestādes īpašumā un c) kas kaut gan
nedarbojas visu gadu, bet atjauno savu
darbību katru gadu uz zināmu laiku.

Rīgā, 1923. g. 27. februārī.
Direktors A. V i n t e r s.

Nodaļas vadītājs K. Kronbergs.

Apstiprina.
1923. g. 23, februāri.

Satiksmes ministrs
J. Panluks.

Rīkojums Nr. 44
par Igaunijas dzelzsceļi! stacijas
„01emfste" Ieslēgšanu tiešāLatvijas

un Igaunijas preču satiksmē.
Igaunijas dzelzszeļu tkšā satiksmē

ieslēgto staciju saraksts: Dzelzsceļu kon-
vencijas starp Latviju un Ēsti (Igauniju)
121. lap. pusē (līguma III. daļas I. iedalī-
juma 3. punkts) papildināms ar staciju
«Ulemiste", skaitot no š. g. 1. marta.

Reizē ar to papildināms 1921, gada
12. augusta rīkojuma te 237, 2. paragrāfs.

Galvenais direktors K. Bļodnieks,
Eksploatscijas direktors T. Dumpis.

Ar ministra kabineta
piekrišana apstiprinu.
1923. g. '24. februāri.

Satiksmes ministrs
J.Pauluks.

Rīkojums Nr. 46
par preču zīmju pārbaudīšanu pirms
preču Ievešanas staciju pagalmos un

noliktavās.
Preču nosūtītājiem ir tiesība ievest

preces stacijas preču pagalmā vai nolik-
tavā tikai uzrādot attiecīgas preču zīmes.

Ievedot preci stacijā, nosūtītājam viņa
sastādītā preču zīme,̂ iepriekš tas nodo-
šanas noliktavā svērejam, jāuzrada par-
baudīšanai preču kantori kasierim vai
taksētājam, tet kur tādu nav — stacijas
priekšniekam vai dežurantam.

Nosaukto stacijas ierēdņu pienākums
ir pamatīgi pārbaudīt, vai nosūtītājs
preču zīmi sastādījis pareizi un pilnīgi,
t i. vai viņš tajā ievietojis visas ziņas
un datus, kur» jāuzrāda preču zimē no-
sūtītājam pēc pastāvošo likumu un no-
teikumu nosacījumiem, kā ari vai visas
minētās ziņas un dati ir preču zīme
apliecināti ar nosūtītajā parakstu.

Pārbaudot preču zīmi, īpaša vērība
jāgriež uz to, lai tajā būtu pilnīgi,
pareizi un skaidri salasāmi ierakstīti:

1) izsūtāmas un gala staciju no-
saukumi ;

2) nosūtītāja vārds, uzvārds un adrese;
3) saņēmēja vārds un uzvārds vai aiz-

rādījums, ka prece jāizdod preču
zīmes dublikāta uzrādītājam;

4) atsevišķu preču gabalu iezīmes
(markas), ja nodod pārvadāšanai ar
vienu preču zīmi dažādu nosau-
kumu mantas;

5) atsevišķu gabalu skaits vai aizrādī-
jums, ka prece nodota veselas par-
tijas veida (sagāsti, salieti, sabērti);

6) iesaiņojuma (iepakājuma) veids;
7) pilnīgs preču nosaukums, stingri

viņu pieskaņojot pa dzelzsceļiem
pārvadājamo preču tarifa nomen-
klatūrai;

8) svars, ja nosūtītājs to vēlas uz-
radīt;

9) preču zīmes līdz ar preci uzrādi-
- šanas laiks stacijai (diena, mēnesis,

gads);
10) dokumenti, kuri pielikti pie preču

zīmes.
Šo ierakstījumu pareizība nosūtītājam

jāapstiprina ar savu parakstu preču zīmēs
parakstiem paredzētas rubrikās.

Ja nosūtītājs preču zīmi nav pilnīgi
un pareizi sastādījis, tad minētiem
ierēdņiem jāaiztāda viņam uz neparei-
zībām un jāliek priekšā to_ izlabot vai
papildināt saskaņā ar pastāvošo notei-
kumu prasījumiem.

Pieņemt pārvadāšanai sūtījumus ar ne-
pareizi vai nepilnīgi sastādītu preču zīmi
stingri aizliegts.

Pārbaudījuši augstāk uziādītā kārtībā
preču zīmes, nosauktie staciju atbildīgie
ierēdņi, t. i. kasieri, taksētāji, staciju
priekšnieki vai dežuranti taisa tais uz-
rakstu: «atļauju ievest", kuru paraksta
un ar to apstiprina preču zīmes kārtīgu
un pilnīgu sastādīšanu. Tikai pēc tam
svērēji var pieņemt no nosūtītājiem preču
zīmes un atļaut preces ievest staciju
pagalmos un noliktavās.

Par preču nosaukuma saskaņu dabā
ar preču zīmē uzrādīto nosauks mu,
stingri jāseko svērējiem.

Dzelzsceļu galvenais direktors
K. Bļodnieks.

Ekspluatācijas direktors T. Dumpis.

Saeima.
Sēde 27. februārī.

Sēdi atklāj priekšsēdētājs Fr. Ves-
uagjs pulksten 5.15, paziņodams
dienas kārtība.
Ringoldam Kalaingam dod
tai! dienu ilgu atvaļinājumu brau-
cienam u Helziņforsu piedalīties Baltijas
valstu saimniecības apspriedē.

Pēc tam turpinās vispārējas debates
Latvijas universitātes sa-
tversmes lietā, (Referents E. Fels-
bergs.) Debatēs piedalās: K. Dē-
lēns, A. Kalniņš, Koreckis,
izgiitības ministrs P. G a i 111s,
Dt. med. G. Reinhards, Ma_i-
iel> , Lazersoa s, ar ko runātāju
saraksts izsmelts.

Pēc vispārējām debatēm vienbalsīgi
lolemj pāriet uz lasīšasa pa pantiem.

Pie otra panta, kurā minētas Utiiver-
$ite fakultātes, K. Dēķens liek
priekšā, teoloģijas fakultāti, kā nevaja-
dzīga, dzēst, jo uz teoloģijas fakultāti at-
tiecīgos priekšmeiss varot ļoti labi mācīt
filoloģijas un filosolijas fakultātē.
Pret to izsakās T. Grinbergs un
ari referents, pēc kam priekšlikumu ar
»pret 25 balsīm noraida.

Nākošos pantus pieņem bez jebkādiem
pārgrozījumiem.

Ar 54. pantu sēdi slēdz pulksten 9.30.
Nākošā sēde piektdien, pulksten 5.

Valdions Iestāžu nczlņolustl.
Paziņojums.

Lielupes ūdensceļu rajona
pārzinis, pamatojoties uz pludiņā-
šanas noteikumiem «Valdības Vēstneša"
1921. g. 73. numurā, atgādina iestādēm
un privātām personām, kurām būtu sa-
gatavoti š. g. pludināšanai koku materi-
āli pa Lielupi un tās pietekām, iesūtīt,
visvēlākais līdz š. g. 10. martam, viņa
kanclejā Jelgavā, Upes ielā 17, paziņo-
jumu par pludināšanai paredzamo koku.
un malkas daudzumu pēc šķirām, pa
kādu upi, no kuras vietas un līdz kurie-
nei tie pludināmi.

Ši gada apspriedes, pludināmo koku
materiālu īpašniekiem un ieinteresētām
personām, notiks Jelgavā:

1) ceturtdien, 15. martā, pulksten 11
priekš pusdienas Lindes viesnīcas zālē
par pludināmiem koku materiāliem Liel-
upes augšbaseina līdz Emburgai un

2) piektdien, 16. martā, pulksten 11
priekš pusdienas Upes iela 17 — par
pludināšanu Lielupē un tās pietekām
lejpus Emburgas.

Jelgavā, 1923. g. 23. februārī.
Lielupes ūdensceļu rajona pārzinis,,

kapteinis J. L a z d i ņ š.
Darbvedis G. Richters.

Valsts tipogrāfija
uzaicina visus savus godājamus pasūtītājus, kura rēķini par saņemtiem «Valdības
Vēstnesi", sludinājumiem, likumu un rīkojumu krājumiem un citiem drukas darbiem
vēl nebūtu nokārtoti, tos nokārtot

ne vēlāki kā lidz š. g. 15. martam
iemaksājot attiecīgas sumas vai nu vietējās valsts bankas nodaļās vai arī piesūtīt
tās tieši valsts tipogrāfijai, uzrādot rēķinu numurus.



Paziņojums.

Beļģijas jūrniecības administrācija zi-
ņojusi mūsu konsulātam Antverpenē, ka
1918. g. 22. jūnijā noslīcis Beļģijas tvai-
koņa «Chiiier" matrozis Jānis Ander-
sons (dzimis Ventspilī 1891. g. 19.
septembri), ua 1917. g. 22. jaavarī —
tvaikoņa ,Egypte" matrozis Andrejs
B r i 11 (dzimis Rīgā 1878. g. 31. augustā).

Piederīgos lūdz pieteikties dēļ manto-
juma ārlietu ministrijas rietumnodaļā,
Nikolaja ielā 3, dz. 3.

Paziņojums.
Marija Jura meita Šiliņ, kura tagad

dzīvo Novgorodas guberņā un apriņķī,
stacija Čudovo, Solomovkas sādžā, pie
J. M. Žider, meklē savus piederīgus, ar
kuriem reizē izbraukusi kā bēgle no
Sibīrijas 1921. g. augusta mēnesī, bet
Permas guberņa, vilcienam stāvot, izgā-
jusi pēc ūdens, pa kuru laiku vilciens
aizgājis.

Pieteikties ārlietu ministrijas pasu no-
daļa, Nikolaja ielā 3, dz. 7.

Šveices konsulāts — Rīgā,
no 1923. g. 1.marta atradīsies mazā
Grēcinieku ielā Nr. 1. Tālrunis
Nr, 50 70.

iecelšanas.
Rezolūcija.

1923. g. 24. februārī.

Ieceļu veselības departamenta līdzšinējos
1) aptieku pārvaldes priekšnieka palīgu, pro-

vizoru Kristapu Freibergu, par aptieku pār-
valdes priekšnieku,

2) aptieku pārvaldes vecākā revizora vietas
izpildītāju provizoru Jāni Punku par aptieku
pārvaldes priekšnieka palīgu, un

3) aptieku pārvaldes jaunākā revizora vietas iz-
pildītāju provizoru Ausekli K r a u k s t u par ap-
tieku pārvaldes vecāko revizoru, visus skaitot no
š. g. 1. marta.

Iekšlietu ministrs P. Berģis.

Veselības departamenta direktors
J. K i v i t c k i s.

*

Rezolūcija.

1923. g. 24. februārī.
Atsvabinu uz paša lūgumu veselības departamenta

aptieku pārvaldes priekšnieku provizoru Robertu
Gudže no dienesta pienākumu ispildīšanas,
skaitot no š. g. 1. marta.

Iekšlietu ministrs P. Berģis.
Veselības departamenta direktors

J.Kivi tg k i s.

Va dības darbība

Ministru kabineta sēde

1923. g, 27. februāri.
1. Apstiprina delegāciju uz ekono-

misko konferenci Helsiņforsā sekošā
sastāvā: valsts bankas padomes_ priekš-
sēdētājs R. K a 1n i n g s (priekšsēdētājs),
sūtnis Somijā K. Zariņš, politiski-
ekonomiskā departameata direktors
V. Šu m a n s, jūrniecības departamenta
direktors A. Lonfelds, satiksmes mi-
nistrijas galvenais inspektors T. Šraldts
un tirdznieciskās un banku nodaļas va-
dītājs A. Kacens (delegāti).

2. Piekrīt iekšlietu ministrijas priekš-
likumam pārvest zemes grāmatās uz
katoļu baznicas vārdu katoļu semināra
vajadzībām iegūto nekustamo īpašumu
Rīgā, 1. Altonavas ielā te 6 uz dāvinā-
šanas līguma pamata.

3. Apspriež 3. lasījumā valsts
1923/1924. g. izdevumu budžetu.

Jaunās valstis.
Listava.

Poju uzskati par Lietavu.

«Lietuva" 45. numura rakstā par Po-
lijas un Lietavas attiecībām izsakās, ka
šo attiecību asuma galvenais cēlonis k
poļu absolūta leišu tautas centienu igno-
rēšana. Poļi līdz šim vēl ir tai pārlie-
cībā, ka Lietavas valsts esot tikai māk-
slīgs veidojums, kurš kalpojot vācu un
lielinieku intrigām pret Poliju. Nekādas
patstāvīgas, uz tautas centieniem pama-
totas politikas Lietavai neesot. Tādi uz-
skati valda kā poļu presē, _ ta arī oficiā-
lajās valdības aprindās. Tāpēc bieži no
tiek tādas aplamības, kā š. g. 20. febru-
āra notā tautu savienībai izceltie apvai-
nojumi, ka Lietavas valdība organizējot
partizāņu pulkus no biļušāsBermonta
armijas un to priekšgala stāvot kāds
Bermonta pulkvedis. Nesenajā ta«t« sa-
vienības padomes sēdē poļu delegāts
nekautrējās apgalvot, ka visa leišu nacio-
nālā kustība un cīņa esot «vācu ķeiza-
risko leitnantu" iedvesmojams.

«Lielīšanās un ignoracija arvien bija
lielākie Polijas ienaidnieki un viņas iz-
nicinātāji, bet no vēstures poļi nav neko
mācījušies", — izsakās raksta beigās «Lie-
tuva". — Nekur to savu īpašību Polija
tik spilgti nav parādījusi, kā attiecībās
ar Lietavu, kuras mērķus viņa nesaprot un
nevēlas saprast. Tādos apstākļos pie sa-
prašanās nonākt nav iespējams.

(Lietavas preses birojs.)

Martus a nāve.

22. februārī Klaipēdā notika tur mirušā
Amerikas leiša Martusa svinīga apbedī-
šana. Martuss pazīstams kā dedzīgs
Baltijas mazo valstu — Lietavas, Latvi-
jas un Igaunijas — savienības piekritējs.
Šo valstu tautu biedrība Amerikā dele-
ģēja Martusu uz Baltijas valstīm, lai
propagandētu šo ideju. Tās uzdevumā
Martuss sarīkojis 1921. g. vasarā vairāk
mītiņus un sapulces ari Rīgā, Liepājā un
Rēvelē. (Lietavas preses birojs.)

Polija.
Ministra Skršinska nota padomju

Krievijai.
Atbildēdams uz Čičerina notu poļu-

leišu jautājumā ministrs Skršinskis no-
sūtīja Krievijas pārstāvim Varšavā Obo-
ļenskim atbildi, kurā, atsaukdamies uz
Polijas pūlēm ieturēt mieru, izsaku savu
izbrīnēšanos par .tiem vārdiem, ar kādiem
padomju nota raksturo tautu savienību,
pie kuras pieder arī Polija. Par to vēl
jo vairāk jābrīnās tādēļ, kā krievs val-
dība piedalījās tautu savienības darbos
Varšavā un Žeņevā, kur viņa varēja pār-
lieciaāties par šīs organizācijas mier-
mīlīgajiem centieniem un ideāliem, kuras
darbības labo iespaidu sajuta visa Krie-
vija Nmsena hamanā darbā pie palīdzī-
bas sniegšanas izbadējušiem iedzīvotā-
jiem. Noskaidrodams Rīgas līguma
tekstu, ministrs uzskata par nepielai-
žamu, ka 3. pastu tā tulko no Krievijas
puses, kas nesaskan ne ar līguma garu,
ne ar viņa burtu. Poļu valdība ne vien
reiz vien, sākot ar 1921. gadu, ir sasta-
pusies ar taisni tādu tulkošanu no pa-
domju Krievijas puses, kas savukārt no-
rāda uz leišu_ valdības iespaidu, kura pa-
stāvīgi cenšas traucēt labās attiecības
starp Poliju un Krieviju.

3. panta galvenais nolūks bija vis-
pirms nodibināt Krievijas pilnīgu de-
sinteresementu attiecībā uz teritorijām,
kuras atronas uz rietumiem no robe-
žām, kuras_ bija apzīmētas iepriekšējā
pantā. Nekāda interpretācija nespēj pie-
dot pantam taisni pretēju nozīmi šim
interesementam.

Neredzēdams nekādu pamatu padomju
Krievijas valdības iemaisīšanā un
konstatēdams, kā valsts, kura ir tautu
savienības loceklis, bauda tiesību strīdī-
gos jautājumos izlietot šīs savienības
statūtu paragrāfus, poļu valdība izsaka
pateicību padomju valdībai par viņas
priekšlikumu, but piepalīdzīgai pie poļu
un_ leišu jautājuma nokārtošanas miera
ceļa, bet nevar to pieņemt, tā ka
neredz iespēju izlietot šo starpniecību.

(PPB.)
Smaragda prāva.

Mitropolita Ģeorģija slepkavas Sma-
ragda tiesāšana notiks 7. martā.

(PPB.)

Ārzemes,
Notikumi okupētā Vācijā

Bordo, 26. februāri. (Radio.) Lai
pastiprinātu muitas kontroli pie neoku-

pētās Vācijas robežām, franču karaspēks

ieņēmis Kenigsvinteru, Lorchu un Kaubu
Reinas labā krastā starp Ķelni, Kobiencu

uu Maincu, Jaunoknpētas pilsētas lidz-
šim ietilpa neitrālā josla un noderēja
vācu nacionālistiem kā izdevīgi ceatrj
nekārtību organizēšanai un propagandai
okupētos apgabalos.

Rūrā vācu firmas vēl vienmēr mēģina
izvest uz neokupēto Vācijjt vagonus ar
dažādām rūpniecības precēm un oglēm,

tomēr šo mēģinājumu skaits pastāvīgi
mazinās. Rūras blokāde, cik vērojams,
ir pilnīga. Pēdējās dienas vairojušie»

vācu pieprasījumi pec atļaujam lietot
militāros vilcienus. Diseldorfa astoņi
vācieši izteikuši vēlēšanos iestāties Fran-
cijas «ārzemnieka leģiona". Maisca vācu
pasta, telegrāfa un telefona direktori ved
sarunas ar okupācijas iestādēm par streika
izbeigšanu.

B e r 1 i a ē, 26. februārī. Vācijas valsts-
banka pašlaik_ ved sarunas ar franču
okupācijas iestādēm par Heugtena ap-
ķīlāto 12 miljardu marku izdošanu
Banka aizrāda, ka minētā s^raa esot nc>-
lemta algu izmaksai angļu okupēta josla
un piederot privātai firmai.

Berlinē, 26. februāri. Kobleacas
rajonā vakar franči viena laika ar Lim*
burgu ieņēmuši ari MOntabaaras pilsētu.

Ber li nē, 26. februāri. Vācu prese
ziņo, ka franču karatiesa Mainca pašlaik
strādājot ļoti intensīvi un ikdienas pie-
spriežot sodus daudziem vācu ierēdņiem
par algu izsniegšanu streikojošiem dzelzs-
ceļnlekiem.

Berlinē, 26. februārī. Vācu prese
aizrāda, ka tagad franči ieņēmuši Reinas
labo krastu visa gājumā no Holandes
robežām līdz Maincai, atskaitot angļu
okupācijas joslu, kura tagad ari no dien-
vidiem ieslēgta. Franču okupācijas pa-
plašināšana acīmredzot izdarīta nolūkā
kontrolēt visus ceļus, kuri iet no Reinas
uz austrumiem, lai muitas robeža starp
okupēto ua neokupētoVāciju būtu pilnīga.

Berliaē, 27.februāri. Vācu laikraksti
ziņo, ka Bochuma iedzīvotāju masās val-
dot ārkārtīgs uzbudinājums. Franči
ielenkuši visu pilsētu ar karaspēka no-
daļām, kuras pilnīgi pārtraukušas satiksmi.
Aizliegts iziet uz ielām pēc pulksten 8
vakara. Vācu iedzīvotāji šo pavēli ne-
ievēro, kādēļ vabāki simti cilvēku apcie-
tināti. Franči motivējot jaunss represijas
ar pilsētā izsludināto protesta streiku pret
ekscesiem Bocharaas tirdzniecības kamerā,
kur pec vācu preses apgalvojumiem franču
kareivji esot sarīkojuši grautiņu.

Ziņo ari par incidentiem Obersteinā;
notikusi sadursme starp franču kareivjiem
un demonstrantiem, pie kam vairāk per-
sonas ievainotas. Pilsētas birģermeistars
izraidīts, un ierēdņi uzsākuši protesta
streiku. LTA.

Notikumi Vācijā.
Bordo, 26. februāri. (Radio.) Vācu

demokrātiskais laikraksts «Welt ara Mon-
tag" nodraka kādas vācu nacionālistu
grupas Magdeburgā izlaistu uzaicinājumu
«visām patriotiskām organizācijām" bra-
ņoties, lai sagatavotos uz ciņu pret sa-
biedrotiem. Laikraksts apzīmē braņoša-
nos par lielāko neprātu un aizrāda, ka
Vācija nevarot neko cerēt no Aagfijas
vai Krievijas. Žurnālā «Die Glocke"Erichs Kfitners izsaka nožēlošanu par to,
ka Vācijā pieaugot atkal bīstamais 1914.
gada gars, kurš izsaucis sabrukuma.

LTA.

Vācijas strādnieki pret Franciju.
Berlinē, 26. februāri. Holandes

laikraksta ,Nieuwe Rotterdamsche Cou-
raut" speciālkorespondents Rūras apga-
balā ziņo, ka raksturīgākā parādība esotvācu strādnieku ārkārtējais naids pret
okupantiem. Francija varot ce-rēt drīzāk uz lielrūpnieku
piekāpšanos, nekā uz strād-
niecība» pretinākšanu. LTA.

Anglija un notikumi Ruras apgabalā.
L i f i 1dā, 26. februāri. (Radio.) Apakš-

nama sēdē Boaars-Lou šodien paskai-droja, ka angļu valdībauzaicinājusi Fran-ciju turpmāk neizdarīt angļu okupācijas
josla vācu ierēdņu arestus bez sazināša-nas ar Anglija. lta

Anglijas strādnieki uTJtS
Berlinē, 27. febrBah- **»

arodsavienlbu ģeneraloadom. %ziedot Ruras sbādaiekiem 1^sterliņu. ^ mj
Londonā, 27. februar-Apakšaama strādnieku narti;' %Makdonalds jautāja valdibaiV«)

voklī atrodoties angļu un fnn*« h<s> i
Rūras okupāciju un vai „;>saukt angļa karaspēku no kri t is
nars-Lou atbildēja, ka apstākfi es' 1« to Anglijas izturēšanās!L"jusies. >

Hav u
Makdonalds, Hendersons B. »,

strādnieku partijas vārdā noi9,; ^luciju, kas uzaicina dibināt jauf 3siju no Anglijas, Francijas JJ ">
parlamenta locekļiem «awtan«3
raacijas un domu apmaiņas \£fRuras jautājama ua ar to saistītiemLmiem — reparacijām un Franci.
šību. Anglijas strādniekum,Ēsarunas ar franču un belģU ^stiem, lai tie iesniegtu savu val«hlamentos līdzīgas rezolūcijas. Jīl

Rūras jautājums.
Berlinē, 26. februārī. Vāc» iraksti ziņo no Londonas par hjJ

ka Amerika tomēr iejaukšoties l
konfliktā. Savienoto valstu sūtnis Hanesot izteicies angļu žurnālistiem taizidents Hardings domājot izdarīt ziu
spiedienu uz Vāciju uu Franciju, laji
nakta reparacijas jautājuma nokaltai
un Ruras okupācijas izbeigšanu, \
valdības aprindās par to nekasnav zin
un vietēja amerikāņu sūtniecībā iztēli
šaubas, vai Harveja vārdi laikraki
pareizi atstāstīti.

Baumas par itka gaidāma Holat
starpniecību Parizē un Hagā nott
atsaac. LTA

Uzvarētāji un uzvarētie.

Bordo, 26. februāri. (Radio,) i
ņemot rezerves virsnieku deputāt
Poankarē izteicās: «Mums vajadzēja
gādinaf Vācijai, ka esam uzvarētāj
gribam pasākt miera līguma izpiidia
Paņemtās ķīlas mēs neizdosim nef
kādiem solījumiem". Lli

Papīrnauda Vācijā.
Berlinē, 27. februārī. Papirosi

izlaidums Vācijā no 11. līdz 20 iebr»
pieaudzis par 514 ttiijsrdieni matu
pašlaik sasniedz kopsutnā 2930 miljui

Lī

Bezdarbs Dānija.
Kopenhāgenā, 27. ieta

(D. P. B.) Bezdarbnieku skaiti Di

vēl turpina pieaugt, ko Izskaidro *
labvēlīgo laiku. Pagājušā nedēļa i

strēti 63 740 bezdarbnieki pret 61
nedēļu agrāk; sa!idzinot_ ar paffl

gadu, kad attiecīgā nedēļa bezd«
bija 102.000, apstākļi tomēr iaboffl

Krievija grib atjaunot kara iBpa»

Rēvelē, 26. februārī. No W
ziņo, ka Gosplanam uzdots m
savākt visus materiālus par ņ*
kara rūpniecības atjaunošanas wj
raibām. Gosplans liek priekša «J
dzelzsceļiem 12 stundu .darba m
dzelzsceļniekiem, atskaitot vitoen
šanas laiku, iznāktu 8 stasdas ,»

darba". Komunistiskā dzel
^arodbiedrība, kā dzird, esot »ķ

likumu jau apstiprinajuse.

Notikumi Krievijā.

Rēvelē, 27. februāri. No ļļ
ziņo, ka Krievijā sākušas jaj»
sijas pret sociālistiem. ™&
Taškeatas izsūta uz vutnn»

malēm visus sodaldemokrat«s,

divas. Semipalatiaska Bj' ļ,,
gadiem cietumā sociaidenio»

^par to, ka kādā sapnice w^
stiem nelabvēlīga runB ļPJJ -. ,
nīcu". Sormovas fabrika iera
charina un Trocka gjgU
«socialrevolucionars8 foro M
sapulcējis visas traļi**». p
socialrevolucionarus, "V IreVoliii?
sasaukt Viskrievijas »Jf .rfio*
kongresu. Daži 5^£ftvfofcr *
pieprasīt šiai lietā vārda brivj^
12 cilvēkus apcietināja.

^koncentrācijas nomet* i
fl ».ļ

guberņā) mežonīgi pieKaM M
dzītie anarķisti.

Latvija un citas valstis.
Baltijas konferenci atklās 2. martā.

Helsiņforsā, 26. februārī. Lat-
vijas sūtnis Zariņš šodien saticies ar
Somijas ārlietu ministri Vennolu, lai
pārrunātu Baltijas valsta delegāciju pār-
vešanu no Rēveles az Helsiņforsā.
Hanges osta aizsalusi. Somu valdība
pašlaik ved sarunas ar Igauniju, kura
uzaicināta dot spēcīgo ledlauzi «Wane-
muine" . Jautājums bus galīgi no-
skaidrots rit. Somijas valdība grib kon-
ferenci atklāt katrā ziņā 2. marta. LTA.



Cēsu apriņķa priekšnieka palīgs

I. iecirkņa
«sludina par nederīgiem sekošus do-
kumentus, kari pieteikti par nozsadetiem:

1) Latvijas pasi/Mi 2269, izd. no Cē.-u
pilsētas policijas, uz Kārļa Jāņa d. Mi-
laikas vārda; 2i Latvijas pasi Mi 4145,
izd. no Cēsu pils. policijas uz Jāņa Pe-
tera d. Lodziņa vārda; 3) Latvijas pasi
f6 3%2, izd. no Cēsu pils. policijas uz
Euimas-Paulinas Jara m. Apsit vārda;
4) Latvijas pasi Mi 6047, izd. no Cēsu
pils. policijas uz Alvinas Mārča m.
Kļsvin vāidr, 5) Latvijas pasi Ni 3771,
izdotu no Cēsu pilsētas policijas uz
Augusta Miķeli d. Strazdiņa vārda;
6) LstfijiS pssi Mi 23S7, kd. no Ce.su
pils. polic, uj Paulinas Jāņa m. Johan-
son vārda; 7) Latvijas pasi Ni 747,
izu. no Cēsu pil*. no!icijas un 01. kat.
tifdīriīecroas ?īrni Ni 124, u ' Emilīj'-s
Mārča m S/aliss v»tda ; S) Latvija* pasi
*W'. ird. n-3 Cēsa pils. policijas, uz
Erasta Pētera d. LScara vārda; 9) Lst-
vjsspasi M> 28 i?, hd. no Cēsu pi!s
polic., i'z.Emaiss Pēepra Lāearvārda;
10) L*tvijss paM Mi 42-2, isd. no Liepas
pie valdes uz Roja ijis Kristīnes m.
Mt vārda; 1!) Latvijas pasi Ma 65.
"i- no Matsneau p»g. valdes u; Zelmas

m. hbes vārda; 12) Latvijas
JJ*J* 4C0, izd. no Vesehuskas osg

ua tlias Jan-i m. Pogul vārd i;U) Latvijas pusi Mi 1674, izd. no
pag. valdes, uz K'rļa Jēkaba d.
:vada; 14) Latvijas pasi
izd. no Cēsu pac. valdes uzWrļa Pēteri d. Ķfermaņa vārda; 15)

is pasi M? nezīžams, i;d. no Sēr-
£u

su pag. valdes uz Kārļa Pētera d,
Wj«i vārda; 16) Latviias pasi i* 13*.

«""ratnai pag. valdes uz Pētera Kārļi
Lt K\r Vārda; 1?) Kara klausības
ļP'»ņb»2:8no 1*19. g., hd. no
LT!et*Pa bat - komand. un aizsarga?JlMieobo » 666 1922. g„ izd.
d k^h^ pr ' priekšn- l;z Pētefa Kārļa
*|edaņa vārda; 18) Latvi as pasiffi irabužu PaS- vaWes uz
5Si L«t»ii« ' „ ^nsona vārda ;
btC3 'f P-S'Mi628, izd. no Dzēr-
ra Dkft

3|: «īdēs uz Natālijas Dāvā
ko n{W*,T'Utvi*as ^si»«i.
*>fa »T?ilgas P*«- valdes

' i"' "«K„ ?' ,!Jd-"o "'eža departamenta
««miMn.' ,eci

A >u izd- n0 Smiltenes
«rtf-T .^Au gtsu JJbb d. Skalbes

Andža m «i?- vaļdes> u* Annasn«^2,bei va>da: **) zirga pasi

^ ufn-afn M'-d' no ^«nas pag.
PaSiVm

JVa irbites "ārda; 23) ;ig*
w'ia psfr. 1°,,rpas paeasva

2i> tirga „.?v°^Cēdaa vārda ;
w&v£KR.ft ,zd- no Raiskuma
varda un nārr,if. 'skuraa muižas valdes
VIrda; 25)

ak$titu uz Jēkab* Auniņa
ttdCē«, ,lfa , klaus'bas apliecību,
S Pē'era Pētefa'n "I; i°misijas 192°- «?
esības anifi -k VeŽ's v-: 26> kaia
l«u kāfn n n** 9264' izd - «o
i°. R u7 FH

PUlk
/ koma»d- 29. sept.

27) >*^«DaSiaLd o,Mārža d - Ziraka v.;
!?« valde £ w.«. izd- no Raiskuma
Varda; 28^ i ah^

m,as Jana
m.Meijer

S. ^ērbele, „pasi Ns "92, izd.
^Vgdj^gf» lilijas

^parnerif-ka pa»§s. »• iec, iz-

^ud

tu
ieS,', kā Pairtu 'par

,Was ap °riii,-apliec ibu - izdotu no
Iri^ NrP 785 '

ksme»7- aprili ^ā'-
"^aņa v ° uz Anatola Ernesta d.

falmliras apriņķa pr-ka I. m. palīgs
izsludina par nederīgiem sekošus nozau-
dētus dokumentus: 1) pasi Nr. 4341, iz-
dotu no Valmieras pils. policijas 9. apr.
1920. g. uz Kristincs Jēkaba m. Kamol,
dzim. Šķist v., 2) pasi Nr. 765, izdotu
no Burtnieku pag. valdes 9. apr. 1920.
g. uz Paulines Teņa m. Zajzirnis v.,
3) pasi Nr. 5518, izdotu no Valmieras
pils. polic. 8. sept. 1920. g. uz Mārtiņa
Mārča d. Liepiņa v., 4) pasi Nr. 196, iz-
dotu no Valmieras apr. pr-ka 1. iec. pa-
līga 27. martā 1922. g. uz Alberta Indriķa
d. Hrjck v., 5) pasi Nr. 601S, izdotu no
Valmieras pils. polic. 4. augustā 1920. g.
uz Kārļa Jēkaba d. Levis v., 6) kāja kl.
apl. Nr. 11386, izdotu no Valmieras kara
apr. pr-ka 30. jūlijā 1921. g. uz Kārļa
Jēkaba d. Levis v., 7) pasi Nr. 2707, iz-
dotu no Valmieras pils. polic. 17. martā
1920. ?. uz Annas Viļuma m. Menek,
dzim. Āboliņ v., 8) pasi Nr. 101120, iz-
dotu no Rīgas polic. 11. iec. 14. Iebr.
1920. g. uz Jāņa Konrāda d. Pileņa v.,
9) kāja kl. apl. Nr. 6789 izdotu no Val-
mieras kara apr. pr-ka 31. okt. 192?. g.
uz Jāņa Konrāda d. Pileņa v„ 10) pasi
Nr. 166687 izdotu no Rīgas prefektūras
2J. maijā 1921. g. uz Jūlija Anša d. Bi-
senieka v., 11) pasi Nr. 759 izdotu no
Jērcēnu pag. valdes uz Annas Mārtiņa
m. Rullē v„ 12) pasi Nr. 1267 izdotu no
Valmieras pik polic. 2a febr. 1920. g,
uz Mārča Jāņa d. Kirsteina v., 13) kap
kl. apl. Nr. 2917 izdotu no Valmieras
kāja apr. pr-ka 20. jūlija 1922. g. uz
Ernsta Mārča d. Bedsīt v„ 14) pasi
Nr. 5517 izdotu no Valmieras pils poh'c.
10. jūnijā 1920. g. uz Ernestīnes Jāņa
m. Maliņ, dzim. Lo£in v.

Madonas iec. poi. pr-Ks ļ
izsludina par nederīgiem zemāk mi- i
nētos dokumentus, kuri prteikti par ;
nozaudētiem: 1) Latvijas pasi Jfe 1017,ļ
izdotu no Sariiaņu pagasta valdes uz*
Otilijas Otto m. Zvirgzdiņ vārda;;
2) Zirgi pasi Nš 1331, izdotu no Vidz- j
muižas p-ig. valdes uz Vicenta Purviņa
vārda, pārrakstītu uz Osvalda Pērkona
vārda; 3) Latvijas pasi Ns 1076, izdotu
no Siikav&s pag. valdes uz Jāņa Jēkaba
d. Ķēniņa vārda; 4) Latvijas pasi ļ
N° 106, izdotu no Praulienas pagasta
valdes uz Emilii as Pēte[a m. Ozoliņ ]
vārda; 5) zirga pasi Ms 594, izd tu no
Ļaudonas pag. valdes uz Mārtiņi J.īņa
d. Lšcis vārda; 6) Latvijas pasi Mi 64^,|
izdotu no Saikavas pag. v-ildes uz]
Fevronijas Filipa m. Čeglovas vārda;]
7) Latvijas pasi Mi ?38, izdotu no
Saikavas p-g. valdes uz Ju'. ija Ermaņa
d. Gutberga vārda; 8) Latvijas pasi
Mi 1143. izdotu no Meiranu pag. valdes
uz Voldemāra Friča d. Pabērzs vārda;
9) Zirga pasi Mi i'06, izdotu no Kals-
navas pag. valdes uz Andreja Liepiņa
vārda; 10) Latvijas pasi Mi 291, izdotu
no Berzones pag. valdes uz Pētera
Jāņa d. Zvaigznes vārda; 11) Ieroču
bļauju Mi 2141, izdoti no Cēsu apr.
priekšnieka uz Reinholda Jāņa d. Aiz-
derdza vārda ; 12) Latvijas pasi Mi 36548,
zdotu no Rīgns pilsētas 3. policijas

iecirkņa priekšnieka uz Helenes Volde-
māra m. Taube vārda; 13) Kara klau-
sības apliecība Mi 219, izdota no 1. Lie-
pājas kājnieku pulka komandiera uz
Andreja Ozoliņa vārda. Mi 495.

Jaunjelgavas apr. priekšnieka palīgs

2. iec. izsludina par nederīgiem sekošus
nozaudētus dokumentus: iekšzemes pasi,
izdotu no Eķengrāves pag„.valdes 8. jū-
lijā 1920. g. zem Nr. 64 un zirga pasi,
izdotu no tās pašas pag. valdes 6. apr.
1922. g. zem Nr. 40 uz Otto Bērtuļa d.
Katena v.

Oangafalfs aprija Milmi iecirtapollclias'piiikiiiiek.
ar šo izsludina par nederīgiem sekošus
par nozi'daš'em pieteiktas dok'4m^ntas:
!) Latvijas pasi Mi 33, izd. 28. jūlijā
1920 g no Krāslavas iec. polic. pr-ka
uz Donata Jāņa d. Civkisvārda; 2)Lat-
vijas pasi Mi 2575, izd. 15. nov. 1921. g
no Kra -lavas pag. valdes uz Vladislava
Išidora d. Aucka^a v. un zirgu pasi 595,
izd. 8. oktobrī 1920. g. cz Osipa A«-
sana vārda; 3) Latvijas pasi Mi 2017,
izd 11. okt. 192i. g. no Krāslavas pag.
valdes uz Marijas Miķeļa tn. Viicaiņ
vārda, Latv pasi Mi 9S8, un zirga pašas
Mi 608 un 603, izd no Izabtlinas pag.
valdes uz Antona Ankna d. Vikaiņ
vārda, 4) kara klausības apliec Ma 737,
izd. 31. martā 1921. g no Vi-
dzemes artilērijas pulka, uz Osvalda
H,:iiricha Kārļa d. Raške vārda;
5) kara klausības apliecību Mi 4879,
izdotu 30 septembrī 1921. g. no Dau-
gavpils kara apriņķa priekšnieka uz
Antona Pētefa d. Ljakša vārda un zirga
pasi Mi 499, izdotu 29. septembrī
1921. g. no Izabelinas pag. valdes uz
Mchaila Donata d. Peļkovska vārda;
6) kara klausības apliecība J* 336, iz-
dota 2. augustā 1920. g. no Daugivpils
kara apriņķa priekšnieka uz Jāņa Mi-
chaila <d. Grundana vārda un zi;ga pasi
Mi 713, izdotu 30. augusta 1920. g. ne
Izabelinas pagasta valdes uz Michaila
Vikentija d. Koroļ vārda; 7) Latvijas
oasi Mi 2974, izdotu 4. septembri
1 '22. g. no KrāsUvas pilsētas valdes
uz Oirša Leižera d. Stam\era vārda;
8) Latvijas pasi Mi 578, izdotu 16. augustā
192!. g. no Kraslovas pagasta valdes
uz Antona Franča d. Kcz/nda vārda;

|

9) Latvijas pasi Mi 29,_ izdotu 28. sep-
tembrī 1920. g. no Krāslavas pagasta
valdes uz Staņislava Augusta dēla
Škutana vārda; 10) Latvijas pasi
Mi 1189, izdotu 10. iebraarī 1921. ģ.
no Krāslavas pagasta valdes uz _ Sta-
ņislava Ignata d. Zaikovska vārda;
11) kara klausības apli?c. Mi 3705 izd.
24. martā 1921. g no Kurzemes artilēri-
jas pulka uz Ka!>min Antona d. K)kin
vārda, un Lāiv. pas^Ni 621, izd. 24. jan-
vārī 1921. g. no Krāslavas niig. vaid. uz
Evdokjas Kuzmiafl m. K< km vārda;
12) Latvijas pasi Mi 1S92, ud. 16. jūnijā
1921. g. no Izabellas pag valde? uz
Edaardu Jegord d Dilbs vārda; Li) Lat-
vijas pasi ?* 1084. ird. 8. dec. 1920. g,
no Krāslavas pilsētas vaid. uz Amss
Donata m. Naruševic vārda; 14) Latvijas
pasi Mi 622, izd. 12. aug. 1922. g. no
Pridruiskas pag. valdes uz Boļeslava
Kāda d. Lonka va?da; l!>) krrakla's bas
apliecību Mi 7U, izd. 30, aprili 192'. g.
no 11. Dcbeies kājnieku pulka us Ādolfa
Jāņa d. Oeruckij vārda, un zi^a pasi
Mi 1158, izd. 23 o'd. 1920 g. noKrīsla-
vas psg. valdes uz Boļaslava Aleksandra
d Dzedzeļ vārda; 16) Latviias p«si
Mi 514,izd. 17. janv. 1921. g. no Krāslavas
pagasta valdes uz Konstantīna Kazimira
d. Kazakeviča vārda; 17) kara klausības
apliecību Mi 238S0, izdotu 9. martā
1922. g. no 2. Robežsargu gulka uz
Aleksandra Fedora d. Ganuļevica vārda;
18) Latvijas pasi Mi 23483 izdotu
4. decembrī 1920 g. no Maļinovas pa-
gasta valdes uz Vikentija Donata d.
Beļevič vārda; 19) kara klausības ap-
liecība Mi 18, izd. no 1. Liepaj*s kāj-
nieka pulka uz Staņislava Jāņa dēls
Narovska vārda un zirga pasi Mi 76',
izdotu 30. augusta 1920. g. no Izabe-
linas pag. valdes uz Osipa Naris vārda ;

20) kara klausibas apliecību Mi 8776,
izdotu 6. decembrī 1921. g. no Daugav-
pils kara apriņķa priekšnieka uz Eduarda

Ignata d. Miglana vārda un zirga pasi
Mi 1326, izdotu 19. septembrī 1920. g.
no Krāslavas pag, valdes uz Išidora
Fadeja d. Rimšana vārda; 21) zirga
pasi Mi 933, izdotu 3. decembrī 1920. g.
uz Agates Franča m Vagel vārda, zirga
pasi Mi 302, izdotj 17. septembrī
1320. g. uz Agates Kurpeniek vārda un
pārrakstītu uz Agates Nicecka vārdu un
Latvijas pasi Mi 1302, izdotu 6. sep-
tembrī 1921. g. uz Agates Nicecka
vārdu no Krāslavas pagasta valdes;
22) Zirga pasi Mi 2360, izd. 18. dec.
1922. g. no Usvaldes pag. valdes uz
Ignata Dzelves vārda pārrakstīta uz
Aloisija Jāņa d. Mucenieka vārda; 23)
Latvijas pasi Mi 1979, izd. 11. aug.
1920. g. uz Franča Vikentija d. Kačan
vārda un zirga pasi Mi 772 izd. 30. aug.
1920. g. uz Jāņa Osipa d. Baranovskij
vārda no Izabelinas pag. valdas; 24)
Zirga pisi Mi 616, izd. 10. sept. 1920. g.
no Dagdas pag. valdes uz Kazimira Bo-
gaslova d. Ermalovič vārda; 25) Zirga
pasi Mi 1575, izd. 16. sept. 1921. g. no
Krāslavas pagasta valdes uz Išidors-
Ignata d. Ungura vārda; 26) Latvijas
pasi Mi 779, izd. 15. marta 192L g. un
zirga pasi Mi 1488 izd. 13. okt 1920. g.
no Krāslavas pag. va'des uz Ludviga
Jāzupa d Skutans vārda; 27) Latvijas
pases: Mi 1958, izd. 6. sent. 1921. g.
uz Miķelim Franča d., Mi 2645 izd.
18, nov. 1921. g. uz Helenti Franča m.,
Mi 2565 izd. 18. 1921. g.nov. uz Rafaila
Franča d., Ns 2764 izd. 22. nov, 1921. g.
u« Jūlijas Jēkaba m., un Ni 2815, izd.
25. nov. 1921. g. uz Mirijas Fra iči ra.
Kovaļe«ku un zirga pasi Mi 785,
izd. no Krās'.ovas pag. valdes 31. de:.
1920. g. uz Franča Kovaļevska vārda;
29) izsludinātu „Vald. Vēstn.* Mi 165,
28. juiijā 1922. g par nederīgs Latvijas
>asi Mi 2403, uz Franča Kārļa d. Naru-

ševic vārdi, !'ā atnstu skaHTt rr ^ r"'

mnmi mW mmmi m. mm
izsludina par zudušiem un tamdēļ nede-
rīgiem sekošus dokumentus: ,1) iekšzemes
pasi, izdotu no Rēzeknes apriņķa priekš-
nieka 1. iec. palīga zem Nr. 9891, uz
Veras Origorija m. Djubin vārda; 2) ap-
liecību, izdotu no Rēzeknes apriņķa
priekšnieka 1. iec. palīga 1920. g. zem
Nr. 2013, uz Jāņa Jāņa d. Djubins v.;
3) iekšzemes pasi, izdotu no Rēzeknes
apriņķa priekšnieka 1. iec. palīga zem
Nr. >274, un zirga pasi, izdotu no Kau-
natu pag. valdes zem Nr. 9S0 uz Meikuļa
Ādama d. Skrjaba vārda; 4) iekšzemes
pasi, izdotu no Rēzeknes apr. priekšn.
1. iec. palīga zem Nr. 2498 un zirga pasi,
izdotu noKaunatu pag. valdes Nr. 1492 uz
Nikolaja Alekseja d. Ameļčenkova v.;
5) zirga pasi, izdotu no Kaunatu pag.
valdes zem Nr. 1475. uz Aleksandra
Franča d. Škrebeļa v., iegūtu caur zirga
pirkšanu no Dominika Jāņa d. Račika;
o) iekšzemes pasi. izdotu no Rēzeknes
apriņķa. prieksneka 1. iec. palīga zem
Nr. 1816, uz Edvarta Antona d. Stekeļa
vārda; 7) atvaļinājuma apliecību, izdotu
no jātnieku pulka komandieja 1922. g.
28. apr. zem Nr. 2, uz Zasima Jāņa d.
Gogoļeva vārda; 8) zirga pasi, izdotu no
Uzulmuižas pag. valdes zem Nr. 354,
uz Kirila Potapa d. Bedrikova v.; 9) iekš-
zemes pasi, izdotu no Rēzeknes apriņķa
priekšnieka 1. jec. palīga' zem Nr. 12640,
zirga pasi, iegūtu caur zirga mainīšanu
no Staņislava Soldona un Rozenmuižas
pagasta zemes pieprasījuma anketi uz
Antona Pāvila d. Reinika vārda.

Jelgavas apr. pr-ka palīgs 1. iecirkni
izsludina par nederīgu, kā pieteiktu par
nozaudētu, zirga pasi izdotu no Vec-
saules pagasta valdes 17. jūlijā 1920. g.
zem Nr. 98 uz Melānijas Dankbar v.

L—"*""'"° ... tJ- ôigfi ar tabibu.

/ nr'ā 26. februārī. Pa-

««"li a no psdomia Krievijas So-
lājašo aedf J f ar ru<iztem un
sijā >% 'sieru Krievija doma iz-
r«;t^fSKard!ia 2000{»kao
yejt no o<> LTA.
radžu-

Miega slimība Krievijā
, "

ā 24- februāri. Pčdčjā laika
Mr?toWil 50 mieg» siiraibas

I**"*:. „f,«ba sasniedz 26 procentus.
ladij^'LTA.

p&ziņc} irs, v

Beidzamā laikā pie suņiem atkal pa-
JSrin trakama sērga. Pnsetas valde
K nolēmusi atjaunot suņu ķeršanu.
?? tiek aizrādīts, ka san i vad_ajami
£our«os m pie pavadas. Pretēji ga-
Smi tie tiks ķerti un nodoti dāma

Sejas lopa patversmei, Ormaņu ielā

v 32 kur ies 3 iicsn iaika var izpirkt,
isaksājot 150 rbj. par diena.

Pec ša termiņa notecējuma īpašnieks
atdS tiesības uz suni.

Rīgas pilsētas veselības nodaja.

Or. Žēuņys

vakar, pulksten 7 vakarā, iesniedza
(Kaists Prezidentam Cakstem savas at-
mVsnūus rakstu kii rit, 1.marta, izbrauc
uz Lietavu.

Ventspils 1. iec. miertiesnesis,
uzaicina _1922. g. 2_ 1. jūlijā Užavas pag.
Šiliņu būdā mirušā Ktisia Alberta d.
Upīta mantiniekus, kreditorus, legata-
rus, fideikomisaras un visas citas per-
sonas, kam varētu būt kādas tiesības
vaf prasības uz atstāto mantojumu,
pieteikt viņas miertiesnesim sešu
mēnešu laikā skaitot no izsludināšanas
dienas, aizrādot, ka tiesības uu prasī-
bas, kuras nebūs pieteiktas minētā laikā,
tiks atzītas par zaudētām uz visiem
laikiem.

Ventspilī, 15 febr. 1923. g.
Miertiesnesis {paraksts).

Inčukalna pag. tiesa,
pamatojoties uz savu lēmumu no 2923. g.
14. februāra un pagasta tiesu ustava
2. d. 222. un 224. p.p. uzaicina t922. g.
24. jūniji taču'salna muižā m'ruša Man-
gula (Magnusa) Jāņa d. Gaiļa mant-
niekus, parāda devējus un ņēonējus pie-
teikties pie šīs tiesas sešu mēnešu laikā
skaitot no šī sludinājuma iespiešanas
dienas .Valdības Vēstnesī", un uzdot
savas tiesibas un prasības.

Pēc šī termiņa notecēšanas nekādas
tiesības un prasības, ne ierunas netiks
ievērotos.

Inčukalnā, 14. februāri 1923. g. Mi 1.
Priekšsēdētājs J. Blumer.

Kapiņu pagasta valde
izsludina par nozaudētiem un tāiēc ne-
derīgiem Jsekošus dokumentus, izdotus
no Kapiņu pagasta valdes :

1) zirga pasi uz Agafija Timoteja d.
Timofejeva vārda; 2) zirga pasi, izdotu
20. sept. 1920. g. zem Mi 13t uz Jāņa
Antona d. Jazinska v.; 3) Latvijas pasi,
izd. 2. martā 1921. g. zem Mi 970 uz
Jura Vincas d. Daukšta vārda; 4) zirga
pasi, izdotu 26. sept. 1920. g. zem
Mi 956 uz ta paša vārda; 5) zirga pasi
uz Antona Mateuša d. Jonana vārda;
6) zirga pasi, izdotu 2?. sept. 1920. g.
zem Mi 1249 uz Aleksandra Aleksandra
dēla Maroza v.; 7) zirga pasi zem
Ni 1583uz Antona Kumelanav.; 8) zirga
pasi zem Mi 1324 uz Jāzepa Borovska
vārda; 9) zirga pasi uz Maksimi Sin-
jakova vārdi: 10) Latvijas pasi, izdotu
26. sept. 1922. g zem Mi 5780 uz Afo-
nasa Lariona d. Trifonova v.; 11) Lat-
vijas pasi, zem Mi 1172 uz Staņislava
Jāzepa d. Zukula v.; 12) zirga pasi zem
Mi 2140 uz ta paša vārda; 13) zirga
pasi, izdot i no Vaivodu pag. valdes zem
Mi 999 uz Pētera Zdanovska vārda.

Daugavpils apriņķa priekšnieka palīgs
1. iecirknī izludina par nederīgu no-
zaudētu iekšzemes pasi, izdotu no Ma-
ļinovas pagasta valdes Daugavpils apr.,
zem Nr. 24244 uz Kirjana Aleksandra d.
Ivanova vārda.

Daugavpils apriņķa priekšnieka palīgs
1. iecjrknī izsludina par nederīgu no-
zaudētu iekšzemes pasi, izdotu no Ma-
ļinovas pag. valdes Daugavpils apriņķī
1920. g. zem Nr. 23594 uz Andreja
Jāņa d. Jermolajeva vārda.

Daugavpils apr. priekšnieka palīgs
1. iecirknī izsludina par nederīgu nozau-
dētu iekšzemespasi, izdotu no Maļinovas
pagasta valdes Daugavpils apr. 20. martā
1921. g. zem Nr- 25277 uz Trofima
Filipa d. Nikolajeva vārda.

Daugavpils apriņķa priekšnieka palīgs
1. iecirknī izsludina par nederīgu nozau-
dētu iekšz. pasi, izdotu no Višķu pagasta
valdes Daugavpils apr. 20. maijā 1921. g.
zem Mi 2594_ uz Maksima Lazara dēla
Michailova vārda.

Poju sūtņa iejsšanis
Po}u āunis Dr. Jodko ieradās no

Varšavas Rīgā.

Ailisnce Franc%ise Latvijas sekcijas
nākošais priekšnesums notiks ceturtdien,
1. marta, pulksten 8 45 vakarā, universi-
tātes zālē. Piiekšnesuma programā
saruna par ievērojamo franču kempo-
nista_ Vinsenta d'Endi, kurš tavākā nā-
kotne koncertēs Rīgā, kā ari interesanti
kinematogrāfiski skati.

fcrfāksla.
Nacionālais testrs. Trešdien, 28. fe-

bruārī, pirmo reizi A. Aadrasa (Ander-
sona) drsma .Ķēniņš Dāvids",
Titaļa loma ?— Fricis Rode, Batzeba —
Lilija Eiika, Tamāra — Mirdza Smitchen,
Absaloms — Jānis Ģermānis u. d. c.
Ceturtdien, 1. martā, pulksten 5 pēcpus-
dienas skolnieka izrādē Aunas Brigader
pasaka .Maija un Paija". Piekt-
dien, 2. ma?ta Andrasa „Ķēniņš Dā-
vids" otra reizi. Sestdien, J. Akaratera
.Pieci vēji". Sagatavošanā Haralda
E'dgasta jstma luga „Agarta",_ kuj-a
parādīsies uz skatuves visa drīzumā.

T©!@gramas.
(Latvijas tekgi&Sa aģesfaras Sistasju teiegiassss'i i

Rīgā, 27. februārī. Heizfņforsas saim-
nieciskā konference, pēc ārlitta ministrijā

saņemtam jiņatn, Somu juras līča ledus
apstākļu deļ atlikta uz neaoteiktu laiku.

Luksorā (Ēģiptē), 26. februārī.
Tatankhamena kaplič* šodien slēgta aa
aizzieģdeta, pētīšanas darbus turpinās
nākoša ziemā.

fiart^ 83 {UMOHl '
Kurs i

Rīgas birža, 1933. gasia 28. febrsnsri.

100 Latvijas ibļ. 2,—
Amerikas detara ..... 5,06 — 5,11
Angļa mārciņa 23,84 — 24.08
100 Francija» franki ....3075 - 3200
100 Beļģija» tas»fci ....26,65 - 2790
100 Šveice» iamfei..... 9455 — 65,99
100 Zviedrija» kronas . . . 133,17- IS5.89
100 Norvēģijas krosu» . . . 92,75— 95;75
100 Dānijas teoass . . . . 97,70 — 10U0
100 Holande* guldeņi . . . 199 4ā — 202 49
10000 Vācija» maikaa . . - 2,05 — 2.35
100 Somijas suukas .... 13,25 — 14,25
100 Igaunijas aaakas . . - 1.47 — 1,53
100 liti ........50.0D - 52.00
10000 Polija» izsarksi ... 1,30
190 Čechoslovaiku krona» . . 15.00 — 15,75
100 Itālija» lirai ..... 2420-2525
Padome» rbļ. ...... —
10 krievu zelta rbļ. .... JS^0 — ~
Zelts (Londonā) par l aad tīrs

zelta. ........

Krievijas ndMbaļ^ ļ ; [ J$ļ}
par 1rW

5°/o neatkar, aizņem.. . . .^ 2» -2,18
20 zelta ir. 6«/o Rig. Mņ.Mt&t.

ķīla zīmes , —
50 zelta It. 6°/o Rigas pila, kt.

biedr. ķīlu gīme* .... —
100 zelta fr. 8/c Rigas pils. fcr. i

biedr. ķils zīmes . . . .] . —-

Rīga» bfeSas komitejas kotsdjss komisijas
priekisēdētajs A. Kac»ES.

Zvēi. Mizas mākfeiis Th. Summera,

Redaktors: M, Ar&ns.

Sim numuram 6 lapas puses,

Literatūra.
,,L@tvlu Grāmatas" nupat iznākušais

2. numurs atkal bagāts saturā. No ap-
Ģērējamiem ua kritiskiem ? rakstiem atzī-
mējami : Līgotņu Jēkaba biogrā-
fiskais atmiņa zīmējums «Dzejnieks J.
Kleinberģis"; Jalija Vecozola sal-
stoša apcere .Franča lirika 19. g. s.";
P. Birkerta — ,Kad māksliniekā
mākslinieks mostas" ; V. Peņģerota
grāmatzīmju vēsture .Grāmatu zīme
(Ex!ibris)"; A. Stāla — .Kurze-
mes hercogu arehivi" un Radolfa
Blaumaņa nedrukāta dzeja. Kriti-
kas an apskati par jaunākām grā-
matām no Edg. Sūnas, A. Kraa-
jas, R. Egles, J. Bokaldera,
Zentas Mauriņ, K. Egles. Ed. Virzas,
Dr. Orientācija u. c. Interesanta
latvju, cittautu an skatuves kronika.
Piemiņas. Ka sevišķs pielikums atzī-
mējams A. Ģintera — .Pilnīgs latv.
tekošo izdevumu biļetens par janvāri
1923."

Latvijas Sauls. Maldas »m senatnes
mēnešraksts te 2 — 1923. g.



Paziņojums.
Aizputes pilsētas ualds

ar šo paziņo, ka Aizputes pilsētas domes
vēlēšanās ii. februārī 1923. gada, par
Aizputes pilsētas domniekiem tina ieve-
lēti : No demokrātiskas strādniecības
vēlētāju grupas saraksta Nr. 1: 1. Su-
sters, Jānis. 2. Steros, Jānis. No Aiz-
putes ebreju draudzes saraksta Nr. 2:
3, Feldmans, Icigs. 4. Beitleis, Ābrams
5. Joffe. Zanmels-Hiršs. 6. Dobrij, Cho-
nons. No Latvijas sociāldemokrātis-
ki* strādnieku partijas saraksta Nr. 3:
7. Vanags, Jānis. 8. Dravenieks, Ādams.
9. Šķii'ņš, Pauls. 10. Kopstāls, Ernes's,
11. Kants, Ernests. 12. Elviņš, Jēkabs
13. Rudzit', Fricis. 14. Manfelds, Fricis
15. Zonnenbergs, Fricis. No Aizputes
vācu v£le43Ju s'upas saraksta Nr. 4:
16. Sverdats, Eduards. 17. Henkels,
Eduards. N? apvienota latviešu pil-
soņu saraksta Nr. 5: 18. Ruškevics,
Jānis. 19. Poriņš, Andrejs. 20. Treus,
Alfrēds.

Kandidātos paliek sarakstam Nr. 1:
I. Folmans, Jānis. 2. Pu-ens, Kristaps.
3. Ciege, Rūdolfs. 4. Kronbergs, Teodors.
5. Busse, Ernests. 6. Biuvers, Kārlis.
7. Pētersons, Toms. 8. Kārkliņš, Kristaps.
9. Klāva, Jēkabs. 10. Janševskis, Kārlis.
II. Bergman, Anna. 12. Šulcs, Kārlis.
Sarakstam Nr. 2: 13. Funkelsteins
Žanis. 14. Bordēls. Leopolds. 15.
Chackinds, Judels. 16. Michelsors, Alek-
sanders. 17. Jakabsons, Ruvens. 18.
Kozaks, Filips. 19. Glikmans, Tuvje.
20 Baks, Hirjšs. Sarakstam Nr. 3:
21. Bergs, Mārtiņš. 22. Bundzenleks,
Jukums. 23. Btudzenieks, Osvalds.
Sarakstam M>.~4: 24. Širman», Kārlis.
25. Rāts, Jānis. 26. Horns, Kārlis. 27.
Jansons, Fridrichs. 28. Ulmans, Pauls.
29. Radovskis, Jānis. Sarakstam Nr. 5:
30. Aļļe, Andrejs. 31. Kreitsbergs, Ansis.
32. Liepiņš, Pēteris. 33. Rozenšteins,
Aleksanders. 34. Kalniņš, £mests. 35.
Citskovskis, Ernests. 36. Pētersons,
Eužens. 37. Blūms, Jānis. 38. Gold-
bergs, Pēteris. 39. Pētersons, Cezsrs.
40. Viškevics, Miķelis. 41. Ruce, Jānis
42 Kalne, Jānis. 43. Mailepors, Kristaps.
44. Gint-rrs, Fricis. 45. Sauleskalns, Jānis.

Aizputē, 24. febr. 1923. g.
Aizputes pilsētas ga'va J. Vanags.

Pilsētas sekretārs P Šķiliņš.

fitm «felJSIi,
Voiguntes pag. tiesa,

Jelgavas apr., pamatodamās uz savu š.g
6. febr. lēmumu un uz pag. tiesu lik.
H. daļ. 276. un 277. p.p., uzaicina visus
tos, kam būtu kādas likumīgas ierunas
pret to, ka ša pagasta Priedes mazmājas
īpašnieki Juris Jura d. Priede un viņa
sieva Cecīlija Anša m. Priede pieņem
bērna vietā Mariju Osvalda m. Priedi,
dzim. 7. februārī 1907. g., kuras vecāki
priekš kara dzīvojuši Rīgā, bet tagad
bez vēsts pazuduši, pieteikties pie šīs
pag. tiesas 'sešu mēnešu laikā,
skaitot no sludinājuma iespiešanas
trešo reizi .Vaid. Vēstn.* Pec šī ter-
miņa notecēšanas ierunas vairs netiks
ievērotas. 1

Volģuntē, 8. febr. 1923. g. Mi 7.
Priekšsēdētājs M. Strautmanis.

Darbvedis J. Ozoliņš

iitialBs apgabaltiesas reilstratiias nodaļa
dara zināmu, ka saskaņā ar apgabal-
tiesas lēmumu 1923. gada 30. janva-i
uz civ. ptoc. lik. 1460n. p. pamāte
tek- un ievesta kooperatīvu sabiedrību
reģistrā .Rēzeknes krāj-aizdevu sabied-
rība'.

Valdes sēdeklis atrodas Rēzeknē.
Priekšsēdētāja v. A bb u 1s.

Sekretāra v. A Auziņš.

Iliii llliližBiL
1 IļBtfGs izIototDins.
; Rīgas biižas bsnkus sludinājumā .V.

u M
^ } 8'> 'āl8sa: >* ™> m

S naitna R.akera vardu un ne jfe 27100.

Jēkaba Becia Rīgas stiklu

!

fabriku akciju sal iednbas valde
sasauc

Hīti giimi samīti
ttešdien, sa gada £8 martā, pīkst. 6p.p.Kiga, valdes telpas, MelngaKju ielā Mi 4,

ar sekošo dienas kārtību:
1) valdes ziņojums par pagājušo darbī-

bas gadu;
2) 1922. g. g8da pārskata un bilances

apstiprināšana;
3) revīzijas komisijas ziņojums;
4) valdes atsvabināšana no etbildības;o) velēšanas;
6) ierosinājumi un priekšlikumi.
Piezīme: Jā minētā dienā neie-rastos statūtos paredzētais akcionāru

sKans, tad otra un galīgā akcionāru
sapulce tiks noturēta turpat, ar topasu dienas kartību 12.ap»m 1923.g..

: pīkst. 6 pec pusdienas.
? R'gā. 23. febr. 1923. g. VaWe

Kuldīgas apriņķa I. rajona valsts
zemju pārzinis

izdus iisolisii
rajona kanclejā, Sridu, 12. martā S. g„
pulksten 12 diene:

1. Žvārdes pagasta . Striķa muižas
augļu dārzu, uz laiku no 1. marta 1023.g.
līdz 1. meitām 1924. g

2. Lutriņu pagasta. Jaunās muižas
augļu dārzu, uz laiku no 23. apriļa
1923. 'g. līdz 1. martam 1924. g.

! Piedalo'.ies vairāksolīšanā, jāiemaksš
1500 rbļ. drošības naudas, kura pēt
torgiem jāpapildina līdz 50°/o no pie-

ļ scUtās sunias.
| Tuvākas ziņas rajona kanclejā.
ļ Saldū, 24. februāri 1923 g. Mi 166.

Kuldīgas apriņķa I. rajona
f valsts zemju pārzin-s O 11 e.

Vecgulbenes pagasta valde
ļ iz-ludina, ka 5. marta 1923. g„ pulast
ļ 12 dien?, pagasta padome

— illiiilšisš—-
\ Iznomās uz 1923./1921. saimniecības

gadu pagasta sabiedrības:
š _ 1) 1 diīvojamo ē/.u, sastāvošu no
."istabām, J foirgrafijas pavi;jona, pie
. tts kū'.s, všg.szis un pagrabs.
ļ 2) vienu galu no pagasta magazīnas

ēkas priekš veikala Vai noliktavas telpām.
Personām, kvras vēlas piedalīties

vairākso! Saoā, jāiemaksā 10°/o no pfe-
| dāvātās sum-s. Mi 518.

Vecgulbenē, 23. februārī 1923. g.
Pagasta valde.

PUkdten, 2. mana $. g,

izūtrupēs, faļp m li
uz Rīgas pil.-, bariņu tiesas zem Mi 378

; 16. februāra š. g. lem^aia, promesošas
: Emmas Salmiņ,

dažādas mantas.
Pilsētas ūtrupnieks K. Urbāns.,

T HiH-*l*.*«-« ' «"*"'-
t ,

Iml
i "-

ŠVEICES KONSULĀTS —RISA»
no 1. marta 1923.9.atradīsies mazā Grēcinieku

ielā Nr. 1. Tālrunis Nr. 50-70.
Šveice: konsuls a.H.MAHTEL

Dzelzsceļu virsvaldes mater. opsaola
izsludina uz 10. martu S. g. — »l*Stu rakstisku konkurenci uz sekošu

materiālu sagatavošanu un piegādāšanu: „nfuln _ .
1) gulžņu aP ^0,m gab
2) pārmiiu brusu . . . .- *P 75 kompl.
3) būvbrusu dažādu dimensiju ap j.0W srana.

4) planku dažādu 2' uu 2/s" aP *Ver» "
5) latu un grīdu līstu — 2*X2V2" - - aP ,^,iXn .£
6) šindeļu |ropetu «P l^ffi Šl\»A7) baļķu - no 7--11- tievgali «P 200- 000 kb ped.

8) telegrāfa stabu na 6, 5 m līdz 12, 8 m gari «P 2>g»D-
Guižņi, pārmiju brutas, būvbrasas, plankas un latas var tikt nodotas vai nu

gatavā veida vai ari attiecīgā baļķu daudzumā un šindeļi ari malka.
Piegādāšana var notikt tikpat pilnos uzrādītos daudzumos, ka ari pa daļām.
Tuvāki paskaidrojumi un piegādāšanas noteikumi saņemirai Dzelzsc. virsv.

Ist. Mi 125. Konkurences dalībniek jāiemaksā iepriekšēja droš._nauda l»;o apmēra
no konkurences sumas. Rakstiski piedāvājumi iesūtāmi slēgtas aploitsnes ne
vēlāki, kā līdz 10. martam 5 g., pulksten 12 diena.

_ g £ «, i .2 Novērtē-
již Novads

A?gaitSS ^» S 3šanascena pSgg Novaas »* |-g .0 par 1 kub. nezīmes

"> [nosaukums Ni * -gā| asi rubļos ļ ^
1 Vidsmuižas Ušas 6 68 45 990 G^ēdu MM 1—162
2 . \ . 6 53 2»/a 950 . Mi 1—16
3 . Slūkas 7 81 10 1OJ0 . Mi 1,2,4, 7-9,

11—31, 35-46
4 . 7 86 25 1260 Grēda Mi 73-75, 79-172
8 . Vilcānu 8 124 30 1250 , Mi 1—153
9 . . 8 124 31 1190 . Mi 154—250

10 . . 8 113 45 1000 . Mi 374-515
11 . . 8 113 45 1050 . Ni 515—615
12 . Lscijas 9 79» 11 1000 . Mi 1—52
13 . 9 7927 1240 . Mi 1-141
14 . 9 5223 1010 . Mi 1—85
15 . 9 5?» 35 980 . Mi 1-130
16 . 9 5240 1000 . Mi 131-281
17 , . 9 50 13 1240 . Mi 1-48
18 . 9 48 30 1290 . Mi 175-270
19 . 9 48 35 1050 . Mi 272-425
20 . . 9 48 32 1100 . 2*426—525
21 .9 48

^
10 1350 . Mi 526-563

Solīšana notiks mutiski un slēgtās aploksnēs, pie kam virsmežniecība patur
sev tiesību noņemt no torgiem izsludināto malku pēc saviem ieskatiem. Torgos
tiks pielaisti un riesolījum: atzti no personām, turas iemaksās torgu komisijā
10°/o no piedāvātās sursas Rakstiski piedāvājumi apliekami ar 80 sant. zīmog-
nodokli. Tuvāī-.as ziņas var dabūt virsmežniecības kanclejā, Vidsmuižā, caur
Viļāniem. GoļSmj virsmežniecība.

|

|

5 g. .Valdības Vēstnešn" 37. numurā ievietoti

Rīgas virsmežniecības
sludinājumā, par ce|malu koku pārdošanu sacensloā. ir ieviesusēs kļūda,

kamd.} Carnikavas novadā kvarta|l MiMi 60 un 70,

RS1IPffi|Q Itl !? Rīgas virsmežzinis.
««

T

|

,^ -a^- 5 r saimnieci!). pSrualdē
&£""V BF^^JJ

izdos 12. manā 1923. s..

%#^ ii 251 8 ? mutisk °8 un rakst. torgos
t^ļp? piegādāt:

I. Zīigu pakavu dzehi . apm.2C00 pud. 7. Cnku 8pm 25 nud'. Viaus jostu Kprrdzes. . 20C00 gab. 8. Koksu 500
l

S?'i,i 145 pud. 9. Kap?fa stiep.3 mm 0
', 20 "

i. Mašīneļļu 60 . 10. Papi . . 100 '
5. Angļu Uvu 100 . 11. Piķi ......" " - fi6. S.mu 65 . 12. Vasku *

5 *

„ .-Ī
*' "^'''^ Kata ««imr.iecibas pārvaldes mantu daļā, RIgS. Ni'kolaiaIc'Mi 10/12, dz M« 1. pulksten 10 no rīta, kur ari kEtru dienu no palkst-o 9-15izņemot svinumas d^n-s, saņemsmi torgu noteikumi an materiālu apraksti.

TO^Df^ l Ka»"a $a,l«niecības pārvalde
?v% VJ la Izdos 10. marti S. g,

?idstu dd iststisli. top wā. m. 1piii starpzoļu m
»«vStiSST .STavMSi SŽ iiSfiSS^LS,svinamas dienas saņemami torgu noteikumi un ādas apraksti. «*v«eci

ŠMcJeatī tUsH ttjsefssSf^

Sasmakas virsmežniecība

pārdos ualrāksolisana
5. marta S. sM pulksten 12 dienā, Arlavas pagasta namā,

dedzināmu malku.
1 arš. garu, izvestu pie_Cīruļi-Rojas dzelzsceļa linijas 17—24 klm. no Cīrujiem,

vai 7—13 klm. no jūrmalas, sekošās vienībās:
1) bērza, 3 ka, nov. 1,500r.k.a. priedes, 7,32k.a., nov. 1,415 r.k.a.

pii;des, 4 . . . 1,415... 14) apses, 10 . . . 200.. .
2) egles, 0,66 . . . 600 .. . 15) . 14,12 . . . 200.. ,

apses, 2,66 .. . 250 ... 16) bērza, 70,12 .. ..4C0...
3) bērza, 4,83 . . .,500. . . pried., 166,55. . ..000 . . .

priedes, 15,50, . . 1,350... . . 15,83 .. . 900 ...
4) egles, 11,92 .. . 600 ... 17) egles, 13 .„ . 600 ...
5) bērza 70,27 .. .400 ... 18) , 9,50 . . . 600., .

2,17.. . 1,300... 19-25)apses, 10 ..kat.. 200 ...
6) pried., 120,46 . . . 1,000... 26) . 10,82 . . . 2C0 . . .
7) egles, 39,50 . . . 400 .. . 27) bērza, 5,42 . . .,400. ..

8-10)apses, 10 .katrā. 200... pried., 57,16 .. . 1,350...
11) . 11,57.. . 200 ... 28) egles, 4 .. , 600...
12) bērza, 18,08 . . . 1,200 ... 29) jauktas 12 . . . 450. . ,

pried., 23.82 . . . 1,150... 30) pried., 13 . . , 450,..
13) bērza, 36,62 . . . 1,500 . . .

Malku var izvest līdz pašai jūrmalai pa dzelzsceļu, saņemot vilcienus no
Rojas stacijas (3 klm. no jūrmalas).

Pārdošana netiks mutiski un slēgtās aploksnes, parāstajā torgu kārtībā.
Tuvākas zinas virsmežniecības kanclejā, Popervalē, pie Arlavas stacijas (rakstiski
caur Sasmaku) un pie I. iec. mežziņa Rūdē. Tiesība izsludinātas vienības no-
ņemt no torgiem tiek paturēta.

23. februāri 1923. g. M° 946 Sasmaka» vlrsm-ežntee tea.

UGļOnU UlFSffl£ZHĪ£CIl39 12 dienā, Goļānu
'

virsmež .Secības"
k«cl4Vidsmuižs, gatavu aršlns*ru dedzināmu malku, atrodošos II iec. Vidsmuižas

mežniecībās sekošās vienības:

|

esi iiifiiiiiiii
Rīgas 3. pol. iec. priekšnieks

paziņo, ka 5. marta 1923. g„ pulksten
10 ritā, lielā Ņevas iela X» 17, dz. 6,

gāli mMM,
Mozum Frldiergam piedrrošo kustamu
mantu, sastāvošu no 1 pāra dzelz.igultām,
sudraba bronzas krāsā ar sietu, kopvērtība
par 30 latitm, dēj tirdzniecības uzņē-
mumu apgrozījuma nodokļa piedzīšanas

Rīgā. 24. februāri 1923. g.
Rīgas 3. polic. iecirkņa priekšnieks

F r e i v a 1d s.

Subates pilsētas uaide
Izdos 2. martā 1923. g* pulksten
12 dienā, pilsētas valdes telpās,

asliSnOi bii raksitto. TORGOS

iipijii
p3insf»Kc»l9«8kas pārbū-
ves un pl®bS?©s darbus.

Pirms torgu sākšanās jāiemaksā 300 Ls
drožīb.is nr.udas.

Torgi bez pēctorgiem.
Tu"ākfis zinas pilsētas valdē, no

unlksten 9-3 dienā
% P.ieks»ēdēu»js (paraksts).

Rīgas 11. polic. iec. priekšnieks
izsludina, ka 8. martā š. g, pulksten
10Va ritā, lielā Kuldīgas ielā Mi 14,
notiks aprakstīto sērkociņu rūpniecības
sabiedrības .Zibens* mantu, 3 krasu
mājamas mašinas, notaksētas par 3000 r.
pārdošana, dēļ nodosļa piedzī-
šanas, saskaņā ar Rīgas apgabaltiesas
I. civllnodaļas rakstu zem Mi 42565.

Rīgā, februārī 1923. g.
XI. iec. priekšnieks (paraksts).

Darbveža v. (paraksts).

liepājas litasii
ar šo paziņo, i-a otrdien, 20. martā
s.g., pīkst. 10 ritā, muilas valdes telpās,

=aiMiisi*aā=
tiks pārdotas dažādas konfiscētas un
muitas valdes rīcībā pārņemtas mantas:
kā manulakturas, galanterijss, tabakas
un parfimērijas preces, alkoholiski dzē-
rieni u. t. t.

Pārdodamie priekšmeti būs apskatāmi
ūtruoes dienā.

Muitas valdes priekšn. B ē r z u p s.
Darbvedis D h u d z i ņ š.

Lobi iesMtBiīīīittfl
(vēlams invalids vai atvaļināts kareivjBi

itūliņ var pieteikties i
jralsts tipogrāfijā,jeant^ ī
Dzelzsceļu virsvalde icoil^^ \
12.marta S.g.. uz 110 tīģeļiem(kauseņiem) un konceptpapiri 46X74C3, 3

Tuvākas ziņas izsrdedz materiālu apgādībā, ist. 122a, no nitriT»^

Ezeres pasētam i
Kuldīgas apriņķi, *3 ,

diplomēta

nmw
Kandidātes kas vēlētos S0,!ņemt, tiek lūgtas ierasties * !

1923. g.. BtukatenlO rgS,}"
nama, caur st. Reņģe, «fSH '
salīgšanu, Alga % £&

smo£r'a?katin

L̂atgiiaslSīfg
pilno biedru m

notiks 13. martā i. s., pīkst ?vit
biroja telpās, Skolas ielā J*ļ ' !

Dienas kārtība:
1) Sapulces darbinieku vēlēšana I '2) Galvenās valdes pārskats par M

darbību un revīzijas ko
jums,

3) Sarkana krasta delegācija «J
Krievijā.

4) Turpmākā darbība.
5) Nekustama īpašuma kļm)

nostiprināšana.
6) Vēlēšanas.
7) Jautājumi un priekšlikumi s» I

ar statūtu 28. §.
Ja 13. martā nesanāks likumīgaabi!

skaits, sapulci uz st. 27. § pamati» i
27. martā S. g. ife

ialteDet lavbatignltLiMnii

pina tift ik
notiks 7. martā i. s, plk. 1 o,SS
bet ja nesanāktu statūtos toid
bied'u skaits, tad otra pilntiesīgi
pulcē noliks 18. marti i. l, p«S
1 dienā, Stiķos.

Dienas kārtība.
1) Sapulces darbin. vēlēšana.
2) Statūtu pērreģistrēšaca un ņš
3) 1922. g. pārskats.
4) Revidentu ziņojams.
5) Peļņas izdalīšana.
6) 1923. g. budžets.
7) Aizdevumu veidi un prot «aļ
8) Vēlēšanas.
9) Dažādi jaBtšjumi. __Vfļj

Ādažu savstārp. palīdzibsi j
biedrība ugunsgr. atgarjļļ

sasauc

pilnu medn*Adsžu pag. nama, 11 !"«"»;
pulkst. 11 dienā, ar stda ^«"T

1) Sapulces darbinieku «kmi

statūtu pārreģistrēšana , 3) tsnnpļ
Šana un 4) dažādi ļautajumi- ?

Ja au£šā minētā diena nanPj|
jadzīgais biedru skaits, kurt PJ
statūt i 25. «n 26.. tad ota «Jļ
sapulci noturēs 18. ;l"™^!
pulksten 10 dienā, Alai» mTM
to cašu dienss kārtību, t»Kj

spējīga, neskatotiesi uz saneKSJJ
skaitu. ^——;—r ^A

__

Vestienas lauksaimn^j
biedrib. krāj-aizdevu m

sasauc ,

biedru sera
4. martā 1923. g-, Pf'ļ^ J
Viestienas muižā, uz kupij

ļ
visus minētžs sabiednoas p-

Dienas kir lbi-

1) Statūtu pšrreģistre% p
2) gada p ārskata par IK»

sanu,
3) vēlēšanas un
4) dažādi priekšlikumi-

^
Si sapulce būs £&ļ

pilntiesīga pie kufa katrs s»n

^skaita. !— ~^St
Trikātas P^f%>A

izsludina par nederīgo «

izdotu no šis PjpK* uz»»
1922. g-.n Ss^j 'Jārm^ji ^

GrujtdiLl!! -T0,

NadancM» "£,<\»gSļ^

jnaOa*"



Liepājas apgabaltiesa,
8. februabrī 1923. g., uz Donas zemes
bankas aizgādņu lūgumu, uz 18. marta
1920. g. likuma un civ. proc. lik.
2081—2086. p. p. nolēma:

1) parādu par 17000 rbļ., pec obligā-
cijas, izd. uz Donas zemes bankas
vārda un 11. maijā 1913. g. nostipri-
nātas uz Ernestam Albertam Friča d.
Šlagam piederošas nekust, mantas
Kuldīgas apr., Gaiķu pag, zemesgab. Ķiše
kreposta Mi 5512, — atzīt par pilnīgi
samaksātu līdz ar visām procentēm;

2) atvēlēt Donas zemes bankas aiz-
gādņiem pieprasīt zemes grāmatu no-
daļā minētā parāda izdzēšanu iz zemes
grāmatām.

Liepājā, 14. febr. 1923. g. J6889/22
Priekšsēdētāja b. V. B i n e n š t a m s.

Sekretārs A. Ķasperovičs.

Liepājas apgabaltiesa,
8. februārī 1923. g. uz Donas zemes
bankas aizgādņu lūgumu, uz 18. marta
1920. g. likumu un civ. proc. lik.
2081.—2086. p. p. nolēma:

1) parādu par 3000 rub. pēc obli-
gācijas, izd. uz Donas zemes bankas v.
un 17. janvārī 1912. g. nostiprinātas uz
lizei Indriķa m. Lapiņ, dzim. Balgalv
piederošas nekustamas mantas Kuldīgas
apr., Skrundas pag. .Spaļa Mi 3" mājas
zem kreposta Ni 3614, — atzīt
par pilnīgi samaksāju līdz ar visām
procentēm.

2) atvēlēt Donas zemes bankas aiz-
gādņiem pieprasīt zemes grāmatu no-
daļā minētā parāda izdzēšanu iz zemes
grāmatām.

Liepājā, 12. februārī 1923. g. Ni905'/22
Priekšsēdētāja b. V. Bīnenštams,

Sekretārs A. Ķasperovičs.

Liepājas apgabala tiesa,
saskaņā ar savu lēmumu 1923. g.
8. februārī uz Donas zemes bankas
lūgumu, uz civ. proc. lik.
2u83. un 2084. p. un 18. marta
i 920. gada lik. pamata uzaicina obligā-
cijas turētāju, kura izdota par 3000 rbļ.
uz Donas zemes bankas vārda, un 2.aprili
1911. g-, zem žutn. Ni 574 nostiprināta

uz Jānim Ernesta d. riartmanim piede-
rošas nekustamas mantas Aizputes
apriņķi, Asites pagastā .Zauru
māju zem krep. N°1546, mēnešalaikā.skai-
tot no sludinājuma iespiešanas dienas,
.erasties tiesā, līdzņemot minēto obli-
gāciju.

Pie kam tiek aizrādīts, ka pēc minētā
termiņa notecēšanas, ari obligācijas tu-
rētāja neierašanās gadījumā, parādu at-
zīs par samaks. piešķirot lūdzējai tiesību
pieprasīt zemes grāmatu nodaļā pa-
rāda izdzēšanu iz zemesgrāmatām.

Liepājā, 14, febr. 1923. g. J*452/28.
Priekšsēdētaja b. V. Bīnenštams.

Sekretārs A. Ķasperovičs.

Liepājas apgabala tiesa,
saskaņā ar savu lēmumu no 8. febr.
1923. g. un pamatojoties uz 18. marta
1920. g. likumu un civ. proc. lik. 2083.
un 2084. p- P-, uzaicina obligāciju tu-
rētājus, kuras izdotas 1) par 6000 rbļ.
un 6. jūnija 19i2. g. zem žurn. Ni 908
nostiprinātas uz Dorotejas Fridricha m.
Riege, dzim. Notman vārda; 2) par
1000 rbļ. un 11. maijā_ 1913. g. zem
žurn. Mi 695 nostiprinātas uz Marijas
Kārļa m. Lar.ge, dzim. Brjnkman vārda
un cedētas uz uzrādītajā vārda un
3) par 1000 rbļ. 28. jūlijā 1912. g. zem
žurn. Ni 1215 nostiprinātas uz Jēkaba
Friča d. Kerce un cedetas uz uzrādītāja
vārda, uz Teodoram Romāna d. Išeni-
nam piederošas nekustamas mantas
Liepājā zem kreposta Mi 2156,
viena mēneša laikā,
skaitot no sludinājuma iespiešanas
dienas, ierasties tiesā, līdzņemot minē-
to otrlig. dēļ iemaksāto 7066 r. 67k., t. i.,
parāda ar procentēm saņemšanas.

Pie kam tiek aizrādīts, ka pēc minētā
termiņa notecēšanas, ari obligac. turē-
tāja neierašanās gadijumā, parādu atzīs
par samaksātu, piešķirot lūdzējam tie-
sību pieprasīt parāda izdzēšanu iz
zemesgrāmatām.

Liepājā, 12. febr. 1923. g. Ni3831/23,
Priekšsēdētāja biedrs V. Bīnenštams.

Sekretārs A.Ķasperovičs.

Rīgas prefektūra
izsludina par nederīgam pases
un personas apliecības, kuras ir pie-
teiktas par pazudušam pēc sekoša sa-
raksta.

Latvijas pases: 1) Mi 215417 no prel.
uz Emīlijas Ēvalda m. Kronberg vārda;
2) Ns 175595 no pref. uz Kārļa Kārļa
d. Matroze v.; 3) Ml 44195 no 8. iec. uz
Martas Jāņa m. Birkman v.; 4) Ns44193
no 8. iec. uz Ernesta Pētera d. Birk-
man v.; 5) Mi 52869 no 11. iec. uz Jāņa
Kārļa d. Ieviņ v.; 6) Ni 71356 no 8. lec.
uz Dorotejas Jāņa m. Šmukevic_y.; 7)
J>6 62625 no 1. iec. uz Moiseja Ābrama
d. Danneman v.; 8) Ni 50485 no 5. iec.
uz Veras Konstantīna m Giilnfeldt v;
9) Mi 64736 no 12. iec. uz Minnas
Jāņa m. Miese v.; 10) Ni 101997 no
11. iec. uz Marijas Friča m. Miķeļson
v.; 11) Mi 189557 no pref. uz Agates
Pētera m. Ajevskij v.; 12) Mi 47942 no
12. iec. uz Elzas Anša m. Kamper v.;
13) Ni 142469 no pref. uz Veronikas
Aleksandra m. Kelvart v.; 14) Ni 2! 1539
no pref. uz Pelagejas Miķeļa m. Pavlov
v.; 15) 88623no pr. uz Andreja Andreja d,
Pundiņ v.; 16) Ni 12296 no 3. iec. us
Šolema Israeļa d. Sverdlov v.

Latvijas pases: 11 Mi 83205 no 7. iec.
uz Elizabetes Dāvida m. Zleben vārda;
2) Ni 181360 no pref. uz Jāņa Jāņa d.
Lielman v.; 3) Ni 1763 no 13. iec. uz
Jēkaba Jēkaba d. Fige v.; 4) Ni 171609
no pref. uz Artura Kārļa d. Rungain v.;
5) Ms 69783 no 10. iec. uz Jēkaba Otto
d. Griinberg v.; 6) Ns 202011 no pref.
uz Kārļa Gustava d. Liepiņ v; 7)
Ni 115062 no 7. iec. uz Nikolaja Jēkaba
d. Tralmak v.; 8) Ni 195919 no prel.
uz Aleksandras Onufrija m. Orlov v.;
9) Mi 195918 no pref. uz Feodosijas
Semena m. Orlov v.; 10) N« 36011 no
3. iec. uz Lienes Jāņa m. Sekov v.;
11) Ns 116945 no 11. iec. uz Amālijas
Ādolfa m. Laktiņ v.; 12) Ni 79198 no
3. iec. uz Antona Andreja d. Launag v.;
13) Ni 41 no Baldones pag. uz Annas
Jēkaba m. Skindeļ v.; 34) Mi 212481 no
pref. uz Vija Jāņa d. Eichental v.;

Personas apliecība: 15) Ni — no p:ef.
us Ivana Jēkaba d. Peskov v.; 16)
>& 11617 no pref. uz Elija Ābrama d.
Šandler v.

Pamats: Rīgas preSektursa raksti
2., 3., 5. un 6. februāri 1923 g. zem
>& Ni 95S un 1032.

Rīgas pref. pal. (paraksts).
Pasu nod. darbv. L e i t o n 8.

Latgalis apgabaltiesai 1. ūāmUļi
uz lik. par laulību 50. un 77. p. p. pa-
mata ar šo dara zināmu, ka tiesa
29. decembrī 1922. g. Mkrialla Osipa
d. Rutkovska prasības lietā pret Viken-
tiju Ādama m. Rutkovsku, dzim. Mala-

ehovska, par laulības šķiršanu, — aiz*
muguriski nosprieda: laulību, noslēgtu
1914. g. 28. janvāri Pridruiskas rom.

kat. baznīcā starp Michailu Osipa d.
Rutkovski un Vikentiju (Viktoriju) Ādama
m. Rutkovsku, dzim. Malachovska, atzit
par šķirtu, aizliedzot atbildētājai saukties
vīra uzvārda .Rutkovska".

Ja atbildētajā civ. proc. lik. 728., 731,
un 748. p. p. paredzētā laikā neiesniegs
tiesai atsauksmi, vai pārsūdzību, tad
spriedums stāsies likumīgā spēkā.

Daugavpilī, 9. febr. 1923 g. L.Jft 623/22
Priekšsēd. Fr. Zilbers,

Sekretāra v. ). J. Outmans.

Latgales apgabaltiesaskrimina!*
nodaļa,

saskaņā ar savu 1923, g. 7. febfuafa
lēmumu, meklē uz sod. lik. 51. p.,
595. p. 1. pkt. pamatā apsūdzēto Baus-
kas apr., LIves pag. piederīgo 3ānt
Jēkaba d. Stelnu, 33 g. vecu, vidēja
auguma, blondiem matiem, skūtu seju,
sarkanu sejas krāsu.

Visām iestādēm un personām, kurām
ir zināma minētā Šteina un viņa rosi
tas atrašanās vieta, jāpaziņo Rēzeknes
apriņķa 1. iecirkņa izmeklēšanas ties-
nesim.

Daugavpilī, 10. februārī 1923. g.
Priekšsēdētāja biedrs B. C i r u 1s.

Sekretāra v. i. P. Platauak».

Latgales apgabaltiesas kriminai-
nodaļa,

saskaņā ar savu 1923 g. 7. februāra
lēmumu, meklē uz sodu lik, 578. p.
3. d. pamata apsūdzēto Daugavpils apr.,
Krāslavas pag, piederīgo bij. Rēzeknes
apr., 5. iec. miertiesneša sekrētam
Evgenllu Jūlija d. Ugorenko, 18 gadus
vecu, pilnu ģīmi, gaišiem matiem,
mazāks par vidēju augumu.

Visām Iestādēm un personām, kurām
ir zināma minētā Ugorenko un viņa man-
tas atrašanas vieta, jāpaziņo Rēzeknes
apr. 1. iec izmeklēšanas tiesnesim.

Daugavpili, 10. februāri 1923. g.
Priekšsēdētāja b. B. C ī r u 1s.

Sekretāra v. i. P. P1 a t a u s k s.

Latgales apgabaltiesas

Mw0 apr. 1Iet. niertaHii,
pamatodamies uz civ. proc. lik. 1401. p.
un lik. krāj. X. sēj. 1239. p. pamata
uzaicina 3. janv. 1919. g„ Vitebskā, mir.
MamertaAieksandra d.RutkevICa mantin.
pieteikt savas tiesības miertiesneša ka-
merā, Daugavpilī, Alejas ielā Mi 7, uz
mirušā atstāto mantu, kufa atrodas
Daugavpilī, Iebraucamā ielā Mi 4, sešu
mēnešu laikā no ša slu-
dinājuma iespiešanas dienas .Valdības
Vēstnesi*.

Daugavpilī, 14. februārī 1923. g.
Mi«rt!«n«si« R. P e t e r« on «•

Jelgavas apgabaltiesa,
uz civ. ties. kārt. 1967., 2011., 2014. un
2079. p. p. pamata uzaicina visus, kam
būtu uz decembri mēnesī 1919. gada,
mirušā Odesā Kārļa Riktera
atstāto mantojumu kādas tiesības ka
mantiniekiem, legatariem, fideikomisa-
riem, kreditoriem u. t. t„ pieteikt savas
tiesības šai tiesai sešu mēnešu
laikā, skaitot no sludinājuma iespie-
šanas dienas .Valdības Vēstnesi'.

Termiņā nepieteiktas tiesības Ieskatīs
par spēku zaudējušām.

Jelgavā, 14. febr. 1923. g. L. Ni 596/23
Priekšsēdētāja v. A. Lauke.

Sekretārs Zandersuns.

Jelgavas apgabaltiesa,
az civ. ties. kārt. 1967., 2011., 2014. un
1079. p. p. pamata uzaicina visus, kam
būtu uz 30. oktobri 1920. g., miruša
Indriķa P o ķ a atstāto mantojumu kādas
tiesības .kā mantiniekiem, legatariem,
fideikomisarlem, kreditoriem u. t. L, pie-
teikt savas tiesības šai tiesai sešu
mēnešu laikā, skaitot no sludinā-
juma iespiešanas dienas.

Termiņa nepieteiktas tiesības iesk?
tīs par spēku zaudējušām.

Jelgavā, 14.febi. 1923. g. L. }& 603/23
Priekšsēdētāja v. A. Lauke.

Sekretārs Zandersons

Jelgavas apgabaltiesa,
u civ. ties. kārt. 1967., 2011., 2014. un
2079. p. p. pamata, uzaicina visus, kam
imtu uz 12/13 dec.1917. g., mirušā, pie
stancijas Rusoni Jāzepa Pūzana at-
stāto matojumu kāuas tiesības, ka
mantiniekiem, legatariem, fidežKomisa-
nem, kreditoriem un t. t, pieteikt savas
tiesības šai tiesai sešu mēnešu laika,
skaitot no sludinājuma Iespiešanas dienas
.Valdioas Vēstnesī".

Termiņā nepieteiktas tiesības ieskaus
par spēku zaudējušām.

Jelgavā, 13. febr. 1923. g. L. Mi 212J3
Priekšsēdētāja v. J. Sk u d r e.

Sekretārs Zanderaons.

Jelga^ras^P9ā^ltie8a»
3» civ. ties. kārt. 1967., 2011., 2014. *u
3079 p P- pamata, azaictna vtsu», kauj
3sīsu uz 27. augustā 1919. g-, mitušas
Tukumā Lizes P o ķ i s atstato man-
tojumu kādas tiesības, kā mantiniekiem,
pātariem, ildelkomisariem, Kreditoriem
utī i. I, pieteikt savas tiesības šai tiesa:
iela mēnešu .alki, skaitot no sludi-
nājuma iespiešanas dienas .Valdības
Vēstnesi". ._ . .._„

termiņā nepieteikta» tiesības ieskati,
jar spēKu zaudējušam.

^i^jeigavi, 13. febr. 1923. g. L, 1* 604/2d
Priekšsēdētāja v. T. Zvejnieks.

Sekretārs Zandersona.

Jelgavas apgabaltiesa
larā zināmu vispārībai, ka uz šās tiesas
aoiēmumu 26. oktobra 1922. g. ii iecelts
aizgādņu promesošā Eduarda Zaņa J a ?

k o d s o n a mantībai.
Jelgavā, 20. februārī 1923. g.

Priekšsēdētāja v. A. Lauke.
Sekretārs Zanderson».

Rīgas apgabali 3. civilnodaļa
uz civ. ties. lik. 2011., 2014. un 2019.
p. p. pamata paziņo, ka pēc 1922. g
2. jūlija Valkā mirušā Jēkaba An-
dreja d. Puppa ir atklāts manto-
ļums, un uzaicina, kam ir uz šo manto-
jumu, vai sakarā ar to tiesības kā
mantiniekiem, legatarijiem, fideikomisa-
rijiem, kreditoriem un t. t, pieteikt šīs
tiesības minētai tiesai sešu mēnešulaikā, skaitot no šī sludinājuma iespie-
šanas dienas.

Ja minētās _ personas savas tiesības
augšā uzrādīta termiņā nepieteiks, tad
viņas atzīs kā šīs tiesības zaudējušas

Rīgā, 15. februāri 1923. g. Mi 1281
Priekšsēdē*, v. A. V e i d n e r s.

Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabali. 3. civilnodaļa,
atklāta tiesas sēdē 13. februārī 1923. g.
izklausīja Kārļa Vilheima d. Muendela
lūgumu dēļ hipotekarisko paradu dzē-
šanas, nolēma: 1) atzīt par samak-
sātu obligāciju apstiprinātu par 2125 rbļ.
1. septembrī _ 1867.. g. uz nekustamu
īpašumu Rīga, III. hfp. iec. zem zemes
grāmatu reģ. Ns 853, izdotu no johana
Vilhelma MUndela Jevstafam Vasilija
dēlam Seluchinam par labu; 2) izdot
lūdzējam šī lēmuma norakstu p:c 1 lata
kanclejas aktu nodokļa samaisa* iesnieg-
šanai_ Rīgas-Valmieras zemes grāmatu
nodaļā deļ hipotēkas dzēšanas; 3) šo
lēmumu publicēt civ. ties. lik. 2086. p.
paredzētā kartība.

Rīgā, februārī 1923. g. Ni 271
Priekšsēdei, v. A. Veidners.

Sekretārs A. K a 1 ve.

Jelgavas apgabaltiesa,
«S civ. ties. kārt. 1867., 2011, 2014. Ka
2079. p. p. pamata, auuctaa visus, kam
būtu oz 5. oktobrī 1921. g., mirušā
Gārsenes pag. Jura Mnt.sa d. Dumbra
itsiato mantojumu cadas tiesības, ki
asamisiekiem, legatariem, Meikotašsa-
rfera, kreditoriem as t i... pieteikt savas
tiesības lai tušai *sls asessešu laiki,
skaitot no sraSinijuma iespiešanai dienas
.Vaidiasa Vēstnesi*.

Termiņā nepieteiktas tiesības ieskatīs
;ar spēku zaudējušam.

Jelgavā, 15. febr. 1923. g. L. Mi 138/23
Priekšsēdētaja v. A. Lauke.

Sekretārs Zandersona.

— ^Iibalt a civilnodaļa
fTīflSS «Pļf 2011., 2014. un 2019.
Sr-** , naztao k» P191a-f"
t*^tl&

Vilhelma Got-
k V- ,"'r dēla A b r a n d t a
tds Matiņa «»

un uzaicina,
, «ttlstt. ^.X,nmu.sakarā ar
U * J£±M S legatarijiem,

tiesības *« ,.edrtorJem un t. t,
«Jeāef14^ «esības minētai tiesai
pieteikt si> j a j k ā, skaitot no šī
««-n,» iespiešanas dienas,
jludinaii»»* Sersonas savas tiesības

Jl Bto2dffitoK|. nepieteiks, tad
»»S?£, S šīs tiesības^ zaudējušas.

Vi£ā Sfebruari 1923. g-Ni 1199
R/ItiAēma v. A. Veidners.

Pri tltfoedetai Sektetar» A.Kažve.

č^apģabalTā civilnodaļa,
Rfl tie» lik- 2011-, 2014. un
*«n «mata paziņo, ka pēc 1913. g.

MR SmšlsWrga|as Vilhel-

ies K stiana m.Rubcov,dz.Erdmanson,

^ kla'ts mantojums, un uzaicina.karn
111

to mantojumu, vai sakara ar

fAs bas kā 'mantiniekiem, legata-

iS lidelkomi sarijiem, kreditoriem
1,1

t t Pieteikt šīs tiesības minētai
fj\sešu mēneša laikā, skaitot no šī
,īstuma iespiešanas dienas.

?" jflinetās personas, savas, tiesības
Jfi uitāditā termiņa nepieteiks, tad

E atzīs kā šīs tiesības zaudējušas.

Li 15. februāri 1923. g- Ni 535
Priekšsēdētāja v. A. Veidner».

Sekretārs A. Kaive.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnod.
m civ. ties. lik. 2011.. 2014. un 2019
p. p. pamata paziņo, ka pēc 1918. g
m bojā gājušā kuģa .Fiorence"nirusa Jāņa Arnolda Jāņa dēlap
ļ"'" 'r atklāts mantojums, un«aicina personas, kam Ir uz šo manto

lamu vai aakara ar to kādas tiesība. *,«« Kantiniekiem, legatarijiem, fideikomi-wpm, Kreditoriem u. t. t, pieteikt šis?mmb «su mēnešu teikā minētai
££,. 8ta"ot no * sludinājuma'«Plēšanas dienas.
ja minētās personas savas tiesības
i *. .^"« «ermiņa nepieteiks, tadvYas atzīs ka Tis tiesības zaudējušas.
<'•& 16. februāri 1323. g. J* 438

Piiekšēd . v. A. Veidners.
— Sekretārs A. Kalve.
R,ias apgabaltiesa» 3. civilo
^'?

«««.
lik. 2011,2014.un 2019. p.p.

\2 nlPi*90 ' Iss P* 1921. gada
iuļrv'«""'utē P^ Mainas
A on

a °/°na (Joona) Icika dēla

Mi s«S ' T?* l0 mantojumu
tom i?..? -,0 tlesibas k* maiitinie-
«itditoriS? nl.' Udeikomisarijlem,
«aifei*, *•' pleteUtt

^ «esības
«> S lud^i",raē!,eiu lRiks

' «to'toi
* DJnSf™" '«Piehua. d«nas.

ļa 8*SBztāaītH P?^
8avas ties
'4^^ «Pieteiks, tad

Sā T<^J"esibfis ^«dējušas.
<*A.15. februāri 1923. g. J* 1479prte«sēd vA. Veidner».

ž: —_gfoetars A. K a 1 v e.

«cltiap9abalt- 3- civilnodaļa

4janvari M??'* ka Pēc 1922- **}}*& Dāvā S5?"īaros"
?mantoLm,dela Lide '" at-
Sn >ntojurn?vg"lli-Cina'ir uz
ka ""antiSm sakwa ar to «esības
*^iīiem, 2>tatiiiem. fideikomi-
^ tieaibaf™!* «" t. t, pieteikt
nešlaikā T? tiesai sešu mē-

^ļ
SdieS*0no S sludinājuma

^Sa
&as savas tiesības

^nrvf.j 61482
' -.:7' V e i d n e r s.Sthretars A, Kalve.

sma apflabalt. 3. civ. nod.,
"

dv «es. lik. 2011., 2014. un
«119 D.P. pamata paziņo, ka pec 1913. g.

25 septembrī Rīgā mirušās Evas
Mi koni, dzim. Slpovič,
ir atklāts mantojums, un uzaicina, kam
I, oz 5o mantojumu, vai sakarā

i„ to tiesības kā mantiniekiem,
Itjatsrijlem, lidelkomisarijiem, kredito-
iita un t- t., pieteikt &a tiesības
minētai tiesai sešu mēnešu laikā, skaitot
no !i sludinājuma iespiešanas dienas.

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

Rīgā, 15. februāri 1923. g. Ns 1163
Priekšsēdētāja v. A. Veidners.

Sekretārs A, Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnod.,
iadv. ties. lik. 2011., 2014. un 2019.
p, p. pamata paziņo, ka pēc 1901. g,.
15. novembrī Doles pag. miruša Jēkaba

I Indriķa dēla S 1 1 1 i n a (Silin)
it atklāts mantojums un uzaicina, kam

ļ ir uz šo manto]., vai sakara ar to,
tiesības kā mantiniekiem, legatarijiem,
lldeikomisarijiem, kreditoriem un t. t,
pieteikt šīs tiesības min. tiesai sešu
mēnešu laikā, skaitot no ii sludinājuma
iespiešanas dienas.

Ja min. personas savas tiesības augšā
uzrādītā termiņā nepieteiks, tad viņas
atzīs ki līs tiesības zaudējušas.

RigI, 15. februāri 1923. g. 1* 1259
Priekšsēd. v. A. V e i d n e r s.

Sekretārs A. Kalve.

Jelgavas apgabaltiesa
pamatojoties uz civ. ties. kārt. 1958. p,
paziņo, _ ka šīs tiesas sēdē ša gada
8. marta attaisīs un nolasīs 4. janvārī
1917. g., mirušā Petrogradā Evgenija
fon der Roppa testamentu.

Jelgavā, 19. febr. 1923. g. L. Ns900/23
Priekšsēdētāja v. A. L a u k e.

Sekretārs Z a n d e r s o n s.

Jelgavas apgabaltiesa
pamatojoties uz civ. ties, kārt. 1958. p.,
paziņo, ka šīs tiesas sēdē ša gada
15. martā attaisīs un nolasīs 30. janvārī
1915. g., mirušā Brenča Pētera dēla

A p s a n a testamentu.
Jelgavā, 20. febr. 1923. g, L. Mi 736/23

Priekšsēdētāja v. A. Lauke
Sekretārs Zanderaons.

Jelgava» apgabali, reģ. nodaļa,
pjrsatodamās us dv. t. Hk. 146071. panta
paziņo, ka minētā tiesa civilnodaļas
12. februāri 1923. g. atklāta sēdē nolēma

reģistrēt: .Saukas-Loņas piensaimnieku
sabiedrību", ievedot viņu kooperatīvu
sabiedrību reģistra I. daļa.

Biedrības valdes sēdeklis atrodas
Saukas pagastā, Jaunjelgavas apriņķī.

JaSgsvā, 14. februārī 1923. g.
Reģistrācijas nod. pārzinis

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

Jelgavas apgabaltiesas reģistrācijas nedala,
pamatodamās uz civ. ties. lik. 1460' p
paziņo, ka minētā tiesa civilnodaļas
12. februārī 1923. g. atklātā sēdē nolēma

reģistrēt: ,N udstes krāj-aizdevu sabie-
drību", ievedot viņu kooperatīvu sabie-
drību reģistra pirmajā daļā.

Biedrības valdes sēdeklis atrodas
Naudītes pagasta namā.

Jelgavā, 14. februārī 1923. g.
Heģisti. nodaļas pārzinis

V. Skudre.
Saktetara p. v. D. Lešlnskijs.

Jiieais apsalalllssai re»lsiraillas nesāji
pamatodamas uz civ. ties. lik. 1460n. p.
paziņo, ka minētā tiesa civilnodaļas
12. februārī 1923. g. atklātā sēdē nolems

reģistrēt: .Sventes lauksaimniecības bie-
drību", ievedot viņu kooperatīvu sabie-
drību reģistra pirmajā daļā.

Biedrības valdes sēdeklis atrodas
Sventes pagastā, Jaunsventē.

Jelgavā, 11. februārī 1923. g.
Reģistrācijas nodaļas pārzinis

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

Jelgavas apgabali reģ. nodaļa,
tjssažtodamšs tu dv. ties. fik. I460n. p
psfiļio, ka minēti tiesa cMitiodaļat
12. februāri '.«23. g. atklāti sēdē uolēms

reģistrēt: .Klāņu piensaimnieku sabie-
drību*, Ievedot viņu kooperatīvu sabie-
drību reģistra pirmajā daļa.

Biedrības valdes sēdeklis Btrodas
Kiāņu muižā, Valdegales pagastā.

Jeigavi, 14. februāri I9i3. g.
Reģistrācijas nodaļas pārzinis

V. Skudre.
Sekretāra p. v. D. L eš i n s ki i s

Jelgavas apgabaltiesas reilstraclļas niaia,
pamatodamās uz civ. ttes.likum.146Upanta paziņo, ka minētā tiesa civil-
nodaļas 12. februārī 1923. gada atklāta
sēdē nolēma reģistrēt: .Gatozis pien-
saimnieku sabiedrību" ievedot viņu koo-
peratīvu sabiedrību reģistra pirmajā daļā.

Biedrības valdes _ sēdeklis atrodat
Garozas pagasta nama.

Jelgavā, 14 februārī 1923. g.
Reģistrācijas nodaļas pārzinis

V. Skudre.
Sekretāra p. v. D. L e ši n s k I j s.

Jelgavas apgabali reģistr. nod.,
pamatodamās uz civ. ties. likum, 1460,
panta paziņo, ka minēta tiesa civil-
nodaļas 12. februārī 1923. gada atklātā
sēdē nolēma reģistrēt: .Budbergas Tun-
kunu piensaimnieku sabiedrību", ievedot
viņu kooperatīvu sabiedrību reģistra
1. daļā.

Biedrības valdes sēdeklis atrodas
Budbergas pagastā.

Jelgavā, 14. februārī 1923. g.
Reģistrācijas nodaļas pārzinis

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

Jelgavas apgabait. reģistr. nod.,
pamatodamās uz civ. ties. lik. 146071. p
paziņo, ka minētā tiesa civilnodaļas
12. lebruarī 1923. g. atklātā sēde nolēma
reģistrēt: .Codes-Mežotnes savstarpējo
ugunsapdrošināšanas biedrību", Ievedot
viņu kooperatīvu sabiedrību reģistra pir-
majā daļā.

Biedrības valdes sēdeklis atrodas
Codes pagastā. Garozu muižā.

Jelgavā, 14.. februārī 1923. g.
Reģistrācijas nodaļas pārzinis

V. Skudre.
Sekretāra p. v. D- L e ši n s k i j s

Liepājas apgabaltiesa,
8. februārī 1923. g. uz Donas zeme»
bankas aizgādņu lūgumu, uz 18. marta
1920. g. likumu un civ. proc.
lik. 2081.—2086. p. P- nolēma:

1) parādu par 4800 rbļ. pēc obligā-
cijas, izdotas uz Donas zemes
bankas vārda un 28. martā 1911. gadā
nostiprinātas uz Andžam Matisa d.
Pole piedeiošas nekustamas mantas,
Venlspll» apriņķi, Ugāle» pagaat»

.Klase* mājām zem krep. J\fe 1083, —
atzīt par pilnīgi samaksātu līdz
ar visām procentēm;

2) atvēlēt Donas zemes bankas aiz-
gādņiem pieprasīt zemes grāmatu no-
daļa minētā parada izdzēšanu iz zemes
grāmatām.

Liepājā, 10. febr. 1923. g. M887/22
Priekšsēd. b. V. Bīnenštams.

Sekretārs A. Ķasperovičs.

Liepājas apgabala tiesa,
3. febr. 1923. g.uz Donas zemes
bankas aizgādņu lūgumu, uz 18. marta
1920. g. likumu un civ. pr. lik. 2081.—
2086. p. p. nolēma:

1) parādu par 4000 rbļ. pēc obligā-
cijas, izdotas uz Donas zemes ban-
kas v. un 2. jūnijā 1901. gadā zem
žurn, Ns 671 nostipr. uz Žanim Jēkaba d.
Šmiukše piederošas nekustamas mantas
Liepājā zem krep. £6 1379, — atzīt
par pilnīgi samaksātu līdz ar visām pro-
centēm ;

2) atvēlēt Donas zemes bankf-s aiz-
gādņiem pieprasīt zemes grāmatu no-
daļa minētā parāda izdzēšanu iz zemes
grāmatām.

Liepājā, 12. febr. 1923. g. Ni922'/22
Priekšsēdētāja b. V. Bīnenštams.

Sekretārs A. Ķasperovičs.



Jelgavas apgabaltiesa,
pamatodamās uz savu 1923. gada 12. febr,
nolēmumu, uzaicina to personu, kuras
rokās atrodas obligācija par 5,400 rbļ.,
izdota no Kārļa Sechmaņa
uz Donas zemes ban. vārda, kor. 1910. g.
31. aug. zem Nr. 1548 uz Tukuma ap-
riņķa Jaunauces pag. .Vēveru* mijām
zem hipotēkas Ni 355, jeb kuram būtu
kādas tiesīb. vai prasīb.uz minēto oblig.,ie-
sniegt to Šai tiesai un pieteikt savas
tiesības un prasības sešu mēnešu laika,
skaitot no sludinājuma iespiešanas die-
nas .Valdības Vēstnesī".

Ja minētā termiņā obligāciju neiesniegs,
un prasības jeb tiesības nepjeteiks,
tiesa to atzīs par samaksātu un lūdzējai,
Donas zemes bankai, kura uzdodas sevi
par min. obligācijas īpašnieci, dos tie-
sību prasīt ša parāda dzēšanu zemes
grāmatās.

Jelgavā, 13. febr. 1923. g. LNi814/23
Priekšsēdētāja v. J. Skudre.

Sekretārs Zandersons.

Liepājas apgabaltiesa,
saskaņā ar savu lēmumu 8. febr. 1923. g.
uz Morica (Meijera) Joseļa d. Bermaņa
lūgumu, uz civ. proc. lik. 2083. un
2084. p. p. un 18. marta 1920. g.
likuma pamata uzaicina obligācijas tu-
rētāju, kura izdota par 25000 r.
uz Maksa Bērmaņa vārda un 10. sept.
1908. gada nostiprināta uz Meijeram
Joseļa d. Bērmanim pieder, nekustamas
mantas Ventspilī 2. kvartāli zem
kreposta Ni 83, mēneša laikā,
skaitot no slud. Iespiešanas dienas,
iesniegt tiesā minēto obligāciju dēj
iemaksāto 450 latu, t, i. parāda ar
procentēm saņemšanas.

Pie kam tiek aizrādīts, ka pēc
minētā termiņa notecēšanas, ari ob-
ligācijas turētāja neierašanās gadījumā,
parādu atzīs par samaksātu un iznīcinātu
piešķirot lūdz. tiesību pieprasīt parāda
Izdzēšanu iz zemesgrāmatām.

Liepājā, 14. febr. 1923. g. Ni467/28.
Priekšsēdētāja b. V. B i n e nš t a m s.

Sekretārs A. Ķasperovičs.

Liepājas apgabaltiesa,
saskaņā ar savu lēmumu 1923. g. 8. feb-
ruārī uz Kristapa Matroža lū-
gumu, uz civ. proc. lik. 2083. un 2084.
p. p. un 18. marta 1920. gada
likuma pamata uzaicina obligac. turētāju,
kura izdota par 2900 rbļ. uz bar. Kārļa
Fridricha dēla fon Friksa vārda un
17. janvārī 1901. g. zem žurn. Ni 33
nostip. uz Kristapam Jāņa d. Matrozim
piederošas nekustamas mantas Dunalkas
.Jorke" māju, Liepājas apr., zem lauku
nekustamu mantu zemes grāmatu
2. reģistra kreposta Ns 1175, viena
mēneša laikā, skaitot no slu-
dinājuma iespiešanas dienas, ierasties
tiesā, līdzņemot min. obligāciju dēļ Ie-
maksāto Ls 47.37, t. i. parāda ar pro-
centēm saņemšanas.

Pie kam tiek aizrādīts, ka pēc
minētā termiņa notecēšanas, ari
obligācijas turētāja neierašanās ga-
dījumā, parādu atzīs par sa-
maksātu, un Iznicinātu, piešķirot
lūdzējam tiesību pieprasīt parāda Iz-
dzēšanu iz zemes grāmatām.

Liepājā, 13. febr. 1923. g. Ak.Ni474/23.
Priekšsēdētāja b. V. Bīnenštams

Sekretārs A. Ķasperovičs

Liepājas apgabaltiesa,
saskaņā ar savu lēmumu 8. febr.
1923. g., uz Lize.es Surjak lūgumu
un civ. proc. lik. 2083. un 2084. p.p. un
1920. gada 18. marta likuma pamata
uzaicina oblig. turētāju, kura izdota
par 1052 rbj. 41 kap. uz Elizabetes Hof-
man, Fridricha Pucherta, Jūlijas Melvile,
Adelheides Ešenbach, Bertas Rozenkranc,
Natālijas Heideman, Georga Pucherta,
Ernas Šuster un Vilhelma Pucherta
vārdiem un 29. novembrī 1913. g. no-
stiprināta uz Andrejam Jāņa d. Jurja-
kam un viņa sievai Lizetei Anša m.
Jurjak, dzim. Rasse piederošas neku-
stamas mantas Ventspilī, 1. kvar-
tāli zem kreposta J* 500, —
viena mēneša laiki, skai-
tot no sludinājuma Iespiešanas dienas
.Valdības Vēstnesi", ierasties tiesā līdz-
ņemot minēto obligāciju dēj ie-maksāto 913 rbļ., t. i. parāda ar pro-
centēm saņemšanas.

Pie kam tiek aizrādīts, ka pēc minētā
termiņa notecēšanas, ari obligācijas turē-
tāja neierašanās gadījumā, parādu atzīs
par samaksātu, piešķirot ludzēj. tiesību
pieprasīt parāda izdzēšanu iz zemes
grāmatām.

Liepājā, 14. febr. 1923. g. Ni414/23.
Priekšsēd. b. V. Bīnenštam».

Sekretārs A. Ķasperovičs.

Liepājas apgabaltiesa,
uz sava 1923. g. 8. februaja lē-
muma pamata, meklē uz sod. lik. 440442,448. pp. un 591. p. 2. d. apvainoto
Boruchu Sermani, kura pazīšanas zīmes
sekosas: 55 g. v., neliela auguma, pa-
resns, sirmiem matiem, mazu bārzdiņu,ģērbies melnā mēteli, galvā k«rakul«
cepure.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnod.
pamatojoties uz 1920. g. 18. marta li-
kuma par vienīgo maksāšanas līdzekli
un civ. proc. lik. 2060. un 2062. p. p.,
Ievērojot Aleksandra Dāvā d. Mežciema
lūgumu un savu lēmumu 1923. g. 13.
februārī paziņo, ka lūdzējs Aleksandrs
Dāvā d. Mežciems uz sekošām obligā-
cijām:

1) par 1,000 rbļ, apstiprināta 1911. f.
28. aprīli zem Ni 405. uz nekustami;
īpašuma Valkas apr., Zaķu muižas zem-
nieku zemes .Kalna-Kranke" Ns 29 mā-
jām, zem zemes grāmatu reģ. Ns 2290,
Izd. no Antona Jiņa d. Tobisa par
labu Annai Veronikai Dāvida meitai
Mežciema;

2) par 2,000 r. apstiprināta 1913. g.
29. aprīlī zem 381, uz tapaša nekustama
īpašuma, izd. no ta paša Antona Jāņa
Tobiasa par labu Jānim Jēkaba d. Med-
nim,, — Ir iemaksājusi tiesas depozītā
Ls 68,20, dēļ augsi minēto obligāciju
kapitāla un °/o dzēšanas.

Tāpēc apgabaltiesas 3. civilnodaļa uz-
aicina visas personas, kurām būtu tie-
sības uz augša aprād. obligācijām, pie-
teikties tiesā viena mēneša laikā, skai-
tot no dienas, kad šis sludinājums ie-
spiests .Valdības Vēstnesī", un
aizrāda, ka ja šīs personas noteikta
laiki nepieteiksies, obligācijas atzīs par
samaksātām un lūdzējam dos tiesību
prasīt hipotēkas dzēšanu zemes grāmatā

Rīgā, 20. februārī 1923. g. Mi 1486
Priekšsēdētāja v. A. Veidners.

Sekretārs A.Kalve.

Rīgas apgabali 3. civilnodaļa
pamatojoties uz 1920. g. 18. marta li-
kuma par vienīgo maksāšanas līdzekli
un civ. proc. lik. 2060. un 2062. p.p
Ievērojot Edmunda Neugebauera lūgumu
un savu lēmumu 1923 g. 13. februārī
paziņo, ka lūdzējs Edmunds Neuge-
bauers uz obligācijas par 3,000 rbļ
apstiprinātas 1901. g. 4. maijā zem
Ns 883, uz nekustama īpašuma Rīga,
1. hip. iec. zem zemes grāmatu reģistra
}& 76, izd. no Karlines Ozoling pai
labu Robertam Johana d Ozolingam,
kurš viņu cedējis blanko, — ir iemaksājis
tiesas depozītā 40 latus, dēļ augšā min.
obligācijas kapitāla un procentu dzēša-
nas.

Tāpēc apgabaltieia» 3. clvilnodaļ*
uzaicina visas personas, kurām būtu
tiesības uz augšā aprādīto obligāciju,
pieteikties tieši viena mēneša laiki,
«kaitot no dienai, kad šis sludinājums
iespiests .Valdības Vēstnesī", un
?izrīda, ka ja šī» personas not. laiki

nepieteiksies, obligāciju atzīs par sa-
maksātu un lūdzējam dos tiesību prasīt
hipotēkas dzēšanu zemes grāmatā-

Rīgā, 20. februārī 1923. g. Ni 1510
Priekšsēd. v. A. Veidners.

Sekretāra A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3.civilnod.
pamatojoties uz civ. pr. lik. 2060. un
3062. p. p., ievērojot Maksa Urija dēla
Šatca lūgumu un savu lēmumu 1923. g.
13. februārī paziņo, ka parādnieks Mak-
sis Urija d. Šatc parādu uz obligācijas
par 6,000 r., apstiprinātas J.913. g. 20.
februāri zem Ns 457, uz nekustama
īpašuma Rīga, 3. hip. iec. zem zemes
grāmatu reģ. Ni 1575, izd, no Franča
Vikentija d. Balkeviča par labu Osipam
Ignatija d. Pacumsklm, kura pārgājusi
uz Robertu Burgis, — Ir samaksāt , bet
šī augša min. ooligacija nevar tikt iz-
sniegta atpakaļ parādniekam dēļ dzēša-
.«» zemes grāmatās, tamdēļ ka Ir ga-
lus! zudumi.

Tāpēc apgabaltiesas 3. civilnodaļa uz-
iicina visas personas, kurām būtu tie-
sības uz augša aprādīto obligāciju, pie-
teikties tlesi sešu mēn. laiki, skaitot
ao sludinājuma iespiešanas dienas .Val-
dības Vēstn." un aizrāda, ka ja šīsperso-
nas noteiktā laikā nepieteiksies, obligac,
stzīs par iznīcinātu un lūdzējam dos
tiesību prasīt parāda dzēšanu zemes
grāmatā.

Rigi, 20. februāri 1923. g. Ni 1212
Priekšsēd v. A. Veidners.

Sekretārs A. Kalve.

Katram, kam zināma 5 e r m a ņ a
uzturas vieta, vai arī kur atrodas
viņam p iederošā manta, par to ne-
kavējoties jipaziņo Liepājas apgabala
tiesai vai tuvākai policijas iestādei.

Liepājā, 14. februārī 1923. g. Ni4261
Tiesas loceklis F. B a u c e.

Sekretārs (paraksts).

Liepājas apgabaltiesa,
saskaņā ar savu lēmumu no 8. februāra
1923. g. un pamatojoties uz 18. marta
192o! g. likuma un civ. proc. lik. 2083.
un 2084. p. uzaicina obligācijas turēlāju,
kura izdota par 3700 rub. uz Donas
zemes bankas vārda un 31. janv.
1912. g. nostiprināta uz Jānim Friča
d. Lasmanim piederošas nekust, mantas
Kuldīgas apr., Kursišu pag., .Graudupis
Ni 27* mājām zem kreposta Mi 4069,—
viena mēneša laikā, skai-
tot no sludinājuma iespiešanas dienas,
ierasties tiesā līdzņemot minēto obli-
gāciju.

Pie kam tiek aizrādīts, ka pēc mi-
nētā termiņa notecēšanas, arī obligāci-
jas turētāja neierašanās gadijumā, pa-
rādu atzīs par samaksātu, piešķirot lū
dzejai tiesību pieprasīt parāda izdzē-
šanu iz zemes grāmatām. Ns4661/23

Liepājā, 12. febr. 1923. g.
Priekšsēd. b. V. Blenenštams.

Sekretārs A. Ķasperovičs.

Liepājas apgabaltiesa
saskaņā ar savu lēmumu 8. februārī
1923. g„ un pamatojoties uz 18. marta
1920. g. likumu un civ. pr. lik. 2083. un

2084. p. p. uzaicina obligācijas turētāju,
kura izd. par 5000 r. uz mirušā Got-
lība D. Melera mantības pārvaldes
vārdā un 24. aug. 1902. g. zem žurn
Ns 832 nostiprināta uz Frumei Eldal
Ābrama m, (Idai Ābrahama m.) Zaks,
dzim. Michelson, piederošas nekustamas
mantas Liepājā zem krep. Ni 1418, mēneša
laikā, skaitot no sludinājuma iespie-
šanas dienas, ierasties tiesā līdzņemot
minēto obligāciju dēļ iemaksāto 4334 r.
t. 1. parīda ar procentēm saņemšanas.

Pie kam tiek aizrādīts, ka pēc minētā
termiņa notecēšanas, ari obligācijas tu-
rētāja neierašanās gadijumā, parādu
atzīs par samaksātu, piešķirot lūdzējai
tiesību pieprasīt parāda izdzēšanu iz ze-
mes grāmatām.

Liepājā, 12. febr. 1923, g. Ns389I/23.
Priekšsēd. b. V. Bienenštams,

Sekretārs A. Ķasperovičs.

Rīgas prefekta
izsludina par nederu» ā
pases un personas apL^'-^,preteiktas par pazuduffi^

Latvijas pases: u u, ..
uz Kriša Sīmaņa d. Fr-eiL M *>-.Ni 207496 no pref £1** vārd,"-
Legzdiņv, Q I» lSafrS^JMinnas Augusta ra. ji^.»Ni 159288 no pref „,?<**)

^ JHempelv.; 5) ** 312m n)l «I»'Jāņa Pētera d/ UudakT^ļļ^no pref. uz Alberta Vil* h A^'%
7) Ns 164147 no pr.? £>Cd. Dombrovskij v.; &) i V.Kirk
pref. uz Jāņa Krištap? d

M
M «° *Ns 2647 no 3. iec. uzWheiralv'viga m. Licis v; 10) j*?]?.,,? »!*

uz" Violetas KaV_*£*^Ni 108567 no pref. u lffl\i U|
m. Putniņ v.; 12J,N16M L™H
uzJaņaJēkaba d^dd^ gSno pref. uz Indriķa Indrlk» d t ^14) Ns 655 no Vecīgi 0*St -Marijas Jāņa m. Ozoiit v- A,j B
no Strenču m. uz Alvīnes ' Bunti -
Ns 152627 no pref. uz Kārla i

V; 1!l
Jakobsoņ v.; /?) » r®ft*'
Sbtmb1 ™

J
i?- m Ba n»< 5Mi 87836 no 11. iec. uz vhh V- "Frilcson v. ^aiļa Jaai ļ

Latvijas pases: 1) m 4qw „„ t.
Ei&S PētecP d-ftfijhNi 43342 no 3. iec. m Marts. L 'Francberg v3) Ni 156229 Jp «
Mitrofana Jāņa ro. Ivanov ?• '
Ns 128177 no pref. uz Cotl«dm. UJniek v.; 5) Ni 99017 n 3 Juz Irmas Zamue a rn. Qustav -? a
Ns 192688 no pref. m AlfredlLi
Juļpev.; 7) Ns 190487 „o pref 'i
vidi1 ļclka d. Stein v.; 8) 178920 M»uz Kārļa Dava d. Bērziņ v.; uijtsjS'
no 7. lec. uz Slioma Levi d. BliedZ
v.; 10) Ni 131052 no pref u. ffikaram Bach v.; 11) Ns 1950 noEl
pag. uz Jāņa Jura d. Keman v

Personas apliecība: 12) }k 'm«Jāzepa Icika d. Heilštein v.;
Krievu pase: 13) Ni 8767 uz %deždas Aristarchovas v,
Latvijas pases: 1) Ns 2778 no Vsla

apr. pr-ka uz Valija* Buš v; 2) Mi8I4JS
no 10. Iec. uz Reinholda Jāna d, St»
līt V.; 3) Ni 74277 no 4, lec. tn Puk
Jāņa d. Ducman v; 4) JA 2l4noPow
pag. uz Edgara Friča d. Kerpe v,; jļ
J& 166607 no pref. uz Marijas Pēta
m. Pankov v.; 6) Ni 87874 no 11. iec
uz Helēnas Jāņa m. Ro!oli v.; 7}MII
no Tukuma pol. uz Jēkaba Kārļa d
Kurpniek v.; 8) Ns l77799noprd.it
Jāņa Jāņa d. Zīle v,; 9) Ni 6416911
12. iec. uz Annas Jāņa m. Klints i
10) Mi 14787 no 8. iec. uz Ernu
Kārļa m. Kleviņ v.; 11) Ns 58161»
7. lec. uz Alfrēda Kristapa d. Tobien jļ
12) Ns 83718 no 7. iec. uz Ēvalda Jķ
d. Zābaks v.; 13) Ni 43194 no 7,. !«,
ua Elzas Ģederta ra. Viide v.ļ Hj
f* 52538 no 11. iec. uz Augusti.li»
d. Kinner v.; 15) Ni 152503 no prel. m
Emīlijas Jāņa m Barevitc v.; li]
Ni 1032 no prel. uz Justinu Osta»
Kurgo v.;

Personas apl.: 17) Ns 1048 no prtl-
uz Annas Vikentija m. Kirko v.

Latvija» pases: 1) Ni 141961 nop»!
uz Grietas Jāņa m. Mitrevic « «
Ns 466 ne Elkšņu pag. uz Llenas Jāf<
m. Zamurs v.; 3) Ns 5218 no 6, te «i
Teodoras Floriana m. Trukaen « J
N4 727 no Smiltenes uz Emmas Prt">
m. Janav v.; 5) Ni 109412 no 8. *
uz Paulīna» Jēkaba m. Klrncvij,
Ni 104740 no 8. iec. uz Annai A;<W
m. Bauman v.; 7) Ni 58271 no 7-»
uz Eduarda Anša d. Barbak vj
Ns 75972 no 9. iec. uz Jāņa IW<9
Gorsinenko v; 9) Ni 102214 no 9. *
uz Jūlija» Anša ra. Berg v.ļ JI
Ni 180663 no preS. uz RūdolfiļW
Kirsitv. ; 11) Ns 95932 no 8 *»
Llenas Pētera ra.Švaļpe v.;12)WJ.
no 7. iec. uz Alīdas Ādama m. «n ļ
13) Ns 18098 no 2. iec. at Matg«»
Vilhelma m.Hintcenštem v.; 14)»'»"
no 7. iec. uz Antona Kazimira ft "
trovskij v.; 15) Ns 198180 no prel'»
Edgara Vilhelma d. Lūman v.;

Personas apl.: 16) >& 7867 no pt*

uz Bēra Haima d. Glēzer v.; ,,,
Krievu pase: 17) Ja-«Hilela m. Joffe v.
Pamats: m**f«f?<\tļ

7., 8., 9., 10., 12., 13., HJ* 5£»
1923! g. zem NāM 1139, 120i ^"
1406. , /..rtkili),

Rigas prefekta pal. v. (P* !U

t
Pasu nod. darbv. U^>

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnod.
pamatojoties uz 1920. g. 18. marta li-
kuma par vienīgo maksāšanas līdzekli
un civ. proc. lik. 2060. un 2062. p. p„
ievērojot Olgas Jāņa m. Stier, dzim.
Didr ch, ai. Ditrik, lūgumu un savu lē-
mumu 1923. g. 6. februārī paziņo, ka lū-
dzēja Olga Jāņa m. Stier, dz. Didrich,
ai. Ditrik, uz obligācijas par 4,000 r.,
apstiprinātas 1878 g. 23. novembtī zem
Ns 146, uz nekustama īpašuma Rīgas
apr., Slokas valsts muižas zemes grunts-
gabalu Ni 55, Ķemeros, zem zemesgrā-
matu reģistra Ni 721, izd. no Jāņa Jsn-
sona par labu Ivanam Michaila dēlam
Petrovam, kas viņu ir cedējis blanko,
ir iemaksājusi tiesas depozitā Ls 85,34
dēļ augšā min. obligācijas kapitāla un
°/o°/o dzēšana»,

Tāpēc apgabaltiesas III. civilnodaļa
«aicina visas personas, kuflm
būtu tiesības uz augša aprādīto
obligāciju, pieteikties tieši viena
raēneia laiki, skaitot no dienas, kad

šia sludinijum» iespiest» .Valdības Vēst-

nesī" , un aizrida, ka ja šis per-
sonas noteiktā talkā nepieteiksies,
parādu atzīs par dzēstu un lūdzējai dos
tiesību prasīt hipotēkas dzēšanu zemes
grāmatā.

Rīgā, 14. februārī 1923. g. Ni 1453
Priekšsēdētāja v. A. Veidners.

Sekretārs A. Kalve.

Latgales apgabalties. kriminal
nodaļa,

saskaņā ar savu 1923. g. 7. februāra
lēmumu, meklē uz sod. lik. 279. p
3. p. pamata apsūdzēto Rēzeknes pil-
sētas piederīgo Terentiju Artemija d.
Trofijnovu, 22 g. vecu, maza auguma,
bez ūsām un bārzdas, ar apaļu sievietes
līdzīgu seju.

Vlaim iestādēm un personām, kurām ii
zināma minēti Trofimova un viņa man-
tas atrašanās vieta, jāpaziņo Rēzeknes
apriņķa 2. iec. izmeklēšanas tiesnesim.

Daugavpili, 10. februārī 1923 g.
Priekšsēdētāja b. B. C ir u 1s:

Sekretārs v i. P. Platausks.

Latgales apsabaltles. lirliiilnalnofl.»
saskaņa ar savu 1923. g. 10. februāra
lēmumu, meklē uz sod. lik. 51. p.,
2. d. 589. p. pamata apsūdzēto Ludzas
apr., Domopoles pag. piederīgo," Ladusu
Antona d. Kalvu, 48 g. vecu, vidēja
auguma, pelēkām acīm, tumšām ūsām,
drusku līkām kājām.

Visām Iestādēm un personām, kurām
ir zināma min. Kalva un viņa mantas
atrašanas vieta, jāpaziņo Ludzas apr.
3. iecirkņa izmeklēšanas tiesnesim.

Daugavpilī, 14. febr. 1923. g.
Priekšsēd. biedrs B. C i r u 1 s.

Sekretāra v. P. Platausks.

Latgales apgabaltl. Hrimlnalnotlala
saskaņā ar savu 1923. g. 22, janvāra
lēmumu atsauc .Valdības Vēstnesī"
229. numura 11. oktobī 1922, g. Ie-
spiesto sludinājumu par Jāņa Antona d
Rakšanova, apsūdzēta uz sod. lik. 51. p.,
589. p. pamata meklēšanu, jo lieta par
minēto Rakšanovu izbeigta.

Daugavpilī, 16. februārī 1923. g.
Priekšsēdētāja b. B. C ī r u 1s.
Sekretāra v. i P. P1 a t a u s k s.

Latgales apgabaltiesas,
Ctaigavplls apr., 3. lec. miertiesnesis,
Aglonē, pamatodamies uz civ. lik. 1239
frv£"-„?- likl 140L P-. «zaicina
J ., g" jLfebn*arī Daugavpilī mirušā
Marijana Gvidona Ludviga Sachno man-
tiniekus pieteikt savas mantošanas tiesī-bas uz nel. atstāto nekust. īpaš., sastā-
vošo no folvatka zem nosaukuma .Hof-tenberg" un atrodošos Daugavpils apr.,Visku pagastā, augšā minētam
miertiesnesim, sešu mēnešu
laika, skaitot no šī sludinājuma iespie-šanas dienas .Valdības Vēstnesi*.

Miertiesnesis S. K ot a n s.

Unmibaffj. iK.iiMiinttii
^c

kaņfc„ar krim- Proc- lik- 591». un
540.—852. p. p. un savu 1922. g
u, ,£f* lēmi»niu, meklē uz sod.
lik. 120. p. apvainoto 3ozepu Osipam. Mlronovlc, 34 g. vecu, kura 1921. g.jumja mēnesi dzīv. Daugavpils apr!,
Pndruiskas pag., Lupandu sādžā.

Tuvākas pazīmes trūkst.
Visām iestādēm un personām, kmim lizināma min. Jozefas Mironovič atrašanāsvieta

^
jāpaziņo miertiesnesim Krāslavā.

Krailavi, 24. febr. 1923.g. M. 475
Mlerti»we«l» Āboli?i.

Latgales apgabaltiesas rej»"
nodaļa ,

dara zināmu vispārībai , ka1 tfi (
apgabaltiesas letaaaii »., 1'" ? ^juz civ. proc. lik- 1460' . P 8>
reģistrēta un ievesta *^VJ%*'
rību reģistrā .Borkovas ksH**
biedtība*. . ... Roti""

Valdes sēdeklis atroda» «
ļ&

Priekšsēdētāja v. Ab
.^

Sekretāra v- A-_«
^^

Latgales apgafi» r^f
dara zināmu, ka saskan« « r -

30. janvāra 1923. g- }**f *^\proc! lik.W» P vrtirfnHfl
un ievesta koopeiahvu <« ,,e

^ģistrā .Lipinās P'""^, M«K*S
Valdes sēdekls atrod«

pag, Lipinās sādža- bIļ|> I
Priekšsēdētāja v-A»;iļt

Sekretsr» v. A. *

Umurgas krāj-aizdevu sabiedr.
bilance uz 1. janvāri 1923. g.

Aktīvs. Ls P a » i v s. Ls
Kase 38.34 Pamata kapitāls 322.65
Latvijas bankā 120.— Rezerves kapitāls ..... —.90
Aizdevumi _ • • 14587.73 Noguldījumi 9,084.57
Dalības n. tautas banka . . 400.— Aizņēmumi 6,000.—
Dalības n. citās organizācijās 4.— Pārejošas sumas 90.85
Inventārs . . 528-— Atlikums . . 179.10

15,678.07 15,678.07

Valde.

Rīsos ielu dzelzsceļu okc. sabiedrības
7. mortifikacijas saraksts.

Pamatojoties uz mortifikacijas likuma 3. un 11. punktiem, Rīgas ielu dzelzs-
ceļu akciju sabiedrības direkcija ar šo izsludina vispātības zināšanai, ka pret
mortificējamām akcijām un obligācijām, izsludinātam .Vaid. Vēstn. Ni 128",
12. jūnijā 1922. g. par zudušam, līdz šim vēl nav iebildumi celti, tamdēļ pama-
tojoties uz mīnēto mortifikacijas likumu, Rīgas ielu dzelzsceļu akciju sabiedrības
direkcija atzīs izsludinātas akcijas un obligācijas par nederīgām un izsniegs no-
zudušo akciju vietā jaunas akcijas, bet obligācijas, ievērojot viņu uzteikšanu uz
14. oktobri 1921. g. izmaksās.

Akcijas ā 100 rbļ.
53573/53587 53596/53623 53657/53661 53745/53751

4\feo/o obligācijas a 1000 rbļ.
108 110 112 114 116 118 119 120 121 122 123 124 125 127 128
109 111 113 115 117

4/3°/o obligācijas ā 500 rbļ.
33 34 35

4>/:°/o obligācijas ā 250 rbļ.
310 311 312 313

Rīgā, 15. februāri 1923. g. Direkcija.

Valmieras kraj-aizdevu sabiedrības gada pārskats par 1322. g.
Bilance uz 1. Janvāri 1923. 3.

Aktīvs. R. K. Pasīvs. R. K.
Kasē 9,557 75 Rīcības kapitāls no 92biedr. 240,000 —
Aizdevumi 489,500 — Rezerves kapitāli .... 2,669 50
Inventārs 752 — Noguld. uz term. un bez term. 253,000 —
Tekoši izdevumi .... 16,974 75 Kanclejas ienākumi ... 760 —

°/o noaizd. un cit. Ienākum. 20,355 —
516,784 50 516,784 50

Valde.

ias IStildia patērētāja i__ jidd_
1922.1 otru pu'SGtia pārskats.

Biedrība iesaka savu darbību 22. augustā 1921. g. Biedrības adrese: caur Nīcu,
Liepājas apr.

Bilance uz 1. janvāri 1923. g.
Aktīvs. R. K. Pasīvs. R. K.

Kase 31,243 18 Aizņemts 24,915 44
Preču veikalā 36,916 40 Peju rēķins 24,910 40
Inventārs 3,480— Rezerves un pamata kapitāls 4,319 80

Tīrs atlikums .... . . 17,493 94
71,639 58 71,639 58

Brutto pelnīts 36,612 rbļ. 94 kap., tekoši tirdzniecības izdevumi 19,119 rbļ.
Tīrs atlikums 17,493 rbļ. 94 kap. Preču pārdot» par 294,000 rbļ. Dividende
uz pajām 8°/o un uz iepirkumiem 6/o. Gada beigās biedrībā skaitījās 24 biedri.

Valde.
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