iatvites raidītas

oficiāls laikraksts

^ j^.

Imik k«tru dimu, KļMoot

^g
^
|

"Timiiļiiiiii

^^r

w martā.
un
par plūda
minu-triias rīkojums
organizēšanu,

darba
, n!h9S rninistra rīkojums pat medību
^SS« « 5 pdi Taurkalna
viriinežnieclbas rajona.

un pmites.

«Utis nKGīuml

Rīkojums

3\fe

Visiem apriņķu priekšniekiem
apriņķu valdēm.
un pilsētu un
par plūdu
Saskaoā ar noteikumiem
aizsardzības
darbu
novēršana
un
mm
«izēšanu piūdu laikā 3. panta,
jjlietu ministrija uzdod apriņķu prieksvajdēm
litiiem un pilsētu ua apriņķu
iekavējoties izstrādāt kopīgi ar vietējiem
ifcusceļu rajona pārziņiem darbības
briesmu
ļļii varbūtējo ūdensplūdu
uimanai,
j$ 1923. g, 21. martā. Ns 103091.
Iekšlietu ministis P. Berģis.
Atoinistrativā departamenta

direktors J. Ieva.
departamenta
direktors
Piīvaldības
J. Zankevics.

180.

Izslēdzu no mežu resora darbinieku

sarakstiem,
kā iesauktus ksja- dienesfā:
1) Vircavas virsmežniecībā az brīva līguina pamata nodarbināto rakstveža vietas izpildītāja Aleksandru Vāveri, skaitot no 1923 g. 25. februāra.
2) Rembatas virsmežniecībā uz brīva līguma
pamata -nodarlināto rakstveža vietas izpildītāju
Jāni Gaiakrodznieku, skaitot no 1923. g.
10 iebruara. *
_ 3) Alšvangas virsmežniecības rakstvedi Jāni
Adamsonu, skaitot no 1923. g. 24. februāra.
4) Bauskas virsmežniecībā nodarbināto mežziņa
amata kandidātu Modri Vintenu, skaitot no
1923. g 4. Iebruara.

toņa ar .Valdības Vēstneša" 1922. g.
I numurā izsludināto noteikumu par
K&nu 7, pantu ar šo aizliedza meta uz 5 gadiem, skaitot no 1923. g.
lipriļa, Taurkalna virsmežniecībss rajai ietilpstošo sheijgabalu un mežu

^36Vt,16~18 '

20> ^-25.

1

Mežu departamenta direktors K. Melderis.
*

Sērgas
5

, . ,
Apriņķu

'ml~3
''''*SX
8U2 ini °i 108-ln H9-120,
' 162-164,
'3M51-159,
C
^-li-iSr*~'
88929497

., _.
un pilsētu

ceiaau, Mentes. Va'!' Llk£,'"
Qr8 ju Miri
9».G^P"
'
Va* uz Ieravas upes un
fP'-tekim i
raS ietU P8t v'fsmežniet«s iebežās.

^^ffl

1923. gada

1. aprija.
6) Talsu virsmežniecības

faministrs E. Bauers.

trešās šķiras

iecirkņa

Rūdolfu Brauncu
mežziņa vietas izpildītāju
kā otiās šķiras iecirkņa mežzini, skeitot no īSia.

apartamenta direktors
K. Melderis.

gada 1. aprija.

...

trešās šķiras
virsmežniecības
Valmieras
iecirkņa mežziņa vietas izpildītāju Jāni Uprnaii»
kā otrās šķiras iecirkņa mežzini, skaitot no 19AJ.

u

mDj

Apstiprinu amatā: I) Nītaures virsmežniecības
izpildītāju
trešās šķiras iecirkņa mežz>ņa vietss
'
iecirkņa mežzini,
Jūliju P a e g 1i kā trešās šķiras
skaitot no 1923. geda 1 aprija.
trešās fķiras
virsmežniecības
2) Smiltenes
Zani Nattinu
vietas
izpildītāju
ieciikna mežziņa
skaitot no 1923.
kā trešās šķiras iecirkņa mežzini,

artaraentam va i a
"
Ij^ 'fifeiŽ?
?r°;onjs.

speciālists laukkopībā,
»
,
pjavkoplba,
ļ
' mete orc-lo&ī«u- u«topatoloģ jā,
'eroiCg;^ab,roj a vadītāja paligs-

8* *

darbveža-grāmatVoldemāru Ulpii ka
izpildītāju
veža
vietas
g. 1. aprija
C^sti «a IB
darbvedi-grāroatvedi, skaitot no 1923.
vietas
rakstveža
žniecības
4)
Veciluižrs
virsme
deparrakstvedi.
ka
Mūrnieku
Ernestu
izpildītāju
Vv ^"»» ieinSka ' skdJaitot no šā skaitot
no 1923. gada 1 apn a.
. ,
e«as -Vai ļ 5) Alūksnes virsmežniecība s rakstveža vietas
V,^i- ĪS*T
ed zot iSgumrakstus,!
,t,I!
rakstvedi,
ka
! izpildītāju
Nikolaju Vegneru
* aS
altle"gu
zīmolnodokli.
ļ skaitot no 1923 gada 1. aprija.
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S §8.

gada 1. aprija.

^cinājums.

pie minēta amata pienākumu izpildīšanas.
Mežu departamenta direktors K. Melderis.
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&
v
n«,3 "'3 ^
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nosaukums
māju lopi
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*•« tertdža pBzlnolamL

1. Pilsoni Oto Liniņu
pieņemu un pielaižu
pie amata pienākumu izpildīšanas, ka mežziņa
amata kandidātu Varakļānu
virsmežniecībā, uz
brīva līguma pamata, saskaņā ar civildienesta
likuma 10. pantu, ar XV. amata kategorijas algu,
skaitot dienestu no tās dienas, kad viņš stāsies pie
minētā amata pienākumu izpildīšanas.
2. Pilsoni Jāni Meņģeli pieņemu un pielaižu
pie amata pienākumu izpildīšanas, kā rakstveža
vietas izpildītāju Rembatas virsmežniecībā,
uz
brīva līguma pamata, saskaņā ar civildienesta
likuma 10. pantu, ai XVII. amata kategori as algu,
skaitot dienestu no tas dienēs, kad viņš stāsies

„ j,
Kādi

I. aprija.
3) Alūksnes virsmežniecības otrās šķiras («cirkņa
kā
mežziņa vietas
izpildītāju Kārli Aveņu

pirmās šķiras iecirkņa mežzini, skaitot no 1923. g.
1. aprija.
4) Slokas virsmežniecības trešās šķiras iecirkņa
mežziņa vietas izpi dīrāju Indriķi Rogenmanu
kā otrās šķiras iecirkņa mežzini, skaitot no 1923 g.
1. aprīļa.
„_
.
5) Daugavpi's virsmežniecības trešās šķiras
Meiju
iecirkņa mežziņa vietas izpildītāju Alvilu
kā otrās šķiras iecirkņa mežzini, skaitot no

>6 187.

1923. g. 12. martā.

Zinas par mājlopu sērgām Latvijā

2) Vircavas virsmežniecības otrās Jķiras iecirkņa
mežziņa vielas izpildītāju Ādolfu Roni kā pirmās
šķiras iecirkņa mežzini, skaitot no 1923. gada

M? h,'^'> 52, 53, 55-57.

tko

3) Talsu virsmežniecības otrās šķiras iecirkņa
Andreju Knoch enfeldu par pirmās
šķiras iecirkņa mežzini, skaitot no 1923. gada
1. aprija.
mež'ini

un pielaižu pie amata pienākumu izpil-

1. §•
I. Taurkalna un Valles novados visi
Grozot 1922 g. 25. novembra rīkojumu J& 137,
*Bfcku streijgabali_ un pļavas, kuras par Daudzevas virsmežniecības otrās šķiras virs«$as ne mazāk ka no divām pusēm mežziņa Žaņa Roves pārcelšanu uz Bebrenes
ar 1922. g. 16. dtcembri, skaitīt
f valsts mežu, kvartālos Mij* 1—6, vļrsmežniecību
šādu pārcelšanu no 1923. g. 1. ap;ila.
H 21-26, 30-32,
39-42, 45-48,
2. §.
,153,57,60-69. 72-75, 82-85, Bij. Daudzevas virsmežniecības darbvedim-grāM, 94-98,
12 103, 104, 106, 112,114, matvedim Augustam Smukausim atjauju iz^. 2 123, 129, ' 130, 135, maksāt a!gu par laiku no 1922. g. 6 oktobra līdz
19. oktobrim, t. i, līdi iaktskai amata nodošanas
B"H80' o^""160 163' 169-173, 175, dienai.
184—190
,
un 192-199.
Mežu departamenta direktors K. Melderis.
Sr
*
Ladei"J. Grūzgalvju,
feJ
Rīkojums J* 186.
Vitkopu, Sveķu, MežabaV
mņ, i?'
1923. g 10 martā.
?f ļttdn m Meluvārtanu māju zemēm.
1 §•
^Seavam Seren« novados Paaugstinu on apstiprinu
amatā: 1) Slokas
virsmežniecības otrās šķiras iecirkņa mežziņa vietas
" 8trei Jgaba1' « Pļavas, izpildītāju Richaidu Zeidenbergu kā pirmās
« SS!
*gf ņe mazāk kā
no divām šķiras iecirkņa mežzini, skaitot no 1923. gada
» valsts1
mežu, kvartālos W?J* 2, 1. aprija.
ļ jr

Rīkojums

2) Iecavas virsmežniecības trešās šķiras iecirkņa
mežzini Juri Dūrēju
par otras šķiras iecirkņa
mežzini, skaitot no 1923. gada 1. aprija.

2. §.

B jušā Ugāles virsmežniecības iecirkņa mežziņa
vietas izpildītāju Kārli Sreineru izslēdza no
mežu resera darbinieku ssrakstiem, ka atteikušos
pieņemt iecirkņa mežziņa vietu Bebrenes virsmežniecībā, skaitot no i 922 g 18. decembra.
Mežu departamenta direktors K. Melderis.
*
Rīkojums Ns 182.
i 923. g. 5. martā.
dīšanas pilsoni Jāni Pogu kā darbveža g,rāma*veža
vietas izpildītāju
Šliteres virsmežniecībā uz
b.'īva līguma pameta, saskaņā ar civildienesta
likuma 10. pantu, ar XII amata kategorijas algu,
skaitot dienesta no tās dienas, kad viņš stāsies
pie minē'.a amata pienākumu izpildīšanas.
Mežu departamenta direktors K. Melderis.
*
Rīkojums N° 185.
1923. g. 5. manā.

Rīkojums.

n

Paaugstinu: 1) Prekules virsmežniecības otrās
šķiras iecirkņa mežzini Aleksi H a r tm a n i par
pirmās šķiras iecirkņa mežzini, skaitot no 1923. g.
1. aprija.

1923. g. 28. iebtuari.

Pieņemu

immii

3. §-

Pilsoni Edgaru Sniķeri
pieņemu un pielaižu
pie amata pierākumu izpildīšanas kā o«rās šķiras
iecirkņa mežziņa vietas izpildītajā Engures virsmežniecībā us brīva līguma pamatu, saskaņā ar
civildienesta likuma 10. pantu, ar XII mata kategorijas algu, skaitot dienestu no tās dienas, kad
viņšstāsies pie minēta amata pienākumu izpildīšanas.
Mežu departamenta direktors K. Melderis.
*
Rīkojams }& 181.
1923. g. 2 martā.

aizsardzības

mm i 11, i mw ir mi i« «imi

iecelšanas

^
,_,

I^SSian"
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Jaunjelgavas apriņķis
Daugavpils apriņķis .

»
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8
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—
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1

—
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Rēzeknes apriņķis..
Ludzas apriņķis
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—
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Visā Latvijā

1

Zirgi

Tas pats.

1524. Primaks, Staņislavs Ve-

i

i

*s

6578/22

ronikas d.

.

Rīgas pilsētas 9. iecirkņa mier- 5970
1525. Remeiko, Jānis Jāzepa
29
tiesneša 1923. g. 17. janvāra
dēis#
spriedums te 119.
Rīgas prefektūras 1923 g 27. 6009/22
(Ādolfs)
Alfrēds
1526. Romāns,
janvāra raksts M. 3409/22.
'
Pētera d.'
Rīgas
pilsētas komendauta 2875 22
1527. Revalds, Erasts Kārjad.
1923. g. 25. janvāra raksts
te 6112.
Jelgavas apgabala tiesas pro-

1528. Redzits.

kurora

6409/22

1923. g. 31. janvāra

raksts te 854.
" Liepājas krim, pol.
Zapriekšn.
1529. Šumjačers, Nosens
1923. g. 5. februāra raksts
lamana d.
te 250/ 1314/1.

7067/23

Rīgas apgabaltiesas Cēsu apr .
I. iec. izmeklēšanas tiesneša
1923. g. 19. janv.raksts te 176.

1530. Šire, Jānis Kārļa d.
s

7032/23

1531. Smorgons, Maksis-Mor- Rīgas kriminālpolicijas 1923. g. 1774/21
l __ __*
'**m\
17. februāra raksts te 3829/R.
duehs Faiva d.
Rīgas
kriminālpolicijas
1923.
g.
Feodosijs
1532. Trofimovs,
5819/22
6. februāra raksts te 3236/R
Jāņa d.
Jelgavas apgabaltiesas proku- 6425/22.
1533. Tupe, Alfrēds.
rora
1923. g. 31. janvāra
raksts te 854.
Tas pats.
1534. Tramdachs, Miķelis.
6426/22.
tiesas
priekšsēdētaja 6821 /23.
1535. Timoienko, Severjāns Kara
1923. g. 12. februāra raksts
Jāna d.
Jtt 15943.
Jelgavas apgabaltiesas proku- 6431/22.
1536. Vilks, H.
rora

1537.
1538.

1539.

1540.
1541.

1923.

g.

31.

janvāra

raksts Ns 854.
Viduskalns, Heinrichs Rīgas kriminālpolicijas 1923. g. 3783/22.
17. februāra raksts te 3829/R.
Miķeja d.
Zīderevičs,VilhelmsKriš. Rīgas apgabaltiesas 3.kriminal- 2460/21.
nodaļas 1923. g. 23. janvāra
jāņa d.
raksts te 70051.
Jelgavas apgabaltiesas
pro- 6434/22.
Zetaīts, J.
kurora 1923. g. 31. janvāra
rakst? Ns 854.
Tas pats.
Zvirbals, Vilis.
6436/22.
Zāiits, Oskar* Jāņa d. Rīgas kriminālpolicijas pr-ka 5827/22.
1923. g. 2. februāra raksts
te 12439/R/22. g.-

Rīgā, 1923. g. 6. martā.

Ns 20422.
Adssiaistralivl departamenta direktora J. Uvi

Iekšējās apsardzības pārvaldes priekšnieks J. Garozifi,

Pārskats
par bēgļu, optanta, pārbēdzēju, kara gūstekņu, ķīlnieku, emigrantu «. i l
kustību februāra mēnesī 1923. g.

Braucēju

Iebraukuši

kategorija

Caurbraukuši

Izbraukuši

^

Iebraukuši:

a) No padomju Krievijas:

i
__

O Cfl o

Valkas apriņķis.

.

.

Zirgi

_____

|
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.

E I "

Visā Latvijā
Rīgas apriņķis

.

Cēsu apriņķis
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a) No padomju Krievijas uz citām

.
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1
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5

—
—
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3
—

6
8
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Liepājas apriņķis ..„

.

»

4 a6 —
9--

.
.

,

6—99

.

9

Bauskas apriņķis ...
,
Jaunjelgavas ;apriņķis

Zirgi

127

.

14

8

.

Visā Latvijā

Ķīlnieki

_

»
»

Kuldīgas apriņķis .

Rēzeknes apriņķis.

.

Zirgi

»
»
,

§
194
g

b) No citām valstīm

Ventspils apriņķis.

Ilūkstes apriņķis
.
Daugavpils apriņķis

—

_____

_J

—
3
—

Aizputes apriņķis

—

1

Valmieras apriņķis..
Valkas apriņķis
. .
Jelgavas apriņķis . .
Tukuma apriņķis ..
'" °
*Talsu apriņķis ...
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—

Zirgi

a
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1

317

—

11

6
6
10
11

9 227 215

—

2

valstīm:
Lietavas bēgļi
Dažādi caurbraucēji
b) No citām 'valstīm

13
....

||

uz Krieviju:

No Amerikas un Vācijas.

...

89

c) No dažādam valstīm uz dažādām:

1»

Izbraukuši:

a) Uz padomju Krieviju:

59

Izceļotāji

47

Izraidītie komunisti

j^,^,
Kopā

.

.

.

Kopā ar agrāko braucēju skaitu

Graudiņš.

i

221368

178

1573

539

??^™""""^^^""""^^^^" ^-«-«"""^-"""___

Veterinarvaldes priekšnieks, veterinārārsts Cīrulis.

n

72

Ķīlnieki

(Turpmāk vēL)

Darbvedis

1471

^__-i^ -^^-,—"""^"

^

™^^"^^^

|

S o 6
o." g

Bēgi*Optanti
Pārbēdzēji
Bērai caur Sarkano krustu .

186537

I5386
L«r0|i

Pašvaldības departamenta direktora palīgs J. E.ļeii .
zB
Karagūstekņu un bēgļu nodaļas vadītājs K. Re>

Personu saraksts, kuru meklēšana izbeigta. Nr. 35.
(2. tuplaāj—x_ —i beigas.)
u

w

°*3
_»<«
%

Uzvājds, vārds un tēva
vaids.

Kad un uz kāda pamata

Meklējamo persona

meklēšana izbeigta

saraksta kārtas NNi.

1521. Petrovs, Ilarions Dmi- Iekšlietu min. kara gūstekņu
un bēgļu nodaļas 1923. g.
trija d.
30. janvāra raksts te J20866.
1522. Paune, Hermina Pētera Iekšlietu min. kara gūstekņu
meita.
un bēgļu nodaļas 1923. g.
30, janvāra raksts Ns 120390.
Rīgas
pilsētas 3 iec. izmeklēVeronika
JaPrimak,
1523.
šanas tiesneša 1923. g. 14. ieskova xa.
bruara raksts te 780.

6706/22.
6336/22.

6577/22.

Meklējamo pereoisu saraksts Nr. 90.
.S .
_ 45

Uzvārds, vārds, tēvs vārds,
vecema, otedeišljas «ieta,

H ss sarast
7165.

Kai Hi*k!ā, si kādu raksta

-»- -? ^^

^ ffS'
«n k» *^J

*^J

Bojarovs,KārlisOsipad., Daugavpils pilsētas prefekta Pjļjffijji».
53 g. vecs, Polijas pa- 1923. g. 3. februāra raksts me*
valstaieks, polis, katoļ- Ns 11379,
sodīts ar viņa
ticīgs, pēdējā dzīves 1922. g. 28. jūlija lēmumu par
vieta Daugavpilī, Sakņu atrašanoi publiskā vieta pieielā 9dzērušā stāvoklī, ar 20 zelta
frankiem, vai 7 dienām aresta.

?

^~^r
B
,

~~T~

Aleksandrs Daugavpils pilsētas prefekta
g. vecs, 1923. g. 18. janvāra raksts
ia d, 41
pareizticīga, Lst- Ns 18569, sodīts ar viņa

Tāpat

PoJija.

Ir evs
pavaUtuieks ag- 1922. g. lēmumu teNs 1869,
J as
dzīves vieta Skru- 1868, 1870 un 1978, par atraS
apr. šanos publiskā vietā piedzēJaUaaspagil-^es
rušā stāvoklī ar 160 latiem
vai l/* mēnešiem aresta.
Daugavpils apr. pr-ka 1922. g. Izpildīt lēmumu un
GeSoloms
« Reiinko,
'
7l6T'
dzīves 28, sept, liajums te 4153'IU,, paziņot.
Kīd ., Pēdējā
"ieta Krāslavas pilsēta, sodīts par uzturēšanos piero-

bežas josla bez attiecīgiem
dokumentiem ar 60 latiem vai
21 dienu aresta.
KarlineMār- Rīgas 2. iecirkņa miertiesneša
rl68 Brezovskij, 58 g. veca, 1922. g. 19. decembra raksts
716
m,
tina
Ns 1315, tiek meklēta kā Viļā
pilsone,
.Cēsu pag.
Brezovska aizbildne, kurs apsūdzēts pēc s.. 1. 581. p.
Rīgas
apriņķa 1. iec. mierd.,
Jāņa
Jānis
,
-169. Berķis
Granvaldes tiesneša 1923. g. 13. februāra
vecs,
g.
56
pagasta pilsonis , pedeja raksts Ns 162, uz s. 1. 581. p.
1. d. pamata pec miertiesneša
dzīves vieta Lambertu
1923. g. 13. febr. sprieduma
pag., Bauskas apr.
sodīts ar cietuma sodu uz
3 mēnešiem un izbēdzis no
Miķelis Mārtiņa
7170 Dāvis,
dēls, čigāns, agr. dz.
vieta Jelgavas apr. Naudītes pag. Imtu m.
Fricis Andreja
Didzž-s,
7171.
dēls, 22 g. vecs, čigāns,
dzīv. Saldū,

Skrundas

ielā Ns 2.

Zelma Andreja
7172. Erskaln,

miertiesneša kameras.
Tukuma apriņķa miertiesneša
1923 g. 30. janvāra raksts
te 225, apv. s. 1. 138. p.

stes apr.

7174. Fechtners, Oskars Emiļa

dēls, 41 g. vecs, Rīgas
pils., agrākā dzīves vieta
Bruņinieku ielā 44/46.
7175. Felds-Peltcs, Kārlis Miķeļa d., čigaas, Krievijas pavalstnieks, pieder
pie Omskas pilsētas.
7176. Grosvalds, Rūdolfs Jāņa
dēls, 24 g. vecs, Cēsu
pagasta pilsonis, pēd.
laikā dzīvojis Rūjienā,
Pasta ielā Ns 61, (pazīmes Eav zināmas).
7177. Janson, Marija
Kārja
meita, 23 g. veca, Jel-

gavas

pilsone,

agrāk

dzīv. Pernavas ielā 22.
7178. Jurevičs, Kārlis Kriša
d., 19 g. vecs, Rīgas
apr. Krappes pag. pilsonis,
pēdējā dzīves
vieta Krustpiis pilsētā.
7''9. Kaziovskis,
Jānis Jēkaba d„ 62 g. vecs,
Rozbeķu pag. pilsonis,

Pēdējā

laikā
dzīvojis
Limbažu pagasta, Drage
mājā (pazīmes nav zināmas).

Rīgas ilguma otrie gada svētki.
18. martā, kad pagāja divi gadi no
Rīgas līguma parakstīšanas dienas, Jānis

Dombskis,

bijušais poļu

Fošs Gdiņas ostā.

ton.

brutto,

No liepājas ostas tegSSuil kuft
21. martā.
Polonia, dāņu tvaikonis, 7409 reģ.
Ņujorku ar jauktu lādiņu.

ton. brutto, uz

Latvis,

ton. brutto, uz

dāņu tvaikonis, 8331 reģ.

Kopenhāgenu

ar batistu.

Varonis, iatviešu burtvaikonis, 250reģ.

ton. brutte,

uz Ventspili.

L. O. Nš 23, latviešu prāmis, 300 reģ. ton. brutto«
uz Ventspili ar akmeņu oglēm.
Sverker,

Jaunajā poļu ostā Gdiņā, kura atronas uz rietrumiem no Dancigas brīvpilsētas teritorijas, 28. un 29. aprilī
Apcietināt un nogādāt miertiesneša noturēs lielas svinības sakarā ar maršala
Foša ierašanos, kurš pa ceļam uz Varrīcība.
šavu apmeklēs šo ostu.
Sagaida, ka
starp citu Gdiņā ieradīsies republikas
prezidents Voicechovskis.
(PPB)

zviedru tvaikonis,

uz Aahusu

474 reģ.

ton.

brutto,

ar labību.

Arnold Ropke, vācu tvaikonis . 750 reģ. ton. brutto,
nz Stolpmindi ar malku.

Telegramas,
(Latvijai

teiagrala

aģenteras

ārzemju

telegramai)»

Ņujorkas ostā
Rīgā, 22. martā.
10. februārī pirmo reizi ienācis latviešu
Paziņot dzīves vietu
miertiesnesim.

Ārzemes.

kura iesniegusi viņam protestu pret franču

Paziņot dzīves vieta pārvaldes rīcību Sirijā. Delegācija sarīmeklētājam.
kojusi svinīgu gājienu pa ielām. LTA.

1 Francijas un Anglijas gaisa flotes.
Londonā, 21. martā. (Reiters.)Augšnamā šodien notika plašas debates par
tiem vai 1 mēnesi aresta.
Rīgas pils. 3, iecirkņa miert. Paziņot dzīves vietu. Anglijas un Francijas militāro gaisa flotu
nesamērību. Lords Birkenheds izteicās,
1923. g. 5. febr. raksts te 1002,
ka nevarot ticēt, ka franču tauta neskaapv. s. 1. 581. p. I. d.
toties uz savu lielo paradu Anglijai, atTukuma apriņķa miertiesneša Paziņot dzīves vietu zīs par iespējamu tādā mērā bruņoties.
Holdens aizstāvēja uzskatu, ka Anglijas
1923. g. 30. janvāra raksts miertiesnesim.
gaisa flote no valsts aizsardzības vieNs 225, apv. s. 1. 138. p.
dokļa esot nepietiekoša. Bijušais ārlietu
Valmieras apr. pr-ka 1923. g. Paziņot dzīves vietu ministrs Greijs aizrādīja, ka tik ilgi, kamēr nebūs atjaunota Eiropas tautu dro12. marta raksts Ns 8039, meklētājam.
šības sajūta, esot neizbēgama jauna brusodīts ar viņa 1922. g. 14 nov.
ņošanās sacīkste.
Jācerot, ka Francija
lēmumu Ns 10025, par šautenākšot pie atziņas, ka viņas drošība
nes turēšanu bez atļaujas.

B e r 1 i n ē, 24. martā. Saksijas landtāgs
vakar ievelējis par ministru prezidentu
ar 49 pret 38 balsīm sociāldemokrātu
Dr. Zeigneru, līdzšinējo tieslietu ministri.

Literatūra.

*

Latvijas Tirgotājs.

Saturs:

1)

Kukura.

Jānis

2)

Na 2 — 1923. g.

Bisenieks

Latvijas

—

J. A.

tirdzniecības

lī-

gumi

(Latvijas tirgotāju savienībā š. g.
15. februārī nolasīts referāts) — A. Rozentala,
3) Dancigas nozīme starp-

tautiska tirdzniecībā — Brauna. 4) Latviešu tirgotāji Vladivostokā (No mūsu

līdzstrādnieka
tālajos austrumos) —
J. Legzdiņa. 5) Par spekulāciju ar cukuru. 6) Par tirdzniecības izredzēm ar
7) Mūsu sūtniecības paballielā mērā atkarājas no draudzīgām at- Krieviju
. 8) Protestētie tirdzniecības nn
stīšana"
tiecībām
ar
Angliju.
Aviācijas
ministriPaziņot dzīvesvietu.
Rīgas pilsētas 3. iec. mierjas pārstāvis Suterlends aizrādīja, ka rūpniecības vekseļi Latvijas notāru kantiesneša 1923. g. 22. janvāra
gadījumā, ja valsts aizsardzības komi- toros par 1922. g. 9) Iz Latvijas tirgoraksts Ns 1, apv. s. 1. 209. p.
10) Uzņēmumi
teja atzīs to par vajadzīgu, bus pilnīgi tāju savienības dzīves.
pasākumi.
un
11)
Finansu
nodaļa.
LTA.
Daugavpils apriņķa priekšnieka Izpildīt lēmumu un iespējams gaisa floti pastiprināt.
12) Tirdzniecības un rūpniecības kronika
1922. g. 3. novembra lēmums paziņot.
Latvijā. 13) Ārzemes. 14) Grāmatu un
Dānijas budžets.
Ns 4656/IU, sodīts par pases
laikrakstu birža.
15) Tirgi un kursi
neiegādāšanu ar 2 latiem vai
Kopenhāgenā, 22. raartā(D.P.B.) u. t. t.
3 dienām aresta.
Dānijas folketings vakar treša lasījuma
Valmieras apriņķa priekšnieka Apcietināms un nopieņēma 1923./24. gada budžetu. PaRedaktori - K. &rou.
2. iecirkņa palīga 1923. g. sūtams meklētāja rī- redzēti 375.500.000 kronas ieņēmumu un
20. janvāra raksts te 5713 cībā.
351.750 000 kronas izdevumu. Budžeta
un 5714. apvainots sod. lik.
atlikums tā tad 23.750.000 kronas.
šim numuram 8 lapas puses.
LTA.
624. panta 1. d. un 230. p.
4. pkta pamata.

.

(Tsrpmāk

vēl.)

Administratīvā departamenta direktors J. Ieva.
Iekšējās apsardzības pārvaldes priekšnieks J. Garoziņš.

Tirdzniecība nn rūpniecība.

Valdības darbība»

Jaunās valstis.

Ministru kabineta sēde

Lietava*
Lietavas ministru prezidente
Galvanauskas
šod/en ieradies Parize, ar to Klaipēdas
jautājums nāk atkal uz dienas kartības.
Pēc sūtņu konferences lēmuma piešķirt
Klaipēdas apgabalu Lietavai, ka zināms,
tika iecelta komisija sīkāku noteikumu

1823. g. 22. martā.
PieKfit satiksnies ministra priekšiiku' ma (
aprija) visus raak-

?°S- I-

d2elzsceJievest Iatos ttn
«2os

<Urbin£leņem Boteiku«Ju* par dzelzsceļu
Pēdēja tagad nobeigusi
toi irS dienesta apģērba un nolemj izstrādāšanai.
^««dinat pārvaldes kārtībā.
savu darbu un iesniegs_ projektu abām
ieinteresētām pusēm, ka ari Klaipēdas
letn
iaB' jJj° i Pagājušā gada decembrī apgabala pārstāvjiem;
daži no tiem
avan8 u ierēdņiem Hs mēneša
domājams,
%a* *"
Nav
ieradušies.
Parizē vēl nav
JĻ apmera Pārvērst gratifikācijā.
pieprojektu
līguma
valdība
ka Lietavas
ņems bez asam debatēm.

Latvija un citas valstis.

Tirdzniecība ar Angliju.

LTA.

(Reiters)
Londonā, 21. martā.
tereja
šovakar
Naruševičs
Lietavas sūtnis
komiteja
tirdzniecības
runu apakšnama
tirdznieciskiem sakariem ar
i0D gresā
1. , star P tautiskā pretalkohola par Anglijas
Sūtnis atzīmēja, ka Anglija
1(U o/ncrtiks Kopenhāgenā no Lietavu.
^ līdz
starp
24. augustam.
ieņem otro vietu (pirmo — Vācija)
LTA.
valstīm, no kurām Lietava saņem tevedPriekšlasījumu_ noklausījās an
preces.
LTA.
Igaunijas sūtņi.
un
Latvijas

i,

Kar
1923-

Rīgas biris,

««««

miera delegā-

cijas priekšsēdētājs Rīgā, ar savu kundzi
sava nama pieņēma visus Rīgas miera
delegācijas locekļus.
Kā to ziņo Varšavas laikraksti, tad vakara līdzdalībnieki
rauta, kas turpinājās vēl tāļu pār pusnakti, ilgi sarunājās par saviem iespaidiem no Rīgas, kari atstājuši vispatīkamākās atmiņas.
(PPB.)

21. martā.

Lisa, zviedru
tvaikonis, 895 reģ.
no Solvesborgas ar balastu.

kuģis — tvaikonis .Kārtie* ar cukura
lādiņu.
Kaunā, 22. martā. Lietavas teleKontrole Vācijā.
grāfa aģentūra ziņo: 130 poļu kājnieki
Tas pats.
Parļzē, 21. martā. (Reiters.) SabieTāpat.
un 30 kavaleristi uzbruka lietavieša sargdroto sūtņu konference vakar apstiprināja posteņiem pretī Podlipku sādžai uz
ģenerāļa Noilē ziņojumu par sabiedroto austrumiem no Kopciovas. Pieci lietamilitārās kontrolkomisijas darbības atjauvieši nonāvēti un viens ievainots.
LTA.
Rīgas pilsētas 9. iecirkņa mierApcietināt un no- nošanu Vācijā.
Varšavā, 22. martā.
Laikraksti
tiesneša 1923. g. 2, februāra gādāt _ miertiesneša
Londonā, 21. martā. Franču laikziņo, ka maija beigās Poliju apmeklēs
raksts te 171, apvainots s. 1. kamerā.
raksti ziņo, ka Kemals-Paša Adanā pie- Rumānijas karalis,
lai
atbildētu uz
581. p. 1. d.
ņēmis kādu delegāciju no Antiochijas, maršala Piļsudska viziti.

dzim. 1904. g.
30. janvārī, Jaunjelgava,
Bārbeles pag. pilsone,
latviete.
7173. Filatovs, Ignats lija d., Daugavpils pilsētas prefekta
1923. g. 5. janvāra raksts
31 g. vecs, Krievijas
te 20953,
sodīts ar viņa
pavalstnieks, krievs, pa1922. g. 3. decembra lēmuma
reizticīgs, agrāka dzīves
vieta Kalkūnes _pagastā, par trokšņošanu publiska vieta
Pamusimu mājās, Ilūk- piedzērušā stāvoklī ar 100 lameita,

Paziņot dzīves vietu.

Liepājas ostā lenfikuii kuģi.

100 LatvJjaa rb{.
Amerikas doiara
Angjn mārciņa

dabūjamas dažāda biezuma, pec
darba ministra apstiprināta parauga:
.....

%—

franki . . . .
....
100 Sveic» iraiifcl
100 Zviedrijai krēma* . . .
100 Francijai

100 Norvē|ijat kttmm . . .
100 Dānijai krona* ....

100 Holandei gaide?! , . .
10000 Vādjaa markaa . . .
100 Somijai martai ....
100 Igaunijai marle»
. .
190 liti
martai

.

100 čechctlovak* *tob*8 .
100 Itālijai liras
Padomei ib|.
.....
10 krieva

.
.

Rita rfcj

Zelti aondoni) par 1 rad lira
?etta

'

Krievijai ssdrabaļ^, ļ
;
5°/3 neatkar, aiznes.. . . .
20 selta Ir. 6«/o feg. Mp. fetedi.
ķihi tiffica. ...«
>•
50 zelta h. 6°/a Riga* pila. kr.

5 09 — 5.14
23,90 — 24,14
33 80-35,04
29,45 - 30 80

94.24-S5.19

134 25 — 137,00
90,55 — 93 80

9685 — 100,75

201.00-203,03
2,25 — 2,55
13.35 — 14,35
1.47 — 1,53
52,—
50,
165
15,00 - 15,75
24.75 - 25 85
—
25,50
—
par

Irt*
^}
2,—— 2,18
~
—

100 zelta ir. 8°/c Riga* pflo. ki.
biedr. ķīlu limci ....

—

ķīia

lirsei

1) Strddnieha darba grāmatiņas.
2) Strādnieku saraksta grāmatas
(tonna Ns 51).

3) Vispārīgos strādnieku algu iilinu grfiniatūs aorma n. 521.

Pārskata un sarakstu blankas
norSrjinalanal valsts Iestādīs,
pēc

finansu

ministrijas

apstiprinātiem

paraugiem (skat. Sa gada 27./IV. .ValNs 93)
dabūjamai
dības VēstneSa'
Valsts tlooarafilā.

nilī

Muitas tarifs
. Vaid. Vēstn.* 116. num. no 26. maija;:
dabūjams

Valsts tipogrāfijas kantori,
Riga, pili Nš 1.
MuksS 50 sant.. « piesūtīšanu

54 sant.

Valsts tipogrāfijā
Rīgas

....

biedr.

Valsts tipogrāfija, Rīgas pilī, Ist. 1,

gada 23. martā.

100 Beļģija* tamJrS

10000 Polijai

lāpiliii i lizļļēfflē iem.

pilī, ist. Ns 1, dabūjamas

un gatavas

grāmatas

blankai

saskaņā ar 1921. g.

.Valdības Vēstneša* NšNš 66., 67. un 69.

Rigai biršsf komiteja» kotadjai komisiju
ptiekltēdītaļt R. Baltgailis
Zvēr. btezaa mSderii T b. S n m m ? r 1

iespiestiem noteikumiem

par

SranttitveSīDu un norēklnāsanos gaidības iestādēs.

Paziņojums.
Finansu ministrs
-apstiprinājis:

Mežu departaments

Saldus lec miertiesnesis,

9. martā

VaUstspapir^S

1923. g. pamatodamies
uz kr. pr. lik. 59*. un
846—852. p.p. meklē sekošes personas:
1) Jāni Immermani, 35 g. v. un ErTirdzniecības un rūpniecības akc.
nestu Immermani, 25 g. v, pied. pie
sab. „BaltiJa"
Lutriņu pag., Kuldīgas apr., apv. uz sod.
statūtus.
Sabiedrības
dibināšanas lik. 247. un
623. p. (kriminal akte
28. martā S. g., pulksten 12 dienā, Rīgā, Todlebena bulv. 6.
mērķi ir: a) tirdzniecība Latvijā un ār- Ns S89).
_
valstīs ar dažādām jel-un izejas vielām,
2) Andreju Martina d. Stepanu, čgans,
pusfabrikātiem, fabrikātiem
un visāda 25 g. oied. pie Kuldīgas pils,, apv. uz
veida precēm un priekšmetiem; b) iz- sod. lik. 138. p. (krim,nal. akte Ns S34).
apm. 25 verstes no Antonopoles stacijas:
postīto rūpniecības iestāžu atjaunošana
Ls 0,21 kub. pēd.
3) Ernestu Gutirida d. Sunitļ, 47 g. v.,
1) apšu klučus, apm. 19.130 kub. pēd., vērtētus
un jauno rūpniecības iestāžu dibināšana
0.21 .
5.487
čigāns, pied. pie Jelgavas pilsētas, apv.
.
.
2) ,
.
Sabiedrības dibinātāji ir Latvijas pils.: uz sod. lik. 138 p. (kriminal akte Ns 57S).
4) Fridrichu Fridricha
d. Legzdiņu
1) Rūdolfs Āboltiņš, dz. Rīgā, Nikolaja
Ls 0,36 kub. ped.
ielā Ns 33, dz 19. 2) Vladislavs Avsejs, (vecums un piederības vieta nav zināmi),
3) apšu klucis, apm 665 kub. pēd.,' vērtētus
dzīvo Rīgā, Dzirnavu ieta Nš 58, dz. 7. apv. uz sod. lik. 184. p. (kriminal akte
3) Jāzeps Avsejs, dz, Ludzas apr.^ lstras Ns 8^). _
5) Kārli Friča d. Blachinu, 15 g. v.,
pag. 4) Kārlis Gtikupeļs, dz. Rīga, Dzir4) apšu klučus, apm. 4.490 kub. pēd., vērtētus Ls 0,52 kub. pēd.
navu ielā N° 58, dz. 7. 5) Jānis Rubujs, pied. pie Aizputes pilsētas, apv. uz sod.
kam mežu departaments patur
dzivo Rīgā, Ģertrūdes
ielā th 10, dz. 16. lik. 581. p. (kriminal akte Nš S6)
Sacensība notiks mutiski un rakstiski, pie
6) Frici Pētera d. Valteri, (vecums un sev tiesību noņemt no sacensības izsludinātos apšu klučss pec saviem ieskatiem.
Sabiedrības akciju kapitāls ir 50,000
piederības vieta nav zināma),
apv. uz Sacensībā tiks pielaisti un piedāvājumi atzīti no personām, kūjas iemaksā sacenlatu liels un sadaļas 250 akcijās ā 200 1.
sod. lik 138. p. (kriminal akte Ns S48). sības komisijai 10°/o no piedāvātas sumas.
Valdes sēdeklis atrodas — Rīgā.
7) Anna Andreja m. Svan, 32. g v,
Tuvākas ziņas izsniedz Rušonu virsmežniecība un mežu d-ta mežsaimniecības
Tirdzn. u. b. nod. priekšn. A. K a c e n s. pied. pie Cieceres pag., Kuldīgas apr., dala, Rīeā, Todlebena bulv. Ns 6, dz. 8.
apv. uz sod. lik. 581. p. (kriminal akte
Revidents A. Zalpeters.
Mežu
Nš 172).
Paziņojums.
Visas iestādes un
personas, kuram
pieFinansu ministrs 1923. g. 17. martā ap- meklējamās personas, vai viņām
*
stiprinājis akc. sab. Risas tvaika eļļas derošu mantu atrašanās vieta būtu zināma, (ūtrupē) 27. martā 1923. ļ., pulksten 11 dienā, dažādas gatavas un negatavas
tiek jūgtas, par to paziņot miertiesnesim
spiestuves, senāk
Saldū, vai tuvākai
policijas
iestādei,
meklējamās
Annas
Svans
atrašanas
kuras atrodas dzelzsceļu galvenās darbnicās, Rīgā (Feniksa) Pēterpils šosejā J* 14.
ziņas un
gadījuma, viņa apciefinājama
un nosū- Gatavas mašinas varēs pirkt ari atsevišķiem
kompleksiem. Tuvākas
dib. 1896. g, grozītos statūtus, saskaņa tama
2 __
miertiesnesim
Saldū, bet viņas torga noteikumus var saņemt darbnīcas (Feniksā) no pīkst. 10—2.
ar kurjera sabiedrība: a) turpmāk saukmanta ņemama aizgādnības pārvaldīšanā.
sies „a./sab. Rīgas eļjas spiestuve, senāk
Saldū, 17. martā 1923. g.
.Vm. Hartman", un b) atstājot līdzšinējo
Miertiesnesis v. J. T r e i 1 i b s.
dibināšanas mērķi, piemēro savu darbību
Sekretārs (paraksts).
4. aprīli 1923. 8-, uz krāsošanas meterialiem.
vietējiem apstākļiem un statūtus Latvijas
,
,
.
, būvapkalumiem un piederumiem.
5,
likumiem.
5.
,' ?", >. Sematora skritulišiem 6000 kmpl.
Sabiedrības
1,800 000 kr. rbj. lielais
7.
,
»
,
, svina caurulēm, priekš ūdensvadiem 425 mtr.
pamata kapitāls noteikts uz 120,000 lat.
9.
»
, Kaļamo dzelzi, I. un II. labuma un stīpu dzelzi.
Ar šo tiek darīts zināms vispārīgai
un sadaļas 12,000 akcijās, pa 10 latu
Tuvākas
ziņas
izsniedz
dzelzsceļu
2
virsvaldē, ist. 122a, no pīkst. 12—14.
katra , Valdes sēdeklis atrodas Rīgā.
interesenta ievērībai, ka 18 apriti š. 8.
pulksten
10-os
no
rīta,
Tirdzn. un b. n. pr. p. V. Gailīts.
Revidents A. Zalpeters.

pārdos sacensībā

I. Rušonu virsmežniecībasZeienpoSes novadā

II.

Rabskajas sādžas uz Rasnis ezera:

Pie

III. Pie Antonopoles stadjas:

ielā

vētījamas mašinas un to daļas,

„Vm. Hartman",

Dzelzsceļu virsvalde 23? konkurences:

Sludinājums.

ii
i
j
i
i
!
,
Utsn fli
Mgaa apgabali 3. civihodaļs,
iflekaņā

ar

civ. prec, IK.

1958. p.

m

lo paziņo, ka 4. aprīli 1923. g„ atsētās
sadaļas

atklātā
tiesas
i?de
nolasīs
1. septembrī
1915. «., Rīgā mirušā
3ēņa Andreja dēla Bersmaņa un ta
sievas, 6. martā 1917. g., Rīgā mirušās
Lizes Bergman, dzim. Janscn, notarielo

testamentu.
Rīgā, 21. martā

Rīgas apriņķa valsts zemju Inspekcijas Dzelzsceļu virsvalde konkurences
12. aprll! 1923. g, uz papiru, indigo, kopējamo — 50000 loksnes.
kanciejā - Rīga, Rnanova Ielā Sr. 2i 14.
,
, , bencinu 1000 kg.
tiks Iznomāti

14.

= atklāta vairāksolīšanā =

19.

sekeii n©mas
objekti s

1) Mālpils

muižas

.Lejas* augļu dārzs

— Mābils pag.;
2) Aderkašu
muižas
dārzs — Aderkašu

.Jaunais*

14.

,

Tuvākas

gredzeniem

,

126 gab.,
2

ziņas izsniedz dzelzsceļu virsvaldes istabā N; 122a no pīkst.

12—14.

no . 50-71 cmtaSV'iel
pejama mašina , l iat„V »C
rēšanas
mašna 5 - nas M
1 rokas dzirnaviņas
iT M
prese . 1 tecele l
burtu P!a*
tukšas krāsu dozes K
s tf
skārds, 14 pudu stīpu
^i
krāsniņas, 1 cepeša J^'' 2 :
gāzes lampu cilindri 5. Tt *
100 gab. liras, 767 mi'N
krāsas, 495 MegJL.'Vļ .
6 p lupatas , 434 mārc.
gr7m S
Tuvākas ziņas
valsta*
msV*m spjj
pulkst. no 9-4

,

imiMim

27. martā

1923» fj.pulksten

11

dienā,

Ventspils

virs-

Vias aoiiiiļa valde

došanas dienā uz vietas.
Tiesu prlstavs

A. Mežaraups.

fiihliii

Citi Miii Md. Vscoulbenes muižas traktieri.
9.Rēzeknes kājnieku pulks

skaitot no 23. apriļa līdz 31. decembrim
1923. gadam.
Torgu dalībniekiem jāiemaksā 500 latu
drošības naudas. Rakstiski
piesolījumi
slēgtas
aploksnēs
ar uzrakstu:
.uz
28. marta 1923. S-, pulksten 10 rīta, Vecgulbenes
mulžss traktlet/a konpulka štābā, Rēzeknfi, Viļānu Ielā 21, kurenci 28. martā 1923. s.", iesniedzami
līdz 28. martam pikst. 11 dienā, Valkas
apriņķa valde. Tuvākas ziņas apriņķa
valdas kenclejā, darbdienās no pulksten
9 līdz 15.
Iepriekšējam
nomniekam
nekādas
=====
priekšrocības netiek dotas.
J6 3136.

Izdos

Darba i^liļ i
vajadzi

piegādāšanu

pulka vajadzī-

bām par laiku no 1. aprija līdz

30. maijam 1923. gadam.
Lūgumi, dēļ pielaišanas solīšanā, samaksāti ar attiecīgu zīmognodokli, līdz
ar drošības naudu LsSCO, —, iesniedzami
komisijas priekšsēdētājam
līdz pulksten
10., torgu dienā.
Nš 13849.
Tuvāki
noteikumi
dabūjami
turpat
katru dienu, izņemot svinamās.

pol. 10. iec. - priekšnieks

E. Sevi t es,

9. aprīli i. g., pulksten
11 dienā, pārdos

vairāksolīšanā
ielā Nš 12, dz. 8, Pēterim
Krišjāņa d. Eichenbergam piederošas
mēbeles, ka:
gultas, galdus, skapjus,
nodokļa
plauktus un t. t., dēļ traktiera
piedzīšanas Rīgas pilsētas valdes tiidzn.
nodaļai par laba.
Rīgā, 19 martā 1923. g.
Priekšnieks E. 5 e v i t c s.
3
Trīsvienības

Mii SļipSiSfflf.
Uz Liepājus biržas bankas
statūtu 40.. 41. un 59 §§ pamata, šīs
bankas likvidācijas komisija ar šo lūdz

Liepājas biržas biedrības biedrus neatteikties ierasties pirmdien, 16. aprīli
1923. 3, pulksten 1 dienā, uz

pilnu
biržas

sapulci

augšējās

telpās.

Dienas kārtība.
1) Liepājas biržas bankas likvidācijas
komisijas zigojums.
2) Pārskata apstiprināšana.
Liepājā, 15. martā 1923. g.

Ādažu pag. valde
par nederīgu
ka nozaudētu,
izd. no viņas 20. novembrī 1922. g., zem
1* 24, protokola nerakitu uz Stapriņu
mčjrs Jana Krēsliņa vārdu, par 2330 kub.

inženiers

Kandidātus

lūdz

pieteikties

,„ a,
12 diena, Buvvalde, 1. Ķēniņa

valde.

ar

rakstiski,

līdz

ielā Nš 5. ist. 78.

28.

martam i. s..

pulksten

Valkas p ilsētas valde

telpas centri

p&ac

SS^SteSS
Leepajas - Alzpctes dzelmgļa

*bji

paziņo, ka

akcionāru karte

ģeneralsapu
tiek sasaukta uz 28. aprīli 1953
Pīkst. 12. dienā , valdes telpās
Ua

m

Preiu iela Nr. 2.

45. statūtu paragraiā minētās
un dokumenti, kuri apliecini
īpašumu, tiks pieņemti ņmu
14. apiilim š. g. un 33. un 45.
patagrafos minētās pilnvaras , ktn
tiesību piedalīties apspriešanās n
sapu'cē, tiks pieņemtas līdz 21
š. g katru dienu, izņemot w
un svinamas dienas, no pulkst.
I dienā.
Dienas
1.

kīrtibi:

1922. gada pārskata caurskata

ka ari lēmumi s
sakarā stšraSa

2. Valdes ziņojums par dzelzKfķ
vokli.
3. Kreditņemšanfis
atļauj! pi»
personām un privātu un taM
4. Direkcijas loctkļ'i vēiēšam.
Gadījumā,
ja statūtos put
akcionāru skaits augsrn.ir.eti sapīki
būtu ieradies, tad š. g. 12. maiji,
pašu laiku, tais pašās telpēs, notu

otra .aktam M

ar to pašu dienas kārtību, kura tā
katrā ziņā pilntiesīga.
Akcijas jāpieteic līdz 5. maijai
un pilnvaras ja esniedz lidz 9. t
5. g. pārvaldē, katm dienu w «
10—1 dienā, izņemot svētdiena
3
svētku dienas
J"

loeralBuip iestādes ik*

..Vērmaņa park

tRsphftV »l

notiks sestdien. 14. aP'™ »^
pīkst. 5 p.p. lastāde» um*
Dienas kārtība:
1. Gada pārskats par l»"*'
2. Reviziļas komisijas iWm

izdos

mazāksolīšanā

Jaunceļamās pamatskolas elektrības Instalācijas
darbos.
dienā

RakSt 'P' edāva JJāiesniedz pilsētas

valdei līdz pulksten 12 torga

Torgu dalībniekiem jāiemaksā 100 latu drošības
Tuvāki noteikumi dabūjami pilsētas valdē.

Valsts Ierēdņa sanctorljal
vajadzīgs

svaigs piens,
apmēram 20 stopu dienā.
Ar piedāvājumiem gtiesties pie sanatorijas saimniecības pārziņa Majoru
muižā, Majoros.

Uves pag. valde
izsludina par nozaudētu

un

tamdēļ neder gu Latvijas
pasi, Izdotu no Brambergas pag. valdes. 31. martā 1920. g
zem Nš 102, uz Kārļa Jāņa d. Krastlņa v
Iespiests

valsts tipograiijā.

naudas
i

Alojas

II

j$ 431

p. p. Sk.

31. decembrī 1922. g. sarīkotās mantu
«lozes vinnesti izņemami skolā divu
nedēļu lalkfi. pēc šī sludin. izsludinās,
dienas .Valdības Vēstnesī*.
Pēc min.
termiņa neizņemtie vinnesti
skaitīsies

kā ziedoti skolai.

Skolas padome.
Kign» aeja ap!. pr.tKSMscKs tzsiuaiin
par
nederīga nozaudēto kara klausības
apliecību zem Nš 6182. izdotu no 5. Cēsu
kajn. pulka komand. uz kar. Jāņa Jāņa
d. finiera vārda.

Pāzaadēfa ieSTžSsr.arš
R o b. K r a s t i
nederīga.
r

priekšā stādīt.

1923.
Rīgā, 22. martā

ļļļ(

kartei*
ka bankas treša

28. martā 1923. gadā,

izsludina

pēd. buvmateria'u izsniegšanu.
Pagasta

^

gas

augstskolas izglītību,
galvenā kārtā centralapkurināēanas ietaišu un
,, u
3. Vēl Ēšana.
pumpju staciju pārraudzībai.
4. Aktiva pārvē rtēšana *»p
Tekoši jautājumi.
.^
2. remontmeistars pie ielu un tiltu uzturēšanas 5. Dēļ
balstiesības iegnto»» S
kv.su **
akciju
ar, deponēto
darbiem un
uzaicināti savas atajM '«^
7. *fi»
3. zīmētājs būvbirojā.
kvītes direkcijai līdi

atklātā mazfiksolīšanS,
2000 pudu =

sipilp ga|as

Rīgas

i Pilsētas būvvaldei

1. mašīnu

i..

tālumiem.

Nītaures pag.;
atskaņā ar civ. proc lik. 1358. p. ei 2o
mežniecības kanciejā, Ventspilī, sekoēus materiālus:
muižas .Līča" krogs —
paiiņo, ka 4. apriti
1923. g. minētās 6) Taurupes
Aderkašu pag.
1. uz Kustēs un Asara laukumiem, Ventspilī, apmēram 6/4 standartu
acdaļas __ atklātā
fe&ss
sēde
nolasīs
brāķa plankas un dēļus
...
. . . . ā Ls 37
24. maijā 1919. g., Rīgā mirušā Kasta
Sīkākas ziņas pjr iznomājamiem obun Kāna laukumiem, Ventspilī, 12 gab. tukšas
IV. rajona kanciejā, 2. uz Kustēs, Asara
(Gustava) Pus mutisko testamenta.
jektļem dabūjamas
eļļas mucas
1
. . . ā
„
Rigi, 21. martā 1923. g. L.Nš 1496/23 Rīga, Romanova Iela J* 24, dz. 6.
3. uz Kāna laukuma, Ventspilī, vienu platdibeņa laivu, vērtībā
4
Valsts
zemju
4.
rajona
Priekšsēd. v. A. V e i d n e r s.
Torgi notiks mutiski un rakstiski, pie kam torgos tiks pielaisti un piepārzinis E A1 b e r i n g s.
Sekretsrs A. Kalve,
dāvājumi atzīti no personām,
kuras
iemaksās
torgu komisijai
10/o no piedāvātas sumas.
Latgales apgabali. 5. iec.
Tuvākas ziņas izsniedz virsmežniecības kanciejā, Ventspilī, 12. martā
tiesu prlstavs paziņo, ka saskaņā ar
1923. g.
nš 1916.
tiesas spriečurru
10. aprllt š. 8, pulkst.
iznomās otrreiz uz jaunism noteikumiem
i
Ventspils virsmežniecība.
11 dienā, Tarechovas ciemā, Posiņas
28. martā 1923. g, pulksten 11 dienā,
pagastā, Ludzas apr., i z p ā r d o s Kārļa
Valkā, apriņķa valdes telpās,
Podnieka kustamo mantu, sastāvošu no
dažādām veikala precēm, novērtētu par
100,400 r.
Izzināt sarakstu, novērtējumu, ka arī
vajadzīgi:
apskatīt pārdodamo
mantu, varēs pār-

jauktos torgos

>'2
"

apstiprināšana
gada pārskatu

pantos torgos

augļu

Priekšsēd. v. A. V e i d n e r s.

?Risas

.

Ventspils virsmežniecība

pag.;
— augļu

1923, g. L. Nš 1751/23. 3) Annas muižas
dšrzs —
Ķe£u pag.;
4) .Plāteres-Madlienas" , .Skuju* krogs
Sekretārs A. Kaive.
— Plāteres pag.;
apgabali. 3. civilnodaļa, 5) Nītaures muižas .Lielais* krogs —

mīksta čuguna trumuļiem virzuļa
kopsvarā apm. 33000 kg.
... darba rīku, tērauda 2600 kg.
... karbīdu 3000 kg.
,

£, ļ*ļ*
*

vairāksolišan

departaments.

Dzelzsceļu virsvalde pārdos solīšos atklātos torsos

Maskavas

ņ a vārda; uzskatama

kā

sa^

s!^

'-"

telpas.

kārtība;
Dienas ^"'
un ^
1) Sapulces atklāšana
binieku vēlēšanas.
2) Bankas pārvalde*
un revizijas korms

l«2.R.«i«b un df %» I*
aa
3) Da;bibas plāna

apstiprināšana.
4) Statūtu grozīs^ ? u
5) Pārvaldes IcceKļu

i,ttf #

vēlēšanas.
"!' <?
un -riekS*
pn^%
6) Ierosinājumi
^

^^"TSe^ļ^.fļ
izdota

14. mā jāJg$.P/J

vārda, noRigiskg^^ļ
par

glābisai»1 aod" jdeI
w^
ka n

^^
*^^^^^^
Elejas P;L ,
untieksķaitUa

izsludina par **f%. ,
no Bukaišu P*S. g34 ,
1921. g, /«» {?.«* «t*
m.
F.iča
teikta par zudu^-

Ka*™»'

f.'C^'"

'

mm

——

~

,halt 3. civilnodaļa, Rīgas apgabali reģistr. noda|a

nz civ. proc lik. 1460". p. pamata paziņo, ka saskaņā ar apgabaltiesas administratīvās nod. lēmumu 1923. g. 28 feb1^"vehS. draudzē mirušā
ruāri kooperatīva sabiedrība
fi. °^!Le\T . Amše", Lejas pag.,
.BolderajasUstj-Dvinskas
(Daagavgrīvas) pārtikas
#? *fēkab« dēla Lleplpa
biedrība*
pārreģistrēta zem jauna
, un uzaicina, kam
noJ "ifit, mantojams
*»™
ar saukuma: ,.Bolderajas-Daugavgrivas pavai sakara
ir atklāts
t 'jiunu
'mantiniekiem, legāla- tērētāju biedrība", kā ari reģistrēti sa* * lafei
kreditoriem biedrības grozītie statūti, knri
» ""'^deikomisarijiem,
pieņemti
pilnvaroto
tiesības minēta. biedrības
sapulcē
1922 g
<*T t Pieteikt šīs
15.
oktobrī.
skaitot
no
šī
* 1 lein mēneša laikā,
Sabiedrības
valdes sēdeklis atrodas
*^ :;,,ma i espiešanas dienas.
Daugavgrīvā.
savas tiesības
ifS, personas
°
nepieteiks, tad
Priekša, v. E. Bftte.
i
«rMiātennlņS
Sekretāra o I. OŠ»
zaudeiušas.
"** .tas kā šis tiesības
2014. un
™
***S
fc 2011.,
1918. g.
«t °.«.ta neziņo, ks pēc

'*!£i- «°~

I953 - g> * 1588
A. Ka ers.
v. A. Veida

priekšsēdētāja
prieKM^J jekretars

1 v e.

rr^^bair?. civilnodaļa
lik. 2011.. 2014. un 2019.
1
aV lies
paziņo ka Pēc 1921. g
Sf
p
?
Anglija, mi?i oktobrī Hartlepoola,
ji jūrnieka Jūlija Eduarda Jāņa dēla
atklāts
mantoir
Tfe 'dTrfa
Li, un uzaicina, kam ir uz šo mantoar to tiesības kā
t o vai sakarā
HdeikomisaJZtiniekiem. iegatarijiem
Sfli , kreditoriem un t. t., pieteikt šīs
sešu mēnešu
«Stās minētai tiesai
ļļļkī, skaitot no šī sludinājuma iespie-

p

ļ&ts dienas.

!

ja minētās personas savas tiesības
tad
uzrādītā termiņa nepieteiks
^
tiesības zaudējušas
Jjņis atzīs kā šīs
j&ā, 28. februārī 1923. g. J® 1133
Priekšsēd. v. A. B1 u m e n t a 1 s.

atfi

(

Sekretārs

A. Kalve.

Riflas apgabali reģistr. nodaļa
r»x

civ.
proc. lik. 1460». p. pamata
paaiņo, ka saskaņa
ar apgabaltiesa»
administratīvās nodaļas lēmumu 1923. $»
28. februārī reģistrēta bezpeļņas biedrība
zem nosaukuma: .Vispārīgā ebreju vecāka savienība*.
Biedrības valdes sēdeklis
attoda*

Rīga.

Priekšsēd. v. E. Eitte.
Sekretāra p. J. OSs.

Rīgas apgabali reģistr. nodaļa
uz civ. proc. lik.

1460". p. pamata

ziņo, ka saskaņa

ar apgabaltiesas admi-

pa-

nistratīvās
nodaļas lēmumu
1923. g.
28 februāri
reģistrēta
kooperatīva
sabiedrība zem nosaukuma:
.Aiviekstes

linkopības sabiedrība".
Sabiedrības
valdes sēdeklia atrodas
Saikavas pagastā.
Priekšsēd. v. E. Bitte.
Sekretāra p. J Ota.

Rīgas apgabali 3. civilnodaļa

Liepājas apgabaltiesa,

M civ. ties. lik. 2011., 2014. nn 2019.
op. pamata paziņo, ka pēc '1922. jg.
16. aprīli Valmierā miruša Vecbrenguļu

saskaņā ar savu lēmumu 1923. g. 1. martā
uz
Andreja Vilhelma BUimberga
lūgumu, uz civ. proc. lik. 2083. un 2084.
p.
p.
un
18. marta
1920. gada

Je. Sprennes" mājas īpašnieka Kārla
B r a n d t a
ir
atļaba dēla
klāts mantojums, un uzaicina, kam ir uz
jo mantojumu, vai sakarā ar to tiesības

Liepājas apgabaltiesa

Saukas pag. valde izsludina par nederīgu, ka nozaudētu, iekšz. pasi, izd.
26. februāri
no šīs pag. valdes 1920. g. 15 maijā
un pamatojoties uz 18. marta
zem Nš 240, uz pils. Pētera Niķeļa d.
likumu un civ. pr. lik. 2083. un
Rubeņa y.
517
p. uzaicina obligācijas turētāju
par 6000 r. no barona
Kurcuma pag valde,
Ilūkstes apr.,
Emiļa
d. Klopmana uz Adelas Teo- izsludina par nederīgu zirga
pasi
zem
dora m. Klopman,
dzim. Fitingof
vār- J* 173, ļzd. no šīs pag. valdes 1921. g.
da un 12. nov. 1803 g., cedēta uz uz17. maija uz Ādama Micbaila d. Vundradītajā vārda, pārgājuša Lui Hiršmana rovina v., kura pieteikta kā pazaudēta.
īpašuma nostiprināta
uz Terēzei Franča
3aun.āles pag. valde izsludina par
m. Biler, dzim. Dovjat
piederošas
nekust, mantas Kuldīgā zem krep. Ns 56, nederīgu, ka nozaudētu, no šis pag. valdes 1922. g. 24. augustā zem >* 633,
mēneša laikā, skaitot no sludin. iespieuz Pētera
Voldemāra
Pētera d. Oūtšanas dienas, ierasties
tiesā līdzņemot maiča
v, izd. Latv. iekšzemes pasi.
minēto obligāciju deļ iemaksāto Ls.
84.02,
i. i., parada ar procentem saņemšanas.
Elejas policijas pr-ks
Pie kam tiek aizrādīts, ka pēc minētā
izsludina par nederīgu Latv. pasi, izd.
termiņa notecēšanas, ari obligācijas tuzem N? 409,
rētajā
neierašanās
gadījumā, parādu no Platones pag. valdes
uz
pils. Amālijas
Jēkaba m. Bālam,
atzīs
par
samaksātu, piešķirot
lūdzējai tiesību pieprasīt
dzim. Mežiņš vārda, kura pieteikta par
parāda
izdzēšanu
nozudušu.
694
iz zemes gramstām.

saskaņā
1923. g.,
1920- g.
2084. p.
kua izd.
Fridricha

ar

savu

lēmumu

Liepājā, 3. martā 1923. g.

J>&3811/23

Priekšsēd. b. V. Bīnenštams.
Sekretārs A. Kasperovičs.

Liepājas apgabaltiesa,
saskaņā ar savu lēmumu no 1. marta
1923. g. un pamatojoties uz 18. marta
1920. g. likuma un civ. proc. lik. 2083.
un 2084. p. uzaicina obligācijas turētāju,
kūja izdota
par 5100 rub. uz Donas
zemes
bankas
vārda
un
15. okt.
1912. g. nostiprināta uz Fricim Anša d.
Gailim pieder, nekust, mantas Ventspils
apriņķa,
Zlēkas
pagastā
.Bille*
māju zem
kreposta Nš 1374,
—
viena
mēneša
laikā,
skaitot no sludinājuma
iespiešanas dienas,
ierasties
tiesā līdzņemot
minēto obligāciju.
Pie kam tiek aizrādīts,
ka pēc minētā termiņa notecēšanas, ari obligācijas turētajā neierašanās gadījumā, paradu atzīs par samaksātu, piešķirot
lū
dzejiem tiesību pieprasīt parāda
izdzēšanu iz zemes grāmatām.
J&ŪG81/23
Liepājā, 2. martā 1923. g.
Priekšsēd. b. V. Bienenštams.
Sekretārs A. Kasperovičs.

iizpfltts apr. pr-ka i. iii. palīgs

par

nederīgu

nozaudēt»

kara kl. apliecību, izdotu no Daugavpils kāja apr. pr-ka
1921. g. 16. aug.
zem Ns 4790 uz Pētera Jāņa d. Rassiņa
vārda, kura pieteikta par pazaudētu.

Rīgas jūrmalas policijas pr-ks

Kaites iecirkņa policijas pr-ks

ļ

Pazaudēta s^K ss*££
Stukmaņu policijas priekšnieks

Ant

717

lauskas apriņķa prjefcmieka iaL I. Ik.
izsludina
par
nederīgu, ka nozaudētu,
atvaļin. apliecību
uz Kārļa Matīsa d.
Zariņa vārda, izd.
no Rīgas kara apr.
pr-ka

4. aprilī

1921. g.

zem Nš 11013.

Mina api. priekšnieka pailgs I. Iet.
izsludina par
nozaudētu
kara
kļaus,
apliecību, izd. no bij. 13. Tukuma
kājn. puika
km-ra
zem Nš 1174 uz
Kurta Anšad. Ergela vārda, kuru skaitīt
par nederīgu.
1879

Rīgas prefektūra
izsludina

par nederīgu,
kā nozaudētu
15. sept.
personas
apl. Nš 826, izd.
1920. g. uz 7. pol. iec. vec. kārtībnieka
Pētera Egles v.
856

Daugavpils

prefektūra

izsludina par nederīgu nozaudētu Latv. izsludina
par
nederīgu
Latvi} ss pasi
iekšz. pasi, izd.
1920. g. 2. februārī
1* 43820, izdotu no Rīgas 3. pol. iec.
Sloka, zem Ns 967 uz Emīlijas Friča m. pr-ka uz
Bertas Jāņa m. Čuda vārda,
Banis. dz. Linge vārda.
9502 kura pieteikta par nozaudētu.

litgaiu ajiija aiti& i. dHtafaia,

i a.

vārda.

Daugavpils apr. priekšnieka pal. II. iec

izsludina

-"»W2L.° B 'IUdinā|U,Ba

«kretara

nederīgu,

personas

jūrmalas policijas pr-ks

Mpils apikļta pi-ka palīgi 2. iet.

atrodas

par

pieteikto
par
apliecību, izd. no
Ukru pag. valdes . 20. aprilī
1922. g.
zem Nš 738 nz Ievas Paviļā m. Savickij

nozaudētu

izsludina par nederīgu nozaudētu iekšRīgas
zemes pasi, izd. no Kuldīgas apr. pr-ka
izsludina
par nederīgu, kā nozaudētu
1. iec. palīga zem Nš 1760 uz JēKaba
iekšz. Latv, pasi, izd. no Rīgas 8. iec.
Pētera d. Jekabsona vārda.
786
pol. pr-ka zem Nš 31072 uz Paulines
Kriša m. Major, d.-drn Roštein, vārda.

Madlienas iec. policijas pr-ks

v ^SS^

Jelgavas DPrTpīkulālīgj I. iec
izsludina

Rīgas: jūrmalas policijas pr-Ks

Jelgavasapr. pr-ka pal. I. iec.

?^ -»^*2.1* °- pBmat p*
"
.
Utt mtm

zsludina par nederīgu nozaudētu iekšz,
Latv. pasi, izdotu Dubultos zem Nl 4952
uz Andreja Jāņa d. Feldberga vārda.

izsludina par nederīgu, ka nozaudētu
iekšz. pasi zem Nš 378, izd. no Lažas
pag. valdes uz Līzes Indriķa m. Saulīt izsludina par nederīgu nozaudēto iekšz.
vārda.
1813 Latv. pasi, izd. Dubultos, zem Nš 2449
Aizputes apr. pr-ka I. iec. palīgs uz Lizetes Almas Anša m. Vitiņ v.

likuma pamata uzaicina obligac. turētāju,
kura izdota par 3,000 rbļ. uz Vilhelma
Christiana Fridricha Heinricha
d. Getša
jtā mantiniekiem, Iegatarijiem, fideikomivārda un 20. oktobrī 1912._g. zem žum.
Jelgavas apr. pr-ka pal. I. iec.
jariļiem, kreditoriem
un t. t., pieteikt Nš 1721 nostip. uz Andrejam
Vilhelizsludina par nederīgu, kā pieteiktupar
Šī tiesibas _ minētai tiesai s e šu _ m ē - mam
Andreja
dēlam
B1 u m b e r nozaudētu, Latv. pasi, izdotu no Bēnes
g a m piederošas
nekustamas
adu laika, skaitot no šī sludinājuma
manpag. valdes 15. aprīlī
1920. g. zem
iespiešanas dienas.
tas _ Liepāja
zem kreposta
Nē 3233,
Nš 78 uz Matildes
Jāņa m. Skcdrevica
Ja minētās _ personas savas tiesības mēneša
laikā,
skaitot
no
sluifšjjaa apgabali reģistr.. tmda(a vārda.
723
sigšā uzrādītā termiņā nepieteiks, tad dinājuma iespiešanas dienas, ierasties «s civ. proc. lik.
1460. p. pamata
rijas atzīs kā šīs tiesības zaudējušas.
tiesa, _ līdzņemot min. obligāciju dēļ iear
apgabaltiesas
paziņo, ka saskaņā
maksāto
Ls 52, t. i. paržda ar proRīgā, 28. februāri 1923. g. Nš 1263
administratīvās nodaļas lēmumu 1923. g
centem saņemšanas.
izsludina par
nederīgu, ka pieteiktu
28. februāri reģistrēta bezpeļņas biedrība
Priekšsēd. v A. B1 u m e n t a 1s.
par nozaudētu zirga pasi, izd. no Ukru
Pie
kam
tiek
aizrādīts,
ka
pēc
Sekretārs A. Kalve
zem nosaukuma:
Latvieša stenografijas
1921. g.
pag. valdes
14. decembri
minēta
termiņa
notecēšanas,
arī biedrība
.Roze".
zem Ne 161 uz Viļā Viļā d. Rošteina
turētāja
neierašanās
gaRīgas apgabaltiesas 3. civifn. obligācijas
B<edribaa
valdes
sēdeklis atrodas vārda.
716
«civ. ties.lik. 2011., 2014.un 2019. p.p. dījumā,
parādu
atzīs
par
saRīgā.
piešķirot . lūdzējam
ooaata paziņo, ks pēc 1921. gadā maksātu,
tiesību
Priekšsēd. v. E. Bitte.
17. jūlijā Lejasciemā
parāda
izdzēšanu iz
zeSekretāra p, J. O i a.
«Janušu* mājas pieprasīt
izsludina
par
īpašnieka mirušā Friča Sīaiaņa dēla mes grāmatām.
Rīgas
apr.,
nederīgu,
kā nozaudētu ārvalstnieka
gada person.
Magazīna, Ir atklāts mantojuus
Liepājā, 5. martā 1923. g. Ak.N*493/23.
Latgales apgabaltiesas,
m Uiiicin*,, kam ir «z 5o mantojumu
apliecību
zem Ns 179/870, izd. no
Priekšsēdētāja b. V. Binenštams.
Daugavpils apr., 5. iec. miertiesn. Ludzas apr. pr-ka uz Staņislava Vikenvil sakarā ar to tiesības kā mantinieSekretārs A. Kasperovičs.
1079
kiem, Iegatarijiem ,
pamatodamies
uz
1239. p. X. sēj. tija d. Zinkeviča vārda.
fideikoraiasrljiem
kreditoriem un t. t., pieteikt šīs tiesības
un 1401. p. civ pr. lik. uzaicina 6. jūLiepājas apgabala tiesa,
minētai tiesai sešu mēnešu laikā, skaitot
nijā 1894. g. mirušā Preiļu pilsoņa
saskaņā
ar savu lēmumu no 1. marta
ao ii sludinājuma iespiešanas dienas.
Pētera Stepana
d. Utana
(tas pats
1923. g. un pamatojoties uz
18. marta
izsludina
par nederīgu nozaudētu ka ja
Ja minētās personas saviM tiesības
Utinaus, tas pats Vutinaus) mantiniekus
1920.
g.
likumu
un
civ.
proc.
lik.
2083.
izd. 1920. g. 12. aug.
«gM tarādītā termiņā nepieteiks, tad
pieteikt savas mantojuma
tiesības uz kl. apliecību,
un 208%. p. p., uzaicina obligāciju tu«?ai atzīs kā šis tiesības zaudējušas.
nelaiķa atstāto Ljvovkas viensētā Preiļu zem Nš 4893 no Ventspils kara apr.
rētājus, kuras izdotas 1) par 10000 rbļ.
pr-ka Valieram Jāņa d. Sneidratam.
Rigā, 28. februāri 1923. g. N» 1044
un 2) 3700 rbļ.
pirmvertības
lielumā, pag. mantojumu augšminēt. miertiesnes.
skaitot
no šī
sešu
mēnešu
laikā,
Alūksnes iec. polic. priekšnieks
tagad atlikuma suma 2000 ibj lieluma
Ptltklsēd. v. A. V e i d n e r a.
sludinājuma iespiešanas
dienas .Vaid.
,
Sekretārs A. K s I v ir.
uz 1) Liepājas krāj-aizdevu
kases
un
izsludina par nederīgu no viņa izdoto
Vēsta."
2) Pāvila (Pinkusa) Aizika
d._ RabinoLatvijas iekšzemes pasi zem Nš 901,
Rīgas apgabaltiesas 3. civilnod. vica vārda, cedētas uz uzrādīt»ja
Miertiesnesis
(paraksts).
_ vārda
10. jul. 1920. g. uz Austras Rūdolfa m.
E. ŠnobeJa rokas
un
Petak vārda.
1667
" <*v. ties. lik. 2011.. 2014. un 2019 un pārgājuse
P- !> pamata paziņo , ka pēc 1917.
1) 1896. g. 3. aprīlī zem žurn. Ka 258
f.
«novembri Tilzrtē (Vācijā) mirušās un 2) 1901. g. 13. oktobrī
zem žurn.
ar šo paziņo vispārībai, ka 1922. g.
bju Katrines Hermaņa m. Gaver, dz. >fe 1267 nostiprinātas uz Feigai Faika
Rēzeknes apr., izsludina par nederīgu, ka
2. februāri mirušāllukstes apriņķa, Pro«•Benboj, fr atklāts mantojums, nn m. Koblenc, dzim. _ Jokton
piederošas
ties pag. piederīga Antona Andreja d. uozaudētu, iekšz. pasi, izdotu no Rē™wna personas, kam ir
krep.
Mi
nekust, mantas Liepājā zem
467,
uz šo mantonotarielais
testam., ar kufu zeknes pils. polic. pika 8. nov. 1921 .g
laikā, Kor&aka
sešu
mēnešu
nekustama
manta zem Nš 6565, uz Lonijas Jaņam. Meijer
ji« u ?akarS " t0 ^des tiesības, skaitot
testatora
kust.
un
«
no
sludinājuma
iespiešanas novēlēta Antonam Antona d. un Osipam vārda.
«"«niekiem, iegatarijiem, fideikomi1080
dienas, ierasties tiesā, līdzņemot minēDominika d. Korsakiem, ar apgabaltieESSf' koriem n. t t., pieteikt šīs
£«Ms sešu mēneša
to
oblig.
laikā minētai
Stukmaņu lec. pollc pr-ks
sas 1923. g. 10. janvāra lēmumu apstipPie kam tiek aizrādīts, ka pēe minēta
rināts un izd. mantinieka Osipa Korsaka izsludina
par
nederīgu, kā nozaudētu,
termiņa notecēšanas, ari _ obligac. turēaizbiidņam Oomenikam Kantniekam.
iekšlietu ministr. ksragusteVņu un bēgļu
Ja minējās
tāju
neierašanās
parādu
atzīs
gadijuma,
personas savas Hesība»
Daug«vp.,26.rebr.l923.g.
Ofe49a/23 nodaļas Rēzeknē 1923. g. 3. janv. izd.
piešķirot lūdzējai tie^/«dita termi ņā nepieteiks, tad par samaksātu,
uz
Josifa
i*Sb «M
apliec. Nš 101326/16040,
izdzēšanu
iz
Priekšsēdētāja v. (paraksts).
sību
pieprasīt
parāda
ka Šis tiesības zaudējušas,
"J"
Michaila d. Paradņa vārda.
Sekretāra v. i. J. Outmana
zemesgrāmatām.
«S». 28 februāri 1923. g. JS 1607
Liepājā, 3. martā 1923. g.
J6434I/23.
Ventspils apr. pr-ka pal. I. iec.
Priekšēd. v. A. Veidnera.
Kazdangas pag. valde
ar šo izgluV. B i n e n š ta ms. dina par nederīgu, kā nozaudētu, Latv
Priekšsēdētāja
biedrs
Sekretārs A. Kalve.
izsludina par nederīgu
nozaudētu kara
r—
Sekretārs A. Kasperovičs. iekšzemes pasi zem Ns 488, izd. no kl. apliecību Jfe 5/4971, izd. 16. aug.
reģistrac.
nodaja
Kazdangaa
pag. valdes
1920. g. 20 1920. g. no Ventspils kara apr. pr-ka
?B ?**? >«
h
maijā uz Anša Kriša d. Soģisa vārda.
uz Kārļa Pētera Pētera d. Pužaka vārda.
»«? oz civ. proc. lik. 293, 295, 298, 301.
«f"i ,trJtivic ņa/.r 8Pg»i>altiesa8
Dzfilutes-Pienavas
pag.
valde
iz"oi^»f lēmuma
<92<j.
28 lerm,«309., nn 311. p. p. pamata uz Isidors sludina par
nederīga, ka nozaudētu, feotspils aprija priekšnieka palīgs 1.līt
^
ĪVT** bezpeļņas saviea b. Fedota d. Bomanova lūgumu,
viņa
Nosaukuma: .Pulkveža Kolpaka bapar
nederīgu, kā nozaudētu
iexšzemes pasi, izd. no šīs pag. valdes izsludina
prasības lieta pret Annu Pētera
m Romaijā zem Nš 103, uz Līzes ksi» kļaus, apliecību, izd. no Ventspils
1&20.
g.
15.
*»««iibas valdes
rnanovu par laul., šķirs , uzaicina pēdējo, Kriš'is m Ulpe, dzim. R pa v.
pr-ka
1. jul.
1921. g. zem
307 kara apr.
,
atrodas
sēdeklia
kuras dzīves vieta prasītajam nav zināma,
Nš 348 uz Jāņa Jāņa d. Maura vārda.
ierasties
tiesā
četru _ mēnešu
Elkšņu pag valda izsludina par nePriekšsēdētaja v. E. Bitte.
laikā, skaitot no ši sludinājuma iespiederīgu, kā pieteiktu par sadegušu, kara Aizputes apr. pr-ka 2. iec. palīgs
Sekretāra
p.
I.
Qš».
pT——
atvnļlnaj. apliecību, izd. no izsludina par nederīgu nozaudētu Latv.
šanas dienas .Vaid. Vēstnesī".
klausības
no lū- Jaunjelgavas-Ilukstes
*'** apgabali registr. noda|a
Pie lūguma pielikti noraksts
kapi apr. pr-ka
iekšz. pasi zem Nš 692, izd. no Briņķu
guma un pielikuma.
1921. g 29. decembrī zeai Ns 222, uz pag. valdes 5.
l460
jul. 1920. g. uz Zaņa
fP«ta
laikā
ne"
P»'
Ja
atbildētāja
noteiktā
?*' paaS
Ķiiši Jēkaba d. Robežnieka v.
213
617
Kārļa d. Dreib'a' a vārda.
8e«aa .3° ',8ask» vā ar apgabalierad. personīgi, vai caur pilnvarnieku,
nodaļas
1823 ^'"'^tivās
lēmumu tiks nolikta tiesas sēde lietas klausīšanai
BkSņu pag. valde izsludina par neuari reŽ««'ēta koopeCLNM38
"nsabi/^K
derīgu, kā nozavdētu, Latv. iekšz. pasi
aizmuguriski.
Uure, lai,, "b8 *em nosaukuma: .Nfuz
Lūcij s Napoleona meitas Rubl-vski pasi, izd. no lvandes pag. valdes (Kuld.
Daugavpilī, 2. martā 1923. g
mtdb
1921. e.
vārda, izd. no šis pag. valdes
" ™koplie *
^t * bieariba"
apr.) zem Nš 864 uz Reinholda Kārļa d.
Priekšsēdētājs (paraksts).
9 jūnijā zem * 385.
212
Benkeļa v.
225
«
n
»
v.
i.
Ci
n
t
m
€dekUa
Sekretāre
'
atl0dM
^*'
^^Pagasa
Seces pag. valde _ izsludina par nePnekšsēdētāja v. E.
Bitte.
Rēzeknes apr. 4. iec. rnieri derīgu Minnai Mārtiņa m. Avotiņ
Sekrētur. 0. J. Oia.
ļT—
1S2I. g- 17. sept. zem Nš 352, izdoto izsludina par nederīgiem sekošus _ dokuproc.
Viļānos, pamatodamies uz civil.
270 mentus, kūļi pieteikti par nozaudētiem:
pasi, kut* pieteikta par nederīgu.
lik. 1401. p. uzaicina mirušā 1921. g1) Latv. iekšz. pasi
Antona
dēla
Eduarda
J* 1219, izd
7. jūnijā
pag.
valde
izsludina
par
Smiltenss
pie2) kāja kl. atvaļin.
mantiniekus
Z v i d r i ņ a
neder. Pētera Jāņa d. Čavara nozaud. Latv. 1921. g. 28. jūnija;
^««viT 3 ,if "PWWBe«ai fdasiapliec, zem >& 2168, izd. no Kurzemes
teikt viņam savas tiesības uz nel. atstažo
,ē,s «n!
pasi, izd. no šīs pag. valdes
?ie Crī ^- kooperatīva
'> l«3- g. nekustamo īpašumu, sastāvošo no ze- iekšz.
aitiler. pulka k-n-ra
1921. g. 28. febr.
oktobri zem tk 897.
1920
».
29
sf.
1?'?
uz Aleksandra
Andreja d. Purniņa v.,
^
tto
mes un ēkām, atrodošos Rēzeknes apr„
d emiecīb ™. Saukuma: - Plāteres kopsādža, augša
pag., Zvidriņu
3aunv5les pag. valde izsludina par dzim. 1895. g. un 3) apliec, nz ta paša
Viļānu
s
1921. g. 13. jun. zem
min. miertiesnesim sešu mēnešu lainederī b u, kā nozaudētu, no šis pagasta vārds, izd.
par
pirktu
no zemkpības
iespiešava'dea 1920. g. 2°. janvārī zem 1* 128 Ht 3559,
kā, skaitot no šī sludinājuma
lauk;aimn. dep-ta
zirgu zem
izd. zi'ga pasi uz Voldemāra Jāņa dēle minHtr.
PflekhSd. v . E. Bi tte.
nas .Valdības Vēstnesī*.
396|
2/3630.
746
**
Zicmaņa
vRubjns.
p. J. O
Miertiesnesis

lainalB mMhm \. tinimiiiaļa

Rīgas jūrmalas pol. pr-ks

Daugavpils prefeKfs
izsludina
par nederīgu Latvijas
pasi
zem
>fe 842,
izd.
no Daugavpils
prefekta
uz Marijas Pētera m.' Orlovas
vārda kūta pieteikta par nn?Ri,dētu

Daugavpils

prefektūra

izsludina
par
nederīgu
uzturas zīmi
izdotu no iekšlietu ministr, pasu nod.
N? I 3643, 12. jul. 1922. g. uz Osipa
Oslpa d. Bogdanoviča vārda, kura pieteikta par nozaudētu.

Daugavpils prefektūra
izsludina
par
nederīgu
apl.
.nacion.
pases vieta izdotu
11. janv.
1922. g.
zem JVā 1C6, no Daugavp. prefektūras
uz Rochas Šneidetman vārda, kura pieteikta par nozaudētu.

Daugavpils prefektūra
izsludina

par
nederīgu kvīti, izd. no
Daugavpils
prefekta
16. okt. 1922. g.
zem Nš 16991, par to kā iesn. lūg. dēļ
uzņem. Latvijas _psva!sfViiecibā uz Taabas Oinzburg vārda, kura pieteikta, kā
nozaudēta.

Daugavpils prefektūra
izsludina

par

nederīgu kvīti

Nš 11398,

no 13. sept 1921. g. par iesniegtu pavalMniec. lū?. izd. no Daugavpils prefektūras uz Dreizas Leiman vārda, kura
pieteikta par nozaudētu.
1884

Daugavpils prefektūra
izsludina

par

nederīgu

kvīti

par

to

ka iesniegusi lug. dēļ uzņ. pavalst., izd.
no
Daugavpils
prefekta
28. aprilī
1922. g. zem Nš 16400 uz Helenes
Staņislava
m. Belolipeckl vārda, kura
pieteikta kā nozaudēta.

Tentspiis pilsētas palīt. I. iet. pr-ks
izsludina
par nederīgu, kā nozaudētu,
Latv. iekšz. pasi, izdotu no Kuldiga»
pag. izp. kom. zem Nš 663 uz Annas
Jēkaba m. Vikman v.
776

Stukmaņu lec. polic. pr-ks
izsludina

par nederīgu,

kā

nozaudētu,

Latv. iekšz. pasi Ns 658, izd.
1920. g.
12. jūlijā, Bebru pag. valdes
uz Bernharda Jāņa d. Beķera vārda.
563

Rīgas jūrmalas pol. pr-ks
izsludina par nederīgiem
sekošus nozaudētus dokumentus uz Matīsa Arēna
un ta sievas Anna vārdiem:
I) L'.etav. iekšz. pasi, izd. 20. nov.
1921. g. no Lietavas priekšstāvniecības
Rīgā zem Nš 43960 un 2) iekšlietu
ministrijas gadu uzturas
apliecību izd.
20. febr. 1922. g. zem Nš^6 C 304 1 un
c 3042.

130J

Stukmaņu lec. polic. pr-ks
izsludina par
nederīgiem, kā nozaudētus, sekošus dokumentus:
1) Latv. iekšz. pasi Nfe 1036, izd.
1920. g. 18. aprilī
nz Jāņa
Jāņa d.
Apsana vārda, un
2) Latv. iekšz. pasi
Nš 342, izdotu
1920. g. 6. apri'i. no Krapes pag. v.
dzim.
uz Marijss
Mārtiņa m. Skurov,
563/746
Rudzit vārda.

Kuldīgas apr. pr-ka palīgs II. iec
izsludina par nederīgu, ka nozaudētu
Latv. iekšz. pasi, izd. uz Emilijas Juliusa m. Pe;erson, dz. Zakevic vārda,
i;d. 12. nov. 1920. g. zem Ns 833, to
577
Zvārdes psg. v.

^^iW23

2) izdot lūdzējam šī lēmuma norakstu
deļ obligācijas
dublikāta
saņemšanas

zemes grāmatu nodaļā, kas izpildīs oriģināla vittu;
3) šo lēmumu publicēt civ. ties. Uk.
2086. p. paredzētā kārtībā.
Rīgā, 2. martā 1923. g. Nš 542
Priekšsēdētāja v, A. V e i d n e r s.
Sekretar* A. K «l v r

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnod
atklātā tiesas sēdē 1923. g. 27. februāri
izklausīja mit. Renē _ Vulia mantojuma

masas aizgādņa Kārļa Mensenkampia
lūgumu deļ obligāciju atzīšanas par zudušam,

n o 1 e m ,i:

1) atzīt par iznicinātam

sekošas

mir.

Renē Vulfa mantojuma masai piederošas
un Vilandes bāriņu tiesai zudumā gājušas obligācijas: a) par 10,000 rbļ. apstiprinātu
1893. g.
26. maijā
zem
Nš 405, uz nekustama īpašuma Rīga,
1. hip. iec. zem zemes grāmatu reģ.
Nš 414, Fridricham Augusta d. Sticinskim par labu; b) par 11,000 r. apstiprinātu 1911. g. 27. oktobri zem Nš 3728,
uz nekustama īpašuaia Rīgā, 1. hip. iec.
zem zemes grāmatu reģ. Nš 514, Renē
Renē d. f. Vuli par labu;
1) izdot lūdzējam šī iēmum>!norakstu
dēļ priekšā stādīšanas zemes grāmatu
nodaļā pie dublikāta saņemšanas;
3) šo lēmumu publicēt civ. proc. lik.
2086. p. paredzētā kārtībā;

Rīgā, 2. martā 1923. g. Ne 666
Priekšsēd. v. A. Veidne rs.
Sekretārs A

Rigss

apgabaltiesas

pamatojoties

uz

Jāņa

Kaivp

3. clvflnod.,
Jāņa d.

Mengeia

Ripas apgabaltiesas 3. civilnod,
uz civ. ties. lik. 2011., * 2014. u» 2019.

9, p.

pamata

paziņo, ka pēc '922 %,.
5. jūnija Annas pag. ,Legemietos' miruša inājas īpašnieka .Lickalii* Nš VL
Annas p*g.
Er.sta Kārļs d. Līckalna
r atklāts mantojums un uzaicina , itam
it uz šo manto i.,
vai sskarā ar to,
tiesības kā mantiniekiem, iegatarijiem,
.'idleikouHsarijieai, kreditoriem an t. t.,
pieteikt šīs "iesita* min. tiesai sešu
aēncšu laikā, staitot no ši sludinājuma
;' espie§ana«i dienas.
Ja min. personas savas tiesības augšā
.««adīta termiņā nepieteiks,
tad viņas
Jftis kā šīs tiesības zAudējnšas.
SSgā, 1. martā 1923. g. 3* 1239
Priekšsēd. v. A. V e i d n e r s.
Sekretārs A. Kalve.

Liepājas

apgabaltiesa

im-iis iiioisl!.Jli
Pārskats par 1922. g.

.

. .

6,000

. .
.

5,081 —
9,890 67

Kopā

54,966li9

īpašuma, kurš īpašums pārgājis pēc no-

P a s i v s.
slēgta pirkšsnas-pārdošanas līguma uz
Jāņa Jāņn
d. Meņģeli pēc bij. Cēsu- Biedru pajas
Valkas «sierfesnešu sapulces tiesas pri- Kapitāli:
Pamata
stāva E. J. Kalniņa raksta pieprasījuma
Rezerves
1914. g. 5, maijā zem N? 46, kura. paKoop. darb. pal fonds .
matota uz ausšā min. izpildu rakstu par
Izglītības fonds ....
27 rbļ ar °/'o un 5 ibļ tiesas «devumu
Ķitbiza BWmes bibliotē1914 g. 18. janvāri (csra nauda) par
labu Aleksejam Smirnovatrs ar to pašu
lēmuma
1923. g. 23 februārī ir dzēsts.

kas biedrības fonds
Aizņēmumi

Pamatojoties uz augšā izteikto un civ.
proc. lik. 14PC. p. pamata apgabaltiesas

Dažādi kreditori
Algas:
Sekretāram Karkliņam . . . 2,000.—
Kasierim Lumeijeram .
4,000.—

R.

K.

27,750 —
4,794 82
3,369 17
>

463 —

232 —

.

463 —
6.000 —
6,095 —

g^rj _

Kopār~ 54.966 99

Priekšsēd. v. A. V e i d n e r a.

ValdēT~

A. Kalve.

Rīgas apgabali. 3. civilnodaļa
uz civ. ties. lik. 2011., 2014un 2019.

lātīļsip3!.iilt.„IliiSr

p. p. pamata paziņo, ka pec 1919. g.
2.
jūlijā
Rīgā
mirušā
Vilhelma
Kārļa
d. Kupče
ir
atklāts
mantojums
un uzaicina,
kam ir uz šo mantojumu, vai sakarā ar
mantin., Iegatarijiem,
to, tiesības kā
fideikomisarijiem, kreditoriem un t. t.,
pieteikt
šīs
tiesības minētai
tiesai
sešu mēnešu laikā, skaitot no šī
sludina jums_ iespiešanas dienas.

Biedrības adrese Rīgā.
Pasta
Katlu ielā J& 1.

Ja minētas

augšā
viņas

uzrādītā
atzīs

personas

savas

tiesības

termiņā nepieteiks,

tad

kā šīs tiesības zaudējušas.

Rīgā, 88. februāri 1923. g

J* 1596

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

Rīgas

apgabali

adrese:

Darbības pārskats par 1922. g.
Bilance uz 3. janv. 1923. gadu.
A k t i v s.

Kase
Preces
Akcijas L. tautas bankā

.

Inventāra
Debitori .. ......
Uz priekšu samaksāti izdev.
Zaudējums
.
Kopā

3. civ. nod.,

uz civ. ties.
lik. 2011., 2014. nn
2019. p.p. pamata paziņo, ka pēc 1922. g.
10. aprilī
Rīgā
mirušā
Heinticha
Q u t m a n a
Jakoba Ēvalda d?la
ir atklāts mantojums, un uzaicina, kam
ir uz
šo mantojumu, vai
sakarā

Riios prefeKtura

Iīpsaiī. 1.i2!l?iiaii8i§wis.

ievesta Cēsu-Valkas zemes grāmatu no-

Sekretārs

Ummi Mtlifias

4/a°/o ķlluzimes ā $00 rbļ.
Nš 17893, 5180, 20S65, 20867, 18847,
18740. 18741, 18743, 20602, 35254.
par nederīgām pases
izsludina
un personas apliecības, kuras ir pie4Va°/o ķlluzimes ā 100 rbl.
teiktas par pazudušam pēc sekoša saNš 1499, 3041, 24805.
raksta.
ķlluzimes
ā
1000
rbļ.
4°/0
1) Nš 91003 no Rīg.
Latvijas pases:
Ns 2031, 3»36, 4003. 4004, 5759, 5876,
pref. uz Ženija Jāzepa m. Pozvoļskij v.;
7668, 8172, 86 50, 9656, 11038, 11142, 21 Ns 9550 no 10. pol. iec. uz Ēvalda
11143.
Jāņa d. Sutre v.; 3) Nš 124824 no Rīg.
dzim. Dadzīt piederošas
nekustamas
ķlluzimes ā 500 rbļ.
4°/o
pref. uz Kāirļa Georga d. Neuhfifer v;
mantas Kuldīgas apriņķī, Varmas paNš 12491, 654.
4) Ns 99'0d no Rīg. pref. uz Leotitines
gastā .Korše Nš 10* māju zem kreposta
Nikokja m Karlov v.; 5) Ns 29)2 no
Nš 1872, mēneša
laikā,
skaitot
no
4°/o ķlluzimes ā 100 rbļ.
Prtekules
p. v. uz Jana Jēkaba d. Ivana
sludinājuma iespiešanas
dienas, ieraNš 12618. 12649, 466, 2219. 2*20, 2221,
v.; 6) Ns 102«99 no 10. po!. iec. uz
sties tiesā līdzņemot minēto obligāciju.
2223, 2625. 66''8, 8071, 10544.
Jāna Friča d. Miķelson v.; 7) Nš 168380
Pie kam tiek aizrādīts, ka pēc min.
Jelgavā, 27. iebr. 1923. g.
no Rīg. prei. uz Jāna Anša d. Godman
termiņa notecēšanās, arī obligācijas tuValsts zemes bankas
rētāja neierašanas gadījumā, parādu atļ v.; 8>_ Nš 77279 no 7. poi. iec. uz Annas Mārtiņa m. Svare v.; 9) Ns 154814
Zemgales aģentūra.
zīs par samaksātu piešķirot lūdzējiem
no Rīg. pref. uz Žanna Mozus d. Tautiesību pieprasīt parāda
dzēšanu iz
btn v.; 10) N» 2845 no Daugavpils apr.
zemes grāmatām.
Liepājā, 2. martā 1923. g.
Ns 509/23. ar šo paziņo, ka uz sod. lik. 581. p.! pr-ka uz Uljanas Martjana m. Bogdanov v.; 11) Ns 2494 no Popes pag. v.
Priekšsēdētāja b. V. B i e n e n š t a m s. apsūdzēta Gustava Gustava d. Bergman- 1 uz Aleksandra Anša d. Egle v.; 12)
sona meklēšana izbeidzama viņa ātra- i
Sekretārs A. Kasperovič.
Ns 107244 no 3. pol. iec. uz Olgas Jāņa
šanas dēļ
m. Paegle v.; 13) J& 208 no Lielauces
Rīgā, 9. martā 1923 g. Nš 180.
pag. v. uz Irmas Nikolaja m. Tiede v.;
Miertiesnesis (paraksts) ?
14) J* 189601 no Rīg. pref. uz Kārļa
Biedrība atrodas Valmieras apr., Ķirbižu
Ģederta d. Selen v.; 15) Nš 473 no
Cēsu pol. pr-ka. uz Amālijas Dāvā m.
pagastā. Pasta adrese: Limbaži, Ķirbižu
Latgales apgabala tiesas
pagasta nama.
Daugavp. apr. 6. iec. miertiesn.ļ Stiepafek v.; 16) >6 78496 no 3. pol.

Inventārs ...
daļā uz
Jāņa Zvina pirderošā Cēsu
Zaudējums
pilsētas patrmbnlaia apgabalā zem z<*mes grāmatu reģ. Nš 330, nekustama

būtu tiesības uz šo naudu.
Rīgā, 5 martā 1923. g. J& 1409

ļ Aizputes apr.,
muma no iri decembra 1921. g. un uz
Pamatojoties uz mortifikacijas likuma
221., 222. un 224. pantiem pag. tiesas
% un II §§, valsts zemes bankas
uzaicina visas personas,
Zemgales aģentūra ar šo daja zināmu, lik. 2. da|as,
kam būtu kādas tiesības uz mantojumu,
ka pret bij.
kas palicis pēc Uimaies-Labragas pae.
.KrodiBieku" mājas īpašnieka, miruša
Jēsfiba Liepiņa, pieteikt savas tiesības
mortificejamām ķīlu zīmēm, izsludinātām pagasta tiesai 6 mēnešu laikā no šī
Vēstneša
Valdības
par
nozudušām
sludinājuma iespiešanas dienas . Vaid.
173. Ns, 7. augustā 1922. g. līdz sim Vēstnesī".
tamdēļ
nekādi iebildumi
nav celti,
Pēc ši termiņa notecēšanas mantopamatojoties uz aug šminēto mortifikajama tiesībās tiks apstiprināti tikai tie
valsts
zeme* bankas mantinieki kup" savas tiesības bus pieciias likumu,
zīmes
aģentūra
atzīs izsludinātās» ķīlu
teikuši.
par nederīgām.
Ulmalē, Janvāri 1923. g.
4«/a°/o ķiluzīmes ā 1000 rbļ.
Priekšsēdētājs K. A b o I s.
Nš 15*57, 28661, 28662, 38670, 39417,
Darbvedis Gulbis.
35664.

saskaņā ar savu lēmumu no 1923. gada
1. marta un
pamatojoties
uz
civ.
proc. lik. 2083. un 2084. p. p. un
18. marta 1920. g. likuma pamata, uzaicina obligācijas turētāju, kurn izdota
par
3,000 r. uz Donas zemes bankas
vārda un 1909. g. 1. decem. nostiprināta
uz laulātiem draugiem Jujira Indriķa
d.
Viimanim un Lavīzei Jāņa m. Viiman,

lūgumu un savu lēmumu
1923. g. 20.
februāri paziņo, ka lūdzēja Jānis Jāņa d.
Bilance uz 1. janvāri 1923. g.
Mengelis pēc bij. Cēsu-Va'ikas 2. iec.
miertiesneša izpldu raksta 1914. g. 15A k t i v s.
R.
K.
martā zem* Nš 520, par labu prasītajam Skaidra nauda kasē . . .
1,280
17
_
Aleksejam S.rūmovam no atbildētāja Preces par iepirkuma cenām
ļ 32,715 15
Jāņa Mārtiņ? d. Zvina ir iemaksājis tie- Dalības naudas citās iestādēs:
sas depozitā 61 sant. dēļ piedzenamās
Centrāla savien.
sumas parāda procentu uti 5 rbļ. tiesas
.Konzum?" . 1,000—
izdevumu segšanai; kamdēļ atzīme, kūja
Tautas bankī
5,000.—

3. civil odaļt uzaicina Alekseja Smirrsovu itršsties tiesā dēļ šī augšā min.
parāda saņemšanas vai personas, kurām

9. mortifiRoc.

Olraales-lūūragK pagasta tiesa,
pamatodamas uz sava lēsonksts. i

Pasīvs.
Biedru pajas

R.
k.
10,060 —
262,710 85
4,000 —
29,270 —
7,035 —
15,772 —
63,723 75
392,571 60

R. g K.

49,775 —

Pamata kapitāls
9,936 90
Rezerves kapitāls ....
6,167 —
Amortizācijas kapitāls . .
1,199 45
Koop. darb. palidz konts
1,583 50
Biedr. labkl. veic. fonds .
5,703 75
ar
to
tiesības
ka
mantiniekiem. Maztar. biedru fonds
. ,
7,157 —
Iegatarijiem, fideikomisarijiem, kreditoAizņēmumi
165,692 10
riem un t. t., pieteikt šis tiesības Dažādi kreditori
....
119,695 50
minētai tiesai sešu mēnešu laikā, skaitot Nenomaksāti izdevumi
. .
25,661 40
sludinājuma
iespiešanas
dienas.
no šī
msTTēo
Kop?
Ja minētās personas savas tiesības
augšā uzrādītā termiņā nepieteiks, tad
Pelnīts brutto 314,775 rbļ. — kap.;
viņas atzīs kā šis tiesības zaudējušas.
tekoši darbības (tirdzniecības) izdevumi
Rīgā, 28 februāri 1923. g Nš 1589
378 498 rbļ. 75 k.; zaudējums 63,723 rbļ.;
Priekšsēd. v. A. Blumentals.
preces
pārdotas
par 3,030,550 rbļ.
Sekretārs A. Kalve.
40 kap.
Bitdru gada sākumā 413; beigās 472;
Talsu pilsētas un iec. policijas
veikali atrodas I — Kārļu ielā Nš 1;
priekšnieks
II — Dzirnavu iela Nš 22.
izsludina pat nederīgiem, kā nozaudēValde.
dokumentus:
tus, sekošus
1) Latv. iekšz. pasi zem Nš 700 M.
no Talsu pils. iec polic. pr-ka, 2) ieroču
apliecību, izd. no Talsu apr. or-ka, un izsludina par nederīgu, ka pazaudētu
kara kl. apliecību, izd. no Jaunjelgavas3) 6 gab. vekseles ar Freiberga, Talberga, Danetnana. Bizbaida un Hirsona Ilūkstes apr. kara pr-ka 14. janvārī
pjīTdir^iern n» Herc Herman Izaka d. 1922. g. zem Ns 284 uz Jāņa Tritona d.
1074 Danicova vārda.
1530
F eldberei vaida.

Hitota mW pr-fca l. iet palīgs

8

J2p*aSr
;

9g.. „,

—

Joseļa Mei .i7

^

Jž6i(j

-

., JaSiīFļM^

izsludina par
nederieu „, W"«
««1 * 15 izd.
.
noTa^> «fc

Snodalas «^fiJtJ
H^steTiTpīkTn

™*

izsludina

par
ned ™J'
T
dētu kara kl. apliecību
, L^ «ļ
jelgavas-lukstes apr k»r, „ , no
£
1922.g. zem Nš
320 %&*Z
raula
Peksa varda. _
^

iwmmbtou\\

izsludina par nederīgiem
'
8,
zaudētus dokumentus**«»
1) iekšz. pasi, izd!
no j?u
pUa.,polic. pr-ka 15. janv 19 ,
^

»«• ,-"-*wffļj
2) apliecību ,

izd.

Ho

!.„» ,

Ilūkstes kap apr. pr-ka 3 $?'*»

^-^^^^LhiģS
ī^n\\miwSm
izsludina par nederīgiem, ka
noJL
sekošus dokumentus:
**
1) Latv. pasi zem J^ (nezini u
Valdegales p3g. valdes vt&
ncha d. Gruntmaņa vārda*
2) Latv. pati zem Mš 2527, in
„
Talsu pila iec. polic. pr-ka
uzA J
Anša m. Mtķelsona v. un
3> kap kļaus, apliecību , izd.
1,0li
viešu strēln. pulka staba zem
)*2b
19. apr. 1922. g. uz Jēkaba Jļ
Bergmaņa vārda.
'i

TMfeāra^lSiujļi

izsludina par nedetīgien,
Ut
zaudētus, sekošus dokumentus:
1) Latv. zirgu pasi, izd. no Ozoliiib
T>ag. valdes zem >6 260 uz Mi»
iec. uz Apolonijas Jāzepa m. Vincukov v. Līdaka v.;
izbeidz Daugavpils apr. Užvaldes pag., j
2) Latvijas pasi, izdotu no Osi
Latvijas pases: 1) $& 28500 no 2. pel.
Kaktinišku sādžas pils. Juli'sa Donata d. ļ
iec. uz Ievas Pētefa m. Svalbe v.; 2) nieku pag. valdes zem Ms 727 uz An
Stepeņa meklēšanu, jo viņš ir atrasts.
M 130743 no Rīg. pref. uz Marijas Bujan v. un
Miertiesnesis Cnarfikstst.
3) kara kl. apliecību, izd. no DangrKārļa m. Jmnik v.; 3) Nš 126940 no
Rig. prei. uz Ādolfa Konstantīna d. pils artil. pr-ka zem Nš 4208 u Mji
Rīgas apgabali., 1. kriminairtod., ļļ Tomson v.; 41
||
J* 63092 no 2. pol. iec Belaunieka v.
saskaņā ar savu š. g. 28. februāra lē-1 uz Minnas Toma m. Putnis v.; 5)
Paugaifpils pt&i&kM
mumu, atsauc
1922. g. 9. i/mijā I J>& 24053 no Rīg. pref. uz Matildes In. Valdības Vēstnesī* _ iespiesto sludina- driķa
m. Sipol v.; 6) Ns 99780 no izsludina par nederīgu Latvijai ļri
jumu par
Indriķa Jāņa d. Kēlera, ap-11 3. poL iec. uz Edg*>ta Augusta d. Pezem Nš 18600,
izd. no Daugavpa
sūdzēta
uz sod. lik. 173. p. I. d. un terserj v.; 7) J* 223497 no prei. uz pils. prefekta uz Andreja Origorijai
656. p
III d. pamata, meklēšanu, jo Vilmas
Indriķa
m. Ditrich v.;
8) !<oleda vārda, kura pieteikta p« »
?
minētais Kēlers ir atrasts un apcietināts. Jts 147591 no Rīg. pref. uz Karlines zaudētu.
Miķeja m. Locatt v.; 9) *fe 195607 no
Rīgā, 9. martā 1923. g.
Tukuma apriņķa pr-ka palīgi
Priekšsēdētāja b. v. J. Balodis. !Rig. pref. uz Kristīnes Jāņa m. Šmidkirs
Sl. iecirkni
v.; 10) Nš 44304 no 8. pol. iec. uz
Sekretārs (paraksts).
Jāp Miķeļa
d. Siaianson v.;
11) izsludina par 'nederīgu, kā pieteiktu sa
Ns 151809 no Rīg, pref. uz Amālijas nozudušu ieroča atļauju,, izd. no MM
Samaņa m. Magon v.; 12) Ns 159251 no apr. pr-ka 8. janv. 1921. g. zmM
pamatodamies uz civ. proc. lik. 14604ep,, ļ Rīg. pref. uz Helenss Mārtiņa m. Prež- uz Fridricha Fraktnieka v.
ļļļj
izsludina, ka ar viņa lēmumu no 23. fe-'ļj bog v.; 13) Nš 35005 no 8. pol. iec. uz
bruati 1923. g. Artura Mārtiņa d. Mež- ļ Martas Jāņa m. Sproģis v.; 14) Nš 208267
Daugavpils prefektūra
gaiļa, 1920. g. 26. oktobri pie Rīgas I no Rīg. prei. uz Emilijss Jāņa m. Lasizsludina
pat nederīgu Latvijai tfļ
notāra Foigta, Meijersm Todresa d. ļ man v.; 15) Ns 194952 no Rīg. pref uz
izdotu no Daugavpili fl
Nš
6624,
Kottenam izdotā ģ^neralpi'nvara ar reģ. ļ Zeldes Haana m. Šeinenson v.; 16)
uz Kazimira Koaiarovič vārdi, m
Nš 5326, atzīta par iznīcinātu.
J*fe
47(8
no
5.
pol.
iec.
uz
Trīnes
Niko- pieteikta par nozaudētu.
j
laja m. Alderson v.; 17) Nš 15177 110
Limbažos, 23. februāri 1923. g.
d.
Daugavpils prafeHtura
Miertiesnesis Oz o 1 s. ļ 6. pol. īec. uz Rachraila Nachuma
Flaišman v.; 18) ^6 29066 no 7. pol.
nederīga uzturas »b
iec.
uz Aleksandra Jāņa d. Valle v.; izsludina par
izd. no iekšl. msnisit P
11461
Nš
f
19) Ns 13441 no Jelgavas prd. uzBeiles
nod. uz Mendeļa Gelvana varaa, n
pamstodaares uz kritn. proc. lik 59 1 Bendčta m. Kān v.;
par nozaudētu.
Gada uzturas atļ.: 20) Nš C 15172 no pieteikta
846 — 852. p.-p. meklē sekošas personas
iekš!,
min.
uz Izraēla Leiba d. Aioi v.; Rigas jūj-mafas pol.
1) Lsjpinu, Kārli, Franča d., 30 g !
Personas apl: 2i) Nš 3626 no Rīg.
vecu, piederīga pie Liepājas pi!sē;as |
izsludina par nederīgu aozaurlet» *ļ
apvainotu uz sod. lik. 581_p. 1. d., I pref. uz Grigorijtf Lariona d. Matrosov v.
izd. 15. maijā 19^
Latvijas
pases: 1) Ns 129744 no Rig. apliecību,
kurš 1922. g. dzīv. Liepājā, Udenu ieiā I
attiler. pulka knifa ^
Z.mgales
Nš 20 (kritu, ak's Nš 159 — 23. g.).
pref. uz Alides Lintrta m. Cinnau v.; 2)
atvaļin. līdz t«tp*
f
2) Trsutmani, Vilhelmu, Vilhelma d., 1 Nš 179396 no Rīg. pref. uz Annss Mār- K" 4111 uz
Paegle nttok
Ajtš
r
aJā^a_ d._
21. g. vecu, piederīgu pie Liepājas pil- tiņa m. Eriķis v.; 3) Ns 859 no Ventssētas, apvainotu uz sod. lik. 581. p. i pils pol. pr-ka uz Rozas Mozus m.
1. d, (kr. akts Nš 11 — 23. g.).
Lipšic v.; 4) Ns 16380 no Jelgavas pref.
3) Ozoliņ, Vilmu, Anša m., 23 g. uz Kārļa
izsludina par
Vernera d. Zsberg v.; 5) nederīgu,
,jM ,
vecu, piederīgu pie Volgutnes pag., !Nš 215118 no Rīg. pref. uz Lizetes Er- iekšzemes Latv. pasi,
^W*w
tf
Jelgavas apr., apvainotu uz sod. lik. i nesta m. Immeret v.; 6) Ns 12604 no zem Nš 1780 uz Annas
vardt_
Jelgavas apr., apvainotu uz sod. lik. ļ 12. poļ. iec. uz Eduarda Kārļa d. Bras- Sprost, dzinL Kirstein
.^
528. p. <>rim. akts Nš 68 — 22. g.).
ļ lu? v.; 7) Nš 95.88 no 10. pol. iec. uz
4) Sproģi, Robertu, Jura d., 46 g. Marijas Pētefa m. Beljavskij v.; 8)
vecu, piederīgu pie Jaunauces pag., ļ Jfe 80995 no_ 8. pol. iec. uz Au^ustes izsludina par nederīgu nozaudē
Tukuma ar>r„ apvainotu nz sod. lik. I Pētefa m. Āboliņ v.; 9) Ns 39628 no pasi, izd no Višķu W «f* a
\w
574. p. (krim. akts Nš 15 — 23. g.).
2. iec. uz Marijas Augusta m. Lielpeter ijavpils
apr. 14. dec.
d. fa
5) Ztlovu, Vladimiru, Georga d., v.; 10) Ns 116510 no 11. pol. iec. uz Nš 348 uz Ruvina Joseļa
ļ|8
1
"
20 g. vecu, Krievijas pavalstnieku, ap-1 Jāņa Jāņa d. Sttamberg v.; 11) Ns 99541 vārda.
r^
vainotu uz sod. lik. 581. p. 1. d. (krira. ļ no 3. pol. iec. uz Līnss Jēkaba ra.
akts Nš 47 — 23. gX
Gtasman v.;
12) Nš 64010 no 12. poL
Liepājas apgabala
6) Kārkliņ, Annu, Ernesta m., dzim. iec. uz Fēliksa Andreja d. Strazdiņ v.;
saskaņā ar savu 1923. >J- P<>^ ,10t
1900. g., apvainotu uz sod. lik. 581. p. 13) Nš 216471 no Rīg. pref. uz Boļeta
iēmumn Ir atcelts
(ktim. akts Ns 58 — 23. g.)
?
slava Osipa d. Evčeris v,;
decembra
H.
ļeg dJ,
1922. g.
7) Mellum, Viihelmīne, Jāņa m., 29
Personas apliecības:
J
14) Nš 1759 no ēkab»
meklēts
tika
g. vecu, piederīgu pie Liepājas pilsētas, ļ Rig. pref. uz Alekseja Nikolaja d. Troksinis caur sludinājumuapvainotu uz sod. lik 532. p. 4. pkt i fima v.; 15) Nš 846 no Rīg. pref. uz
^
Tiesas tocd^gļgg^
(krim. akts Nš 14 — 23. g.)
najas Mordacha m. Volšonok v.
8) Suchuforovu, Sergeju, Andreja d.,
iraats: R'8a» prefektūras raksti
48 g. vecu, piederīgu pie Volockas gub , ļU/
26., 27. un 28. februārī, !., 2.,
Liepājas apgabaltijj
3, 5., 6.
Tokicas apr., Minskas pag., apvainotu i
un 7. marta 1923 g. zem t& Nš 169a
»rf
1921 g«"«"?«*
»°w.
uz sod. lik. 274. p. 1. d. (krim. akts 1792 an 1898.
saskaņā ar savu
^
»•
Ns 162 — 23. g.).
ir atce«•
kop
mumu
V
\t
le^
Rīgas prei. pal. (paraksts).
1920. g. 12- jūlija
Katram, kam zināma meklējamo per^
Ko»
"asu nod. darbv. Leitons.
&if
meklēt* Maksimiharrs
sonu dzīves vieta, vai viņiem piederošu
. A««'
ij»
mantu atršanas vieta, jāpaziņo par to
sod. lik. 108. p«t»
miertiesnesim, vai tuvākai policijas ie - '
Liepājā, 5. matta »»
|
'
nele
?
stadei.
Tiesas
ļ izsludina par nederīgu, kā nozaudētu
atvaļinājuma apliecību
Liepājā, 10. martā 1923. g. Nš 41.
uz Aleksandra
^^J ^
; Ulricha d. Rozeatal vārda, izd. no bij.
Mierijesnesis v. i. (parakstsl
Liepājas dzeizsc. mezgla apsardz. rotas
Priekules policijas priekšnieks ļ km-ra 1921. g. 29. janv. zem Jfe 381.
Liepājas ayr., izsludina
«em Nš 129 uz Vj^SJ^j,
par nederīga
pieteiktu par .nozaudētu Latv. jckšz.
Krona-V irca«s paspēt» 5
pasi, izdotu no Aizputes apr.
pr-ka izsludina par nederīgu
pat «*"£,« v-K^iļ
atvaļin.
apliecību,
sludina
pal. 2. iec. 31. martā
1920. g. zem
V
, n° Jaunielgavas- Ilūkstes kara apr. pasi, izdotu no i«P* Jf,j tf.
Ns 419 uz Amālijas Zevalda m. Freibere
Nš
29zem
*"
1919g.
g. zem Nš 4C0 uz 1920.
, noYvārda.
g'-^,,
g44 Kudolfa
1037 Kanberga vārda.
Plauca vārda.

Mmlmi mi 3.Ies.miertiesnesis

Līp l ist. iiiliiii.

Pļ

Wumti&m&^ļ
ka«°»

mmnuāim«ļļļ

A™*

Jelgavas pils. polic. 111. iec. pr-ks

!|

^^^ērf'u tii

JaflniBloavailpTpriekšL pal. f. iec.

*

Rlgss apgabaltiesas 3. civiJnod.
atklātā tiesas sēdē 1923. g. 27. februārī
izklausīja Jāna Grigorija dēla K:id jaševa
lūgumu dē[ cb'.igacijas aizīšanas par zudušu, no lēma:
1) atzīt par iznīcinālu obligāciju par
1,400 rbļ. liela atlikuma no obligācijas
pirmatnējā vērtībā 20,000 r„ apstiprinātu
1910. g. 20. decembrī zem Ns 3007, uz
nekustama īpašuma Rīgā, 1. hip. lec.
zem
zemes grāmatu reg. N» 206, Ivanam Grigoriia d Kudrjaševarn par labu;

l^īāSr
«SS »z Jel
U f. f L personas, kuru

:Ksnteik*

^"£
mājam MrtI

eS pAg- '^fasoblIiiacijas:
-i?
izdota no Eduarda

latuSaiinniecībBS
vārdu,
H!fu sabiedrības
un
etr zem Nš 910
:'u
6- gw izdota no ta paša uz
g.
? jSribaf* vārdu, kor.l9Hbūtu
15 9 jebkuram
az minētam
i e»T vai nrasības
iaSležifegt tāsun šai tiesa.
pras.bas
fc^f'Jvas tiesību
no
kaitot
teikā,
>A'
/
dieMS Vald, "
tefl-*""
«$^

!00£'-;
Je;g

&%^t

neie! un obligācijas
S^'iermf»
prasības nepieK®^ tiesības
?«Uf tiaa tisateī» P« , lzn,cina'
un
(!*' * fpar samaksātiem

tlC"
£.r$«&am Tfencim - d0S
zemes-

Liepājas

apgabaltiesa,

Sekretārs (paraksts).

Liepājas apgabala tiesa,
1. marlē š. g. uz Izraēla Zamuelsona
lūgumu, pamatojoties uz
18.
marta

fe^^ī

proti:

a) 420 r. pēc 24. oktobrī 1886. g. uz
Lū-i uz sava 1923. g. 26. febr.
Ādolfa Reishofa vārda no tiprināta ķilu
az3d£ tās personas kuru
tf
621 rbļ. pirmvērtības lielumā,
uz Dobe es nekus a- raksta
S dai šādi hipotēkas Nš 12, b) 3000 rbļ. pēcll. sep. 1891. g. zem
figals . ieo
žur. N» 781 uz tās paša Reishofa vārda

?

VI

!'&

Jelgavā, 1. maitā 1923. g. LNŠ851/23
Prekšsēdētāja v. T. Zvejniek s.
Sekretārs A. V e i d e n b e r g s.

Liepājas apgabaltiesa,
ii. Iebr. 1923. g. uz
Annas
Ietina k un Līzes St e m b a r s
īguma uz civ, proc. lik. 2081.-—2086. p.
ļ, no 18, marta 1929. g. likuma pamata
lolēma:
1) ļitīiiipar 6000rbļ. pēc obligācijas,
ulotis uz Pētefa Dāvida d. Rauch«aja vārda, cedētas uz uzrādītāja vārda
ņ 20, decembri 1914. gadā zem žurn.
41111 nostiprinātas uz Annai Mārtiņa
n-BetrriHS, dzim. NUndenbetg un Līzei
ļēteiam. 'iteīnberg, pēc pirmā vīta
«nāk, dzim.
Ulster,
piederošas
tekasiamas mantas
Liepājā
zem
«P. I* 1712, — atzīt par
pilnīgi
iMKsātu līdz ar visām
procentēm
n Uū'ttiiiālu iz zemes grāmatām.
2) atvēlēt lūdzējam pieprasīt zemesrataatu nodaļa minēta parāda
_
izdzēla a Kmesgramatam.
Utpājā, 28. Iebr. 1923. g.
}•$,4171/20
Priekšēdētāja h, V. Bienenštams.
- iekretats A. K a s p e r o v i č s.

-Pajas apgabaltiesa

Līf

m eadā

uz askaba Lagz-

Wym, pamatojoties uz 18. marta
"£? ž. ukumu civ. proc. lik. 2081.*? i\ p. nolēraa:
paradu par «00
tbļ. pēc obliga-

duarda
d
8vtff
?-*^
<
detas uz
71» T?la jnuja

1910.

«zīdītajā vārg.

zem žurn.

tol^;
"8^-iņam
(Lazdiņam)
«diros-e
«'^ „„,
nekust, mantu Liepājā zem
«Kātu i d7 7 ? ?" * - P" P^nigi sa2) atv4ti,iH- Visam PIoce ^m.

*«h

e

;- pieprasit

Dod,i»

««X*«?

Parāda

Mmes

izdzē-

3)ieLrf sgtamatāra;
S feT ?.!udu S'abāt tiesas depo-

<lS3£ ierašanai- *W*
^arSUa BinenSU -^s apgabaltiesas

kriminal-

«?* « ,°daļa
1923'

^, Ur "*

'8- 28. februāra
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Jaunjelgavas apr. pr-ka palīgs i. iec.

19. februāri 1928. g. Latvijas Suverenās Tautas Vārdā, Liepājas apgabaltiesa, civilnodaļa atklātā tiesas sēdē,
caurlūkojusi
Annas Puķe
prasību pret
Miķeli Alviķi par 39000 rub. aizmuguriski nosprieda: 1) pieturēt atbildētāju,
nodot sūdzētajai Puķe vienu trīs gadus
vecu govi, sāļu ar ragiem; vienu divziemu goteuu, sāļu ar ragiem un baltiem
plankumiem pie abim paslēpenēm; un
vienus vienjūga ratus _ uz dzelzs asim,
nenodošanas gadījumā piedzīt par govi
6000 rub., goteni 5000 rub. un ratiem
4000 rub., 2) piedzīt no atbildētāja par
labu sūdzētajai
15.000 rub. par vienu
bruņu ķēvi;
3) pārejā prasības daļā atteikt un 4) piedzīt no atbildētāja par
labu sūdzētājai tiešus un lietas vešanas
un 821 apstiprinātas 2 pilnvaras atzītas izdevumus pēc norēķināšanas Ls 63.80.
par iznīcinātām un spēkā neesošām.
Liepājā, 26. febr. 1923. g J6458/22.

nostiprināta ķīlu

raksta, c) 6000 rbļ.
pēc 12. oktobrī
1902. g. zem žurn.
Nš 1000 uz Andreja Kaspara d. Doliingera vārda nostiprinātas ķilu raksta un
d) 10,000 rbļ. pēc 7. jūnija
1903. g.
zem žurn. Nš 643 uz Teodo'a dēla Kloķa vārda
nostiprināta
ķilu
raksta
— atzīt par pilnīgi samaksātiem līdz ar
vis&m procentēm;
2) atvēlēt lūdzējam pieprasīt
zemes
grāmatu nodaļā minēto parādu izdzēšanu
iz zemes grāmatām;
3) iemaksāto naudu glabāt tiesas depozītā līdz kreditora
tad naudu izmaksāt

ierašanai,

Miertiesnesis

Pavlovskis.

Sīgas XI. iet. miertnsis,
saskaņa ar civ. proc lik. 58,. 58., 294.,
295., 298., 301., 309.—311. p. p. uz
Hugo Hugo d Reinvaldta lūgumu viņa prasības lieta pret Kurtu Vilhelma
d. Veberu par 4930 rbļ. ar procentēm,
uzaicina atbildētāju Kurtu Veberu, kura
dzīves vieta prasītājam
nav zināma,
4 mēnešu laikā no ši sludinājuma
iespiešanas dienas .Valdības Vēstnesī*,
paziņot miertiesnesim savu Rigā izvēlēto dzīves vietu, jeb uzdot Rīgā dzīvojošo personu, ku;u atbildētājs pilnvaro
saņemt viņa vietā, no miertiesneša piesūtāmus rakstu?.
Pie prasītāja lūgumraksta pielikta obligācija par 4000 rbļ. uz Paula Punchera

vārda.
Ja atbildētājs Vebers noliktā laikā
eugšmineto paziņojumu neiesnigs, tad
visas pavēstes un raksti uz atbildētāja
vārda tiks atstati miertiesneša kanciejā un atbildētajam nebūs tiesība aizbildināties ar to pavēstu un rakstu
nezināšanu.
kuram
Miertiesnesis Lemke.

Priekšsēdētāja b. V. Binenštams
Sekretārs A. Kasperovičs.

Ludzas pils.
izsludina
viņa

par

polic.

nederīgiem

pr-ks

ieroču

atļauju

Ventspils Pils.policijas l.tetpriBizsludina par nederīgu, ka nozaudētu,
Latv. iekšzemes pasi, izdotu no Ventspils apr. pr-ka 1. iec. palīga 4. jūnija
1920. g._ zem Nš 1200 uz Minnas Matildes Jaņajn. Martinson vārdu.

Kesispils apripta pr-ia palīgs I. iec.

"

izsludina par nederigu, kā nozaudēto,
Latv. iekšz. pasi, izd. no viņa 27. okt.
1921. g. zem Nš 2693, Vilim Jāņa d.
Stekerhofam.
268

Ventspils apr. pr-ka pal. II. iec.
izsludina par nederīgu Latv. iekšzemea
pasi zem Nš 691, izd. no viņa 27. maijā
1920. g. uz Jēkaba Andža d. Indriksona
vārda.
i
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Ventspils apr. pr-ka pailgs 2. iec.

izdotus nozaudētus dokumentus:

Froidas Dāvida m. Batovik v.
4) Pasi, izd. no Zvirgzdienas pag.

Saunvāles pas- valde izsludina par
nederīgiem, ka nozaudētus, sekošus uz
valdes zem Nš 858 — 11. decembrī
1920. g. uz Franča Pētera d Švaplena v. Jāņa Pētera d. Laura vārda izdotus do5) Viens Mauzera sistēmas revolvers kumentus:
1) karaklausības apl., izd. no Valkas
zem Nš 26756, piederošo pils. Jēkabam
kara apr. pr-ka 1920. g. 24. martā zem
Rafaiļa d. Livšicam.
6) Mājas

kontrakts

par

mežu koku

Na 1494:

2) Latv. iekšz. pasi, izd. no Jaunvāles
uzpirkšanu uz Ļvova Sapiro un Jakova
pag. valdes 1920. g. 20. jūlijā zem
Livšica vārdiem.
Ns 5;
7) Tirdzniecības zīme, izdota no Rē3) zirgu pases, izd. no Jaunvāles pag.
zeknes pils. valdes uz Gilela Sapiro un
valdes 1920. g. 4, martā zem NsJ* 177
Jakova Livšica vārdiem.
8) Dzelzsceļu rajona kontrakts

kova Livšicav.

uz Ja-

1339.

Banili apilela pr-ka pailgs I. iet.

Damamils ipr. 1. ii. ilsttieiseils,

lips apr. pr-ta Palīgs l k.

MhSb žgiiAi, i cffilnfiJ!

Kuldīgas apr. pr-ka palīgs 1. iec.

Kuldīgas apr. pr-ka palīgs 1. iec

Rīgas apr. 2. iec. miert.,

.

Daugavpils apr. pr-ka pal. 1. iec. Tukuma apr. pr-ka palīgs ii. iec.

1 m a n s.

nederīgu

7cm Nš 1133, izd. 1. nov. 1921. gadā
no Jaunjelgavas apr. pr-ka uz Friča
Miķeļa d. Jaunvesmaņa vārda.
1080

1) Ns 1201, izd. 16. nov. 1920. g. uz izsludina par nederīgu, kā nozaudētu
Rebekas Zalka m. Svētļicin v.;
apliecību par nederīgumu kara diene2) J* 2361, izd. 2. aprilī 1921. g. uz stam, izd. no Ventspils apr. apsardz.
Gilda Ābrama d. Uzeļ v.
pr-ka 5. maijā 1920. g. zem Nš 2841/355
3) Nš 2470, izd. 16. aprilī 1921. g. uz Pavīdam Jāņa d. Ķrauze.
1681

izsludina par nederigu nozaudētu iekš;,
pasi, izd. no Daugavpils apr., MaļinoLiepājā, 2. martā 1923. g. NŠ9381/22. Cēsu apr. 4. iec. miertiesnesis, vas pag. valdes
1920. g. marta mēn.
Priekšsēdētaja b. V. Bienenštams. saskaņā ar savu _ š. g. 30. janvāra uz Archipa Agurjana d. Nikitina vārda.
Sekretftrs A. K a s o e r o v i č s.
lēmumu, meklē Jfini Jura d. Maņlclci, lo g. vecu, piederīgu pie Preiļu Daugavpils apr. pr-ka pal. I. iec.
Latgales apgabaltiesas
pag, Daugavpils apr., apvainotu uz kt. izsludina par nederīgu, kā nozaudētu
sodu lik. 581. p. 1. d.
iekšzemes pasi,
izd. no Maļinovas
Visām personām un iestādēm, kufam pag. v., Daugavp. apr. 2. nov. 1920. g.
pamatodamies uz civ. proc lik. 1401. p. ir zināma minētā Maņicka uzturēšanas zem Nš 23091, uz Zasona Jāņa d.
un lik. krāj. X. sēj. 1239. p. pamata vieta, vai viņa manta, jāpaziņo par to Kirilova vārda.
1057
uzaicina 23. martā 1915. g., Daugavpilī miertiesnesim,
Madonā,
bet manta
mir. Movša Šlioma d. Kušsiera manīta, jānodod aizgādības pārvaldībā.
Oaugavpils apr. pr-M pailgs i. iec
pieteikt savas tiesības miertiesneša kaMadonā, 12. martā 1923. g.
izsludina
par
nederigu
nozaudētu
merā, Daugavpilī, Alejas ielā Ns 7, az
Miertiesnesis J. C i m d i ņ š. zirgu
pasi, izdotu no Maļinovas pag.
mirušā atstāto mantu, kura atrodas
valdes, Daugavp. apr. 1920. g. uz
Daugavpilī, Krāslavas ielā Mš 30, sešu
Miķeja
Franča d, Leonoviča vārda,
mēnešu
laikā
no
ša slupriekš viņam piederoša zirga: ķēve,
dinājuma iespiešanas dienas .Valdības
izsludina par nederīgiem sekošus notumši pelēkas spalvas, 2 arš. 3 vērš.
Vēstnesī* .
zaudētus dokumentus:
augsta, 7 gadus veca, krēpes uz labo
Daugavpilī, 1. martā 1923, g.
582
1) Latvijas pasi zem J* 170, izddtu pusi.
Miertiesnesis R. P e t e r s o n s.
29. martā 1920. g. no Inčukalna pag.
valdes uz Antona Eduarda Andža d. Daugavpils apriņķa pr-ka palīgs
I. iecirknī
Dzitkaļa vārda.
2) Latvijas pasi zem Nš 104018, izd. izsludina par nederīgiem sekošus noar šo paziņo vispārībai,
ka mirušā
Rēzeknes apriņķa,
Makašānu psgasta 16. februārī 5920. g. no Rīgas 8. pol. zaudētus dokumentus, izdotus no Višķu
pag. valdes, Daugavp. apr.:
Michalovas sādžas piederīgā Grigorlja iec pr-ka uz Emmas Ernesta m. Gut1) iekšzemes pasi 15. janv.
1921. g.
priva;- berg vārda.
Stefana
d.
3efremova
izdotu
3) Latvijas pasi zem NŠ 584,
zem Ns 602 uz Jāņa Jāņa d. Pipera
iestaments ar kuru testatora kustama urs
nekustama manta novēlēta Nesteram 10. jūnijā 1920. g. no Inčukalna pag. vārda, un
2) zirgu pasi
1920. g. zem Na 179
vali. uz Voldemāra Jēkaba d. Skrastiņa
Fotinijai, Ivanam un Denuntijam Jefreuz Možas Andreja m. Piper vārda.
moviem, ar apgabaltiesas 1922 gada vārda.
4) Latvijas pasi zem Nš 897, izdotu
2. "nov. lēmušu apstiprināts un is:dots
pag. valmantiniekiem Nesteram Fotinijai Ivanam 17. oktobrī 1922._g. no Bīriņu
des uz Augusta Ādamu d. Kalniņa v.
izsludina par nederīgu, ka nozaudētu,
un Demenbjam Jeiremovient.
5) Latvijas pasi zem Ns 21, izdotu iekšz. beztermiņa pasi, izdoļu no Kul1.
martā
1923.
g.
LNŠ884/22
Daugavp.,
13. februāri 1920. g. no Paltmates pag. dīgas pils.
polic.
pr-ka 26. aprilī
vfldes uz Emmas Pēteta rrt. Dubov v.
Ptiekšiēdētāja v. (paraksts).
1920. g. zem Nš 986, uz Pētera Jāņa d.
6) Latvijas pasi zem Nš 31, izdotu Ola vārda.
Sekretāra v. i. J. O u t m a n s.
2049
1920. g. no Rīgas apr.
21. septembrī
Latgales apgabaltiesas kriminaipr-ka pal. 2. iec. uz Pētera Jāņa d. Kuldīgas apr. pr-ka palīgs 1. iec
norisfa,
Daniela vā da.
izsludina par nederigu, l<ā nozaudētu,
7) Latvijas pasi zem Nš 4*7 izdotu iekšzemes beztermiņa
saskaņā ar sava 1923. g. 26. februāra
pasi, izd. no
g.
no
Turaidas
pag.
1920.
Kuldīgas apr.
lēmumu, meklē uz sodu. lik. 51. p. 16 janvāri
Vārmas pag. valdes,
vsldes uz Jāņa Jaša d. Ga>ļa v.
zem Nš . 914, uz
un 618. p pamata apaudzēto Vitebskas
30.
sept
1920.
g.
8) Latvijas pasi zem Ns 6261, izdotu Lūcijas Ādama m.
gub., Drissas apr., Suškovas pag, KeMeijer v.
1865
no Cēsu pils. pol.
lova sādžas piederīgo Eduardu Kārļa d. 21. decembrī 1920. g.
Martinson v.
Mārča
d.
uz
Dāvā
Naniovlru, 27 gadus vecu un Staņi9) Latvijas pasi zem Nš 226, izdotu
slavu Antona d. Kovalevskl turpat
izsludina par nederīgu, ka nozaudētu,
10. martā 1920. g no Allažu pag. valpiederīgu 26 g. vecu.
izd. no
^
iekšzemes beztermiņa pasi,
Jēkaba
d.
Rubeņa
v.
Eduarda
Visām iestādēm un personām, kurāsa des uz
pr-ka 14. jun:jā
10) Latvijas pasi zem Jv» 726, izdotu Kuldīgas pils. polic.
KovaļevIrztnsaia minētā Namovira un
1920. g. zem Ns 2088, uz Jāņa Jāņa d.
29. jūnijā 1920. g. no Mālpils pag. valska dzīves un viņa mantas atrašanās vie1969
Jansona vārda.
m. Kaufman v.
Annas
Indriķa
des
uz
apgabaltiesas
ta, jāpaziņo Latgales
11) Latvijas pasi zem Nš 86041, izd.
Piltenes policijas pr-ks
kr'tninalnodaļai.
27. janvārī 1920. g. no Rīgas 8. pol. iec.
izsludina par nederīgu, ka pieteiktu
Daugavpilī, 1923. gpr-ka uz Jāņa Kārļa d. Krūmiņ v.
Latvijas iekšzemes pasi,
12) Latvijas pasi zem Nš 849, izdotu par nozaudētu,
Priekšsēdētāja b. B. Cīruls.
aprilī 1920. g. zem
izd.
no
viņa
12.
Paltmales
no
pag.
val1. martā 1920. g.
Sekretāra v. i. P. Platauska.
Jura dēla Zutiņa
Ns 694, uz Krista
des uz Hermaņa Emiļa d. Cimbuļa v.
332
vārda.
13) Kara klausības apliecību zem
f& 282, izdotu 12. janvārī 1920. g. no Piltenes iec. polic. priekšnieks
pamatojoties uz krim. proc. lik. 59un 6. Rīgas kājn. pulka kom.ra uz Andreja
izsludina par nozaudētu un tamdēļ ne846—852. p.p. meklē Kristapu Dukātu Jāņa d. Liepiņa v.
izdotu no
derīgu karakl. apliecību,
zem
un Jāni Krūmiņu, kuru piederības vieklausības
apliecību
14) Kara
pr-ka 2. decembri
tas nav zināms, un kufi tiek apvainoti Nš 528, izdotu 20. oktobri 1919. g. no Ventspils ka{a apr.
1919. g. zem Ns 1818 uz Krista Jura d.
uz sod. lik. 581. p. I. d.
Rīgas kara apr. pr-ka uz Jāņa Jāņa d.
349
Zutina vārda
Visām iestādēm un personām, kuram Zvīguļa v.
mekl. Dukāta un Krūmiņa dzīves vieta
15) Kara klausības apliecību zem
Piltenes polic. priekšn .
no 9 Rēzeknes
vieta būtu zināmas, tiek lūgtas par to !
* 5489, izdotu 1921. gizsludina par nederīgu, kā nozaudētu
paziņot miertiesnesim caur Siguldu, Sikājn. pulka kom-{a uz Augusta Mārtiņa
Latv. iekšz. pasi, izd. no viņa 2. sett.
guldas muižā.
d. Ozoliņa v
1920. g. zem J* 814, uz Fiiča Billes d.
754
Nš
Siguldā, 3. martā 1923. g.
329
Ķiinģeļa
vārda.
pr-ka
pal.
I.
iec.
Daugavpils apr.
^
Miertiesnesis (paraksts).
izsludina par nederīgu nozaudētu iekšz. Jelgavas apr. pr-ka pal. I. iec.
Rīgas apr. 3. iec. miertiesnesis pases dublikātu, izd. no Višķu pag. izsludina par nederīgu, ka pieteiktu
5. oktobri par nozaudētu Latv. pasi, izd. no BuDaugavpils apr.
sasftaņā ar savu š. g. 24. febr. lēmu. valdes,
1920. g.
zem Nš 4643 uz Origorija kaišu pag. valdes 31. maija
no1922
g.
581.
p.
2.
d.
mu meklē uz sod. lik.
1251 zem Ns 378 uz Zelmas Jāņa m. Klune
Sergejeva vārda.
Timoteja
d.
13
g.
tiesāto Dāni Ilzes d. Vaivariņu,
vārda.
806
vecu, pied. pie Meņģeles pag., Rīgas
apr., kurš izbēdzis no Irlavas mazgadīgo
gadī- izsludina par
nederīgu, kā nozaudētu
noziedznieku kolonijas atrašanas
apr.. izsludina par nederīgu ka pieteiktu par
jumā Vaivariņš apcietināms un ievietoiekšz. pasi. izd. no Daugavp
1922.
g
4.
nov. zudušu Latv. pasi, izd. no Rigas pref.
valdes,
jams atpakaļ minētā kolonija.
pag.
Maļinovas
Jāņa
m. 14. okt 1922. g. zem Nš 218246 uz
uz
Evdokijas
zem Ns 2450
Rīgā, 3. martā 1923. g.
10ā- Movša Benceļa d. Kahan v.
Ivancvas v.
Miertiesnesis B i

izsludina par

sekošas no

,

līgums, pēc
^S/nas-p ārdošanas
' E parada kā pirkšanas sumas
3000 tbļ., torob. 1898. g.
un 2) obligācija
f5«S » » Elizabetes
KrU"
,izdota ao
kases varE u Dobeles kraj-aszdevu
17«fEten bn zK em
f torob. 1912. gieb kufam būtu kādas tiesības
8469,
*
aktiem —• iesniegt
«i masibas uz minēt,
^
maiUesai viena mēneša laikā,
iespiešanas dienas
sludini},
no
JaiMt
Valdības Vēstnesi*.
ja minētā termiņa aktus neiesniegs
nepieteiks, tiesa
Ļ prasības vai tiesības
samaksātiem,
par
.ittis parādās
un
iznīcinātiem
lu,^1 par
dos
tiesīou
Lichingerara,
iiējm Udo
jijsit 5o parādu dzēšanu zemesgratna-

Sludinājums.

iai i iec. miertiesnesis,

dzēšanu
1920. g. likuma un civ. proc. lik. 2081.—^ -it šo parādu
m P"
2086. p. p. nolēma:
LNs847/23.
1923. g.
1) parādus pēc sekošas obligācijas,
C« M m«H
nostiprinātas uz kraelim Smuļa dēlam
Zamuelsonarn
piederošas
nekustamas
mantas Liepāja zem krep. Ns 1966 un

-jgļ^^apgabaltiesa,

Latgales apgabaitīes. reģ. nodaļa

1923. g. l. maita lēmuma pamatojoties
uz sava
uz likumu par kooperauVu
pamata, mckie uz sod. lik. 442. un 448. sabiedribam un viņu
savienībām 39. un
p. p. apv. Frici Friča d Broziņu, kura 46. p.p., paziņo ka Kapiņu
pagasta
pazīžams zīmes sekošas:
patērētāju biedrība ar 1921. g. 30. janv.
Dzimis 6. dec. 1881. g., piedarīgs pie ir likvidējusi savu darbību.
Ezeres pagastu, Kuldīgas apriņķa
latDaugavpilī, 1. martā 1923. g.
vietis, luterticīgs, pec
nodarbošanās
Priekšsēdētāja b. Krūmiņš.
zveinieks, uzturas uz apliecības pamata,
Sekretāra v. A. A u z i ņ š.
izdotas
no
Rīgas kriminālpolicijas
priekšnieka 8. jūnija 1922. g. zem
Ns 9340.
Katram, kam zināma Broziņa uzturas
saskaņā ar civ. oroc. lik. 146044-. p. p.
vieta vai arī kur atrodas viņam piederošā manta, par to bez kavēšanās jāpa- paziņo, ka no Jāzepa Heimaņa dēla
ziņo Liepājas apgabala tiesai, vai tu- Gltelsona 28. janvārī 1921. g. I) Moricam Heimaņa d. Gitelsonam un 2) Jēvākai policijas iestādei.
kabam Heimaņa d. Gitelsonam izdotas
Liepājā, 3. martā 1923. g.
j*2181 un pie Rīgas notāra Emanuēla TrautzolTiesas loceklis J. Osten-Sakens. ta tai pašā dienā zem reģistra NsNš 817

un 178;

4) ieroču atļauju, izd. no Valkas apr.
pr-ka (Ns un izd. diena nezin? mi).
Pāles pas. valde ar šo izsludina par
nozaudētu un nederīgu 1921. g. 10.
martā zem Ns 3759, no 2. Robežsargu
pulka komandiera uz Jāņa Eduarda Zīgura v. izd. keraklaus. apliecību.
355
Pāles pag. valde ar šo izsludina par
pazaudētam un nederīgām: 1921. g. 18.

oktobrī zem Nš 432, no Aumeisteru pag.
valdes un
1921. g. 6. maijā
zem
Ns 7302, no Valkas apr. apsardzības
pt-ka izd. ksraklaus. apliecības uz Mangasta Jāņa d. Kalniņa v.
195
Valmieras pag. valde, Valmieras
apr., izsludina par nozaudētu un tamdēļ nederīgu Latv. iekšz. pasi uz Annas
Kristīnes Kalniņ v. zem J\fe 611, iz<L no
Kauguru «pagasta valdes 1920. g. 27.
marta.
583
Jaunsvirlaukas pag. valde izsludina
par nederigu, ka zudušu, Latv. iekšzemes pasi uz Krišjāņa Jāņa d. Niedres
vārda, izd. no Jaunsvirlaukas pag. val-des 1921. g. 10. maijā zem Nš 1246.
Jaunsvirlaukas pag. valde izsludina
par nederīgu, kā zudušu, atvaļinājuma
apliecību uz Zaņa Zveinieka v.,

izd. no

Jelgavas-Bauskas kara apr. pr-ka 1921. g.
10. martā zem 4180.
297
šo

Dvietes pag. valde, Ilūkstes apr., ar
izsludina par nederīgu zirga pasi,

izd. no Biržu pag. valdes (datums un
Nš nav zināmi) uz Antonam
Jāzepa d.
Vuškanam piederoša zirga.
1474
Adlienas pag. valde

izsludina

par

nederīgu' Pēteram
balta zirga

(2

Vīksnem
piederoša
arš., 2 vērš. augsta)

pssi, izd. no Liezeres pagasta valdes
1921. g. 17. martā zem Ns 1, uz Jāņa
Jēkaba d. Tirzmaļa v.

379

Mālupes pag. valde izsludina
par
nozaudētiem un tamdēļ nederīgiem sekošus dokumentus uz šī pag. pils. Otto
Sīmaņa d. Garais vu
1) Latv. iekšz. pasi,

izd. no šīs pag.
valdes 1920. g. 8. jūlijā zem Nš 29, un
2) apliecību, par kajaklzus. izpildīšanu,
izd. no Lejas miesta un iec. komandanta
1920. g. 23. janv. zem Ns 778.
640
ĶCču pag. valde izsludina pai nederīgu Latv. iekšz. pasi, izd. no Rīgas 6.
polic. iec. pr-ka zem Ns 16982, 1919. g.
12. nov. uz Veronikas Ignata m. Zanda
313
v., kura ir nozaudēta.
Akntsas pag. valde ar šo izsludina
par nederigu pazaudēto Latv. iekšzemes
pasi,
izd. Viln-Susejas pag. valdes
1920. g. 19. novembrī zem Ns 599, uz
Kišjāņa Jāņa d. Caunes v.
2401
Mežmuižas pag. valde, Daugavpils
apr., izsludina par nederīgu, ka nozaudētu, Latv. iekšz. pasi zem Nš 273, izd.

1922. g. 19. decembrī no šīs pag. valdes uz
Rozālijas Jāņa meitas Ezerstarp
vārda.

316

Rozentovas
pag. valde
par nedersgu nozaudēto nac.

izsludina
pasi uz
pils. Gavrila Nazara d. Kruglaševa r„
izd. no šīs pag. valdes 1921. g. 9. maija
zem Ns 34.
418

Rozentovas pag. valde izsludina
par nederīgiem sekošus nozaudētus dokumentus uz pi.'s. Viktora Vikentija d.
Rečko v:

1) nac. pasi, izd. no Rēzeknes apr.
3. iec. poL pr-ka 1920. g. 14. oktobrī
zem Ns 1274;
2) ieroču atļauju, izd. no Rēzeknes
apr. priekšnieka 1923. g. 10. maija zem
Nš 2064/1877-1.;
3) zirga pssi, izd. no Rozentovas pig.
valdes 1920. g.
346

Paziņojums.

MtiģšķkLiĒĒk

Jelgavas apgabali reģistr. nod,

lik. 1460™. p
Finansu ministra 1923. g. 9. martā » lik. par laul. 77. p. pamata, ar šo pamatodamās uz civ. ties.
paziņo, ka minētā tiesa dvilnodaļas
apstiprinājis:
5. februāri
iar* zināmu, ka tiesa
sēdē nolēma
1923. g., Annas Apse, dzim. Leiman, 26. februāri 1923. g. atklātā
Spedicijas akciju sabiedrības
piensaimnieku saprasības lietā pret Aleksandri Alekseja d. reģistrēt: . Sunākstes
viņu kooperatīvu saApse
par
laulības
šķilšanu
a 1 z - biedrību" , ievedot
Grube"
daļā.
jj ugu riski
nosprieda:
šķirt biedrību reģistra pirmajā
statūtus.
Sabiedrības dibināšanas mērķi
sēdeklis atrodas
Biedrības
valdes
aulību, kura slēgta no Rīgas Debessir: iegūt, attīstīt un turpināt
vietējo
braukšanss baznīcts mācītāja 29. jūlija Sunākstes pagasta nama.
spedicijss uzņēmumu .Eduards Grube*;
1913. g. starp
Aleksandri Alekseja d.
Jelgavā, 28. februāri 1923. g.
vazturet nn attīstīt tirdznieciskus sakarus
dzim.
Apse
un
Annu
Jāņa
m.
Apse,
Reģistradjas nodaļas pārzinis
starp Latviju un ārvalstīm, transportējot
Leimān, šķitt; prāvnieku bērnus
dēlus
J. Skudre.
preces pa ūdens, zemes un dzelzsceļiem,
Aleksandru, dzim 11. oktobrī 1914. g.
Sekretāra p. v. D. L e š I n s k i i a.
ka ari ar gaisa satiksmes līdzekļiem; ieun Paviļu, dzim. 26. Sebruaji
1916. g.,
rīkot un uzturēt noliktavas preču uzglaJelgavas apgabali, reģistr. nod.,
piešķirt Annai Apse.
bāšanai, ari ar tiesību izdot noliktavu
Ja atbildētājs dv. proc. Ilk.
728., pamatodamās uz civ. ties likum. 1460'.
un ieķīlāšanas apliecības;
apdrošināt
^
31. un 748. p. p. paredzētā
laikā ne
tiesa dvilpanta
paziņo, ka minēta
preces Latvijas apdrošin. biedrībās; izesniegs
tiesai
atsauksmi
vai
pār«1923.
gada atklāta
nodaļas
26.
februāri
sniegt aizdevumus pret precēm; izdarīt
-ūdzibu, tad sprieduma stāsies likumīgā sēdē nolēma reģistrēt: . Lielzalves laukinkaso un citas ar preču pārvadāšanu
spēka.
saimniecības biedrību*, ievedot viņu koonn uzglabāšanu saistītas operācijas, kā
Rīgā, 28. febr. 1923. g.
ari izpildīt preču nomuitošanas darījumus.
J* 431464 peratīvu sabiedrību reģistra pirmajā daļa.
sēdeklis
atrodas
Biedrības
valdes
Sabiedrības dibinātāji ir Latvijas pilsoņi:
Priekšsēd. b. J. J a k s t i ņi.
Jaunjelgavas apriņķī.
Lielzalves
pagastā,
Sekretāra
v.
Stūre.
1) Eduards Grube, dz. Rīgā, Baznīcas
Jelgavā, 28. februāri 1923. g.
iela Ns 7, dz. 9.
Tigas apgabaltiesa, 1. civilnod-.
'2) Andrejs
nodaļas pārzinis
Krastkalns, dz. Rīga,
Reģistrācijas
tz lik. par laul. 77. p. pamata, ar i o
J. Skudre.
Alekša idra ielā Nš 23.
ka
tiesa
5. februārī
lara
zināmu,
8) Arsenijs Sūna, dz. Rīgā, Nikolaja
Sekretāra p. v. D. Lešinskijs.
1923. g., Marijas Semjonov, dzim.
ielā 57/59, dz. 7.
lietā pret
Aleksandri
4) Andrejs Poles, dz. Rīgā, Klostera Blum, prasības
Liepājas apgabaltiesa,
Nikifora d. Semjonov par tautības šķirielā 11, dz. 3 un Vācijas pilsonis
uz sava 19. februāra 1923 g. lēmuma
šanu
aizmuguriski
nosprieda:
5) Hugo Haens,
dz. Rīgā, Dzirnavu
pamata uzaicina 11. novembrī 1920. g.,
laulību, kura slēgta no Rīgas pareizticīgo mirušā Andreja Alekša mantiniekus,
ielā Nš 45/47, dz. 4.
baznīcas mācītāja
17. augusta
Sabiedrības akciju kapitāls ir 200.000 Jana
kreditorus, legatarus, fideikomisarus un
latu liels un sadaļas 400 akcijās, pa 1905 g. starp Aleksandri Semjonov un visas citi-.s personas, kam varētu but
500 lata katra.
Valdes sēdeklis atrodas Mariju Semjonov, dzim. Blūm, šķirt;
kādas tiesības vai prasības uz atstāto
prāvnieku
bērnus
meitu Raisu, dzim.
Rīgā.
mantojumu, pieteikt viņas tiesai sešu
1908. g. un dēlu Borisu,
Tirdzn. nn b. nod. pr. A. K a c e n s "23 janvārī
mēnešu laikā, skaitot no sludinājuma
Revidents A.Zalpeters
dzim. 8. jūnijā 1913. g., piešķirt Marijai
.Valdības Vēstnesī*.
Semjonov; piešķirt
Marijai
Semjonov iespiešanas dienas
Tiesības un prasības, par kutam neviņas pirmslaulības uzvārdu Blum.
minētā laikā, tiks
ja atbildētājs civ. proc. ilk. 728., 731 būs paziņots tiesai
atzītas par zaudētām uz visiem laikiem.
pamatojoties uz not. pag. noteik. 10. p., m 748. p. p. paredzētā laikā neiesniegs
Liepājā, 27. Iebr. 1923. g.
<J* 4071 23
iesal atsauksmi
vai pārsūdzību, tad
{kriev. piln. lik. kr. 1867. g. t& 91), uzspriedums stāsies likumīgā spēkā.
Priekšsēdētāja b. V. Bienenštams.
aicina visas personas,
Sekratars A. Kasperovičs.
Rīgā, 28. febr. 1923. g.
Nš 431465

apsardzības inistrilas ētn di \&wl iāiTSfei
LiepSia, kara osts, izdos" "l

mazāhsolīsanū

„Eduarc5s

iauppMtpilīIsilāii.
kufsts vēlas Ieņemt

vakanto notāra
vietu
Vecgutbenes. Alūksnes apgabalā, un
kuras izpilda Not. lik. 5. uti turpmākos
pantos

paredzētās

prasības,

pieteikties

pie tiesas priekšsēdētāja, iesniedzot attiecīgus dokumentus, viena mēneša
iespiešanas
laikā, no šī sludinājuma
dienas.
Rigf

19. martā

1923. g.

^
Rīgas apgabaltiesas
Sekretārs

priekš» ēdētāja
A. B u m a n i s.

Priekšsēd. b. J. lakstiņš.
Sekretāra v. Stūre.

Jelgavas apgabaltiesas ra&liMjai nedala,
pamatodamas uz civ. ties. lik. 1460.p
paziņo, ka minētā tiesa
dvilnodaļas
26. februāri 1923. g. atklātā sēde nolēma
laukreģistrēt:
. Elejas jaunsaimnieku
saimniecības mašinu koplietošanas biedrību*, ievedot viņu kooperatīvu sabie-

drību reģistra pirmajā daļā.
Biedrības
valdes
sēdeklis atrodas
Elejas pagasta, Jelgavas apriņķī.
Jelgavā, 28. februārī

O Blumbergs.

Sekretāra

Sīgas imMm, i. tisliieflaļi,
nz lik. par lasi. 77. p. pamata, ar šo
dara zināmu, ka tiesa 12. martā 1923.g,
Jarja d. Rlddera, prasības
Srlermana
lieta pret Emīliju Jeografa m. Ridder,
dzim. Djakova, par laulības šķiršanu aizmuguriski
nosprieda:
šķirt laulību,
kas noslēgta starp Hermani Ridderu un
Emīliju R dder, dzim. Djakova, pareizticīgo bazH cā, Maskavā, septītajā Rostovas ielā, 7. jūnijā 1917. g.; prāvnieku
bērnus: dēlu Viktoru, dzim. 23. oktobrī
1918. g., atstāt tēva Hermaņa Riddera
audzināšana,
Juriju, dzimušu
bet
3. martā 1922. g, mātes Emīlijas Ridder
audzināšana.
Ja atbildētajā civ. proc. lik. 728., 731.
ms 748. p. p. paredzētā laikā neiesniegs

1923. g.

nodaļas pārzinis
J. Skudre.
p. v. D. Lešinskijs.

Reģistr.

Jelgavas apgabait. reģ. nodaļa,
pamatodamās uz clv. ties. lik. 1460it, p
minētā tiesa
dvilnodaļas
paslno, ka
26. februārī
1923. g. atklāti aedē nolēma
reģistrēt: Stendes jaunsaimnieku
lauk-

saimniecības mašinu koplietošanas biedrību .Uzvara*, ievedot viņu kooperatīvu sabiedrību reģistra pirmajā daļā.
Biedrības
valdes sēdeklis
nndm
Stendes pagastā, bij. Vīcežu pusmuiža.
Jelgavā, 28. iebruarī
Reģistrācijas

1933. g.

nodaļas pārzinis
J. Skudre.

Sekretāra

p. v. D. Lešinskijs

Jelgavas apiatialtiesas reiiitiatlias nodala,

uz civ. ties.likum. 1460.
panta paziņo, ka minētā
tiesa dvilapriednms stāsies likumīgā spēka.
Rīgā, 13. martā 1923. g.
Nš 431680 nodaļas 26. februārī 1923. gada atklātā
sēdē nolēma reģistrēt: .Gārsenes pienPriekšsēdei, b. J. lakstiņš.
saimnieku sabiedrību*, ievedot viņu kooSekretāra v. Stūre.
peratīvu sabiedrību reģistra pitmaja daļā.
Biedrības
Rīgas apgabaltiesa, 1. civilnod.,
valdes
sēdeklis attodas
tiesai

atsauksmi

vai

pārsūdzību,

tad pamatodamās

M civ. proc. lik. 293, 295, 298, 301,309.,
311. p.p. pamata, ns Ādama Alfrēda

Līduma, lūgumu

viņas prasības

lietā

pret Katrīnu Feodora m. Līdum, dzim.
Pikunov, par laulības šķiršanu, uzaicina
pēdējo, kūtrs dzīves vieta
prasītājam
nav

z-nama,

ierasties

tiesa

četru

nē nēšu laikā
nu
li
sludinājuma
publicēšanas dienas .Valdības Vēstnesi*.
Pie lūguma pielikti:
pases grāmatiņa
un noraksti.
ta atbildētāja
nolikti laikā neieradīsies personīgi vai caur pilnvarnieka,
Hjui nolikta
tiesas sēda lietas klausīšanai aizmuguriski.
Riga. 28 febr. 1953. s-

Gārsenes

pagasta.

Jelgavā, 28. Iebruarī 1923. g.
Reģistradjas nodaļas pārzinis
J. Skudre.
Sekretāra p. v. D. Lešinskijs.

Jelgavas apgabali reģ.
pamatodamās

uz dv. t. lik. 1460". panta

paziņo, ka minētā
tiesa dvilnodaļas
26. februārī 1923. g. atklātā sēdē nolēma
reģistrēt: .Salonajss piensaimnieku saviņu
kooperatīvu
biedrību*, ievedot
sabiedrību reģistra I. dajā.
Biedrības
valdes sēdeklis
atrodas
Vecsalienā, Salonajas pagastā, Ilūkstes
Nš 431466 apriņķi.

Priekšsēdētāja b. J. lakstiņš.
Sekretāra v. Stūre.

Jelgavā, 28. februārī
Reģistradjas

Rīgas apgabali 3. civilnodaļa,
m civ. ties. lik. 1967., 2011.—2014. un
2079. p.p un Balt. privāttiesību
kop.
2451. p. pamata, uz Ellas Šmeman

pilnv. sv. adv. H. Rieche lūgumu uzaicina
visas personas, kurām
ir kaut kādas
pretenzijas,
strīdi vai ierunas pret šai
tiesā 27. iebruarī
1923. g. publicēto
3. janvārī 1919. g. Peterpilī mirušā Bernharda Arnolda d. Šmemana notarieio
testamentu, ka
ari
visas
personas,
kūrēm
ir kaut
kādas
tiesības
uz
mirušā Bernharda Arnolda d. Šmemana
mantojumu
vai sakarā
ar šo mantojumu, kā mantiniekiem, Iegatarijiem,
iideikomisarijiem. parāddevējiem un 1.1..
un
pieteikt savas tiesības, pretenzijas
ierunas minētai tiesai sešu mēnešu
laikā, skaitot no šī sludinājuma iespiešanas dienas.
Ja tas minētā termiņā nebūs izdarīts,
tad minētās personas atzīs kā atteikušās
no ierunām un zaudējušas savas tiesības,
bet testamentu pasludinās par likumīga
spēkā gājušu.
Nš 816
Rīgā, 3. martā 1923. g.
Priekšsēd. v. A. V e i d n e i s.
Sekretārs

nodaļa,

A. Kalve.

1923. g.
nod. pārzinis

J. Skudre.
Sekretāra

p. v. D. Lešinskijs.

Jelgavas apgabaltiesas njUsiiadjas nedali,
pamatodamās uz civ. ties. lik. 1460. p
paziņo, ka minētā
tiesa dvilnodaļas

26. februārī 1923. g. atklāti sēdē nolēma
reģistrēt: Piensaimnieku sabiedrību .Līdums* , ievedot viņu kooperatīvu sabiedrību reģistra
Biedrības

pirmajā daļā.
valdes
sēdeklis

Lubes muižā,
apriņķī.

Ātlavas

pagastā,

atrodas

Talsu

Jelgavā, 28. februāri
Reģistradjas

Sekretāra
Rīgas

1923. g.
nodaļas pārzinis
J. S k u dr e.

p. v. D. Lešinskijs

kam

apriņķa

priekšnieks
izšūdina par nederīgu nozaudēto karazem
Jfc 59971,
klausības
apliecību,

27. februārī 1921. g, izdotu no Rīgas
kara apr. priekšnieka uz Pētera Pētera
d. Pavasara vārda.
PazaudzētS

Latvijas

universitātes

leģitimāciju
grāmatiņa zem >fe 2818,
un Helmuta
Boettlchere
vārda, uz-

skatama

pat

nederīgu.

Liepājas apgabaltiesa,
1923. g. lēmuma
pamata uzaicina 19. jūlija (pēc veca st.)
1908. g., Ventspilī miruša Andreja Grigalnieka mantiniekus, kreditorus, legatatus, lideikomis. un visas citas peruz sava 26. februāra

sonas, kam

varētu

but

kādas

tiesības

5- aprīli 1923. a, pulksten 11 rīta, ap 3,547 kub. asis . atrodošā» v
M
un 111 kub. asis. atrodošās pie Ventspils
Kustas laukuma
*
dzel2 . ,
7 pfidu un aršīnu garas rajona malkas piegādāšanu no Ventspļi
Rakstiski piedāvājumi
slēgtā aploksnē ar
jas kara ostu.
uzraksta u ^*
renei 5. aprll! S. g.. kā ari lūgumi, dēļ piedalīšanās pie mutiski»
k°%
Ver138151
maksāti ar 40 sant. zīmognod., iesniedzami rajonam līdz minētai
diena' "'""
lfl .000 Īstu droirfc P
Par piedalīšanos mazāksolšanā jāiemaksā
Mazāksolīšana bus mutiska un rakstiska, pie kam mutiska so'īšam n i'
-""*
rakstisku priekšlikumu caurskatīšanas un viens un tas pāls dalībnieks l,
^
Var piedaī.
ties tikai viena no facer.sibas veidiem.
sniedz Liepājas rajona kancleffi i»
Tuvākus paskaidrojumus
' '
pulksten 10 līdz 12 di<»nā.
'' «tā

"*

«"".'muižas virsmežniecība

pārdos taiiHiiio

kija niii
si

1923. 8.. pulksten 12 dienā,
Tomes (III) iecirkņa mežziņa kanciejā,
ceturtdien, 5. aprīli 1923 a J
caur Ogri, Dzilnas,
6 pf c pusdienas, biedrī
?
bas teicās
P ' ,
133 gab. sekvestrētus, uz Dauga- Kalēju ielā M> 14/16.
11. aprīli

vas krasta, Biezumu māju robe
zaļus
skujkoku
žās izvestus,
baļķus, ar tilpumu apm. 2400
kub. pēdas, novērtētus Ls. 0,50
kub. pēdā.

Dienas kārtība:
1) Gada pārskats pat 19»
»
2) Revizijas komisijas ziņojams
3) Budžets par 19^3. g.

4) Vēlēšanas.
5) Pieprasījumi un paziņojumi
Torgi notiks mutiski un slēgtās apJa gadījumā pilna sapulce , dēi M
loksnēs, pie kam torgos tiks pielaisti un neierašanās, saskaņā ar su
piedāvājumi
atzīti no personām, kuras pievesta biedru skaita,
ne
iemaksās torgu komisijai 10°/o no piecetartdien, 19. aprīli i., $J
dāvātās sumas.
6 pēc pusdienas, turpat tiek asnu "
Tuvākas ziņas izsniedz virsmežniecības
kanciejā, Zvirgzdas m. un III. iec. mežzinis — Dzilnās.

Zvirgzdā, 9. martā

2
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1923. g.

Vecmuižas virsmežniecība.

Maļu pagasta padomi!,

otra pilno sapulce,

kura, saskaņā ar statūtu § 35, ,
skatoties uz ieradušos biedru
pilntiesīga nn spriedumu spējīga.

.

Difekiilt
vai prasības uz atstāto mantojumu, pieteikt viņas tiesai sešu mēnešu laikā,
skaitot no sludinājuma iespiešanas die- Rīgas apriņķi — izdos 7. aprīli s. g.,
nas . Valdības Vēstnesī*.
pulksten 12 die :ā,
izsludina par nederīgu nozaudēto ii ļ
Tiesības un prasības, par kuram neklans, apliecību zem J6 1168, V.ķ
būs paziņots tiesai minētā laika, tiks
1921. ģ.
izdotu
no Cēsu kipļ ļ
atzītas par zaudētām uz visiem laikiem
pr-ka, uz Jūlija
Pētefa d. Zinļi ļ
Jte 448/23
Liepājā, 27. febr. 1923. g.
Rigas kara apriņķa prieki* >
Priekšsēd b. V. Bienenštams,
izsludina par nederīgu
nozaudētolļ
Sekretārs A. Kasperovičs.
klausības
apliecību
zem J* iii
Liepājas apgabaltiesa
6. decembrī
1921. g. izd. no li !,
kara apriņķa priekšu., uz Arvid! Kl
iz sava 22. februāra 1923 g. 'Imūna*
Ar plānu un noteikumiem var iepazīpamata uzaicina 21. martā 1920. gadā, ties katru darba dienu pagasta kanciejā. jāņa d. Jirgensona vārda.
mirušā
Jēkaba
CittKuldī; ā
Pie piedalīšanās
mazāksolīšani jāRīgas kara apriņķa ptiekinieks lai (
1 a u rnanitaiekus,
kreditorus.
legaiemaksā drošības nauda Ls 200,—.
par nederīgu nozaudēto kauta» I
tarus, fideikomiaarus un visas citas perPēc nosolīšanas padome patur sev apliecību ae<s 3* 12872. Milti I
tiesībai
sonas, kam varētu būt kādas
1921. g. Izdotu no Rigas kap tā
vai prasības
uz atstāto
mantojumu, tiesību, būvi piešķirt pēc saviem iepriekšn, ui Aleksand a Mārtiņ» i 11
pieteikt
viņas tiesai sešu mēnešc. skatiem vienam no solītājiem.
I
Slauberga verrK
M» 247.
Pagasta valde.
laikā, skaitot no sludinājuma iespiešana;

ffiHinļ. aiil|a iffitti :

?iūksiIBui

ns kara uopoitis sfcolas 2-itin ēte
meitas daroiis.

^

dienas .Valdības Vēstnesi*.
Tiesības un prasības, pat kuram neaus paziņots tiesai minēta
laiks. Ukt
'Iritas par zaudētam nz visiem laikiem.

Rīgas kara apr. priekšnieks ļ»W
Rīgas koku zāģētavas A. Breit.m nederīgu nozaudēto torw»
man akciju sabiedrības valde . apiiecflMi mm
J* 1506, 27. *IJ
ar šo paziņo, ka minžtā akc sa-ba ir 1921. g., izdota no armijas S.P.»i
Liepājā, 27. febr. 1923. g.
1* 490/23 uzsākuse savu d rbību un valde atiodas nol., uz Datiiela Hirša d. ftffgjļ; 1
Priekšsēd. b. V. Bienenštams.
Rgā, Raiņa bulv. 25, dz. 6; kantoris
Sekretārs A. Kasperovičs.
atvērts ik dienas, izņemot svētdienas un
svētku diena», no pīkst. 9—2 d. un no
Liepājas apgabaltiesa,
valdes uz Antona Keroļko» XH
pulksten 5—7 vakarā.
'*
ix sava 19. februāra 1923. gada lēmuma
Līdi ar šo valde uzaicina akcion. k.k. oz zirga un pases īpašn. Aug»'". ,
pamata, uzaicina _ 18. maijā 1919. g.,
Sarkaņu
p. .Klaucavās', ska>M >
liepāja miruša Jāņa Ostela mannederīgu.
f
^
tinieki» , krecititorus, legatatus, Hdei-

mmm&^il

komisarus un visas citas personas, kuram varētu būt kadaa tiesības vai prasības uz atstāto mantojumu, pieteikt
viņas
tiesai sešu mēnešu
talkā,
skaitot no stedlužjuma iespiešanas dienas
.Valdības Vēstnesī*.
Tiesības un prasītas, par kurām nebūt*
paziņota tiesai minētā lakā, tiks atzītas
par zaudētām uz visiem laikiem.

Migu sapulci
!
i
i
oo p
ii I
i
i
ootioii

11. aprīli s.g., pīkst. 6 vak. valdes telpās.
Dienas

kārtība:

1. Jautājums par zemes gabalu pirkšanu
(Čīkstu un Krūmiņ mājasV,
2 Algas jautājums
sab.ediības darbiniekiem.

»23. g«da 2, bur*

?

valsta
ļg
iznākusi «n dabūjama v»fPg
»
pili, 1. Istabā, kut ari
Kooperativa „Sacensiba" valde ^
ar pieprasījumiem.
Liepājā, 28. Iebr. 1923. g.
J« 482/23
? «*, ( \ '
Burtnīca
Priekšsēdētāja
b. V. Bienenštams
„
** *
Sekretārs A. Kasperovičs.
bez piesūtīšana.
ar piesūtīšana .
29. aprll
i. g.. pulksten
Liepājas apgabaltiesa,
12 dienā,
S«tnr> :
Višgorodā, kooperativa telpās.
«i
uz sava 19. februāra 1923. g. lēmuma panau«
5) Lltamspar vlsu
mata uzaicina 26 martā 1919. g., KvedDienas kārtība:
|
linburgā, Vācijā mirušā Jēkaba Feldmaņa i) Sapulces prezidija vēlēšana.
mantiniekus, kreditorus* legatarus, iidei- 2) Valdes ziņojumi.
komisarus un visas citas personas, kam 3) Revizijas komisijas ziņojums.
^
];
6)Es> eksPo^
varētu but kādas tiesības vai prasības 4) Gada pārskata pieņemšana.
uz atstāto mantojumu,
pieteikt viņas 5) Budžets un darbības plāns uz 1923 gtiesai sešu mēnešu laikā, skaitot no 6) Vēlēšanas.
f
sībām pagaidām no*
sludinājuma iespiešanas dienas .Valdības 7) Dažādi jautājumi un priekšlikumi.
3. Tekošas lietas.

Valde.

kārtīga pilnu ' sapulci

Vēstnesī".

__

Tiesības un prasības, par

kurām nebūs paziņots tiesai minētā laikā, tiks atzītas par zaudētam uz visiem laikiem.
Liepājā, 28. febr. 1923. g.
475/23
Priekšsēdei, b. V. Bienenštams.
Sekretārs A. Kasperovičs.

Rifini amatnieku untiuv. palīdz, biedrība.
biedri

tiek uz

pilnas

sapulces

lēmumu

uzaicināti recjistēiies

Valda.

Darbveža palīgs
vajidzīgs Sveīclema pagastam, Valmieras apr., caur Salacu. bet tikai pilnīgi iestrādājies, kamdēļ kand dati -es
tiek lūgti pēc iespējas personīgi pieteikties pie pag. padomes Sveiciema pag
nama 10. aprilī 5. 8-, pulkst. 12 dienā,
iesniedzot
dokumentus par līdzšinējo
darbību. Alga pec vienošanās.
Pagasta valde.

Kvīte ar Ir. 208]

8. un 29. apriiī, 6. nn 27. maijā, 3. un
17_. jūnija un 8. jūlijā, biedrības telpās uz A. B o b r i s vārda,
izd. no Rīgas kalp
Darzaugļu ielā t& 8. no pulkst. 10—2 d. sab. .Ekspress II. « par glabāšanā noVēlāk nekādi iebildumi netiks ievēroti. dotām mantām, ir pazaudēta un tiek
Valde.
skaitīta par ned-rign.
Rīgaa kara apriņķa priekšnieks izsluizsludina par dina put nederīgu nozaudēto kara klausības biļeti zem M 43/2, izd. no Valnederīgu audzēknes
Alizes
Dzlrkal
mieras k«ra apr. priekšu., uz Jāņa Jāņa
leģimitacijas grāmatiņu zem Ns 257.
ld. Springts vārda.
Latvijas

konservatorija

s£«s.vfc.
"sasr-**
9) Likums
būvju

Par _

„Aiumii '^
un aizžogg»

br *ter
^
10) Likums pai _
^
šķiršanu nrpnieaw>

tjri ražo e^Jg
7]
j^
* i

11) Pārg- ozijums P*«%t»

gScffīe-S ^

ssii?.%

1V»
1902., 1901..
^, *
ies*
mušo pilsoņu »»
nestā 3. panta
snn
zīmes pamal»V
«tavoķl
ķ o . J
13) Kara
?
robežas josla ^^o
n0
y3l>'u
14) Papildina)um*
p
ierēdņu
prašanā.

^

