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Noteikumi Nr. 218

«ar Rigas l u» Gailenēs stacijas

pitfilcošo nenoaifeitotu bagāžas

jDiHusiu nedošanu muitas iestāžu
rīcībā un pārziņā.

1.
Visus no ārzemēm Rīgas I un Ga've

ii) stacijās pienākošos nenomuttotas
ļļ»s sSiijumus siacja tūliņ pēcvioa
atnākšanas nodod muitas rīcība un
miņa,

2.
Piraiā punktā minētos bagāžas sātīj»-
listu dzelzsceļu pārvadāšanas doku-
Mis uz tiem stacija nodod muitai pie
īpašiem 4 eksemplāros sastādītiem sarak
ira pēc še pielikta parauga ser. E 115.
bSdiks sarakstus pārbauda un aplie-
ta ar sava parakstu bagāžas kasieris

un viņš ir atbtSdJgs par kārtīgu un pareizu
bagāžas nodošanu.

3
Pieņemot bagāžu, maitas ierēdnis sa

līdtina sarakstos uzrādītas ziņas ar
ziņām dzelzsceļu bagāžas pārvadāšanas
dokumentos un ar pašu bagāžu da ā
tin parakstās sarakstos par bagāžas pie-
ņemšanu savā rīcībā un pirziņp,
apliecinot šo savu parakstu ar meitas
zīmogu. Divus eksemplārus šādi pa-
rakstītu un apliecināta sarakstu kopā ar
dzelzsceļu bagāžas pārvadāšanas doku-
mentiem muitas ierēdnis nodod stacijai
atpakaļ, bet otri divi eksemplāri paliek
muiias rīcībā.

4
Visi aegitāk uzrādītā kārtībā maitai

sodotie nemuštotte bagāžas sūtījumi
skaitās no dzelzsceļi pnses kā izdoti
saņēmējiem un stacija tādas bagāžas
pieprasītājus noraida uz miitas nodaļu.

Šos bagāžas sūtījumus stacija savās
grāmatās parāda kā izdotus tai dienā,
kad tie nodoti maitas rīcībā an pārziņā.

Finsssa direkcijai iesūtāmā izdotās
bagāžas norēķina nodalījumā: «bagāžas
kviša numuri" stacija taisi atzīmi .no-
dota muitai" un pie norēķina pieliek šo
sūtījuma bagāžas ceļa pavadzīmes līdz
ar vienu 3. punktā minētā sabaksta
eksemplāru ar maitas ierēdņa parakstu
par bagāžas saņemšanu.
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Sta* w .»o»nuitotos bagāžas
SSnoi r,£ d*elzsceJa pārvadāšanas
S?*WoiJ3n eza mu!tas iestādes*,, PKdoga, tranzīts", pasbpri
*Ņs vi a? ,*"£? parakstu, muita

£* vff"!lk'avas telpās 7 dienas.

,JPat mul ktavam -
anas J'enas dienas laikā pec
uitasv'L ac'- ^aizved uz
ēta £!„ ^

J'ktavām tos ne-
«* no n^;ba&ažas sūtījamus,

?Wi«5 ?»? var spriest, ka
Pasažieru bagāža, bet

W"«tihiu?S?",itot« ™™s b«-
^gas muitas valde var

nogādāt az savām noliktavām tūliņ p?c
viņu pieņemšanas no stacijas 3 punkta
noSeiktā kārtībā.

6.
Bagāžas nogādāšana no Rigas I nn

Galvenās stseijam uz Rīgas maitas valdes
Eoliktavām, muita izdara ar saviem
līdiēkļiem, zem savas uzraudzības an uz
sava teķisa.

7
Muitas rīcībā m pārziņā nodoto ār-

zemes nenctna'toto bagāžu izdod tas
saņēmējiem maita, atpsasot no viņiem
bagāžas kvitēs kuras palirk maitas
rīc "bā, un uz Rigas maitas valdi guislas
visa a'bilrfiba par viņas rīcībā un par- ;

ziņa nodotā.3 bagāžas pa:eizu izdošanu
tas saņēmējiem.

8.
Tā ka saskaņa ar šo noteikumu

4 punktu visi maitas rīcībā un pārziņā
nodotie nenomaitotte bagāžas sūtījumi
no viņu nodošanas brīža muitai skaitās
no dzelzsceļu pases kā izdoti saņē-
mējiem, dzelzsceļš par šo sūtījuma
atrašasās laiku maitai nodalītās Rīgas
galvenās stacijas bagāžas noliktavas
telpi's uzglabāšanas maksa neņem, kā
ari neņem maksa no Rīgas maitas
valdes par nodalīto viņai telpa lietošana.

9.
Ja dzelzsceļa stacijas darbinie-

kiem rastos vajadzība apskatīt an
salīdzināt ar saviem dokumentiem
ratu at nodalītās Rīgas galvenās
stacijas bagāžas noliktavas telpās uzgla-
bājušos bagāžas sūtījumos, tad šos dar-
biniekus muitai jāpielaiž bez kādiem
iebildumiem.

10.
, 19^0. gada dzelzsceļu virsvaldes rīko-
jumu klājamā 3. numurā iespiestās
.Kopējās pagaida instrakcijas Latvijas
maitām an dzelzsceļiem" paragrāfi, kuri
nesaskan ar šiem noteikumiem, nav pie-
mērojami pienākošiem no ārzemēm Rī-
gas I. an Rigas galvenās stacijās neno-
mnitotas bagāžas sūtījumiem.

Šie noteikumi stājas spēkā no 1923 g.
24. marta.

Maitas departamenta direktors
A. P i 1 s a t s i e k s.

[ Dzelzsceļu galvenā direktora
vietas izpildītājs T. Dumpis.

Finansu direktora palīgs J. Bērziņš.

Rīkojums Nr. 184

Rīgā, 1923. gadā 15. martā.
G o 1 a n a virsmežniecības mežsargs

Ludvigs B o 1š a k s 1922. gada 13. apriti,
uziedams savā apgaita valsts meža zā-
dzība an negriezdams vērību uz viņa
dzīvībai draudošām briesmām, dzinies
pakaļ zagļiem līdz O r i šu sādžai, kur
meža zagļi organizējuži apmērām 10 cil-
vēku lieiu banda, kas azbrakaši mež-
sargam B o 1 š a k a m. Atgaiņādamies
no nzbracējieai, B o 1 ša k s būdams pats
viegli ievainots, 3 uzbrucējus Rošāvis,
pēc kam citi izklīduši. Par to mežsargs
B o i ša k s ilgāka laika noturēts izme-
klēšanas cietumā, bet tiesā attaisnots.

Viļaka virsmežniecības mežsargam
Jānim Grasim, gūstot meža zagļus,
pēdējie uzbrukuši ar ieročiem, iesākdami
to apšaudīt G r a s i s_ ar biedriem at-
bildējas! azbrucējiem tāpat ar šāvieniem.
Cīņas rezultātā ļaundari izklaidēti, bet
mežsargs Grasis ticis ievainots.

Atzīmēdams šādu varonīga izturēšanos
un priekšzīmīgu, savienoto ar dzīvības
briesmām un bēdīgām sekām, dienesta
pienākumu izpildīšana, izsaku minē-
tiem mežsargiem līdzjūtība un atzinību.

Mežu departamenta direktors
K Melderis.

Mmm leifiža pozlplomL
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Nosacīti noUesfito saraksts Nr. 20.
1781. Ainārs, Žiais Ferdinanda d.,

45 g., Tukuma apr. Upesmusžas pag.,
Jelgava» apgt. 1923. g. 19. jsnv., 51. un
636. p. L d. I pkt., 60 p„ I. mēn. 2
ncd. aresta. (Akts M 221/22. g.)

1782. Andersons, Jaais Fr:čad,49g.,
Saldus pag., Saldns iec miert. 1923. g. 1
11, febr., 581. p. I. d.. 3 mēn. ciet. (Akts!
J* 239/23. g)

1783. Auste>s, Žauta Lizetes d,32g„
Kuldīgas spr. Saldus pag. Saldas iec.
miert. 1923 g 5 febr, 581. p. i. d, 1
mēn. ciet. (Akts J* 104/23. g.)

1784. Balodi? jaais Jāņa d., 25 g„
Zvardes p^g. Ku ldīgas apr., Saldus iec.

miert 1923. g. 5. febr., 581. p. I. d„ 1
mēn. ciet. (Akts Ns 105/23.)

1785. Balodis, Pēteris Jura d., 52 g.,
Valkas apr. Jērcēna pag, Valkas apr. 1.
iec miert. 1923. g. 30. janv., 532. p. 3.
pkt., 2 ned. aresta. (Akts J* 28/23. g.)

1786. Beitans, Arnolds Kārļa d,, 24 g.,
Bačaaskas pag. Cēsu apr., Cēsu apr.
4. iec. miert. 1922. g. 19. dec, 184. p.
1. pkt., 3 dienas aresta. (Akts
Nb 639/22. g.)

1787. Berners, Abe Dāvids Mozusa d.,
45 g., Jaunjelgavā, Rīgas apgt. 1923. g.
29. janv., 474. p. 2. d. 1. pkt., 2 ned.
ciet. (Akts M 31/23. g.)

1788. Bitte, Ievalds Jāņa d., 26 g,
Rīgā, Tukuma apr. miert. 1923. g.
31. janv., 184. p. 1. d., 2 dien. aresta.
(Akts Nš 59/23 g.)

1789. Borovik, Sofija Trofima m.,
20 g., Daugavpilī, Daugavpils apr 1. iec.
miert. 1922. g. 13. dec, 581. p. 1. d.,
57. p. 3. pkt., 2 mēn. ckt. (Akts
Ns 1138/22. g.)

1790. Bruders, Jānis Ādama d,
34 g„ Alšvangas pag. Aizputes apr.,
Ventspils apr. 2. iec. miert. 1923. g.
30. janv., 581. p. 1. d., 3 mēn. ciet.
Akts J* 19/23. g)

1791. Brūns, Fricis Andreja d.,
18 g., Sarkanmuižas pag. Ventspils apr.,
Vestspiis apr. 2. iec. miert. 1923, g„
30. janv., 49., 581. p. 4. d. 57. p.,
2 mēn. ciet. (Akts JA 21/23. g)

1792. Brūveris, Jānis Jāņa d., 72 g,
Rudbāiža pag., Aizputes apr. miert.
1923. g. 25. janv., 581. p. 4. d., 2 ned.
ciet. (Akts JA 24/23. g.)

1793. Cakuls, Jānis Antona d., 27 g.,
Rēzeknes apr. Varakļānu pag., Rēzeknes
apr. 6. iec. miert. 1923. g. 13. febr.,
581. p. I. d., 3 mēn. ciet. (Akts J*
38/23. g.)

1794. Čagus, Vilis Kārļa d„ 18 g„.
Bauskas apr., Jelgavas apgt. 1923 g.
24. janv., 442. p. 2. d. 2. pkt., 1 ned.
aresta. (Akts N> 269/22. g.)

1695. Čerbinskis, Jānis Miķeļa d.,
52 g., Rīgas apr. Doles pag., Jelgavas
apgt. 1923. g. 12. janv., 157. p.I.d.1 mēn ciet. (Akts JA 185/22 g.)

1796. Didrīchsoa, Anna Jēkaba m.,
21 g., Durbes pag. Liepājas apr., Aiz-
putes apr miert. 1923. g. 2. febr., 581.
p. L d., 3 mēn. ciet. (Akts JA 34/23. g.)

1797. Dižtida, Jēkabs Jāņa d., 20 g„
Liepājas apr. Pērkones pag, Liepājas
apr. miert. 1923. g. 6. febr., 581. p. I. d.,
57. p. 3. pkt, 3 mēn. ciet., bet kā
nepilng. sods samaz. par 1k d. (Akts
JA 20/23. g.)

1798. Dreimanis, Eduards Kriša d,
28 g., Kandavas pag. Talsu apr., Kan-
davas iec. miert. 1923. g 23. febr.,
532. p. 3. <L, 2 ned. cietuma. (Akts
J* 44/23. g.)

1799. Fedorovs, Vasilijs Sergeja d.,
60 g,, pied. pie Ružinas pag. Rēzeknes
apr., Rēzeknes apr. 3. iec. miert.
1921. g. 15. martā, Latgales apgt.
1922. g. 17. jūnijā, 581. p. 1. d„ 3 mēn.
ciet (Akts JA 11/22. g.)

1800. Francis, Viktors Kārļa d.,
13 g., Siguldas pag. Rīgas apr., Rīgas
apr. 2. iec miert 1923 g. 7. febr,,
581. p. 1. d., 1 mea. ciet, kā mazgad.
ievietot Irlavas nepilng. zemk. un amatn.
kol. (Akts J* 8/23. e.)

1801. Freija, Simans Mārtiņa d„
53 g, Rīgā, Rīgas apr. 2. iec. miert.
1923. g. 14. febr., 581. p. 4. d., 3 ned.
ciet. (Akts N- 46/23. g.)

1802. Gailīts, Andrejs Reiņa d.,
45 g., Alsviķu pag. Valkas apr., Rīgas
apgt. 1923. g. 24. janv, 578. p. 3. d.,
2 mēn. ciet. (Akts JA 24/23. g)

1803. Giņko, Aleksandris Gavriila d.,
19 g., Krievijas pav., Petrc grādā,
Daugavpils apr. 2 iec. miert. 19:2. g.
22. nov., 51, 57, 581. p. l. d, 3 ruēn..
ciet (Akts JA 509/92. g.)
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1804. Go'ochovs, Grigorijs Frola d.,
34 g,, Krievijā, Ludzas apr. 5, iec. miert.
1922. g. 20. dec, 5t., 581. p. 1. d.,
6 mea. ciet. (Akts Jfe 338/22. g.)

1805, Grintals, Ādolfs Ednarda d.,
22 g, Taisa apr. Stendes pag., Jelgavas
apgt. 1923. g. 24. janv., 639. p. 1. d.,
5 dien. aresta. (Akts Ni 247/22. g.)

1806, Gruntē, Andrejs Kārļa d., Ugā-
les pag. Ventspils apr., Ventspils apr.
2. iec. miert. 1923. g. 14. febr., 581. p.
1. d„ 2 ned. ciet. (Akts Ni 45/23. g.)

1807. Holsteins (agrāk Bofsteins),
Voldemārs Miķeļa d., 17 g., Liepājā,
Aizputes apr. miert. 1923. g. 6. febr.,
581. p. 1. d., 1 mēn. ciet. (Akts
JA 40/23. g.)

1808. Jakobsons, Jānis Krista d.,
22 g., Ventspils apr. Zūras pag., Vents-
pils apr. 1. iec. miert, 1923. 17. febr.,
581. p. 1. d., 3 mēn. ciet. (Akts
JA 77/23. g.)

1809, Jakovleva, Varvara Andreja m.,
22 g, Ludzas apr. Michalovas pag.,
Ludzas apr. 1, iec. miert. 1923. g.
27. janv., 581. p. 3. d., 2 ned. ciet.
(Akts Ns 97/23 g)

1810 Jansons, Andrejs Ādama d.,
35 g,, Sarkanmuižas pag, Ventspils apr.,
Ventspils apr. 2. iec, miert. 1923. g.
13. febr., 475, p„ 2 ned. aresta. (Akts
N° 44/23. g.)

1811. Jēkabsoas, Žanis Otto d., 20 g,
Jauapagasta pag. Talsu apr., Kandavas
iec. miert. 1922. g. 16. nov. Jelgavas
apgt. 1923 g. 30. janv. 225, p„ 2 ned.
ciet. (Akts Ni 481/22. g.)

1812. Jemberg, dzim. Gramatniek,
Katrina Jāņa m., 75 g., Cīravas pag. Aiz-
putes apr, AizPites apr. miert. 1923. g.
6, febr., 581. p. 4. d, 1 mēn. ciet.
(Akts JA 13/23 g.)

1813. Kambuts, Vilis Jāņa d., 34 g.,
Liepāja, Liepājas 2. iec. miert. 1923. g.
16. febr., 581. p. 1. d., 3 mēn. ciet.
(Akts JA 149/23 g)

1814 Katitmans, Kristaps Babas d.,
32 g, Ugāles pag. Ventspils apr., Vents-
pils apr, 2. iec. miert, 1923. g. 30. janv.,
624, 627. p. p., 5 lati naudas soda vai
nemaksāšanas gadījumā 2 dienas aresta,
(Akts JA 20/23. g.)

1815. Karkliņš, Jānis Jāņa d., 32 g.,
pied, pie Atašienas pag. Rēzeknes apr.,
Jēkabmiesta iec. miert. 1923. g. 26. febr.,
58!. p., 5 mēn. ciet. (Akts N: 71/23. g.)

1816̂ Kiesners, Antons Jāņa d,
62 g., Ērgļu pag. Cēsu apr., Rigas apgt.
1923. g. 29. janv., 642. p. 1. d., 639. p.
1. d, 60. p., 3 dienas aresta, (Akts
Ni 29/23. g.)

1817. Ķimens, Fricis Jāņa d„ 28 g„
Kuldīgas apr. Rendas pag., Ventspils
apr. 1, iec. miert. 1923. g. 27 janv,
581. p 1. d., 3 mēn. ciet. (Akts
NŠ 23/23 g.)

1818 Kornis, Alfrēds Bernarda d.,
20. g., Ludzas apr. Lipnas pag., Ladzas
apr. 5. iec. miert. 1923. g. 12. janv.,
581. p. 1. d., 57. p. 3. d., 2 mēn. ciet ,
(Akts Ni 38/23. g.)

1819. Kožuchovskijs, Jānis Ādama d.,
25 g., Ilūkstes apr. Demenas pag., Ilūk-
stes apr. miert. 1923. g. 27. janv.,
581. p. 1. d., 2 ned, ciet. (Akts
Ni 95/23. g.)

1820. Krinka, Kārlis Ernesta d.,
30 g., Tukuma apr. Stūru pag., Jelgavas
apgt. 1923. g. 24. janv., 639. p. 1. d.,
5 dien. aresta. (Akts Jfe 247/22. g.)

1821. Krūmiņš, Andrejs Jāņa d., 45 g.,
Rīgā, Jelgavas apgt. 1923. g. 19. janv.,
51., 636. p. 1. d. 1. pkt., 60. p., 2 mēn.
aresta. (Akts JA 221/22. g.)

1822. Krūmiņš, Pēteris Indriķa d.,
45 g., Olaines pag. Rīgas apr., Rīgas
apgt. 1923. g. 29. janv., 530. p„ 1diena
aresta. (Akts JA 35/23. g)

1823. Krūms, Roberts Jēkaba d., 23 g.,
Tukuma apr. Ozolnieku pag., Tukuma
apr. miert. 1923. g. 14. febr., 184. p.
1. d„ 1 diena aresta. (Akts Ns 80/23. g.)

1824. Kudors, Donats Vinca d., 36 g.,
Rēzeknes apr. Makašānu pag., Ludzas
apr. 3. iec. miert. 1922. g. 28. dec, 49.,
581. p. 2. d., 1 mēn. aresta. (Akts
JA 1200/22. g.)

1825. Kunaus, Eniiis Kristapa d., 31
g., Talsos, Kandavas iec. miert. 1923. g.
23. febr, 532. p. 3. d., 2 ned. ciet.
(Akts Nš 44/23. g.)

1826. Lacis, aiias Priedulājs Vladimirs
Pētera d„ 28 g„ Valkā, Rīgas apgt. 1923.
g, 31. janv., 639, p. 1 d., 2 dienas aresta.
(Akts Ni 27/23. g.)

1827. Liepiņš, Rūdolfs Annas d., 25
g, Plāteres pag. Rīgas apr., Rīgas 5.
iec. miert. 1922. g. 8. dec, 181. p. 2. d.,
2 ned. ciet. (Akts Jfe 773/22. g.)

1828. Lejasozols, Kārlis Kriša d,, 60
g„ Dundagā, Liepājas apgt. 1923. g. 5.
febr., 649. p., 2 ned. aresta, (Akts Ni
IHīg./23. g.)

1829. Leonovič, Anna Konstantīna m.,
22 g., Daugavpils apr. Višķu pag., Dau-
gavpils apr. III. iec. miert. 1923. g. 16.
febr., 581. p. I. d„ 3. d., 1 mēn. ciet.
(Akts Nš 122/23. g.)

1830. Liškovskis, Vincents Miķeļa d.,
16 g., Rīgā, Rīgas 5. iec miert. 1923. g.
27. janv., 581. p. I. d., 55. p., 1 mēn.
ciet. (Akts JA 64/23. g.)

1831. Lovķis, Osips Kristarbra d,
53 g., Krievijas pav., Viļņas gub., Rīgas
5. iec. miert. 1923. g. 9. febr., 581. p.
1. d, 49. p., 2 ned. ciet. (Akts
JA 92/23. g.)

1832. Luika, Rūdolfs Pētera d., 24 g-,
Rīga, Rīgas 5. iec. miert. 1922. g. 29. dec,
607. p. 2. d„ 2 ned, ciet. (Akts
Ni 1314/22. g.)

1833. Macpan, Grieta Mārtiņa m.,
32 g„ Alšvangas pag. Aizputes apr.,
Liepājas 2. iec miert. 1923. g. 23 febr.,
574. p, 1. d., 3 mēn. ciet. (Akts
Ni 193/>3. g.)

1834. Medjan, Līze Ievalda m., 36 g-.
Drogā, PriekulesVainodes iec. miert.
1922. g. 12. okt, Liepājas apgt. 1923 g.
19. febr., 581. p. 1. d., 3 mēn. ciet.
(Akts JA 75/23., g.)

1835. Mežinieks, Donats Donata d,,
18 g., Daugavpils apr. Višķu pag., Dau-
gavpils apr. 3. iec. miert. 1923. g.
16. febr., 581. p. 3. d., 1 mēn. ciet
(Akts JA 60/23. g.)

1836. Michels'bns, Voldemārs Alfrēda
dēls, 22 g„ Jelgavas apr. Līvbērzes pag.,
Jelgavas apgt 1923. g. 24. janv,, 652. p.
1. d., 1 ned. aresta. (Akts JA 244/22, g.)

1837. Morgensterns, Sanders Eduarda
dēls, 61 g., Talsu apr. Ugunciemas pag,
Talsu iec. miert. 1933. g„ 581. p, 1. d.,
2 ned, ciet (Akts Nē 54/23. g.)

1838. Morozovs, Dmitrijs _ Ivana d.,
27. g., Krievijas pav., Krievijā, Ludzas
apr. 5. iec. miert. 1922. g. 20. dec, 51.,
581. p. I. d,, 616, p. II. d„ 8 mēn. ciet
(Akts Nš 344/22. g.)

1839. Mūlīers, Dāvids Jēkaba d., 51
g, Breslavas pag. Valmieras apr., Rīgas
apgt. 1923. g. 29. janv., 464. p. 2. d„
2 ned. ciet., bet az Satv. Sap. amn. akt,
— 1 ned. (Akts JA 23/23. g.)

1840 Murans, Alfons Donata_ d., 19
g.. Rēzeknes apr. Viļānu pag., Rēzeknes
apr. 4. iec miert. 1923. g. 24. janv.,
58 t. p. 1. d., 1 mēn. ciet. (Akts Ni
79/23. g.)

1841. Nameiko, Augusts Stanisla/a d ,
54 g., Kaunas gub., Liep. III. iec miert.
1923. g. 23. febr., 581. p. I. d„ l/»
mēn. ciet. (Akts JA 97/23. g.)

1842. Nazarova, dzira. Anderson Anna
Ksrlina Marijas m., Krievijas pav., 26 g.,
Kastranes pag. Rīgas apr., Rigas apgt.
1923. g. 31. janv., 442. p. I. d., 1 diena
aresta. (Akts JA 28/23. g.)_

1843. Niklasons, Vilis Jāņa d., 35 g ,
Meaceadorfas pag. Bauskas apr., Cēsu
apr. 4. iec. miert. 1922. g. 19. dec,
184. p. 1. pkt., 3 dien. aresta. (Akts
Ns 640/22. g.) _

1844. Papeds, Rūdolfs Jāņa d, 43 g„
Valkts apr. Stāmerienes pag., Valkas
apr, 4, iec. miert. 1923. g. 10. janv.,
Rīgas apgt. 2. krira. nod. 1923. g.
17. febr., 581. p. 1. d., 51. p. 3 pkt.,
4 mea, ciet. Spr. pec. kop. ar Valkas
apr. 4, iec. miert. 1923. g. 10, janv.,
581. p. 1. d., 3 mēn. ciet. (Akts
Ni 422/23. g.)

1845. Petkevičs, Donats Osipa (Ju-
šefa) d., 34 g., Pustinas pag. Daugavpils
apr,, Daugavpils apr. 1. iec. miert 1923, g.
15. febr., 581. p. 1. d., 3 mēn. ciet.
(Akts Ni 93/23. g.)

1846. Pīrāgs, Krišs Kriša d., 34 g.,
Tukuma apr. Bikstu pag., Jelgavas apgt.
1923. g. 19. janv., 51., 636 p. 1. d.
1. pkt., 60. p., 2 men. aresta. (Akts
JA 221/22. g.)

1847. Platonova, Aleksandra Lūka m.,
26 g„ Krievijas pav., Krievijā, Ludzas
apr. 5. iec. miert. 1923. g. 16. janv.,
581. p. 3. d., 3 mēn. ciet. (Akts
Ni 51/23. g.)

1848. Poļakovs, Jāzeps Jāzepa d,,
32 g., Ludzas apr., Ludzas apr. 4. iec.
miert. 1922. g. 29. jul. Latgales apgt.
1923 g. 23. janv, 581. p. 1. d„ 3 mēn.
ciet. (Akts JA 177/23. g.)

1849. Popovs, Jemeljans Jāņa d.,
47 g., Rīgā, Rīgas 8. iec. miert. 1923. g.
28, februārī, 581. p. 4. d., 2 ned, aresta.
(Akts JA 140/23. g)

1850. Poslnieks, Kārlis Nikolaja d.,
20 g, Tukuma, Tukuma apr. miert,

1*23 g 1. februārī, 581. p. 1. d. 2. d„

3 mēn. ciet. (Akts JA 69/23. g.)
1851. Pudans, Justins Justina d.,

22 g„ Ilūkstes apr., Prodes pag., Ilūkstes
apr. miert. 1923. g. 31. janvārī. 181. p.
2 d. 1. pk. 3mēn. ciet. (Akts JA72/23. g.)

1852. Puguls, Jānis Jāņa d„ 35 g.,
Dobelē, Rīgas apgt. 1923. g. 31. janvārī,
639. p. 1. d, 1 diena aresta. - (Akts
JA 27/23. g)

1853. Pujats, Jezups Benedikta d.,
35 g., Rēzeknes apr. Makašānu pag.,
Ludzas apr. 3. iec. miert. 1922. _g.
28. decembrī, 49., 581. p. 2. d., 1 men.
aresta. (Akts JA 1200/23. g.)

1854. Pujats, Nikodiras Benedikta d.,
30 g., Rēzeknes apr. Makašānu pag.,
Ludzas apr. 3. iec. mieit. 1922. _g,
28, dec, 49., 581. p. 2. d„ 1 men.
aiesta. (Akts Ni 1200/22. g.)

1855. Puķits, Jānis Jāņa d,, 25 g,
pied. pie Ķieģeļu pag,, Jelgavas pils.
miert. 1923. g. 24. febr, 184. p., 3dien.
aresta. (Akts Ns 171/23. g)

1856. Reineks ari Reinis, Jānis Kates
dēls, 22 g., Liepājas apr. Talsu pag.,
Liepājas 3. iec. miert. 1923. g. 23. febr.,
581. p. 4. d., 2 ned. ciet. (Akts
JA 147/23. g.)

1857. Rigerts, Jānis Jāņa d., 28 g.,
Budbergas pag. Bauskas apr,, Bauskas
apr. 2. iec miert 1923. g. 27 febr.,
£81. p. 1. d., 4. d., 3 dienas aresta.
(Akts M 69/23. g.)

1858. Rodiņš, Jēkabs Jekaba_ d., 29 g.,
Ēdoles pag. Ventspils apr., Liepājas apgt.
1923. g. 2. febr., 443, p. 3. d. 6. pkt,
2 ned. ciet. (Akts Ni 8g./23. g.)

1859. Ronis, Kārlis Kriša d., 43 g.,
Tukuma apr. Bikstu pag., Jelgavas apgt.
1923. g. 19. janv,, 51., 636. p. 1. d.
1. pkt, 60. p„ 2 mēn. aresta. (Akts
Ni 221/22. g.)

1860. Ronis, Vilhelms Jāņa d., 36 g,,
Svārtavas muiža, Valkas apr. 3. iec.
miert 1923. g. 24. janv., 184. p., 2 die-
nas aresta. (Akts Ni 73/23. g.)

1861. Rozenbergs, Jefroims Jankeļa-
Ābrama d., 21 g., Jaunjelgavas apr,,
Ilūkstes apr. miert. 1923 g. 31. janvārī,
181. p. 2, d. 1. pkt 3 mēn. ciet. (Akts
Ni 73/23 g.

1862. Rozenkvists, Alfrēds Fridricha
dēls, 36 g, Liepājā, Liepājas 1. iec.
miert. 1923. g. 9, februārī, 581. p. 1. d,,
1 mēn. ciet. (Akts J* 31/23. g)

1863. Rozenštein, Kate Juja meita,
36 g, Rucavas pag. Liepājas apr, Lie-
pājas 2. iec. miert. 1923, g. 9. februārī,
574. p. 1. d„ 3 mēn. det. (Akts
Nt 52/23. g.)

1864. Rozīts, Augusts Friča d., 51 g,
Lielstraupes pag. Valmieras apr, Val-
mieras apr. 2. iec. miert. 1923. g.
31. janvārī, 581. p. 2. d., 6 mēn. ciet.
(Akts Ns 37/23. g)

1865. Sadovņikovs, Filips Kuzma d.,
32 g., Krievijas pav., Krievijā, Ludzas
apr. 5. iec. miert 1922. g. 20, dec,
5i., 581. p. 1. d„ 6 mēn. ciet. (Akts
Ni 338/22. g)

1866. Saliets, Aadrejs Mades d.,
16 g., Cēsu apr. Mārcienas pag., Rīgas
apr. 3. iec. miert. 1923. g. 5. febr.,
581. p. 4. d., 55. p. 1. d. 2. pkt,
nodots audz. un labos, iest Irlavā.
(Akts Nt 64/23. g.)

1867. Samericis, Fricis Andreja d.,
38 g, Ventspils apr. Popes pag, Vents-
pils apr. 1. iee. miert. 1923. g. 23. febr.,
581. p. 1. d., 3 mēn. ciet (Akts
Ns 66/23. g.)

1868. Sēja, Augusts Kārlis Vilhel-
mines d., 17 g,, Jelgavas apr. Džūkstes
pag., Talsu iec. miert. 1923. g. 30. janv.,
51., 581. p. 1. d, 57. p. 3. pkt, 6 mēn.
ciet. (Akts N» 29/23. g.)

1869. Skrudups, Ādolfs Jēkaba d.,
66 g, Lietavā, Bauskas apr. 2. iec. miert.
1923. g. 15. febr., 581. p. 1. d., 3 mēn.
ciet (Akls JA 44/23, g.)

1870. Soloveiko, Izidors Jezspa d.,
18 g, Rēzeknes apr. Viļānu pag., Rē-
zeknes apr. 4. iec. miert. 1923. g. 24.
janv., 581. p. 1. d. 1 mēn. ciet. (Akts
Ni 79/23. g.)

3871. Smidberg, Ida Jēkaba m,, 53 g,,
Pastendes pag. Talsu apr., Ventspils apr.
2. iec. miert. 1923. g. 14. febr., 574. p,
2 ned. ciet. (Akts Ni 50/23. g.)

1872. Straumanis, Matisis Friča dēls,
30 g., Kuldīgas apr., Ezeres pag., Saldus
iec. miert. 1923. g. 5. febr., 581. p.l.d.,
1 mēn. ciet. (Akts Ni 64/23. g.)

1873. Straupe, Eduards Jāņa dēls,
16 g., Doles pag., Rīgas apr., Rīgas
apgt. 1923. g. 22

^
janv., 464. p. 1. d.,

1 mēn. ciet,, pārvēršot sodu ievietos,
mazg. audz. un labošan. iestādē. (Akts

1874. Surkovs, Ivau, TT^v
47 g., Krievijas pav LJ<%
miert. 1923. g. 23^eDr. e$as *

L3 mēn. ciet. (Akts * &,%* P. 1)
1875 šulcs, Alfrēds F g ļf) \Rīga Jelgavas apgt. 1923e

d
l« t652. p. 1. d., 1 ne(j ' §' <i u »,»

JA 244/22
^

g.)
lned- *«*. ļg*

1876. Sverniks, Michaiu i.
18 g, Daugavpili, Daugavl '̂ (i
m.ert. 1922. g. 22. nov, i *&lļ
LTēH- d* . (Akts * K'M1877. Tiss, Juris Adarua h ^ rKaldīgā, Ventspils apr i t 33
1923. g. 27. janv., 616. di * «5-
(Akts Ni 23/23. g.) V''lme1878. Tokars, Jānis Franča A , ļ
Rīga, Rigas apgt. 1923. « i7?t
559. p. 2 pk., 581. p. i ļ ļ- M
aresta. (Akts JA 11/23. g) ''

^
1879. Trenko, JustiBa (Ustmii9\Dm., 47 g Ladzas apr. EmSSLļf'Daagavptls apr. 1. iec. miert i3 -

3. febr., 581. p. i. d 3 3l
(Akts Ni 4/23. g) - 3 mea

' *
1880r Vangai, Dore Jāņa m 77Rundāles nag, Bauskas L, '',.," I

pils. miert. 1923, g. 13. f&ļ ' 1&**
1. d„ 2 mēn. ciet (Akts N> 'u£K

1881. Vanuška, Augusts " S? "
34 g., Annas pag., Valkas apr 311
miert. 1923. g. 19. febr., 184. p.jliaresta. (Akts JA 116/23, g„)

tn '
1882. Viktors, Kārlis Jāna d a. ļ

Jaunjelgavas apr. Sunākstes pag ' £ i
Jelgavas iec miert. 1923, g. 20 i "?
581. p., 2 men, ciet. (Akts tt 32/23 «i a

1883. Vilciņš, Eduards Andreja fe31 g., Jaunlaicenes pag., Valkas » t
Valkas apr. 3. iec. miert. 1923. £7. febr., 184. p., 1 dienu aresta, d i
Ni 91/23. g.) ™f

1884. Vilkajs, Kārlis Andreja Ķ p
27 g., Daugavpils apr., Preiļu «
Daugavpils apr. 4. iec. miert. 1923,j l
17. febrasrī, 581. p. 1. d., 3 mēa. da 1
(Akts N- 101/23. g.)

1885. Višņevs, Michails Mlchaila d, f
23 g„ Ludzas apr., Tolkovas pag,
Ludzas apr. 5. iec. miert, 1922. g.20.(ta, *
51., 581. p., 1. d., 8 mēn, ciet, (to
Ni 344/22 g.)

1886. Vītols, Jānis Līzes d., 31 ļ i
Gatozes pag. Jelgavas apr., Jelga» f
pils. miert. 1923. g. 22. febr,, 581.f J
4. d„ 3 ned. aresta. (Akts Ne 9323) R

1887. Zandmans, Vilis Uldriķa i «
38 g., Ventspils spr, Popes pag., Ve» '
pils apr. 1. iec. miert. 1923. g.27.j« «
581. p. 1. d., 3 mēn. ciet, (AU «
JA 31/23. g.)

1888. Zariņš, Fr icis Jāņa d, 57 g.
Tukuma spr. Biksta pag,, Jelgavas 4 »
1923. g. 19. janv., 51., 636. p. 1. d. 1.*
60. p„ 2 mēn. aresta. (Akts K 221/22.gJ .

1889. ZebeJ-gs, Krišs Paveļa d„ 39 i-1
Ilūkstes apr. Lašu pag., Tukuma ap
miert 1923. g. 14. febr., 581. p.H'
2 ned aresta. (Akts Jfe 82/23, g) '

1890. Zigins, Nikolajs Alekseļ»
45 g„ Rfgā, Rīgas 5. iec. miert. \m
1. dec, 184. p., 5 dienas aresta. {«?

Ni 1259/22. g.)
Rīgā, 1923. g. 24. martā. ,

Tieslietu ministrijas depaitame»
direktors Brikovs" j

Nodaļas vadītājs J. Sa«l',;

Rūpniecības departamenta P»*
vilde. ^

pamatodamās uz rūpniecības . ,
2. daļas 137. panta Par Preca

3r ik* t
paziņo, ka izdotas apliecības p»

^preču zīmju vienīgolietošanas.Vīnu lieltirgotavai »J°ura4
Francijā, Bordo — zīmējums»

^,Cordial Medoc G. A. Jotirae
ražojumiem. ņ,.^ .M%

Hansis Victors Hansons, «»*j
,„H. W." un vidū kronis - P»

egļu dēļiem un plankām. #*
Tam pašam — burti ,n-

priežu dēļiem. , y0fšfflids '"-'
Akciju sabiedrībai -^- att garJi- 0

Rīgā — zīmējums (««'"J (vilks'
Tam pašam- «ļSff jU'l

āmuru) - liķieriem, etiķim,

straktam. , .. „A ^\J
Gumijas fabrika. -Va»^afflJ«r;

bergs & bdri-, Rīga - «JfL
^ J

rakstu _ « Varonis" - W8t y 5
izstrādājumiem. _Herk«Tam pašam - vārds,«

^gumijas riepām. fa0k«ieB» ,
Tam pašam — varas ,*

tām pašām precēm. HaDs «£ (
Firmai .Lyso form ļ -īi ,W

mann-, Berlinē, Viga
^

form « - farmaceitiskie* v



^^J^i^r^bakaif"
> ētikai%naan «, Rīgā -
%iW5 dS Smima - - tabakai.

^^SsV

RIg

ā - _ zīmējnms
No""? SDhynx" - ziepēm. . ..

,>»*» f
P Liepājas āda fabrika

l^f Liepājā - zīmējums (kronis)
Korona """

ķvffSJSFA*
ft^^fVde Sotva,"
r3m paša»'^'-«it-mnRigā_zļmēiumsun

£d ļ^'^'J filca izstrādājumiem

S-Srik ai . A/S._bij Fāļberg,
%« Magdeburga, Vaaja —

;e7rnisan« - Iīdzēkļam kustoņu

€pai- vārds , .Germison" -
'?,,,£ kustoņu iznīcināšanai.

«ff.ISSSbai .Lafcnne -, tab. un

ffabrikai, Rīgā - zīmējums un
"ari - Bari" — papirosiem un

Cai „Les fils de P. Bardinet Destil-
u «Vandi!- liķieriem. ?

*2lbi todenen A. S. Groshandel",
agenā - zīmējums un vārds
8miltiem.

Komindit sabiedrībai .Osram G. m.
m« Berlīnē, Vācijā —vārds „Azo^—
Atttiskīm lampām, šo lampu daļām,
3etala drātim, armaturam, kupoliem,
tfktofiem, aptvariern.

jam pašam — vārds .Nitra" — tam
oalām precēm,

lampasam — vārds ,Wctaa" —tam
Māni precēm.
lampasam — vārds ,,Centra" —tam

pašām precēm.
.Horrockses Crewdson & Co., Ltd.",

tacsshir'ā un Manchester'a, Augli ja —
«rakstu sakopojums .Horrock£esMiller&
Co," - kokvilnas izstrādājumiem, dži-
pu un diegiem.

Tara pašam — vārds «Horrockses* —
* pašām precēm.
. Aktieboiaget Radtus" Teliusborgā,

Zviedrijā — vārds .Radius" — apgaismo-
sim, apsildīšanas un vārīšanas aparā-
ta, petrolejas ķēķiem, Iedējamām lam-

am, vāramām plitēm, kvēllampām, gā-
zes, ūdens un tvaika vadu armaturam,
ii ari elektriskām armaturam, laivām un
alosobiļu motoriem, kā ari motoriem
ripaiecibas vajadzībām, lidmašīnām un
ķ daļām.

,F. Reddaway & Co., Ltd.," Man-
teā,Anglijā—zīmējums (kamielis) —
latām mašinu siksnām,

Tam pašam — zīmējums un uzraksti
*«awy Betting" — tām pašām
precēm, »

tam pašam — zīmējums un uzraksti
JJJ'Hair Belting" — tām pašām

Asdrejam Jaunzemam, Rīgā — zīmē-
* ar «raksta .Merkavi" — čaulītēm.

Akciju sabiedrībai «Laferme" tabakas1 apirosu fabrikai, Rīgā - zīmējums
lakstu „Ker" - papirosiem, ciga-

lJ0 f Consolidated Limited," Lon-
ir, ',J"l— zīmējums ar parakstu
im! Team Brand" — ķimiskām
»S p

-eparatiem
' barības vielām,

*?pJSSjaf* ma2gālanas lidzē"
iat'T-" ' Ri& ~ zīmējums ar

ļ2 SSn.bUrtiem) ""eVr" -
liltl0rfif,atn — zīmējums ar azrakstu

Tu , ."" PaP'« «čaulītēm.
% Š3£ AlkalLCo, Ltd.", Liver-
«) - k f"| ~ zimej«ms (divas ro-

^tko SanuViClām Unlīdzgk
JBil! bS? """ !5mējums ar uzrakstu

Firtjgj n
~
7 {ara Pašām precēm.

âi Pāri-11 " aaonimai akciju sa-
i ^ksta 2t' F .rauci Ja - zīmējums
'me« _ .kopojumu un vārdu .La
Tam - Pūderim.

"SEir-ārdsDonn" - par -
Tam nV ' z,epem

' šmiņķiem.
SaSiS ** - vārds noriņa" -
Ua r'^ecem.rū Pašam
Š*- da*-^" zin3ēiums un

vārds
'- zieniH em

- higiēniskiem, par-
?īpašam sminķu ražojumiem.

C~H?rdi -R^ge-Brunette"-
k femS, ' tUaletes- Paderam,

?n:«5nLFern»ere de la Grande
^l-tas °- sab- Parizē, Francijā1 baksta sakopojums un

vardi „Elixir Vegetal « — liķieriem un
alkoholiskiem dzērieniem.

«Brāļi Ābels", Rigā — zīmējums unvārds .Lats" — miltiem.
Akciju sabiedrībai .Latvijas Tranzīts",Rīgā — zīmējums (lapsa) — šaujamam

pulverim.
Ernstam Reimanim, Rigā — zīmējums

(Indianieša galva) — labības un iesala
kafijai, cigoriņiem, auzu pārslām an
auzu miltiem.

»J. & J. Colmann Limited", Londonā,
Anglijā — zīmējums ar uzrakstu „Col-
man's Mastard" — sinepēm.

Tam pašam — zīmējums (vērša galva)
sinepēm, stērķeļu barības vielām, pa-
zīstamām tirdzniecībā zem nosaukuma
graudu milti, indigo un ultromarine
zilumiem, stērķelēm, veļas mazgātavām
un rūpniecības vajadzībām,

.British American Tobacco Company
Ltd.", Londonā, Anglijā — zīmējums ar
uzrakstu .Smith's Glasgow Smoking
Mixture" — tabakai un tabakas izstrā-
dājumiem.

Anonimai sabiedrībai, veci Fecamp
klostera liķiera .Bēnēdictine" destilācijas
iestādei ,Fecamp", Francijā — zīmējums
un uzrakstu sakopojums — liķieriem.

Kathreinera iesala kafijas fabrikas sa-
biedrībai ar apr, atbl., Berlīnē, Vācijā —
zīmējums (macītājaKneippa ģīmetne) —
iesalam un ta izstrādājumiem.

Tam pašam — vārds .Kathreiner" —
dažādām precēm.

Tam pašam — vārds .Kneipp* —
iesala un labības kafijai.

Akciju sabiedrībai šokoladu fabrikai
Theodor Riegert, Rīgā — zīmējums
(bērni) — šokolādeskonfektēm, šokolādei

Tam pašam — zīmējums ar uzrak-
stiem — konfektēm.

.Franeois Coty, parfumeur", Suresnes
(Seine) Francijā — zīmējums (pudelīte) —
parfimerijāra.

Tam pašam — zīmējums (padera slo-
tiņas) tualetes paderam.

Tam pašam — vārds .Cotv" — par-
fimerijāra, ziepēm un šmiņķiem.

.Standard Oil Co", New-Jersey'ā,
savienotās valstīs — monograma ,S. O."
— dažādām eļļām un taukiem.

.Chesebrough Manufacturing Co" —
New-Jorkā Savienotās valstīs—zīmējums
ar uzrakstu .Chesebrough's Vaseline'"—
petrolejas želejām un izgatavotiem no ta
preparātiem.

,La Sociēte Francaise_ .Treugolnik"
Levallois Perret", Francij"a — zīmējams
un uzraksts .The Worid — Shoe" —
gumijas precēm.

.Browne & Polson Ltd.", Paisley'ā,
Skotijā, Anglijā — vārda .Mondamin* —
miltiem, banbas vielām un to sastāvdaļām.

Akciju sabiedrībai .Ungārijas gumijas
preču fabrika", Budapestā, Ungārija —
vārds .Cordatik" — riteņu riepēm un to
sastāvdaļām.

Tabakas fabrikai ,M. N. Asimakis",
Rīgā — zīmējums un vārds .Silva" —
papirosiem.

Tam pašam — vārds »Sir" — papi-
rosiem.

Departamenta direktors J. Vāgels.
Patentu valdes priekšnieks

J.Purics.

Iecelšanas.
Pavēle }& 11.

Atsvabina no amata uz pašas lūgumu Alūksnes
notāru Emmu Albertiņ.

RīgI, 1923. g. 14. martā.
Tieslietu ministrs V. Holcmanis.

*
Pavēle N°- 12.

Atsvabinu no amata uz paša lūgumu Rīgas
jūrmalas pilsētas notām Pēteri Blauu.

"Rīgā, 1923, g. 19. martā.
Tieslietu ministrs V. Holcmanis.

*
Rīkojums N° 183.

1923. g. 20 martā.

Pilsoni Augustu Munci pieņemu un pielaižu
pie amata pienākumu izpildīšanas ka rakstveža
vietas izpildītāju Saukas virsmežniecība, uz brīva
līguma pamata. sask«ņā ar civildienesta likuma
10. pantu, ar XVII amata kategorijas algu, skaitot

dienestu no tās dienas, kad viņš stāsies pie minēta
amata pienākumu i? pildīšanas.

Mežu departamenta direktora vieta
J. Ro bežnieks.

Rīkojums Ns 189-

1923. g. 10. martā.
1. §•

Dtmdeeas virsmežniecībā uz brīva līguma pamata

nodarbināto trešās šķiras iecirkņa«f»"»™-*izpildītāju Arnolda Killeru uz paša ^Z™?**
ceļu tanī pašā amatā uz Slīteres virsmežniecību ,
skaitot no 1923. g. 1. apri(a.

«• §•
Mežsaimniecības da}ā uz 9P""*™ "»oir

S
nodarbināto Jāni Krengeh pieņemu un pielaižu

pie amata pienākumu izp ildīšanas, ka jaunāko

sevišķu uzdevumu ierēdni, uz brīva līguma pamata,saskaņa ar civildienesta likuma 10. pantu, ar
XI. amata kategorijas algu, skaitot no 1923. g.
1. aprija. s

3 §.
Sēlpils virsmežniecībā uz brīva līguma pamata

nodarbināto mežziņa amata kandidātu Jāni
Karkli ņn uz paša lūgumu atsvabina no amata,
skaitot no 1923. g. 1. apriļa.

4§•
Alūksnes virsmežniecības otrās šķiras iecirkņa

mežziņa vietas izpildītāju Alfrēdu Michaelis-uz
paša lūgumu atsvabinu no amata, skaitot no
1923. g. 31. maita.

5. §.
Bruņniecības virsmežniecībā uz brīva līguma

pamata nodarbinātam otrās šķiras iecirkņa mežziņa
vietas

^ izpildītajam Jānim Ligeiim atļauj i iz-
maksāt algu par laikn no 1923. g 1 februāra līdz
10. februārim, t. i. no viņa atlaišanas dienas līdz
iecirkņa mežniecības faktiskai nodošanas dienai.

Mežu d: parlamenta direktors K. Melderis.
*

Rīkojams N° 191.
1923. g. 12. martā.

1- §
Zemkopības ministrijas juriskonsulta rīcībā pie-

komendēto jaunāko sevišķu uzdevumu ieiēdni
Otto Irbi paaugstinu par vecāko sevišķu uzde-
vumu ierēdni, ar VIII. amata kategorijas algu,
skaitot no 1923. g. i. apriļa.

2. §.
Daudzevas virsmežniecības iecirkņa mežjinī Kirilu

Fogeli ieceļu par otrās šķiras virsmežziņa vietas
izpildītāju Daudzevas virsmežniecībā, ar IX. amata
kategorijas algu, skaitot no 1923. g. 1. aprtļa.

Zemkopības ministrs E. B a u e r s.
Meža departamenta direktors K. Melderis.

Rīkojams Ni 193.

1923. g. 20. martā.

1. §•
Bīriņu virsmežniecībā va brīva līguma pamata

pieņento rakstveža vietas izpildītāju Otto S a u I i ti,
uz paša lūgumu atsvabina no amata, skaitot no
1923. g. 20. marta.

2. §.
Pilsoni Albertu Svilna pieņemu un pielaižu

pie amata pienākuma izpildīšanas, kā rakstveža
vietas ijpildītāju Vircavas virsmežniecībā, uz br,va
līguma pamata, raskaņa ar civildienesta likuma
10. panta, ar XVII. amata kategorijas algu, skaitot
dienestu no tās dienas, kad viņš stāsies pie minētās
amata pienākumu izpildīšanas.

Meža departamenta direktora vietā
J. Robežnieks.

*
Rīkojums Ns 194.
1923. g. 20. martā.

1. §.
Uz brīva līguma pamata Bornes vnsmežniecībā

nodarbināto mežziņa amata kandidāta Kārli Ja-
kobsonu, uz paša lūgumu pārceļu tanī pašā
amatā uz Bebrenes virsmežniecību, skaitot no
1923. g. 1. apriļa.

2. §.
Pilsonei Hermīnei P a u n e, kura nodarbināta

mežu departamentā kā jaunākā kanclejas ierēdne
uz brīva līguma pamata, atļauju izmaksāt XVII.
amata kategorijas algu no departamenta budžeta
sumjm, skaitot no 1923. g. 1. marta līdz 1923. g,
31. martam.

Meža depattamenta direktora vietā
J. Robežnieks.

Ziņas par mājlopu sērgSm Latvijā 1922. gadā.
(4, turpinājums.)° «3

„.- J* _ S ,S "> _ en»Sērgas . . , ., -. ., j. « 2 aa « 2. w « ?= **8 Apnņķu ml p,isetu Kadi cL-2 Jā,™ E S. -S e «"5
no- „ « ^'21 S ? « 3 «s*

saukums nosaukums māju lopi §* jgig « g||gf
W «j; O,

___ , - , |
& i Cēsu apriņķa . . . Liellopi 1 — 1 — — 1 —
3 «E ļ Jelgavas apriņķis . . „ 1 — 11 — — —
S S 2 ? 1 Kuldīgas apriņķis . ? Teļi 1 — 2 2 — — —
?šrgS Latvijā Liellopi \ „ —! 2 1 — 1 —
»£§ Teļi } 3 -I 2 2| - -, -
ao *- .—, — —;—. —

1" Visā Latvijā — 3—43—1 —
i ,

i*š Valkas apriņķis . . Zirgi \ 17 — 1 1 — — —
III ! Liellopi ) 17 - 132 117 15 - -

II" Latvijā Zirgi 1 17 — 1 lļ — — —
a|S ļ Liellopi /

J/ — 132 117ļ 15 — —

"I2 Visā Latvijā ļ — 17 — 132 lisļ 15 — —

(Turpmāk vel.)

Veterinarvaldes priekšnieks, veterinārārsts Cīrulis.
Darbvedis Graudiņš.

relegramas
(Latvtfaa t«t«grtta aģentūra* ārzemļa telegiaw<*)

Kaunā, 3. aprīlī, (Elta.) Lietavas
katoļu baznīca caur ārlietu ministriju
griezusies pie padomju Krievijas ar asu
protestu pret katoļa garīdznieku notiesā-
šanu Maskavā,

TinlznieclDfi un MPniacM

Rīga* &***, 5ST33. giSt'r* 4 aprilī

100 LatvīfK» rt* .-.. '. 2,~
Amerikas dolare . , . . . 6,1t—ļS,lS
Angļa iaā>c<c« . , , . , 23.S4 — ^4 ,08
\W Frassež'?*»* irtsU . . , . 32 65 ? 33,90
100 Beļģijas Mūi . . ... 28,10-29 45
100 Sv«te? baakli. ... 94. 15- «5,10
100 Zvsedrlļsa Skoimb , . . l*t,35 - 137,09
100 Kravē|ļlj«ffl kt-ms* , , . 90.45 - 93,70
iitii Datsijas krastai» . , , . 97,35 —? 101,25
100 Kolaade» t»^-*?? • 200*0-202,83
10000 Všdj«s aus&a . , . 2,20--2,S0
100 Soraijfl» m&ms .... IS.40 - 14,40
100 Igansiijas smkm . . . i ,47—-i,53
100 Uti ........ 50, 52,—
1G000 Polijas rnukm ... - 1.65
180 Ce;.ao«iov8llai ktca»» . . 14 90 — 15,65
100 ItaMjiits SflM .' ..;.. . 25.15 - 26,25
Padomes ibļ
10 krieva selte rfol- , , . 2,5
Zelts (Loffldoal) psr I «srt tis*

eieSta, . i , . ' , ? .
Krievija» «dnstea^

^ ^ ; ķjļ J
?6i 5 ^

5"/o ncatk«ir„ atefSfflt,. . . 3.' -- — 2,58
20 zelta h. &>i« »«. hip. Wedr.

ķiht jcīraes, . . . . ,
50 BeJia «i. 6> KJga* sila, b-

biedr. ķS« stsRes ...
100 selta te. 6°/<i Kig«ipila- ks.

bledt. ķfla «im*» ....

Rīgas biita» bomfCcjac tart«tlj-s» komisiiei
priskSteditājs A Kacena

Zvēr, bližas mākterh P. Rupnen

Valdības darbība
flinislru kabineta sēde

1923. g. 31. martā.
1. Atļauj Austrijas pavalstniekam

Vīnes universitātes privātdocentam Dr.
phil. J. Brilch'am darboties Latvijas
universitātē.

2. Saskaņa ar Saeimas lēmumu uzdod
1) tie&lietu ministrim izstrādāt likum-

projektu par fideikomisa an tam-
līdzīgu tiesību regulēšanuun

2) tieslietu ministrim saziņa ar zem-
kopības ministri izstrādāt likumpro-
jektu par Latgales sādžu aft vien-
sētu zemnieku zemju koroborešanu.

3. Apstiprina par Latvijas bankas pa-
domes locekli mirušā agr. J. Bissenieka
vietā latviešu lauksaimnieku ekonomiskas
sabiedrības valdes locekli agronomu Ansi
Frišraani.

Jaunās valstis..
Lietava

Atvadīšanās ar li. Vivalba kungu
Kaunā.

22. martā ceļā uz Itāliju Kaunā ieradās
bijušais Itālijas sūtnis Baltijas valstīs
M. Vivalba. Stacija sūtni sagaidīja arlieta
ministra vietnieks_ Klumes un citi valdī-
bas pārstāvji. Sūtnimpar godu stacija
pa vilciena uzkavēšanas laiku sarīkoja
brokastis. (Lietavas preses birojs.)

Londonā, 3. aprilī. (Reiters.) No
Maskavas telegrafē, ka uz nāvi notiesā-
tais katoļu biskaps Budkevičs
sestdien cietumā nošauts.
Ziņa par to izsauc angļa sabieirlbā lielu
sašutumu. AUiecībā pret a;ķibiskapu
Cepļaku nāves sprieduma izpildīšana, kā
zināms, apturēta.

Redaktora: H. Arons.

šim numuram 6 tapas puse».



litsa liilslii]
Tiesu palātas krimin.departam.
paziņo, ka 19. februāri š. g. .Valdības
Vēstnesī* J* 40, izsludin. Jāņa Teodora
d. Jfaškunasa un Annas Andreja m.
Graudlņ meklēšana, sakarā ar minēto
personu apcietinās, ir pārtraucama.

Rīgā, 28. martā 1923. g.
Priekšsēdētājs H. L a z d i ņ š

Sekretāra v. i. Fr.Z e i d e n b e r g s.

Jelgavas apgabaltiesa,
m civ. ties. kārt. 1967., 2011., 2014. un
2079. p. p. pamata, uzaicina visus, kam
būtu uz 15./23. marta 1915. g., mirušā
Vecmaižas pagasta Alf rīda Andreja
dēla Neteic atstāto mantojamu kidas
tiesības, kā mantiniekiem, legatariem,
itdeikomisariem, kreditoriem un t. t.,
pieteikt savas tiesības šai tiesai sešu
mēnešu laikā, skaitot no sludinājuma
iespiešanas dienēs .Valdības Vēstnesī*.

Termiņā nepieteiktas tiesības ieskatīs
par spēku zaudējušam.

Jelgavā, 13. martā 1923. g. L. 2*642/23
Priekšsēdētāja v. J. Skudre.

Sekretārs A. Veidenbergs.

Jelgavas apgabaltiesa,
m dv. ties. kārt. 1W., 8ūll„ 2014. a«
2079. p. p. pamata, mālētais visos, k&a
blto ns 28. aprilī 1922. gadā, mirušā
Vilces pagastā Jāņa Mārtiņa d. Strapls
«tauste mantojuma kādas tiesības,
M maizniekiem, kgatariem, Mdei-
kotaies-riem, kreditoriem tsat t, pieteikt
Bsvtts tiesības Jai iksai s «i s aiSaeiu
leffeij tkjiifct ao tiv/MwļvMS'zsņ&Mmm
Skuf-s .Vadība*V5sSss«iiS*.

Ierraīņi"aepieteiist&s tiesības Ieskatīt
p«t spēta zaudējušajā.

Jelgava, 14. martā 1623. g. L JS770/23
Priekšsēdētāja v. J. Skudre.

Sekretārs A. Veidenbergs.
m "

Liepājas apgabaltiesa,
kz sava 8. marta 1923. g. lēmuma pa-
josta uzaicina 18. septembrī 1917. g.,
Eiruša 3 ē ņ o TENNE mantiniekus,
kreditorus, legatarus, fideikomisarus un
visas citas personas, kam varētu būt
kādas tiesības vai prasības uz atstāto
mantojamu, pieteikt viņos tiesai sešu
mēnešu laikā, skaitot no sludinājuma
iespiešanas dienas .Valdības Vēstnesi".

Tiesības un prasības, par kurām ne-
būs paziņota tiesai minētā laikā, tiks
atzītas par zaudētām uz visiem laikiem.

Liepājā, 14. mar ā 1923. g. J* 517-L/23
Priekšsēdētāja b. V. Bienenštams.

Sekratars A. Kasperovičs.

Rigas apriņķa III. iecirkņa
miertiesnesis

ar šo atsauc .Valdības Vēstneša* 1922.g.
Ns 62, ievietoto sludinājumu par Jāņa
Valva Iņa meklēšanu.

Rīgā, 27. martā 1923. g.
Mertiesnesis (paraksts).

Sekretārs V. Marti'ieli.

Rīgas prefektura
ar so dara zināmu, ka saimniecības no-
daļas glabāšanā atrodas sekošas atrastas
un no šaubīgām personām atņemtas
mantas:

1) trīs veci maki un 1 kalenders;
2) četri tukši naudas maki;
3) 8 p. dažādi cimdi, 5 kungu kragi

1 triko apakšbikses, 2 apakšbikses un
1 kreklis, 1 vilnas dāmu gurte, 1 kurvits
ar 2 atsev. cimdiem, 2 atsev. kalošas,
l lakats ar maisu, 2 skārda krūzītes,
4 aprakstītas burtnīcas, 1 maza atslēdziņa,
1 krievu grāmata, 1 drēbes portfelis,
1 jiensnē (pince-nez) ar 1 glāzi, 2 at-
slēgas, 1 vilnas cepure, 1 vecs priekšauts,
2 spieķi, 1 lietus sargs, 1 bilde, 1 kata-
logs, 1 zili darba svārki, _ 1 modes žur-
nāls, 1 angļu valodas grauta a, 1 mai-
siņš ar miežiem, I lupata un 1 pierakstīta
klade;

4) 1 vecs ādas kab. portfelis un
2 fotogr. ;

5) 1 melna suņa ādas mufe;
6) 1 vilnas kaklauts;
7) 1 kaklauts;
8) dažādas lotetējas biļetes;
9) 1 vecs brezents;
10) 1 melna siev. mufe un I mut-

autiņš ;
11) 1 metāla zīmuļa turētājs;
12) 2 vekseļi un 1 vaska drēbes ka-

batas portfelis;
13) S rotators;
14) 1 brūns suns;
15> 2 atslēgas;
16) 3 lombarda ķīlas zīmes;
17) 1 salaasts lietus sargs un 1 veca

mufe;
18) 7 dažādas skolas grāmatās, 1 pa-

ciņa ar bērnu veļu, 2 vilnas jostas,
8 dažāda lieluma maisi, 27 p. dažādi
cimdi, 1 mufe, I paciņa ar cukaru,
1 māla krūzīte, 1 aprakstīta un 4 neap-
rakstītas burtnīcas, 1 aprakstīta klače,
1 siev. matu pīne, 8 dažādas vecas
kalošas, I veca siev. blūze, 1 paciņa
ar ādas atkritumiem, 1 paciņa ar sēr-
kociņrem, 1 mazs maisiņš ar drēbju
kurpēm, 1 maciņš ar 2 spalvām,
1 maciņš ar 10 rbļ. pastmarku, 1 vecs
audekla priekšauts, 1 p. baltas bērnu
kutļ>es, 1 vecas kurpes, 3 p. vecas sa-
plēstas bikses, 1 zirgu iemaukti, 1 cepure,
1 laužamais ķeksis, 2 kurviši, 4 spieķi,
3 veci lietus sargi, 1 bļodiņa, 1 dzelzs
kalts, 1 paciņa ar p'parkūku formām
l paciņa ar spalvas kātu un zīmuli.
4 koka vīļu krīti, 3 dzelzs gabali, 1 šķi-
pelītr, 1 siksnu, 11 atslēgas, 1 medaljons
ar zirga galvrs nobildējumu, 1 aluminija
gredzens, 1 sieviešu josta, 1 brilles,
4 fotogrāfijas, l melns sieviešu rokas
pulksiens, 1 paciņa ar kartupeļa miltiem
an 1 pudele ar nezināmu šķidrumu;

19) 1 vecs drebas maks:

20) 1 aizzīmogots maiss ar rndzu
miltiem;

21) 1 maisiņš ar 13/» mārc. cukura,
1 maisiņš ar 11 '/s mārc. miltiem, 5 mārc.
dzeltenās ziepes, 2 kāst. šprotes, 1 sa-
plēsta papira kulīte ar 1 mārc. kakao,
1 papīra kulīte ar 8/i mārc. kālijus,
16 dažādi āmuri, 4 kalēju cangas, 3 vīles,
2 routuratslegas, 1 mcisels, 4 dorni,
10 dažādi dzelzsgabali, 3 skrūves bez
muturiem un 1 dzelzsžņaudzējs;

22) 5 maisi;
23) 1 lakats, 1 zaļš drēbes gab.,

2 ziemas cepu es, 4 blūzes, 1 galdauts,
1 galvas lakatiņš, 1 vijole, 8 atslēgas
un 1 šaurs galdsutiņš (leifers);

24) 1 palags ar monogr. A. S., 1 pase
pārgriesta palaga. 2 siev. apakštaļļsis,
1 balta blūze, 3 zalvjetes, 8 dvieļi, 1 vff
kreklis, 3 ķisendrānas, 3 apakšsvārki
3 siev. krekli un 2 siev bikses;

25) 5 zalvjetes, 6 ksb. lakatiņi, 2 krāgu
krūtis, 4 p. aproces, 12 apkakli-.es 8n
1 palags ar monogr. D. K;

26) 1 palags ar monogr. A. A, 1 gald-
auts, 1 zalvjete un 2 ķiseņu drānas;

27) 2 siev. krekli un 1 galdauts;
28) 1 zīdu mutautiņš, 2 metāla dakši

ņas, 4 metāla tējkarotes, 1 melns z,da
lakats, 1 leifers un 1 mazs galdauts:

29) 1 melns vīriešu kab. pulkstens ar
baltu ķēdi;

30) i zelta gredzens ar zaļu akmeni
31) 6 zalvjetes un 3 palagi;
32) 1 sudraba pulkstens, 1 nazis an

1 papirosu maks;
33) 1 maiss ar liniem;
3-4) 770 rbļ. V. V.;
35) 1 brieža āda;
36'i 3 vīriešu krekli. 3 galdauti an

1 mazs izšūta galda pārklājamais;
37) I .SmthVessona* zist. revolvera

ar 2 lodēm;
38) 1 p. pelēki vilnas cimdi, 2 p. vīr.

melnas zeķes un melna vilnas pārvel-
kamā zeķe;

39) 1 vecs vīrieša mētelis;
40) 2 siev. krtkli, 3 palīgi, 1 vecas

apakšbikses, 3 spilvenu drēbes, 2 zils
un 1 b-lta kleites;

41) 1 mīksta kungu p'ataiaie un
42) 1 tumši zili sieviešu svārki un

1 koka poga.
Personas, kam tTdas mantas būta

zudušas, tiek uzafcirātas ierasties tās
saņemt viena mēneša laikā, skaitot no
sludinājumad.enas, prefektūras saimnie-
cības nodaļā, 25. istabā.

Rigas prefekta vietā
viņa palīgs G r i n v a 1 d s.

Rīgas apgabaltiesa,
saskaņā ar savu 1923. g. 19. marta
lēmumu, meklē uz soda likuma 616. p„
1. d., 2. pkt. pamata apsūdzēto Lietavas
pilsenValeriju Jāzepa m, Stonls, 19 g.
recu, kuras pazīmes tiesai nav zināmas.

Visām iestādēm un personām, kurām
zināms, kur atredas minētā S to n i s
un viņas manta, jāpaziņo par to Rīgas
apgabaltiesai, kā arī jāsper, attiecīgi soļi
Stonls apcietināšanai, jo kā drošības
līdzekļu veids j>ret viņa izvairīšanos no
tiesas, saskaņā ar Rīgas apgabaltiesas
š. g. 19. marta lēmumu, noteikta
jnin. Stonls turēšana apcietinājumā.

Rigā, 24. martā 1923. g.
Priekšsēd. biedris J. K r ū k 1a n d s.

Sekretārs Jurģis.

Liepājas apgabaltiesa,
« sava 8. marta 5g23. gada lēmuma
pameta, uzaicina l.no/. 1913.g., 23 dec
1918, g, Ventspili mirušo Andreja un
Natālijas Ķ ē z e mantiniekus, kreditorus,
legatarus, h'deikomisarus an visas citas
personas, kam varētu but kādas tiesības
vai prasības az atstāto mantojama,
pieteikt viņas tiesai sešu mēnešu
laikā, skaitot no sludinājuma iespiešanas
dienas .Valdības Vēstnesī*.

Tiesības un prasības, par karam ne-
būs paziņots tiesai minēta laikā, tiks at-
zītas par zaudētām uz visiem laikiem.

Liepājā. 14.martā 1923. g. Ni506-1/23
Priekšsēdei, b, V. Bieaenštams.

Sekretārs A. Kasperovičs.

Liepājas apg. tiesa,
saskaņā ar 22. marta 1923. g.lēmumu
ir a t c e 11 s tīs pašas tiesas 18- maija
1922. g. lēmums, ar kuru tika meklēts
Roberts Lachmanlozs caur sludina
juma.

Liepājā, 27. marta 1923. g.
Tiesas loceklis Fr. B a u c e.

Sekretārs (paraksts).

Liepājas apg. tiesā,
saskaņā ar 22. marta 1923. g.lēmumu
ir atcelts tās pašas tiesas 18. maija
1922. g. lēmums, ar kuru tika meklēts
Mordachs Bojarskis caur sludinājumu.

Liepājā, 27. martā 1923. g.
Tiesas loceklis Fr. Biuce,

Sekretārs (paraksts).

Cēsu apriņķa II. iecirkņa
miertiesnesis,

saskaņā ar savu 26. marta 1923. g.
lēmumu, mekte Austtu Gjstapa meitu
Gulbis, dzim. 6. decembri. 1903. g.
piederīgu pie Bauskas apr., Stelpes pag.,
apsūdzētu pēc sod. ii!t. 581. p. II. daļas.

Visām iestādēm i>n personām, kufām ir
zināma minētās Gulbis atrašanās
vieta, jāpaziņo par to miertiesnesim —
Jaunpiebalgā.

Pap. miertiesnesis M. Kalniņš

4m EUmm %mmlmf9

Mmm ņ\rsmelnteciba
pārdos

vairāksolīšanā
virsmežniecības kanclejā. O'ksnas uiežs
muižā, tO. aprlil i. »., pulksten 12 d.enā,
Dunavas novadā, II. apgaitā,

nokaltušus numurētus
malkas kokus 291 gabalu,
novērtētus par Ls 254,61 un ti pašs
novnda 111. apgaitā
305 nolaistus numurētus

ceļmalas kokus,
novērtētus Ls 236.81. M> 2904

Bebrenes vlrsimidleeltoa.

li. Iekavas valsu ffiitiob
izsludina 24 fprttl š.-j.. pulks t. 2 dienā,
Jelgavā, Upes ielā >ft 13, rakstisku un
mutisku

konkurenci
uz klozetu lerffcoēsnas darbiem, ako-
tos ekā, Upes ielā Ks 13.

Drošības nauda iemaksājama iepriekš
konkurences Ls 150.—.

Darbu noteikumos var ieskatīties sVo-
las kanckjā, Pasta retā Jft 29, no pulkst.
9—3 d-enā.

Bilskas pas valde
Valkas »pr.) «r šo izsludina par nedsr.

kara Mausibss apliec, īzd. po Ludzas
apr. komand, !. oktobrī 1950. g., zem
J* 10133, uz Jāņa Jana d Zariņa vārdu,
'<uļ& pieteikta pr.r zatiusu 1

Iespiests .'alsis tipjgraiiļa.

;7»*;^zSftiN
koka dzīvojamās ēkas oo«n koka kūts%>«būves darbusTuvāk! paskaidroj^j M,dienas, jzņ?mot svin'^ **0>* ».Mainava, no pīkst. 9-4V 7C

Bornes tinžili
vajadzīgs

mežsargs,
priekš III. Salienes iecirkņa mežnietfc
aj.g ^itas J6 4, Vecsslienes novīli

Sakinajas pagastā.
Kandidātus lūd* pieteikties li

10. aprlttm 1923. g., les--.ied.ot 8*
tiecīgu zīmognodokli notKataātia ļ^
rocīgi raksiitus lūgumrakstos, BJ
dzīves aprakstu, apliecības p'f «ļ*
no;lsrbcš«nos un izgl tibu.

Lūgamrak-ti pdn>šēiam(: Bomei *
mež.'.iecibat, oiar Grivu.

BorntiS vlrsmel^r»»

Rembatas vlrsm«žril«*«l
vajadzīgi

mežsar
V. Jeeir.naŠantāžumel iKeciba f»

VI. apgaita»
Kandidātus lūdz plefettf» "

12. aprīlim »23 g„ iemiedzot
J

mežniecības kanclejS, Kr*l""'."
pelt jcsgi rakstīta ar 80 S8ntl,w«»
nodokli apUkta lātļumu, uzracio. ip»

nodarbošano;. un izilititin.
Bftmt>at^jfjgg*ļ^

TDurkulna isižiii*
vajadzīgs

mežsar,
priekš Dulmaņa J* 23. apž«!,8i ;.

Kandidātos lūdz , V^Zfai
1t.aprt|fc>1WS.ri.le»«^JS,»
rakstītus ar attiecīgu *«»«;,
liktus lūgumrakstus ar i»u «

T
raksta un apliecība p« *
darbošanos un izglitibu.

rajiricāiBsjgSŽg» '
lua

U* 15 aprilī*•S.^'":HhHUi db rāpBiela 8H0» **
8ric«rt«ia sapul"

nenotiks.^"-* -jrtusjitf
SeJrttMS^Aj^-',

ļāSīTLĒ**?
ai šo vazino, ka UJ^ «&
Valdovskis 'r ^f K vie.\9:

ttSSS?*»*
* "-SSfid-r*

Ve»«P=I. »,"flSi.

Hozaudēftf S?
^ze<n M 2535 «»"^ fčt

ĶTĶfSStf r
itajEuaētaE;
izdota no artilērijaH*
tavas»

illli lli|||||
Hm\w mmi iigjļj H|.*j

'
aršopaziņo, kas5kotar6 .aprHij "'«

atiaios S3i šai
JSS^JRSU»
menesu laika , skaitot no 6 l!;
nokārtot savas darījanas . ffi}|
bildumi netiks ievērotim

"Sabiedrības valde notur?» c,,.„ -iknedēļas piektdienās nopufef'Cesvaines pag. namā ™S
_Saol«dr bas vakft

Artavaskrāl-aktilevu
^Talsu apr., sasauc 14. «p-lR J 8 1

1 pēc pusd, Arlavas PH. Mml
p

kārtēja pilnu

biedru sapulci,
Dienas kārtīru;

1) 1922. g. rēķinu spsti prināšans iin,videntu ziņojumi
2) Statūtu pārreģistrēšanas jautājums
3) Jautājums par aiiņēmumu ro «.
4) Algas kases darbiniekiem.
5) Vēlešanss.
6) Dažādi jautājumi un ptieklliluij

Pamatojoties uz noteikumiem M
Vēstn.' no 1922. g., 1* 135, ps fc
oseratīva sabied'. statūtu pareģis) ēfe
šī sapulce būs pilntiesīga pie katri biei-,
skaita. 2 Valde.

MmUiB nistiiias fln i ii timtti lip ffln
LiepSjas Kara ostS,

16. aprīli 1923. guM, puiHsisn 10 no rīta, Iznomās

vairāksolīšanā
zvejas tiesības Tosmaras ezerā un vigā atrodošās divas

Pļaviņas siena pļaušanai, 1 pOrvIetu lielumā katru

========= uz vienu gadu, ?
un tai pašS datums, pulksten 1 dienā, iznomās

vairāksolīšanā
spīķeri, atrodošos Liepājā, Spīķera ielā NQ 19, līdz ar pie-

bffi'^i uz vienu gadu.=

Torgl būs ga līgi.
Rakstiski piedāvājumi slēgtās aoloksnēs ar uzrakstu: „Uz konkurenci

16. aprilī S. 8.. kā ari lūgumi, dēļ pielaišanas piedalīties pie mutiskās solīšanas,
samaksāti ar 40 santīmu zīmognodokli. iesniedzami rajonam līdz minētai dienai
pulksten 10 — uz pirmo, an līdz pufctei 1 dienā — uz otro sacensību

Pie piedalīšanās vairāksolīšanā jāiemaksā 5,000 rbļ. drošības naudas. Vairāk-
solīšana būs mutiska esi rakstiska, p>e kam mutinka soiīšaaa notiks pirms
rakstisku priekšlikumu caurskatīšanas Uti viens un tas pats dalībnieks varēs pie-
dalīties tikai vienā r,o sacer.sibas verdiem.

Tuvākus paskaidrojumus sniedz Liepājas rajona kanclejā, kafa ostā no
psilksten 9 līdz 12 dienā. 2

Juslas eSeklribai uzņēmumam
vajadzīgas

50 kub. ases malkas
ar pievešanu Jūgtas centra'*ē (pa ūdens ceļa). Rakstiski piedāvājumi iesniedzami
u?ņetnum8 pārvaldei līdz 12. apritlm s. g.. Rīgā. N-kolaja irtā St 2a.

Smiltenes - Mbmanes - Aumeisteru -Saulenes krāj S
aizdevu Kases

otra pilno biedru sapulce
notiks pirmdienā, 9, aprīli 1923. g., pulksten 1t
dienā, vietējās lauksaimniecības biedrības zālē.

Dienas kārtība: 1) Gada pārskats par 1922. gadu.
2) Revidentu ziņojums.
3) Peļņas sadalīšana.
4) Budžets tekošam gadam.
5) Jaunu statūtu pieņemšana.
6) Dažādi jautājumi un
7) Vēlēšanas.

Piezīme: Ta ka uz 26. martu š g. izsludinātā sapulcē nebija ieradies
statūtos noteiktais bledm sktl-.s , tad %i sapulce būs ptlntesīga
pie kaira sanākušo biedro skaita Dlrekdla.

taffiias iii. ii na ii irts mtitita Hodala
pārdos 17. aprilī 1923. gadā, pulksten 10 no rīta

fa-afl _ !««>£ ma kara resoramvairāksolīšana
S

k{
pirts inventāru,^ndiem

ilt .kfi,lem
Pārdodama notiks augšminētā laika. bij. Valmieras gara. pirtī, Valmierā, pie

?aukas mājīm, kar ari apskatāms, ar Valmieras garnizona priekšnieka atļauju,
pārdodamais inventārs. 3

VaSkins pilsētas valde,
16. apr ii I S. s-, pulksten 12 diena,

atklātā vairāksolīšanā
? I 7. d e> s piķētas valde ==

ūdens dzirnavas ar 4 gaņģierr.
Torgu dalībniekiem j&ea&ksS *ti0 lata drošības naudiss. Tnvški notei-

kami dabuiaml pilsētas valdē. 2

Speciāla dzelzsceļu virsvaldes vlr^komisija
Izāms uz vieiim koku materiālu iepUki&nu un tai'tēju pisņsmSsn».

Interesenti tiek lūgti iesniegt ne vftak r--ar _P. sprill savvs piedāvējumos
direktoram inZ. A. Rode kgm dzelzsceļu virsvalde, Gogoļa ielā ,V»3, istabā 3t5a
on turpžt informeties par datumu, k«d jāieiodas uz vietas dēļ materMi pieņem-
šanaa ai.tj sa-tādīšanas.



Rigas apgabait. 3. civilnodaļa,
atklātā tiesas sēdē 1923. g. 6. martā
izklausīja valsts zemes bankas lūgumu
dēļhipotekarisko parada dzēšanas, no-
lēma:

1) atzīt par iznicinātu obligāciju par
3,500 r., apstiprinātu 1910. g. 5. maiļā
ira Ns 320, uz nekustama īpašuma
Rigas apr., Aizkraukles muižas zem-
nieku zemes ,Muceniek-Jāņa" Nš 55 ma-
lām, zem zemes grām. reģ. Nš5287, izd.
no Andreja Jāņa d. FlUpsona baron. AI
liedam Roberta d. Sulc-Ašeradenam par
labu;

2) izdot lūdzējai, pēc viena lata kanc-
lejas aktu nodevu samaksas, šī lēmuma
norakstu iesniegšanai Rigas-Valmieras
ņau grāmatu nodaļai dēļ hipotēkas
«esanai zemes grāmatās;

šo lēmumu publicēt civ. proc. lik.?o» P- paredzētā kārtībā.
hl 10. martā 1923. g. Nt 948

Priekšsēd. v. A, V e I d n e r s.
Sekrēta» A. Kalve.

Riflas apgabaltiesas 3. civilnod.
tā tiesas sēdē 1923. g. 6. martā«Ktaļa valsts zemes bankas lūgumu

2 nipotekarisko parādu dzēšanas,

liļ'^ par iznīcinātu obligāciju par
;J ^ .^«prinātu l912. g 13.sept.
Cēsu .1 , uz nekustama īpašuma
imniPiS" Laud °nes-Odzienes muižas
£ L,*'Vilce' N27 ° mā-
KnMnef grāmatu tež- j*5484-

es d,K^
ngadi8ā *? ? *Jān * d.

aZ p iai*8ād"es viņa mātes
S da mTKlodtiini- S'»". Va,varai

2\ m *
K ot Par 'abu;

*« odoi,l'Platakancle>rakstu ,«7 s:amaksas šī lēmuma no-

** esi? ™™! «»«-Valkai ze-
-SmtS i. "odalai dē l hiPo'ekas«nu z^mea grāmatās;
2086 . p D^?V?blicēt civ

- ties - lik-?'' Pflrcdzet a kārtībā.

P"^aētfi,.A.Veldnera.
-—~_____ Sekretars A. Kalve.

«gj «Paabaltiesas 3. civilnod.
f^u siļa v

aaL,
Sedē 1923-g- 6. martā

^ nl potekJria emes banKas lū8umu
lē ma: ^ari8k0 Parādu dzēšanas, no-

?l«:parļ„ ifnkinatām četras obliga-

«mbr Zinātas 1881. g. 14 de-
i1 ^ A„^ "H

lioj 1186 un

^^tti £.'I^Bma Rīgas apr.,
^>«iām zem

mmeku zemes -RMi-
^2 8laļlzeiņ «mes grāmatu reģ.

*J" Par labu ,° nem fon Blfln*enh? -

^okla^K4 latu ka"d.
2?ieisl*

aksas '^muma „o-
k? ***** u „a', ^'Sas-Valmieras «-S^J^***" '*?^ftSBe* »?»* -*

»5i2? 1923-»? 953
taeiVk/.Veidnet8.

Sekretārs A. Kalve.

iaiiiiiatials. iecirkņa policijas pr-ks
izsludina par nederīgiem, ka nozaudē-
tus, sekošus dokumentus:

1) Latvijas paM". izdotu no Kačanovas
pag. valdes 12. oktobiī 1921. g. zem
Nš 26U uz Semjona Feodora d. Po-
žarskaja vārda;

2) zirga pini, izdotu no Kačanovas
pag. vades 28 decembrī 1922. &. zem
Ns 603 uz Feodoras Jefimova v.

3) Latvijas pasi, izdotu no Kačanovas
pag. valdes 13. augustā 1921. g. zem
Nš 322 uz Jēkaba Andreja d. Andre-
jeva vārda;

4) Latvijas pasi, izdotu no Kačanovas
pag. valdes 2. maijā 1922. g. zem
Nš 342 nz Georgija Sīmaņa d. Cvet-
kova vlrda;

5) Latv. pasi, izd. no Gavtu pag. val-
des 1922. g. 21.jan.zemjNs 129, uz Ivana
Ticlnnova v.;

6) zirga pasi, izd. no Gavru pagasta
valdes 1921. g. zem Nš 1184 uz Ivana
Tichanova v.;

7) zirga pssi, izd. no Tolkovas p.'.gvaldes uz Troiiina Smirnova v.;
8) Latv. pasi, ud. no Tolkovas pag

valdes uz Aleksandras Daniela m. Akru-
šenkova v;

9) zirga pasi, izd. no Makšan u pag.
valdes zem M 898 uz Savēlija Noba-
tova vaida;

10) zirga pasi, izd. no Tolkovas pag.
valdes zem Nš 299 uz Savelija Pāvela
d. Rukova v.;

11) zirga pasi uz Aianasija Stepana
d. Smirnova v.;

12) Latv. pasi, izd. no Tolkovas pag.
pagasta valdes uz Jegora Iv,yia d. Mu-
šatova vārda;

13) kapiklsus, spliec, izd. no Ludzas
apr. knta tu-ka 1921. g zem >fe 7210
uz Ivana Feodora d. Feodorova v.;

11) zirga pau. izd. no Kačanovas
pag. valdes 1920. g. 12. februārī zem
jNš982 uz Ivana Nik.tina d. Plemešova v.;

15) Latv. pasi, izdotu ni Kačanovas
pag. vaidēs 14. septembrī 1921. g. zem
I* 1653 uz Ivana Nikita d. Plemešova v.;

16) Latv. pasi, izd. no K*čanovas
pag. vaidēs 1921. g. 2. sept. zem
Nš 399/480 uz Otto Jāņa d. Kurpnieka
vārda;

17) zirga pasi, izd. no Kačanovas
pag. valdes 1920. g. l«. decembrī zem
NŠ 156 uz Otto Jāņa d. Kurpnieka v.;

18) Latv. pasi, izd. no Kačanovas
pag. valdes 1921.,g. 20, oktobrī zem
2881 uz Varvaras Feodora m. Bararto-
vas vārda;

19) dienesta apliecību, izd no Ladzas
apr. pr-ka uz robežpolicijas uzratga Jē-
kaba Surenieka vārda;

20) zirga pasi, izd. no Rīgas pref.
i 920, g. uz Marijas Mārtiņa m. Leiman
vārda;

22) Latvijas pasi, izdotu no Grīvas
pils. pol. pr-ka 1920. g. uz Emilij-s An-
tona m. Vjoš v.;

23) Latvijas rasi, izd. no Kckorevas
pag. valdes uz Lubas Vasihja m. VbsI-
lijevas v.;

24) zirga pasi, izd. no Tolkovas pag.
valdes 192). g. 24. janvārī zem Na 1231
uz Pāvela SemSona d. Jeršova v.;

25) zirga pasi, izd. no To kovas pag.
valdes uz Jēkaba N'kilora d. Arbuzova
vātda;

26) zirga pasi, ^pārrakstīta no Viļakas
pag valdes uz Agraiinas Ivana m. Ber-
žensksjas v.;

27) kūļa kļaus, ap!., izdotu no Ludzas
apr. kāja pr-ka 21. aptīri 1921. g. zem
JNs 4373 uz Jegora Liciicčova v.;

28) kara kļaus, apl., izdotu no Lud-
zas kāja a.5r. pr-ka uz Vasiiija Teodora
d. Storšova v,;

29) zirga pasi, izdotu no Q. vru pag.
valdes 12. septembri 1922. g. zem N"s 96
uz Vasiiija Vasiiija d. Machnova v.;

30) Latvijas pasi, izdotu no Gavru
pag. valdes 6. iebruarī 1922. g, zem
Ns 288 uz Vasiiija Vasiiija d. Mach-
nova v.;

31) Latvijas pasi, izdotu no Gavru
pag. valdes 6. februārī 1922. g. zem
Ns 289 uz Anastasijas Machnovas v.;

32) Latvijas pasi, izdotu no Oavru
pag valdes 6. Iebruarī 1922. g zem
Mi 3145 uz Nikandra Machnova v.;

33) Latvijas pasi, izdotu noVišgoroJas
pag. valdes 25. novembri 1921. g. zem
Me 2336 uz Jekaterlnas lijas ra. Jefre-
movas v.;

34) zirga pusi, izdotu no Vlšgorodas
pag. valdes 28. maijā 1920. g. zem
Ns 3290 vz Ivana Romanova v.;

35) Latvijas pasi, izdotu no Tolkovas
pag valdes 5. decembri 1922. g. zem
Nš 1986 nz Jāņa Nikandra d. Bolkova
vārda;

36) Latvijas pasi, izdotu no Kačanovas
pag. valdei 16 novembri 1921. g. iem
Ns 1795 uz Vasiiija Ivana d. Voronina
vārda;

37) Latvijas pasi, izd. no Krčarovas
pag. valdes 28. martā 1922. g. zem
Ne 264 uz Alfrēda Jēkaba d. Saulit v.;

38) zirga pasi, izd. no Kačanovas
pag. valdes 28. martā 1922. g. zem
Ns 25 uz Alfrēda Jēkaba m. d Saulīt v.;

39) Aizsf.rgu dalībnieka apliecību, izd.
no Jauralatgales iec. pol. pr-ka uz Al-
frēda Jēkaba d. S. ulīt v.;

40) zirga pasi, izdotu no Tolkovas
pag. valdes 1920. g. uz Filipa Ignata d.
Voznesenskija v.;

41) zirga pasi, Izdotu no Gwru pag.
valdes 9. martā 1921. g. z?m Ns 2305
uz Semjoaa Feodora d.Lhpenskija v.

Grazdonas pag. valda, Cēsu cpr.,
ar šo izsludina par nederīgām kā no-
zaudētas no viņas uz Peteja Kārļa d.
Leiša vārda izdotas zirga pases 28. jau,
1920. g. zem NsjNs224 un 225.

Mfilpils pag. tiesa, Rīgas spr.,
pamatodamas uz sava lēmuma 8. martā
s. g. un pag. ties. ust. U. d. 222. un
224. p. p. ar šo uzaicina 1913. g. mir.
Mālpils pag. .Andiicenu" mājas ipašn,
Laura Andersona mantiniekus un citas
personas, kurām būtu tiesības uz nel.
atstāto mantojumu, pieteikties šai pag.
tiesā sešu mēnešu laikā, skaitot no
ša sludinājuma iespiešanas dienas „Vald.
Vēstnesī.

Pēc augšminēta termina notecēšanas
nekādas ieiunas netiks pieņemtas un
liesa darīs pēc likuma.

Mālpilī, 10. martā 1923. g. Ns 38.
Priekšsētētājs J. Balodis.

Uarbvedis (paieksts).

Poieščioas m. policijas piktie»
izsludina par nederīgiem sekošus doku-
mentus, kurj pieteikti par nozaudētiem:

1) zirgu pasi lem jNs 517, izdotu no
latras pag. vaidēs 1920. g 30. aug. uz
rim-ifeja Celeana v.;

2) Latvijas pasi zem Ns 604, izdotu
no istras pag. valdes 1921. g. 16. aug,
uz Monikas Ceican v.;

3) Latvijas pasi zem Nš 234, izd. no
Istras pa'. valdes 1921. g. 3, aug. uz
Vasiiija Caupenoka v.;

4) kara klausības apliecība, izdotu no
Ludzas kafa apr. pr-ka 192), g. 10. martā
uz Viktora Staņislava d. Rudziša v.;

5) L*.tvijas pasi zem Ns 855. izd. no
Rundana pag valdes 192i. g. 2i. jan,
uz Grigorija Tioščenkova v.;

6) Latvijas pasi zem Ns 63, izd. no
Vaivsdas pag valdes 1921. g. uz Na-
deždas Aleksija m. Fadejevas v.;

7) Latvijas pasi zem Ns 839, izJ. no
Ishas pag. valdes 1921. g. 5. sept. už
Ivana Andreja d Lukašenka v.;

8) Latvijas pasi zem Jfc 1742, izd. no
Poleščinas iecirkņa poli;, pr-ka 1921. g.
6 maijā uz Pelaģejas Jurčonok v.;

9) zirgu pasi zem Ns 10;6, izd. no
Ist as pag. valdes 1920. g. ol. aug. uz
Pelaģejas Jurčonok v.;

10) atvaļinājuma apliec, zem Ns 12060,
'ud. no Ludzas ki-ra apr. pr-ka uz An-
dreja Dmitrija d. Masaļska v.;

11) zirga pasi zem Ns 134, izd. no
Istias pag. valdes 1920. g. 2^. aug. o?
Jeiima Matveļa d. Matveļeva v; 993

Policijas priekšnieks (pārak.)
Darbvedis tparak.)

Zilupes iecirkņa policijas pneunieks
izsludina par nederīgiem sekosus nozau-
dētus dokumentus:

1) Latv. pasi, izd. no Posines psg.
valJes 8. jul. 1921. g. zem Ni 1405 us
Rozālijas Spruž vsrda;

2) Latv. pasi, Izd. no Nerzas pag v.
20. sept. 1921. g. zem Ns 1509 u*
Ādama Stepa d. Klovana v.;

3) zirga pasi, izd. no Nerzas pag. v.
28. nov. 1921. g. zem Ns 856 uz Mat-
veja Aleksandra d. Klovana v.;

4) Latv. pasi, izd. no Nerzas pag. v.
izd. 30. sept. 1921. g. ztm Ns 1695 uz
Marijas Andreja m. Zelenko v.;

5) zirga pasi, Izd. no Posines pag. v.
9. aug. 1921. g. zem Ns 683 uz lgnatija
Vikentija d. Baranovska v.;

6) Latv. pasi zem Ne 6C0, izd.
27. janv. 1920. g., no Zilupes iec. pol.
pr-ka uz Jāzepa Kazimira Uzuliņa v.;

7) Latv. pasi, izd. no Posines pag.
valdes 13. sept. 192!. g. zem
>& 1978/1980 uz Nechamas kika meitas
Anno v.;

8) Latv. pasi, izd. no Nerzas pag. v.
20. aug. 1921. g. zem N» 593 uzMiķeja
Vasiļ'ja d. Rudziša v,;

9) zrga pasi, i'/d. no lanovo'.es pag.
valdes 30. janv. 1922. g. zem Ns 805
uz Jēkaba Aianasija d, Cabula v.;

10) Latv. pasi, izd. no Posines pag.
v. 18. martā 1921. g. zem Na 500 uz
Osipa Jāņa d. Minčonok v.;

11) zirga pasi, izd. no Posines pag.
v. 10. janv. 1922. g. zem Nš 2 uz Ni-
kolaja Pētera d. Isatiovič v.;

12) Latv. pasi, izd. no Drēiliļu pag.
valdes 22. janv. 192'». g. zem Na 31i
uz Annas Jāņa m. Grasber v.;

13) Latv, pasi, ud. no Posines pag. v.
22, jul. 1922. g. zem N> 1554 « Staņi-
slava Jēkaba d. Sljidzevsk: j vārda,

14) pērs. apl,, izd. no Zilupes iec.
pol. pr-ka 10. janv. 1923. g. zum
Ns 1779 uz Nachmana Zslarna a. Segai
vārda;

15) Latv. pasi, izd. no Posines pag.
v. 22. martā 1920. g. zem Ns 561 un
zrgu pases zem Ns 522, m 13. nov.
19i0. g. un jNš588 no 14. oktobri
i 920. g.

i^iTii*darbinās pārskats pai na i.
ļll. W",0 i. okt. līdz 31. dec. 1922. g.

aiivs. R. K. P a s i v s. R. K.
328,160 40 Akciia kapitāls 2,500,000 —

ft>e ? \-A,n ' ršonie- Iemaksa uz akcijām II. Iz-
£* >*;-' 145,267 05 laiduma 295,000-1

riMs banka -, 74g g0 Kreditori 1,323,248 60

P'ece8 L:„'niš 105,493 15 2,235,242 0o Skaidra P!.
p,eces kciiiļi__i^ 67208 _I. koncesion.
wf»tiH ••••; 2,757',638 98 „ 8IUPa • 147,949 -
Salt»?? - 07 295-

II. koncesion.

Lišan. rzd. 37,j!» g _ 169,42338
wu nod ,org.

nļ4S _ _ A./S.,Robež-
^d evami . "tlrdznlec2,242,17760>559,549 98
iir dzD ,eclD

^u
" 43,638- 154,078-

^ Smu" T7 109,104 10
^VTcorAo ? 881,100-
^

flde " C°° -—6,677,798 58 -1^7J98l8
2 a u d ē t s. Pelnīts.

. ua tirdzniecības izdev. 830,755 45.; Uz precēm 3,384 .022 98
ī* ,Ss • ? ? 2,559, 549 98 i Procenti 6 282 45

Oada pārskats apstiprināts pihiā biedru sapulcē 25. februārī 1923. g.
Valde.

lilpiila pārtikas biedrīiias laitnai pārstāts par 1922. s.
(Kdiibas adrese : Mangaļu pagasta . . Kalncitma 11. 1. Ns 5 Pasts caur Rīgu.

Bilance uz 31. decembri 1922. g.
A k t i v s. R. K. P a s i v s. R. K

dkaidrā naudā Kasē . . . 26,393 56 Biedru pajas 85,613 28
Naidi pie preču iepircēja 12,069 95 Aizņēmumi . 272,526 05
Ptfces par iep. cenām: Dāvinājumi .. .... . 3440 —FIaios . 307,977 20 Neizlemtas rentes . . . 3,426 90
Zmd 22,920 40 Kreditori 66,532 iO

Mibas nauda citās iestād. 2,450 — Zatogi 9.669 i5
Nekustams īpašums . . . 500,000 — Ārkārtēji zaudējumi . . . 29,944 73
Inventārs 43-83' 25 Kapitāli:
Akcijas Latv. tautas bankā 2,5000— pamata 6 315 0t
Deditoii 2>°" zaudējumu segš^nss . . 16,055 22
Tlrdffl. inventāra .. .. 47,767 75 rezerves 11,640 40
Kases starpiba 29,944 73 amortizācijas 601,410 86

Koop. darb. palīda, fonds 2,017 02
ļ Trūcīgo biedru palīdz, fonds 1,677 46
Biedrības izglīt veic. fonds 1,273 51.
1922. gada peļņa . .

.___.
8,848 20

Kopā 1,020,449 92 Kopā 1,020,449 92
Pelnīts brutto 702,838 rbļ. 49 kap.; organizācijas izdevumi 693,990 r. 29 k.;

tin atlikums 8,848 r. 20 k.; preces pārdotas par 5,327,912 r. 63 k; pārstrādātās
pai 1,895,513 r. 08 k.; dividende uz pajām fc°/o. Biediu gada sakumā 1110,
Helgās 1089; veikali atrodas: Galvenais veikals Kalnciema II. i. Ns 5, nodaļa
Rinužos Baznīcas ielā Nš 2. Valde,

Elgas aiisabalta 3. civilnod.
atklātā tiesas sēdē i 823. g. 6. martā
izklausīja valsts zemes bankas lūgumu
dēļ hipotekarisko parādu dzēšanas, n o-
lema:

1) atzīt par iznicināta obligāciju par
2,200 r., apstiprinātu 1899. g. 2.3. au-
gusta zem Nš 502, uz nekustama īpa-
šuma Valmieras apr., Lielstraupes muižas
zemnieku zemes .Bebberu* Ns 46
mājām, zem zemes grāmatu reģistra
Ns 4655, baron. Ale'nsandrmei Fedora
m. f. Rozen par labu;

2) izdot lūdzējai, pēc viena lata kanc-
lejas aktu nodevas samaksas, šī lē-
muma norakstu iesniegšanai Rigas-Val-
mieras zemes gramstu nodajai dēļ hipo-
tēkas dzēšanas zeme; grāmatas;

3) šo lēmumu publicet_ civ. proc. lik.
2086. p. paredzētā kārtība.

Rīgā, 10. martā 1923. g. Ni 826
Priekšsēd. v. A. V e i d n e r s.

Sa;}freta» A. Kaive.

Rīgas apgabaltiesas 3. civiiuodaļa
atklātā tiesas sēdē 1923. g. 6._martā
izklausīja valsts zemes bankas lūgumu
dēļ hipotekarisko parādu dzēšanas, n o
lēma:

1) atzīt par iznicinātu obligāciju par
4,500 r. apstiprinātu 1913. g. 10. jā-
aijā zem Na 497, uz nekustama īpa-
šuma Valkas apr., Vasilisas muižas zem-
nieku zemes ,Jaun-Prizat" Ns 24mā-
jām iem zemes grāmatu reģ. Ns 3559,
izd. no Friča Kārļa d. Duka grafam
Fedoram Gustava d. Betgam par labu;

2) izdot lūdzējai, pec 1 lata kanclejas
aktu nodevas samaksas, ši lēmuma no-
rakstu iesniegšanai Cesu-Valkas zemes
grāmatu nodaļai, dēļ hipotēkas dzēšanas
zemes grāmatas;

3) šo lēmumu publicēt civ. proc. lik.
2086. p. paredzētā kārtībā.

Rigā, 10. martā 1923. g. Nš 952
Priekšsēdētāja v. A. V e i d ne r s.

Sekretārs A. Kalve.

RiQas apgabaltiesas 3. civilnod.
atklātā tiesas sēdē 1923. g. 13. marta
izklausīja Heinricha Morica d. Gerns-
dorfa lūgumu deļ obligāciju atzīšanas
par zudušām, nolēma:

1) atzīt par iznīcinātam sekošas divas
uz Nikolajam Augustam Aleksandram
Jēkaba d. Sulcam piederoša nekustama
īpašuma Rīgas pilsētā, 2. hip. iec. zem
zemes grāmatu reģ. Nš 534, apstipri-
nātas un no min. Nikolaja Sulca Rīgas
latviešu amatnieku palīdzības biedrīsas
krāj-aizdevu kasei par labu izdotas obli-
gācijas: a) par 20,000 rbļ. apstiprinātu
1911. g. 10. decembrī zem Ns 4413, un
b) par 5,000 r. apstiprinātu 1911. g.
14. decemorī zem Nš 4453, kuras abas
obligācijas ir pārgājušas uz Hermani
Kār|a d. Kampe, kā blankocrsionaru,
kurš viņas ir atkal cedējis blanko;

2) izdot lūdzējam šī lēmuma norakstu
iesniegšanai Rigas - Valmieras zemes

grāmatu nodaļā priekš min. obligāciju
dublikāta saņemšanas;

3) Šo lēmumu publicēt civ. ties. lik,
2086. p. paredzētā kārtībā;

Rīgā, 15. martā 1923. g. N4 721

Priekšsēdētāja v. A. V e i d n e r s.
Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabait. 3. civilnodaļa,
atklātā tiesas sēdē 1923 g. 6. m-,i-
izklausīja valsts zemes bankas lūgumu
dēļ hipotekarisko paradu dzēšanas, n o -1 e ma:

1) atzīt par iznīcinātām divas obligā-
cijas, katra par 600 r, apstiprinātas
1895. g. 18. apriti zem N?N» 179 un180, uz nekustama īpašuma Valmieras
arr., Ķirbišu muižas zemnieku zemes
.Stangu - Nš 13 mājām, zem zemes grā-
matu reģ. Nš 4291, ud. no Pētera Lello
Fridricham Vilhelma d. f. Aderkasam
par labu;

2) izdot lūdzējai, pēc divu latu
kanclejas aktu nodevas samaksas, šī lē
rauma norakstu iesniegšanai Rīgas-Val-
mieras zemes grāmatu nodajai, dēļ
hipotēkas dzēšanas zemes grāmatā;

3) šolēmumu publ. civ. pr. lik. 2086. p
paredzētā kārtībā.

Rigā, 10. martā 1923. g. Ni 950
Priekšsēdētāja v, A. Veidners.

Sekretsts A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnod.
pamatojoties uz civ. pr. lik. 2060. un
^062. p. p., ievērojot Jāņa Mārtiņa dēla
Brauna pilnvarnieka zv . adv. Grigorija
Rubinsteina lūgumu un savu lēmumu
1923. g. 27. februārī paziņo, ka parād-
nieks Jānis Mārtiņa d. Brauns parādu uz
četrām obligācijām par ^5,000 r. katra,
apstiprinātas: pirmā 1914. g. 7. februārī
zem Ns 360, otrā 1914. g. 8. februāri
sem Ns 3o6, tieša 19(4. g. 10. februaiī
seai Na 370 un ceturta 1914. g. lf.feb-
ruāri zem Nš388, uz nekustamiem īpa
šumiem Rīgā, 3. hip. iec. zem zemes
grāmatu reģ. N?Nš 1051. 1059, 1606,
1607, 1608, lfiSl, 1886, 1898 un 2024
izd. no Jāņa Mārtiņa d. Bcauna par labu
Rouenain Roberta d. Bingueram, kurš
viņas ir ctfdēļis blanko — ir iemaksājis
viņas beidzamai kaditorei Rīgas pilsētas
aiskonlo bankai, kups obligācijas nevar

izdot,_ tamdē{ ka pēdējās kara apstākļu
dēļ gājušas zuduma.

Tāpēc apgabaltiesas III. civilnodaļe
uzaicina visas personas, kurām būtu
tiesības ux augšā aprādītām obli-
gācijām, pieteikties tiesā sešu mē-
nešu laikā, skaitot no dienas, kad Šis
sludinājums iespiests ..Valdības Vest-
ies!", un aizrāda, ka ja šis personas
noteikta laikā nepieteiksies, obligācijas
atzīs par samaksātām un lūdzējam dos
tiesību prasīt parāda dzēšanu zemes
grāmatā.

Rigā, 15. martā 1922. g. Nš 1465
Priekšsēdētāja v. A. Veidners.

sekretāra A. Kaive.

Liepājas apgabaltiesa,
pamatojoties uz likumu par laulību 50.
un 77. j.p, 22. februāri i923. g. aizmu-
guriski nosprieda: 3. oictobn it04 g
caur N:cas draudzes mīcītajā starp Annu
i p ē k s, dzim Gadan un M ķeli Spēku
slēgto laulību atzit par šķ i r t u. No
šīs laulības dzimušoi bērnus Klāvu 15 g.
un Katrīnu 18 g. v. piešķirt mātei.

Liepājā, li martā 1923. g.. Ns 426/22
Priekšsēdētāja d V. Bienenštams.

Sekretāra v. i. A. J a n s on s.

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

1) paradu par 4800 rbļ. pēc obligā-
cijas, izdotas uz Donas zemes ban-
kas vārda un 16. aprilī 1914. gadā
nostipr. uz Grietai Jāņa m Zingberg
un Jānim Krišjaņa d. Medniekam pieder,
nekustamas mantas Kuldīga.* apriņķī,
un pagasta .Remez Ns 1* māju zem
kreposta Nš 29i7, — atzīt par
pilnīgi samaksātu līdz ar visām pro-
centēm;_

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

Liepājā, 13.martā 1923. g. NŠ1057/22.
Priekšsēdētāja o. V. Binenštams

Sekretārs A.Kasperovičs.

Liepājas apgabaltiesa,

8. martā 1923. g. uz Zalomona Macliacha
lūgumu uz civ. proc. lik. 2081.-2086. p.
p. un 18. marta 1920. g. likuma pamata
n olēma:

1) parādu par 5000 rbļ. pēc obligācijas,
izdotas uz Morducha Josseļa d. Gordina
vārda, un 7. oktobrī 1909. gada zem
žurn. Nš 977 nostiprinātas uz Zalomo-
nam Maciiacham un Vilim Braže piederos,
nekustamas mantas Liepāja zem
krep. Ns 3152, — atzīt par pilnīgi

samaksātu līdz ar visam procentem;
2) atvēlēt lūdzējam pieprasīt zemes-

grāmatu nodaļa minēta parāda izdzē-
šanu iz zemesgrāmatām;

3) Iemaksāto naudu glabāt tiesas de-
pozītā līdz kreditora ierašanai, kupim
tad naudu izmaksāt.

Liepājā, 13. martā 1923. g. M939/22.
Priekšsēdētāja b. V. Bienenštams.

Sekretārs A. Kasperovičs.

Ludzas pils. polic. pr-ks
izsludina par nederīgiem, kā pieteiktas
pat zudušiem sekošus dokumentus, Lat-
vijas pases izdotas no viņa:

1) zem Nš 2767, no 26. nov. 1921. g.
uz rītu Zamueļa m. Gelman vārda; % i)
zem Nš 251 no 30. aug. 1920. g. uz
Matronas Frola m. Nik.lorovas v.; 3)
zem Nš 3477. no 13. febr. 1923. g. uz
Franča Domenika d. Mutala v., un
vizas apliec, zem N* 6682, izd. 2. nov.
1922. g. par iesniegto lūgumu dēļ at-
ļaujas uzturēties Latvijā uz Elkas Berka
m. Kronrod v, IbOO

Latgales apg ib. Rēzeknes apr.,
6. iec. miertiesnesis,

kura kancieja atrodas Varakļānu miestā,
panifitodamies uz civ. proc. lik. HUl.g.
un co-. lik. X. s?j. id. 1239. p. un sa-
skaņa ar savu lēmumu, 7. marta 1923. g ,
uzaicina 20. dec. 1918 g. mirušā Var-
šavā Bogdana Heinricha d. Zsievska
mantiniekus pieteikt savas mantošanas
tiesības augšā mīnētām miertiesnesim uz
miruša atstato mantojumu, sastāvošu no
diviem foivarktem .Eleosorhof* un
.Murmustiņ* un otrodošamaji Rēzeknes
apr, Varakļānu un Borkovas pag. —
sešu mēnešu laika, skaitot no šī
sludinājuma iespiešanas .Valdības Vēst-
nesi* .

Pēc ši termiņa notecēšanas nekādas
prasības vairs netiks pieņemtas.

7. martā 1923. g. 528
Miertiesnesis .1. B e r ķ i s.



Rigas apgabaltiesas 3, civilnod.
atklātā tiesas sēdē 1923. g. 6. martā
Izklausīja Andreja Friča d. Kalniņa lū-
gumu dēļ hipotekarisko parādu dzēša-
nas, nolēma:

1) atzīt par samaksātām divas obligā-
cijas, apstiprinātas uz nekustama īpa-
šuma Rīga, 2. hip. iec. zem zemes grā-
matu reģ. Nš 488: ā) 1913. g. 18 sep-
tembrī zem Ns 2603, par 10,000 rbļ.
Meijeram Nachmanam Berkovicam par
labu; b) 1913. g. 19. septembrī zem
Nš 2613, pār 15,000 r. Hermanim Kārļa
d. Kampe par labu, kādas obligācijas
min. kreditori ir cedējuši blanko;

2) izdot lūdzējai, pēc 2 latu kanclejas
aktu nodokļa samaksas, šī lēmuma no-
rakstu iesniegšanai Rīgas-Valmieras ze-
mes grāmatu nodaļai, dēļ hipotēkas dzē-
šanas zemes grāmatās;

3) šo lēmumu publicēt civ. proc. lik,
20S6. p. paredzētā kartībā.

Rīgā, 12. martā 1923 g. Nš 431
Priekšsēd. v. A. Veidners.

Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnod.
pamatojoties uz clv. proc. lik. 2060. un
2062. p. p„ ievērojot Jēkaba Frenkela
Eilnvarnieka zvēr. adv. Filipa lija dēla

acke lūgumu un savu lēmumu 1923. g.
20. iebruarī paziņo, ka pēc lūdzēja
Jēkaba Frenkela pilnvarnieka zvēr.
adv. Filipa lija d. Lacka ziņojuma, pa
ka(a laiku gājušas zudumā sekošas
obligācijas:

1) par 80,000 r., apstiprinātu 1913. g.
10. septembri zem Ns 2490, uz neku-
stama īpašuma Rīgā, 6. hip. iec. zem
zemes grāmatu reģ. Nš 1202, izd. no
Jesochera Zalkinda Leizara d. Bag par
labu Nsenam Vulfam Josela d. Garfun-
kelam, kurš viņu ir cedējis blanko;

2) par 50,000 r., apstiprinātu 1913. g.
11. septembrī zem Nš 2526, uz ta paša
nekustama īpašuma, izd. nu ta paša Je-
sochera Zalkinda Leizera d. Bag par
labu tam pašam Niesenam Vulfam Jo-
sefa d. Garfunkelam, kurš viņu ir cedē-
jis blanko;

3) par 4,630 r. apstiprinātu 1910. g.
24. septembri zem Nš 2136, kura pār-
vesta 1914. g. 17. martā no nekustama
īpašuma 6. hip. iec. zem Nš 1545, uz
augšā min. nekustama īpašuma, izd. no
ta paša Jesochera Zalkinda Leizera d.
Bag par labu Paulim Aleksandra dēlam
Grosmanim, kura pārgājusi uz Nisenu
Vulfu Josela d. Garfunkelu, kā blanko-
cesionaru, kurš viņu ir atkal cedejis
blanko:

4) par 3,000 rbļ. apstiprinātu 1911. g.
22. septembrī zem Nš 3171, kura pār-
vesta 1914. g. 17. martā no nenustama
īpašuma Rīga, 6. hip. iec. zem Nš 1609,
uz augšā min. nekustamo īpašumu, izd.
no Leiasera MovŠa d. Bag par labu Pau-
lim Aleksandra d.-.Grossmanim, kūpi
pārgājusi uz Nisenn Vulfu Josela dēlu
Garfunkelu, ka blankocesionaru, kurš
viņu ir atkal cedējis blanko.

Tāpēc apgabaltiesas 3. civilnodaļa
uzaicina visas personas, kurām būtu tieJ
sības uz augšā aprādītām obligācijām,
pieteikties tiesā sešu mēnešu laikā,
skaitot no dienas, kad šis sludinājums
iespiests .Valdības Vēstnesī*, un aiz-
rāda, ka ja šīs personas noteiktā laikā
nepieteiksies, obligācijas atzīs par iz-
cinātām un Jūdzējam izdos tiesas lēmuma
norakstu deļ naudas izņemšanas, kas
iemaksāta apgabaltiesas depozitā.

Rīgā, 15. martā 1923. g. Nš 1566
Priekšsēd. v. A. Veidners.

Sekretārs A. Ka i v e.

Rigas apgabaltiesas 3. civilnod.,
atklātā tiesas sēdē 1923. g. 27. februārī
izklausīja mir. Reinholda Gustava dēla
Zuppe mantošanas lietu, nolēma: pat
prombūtnē esoša Nikolaja Reinholda d.
Zuppe mantu iecelt kuratel), par ko
paziņot Rigas pilsētas bāriņu tiesai; šo
lēmumu publicēt civ. proc. lik. 1944. p.
paredzētā, kārtībā.

Rīgā, 13. martā 1923. g. Nš 1591
Priekšsēd. v. A. Veidners.

Sekretārs A. Kalve.

SiiBBtBj apr. irta i. iet. paiig
izsludina pār nederīgu, kā nozaudētu
iekšz. pasi, izd. no Aizputes pilsētas
polic. pr-ka zem Ns 225 uz Annetes
Brenča m. Grundman vārda. 2615

Liepājas apgabaltiesa
saskaņā ar savu lēmumu 8. marta

1Q23. g. uz 3 8 ņ a Kedžo
lū«umu uz civ. proc. lik. 2083.
un 2084. p- P- un 18. marta 1920. g
likuma pamata, uzaicina obligācijas
turētāju, kura izdota par 9000 r.
uz Dominika Dominika d. Dvarionoviča

vārda cedētas uz uzrādītāja vārda un
9. oktobrī 1913. g. zem žurn. Ns 1432
nostiprināta uz Jānim Jara dēlam

K e d ž e piederošas nekustamas
mantas Liepājā zem kreposta
Nš 844, viena mēneša laikā,
skaitot no sludinājuma iespiešanas die-
nas, ierasties tiesā lidzņemot min.
obligācijas, dēļ iemaksāto Ls 156, t, i.
parāda ar procentēm saņemšanas.

Pie kam tiek aizrādīts, ka pēc minētā
termiņa notecēšanas, ari obligācijas tu-
rētāja neierašanās gadījumā, parādu atzīs
pat samaksātu piešķirot lūdz. tiesību pie-
prasīt parada izdzēšanu iz zemesgrā-
matām.

Liepājā, 13,martā 1923.g. NŠ526/23.
Priekšsēdētāja b. V. Binenštams.

Sekretārs A. Kasperovičs.

Talsu fsifc,T—^izsludina parned,.,-fir,pelētus, ^košus dok^, y

Nš 1053, izd. no Āri, M ,
uz Ķaiļa Vilhelma d Km>^2) Latv. iekšz. pasi^'gav;'noNurmu.2as pa£ V|

Zei
^?2, ' ,,m. Šņore v.; "hnuč

3) Latv. ļekšz . paS j ..m _
no Valdegales paf vari?»

* _
Pavīla m. Ziedi , v

8ld:s «
4) Latv. iekš! pasi 7fl *?

Mozus Izaka d. Freidhp, * ^ ?
no Talsu pils. lec S'fn^ *5) Latv. Iekšz. pasi Lt\
no Valdegales pag v *" * 212, ļ
d. Stokman v„ u„

M &«.li £
6) Latv. iekšz. pasi «„,».,,no Vandzenes pag., m . 651 ''«.m. leviņ v.

Jjļ'
' uz fatoti ltjj

9»»"m ēāaTvaliīrļ^̂nederīgiem no viņas J ."* I*dokumenta*: Jānim vfncfft 4
vijas pasi zem Nš 726 \Jm ?*
U«l. g. un Vincām %&>a.r *- ?**iz

Subates pilsētas viiaT^T^
par nederīgu Subates pilsonim S7Rozenbergam izdoto un „oS!!pasi. Zirga pazīmes: 8 « ° Jj
EilnalkriLaifLk'iPlaļtttjShoJ

Š Itenes pag. valda ar šo i^Tpar pazaudētiem un tamdēļ^S!
V0 87? f5Ument«S: 1) tekfcļSN? 871, izd. no šis pag v 17 S1921. g. uz Zelmai Jaja mKit*
2) iekšz. pasi Nš 777, izd „cZ
tespag. v. 9. Jul. IMO. g.^d. Brūvera v.; 3) iekšz. pasi J* i0 Sno sispag v. 30. apr. 1920. g.«£J?.Zemites

v,4)
iJš/ļ

Ns 86, izd. no šis pag. v. 28 m
!?20. g. uz Kristapa Viļā d.,Me2
vardu, dublikātu, izd. š. g. l (eļ,,
5) iekšz. pasi Nš 336, izd. no šinu17. jun. 1920. g. uz Bertuļa Jēkaba s'
Subris v. 178(353

Ērģemes pag. valda izsludina ai
nederīgiem sekošus nozaudētus dob
fnentus: 1) pasi, izd. no Ērģemei pa
valdes zem Nš 828 uz Augusta Mratii
vārdu; 2) pasi, izd. no Ērģemes pat
valdes zem Ns 1009 uz Kāiļa Priedi i;
3) kāja kl. apliecību, izd. no Vīto
ka[a apr. pr-ka 1920. g. zem M«
uz Kārļa Priedit v.; 4) pasi, izd. u
Ērģemes pag. valdes zem J* 336 v
Andrēja_Vītola vārdu; 5) 2 zirgu pus,
izd. no Ērģemes pag. valdes zemNMC
un 67 uz Andreja Vītola v. 630_

Bornsmlndes pag. valdi izsMin
par nedetigiem, kā nozaudētus leksļ
dokumentus:

1) kara klausības apliecību, izd. m
5. Cēsu kājn. pulka km-ra 18, mii
1920. g. zem Nu 2638 uz Teodori
Skruskopa vātdu;

2) Latv. pasi, izd. no Bornsminda
pag. valdes 3. aug. 1921. g. zem itf
uz Jāņa Pleira vārdu;

3) Latv. pasi, izd. no Bomsm*
pag. valdes 27.okt. 1921.g. zem»»
uz Kārļa Žebera vārdu, _____ __ I

Kauauru pag. vaida ar šo tol*

par zudušiem un tamdēļ nederīgiem:

1) Latvijas pasi zem J* 339 n W
Simana d. Aizgal v, izd. no IW»
pag. valdes 11. martā 1920. g.;

2) Latvijas pasi zem N? 395 uz m
Pētera d. Sērmūkslis v., izd. i» m

Vāles pag. valdes 21. okt. 1920.. ..
3) zirgu pasi zem Nš 173 u.

J
Vītola v, izd. no Kauguru pag. »*"
12. aug. 192„0-_g_____----3-
lugaij pag. valde izsludina p« «ļ

derīgu šis pag. valdes 9. sept M
zem 381, izdotu pasi uz Eins K^
Ssvft v. Pase pieteikta pat__*j5-

Elkšņu pag. valda lff» gļ
derīgu nozaudētu Latvija e «

pasi izdota no šis pag. valdes lffl»

13. jūlijā zem Nš 11* « Iert '31f
movič vārda._ . -—'

Brases PM> «%ļgffl£
izsludina par ^"f ^Zn»
pasi, izdotu no Ozolu pag^

«
*

6. aprilī 1920. g. zem 3W »j w f
Paula d. Cers vārda, kura p«w
nozaudētu. .——

Annas pa^ vald.
^,^derīgu nozaudētu lek zemes ps»

^
,

no šis pag. valdes 1'? 1 )

^zem Nš 28 uz AugujtaJ^_^
-

ipniii i ilf J
«*fwr_»»_*

;i) mmiļļg"ļ2) strtKtnleko ar»*
3) *m*»£_j_yri5ffii2 _^

Valsts «PoS'ft

Imm mi»*

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnod
atklātā tiesas sēdē 1923. g. 6. martā
izklausīja valsts zemes bankas lūgumu
dēļ hipotekarisko parādu dzēšanas, n o-
tēina:

1) atzīt nar iznīcinātu obligāciju par
559 r., 1876. g. 26. martā zem Nš 695,
vieta 1912. g. 24. maija zem Ns 735,
izd. obligācijas dublikātu apstiprinātu uz
nekustama īpašumu Cēsu apr,, Vietalvas
muižas zemnieku zemes „Rušeni* N? 101
mājām, zem zemes grāmatu reģistra
Ns 2295, izd. no Pētera Ptiediša baro-
nam Vilhelmam f. Palēnam par labu;

2) izdot lūdzējai, pēc 1 lata kanc-
lejas. aktu nodevu samaksas, šī lēmuma
norakstu iesniegšanai Cēsu-Valkas zemes
grāmatu nodaļā dēļ hipotēkas dzēšanas
zemes grāmatās;

3) šo lēmumu publicēt civ. proc. lik.
2086. p. paredzētā kārtībā.

Rīgi, 10. martā 1923. g. Nš 900
Priekšsēdētājs v. A. Veidners.

Sekretārs A .Kalve.

Rigas apgabait. 3. civilnodaļa,
atklātā tiesas sēdē 1923. g. 27. februārī
izklausīja m'r. Reinholda Gustava d.
Zuppe mantošanas lietu, nolēma:
iecelto ar tiesas lēmumu 1. febrnarī
1921. g. mir._ Fridricha Gustava d.
Zuppe prombūtnes kurateli atcelt, par
ko paziņot Rīgas pils. bāriņu tiesai un
publicēt civ. proc. lik. 1944. p. kartībā.

Rīgā, 13. martā 1923. g. Ns 1591.
Priekšsēdētāja v. A. Veidners.

Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabait. 3. civilnodaļa,
atklātā tiesas sēdē 1923. g. 27. februārī
izklausīja miruša Reinholda Gustava d
Zuppe mantošanas lietu, nolēma:
par prombūtnē esošā Kārļa Reinholda
d. Zuppe mantu iecelt kurateli, par ko
paziņot Rīgas pilsētas bāriņu tiesai;
šolēmumu publicēt civ. proc. lik. 1944. p.
paredzētā kārtībā.

Rigā, 13. martā 1923. g. Ns 1591
Priekšsēdētāja v. A. Veidners.

Sekretārs A. K a l ve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnod.
atklātā -tiesas sēdē 1923. g. 27. febr.
izklausīja mir. Reinholda dēla Zuppe
mantošanas lietu, nolēma; par prom-
būtnē esošā Eiženijas Reinholda m. Zuppe
mantu iecelt 'kurateli, par ko paziņot
Rigas pilsētas bāriņu tiesai; šo lēmumu
publicēt civ. ties. lik. 1944. p. paredzētā
kārtībā.

Rīgā, 13. martā 1923. g. Nš 1591
Priekšsēdētaja v. A. Veidners.

Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnod.
atklātā tiesas sēdē 1923. g. 27. februārī
izklausīja mirušā Reinholda Gustava d.
Zuppe mantošanas lietu, nolēma: par
prombūtnē esošā Konstantīna Reinholda
d. Zuppe mantu iecelt kurateli, par ko ar
pavēli paziņot Rīgas pilsētas bāriņu
tiesai; šo lēstumu publicēt civ. proc. iik.
1944. p. kartībā.

Rigā, 13. martā 19?3. g. Ni 1591.
Priekšsēdētāja v. Veidners.

Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabait: 3. civiln..
atklātā tiesas sēdē 1923. g. 27. februārī
isklausija Reinholda Gustava d. Zuppe
mantošanas lietu, nolēma : par prom-
būtne esošā Vladimira Reinholda d.
Zuppe mantu iecelt kurateli, par ko ar
pavēli paziņot Rīgas pilsētas bāriņu tie-
sai; šo lēmumu publicēt civ. proc. lik,
1944. p. kārtībā.

Rigā, 13. martā 1923. g. Nš 1591
Priekšsēd. v. Veidners.

Sekretārs A. Kalve.

Jelgavas apgabaltiesa,
pamatodamās uz savu ša gada 5. martā
nolēmumu, uzaicina tās personas, kūju
rokās atrodas šādas uz Jelgavas ne-
kustamiem īpašumiem 4. hip, iec. zem
Hi}&25 un 25A koroborētas, no Cisses
Halt, ai. Braun, izdotas obligācijas:

1) par 2150 tbļ. uz Dāvida Haita, ai.
Brauna vardu, korob. ife02. g. 8. aprilī
zem Ns 361, 2) par 1600 rbļ., korob.
1903. g. 5. septembrī zem Nš 815, 3)
par 2000 rbļ, korob. 1911. g. 12. maijā
zem Nš 1602, 4) par 2000 rbļ., korob.
1911. g. 16. maijā zem Ns 1638, 5) par
2000 rbļ., korob. 1912. g. U. oktobrī
zem Nš 2655 un 6) par 1000 rbļ., kor.
1912. g. 12. oktobrī zem Ns 2683, —
visas piecas uz Zundaļa Haita,
ai. Brauna vārdu, — ierasties šaī
tiesa viena, mēneša laikā,
skaitot no šī sludinājuma iespiešanas
dienas «Valdības Vēstn.* un saņemt,
iesniedzot minētās obligācijas, šās tie-
sas depozītos kapitāla un procentu pa-
radu dzēšanai iemaksātos 9450 rub.

Ja minētā termiņā obligac. neiesniegs,
tiesa atzīs parādus par samaksātiem un
lūdzējiem Ģedertam un Kristapam Frei-
bergiem, dos tiesību _ prasīt šo parādu
dzēšanu zemesgrāmatas.

Jelgavā, 6. martā 1923. g. LNŠ9J9/23.
Priekšsēdētāja v. J. Skudre.

Sekretārs A. V e i d e n b e r g s.

Lestenes pag. valda ar šo izsludina
par pazudušu un tamdēļ nederīgu Lat-
vijas iekšzemes pasi uz Lonijas Kārla
m. Varceit v., . izd. no Jelgavas apr,
priekša, pal. 1. iec. 14. martā 1920. g.
zem _ Nš 585, 289

Padures pag. valde, Ku dīgas apr,
izsludina par nederīgu šīs valdes
1920. g. zem Nš 226, izd. z^rga pasi uz
Eduarda Kārlsona v. 508

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnod.,
atklātā tiesas sēdē 1923. g. 6. martā
izklausīja Augusta Klāva d. Grigora
lūguma dēļ hipotekarisko paradu dzēša-
nas, nolēma:

1) atzīt par samaksātu obligāciju par
25,000 rbļ. apstiprinātu 1910. g. 3. sep-
tembrī zem Ns 1949, uz nekustama
īpašuma Rīgā, 2. hip, iec. zem zemes
grāmatu reģ. Ns 452, Oskaram Haralda
d. Poelchau par labu, kurš viņu ir ce-
dējis blanko, un atzītu ar Rigas apga-
baltiesas lēmumu 1922. g. 14. maitā
par iznīcinātu, kūjas obligācijas vietā
1922. g. 29. augustā ir izgatavots jauns

zemes grāmatu dokuments zem Ns 7242,
un izsniegts zvēr. adv. O. Poelchau
priekš Viktora Lieveņa mantojuma ma-
sas, kā kreditors;

2) izdot lūdzējam Augustam Grigo-
ram, pēc 1 latu kanclejas aktu nodevu
samaksas, šī lēmuma norakstu iesnieg-
šanai Rīgas-Valmleras zemes grāmatu
nodaļā dēļ hipotēkas dzēšanas zemes
grāmatās;

3) šo lēmumu publicēt civ. proc. lik.
2086. p. paredzētā kārtībā.

Rīgā, 10. martā 1923. g. Ns 1111

Priekšsēd. v. A. Veidners.
Sekretārs A, Kalve,

Liepājas apgabaltiesa,
saskaņā ar savu lēmumu 1923. g-8 martā

uz Mārtiņa Ernesta (Irnesta) Poliica lū-
gumu, uz civ. ptoc. lik. 2083. un 2084.
p. p. un 18. marta 1920. gada
likuma pamata uzaicina obligac. turētāju,
kura izdota par 3100 rbļ. uz barona
Nikolaja fon Nolde vārda un tagad pār-
gājušas barona Kārļa Kārla d. fon Man-
teuifela īpašuma un 10. janvārī 1883. g.

zem N? 8943 nostip. uz Mārtiņam Ern-
sta (Irnesta) d. Polikam piederošas ne-
kustamas mantas Liel-Krūtes ,Ager"
mājas, Liepājas apr., zem lauku neku-
stamu mantu zemesgrāmatu 2. re-
ģistrā kreposta Ns 619, — viena
mēneša laikā, skaitot no slu-
dinājuma iespiešanas dienas, ierasties
tiesā, lidzņemot min. obligāciju dēļ ie-
maksāto Ls 23.47, t. i. parada ar pro-
centēm saņemšanas.

Pie kam tiek aizrādīts, ka pec
minētā termiņa notecēšanas, ari
obligācijas turētāja neierašanās ga-
dījumā, parādu atzīs par sa-
maksātu, piešķirot lūdzējam tiesību
pieprasīt parada izdzēšanu iz ze-
mes grāmatām.

Liepājā, 10.martā 1923. g. NŠ509/23

Priekšsēdētāja b. V. B i n e n š t a m s.
Sekretārs A. Kasperovičs

Liepājas apgabaltiesa,
saskaņā ar savu lēmumu 1923. g.
13. martā, uz Jāņa Jēkaba d Grava

lūgumu, 18. marta 1920. g. lik. uz civ.
proc. lik. 2083.—2084. p. pamata, uzai-
cina obligāciju turētāju, kuras izdotas:

1) par 3300 r. pirmvērtības lieluaa, to-
gad skaitās atlikumā 3000 rbļ un
2) par 3600 rbļ. prmvērtības lielumā,
tagad skaitās atlikumā 3400 rbļ. 1) uz
bar. Nikolaja fon Nolde un 2) uz bar.
Nikolaja fon Nolde vārda un 1) 10. jan
1883. g. zem Nš 894S un 2) 10. janv.
Ig83. gadā zem Ns 8961 nostiprinātas
uz Jēkabam Gravē piederošas nekusta-
mas_ mantas 1) Diž Krutes .Bikše*
mājam un 2) Diž Krutes .Zīle" mājām,
Liepājas apr., zem kreposta 1) Nš. 621
un 2) 637, — mēneša laikā,
skaitot no sludinājuma iespiešanas
dienas, ierasties tiesā līdzņemot minētās
oblig. dēļ iemaksāto Ls 106.67, t. i.
parada ar procentēm saņemšanas.

Pie kam tiek aizrādīts, ka pre-
tējā gadījumā pēc minēti termiņa no-
tecēšanas, ari obligācijas turētāja neie-
rašanās gadījumā, parādu atzīs par sa-
maksātiem, piešķi[ot lūdzējam tiesību
pieprasīt parāda izdzēšanu iz zemes-
grāmatām.

Liepājā, 14.martā 1923. g. Ns 532/23
Priekšsēd. b. V. Binenštams.

Sekretārs A. Kasperovičs.

Liepājas apgabaltiesa,
saskaņā ar savu lēmumu 8. martā
1923. g., uz Dāņa Andreja d. Kallsja lūg.,
uz civ. proc. lik. 2083. un 2084. p. p.
un 18. marta 1920. g. likuma pamata
uzaicina obligācijas turētāju, kura izdota
par 2460jebj., uz bar. Kārļa fon Pirks
vārda un"20. aprilī 1883. g. zem Ns 9120
nostiprin. tas uz Janlm Andreja d. Kal-
lejam piederošas nekustamas mantas
Dunalkas «Kallej* mājas, Liepājas apr.,
zem lauku nekustamu mantu ze-
mes grāmatu 2. reģistra kreposta
Ns 1176, — mēneša laikā,
skaitot no sludinājuma iespiešanas die-
nas, ierasties tiesā, līdzņemot minēto
obligāciju dēļ iemaksāto Ls 41, t. i.
parāda ar procentēm saņemšanas.

Pie kam tiek aizrādīts, ka pēc
minētā termiņa notecēšanas, arī
obligācijas turētāja neierašanās ga-
dījumā, parādu atzīs par samaksātu,
piešķirot lūdzējam tiesību pieprasīt
parāda izdzēšanu iz zemesgrāmatām.

Liepājā, 10. martā 1923. g. NŠ510/23
Priekšsēdētāja b. V. Binenštams.

Sekretārs A. Kasperovičs.

Liepājas apgabala tiesa,
saskaņā ar savu lēmumu no 8. marta
1923. g. un pamatojoties uz 18. marta
1920. g. likumu un civ. proc. lik. 2083.
un 2084. p.'p., uzaicina obligāciju tu-
rētāju, kura izdota par 1000 rbļ, uz
Viļā Kārļa d. Bruziša vārda un 31. maijā
1914. g. zem žurn. Na 653 nostiprināta
uz Ernestam Otto d. Kursinskim un
Annai Viļā m. Kursinski, dzim. Bruzīl
piederošas nekustamas mantas Liepājā
z. krep. Ns2373, 6 mēnešu laikā,
skaitot n<_ sludinājuma iespiešanas
dienas, Ierasties tiesā, līdzņemot minē-
to oblig.

Pie kam tiek aizrādīts, ka pēe minētātermiņa notecēšanas, ari obligac. turē-
tāju neierašanās gadījumā, parādu atzīs
par samaksātu, piešķirot lūdzējiem tie-
sību pieprasīt parāda izdzēšanu izzemesgrāmatām.

Liepājā, 14. martā 1923. g. NŠ528I/23.
Priekšsēdētāja biedrs V. Binenštams.

Sekretārs A. Kasperovičs.

Latgales apgabaltiesas,
Daugavpils apr., 5. iec. miertiesa
pamatodamies uz 1239. p. X sējun 1401. p civ pr. lik. uzaicina
b..janvāri 1923. g. milau Jasmuižaspilsoņa 3ekaba Matīsa d Zlnelamantiniekus pieteikt savas man-tojuma tiesības uz nelaiķa ne-ku-tamu īpašumu Prei'u pagastāaugšminētam miertiesnesim sešum e ne š u laikā, skaitot nesludinājuma iespiešanas dienas .Vaid,

Miertiesnesis (paraksts),

Rīgas prefektūra
izsludina par nederīgām pases
un personas apliecības, kuras ir pie-
teiktas par pazudušām pec sekoša sa-
raksta.

Latvijas pases: 1) Ns 648 no Rem-
bates pag. uz Jāņa Mārtiņa d. Palejs v.;
2) Nš 103726 no 7. pol. iec. uz Johana
Andreja d, Peterson v.; 3) Nš 110 no
Zvā tavas pag. uz Alides Augusta m.
Paegle v.; 4) Nš 169156 no Rīgas pref.
uz Jāņa Jāņa d. Rudzīt v.; 5) Nš 143917
no-Rīgas pref. uz Emīlijas Nikolaja m.
Rudzīt v.; 6) Ns 1122 no Skultes pag
uz Elzas Jāņa m.Slesser v.; 7) Nš 133348
no Rīgas pref. uz Eiženijas Jēkaba m.
Keilman v.; 8) Nš 6480 no 5. pol. iec.
uz Magdalenes Jāzepa m. Macijevskij v.;
9) Nš 99893 no Rigas pref. uz Arvida
Mārtiņa d. Riekstiņ v.; 10) Ns 16027 no
Jelgavas pref. uz Alides Jāņa m. Veiss
v.ļ- 11) Nš 48899 no 10. pol. iec. uz
Pētera Pētera d. Pavasars v.; 12)
Nš 11524 no Daugavpils pref. uz Mi-
cliaiļa Deonisija d. Ratņik v.; 13)
Nš87648 no 11. pol iec. uz Reginas
Jāņa m. Peterson v.; 14) Ns 129076 no
Rīgas pref. uz Roberta Dāvida d. Prie-
dit v.; 15) Ns 189932 no Rīgas pref. uz
Teodora Jāņa d. Bars v.; 16) Ns 174279
no Rīgas pref. uz Hajas Neiacha m.
Gitelson v.: 17) Nš 86187 no 8. pol. iec.
uz Ādolfa Nikolaja d. S.lde v.; 18)
Nš 8J575 no 11. iec. uz Otilijis Jāņa
m. Abol v.: 19) Nš 221 no Jaunvāles
pag. uz Alvīnes Pētera m. Biīman v.;
20) Ns 9774 no 10. pol. iec. uz Jāņa
Kārļa d. Laksberg v.; 21) Nš 1564 no
1. pol. iec. uz Pētera Jāņa d. Draudziņ
v.| 22) Ns 83468 no 7. pol. iec. uz Os-
kara Jēkaba d. Zuttis v.; 23) Ns 7156
ņo 8. pol. iec. uz Adofa Hermaņa d.
Johannson v; 24) Ns 109113 no 8. pol
iec. uz Lilijas Jāņa m. Pogul v.; 25)
Ņš 189769 no R:gas pol. lec uz Marijas
Jāņa m. Belman v.; 26) Nš 146509 no
Rīgas pref. uz Romāna Jāņa d. Apiņ v.;
27) Ns 86454 no 8. pol. iec. uz Pētera
Matca d. Koks v.; 28) Nš 101043 no
U. pol. iec, uz Alatfs Anša m. Ezeriņ
v.; 29) Ns 88220 no 2. pol. iec. uzHaula Juliusa d. Sieman v.; 30) N°148982
ņo R:gas pref. uz Mārtiņa Kāda d. VI-
S-Vi ai) ** 2818 no 3.ol. iec. uz
Kārļa Kārļa d. fon Sillings v.-

Personas apliecības: _32) Ns 3037 no
Rīgas pref. uz Taubes Ābrama m. Kaganv; 33) Ns 6118 no Rīgas pref. uz Hajas
Elja m. Tāube v.; 34) Nš 16581 no Rīg.
pref. uz Jevdokjas Nūita m. Ad/ēļeva v.
,<?%**,}*'? Rjgas Prefektūras raksti

Jf'gj
21- un 22. marta 1923. g. zem

Rīgas prefekta pal. v. (paraksts).
Pasu noti, darbv. Ļ g i t o n s.

Arlavas pag. valde, Talsu apr„ iz-sludina par nederīgām nozaudētus: iekš-zemes pasi zem Ns 2149, izdotu noTalsu apr. pr-ka palīga 1, iec. uz JuaDāvida d. Pnedīšo vārda un zirga pasiaz ta pasi vārda zem Nš 847, izdotuno s;s pag, valdes 24. maijā 1921. g.

Liepājas apgabaltiesa,
saskaņā ar savu lēmumu 8. maitā
1923. g., uz Matīsa Bitena lūgumu

un civ. proc. lik. 2083. un 2084. p.p. un
1920. gada 18. marta likuma pamata
uzaicina oblig. turētāju, kuras izdotas
par 1) 4000 rbļ. pirmvēriībā, bet atli-
kuma suma 3000 rbļ., nostiprinātas
11. oktobrī 1903. g. zem žurn. Ns 1041
uz Fanni Meiera hl Lippeit, dzim. Grin-
blat vārda un pārgājušas Marijas Kārļa
m. La.ige īpnšumā; un 2) par 3000 rbļ
uz Marijas Kārļa m. Lange, dzim. Brink-
man vārda un 9. jūlijā 1911. g. zem
žurn. Ns 827, nost prinatas uz Matisam
Jāņa d. Bitenam ua- Annai Eva'da m.
Biten, dzim. Grezer piederošas nekust,
mantas Liepājā zem krep. Nš 1642, —
viena mēneša laikā, skai-
tot no sludinājuma iespiešanas dienas
.Valdības Vēstnesī*, ierasties tiesā līdz-
ņemot minētas obligācijas dēļ ie-
maksāto Ls 91.20, t. i. parāda ar pro-
centēm saņemšanas.

Pie kara tiek aizrādīts, ka pēc minētā
termiņa notecēšanas, arī obligācijas turē-
tāja neierašanās gadījumi, parīdu atzīs
par samaksātu, piešķirot iūdzēj. tiesību
pieprasīt parāda Izdzēšana iz žcmes
grāmatām.

Liepājā, 13. martā 1923.g. Ns469.23
Priekšsēdētāja b. V. Binenštams

Sekretārs A. Kasnerovičs
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