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Valsts Prezidents
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pārgrozījumi 192L g. 4.novembra
Ķml pnr bijušo Krievijas agrar-
banku aizdevumiem Latvijā.

Likums par pilsētas tiesību piešķiršanu
Krāslavas miestam.

Noteikumi par dzelzsceļu darbinieku
dienesta apģērbu.

Ijtojiims par ierēdņu pieņemšanu zem-
kopības ministrijā.

īss pārskats par lūgumu un
sūdzību komisijas darbību.
Lūgumu un sūdzību komisija turpi-

nāja uz Saeimas 1922. g. 27. novembra
lēmuma pamata izmeklēt no komisjias
agrāka pastāvēšanas laika palikušās ne-
pabeigtas lietas. Neizšķirtu un likvidē-
jamu sūdzību bija 96. No šim sūdzībām
visvairāk vērstas pret zemkopības mini-
strijas iestādēm» Lūdzēji griežas pie ko-
misijas, lai pārbauda nepareizības, kuras
pielaiž pagastu un apriņķu zemes ierī-
cības komitejas zemes piešķiršanas lietās.
Sūdzas arī par centrālās zemes ierīcības
komitejas _ lēmumiem, mežziņu un valsts
muižu pārziņu rīcību. Pie sūdzibu pār-
baudīšanas un ziņu ievākšanas vairāk
gadījumos komisija konstatēja ierēdņa
nelikumības un nolaidības, uz kurām
vērsa resora priekšniecības vērība attie-
cīgu soju speršanai, vai arī lietu nodo-
šanai prokuratūrai. Sūdzētājiem, kuri
lūdza komisija skatīt cauri viņu lietas
pec būtības, komisija aizrādīja pār-
sūdzību iesniegšanas kārtību instanču
kārta. _ Daudz sūdzību ienāca par ne-
kartībām Rīgas apriņķa zemes ierīcības
komitejā, kur_ starp citu lūdzēju iesnie-
gumi un pārsūdzības pat nozaudētas,
caur ko viņu intereses zemes piešķiršanā
cietušas.
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novērot nelikumības un trūkumus. Sa-
tversmes Sapulces sesijas beigās vēl
ienāca sūdzības par Rīgas un citām
muitas iestādēm, kuras pārbaudot komi-
sija_ starp citu konstantēja, ka maitas
iestādēs līdz pat pēdējam laikam nav pie
preču muitošanas iekasēts kanclejas no-
doklis. No muitas depaitamenta tagad
iesniegtā budžeta redzams, ka kanclejas
nodokli un dažas citus sīkākus no-
dokļus paredzēts it ņemt līdz 300.000 latu
gadā. Komisija atrod, ka, ja kanclejas
nodoklis būtu agrāk ņemts, valsts ienā-
kumi no muitas pagājušos gados būtu
daudz lielāki bijuši. Kontrabandas tver-
šana nav arī pareizi nostādīta; viņas
ieplūšanasapkarošanai dibinātā pie muitas
departamenta sevišķu uzdevumu nodaļa
savu darbību ilgāku laiku bija koncen-
trējusi Rīga. Tikai kad lūgumu jun
sūdzību komisija, sakarā ar ienākušām
sūdzībām, sāka pārbaudīt šo jautājumu,
minētā nodaļa sāka ražīgāki un ar
sekmēm darboties uz robežām. Komi-
sijai nācās konstantēt, ka sevišķas uzde-
vumu nodaļas ierēdņu sastāvu nevar
uzskatīt par izdevīgu. Attiecībā uz
maitas lietām komisija nāca pie šādiem
slēdzieniem: 1) muitas depaitamests
navpiegriezis pietiekošu vērību muitas
iestāžu darbības lietderīgai noorganizē*
šausi, lai gan uz trūkumiem, nepilnībām
un nepareizībām muitas iestādēs tiklab
valsts kontrole, kā arī lūgumu un sū-
dzibu komisija savos ziņojumos vairāk-
kārt norādījusi finansu ministrija i;
2) muitas departaments nav 4 gadu laikā
vēl izstrādājis Latvijas, apstākļiem pie-
melotu muitas likuma projektu, ka arī
pastāvošā likumā paredzētās instrukcijas
un noteikumus. Daudziem atbildīgiem
muitas darbiniekiem nav arī spēkā esošo
likumu grāmatu. Pie tādiem apstākļiem
nav bijusi pienācīga muitas iestādēm
vajadzīgo ierēdņu sagatavošana un uz
vietām esošiem ierēdņiem ņemta iespēja
sekmīgi darbus veikt; 3) tā kā izziņas
materiālā attiecībā uz sevišķās uzdevumu
nodaļas priekšnieka Meldera, ierēdņu
Ogsta un Austrica rīcību ir konstatētas
noziedzīgas darbības pazīmes, komisija
nāk pie slēdziena, ka pret viņiem uzsā-
kama kriminalvajāšana, nosūtot materiālus
prokurora rīcībā; 4) muitas departamenta
direktors nav nostādījis pieašcīgu uzrau-
dzību par viņam padoto ierēdņu darbību
nn laikā nav novērsis viņu noziedzīgu
rīcību. Komisija nelēma slēdzienus
iesniegt finansu ininistrim norādīto trū-
kumu novēršamai un vainīgo saukšanai
pie atbildības.

Savu darbību izbeidzot, komisija tai
par vajadzīgu īsi atzīmēt par agrāk
veikto darbu. Kā zināms lūgumu un
sūdzibu komisija tika nodibināta Sa-
tversmes Sapulces laikā ar pēdējās lē-
mumu no 1920.gada 12. oktobra. Komi-
sijas 2 gsda pastāvēšanas laikā visinten-
sīvākā darbība bija 1920. g. beigās,
1921. gada un 1922. gada pirmā pusē.
Ienāca daudz dažādu sūdzību par ierēdņu
nn iestāžu nelikumībām, tika izdarītas
reviiijas un izmeklēšanas uz vietām.
Par savu darbību komisija sniegusi
Satversmes Sapulcei 3 ziņojumus, kuros
sīki apskatīti izdarīto revkiju rezultāti.

Pirmā ziņojumā 1920. gada novembri
komisija cēla priekšā Satversmes Sa»
pulcei ievākto materiālu par Vraņgeļa
aģenta noziedzīgo darbību Latvija un
arī apgādības minisbijā iesāktas revī-
zijas rezultātus sakarā ar caurskatītiem
līgumiem (International Corporation,
Metai and Chemical Bask u c).

Otiais ziņojums 1921. gada 14/15. jū-
nijā attiecas sz laikmetu lidz 1921. g.
1. jūnijam. Komisijas darbības šī posma
pārskats aptver gandrīz visu valsts
iestāžu lietderības un trūkumu sovērtē-
jumus. Svarīgākās lietas bija: 1) Ap-
gādības ministrijas revizijas turpinājums,
2) mežu eksploatacijas pārvaldes dar-

Uz apsardzības resoru attiecošās sū-
dzības bija par kara ēku un būvju pār-
valdes Liepājas nodaļas nelikumīgu rī-
cību pie remonta darbu izdošanas uzņē-
mējam R. Matisonam, caur ko valstij no-
darīti lieli zaudējumi. Šinī komisijas
ierosinātā lietā apsardzības ministis uz
sācis kriminālu vajāšanu pret vai-
nīgām amata personām. Izmeklē-
šana ievadīta caur kara inspektoru arī
pret bijušo izlūkošanas nodaļas rīcību
pie arestētām personām aizturēto vērts-
lietu izdalīšanas likumā neparedzētā
kārtībā. Vairākās sūdzībās par rekvizēto
mēbeļu atpakaļ atdošanu viņu īpašnie-
kiem uz komisijas ierosinājuma finansu
ministrs vēlreiz griezies ar iesniegumu
ministru kabinetā di} šī jautājama galīgas
izšķiršanas.

No ienākošām sūdzībām par policijas
amata personām komisija konstatēja
dažus gadījumus, ka atbildīgie ierēdņi
nav pietiekoši uzraudzījusi viņiem pa-
dotos darbiniekus, kuriem caur to bija
iespēja izdarīt dažāda no pilsoņiem
iemaksāto sumu isšķiešaau._

No apcietinājumā esošo laguroiem ko-
misijai nācās vēlreiz konstatēt, ka daži
izmeklēšanas tesceši virza gausi uz
priekšu izmeklējamās lietas, par ko ir
ziņots attiecīgiem prokuroriem.

Sūdzībss bija ienāksšas arī par dsžu
linu punktu darbinieku un centrālas linu
noliktavas nepareizu rīcību pie linn šķi-
rošanas un čeku izdošanas. Komisija
atrada dsžu linu punktu ierēdņu darbība
noziegumu pazīmes un lietas nodeva
prokuratūrai, bet finansu ministra vērību
grieza uz to, lai linu pieņemšana tikta
nokārtota tā, ka pie lina nodošanas ne-
ciesta ražotāju intereses.

Sūdzības iesnieguši ari masa nacionā-
lās armijas Japānā nošauto kareivju pie_
derīgie par to, ka viņiem neizmaksa
siimas, kuras saņēmis no Japāņa valdī-
bas Latvijas va dības pārstāvis Vladi
vostokā. Ir noskaidrots, ka minētais
pārstāvis nav nodevis Latvijas valdībai
vijas saņemtās srmas un dažas uzradī-
tās izmaksas atta snojis ar fiktīviem do-
kumentiem. Komisija atrada šāda rī-
cībā no2ieg«mu pazīmes un nodeva lietu
prokuratūrai. . ,, _.

Komisija vēl konstatēja, ka Liepājas
kara ostas darbnīca darbība pielaistas
aelikumības un valstij nodarīti zaade
jumi, kāpēc lieta nodeva prokuratarai. _

Par muitas iestāžu darbība sūdzējās
jau Satversmes Sapulces laika un caur
Liepāji izdarīto revīziju komisijai nacas
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bibas pārbaudīšana, konstatējot šis
iestādes nelietderibu un 3) par satiksmes
ministrijas centrālās materiāla apgādā-
šanas nodaļas rīcība.

Trešais ziņojams 1922. gada 19. maija
aptver laikmeta no 1921. gada jūnija.
Šini ziņojamā galveno vieta ieņem meža
eksploatacijas pārvaldes revīzija. 1921. g.
vasaras pārtraukuma laikā nodibinājās
sevišķa apakškomisija, kura izdarīja mi*
nētās pārvaldes sistemātiska revizija,
pārbaadot ari uz vietām pa visu Latvija
meža lietas. Iegūtais plašais materiāls,
ar kapi konstatētas nelikumības un
valstij nodarītie lielie zaudējumi, nodots
prokuratūrai.

Kā sevišķi Izcilas lietas no komisijas
darbības azskatamas meža eksploatacijas
pārvaldes revizija aa satiksmes mi-
nistrijas centrālās materiāla apgādāšanas
nodaļas rīcības pārbaudīšana, kurās iz-
meklēšanas tālāku izdarīšanu un vainīgo
saukšaan pie atbildības prokuratūra at-
zina par vajadzīga uzdot atsevišķām
dibinātām izmeklēšanas komisijām zem
tiesa palātas tiesneša Bekera un pro-
kurora biedra Tumbiia vadības. Kaut
gan izmeklēšana šinīs lietās velkas jau
ilgu laiku, diemžēl, abas šīs lietas nav

. nonākušas līdz tiesai.
Tāpat vēl nav savu darbu nobeigušas

komisijas kuras savā laikā ieceltas bij.
apgādības ministrijas, kā arī mežu eks-
ploatacijas pārvaldes lietu likvidēšanai.

Lai gan Satversmes Sapulce 1921. un
1922. g, pēc komisijas ziņojama izklau-
sīšanas pieņēmusi pārejas formulas:
1) Uzdot valdībai saukt pie atbildības
tiesas ceļā personas, kuras izdarījušas un
pielaidušas ziņojamā minētās nolaidības
an nelikumības; 2) spert visas soļus, lai
novērstu ziņojumā uzrādītos (rukumus
valsts iestāžu uzbūvē un darbībā, vado-
ties no ziņojuma tēzēs izteiktiem norā-
dījumiem, — tomēr komisijai tagad jā-
konstatē, ka daudz vēl palicis valdības
iestādēs nenokārtots un tēzēs izteiktie
norādījumi visi vēl nav ļzpildīti.

Vēl komisijai jāatzīmē, ka vispārīgi
gan manāms, ka sūdzību skaits pēdēja
laikā mazinājies, kas rāda, ka komisijas
darbam ir bijuši pozitīvi rezultāti. Re-
vidēto resoru ierēdņu darbība novēro-
jama lielāka pienākuma apziņa. Vis-
maz ierēdniecības vienā daļā, zinot, ka
likumdošanas iestādē pastāv komisija,
kura seko ierēdņu nelikumībām, ir radu-
sies dziņa saskaņot savu darbību ar li-
kumība.

Kopsavilkumā komisijai janak pie slē-
dziena, ka uzdevums, kura dēļ viņa savā
laikā tika nodibināta, galvenos vilcienos
ir sasniegts.

192a g. 5. aprilī.
Lūguma an sūdzībukomisijas

priekšsēdētājs P. Kalniņš
Sekretārs E. Orantskalns.

Referents P. Kalniņš.
Pielikums

pie lūgumu an sūdzību
komisijas ziņojuma,

īsi statistiski dati par komisijas darbība.
Ienākušas visā darbības laikā 2869 lietas
No tām vērstas pret zemkopī-

bas ministrija zemes un
meža lietās. ...._ . 1072 »

Finansu, tirdzniecības un rūp-
niecības lietās 541 „

Administrācijas, apsardzības
un tieslietu jautājumos. . 1062 ,

Latgales lietās dažāda satura 194 „
No visu lieta kopskaita komi-

sija tieši prokuratūrai no-
devusi 106
Lielāko daļu ienākušo sūdzība nācās

nosūtīt attiecīgu resoru vadītājiem sūdzī-
bās aizrādīto nevēlamo parādība no-
vēršanai.

Korespondence aptver 16,246 ienākušo»
an izejošos rakstās.

Latvijas valdības M^ oficiāls laikraksts
iznāk katru dienu, izņemot

J^fļ^OMģj svētdienas un svētku dienas

Redakcija: ^TO^^^^^^^j
Kantoris un ekspedīcija:

Rīgā, pili No 2. Tel.Ns9-89 %mmk3ĒBS&*Rīgā, pilī Ms 1. TeL.N°9-57
Runas stundas no 11—12 ' B^^ļp*^»* Atvērts no pulksten 9—5

Sludinājumu maksa:
a) tiesu sludinājumi lidz 30 vien-

slejīgām rindiņām 3 lai 60 sant.
par katra tālāku rindiņu . . — . 12 .

b) citām iestādēm un amata per-
sonām par katru vienslejīgu
rindiņu — . 16 .

c) privātiem par katru vienslejīgu
rindiņa — .20.

Saeima ir pieņēmusi un
Valsts Prezidents izsludina
šādu likumu:

Pārgrozījums

1921, s. 4. novembra likumā par bijušo
Krievijas asrārbanku aizdevumiem

Latvijā.
Likumā par bijušo Krievijas agrārbanku

tiidevnmiem Latvijā (Lik un vaid. rīk.
bij. 1921. g, 22lj 1., 8. «n 9. pantus
poiit sekoša karla:

1, pantu izteikt sekosi:
Prasību tiesības par aizdevumiem,

kuri izsniegti uz nekustamiem īpa-
šumiem Latvijā no zemnieku agrār-
bankas (KpecTbancKifi noseMCJībHbiii
6ama>), bijušās valsts muižnieku
aemes bankas (rocy.n;apcTBeHHbiH
jBopaHCKift noaeMejibHHŽ 6aHici»)
«o bijušās valsts muižnieku zemes
bankas sevišķās daļas (oco6hh
oTflta-b), pāriet uz Latvijas valsti un
šo tiesību realizēšana piekrīt valsts
ienes bankai.

8. paatā vārda «zemes kredita pār-
w es' vieta likt vārdus .valsts zemes
takas".
9pantu izteikt sekosi:

Ķīlu tiesības, kuras nostiprinātas
« nekustamiem īpašumiem Latvijā
par labu zemnieka agrārbankai, vaivalsts muižnieka zemes bankai, vai
pēdējas sevišķai daļai, dzēšamas
»o zemes (kreposta) grāmatām az
kaists zemes bankas apliecinājumu,
*a parāds galīgi samaksāts, nepie-
«roties šinī gadījumā pie notariālo
"olikumu 363. p. par krepostakta
«mdisanu un civilpr. likuma«H». panta noteikumiem.

*& 1923. g. 16. aprilī.
Valsts Prezidents J. Čakste.

Saeima ir pieņēmusi un
Valsts Prezidents izsludina
šādu likumu:

Likums
Mr

****** «esību piešķiršanu
, Kraslavas miestam.
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P asvaldibas vienības.
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^to. bri rJ"Gurnus **«* P*'
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81923- gada 16. aprilī.
Va,8ts Prezidents J. Čakste.
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Noteikumi

par dzelzsceju darbinieku dienesta
apģērbu.

1. Šo noteikuma 3.-5. p. minētiem
dzelzsceļu darbiniekiem, izpildot dienestu,
jānēsā dienesta apģērbs

2. Dienesta apģērbu darbinieki iegādi
az satiksmes ministra izdoto noteikumu
pamata, pie kara darbiaiekš, kuri ietilpst
XV.—XX , sīgas kategorijās (iesk.) sedz
no saviem līdzekļiem */*, "darbinieki,
kuri ietilpst XIV., vai augstākā algas
kategorija — 1/a no saņemto apģērbu
gabalu cenas, bet pārējās 2/s resp. V« —
dzelzsceļu virsvalde.

3. Pilnīga dienesta apģērbu,_ t. i.
cepuri, svārkus, bikses un attiecīgā gada
laikā mēteli oēsā:

a) Eksploatacijas direkcijā:
Stacijas priekšnieks,
Stacijas priekšnieka palīgs,
Rezerves aģents,
Virskondaktors,
Konduktors,
Barjera sargs,
Durvju sargs-šveicers.

b) Mašinu direkcijā:
Vagonu pavadonis.

c) Visās direkcijās:
Apkalpotājskurjers.
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Dienesta cepuri un darba apģērba
nēsā:

a) Eksploatacijas direkcijā:
Vilcienu sastādītājs,
Vilcienu sakabinātājs.

b) Mašinu direkcijā:
Mašīnists revizors,
Lokomotives vadītājs,
Lokomotīves vadītāja palīgs,
Lokomotivu kurinātājs (štata),
Vagonu apkurinātājs,
Vagonu smērētājs,
Vagonu uzkopējs,
Depo kurinātājs.

5. Dienesta cepuri nēsā:
a) Eksploatacijas direkcijā:

Techniskais kantorists,
Vilcienu kontroliers,
Robežstacijas maiņas aģents,
Preču noliktavas pārzinis,
Preču pagalma pārzinis,
Bagāžas kasiers,
Pārmijnieks,
Lokomotives pavadonis,
Zignalists,
Stacijas sargs,
Vārta sargs,
Svērējs,
Elektromontiera,
Elektrotechniķis,
Kasiers — sargs,
kasiers — rokas bagāžas uzgla-

bātājs,
Vagonu sargs,
Apkalpotājs,
Nesējs.

b) Mašinu direkcijā:
Depo dežsrants,
Mašinists-instruktors,
Techniskais aģents,
Vagonu apskatītājs,
Depo an darbniču sargs.

c) Techniskā direkcijā:
Ceļa meistais,
Eku pārzinis,
Zignalu montiers,
Tiltu meistars,
Priekšstrādnieks,
Iecirkņa mantzinis,
Pārbraucamo vieta sargs.

d) Materiālu apgādībā:
Desmitnieks,
Materiālu izdalītājs,
Noliktavas sargs (pastāvīgs).

e) Ārstniecības nodaļā:
Feldšers.

6. Satiksmes ministrs var atļaut nēsāt
dienesta apģērbu dzelzsceļa darbiniekiem,
kas nav minēti 3—5. p., ar noteikumu,
ka šiem darbiniekiem dienesta apģērbs
jāiegādā uz sava rēķina.

7. Dienesta un darba apģērba veidu
un ievešanas laiku nosaka satiksmes
ministrs ,

Rīgā, 1923. g. 22. martā.

Ministru prezidents un
satiksmes ministrs J. P a u 1 u k s.

Rīkojums Nr. 18.
Pamatojoties uz man padoto centrālo

iestāžu vadītāja vairākkārtējiem aizrādī-
jamiem, ka ar 1922. g. 10 augusta rī-
kojumu te 3 noteikta kārtibapar kandi-
dātu izvēli uz resorā vakantam ierēdņa
vietām caur atsevišķām komisijām izrā-

dījusies par dārgu, apgrūtinošu un mērķi
nesasniedzošu, — atceļa minēto 1922. ģ.
10. augusta rīkojamu te 3 un uzdodu
zemkopības resora iestādēm un amat-
personām turpmāk jaunus ierēdņus uz
brīvām vietām pieņemt bez komisiju
starpniecības, stingri piemērojoties pa-
stāvošo likuma nosacījumiem un cenšo-
ties pieņemt pirmā kārtā tikai darba
spējīgākas persoaas, kas ļoti labi panā-
kams izpildot likuma par civildienesta
3. un 4. p. nosacījumus — pielaist kan-
didāta, pirms iecelšanas amatā, izmēģi-
nāšanas darbā, kā amata vietas pagaidu
izpildītāju.

Rīgā, 1923. g. 10. aprilī.

Zemkopības ministrs E. B a u e r s.

MOns Iestāžu pozIņolamL
VlsSm aptiekām, slimnīcām

un ambulancēm.
Saskaņā ar starptautiskiem nolēmumiem

aptieku pārvalde lūdz iesūtīt vēlākais
līdz š. g, 1. maijam stingri pārbaudītas
ziņas par sekošu 1922. g. izlietotu nāvīgu
viela vairuma:

a) Opium,
Tinct. Opii, atzīmējot vai pirkts vai

izgatavots pašu laboratorijā,
Pulv. Ipecacuan. opiat., atzīmējot

vai pirkts vai izgatavots pašu
laboratorijā,

Extr. Opii, apzīmējot vai pirkts vai
izgatavots pašu laboratorijā,

kā ari visu cita lietotu opija pre-
parātu,

b) Morphiam un viņa sāļu
Apomorphin , » ,
Heroin , , »
Dionin , . n
ka arī visu citu morfija derivātu

un kopojumu,
c) "Codeinum un viņa sāļu

Codeonal
Eiicodein
ka arī visu citu kodeina derivātu

an kopojuma,
d) Tebairi,

Papaverin,
Paatapon,
kā arī visu citu opija alkaloidu,

viņu sāļu, derivātu un kopojumu,
fc) Cocainam ua viņa sāļu,

Fol Coca,
Tropacocain,
Novocain,
kā arī visu kokaina un tamlīdzīgu

ķimisku preparāta sāļa, derivātu
un kopojumu.

Aptieku pārvaldes priekšnieks
K. Freibergs.

Darbvede E. L ī da k.

VlsSm aptiekām, slimnīcām un
ambulancēm

Saskaņā ar starptautiskiem nolēmu-
miem aptieku pārvalde lūdz iesniegt līdz
š. g. 10. jūlijam pilnas an pareizas ziņas
par visu 1it. A un B preparāta vairumu,
kas tieši izlietoti 1922. gadā un atse-
višķi par

^
pirmo pusgada 1923. g. Par

nepareizam an nelaikā iesniegtāmziņām,
vainīgie tiks saakti pie stingras at-
bildības.

Aptieku pārvaldes priekšnieks
K. Freibergs.

Darbvede E. L ī d a k,

Paziņojums.
Aptieka pārvalde paziņo, ka no š. g.

18. līdz 22. janijam Londonā (West-
minster Central Hall) tiks noturēts
25. aptieku (ķimikāliju) izstāde, kuru
apmeklēt tiek uzaicinātas ieintresētās
Latvijas firmas.

Firmām, kuras vēlētos saņemt ielū-
gumus jāpieteicas līdz š. g. 1. maijam
aptieku pārvaldē.

1923. g. 12. aprilī.
Aptieku pārvaldes priekšnieks

K. Freibergs.
Darbvede E. Līdak.

izsludināts mantojums.
Anglijas tirdzniecības ministrija š. g.

19. aprija rakstā izsludina pagājušā gada
29. novembrī uz juras mirušā jūrnieka
Jāņa Stuģis vai Sturģis mantojumu.

J. Stuģa atstātais maatojums ir £ 24 0,1,
kas sastādās no neizņemtas algas un
no sumas, kas iegūta par pārdotajām
mantām. Braucis nz angļu tvaikoņa
,Wearwood" ka karinātājs.

Cik no atstātajiem dokumentiem re-

dzams, ?£ Stuģis dzimis Rīgā 1898 gada
9. decembrī (faikam pec vecā stila).
Piederīgs pie Sējas pagasta Rīgas ap-
riņķī. Tēva vārds Jēkabs, matēs —
Katrīna. Atstājis Rīga 14 gada vecs,
līdz kuram iaļkara dzīvojis Strazdu
maižā. Vai, vecāki ir dzīvi un . viņu
dzīves vieta no atstātajiem papīriem nav
redzama. Varbūtējie ntafitinieki var pie-
teikties ārlietu ministrijas rietumnodaļā,
Nikolaja ielā te 3, dz..3, kur atrodas ari
J Stuģa ģīmetne.

1923. g. H. aprilī. E/75526.

Saraksts Nr. 1
par Vācijā mirušiem_ kara un civilgū-
stekņiem, kuru atstātās lietas un saada
piesūtīta emigrantu an bēgļu nodaļai.
Piederīgie tiek uzaicināti tās saņemt
emigrantu an bēgļa nodaļā, Aleksandra
ielā Ns 37/39, istabā_ 11, darbdienas no
pulksten 10 līdz 1 pēc pusdienas:
Adamsons, Fricis te 89,
Akmentiņš, Eduards no Paltmales te 61,
Apsīts, Kārlis no Kārļu pagasta te 114,
Balads, Andrejs ao Šenbergas Ns 42,
Baadmans, Pauls Ns 31,
Basils, civiīgūsteknis Na '91,
Baumans, Teodors Ns 91 i,
Blechmaas, JVIorduchs ao Rīgas N« 12,
Bomvers, Kārlis no Rīg,:«s te 5ā,
Bnnkerts, Oskars no Rīgas te 54,
Bulins, Pauls no Jelgavas te 2,
Bušs, Johaits no Rīgas te 90,
Dābol, Zazanna no Jēkabmiesta, civil-

gūstekne Ns 17,
Dombrovskis, Kiršs te 105a,
Dukāts, Ādams no Snēpeles te 95,
Eglits, Pauls Pētej-a dēls no Grobiņas

apriņķa te 67,
Freimans, Albrechts no Rīgas Ns 5,
Freibergs, jochans no_ Spāres, Talsu

apriņķa Šadnieka mājām te 47,
Frurames, Johanes te 107a,
Gublichs, Jānis te 94 c un 110b,
Geislers, Jānis no Jelgavas te 81,
Golubovs, Aleksis te 91,
Grieslers, Jānis I* 98,
Jakobsons, Augusts te 101a,
Jaunzems, Kārlis te 101 b,
Jeskalfs, Kazimirs te 101,
Jevaškev;čs-Kevičs, Viktors no Liepājas

Ns 100, _
Kaldorfs, Jānis no Pētertales Ns 97 a,
Kamermans, Fricis te 75,
Karkliņš, Jānis no Rīgas Ns 95 a,
Karstiņš, Teodors civiīgūsteknis te 30,
Karčevskis, Hugo te 4,
Kāss, Johans te 52,
Kazaks, Jēkabs te 88,
Kills, Jānis te 108,
Kilpe, Kārlis te 109,
Kirs, Rūdolfs Jēkaba d. Ns 46,
Koppels, Michaels te 20.
Kocks, Ernests te 51,
Kupļis, Augusts te 45,
Knospiņš, Jēkabs civiīgūsteknis te 53,
Kristaps, Augusts no Tāšu Padures te 68,
Krumirs, Jānis no Naudītes te 103,
Kronberg», Augusts no Rīgas Ns 13,
Kāds nezināms kareivi» — 3 fotogrāfijas

no Kurzemes Latvijas rezerves pulka
(aas Kreisler aus Eichendorf),,

Lacis, Alfrēds no Salaces Ns 87,
Lasekels, Fricis te 96,
Lemps, Michails te 36,
Livmans, Ivans te 27,
Lolja, Kārlis (Nsygut) Na 7,
Luchts, Jānis te 21 an 91b,
Mašaika, Aleksandrs Kazimira d. te 105,
Matusamis, Antons no Rīgas Ns 8,
Majors, Alfrēds te 83,
Marko/skis, Mārtiņšno Grobiņas apriņķa,
Meijers, Pauls no Rīgas Ns 117,
Migle, Jānis no Dobeles apriņķa,
Mikalovskis, Antons no Alūksnes te 15

un 33,
Miķelsons, Eduards no Mālpils Nš 107b,
Miške, Haas no Rīgas te 74,
Mosinjaks, Kārlis te 58,
Miillers, Johans no Jelgavas Ns 92,
Muižnieks, Mārtiņš te 91a,
Oglenieks, Jānis no Jaunjelgavas Ws 731,
Oše, Jānis no Stamerienes Sīļu mājām

te 11,
Oseļņikovs, Jakovs Ns 26,
Osis, Fricis Jura dēls «o Annas pagasta

Osis, Pauls no Pociema Ns 35,
Ozoliņš, Jānis no Cēsu Kārkleniekiem

te 86,
Ozols, Jēkabs te 91 a,
Ozols, Kārlis no Talsiem te 44,
Paegle, G. no Rīgas Ns 6,
Paile, Arturs no Rīgas te 40,
Pagels, Ivans Na 110,
Pašins, Andrejs te 101a,
Pīlādzis, Roberts no Dreiliņiem te 38,

Pegels, Francs Ns 94 a,
Podsiljans, Jānis no Cēsīm j« 62
Praklins, Pēteris no Tērbatas ļ« mPukets, Aleksandrs Ns31 a,
Putilins, Andrejs te 94,
Reinkolovs, Michails J« ioic
Reino, Miķelis te 104,
Rotbergs, Sidors te 56,
Rozenblats, te 101 c,
Rudzīis, Jūiijs no Rīgas N° 59,
Runis, Pēteris Jēkaba d. no BārtaMiiZalīts, Aleksandrs no Majoriem Nsķ
Zaars, Heinrichs te 50,
Zaķis, Denis no Valmieras J* 60,
Zaķis, Juris te 78,
Zalcman, Kārlis no Rīgas N;34,
Zarmans, Hugo Ns 28,
Zaubergs, Juris no Dangām mājami

kūma apr. te 41,
Serma, Michaels Ns 25,
Sīpols, Arturs no Jaunjelgavas )* Ķ
Sienis, Jānis Jura d. no Raiskumaņ

te 65,
Skroders, Ernsts ao Talsiem J« 71,
Skuja, Hermans Ns 24,
Skumpe, Augusts no Tukuma K 70,
Zommers, Eduards te 102,
Zoltners, Otto Ns 93,
Spašoas, Mārtiņš Ns 107 a,
Spanovskis, Jānis no Rīgas Nš 49,
Stauers, Eraests no Rīgas J* 18,
Steinbergs, Juris Jāņa d. no LielS

savas JNfs 91 g,
Steinbergs, Juris (Stschermaden) J*l
Strateau, Jānis Ns 41,
Strokšins, Antons ao Liepājas K» 97,
Žagars, Michails te 116,
Sidovs, Voldemārs ao SaikovasP

šiem te 63,
ŠšīĪga, no Liepājas Ns 16,
Tabaks, Gustavs no Ezeres J* 76,
Tauriņš, Vilis no Rīgas Ns 48,
Tamms, Inga no Raslavas J* 19.
Tichomirovs, Ivans noLudzas»i»Traks, Jēkabs Ns 101 d,
Treis, Kristiāns no Rīgas J* 911.
Trifanovs, Kuzma Ns 32,
Turs, Johans Juj-a d. Ns 29, ,
Tusers/ Ernsts no Grobiņas apr.*-
Čerenkovs, Boņislavs Rīgas » ». .
Odris, Augnsts Ernesta d. *o m

_ benes pag. Ns 23,
Udris, Fricis te 85, .
Umbers, Teodors te 94b naii"
Vaškevič, Antons no Rīgas J* *
Vasjets, Augusts no Cakciem J* '
Veide, Augusts te 34 an afc
Veims, Aleksis te 22, ^ļ;i
Veismans, Vilhelms no Baldones'
Veitusevskis, Pēteris te w. ^[|
Vilfluss, Jakobs no Alsvangajpag-

Vulks, Jochans Jura d. te w 0
Cukers, Izaks ao Rīga» cWW

te 62a, ,, jt lii i
Celmiņš, JūlijsnoKnmaWte 116a.

Iecelšanas.

RCEO UCij»*30' J
.%. lāgiii"^Atsvabinu no amata Jļ*Jj&fatWl

apriņķa priekšnieka ^«« "g Z l **Antonu Bondarevski , &im

Rīgā, 1923. g. 9. apriti. »«*„#
Iekšlietu «n'^0;sj.l«"

Administratīvā departamenta*'

Rezolūcija
^^ļ

Ieceļu Jezopu Solka»»^ #»'

priekšnieka palīgu rcbežapsar

no š. g. 1. matja. 02 .
Rīgā, 1923. g. 9. apr*- * p. g.irj

Uve*«;fl ^„(!J '(
,,

Administrativā departamenta m

Rezolucija^^
Pārceļu dienesta ^.^

" jeJaP" SP

iecirkna 'policijas priekSn.eku

limta
.Aiz vāji salasāmiem „

turklāt tie vēl saturā nav cieS"^^ ,pie ieiešanas bieži S£h*H
liels procents kļūdu faisS*fe! ceļas. Tādēļ mēs mlll*^
rakstvedības, .Valdības vSmS, '
mosrīkojumusunpaziņojumM;' :^^
tikai skaidros njļ£

turklāt cieši nokontrolētos, kar bt„un skaitlis negrozāmi narei* . 8v »
nepārprotami salaiS'oS^jau tagad to ievēro, betnodalivēl atkārtoti pienāk bāli J?2*•«
noraksti. 8'sal««

? nWm Vēstneša" wm



1""""""I, Aglonas iecirkņa policijas

I WZg. 9. aprīli- NU6878.

m' iekšlietu ministrs P. Berģis.

^r^
depart^ent.

direktors
3. Ieva.

Rezolūcijai* 33i

««.arta labā Daugavpils apriņķa Aglo-
pSitfl»nSs prieks-nieko Antonu Lozda

^
fr 3?policilasp

lekšUetu ministrs P. Berģis.

^istrativādepartamenta direktors
J.

Ieva.

1 „kr.mbas ministra rīkojumu laikā no 1923. g.
i fttJ^ĶP , gpjiiim zemkopības departamenta
I ^''v^ dalā ieskaitīti:
i ļfSs Ramiņ š par I. šķiras mērnieku no
; ' ' "grianis Arn o par zīmētāju uz brīva līguma

;
i,

l0ĒdSBuile par «mētāju uz brīva līguma

$£?i«i P" zīmētāiu BZ briva n 8uma

^M^auga

par
zīmētāju uz

brīva
līguma

*i!Lh'n Hl šķiras mērnieks Jevgeņijs So-
!, vs-MaliSevs no 10.marta uz paša lūguma.
&nāti: 1) brīva līguma zīmētāja Klāra

Spar I. šķiras zīmētāju no 1. marta.

Mērniecības daļas vadītāja palīgs
J. Hartmanis..j;;

Darbvedis R. Ķēķis.

Ārzemes.
*asas pavasara izstāde 1923. 9.

.ragas pavasara izstādē, kura beidzās
j fr 18. martā, piedalījās līdz 2.033
^tioslovaķijas un ārzemja iirmas, re-
pateļot lielāko daju no Eiropas
atsuni. _ Saimnieciskā ziņā Prāgas izstāde^d

tā
nostipri nājusies, ka nekādas

«BBuecukas krizes nevarētu izstādi
Jpaidot. Pievedīsim dažus statistiskus«w. kas raksturo beidzamo izstādi,*pa aizrādīsim uz izstādē sasniegtiem«ultatiern.
ļ°« bagāti izstāde bija reprezentēta'metalurģisko rūpniecību, skaitā 490

ns »?° ku*ām 137 biJ"a izstādīju-
- aiašinas, motorus, lokomobiles,
ī\h lauksairnn>ecības mašinas, pā-
}L,~~. tehniskas iekārtas, dzelzs
SdS*

kM un citus- Metalarģiskai
229 -i! i ^o tekstilrūpniecība ar
lūzar5 H

mam > eksponentu skaits šinī
Trešo vi?„ i >!^āk .s,kā pagājnšāgadā.
rāoniosK lzstade ieņēma būvniecības
tift'S~~ 168 firmas ar mākslinie-
*a 18? 1 ? būvn»aterialu an moder-
meata jVplan,en>. Kupli izstādīti ce-
beles' nain°tu krāsns paraugi un me
sekošu ,tl ,. izstadē piedalījās vēl"* fapniecības nozares:
^•rtrotern^ii iirmas

^ S* mec^aaika, optika. 75
^«Bteriini

"n dāmM koaiekcijas . 128
5(la br"* ..preces • . . . 121

'*?£«££?v?::: ™
SPaSbabaUdu Pr°d«kttts 114

WlteSka' bradājamus . . 71
^Pnsecibas . 91

3 firm- Uū citl -
;" ?„H ?.{abrik ās, kas izstādēwnodarbmāti kopā līdz 13.350

kantora ierēdņu un 207.985 strādnieku.
Salīdzinot ar pagājuša gada izstādi,
skaidri redzams, ka šogad noslēgti darī-
jumi an operācijas sumas daudz aug-
stākas. Izstādi apmeklēja arī ārzemnieki,
starp kuriem daudzi ieradušies no stipri
attālām valstīm. Bez tam izstādi ap-
meklēja no savām valdībām komandētas
delegācijas, ka piemēram no Francijas,
Spānijas un t. t. No Latvijas zinātniskā
nolūka apmeklēja inženieris Irbe un no
tirdznieciskā - lauksaimniecības mašinu
firmas Rīgā Ošaliņš uņ āda, sara
an zirga astra eksportfifmaš pārstāvis
Michlins an vēl citi.

Čechoslovaķijas konsulāts Rīgā.

Protests pret garīdznieku vajāšanām.
Londonā, 13. aprilī. Visa angļa

prese veltī lielāko azmanība aagstāko
anglijas garīdznieka protestam pret
baznīca vajāšanām Krievijā. Protesta
uzsaakama starp cita teikts: .Nesaadzī-
gais karš, kuru Krievijas padomju val-
dība sistemātiski ved pret visiem reliģi-
jas veidiem, sasniedzis_ augstāko pakāpi.
Padomju valdības laika simts tūkstošiem
reliģioza cilvēka an visa ticība garīdz-
nieki bijuši padoti nežēlīgām vajāšanām
ar skaidri izteiktu nolūka iznīcināt Krie-
vijā reliģijas pamatus. Lielākie ticības
svētki izlietoti riebīgu karnevāla sarīko-
šanai. Acamirkli azbrukumu reliģijai no
jauna spilgti izteic Krievijas baznīcas
augstāko vadoņu tiesāšana. Mēs runājam
vairāku ticība un dažādu politiska ap-
rinda vārdā, bet mūs vieno sašutums an
šausmas par to, kas noticis Krievijā."

,Times" raksta: .Anglijas valdībai
tagad jāpierada, ka mēs, kaut gan sim-
patizējam krieva taatai, tomēr nevaram
atzīt valdību, kura uz šīs tautas rēķina
ved sistemātiska cīņu pret sabiedrības
pamatiem. Valdībai jāspēj izšķirošs solis.
Ja ta nolemj aizsaukt angļu delegācija
ao Maskavas, arī padomju tirdznieciskā
delegācija vairs nedrīkst palikt Londonā."

LTA.
Alus nodoklis Vācijā.

Berlīnē, 13. aprilī. Vācijas valsts-
padome vakar vienbalsīgi nolēmusi simt-
kārt paaagstināt līdzšinējās alas nodokļa
likmes. LTA. ,

Notikumi Krievijā.
Londonā, 14. aprilī. No Maskavas

ziņo, ka netāla no Belises (Belize) vētras
laikā nogrimis kuģis, pie kam dabūjuši
galu Belises bīskaps un 19 citi pasažieri.

LTA.
Notikumi Ķīnā.

Londonā, 13. aprilī. No Šanhajas
telegrafē, ka Ķinas karaflotes pirmā
eskadre izsludinājusi sevi par neatkarīgu
no Pekinas valdības uņ pievienojusies
Dienvidķinas, tā saucamās Kantonas val-
dības bruņotiem spēkiem. LTA.

Jaunās valstis.
Polija.

fošs — Polijas maršals.
i kara ministra priekšlikumu un uz

araistru padomes lēmuma pamata re-
publikas prezideats Voicechovskis deva
««salam Fošam Polijas maršala tituli.

Atbraucot maršalam Fošam poļa kara
ministrs pasniedza viņam az poļa-čecha
robežas republikas prezidenta vārdā de-
i'etu par viņa iecelšanu. Tādā kārtā
foss ieradīsies Polijā kā poļu maršals.

(P.P.B.)

^fjfl^M*"^^ ^^^^^^^^^ ^^^^^^

Iekšzeme.
Mīca! novērsta vilciena katastrofa.

10. aprilī uz Rīgas Krnstpils līnijas
48-48 kilometriem ap pulksten 18,30
jiraā ceļu iecirkņa priekšnieks, braucot
a motora drezinas, ieraudzījis az ceļa
sliedēm uzliktus vairāk vietas akmeņus
it malkas gabalus, kas uovaktijminutes
piecas pirms vilciena Ns 4 pāriešanas
pār apdraudēto vietu.

Par katastrofas sagatavošanas mēģinā-
jusi ziņots policijai.

Riaa.

Valsts Ierēdņu sanatorijas atklāšana
Majoros,

bijušas Majoru muižas telpās notika
sestdien, 14. aprilī. Uz šam_ svinībām
bija ieradušies starp citiem šādi valdības
pārstāvji: Saeimas Prezidents, ministra
prezidents, ārlietu, iekšlieta an darba
ministri. Pie ieejas sanatorijā apsvei-
cināja visus angstos viesās vietējas
ugunsdzēsēju biedrības priekšnieks, az
kam atbildēja ministra prezidents J.
Pa a laks, pateikdamies par sveici-
nājumu un uzsvērdams to, ka valdībai
jārūpējoties par valsts darbiniekiem, arī
par viņu veselības uzkopšanu. Plašāki
šo valsts darbinieku apgādāšanas jau-
tājamu aizņēma vēlāk sava rnna darba
ministrs K. Lorencs. Viņš apradīja, ka
Latvijas republikas valdība gādājusi un

eādā, cik viņas spēja stāv, ari par mušu
ierēdņa materiālā stāvokļa azlabosanu.
Te iesniedzas arī gādība par viņu veselības
kopšanu an ārstēšana slimības_gadījumos.
Nupat atklājamo sanatorija iesākusiierīkot
iau agrākā darba ministrija, tagadēja tik
darbus pabeigusi. Pie šās loikosanas
nav izlietoti nekādi speciāli līdzekļi, bet

visi darbi padarīti tikai ar ministrijas

ietaupījumu sumām. Šī sanatorija
^

no-
derēs par atpūtas un atspirdzināšanas
vietu vieglāki saslimašiem an pag»™"™
ierēdņiem, kamēr Šautenes mniza (Talsu

apriņķi) valdība_ ierīkojusi «teavu di-

loņslimiem ierēdņiem. Pec tam ap

sveica jauno ietaisi Saeimas prezidents

Fr. Vesmanis, uzaicinādams beidzot
nodziedāt valsts himnu. Tālāk izteica
savu_ prieka par jaunās iestādes atklāšanu
te jūrmala valsts ierēdņa sabiedrības
priekšnieks Ramats, jūrmalas pilsētas
galva Belte an dzelzsceļa darbinieku
biedrības priekšnieks Vītiņš. Atklāšanas
svinības pnšķoja valsts darbinieku koris
ar vairāku dziesmu nodziedāšana. Tā
starp citarn braši un koši noskanēja
jaunas iestādes telpās .Gaismas pils".

Sanatorijā ir telpas pastāvīgi kādiem
40 ierēdņiem, kari protams, mainīsies.
Telpas ļoti glīti ierīkotas an apgādātas
ar _vajadzīgam_ mēbelēm. Sanatorijai
apkārt koka_ stādījumi an plaša izstaigā
brīvajā daba.

Valsts tipogrāfijā, pili,
dabūjama Zemkopības ministra 1922. g.

22. septembrī apstiprinātā

Instrukcija
par būvkoku Izsniegšanu no valsts
un komunalmežlem uz 1920. g.21. de-
cembra likuma un 1922. 3- 14. Jan-
vāra un 10. marta papildinājumu

pamata.
Maksā bez piesūtīšanas 20 sani.,

ar piesūtīšanu 22

Teiegramas.
(Latvijai Uhgi&le aģentei*» Snsemļa teiegrsi»*»)»

Helziņforsā, 15, aprilī. Zvie-
drijas karalis atgriezies no Rivjeras Stok-
holmā an ved saranas ar parlamenta
prezidentiem an partija vadoņiem par
jaanā kabineta sastādīšanu. Kā dzird,
ministra prezidenta amatu uzņēmies pa-
domnieks Trigers.

Klaipēdā, 15._ aprilī. (Volfs.) Pēc
šeit saņemtam ziņām taļakās apspriedes
par Klaipēdas statūtiem Parizē atliktas
az nenoteiktu laika; kā dzird, tās atjaa-
nošot pēc vēlēšanāmLietavā. Vienošanas
esot jau panākta par lielāko daļu no ap-
spriestiem jautājumiem, kas attiecas uz
Klaipēdas autonomiju; vēl paliekot at-
klāts jautājums par starptautiskas muitas
komisijas iecelšana, par Klaipēdas ostas
pārvaldi an tranzīta.

Literatūra.
Kopdarbība. Ns 15 — 1923. g.
Nedēja. Ilustrēts žurnāls. Ns 15 —

1923. g.
Jaunības Tekas. Literariski-zinātnisks

mēnešraksts jaunībai. Redaktors-izdevējs
A. Jessens. Nt 4 — 1923. g.

Radakto»: M. Aroas.

Tirdzniecību sm rapnlecf&a.
Kurti.

Rīgas birža, 1923. gada 16. aprilī

100 Latvijai rbL 2,—
Amerika» dolāri 5,09 — 5,14
Angļa mārciņa ...... 23,72 — 2396
100 Francija» tusaM .... 33,20 — 34,45
100 Beļģtļss feankl , . , J 28,60 —30.C5
100 Svaiees «renti. ... .1 92,76 — 93,70
100 Zviedrijai kronas . . . i 134,18 —136.91
100 Noivēģiju kronu , . . 89,75 — 93,00
100 Dānijas kranča .... 96 00— 99 90
100 Holandei saldeni . . . 19953 — 201,55
10000 Vneiju marku . . . 2,20 — 2,50
100 Somijai markai .... 13,35 — 14,35
100 Igauniju marku . . . 1,47 — 1,53
100 Siti 50, 52,—
10000 PcfJjsi marku ... 1,65
100 Čechoīfavaka kronu . . 14,90— 15,65
100 Kafiju Uiu . . . . . 25,10 — 26,20
Padomu tbļ. —
10 krievs: selta rfeļ. . . . . 25,50
Zelt 1! (LoeKSJMā) par 1 «rtd Um

mita. —
Kitcv^sasJaibaJJļ,' ; ; ^{j}

par Irbi,

5°/o neatkar, mianēm.. . . . 2, 2,10
20 bsMž !t. 6°/o SXz. nlp. biadr.

ķtl« timet —
50 sēto tu 8°,'« Rīgu pīta. kr.

biedi, ķiia amn .... —
100 uita ir 8"/o Rlgsa pl£s. kr.

biedi, ķita ļimu .... —

Rigas biržas komitejai kotacijaa komisijas
priekšsēdētāja A. Kicent

Zvēr. biržas mikleis M. Okmiam

Elgas osta Ienākuši tcugl.
13. apriti.

Bengore Head, angļa tvaikonis, 2609 reģ. ton.
biutto, no Oentas ar balastu.

14. aprilī.
Sigulda, tatvieSu tvaikonis, 1999 reģ. ton. brutto,

no Sretines an Ventspils ar balasta.
Algieba, vāca tvaikonis, 1948 reģ. ton. brutto, no

Svinemindes ar balastu.
Elbing II, vācu tvaikonis, 563 reģ. ton. brutto,

no Roterdamas ai mašinām.
Krimulda, latviešu tvaikonis, 1970 reģ. ton. bmtto,

no Grantonas ar oglēm.
Soiborg, norvēģa tvaikonis, 2727 reģ. ton. brutto,

no Reveles ar oglēm.

No Risas ostas Izgājuši kugl.
5. aprilī.

Neva, angļu tvaikonis, 1985 reģ. ton. brutto, uz
Manchestra ar gabala precēm.

Liepājas osts lenakuSI kugl.
10. aprīlī.

Indra, vācu tvaikonis, 1384 reģ. ton. brutto, no
Hamburgas ar balastu.

11. aprilī.
Iris, zviedra tvaikonis, 253 reģ. ton, brutto, no

Dancigas ai jauktu lādiņu.
L. O, J* 21, latvieša prāmis, 181 reģ. ton. brutto,

no Pāvilostas ar baļķiem.
Johanna, latviešu prāmis, 72 reģ. ton. brutto, no

Pāvilostas ar malku.
Herkules, latvieša prāmis, 90 reģ. ton. brutto, no

Pāvilostas ar malko.
12. apriti.

Tatti, vācu tvaikonis. 578 reģ. ton. brutto, no
Hamburgas ar jauktu lādiņu.

Turnus, vācu tvaikonis, 660 reģ. ton. brutto no
Hamburgas ar jauktu lādiņu.

No Liepājas ostas Izgājusi kugt
10. aprilī.

L. 6. te 22, latviešu prāmis, 372 reģ. tcn. brutto,
uz Ventspili tukša.

Charkov, dāņu tvaikonis, 1025 reģ. ton. brutto,
uz Kopenhāgenu ar jauktu lādiņu.

Pair Head', angļu tvaikonis, 1092 reģ. ton brutto,
uz Rēveli ar jauktu lādiņu.

Vikfred, zviedru tvaikonis, 374 reģ. ton. brutto,
uz Atiusu ai auzām.

11. apriti.
Eastern Star, amerikas tvaikonis, 4330 reģ. ton.

brutto, uz Ventspili ar jauktu tramitu.
Pernigel, latviešu tvaikonis, 168 reģ ton.'brutto,

uz Ventspili ar jauktu lādiņu.
Taamholm, dāņu tvaikonis, 1420 reģ. ton. brutto,

uz Fleetvoodi ar kokiem.
Lituania, dāņu tvaikonis, 6344 reģ. ton. brutto,' u

Dancigu ar jauktu lādiņu.
12. aprilī.

Inger, dāņu tvaikonis, 67 reģ. ton. brutto, uz No-
rasandu ar eļļas raušiem. -

Kriemhild, vācu tvaikonis, 800 reģ. ton. brutto,
uz Emdeni ar malku.

Iris, zviedru tvaikonis, 353 reģ. ton. brutto, az
Ventspili ar jaukta lādiņu.

Kajsa, zviedru motorkuģis, 98 reģ. ton. brutto,
uz Kopenhāgenu ar tinu sēklām.

No Ventspils ostas izgājuši kugl.
4. aprilī.

Hidrograis, latviešu tvaikonis, 290,56 reģ. toa.
brutto, uz Liepāju tukša.

Elbing, vācu tvaikonis, 882,38 reģ. ton. brutto, uz
Hango ar gabalu precēm.

Vulkan, vācu tvaikonis, 694,13 reģ. ton. brutto, uz
Stokholmu tukšā.

5. apriti.
Thames, dāņu bagars, 482 ieģ. tcn. brutto, tu

Kopenhāgenu tukšā.
Oatone, dāņu tvaikonis, 1490,65 reģ. ton. brutto,

uz Kopenhāgenu ar kokiem.
6. aprilī.

Libau, zviedru tvaikonis, 332.20 reģ. ton. brutto,
uz Hango ar gabalu precēm.

L. O. Ns 23, latviešu prāmis, 300,85 ieģ. ton.
brutto, uz Liepāju ar kokiem.

7. aptilL
Uranus, vācu tvaikonis, 726,22 reģ. ton. brutto,

uz Hamburgu ar rudziem.
8. aprilī.

Rockovaij Park, Amerikas tvaikonis, 4753,55 reģ.
ton. brutto, u: Helziņforsu tukšā.

9. aprilī.
Vindau, latviešu tvaikonis, 379,33 ieģ. ton. biutto,

uz Karalaučiem ar dzelzim.
Glaro, angļu tvaikonis, 2181, 10reģ. ton. brutto, uz

Garstonu [ar stutmalku.
Kaspar, vācu tvaikonis, 644,09 reģ. ton. brutto,

uz Kopenhāgenu ar labību.
10. apriti.

Bolero, vācu tvaikonis, 1337 63 reģ. ton. brutto,"
uz Hulu ar plankām.

Māksla
Nacionālais teatrs. Pirmdien, 16. ap-

rīlī Sporta vakars un plastiski az-
vedumi. Otrdien, 17. aprilī kora beaeficē
Radolfa Blaamaņa .Trīnes grēki".
Lāgas dzīvības pilnais humors, komiskie
tipi un stāvokli, skaidrā taatas valoda —
tas viss saceļ_ liela jautrība smiekla
mīļotājos. Izrādes nolūks — atbalsts
kora dalībniekiem, kuri nevien šai lāgā,
bet arī daadzās citās, nevien dziesmām,
bet arī dejām an tēlojamiem iepriecinā-
jās! skaitītājas — lai vēl vairāk pievelk
publiku otrdienas izrādei. Biļetes vēl
dabūjamas. Trešdien, 18. aprilī, jauna
luga: V. Damberga komēdija .Mēs
viņus gūstīsim".

Šim numuram 6 lapas puses.



Jelgavas apgabaltiesa,
saskaņā ar sava ša gada 3. februāra no-
lēmumu, meklē apsūdzētu pēc s. 1 51. un
585. p. 1. d. Robertu Anša d. Rizgu,
kurš dzmis Jaunjelgavas apriņķī, Seces
pagastā, Rībenu mājās 24. februāri 1903.g.,
latvietis luterticīgs, piederīgs pie Jaun-
jelgavas apriņķa, Sunākstes pagasta,
vidf ja auguma, patumšiem matiem. apa|u
seju, pelēku acu krāsu, bez bārzdas un
ūsām, apgabaltiesa lūdz katru, kam būtu
zinuna Roberta Rizga tagadēja uzturē-
šanas vieta jeb viņa mantību, par to
tūliņ pazinot Jelgavas apgabaltiesai, jeb
tuvākai policijas iestādei.

Jelgavā, 12. aprilī 1923. g.
Jelgavas apgabaltiesai

priekšsēdētāja biedrs (paraksts).
Sekretārs (paraksts).

?Mii litas iii
ar šo paziņo, ka Daugavpils muitu
valdes telpās, Kapu ielā J* 3, 1923. g.
27. aprīli, pulksten 9 no rīta, uz muitu
lik. 1156. un 1158. p. p. pamata,

jMk atklāt! ««.cllsī
-pret tūlītēju samaksu, konfiscētas

lionrabandas preces:
Idh kosmētiskas, manufaktūras un galan-
tērijas preces

Pārdodamie priekšmeti būs apskatāmi
ūtrupes dienā pirms pārdošanas.

Daugavpils muitas valdes
priekšnieks L i e 1m e ž s.

^
2263. Darbvedis LlniņS.

flISi 3«ļfdflHi-
f?šgas apgabali. 3. cšviinodaļa,
^aukliņā ar civ. proc. I Ik. 1958. p., ar šo
paziņo, ka 24. apriti 1923. s minētās
nodaļas atkiāla tiesu aidi attaisīs un
ttosaais 25 janvārī 1923. £., Kārzdabas
pagastā miruša Veteru mājas īpašnieka
Jāņa Pārera d. Bicāla pubi testaraentu.

Rīgā, 13. aprilī 1923. g. L. Jft 1934
Priekšsēd v. A. Blumentals.

SektrKr» A K a t v c.

m mMMm 2. lec ttei pflstsn
Kārlis K i e b s paziņo, ka 20. aprīli
W23. g.. pulksten 12. dienā, Rīga, Skolas
ielā Ns 2, ksfein. Jēkaba Otlana un
Kioiču lietās pārdos Broņi-
slava Gorodecka kustama manta,
sastāvošu no restorāna iekārtas, ka mar-
mora galdiem Vīnes krēsliem, kroņ-
hikturiem un citām mēbelēm un no/ērteta
par 32.0ij0 rbļ.

izzināt sarakstu, novērtējumu, kā arī
apskatīt pārdodamo mantu varēs pār-
došanas dienā uz vietas.

Rīgā, 12. aprilī 1923. g.
Vketh ? t.sļavg K re bs.

Utvijas universitātes inženier-zin
t$k. stud. janhs Sltzals pazaudē.i* savu

lekciju grāmatiņu, kura uzskatama ka
nederīga. ! Biezais.

Paziņojums.
Finansu ministrs 1923. g. 6. aprilī

apstiprinājis

būvrūpniecibas s/s
«Betons" statūtus.

Sabiedrības dibināšanas mērķis ir:
a) iegūt, turpināt un paplašināt būv-

rūp. ;iec. sabiedrībai O.Liepiņš nn
b-ri piederoša betona būvmateriālu
fabriku;.

b) dibināt un ierīkot Latvijas robežās
līckiga veida rūpniee. uzņēmumus,
kā ari tirgoties ar minētās nozares
ražojumiem tiklab iekš-, kā ārzemēs;

c) propagandēt Latvijā ugunsdrošu
ēku būvi.

Sabīediības dibinātāji ir Latvijas pilsoņi:
1) Otto Līepiņš, dz. Rīga, Dzirnavu ielā
Jfe 70, dz. 1, 'An. Medandts, dz Rigā,
Daugavgrīvas ielā 51, 3) Kārlis Zalīts . dz.
Rīgā, Šarlotes ielā Ne 30a, I, 4) Gustavs
Vestbergs, dz.Rīgā; ra. Ņevas ielā 4,, dz.l,
5) Kārlis Grilnbergs, dz. Rīga, Daugav-
grīvas ielā 51, 6) Vilis Krasiiņš, 7) Teod.
Zīemels, 8) Aleks. Plostnieks, 9) Kārlis
Kalniņš, 10) Olga Z emel

Sabiedrības akciju kapitāls ir 60,000
latu liels un sadalās _l,200 a'idjās pa 50
latu katra. Valdes sēdeklis atrodas Rīgā.
Tirdzn. u. b. nod. priekšn. A. K a c e n s.

Revidents A. Zalpeters.

Zemgales muita,
uz maitas likuma 1140. panta, dara
«namu, ka, caurskatot zemāk minētās
kontrabandas lietas, ir

nolemts:
1) Pie Poliju pavalstnieces, Marijas

Keiln, aizturētos nažus un dakšiņas,
az muitas lik. 1022. p. pamat, kon-
fiscēt un pārdot vairāksolīšanā; par
nepieteikto metāla kastīti, Mariju
Kctal sodit uz muitas likuma 1021.
p. pamata ar Ls 7,40; pēc soda
naudas un muitas nodokļu nomaksas,
aizturēto kastīti izsniegt viņai at-
pakaļ (konfisk. akts Ne 14, no
1923. gada).

2) Polijas pavalstnieku Francisku
Čerņavskti, sodit par kontra-
bandu ar Ls 318,00; aizturētos
5 p«d. poļu degvīna konfiscēt un
nodot akcīzes valdei (konfisk. akts
1* 15, no 1923. g).

,3) Aizturēto pie Polijas pavalstnieces,
VHctorUas Hrlnkevič, vilnas audumu,
az muitas likuma 1022. p pamata,
konfiscēt un pārdot vairāksolīšana
(konfisk. akts Nķ 17, no 1923. g.).

4) Aizturēto pie Polijas pavalstnieces,
Jadvigas Žukovskajas, zīda iz-
strādājumu, uz muitu lik. 1022, p.
pamata, konfiscēt un pārdo! vairāk-
solīšanā (konfisk. akts N° 26, no

, 1923. g.}.
Sos lēmumus var pārsūdzēt muitas

likuma 1141. panta kattībā uz Finansu
ministrijas, muitas departamenta vaida,
iesniedzot pārsūdzību, «pliekot ar 80
santīmu zīmogmarku, caur Zemgales
muitu, trīs nedēļas laiki, skaitot no šī
sludinājuma iespiešanas .Valdības Vēst-
nesī*.

Muitas priekšnieks K. E g 1 e.
Darbvedis V. Ozoliņš.

ii IMti ļ.Hiiill.
Alūksnes polic. priekšn.
3. maijā 5. g, pulkst. 11 dienā, pārdos

publiskā

vairāksolīšanā
3 vsists izbrāķētus zirgus, Alūksnes
pilsētas tirgus laukumā.

Alūksnes iec. pol. pr. (paraksta).
Darbvedis Z e i jo o t s.

Ūtrupe.
Lazdonas pagasta namā,
17. aprīli I. g., pulkst. 11 dienā, pārdos

alkil laiisoli»
vienu pajūgu (dzelzs asu vāģi), novērt,
par 20 Ls, kuri aprakstīti Kārlim Odram,
deļ soda naudas piedzišanas pēc Cēsu
apr. priekšn. lēmuma 19 febr. š.g. N° 544.

Apskatīšanā vāģi atradīsies ūtrupes
dienā uz vietas.

Madonā, 11. apri'ī 1923. g. Ns 361 kr.
Madonas iec. pol priekšn. v. i. (par.).

Elgas apgabali lil. lec. tiesai prlstifi
S. Terpilovskis paziņo, ka 24.aprīli
1923. 8-. pulksten Va'-O rītā, Rīgā, Lielā
Kalēju ielā Ns 9/11, .Ekspres* arteļa
noliktavā pārdos Emiļa P a u š a
kustamo mantu, sastāvošu no elektro
motora un novērtētu par 20,000 rbļ.

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

Tiesu nristavs S. Terpilovskis.

Elga. apgāžat 5. Iii fliso pīistivi
paziņo, ka 19. aprīli 1923. g„ pulksten
9 rītā, Rīgā, Pērnas ielā Ns 31, uz otriem
torgiem pārdos Ed. D z e ņ a saant
m»s. kustamu mantu, sastāvošu no dzelzs
apstrādāšanas rr asinām un darba rīkiem
un novērtētu par 35.000 rbļ.

Izzināt sarakstu, novērtējumu, kā ari
spskatīt pārdodamo mantu varēs pāido-
ianas dienā uz vietas.

Rīgā, 5, aprilī 1923. g.
Tiesu pristavs E. Sro e i I s.

Liepājas apgabali reģ. nod.,
uz civ. proc. likuma 1460. p. pamata
paziņo, ka saskaņā ar tiesas lēmumu
6. martā 1923. g., biedrību un viņu sa-
vienību reģistra I. daļā ir ievests bez-
peļņas biedrība zem nosaukuma: .Lejas-
Kurzemes lopu audzēšanas biedrība',
kuras valde atrodas Aizputē.

Liepājā, 22. martā 1923. g. Ni 46.
Reģistr. nod. pāiz. C i n c e i s.

Par sekretāra pal. J. Aldeimans.

Liepājas apgabali reģistr. nod.,
az civ. proc. lik. _ 1460. p. pamata
paziņo, ka saskaņa ar tiesas lēmumu
20. februārī 1923 g. biedrību un viņu
savienību reģistra I. daļā ir ievesta bez-
peļņas biedrība zem nosaukuma: .Lejas-
Kutzemes sarkanraibo lopu audzēšanas
biedrība" , kuras valde atrodas Liepājā.

Liepājā, 22. martā 1923. g. Nš 45.
Reģistr. nod. pārzinis C i n c e 1s.

Par sekretāra nal. J. Aldermana

Kalkūnes pag. tiesa,
ar šo uzaicina 25. februāri 1921. gadā,
mir. Niderkunu mājās īpašn. Antona
Sečko mantiniekus, parādu devējus un
ņēmējus, kā arī citas personas, kurām
varēta būt kādas tiesības vai prasības
uz nelaiķa atstāto mantojumu, pieteikt
tās šai tiesai sešu mēnešu laikā, skaitot
no šī siudin. iespieš. dienas .Vaid. Vēstn."

Priešsēdētājs E. Brežinskis.
Darbvedis Ķakovičs.

Nicas pagasta tiesa
at šo dara zināmu, ka pie Nīcas pagasta
pierakstīts lamāts pāris Andrejs Klalsa d
NTmans, dzim. 5. augustā 1864. gadā
un viņa sieva Anna NIman, dzim.
Jurmal, dzira. 1.junij* 1866 gadā, pieņem
bērna vietā — adoptē pie Nīcas pagasta
pierakstītu Annu Jēkaba m. Pike-3urmal ,
dzim. 8. janvāri 1901. gadā, un ka
tiesas sēde dēļ šīs adopcijas apstiprinā-
šanas nolikta uz 17. maiju 1923. g,
Nīcas pagasta namā. Visi kam pret šo
adopciju būtu kādas ierunas, top uz-
aicināti to pieteikt šai tiesai līdz adopcijas
apstiprināšanas diena), vēlāk ceitās
ierunas netaps pieņemtas.

Nīcā, 23 martā 1923. gadā.
Tiesas priekšsēdētājs (paraksts).

Darbvedis S p r o ģ i s.

tiuSK jļj^akcionāru
puna sapujr.23. aptlll 1923, - ZiT ™

biedrības tefe,
^

2

Iļgpulc? ^,^^2) Gada pārskatspariq*r*3) Budžets par 1971 „ 2t
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4) Priekšlikumi un 71JI1
5) VēlēšanaT ***"&
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Sporta un «* ;*? ,,•
un repreze«t8«-
Otrdien. 17. «£? **%0
Kora bšļļ

Trešdien, 16. **J *

TfffsrinUS&SS

ValRas pagasta valde,
Valkas apr., dara vispārībai zināmu, ka
ar 1 aprīli S. g., Valkas pagastā tiek

atvērta

tiriadsti lodāja
ar darbības rajonu — Valkas pagasts.

Nodaļas sēdeklis Valkas pag. namā.
Pieņemšanas laiks: trešdienās un sest-
dienas no pulkst. 12—2 dienā.

Priekšsē.'ētijs M Lipperts.
Darbvedis (paraksts).

Kļūdas Izlabojums.
Rfizeknes apriņķa priekšnieka 1. lec

pailgs ar šo psziņo ka viņa š g. „Vad.
Vēstn.' N° 10, iespiestā sludinājumā psr
nozaudētiem dokumentiem ieviest s es
kļūda: Ne 35 pēc kārtas lasāms sekosi:
iekšzemes pasi izdoto no Bērzgales pag.
valdes zem Ne 276, 1922. g. 22. februāri
un atvaļinājuma apliecību, izdotu no
3. robežsargu pjfka, zem Ne 25183,
3 februārī 1922. g. uz Vija Pē:era d
Stapuļa vārda. Ns 7153
saĒaaBĒB UUmHĒUMmmmmimaammHĒSKat

Iespiesta valsta tipogratija.

Ludzas apriņķa priekšnieka
palīgs t. iecirknī,

Ludzā, paj iņo, ka pie Pildas pagasta
Locišu sādžas, Ludzas apf ., pilsoņa
Boleslava V a 1 e i n a, atrodas aizturēts
bez pases zirgs: ērzelis, 7—8 gadus
vecs, 2 aiš. 2 vērš aagsts, melnas
spalvas, k-epes uz kreiso pusi, pierē
balra zīmīte, no virsiūoas lidz nāsīm
maza balta strīpa, vērt bā 50000 rbļ.

Minētā zirga īpašnieka lūdz pieteikties
mēneša lalkS, skaitot no šī shdinhjama
dienas iespiešanas .Valdiba» Vēstnesī*.

Ludzas apriņķa pr eVšnieka paligs
I iecirkni A. U olņ

KļOdas IzlttUojiinis.
Latviešu akcijas bankas bilances

31. decembrī 1922. g. pasivā, iespiesta
.Vaid Vēstn.* š g, 76. num, ievie-suses kļūda: renti par 1923 g. jālasa
rb|. 188 379.11 k. un ne rbļ. 188,579 11 kka iespiests.

mmi mmmi
fuMm di Zvārtavas pag.

Valkas apr., caur Aumeisteri ir vajadzīgs

ārsts.
Ārstu kungi tiek lūgti pieteikties pie

Aumeisteru pag. valdes, rakstiski līdz
28. aprilim 1923. g., atzīmējot savus
līguma noteikumus, vai 28. ap iii š. g.,
pulkst. 2 dienā ierasties personīgi Au-
meisteru pag. nama, pie pag. padomes
uz nolīgšanu. Brīvs dzīvoklis no 6 ista-
bām ar apkurināšanu, 5 pūrvietas labas
dārza zemes un 1 pūrv. pļavu pie ^dok-
torata un kūts.

Cieta alga, honorārs, izbraukšanas
nauda un pārējie noteikumi pēc vieno-
šanās. Priekšsēdētājs (paraksts).

Darbvedis Ed. Alksnis.
iUgas &are npi. puc&ļmcM losiudu»

uar nederīgu nozaudēto kara klausības
ipliecību zem J* 42945,16. martā 1923. g.
Izdotu no Rīgas kara apr. priekšn., nz
Georga Friča d. Rēberga vārda.

Rf kokvīī^aT^

biedrības .IENta*

^tttfVttjfv
STSSr-riR
kārtējo pilnu sani
,^ n ,„ Dienas kārtība1) Uz 12. maija 1922. g. plu

. mata ievēlētās vērtēW°
Z. ,z_va visu sabiedrības īSvērtēšanas akta apstipriSj

skaņa ar finansu ministr» m,j!ffi
3 novembri 1921 . g„ *&»*

1921!^ 50'4|W^
2) Direkcijas gada pārskats w,gājušo 1922. operāciju gadu, \ļļ

ziņojums par uzņēmuma fe
tekoša gadā.

3) Revizijas komisijas ziņojums surekcijas decharge pieņemšan»
4) Budžeta priekšlikumj tekošam 1^operāciju gadam.
5) Direkcijas priekšlikuma - ļalļj

sabiedrības akcija kapitālu ttutjn
akciju izlaidumu, novietojot fti
namai rūpniecības finansistu gnp
apstiprināšana un gaOga slēda
pieņemšana par sakarā ar m
izrietošiem priekšlikumiem unļiif
jumiem.

6) Direkcijas, valdes padomes ai m
zijas komisijas locekļu velētai.

7) Pensijas an pabaisfc.
8) Dažādi pri kšiikumi bo sketa

puses.
9) Sabiedrības statūta cauiskalfa 1

dažu §§ izmaiņa.
Piezīme:

1) Akcionāri, kuri vēlas pta*
pilnā sapulce, tiek lūgti atikiļii
statūtu § 51., viņiem pietai
akcijas 7 dienas laikā, iepriekš»
li. tā sapulces termiņa, tas ii i
30. aprilim 1923. g., personīgi e
radīt sabiedrības .Lenta" pil*
kantori, iirmas V. Eickerf, Rijs i 1-
telpās, Lielā Zirgu ielā J* 25,
gadījumā, kad akcijas deponēs
bankā, pieteikt tās rakiM «

attiecīgām bankām, pie kam P«'
ņojumos resp. kvitēs jāuzrāda ate;

numuri .J
2) Ja noteiktā termiņā mazas p»1

šanās deļ kārtēja pilnā Wf *
notikf, tad nākošā *k**Sl
sapulce turpat notiks &«**
1923. S.. ar tādu pat dienas to::
un, uz statūta § 59. pamata , J-
lēmumi skaitss pilntiesīgi , «?"
toties uz ieradušos **>
vairumu. .—-

Rēzeknes virsmeSnlec»'
vajadzīgs

mežsar
Bikovrsiec.mežniecība.„„

,
Kandidātus lūdz pieteikties "^,

rt)lm i. g.. vi'smezn.ec.bas 1

Rēzeknē, iesniedzot paštĶ g' ,.%
ar 80 sant. zīmognodokļa «P ,
gurnus un apliecības p« W
darbošanos un izg lītību. ,tfw ,

Rēz ekne» v]rtmļv^
Kigas sāja «poĶV f "^m W I

sladina par nederīgi»"«,,.!»
klausības «pMeobn «ffl ļ» «^' „,i I
1921. g, izdotu v»*fJ /c> I
priekšnieka uz Ignata ra«
b u 1 i n a vārda. ____——-^

K vitē,,, ļ
izdota no Cesvaines vīd"»»* pe9i«
1922. g. p« saņemtu "° „rf i
kunga drošības naudu »

*
monta darbiem, tnsd?f"' I

^
1» ,

(35.000) rbļ. pa»»«"-diji^i,
nodot Kazarni£iei«3^^^^P *

K~J| I %BĒ I m mutiskos un rakst. torgos
? ^OllT ? >^P "plesioit:

1) Mēteļu vadmalu «Pm- *S.00() metru.
2) Uzvalku vadmalu -

* *£& "
3) Iekantējumu vadmalu 4,500 ,
4) Vilnas kāju autu audumu 142 cm. plata 45,000 ,
5) Vilnas oderes drēbi 560 ,
6) Gultas segas 10.000 gab.
7) Kāju tinamās lentes — aizsargu krāia 120,000 metru
8) Kokvilnas lenti — aizsargu krāsā 50,000 .

Torgi notiks 1923. g. T4. mali*, pulksten 10, Kara saimniecības pārvaldes
mantu daļā, Nikolaja ielā NS 10/12, dz. 1, fleeja no Elizabetes ielas).

Torgu noteikumus paziņo un vadmalas aprakstus izsniedz turpat katru
dienu no pulksten 9 līdz 15 pēc pnsd., izņemot svinamās dienas.

Kazdangas valsts muižas kancleji
Aizputes apriņķi (Kurzeme)

svētdien, 6. maiJS 1923 S- pulksten 2 pēc pusdienas tiks izdots

mazāksolīšanā
Koztonsas „P!oces" purna nosusināšanas darbi:

1) galvenie ūdens novada grāvji 1494 kubik asis;
2) otras iii) šķiras grāvju 3047 tekošas asis un
3) 2640 tekošas asis drenāžu grāvji.
Meliorācijas darbi izvedami pēc sastādītiem planiem-projektiem, sākot ar

15. maiju un pabeidzami 15. augusts S. 9.
Torgu dalībniekiem p:e solīšanas jāiemaksā zalogs sešisimti (600) latu apmērā.
Ar tuvākiem nosacījumiem var iepazīties katru dienu Kazdangas m kanclejā.
9. aprīli 1923. g. 2 Kazdangas muižas valde.

Hzili liiit i; aolipārvaldes linls nodala
izdos rakstiskā un mutiskā

mazāksolīšanā
bez pēctorsiem Nvnleclbas nodaļa. Citadele Nr. 24, sekošus būvju darbus:

1) 28. aprīli pīkst. 10 dienā ..Princeses spīķera" Rigā, I. Ķēniņa ielā
1& 29, pfirbOves darbus, aprēķinātus apm uz sumu Ls. 100,000. Iemaksājamā
drošības nauda Ls. 10,010-

2) 30. aprīli pīkst. 10 no rīta 2 angara remonta darbus Rīgā, aprēķi-
nātus uz zumu apm. Ls. 14.000. Iemaksājami drošības nauda Ls. 1400.

3) 2. malļā pīkst. 10 dienā ēku remontu darbus Daugavgrffa un
Mangaja sals, aprēķinātus uz zumu Ls. 5400. Iemaksājamā drošības nauda Ls. 510.

Matlssi priekšlikumi slēgtās aploksnēs ar uziakstiem: 1) .Sacensība uz
Princeses spīķeri*, 2) .Sacensība uz angaru remontiem" un 3) .Sacensība uz
Bolderajas un Mangaļ-j s-slas remontiem*, kā arī rakstiski lūgumi dēļ pielaišanas
pie mutiskas sacensības ar nomaksātu zīmognodokli iesniedzami, tāpat ari dro-
šības nauda augšā minētos apmēros iemaksājama būvniecības nodaļas kanclejā
līdz pīkst. 10 sacensības diena. Viens un tas pats dalībnieks var piedalīties tikai
vienā no sacensības veidiem.

Tuvāki noteikumi un zīmējumi apskatāmi katru dienu no pīkst, 9 lidz 12
Būvniecības nodaļas Kanclejā.

ApMRftaiuts un transporta akcija sableUrlbas..LATVIJA"
vispārēja akcionāru sapulce
notiks 9. maiiS I. a. pulkst 5 pēc pusdienas, Teātra iela J* 9, sabiedrības gal-
venā kantora telpās.

Dienas kārtība:
1) Sapulces darbinieku vēlēšanas
2) Statūtu papildināšana un statūtu §§ 7., 12., 13. un 18. grozīšana.
3) Budžets tekošam gadam.
4) Reviztjas komisijas pārvēlēšana.
5) Dažādi jautājumi nn priekUikumi. Padome.



^Tapaabalt. 3. civilnoda[a,
Rl9 as aPS" 1620. g. 18. marta lik.
-utoļoties uz

Hdzēkl, nn civ<

f^loa
un 2062 . p.

p., ievērojot
pnic- "L dēla Rozenberga lūgumu

P- »la Ja' lēmumu 1923. g. 13. marta

" » SJVU, S Pauls Jāņa d. Rozen-

^°' f obligacij"
par 2,000 r., ap-

Wigs uz Se 25. februārī zem
?lip^f uz nekustama īpašuma Valrņie-
I* ^ Burtnieku draudzē, Lutera valsts
* ?'«m ateku zemes .Šūre* Nē 15

!» Z
z!zemes grāmatu reģistra

"^ izd no Jāņa R ozenberga _ par
* 251 J.tsrr. Uevenam, kufa parga-

^f f Ii 1 Kārla dēlu Grinbergl kā
j"*' "* K ii«,n kurš viņu ir atkal ce-

^Sko - ir
"
emaJājis tiesas de-

%U 42,67, dēļ šis augšā min. obli-

Ss kapitiua un »/o dzēšanas.

T uēc a pgabaltiesas 3. civilnodaļa ttz-
,L.visu personas, kurām būtu tie-

"S uz sugsiTprādītoobligāciju, pie-

Sef «
" šā viena mēneša laika,

J
" no dienas, kad šis sludinājums

™ «ils Vaid. Vēstnesī*, un aizrāda, ka
X e« noteiktā laikā nepieteiķ-
L obligac atzīs par dzēstu un ln-

lliam dos tiesību prasīt hipotēkas
Sanu zemes grāmatā.

Rīgā. 20. martS 1923. g. Nš 1683

Priekšsēd. v. A. Veidnets.
Sekretārs^ AJ<aJ v___

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnod.
pama tojoties uz 1920. g.

^
18. marta li-

„ma p« vienīgo maksāšanas līdzekli

« dv. proc Uk. 2060. un 2062. p. p.,
." vērojot Antona Matveja dēla Mateku-

nssa un ta sievas Annas Jāņa m. dzim.
K nzminski lūgumu un savu lēmumu
1923. g. 20. marta paziņo, ka lūdzēji

parādu uz sekošām obligācijām:
1) par 1,700 r., apstiprinātu 1910. g.

18, decembrī uz nekustama īpašuma
jļjģā 6. hlp. iec. zem zemes grāmatu
[tl Nt 1137, izd. no Friča Zeidemana

par labu Andrejam Andreja d. Kulmem,
Kurš viņu ir cadējis blanko;

2) par 1,500 r. apstiprinātu 1911. g.
12. dec. zem Ns 4*27, uz ta paša ne-

kustama īpašuma, izd. no Friča Ādama
i Zeidemana pat labu Jutim Jura d.
Ulkaitam, kurš viņu it cedējis blanko,
- u iemaksājis tiesas depoz. Ls 68,27,
dēļ šo augšā min. obligāciju kapitāla un
>/o° /o dzēšanas.

Tāpēc apgabaltiesas 3. civilnodaļa uz-
lielīta visas personas, kuram būtu lie-
lītas tu augšā minētām obligācijām,
pieteikties tiesā viena mēneša
laiki, skaitot no dienas, kad šis slu-
dinājums iespiests «Valdības Vēstnesī',
ui aizrāda, ka ja šīs personas
noteikts laikā nepieteiksies, obligācijas
iteis par samaksātām un lūdzējam dos
tiesību prasīt hipotēkas dzēšanu zemes
grāmatā.

Rīgā, 26. martā 1922. g. Ne 1432
Priekšsēdētāja v. A. Veidners.

Sekretārs A. Kaive.

Rigas apgabali 3. civilnodaļa
uz civ. ties. lik. 2011., 2014. un 2019
pp. pamata paziņo, ka pec 1914. g.
11. martā Siokā mirušā Anža
Pēiera dēla S a k k e (Zaķis) ii at-
klāts mantojums, un uzaicina, kam ir uz
Šo mantojumu, vai sakarā ar to tiesības
«tā mantiniekiem, legatatijiem, iideikomi-
sarijiem, kreditoriem un t. t., pieteikt
šis tiesības minētai tiesai sešu Bē-
aešu laikā, skaitot no šī sludinājuma
iespiešanas dienas.

Ja minētās personas savas tiesības
lugšā uzrādītā termiņā nepieteiks, tad
ziņas atzīs kā šīs tiesības zaudējušas.

Rīgā, 22. martā 1923, g. Nš 215
Priekšsēdētāja v. A. Ve I d n e i s.

*,e!crft«f» A. Kalve.

mapgabaltiesas 3. civilnod..
pamatojoties uz civ. proc. lik. 2060. un
M2. p. p„ ievērojot Perci Kārļa dēla
Bett pilnvarnieka zvēr. adv. L. Soelera
ļugumu un savu lēmumu 1923. g.
«marta paziņo, ka pēc lūdzēja Perci
Ķ'W d. Beck pilnvarnieka zvei. adv.
I Soelera ziņojuma, parādu uz sekošām
obligācijām:

1) čeitas obligācijas par 10,000 rbļ.
«?I», apstiprinātas 1902. g. 13. martā
Mi f*j* 439, 440, 441 un 443, uz ne-
«ama īpašuma Rtgā, 1. hip. iec. zem
«"»« grāmatu reģistra Nš 2/6, izd. no
Ķ*ļļ Augusta Kār[a d. Becka par labu:

Akksandiam , 2) Nikolajam, 3) Annai
j Jēkabam Jēkaba dēliem un meitāmatarienkovitm;

JP" 20 .000 r., apstiprinātu 1904. g.
^ oktobi. zem Ne

1492, uz ta paša
S >

ma " 'P^»™», izd. no tā pašam AugU8 ta Kārļa d. Becka par tabu*»«< Kārļa m. Beck;

26 taW,00° '- "PStiprinātu 1906. g.
tČT~em M * uz ta Pa«a ne-
to^TJ

pasuraa izd. no
Kārļa Kāiļassr Rigas piisetas d,s"

A'3000 '? apstiprinātu 1911. g.
^S-T * S*-* uz ta paša
i.&T* 'P ašuma . *zd. no Pērsi Kārļa
Knolam if4r hbu Johanam Ludviga d.
n Pilnio, fu viņs ir cedē)'- blanko, —
k"[iobīo. ^

laksaiU vinu kreditoriem,
^«2 ESmBdot ,amd.> ta

'uflumi apstākļu aeļ ir gājuša *

aicin a vi.
Pfi8baltiesas 3- civilnodaļa

^«s uz . P!r80nas. kufām būtu tie-
^elktieis ,!i- aprādītām obligācijām,
«kaitot no df" s

? š u mē^u laikā .
i« Piests wt'kad šis sludinājums
m, k8 i.^d,bas Vēstnesi- , un aiz-
^teiksiM P , ers°nas noteiktā laikā
"""tām ?„' ,2"* 8«cijai aUīs par iz-
"' h'Potekas h -fjam dos ,ie*P"-h «kas dzēšanu zemes grāmatā.

Pt "^ 1923- ft J* 1738
P'-ekšsed v. A. Veidners.

R"
"^~"— —-^gajĻA- Kalve.

« t?nf°aba|t- reģistr. noda|a
? "C" "ka UW

Č" **» « P"
Sj?» l5/3 o 7Ska 9ā ai viņas
^/ *,stiva saki.; -J- matla reģistrēta

y^«^° ,Baiožu' p,en -
^^mtS! *Uckiia RtI0lSlM

Prtel *g|llja v.B.BItte.?*«etara p. j, o i i.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnod.
pamatojoties uz 1920. g. 18. marta li-
kuma par vienīgo maksāšanas līdzekli
un civ. proc. lik. 2060. un 2062. p. p.,
ievērojot Latvijas lauksaimniecības cen-
tralbfedrības lūgumu un savu lēmumu
1923. g. 27. martā paziņo, ka parād-
niece Latvijas lauksaimniecības central-
biedrība parādu uz obligācijas par
3,000 r., apstiprinātas 1903. g. 31. jūlijā
zem Nt 1100, uz nekustama īpašuma
atrodošos Rīgā, 2. hip. iec. zem zemes
grāmatu reģ. N> 204, izd. no Hansa
Oross pat labu Vilhelmam Ādama d.
Reimanim, — ir samaksāts, bet šī
augšā min. obligācija nevar tikt iz-
sniegta atpakaļ parādniekam dēļ dzēša-
nas zemes grāmatās, tamdēļ ka ir gā-
jusi zudumā.

Tāpēc apgabaltiesas 3. civilnodaļa uz-
aicina visas personas, kurim būtu tie-
sības uz augšā aprādīto obligāciju, pie-
teikties tiesā viena mēn, laikā, skaitot
ao sludinājuma iespiešanas dienas .Val-
dības Vēstn.* un aizrāda, ka ja šīsperso-
nas noteikti laikā nepieteiksies, obligac,
atzīs pat iznicinātu un lūdzējam dos
tiesību prasīt parāda dzēšanu zemes
grāmatā.

Rīgā, 28. martā 1923. g. Nt 1829
Priekšsēd. v. A. B1 u m e n t a 1s.

Sekretārs A. Kalve

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnod.
pamatojoties uz 1920. g. 18. marta lī-
kuma par vienigo maksāšanas līdzekli
un civ. proc. tik. 2060. un 2062. p. p„
ievērojot Jāņa Zeimeļa pilnvarnieka zv.
adv. Pētera Egliša lūgumu un savu lē-
mumu 19*3. g. 20. martā paziņo, ka
lūdzēja Jāņa Zeimeļa pilnvarnieks zvēr.
adv. Pēters Bglits uz obligācijas par
8,000 ibļ., apstiprinātas 1913. g. 21. de-
cembrī zem J* 822, uz nekustama ipa-
šunia Valmieras apr., Nilkenu muižas
zemnieku zemes .Kaina-Rammu * MS 2i-a
mājām, zem zemes grāmatu reģistra
M 4439, izdotu no Jāņa Jēkaba dēla
Zeimeļa par labu Eduardam Jāņa d.
Upeiniekam, kuiš viņu ir cedējis blanko,
—ir iemaksājis tiesas depozīta Ls 166,40,
dēļ šīs augšā min. obligācijas kapitāla
un °/o°/ o azēšanas.

Tāpēc apgabaltiesas 3. civilnodaļa uz-
aicina visas personas, kurām mitu tie-
sības uz augšā aprādīto obligāciju,
pieteikties tiesā viena mēneša jaiKJ,
skaitot no dienas, kad šīs sludinājums
iespiests „VaidiDas Vēstnesī", un aiz-
rāua, ka ja Šis personas not. laika ne-
pieteiksies, obligāciju atzīs pai samak-
sātu un lūdzējam dos nesibu prasīt hi-
potēkas dzēšanu zemes grāmatā.

Rigā, 26. martā 1923. g. J* 1772

Priekšsēdētāja v. A. V eidners.
Sekretārs A. Kalve.

Rigas apgabalt reģistr. nodaļa

uz civ. proc. Uk. 1460». p. pamata pa-

ziņo, ka saskaņā ai viņas lēmumu
19/2. g. 1. novembrī reģistrēta bezpeļ-
ņas saoiedriba zem nosauKuma: Alojas
namaimnieku biedrība.

Sabiedrības valdes sēdeklis atrodas

Alojā. „ „ ..
Priekšsēd. v. E. Bit t e.

Sekretāra p. J. Ošs.

Rigas apgabaltiesas 3. civilnod.
pamatojoties uz 1919. g. 5. septembra
likuma par nozudušu vai iznīcinātu uzuztāditāja izdotu vērtspapīru mortiiikaciju
5., 6. un 7. p. p„ ievērojot Marka lija d.
Jafata pilnv. zv. adv. Vladislava Kelpša
lūgumu un savu lēmumu 1923. g.
20. marta paziņo, ka pēc lūdzēja ziņo-
juma viņa pilnvaras devējam Markam
Hja d. Jaietam no laupītāju bandas no-zagtas, kura izlaupījusi Marka lija dēla
Jaieta dzīvokli Euparorijas pilsētā, Krimā,
viņam piederošas akciju sabiedrības
,A. S. Maikapar* sekošas 2450 (divi
tūkstoši četri simti piecdesmtt) akcijas
zem Mij* 3001—4000, 4501-4700
6801—6950 un 12301-13400 par 100 r
katra.

Tāpēc apgabaltiesas 3. civilnodaļa uz-
aicina visas personas, kurām būtu tiesī-
bas uz augšā aprād. vērtspapīriem, pie-
teikties tiesā triju mēnešu laikā, skai-
tot no dienas, kad šis sludinājums
Iespiests ,Vald. Vēstn.*, un aizrāda, ka
ja šis personas not. laikā nenieteiksies,
vērtspapīrus atzīs par nederīgiem un lū-
dzējam izdos dublikātus, kuri izpildīs
oriģināla vietu.

Rigā, 27. martā 1923. g. J* 1747
Priekšsēd. v. A. Blumentals.

Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa
atklātā tiesas sēdē 1923. g. 13. martā
izklausīja Emīlijas Jāņa meitas Lezdiņ
lūgumu dēļ hipotekarisko parādu dzēša-
nas, nolēma:

1) atzīt par samaksātu obligāciju pai
2,000 r., apstiprinātu i894. g. 24. aug,
zem Ns 469, uz Emiii ai Lezltņ pide-
roša nekustama īpašuma Valmieras apr.,
Rujienas-Ternejas muižas zemnieku ze-
mes .Kalna-Marrat* J* 46 mājām, zem
zemes grām. reģ. J* 4134. par labu
Jānim Jāņa d. Spiinsim, blanko cedetu;

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

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

Rigā, 27. martā 1923. g. >& 267
Priekšsēd. v. A. Blumentals.

Sekretārs A. Kalve.

Rigas apgabaltiesas 3. civiln.
azeiv. tles.llk. 2011., 2014. un 2019. p.p. I
oamata paziņo, ka pēc . 1922. gadā
17. novembrī Rigā mirušā Pētera Jāņa
dēla Lapiņa ir atklāts mantojums
un uzaicina, kam ir uz lo mantojumu
»al sakarā ar to tiesības kā mantinie-
kiem, iegatarijiem, lidelkomisarijiem,
kreditoriem un t. t., pieteikt Šīstiesības
minētai tiesai sešu mēnešu laikā, skaitot
no šī sludinājuma iespiešanas dienas.

Ja minējās personas savas tiesības
augšā nziaditā termiņi nepieteiks, tad
riņas atzīs kā šis tiesības zaudējušas.

Rīgā, 22. martā 192*. g. N 1769
Priekšsēd. v. A. V e I d n e i s.

Sekretārs A. Kalve.

Rigas apgabalt. 3. civilnodaļa,
tu civ. ties. Uk. 2011., 2014. nn
8019. p.p. pamata paziņo, ka pēc 1897. g.
11. maijā Rigā mirušā Alberta An-
dreasa (Andreja) Q i n t e r a it
atklāts mantojums, un uzaicina, kam
ii uz šo mantojumu, vai sakarā at
to, tiesības kā mantiniekiem, Iegata-
rijiem, lidelkomisarijiem, kreditoriem
un t. t., pieteikt šīs tiesības minētai
tiesai sešu mēnešu laikā, skaitot no šī
iludinajuma iespiešanas dienas.

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

Rlgl, 27. maitā SS23 g. Jd 1597
Priekšsēd. v. A. Veidners.

Sekretārs A. Kaive.

Rīgas apgabalt. 3. civ. nod.,
uz civ. ties. lik. 2011., 2014. un
2019. p.p. pamata paziņo, ka pēc 1916. g.
24._ augustā Jaunpili mirušā Jāņa
D a v a dēla Emsina it
atklāts mantojums, un uzaicina, kam
<r uz Šo mantojumu, vai sakarā
tt to tiesības kā mantiniekiem,
Iegatarijiem, fideikoroisarijiem, kredito-
riem un t. t., pieteikt šis tiesības
minētai tiesai sešu mēnešu laikā, skaitot
no šī sludinājuma iespiešanas dienas.

Ja minētās personas savas tiesības
sagša uzrādīti termiņi nepieteiks, tad
viņas atzīs kā šīs tiesības zaudējušas.

Rigā, 22. martā 1923- g. J* 1702
Priekšsēdētāja v. A. Veidners.

Sekrotur» A. K « 1 V .

Rigas apgabalt. 3. civilnodaļa
uz civ. ties. lik. 2011., 2014. un 2019.
p. p. pamata paziņo, ka pēc 1916. g.
25. oktobri _ Rencēnu pagastā mirušā
.Paunu* mājas īpašn. Marca Andreja
dēia Zemei ir atklāts mantojums, un
uzaicina, kam ir uz Šo mantojumu,
vai sakarā ar to tiesības kā man-
tiniekiem , Iegatarijiem, tideikomisa-
rijiem, kreditoriem un t. t., pieteikt šīs
tiesības minētai tiesai sešu mēnešu
laikā, skaitot no ši sludinājuma iespie-
fonas dienas.

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

Rīgā. 22 martā 1923. g. J* 1770
Priekšsēdei, v. A. Veidners.

k̂retfift A. K *> \ v e

Rīgas apgabalt. 3. civilnodaļa
uz civ. ties. lik. 2011., 2014. un 2019.
p. p. pamata paziņo, ka pēc 1914. g.
3. oktobrī Rīgā mirušās Dores Anša
meitas lncka, dzim. P u m p u r,
ir atklāts mantojums un uzaicina,
kam ir uz šo mantojumu, vai sakarā ar
to, tiesības kā mantin., Iegatarijiem,
fideikomisarijiem, kreditoriem un t. t.,
pieteikt šīs tiesības minētai tiesai
sešu mēnešu laikā, skaitot no šī
sludinājuma iespiešanas dienas.

Ja minētās personas savas tiesības
Mgšā uzrādītā termiņā nepieteiks, tad
viņas atzīs kā šis tiesības zaudējušas.

Rīgā, 27. marti 1923. g. >ft 1501
Priekšsēd. v. A. V e 1 d n e i s.

Sekretārs A. Kaive.

utii..u uHtutiHi i. dniudiii
uz civ. proc. lik. 293, 295, 298, 301.
309., un 311. P- P pamata uz Annas
Andreja m. Oeste, dzim. Vīksne lūgumu,

viņas prasības lietā pret Andreju Kaspara
d. Oesti par laul., šķirs, uzaicina pedejo,
kuras dzīves vieta prasītajam nav zināma,
ierasties tiesā četru mēnešu
laikā, skaitot no ši sludinājuma iespie-
šanas dienas .Vaid. Vēstnesi*.

Pie lūguma pielikti laulības zīme un
noraksti. _ __ ____

Ja atbildētājs noteikta laikā ne-

lerad. personīgi, vai caur pilnvarnieku,
tiks nolikta tiesas sēde lietas klausīšanai
aizmuguriski. CLN282/23

Daugavpili, 22 martā 1923. g.

Priekšsēdētājs (paraksts).
Sekretāra v. i. J. O u t m i n i.

Latgaļu apgabaltiesa: 1. t!iilnda|a.
uz lik. par laulību 50. un 77. p. p. pa-
mata ar šo dara zināmu, ka tiesa
22. novembrī 1922. g. Antona Donata
d. Pelša prasības lieta pret Mariju Ro-
māna ra. Pels, dzim. Majevska, par
laulības šķiršanu, — aizmuguriski ne-
sprieda: laulību, noslēgtu 1907. gada
27. maijā kat. bazn.ZavercumiestaBendinskas apr., Petrovskas gubetņa
starp Antonu Donata d. Pelše un Ma-
riju Romāna m. Pels, dzim. Majevska,
atzīt par šķirtu, piedzenot no Marijas
Romāna m. PelŠa par labu Antonam
Dooata d. Pelšam divdesmit sešus latus
liesas un lietas vešanas izdevumus.

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

Daugavpilī, 15.martā 1923.g. U6285/22
Priekšsēd. Fi. Zilbeis.

Sekretaia v. i. J. Outmans.

Latgales apgabala ].' clvllnodaja,'
atklāta tiesas sēdē * 1922. g. &4 nov.
izklausījusi Helēnas Prača m. Sormul
lūgumu atzīt Antonu Franča d. Kalvanu
par .atrodošos bezvēsts prombūtnē —
nolēma: publicēt .Vaid. Vēstn.* par
bezvēsts promesošo Antonu Franča d.
Kalvanu un uzdot Bikovas pag. pa-
domei iecelt aizbildnību par bezvēsts
promesošā Antona Franča d. Kalvana
mantu, atrodošos Bikovas pag., Pudl-
novas ciema.

Šo lēmumu publicēt civ. proc. lik.
295. p. kārtībā.

Daugavp., 15.martāJ1923.g. U&1088/22
Priekšsēdētājs Fr. Zilbeis.

Sekretārs v, I, J. Outmans.

Liepājas apgabaltiesa,
saskaņā ar savu lēmumu 1923. g.8. martā
uz Jēkaba Bl lin anika lū-
gumu, uz civ. proc. Uk. 2083. un 2084.
p. p. un 18. marta 1920. gada
likuma pamata uzaicina obligac. turētājus,
kuras izdotas: 1) par 3500 rbļ. uz Jen-
sa Kocha vārda un pārgājusi mir. Ivana
Kārļa Šneidera mantinieku īpašumā,
nostiprināta 5. novembrī 1836. g. 2) par
12,000 rbļ. uz Artura Ādolfa d. Dreiers-
dorfa vārda un 3. janvāri 1898. g. zem
žurn. M« 2 nostiprinātas uz Jēkaba Joseļa
d. un Pesei Eljaša m. dzim. Bloch,
Blizņaņskiem piederošas nekust, mantas
Liepājā zem kieposta Ml 1200, — viena
mēneša laikā, skaitot no slu-
dinājuma iespiešanas dienas, ierasties
tiesā, līdzņemot min. obligāciju dēļ ie-
maksāto Ls 268.66, t. i. parāda ar pro-
centēm saņemšanas.

Pie kam tiek aizrādīts, ka pēc
minētā termiņa notecēšanas, ari
obligācijas turētāja neierašanās ga-
dījumā, parādu atzīs par sa-
maksātiem, piešķirot lūdsejam tiesību
pieprasīt parāda izdzēšanu iz ze-
mes grāmatām.

Liepāja, 20. martā 1923. g. JS&486/23.
Priekšsēdētāja b. V. BI n e n št a m s.

Sekretārs A. Kaapetovičs.

Latgales apgabaities. kriminal-
nodaļa,

saskaņā ai savu 1923. g. 9. marta
lēmumu, meklē uz sod. lik. 585. p.
pamata apsūdzēto Ludzas apr., Pildas
pag. piederīgo Kazimiru Vladimira d.
dutoroviču, 25 g. vecu, 2 arš. 5/* vērš.
garš, ar apaļu ģīmi, zilām acim, tumšiem
matiem, gaišām uzacim, taisnu degunu
un ievainotu kreiso roku.

Visām iestādēm un personām, kurām ii
zināma minētā Outoroviča un viņa man*
tas atrašanās vieta, jāpaziņo Ludzas
apriņķa 1. iec. izmeklēšanas tiesnesim.

Daugavpili, 24. martā 1923. g.
Priekšsēdētāja b. B. C i i u 1s;

Sekretāra v i. P. P1 a t a u s k s.

Latgales apgabaltiesas kriminal-
nodaļa,

«ta.iaņā ar savu 1923. g. 9. marta
lēmumu, meklē uz sod. lik. 467. p.
2. d. pa-matā apsūdzēto Ludzas apr.,
Janovoles pag.; piederīgo Antonu Jāņa
d. Peličevu, 27 g. vecu, slaika auguma,
tuklu seju.

Visām iestādēm un personām, kuram
it zināma minētā Peličeva un viņas
mantas atrašanas vieta, jāpaziņo Lud-
zas apr. 1. iecirkņa izmeklēšanas
tiesnesim.

Daugavpilī, 24. martā 1923. g.
Priekšsēdētāja biedrs B, Cifuls.

Sekretāra v. i. P. P 1a t a u s k s.

Latgales apgabaltiesas kriminal-
nodaļa,

saskaņā ai savu 1923. g. 9, marta
lēmumu, meklē uz sodu lik. 51. p.
un 453, p. pamata apsūdzēto Ludzas
apr., Tolkovas pag. piederīgo, lvanu
Vasilija d. Orechovu, 40 gadus vecs,
_afa augtuna, gaišiem matiem.

Visām iestādēm un personām, ku(āre
it zināms minētā Orechova nn viņa
mantas atrašanās vieta, japaiiņo Lud^
zas apr. 2. iec. izmeklēšanas tiesnesim.

Daugavpili, 24. martā 1923. g.
Priekšsēdētaja b. B. C i r u I s.

Sekretāra v. I. P. Platausks.

LatgalesTapgabaltles. kriminalnod.,
saskaņā ar savu 1923. g. 26. marta
lēmumu, meklē uz sod. lik. 51. p.,
616. p. 2. d. pamata apsūdzēto Daugav-
pils, piederīgo, Lūciju Nikolala m.
Sardiko 24 g. veca.

Visām iestādēm un personām, kurām
ir zināma min. Sardiko un viņa man-
tas atrašanas vieta, jāpaziņo Daugavpils
apr. 1. iecirkņa izmeklēšanas tiesnesim.

Daugavpilī, 27. maitā 1923. g.
Priekšsēd. biedrs B. Cīruli.

Sekretāra v. P. Platausks.

Ventspils pilsētas mīl I. lec pr-ls
izsludina par nederīgu, ka nozaudētu,
Latv. iekšz. pasi, izdotu no Vents-
pils polic. prefekta 29. martā 1920. g.
zem Nš 1277 uz Rebekas Hazeļa m.
Vulfson v. 1530

Ventspils pils. polic li. lec. priekioieks
izsludina par nederīgu nozaudētu Latv.
iekšzemes pasi, izd. no*Ventspiis polic.
preiekta 19. maijā 1920. g. zem
f& 4824 uz Latv. pilsones Ortes Jēkaba
m. Gailīt vārda. 1226

Valkas apr. pr-ka palīgs lumihii
izsludina par nederīgiem, kā nozau-
dētus sekošus dokumentus:

1) a. Latv. iekšz. pasi Nš 37, no
22. jua. 1920. g, b. zirgu pases zem
Nš 71 un 72 no 17. iebr. 1920. g., c.
zirgu pasi Nš 467 no 24. nov. 1922. g,
izd. no Stāmarienes pag. v. uz Jāņa
Friča d. Bertiņa v. un

2) kara kl. apliec. Nš 8875, izd. no

Ssivēna štāba izlūkošanas nodaļas u»
ieharda Simaņa d. Aunioa v.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnod.
oamatojoties uz 1920. g. 18. marta li-
kuma par vienīgo maksāšanas līdzekli
un civ. proc. lik. 2060. un 2062. p. p.,
ievērojot Mākta Ostvalda pilnvarnieka
zv. adv. pat. B. Berenta lūgumu un savu
lēmumu 1923. g. 20. martā paziņo, ka
lūdzēja Maksa Ostvalda pilnvarnieks
zv. adv. pal. B. Berents uz obligācijas
par 13,648 rbļ. 91 k. atlikumā no obli-
gācijas par 15,000 r. pirmatnējā lielumā,
apstiprinātas 1903. g. 8. decembrī zem
Ns 1734, uz nekustama īpašuma Rīgā,
4. hip. iec. zem zemes grāmatu reģ.
Nš 570, izd. no Juliāna Fedora i. Zit-
tenielda par labu Ādolfam Ādolfa d.
Berentam, kura pārgājusi uz Robertu
Ivana d. Oottiridu, ka blankocesionaru,
kurš viņu it cedējis atkal blanko,—it ie-
maksājis tiesas depozita Ls 291,20, dēļ
šīs augšā min. obligācijas kapitāla un
°/u/o dzēšanas.

Tāpēc apgabaltiesas 3. civilnodaļa uz-
aicina visas personas, kurām būtu tie-
sības uz augšā aprādīto obligāciju,
pieteikties tiesā viena mēneša
laika, skaitot no dienas, kad šis sludi-
nājums iespiests .Valdības Vēstnesī*,
un aizrāda, ka ja šīs personas noteiktā
laikā nepieteiksies, obligāciju atzīs par
samaksātu un lūdzējam dos tiesību prasīt
hipotēkas dzēšanu zemes grāmatā.

Rigā, 26. martā 1923. g. Nš 1756
Priekšsēdētāja v. A. Veidnets.

Sekretārs A. Kalve.

Utoaiu apoafi&iliiii, l.d?Wiļi
ar šo paziņo vispārībai, ka miruši
Daugavpils apriņķa, Kolupes pagasta,
Kukhšku sādžas piederīgā Antona Jura
d. Kusiņam privattestaments ai kurti
teslatora kustama un nekustama manta
novēlēta Staņislavam Jegora d. Kusiņam
ar apgabaltiesas 16. februāra lēmumu
apstiprināts un izdots mantiniekam
Staņislavam Kusiņam.

Daugavp., 19. marta 1923. g. LNU09/23
PriekšsēdētājsF r. Z i 1 b e t s.

Sekretāra v. i. J. Outmani.

Jelgavas apr. pr-ka pal. I. iec,
izsludina par nederīgu, kā pieteiktu
par nozaudētu Latv. pasi, izd. no Bu«
kaišu pag. valdes 11. maijā 1922. g.
zem N: 1119 uz Johannas Kristapa m,
Rudomin vārda. 11423

Alūksnes iec. polic. priekšnieks
izsludina pat nedetigu, kā nozaudētu
Latvijas iekšzemes pasi zem Nš433,
izdotu 2. jul. 1920. g., no viņa uz
Voldemāra Jāņa d. Viksnes vārda.

Daugavpils apr. pr-ka pal. 1. iec.
ziņo, ka .Valdības Vēstn. * Nš 53,
1923. g. izsludināta par nederīgu Anelas
Tadeusa m. Macko iekšzemes pasi zem
N° 1583 atrasta, kādēļ ta atkal
skaitāma par derīgu; sludinājums 53.
numurā ar Šo tiek atsaukts. 537

īaamdiam aprifM w-tī -pd. 2.tac
izsludina par nederīgiem, sekošus no-
zaudētus dokumentus:

1) iekšzemes pasi, izd. no Ilžu pag.
valdes 30. jul. 192u. g. zem Nš 52; 2)
zirga pasi, izd. no Ilžu pag. valdes
28. martā 1922. g. zem Nš 16, un 3)
ieroču atļauju, izd. no Jaunjelgavas
apr. pr-ka 14. oktobrī 1921. g. zem
Nš 967, visi augša minētie dokumenti
uz Jūlija Vikentija d. Zovka v.

Ventspils pilsētas polic. I. iet. priekšnieks
izsludina par nederīgu nozaudēto kara
kļaus, apliecibu, izd. no Ventspils kara
apr. pr-ka 15. jan. 1921. g. zem Nš 18,
uz Jāņa Neimaņa v.

Ventspils pilsēt. pel. L Iet. prlekiolefa
izsludina par nederīgu, kā nozaudētu,
atvaļin. apliecību, izd. no instruktora
bataij. km-ra 28. iebr. 1921. g. zem
Nš 1515 uz Gustava Krona vārda.

Ilūkstes apr. pr-ka palīgs 2. lec.
izsludina par nozaudētu, tamuēj par ne»
derīgu iekšz. pasi izd. no Ilūkstei apr,
pr-ka palīga 2. iec. 1922. g. 27. jun.
zem Nš 1294, uz Hone Ābrama m-
Poplak vārda. 2379



Akciju sabiedrībai „Stikh".
Bilance uz 31. decembri 1922. gadā.

A k t i v s. R. K. Pasīvs, R. K.
Kase 611,287.35 Akciju kapitāls 7,300,00(1—
Noguldījumi 615,839.65 Valsts aizņēmums . . . 1,000,000 —
leņēm. veks. portf. . . . 120,834.— Pārejošas sumas .... 45,250.—
Debitori 1,141,767.20 Kreditori 697,366.35
Pārejošas sumas .... 100,000.— Skaidra peļņa 1,228,387.30
Avansi 26,000.—
Stikls 1,793.666.30
Nekust, fabr. iekārta . . 3,213,547.40
Mašin. un inventārs . . . 762,815.—
Malka, jēlvielas un materiāli 1,817,806.85
Nāk. gada izd. maksaj. . 67,439.90

10,271,003.65 10,271,003.65

Peļņas un zaudējumu konts par I92I./I922. g.
Zaudēts. R. K. Pelnīts. R. K.

Vispārējie izdevumi . . . 1,997,839.— No pārdošanas 4,535,182.20
Fabrikas izdevumi . . . 867,180.50 , virskalkulācijas . . . 639,661.—
Procentes, komisiļa, skonti 131,071.70
Tek. remonti 140,509.90
Amortizācija 809,854.80

3,946,455.90
Skaidra peļņa .... . . 1,228,387.30

5,174,843.20 5,174,843.20

Pe|ņas sadalīšana.
Valsts nodokļiem. Rub. 150,000 —
Revīzijas komisijai „ 30,000 —
Administrācijai un darbiniekiem „ 85,000.—
Rezerves kapitālam „ 100,000 —
Dividendam 10°/o no kapitāla, t. i. Rub. 730.—

uz katru akciju „ 730,000.—
Neparedz, zaudējumiem „ 100,387.30
Ziedojumiem labdarīgiem mērķiem „ 33,000.— 1,228,387.30

Valde.

ļ ">3. Reņģu Un citu zivju žāvēšana ir
atļauta vasaras laikā no 1. maija līdz
15. septembtim vienīgi jūras kapās katra
laikā un upmalā, izņemot Majorus, kur
atstāt līdz šim pastāvošas būdas tais
pašās vietās.

24. Pilsētas valdes un. sanitarkraii-
sijas locekļiem ir ti:sība katra Hika
kontrolēt ceļus, sētas, dzivokļu telpas
veiltalus, fabrikas, darbnīcas un t. t.
pie kam saistošo noteikumu neizpildī-
šanas gadijumā sastādams _ protokols.

25. 7irgus peldināt jūra atļauts no
pulksten 10 vakarā lidz 6 rīta

26. Par šo noteikumu neizpildīšanu
un neievērošanu vainīgiem draud sods
pēc pastāvošiem likumiem un valdības
rīkojumiem, bet policija uz vainīgo rē-
ķina novērš attiecīgos trūkumus.

27. Ar šo atcelti visi agrākie notei-
kumi šai lietā.

28. Sie noteikumi stājas spēkā no
likumiga laika pēc publicēšanas .Val-
dības Vēstnesī".

Sanitārās nodaļas vadītājs, valdes
loceklis (paraksts).

Sekretārs paraksts) .

RTgasjurmaiaspilsēfas

saistošie satītai noteikumi
1. Kaiiam gtumsgaoala īpašniekam

(jeb lietotājam jāgādā par tiribu uz ielas
un trotuaiiem gar sava gsuntsgabala
robežām un jārūpējas par to, Ka sētas
un māju pagalmi būtu tīri un sausi.

2. Tiem _ jāierīko savas mājas sētā
jeb pagalma) nomaļu vittā segta darvota
ar vāku koka jeo mūra kaste, pēc ie-
spējas attālakuno dzīvojamās ēkas un
akas, priekš meslu, barīoas atkritumu un
visādu netīrumu novietošanas. Bedrei
priekš šķidru netīrumu noliešf.nas jābui
izmūrēta^

ar ķieģeļiem un cieši aizsegtai.
Tās vieta var but darvota muca ar cietu
vāku.

3. Mājas īpašniekam jeb viņa piln-
varniekam jāuzrauga, ka ārpus 2. § mi-
nētās meslu kastes neviens nekādus
netīrumus, '.barības atkritumus un t. t.
nenobērtu jeb ax\ nenolieiu.

4. Tam jāgādā, ka lopu atkritumi:
mesti, virca un citi netīrumi no kūtīm,
staļļiem, cūku būdām un 1.1. neplūst uz
pagalmu un ielu. _

5. Katram mājas īpašniekam jau
laikā jāgādā par atejas vietu tīrīšanu.
Tas pats attiecas uz mēslu kastēm un
netīrumu bedrēm.

6. Tam jārūpējas, ka viņa sētā būtu
aka ar labu dzeramu ūdeni. Ap akas
grodiem katru pavasari līdz 15. maijam
nocerama 2 pēdas bieza un l'/a metru
plata baltu smilšu kārta. Akas grodiem
jeb cementu rorēm jābūt vismaz lidz
vienu aršīnu augstiem no zemes virsas
un pie katras akas piestiprnams ūdens-
smeļamais spainis.

7. Katram mājas īpašniekam vai viņa
vietniekam titk tfzlikts par pienākumu
paziņot vietējai policijai, ja viņa māja
iedzīvotāji saslimst ar lipīgām slimībām,
kā bakām, dažāda veida tīfiem, koleru,
asinssērgu, šarlaku, difteriti un citam
lipīgām slimībām.

8. Aizliegts gāst vai novadīt netīru-
mus noteku grāvjos. Netīram ūdenim
no sētas nedrīkst ļaut izplūst uz ielas.

9. Dzeršanai ūdens jāņem vienīgi no
akas,

10. Aizliegts ierīkot akas, no kūjām
ņem ūdeni dzeršanai, tuvu pie_ netīrumu
izgāšanas vietām (atejas vietām, topu
kūtīm un citām), t. i. akas ierīkojamas
ne tuvāk par 5 asīm no netīruma vieti?.
Veļu, traukus un citus priekšmetus pie
akas mazgāt cieši aizliegts.

11. Pirtis un vannu iestādes jāuztura
tīrībā. Pirtī un vannu telpās aizliegts
mazgāt veļu vai to tur žāvēt.

12. Cieši _ aizliegts pirtīs un vannu
iestādēs turēt kalpotājus, kas slimo ar
venēriskām un citām lipīgām sl mībam.

13. Ēdienu veikali un restorāni ne-
drīkst būt tiešā sakarā ar dzīvojamām
telpām; šādos veikalos jāievēro tīrība un
kārtiba; produktiem, no kuriem pagata-
voti ēdieni, jābūt pirmā labuma un svai-
giem. Telpām jābūt gaišam ar pietie-
košu ventilāciju.

14. Aizliegts ierīkot veikalus, lūgšanas
mājas (sinagogas) un rūpniecības, kā ari
amatniecības uzņēmumus, izņemot pan-
zijas _ un fotogrāfijas iestādes, sekošās
vietas: Buļļos — Kāpu ielā; Bulduros —
Kāpu pr.; Edinburgā — Edinburgas pr.;
Majoros — Jūras ielā; Dubultos — Jaunā
un Aleksāndia pr. un Asaros un Mellužos —
Kapu ielās.

15. Piena pārdevējām aizliegts dot
pircējam mēģināt pienu no trauka, ar
kuru mēro pienu, bet tam nolūkam jābūt
speciālam traukam. Pienu aizliegts at-
šķaidīt ar ūdeni un pārdot nosmeltu
pienu par pilnpienu.

16. Iebraucamo vietu un tējnicu īpaš-
niekiem jārūpējas par telpu trauku un
veļas tiribu. Kapara traukiem jābūt labi
izalvotiem. Guļu vietām jābūt priekš
katra atsevišķiL bet nekādā ziņā neliikst
but kopīgas nāras. Telpām jābūt tīrām,
sjltām un gaišām.

17. Pārtikas un ēdbnu veikalos pār-
došanai nolemtiem ēdieniem un precēm
jābūt pitmā labuma. Tie pārklājami ar
tīrām segām vai smalkiem tikliem, lai
tos aizsargātu no mušām un putekļiem.
Tas pats attiecas uz ēdamu vielu pārdo-
šanu no rokām un wģīš;em. Produktus
aizliegts ietīt tādā papīri, kurš jau reizi
lietots minētai vajadzībai un apdrukātos.
Baran.kus, vafeļus, cepumus, saldumus
un t t. cieši aizliegts pārdot uz ielām
un laukum em iznēsājot.

18. iebraucamās sētās un vietās jāie-
rīko slitas zirgu piesiešanai un stel.ņi zirgu
novietošanai. Sētas un staļļi jeb skdeles
jātur paitāvīgitīras, mēsii_ katiu dienu
jāsamet nomaļā vietā gubā un jāapkaisa
ar kaļķiem. Ceļinieka vajadzībām jābūt
tīram spainim priekš zirgiem unlopiem.
bet priekš cilvēkiem — S'.ēgtā tīrā traukā
tīrs vāiīis ūdens ar trautiņu dzeršanai,

19. Maiznicu telpām jābūt pastāvīgi
tīrām, tāpat maizes cepšanas rīkiem.
Milti un citas piedevu vielas jātur tīrās
telpās un novietošanas vietās. Maiznicas,
gaļas tirgotavas un t. t. nedrīkst tikt
atvertas_ iekem to t ipas nav apskatītas
no vietējās sanitatkomisijas.

20. Konditorejas, maiznicas, delikatešu
un citos tamlīdzīgos veikalos, kuros tir-
gojās ar pioduktiem, cieši aizliegts turēt
kalpotājus, kuji slimo ar venēriskam
slimībām.acu vai citām lipigām slimībām.
Telpām jābūt gaišam un ar pietiekošu
ventilāciju.

21. Bārzddziņu veikali jāuztur_ tīrībā
un kārtībā. Batzddziņitm jābut _ tīrā
baitā uzvalka un priekš apmeklētajiem
jābūt tīrai veļai; bārzddziņa darba rīki
priekš katras atsevišķas personas ir de-
zinfiscejami, ari priekš katras personas
pudetešanas jāņem jauna vate.

22. Lupatu, ādu un kaulu noliktavas
riesi aizliegts atvērt pilsētas centrā, bet
tas ietikojamas vienīgi pilsētas nomalēs
un speciāli priekš tam ierādītiem zemes
gabaliem, ievērojot likumā paredzētos
noteikumus.

Užavas safst. uounsapdros. biedr.
goda pārskats par 1922. g.

Bilance uz 1. janvāri 1923. g.
A k t i v s. Ls

Kase 47.06
Noguldīts valsts bankā . . . 653.72
Zīmognodoklis 3.50
Zaudēiumi . . 71,03

' Kopā 775.31
P a s i v s. Ls

Pamata kapitāls 304.95
Rezerves kapitāls 98.95
Apdrošināšanas kapitāls . . . 296.88
Amortizācijas kapitāls . . . 74,53

_Kopā 775.31
Pe|ņa un zaudējumi.

Pelnīts 775.31
Zaudēts 74,53
Tīrs atlikums 700.78

Biedrība uzsākusi darbību 28. martā
1922. gadā. Darbības gada beigās
biedrībā ir apdrošināti sekosi īpašumi:

702 lauksaimn. ēkas par Ls 80,526.40
17 pag, sabiedr. ēkas par „ 4010.—

Kopā Ls 84,536.40
Darbības gadā iestājās . . 206 biedri.

» „ izstājas . . 10 „
Uz 1. janvāri 1923. g. . . 196 „

Valde.

Domes sēde 1922. g. 8. jūlijā un
5. augusta pieņemti

J
ff vas apgabll^

pamatodamas uz savu lem ? ">
nolēmumu , uzaicina *£M'l2- '»ailipersonu, kuras rokās \čfiAi msanas-patdošanas iīguma "?« p£
ķuf a palicis parāds4000 tb^ 1Janas sumas atlikums par £ ?» Pirk-Teo oram HSnam, kor īof? b' 1,0ll»<a
mja zem Jsie 985 * J- 8. 26. ju.
Pastendes pag. VeM».-i. aP'iobhipot ijU.-^^-aft'S
das tiesības vai prasības 3_ļ3_ ^gurnu, - iesniegt to l^Ta *pieteikt savas tiesības u„ p

*' :>' «
mēnešu laikā skaitni Ss ^s
juma iespiešanas '

Ji"^Vēstnesī*. ms »v'Wib a,
Ja minētā termiņā \\em « .sniegs ,eb tiesības un prff «*

teiks, tiesa atzīs parādu pa »*'
un valsts zemes bankaJ^J."^prasīt ša parāda dzēšanu 2L *mātas. *ctnes gfa.

Jelgavā, 22.martā 1923. g. Lww^Priekšsēdētāja v. T. Zvei„M
Sekretārs A. Ve denV."''. -1

AM».-
bez īpašnieka un donume^'
Ludzas pilsētas policija- ,

?iw,5Sfe
uz kreiso P^_ 2 ^V»^''
acs kārpa, aizjūgs melna»

VTiDaLLL lūg ts t^U

^J^^lS^^
nm&iffVSjļ
izsludina par nedegu
Latv. iekšzemes paM.

ļ9?
pils prefekta 23. ap' ,.

Xe 8398 uz Zūru pg- ...
pilsonesIevasJ<-k»vārda.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnod.,
az civ. ties. lik. 2011., 2014. un 2019.
p, p. pamata paziņo, ka pēc 1923. g,.
1. februārī Priekuļu pag. miruša .Vidu*-
Mejžciem* mājas īpašnieka Maiča Dāvā
dēla Melgaiļa it atklāts mantojums
un uzaicina, kam ir uz šo mantojumu,
vai sakarā ar to, tiesības kā manti-
niekiem, legrttarijiera, Hdsikomisarijiem,
kreditoriem un t.t, pieteikt šīs tiesības
min. tiesai sešu mēnešu laikā, skaitot
ao šī sludinājuma isspiešaisas dienas.

Ja min. personas savas tiesības augšš
izrādītā termiņā nepieteiks, tad viņa?
ītzīs kā šīs tiesības zaudējušas.

Rīgā, 27. martā 1923. g. J* 1779
Priekšsēdētāja v. A. Veidners.

Sekretārs A. Kalve.

Jelgavas apgabaltiesa.
pamatodamās uz sava ša gada 12. martā
nolēmumu, uzaicina toiestādi vai personu,
kuras rokās atrodas pirkšanas-pārdošanas
līgumā.oriģ. pēc kufa pal. parāds 2250 rbļ..
ka pirkšanas sumas atlikums par labu
Žanetei fon l I e v e n, koroboiēts
5. aug. 1868. g. zem Mš 222 uz Tukuma
apr.Abavas pag. Jaun-Sates .Kalniņu*
mājam zem hipotēkas ]\fe 1929, jeb
kuram būtu kādas tiesības vai pra-
sības uz minēto līgumu, — iesniegt to
šai tiesai un pieteikt savas tiesības un
prasib. sešu mēnešu laikā, skaitot no
sludinājuma iespiešanas dienas .Valdī-
bas Vēstnesī".

Ja minētā termiņā līgumu neiesniegs
un prasības vai tiesības nepieteiks,
tiesa atzis parādu par samaksātu un
valsts zemes bankai dos tiesību prasīt
ša parāda dzēšanu zemes grāmatās.

Jelgava,24. martā 1923. g. LNs975/23
Priekšsēd. v. A. L a uk e.

Sekretārs A. Veidenbergs.
Liepājas apgabalt. reģistr. nodaja,
a civ. proc. lik. 1460. p. pamats
paziņo, ka saskaņā ar tiesas lēmumu
20. februārī 1923. g. biedrību un viņis
savienību reģistra 1. daļā ir ievesta
bezpeļņas biedrība zem nosaukuma:
Alsvangas jaunatnes biedrība .K lints*,
kuras valde atrodas Alsvangas pagastā.

Liepājā . 22. martā 1923. g. J^ 40
Reģistr. nod. pārzinis G i n c e i s.

Par sekretāra pal. J. A l d e r tn a n s.

ZhjB lite nodaļa
uzaicina Krievijas pavalstnieku Zenonu
Staņislava d. Dermaku, dzīv. Drisas
apr. Zamošanas pag., Angulu sādžā, ie-
rasties 4 mēnešu leikā un saņemt
55 klgr. linus pēc lēmuma no 1922. g.
30. maija.

Pretējā gadijumā lini tiks nodoti val-
dībai un nekādas ierunas pēc tam ne-
tiks pieņemtas. 718.

Ziluces muitas valde.

iias imMim i ifiiiiiii.
ui Uk. par laul. 77. i», nemāta, ar J o
dwa zināmu, k» tiešs 19. februāri 1923,*.
Annas Hrei. dzim. Skačkovskij, --rasīb»?
lietā pret Jāzepu (Josltu) H'Ol, par
'aalības šķiršanu aizmuguriski no-
sprieda: laulību, kufa slēgta Rīgā,
Katoļu sāpīgās dievmātes baznīcā 6. maijā
1901. g.. starp Josifu Hrol un Annu
Hrol, dzira. Skačkovskij, šķirt; j>rāvnieku
bērnus — dēlus Antonu, dzim. 25. maijā
1902. g., Pāvilu, dzim. 58. augustā
1936. g. un Vlsdishvu, dzim 15. aprīli
1908. g„ atstāt Annas Hrol audzinā-
šanā.

Ja atbildētājs civ. proc. lik. 728., 731
tn 748. p. p. paredzētā laiki neiemiegs
:iesai atsauksmi vai oSrsndzibs, tad
tpriedc.ms siMes !īk««?fgg spēkā.

Rigā, 26. marta ?S23. g. J*431880
Priekšsēdei, b. J. J s k s t i ņ š.

Sekretāra v. S t n r e.

Jelgavas apgabaltiesa,
pamatodamās uz savu ša gada 12. martā
nolēmumu, uzaicina to iestādi vai
.personu, kuras rokās atrodas pirkšanas-
pārdošanas līguma oriģināls, pēc kura
palicis parāds 560 rbļ., kā pirkšanas
sumas atlikums par labu Aleksas*
dram Ljubanskim, korobor. 15. oktobrī
1908. g. zem >fe 948 uz Talsu apriņķa,
Zantes pag. Zantes muižas meža zemes
gabalu J6IV, zum hip. J* 372, jeb kujam
būtu kādas tiesības vai prasības uz mi-
nēto ligumu, — iesniegt to šai tiesai un
pieteikt savas tiesības un prasības sešu
mēnešu laikā, skaitot no sludinājuma
iespiešanas dienas .Valdības Vēstnesi*.

Ja minētā termiņā ilgumu neiesniegs
un prasības vai tiesības nepieteiks, tiesa
atzīs parādu par samaksātu un valsts
zemes bankai dos tiesību prasīt ša
parāda dzēšanu zemes grāmatās.

Jelgava, 20. martā 1923.g. LNs 985/23.
Priekšsēdētāja v. J. S k u d r e.

Sektetars A. Veidenbergs.

Jelgavas apgabaitiesa,
pamatodamās uz savu 1923. gada
12. martā nolēmumu, uzaicina to iestādi,
vai personu, kuras rokās atrodas
pirkšanas-pārdoš. līguma oriģ., pēc kura
palicis parāds 500 rbļ., kā pirk-
šanas sumas atlikums par labu Aleks»
ancSram Ljubanskim koroborēts 15. okt.
1908. g. zem Ns 954 uz Talsu
apriņķa, Zantes pagasta Zantes mui-
žas meža zemes gabalu Ks X
zem hipotēkas Nš 378, jeb
kujam būtu kādas tiesības vai pra-
sības uz minēto līgumu,— iesniegt to šai
tiesai un pieteikt savas tiesibas un pra-
sības sešu mēnešu laikā, skai-
tot no sludinājuma iespiešanas dienas
„Vald. Vēstn.*.

Ja minētā termiņa līgumu neie-
sniegs un prasības vai tiesības nepie-
teiks, tiesa atzīs paradu par samak-
sātu un valsts zemes bankai dos tie-
sību prasīt ša parāda dzēšanu zemes
grāmatas.

Jelgavā, 20. martā 1923. g. LM961/23
Priekšsēdētāja v. J. S k u d r e.
Sekretārs A. Veiden bēras.

lažu muitas nodaļa
uz muitas lik. 1140. p. pam., dara zi-
nāmu, k«t noiemts:

Augustu Jura d. Šoon sodīt admini-
stratīvā kārtā par kontrabandu un neli-
kumīgu robežas pāriešanu ar Ls 18, pie
kara aizturēto kontrabandu konfiscēt.

Šo lēmumu var pārsūdzēt muit. lik.
1141. p. kārtībā uz finansu minisirijas
muitas departamenta vārdu, iesniedzot
pārsūdzību caur Ainažu muitu 3 ne-
dēļu laikā, skaitot no ši sludinājuma
iespiešanas dienas ,V. V.". Pie pār-
sūdzības jāpieliek zīmognodoklis 80
sant. apmērā.

Muitas nodaļas priekšnieks
J. P u ķ ķ e.

Par darbvedi M. Kalniņ.

Jelgavas apgabaltiesa,
pamatodamās uz savu ša g. 12. martā
nolēmumu, uzaicina to iestādi vai per-
sonu, kuras rokās atrodas pirkšanas-
pārdošanas līguma oriģināls, pec kūja
palicis parāds 590 rbļ.. kā pirk-
šanas sumas atlikums par labu
Aleksandram Ljubanskim, koroborēts
15. oktobri 1908. g. zem Nš 952 uz
Talsu apr.,Zantes pag.Zantes muiž.meža ze-
mes gab. Ns VIII zem hip. Nš376,jeb ku-
ram būtu kādas tiesīb. vai prasīb. uz minēto
ligumu, iesniegt to šai tiesai un pie-
teikt savas tiesības un prasības sešu
mēnešu laikā, skaitot no sludinājuma
iespiešanas dienas .Valdības Vēstnesī.'

Ja minētā termiņā līgumu neie-
sniegs, jeb prasības un tiesības nepie-
teiks, tiesa atzīs parādu par sa-
maksātu un valsts zemes bankai
dos tiesību prasīt ša parada dzēšanu
zemes grāmatās.

Jelgavā, 20. martā 1923. g. LNŠ991/23
Priekšsēdētāja v. J. S k u dr e.
Sekretārs A. Veidenbergs.

Jeffiavas apg&fcasiiesa
adv. ties. kārt. 1967.. 2011., _14 ln10/9. p. p pamata, «zaicina

^ ubum uz 13. jūnijā 1897. _.. ra_' , _
Mēmeles pag. .Krieviņir 'Jgl ;Erasta Pufķls «_«„ _ _5JKādas tiesības, kā mantiniekiem £tanera, iidelkoraisatiem , kreditoriem ».'t. t., pieteikt savas tiesības ki tļ_sešu mēneša laikā , sksitoUsludinājuma iespiešanas dienas .Valdīt,
Vēstnesī". M1

Termiņā nepieteiktas tiesības Ieduru
pat spēku zaudējušām.

Jelgavā, 23. martā 2923 g. L. f*97125,
Priekšsēdētāja v. A. Laukt

Sektetars A, V e i d e n be 1g».

Jelgavas apgabaltiesa^
az dv. ties. kārt. 1967., 2011., 2014. _
2079, p. p, pamata, uzaicina visus, km
aatu uz 24, jūnija 1921. g., mirušā Kari
Jura dēla g S k a s atstato mantoj»
itāaas uesibas, ka mantiniekiem, Isgalai.,
iideskomisariem, kreditoriem un 1.1,
pieteikt savas tiesības šai ties«i scii
<a ē n e S tt laikā, skaitot no sludinājums
iespiešanas dienas .Vaidibas Vēstnesi',

Termiņā nepieteiktas tiesības lesMii
par spēku zaudējušām.

Jelgava, 22. martā 1923. g. L.fft 222,23
Priekšsēdētāja v. T. Zvejnieki.

Sekretārs A. Veidenbergs,

Jelgavas apgabaltiesa,
m, civ. ties. kārt. 196?., 2011., 2014. u
207&. p. p. parasta, msism visus, un
oūta ut 20. novembrī 1922. g,, atoli
Rigā, Alfrēda Paleja «sta» «»
jumu kādas tiesības, kā ļsaaiiaiekiei",
.agatanem, ll&timmmtem, «teuliontii
aa i. t., pieteikt savas iiesioa» šai Ueal

* e S a m e n e 1a sateš, sKsitoi no sli*
aajaraa iespic&fias dienai .Valdībai
Vēstnesi*.

Termina nepieteiktai tiesībai m»
m «pikv. studējušam.

«t_avā, 26. martā 1923. g. L J*736/23.

PriekSiēdētāja v. A. Lsuke.
Sekittms A. V e i d e

it____

Rigas apgabaltiesas 3. civilnod..
pamatojoties us 1920. g. 18. marta li-
kuma par vieffigo maksāšanas līdzekli
un civ. pr. lik. 21)60. un 2062. p. p.,
ievērojot Jūlija Stāta pilnvarnieka zv.
adv. Ernsta Volframa lāgurau un savu
lēmumu 1923. %. 20. martā nszīņo, kfl
lūdzējas zv. adv. Ernesta Volframa piln-
varas devējs Jūlijs Stā^s uz obligācijas
par 30,000 t., apstiprinātas 1897. \. 18.
janvārī zem KS 68, uz nekustama īpa-
šuma atrodošos Rīgā, 2. hip. iec. zem
zemes grāmatu re£, Nt 702, izd. no
Jāna Aridtēja d, Savitcka par laba Oa-
nielarn Jūlija d Cuuu erroanim. kufa
pārgājusi uz Kārli Fiiedricha d. Cimmer-
mani, ka blankocesionaru, kurš vigu ir
atkal cedējis blanko, — ir iemaksaiis
tiesas depozitā Ls 413,74, dēļ šīs
augšā minētšs obligācijas kapitāla un
°/o°/ o dzēšanas.

Tāpēc apgabaltiesas 3. civilnodaļts
uzaicSna visas personas, kurām būta
tiesības uz aagša aprādīto obligāciju,
pieteikties tiesā vieno mēneša laikā.
skaitot no dienas, kad šis sludinājums
Iespiesta .Valdibas Vēstnesī*, nn
«izrāda, ka ja šīs personas ciot. laiks
nepieteiksies , obligāciju atzis par sa-
maksātu un lūdzējam dos tiesību prasīt
hipotēkas dzfSanu zemes grSmatS

Rīga i 26. martā 1923. g. M 1746
Priekšsēdētāja v. Veidners.

Sekretārs A. Kalve.

5?tQas apgabaltiesas 3. civilnod.
az civ. ties. lik. 2011.. 2014. un 2019
p. p. pamata pszštjo, ka pēc 1910. g4. jun. Pabolcs, Lietavā, mirušā Kazimira
Kazimira d. Kalendio ir atklāts mamoj. unizaicina personas, kam ir uz šo manto-juma vai sakarā «r to kādai tiesības.
sa mantiniekiem, iegatarijiem, Sideikom:-
serijiera, kreditoriem ». t. i,pieteikt|ītieaioas sešu mēnešu laiki m'sētss
tiesai, skaitot no S sludinājuma
iespiešanas dienas.

Ja minētās personas savas tiesības
JKgsa azrSdīti termiņā nepieteiks, tadviņas sUfs |di i»* tiesības zaBdēiušas

« gā. 27. martā IJJ23, «. ^B 320
Ptlekšēd. v. A. V e i d n e r s.

Sekretārs A. Kalve.

Liepājas apflabaltiestt ,

saskaņā ar 19. marta 1923. g. »«

uz Feiiksa Godlevska *»?
pamatojoties uz civ. proc 1|M' f.;
301. un 3u9*. p. pamata, «aicm* »

detāju Franciiku Oodievsk» , W

dzīves vieta nezināma, «»"""_,
laikā, ierasties šai nesa,mae*

fno viņas vīra tesūiaoas raksi»,
laulības šķiršanas ueu un uzdol v

dzīves vietu Liepājas pilsēta.

Ja minēti laiki *«aamā iw«J
.ieta noiiks wz t*tnw ™S. #
ne* viņas kiātbātac», i« '«f ™_.;«u dzīves vietu u*pfl)« f%
uadituiH H* «Ml «*»? * "S
rejBs Wif«s sistās tie» w»«J^

Liepājā, 26. martā *WA «\* ' ļ
Priekšsēdei, b. V.Bie«««» _,

Sekretara _ v._ i._/ •?;Ja

''Liepājas apgabalt. resj.
^az civ. pi. Ukum» ., 14^ ''J&*

paziņo, «a saskaņa ar ?
^jO. februārī i^3- ķ*J*,, „ļa »

un viņu «vienību re£'« 0]St
ievest, benpejņ. b.edr. «« - „„ ?
.Pmenes brīvprātīgo «8un^lle„ē.
noa', kufas vaide tutooMr* ,

Liepājā, 22. mar« 1923. > ,_
mod. V*ļ>%itltļ}*

Par seKret. p _Xj_3i-~
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