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Sludinājumu maksa:
«) titra aisdlnāļrurii līdz 30 vien-

alejigām rindiņām 3 iat. 60 sant.
pat katra tālāku rindiņu . . — . 12 .

b) ritam (citādēm un amata per-
Bcrtām pat katru vien&lejīgu
rindiņa — . 16 .

e) privātiem par katru vienslejīgu
rtadiņ» — . 20 .

īZi^peņēmusi un Valsts Prezidents
^Sludina šādu likuma :

i ikams par Krievija» 1893.g.l8. februāra
L

ikuraa (Krievi as 1893. g. 3. maita

t un vaid. rīk. kr. * 29 skaitlis

266) par kvotu un sestdajuzemi
Vidzemes un Igaunijas guberņas" —
atcelšana.

Eko tims par padomju Krievija iznākušam
grāmatām un žurnāliem.

Bkotims par dzeloņdrāts_ vagonu sūti-
nma pieskaitīsanu _ tādām precēm,
[ura ie-, iz- un pārkraušana prasa
īpašus ierikus.

Saeima ir pieņēmusi un
Valsts Prezidents izsludina
šādu likumu:

ILikums
par Krievijas 1893. gadi 18. februāra

Htoma (Krievijas 1893. g 3. maita
H. un vsld. rīk. kr. Nr. 29 skaitlis
2(6) ..par kvotu un sestdaļu zemi
Vidzemes un Igaunijas guberņās" —

atcelšanu.
!, Krievijas 1833. gada 18, februāra

liktais par kvotu un sestdaju zemi Vid-
zemes un Igaunijas guberņās — atcelts.

Rīgā, 1923. g. 19. martā.

Valsts Prezidents J. Čakste.

MDos rfkaloinl ois pailgs.
Paziņojums,

Papildinot un pārgrozot iekšlietu mi-
titttijas tīkojamu (.Valdības Vēstneša*
1920. g 218. numurā), ar kuru aizliegts
kvejt un. izplatīt Latvijā visus padomju
Krievijā iznākošos izdevumus,

a)ar bijsšā iekšlietu ministra A.Kvieša
ntojnmu atjauts izplatīt Latvijā sekošas
PidomjH Krievijā iznākušās grāmatas ua
ntnalas:
t «AMepHKa h BoscTaHOBJTCHHe Enpo-

nn" — M. IllHnnejib — P. H. O.
- B. C. H. X. — MocKBa, 1922r.

«? «AHaflHTHiecKaH reoMerpKa" — B.
M. KoSJIOBH*!.

* .Bēras radīšanas darbā" — A.
Dauge - T. I. K. N. M. I. n. Latv.
ap. cod. — Maskavā, 1920. g.

i .BbJ.ue» — Bop. nH^bHHK —
.dsenta" — MocKBa, 1919 r.

°- »t>yAymee rieTporpaAa" — F. U,u-
nepoBHt _ roc. hsa. — Flerep-6ypr , 1922 r.

* .Bernu dārza dienas grāmata — L.
nordi — Maskavā, 1920. g.

I "°e;ia51 cran" — A. AxMaTOBa
' '^P*™* HaniHx jiecHbix nopoA"
J *• MopoaoB — BHoBaa ķz-peBHa » _

MoCKBaj 1922 r;
.Uapb MaKCHMHAHaH— B. Ba-

,„ SETS»-,.1"* -*- "«*?
*

r0c°H0H6P— KejMepMan —

1922
K3S " ~ Mockobckoc ,&*

' ižS MHyKz"* - H - *"«•n"- %3HKaab«. ota. —
12

UB>orpaA 192i r.
"

ģoff
Re?°- Mākslas pēda-

b4 7: A-Dauge-Latv.apakš-
13. tiL"- Maskavā, 1920. g.

xapa AUaTb Mec»ueB« 1 3.Bep-
1
aitaT**^*» *•-" ~ Uchtp-

1S- -C-^Tn' 1922 *V
— \W bPK)COB — FOC H3A-J6. niTa: 1922 r.
ffitt *

kol-~ P- BIon«W8 ~
1920." g

Koni,sa»ats — Maskavā,

2ļS«o« XHTeHC«- _ yT0H Chh-
1922 r. °C' ma"^ nexep6ypr,

18. ,/I.eBSTHaAUaTHH bck" — H. Ko*
T^npeBCKHfl — hsa. »HayKa h
IllKO^a" — FIeTep6ypr.

19. b 3kohomhk3 jKe/ie3Hbix Aopor" —
ye66 — Toc. H3Ķ. — MocKBa,
1921 r.

20. ,3jieKTpH«iecTBO h MarHerasM" —
npOtp. JleČCAHHCKHH — TOC H3fl.
— HHKHHH-HoBropoa. 1921 r.

21. »3.iH3e Pck;iio" — H. JIe6eAeB.

22. «Espona b bjibctk KpnsHca 1920—
1922 r." — npo<ļ>. M. BoroJienos.

23. „3KOHOMHHecKoe BospoHcneHHe"
N°Nt 1 h 2 — .FlpaBO" — rieTep-
6ypr, 1922 r.

24. „3kohomhct" M> 4—5 — 1922 r. —
(»cypHaji).

25. »3KOHOMHKa, Tpy^ h rexHHKa" —
(HcypHafl) — M^fs 1 h 2, 1923 r.
— MoCKOBCKOC SKOHOMHMCCKOe
co6pariHe

26. B 3^eKTpo^HTHiecKoe pafbHHHposa-
HHC MCAM" — BaftMBKOB — Fle-
Tporpaa, 1920 r,

27. ,3^eKTpoMexaji^ypraH— n. n.
4>eAOTbes.

28. ,<!>HHaHCOBaH nojiHTHKa sa nepnoa
1920 r. — 1921 r." Pca. hsa.
HapKOM<pHHa — MocKBa, 1921 r.

29. B <PepMCHTM pacTHTe^fcHaro h mch-
BOTHaro uapcTBa" h. I. — H. A.
CMOpOAHHIļeB — MocKBa.

30. „<ī>H3HKa B ^CTHHX 3KCKypCHHX" —
H.KD.riHOTpoBCKHH — .Cenre^b" —
FlerporpaA.

31. ,FeHy33CKaa KoadpepenaHa" —
Hap. Komhc no HHoerp. aca —
MocKBa, 1922 r.

32. .r^aBHeHmae ycnexH 6ot3hhkh" —
K. THMHpases — TocyA. hsa. —
MocKBa, 1921 r.

33. ,rocyAapcrB. xo3aficrBO h Aene*-
Hoe o6pameHHe b Pocchh* —
OpHAMaH — Cob. Bcepoc Koonep.
Ce3A — MoCKBa, 1919 r.

34. ,.repeu, A. H." — K). Ctck^ob.
35. J'cvibdpuiTpeii" — M. repnieacoH.

36. «FepMaHCKaa peBOjnouHa" —Banbr.

B^IOC — FOC. H3A. — MOCKB3.

37. ,Tpa6oe40B a Mo.ibep" — H. FIhk-
C3H0B.

38. »FH6e^b MHpa" — B. Be^biue —

FocyA. H3A. — nerep6ypr, 1920 r.

39. .FopHblH KJIIOH" — M. /I03HH-

CKia — -.Mbioib" — neTporpa^.
40. -TepueH, A. H.* — Tom I—XX

(no.iHoe co6paHHe coaHHCHHH h

naceM) — rocyA. asa. — fleTpo-
rpaa, 1915—1921 r.

41. „ropH" kh. 1 (6) — ripo;ieTKy;ibT —
MocKBa, 1922. r.

42. ,XHMHHecKaa TexaojiorHa opraHH«i.
semecTB." — I h II — npotb.
Jī. Jlannu.

43. ,XoAWHKa— B. KpscnoB —
,Cok>3" — XapbKOB, 1919 r.

44. „Xhmhko rexHHiecKHH cnpaBOi-
hhk" — 4>epcM3H — H3ytH. tcxh.
ota., 1919 r.

45. „Hb3h rposHMH" — P. Bannep —
.ZiejibdpHH" — MocKBa, 1922 r.

'46. Hcropaa Pocchhckoh coi;. acm." —
pea. MaproBa.

47. ,HcKycTBo HerpoB"—Bji. MapKOB
(B. H. MarBeS).

48. .Hcropaa TpeiļHa b K^accHiecKyK)
anoxy"- h. I — īlpodj) . FL K).
Bannep.

49. ,HcKycTBO KHHrH" — Flpodp. A.
CHAOpOB.

50. „HcropHa Moero coBpeMCHHHKS" —
T. I H III — B. KopO^CHKO —
,33Apyr h Koonep3UHa" — Mockbs,
1920 h 1922 r.r.

51. .HCTOpHa peB0JIK)lļH0HHbIX ABH-
kchhh b Pocchh* — A. TyH —
Toc. H3A. — Mockb3, 1922 r.

52. «HcTopna Pocchhcksfo HHCTHTyTa
npHK.13AHOH XHMHH".

53. .Hcc^eAOBaHHe b o6^acxH npa-
KJ13AHOH XHMHH" — H. AHApeCB.

54. ,Kohcu KasaHOBbi" — H. Iļse-
xaeB3 — „Co3Be3AHe" — MocKBa.
1922 r.

55. ,KaK apriM-iepna Ha6^K>AaeT" —
Foc. H3A. — MocKBa, 1921 r.

56. ,KpHCTa^iorparbHa" — 3eMaTren-
CKHH — AK3ACMHH. H3A. — fTeTpO-
rpaA, 1921 r.

57. „K uiHpoKOH Aopore"—A. Bh6hk.
58. ,KOMn03HIIHa JIHpH^eCKHX CTHXO-

TBOpCHHH — B. >KHpMyHCKHH.

59. „Kpbnua MHpa" — FpHropbeB —
,3a,apyr" — MocKBa, 1922 r.

60. „Kopo;ieHKO, B. T. b ero nncbM3x
1883 r. — 1922 r." — „3aApyr" —
MocKBa, 1922 r.

61. ,KpbiJiarbifi rocTb" — A.PoAJiOBa—-
,neTpono.iHC" — FlerporpaA,
1922 r.

62. K kphthkc MapKCH3\ia" — K.
KayxcKHH — Toc. hsa. —MocKBa,
1922 r.

63. „Kopo;ieHKO B^sahmhp FajiaKTHo-
HOBHH" — pCA. MaKOTHH — „3a-
Apyr" — MocKBa, 1922 r.

64. „KpacHoe Mope" — K^apa On6Hr —
Foc. H3A. — FieTporpaA, 1922 r.

65. «KpaBiHHCKHH, C. M." — Jles
Jļem — Foc hsa. — FlerporpaA,
1919 r.

66. „Kypc opraHHHCCKOH xhmhh" —
HraaTbeB, Bji. — HayiH. tcxh.
ota., 1919 r. -

67. „KoHcneKTHbiH Kypc KpncTa^o-
rpsdpHH — R. K. Mouok.

68. ,.KpaTKoe pyKOBOACTBO no (pH3H0-
jiofhh pacTeHHH" — Jl. 3aJ16H-
CKHfi — BCorpyAHHK", 1918 r.

69. .Korta EpeHBOH" — P. Po^Jian —
FieTep6ypr, 1922 r.

70. „Kypc PyccKož hctophh" k. 1 —
B. KrtKmeBCKHH — Foc. hsa. —
FIeTep6ypr. 1920 r.

71. BKpacoTbi npHpoAbi" --- Ziacon
JIe66oK — MocKBa, 1922 r.

72. „JIio6oBb BCJiHKaa" —A. A.naeB —
Foc. H3A. — neTep6ypr, 1920 r.

73. ,JIeco3aroxoBHTe.ibHaa nortHTHKa*
— Foc. hsa. — MocKBa, 1921 r.

74. ,JlHxepaTypHHH MyseyM" — Hh-
KOJiseB h Ap. ?— FIeTep6yr.

75. „JleTHaa pa6ora c AeTbMH b
Anr^HH" — P. JIaHAc6epr — Foc.
hsa. — Mockb3, 1920 r.

76. .JlHpHMecKHH Kpyr."
77. «Latvijas vēsture" — K. Landers,

Maskava.
78. »JIano-Z(aHHrteBCKHH A^eKcanAp.

Cepr." — A. npecnaKOB — „Ko-
floc" — FIeTep6ypr, 1922. r,

79. .Latviešu zemnieks" — Fr. Roziņš
(Āzis) — .Spartaks" — 1920. g.

80. .J1CKII .HH no 6HOrtOFHH" h. I. —
R. Chhhumh — Foc. H3A. —
MocKBa.

81. „MycoprcKHH, IllsrtanHH" — B.
KspaTbirHH — Bh6;i. Foc. aKaA.
Teaxp, onepbi h 63rtera, FIeTep6ypr.

82. .My3HKa b uiKOrte" — Focya.
H3A. — MocKBa, 921 r.

83. ,Mhf" — Ba^epafi BpiocoB.
84. Mbioib" — Nt 1 h 2 — „Acade-

mia" — hsa. neTep6ypr, 1922.
85. .MHpHHH Aorosop Pocchh — <1>HH-

JiaHAHH".

1

86. ,Me>KAyHapoAHbie ToproBbie aoro-
Bopbi" a. I — Ky.iHuiep— .npaso"
— FIeTep6, 1922 r.

HalMI *JHUw>BnHMnHiBRaMBHHESBnBgBeeBBsaaHnHM-flMHaHaii^^

I Sēru vēsts. I

I Konstantīns Gaigals, I
? Tiesu palātas tiesnesis, ļ

bij. Rīgas apgabaltiesas priekšsēdētāja biedrs. ļ
š. g. 17. martā miris.

Viņu mijā piemiņā paturēs

i Rīgas apgabaltiesas tiesneši. ļ



87. .Mora.TOB, FI. C." — H. HrHaTOB
— .Ko.ioc* — FIeTep6ypr, 1922 r.

88. Mhphmh AoroBop Mea<Ay Poccaefi
h FepMaHHeH h t. a." — MocKBa,
' 19 8 r.

89. „MapraHiioBo KHCVibiH Ka^aa h ero
npOHSBOACTBO" — HB3H0B, B. H.
HaytH. xexn. ota. 1919 r.

90. .MeroA nparoTOB^eaKa x^opH-
croro Ka^biļHa" — Flonos a
JIkhtob — Hay4H. tcxh. ota.
1919 r.

91. „HaqajibHbiH c^er" — KaMeHb-
mHKOB — Foc. hsa. — FIexep-
6ypr , 1921 r.

92. „Hayi<a h >Kh3hi>" a. 1, 2 a 3 —
Ak3a. FI. H. BartbAea.

93. .Ha ČortbHbie AOpora" — H. Hy-
MC3K — 4axa, 1922 r.

94. ,HoBaa aKOHOMHHecKaa no^HTHKa"
— npotb. FlepuiHH — Foc. hsa.—
BoponoK, 192i r.

95. „HoBaa Eapona" — npo<b. B. ļļen
— .npaBo* — nexep6ypr, 1922r.

96. .Hosbie crtOBetKH h cxapbie cioBa"
— FopndpejibA — .Koaoc" — Fle-
xep6ypr, 1922 r.

97. .Nedzīvā daba" — V. Uijaņinskis
— Maskavā, 1921. g.

98. „HaTypcpH.rcococpHH-HTOHHbiaHayKH"
— Kocthmcb C FI. — hsa.
.Mbioib* — FleiporpaA-

99. .OnepK hohhhx A6hctbhh" — JI.
JlbBOB — FOC. H3A. — M0CKBa,
1921 r.

100. M06mecTBeHHaH >KH3Hb jnoAeft" —
FI. MOKHeBCKHH — H3A- BejIOHb-

?p* CKaro — FIexep6ypr, 1918 r.
101. .OdpeHpa" — A. Eejiua — Kh.

hsa. nncaTe^eH — MocKBa.
102. ,Ox rjenen k c/iase" — A. AaxaeB

— Foc hsa. — FIexep6ypr, 1921 r.
103. .0 HOBefiujHK HanpaBrteHHax b

xhmhh" — npotp. MeHiuyxKHH.
104. .Onwx (pH^ocotpHH pyccKofl jihtc-

paxypw" — AaApeeBH4 — Foc.
hsa. — MocKBa, 1922. r.

105. .OaepeAHbie Bonpocbi <pHH3HC0B0a
nOrtHTHKH" — FOC. H3A. MoCKBa,
1922 r.

106. ,OcxpoBHxaHe" — Ebf. 3aMaxHH
— hsa. FpjKefiHH — FIexep6ypr-
BepjiHH, 1922 r.

107. .0 xeaxpe" — 1922 r.
108. .OcHOBHbie yqeHna o xhmhhhck.

A6hcxb. CBexa" — Jlasapes —
Hayan. xexH. ota, 1919 r.

109. .OxKpbixne KHC/iopOAa h xeopna
ropeHHa" — Jl. MHxaeB — HayaH.
ota, 1919 r.

110 .OnbīT anaJiasa* — Pe<popM3xcKHH.
111. .OxBepH<AeHHe hchpob" — B.

<ļ>apHOH.
112. „06maa <ph3hojiofhh" — Flpodp.

H PoseHTartb,—BpoKray3-E<ppoH —
OeTporpaA

113. „OiepKH no hctophh pyccKoii
rtHTepaxypbi" — A. AjiAopoa —
H3A .LllKOrta".

114. „OnepKH no hctophh SanaAHO-
Espon. jiHTepaTypbr a. II — FI. C.
Koraa — Foc, hsa-

115. .OaepKH no hctophh Ahfjihhckob
jiHTepaxypbi XIX B6K3* a. I —
npodp. PosanoB — Foc. hsa.

116. .OnepKH no hctophh apcbhhx
jiaxepaxyp." I a. — FI. C. Koraa
— Foc. a3A. — MocKBa.

117. .FIexep6yprcKHH ajibMaaax" —M.
FopbKHH H AP. 3. FpjKeČHH —
FIexep6ypr-BeprtHH.

118. .FlepBbie pa6oxbi no asMepeaaio
3CMrtH" — C. OpjioB — Foc. H3A-
— MocKBa. 1921 r.

119. .FIoTepa H3MH FaxHUHH b 1915 r."
— M. Boar-BpyeBaa — Boeaao-
acxop. komhcc. — Mockbs, 1922r.

120. .FIpaKrtaAHaa xaKXHKa" — Hepe-
mhcob B. — Foc hsa. — MocKBa,
1921 r.

121. ,FIpoHcxo>KAeHHe xpHCXHancxBa"
— K. KayTCKHfl — Foc. hsa. —
FIexep6ypr, 1920 r.

122. .FIo3xw a no3xeccbi" —K) Ahxch-
BSrtbA — hsa. .Cesepabie ahh"—
M0CKB3, 1922 F.

123. .FIpHpoAOBeAeaHe" a. I. (Hokhbsh
npnpoAa) — KanejibKHH LļHHrep —
Foc. hsa. — MocKBa, 1922 r.

124. .FIpupoAOBeAeHHe" m. II. (Boxa-
HHKa) — KaneJibKHH Lļanrep —
Foc hsa. — MocKBa. 1922 r.

125. .FIpHpoAOBeAeHHe" a. III. (Boojio-
fhh) — Kane^bKHH LļHHrep —
Foc. H3A. — MocKBa, 1922 r.

126. .Priecīgā zinātne" — A. Dauge —
T, I. K- N. M. Z. N. Latv. apakšn.
izd. — Maskavā, 1920. g.

127. .Poli iska ekonomija" I. un II. d.—
Stepaāovs un Bogdanovs (iatv. un
krievu valodās).

128. .FIexep6yprcKHH c6opnHK*.
129. .FIcHXOAorHa bojih" — npocp.

H. CaMCOHOB.
13Q. ,nyiiiKHHCKaa CTyAaa" — H. FlaK-

caaoB.
131. »FIoa SHaMeneM 6auiMaKa" —? Aji-

xaes h <J>ejiare.
132. .ripaanabi naAenia Kypca Hauiero

py6^a" — FIpeo6pa>KeHCKHH —
HapKOMCpHH. — MocKBa, 1922 r.

133. .FlaMHTH BjioKa".
134. „FIecHMH3M jih 3xo?" — LUneHF-

^ep — .3aApyr" — MocKBa,
1922 r.

135. .FIpaK^ioaeHHa Po^b(ļ)a" — Tom-
coh — Cctoh— Foc. hsa., Mockb3.

136. .FI^eaAa" — Jleon FpoccMaa —
»Kocxpbi" — MocKBa, 1922 r.

137. .F!epeuiarHy^H" — Mhx. Mypa-
uieB — .FIoMopbe" — MocKBa,
1922 r.

138. „FIecxe;ib FI. H." — FIaB;ioB-
CHJIbBaHCKHH — FOC H3A- —
FIexporpaA. 1919 r.

139. .Piezīmes par agrāro jautājamu" —
P. Sisčka — L, Z. Dem. centr.
kom. 1917. g.

140. .npHMeaeHHe peAKHx 3AeMeaxoB
B npOMblUIJieHHOCTH" — Cbipo-
KaMCKHH — Hayaa. xexa. oxa.,
1919 r.

141. .F[paKXHaecKHH 3aHaxHH no o6mea
mhkpoSho^ofhh" — npotp. H. Ha-
KHXOBCKHH — FOC. H3A- MoCKBa^

142. .FIpo6^eMUCOBpeMeHHOHXHMHH"—
F. LLImhat — roc. hsa. — MocKBa,
1922 r.

143. „FIopxpex Manoa JIccko" — F.
FpoccMaa — hsa. .CesepHbie ahh".

144. .FIo npecHbiM bgabm" — H. B.
BopOHKOB — FOC. B3A.

145. „Ffpoacxo)KAeHHe HaseMHoa pacxH-
xe^bHocxa" — K. Meāep — roc.
H3A. — MOCKB3.

146. „PyccKaa Hcxopna" x. IV — M.
floKpoBCKHH —? .Map* — MocKBa,
1920 r.

147. .Pa3BepxbiB3HHe CK)M<eTa" — B.
IUkjiobckhh.

148. .Pe^arna, t(epbKOB h pedpop-
Mau,Ha" — A. By^bdpHyc

149. .PbicaKOB, H. H." — Auieuios —
roc hsa. — FIexep6ypr. 1920 r.

150. BPaAyra" — FI. OpeuiHH — roc.
hsa. — MocKBa, 1922 r.

151. .Peaa 6ynxoBirj.aKa" — FI. Kpa-
nOTKaa — .Fojioc TpyA3" —
Mockbs, 1921 r.

152. „PeBo.niou,HOHHbiH FIexep6ypr" —
FI. Cxo;inHHCKBH — CaHKT-FlHxep —
Bypx, 1922 r.

153. „PyccK3H HcxopHa" r. I. — H.
Pomkob — „Khhf3" — FIexporp3A,
1922. r.

154. PaAHDļCB, A. H." — AuieuiOB —
roc. H3A. — FIexep6ypr, 1922 r.

(Turpmāk beigas.)
Iekšlietu ministrs P. B e r ģ i s,

Preses un biedrību nodaļas vadītājs
K, Vilde.

Apstiprinu.
1923. gada 16. martā.

Satiksmes ministrs
J. Pauluks.

Rīkojums Nr. 61
par dzeloņdrāts vagonu sūtījumu ple-
skaitišanu tādām precēm, kufu ie-,
iz- un pārkraušana prasa īpēštsIeriķus.

Pamatojotiesuz .Pagaidu noteikumu un
tarifa preču pārvadāšanai" 26. § nosacī-
jumiem un ņemot vērā vagonu sūtījumiem
pārvadāšanainododamās dzeloņdrāts īpašī-
bas, kuras prasa īpašus līdzekļus viņas
iekraušanai vagonos, izkraušanai no tiem
un pārkraušanai mezglu stacijās no viena
sliežu platuma otra sliežu platuma va-
gonos, lieku_ priekšā sākot ar ši gada
20. marta mēneša dienu pieņemt pār-
vadāšanai minēto drāti vagonu sūtījumiem
tikai ar_ to nosacījumu, ka tās iekrau-
šana jzsutamas stacijās, izkraušana gala
stacijas un pārkraušana mezglu stacijās
jāizdara preču īpašniekiem ar saviem
līdzekļiem un uz sava rēķina, pie kam
pārkraušana mezglu stacijās jāizdara
1920. gada 10. _ februāra noteikumu
J* 52 16. § kartība un uz šī paragrāfa
pamatiem.

Galvenā direktora
vietas izpildītājs T. Dumpis.

Ekspluatācijas direktora palīgs
A. Dukurs.

M&M lesfSžii paziņojumi.
Pārskats

par optantu reevakuaclju Iz Krievijas

caur Pfiterplls konsulātu ar ešelonu
Nr 9/35

_ 1923. g 2 martā.

1. Kopējs skaits an pārbraukšanas

veids:
No 1923. g. 1. janvāra līdz 2. martam

aizbrauca uz Latvija Pēterpils op-
tanti az 62 optacijas pieteikumiem:

a) Krievijas vilcienā:
1 vīriets,
1 sieviete.

b) ar 9. ešelona 2. marta:
35 vīrieši,
42 sievietes,
20 bērai.

Pavisam 36 vīrieši, 43 sievietes un
20 bērni = 90 personas.

2. Aizbraukušo optantu sadalīšanās
pēc tautības:

Latvieši... 49
K'ievi ... 24
Vācieši ... 6
Poļi ....14
Žīdi ...» 3
Igauņi ... 3

3. Pēc ticības:
Lutera ... 47
Pareizticīgi. - 8
Vecticīgi . . 17
Katoļi ... 23
Žīdu .... 3
Adventisti . . 1

4. Pēc piederības pie Latvijas:
Kurzeme . . 32
Vidzeme. . . 24
Latgaleu.Zem-

gale ... 43
5. Pēc izglītības:

augstskolas .....4
vidējas 10
pilsēta?, draudzes un pa-

gasta skolas un mājas
izglītība .43

analfabēti 5
6. Optantu nodarbošanās vai amats;:

1. Kantora darbinieki ... 7
2. Basuku, departamentu,pasta

un telegrāfa ierēdņi. . . —
3. Ārsti, farmaceiti, feldšeri,

žēlsirdīgās māsas ... 5
4. Inženieri, ieehniķi, ķīmiķi,

optiķi, topogrāfi, mon-
tieri 2

5. Pedagogi, skolotāji, guver-
nantes, literāti 3

6. Tirgoni, kasieri, artejščiki,
aģenti ....... 2

7. Mākslinieki, gleznotāji, ar-
tisti, muzikanti ....—

8. Studenti, juristi .... 1
9. Sulaiņi, pavāri, kastelaai,

kurjeri —
10. Amatnieki 10
11. Zemkopji, mājsaimnieces,

dārznieki 19
12. Jūrnieki 2
13. Strādaleki, kalpones . . 11
14. Fabriku strādnieki ... —
15. Oficieri —
16. Invalidi —

Latvijas koasals Pēterpilī (paraksts).
Sekretārs (paraksts).

Otrais kvltējums.
Rūdolfa Blaumaņa_ pieminekļa komi-

tejas fondam iemaksātas par laika no
11. februaja līdz 15. martam šādas
sumas: Rēzeknes vidusskolas skolēnu
pulciņš .Auseklis" — 810 rbļ., Jaun-
dziru pamatskola — 2274 rbļ„ Liepājas
pilsētas 5 latviešu pamatskolas pulciņš
— 1000 rbļ., Rīgas pilsētas pamatskola
Lavīzes ielā N> 2a — 5325 rb}., Buk-
muižas krieva pamatskola — 300 rbļ
Biržu vidusskola — 4327 rbļ. 50 kap.,
Ēdoles 6-kL pamatskola — 4743 rbļ
Majora bh Dubultu latvieša biedrība —
435 rbļ., Valsts Rūjienas vidusskola —
6770 rbļ. 50 kap., Mārcienas 6-kl. pamat-
skola -- 1448 rbļ., Līgates papīrfabrikas
pamatskola — 770 rbļ., Filoloģijas un
filosofijas fakultātes studentu biedrība —
516 rbļ., Priekules 6 kl. pamatskola —
2000 rbļ., Nītaures 2. pamatskola —
1000 rbļ., Valmieras latviešu biedrība
un Valmieras jaunatnes savienība —
3109 rbļ. 50 kap., Rīgas pilsētas pamat-
skola Kurmanova ielā J* 18 — 3262 rbļ
Vecpils Strokn pamatskola — 1000 rbļ '
Viskaļu 1. pakāpes pamatskola —
otI, u!" ,PiM valsts vidusskola —d7bl rbļ., Valmieras pilsētas 1. pamat-
skola - 470 rbļ., Daugavpils pedago-
ģiska vidusskola — 1473 rbļ,, valsts

Daugavpils vidusskola ^"^'
Rīgas pilsēta — 50O0O-ai ^ ik97.389 rbļ. 50 kap. ^3 - A
iemaksām - 220 357 rbļ ar «wj

Dziļā pateicībā
komitejas kasieris i 1

ARūpniecībasdeparta^
patentu valde

pamatodamās uz rūpniecība, 1»
daļas 137. panta par ?refui> lka izdotas apliecības par »pn%
zīmju vienīgo lietošanas tiesību!*Krievu franču sabiedrības; "«.gutapercas un telegrāfu piederi,™ ?"%
.Provodnik", Rifa JZ^firakstu .Columb" - gumijapLaiTam pašam — vārds pl!^
tām pašām precēm 'Prov°d»iK

Akciju sabiedrībai .Bromogranh« „henna, Vācija - vārds JhSSLļfotogrāfiskiem aparātiem, to daS-
grafiskiem papīriem un totūg|*ļ
ķimikālijām. "S1^

Firmai .Cointreau Pēre et Fils A»
Francijā — zīmējums un uzraCT'intreau" — liķieriem. 8 A

.Vera American Shoe Co" sabi^ar apr. galv., Berlīnē, Vācijā ~ļ
jhe Vera" - apaviem un 'pj

Dr. ctm. M. Cetlin & inž, N Tu»Rīga - vārds .Banco" - ziepēm" ,kiSkosmētiskiem ražojumiem.
Kristiaei Šmidt, Rīgā — vārds Ik

rin" — kosmētiskiem līdzekļiem
Krooks Petroleum & Olje .Aktiebota-

Stokholma — vārds .Polarine" - ^eļļām.
Krievu franča sab. gumijas, gstapečs

un telegrāfu piederumu fabrikai ,h
vodnik* — zīmējums (zole) — gaļ*
precēm.

H. Meitin, Rīgā — zīmējums (ēnu
ar diviem briežiem) — cigoriņiem, ktļ
jai un tas surogātiem.

Arnold SSrensen, Rīgā — zīmēju
(kaija) — zivju, gaļas snsaknttkonzervia

Dipi. inž, A. Rebuš, Liepājā - art
jums (Ratasis) — kosmētiskiem uiļi
raiskiera ražojamiem, ziepēm,ratasm&a
svecēm un apavu krēmiem.

.Standard 011 Compacv, New-yenf
Savienotās valstīs, Amerikā — monogm
»S. O." petrolejas produktiem, tA
eļļām, ķirurģiskiem produktiem, medidi
līdzekļiem, farmācijas preparātiem, ep
un taukiem.

Tam pašam — vārds „Najo!' -ļi
raiskiera, medicīnas un farmācijas pn
dūktiem.

.ChemischeFabrik Griesheim-EiekM
Frankfurtā p. Mainas, Vācijā -vi»

.Caporit" — farmācijas un dezinfekcijs
precēm.

.Anonīmai sabiediībai .Lois Brawļ
brālis" — grieķa burts un «?

.Omega" — pssiksteņiem un to dip
un juvelieru izstrādājumiem.
.Simon & Cie", Francija, Liona -»

mējums un uzraksts .Savon de la uw
Simon" — ziepēm.

.Famous Player* s — Lesky Corpon
tion", New York, Amerikā - f«ļ-
ar azrakstu .Artcraff - ^m0
kustošām bildēm.

^Tam pašam — zīmējnntt«iwranj
.Paramount" un .Pieturēs" -tamw
Pr

!k^Aktiengesell8chaft", presdejēj
cijā — vārds .Iconta" - dažādampļ

Tara pašam — vārds »,.(
grafiskiem aparātiem, iiistruineai^>
rīkiem, kinemotografu un projowi

^Dollfus Mieg &Co"--Frf

zīmējums un burti ,D. M. **
terijas precēm. „ y

Tam pašam - «^""^Jo.
,D. M. C." - tām pašam p«w

?
Tam pašam - ^1,1.

,D. M. C." - tām pasaa1 P^
})

-
Tara pašam — zīmējums 1*

tām pašām precēm.
^

c."
Tam pašam — burti al-

tāra pašām precēm. Vj#'
J. A. Henckels, Spljag»' rt&

zīmējams (^ -J^Uļ
Wichern & Ludolphi, "^prec*

cijā-vārds.Loubet" -P a K

kafijai, tās surogātiem1 «a ^. ^
Tam pašam — vārds ,w

pašam precēm. -ītnēiam* ^
M. GUnfeldt, Rīgā - z,nie)

zīle) — krasam. Tjesg??
La Sociētē Francaise

^
0f

Levallois-Perret" ^ft^^\
un azraksts ,D^ļļJ>
nik'.Tiiangle" - dažādam v



^> rr\ liķieru fabrikai

^^
u?

Pudeles) -
'
*** smējums ar uzrakstu

' W0f & Co, Rīgā" - tām Pasam

fe* .tfrkela fabrikai, Bad Sal-
f0*W js L zīmējums (kaķis) -

l& ^
preparātiem, to papildu

^dSnPPVielam*
^

* ,!«-- zīmējums un vardi
ī"pa oirke« -tām pašām precēm.

>T\ērkocinu fabrikai - zīmējams
Sabirs serkocj>?__

sgrkodūiemi
*„2 RīeS - zīmējums un vārds

V. fīS< ejkaiiptus-mentola konfektēm

' „ un
"
.Anhaltische - Maschinenbaa -

Betl liSft* Berlinē,. Vācijā -
ArSa? - dažIdāra Precēm-
At;Xtijas laku fabrikai Vilhelm

(briedis)

Rīgā, - zīmējums —

am an politūrām.
W Thorntoa and Company, Man-

«,» ' Aaeliiā — zīmējums un vārds
;ffi»l kokvilnas dzijām, kokvilnas

? un drānām.
Secības ua rūpniecības akciju
i£?%r^ Feiteiberg" M-
SU «n vārds .Favns" tnkotazam
,„ adītām precēm. _
Beaiia Zīle, Rīga - īmWm* UH

virds ,Aero* — konfektēm, biskvītiem,

"5c Sabiedrībai L W.Goeggfnger,Rīgā—-
iimējtims— koazervu, šokolādes,konfektu

i' jkonditorejas izstrādājumiem, skārda
IjaMdājMiem »n pipariem, kanelim,
i etiķim bq vaniļa eļļai.

I Baltijas diegu manufaktūrai, Rīga —
līmējums ar burta »L" — diegiem.
Hambargas Amerikas pulksteņu fabrikai

Srambergā, Wfirtenbergā, Vācija — zī-
ajējums (tempļa lampa) — paiksteņiem

h to daļām, '
Tam pālam — zīmējums (krustotas
jļļū) — torea pulksteņiem un to

Ķimiskai fabrikai ,Heyden" akc. sab.
nodaļa Nidaa, Šveicē — vārds .Sac-

īto Hevden" — mākslīgiem salduma
līdzekļiem,
Hiiš Meitiņ, Rīgā — zīmējums ar uz-

raksta sakopojamu — šokolādes cigo»
liniem.
Ņevas stearīna akc. sab. Rīgā — zī-
mējums ar uzrakstu (Parastrina sveces)

«kopojumu — svecēm.
Joka V. Diitemore, Adara H. Dickey,

faes A. Neal, Edward A. Merrit, Wil-
to R, Rathvon Josian, E. Fernald,
Boiioaā - Massachflseits, Amerikā —
smējums (krasts ar kroni) — drukātām
jaaatam, drukātiem bībeles tekstiem,
laikrakstiem.
?jjjai .A, W. Faber", Steinā pie
«ntergas, Vācijā — vārds .Radiurn"- «nmļieai un rakstāmlietām.

ļa» pašam — vārds .A. W. Faber"~ tam pašām precēm.
A W pl« ~~ ««ejams un vārds
S,*' ™* — tām pašam precēm.
JZi- vārds .A. W. Faber"«m pasaru precētu.
1$!!?**™ ~ vārds »Janus" - tāmmm precēm.
fi£\\?*k*i ~ «"ējums un vārds
tdazāda veida zīmuļiem.

- ZSET~~ zīmēiua>s (Janusa galva)»»»)>em un rakstāmlietām.
CSeL? t?' Handschuhfabrik,
^nngeorgenstadf , Vācijā - vārds
C , *"? cimdiem.

"*2V tSf "*-. vārds -Wilbr*" -
Ttorii tmtes Pulverim.
Fii Dp^l

ār<^ »Cito1" ~ krāsām-
1 G« kn!, -Dun,°P Gam™CO*.D«B;.'p- Maina3. Vācijā-

-H -orrocfi 7^ gTX]ūs Precl m-
^hir-sS' ,?rewdson & Co Ltd.,"
5t(i> (W Marjcnester'ā, Anglijā —
ĵvļoa4 Compny Manufac-

|*u n diegS|izstrādā Jfimleni.
^Sā '^P ?<ners «, Detroifā,
'«» un vihĪ160^8 valstis -zimē-
kt roit u s a: od8e Brothers" un1 dsiam. A ' — automobiļiem nn

§fe-V. H.-Qued-
«asām . 1]a - vards ,Wilbrafix «

! iJt Mij» ,

frFacttrv«,-, o! de Reszkeīi'«&,ļr!' -AngIijā -
ggaretira, Ke — tabakai, cigāriem

^SfVt-Co»pMy**< Anglija — zīmējums

un vārdi .Four aces" — tabakas
precēm.

Tam pašam — zīmējums «<n vārdi«Gold Flake" — tām pašām precēm.
Tam pašam — zīmējums un vārdi

.The Garrick" — tam pašām precēm.
Tam pašam — zīmējums un vārdi

.Plaver's Navy Cut" — tām pašām
precēm.

Tam pašara — zīmējums un vārdi
.Pirate" — tam pašām precēm.

Tam pašam — zīmējums un vārdi
.The three Castles Tobacco" — tām
pašam precēm.

Tam pašam — zīmējums ar uzrakstu
,Three Nuns" — lampasam precēm.

Tam pašam — zīmējums ar uzrakstu
„Sphinx" — tam pašam precēm.

Tam pašam — zīmējums ar uzrakstu
.Eagle Bird" — tam pašām precēm.

Tam pašam — zīmējums ar uzrakstu
.Wild Woodbine" — tām pašām precēm.

Tam pašam — vārds .Mascot" —
tam pašām piecēm.

Tam pašam — vārds „Star" — tām
pašam precēm.

?Tam pašam — zīmējums ar uzrakstu
.Fatima" — tam pašām precēm.

Firmai .Laferme" akc sab. tab. an
papirosu fabrikai, Rīgā — vārds .Jaka"
— papirosiem, cigaretēm un labākas
ražojumiem.

firmai .Arnold Sorensen, Rīgā — zī-
mējums un uzrakstu sakopojums — zivju
konzerviem.

Departamenta direktora
vietas izpildītājs V. Cipste,

Patentu valdes priekšnieks J. Purics,

Iekšzeme.
leigavas apriņķa karā cietušo pensiju

komisija
pamatojoties uz noteikumiem par cietušo
karavīru un viņu ģimenes locekļu pen-
sijām, iespiestiem .Valdības Vēstneša"
1921. g. 292, numurā, noturēs š. g,
28. martā pulksten 10 rītā, sēdi, Jelgavas
apriņķa valdes telpās, Jelgavā, Annas
ielā J* 8.

Latvija yn citas valstis
Sakari ar Latvijas un Lietavas robežu.

Rīgā, 17. martā. Sakarā ar Latvijas
un Lietavas norēķināšanās komisijas dar-
bība pēdējā laikā ārlietu ministrijai
ienāk daudz pieteikuma, kuros pierobe-
žas zemes īpašnieki ziņo, ka robežu no-
velkot no viņu sairanļecībāmatgriestijun
pārgājuši Lietavas daļā lielāki vai mazāki
zemes gabali, kādēļ tie pieprasa atlīdzību
par zaudējamiem. Ārlietu ministrija aiz-
rāda, ka visi ar robeža novilkšanu par»
dalītie zemes gabali saskaņa ar Latvijas
nn Lietavas robežkonvencijas 7. pantu
paliek joprojām viņu īpašnieka lietošana.
Šie īpašumi likvidējami divugadulaikā,skaitot no dienas, kad cbas valdības
izbūvēto robežu būs apstiprinaj ašas.
Jautājums par zaudējumu atlīdzību, kas
cēlušies ar īpašumu sadalīšana, vel nav
pacelts, un kamēr nebūs attiecīga valdī-
bas lēmuma ministru kabineta, šiem
pieteikumiem nevar dot nekādu virzieun.

LTA.

Jaunās valstis.
Lietava.

Viļņas lietā.
Kaunā, 17. martā. (Elta) Visa Lie-

tavas prese bez virzienu izšķirības,
ieskaitot galējo kreiso un labo spārna,
asi uzstājas pret sabiedroto sūtņu kon-
ferences lēmumu, piešķirt Viļņu Polijai.
Šis lēmums esot nevien pēc būtības
netaisns, bet arī formeli nelikumīgs.
Svešam valstīm, ķeras neesot ne centušās
panākt ar Lietavu vienošanos, se arī
atzinušas par vajadzīgu uzklausīt lieta-
vieša domas, nevarot but nekādas tie-
sības lemt par Lietavas valsts robežām.
Tādēļ Lietava uzskatot sūtņa konferences
lēmuma par .nelikumīgu neesošu". Tas
pierādot sabiedroto atkāpšanos no miera
politikas, kas būta dibināta uz starp-
tautiskiem likumiem ua taisnību, jo sa-
biedrotie tagad pabalstot poļu impe-
riālismu un līdz ar to nostājoties uz
nemiera un kara politikas ceļa

^
Laikraksti

uzsver, ka tās valstis, kas agrāk nosodīja
Zeļigovska iebrukumu Viļņa ka starp-
tautisku skandālu ua varmācību, tagad,
.sapulcējušās citā vieta," šo varas darba

oficiāli apstiprinot. Sabiedrotie tādā
kārtā apzieģelējot savu politisko un
morālisko bankrota. LTA.

Pofija.
Vficu kolonistu Jautājums.

Varšavā, 16. martā. Polijas seims
vakardienas sēdē pieņēma ārlietu komi-
sijas priekšlikumu izraidīt vāca kolonistus
no Polijas. LTA.

Ārzemes.
AizJūgums Anglijā par Latviju.

11. martā Londonas baznīcā .Swiss
Church" noturēts dievkalpojums un aiz-
lūgšana par latvju, igauņu un lietaviešu
tautu labklājību un neatkarība. Diev-
kalpojuma piedalījās 6 tautību garīdznieki
un tas bija apmeklēts no vairākiem ār-
zemes priekšstāvjiem. LTA.

Notikumi okupētā Vācijā.
Berlīnē, 17. martā. Vācu laikraksti

ziņo, ka Friemersheimas tuvumā Rūras
apgabalā notikusi jauna dzelzsceļu ka-
tastrofa: kāds franču militarvilciens uz-
skrējis virsū , tukšam preču vilcienam.
Cilvēku upuru skaits vel nav zināms.

Bordo, 18. martā. (Radio.) Franču-
beļģiešu iestādes Rū;ā pēdējās dienās
sper soļus lai ievērojami pavairotu ogļu
izvešanu uz Francija un Beļģiju. Rekling-
hauzenā novietots karaspēks Blumentaia
fabrikas un koksa dedzinātavās, lai rek-
vizētu ripojošo materiālu koksa nogādā-
šanaiuz stacijām. .Konkordijas" direktors
Oberhauzenā un .Hibernijas" — Hoerdē
atteikušies izdot koksu, kādēļ paredz arī
šo uzņēmumu okupēšanu. Sestdien sa-
tiksmi uzturēja 235 pasažiervilcieni,
88 preču an 8 kar&spēka vilcieni. Ar
ogļu lādiņiem nosūtīti uz Franciju divi
vilcieni un uz Beļģija viens.

Esenes stacijā nošauts no paslēptuves
kāds franču kareivis. Atsteigusies patruļa
apcietinājusi 3 vāciešus un kādu ceturto
ievainojusi. LTA.

Vācijas ārējā tirdzniecība.
Berlinē, 17. martā._ Pēc oficiāliem

statistiskiem datiem Vācijas ievedums
janvāra mēnesī sasniedz 563,8 miljonus
zelta marku nn izvedums — 311 miljo-
nus, tā tad ievedums pārsniedz izvedumu
par 252 miljoniem zelta marka. Salī-
dzinot ar pagājuša gada caurmēra mē-
neša normu, Vācijas ievedums pieaudzis
par 47 miljoniem un izvedums mazinā-
jies par 19 miljoniem. LTA.

Kara klausība Francijā.
P a r i z ē,_ 17. martā. Francijas senāts

vakar pieņēma ar 269 pret 4 balsīm
likumprojektu par 18 mēneša kara klau-
sību. LTA.

De|ģijā.
Parīzē, 17. martā. No Briseles

ziņo, ka Beļģijas kara ministrs izdevis
rīkojuma, ar kuru 1921. gadā iesauktiem
kara klausības laiks tiek pagarināts par
4 mēnešiem. Tāpat šogad iesaucamiem
kareivjiem dienesta laiks tiek pagarināts
par 4 mēnešiem. LTA.

Aizdevums Rumānijai un Serbījai.

Parīzē, 17. martā. Pēc laikraksta
ziņām franču valdība iesniegusi parla-
mantam priekšlikuma piešķirt Rumānijai
un Serbijai 100 miljonu franku lielu
aizdevumu. LTA.

Savienoto valstu tirdzniecība.

Lifildā, 16. martā. (Radio.) No
Vašiņtonas ziņo, ka Savienoto valstu
imports 1922. gadā sasniedzis 3117 mil-
jonus dolāru, t. i. par 607 miljoniem
dolarn lielāks kā 1921. gada. Ievērojot,
ka pagājušā gada eksports pārsniedza
importu tikai par 715 miljoniem _ pret
11.970 miljoniem 1921. g., jāatzīmē Sa-
vienoto valsta tirdzniecības

^
bilances pa-

sliktināšanās pagājuša gada. LTA.

Rīga.
Rīkojums Nr. 5.

Rīgas ostas valde aizrāda, ka sākot ar
š. g. 20. martu Daagavā, _ lejpus tiltiem,
tiks uzlausts ledus, kadeļ satiksme pa
ledu tiek aizliegta.

Ostas priekšnieks Raudseps.

Nedējas ziņojums
par saslimšanas gadījumiem

ar lipīgām slimībām Rīgā,
ko reģistrējusi no 1923. g. 8. iīds
15. martam Rīgas pilsētas statistiskā
valde pēc ārsta paziņojamiem:

IiiSlimības raosaakami -s se
aa

Tjphas abiem Vēdera tiia . . . 1
Typhus ezantta .... Izsituma tJla . . 2
Pebtis tecurtena . . . Atgulās drudzi» . —
Febtis interni. .... Purva drudzis . . —
Vatfoia et variofois . . Bakas . . . . . —
MorbSlli Masalas .... —
Scarlatina Šarlaka 8
Tassis convulsiva . . Garais klepus. . —
Diphtheritla Dlfterīta .... 4
ItilluenzacumPsesaioaiialnlluenca .... 3
Choleta asiattca . . . Āzijas kolieta . . —
Dysenteria ..... Asins sērga . . —
Paiotitla epidemica . . Ģīmja satakaass

(Muics) ... —
Vuivo-Vaginltis gotsortnoica —
Erysipelas Roze ...... —
Meningitis cerebrospinalis epidemica . . —
Trachoma —
Lepra Spitālība .... —

nUMBili fii!ti&
Rigaa bilžu, 1323. gada 19. marti.

100 Latvijas AL . " , "' . /.
Ataerikasdolati ....
Angļu meiclņs ....
100 Francijas Itsski ...
100 Beļģijas tmaM ...
100 Šveices hsnkš. «...
100 Zviedtljas ktona» . . .
100 Norvēģijec kronas . . .
100 Dānijas krosus ...
100 Holandes gssJMsgi . . .
10000 Vādjaa fflatkat . . .
100 Somijas missM* . . « .
100 Igaunijas martas . . .
100 liti ......
10000 Polijas mmkm . . .
100 čechoslovsks kronas . .
100 Itālijas Um
Padomes rbļ. . ." . . . .
10 krieva seSte itof
Zelts (Londoal) ps; 1md tīta

ECnfi *«t>»»i*«»

Krievijas «Bdisbsļļ^ ^ ; ]
S0/ 8 neatkar,elsņēm....
20 zelta it. 6/eRlg. hlp. Weds.

ķīla zīmes. .....
50 zelta h. 8°/« Sigat pili. kt.

bieds. ķH* ststes ....
100 zelta ir. 8/o Rigaa pila. kr.

biedr. ķīla slsse» ....

.

..

.

.

.

..

.

.

2.-
6,05 — 5,10

23,68 - 23,92
31,10 — 32,35
26,50 — 27,85
93,78 — 94,73

133 04— 135,75
89,75 — 83,00
96,00 — 99,90

199,17— 201,18
2,25 — 2,55

13,60 —14,60
2,47— 1,53

50, 52.—
1,50

15, 15,75
24.15 — 25,20

25.SC — —

5$}paiJ f*
2, 3,19

Rigaa bltifia koasitejas kotedjas Sraraisijs*
priekiaēdštāfs A. Kacens,

īvei. Sātžaa atSktKis Th. Summēt*,

Uspāfas mii teicis kuģi
18- marti.

Renāte, vācu tvaikonis, 726 reģ. ton. btutrc. no
Karalauciem ar balastu.

Wartburg, vācu tvaikonis, 888,9 reģ. ton. bratto,
no Zvijndrecha ar iasiātu.

Iris, zviedru tvaikonis, 353 reģ. ton, brutto, no
Dancigas ar jauktu lādiņu.

m LfesSfas osus tESSfctiO fciig^
16. maitā.

Qlen Head, angju tvaikonis, 600 reģ. ton. bratto,
us Beliastu at liniem un kokiem.

Baltannic, angļu tvaikonis, 1147 reģ. ton. bratto,
uz Dancigu ar jauktu lādiņu.

Orlanda, vācu tvaikonis, 1283 teģ. ton. bratto, uz
Antvetpeni ai kokiem.

Olvmpia, vācu tvaikonis, 1351 teģ. ton. bratto, uz
Antvetpeni ai kokiem.

Teleoramas.
(Lcrrijtu tekgatls afcenfrusa ānemjn tclegiaszt&ah

Bordo, 18. martā. (Radio.) .Matin"
ziņo no Stokholmas, ka_ Lapu zemē
krievu pētnieki atraduši kādas senlaika
civilizācijas pieminekļus; tie esot vecāki
par Ēģiptes pieminekļiem. Kapličas at-
gādinot ēģiptiešu piramides.

Literatūra.
Tieslietu Ministrijas Vēstnesis, te 8 —

1923. g.
Nedēja. Ilustrēts žurnāls. JVs 10 —

1923. g.
Ed. Vuffs. Atriebšanas. Komēdija

ar prologu viena cēliena. Lapsenes iz-
devums. Rīgā.

Pavils Rozits. Atriebība un citas no-
veles. .Lapsenes" izdevums.

Redaktors: M. Arošs.

Šim numuram 6 lapas puses.



Iekšlietu mlnlstrllol
ir iesniedzis lūgumu dēļ uzvārda
Miņas apakša minēt. Latvijas pilsonis:

Blumbeigs, Ludis Indriķa dēis ar
sievu Elizabeti Indtiķa m., dzim. Feld-
man, un dēlu Valdi, dzīvojoši Rīgā,
Ganību dambī J* 7, dz. 15, kuri vēlas
saukties uzvārdā ..Aizkraukli»".

Varbūtēji iebildumi pret pievesto
(?gurna ievērošanu paziņojami iekšlietu
ministrijai triju mēnešu laikā, no ša
sludinājuma publicēšanas dienas skaitot;
pretējā gadījuma, pēc sacītā termiņa
uetecēšaias, lūgums tiks izpildīts.

Rīgā, 14. maitā 1923. g. J* 3061 l/V
Administratīvā departamenta
vlce-direktora v. J. S i 1b 11 e d is.

Nodaļas vadītāja v. K. Ābels.

Iespiests valsts tipogralijā.

Skrundas pag. tiesa
paziņo, ka cr šī* tiesas lēmumu 7. sept.
1922. g. var pioT.e-oia Einsta Roz-
hslna aizbīdni ii iecelts Aus Blums.

Piiekšsēd. A. E ik ērts.
D.rtmdis (parAkste). I

Ugas apgatetnesas iii. iet. Sešas pīsim
S. Terpilovskis, kura kancleja at-
rodas Rīgā, Andreju ielā .Nš 1, ist. M 7,
paziņo:

1) ka dēļ Rīgas hipotēku biedrībai
pienākošos 12,000 rbļ. ai procentiem un
izdevumiem nesamaksāšanas 18, mallfi
1923. 9-. pulksten 10 rītā, Rīgas ap-
gabaltiesas civilnodaļas sēžu zālē, uz
publiskiem torgiern tiks pārdots mirušas
Franciskas Vendt, agiāk atraitnei
Baumaardt, dzim. Frišgessel nekustams
īpašums, kurš atrodas Rīgā, Avotu ielā
J& 23, 111. hipot. iecirknī ar zemesgrāmatu

reģistra N? 176 (grupā 30, grunts >ft 107)
un sastāv no apbūvēta pilsētas dzimts
rentes gruntsgabala saturoša 150kvedrat
asis ua kurš ieķīlāts augšminētai hipotēku
biedrībai;

2) ka īpašums priekš publiskiem
torgiem apvēttēts par 2,000 latiem;

3) ka bez augšminētās prasības īpa-
šums apgrūtināts at imobiļu parādiem
par 1,795;

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

5) ka zemesgrāmatas uz šo īpašumu
tiek vestas Rigas - Valmieras zemes-
grāmatu nodaļā.

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

Visi papiri un dokumenti, attiecošies uz
pārdodamo īpašumu, it ieskatāmi Rīgas
apgabaltiesas 111. civilnodaļas kancleja.

Rīgā, 1?. martā 1923. g.
Tiem pristavs S. Terpilovskis.

liesu iljialiii.
ftīgas apgabali 3. civifnodaļs,
askaņS ai dv. proc filr. ^958. p. at
lo paziņo, ka 27. martā 1923, s^ saisētfis
nodaļas atklāta tiesas *čde attaisīs
un nolasīs 2. februārī 1923. g., Imantas
pag mirušā .Auškas* mājas īpašnieka
Kārļa Pētera d. brāmana noiarielo lēs-
ts stentu.

RIgi, 15 marti 1S23. g. L. }* 1674/23.
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
22. martā attaisīs un nolasīs 11. jūnijā
1917. g.„ mirušā V i ļ a Podiņa
(Podingļ) testamentu,

Jelgava, 8. martā 1923. g.
Priekšsēdētāja v. R. M ii 11 e r s.
Sekretārs A. Veidenberes.

Paziņojums.
Finansu min. 1923. g. 23. febr. apstipr.

Tirdzn. un rDpn. akc. sab. „Venta"
statūtus. Sabiedrības dibināšanas mērķi
ir iegūt, paplašināt un izmantot Rīgā,
Romanova ielā Ms 81, atrodošos apavu
liestu iabtiku .Tetlei*, ka ati dibināt un
izmantot tirdzn. un tūpniec. uzņēmumus.

Pat sabiedrības dibinātājiem skaitās
Latvijas pilsoņi:

1) Nikolais Tetermans, dzīv. Rīgā,
Alberta ielā >fe 9. dz. 3

2) Jānis Sniedze, dzīv. Rīgā, -Meža
ielā JĀ 4.

3) Antons Rubens, dzīv. Rīgā, Al-
švangas iela .Nš2.

4) Voldemārs Ozols, dzīv. Rīgā, Eli-
zabetes ielā J& 31 a.

5) Jānis Ozoliņš, dzīv. Rīgā, Lienes
ielā J* S.

Akciju sab. pamatkap. it 100,000Ls liels
un sadalās 1000 akcijās, par 100 Ls katra.

Valdes sēdeklis atrodas Rigā.
Tirdzn. un b. n. pr. p. A. Kacena,

Revidents A. Žalpeters.

Paziņojums.
Finansu ministra v. izpildītājs š. g

31. janvāri atļāva

Ziemel-LatvJlassēniaBuZētāļDalcsa
pagarināt termiņu pirmām iemaksām uz
akcijām uz 6mēn, t. i. līdz 13. jūlijam š. g.

Titdzn. un b. n. piiekšn. A.K a c e n s.
Revidents A. Zalpeteris.

Rīgas apgabaltiesas Rīgas ap-
riņķa tiesu pristavs

Andrejs Ozoliņš paziņo, ka saskaņā
ar tiesas spriedumu, 24. martā i. 9,
pulksten 10 rīti, Rīgā, Stabu ielā hfe 62,
dz. 3, p ā r d o s 3āoa Ozoliņa kustamu
mantu, sastāvošu no viena zīrga un
novērtētu par 15.000 ibļ.

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

Tiesu pristavs A. Ozoliņš.

PazaudētaiK™».2 lalesa SS!
jemina, 5. Vestēm^ £
sitaitamaspafj?*!?^-^

vws^r^r^a
izsludina par aederig». .^ tjļ
iSTā S^«fSĒ
ĶaNnaj^^-^T
?Bs*&arssCi
jūfrtie^JeparUE^^JI

kartiņa Jfe 1737. * u &
vārda P««w,ei* "te*,
nāta pai neden*

Siguldas krāj-aizd. sa lļ

pilnuMtļ^8. aprit! 1923. g. pH«' 2 m

das pagasta nama.
Dienas kārtība:

1) Sapulces darbinieku vēlēsi

2 Statūtu ^^ļSSgi3) Rīcības kapitāla jāmājo
4) Dažādi jaotājumi. #*
'Ja minētā diena«w»T*»

'noteiktais biedru slrslto.««,sapulce notiks 22. aprīli» ļfo
Siguldas pag. nama , *

^ £pilntiesīga pie katra »"a
^

skaita. _»i\m!6tf&z

iii sīlim taraoiii
tiek lūgti cetartdien, 22.martā 1923. g..
pulksten 10 rīta, ierasties
NetieSo nodokļu departamentā,
Rīgā, Nikolaja ielā Hi 1 b, dēļ pārrunām
par maiņu punktu likvidāciju.

Rigā, 16. martā 1933. g.
Net. nodokļa depari

dlrektots Ķ. Kalniņi.
Apriņķa ceļu inženieris Cēsīs

pārdos 26. martā, pulksten 12 dienā Cēsīs
atklāta vairāksolīšanā

^rsoasflaiSāllžlaUāailizžlKDiiMa
MjjjjjjjļBJMUĻJOO- 2

Rīgas pilsētas lombards,
Kaļķu ielā Nr. 9, noturēs

= ūtrupes:==
26.un 27. martā 1923. g., pīkst. 10 rītā.

Neizpiiktās ieevakuetās ķīlas no
18. marta līdz 9. aprilim 1915. g.,
zem Hi B. 532353, Bdz Mķ B. 548960,
ka ari izūtrupāēanal nodotās mantas,

7. Siguldas kājnieku pulks
izdos TORGOS apmēram 1735 pudu

ssaijas liellopu sāļas
piegādāšanu, par laiku no 1. aprīļa
līdz 1. Jūnijam 1923. g., pulka vajadzībām
ar 975 pudu nodošanu Alūksnē, 135 pudu
nodošanu Lipnā, 300 pudu—Vecgulbenē,
300 pudu — Jaungulbenē un 25 pudu —
Jaunlatgatē.

Torgi būs mutiski un notiks Alūksnē,
pili, 7. Siguldas kājnieku pulka saimnie-
cības daļā, 27. martā s.g.. pikst. 10rītā.

Ar zīmognodokli nomaksāti lūgumi
dēļ pielaišanas torgos iesniedzami torgu
komisijai, toigu dienā pirms torgu
atklāšanas.

Gaļas kondīcijas un sīkākas uzņēmumu
noteikumus izsniedz pulka saimniecības
daļā, ikdienas no pu'ksten 9—15.

Ii listiži iliiiif
liii: w.nltliuiji III. nļw

data zināmu vispārībai, ka 26. martā
$. g.. Rīgā, Romanova ielā t& 24, dz. 6,

pārdos vairāksolīšanā
sekošas mantas:

1) Ropažu pag., pie . lige u' mājas
atrodošos vienus piekaramos vāģus un

2) Jāņu muižā atrodošos divus sabo-
jātus kūlējus.

Tuvākas ziņas Rīgā, Romanova ielā
Nš 24. dz. 6.

Rīgas apr. 3. raj. v. z. pārz. A. D or š.

Rīgas krāšanas un aizdote
biedrības valde

uzaicina biedrus ierasties oW_
27. martā 923 g„ puiksten

«
pusdienas, biedrības kantori I uielā Jfe 17, pašas namā, uz '

otro pilnu sapule
Dienas kārtība:

1) Oada pārskata apstiprināšan; -
1922. gadu.

2) Velēšanas.
3) Budžets 1923. gadam.
4) Valdes ua padomes ptieSItj
5) Priekšlikums par naudss ļnuiļ

operācijām.
Tā ka uz 17. martu sasaukto pi

sapulci neieradās 81. § paredzētai! i
dru skaits, tad šī otrā pilns sapalcs:
pilntiesīga, neraugoties dz ierada
biedu skaitu. Vaid
F. J. Stolia baudu vielu tai

akciju sabiedrības valde
sasauc

pilnu Kšrtēju sg
pirmdien, 30. aprlfl *. s..pīkst. 12. fe
valdes telpas, Vaļņu ielā 1* 2,«'

Dienas kārtība:
1) Valdes ziņojums par 1922. j.
2) Likvidācijas komisijas ziņojoša.
3) Tekošas lietas. J*

Rīgas ttrdzniecib. un rūpniect;
akciju sabiedrība „Atoms

pilna sapult
notiks sestdien, 31 marts lffil
pulksten 12 dienā sabiedrības tt»
Rīgā, Tērbatas ielā J* 40.

Dienas kāitibt
» 1) Sapulces amatu persosu va*

2) Jaunu akcionāru uzņem»
3) 19Ī2. g.. pārskats un bto*
4) Valdes un revīzijas koffllt *W '
5) Budžets uz 1923. gadu.
6) Statūta grosīšans. .,
7 Nekustamu ip^^^'S
8) Sabiedrības turpmāka darbi»
9) Dažādi jautājumi.

10) Vēlēšanas. —^ ,

Biliul «inilufflL
Mazsalaces krāj - aizdevu kase
uzaicina visus naudas noguldītājus, aiz-
ņēmējus unāri biedrus seši mēnešu
I?*' nokārtot savas attiecības ar kasi.
Pēc minētā termiņa notecēšanas paliek
kasei brīva rīcība pai nenokārtotām
sumam. ļ

Mazsalacā.
Mazsalaces kiāj-aizdevu kases valde.

liels lieiļu iiiimiiii
isīMa rsaksājumu piedzinējs paziņo,
t'< 22. martā 1923. g., pulksten 3 dienā,

Rīgā, Skolas ielā >fe 14, dz. 15, tiks
pātdota vairāksolīšanā Zaula
D a n i n a kustama manta, novērtēta
pat 13,800 rbļ. un sastāvoša no naudas
skapja, rakstāmgaldi un citām lietām,
deļ viņa 1921. g. °/o peļņas nodokļa
segšanas.

Rīgā, 12. martā 1923 g.
Piedzinēja D e r i n g s.

Tlft Mšķ iipartnesta
iāžsdu maksājumu piedzinējs paziņo,
i& 21. marta 1923. g„ pulkst. 3 dienā,
Rīgā, Aleksandra ielā Ņ> 35, dz. 28,
tiks pārdotas vairāksolīšanā
Morducha L i f Š i c a kustama manta,
novēnēta pai 2300 rbļ. un sastāvoša no
bufetes, dēj viņa 1920. g. "/o peļņas no-
dokļa segšanas.

Rīgā, 12. martā 1923. g.
? Piedzinējs Derings.

?»__._? Zemkoploas ministrijas
A?€% I valsts mantu uzņemšanos

Ivlgli komisija
pārdos 27. marli 1923. g., pulksten 10 no rīta,

vairāksolīšanā
dažādas mašīnas, vecas dzelzis un citas mantas

Rīgā, Todiebena bu!varā Ne 6, IV. stāvā, istabā Ne 24.

Rakstiski piedāvājumi slēgtās aploksnēs ar uzrakstu: .Uz torgiem
27, marta «23. g., samaksāti ar 40 sant. zīmognodokļa, iesniedzami minča
diena līdz pulksten 10 no tīta.

Piedaloties solīšanā, katiam torgu dalibniekam jāiemaksā 20 latu un ā
120 latu drošības naudas.

Vairāksolīšana būs mutiska un rakstiska, pie kam mutiska solīšana notiks
pirms rakstiska priekšlikumu caurskatīšanas un viens un tas pats dalībnieks var
piedalīties vienā no sacensības veidiem. Mutiski torgi sāksies pulkst. 10 no rīta

Tuvākas ziņas Valsts mantu uzņemšanas komisijas telpās no pulksten
9 līdz 15 pec pusd.

1) Neretas psg, Neretas muižā atrodos. P. Zieberg firmas labības kūlējs.
2) Bebrenes pag., Kamenčas muižā — labības kūlējs un benc. motors.
3) Allažu pag., Rozītes un Rozes mājas — ceļa ruļļi.
4) Rīgas materiālu noliktavās atrodos , kabeles, splratšlircanes, Membran

bdvpumpjus un citas mantas.
5) Vecacces miestā atrodos, caurules.
6) Rēzeknē — lielā Ludzas ielā J* 21, atrodos, linu apstrādāšanas un

lauksaimniecības mašīnu dažādas deļas un piederumus.

Mežu departaments
pārdos sacensībā
23. marti 1523. gg,pulksten 12 dienā, Rīgā, Mežu depar-

tamentā, Todiebena bulvāra Nr. 6, atrodošos uz:
Elevatora laukumā:

1) planku un dēļu atgriežņu malkas, apm. 1 kab. as., novērtēts Ls. 20,— k. asī.
2) mieta malkas . 1' , . . , 16,— ,

Kremmerta zāģētavas laukumā;
3) grēdu latas . apm. 3 kub. asis, novērtētas Ls. 20,— k. asī
4) sīļu malkas .1» . . . 16,—

„Emolip" zāģētavas taukumā:
5) gtēdu latas apm. 3 kub asis, novērtētas Ls. 20,— k. asī.
6) planku un baļķu atgriežņu malkus „ 2 , » . . 20,— ,
7) 1 apses baļķis , 26,7, pēd., . , 0,I0k.pēd.

Milmaņa zāģētavas laukurrā:
8) grēdu latas apm. 40 kub asis, novērtētas Ls, 21,60 k. asī.
9) dēļa atgriežņu malias ... . I/», . . . 20,— ,

Zvirgzdu saias laukumā:
10) dedzināmas malkas apm. 21 >/7 k. a., novērtētas Ls. 29,10 k. a
ii) w *? ? » i » m » 4* w
i*) »• »-l * * m 4t> »
13) . , 1 . , ,47
14) , 2 , , .43
15) , 2 , , ,48
16) . 2 , . . 27,10 ,
17) 1 sargu būJa , .12
18) 1 . 12
19) 1 . . arkrāsni.20) 1 ga'ds un divi bojāti krēsli , ,4
21) kārtis apm. 500 gab., , , 0,10 gab.
82) 1 uzbraucamais tilts , ,30
23) iebūvēti ceļa koki (kaitis) . ,20
24) pusdrigalkas apm. 32 gab., . ,9
25) plortu drātis 100 pad., , . 0,10 pud.26) kārtis 250 gab., , , 0,10 gab.
27) dedzināmas malkas » . »/s k. as., . ,16 kub. as.

Solīšana notiks mutiski un slēgtās aploksnēs, pie kam mežu departaments
patur sev tiesība noņemt no sacensības izsludinātos materiālus pēc saviem
ieskatiem. Sacemiba tiks pielaisti un piedāvājumi atzīti co personām, kari
iemaksās sacensības komisijai 10°/o no piedāvātās sumas.

Tuvākas ziņas un noteikumus sniedz mežu departamenta mežsaimniecības
daļu, Rīgā, Todiebena bulv 6, dz. 8. Mežu deoartaments

Dzelzsceļu virsvaldes J. ceļu lec. priekšnieks
izsludina uz 26. martu 1923. g„ pulksten 10 rīta,

tV*fcMB#aGsiAM*>i asenizācijas darbu Izdošanai par laiku no 1. aprijaK&nKUrenCI »23.., līdz 31. martam 1924. g^ uz Ūnijām
TorņkalnsBolderaja-Tukums 2 iīdz ieskaitot, Torņkclns-Jelgava izslēdzot un
Jelgava-Tukums 2.

Rakstiskus piedāvājamus apmaksātus ar 40 rbļ. zīmog-.odokli un uzrādot
cenas no kub. pēdas iztīrāmas bedres, iesaiedzami līdz 25. martam 1923 g
7. ceļu iecirkņi kantorī pie Ttrņkalna stac. ar uzrakstu: .Uz konkurenci 26. martā1923. «.'. Tiks pieļauta ari mutiska sacensība. Pie solīšanas jāiemaksā 7 ceļu
iechkņa kasē 5000 rbļ. drošības naudas. Par konkurences noteikumiem paskai-
drojumu* var dabūt k^tra ceļu iecirkņa kantori.

Kora saimniecības pārsaltie, Valmierā,
iepirks 24, marta 5. g, armijas remontam |6Jamos un artilērijas zirgus
vecumā no 4—6 g.. maksājot par kaUu p eņemto zirgu uz vietas pēc apstip jr.ātiss'
takses. Zrgu īpašniekiem, kuri vc-lšs tirgus pārdot, ziigi nogādājami 24 maitās. g., pulksten 9 rīiā — Valmierā uz gada tirgus laakuma

ZiPfsiāttkSm jā.bat aP kamem . jādod līdzi sienamie apausi un«?irggltSlTl elpe divām dienām. K» 485.

Latvijas universitātes saimnie-
cības padome

izsludina uz 26. martu 1923. g. pikst. 1-os rakstisku un mutisku

konkurenci
oz Lauksaimniecības fakultātes - mēbeļu darbiem,

zāles Iekārtai, Puškina bulgārā Nr. 1.
Drošības nauda iemaksājama iepriekš konkurences 10,000 rbļ. Konkurences

noteikumi, kā ari tuvāki paskaidrojumi dabūjami Nikolaja ielā N» 36a, istabā
N? 28, no pulksten 11 līdz 13 dienā. 2

Dzelzsceļu virsvaldei
vajadzīgi RieŽU Cirtēji Un yfert*„Tuvākas ziņss dabūt un pieteikties vai dzelzsceļu vi», J "žli
inž. J. J ē r i ņ a, Usmā, pie mežu darbu vadītāja E Sk a 1 h, ? e-is'-
IV. tajoaa pārziņa T. Vinša, Liepājā pie V. rajona piHin, D'- M»m*
Vecgulbenē pie III rajona pārziņa A. Lācgalva. ^*p Ve JJ?l

Dzelzsceļa virsvalde dod pēc iespējas dzīvokļus un brīvhn !
vietas uz daiba vietu, turp un atpakaļ, — ikkfitras div*-.:.etes bo^

.

R'gas muzikas ļ^akciju sabiedē"
Arnold Heoniūnn nn uuz -18. statūtu paragr """H!
cen. akcionaruj ierastie^"' «^

liii ii ii
kuianotlks 8. apriR|,.'7diena, f:rmas telpās, toJ'' ,?®*
ielā Nr. 22. Wgi' '«lāSļj

Dienas kārtība-1) Sapulces vadoaun
pX.2) Balsu skaitīšana.

3) 1922. g. darbības pārskati n.uap-tipriKāšana. '"^
$ī&ČSS£'**i
6elIa„ark!Unnrevl*S
7) Priekštikami. „



K|G<ias izlabojums.
Jelgavas prefekta sludinājumā, ie-

spiestā .Vaid, Vēsti." š. g. 45. nummā
par dažādu personu nozaudētiem doku-
mentiem, kārtējos numuros 10 un 11.
iiviesušās kļūdas, kuras sr šo tiek izla-
botas tādā kārtā, ka minētie numuri
jālasa:

10) Latv. pase, zem JA 4511, izdota
Jelgavā 12./V. 1920. g. uz Hetmines
Bukte vārda, un

tl) Latv. pase zem JA 9950, izdota
Jelgavā 12/VIII. 1920. g uz Kristapa
Bārenis vārda. 439 II.

īitBiiii isimaiiiim i. tnniMHaļi
ar šo paziņo vispārībai, ka mirušā
Jāzepa Ignata d. Onzuļa, Izvoltas
pag., Daugavpils apriņķa, Kurtišu s8-
džas pied., privattestam., ar kutu testa*
tota kust. un nekustama manta no-
vēlēta Agatei Antona m. Onzuļ at
trijām meitām ai apgabaltiesas 1923. g.
19. janvāra lēmumu apstiprināts un izd.
mantiniecei Agatei Antona m. Onzuļ.

Daugavp., 22. iebr. 1923. g. L.JA 30
Priekšsēdētāja v. (paraksts).

Sekretāra v. i. J. Outmans.

Latgaļu aigiualtiia 1. tifiMaļa
ai šo paziņo vispārībai, ka mituši
Taras* Ivana d. frlilna, Rēzeknei
apriņķa, Rušinās pagasta Katku sādžas
piederīgā privattestaments ar testatora
Kustama un nekustama manta novēlēta.
Karpām Tarasa d. Itišinam et apgabal-
tiesas 1922, gada 11. okt. lēmumu ap»
stiprināts un izdots mantiniekam Kar-
pām Tarasa d. Itišinam.

Daugavp., 22. Iebr. 1923. g. LJA 509
Ptiekšsēdētāja v. (paraksts).

Sekretāra v. i. J. Outmans.

Latgales apgamiiisia, i. m\m%
uz civ. pioc. lik. 293, 295, 298, 30i.
309., un 311.p.p. pamata, uz Vilhelma
Ādolfa Kātļa d. Stirnas lūgumu, viņa
prasības lietā pret Edi Annas m Stirne,
dzim. Šiliņ pat laul, šķirs, uzaic. pēdējo,
kutas dzīvesvieta prasītājam nav zināma,
ierasties tiesā četru mēnešu
laikā, skaitot no šī sludinājuma iespie-
šanas dienas .Vaid. Vēstnesī*.

Pie lūguma pielikta laulības zīme un
divas dzimšanasapliecībasatnorakstiem.

Ja atbildētāja noteiktā laika ne-
ietad. personīgi, vaļ caut pilnvarnieku,
tiks nolikta tiesas sēde lietas klausīšanai
atmuguriski. CLJA 138 p.

Daugavpili, 24. februārī 1923. g.
Priekšsēdētājs (paraksts).

Sekretāra v. i. J. Q u t m a n »?

Mēmeles pag. valde izsludina pat
nederīgu no viņas izd. personas pasi
zem JA 487 19. dec 1922, g. uz Annas
Marijas Kriša m. Sirsniņ v., kura pie-
teikta par nozaudtej. 2619

Daugavpils prefekts
Izsludina pat nedeiīgu Latvijas pasi
zem Ns 12699, izd. no Daugavpils
prefekta uz Zinaidas Origorija m. Ni-
kitioa vārda, kura pieteikta pat no»
zajciitu.

Reps Patērētāju ļums J?ots",
Biedrība atrodas Kuldīgas apr., Reņģu
pag. Pasta adrese: Reņģes patērētāju
biedrība .Avots" st. Reņģe, Kuldīgas apr.

Pārskats par 1922. g.
Bilance uz 1. Janvāri 1923. g.

Aktīvs. R. K.
Skaidra nauda kasē . . . 11,304 —
Preces par iepirkuma cenām 201,909 85
Paja C. S. »Konzums"_ . 5,010 —
Akcijas L. tautas bankā . 500 —
Inventārs ... . . . . 7,395 —

Kopā 226,11885

P a s i v s. R. K.
Biedru pajas 32,810 37
Kapitāli:

Pamata 14,995 92
Rezerves 13,792 81
Amortizācijas 973 —
Koop. darb. pal. ionds . 6,139 20
Kultūras ionds .... 3,716 —
Labdarīgiem mērķiem . 2,706 60
Inventāra iegadās, fonds 1,810 —

Aizņēmumi naudā no biedr. 38,358 80
Dažādi kreditori ...... 9,535 15
Pārskata gada nesamaksātie

izdevumi 2,176 95
Vekseļi 67,461 50
Tīts atlikums ...... 31,642 55

KopT" 226,118 85

Valde.

Užavas lauksaimnieciiiasiiieilr. „Arajs"
bilance par 1922. g.

Ieņēmumi.
Biedru maksa 780 rbļ.
No kursu sarīkošanas ... 131 .
No akmeņu un celmu spridzi-

nāšanas 35 .
No zaļumu svētku sarīkošanas 2029 ,

Kopā 2975 rbļ.
Izdevumi.

Par statūtu reģistrēšanu . . 298 rbļ.
Par zīmogiem un kantor

grāmatām . 573 ,
Zīmogu un pasta izdevumi 350 .

Kopā 1221 rbļ.
Atliek kasse uz 1. janv. 1923. g. 1754 r.

Šis pārskats apstiprināts biedrības gada
sapulcē 18. februāri 1923. g.

Valde.

ligis ttifiiii riM.
darmtias pārskats par 19Z2. g.

Peļņas un zaudējumu konts.
Zaudēts. R. K.

Tekoši izdevumi (valdes) . 33,408 —
Augli «o 15,603 12
Amottiiac. 5°/o no 67,320.— 3,346 —
Tita peļņa . 13,669 21

Kopā 70,549 33

Pelnīts. R. K.
Aizdevuma augļi .... 43,525 03
Komisijas 22,181 50
Sodanaudas .... 320 —

Kopā 70,549 3%

Gada pārskats apstiprināts pilnā biedtu
sapulcē 17. februārī 1923. g. Uzrādīto
peļņu sapulce izdalīja šādi:

Rezerves kapitālam stāt.
§ 19 20»/o 2,733 84

Kooperācijas darbinieku
palīdz, fondam 10°/o . 1,366 92

Dividendes izmaksas uz
pajām 8»/o 2,812 —

Nekustamo Īpašumu iegā-
dāšanas fondam . . 3,756 45

Papildu atalgajums grā-
matvedim 3,000 —

Kopā 13,669 21

Gada bilance uz 1. jan. 1923. g.
„ , A k t i v s. R. K.
™ea ^nts H,560 08
Aizdevumu konts . , . . 536,392 41
vērtspapīru konts .... 30.627 24
Inventāra konts . . . . . 63,974 —

645,553 73

P<n..U . F *'_^ R &
Sfmata toP- konts . . . 75,272 63teerves kap. konts . . . 60,010 22W. darb. palidz konts 1,366 92
Divirt» " J?" le8ad- k°nts 3,756 45dividendes k. k. . . . 2812 —Papi du atalgajumu k. . \ 3,000 -
21'-!? konts • • 141,100 70

latv i y#u konts • 5,072 69wtvtaut. bank. konts . . 59J954 42
645,553 73

^
Valde.

Jmmdiploms,
n>5nTs«?«'noP«erpilskara-
kutsa nl„ anēmijas aptiekāru pal.
MlļļJ VaUntinei Valdsteln.

Korģenes patēr. udr.
Biedrība atrodas Valmieras apr. Vec-
Salacas pag. Pasta adr,: sūt. caur Salac-
grīvu vienkāršai korespond caut Zonepes-

staciju.

Pintati par 1923. o.
Bilance uz I. janvāri 1923. g.

A k t i v s. R. K.
Skaidra nauda kasē . . . 38,479 50
Preces par iepirkuma cenām 109,120_—
Paja C. S. .Konzums* . 5,000 —
Akcijas L. tautas bankā . 2,000 —
Dažādi debitori .... 15,821 42
Inventārs. . _ 21,932 —
Priekš nākoša gada samak-

sātie izdevumi . . . '. 3,275 —
Zemes iepirkšanas tčķins 5,000 —

Kopā 200,627 92
,l_j as

P a s i v s.
Biedtu pajas 17,136 26
Kapitāli:

pamata . . . 3,406 70
tezetves . . 27,942 12
Amortizac jas 3,210 20
koop. darb.pal.

fonds . 1,644 51 36,203 53
Noguldījumi no:

biedriem ....... 135,532 47
Tīrs atlikums .... . . 11,755 66

Kopā 200,627 92

Valde.

Eoivu IscirHoa policijas prieKšnieks
Ludzas apr., aara ar šo zināmu, ka iz-

sludinātā .Vaid. Vēstnesi" 5. febr.

1923. g., 28. numurā par nederīgu Lat-
vijas pase zem JA 4122/816S, izd. no
Bolva pag. valdes uz Alvīnes Jāņa m.

Buš vaida tagad it atrasta kādēļ min
sludin. tiek atsaukts. 6568

Rgas apgabali 3. civilnodaļa,
uz civ. ties. lik. 1967., 2011—2014. un
2079. p.p un Balt. privāttiesību kop.
2451, p. pamata, uz Vo'demara un Trīnes
Kušķis lugumuuzaicina visas personas,
kujam ii kaut kādas pretenzijas, strīdi
vai ierunas piet šaī tiesā 20. iebruarī
1923. g. publicēto 21. februārī 1922. g.
PalsmaHes pag. mirušā Plevnas mājas
īpešn. Augusta Kušķis mājas testamentu,
ka ari visas personas, kuram ir kaut kādas
tiesibas uz miruša Augusta Kušķis
mantojumu vai sakara ai šo man-
tojumu, kā mantiniekiem, legatatijiem,
iidcikomisaiijiem, paiāddevējiem un 1.1.,
pieteikt savas tiesības, ptetenzijas un
ierunas minētai tiesai sešu mēnešu
laikā, skaitot no šī sludinājuma iespie-
šanas dienas.

Ja tas minētā termiņā nebūs izdarīts,
tad minētās personas atzīs kā atteikušās
no ietunām un zaudējušas savas tiesības,
bet testamentu pasludinās pat likumīgā
sptkā gājuša.

Rīgā, 24. februāri 1923. g.
Priekšsēd. v. A. V e i d n e r s.

Sekretārs A. Kalve.

xigss apgabalt, 8, civilnodaļa,
a dv. ties. iīk. 1967., 20i!.—2014. ss
Ž079. p.p. un B sit. prtvslites. kop. 2451. p.
pamata, &z Kristīnes R e i n e e k tin citu
lūgumu uzaicina visas e "sonas, kujam ii
k*ut Kādas ļiretetizijas, strīdi vai ierašas,
r .t žsī ciesā 20. februārī 1923. g.

publicēto 10. oktobrī 1922. g.Omulu pag.
mirušā Silu mājas īpašn. Dava Ermana
d. Reineeka mājas testamentu, kā ari
rass persona?, Jurim ir kaut kādas
iesibss as mirušā Dava Reineeka aento-
jumu «ml sakarā sr šo mantojumu, \ā
i-iS' ttlaiekiem, legatatijiem, it'dsikomi-
satlem, patldievējiem a. s. t., pieteikt
ttvss «esības, pretecaijas an ierašas
mlc.ētai tiesai sešu mēnešu laikā,
skaitot no li slad'nāļutna Isspielasas
aienss .Valdības Vēstnesi".

Ja tas minētā termiņā nsbaa isdariis,
ad minētās personas sisis kl stieikašāa
«o ierunām an saadējssKS savas tiesības,

bet testamentu sāslaSSnis pat Hka-
raīgā speķa gājušu.

Rīga, 24. februāri 1923. g. JA 1094
Priekšsēd. v.A. Veidners.

Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3,c;vilnod.,
iz civ. ties. lik. 1967., 2011.-2014. un
2079. p.p. un Balt. privāttiesību kop.
2451. p. pamata uz Klāras D r e i pilnv.
zv. adv. Borisa P e t k o v i č a lūgumu
uzaicina visas personas, kurām ir kaut
kādas ptetenzijas, strīoi vai ierunas pret
šai tiesā 30. janvāri 1923. g. publicēto
7. maijā 1914. g. Dubultos mirušās Elizes
(Elizabetes) Jēkaba m. Straume dzim.
Dumpe testamentu, kā ari visas persoīns,
kurām ir kaut kādas tiesības uz mirušās
Elizes Straume mantojumu vai sakara ar šo
mantojumu, kā mantiniekiem, legatatijiem,
fidelkomisarijiem, parāddevējiem un 1.1„
pieteikt savas tiesības, ptetenzijas un
Ierunas minētai tiesai sešu mēnešu
laikā, skaitot no šī sludinājuma iespie-
šanas dienas .Valdības Vēstnesī*.

Ja tas n i ietā termiņā nebūs izdat t _>,
ad minētās personas atzīs kā atteikušās
io ietunām un zaudējušas savas tiesības,
oet testamentu pasludinās pat iikumign
spēkā gājušu.

Rīgā, 26. iebtuari 1923. g. JA 1401
Priekšsēd. v. A. Veidners.

Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabalt. reģistr. nodaļa
uz civ. proc. lik. 146071. p. pamata pa-
ziņo, ka saskaņā ar apgabaltiesas admi-
nistratīvās nodaļas lēmumu 14. februāri
1923. g. reģistrēta kooperatīva sabiedrība
zem nosaukuma: Vecpiebalgas pien>
saimnieku sabiedrība .Nākotne*.

Sabiedrības valdes sēdeklis atrodas
Vecpiebalgas pagastā.

Priekšsēdētaja v. L. B i u e mm e i s.
Sekretāra p. J. Ošs.

Rigas apgabalt. reģistr. nod.
uz civ. ptoc. lik. 1460". p. pamata pa-
dņo, ka saskaņā at apgabaltiesas adrni-
«istrattvās nodaļas lēmumu 14. febtuati
1923, g. teģistreii. bezpeļņas biedrības
,Adl;enas dziedāšanas biedrības* grozītie
statūti, kufi pieņemti biedru pilnā sapulcē
10. septembjī 1922. g.

Biedrības valdes sēdeklis atrodas
Adllenas pagastā.

Priekšsēdētāja v. L. B r ue m m e r s.
Sekretāra p. J, Ošs.

SSiaeskišj-aiiieniiliīSa,
saskaņā ar biedru pilnas sapulces
1923. g. 25. februāra lēmumu un vērā
ņemot, ka no lieliniekiem ir visas grā-
matas un dokumenti nolaupīti, ar šo ut-
aicina visus šās sabiedrības biedrus un
noguldītājus pieteikt šai sabiedrībai
savas prasības 6 mēnešu laikā, skaitot
no ša sludinājuma iespiešanas .Valdības
Vēstnesi" .

Vēlāki pieteikumi netiks ievēroti.
Valde,

Rīaas prefektūra

izsludina par nederīgām sākošās
pases un personas apliecības, kuras
pieteiktas par pazudušām pēc sekoša
saraksta.

Latvijas pases: 1) K» 168554 no pref.
uz Josifa Juiianna d. Vorub vārda; 2)
*6 92982 no 10. iec. uz Jēkaba Jura d.
Neiland v.; 3) J* 25036 no 3. iec. uz
Lennoras Alberta m. Londov v.; 4)
.Nķ 126 no Lauberu-Ozolu pag. Nikolaja
Miķeļa d. Brempel v.; 5) J* 85394 no
4. iec. uz Mades Jura m. Pruss v.; 6)
>& 53515 no 7. iac. uz Bruno Vilhelma
d. Dulkeit v.; 7) JA 126 no Kurmenes
pag, uz Alīdas Kārļa m. Lippe v.; 8)
JA 40911 no 6. iec. uz Martas Teņa m.
Vāle v.; 9) ?* 1202 no Mangaļu pag.
uz Kriša Nikolaja d. Indrikson v.; 10)
JA 775 no Salonajas pag. v. uz Lūcijas
Osipa m. Litvln v.; 11) JA 34602 no
pret. uz Milijas Hermaņa m. Roshol v.;
12) N» 50188 no 5. iec. uz KrišjSņa
Kārļa d. Drošprāts v.; 13) JA 231 no
Valkas apr. pr-ka uz Ķildas Jāņa m,
Janson v.; 14) JA 83371 no pref. ua
Irenes Pētera m. Kornilov vj 15)
JA 40160 no 6. iec. uz Marijas Ābrama
m. Naftai v.;

Personas apl: 16) JA 11205 no piei,
uz_Aleksandra Mārtiņa d. Šireiko v.;

Ārzemes pase: 17) JA 7508 uz Jāņa
Jāņa d. Krūmiņ v.;

Latvijas pases: 1) JA 528 no 1. iec.
uz Jāna Jāņa d. Koza v.; 2) JA 146554
no pref. uz Vladimira Vasilija d. Mi-
ciiailov v.; 3) JA 258 no Kroņa-Susejas
p. uz Annas Jāņa m. Neiman v.; 4)
JA 66413 no 5. lec. uz Annas Kārļa m.
Rupuc v.; 5) JA 16070 no 6. iec. uz
Alīdas Vasilija m. Dorjan v.; 6)
JA 33965 no 9. iec. uz Sergeja Attemlja
d. Petrov v.; 7) JA 189181 no pref. uz
Vllhelmīnas Augusta m. Miezis v.; 8)
JA 80606 no 8. iec. uz Nikolaja Osipa
d. Svētlņ v.; 9) JA 118436 no pref. uz
Emmas Dāvā m. Rozenberg v.; 10)
JA 138572 no pref. uz Elzas Mārtiņa m.
Janson v.; 11) JA 599 no Lēdurgas pag.
uz Mīlas Jāņa m. Bēiziņ v.; 12) JA 87276
no 11. iec. uz lvana Jēkaba d. Luzanv.;
13) Ka 88013 no 2. iec. uz Emmas
Franča m. Zam v.; 14) JA 60998 no
4. iec. uz Kārļa Pētera d. Liget v.; 15)
JA 156484 no pref. uz Vatvaras Fedota
m. Hoffman v.; 16) JA 586 no Mef--
rnulžas pag. v. uz Lizettes Glazniek v.j
17) JA 45505 no 3. iec. uz Idas Alek»
sandra m. Melster v.; 18) JA 628 no
Mangaļu pag. uz Pētera Jāņa d.
Bernson v.;

Personas apliecība: 19) JA 11053
no pref, uz Origorija Vladimira &.
Potjov v.;

Ārzemes pases: 20) JA 253 uz Anto-
nijas KāiU m. Anšmidt v.;

Personas apliecība: 21) JA 6196 no
pref. uz Sergeja Platona d. Nikitin v.

Pamats: Rīgas prefektūras raksti
16., 17., 19. un 20. februārī 1923. g. zem
JĀJA 1494 un 1525.

Rīgas prefekta pal. v. (paraksts).
Pasu nod. darbv. L e i to n s.

RrM-aizSe-Ju sabiedrības
pie irģemes zemkoplsas biedrīoas

nīlna biedra šauta
Ērģemes pag. namā, 8. aprīlī 1923. g.,

pīkst. 1 dienā.
Dienas kārtība.

1) Sapulces darbinieku vēlēšanas.
2) Pārskats par 1922. g. daibību.
3j Darbības plāns uz 1923. g.
4) S;atutu pāiteģisttēšana.
5) Vēlēšanas. Valde.

Bauskas apriņķa pr-ks
izsludina par nederīgu, kā nozaudētu
Mežotnes pag. aizsargu nod. dalībnieka

apliecību zem JA 127, izd. 29. jul jā
1921. g. no Bauskas apr. pt-ka uz Al-
beiteJāņajl. Skajenieka v. 73

Skrundas pag. valde izsludina par
nederīgu, kā nozaudētu Latv. iekšzemes
pasi J* 1265, izd. no šīs pag. valdes uz
Arnolda Anša d, Paksmanis vārda,

Silhln ropn- mi tirdzn. nhc sntodr.
«Latvijas Stikls"

valde ar šopagodinās uzaic, akcionārus uz

kārtējo pilnu sapulci
1923. g. 30. martā, pīkst. 3 pēc pus-
dienas sabiedr. telpās, Parka iela JA 8.

Dienas kārtība:
1) Sapulces vadītāja vēlēšanas.
2) Pārskats par 1922. g. darbību, re-

vīzijas komisijas ziņojums un divi-
dendu noteikšana.

3) Uzņēmuma paplašināšana un kapi-
tāla palielināšana.

4) Budžets 1923. g.
5) Dažādi jautājumi.
6) Vēlēšanas. Vaids.

Preiļu patērēti iJieiias veikala,
Biedtības adrese Preiļu pag., Daugavpils
apr. Pasta adrese: Preiļi, Daugavpils

ielā JA 2.

Darbības pfirskats par 1922. g.
Bilance 31. dec. 1922. g.

A k t i v s. R. K.
Kase 675 29
Preces 62,401 50
C. S. .Konzums" .... 500 —
Inventārs . 6,243 —
Zaudējums . 44,833 84

Kopā 114,653 63

P a s i v s. R. K.
Biedru pajas 64,400 —
Pamata kapitāls 12.823 41
Rezerves kapitāls ... . 12,993 41
Kooperācijas darbinieku pa-

līdzības ionds 3,609 81
Kultur. lond 2,190 85
No parad. ņaud 5.902 04
Dažādi kreditori . . ? . 12.734 11

Kopā 114,653 63

Pelnīts bmtto 96,805 rbļ. 16 kap.;
tekoši datbibas (.tirdzniecības) izdevumi
101,254 rbļ.; pteces pātdotas pat

644,422rbļ..Biedtu gada sākuma H4; beigas 14b;
veikali atrodas Daugavpils apr. Preiļu m,
Daugavpils iela JA 2.

Valde.

Paies patērētāju biedrības
«artas pārskats no 8. februāra 1922. g.

Biedrības adrese Puzes pag. Pasta adrese c. Ugāli.

Bilance 31. dec. 1922. g.
A k t i v s. R. K. P a s i v s. R. K-

„,., 4,375 60 Biedru pajas 18,600 —
*'* ' ' 55,807 45 Amortizācijas kapitāls . . 4,862 50
Sara ' '...•••• 3'610 ~ Aizņēmumi l ',500 -
m Nenomaksāti izdevumi. . 11,135 75

Tīrs atlikums .... . . 27,694 80
Kopā 63. 793 05 ļ Kopā 63,793 05

Bnitto pelnīts 81,449 rbļ. 15 kap.; tekoši tirdzniecības izdevumi 53,754 rbļ.
35 kap ? tīts atlikums 27,674 rbļ. 80 kap.; preces pātdotas pat 623,528 rbļ.
35 kap.; dividende uz paļām 5°/o; piemijas uz iepirkumiem SO°/o.

Biedru gada sakuma 43; beigās 64; veikali atrodas pie Puzes pag. nama
Ventpils apr.

Valde.

Kiriii"—-__,

——" [atviešu akciju banka,
"*" Rtga, Kaļķu ielā 3/5. w

Bilance uz 1. februāri 1923. g.
A k * " v s- ,,„. i „ .. P a s i v s.

h
rnvi '? ^'Ju kapitāls 5,000,000 -

Kase ? ? i,tv. baakā icIaaSio 7^ ! NoSuld-: ļ) «z nenot. laika 1,206,095 28
Te^tk$ • 5,4

offi
15 ^ b> «tekošarēķina 12,332,175 12 13538070 40

Di*»!*.
98'°°- Korespondenti: .Loro* .

~
1,391,439 11 -13'538

'270 40

*£*? **-&$&. 394,364- , „ - -Nostro* _,_ 159,938 36_ lļ55 I)377 47Sr*,, pre. vertspaP'Pe" 5I5io80 - 909 444- Spec. tek. reķ.- .on caU": .
W piet pr«effl ? • ' ! f£?,l 41 ?) Latvi ias bankā - . 1,500. COO - fffe,

T„,miu valūta . ... ?
179097 8S b) Krievu valstsbankā356,901 35 1 «56 901 is

SapfP Piederoši bankai . . -^ -^ ^
179,097 85

RediskonlētJ vekse|i;
1.856,901 35

Korespondenti : ."» .
&5 52 a) Latvijas bankā . . . 7,234,103 40K°W .Nostro . . ij^il |463,195 54 b) Ktievu vaistsbankā , mjm88

NekttJ tams «taJon» ••; ;;;;:; ^IsSoOO - 1 M
C)

f.?*
faeditiestādēs 27,144 61 7,595,051 89

u'„stams īpašums . . • • 017500 — i Nesamaksāti transferti 19 260 55
hSTvekseji un/^umenti 217,500 t Neizmaksata dividende K 25
£!o vekstji un dok.pie kojesp^_48Ķ) 259,350 - ( Ņeizfflaksitas noguldijurau o/oo/o| .

* '. .| jjfjjg g
devum i par 1922. g 191 845 70 ; L"tS0 kfeditorl 259,350 -

Stoši izdevumi *»• '»" '» Rentes un komisijas par 1922. g 2,273,649 62
ItmMn s»mas ' • : *'*n _ . . 1923. 601,624 44r ' ___— Patejas pasīva sumas 374,315 65

Lat. Rbļ. 33,312,775 30 Lat. rbļ. 33,312,775 30
Banka izīrē sāvā tērauda kambari ugunsdrošus skapīšus vērtslietu un dokumentu uzglabāšanai.

fr24U^^^Paclorne

^ iiaiffiiii »
, skolas nama

fte$ darbui
c»āti , I?««tie uzņimēji tiek uzaj
!4^8k, sa '' pets°n>8i . jeb iesniegt
l-Ssaiua , *avu" Piedēvajurnua dēļ no-

TlīVģļr j

SdienuST,Paasta valdē,
drošīh., „'e "oligSanas jāiemaksā088 n9ud «« no liguma sumas.



Ludzas apriņķa 6. iecirkņa miertiesnesis,
saskaņā ar savu 1923. g. 24. februafa
lēmumu un pamatodamies uz civ. pr. lik.
1401.p. un civ. lik. krāj Xsēj. 1. d. 1239. p.
paziņo, ka pēc 1915. g. 24. decembrī mi-
rušā Pžter s Andreja d. Pols ii
palicis kustams un nekustams man-
tojums, kurš atrodas Bolvu pa-
gastā, Ozolsalas JA 8 viensētā, un
uzaicina visus, kam uz šo mantojumu
vai sakarā ai viņu, būtu kādas tiesības kā
niantin. pieteikt tās minēt, miertiesnesim,
viņa kamerā Bolvu muižā, 6 mēnešu laikā,
skaitot no Šī sludinājuma iespiešanas
dienas .Valdības Vēstnesī".

Bolvos, 24. februārī 1923. g.
Miertiesnesis Ronis.

Valkas apr. Pr-ka Pa» Molhie
izsludina par nederīgiem, ka nozau-

de
U zirga pasi JA 26, izdotu 23. febr.

1922 s. un
2) Latv. iekšz. pasi JA _ 116, izdotu

26. jūlijā 1920. g. no Dūres pag. v.
uz Kārļa Jāņa d. Ābrama vārda. 150

Elejas polic. priekšnieks
izsludina par nederīgu izd. no Bud-
bergas pag. valdes, 1921. g. 6. nov.
zem JA 136, zirga pasi uz pus. Kārļa

Klubis vārda, kura pieteikta pat no-
zudušu. liPi

Ventspils «. frti pali l to.
dara zināmu, ka Latv. iekšzemes pase
zem JA 2185 uz Matildas Andreja m.
Martinovskij vārda, kura izsludināta
.Vaid. Vēstneša" 24. numura 1923. g.,
par nederīgu, tagad atrasta un nodota
viņas īpašniecei, kamdēļ tiek atsaukts
minētais siudin. par pases nederīgumu.

Mēmeles pag, valde izsludina pai
nederīgām sekošas personas pases uz
Olgas Mārtiņa m. Timuk vārda, izd. no

Mēmeles , pag. valdes zem JA 127,
28. jun. 1921. g. un uz Zsņa Kriša d.
Kartupel vārda, izd. no tas pašas pag.
valdes zem JA 317 no 7. iebr. 1922. g.
kā pieteiktas par nozaudētam. 2536

Vidsmulias pag. valde par nozau-
dētiem izsludina sekošus dokumentus:

1) personas pasi zem JA 1175, izd
no Vidsmuižas pag. valdes 3. februar
1922. g. uz Albina Jezupa dēla Eiduka
vārda;

2) pērs. apl. zem JA 344. izd. no
Vidsmuižas pagasta valdes 22. jūlijā
1921. g. uz lvana Origorija d. Duka-
ļeva vārda;

3) zirga pasi zem JA 663, izd. no
Vidsmuižas pagasta valdes 5. maija
1920. g. uz Ignata Pāvela d. Sarkana
vārda un

4) zitga pasi zem JA 831, izdotu no
Vidsmuižas pag. v. 7. maijā 1920. g.
uz Domiceļas Jura m. Paure v. 573

dslgovskas pas- valde izsludina
par nederīgu, kā nozaudētu Latv. pasi
JA 1108, izd. no šis pag. valdes 2l. jul.
1920. g, uz Emīlijas Vilman v.

Kalnciems pag. valde, (Valkas apr.)
izsludina par nederīgu, iznīcinātu Latv.
iekšz. pasi, izd. no šīs pag. valdes
8. jūlijā 1922. g. zem JA 1169/59 uz
Friča Otto d Ķrevica v. 64

Kalnciema pag. valde, (Valkas apr.)
izsludina par nederīgu nozaudētu Latv.
iekšz. pasi, izd. no šās pag. valdes
25. okt. 1920. g. zem JA 560 uz Leon-
tīnes Aleksandra m. Meinbrenc v.

Liteni s pag. valde, Valkas apr. iz-
sludina par nederīgu no īpašnieka no-
zaudētu:

Ksra klausības apliec, izd. no Vidzj
papildu batalj. km-fa 18. febr. 1920. g.
zem JA 3167 uz kareivja Pētera Gustava
d. Skopiņš v. 107

Litenes pag. valde, Valkas apr. iz-
sludina par nozaudētiem sekošus uz
pilsoņa Augusta Pētera d. Jurciņ, vārda
izd. dokumentus:

1) šīs pag. valdes 25, aug. 1922. g.
zem JA 1821 izd. iekšz, pasi un

2) 4. Valmieras kājn. pulka km-fa
28. aug. 1920. g. zem JA 8118 izd. kāja
kl. apliecību. 2172

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 Ogres pagasta sabiedrības lū-
gumu un savu lēmumu 1923. g. 20 feb-
ruārī paziņo, ka lūdzēja Ogres pagasta
sabiedrība uz obligācijas par 6,000 r„
apstiprinātu 1897. g. 30. nuijā zem
JA 467, uz nekustama īpašuma Cēsu
apr., Ogres muižas atdalīto zemn. zemes
gabalu .Brakke" JA 18 mājām, zem ze-
mes grāmatu reģ. JA 919, izd. no Jāņa
Andreja d. Lutca par labu Jānim Jāņa
d. Ozolam, kurš viņu ir cedējis blanko,
ir iemaksājis tiesas depozītā 128 lati,
dēļ šīs augšā min. obligācijas kapitāla
un °/o°/o dzēšanas.

Tāpēc apgabaltiesas III. civilnodaļa
uzaicina visas personas, kurām
būta tiesības uz augša aprādīto
obligāciju, pieteikties tiesā viena
mēneša laikā, skaitot no dienas, kad
šis sludinājums iespiests .Valdības Vēst-
nesi" , un aizrāda, ka ja šis per-
sonas noteiktā laikā nepieteiksies,
obligāciju atzīs pat samaksātu un lūdzē-
jai dos tiesību ptasīt hipotēkas dzēšanu
zemes gtāmatā.

Rigā, 26. febtuarī 1923. g. JA 1221
Priekšsēdētāja v, A. V e i d n e i s.

Sekretnrs A. Kalve

Rīgas apgabalt. 3. civilnodaļa
pamatojoties uz 1920. g. 18. maita li-
kuma pai vienīgo maksāšanas līdzekl-
im civ. pioc. lik. 2060. un 2062. p.p.
ievērojot Kārļa Teņa d. Kalniņa pilnvari
nieka zv. adv. Vasilija Kārkliņa lūgumu
un savu lēmumu 1923. g- 20. februārī
paziņo, ka lūdzēja Kārļa Teņa d. Kal-
niņa pilnvarnieks zv. adv. Vasilijs Kār-
kliņš uz obligācijas par 4,500 r., apstip-
rinātu 1910. g. 24. novembrī zem
JA 846, uz nekustama īpašuma Rīgas
apr., Jūdažu muižas zemnieku zemes
.Berše" mājām, zem zemes grāmatu
reģ. JA 4293, izd. no Pētera Anša dēla
Vaļinieka par labu Mārtiņam Jāņa d.
Miķelsonam, — ir iemaksājis tiesas de-
pozītā Ls 36,10, dēļ šis augšā minētās
obligācijas kapitāla un °/o°/o dzēšanas.

Tāpēc apgabaltiesas 3. civilnodaļa
uzaicina visas personas, kūjām būtu
tiesības uz augšā eptādito obligāciju,
pieteikties tiesā viena mēneša laikā,
skaitot no dienas, kad šis sludinājums
iespiests .Vaid. Vēsta.", un aizrāda, ka
ja šīs personas not. laikā nepieteiksies,
obligāciju atzīs pat samaksātu un lūdzē-
jam dos tiesību ptasīt hipotēkas dzē-
šanu zemes gtamatā.

Rīgā, 26. februārī 1923. g. JA 179
Priekšsēd. v. A. Veidners.

Sekretāra A. Kalve.

Rīgas apgabalt. reģistr. nodaļa
uz civ. pioc. lik. 1460. p. pamata pa-
ziņo, ka saskaņā at apgabaltiesas admi-
nistratīvās nod. lēmumu 1923. g. 14. feb-
ruārī koopetativa sabiedrība .Saikavas
piensaimnieku sabiedrība" pārreģistrēta
zem jauna nosaukuma: Saikavas pien-
saimnieku sabiedrība .Atauga", kā arī
reģistrēti grozītie sabiedrības statūti,
kuri pieņemti biedru pilnā sapulcē
1923. g, 21. janvāri.

Sabiedrības valdes sēdeklis atrodas
Saikavas pagastā.

Ptiekšs. v. L. Btuemmets.
Sekretāra t>. J. Ošs

Rīgas apgabalt. reģistr. nodaļa
uz civ. ptoc. lik, 1460". p. pamata
paziņo, ka saskaņā ar apgabaltiesas
administratīvās nodaļss lēmumu 1923. g.
14. februāri teģistiēta koopetativa sa-
biedrība zem nosaukuma: Ērģemes
piensaimnieku sabiedrība .Avots".
_ Sabiedrības veldea ««eeklis atrodas
Ērģemes pagaatā.

Priekšsēd. v. i. L. B r u e m m e r s.

___^ Sekretāra p. J. Ošs.

Rīgas apgabalt. reģistr. nodaļa
ttz clv. proc. lik. 146071 . panta pa-
mata pajiņo, ka saskaņā ar apgabal-
tiesas administratīvās nodaļas ;emumu
19'i3. g. 14. februāri reģistrēta koope-
ratīva sabiedrība zem nosaukuma: .Ērgļu
piensaimnieku sabiedrība".

Sabiedrības valdas sēdeklis atrodat
Ērgļu pagastā.

Priekšsēd. v. i. L. B r u e m m e r s.
Sekretāra o ļ. Ožu.

Rīgas apgabalt reģistr. nodaļa
uz civ. proc. lik. 1460". p. pamata pa-
Eiņo, kasaskaņā ar apgabaltiesas admi-
nistratīvās nodaļss lēmumu 1923. g.
14. februārī reģistrēta kooperatīva sa-
biedrība zem nosaukuma: Gclgovskas
pagasta piensaimnieku sabiedrība .Aiz-
upe*.

Sabiedrības valdes sēdeklis atrodas
Golgovskas pagasta.

Priekšsēd. v. i. L. B r u e m m e r s.
Sekretāra p. J. Ošs,

Rigas apgabalt. reģistrac. nodaļa
os civ. pt. tik. 1460". p pamata pa
«iņo, ka saskaņā ar apgabaltiesas ad-
ministratīvās nodaļas ISauma i923. g
t4. februārī teģistiēta bezpeļņasbiedtība
zem nosaukuma: .Ķemeru paieizu me-
dību un šaušanas biedrība*.

Biedrības valdes sēdeklis atrodas
Ķemeros.

Priekšsēd. v. i. L. Btaemners.
.Sekretāra p. .1. Ošs.

Liepupes pagasta valde izsludina
par nozaudētu Latv. pasi, izd. pilsonim
Fricim Pētefa d. Zariņam 1920. g.
16. aug. zem JA 298 no Liepupes bij
Pernigeles pag. v, 117

Jelgavas apgabala tiesa,
uz civ. ties. lik. 1967., 2011.—2014 , 2079,
un vietējo privāttiesību lik. 2451- p.p-
pamata, uzaicina visas personas, kufam
būtu kādas ierunas pref 13. janvāri
1922 g., Budbergas pag., miruša Jāņa
K i r i I k o 1907. g. 28. novembrī, nota-
riela kārtībā sastādīto testamentu, vai
kūjas vēlētos nīeteikt savas tiesības uz
minēto Jāņa Kirilko mantojumu ka man-
tinieki, legatari, iideikomisari, kreditori
u. t. t., pieteikt savas ierunas un tie-
sības šai tiesai s e š u m ē n e š u laika,
skaitot no sludinājuma iespiešanas dienas
.Valdības Vēstnesī*.

Pēc minētā termiņa notecēšanas, tiesa
nekādas ietunas nepieņems un nepie-
teiktas tiesības atzīs par speķu zaudē-
jušām.

Jelgavā, 16. febt. 1923. g. L. JA 739/23
Priekšsēdētāja v. T. Zvejnieks.

Sekretārs Zandeisons.

Jelgavas apgabaltiesa
uz civ. ties. lik. 1967., 2011.—2014.,
2079. unvietējo privāttiesību lik. 2451. p.p.
pamata, uzaicina visas petsonas, kuram
būtu kādas ierunas pret 22. aprīli
1917. g., Rīgā mirušā Otto Friča dēla
K i t s t e i n a 17. aptilī 1917. g,_ kopēji
ai sievu Gotlību K i r s t e i n māju kar-
tībā sastādīto testamentu, jeb kuras vē-
lētos pieteikt savas tiesības uz minēto
Otto Friča d. Kirsteina mantojumu kā
mantinieki, legatari, iideikomisari, kredi-
tori u. t. t., pieteikt savas ierunas un
tiesības šai, tiesai sešu mēnešu
laikā, skaitot no sludinājuma iespie-
šanas dienas .Valdības Vēstnesī*.

Pēc minētā termiņa notecēšanas, tiesa
nekādas ierunas nepieņems un nepie-
teiktas tiesības atzīs par spēku zaudē-
jušām.

Jelgavā, 20. febr. 1923. g. L. JA 658/23
Priekšsēdētāja v. A. L a u k e.

Sekretārs Zandersons.

Liepājas apgabaltiesa,
saskaņā ar savu 12. februafa 1923. g.
iemumu un uz Zamueļa Saka lūgumu
un pamatojoties uz civ. proc. lik. 293.,
301. ua 309. p., ssaiciaa atbildētāju
Ginke S a k, kuras dzīves vieta nezi-
nāma, četru mēnešu laikā ierasties
šai tiesā, saņemt norakstus no viņas
vira Zamuela Saka iesūdzibas raksta
viņu laulības šķiršanas lietā un uzdot
savu dzīves vietu Liepājas pilsētā.

Ja minētā laikā .nicināmā neierastos,
ietu noliks uz termiņu un izspriedīs
aez viņas klātbūtnes, ja ieradīsies, bet
javu dzīves vietu Liepāja neuzdos,
aicinājumu uz tiesas sēdi un visus pā-
rējos papijus atstās tiesas kancleja.

Liepājā, 15. februāri 1923. g. JA 160/23
Priekšsēd. b. V. B i e n e n št a m s.

Sekretāra v. i. A. J a n s o n s.

Liepājas apgabaltiesa,
saskaņā at sava 12. febraarī 1923. g.
lēmumu uz Annas Friča m. V ī t o 1,
dzim. Grinfeld lūgumu un pamatojoties
uz civ. proc. lik. 293., 301. un 309. p.
pamata, uzaicina atbildētāju Jāni V ī to 1u,
kura dzīves vieta nezināma, četru
mēnešu laikā, ierasties šai tiesā,
saņemt norakstu no viņa sievas Annas
V i t o 1 iesūdzibas raksta, viņu laulības
šķiršanas lietā un uzdot savu dzīves
vietu Liepājas pilsētā.

Ja minēta laikā aicināmais neierastos,
lietu noliks uz termiņu un izspriedīs bez
ziņa klātbūtnes, ja ieradisles, bet savu
dzīves vietu Liepājā neuzdos, aicinājumu
uz tiesas sēdi un visus pārējos papīrus
atstās tiesas kancleja.

Liepājā, 15. febr. 1923. g. JA 333/22
Priekšsēdei, b. V. B i e n e nš t a ra s.

Sekretāra v. i. A. J a n s o n s.

Liepājas apgabaltiesa
saskaņā ar savu lēmumu 19. februārī
1923. gadā un pamatojoties uz 18. marta
1920. g. likumu civ. pioc. lik. 2081.—
2086. p. p. nolēma:

1) paradu pat 15700 rbļ. pēc obligā-
cijas, izdotas uz Sletr.a Vulfa (Volfa)
dēla Prāgera vārda, pargājušis Samsia,
Jēkaba d. Freidbsrga īpašumā un 4. aug.
1910. g. zem žurn. JA 859nostipri-
nātas uz Kārlim lvana dēlam Stefa-
nam_ piederošas nekustamas mantas
Liepājā, zem kreposta JA 396, kurai
pievienota nekust, manta Liepājā zem
krep.JA 395, — atzīt pat pilnīgi sa-
maksātu līdz at visam procentēm.

2) atvēlēt lūdzējai pieprasīt zemes
grāmatu nodaļa minētā parāda izdzē-
šanu iz zemes grāmata;n;

3) iemaksāto naudu glabāt tiesas depo-
zīta līdz kreditora ierašanai, kujam
tad naudu izmaksāt.

Liepājā, _24. _febr. 1923.g. JA96.1/22
Priekšsēdetētaja b. V. B i n e n s t a m s.

Sekretats A.K asperovičs.
Latgales apgabaltiesas

Liepājas apgabaltiesa,

saskaņā ar savu lēmumu 1. iebruari

1923. g. un pamatojoties uz 18 marta

1920. g. likumu, un civ. pt. Hk. 2USi.—
2086 p, p., nolēma: _

1) parādu par 1000 rbj. pec obligā-

cijas, izd. uz Marijas Reke, dzim Baier
vārda un 29. janv. 1913. g. nostiprinātai
uz J ā n i m J a n s o n a m piederošas
nekustamas mantas Kuldīgas pilsēta zem
kreposta JA 505, - atzīt pat pilnīgi

samaksātiem līdz ar "visam procen-

6z
atvēlēt lūdzējiem pieprasīt zemes

grāmatu nodaļā minēto paradu izdzēšanu

iz zemes grāmatām.
3) iemaksāto naudu glabāt tiesas de-

pozītā līdz kteditora ietašanai, kuram
tad naudu Izmaksāt.

Liepājā, 16. februāri 1923. g. JA836I/22

Priekšsēdētāja b. V. Binenstaras.
Sekretārs A. Kaspetovlčs.

Liepājas apgabaltiesa,
8. febr. 1923. g. uz Frīža S*'**
lūgumu uz civ, proc. lik. 2081.—208o. p.

p. un 18. marta 1920. g. likuma pamata
nolēma:

1) parādu par 437 rbļ. pēc obligācijas,
izdotas uz Hermaņa Johanna d. Seff-
lera vārda un 20 novembrī 1902. gada
zem žurn. JA 1157 nostiprinātas uz Jā-
nim Friča cēla Strēle piederošas
nekustamas mantas Liepājā zem
krep. JA 3356, — atzīt par pilnīgi
samaksātu līdz ar visam procentēm.

2) atvēlēt lūdzējam pieprasīt zemes-
grāmatu nodaļā minētā parāda izdzē-
šanu iz zemesgrāmatām.

3) iemaksāto naudu glabāt tiesas de-
pozītā līdz kreditora ierašanai, kuram
tad naudu izmaksāt.

Liepājā, 17. febr. 1923.g. JA57811/ 23
Priekšsēdētāja b. V. B i e n e n šta m s.

Sekretārs A. Kasperovičs.

Liepājas apgabala tiesa,

19. februārī 1923. g., uz Kallmana
Kangiessera lūgumu, 18. marta
1920. g. likumu un pamatojoties uz
civ. ptoc. lik. 2081,-2036. p. p. no-
lēma:

1) parādus pēc sekošas obligācijas no-
stiprinātas uz Kallmanira Zalmaņa d.
Kangiesseram un Benjamiņam Hirša d.
Gottcalkam piederošas nekustamas man-
tas Liepājā zem kreposta JA 1023 un
ptoti:

a) 6000 tub., b) par 10.000 rbļ. pēc
12. janvāra 1913. g. zem žurn. JA 63
un 64 uz Pāvila Dobesiava Jaroslava
Ignatija d. Žižņevski vārda nostiprinā-
tiem ķīlu rakstiem, cedetiem uz uzrādī-
tāja vārda; c) 5000 rbļ. pēc 26. februāra
1914. g. zem žurn. JA 216 un d) 2000r.
pēc 21. jūnijā 1914.g. zem žurn. JA 802
uz Šajā Leiba d. Živčuma, viņš ati
Živcun, vārda nostiprinātiem ķīlu rak-
stiem, pie kam pēdējais ķīlu raksts ir
cedēts uz uzrādītāja vārda un e) 2500 r.
pēc 1914. g. 19. novembrī zem žurn.
JA 10t0 uz Vilhelmīnes Gotlibas Jāoa
m. Kanderat, dzim. Junger, vaida no-
stiprināta ķīlu raksta — atzīt par pilnīgi
samaksātiem līdz ar visām procentēm;

2) atvēlēt lūdzējam pieprasīt zemes
grāmatu nodaļā minētā parāda izdzēšanu
iz zemes grāmatām;

3) iemaksāto naudu glabāt tiesas de-
pozītā līdz kreditora ierašanai, kuram
tad naudu izmaksāt.

Liepājā, 22. febr. 1923. g. JA533/22
Priekšsēdētāja b. V. B i n e n št a m s.
Sekretāra pal. v. i. A. J a n s o n s.

Priekšsēdētāja v. A b b u 1 s.
Sekretāra v. A. Auziņšl

Ceraukstas pag. valde izsludina pat
nederīgiem, kā nozaudētus sekošus
dokumentus:

1) iekšzemes pasi izd, no šīs pag
valdes 7. jūnijā 1920. g. zem JA 271uz Jāņa Alberta d. Dessa v.;

2) zirgu pases, izd.no šīs pag, valdes
12. aug. 1920. g. zem JĀJA 533, 534un 535 uz Jāņa Auziņa v.;

3) Latv. iekšz. pasi, izd, no šīs pag.valdes 26. janv. 1922. g. zem Ns i3-t7uz Ludviga Turka v.;
4) zirga pasi, izd. no šīs pag. valdes26. janv. 1922. g. zem JAI 897 uzLudviga Turka v. un

tttt&ii r-»*

Rīgas 1. iec. miertiesnesis,
uz civ. ties. lik. 2011.—2014. un 2019. p,p.
pamata paziņo ka pec Kārļa Āboliņa
nāves ir palicis mantojums un uzaicina
personas, kam uz šo mantojumu vai
sakarā ar to būtu kādas tiesības ka
mantiniekiem, legatarijiem, fideikomisa-
rijfem, kreditoriem n. 1.1., pieteikt šīs
tiesības sešu mēnešu laikā mier-
tiesnesim Rīga, Andreja ielā Ns 1, skai-
tot no sludinājuma iespiešanas dienas.

Jā minētas personas savas tiesības
augša aprādītā termiņa nepieteiks, tad
viņas tiks atzītas ka šīs tiesības zau-
dējušas.

Rīgā, februārī 1923. g.
Miertiesnesis (paraksts).

Latgales apgabaltiesas reģistr
nodaļa

dara zināmu, ka saskaņā ar apgabaltiesas
š- g. 12. februāra lēmumu uz civ. proc.
lik. 1460'. p. pamata reģistrēta un ie-vesta bezpeļņas biedrību reģistrā
Slostovkas lauksaimniecības biedrība.Vienība".

Valdes sēdeklis atrodas Slosi o/kas
Ciema.

person-s arti. jsp. -jr-ČV «a
1919. g. uz i J?°! 'zd. ..
Olgas 'ototapV^- faM

s?P^ valdTlT^^par nederīgiem , ki * * so^
zaudētiem , sekošus Jrl ktu >

1) iekšz. pal"d
tMpr-ka 1920 g.ze^j»*c.pasi, ud. no Siliān,, „ M° i» **?

k aprīlī »e*STlft>>vārda. D' ttz Maiisj p^
2) iekšz. pasi, wa „„ „

P/-ka 1920.g.2emx0
83
^as

it

,Zušana v.; wu4 „,_ P
3) iekšz. pasi ua ^ .

pr-k. 1921. & iins»«»hCļun zirga pasi, izd.'Siii3* mdes 1922. g. 25 iunīis ,'H*lakova Ku3rjašovrv llZem)*4ļ
4) iekšz. pasi, izd '..

pr-ka 1921. g. zemV m^^Bauska v. *l uz Alļ
Vakodu PaFvalV'izļ^r^sr-* -«-sa-at

. .*> zir|aPasizemj*6}0..,„
fAvla^^

AJS
l

2) iekšz. pasi zem ]« 38i» mun zirga pasi zem ja 731, tf*?J
no tis pag. vades uz kJ$V*
aira d. Lukaševiča v.; ; v*

3) iekšz. pasi zem" JA 3502 m»pas! zem JA 439, izd. i92l „'J9
Z2mjrajezima_^sdwa_y^ļļ*

Valvodu P^aT^alāe
^
R^uT^ar šo izsludinājāt neaerijS^'t

zaudētus, sekošus dokumentus P'
1) zirga pasi, ud. no šis M5 „„

KMrVm "-"°Wa
2) iekšz. pasi, izd. no šis m n[iRs»»r*'-**
3) zirga pasi zem J* 23, izd. no&bdinas pag Daugavpils apr., uzDoiad

Antona d. Zachara v,;
4) zirga pasi zem JA 624, 192a »izd. no Vaivoda pag. valdes m U

stantina Ignata d. Zolanovska v.;
5) iekšz. pasi zem JA 1160, lffl.

izd. no Vaivodu pag. valdes uzk
Savelija d. Tankova v.;

6) zirga pasi zem JA 413, 1920. i
zd, no Vaivoda pag, valdes uj Btosi-
slava Donata d. Āvdejeaka v,;

7) zirga pasi zem J& 123, 1920. gada
izd. no Valvodu pag. valdes u Vlk»
tija Pētera d. Jūršana v;

8) zirga pasi zem JA 121,1921. g u
ta paša Jutsana v., izd. no Valvodu fij,
valdes. i

Bornsmlndes pag. valda izslute
pat nederīgiem sekošus dokumentus:

1) nozaudēto Latv. pasi, izd. no iii
pag. valdes 1921. g. 28. aprīli la
Ns 530. uz Emīlijas Lejniek v.;

2) sadegušās: a) Latv. pasi J* 188
1921. g. 6. oktobri; b) zirga pasi M
1921. g. 6. oktobri; c) zirga pasi M»
1921. g. 24. decembrī uz Jāņa Abtt
vārda;

3) atsauc Rīgas apr. pr-ka pal. U
sludinājumu, ievietotu .Vaid. Vēstnesī'
1922, g. 147. num., attiecībā uz Martin)
Kārkliņa Latv, pases zem J*801»
dēšanu, jo min. pase atrasta un ik»!»
atkal par derīgu. _Jf

Bauskas apriņķa ptf
izsludina par nederīgām, ka noa«W

Mežotnes pag. aizsargu nodaļas\ m
nieku apliecības zem Jfe>* 115» ."
1151 izd. 25. okt. 1922. g-, no*
uz Jāņa Subas un Teodora Bodnl*

vārdiem.
~

sicrunda5 ~ pag. valde ff*4
nederīgu, kā nozaudētu UW. kW*
pasi Ns 713, izd. ne šīs pag. vald«»

Annas Jura m. Lapuķ v.
_____

Ji-

las ISa tu m
izsludina par nederīgu nozaudēta »

grāmatiņu ^ zem JA 4, ud. ?
Jg

Robertam Berzinskim M"*' ^*nai no telefona aboneņhem i^ gj,
dējiem sabojātiemjeb«<»telefonu aparatujpiederumieni;—^
-

peīen-leku P»^J£SS
nederīgu, kā nozaudē« '£f&
izd. no šipag. 'Z?«dukcf;,
Vilks 29. jul. 192a g^™Jt^
^rrēnču'mresravalde i*fdoi;

nederīgiem sekošus ļffi^ģļilīt
menlul uz Donata AļetoJJ*^
lovskija vārdu: I) Uft „ «]<«
pasi JA 16, izd. no Stte cu mfe

0
h jūnijā 1920. g, ua.2) kg <*
apliecību zem J*,<u"' oj9. %?,
apr. komandantaJ7._ nov. MJ» 5^
-Rīgas policijas ostas.j*

^izsludina par nederīgu «J»
^ ^klausības apliecību IrfJ«Tok,1922. g. zem JA 1565 no M,

kājnieku pulka komandlef

d. Krūrnirraj^da^Jf ļH^-jj^f:
"Adīlenes pag ,!?"%«)ie***

atsauc .Vaid. Ve^
ļ^a^

sludinājumu par ?*' «* stl8StrJ
nozaudēšanu, J° P«» ^ JS
skaltas atkal pat teļ!£---rZTfr
Ventspils apr. P^lmK
iIsludi,raparneder.g^;foad^
iekšzemes pasi, «°- ,92i, f Ļ
pag. valdes 4. mal

Vdrē j» Ļ\
jsfs

8
1017 uz Jāzepa Andr^

tovajfajr»dj1__= -Jl9^5-
Gatartas pag. ««*J , *Jļ

pat nederīgu, ka pa""^P
pils izd. zirga pasi J* IW

Kalniņa v.

Litenes pag valde, Valkas apr.,
iziluditia, ka nedeiīgu no īpašnieka pa-
zaudētu Latv. iesšz. pasi, izd. no Lite-
nes pag. v. 21. aug. 1920. g. zem
JA 405 uz pi s. Ernesta Viļama d. Laz-
d'na v. 2r75

Mežmuižas pag. valde, Daugavpils
apr., izsludina pai nederīgiem: 1) at-
vaļinājuma apliecību zem Ns 8844/10274/
10375, izd. no Daugavpils kara apriņķa
pr-ka 25./26. okt. 19^2. g. un 2) iekš-
zemes pasi JA 132, izd. no Mežmuižaa
pag. valdes 4. aug. 1922. g. uz Andreja
Jāņa d, Lazdiņa v., kuri viņas pieteicis
par nozaudētām. 221

Prtlju pag. valda ar so izsludina pai
nederīgiem sekošus no šīs pag. valdes,
izd. un nozaudētus dokumentus; 1) zirga
pasi zem Ns 1894 uz Pavula Jona d.
ivdra v.; 2) kāja klausības apliecību,
izd. no Daugavpils kara apr. pr-ka
16. aug. 1921. g. zem JA 4760 uz Sem-
jona Jepifaaa d. Fomina v,; 3) zirga
pasi zem Ns 578 uz Pīteja Antona d.
Sviksa v.; 4) zirga pasi zem JA 608 uz
Stepana Ivanova v.; 5) apliecību, izd.
no Daugavpils kara apr. pr-ka 29. no-
vembri 1920. g. zem jsta 2115 uz Aug.
Jezupa d. Vjakses v.j 6) zirga pasi zem
JA 3t>0 uz Jona Jona d. Pastora v;
/) iekšzemes pasi zem JA 1821 uz Jona
Jona d. Pastora v.; 8) iekšzemes pasizem JA 170 uz Mateisa Jura d. Pastorav. un 9) zirga pasi zem Ns 820 uz Ma-
teisa Jura d. Pastora v. 552

Lindas pag. valde izsludina par
nederīgu pilsones Minnas Andreja m.Balod iekšzemes pasi Ns 208, izd. noLmdes pag. valdes 21. maijā 1920. g.,ka piejejkht _ par jiozaudētu. 268

Vadakstes pag. vald71ul«7ma~aprT,izsludina par nederīgu šis pag. valdesiekšzemes paki uz zarnas Evarda m.

jJJJiĻj^tjPjeiej^tpar jud
ušu

180
Ļāz bsrga pag. valde, Vaīka7~ iipZizsludina par nederīgu nozaudētu Latv.iekšzemes pasi, izdotu no šīs pag vaid.11. augustā 1922. g. zem JA 1547 uzi-eteja Jāņa d, Ktonberga vārda, JA663
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