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Rīkojums

Pamatojoties uz i. g. .Valdības Vēst
īsa" 72. numurā iespiesto .papildi-
ūjumu noteikumos par ārvalstnieku
iebraukšanu un uzturēšanos Latvija*
(p, 4), ar šo pilnvaroju apriņķa priekš-
niekus tin pilsētu prefektus uzlikt ār-
valstniekiem, kuri vainīgi šo noteikumu
1, panta kārtībā izdoto nosacījumu pār-
kāpšanā, sodus sekoSā apmērā: naudas
sodu līdz 500 latiem vai arestu līdz
3 mēnešiem.

Gadījumos, kad pēc lietas apstākļiem
vainīgie būtu sodāmi bargāki, attiecīgas
Unu iesūtāmas man augstāka soda
sišanai.

Rīgā, 1923. g. 10. aprilī. M 32709/1.
Iekšlietu ministrs P. Be r ģ i s.

Administratīvā departamenta
direktors J. Ieva,

Rīkojums.
Atstājot spēkā izdotos noteikumus par
to pierakstīšanu un izrakstīšana
Plās, kuras jau ievesta reģistrācija,
™eku par pienākumu namsaimniekiem
«i psrēļās pilsētas un miestos un uz?ran apdzīvota vietu saimniekiem
™ m;m grāmatas pēc noteiktas pa
Jmm formas un ierakstīt visus iedzī-mn, bet vēlāki pienākušas personas?ustīt mājas grāmatā 24 stundu laikā
L™ "$ierakstītā dokumentiem uz-
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reģistrēšanai pilsētās un miestos -
te?P°"ciIas priekšniekam 24 stunda
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! Pilsētu DJ/pu Sodus uzlikt pilnvarojuh «ektus un apri ņķu priekšniekus.
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Iekšlietu ministrs P. Berģis.
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T«lsu "SAautibu skolām, kurā*
ļ2glltība^ £-s Pasniegšanai navas ««mitra apstiprinātas pro-

gramas, turēties šinī priekšmetā
pie to prasību apmēra, kādi pa-
redzēti vācu skolām apstiprinātās
programas, ņemot to par pamatu
arī šī gada pārbaudījumiem;

2) saskaņot prasības pārējos priekš
metos ar minēto likuma pantu.

Izglītības ministrs P. Gailits.
Kanclejas pārvaldnieks J. Ļaudams.

Pārgrozījums
..Rīkojumā par zvejniecību Latvijā".

1. «Rīkojumā par zvejniecību Latvijā",
kas gludināts .Valdības Vēstneša" 6. nu-
mura 1922. g. 9. janvārī, tiek ievesti
sekosi grozījumi un papildinājumi:

Rīkojuma 2 § tiek izteikts sekosi:
Pilnīgi noliegts zvejot:
a) no 1. maita līdz 30. aprilim —

alatas;
b) no 1. aprija līdz 31. maijam —

nēģus;
c) no 15. aprija līdz 14. maijam —

asarus;
d) no 15. aprija līdz 31 maijam —

zandartus;
e) no 1. maija līdz 15. jūnijam —

brekšus, ālantus, rastdas un ru-
duļus ;

f) no 15 maija līdz 15. jūnijam —
vimbas;

g) no 1. jūnija līdz 30. jūnijam —
karūsas un līņus;

h) no 25. oktobra līdz 31. decembrim —
lašus, taimiņus, foreles, sīgas an
repšus;

i) no 1. oktobra līdz 31. maijam —
vēžus;

j) visu gadu — vēžu mātītes ar re-
dzamiem dzimumu produktiem.

Piezīme. Attiecīgu zivja sugu
zvejas ietaisēm un speciāliem sve-
jas rīkiem jābūt_ izņemtiem aizlie-
guma laikā no ūdens.

Rīkojuma 3 § tiek papildināts sekosi:
Sālītus un žāvētus lašu?, kuras līdz

15. oktobrim zemkopības ministrija no-
plombējusi, pielaiž pārdošana arī saa-
dzamā laikā.

2. Augšējie noteikami stājas spēkā
1923 g. 15. aprilī. Pārējie noteikumi
.Rīkojumā par zvejniecību Latvija* pa-
liek spēkā negrozīti.

1922. g. 10. aprilī. M7491.
Zemkopības ministrs E. Bauers.

Zemju, departamenta direktora vietā
E. Maciņš.

Zvejniecības an zivkopības nodaļas
vadītājs V. Miezis.

Apstiprina.
1923. g 31. marta.

Satiksmes ministrs
j. P a u 1 u k s.

Rīkojums Nr. 87.
Par noteikumu Nr. 194 un pagaidu
noteikumu un terlfa precu pārvadāšanai

28, 29 un 79 — 3. §§ grozīšanu un
papildināšanu*

Lieka priekšā izpildīšanai sekošo:

A.
Grozīt nn papildinātnoteikum*s J6 194.

izsludinātus 1922. g. .Valdības Vēstnesi"
179. numarā ua .Dzelzsceļu Virsvaldes

Tīk krāj." 32. numura:
1) So noteikumu virsraksta, pec vārda

.Ventspils" ierakstīt .Rīgas preču, Torņ-
kalna an Jelgavas".

2) 1. § izlikt sekosi:
1 8 Uz Liepājas, Ventspils, Rīgas

pr 'ču, Torņkalna an Jelgavas stacijām
nosūtamās pilnu vagonu sūtījumu preces

var adresēt kā tieši uz šīm stacijām, ta

ari uz kādu no šo eteciju vispārīgai

lietošanai atklātiem atzarojumiem.

Uz Rīgas krasta staciju atļauts nosūtīt
pilniem vagoniem tādus sūtījumus, kuri
adresēti izkraušanai tz lai kūmiem, bo-
liktavās, _ kuģos, elevatorā, saldētavā,
elektriska stacijā un citās tamlīdzīgās
vietās, kuras atrodas valsta, komuisala,
privātu ? ?- iestāžu un personu rīcībā un
lietošana.

Sīkie sūtījumi (ar vietu skaita uzrādī-
šanu preču pārvadāšanas dokumentos)
un nenomuitoto preču sūtījumi pieņe-
mami bez izkraušanas vietas uzrādīšanas
preču dokumentos.

Dzelzsceļu virsvalde sastāda un izslu-
dina .Valdības Vēstnesī" to R:gas krasta,
Liepājas, Ventspils, Rīgas preču, Torņ-
kalna un Jdgavas staciju sliežu ceļu
atzarojumu nosaukuma sarakat», kuri
atklāti vispārīgai lietošanai priekš preču
izkraušanas un iekraušanas pilnu vagonu
sūtījumiem. Tāds pats šo atzarojuma
saraksts izkarams katrā no minētām sta-
cijām redzamā un publikai pieejamā
vietā."

3) 3. § 1. piezīme no iekavās ierakstī-
tiem vārdiem ,(§ 1. piezīme)" vārdu
.piezīme" — strīpot.

4) 3 § 2 piezīme pēc vārda .Vents-
pils", ierakstīt: .Rīgas preču Torņkalna
un Jelgavas".

5) 3. § papildināms ar sekoša satura
trešo piezīmi:

,3. piezīme. Uz Rīgas Krasta staciju
adresējamām precēm pilniem vagoniem,
izkraušanas vietas uzrādīšana pārvadā-
šanasdokumentos ir obbgatoriska (sk. S. §.)

Be» izkraušanas vietas uzrādīšanas uz
Rīgas krasta staciju adresētie sūtījumi
aizturami N platuma vagonos — Torņ-
kalna un K. platuma vagonos — Rīgā
preču, kur arī izkraujami. Uz tām pašam
stacijām \tz preču īpašnieka rēķina no-
sūtami izkraušanai no Rīgas kras'a staci-
jas visi tie sūtījumi, kera izkraušanas
vieta dokumentos ir gan uzrādīta, bet
preces nepieder izkraušanas vietas īpaš-
niekam vai nomniekam un pēdējie neļauj
preces tur novietot, kā arī ja pie uzrā
dītās izkraušanas vietas cepitiei tāda
platuma ceļi, kāda platuma vagonā prece
pienākusi. Vagonu novākšana izdarāma
12. §. I. piezīmes paredzēta kāttibā "

6) 4 § pirmā teikuma pēc vārda
.Ventspils" ierakstīt .Rīgas preču, Torņ-
kalna un Jelgavas",

7) 5. § papildināt:
.Piezīme: Rīgas kržsta, Rīgas

preču, Torņkalna un Ventspils sta-
cijas, ievērojot aprobežoto ceļa an
manevrējošo lokomotivu skaitu, visus
pienākušos vagonus (ar pilakravu
sūtījumiem) tūlīt pēc viņa pienāk-
šanas pārsver, šķiro pec padošanas
ceļiem un padod vagonus aiz
plombām izlādēšanas vietās pirms
izpirkšanas, bet preču iz-< raušana
atļauta tikai pēc viņu izpirkšanas
(tk 10. §)."

8) 7. § izlikt sekosi:
,7. §. Visi dzelzsceļam pienākošie

maksājumi par sūtījumu pārvadāšanu,
saņēmējiem jāsamaksā gala stacijas kase
3 stundu laikā pēc sūtījumu pienāk-
šanas, ja vagoni pienākuši tanī laikā,
kad atvērta prečukase.

Ja vagoni pienākuši prečukases slēg-
šanas laikā, bet vēlāk ka 3 stundas
pirms kases atvēršanas, sūtījumi jāizpērk
3 stundu laikā pēc kases atvēršanas.

Pienākušie ne vēlāk par 3 stundām
pirms kases atvēršanas sūtījumi jāizpērk
1 stundas laikā pirms kases atvēršanas

Gala stacijai nekavējoši
^

un ne vēlāk
kā vienas stundas laika pec vilcienapie-
nākšanas jāizkar publikai redzama hb

pieejamā vietā .ziņojums par-pienāku-
šām precēm", uzradot bez šai paziņo-
jumā paredzētām ziņām, sūtījumu iz-
kraušanas vietas.

Vagonu pienākšanas un viņu izpirk-
šasas laiku (dienu, stundas ua minūtes)
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atzīmē preču pārvadāšanas dokumentos
(preču zīmē, viņas dublikātā un ceļa
pavadzīme).

Ja saņēmējs aiz viņa vainas nav iz-
pircis uz atzarojuma padodamos sūtīju-
mus šai § noteiktas termiņos un nav
parakstījies 9. § paredzētā vagonu pado-
šanas grāmatā par preču faktisko saņem-
šanu, tad vagoni izkraušanai uz atzaro-
juma netiek padoti un saņēmējs var pre-
ces saņemt uz atzarojuma tikai tad, ja
samaksa tarifā paredzēto seda naudu par
vagonu aizturēšanu.

Ja saņēmējs vēlētos preces izkraut uz
atzarojumiem pirms viņu izpirkšanas, tad
ka dzelzsceļiem piesākošos maksājumu,
tā arī preču vērtības nodrošināšanai
preču saņēmēji pirms vagonu padoša-
nas izkraušanai uz atzarojumiem iemaksā
drošības naudu no dzelzsceļu virsvaldes
ar īpašiem rīkojumiem vai noteikumiem
neteiktā kārtībā un apmēros un parakstās
9. § paredzētā vagonu padošanas grā-
matā par faktisko preču saņemšanu."

Piezīme. Ja sūtījumu izpirkšana
un viņu padošana izkraušanai uz
atzarojumiem aizturis nevis preču
īpašsieka bet dzelzsceļu vainas dēļ,
tad soda nauda par vagonu aizturē-
šanu nav ņemama, un pārvadāšanas
dokumentos (preču zīmē, viņas dub-
likāta un ceļa pavadzīmē) , kā arī
izdoto preča grāmatā jāuzrāda aiz-
turēšanas iemesli; šādas atzīmes
jāapstiprina stacijas priekšniekam
vai viņa pilnvarotam darbiniekam ar
savu parakstu, pieliekot stacijas
spiedogu.

9) 9. § pirmā teikumā pēc vārdiem
,ar saviem parakstiem" likt punktu, bet
pārējo dēļu teikuma: „bet ja pēdējie
vagonu padošanas laikā nebūtu klāt, tad
pietiek tikai ar stacijas darbinieka viena
parakstu," — strīpot.

10) 9. § papildināt:
.Piezīme": vagonu padošanas grā-

mata stacijās: Rīga krasta, Rīga
preču, Torņkalna un Ventspils nav
jāved.

11) 10. § izteikt sekosi:

«Preces padodamos uz atzarojumiem
vagonos skaitās nodotas preču saņēmēja
rīcībā no ta brīža, kad saņēmējs parak-
stās 9. § paredzētā vagonu padošanas
grāmatā, bet pie preča izkraušanas no
vagoniem, preču saņēmējs var stāties
tikai tad, kad viņš stacijas attiecīgam
darbiniekam, kurš uzrauga vggonu iz-
kraušanas darbus uz atzarojumiem, ir
uzrādījis preču zīmi, ka dzelzsceļam pie-
nākešies maksājumi par preču pārvadā-
šanu un vagonu padošana samaksāti
stacijas kasē un kad pēc šo dokumentu uz-
rādīšanas stacijas darbinieks ir noņēmis
no vagoniem plombas. Apmaksātas preču
zīmes uzrādīšana stacijas darbiniekam
neattiecas az tiem preču saņēmējiem,
kuri iemaksājuši stacijas kasē 7. § pa-
redzēto drošības naudu. Par preČJ zu-
dumu, iztrūkumu un bojājumiem, kādi
izrādītos pie preču izkraušanas no va-
goniem uz atzarojumiem, dzelzsceļš ne-
kādu atbildību pret preču īpašnieku ne-
nes no ta brīža, kad vagoni ar precēm
nodoti preču saņēmējam zem paraksta
vagonu padošanas grāmatā. (9. §)."

12) 11. § un šī § 2. piezīmi izlikt
sekosi:
.Preces uz padotiem uz N un K pla-

tuma atzarojumiem pie laukumiem, ku-
ģiem un noliktavām izkraušanai no vago-
niem, preču saņēmējiem jāizkrauj ar sa-
viem līdzekļiem 6, bet uz L sliežu ce-
ļiem 3 stundās, skaitot no vagonu pa-
došanas brīža. Ja sūtījumi pienākuši
starp preču kases slēgšanu vakarā līdz
viņas atvēršanai rītā un vagoni padoti
preču izkraušanai pirms sūt jumu izpirk-
šanas, tad izkraušanas laiks jāskaita no
preču kases atvēršanas brīža.
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Sludinājumu .maksa:
a) tiesu sludinājumi līdz 30 vien-

slejīgām rindiņām 3 lat. 60 sant.
pat katru tālāku rindiņu . . — . 12 »

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

c) privātiem par katru vienslejīgu
rindiņu — , 20 .



Dzelzsceļi tarifos paredzēto maksu par
preču izkraušanu neņem.'

.2. piezīme. Dzelzsceļu virsvaldei
ir tiesība, ja viņa atrod to par ne-
pieciešami vajadzīgu, 6 un 3 stundu
preču izkraušanas un iekraušanas
laiku samazināt līdz 3 un IVa stun-
dām, par ko viņa 2 dienas iepriekš
izsludina vietējos laikrakstos un iz-
kar attiecīgus paziņojumus tai sta-
cijā, uz kurn šis sludinājums at-
tificss *

13) 12. § piezīmi izlikt sekosi:
1. piezīme: No Rīgas krasta sta-

cijas atzarojumiem punktā .A" mi-
nētos gadījumus N platuma vagoni
novācami uz preču īpašnieka rēķina
uz Torņkalnu, bet K platuma — uz
Rīga preču. Kā šinī, tā arī 3. §
3. p!ezīraē_ paredzētos gadījumos
vagoni novācami pie tiem pašiem
dokumentiem, pie kuriem preces
pienākušas, pie kam N platuma
vagoni novācami caur Rīga galveno,
kamdēļ vedama maksa aprēķināma
par šo attālumu. Visos, ka šinī §,
tā arī 3. § 3. piezīmē paredzētos
vagonu novākšanas gadījumos, jā-
sastāda komerciālie akti, kuros jā-
uzrada novākšanas iemesli un vai
vagoni ir faktiski tikuši padoti preču
izkraušanas vietās,

Maksa par vagonu padošana uz
atzarojumiem izkraušanas vietās ua
novākšana ao turienes uz Krasta
staciju aprēķināma pēc preču pārva-
dāšanas noteikumu 79—3 § (rīk. kr.
252 Rīk. kr. 31 — 22. g.), bet par
vagonu noskrejienu ar precēm no
Rīgas krasta stacijas līdz Torņkalna
un Rīgas preču stacijai — pēc vis-
pārīga tarifa.

Kā vieaa tā otra rraksa jāuzrāda
sūtījuma pārvadāšanas dokumentos
atsevišķi ua jāiekasē no saņēmēja
pie sūtījuma izdošanas.

14) 12. § bez tam vēl jāpapildina ar
divām jaunām, sekošām piezīmēm:

,2, piezīme. Neizkrauto 600 mm.
platuma vagonus var atstāt, ja
stacijas darbības techniskie apstākļi,
to atļauj, vēi nākošiem 3 stundu
periodiem preču īpašnieka rīcībā
izlādēšanas pabeigšanai, iekasējot
no pieca īpašnieka attiecīgu maksu
par vagonu aizturēšana, skaitot
katru 3 stundu periodu par viena
dienu, ar to noteikuma, ka šī maksa
vienas dienas laikā (24 stundās)
nepārsniegtu 300 rbļ. no vagona.

3, p nezīme. Šī § nosacījumi attie-
cībā az vagonu aizturēšanas maksas
iekasēšanu nav attiecināmi uz gadī-
jumiem, paredzētiem 6. an 7. §§."

15) 14. §. Piezīmes 1. un 2. no-
dalījumu, sākot no vārdiem .Tāpat jā-
rīkojas" ... un beidzot .atpakaļ neat-
maksā" nosblpot.

16) 15. § pirmā teikumā pēc vārda
.Ventspils" ierakstīt: .Rīgas krasta,
Rīgss preča, Torsakalna un Jelgavas".

17) 16. paragrāfā 4. un 5. nodalījumus
— strīpot, bet ša § pēdējā nodalījumā
pirmo teikumu iesākt sekosi: .Maksa
par vagona padošana un vagonu aiztu-
rēšanu ilgāk par noteikto laiku zem
iekraušanas, vienmēr ir jāparāda pārva-
dāšanas_ dokumentos (preču zīmē, viņas
dablikatā, pavadzīmē aa dublikāta pa-
sakai) a. t. t." Šī paša § un nodalījuma
beigas pierakstīt sekošo:

»Drošības naudu un maksu par va-
gonu padošana, kuru preču īpašnieks
iemaksājis pieprasot vagonu padošanu
iekraušanai, stacija pēc vagonu novāk-
šanas no atzarojuma visos gadījumos
atmaksā naudas iemaksātajam pret viņa
parakstu kvitēs oirā pusē.

Gadījumā, kad vagonu pieprasītājs
nav visus pieprasītos un padotos vago-
nus piekrāvis no iemaksājamās surnas
atvelkama suma, kura dzelzsceļiem pie-
nākas par nepiekrauto vagonu aizturēšanu
un padošanu un par šo sumu izdodama
jauna dažādu ieņēmumu kvīte."

18) 18. §. papildināt ar sekošu piezīmi
.Piezīme. Vagonu padošanas grā-

mata stacijās: Rīga Krasta, Rīga
preču, Toiņkalnā un Ventspi ī nav
jāved."

19) 20. §. papildināt ar sekošu piezīmi:
.Piezīme. Preču iekraušana va-

gonos uz 600 mm. platiem sliežu
atzarojumiem nosūtītājam jāizdara
3 stundu laikā, skaitot no vagonu
padošanas brīža iekraušanas vietā,
pie kam p. p. ,a" un »b" miaētos
gadījumos preču iekraušanas laiks
6 stunda vietā jāskaita 3 stundas
ua vagonu aizturēšanas maksas kop-
s«ma par viena dienu (24 stundām)
nedrīkst pārsniegt-300 rubļus."

B.
Grozīt'un papildināt pagaidu notei-

kumu un tarifa preču pārvadāšanai pa
dzelzsceļiem (izsludināto 1920. g. .Val-
dības Vēstnesī" 127., 130., 132., 133,
134, 140, 141., 143., 145., 148. ua 150.
numuros) 28., 29. aa 79—3 §§:

1) 28. § otrā nodalījumā nostrīpot
pedejo vsrdu .pienākšaaas* un ta vietā
ierakstīt: .padošanas dienas".

2) £9. § pirmo nodalījumu Izlikt
sekosi:"

Parastā un pasažiera ātruma preča
sūtījumi uzglabājas gala stacijās
24 stundas bez maksas.

Bezmaksas uzglabāšanas laiks sākas:
a) tiem sūtījumiem, kurus dzelzsceļš

izkrauj no vagoniem ar saviem
līdzekļiem — ao pirmās pusnaktspēc
preču izkraušanas an

b) tiem sūtījumiem, kuri preču saņē-
mējiem jāizkrauj no vagoniem ar
saviem līdzekļiem — no pirmās
pusnakts pēc vagonu padošanas
izkraušanai.

Ja preces bezmaksas uzglabāšanas
laika nav no stacijas izvestas, tad par to
uzglabāšanu ņem no viņu īpašniekiem
tarifa noteikto maksu.

3) 79.-3. § pi;mā teikumā no teksta
sākuma pēc vārda .Ventspils" ierakstīt
Jelgavas, Torņkalna, Rīgas preča »un
nodalījumu A" papildināt ar jauniem
punktiem:

4) Par padošanu Rīgas preču stacijā
1 lats.

5) Par padošanu Jelgavas stacijā
1 lats.

6) Par padošanu Torņkalna stacijā
50 santīmi.

Šis rīkojums stājas spēkā ao 1923. g.
20. apriļa.

Galvenais direktors K. B ļ o d n i e k s.
Finasu direktors Mazkalniņš.

Eksploatacijas direktors T. Dumpis.

v «slitas mm paziņojami.
Pasta ziņas.

Atvērti: a) telefona sajuau punkti:
.Stendes dzelzsceļa stacijā" uz Rīgas-
Ventspils līnijas, savienots ar Stendes
centrāli, un .Suntaži, pagasta valde",
Rīgas apriņķī, savienots ar .Mālpils
ceatru" ua b) pasta palīga nodaļa .Ipiķi",
vienkāršiem un ierakstītiem sūtījumiem
pie Ipiķu pagastu valdes, Valmieras ap-
riņķī, 4 kilometri no Ķirbeļu dzelzsceļu
stacijas uz Valkas-Ipiķu linijas.

Pasta ua telegrāfa virsvalde.

Valsts medicīniskā personāla un aptieku saraksts.

Darba ministrijas
valsts ierēdņu centrālā ambulance Rīgā, Baznīcas ielā J* 18.

Pieņem katra darba dienu:
Iekšējās slimībās Dr. Šķipsna . . _ . . . . . ao pīkst. 3—4
Iekšējās slimībās Dr. Matvejs, trešdienās .... . 2—3

citās dienās ..... 3—4
Iekšējās slimibās . ; . . . Dr. Žiglevics .' . , 6—^Sirds un plauša slimības . . . Dr. Džonsons 5—g
Plaušu slimībās Dr. Kreišmans , . ļ_ 2
Sieviešu un ķiruģiskās slimībās Dr. Mežanc-Kroaberg, trešdienās . . 2 3

citšs dienās , , 3—4
Sieviešu slimibās ..... Dr. Lazdiņš , . 12—l
Bēraa ua iekšējās slimībās . . Dr. Kivickis 5—ģ
Nerva slimībās_ .'..... Dr. Kalniņš 5_g
Ādas, venēriskas un pūšļa slim. Dr. Brants , . 4—5
Adas, venēriskas un pūšļa slim. Dr. Mazkalniņ, (par viņas slim.

laika pieņem Dr. Zentels , , 3—4
Ausu, Lakla un deguna slimības Dr. Bergs 3_4

Acu slimībās Dr. Jansons 7~-"—^
Ķirurģiskās slimībās . . . . Dr. Jasnzerns, pirmdienās, treš- P kjt- *Uidienas aa piektdienās .
Vecmāte — masažiste * * _ " » k;
Zobu slimniekus pteņera no pulksen II diena līdz 672 vakarā. " * H

Grūtos saslimšaaas gadījumos var izsaakt uz -...
sekošas rajonārstus. m »jiu

Dr. Liepiņš Aleksandra ielā I* 114.
Dr. Mfilenbaehs Marijas iela te 55.
Dr. Rozenkalas 1 Maskavas iela Ka 141.
Dr. Ksšfns Āgenskalna, 1. Nometņu ielā /* 17
Dr. Lejnieks Torņkalna, Jelgavas šosejā J* 35»'
Dr. Steinhands Slokas ielā Ka 11. "*
Dr. Hjords .......Čiekurkalnā, 1. gara linijā J& q»

aptiekas namā. " ^
Dr. Kalniņš Karlines ielā J* 2, dz. 7.
Dr. Šancbergs . Āgenskalnā, Lapu ielā r* 17, tālrunis 7 19
Dr. Liggers . . . . . . Torņkalna, Vecā Jelgavas ielā M, «f

tālrunis 49-93 *>
Dr. Širons Pēterpils_ šosejā JMš 77, tālrunis 4.64
Dr. Spalviņš Bolderaja, Skolas ielā Ns 9.
Dr. Kalniņš, K Gogoļa un Smoļenskas ielas stūrī i* \t

dz. 8. '•
Dr. Zentels. ...... Aleksandra ielā Ka 9, dz. 2.
Dr. Skadiņš ......Liela Maskavas ielā Ka 106, dz 6 tarunis 19-55. " ' *»
Dr. Laraster Aleksandra ielā Ka 144.
Dr. Zentels, K. . . . . . Ūnijas ielā te 6, dz. 1, tālrunis 49-02
Dr. Blamens Dzirnavu iela i* 58, dz. 5. '
Dr. Pēterseas ......Sarkandaugava, Pulkovska aptiekā Ap-

tiekas iela te 16, tālrunis 43-32.
Dr. Tukums Sarkandaagava, Tilta ielā Ka 12.

Slimnīcas:
I. Rīgas pilsētas slimnīca ..... Bruņinieku ielā N: 5.
Rīgas bēraa . Jelgavas šosejā J* 23.
Sarkanā Krasta . .....Ērgļu ielā J* 3.
Aleksandra augstuma » Aptiekas ielā.
Sarkankaina , .....Duntes muižas ielā 7* 16/22,

Aptiekas:
Latvijas augstskolas aptieka. . Elizabetes ielā Ka 63.
Slimo kasa savienības , . . Teibatas . Nš 4.

. . . ... Kalaciema . Ka 2-b.
K. Bīmaņa „ . . Savorova ua Stabu iela stūrī.
J. Maldutis . . . L. Nometņu ielā te 58.
P. Buchardta . . . Kaļķa ielā >& 26.
V. Klau . . . Elizabetes ua Strēlnieka ielu stūrī.
K- Bāuma . . . Rumpmuižas iela te 1.
E. Dormaņa . . . Daugavgrīvas , te 3.
V. Foka . . . Aleksandra , K2,
J. Bordes . . . Ģertrūdes , te 79.
N. Cinnius , . . Aleksandra _ , te 101.
P. Lich ngera . . . Jelgavas šosejā Ks 11.
E. Rozīša . . . Suvorova ielā Ka 34.
M. Jaucha , . . Čiekurkalnā, 1. linijā te 38.
J. Pulkovska . . . Sarkandaugava, Aptieku ielā J* 16.
M. Verbatus , . . Dzirnavu ielā Ka 43.
Rēdera . . . Kaļķa . >* 14.
P. Austriņa . . . Marijas , te 49.
Brieža . . . Kut?gn , Na 20.
Vecpilsētas , . . Audēju , te 15.
Rīgas pilsētas . . . Jēkaba . Ka 9.
Kučbacha .Jagtes* . . . Pēterpils šosejā te 122.
Jāņa . . . Lielā Maskavas ielā te 120.
P. Biandta . . . Marijas ielā J* 5.
N. Kizerickv . . . Šķūņu „ Nu 20.
Zaļa . . . Tirgotāju iela te 20.
Aptieka pie Jēzus baznīcas . . E. Cinovskijs.

Dzemdēšanas palīdzību sniedz sekošas vecmāte'- '

A. Šardio. . . . Matisa ielā Ka 22, dz. 15.
M. Lapio ....Staba ielā Ka 55, dz. 2.
M. Celm .... Ģertrūdes - ielā te 53, dz. 1.
E. Krasti j . . . Avotu Ielā J* 8, dz. 2.
E. Tom Eria. . . Marijas ielā te 67, dz. 7.
E. Staltaa . . . Kuģu ielā te 13, dz. 7.
M. Rubea . . . Aleksaadra ielā te 122, dz. 11.
K. Jēkabsoa. . . Torņkalna, jaunā Jelgavas šosejā 38, dz. 11-
L. Laagal-Avotis . Pauluči ielā te 10, dz. 15.
A. Gaigal.... Tērbatas ielā te 55 a, dz. 3.
M. Braaov . . . Zasulaukā, Annasmuižas ielā J* 8.
K. Meijer.... Aleksandra ielā J* 186, dz. 2.
E. Vitovskij . . . Dzirnavu ielā Ks 3, dz. 22.
M Pūliņ .... Vecmīlgrāvi, III. linijā J* 40, dz. 2.
N. Ozoliņ . . . Marijas ielā te 15, dz. 12.
L. Teikman . . . Romanova ielā te 29, dz. 39.
M. Keipenvarlic. . Aleksandra ielā te 6, dz. 1.
J. Puriņ .... Lielā Maskavas ielā Mi 154, dz. 1.
J. Zalamaa . . . Aleksandra ielā te 94, dz. 3.
L. Steiaberg. . . Aleksandra ielā te 176, dz. 1.
L. StSl Lielā Nometņu ielā te 5.
J. Deigel . ... Jelgavas šosesa.
E. Hencel . . . Sadovņikova ielā te 37, dz. 2.
O. Treimaa . . . Suvorova ietā te 66/68, dz. 8.
A. Radziņ . . . Marijas ielā te 43, dz. 5.
A. Riekstiņ . . . Aleksandra ielā te 100, dz. 49.
E. Smh-Ciral . . Marijas ielā te 10a, dz. 4.
E. Celm . ... Ģertrūdes ielā te 24, dz. 18.
E Peterson . . . Lielā Nevas ielā Ke 25, dz. 2. . *L. Matison . . . Matisa ielā te 35, dz. 2, tālrunis 4»
A. Rozenberg . . Marijas ielā te 10b, dz. 16.
K. Viļum . ... Bolderaja, Elizabetes ielā J* 2-
M. Aameister . . Čiekurkalnā, V. Šķērslīnijā te l*
M, Janson . . . Bruņinieku ielā Ka 51, dz. 5. ^37,
E- Ozol .... Marijas ielā Ka 63, dz. 5, tālrunis 0*

^M. Āboliņ . . . Tērbatas ielā Ka 65, dz. 2, tāļraais
L. Storch .... Jaunā Jelgavas šoseja te 7, dz- *



A. Stilbe .... Zvaigžņa iela Ka 27, dz. 42.
M. Sēja .... Antonijas ielā Ns 15, dz. 4.
A. Rossigno . . . Ģertrūdes ielā te 110, dz. 3.
JaasonUlman . . Marijas ielā J* 142, dz. 4.
Šmit-Blank . . . Suvorova iela i* 37, dz. 4.
E, Petkevič ... Sarkandaugava, Tilta iela Ns 12, dz. 51.
hau, Alviae . . . Zasulauka, Aanasmaižas ielā Ka 31.
Laidini, Katrine. . Stabu ielā te 46/48, dz. 80.

(Turpmāk beigas.)

MeklSjamo personu sarakste Nr. 94.
(1. turpinājums.)

\I. Umida, vārds, tēvs vārda, Val ^frummi
H ncmi, ***£>?? vieta, **» ««««. « ?«« raksta

^\i drīvei «rieta pedeja laiki» e„ko aBvsfeatg. <_» "„ s
*SrējaU apraksts (jaadmu). P p atrsteae gadlļasia.

7324. Egmonts, Aiturs. Tukuma apriņķa miertiesneša Paziņot dzīves vieta
1923 g. 30. janvāra raksts miertiesnesim.
Ks 225, apv. sod. lik. 138. p.

7325, Feodorovs, Michails Ludzas apriņķa priekšnieka Izpildīt lēmumu ua
Jemeljana dēls, 25 g. 1922. g. 5. septembra lēmums paziņot meklētājam.
vecs, Ludzas apriņķa, te 33582/1376, sodīts admšni-
Michalovas pag. pilso- strativā kārtā par nelegālu
nis. (Tuvāku ziņu nav.) valsts robežas pārnākšana no

padomju Krievijas ar Ls 30,00
vai 14 dienām aresta.

M, Feldtnans,Kārlis Izidors Karatiesas priekšsēdētāja 1923. Apcietināt ua ieskai-
Aiious Auša d., Jelga* g. 5. marta raksts Ka 17991, tīt 4. iec. kara iz-
vas apr., Kalnciema apv. kara sod. lik. 195.. 104., meklēšanas tiesneša
pag. pilsoais, dzimis 73., 232. p. 4. d. pkt. B,_ 272. rīcība, paziņojot pē-
1884.g. 4. janvārī (vecā an 234. p. p. (.Vaid. Vestn." dejām.
stila), atvaļināts no kara Ka 269/21., kait. Ka 1940.)
dienesta līdz turpmākam
rīkojumam, Latgales
artilērijas pulka kareivis
(bij. virsleitnants).

7327. Feldtnans, Emils-Jē- Kara tiesas priekšsēdētaja Apcietināt un ieskai-
kabs-Egons Anša dēls, 1923. g. 5. marta raksts tīt 4. iecirkņa kara
atvaļināts «o kara die- Ns 17991, apvainots kara sod. izmeklēšanas ties-
nesta līdz turpmākam lik. 232 p. 4. d. (.Valdības aeša rīcība, pazi-
ņojumam armijas ar- Vēstneša" Ka 41/22, kārtas nojot pēdējam.
Merijas pārvaldes ka- te 3513)
reivi» (bij. kara laika
ierēdnis), dz. 1897. g.
9. aprilī (v. st.) Jel-
gavas apr. Kalnciema

7*» ??gaSta Pilsoni*-
'«•' GījeBinsoas, lija Izaka Iekšlietu ministrijas karagu- Nogādāt bēgļa no-

dils, Krievijas pav. stekņu ua bēgļu aodaļas daļas rīcība.
1923. gada 5. marta raksts
te 12147i patvarīgi atstājis

733, _ . bēgļu etapa punkta.
r,mberes. Edgars Jāņa Rīgas apgabaltiesas 1. pilsētas Apcietināt un ieskai-
Mis . dzimis 1881. g. iecirkņa izmeklēšanas tiesneša tīt Rīgas pilsētas
fiJ»HjS, Rīgas pil- 1923 g. 6. marta raksts 1. iecirkņa izmeklē-
^m*. j& 175, apvainots sod. lik. šanas tiesnešarīcība.

574. p. 2. d. (.Valdības Vēst-
neša" 1923. g. 25. numurā,

mr, „ . kārtas Ka 6950.
' Hai>ini]agi, Johaas. Tukuma apr. miertiesa. 1923. Paziņot dzīvesvieta

g. 30. janvāra raksts te 225, miertiesnesim.

' i7?kl,novs, Pauls Ti- Kara tiesas priekšsēdētāja 1923. Apcietināt an ieskai-
?° S?" dzim- 1901- S- 5. marta raksts Ka 17986, tīt 3. iec. kara iz-
8; 28. janvārī, Ladzas apv. kara sodu lik. 160. p.aa meklēšanas tiesneša
P soms, pareizticīgs, sodu lik. 581. p. rīcība, paziņojot pē-
J"evs. bij. 13. Tukuma dējam.

7332 BP' pttlka kareivis.
nemans, Mordachs Iekšlietu min. politiskās ap- Apcietināt ua ao-
^ra i-, dzim, 1902. g. sardzibas 1923. g. 7. marta gadat politiskas ap-

oLap ^W8a,Utvija$ raksts te 164823. sardzibas pārvaldes
7533 v ** 15431. rīcība.

J"Pe8ko,Vasllijs Ojipa Kara tiesas priekšsēdētāja 1923. Apcietināt un ieskai -
I'!**- 1901. g. 10. g. 5. marta raksts Ka 17986, tīt S. iec kara »•

kri!ufi Pareizticīgs, apv. soda lik. 581. p. 2. d. meklēšanas tiesneša
J"evs, Ludzas apr. Zil- *Mba , paziņojot pe-
JPe» miesti ņa pilsonis, dējam.

* Duffe, ," Tuļjnaia kājn.
7334 K.kareivis.rvacs - Ošers, žīds. Tukuma apriņķa miertiesneša Paziņot dzīvesvieta

1923. g. 30 janvāra raksts miertiesaesim.
Ka 225, apv. sodu lik. 138. p-

7335. Kleiabergs, Jānis Jāņa Ārlietu ministrijas adm.-jarid. Paziņot dzīvesvieta
d., Latvijas pilsonis, departam. 1923. g. 7. februāra meklētājam.
Jelgavas apriņķa, Svētes raksts te 525/30554/5285 dēļ
pagasta pilsonis. 4600 ig. mark. ārstēšanas un

ceļa naudas piedzīšanas.
7336. Majors, Hermans Pētera Valkas apriņķa II. iecirkņa iz- Paziņot meklētājam.

dēls, dzimis 1894. g. meklēšanas tiesneša 1923. g.
12. oktobri, Cēsu apr., 28. februāra raksts te 635,
Brantu pag. pilsonis. apv. sod. lik. 51., 157. II. d.

un 499. p. I. d. 4. pkt.
7337. Miķis, Kristiaa Anaas Tas pats. Tāpat,

meita, dzimusi 1889.g.
24. aprilī, Valkas apr.,
Biornu pag. pilsoue.

7338. Majora, Arturs. lekšletu ministrijas kara- Nogādāt bēgļu etapa
gūstekņa an bēgļa aodaļas punktā Rīgā Kazaka
1923. g. 5. marta raksts te ielā Ks 3/5, pārziņa
122120, nav reģistrējies bēgļa rīcība,
iestādēs.

(Tarprašk vēl.)

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

Iecelšanas.
Rezolūcija M 179s.

1923. g. 12 aprilī.
Atsvabinu Staņislavu Jaudzemu uz paša lū-

gumu, no valsts Rēzeknes vidusskolas direktora pie-
nākumu izpildīšanas, skaitot no 1923. g. 1. februāra.

Izglītības ministrs P. Qa i l i t s.
Skolu departamenta direktors L. Ausējs.

*
Rezolūcija ffe 1796.

1923. g. 12. aprilī.
Apstiprinu Kārli Dāvi par valsts Rēzeknes

vidusskolas direktora vietas izpildītāju, skaitot no
1623. g. 1. februāra līdz pastāvīga direktora ap-
stiprināšanai, ar algu pēc VI. kategorijas.

Izglītības ministrs P. Ga i 1 i t s.
Skolu departamenta direktors L. Ausējs.

Tirdzniecība an inpnlecma.
K u l & i.

Rīgas birža, 1923. gada 13. aprilī
1 "^aggg- jag^iaj , ? 'amg

100 Latvija* rbļ. 2,—
Amerikas dolārs ..... 5,10 - 5,15
Angļu eiftdsjs ...... 23,74- 2398
100 Francija» tafei «... 33,40 — 3465
ICO Beļģijas Uoaki « . ; . 28,70 — 30,15
10'J Šveices (muki. .... 9282-9376
100 Zviedrijas krasas . . . 134,29 — 137,03
100 Norvēģijas iaam ... 89 95 — 93,20
500 Dānija» krosa* .... 9640-10030
100 Holfisdst galds?! . . . 199 63—201,65
10000 Vādj«3 masku ... 2,20 — 2,50
100 Somijai smk&a .... 13,35 - 14.35
100 IganEJias markas ... 1,47—1,53
280 «41 50, 52,—
10000 PsMjas maiss ... 1.65
100 CeehosfsvgfcB «rasa» . . 14,90- 15.85
100 Itālijas Uies 25,00-26,10
Padoaiea tbj. —
10 krieva «elfai rfej 25,50

Zusts (Londonā) par 5 mci tfea
s«lta......... —

Krievijas «dtat» j JļJ, «1 ; .' 0.70) P«» *»-
S/c neatkar. afeBāss 2, 2,10
20 cena b. 6*/<s fcg. biji. fei«Sr.

ķlhi EJESfiS. ...... —
50 sdtalr. 6°/e Rigas jKs, ki.

biedi, ķfis times ....
100 zelta ir. 6/e Rigej pils. ks.

bieds, ķll» almet .... —
Rigas biržas komitejas kotacijas komisijas

priekšsēdētājs A. Kactn.
Zvēr. biržas raāklers Tb. Šummera.

lins bniKas nedēlus pārskats
F* uz 11. apriti 1923. g.

.t i v ā. Uil - s- _ . P a a i v ā. Uti. S.ft Bankas naudas zīmes apgrozībā . 18,197,000 —
,;m,. . 1,613,304 25 Pamata kapitāls . 8000 000 —%^?*S - : . 3-'086 20 Tetffli 9« noguldījumi . ^TSO 50

i, lējumos un mv 42,469,776 90 Valsts rēķini 4,315.886 82
&VSlaleli ' * '? 8 >3I°'°Š} 2o n-J is^°ziti 19,364,389 39

^

Jftrošinājumiem . 6.02U94 82 Citi pasīvi 9)336<272 65

Ji*"" ' ' * ' 78,065,384 99 78,065,384 99

. līdz 11. aprit'» 3. g. apgrozībā izlaistās Latvijas bankas zīmes par Ls. 18,197,000—
|i<'f 'apadsmit miljoni viens simts deviņdesmit septiņi tūkstoši latu)

„ „odroSmātas ar tīru zeltu . . Klg. 200.-
* ftBri «mti kilogramu tīra zelta)
(<1 •„? .- ., ? 225,557 07

11'iv' i simti divdesmit pieci tūkstoši pieci simti piecidesmit septiņiem
dolāriem un septiņi centiem)
/ _ • ; £ 677,977 3/4

(«eši simti septiņdesmit septiņi tūkstoši deviņi simti septiņdesmit sep-
tiņām «nzlu mārciņām, trīs šiliņiem un četriem pensiem)

- 1923. 2- 10. aprija Londonas biržas zelta kursa.

tt*apf"' Padomes priekšsēdētājs: RingoldsKalnings.
Galvenā direktora v.: K. Vanags.

Valdības darbība.
Minlsiftf kabineta s§d@

i $23. g. 12. aprilī.
1. Pieņem noteikumus par ārvalstu

kara kuģu iebraukšanu Latvijas ostas un
uzturēšanos Latvijas teritoriālos ūdeņos
un nolemj tos izsludināt pārvaldes
kārtībā.

2. Apspriež jautājumu par tirdznie-
cības līgumu ar Krieviju.

Rīga.
Rīgas zirgu tirgu,

neparedzētu apstākļu dēļ,_ atliek az vienu
sēdēju vēlāk, kā izsludināts. To notarēs
nevis 26. un 27. aprilī, bet 3. un 4 maijā
š. g. no pulksten 8 rīta līdz pulksten 4
pēc pusdienas.

Pilsētas valdes loceklis
G. Ulmanis.

Sekretārs E. Sokolovskis.

Māksla.
Nacionālais teatrs. Piektdien, 13. ap-

rilī, Rūdolfa Blaumaņa pārgalvīgie joki
,Trīnes grēki" ar A. Bumaņa kom-
ponētam dziesmām un muziķu. Sestdien,
14, aprilī, J. Raiņa „Jāzeps un viņa
brāļi". Svētdien, 15. aprilī, pulksten
2 dienā Andrasa BĶēniņš Dāvids".
Pulksten 7/* vakarā 35. reizi Zelt-
raata dramatizētie «Mērnieku laiki
Slatavā". — Uz V. Damberga komē-
diju „Mēs viņu gūstīsim" pirm-
izrādi 18.aprilī bijetes jau dabūjamas.

Jaunās valstis.
Igaunija.

Igaunijas finansu jautājumi.

Igaunijas finansu, tirdzniecības un rūp-
niecības ministrs V e st e 1 s sarunā ar
,Pāewaleht" līdzstrādnieku paskaidrojis
dažus jautājumus, kas attiecas uz Igau-
nijas finansēm. Visvairāk pārrunāts
naudas reformas jautājums. Domājams,
ka naudas reformas projektu jau šogad
iesniegs parlamenta apstiprināšanai. Lie-
kas, ka par naudas vienību pieņems
franku, jo kaimiņu valstīs — Latvijā un
Somijā — naudas reformai par pamatu
ņemts franks. Sakarā ar naudas reformu
grib grozīt arī Igauņu bankas statūtus,
lai visas valsts emisijas varētu pārvest
uz Igauņu banku. Emisijas tiesības no-
kārtos ar attiecīgu likumu. Valstskasē
paliks tikai tā sauktā maiņas nauda.
Igauņu bankas emisijas nodrošinās ar
attiecīgiem zelta krājumiem. Valsts ne-
grib izlaist apgrozība daudz naudas.
Patlaban apgrozībā ir apmēram 4,5 mil-
jarda marku, kapec jauna emisija tik
drīz nav paredzama. Igauņu markas
kurss, ar zeltu salīdzinot, ir stabils, un
drīzāk paredzama markas kursa celšanas
nekā krišana. Oficiāli igauņu marku
kotē Rīgas un Helziņforsas biržās, bet
igauņu marku ņem pretī visas pazīsta-
mākās bankas Berlinē, Parīzē, Londona,
Stokholmā un arī vēl citur. Igaunija
jau iesākusi priekšdarbus Baltijas valstu
finansu konferences sasaukšanai, ko tai
uzdeva nesen Helziņforsa noturēta Baltijas
valstu saimnieciskā konference. Ja nera-
dīsies negaidīti šķēršļi, tad finansu_ kon-
ference varēs notikt jau maija beigas vai
jūnija sākumā. Par konferences svarīgāko
uzdevumu uzskatamas pārrunas par banku
kopdarbību, jo, bez šaubām, Baltijas
valstu valstsbankam jānodibina cieši
savstarpēji sakari. Igaunijas finansu
ministrs atrod par vajadzīgu, ka arī ar
krievu valstibanku jāievada sakari.

Telegramas.
(Latvijas taiagraia aģentēm inemja tele£nutm}

Londonā, 12. aprilī. No Vašiņto-
nas ziņo, ka amerikāņu drošibas policijai
izdevies atklāt plašu komunistu sazvēre-
stību, kuras mērķis bijis gāst pastāvošo
valdību. Līdz šimapcietinātas 7 personas.

Literatūra.
Deutschlands Uflrtschaftslage unter

den Nachwirkungen des Weltkrieges.
Unter Verwendung von aratlichem Ma-
terial zusammengestellt im Statistischen
Reichsamt Berlin im Mārz 1923.

Orlson Svēts Mardens. Pareizas do-
māšanas panfikuml. Izdevusi Akc. Sab.
J. A. Kukurs, Rīgā.

Redaktcsrt' M Sro«s.

šim numuram 12 lapas puses.



Paziņojums.
Finansu ministrs 1923. g. 6. aprīli,

apstiprinājis
Arējās tirdzniecības akciju sa-

biedrības statūtus.
Saskaņā ar statūtiem, sabiedrības dibi-
nāšanas mērķi ir: tirdzniecība, preču
transports pa ūdens, zemes un dzelzs-
ceļiem kā ari ar gaisa satiksmes
līdzekļiem; noliktavu ierīkošana un uz-
turēšana līdz ar tiesību izdot ieķīlāšanas
apliecības vai ari bez tās ; komisija preču
pirkšanā un pārdošanā , preču apdroši-
nāšana Latvijas apdr. iestādes; aiz-
devumu izsniegšana pret precēm, no-
muitošana, inkasso un citas ar precēm
saistītas operācijas.

Sabiedrības dibinātāji ir:
1) Konst. Beldaus, Ķeizardārza ielā 7/13.
2) Hanijs Rozīts, Rīgā, Nikolaja ielā 69a.
3) Jēkabs Snlķers, Rīga, Bērzu ielā 4.
4) Emils Mauriņš, Rīgā, Stabu ielā 13.
5) Ādolfs Alberts, Rīgā, imperial viesn.

Sabiedrības akciju kapitāls noteikts uz
50.000 latu un sadaļas 200 akcijas
a 250 latu. Valdes sēdeklis atrodas Rīgā.
Tirdzn.u.b.nod. priekšn. A. Kacens.

Revidents A. Zalpeters.

Smiltenes pilsētas
Baoaidn lifiitiiknL
/Pieņemti Smiltenes pilsētas domes sēde
21 marta 1923. g. un apstiprināti no
iekšlietu ministrijas 4. aprilī 1923. g.)

I. Būvatļauja.
§ 1. Pirms būvdarbu sākšanas pie

farnbuvēm un pārbūvēm vajadzīga pil-
sētas valdes atļauja.

§ 2. Par gruntsgabalu skaitās kvar-
tāla daļa, kuras robežas un laukums
atzīmēts apstiprinātā pilsētas plāna un
gruntsgabalu apraksta. Giuntsgabalu ap-
vienošana un sadalīšana šo pastāvošo
kvartālu robežās ir pielaižama tikai ar
plsētas valdes atļauju. Jaumedalamo
gruntsgabalu robežai gar ielu jabut vis-
maz 25 m. garai un viņa laukumiem un
iormai jābūt tādiem, ka to iespējams
apbūvēt, saskaņā ar šiem obligatoriskiem
noteikumiem.

§ 3. Dēļ būvatļaujas pilsētas valdei
sekošā kārtā iesniedzami projekti apsti-
prināšanai :

a) attiecībā uz visām dzīvojamām un
blakus ēkām, kuras atrodas buvlaidā un
visam dzīvojamām ekam pagalma jā-
iesniedz situācijas plāns, iezīmējot esošas
nn projektētās būves mērogā 1:1000 un
ieklājot jaunbūves ar sevišķu krāsu, bet
ēkas plānus, viņas griezumu un ielas
fasādi mērogā 1:100.

b) Attiecībā uz visām saimniecības
ēkām pagalmā pagaidām var tik iesniegt
situācijas plānu mērogā 1:1000 un ēkas
pienu mērogā 1 i 100, bez ēkas fasādes
un griezuma.

Piezīme: pilsētas valdes atļauja
vajadzīga ari aku un lielāku zemes darbu
Izvešanai.

Pie sabiedrisko ēku celšanas iekšlietu
ministrijas būvvalde var atļaut atkāp-
šanos no šiem būvnoteikumiem, ja pēc

būvvaldes ieskatiem sabiedriskās inte-
reses to prasa.

II. Būvju izvešanas noteikumi.
§ 4. Smiltenes pilsētas administratīvā

teritorija, kura nozīmēta apbūvei, sada-
līta 3 apbūves joslās:

a) saimniecības centrs,
b) dzīvokļu josla,
c) rūpniecības josla.
Sīs joslas uz klātpielikta pilsētas plāna

apzīmētas katra savā krāsā.
§ 5. Bez apbūvei nozīmētām zemēm,

pilsētas administratīvas robežās ietilpst
neapbūvējami:

a) rezerves gabali,
b) zaļvietas un parki.
Šie gabali uz klātpielikta pilsētas

plāna apzīmēti katrs savā krasa.

III. Saimniecības centrs.
§ 6. Saimniecības centrā nedrīkst ap-

bflvet vairāk par 40°/o no gruntsgabala
laukuma un stūra gruntsgabalos ne
vairāk par 5C°/o no ta.

§ 7. Saimniecības centrā ap tirgus
laukumu (gruntsgabalos J*Ne 7., 10,
11., 12., 13, 18.. 19., 20., 21., 6., 3., 4.,
5., 184., 185., 103., 101) ēkss var celt
ne augstākas par 12 m., sadalot tās ne
vairāk kā 3 stāvos, dzīvokļu vajadzībām
izbūvēto jumta stāvu līdz ieskaitot.
Pārējos gruntsgabalos saimniecības cen-
trā (N»Jfe 12 a, 14., 15., 16., 17., 33.,
34., 35., 36, 37., 38., 39., 50., 51., 52.,
45., 44, 28., 27., 26., 25, 24., 20, 95.,
96., 97., 98., 88.. 89., 80., 170., 166.,
165, 164., 163., 8., 9., 155., 154., 153..
183., 182, 181., 8., 7.) ēkas var celt ne
augstākas par 8., sadalot tās ne vairāk
ka 2 pilnos stāvos; bez tam šinīs
gruntsgabalos pielaižams izbūvēt dzī-
vokļu vsjadzībam bēniņus, bet ne vai-
rāk ka 65°,o no ta laukuma.

Jumta stāvu laukums var tikt izbūvēts
ari pilnīgi, tādā gadījumā viņš uzska-
tams par pilnu stāvu.

Piezīme: a) Ēku augstums tiek
mērots no projektētā ielas līmeņa pie
ēkas ielas puses vida līdz augšējā pilnā
?tava griestu apakšmalai.

Piezīme: b) Stāvu skaita netiek ie-
skaitts pagraba stāvs, kura griestu
apakšmala nav augstāka par 1 m. virs
zemākā ielas līmeņa, mērojot pie ēkas
pamatiem, par apakšstāvā event. ierī-
kojamām nolikšanas telpām.

§ 8. Saimniecības centrā pielaižama
slēgta apbūve, pie kam buvlaidā jaun-
ceļamās būves jāpiebūvē pie esošās kai-
miņa robežas.

IV. Dzīvokļu josla.
§ 9. Dzīvokļu joslā var apbūvēt līdz

2G'/o no gruntsgabala laukuma un stūra
gruntsgabalos līdz 30°/o.

§ 10. Dzīvokļu joslā ēkas var celt
ne augstākas par 8. m., sadtlot tās ne
vairāk kā 2 stāvos, pie kam apdzīvo-
jamā bēniņu izbūve tiek ieskaitīta kā
stīvs.

§ 11. Dzīvokļa joslā slēgtā apbūve
nav pieļauta.

V. Rūpniecības josla.
§ 12. Iestādes, kuras pie savas dar-

bības rada nevēlamu troksni, gāzes vai
netīrumus, var tikt ierīkotas tikai pil-
sētas plānā apzīmētā rūpniecības joslā.

§ 13. Uz rūpniecības būvēm šie pa-
giidu būvnoteikumt neattiecas. Viņu
celšanai pilsētas va'de var izdot atse-
višķus noteikumus, lai aizargatu iedzī-
votājus no rūpniecības iestāžu ļauniem
iespaidiem. Pie dzīvokļu celšanas rūp-
niecības ;osi? jāievēro dzīvokļa joslas
noteikumi.

VI. Vispārējie techniskie no-
teikumi.

§ 14. Koka būves var būt tikai vien
vai divstāvu, pie kam augstums ne-
drīkst būt lielāks par 8. m. Treša stāvā
virs koka stāva nedrīkst būt apdzīvo-
jamās telpas.

§ 15. Ēkas ar vienu malu jānovieto
uz būvlaidu, pretēja gadījumā tām jāat-
kāpjas uz atstatumu ne mazāku pat
25 m. no tās.

§ 16. Starp eku un kaimiņu grunts-
gabalu robežām jāatstāj vismaz 4 m.
Starp atsevišķām ēkām, ja viņas ir no
koka vismaz atstājami 8 m. un v;'smaz
6 m. ja viņas celtas no ugunsdroša ma-
teriāla.

§ 17. Pie atļautas slēgtas apbūves
ēkas uz kaimiņa gruntsgabala robežas
jāceļ ar pretuguns mūri gar šo robežu.
Bez tam pie visām ēkām uz katriem 25m.
garumā, skaitot gar ēkas asi jāceļ pret
uguns mūris.

§ 18. Pretuguns mūra biezumam plā-
nākā vietā jābūt vismaz 0,25 m. un viņš
jāceļ vismaz 0,30 m. virs jumta, mērojot
perpendikulāri jumta laukumam.

§ 19. Būvju daļām, kuras nav uguns-
drošas jābūt vismaz 25 cm. atstatumā
no dūmu vadiem, skaitot no vada iek-
šējās sienas.

§ 20. Ūdens notekas nedrīkst laist
uz kaimiņa gruntsgabala.

§ 21. Uz katra gruntsgabala jāatstāj
nepbūvets brīvs pagalms vismaz 200 m.
lieluma, kurš nevienā vietā nedrīkst bui
šaurāks par 8 m.

§ 22. Caurbrauktuvei pie slēgtas ap-
būves jābūt no uguns droša materiāla,
vismaz 2,75 m. platumā un 3 m. augst.

§ 23. 2 un 3 stāvu mūra ēkās jā-
ierīko vienas mūra trepes ar ugunsdrošu
pārsegumu, ar kāpieniem pēc formulas
2a-ļ-b=60 cm. (a—kāpšļa augstums ne
vairāk par 18 cm., b—platums).

Tādu trepju pieejamais atstatums no
katras ēkas vietas nedrīkst būt vairāk
par 25 mtr.

§ 24. 2-stāvu koka mijās kuras augšējā
stāvā apdzīvojamais laukums ir lietāks
par 100 m, saskaņā ar 23. § jābūt vis-
maz divām trepēm, kuras var būt no
koka. Šādām trepēm jābūt vismaz
90 cm. platam ar slīpumu ne vairāk par
45° un kāpšļiem pēc form.: 2a-f b=60 cm.
a—kāpšļa augstums, ne vairāk par 20 cm.,
b—platums.

VII. Sanitārie noteikumi.
§ 25. Dzīvojamām un darba telpām,

kuras notiek cilvēka ilgstoša uzturēšanās
jābūt vismaz 2,75 m. augstām un viņām
jābūt tieši apgaismotam uz ārieni.

§ 26. Grīdas līmenim § 25 minētās
telpas jābūt ne dziļākam kā 50 cm. zem
pieguļošas zemes vidēja līmeņa

§ 27. Uz katra gruntsgabala jāierīko
aka, bet pie diviem kaimiņa gruntsga-
baliem pielaižama arī viena kopīga aka,
ja ta satur pietiekoši daudz ūdeņa un
eiti pieejama.

§ 28. Pilsētas valdei ir tiesība uz
sava rēķina izbūvēt, pārvietot un tīrīt
ūdens novadus privāto gruntsgabalu ro-
bežās, bez ka īpašnieks par to varētu
prasīt kādu atlīdzību.

§ 29 No pilsētas valdes apzīmētos
dabīgos ūdens novadus nedrīkst izlietot
netīrumu novadīšanai

§ 30 Ir aizliegts bez pilsētas valdes
piekrišanas pārvietot jau pastāvošas no
pilsētas valdes apzīmētos ūdens novadus.

§ 31. Pie pilsētas valdes apzīmē-
tiem ūdens novadiem drīkst apbūvēt
gruntsgabalus ne tuvāk ka 1,5 m. no
ta malas.

§ 32. Samazgas un netīrumus ne-
drīkst novadīt uz ielu nedz uz otru
gruntsgabalu. Priekš tiem, kā arī mē-
sliem jāierīko īpašas bedres.

§ 33. Mēslu, samazgu un netīrumu
bedrēm un brīvi stāvošām atejas vietām
jābūt no Ielas un kaimiņa robežām vis-
maz 4 m; priekš vircas un atejas vie-
tām jāierīko cietas bedres ar sienām un
dibenu, kuras nelaiž cauri šķidrumu, ar
cieši piegulšu vāku un viņām jābūt
vismaz 10 m. attāluma no akām.

^
§ 34. Kustoņu mitekļus nedrīkst celt

buvlaidā linijā.
§ 35. Kustoņu mi'ekļus var piebūvēt

pļe apdzīvojamām telpām tikai dzīvokļa
joslā; tādā gadījumā starp dzīvojamām
un kustoņiem nozīmētām telpām jābūt
neapdzīvotai telpai vai cieši celtai šķi-
rošai sienai, bez ailām.

§ 36. Katrs gruntsgabals jāiežogo
Gruntsgabala ipašniekam jāceļ un jāuz-
tur tās žoga pusdaļas, kuras skatoties no
pagalma uz kaimiņa robežu atrodas pa
labai rokai.

§ 37. Gruntsgabalu daļa starp buv-
laidā līniju un ielas malu nevar tikt ap-
būvēja un nekādas ēkas daļas nedrīkst
uz tas airasties. Viņa nozīmēta priekš
dārzu ietīkošanss.

Piezīme: Uz klātpielikta plāna ar
zaļu žrafeti gruntsgabalu priekšdārzi. Ar
sarkanu krāsu žrafeti priekšdārzi, kurus
pagaidām var ierīkot uz ielas teritorijas.

§ 38. Ielas teritorijas daļa, kura pa-
redzēta ielu turpmākai paplašināšanai
p'ojektā īpaši apzīmētās vietās nodo-
dama pierobežu grcntsgababalu turētāju
pagaidu bezmaksas lietošanā, prfekš-
darzu ierīkošanai saskaņā ar § 31 un
37.

§39. Prlekšdarzu žogiem gar ielām
jābūt caurredzamiem >un viņu augstumu
noteic pilsētas valde.

§ 40. Katram gruntsgabalu īpašnie-
kam uz ielfls gar gruntsgabalu malu jā-
ieripo un jāuztur kartība trotuāri pēc
pilsētas valdes aizrādījumiem.

§ 41, Pn šo noteikumu nepildīšanu
draud atbildība pēc kriminālsodu likuma.

§ 42. Šie noteikumi stājas spēkā 14
dienas pēc to publicēšanas „Valdības
Vēatnesī*.

Smiltenes pilsētas galva P. Paeglis.
Sekretārs P. G u b a t s.

lliSB SMMML
Kara tiesa,

pamatodamās uz sava rīcības sēdes lē-
mumu, izbeidz bij. 2. Atsevišķā eskadrona
kareivja Eduarda Matīsa d. Tētes
(ai. Tāhe) meklēšanu (.Vaid. Vēstai.'
J* 16, 1923. g.)

10. aprilī 1923. g.
Kara tiesas priekšsēdētājs pulkv.-leitn.

F. Birkenšteins.
Sekretārs k. ier. A. Rumpe.

līgas apgabali 3. civilnodaļa,
«skaņā ar civ. proc. lik. 1958. p. ar šo
jasžņo, ka 24. aprīli 1923. g. minētas
iedaļas atklātā tiesas sēdē nolasīs
22. jūnijā 1920. g., Skultes pagastā
mirušā Mežgaiļu mājas īpašnieka Hārtiņe
Snlķera sevstarp. testamentu.

Rīgā, 11. aprilī 1923. g. L. J* 1740
Priekšsēd. v. A. V e i d n e i s.

Sekretāra A. Kslvs.

^igas apgabali 3. civilnodaļa,
taskaņa ar clv. piee. Hk 1958. p. ar
to pailgo, ka 24. aprilī 1923. g., sfaētSs
iedaļas atklātā tiesas sēdē no'.asis
19. janvāri 1917. g., Tukumā, mirušās
Luīzes Valter, dzim. Rimkevieč notar.
testamentu.

Rigā, 11. aprilī 1923. g. L. J* 1904
Priekšsēdētāja v. A. V e i d n e r s.

Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnod.
atklātā tiesas sēdē 1923. g. 20. martā
izklausīja centrālas sabiedrības kases
valdes pie Vidzemes vācu palīdzības
biedrības bijušas krāj-aizdevu kases pie
vācu palīdzības biedrības lūgumu dēļ
obligāciju atzīšanas par zudušām, no-
lēma:

1) atzīt par iznīcinātām sekošas sešas
(6) obligācijas: a) par 3,000 r., apstipri-
nātu 1912. g. 4. jūlija zem J* 2038. uz
Kārļam Hcinricham Kārļa d. Bruggenam
pļederaša nekustama īpašuma Rīgas pil-
sēta, 4. hlp. iec. zem zemes grāmatu
reģ. J* 2193, izd. Reinholdam Reinholda
d. Borchertam par labu, kāda obligācija
ir pārgājusi uz Hermani Kārļa dēlu
Kampe, kā blankocesionaru, kurš viņu ir
«dējis blanko; b) par 25,800 r., apstip-
rinātu 1913. g. 15. martā zem Ws 207,
uz Georgam Johana d. šattem, piede-
roša nekustama īpašuma Ādažu muižas
zemnieku zemes .Bulduru' mājām, Rī-
gas apr., zem zemes grāmatu reģistra
J* 2991, izd. Edei Bu?a ov, ^Fridricham
Bozarov un Jānim Buzaiov par labu,
kuri minēto obligāciju ir cedējuši blanko;
c) par 5,000 r., apstiprinātu 1911. gada
13. jūlijā zem N° 253, uz Kārļam Vil-
helmam Aleksandra d. Smidtam piede-
roša nekustama īpašuma Salas muižas
zemes gruntsgabalu >6 XX1M , Rīgas
patrimonialapgabalā, ta sauktā .Aapark"
zem zemes grāmatu reģ. J* 2344, izd
Vilhelmam Vilhelma d. Heldam perlabu, kurš viņu ir cedējis blanko; d) par
4,000 r., apstiprinātu 1912. g. 20. de-
cembrī zem J* 648, uz ta paša neku-
stama īpašuma un tam pašam Heldsm
par labu, kurš viņu ir cedējis blanko;
e) par 2,500 r„ apstiprinātu 1913. gada
28. jūnijā zem Ks 294, uz ta paša ne-
kustama jpašuma, izd. Vilhelrrinei Ma-tildei Kārļa m. Petkevitc, dzim. Melle
par labu; f) par 3,800 r., apstiprinātu
1915. g. 15. janvāri zem Nš 6, uz ta
paša nekustama īpašuma, izd. Vilhelmam
Vilhelma d. Heldam par labu, kuišvinu
ir cedējis blanko;

2) izdot lūdzējai šī lēmuma norakstu
iesniegšanai Rigas-Valmieras zemes grā-
matu nodaļā min. obligāciju dublikātu
izdabūšanai:

3) šo lēmumu publicēt civ. proc. lik.2086. p. paredzētā kārtībā.
Rīgā, 23. martā 1923. g. M 562

Priekšsēd. v. A. B1 u m e n t a 1s.
____^ Sekretārs A. K a 1v e.

Iespiests valsts tipogrāfijā.

Jelgavas apgabaltiesa
pamatojoties uz clv. tles. kārt. 1958. p.,
paziņo, ka šis tiesas sēde ša gada
26. aprilī attaisīs un nolasīs 21. oktobrī
1921. g., mirušā Otto Steinberga testam.

Jelgavā, 11. aprilī 1923. g.
Priekšsēdētāja v. A. Lauke.

Sekretārs A. Veidenbergs

Manga "
paalSl^S'

„. Mrdos>
P'mgi lietojamu „!?*'
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Daugavgrīvas artilērija
izdos torsos mutiskos un rakstiskos

apmēram 400 pudu

svaigas liellopu oalas pīegādāiani
artiilerijas vajadzībām no 1. maija līdz
31. augustam 1923. g. Gaļa piegādāj.
artilērijas noliktava Mangalsalā (brauciens
līdz Augsburga kuģīšu piestānei .Krāns*)
Daugavgrīvas artilērijas saimniecības
daļā 20 apriH s. g., pulkst. 10 no rīta.

Lūgumi dēļ pielaišanas mutiskos tor-
gos. nomaksāti ar attiecīgu zīmognodokli,
iesniedzami torgu komisijai torgu dienā
pirms torgu atklāšanas. Rakstiski pie-
dāvājumi, tāpat nomaksāti ar zīmog-
nodokli, slēgtas aploksnēs ar uzrakstu:
.Uz gaļas torgiem 20. aprilī S. g.'.
iesniedzami Daugavgrīvas artilērijas
saimniecības daļai līdz 20. aprīli i. g.
pulksten 10 rītā.

Torgu dalībniekiem pirms torgu at-
klāšanas jāiemaksā 1 Ls drošības naudas
no puda uz piegādājamo gaļas daudzumu.

Gaļas kondīcijas un sīkākus torgu no-
teikumus izsniedz Daugavgrīvas artiler.
saimniecības daļa, darbdienās no pīkst.
9—15. i

Daugavgrīvas artil. saimn. priekšn.
v. i., kapteinis VIļums.

Darbvedis, kara lej. (paraksts).

Sabiedrība „Jļgj
pie Latvijas rflpnlalcu un amat-

^

jfld!RiWēlnļBi!«!
3. maija 1923.8., P«J* £»»
Todlebena bulvāra *<J- . K f-
rūpn. un amatn *>v tej

^š. g. pilnā sapulce 'er07 5t8iJ $
izlemšanai nebija P»«<i">"

§ 54 biedru skats. M

«> ^"ffk Ofi
4 Budžets 1923. g- jba jtb^
5) Veikalu turpmāka «rDi i

6) Vēlēšanas. . tntim\ un «JJ
7 Priekš ikuml, ]WVpjda*
' 2 —— . .

Allažu pagasta m
paziņo, ka sestdien . 2t. aprilī ffii
pulksten 2 diena, ļ

atklāts mazHšii
izdos pagasta nespējniekumiļ i
pie tās kūts, malkas šķilai ,

pirts būvju darbus.
Būvuzņēmēji, kiri vēlētos šos ta

uzņemties, tiek lūgti iera.
pagasta namā noteiktā stundā, dēļ«
saņemšanas.

Saņēmējam jiīemaksā 10.00* ii ļ
drošības naudas. — Pie solīšanai i
piedalīties tie, kuri iepriekš imh
2.000 rbļ. Šī zuma tūliņ pēc no» >
tiks atmaksāta.

Allažos, 9 aprilī 1973. g. *j
Pagasta priekšsēdētājs K. Kiļ«ļH

Darbvedis B. Slaidi?!

ilgas apgabaltiesas Iii. iei. tiesasprisiau
S. Terpilovskis paziņo, ka š. g.
26. apriSI, pulksten 10 tītā, Rīgā, lielā
Maskavas ielā Ms 150, dzirnavas un
bodē, bet pulksten 10*/s rilā, Rīgā, lielā
Maskavas ielā Ns 239, setā — pārdos
3āņa Bērziņa kustamo mantu, sastā-
vošu no elektriskiem motoriem, dzirnavu
akmeņiem, raspuskas, ķēves, veikala
buletes, galda svariem ar bumbām, šāļa
malkas, baļķiem un cit, un novērtētu
par 100,850 rbļ.

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

Tiesu pristavs S. Terpilovskis.
III llllll n—imnniiiiiiMiiiiiiimi

Jelgavas pilsētas miertiesnesis,
saskaņā ar savu š. g. 22. martā lēmumu
paziņo, ka pēc 13. novembrī 1922 g.
Jelgava, mir. Emīlijas Zelmas Mtsrijas
Ingus m. Ķēniņ atklājies mantojums un
uzaicina visas personas, kam būtu kādas
pāasibss uz šo mantojumu, ka manti-
niekiem, tegatariem, fideikomisariem,
kreditoriem un t. i., pieteikt šīs prasī-
bas, vai tiesības šai tiesai sešu mē-
nešu laikā, skaitot no šī sludin. izsludin.
dienas .Vaid. Vēsta.".

Termiņā nepieteiktas prasības, vai
tiesības neievēros.

Jelgavā, 27. martā 1923 g.
Jelgavas pils, miertiesu. M. Karps.

Rīgas 11. iec. miertiesnesis,
saskaņā ar civ. proc. !ik. 146032-. p. p.
un vietējo civillik. 3522. un 3523. p.p.
paziņo, ka Arturs de ChelJ iemaksājis
Georgam Juņevlčam par labu, uz aiz-
devuma līguma pamata 1913. g, oktobra
mēneša, Latvijas bankā, Rīgas 11. iec
miertiesneša depozīta simtu četrdesmit
četrus latus un uzaicina Georga Juņe-
viču _ ierasties miertiesā, saņemt augšā
minēto sumu 1 mēneša laikā ro sludin.
iespiešanas dienas .Vaid. Vēstn ".

Rīgā, 28. martā 1923. g. NŠ 285.
Miertiesnesis Lemke.

Rīgas 10. iec. miertiesnesis,
sasksņā ar savu lēmi mu 24. martā š.g.
uz civ. ties. lik. 2011., 2012., 2019. un
2079. p.p. pamata, uzaicina 27. augustā
1922. g., Rīgā mir. Mārtiņa Jura dēla
Skrodera likumīgos mantiniekus, lega-
tarus, iideikomisarus, kreditorus un t. t,
pieteikties pie min. miertiesneša Rīgā,
Andreja ielā .* 1, sešu mēnešu laikā,
skaitot no šī sludinājuma iespieš. dienas
.Vaid. Vēstn.'.

Ja min. personas savas tiesības augša
minētā laika nepieteiks, tad viņas tiks
atzītas ka šīs tiesības zaudējušas.

Miert'-ēsnesis (paraksts).

"PŠternfeiii/ļ^;^
dara zināmu, ka 2. maija J.,, j12 diena, pag. padome, pa ^

E
telpas, atdos m

iāissli
Pēternleku pamatskolas j,u.

1 blakus ēkas

b&iires darbus.
Tuvākas z'ņss kanclejā, katra tu

dien. Zsiogs vajadzīgs uz lO .Md.
10. aprilī 1923. g. ««j

Priekšsēdētājs F. Eltt
Darbvedis (pa'ļbi

Piektdien. 13. *9**ft.

m re»*' *Sestdien, 14-aP""' ' a V<$,
Jfi*ep* «" %

Svē tdien, 15. *Pf
^^Zfitniņsf^Pulksten M? ļa0t

atmatāiii
kafaspekam nevajadzīgas 2!svarus, svaru bumbas eSPiederumus, mo UJ JJMJim p.ederumus u. t t. *

Mantas apskatāmas, š «
23 «ml, galvenā artilērija? ,JjKctlern iela M 4 no ^"Jļ

ai idtt imdiii.
ValteranRapas

akc. sab.

kaitēja pilna sapulce
sestdien, 28 aprll! š. g., pīkst. 7
vakara, Teātra Ielā 11.

Dienas kārtība:
1) Sapulces darbinieku vēlēšanas.
2) Gada pārskats par 1922. g. darbību

revīzijas komisijas ziņojumi un
peļņas sadalīšana.

3) Budže s un darba plāns uz 1923.g.
4) Nekustama īpašuma iegūšana.
5) Priekšlikumi un ziņojumi.
6) Vēlēšanas. Padome.

iii «iii
Piltirt-Zini lifāi-*

biedrības ii*h*
data vispārībai zināmu, ka mi**"

biedrība

tiek likvidēt
un szaicina personai »"* %
laikā no a» d"Vffll»
rēķinus, attiecībā uz šo «t*«

Likvidaci a8k£5



IDzelzsceļu virsvalde.
. ar pastāvošiem noteikumiem, dara zināmu, ka apakšā minētās stacijās glabājas sekošas nepieprasītas un noteiktā laikā no

r īpašniekiem neizņemtas preces, bagāža un atrastas mantas, kuras tiks pārdotas atklātā ūtrupē pēcstāvošā kārtā:
-̂r^ *^ m„„-k?«„„» l,ā mž; Nbsutīša- -a '

<7 i Nosūtīšanas is« ...-ir a <» c„„.„ * .?m „*—«• ,«» o"*i:i=£Jit'|
. s;, cl —.j»; diena ,—
ļ g? ^^_____ -— j p— !2

Skrīveri ļ Rīga 1. ' 37505i 9./Xl. 1 29
L'epaja ? ļ 17235! 7 /X1I. 1 35

! Stende . ļ 342?! 14.X1I. I 9, Basaza. v Livani , ; 700161 8./11. 1 17Cesvaine , 39923i 20.ļU.14Jelgava , ; 25710i 24./I1. l 12i
I

l Rokas bagāža.

1 čemodāns, nodots Rīgas I. stacijā zem birkas X? 267303. 1922. g. 19. oktobri, :
... »g 398, ar sekošam mantām: 1 tepiķis, 1 apakšiaļļa, 7 krekli, 4 apakšbikses,

0 dvieli 4 p. zeķes, 1 šalle, 2 cimdi, 1 bante, 1 spilvena drēbe 10 kabatas lakatiņi,
1 nikela galda pulkstens, 1 jaka, 1 palags, 2 zalvjetes, 3 siev. krekli, 4 siev. apakš- i -
svārki, 2 priekšauti, 1 spogulītis, 2 birstes, 1 šķērītes un 1 spilventi ņš.

1 čemodāns, nodots Rīgas 1. stacijā zem birkas Nē 279164, 1922. g. 22. oktobrī, I -
akls J* 399. ar sekošam mantām: 1 kulīte un 1 kastīte sērkociņu.

1 aizsainis, nodots Rīgas I. stacijā zem birkas Jfe 268624, 1922. g. 27. oktobrī, ļ
: akts _nfs 407, ar sekošam mantām: 1 bikses, 1 svārki un I spilvenu drēbe. j e

1 maisiņš, nodots Rīgas 1. stacijā zem birkas ,\* 268772, 1922. g. 28. oktobri, !
' akts)* 408 ar sekošam mantām: 3 šlipses, 2 apkaklītes, 1 krūts, l kastīte ar knopēm, i o
ļ 1 josta, 1 p. pastalas, 4 p. zeķes, 2 cimdi, 1 cepure un 2 klgr. vecas lupatas.

"
0 1 maiss ar pluču vilnu, nodots Rīgas 1. stacijā zem birkas Ns 269509, 1922 g. 1

31. oktobri, akts « 4:5. c

1 somiņa, nodota RīgasJ. stacijā zem birkas Ks 272237, 1922. g. 15. novembrī, °
i akts J* 445, ar sekošam mantām: 4 zeķes, 1 blnze, 1 bikses, 1 irencis, 1 apakšbikses, —

2 krekli,-2 dvieļi, 3 kabatas lakatiņi, 3 apkaklītes, 2 krūtis un 2 aproces. M
1 kastīte, nodota Rīgas I. stacijā zem birkas ,V? 287922, 1922. g. 28. decembri, ^1 akts M 6, ar sekošam mantām: 15 kastītes sērkociņu, 3 kastītes sacharina, 1 āmuriņš,

0 1 šķiltavas, 1 nazis, 2 lubiņas līmes, 1 siksna, 13 burtnīcas, 20 gabaliņi ūdens krāsas, ~
4 zeķes, 24 knopes, 2 spolītes diega, 1 gab. ziepes, 7 zīmuļi, 1 spalvas kāts, 24 ada- 3

?i tinas, 3 pudelītes lakas, l kabatas fotogrāfa aparāts, 1 tūbiņa plākstera, 5 lampiņas, ļ
1 'spogulis un 1 metāla pulksteņa ķēde. ļ a-

2 slidas un 2 šņorkurpes, vīriešu, nodotas Rīgas 1. stacijā zem birkas X» 296419, !
M 19-23. g. 28. janvārī, akts Hi 61. j bĪ

Atrastas mantas, .
co
CM i

4 kalošas, 1 lakats, 1 krūzīte, 1 kulīte, 1 paciņa ar žurnāliem, 3 spieķi, 1 pus- 2 t
p ļ kažociņš, 12 lakatiņi, 1 kurpe, 1 maiss, 1 jostiņa ar sprādzi, 6 apkakles, 1 nazis, ļ

I 1 pindzelīfe, 1 paciņa matu smēres, 1 smies sarga kāts, 1 lietus sargs, — atrastas ļ
Rīgas I. stacijā laikā 110 14. okt. līdz 29. okt. 1922. g., akts >k 406.

1 sainis ar 2 krekliem, 1 dvieli un 1 zeķi, 2 cepures, 1 kieklis, 1 dvielis, !
1 maisiņš, 8 cimdi, 1 lakatiņš, 2 kalošas, 2 zeķes, 1 čuguna mašīnu daļa, 1 šalle, ļ ""

tt I mētelis, 1 lietus sargs, 1 pusmētelis, 1 spieķis, — atrastas Rīgas I. stacijā laika no ļ «
" \ i nov. līdz 21.-nov. 1522. g.. akts JM» '139.

E
1 tukšs naudas maks, '1 maiss, 1 virve,, 1 platmale, 1 čuguna rats, 4 kalošas,

1 lakats, 1 šalle, 1 bašliks, 1 lakstiņš, 2 pastalas, 2 zeķes, 1 bašliks, — atrastas Rīgas ļ
1.stac. kika no 22. nov. līdz 6. dec. 3922. g., akts X'<- 458. I 10

1 fotogrāfa aparāts stute, 1 mufe, 2 grāmatas, l šalle, 1 pusstops, 1 somiņa, ;
> 1 bļodiņa, 1 vīle, 1 gabals ziepes, 1 finieru krēsla dibens, 1 lietus sargs, 2 cimdi, 1

1 mēteļi, 1 gultas sega, 1 soma, 1 kreklis, 3 kalošas, 2 spieķi, — atrastas Rīgas 1. st. c
; laika no 8. dec līdz 22. dec. 1922. g., akts M 478. 3

1 galvas spilvens ar drēbi, 4 kalošas, 1 lakats, 1 žakete, 1 kulīte, 2 zābaki,
ļ maisiņš , 1 kurpe, 1 apkakle, 1 portfelis, 1 blūze, 1 platmale, 1 puskažociņš. 1 cepure, rf1 maisiņš ar putnu spalvām, 1 šalle, 2 cimdi, 1 bašliks, 1 spieķis, [ msisiņš bi veļu: | —
2 krekli 1 apakšbikses, 1 palags un 1 dvielis, atrastas Rīgas 1. stacija laika 110 25. dec.

I ? 1922- g līdz 8. janv 1«23. g., akts Nr. 41.
: 1 mētelis, 1 šalle. 3 kalošas, l bašliks, 1 spieķis, 1 tabakas maks, 2 cimdi, ļ

cepure, 1 drāniņa ar 1 stirnas, 1 zaķa un 1 vāveres adiņam, — atrastas Rīgas 1. st.
laika no 10. līdz 24. janv. 1923. g., akts .% 54.

7 cimdi, 2 skārda izkārtnes ar uzrakstu „llģcci ma alus darītava", 1 josta.
* cepures, I spieķis, 1 platmale, 1 nazis, 1 šalle, 1 somiņa ar 1 dvieli un 1 mutautiņu,
1 somiņa, \ maiss ar katliņu, 4 kalošas, 2 kurpes, 1 metāla pulksteņu ķēde, 1 sainis !
« 1 kreklu, ] apakšbiksēm, 4 lakatiņi, 1 ķemme, ) kastīte pūdera un 3_gab. pomades, |

, elektriska lampiņa — kabatas, l šalle, 1 bašliks, 2 maisiņi, 1 lāpsta, 1 kulīte,
' maisiņš luptām, 1 kulīte ar 2 krekliem, 1 vesti un 1 apakšbiksēm, — atrastas

^JJt'gas
1.

staci ja laikā no 27. janv. līdz 18. iebr. 1925. g., akts Nē 65.

I ? \ i i i
Vecgulbene Dzērbene 2862 5./XI. 22. 1 3

Rīga 1 Tukums I. 720:6 , 23./XI. 1 19
7140120./Xl. I 3 12

Skrīveri 77440 6./XH. . 1 28

Purvmale 82200 24./XH. 1 29

, . Rēzekne 1 81493 22./KI1. 1 2 5
S Dundaga Tukums I. 912T 18./XI1. 1 17 ,_

" Bagāža Rīgai Mudona 90230; 27./1.23. 1 4 -
S a' I Vaidava Vecumi 656331 18./I. 1 2; Q

k, Rēzekne I. Zilupe 1 6661! 22./I. 6;
" 6857 23./II. 1 28i

Valmiera Strenči 1' 525 22./1. ļ 6j g
Miķeltornis Dundaga 24318 4./I1 1 24

Rīga 1. Kandava 8S62H 18./H. 0.5| m
Buļļi 65660 20./X.22. 1 M "

, : Daugavpils I. Vecumi 11665 20.,'U-2 3.1 1 12-

*A 5'^«dajumi. (Nos g. i &

, Musikās,^^
UŠina

> - -
' - - i Rīgai Cēsis 63807 27./X. 22. 1 19; l r

Kirin - "!runienti. (Nosūt ' M

W5;?t)
' ' GauJRiSP- ! 31598 30./iX. 1 TU

* «S*-(Nos-i ^ - *»»™*- 2 7?
* *is

'
c ? saņēm'! «**« < »«•-2z ' n ?-

% !.,>«) Qr, gals. saņem. on ,„ sfi ; -
^«katir /M - V • ? Krustpils . ļ 89454 20./X. 2 86ļre

"* ^i lr^a'Sum) Ope . 78695 19./X. 2 4S! ?

ii«iHr-- »^ 1 ™ ^ 5 3°"1Na?a ' Arson > «—i :^-- 3i^' M^'dubl ' lNo«- Kiršman, ,i_ - ļ J ,
'? M*nn Saul ii Rīga pr. I Rēzekne I. 122107 14-/X. 1 9 jg
/N0s.4: koka un dsdzs ^SF , .

ADi 'inkrā a
S!a
^.san.dubl.) i Liepāja . Torņakalns 137043 28./X. ,.1 1 230

,9- dnkn (Nos- ^"ikof ,,m
"Piff rN - V ? Rigal Alūksne 1 598'4 10. X 1

0 Rīgapr. Talsi 1172-14 10./X. 1 103 .

ofl'g. «J «, -.-» S ej.2 Nosutīša- i -o
c > d-„ ? , Nosūtīšanas Ī3 Sr , nac iPh k3 J2 Svars «

,g §^ Precu nosaukums .. Gals stacija : 3? => 13 i "asJeb ll^ S.
āSf o stacija ļ'g * s!atrašanas|klgr,§?
e-.-°" L : g-^ . 1 diena ! ļj5

I I i ļ\
Pakulu maisi. (Nos Janson,

saņ dubl.) ; Rīga I Punduri 1 64390i 30./X. 22. Iii 25
Pakulu maisi(Nos.Zilkalns,saņ. dubl.) , . ; 65529! 3./Xl. 1 10
Piensaimniecības piederumi un

svaru bumbas. (Nos. Latv. ļ
Piens. C. Sav., san. Kuld.

, P- sav) , Stende | 658304./XI. 2 , 21
, Augļu koki. (Nos. Vāgners,

saņ. dubl.) Rīga preču : Strenči ļl 18932i 19.;X. I 1 22
! Sacharins, tabl. (Nos. Leitland,
ļ saņ. Grike) . Rīga I Zilupe 67547 10./XI. 8 ? 287

Saknes, kaltētas. (Nos. Jud-
; man, saņ. dubl.} . . ... ; Rīgapr. , 128031 15./XI. 10 387

Sokolp.de. (Nos. Gempfer, saņ.
ļ Berlinger) ; Rīga I. ļ , ļ 70199 23./XI. 5 246
I Muca, dzelzs. (Nos. 7. Siguld.
1 kājn. pulks, saņ. v-lt Ķiploks) ļ Alūksne Rīga preču 1114838 23./X. 1 33
I Kannas, skārda. (Nos. Joffe, ; ļ
! san. dubl.) 'Jaunkalsnava , , 1112455 12./XI. 2 16

Drātis vecas. (Nos. Levins, I _
j saņ. Teifelbaum) ... . Arciems , . 1I8I902 31 ,'X. 2 56
} Drātis vecas. (Nos. Levins, ; ļ
! saņ. dubl.) _. Pāle . , ;126850 29./X. 1 42

Glaubersāls un ģips. (Nosūt.
Kulpovič, saņ. Helman) . . Tukums I , . 102078 8./XI. 2 ļ 75

: Tukši maisi. (Nos. akc. sab. ļ 1
, ļ Lksport, saņ. dttbi.) . . . Rīga I : Arciems : 69384 20./XI. 1 1 68

?O ! Tukši maisi un skalu kurvji.
?* (Nos. Zilkaln, saņ. dubl.) . i , Rēzekne I ļ 68353 15./XI. 2 ' 14

Miežu putraimi. (Nos. N. Feld-,
m»n, saņ. A. Feldman) . . ;, Auce Torņakalns |l38994 3./Xl. li 13 ™

Maisi, tukši. (Nos. Plūdu izp. \ —
centr. kcm., san. Ķeipenes
pag. valde) ! Rīga preču Skrīveri T36975 3. XII. 1 ! 6

fc-a Dreb«.s, lietotas. (Nos. De-;
"* ļ guts, saņ. dubl.) j Rīga I. , Dzelzava | 786-36 23/XU. 1 27

ļ Čuguna plītēs . ar riņķiem. ;
juškas un šiberi. (Nosūt. °

' fabr. .Vuikan", saņ. dubl.) Aleks. vārti Rēzekne I [161898J 9./Xll. 10 ļ 350 c
: Čuguna «tlējumi. (Nos. iabr. '
ļ „Titanik", san. dubl.) . . . Zasulauks Tukums I [167647, 16./X1J. I 4

M. ļ Skārda burkas. (Nos. Hass- — ,
W msn, saņ. dubļ.) \ Dzelzava Rīgas preču 111840 14./XII. 2 : 25 ~

ļ / 1us kasies, krāsotas. (Nos. ļ
Kirson, saņ. Kfķis) . . . ' Cesvaine . .51186 19./X1I. 5 71

Dzirnavas, r'e kafijas (Nos. | ; c
Kan, saņ. dubl.) . "..._. Krustpils , . 140893 20./Xll. -6 108 „

i Skārda krāsa iepok. (Nosul.
'?? Vecm. pat. b-ba, saņ. Latv. ļ *"

Ak I rūpn. koop.) ļ Vecmuiža , , 1127580 27.:.X1. : 1 ; 111, »
ļ Koka galds. (Nos. Zariņ, saņ. ;

_Savfcskis) Strenči , . 1108203 29./Xl. ii 35 ļ "^
: Vētījama mašina. (Nos. koku I 1 —

] apstr. fabrika, saņ. dubl.) . 1 Rīga preču Vecumi 134340] l./XII. 1 1381 3
ļ Piensaimniecības piedertuni.| :'

(Nos. Lftv.. Pien. C. Sav., . a
« j saņ. dubl.) . . _. . . . . ļ Rīga I. Madona 79885 2./1.23. 1 \ 25i
^^ i Sacharins. (Nos. Bērziņ, san.

dubl.) . ._ . - .' I . Ludza ! 79754 30./XII.2?. 4 1441 ,j
'. Dzelzs izstrādājumi. ("Nosūtīt , i \\

Vestdan, saņ. dubl.) . . . | Rīga preču ļ , 143913 8./1.23. 2 ļ 341 -a
i Sachsrins. (Nos. Valsts ier. 1 j

?! koop., saņ. K ieder) ... 1 Rīga I Zilupe ļ 82564 12./I. 1 i 30 re

i Cukurs, graudu. (Nos. Hir- ļ : M
šovič, saņ. dubl.) ...-. Rīga pr. . 1152341 24./I. 5 I 300;

1 Atsperu ecēšas. (Nos.Bundšucli, i i
i saņ. dubi.) . ļ Rīga pr. Rēzekne I 153073 29./I. 4 242 .
I Tualet ziepes. (Nos. Venus,i c*

Markovif, Plcclīin, saņ. dubl.) : . , Vecumi i i 52 353 24./I. I 38; 2
-« I Kaste papirosu. (Nos' . Storr,
w ssn. Kvogh) Ventspils ļ Rīga preču |1S0937 24./I. 1 i 2-4;

Stikla pvece. (Nos. P. Vitoliņ, i«
' saņ. diibl.) ,.. Pļaviņas . . 181321 12./I. 1 68 _
i Koka muca, tukša. (Nosūtīt.

Riekstiņ, saņ. Šulcs) . . . Veckalsnava „ , i]57370 22./I. 1 38i -
Dzelzs, nclvota, neciņķota, ļ n

neizstrādāta. (Nes. Stāt- ļ
ņimans, san. Kate) ..... Gauja . , ;179283 25./I. 1 | 81 E

! Mieži un auzas. (Nos. un
saņ. Endzels) Ogre . , 1173292 27./I. 2 184ļ

Cigoriņi. (No«. KacneUon un i ^j Abramovič, san. dubl.) . . Liepāja Torņakalns 188363 3./I. 1 57 -"
ļ Vilna. (Nos. Luric, saņ. dubl.) , . 34233 I8./I. 3 571
i Klinģerīšu seklas. (Nes. Mi-

icaa i clielson, srņ. dubl.) . . .. ' . . 172807 18..L 1 18 «=
i Logu stikli. '(Nos. akc. sab. ; _
ļ fstikls", sto. Čukste) . . Riga pr. Strenči 156107 24.'). i 1 ļ 122. '

Virve dzelzs, ' stlepuļu. (Nos.
Valm. apr. vaMe, sarļ. Rok. ; i a
pag. valde) ? Jāņuparks Pāle i 5250i 20, V. 1 131H2 .

tt imm \ Atrastas mantas.

1 maiss: 3 zīda lakati, 7 kabatas drāniņas, 2 apkaklītes, 2 šalles, 1 spolīte
! diega, 2 šlipses, 4 cimdi, 4 zeķes, 3 kulītes, 2 krekli, 1 bikses, 1 gab. melnas vad- ,
1 malas, 2 zābaku stulmji, 2 bārdas naži. 2 kamoliņi dzijas, 1 gab. ziepes, 2 pastalas,

1 kv.'iīte ar 1 zābaku, 2 zeķēm, 1 karoti un 1 nazi, 1 maiss ar 5 maisiem on 2 virvēm, ļ
1 rullis pergamenta papīra, 1 kastīte ar 60 pudelītēm augļu esences, 1 čemodāns, j
1 zābaks, 1 gultas sega, — atrastas Vecgulbenes st, laikā no 3. novembra 1922. g.

I līdz 15. janv. 1923. g
2 tāfeles cinkota skārda un 1 vīle plakana, — atrastas Rīgas pr. st. laika no

2S. nov. 1922. g. līdz 10. iebr. 1923. g.
1 lietus sargs, 2 cimdi, 1 c.-pure, 1 spieķis, — atrastas Krustpils st. iaikā no

12. nov. 1922 g. līdz 12. febr. 1923. g.
1 kurvis: 1 kamzoļa, 3 krekli, 2 dvieļi, 2 cimdi, 2 kāju aptinamie, 1 kastīte ar

ādas gabaliņiem, 2 zīmuļi, 1 rullis rakstāma papīra, l _gab. ziepes, 1 nazis, 1 gabaliņš
ādas, 1 žurnāls, 1 ga'odiņa, 1 kastīte ar kuvēriem, 1 krūzīte, 1 tukša pudelīte, 1 kastīte j
ar zālēm, 1 karote, 1 siksna, — atrastas Rītupes st. 15. nov. 1922. k-

I kanniņa ar putraimiem, 1 finiera čemodāns ar mūrnieku ķelli, 6 krāgiem un
2 apkaklītēm, 1 ciegu kurvītis ar 1 pakulu maisu un 1 krūzīti, 1 cirvis ietīts drēbē, —
atrastfs Kokneses st. laikā no 20. līdz 28. nov. 1922. g.

1 maiss, 1 maisiņš ar cukuru, 1 spilventiņš, 2 cimdi, 2 kalošas, 1 sainis :tr
piltuvēm 1 bundža tabakas izstrādājumi, 1 lakats, — atrastas Zilupes st. laikā no i

I 18. dec. 1922. g. līdz 24. iebr. 1923. g.
2 kurvji, 1 lupata, I soma, — atrastas Rēzeknes 1. st. — 24. dec. 1922. 5.
1 skārda kanna — atrasti Pļaviņās 17. un 31. janv. 1923. g.
1 lietus sargs — atrasts Ķemeru st. 2. janv. 1923. g.
} kaloša — atrasta Alūksnes st. 8. janv. 1923. g.
1 paka: 1 krekls, 1 svārki, 2 birstes un rakstāmu lietu piederumi, — atrastas

1 Val<as st. 9. janv. 1923. g. >



5ī*| „ E ūi% Nosūtīša- „ -o
°* S-- „ . Nosūtīšanas I 'r3«_ nas ieb 5 " Svars g

ļ
B> Pre6u nosaukums

|
Gala stacija L-j ^"^ gj

o.

^" lec -S: , C- ^ > /lipna —'c!n^ | .£, —??* aiena [p

Bagāža. Rīga I. Bauska 7459516./XIL22. 1 4
z

Preces *
o

Linu maisi. (Nos. Kovnot un c

Jantvort, saņ. dubl.) .... Torņakalns : Bēne 90099 25./X. I 6 2
? Linu un džutes maisi. (Nos. ~

m Ozoliņš, saņ. dubl.) ... . Auce 133257 4./XI. 1 30,5 JŽ
J* Pudeļu skalotājs. (Nos. Vol- «•
m lenbergs, saņ. Steffen) . . . . 166558 18./I. 23. 1 13 !g

ļL\ Rokas bagāža \ .

JjJ Skārda konfekšu bundžas . . j Akts Mi 1 Jelgava 281287 4./1. 1 — fg

Ql 4 pakas papīra, 10 gab. kvīšu grāmatiņas, 2 pac. kvīšu grāmatiņas, 10 paciņas 12.
mbj susināmā papīra, 1 šalle, 1 spieķis, 2 zābaki — atrastas Daudzevas st. laikā no 5

12. dec. 1922. g. līdz 29. janv. 1923. g.
iO

1 sainis ar bašliku un 1 lakatu — atrastas Slampes st. 25. dec. 1922. g. ~*
1 spieķis, 2 grāmatas, 1 kurvītis, 1 nazis, 2 lakati, 1 cepure, 1 šalle, 1 kulīte, 3

1 2 birstes, 1 zupura maiss ar 21 kg akmeņu oglēm, 2 paciņas melnas krāsas, 1 pude- ^līte ar glicerīnu un 2 pudelītes, — atrastas Jelgavas st. no 13. janv. līdz 28. februārim "
{ 1923. gadā.
r- i

Bagāža. Liepāja Priekule 16974 20./XI. 22. 1 5
^

Preces. £
Krītiņi, rakstāmie. (Nos. Ik-

m sels, saņ. dubl.) ; Torņkalns ļ Liepāja 135515 12./XII. 1 10 2
m Mašinu daļas. (Nos. Leven- i -^
f" stein, saņ. dubl.) ļ Torņkalns , 6363 27./XI. 22. 1 8 Ķ

?ffl ? ab
f% [ Rokas bagāža. «

^
g, _ 1 sainis: 1 krekls, 1 apakš- , 2
V bikses, 1 bikses, 1 žakete un i "Z

asai 2 zābaki _ , 225967J 17./II. 23. 1 5 5!
ļjļ | 1 skārda mākslīga palma . . . 266656I./III. 1 — S

' "3

Atrastas mantas: e

1 šalle, 1 lakatiņš, 1 jaka, 5 kurpes, 1 somiņa, 1 cimds, 1 kanniņa, 1 lakats, ^j 1 somiņaar 1 spilventiņu, 1 aproce, 1 sainītis ar veļu, 1 bašliks, — atrastas Liepājas —
(,ļ stac. laika no 3*. nov. 1923. g. līdz 3. iebr. 1923. g.

~~7 ~, Rīģal ! Daugavpils I 13412 10./IH.2;!. I 24,5 š
mJ, Grīva . 17384 13./Xl. 4 105 '»

Rīga I , 79207 14./X1I. 1 3 i
JQ Baoaža l " ' 80063 167* 7 2
?35

oagaza. %
^ ^ 80ļ26 ļ6

^
ļ 6

Oi I Daugavpils I i Nicgale 11591 16./11.23. 1 31 g
>? I Rīgai ļ Daugavpils I 912 25./II. 23. 1 14 1*1 Ludze ļ , 26734 18./IL 23. 1 6 i%.
m Preces. <>*
3 >— Dzelzsskarda vāciņi. (Nosūt. ^~

O
Setcen, saņ. dubl.) .... Rīga I ļ Daugavpils I 64061 27./X. 22* 3 48 2

Adatas. (Nos. akc. s. .Indra", =
\ saņ. dubl.) ļ , j Indra 71061 27./XL 1 23 £

•l'l* ) i Nosūtīšanas ļ .. I Š^^Ep*?^
rs >ļ Preču nosaukums Gala stacija g^ g ņas jeD , = » sl,s>s staaja- . %$% *f****mvļ
£3 I - ' o. —^ diena r ? k!g,__

-
^^Kineruss. (Nos. Levins, saņ.

dubl.) ' R'8 ļ Daugavpils I 8o536 24JL
Čuguna zobratu (Nos. sab.

Imanta, saņ. dubL) . . . . Zasulauks ļ . 25141 16,;L .1

w>m Rokas bagāža.

A ļ - 1 maisiņš: 1 paciņa V* raa~rc- tējas, 1 paciņa lļi mārc. kafejas, 1 skārda i -
ST i skārda šķīvis, — nodots Daugavpils I. st. zem birkas Ns 242626, 29 okt iaS2lle-
2 } akts Nš 10. wa 8,
10 1 miglu bilžu luktura korpuss un 1 marmora tāfele ar elektriska srna
Ql voltu uzrādīšanas aparātu — nodoti Daugavpils st. zem birkas Nš 284714 li Sļ? un
?« 1923. g-, akts Nr. 1. iet)n«'ī

em Atrastas mantas.

gļ± 1 ādas josta — atrasta Eglaines st. 6. nov. 1922. g.
1 šalle, 1 grāmata, 2 burtnīcas, 1 mufe, 2 kulītes, 2 cimdi, 2 kalošas 11

āda, 1 spilvens ar drebi, 1 pusmētelis, I ādas portfelis, — atrastas Dau^avnik' *t* ^
laikā no 6. nov. 1922. g. līdz 25. janv. 1923. g. B pus «*W

Bagāža. Rīgai i Ventspils 84157J 27./1.23. I lļ ļj

%ā Preces.
*S čuguna krāsns. (Nos. Leven-
42 j stein, saņ. dubl.) Rīgapr. ļ Ventspils 134421 ļ7./XIL22. \ 9
o>
O Atrastas mantas.

1 zaķu āda un 1 pastalu āda — atrastas Ventspils st. 15. dec. 1922. g.

Sr ! Atrastas mantas.

« i 2 gab. akmeņu ruļļi šoseju gludināšanai — uzglabājas no 1919. g.

sa. | Atrastas mantas.
O) i

JSJ ļ 3 gab. akmeņu ruļļi šoseju gludināšanai — uzglabājas no 1919. g.

Piezīme^ Ja pirmā ūtrupē minētās mantas netiktu pārdotas, tad tās tiks pārdota
otrā ūtiupē sekošas dienās:

23. maijā 1923. g. pulksten 10 no rīta Rīgā I.
24. , 1923. , » 10 . „ Rīga preču.
24. , 1923. , . 10 , . Jelgavā.
24. , 1923. . , 10 , , Liepājā.
24. , 1923. , , 10 , „ Daugavpilī.
24. „ 1923. . , 10 , , Ventspilī.
24. , 1923. , , 10 „ „ Zilupē.
24. , 1923. , , 10 , , Trepē.

Dzelzsceļu virsvalde.

Latviešu akciju banka.
Rīgā, Kaļķu ielā 3/5.

Gada pārskats par 1922. g.
Pe|ņas un zaudējumu konts par «922. g.

Debets. R. K K r e d i t s. R. K
Tekoši izdevumi .... 1,487,475.79 Saņemtas rentes .... 1,847,015.40
Samaksātas rentes .... 795,280.71 . komisijas . . . 412,642.84
Norakstīti: . kursa starpība . 690,955.45

10°/o no akciju izgatavo- Nekuttama īpašum» eks-
š?nas izdevumiem . 11,097.45 ploatacijas ieņēmumi . 282,192.75

10°/o no kuktama īpaš. Atmaksāti norakstījumi . 2,444.95
vērjīa. par v/amoitiz. 35,000.— Peļņas atlikums no l§21. g. 30,978.94

Protestēti vekseļi . . . 86,992 — Ieņēmumi par tērauda kam-
Tīra peļņa par 1922. g. . 853,084 38 bari . 2,700.—

3,268.930.33 ļ 3.268,930 33

Bilance 31. decembri 1922. g.
Aktīvs. R. K. ' Pasivs. R. K.

£.se„ _;. , • • • • f'^H?^21 Kustama īpašuma dilšanas
Tekošs rēķins Latv. banka 1,700,816.— fon(j8 35 000
Vērtspapīrii piederoši bankai 178,107.85 N-kustama ' īpašuia '

dil-
Vekseļu diskonts .... 12,496,731.- šanas fonds 50,000.-Proteste i vekseļi . . . 8.- Akciju kapitāls 5,000,000.-
Spec. tek. reķ. _.on call«: „^Noguld.: a) uz tekoša rēķina 14,917,598.41

a) pret vērtspapīriem 294,364.- b) ^ nenot> ,^i(209,789.88b).pret precēm . . . 515.080.- vekseļu rediskonts:Korespondenti: .Loro« . . 2,376,298,60 a) Evijas bankā . . 3,021,921.70
.. . .Nostro 2,886,602.93 b) Krievu valstsbankā 333,803.88
Akciju izgatavošanas izde- c) . privat kredit-
T vum! ? 35?»25 iestādēs .... 27,14461Ārzemju valūta

^
898,052.90 ,Qn call« pret vekseļiem

Nekustams īpašums .. . 2,500,000.- Krievu valstbankā .. . 356,901.35
Kustams īpašums .... 350,000— Korespondenti: .Loro" . . 2,679,460.33
Iekasējamas rentes . . . 93,435.— Nostro" 93309
Izdevumi par 1923 g. . . 27,408.- Nodokļi ... '.....' 28,914.37
Nekustama īpašuma eks- Rentes par 1923. g. . . . 188,579.11

ptoatacijas izdevumi par Nama parldi 70,000.—
'^23. g 2u0,000— Nekustama īpašuma eks-

ploitacijas ieņēmum par
1923. g 200 —

Neizmaksāta dividende . 34.356 —
Neizmaksāti transterti . . 100—
Maksājamas noguldīj. °/o°/o 160,324.43
Tīra peļņa par 1922. g. . 853,084.38

28,967,961.54 28,967,961.54

Pēc akcionāru generai-sapulces lēmuma 7. aprilī 1923. g. dividendei pie-
spriesti 8/o, tas ir L. Rbļ. 200.— no akcijas, kurus izmaksās bankas kase sākot
11. aprilī 1923. g. Valde.
??lllilllllll II IIIIMIiIIjI III IMIIHIIHIII III—

Rīgas ielas Istoi banka
ar šo paziņo, ka sekoša noguldījumu
zīme uz

Sofijas Engeihurdt kundzes vārda
zem Ni> 29417 no 6. marta 1912. g par
16.000 rbļ. ir pieteikta par pazudušu,
kādēļ, uz Rīgas pilsētas diskonto bankas
statūtu § 34 pamata ar šo tiek izsludi-
nāta par nederīgu.

Jelgavas apgabaltiesa,
pamatodamās uz savu S. g. 17. maita
nolēmumu, dara zināmu vispārībai, ka
parāds pēc obligācijas par 1150 c. rbļ.,
kotob. 1882. g. 15. martā zem Ns 117
uz Jaunjelgavas apr., Lindes pagasta
.Slaidenu' mājām zem hļp. J* 670, —
atzīts par samaksātu un lūdzējai, valsts
zemes ban., dota tiesība prasīt ša parāda
dzēšanu zemes grāmatās.

Jelgavā,22. martā 1923. g. LNŠ145/23
Priekšsēdētāja v. T. Zvejnieks.

Sekretārs A. Veidenbergs.

Liepājas apgabaltiesa,
saskaņā ar savu lēmumu 1. martā
1923. g. uz Liepājas latviešu biedrības
lūgumu uz civ. proc. lik. 2083.
un _ 2084. p. p. uzaicina obligācijas
turētāju, kutas izdotas par 1) 4000 r.
pirmvārtības lielumā, tagad skaitīs at-
likumā 3400 rbļ, 2) 1000 rbļ. un 3)
4000 rbļ. uz 1) Eliasa Salomona d.
So'omonoviča, pārgājušas Chaima Hirša
d. Meidena īpašumā,2) Mozesa Markusa
Ābrahama d Jakobsona un blanko ce-
deta un 31 Erasta Etn^ta d. Kļaviņa
vārda un 1) 1909. g. 20. jūnijā zem
žurn. >& 547, 2) 1910. g. 8. decembri
zem 2ura, N° 1403 un 3) 1911. gadā
16. lebruatī zem žurn. Ns 162 nostipri-
nātas uz Liepājas latviešu biedr. piederos
nekustamas mantas Liepājā zem krep.
N» 50, — sešu mēneša laika,
skaitot no sludinājuma iespiešanas die-
nas, ierasties tiesā lidzņemot min.
obligācija.

Pie kam tiek aizrādīts, ka pēc minētā
termiņa notecēšanas, arī obligācijas tu-
rētajā neierašanās gadījumā, parādus atzīs
par samaksāt, piešķirot lūdz. tiesību pie-
prasīt parāda izdzēšanu iz zemesgrā-
matām.

Liepājā, 17.martāl923.g. 1*480/23.
Priekšsēdētāja b. V. B ī n e n š t a m s.

Sekretārs A. Kasperovičs.

111 i

par 4000 rbļ. uz Jevgeņijas Fedoiu
Harmsen vārda un 27. aprilī 1902.gsi i
zem žurn. Nš 407 nostiprinātas uz W i
zei Orīga m. Jankevic, dzira, i
pieder, nekust, mantas Liepājā zem W
Nš 3323, — viena mēneša m 1
skaitot no sludinājuma i<sp«« i
dienas, ierasties tiesā līdzņemot ««« i
obligac. deļ iemaksāto Ls 69,361'
parāda ar procentēm saņemšanas.

Pie kam tiek aizrādīts, tai f
J

tējā gadījumā pec minētā teraii»» »

tecēšanas, ari obligācijas turēta]» «*

rašanās gadījumā, parādu ato P«

maksātu, piešķirot lūdzējam »

pieprasīt parāda izdzēšanu iz «?"
grāmatām. ,

Liepājā, 13. martā 1923. g. mn ,
Priekšsēd. b. V. Bienensti

Sekretarsj^Ķjjļ^ .

Lita mi mīmsīrs tii
iiiiiiMini !
1923. sada 2. burww . ļ

iznāl«si un dabujama.vaļsMffi
ļ

pili, 1. Istabā, kur an neap »
ar pieprasījām!*',

^
,

, Burtnīcamaks«bez piesūtīSiuias 16 «"* ' ļ
ar piesūtīianu . i°

S a t n r i: if)ķf i
5) Likums par visu naudas

^rēķināšanu latos un p «
0 ,

nalu un disciplināru n«« v

grozīšanu. ? st3^ I
6) Ukumspareksp_ortajvies _

un izvešanu «.1"^^7) Likums par Mti^ ^l
sībām pagaidām no

^ ^un bagāžas, ka ar P «•"

šanasiārtību un tar«*

8) Papildinājums . 'i^ijin» . j
izvedmuitas tarifa P^'ieri^ ,

9) Likums par kara jautos»
^ būvju un aizžogojuma. «

^
,

10) Ukums par br.vtefitonj» „*,
šķiršanu rūpniecības i

kuri ražo eksportam. ~ ^f\
11) Pārgrozījums papilg d(^ ,

teikumiem P«..daiīšari» «H

stāvošu personu saaai

kategorijās.
^

,«*«; I
12) Saraksts akotam,. «*r

piešķirama iaM°gJan,
1923

" gada 20^ 1 lS$

rnušo p ilsoņu i«a^ :

nestā 3. panta un sa P

zīmes pamata-
^131 Kara stāvok a 9f \3,r*13)

robežas josla ^J^osf^
14) Papildinājumsnote

^
ierēdņu pārbaudi*»

^^^račana.
*«m^^^̂ ^

Liepājas apgabaltiesa,
saskaņa ar savu lēmumu 15. marta
1923. g., uz Jēkaba 2 a u e r a
mantas aizgādņa lūgumu un civ.
proc. lik. 2083. un 2084. p. p. un
1920. gada 18. marta likuma pamata
uzaicina eblig. turētāju, kura izdota
par 2300 rbļ. uz barona Kārļa fon Firksa
vārda un 5. aprilī 1882 g. zem NŠ8093
nostiprināta uz Jēkabam Zauerara piede-
rošas nekust, mantas Dunalkas .Spenge'
mājam, Liepājas apr., zem lauku nekust
mantu zemesgrām. 2.reģ. zem kr. >a 1192,
viena mēneSa laiki, skai-
tot no sludinājuma iespiešanas dienas
.Valdības Vēstnesī', ierasties tiesā līdz-
ņemot mīnētas obligācijas dēļ ie-
maksāto Ls 36.33, t. 1. parāda ar pro-
centēm saņemšanas.

Pie kam tiek aizrādīts, ka pēc minēts
termiņa notecēšanas, ar i obligācijas turē-
tajā neierašanās gadījumā, parādu atzīs
par samaksātu, piešķirot lūdzēj. tiesību
pieprasīt parāda izdzēšanu iz remes
grāmatām.

Liepājā, 19. maitā 1923. g. >fe541/23.
Priekšsēdētāja b. V. Bīnenštaras.

Sekretārs A. Kaso^rovičs

Liepājas apgabaltiesa,
saskani ar savu lēmumu 1923. g.
8. martā, uz Lavīzes Jankevic
lūgumu.) 18. marta 1920. g. lik. uz civ.
proc. lik. 2083.—2084. p. pamata, uzai-
cina obligācijas turētāju, kura izdota

Rrieuu-Bnliljffs
RusnieeīDfis sabiedrība.

V. mortifikacijas lēmums.
Pamatojoties uz vērtspapīru mortiii-

kacijas pag noteik. 23. aprīlī 1920. g.
un uz .Valdības Vēstneša' 7. oktobri
1922. g. jsfe 226 ievietotā sludinājumā,
ar kuriem apakša minēto, par nolau-
pītam uzdoto Ktievu-Baltijas kuģniecības
sabiedrības akciju turētāji tika uzaici-
nāti sešu mēnešu laikā pieteik-
ties ar savām prasībām attiecībā uz iz-
sludinātām akcijām, aizrādot ka, pie-
teikšana nenotiks, min, akcijas atzīts par
nederīgam un lūdzējiem izdos vienīgi
derīgus jaunus gabalus.

_Tā ka sludinājuma termiņš bez ieru-
nām pagājis, appakšā min. al-cijas ar
kuponu listēm caur šo tiek atzītas par
nederīgām un tiks izdotas lūdzējiem
pagaidu sertifikāti:

Akcijas a 250 rbļ.
NšNš 801 — 820 — 20 gab.

. 961—965—5 .
, 1301 — 1320 — 20 .
. 3116 — 3135 — 20 .
. 3391 — 3415 — 25 ., 6909 — 6918 — 10 .Rīga, 7. aprilī 1923. g.

Valde.

Jaunjelgavas asr.Br-Rslāi.i.iec.
izsludina par nederīgiem, kā nozau-
dētus sekošus dokumentus uz Bēra
Absama d. Oersona v.:

1) iekšz. pasi, izd. no JaunjelļBfas
polic. pr-ka zem Ks 1401, 17. februāri
1921. g, un

2) tirdzniec. zīmi, izd. no Latvijas
bankas Jaunjelgavas nodaļas zem >&311
3. maitā uz 1922. g. 6658

Pematojoties uz vērtspapīru mortjii-
kscijas pagaidu noteikun-iem 1920. g.
23. aprilī .Valdības Vēstneša" Nš 97 un
1921. g. 17. janvārī .Valdības Vēst-

neša* Nš 18

lirika-Baltijas
hišnieciisas suDIedr.
uzaicina ze'5-āk minēto sabiedrības ak-
ciju ntz namus turētājus, par kurām pa-
ziņots, ka viņas pazudušas, uzrādīt tās
6 mēnešu laikā, skaitot no iz-
sludināšanas dienas .Valdības Vēstn.".

Akcijas a 250 rbļ.
N?Ns 0972 & 0974 — 2 gab.

1368 — 1370 — 3 .
Gadījumā, ja šīs akcijas sešu mē-

nešu laika netiks uzrādītas, viņas
skaitīsies par nederīgam un attie-
cīgām personām tiks izdotas jaunas
akcijas zem tiem pašiem numuriem.

Rīgā, 7. aprīlī 1923. g.
Valde
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ll^SKalman , par laulības
.ilU' »«ri«ki nosprieda:
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aaaaWJ«-Sv Gertrūdes diaudzē
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?^20 martā 1907. g. un Veltu
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i j^Tapeabalt c.vilnodaļa,
W M lik 1967., 2011.-2014. un

'' ? ;'?' „ un ' Balt. privatfiesību kop.
:' ?'P nfi™ata uz Annas Kārkliņ

-:,piC sv: adv. J. Reinfelda
: c f, «aicina visas personas, kuram
- K^m pretenzijas, strīdi vai

*^: i ti«ā 20. martā 1923 g_.i et0P 1. decembri 1922. g, Rīga
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Ska Augusta Mārtiņa d. Kar-
! S i^mentu, H arī visas per-

? .. \a(āffl ir kaut kādas tiesības uz
- 5 Augusta Kārkliņa manto-
t Z. v!i sakarā ar šo mantojumu, ka
i> gidiem, legatarljiem i'de*om.sa-

? L oarāddevejiem u. t. t., pieteikt
?I.' tiesības, pretenzijas un ierunas
. lai tiesai sešu mēnešu laikā,
- Kjļ M šī sludinājuma iespiešanas
) fciis .Valdības Vēstnesī".
- ii tas minētā termiņa nebūs izdarīts,
: mi minētās personas atzīs kā atteikušas
'? t iemīlam un zaudējušas savas tie-
" ļtB, bet testamentu pasludinās par

jjjn'gi spēkā gājušu.
fiji, 23. martā 1923. g. Nš 1720

Priekšsēd. v. A. B1 u m e n t a 1 s.
Sekretārs A. Kalve.

ieliņas Maltiesai reiīstradias nodala,
pamatodamās uz civ. ties. likum. 1460'.
panta paziņo, ka minētā tiesa civil-
nodaļas 19. martā 1923. gada atklātā
sēde nolēma reģistrēt: .Erberģes-Tau-
rukalna piensaimnieku sabiedrību", ie-
vedot viņu kooperatīvu sabiedrību re-
ģistra pirmajā daļā.

Biedrības valdes sēdeklis atrodas
Erberģes-Taurukalna pagastā.

Jelgavā, 23. martā 1923. g.
Reģistrācijas nodaļas pārzinis

J. S k u d r e.
Par sekretāri D. L e ši n s k i j s.

Jelgavas mM\\mi registracilas nodala
pamatodamās uz civ. ties. lik. 146071. p
paziņo, ka minēta tiesa civilnodaļas
19. martā 1923_ g. atklāta sēdē nolēma

reģistrēt: .Džūkstes piensaimiieku sa-
biedrību" , ievedot viņu kooperatīvu sa-
biedrību reģistra pirmajā daļā.

Biedrības valdes sēdeklis atrodas
Džūkstē.

Jelgavā, 23. martā 1923. g.
Reģistrācijas nodaļas pārzinis

J. Skudre.
Par sekretāri D. Lešlnskiļ».

Jelgavas spgabalt, reģ. nodaļa,
pamatodamās tu civ. t. lik. 146071. panta
paziņo, ka minētā tiesa civilnodaļas
19. martā 1923. g. atklātā sēdē nolēma
reģistrēt: .Baldones lauksaimniecības
biedrības krāj-aizdevu sabiedrību", ie-
vedot viņu kooperatīvu sabiedrību re-
ģistra I. daļa.

Biedrības valdes sēdeklis atrodas
Baldone.

. Jelgavā. 23. martā 1923. g.
Reģistrācijas nod. pārzinis

J. Skudr e.
Par sekretāri D. L e ši n s k i j s.

Jelgavas apgabali, reģ. nodaļe,
pamatodamās uz civ. ties. lik. 1460rt. p.
pasiņo, ka minēti tiesa eivitaoctaja?
19 martā 1923. g. atklāta sēdē nolēma
reģistrēt: .Lielzalves patērētāju biedrība" ,
ievedot viņu kooperatīvu sabiedrību re-
ģistra pirmajā daļa.

Biedrības valdes sēdeklis atrodas
Lielzalves pagasta.

Jelgavā, 23. martā 1923. g.
Reģistrācijas nodaļas pārzinis

J. Skudre.
Par sekretāri D. L e ši n s k i j s.

Jelgavas apgabaltiesa,
uz civ. ties. lik. 1967.,2011.—2014., 2079
un vietējo privāttiesību lik. 2451. p.p.
pamata, uzaicina visas personas, kurām
būtu kādas ierunas pret 24. augustā
1914. g„ mirušā Konstantīna Jāna d
Freimaņa 1901. g. 21. februārī nota-
riela kārtīoā sastādīto testamentu, vai
kuras vēlētos pieteikt savas tiesības uz
minēto Konstantīna Freimaņa mantojumu
kā mantinieki, legat., fideikomisari, kredi-
tori u. t. t., pieteikt savas ierunas un
tiesības šai tiesai sešu mēnešu
laikā, skaitot no sludinājuma iespie-
šanas dienas .Valdības Vēstnesī".

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

Jelgavā,22. martā 1923. g. L. Nš485/23
Priekšsēdētāja v. T. Zvejnieks.

Sekretārs A. Veidenbergs.

Liepājas apgabaltiesa,
saskaņā ar 12. marta 1923. g. lēmumu
uz Oskara Lebrechta ZIegmunda
lūgumu un pamatojoties uz civ. proc.
lik. 293., 301. un 309'. p. pamata, uz-
aicina atbildētāju Longinu Z i e g m u n d,
dzim. Pupeiko, kuras dzīves vieta nezi-
nāma, četru mēnešu laikā, Iera-
sties šai tiesā, saņemt norakstu no viņas
vīra iesūdzibas raksta, viņu laulības
šķiršanas lietā un uzdot savu dzīves
vietu Liepājas pilsēta.

Ja minētā laika aicināmā neierastos,
ietu noliks uz termiņu un izspriedīs
:wz viņas klātbūtnes, ja ieradīsies, bet
«ava dzīves vieta Liepājā ueuzdos,
aicinājumu uz tiesas sēdi an visus pā-
rējos papīrus atstās tiesas kandejā.

Liepājā, 14. martā 1923. g. Nš203/23
Priekšsēdēt. b. V. Bienenštams.

Sekretāra v. i. A. Jansons.

Liepājas apgabaltiesa,
n sava 19. marta 1923. gada lēmuma
pamata, uzaicina 4. decembrī 1921. g.,
mirušā Erasti Kristapa d. Ezera manti-
niekus, kreditorus, legatarus. lideikomi-
sarus un visas citas personas, kam
varētu būt kādas tiesības vai prasības
az atstāto mantojumu, pieteikt viņas
tiesai sešu mēnešu laikā, skaitot
no sludinājuma iespiešanas dienas
.Valdibas Vēstnesī".

Tiesības un prasības, par kuram ne-
būs paziņots tiesai minētā laika, tiks at-
ritas par zaudētām uz visiem laikiem.

Liepājā, 21. martā 1923. g. Nš 511/23
Priekšsēdēt. b. V. B i e n e n š t a m s.

Sekretārs A. Kasperovičs.

Jelgavas apgabaltiesa,
az civ. ties. kārt. 1967., 2011., 2014. un
2079. p. p. pamata, uzaicina visus, kam
būtu uz 22. jūnijā 1911. g., mirušā Kri-
stapa Freiberga atstāto mantojumu
kādas tiesības, ka mantiniekiem, lcga-
tariem, fideikomisariem, kreditoriem, un
t. t, pieteikt savas tiesības šai tiesai
sešumēnešu laikā, skaitot no
sludinājuma iespiešanas dienas .Valdības
Vēstnesī".

Termiņā nepieteiktas tiesības ieskatīs
par speķu zaudējušām.

Jelgavā, 22.martā 2923. g. L.NŠ681/23.
Priekšsēdētāja v. T. Z v e j n i ek s.

Sekretārs A. Veidenbergs.

Jelgavas apgabaltiesa,
az civ. ties. kārt. 1967., 2011., 2014. un
2079. p. p. pamata, uzaicina visus, kam
būtu uz 25. oktobrī 1922. g., mirušā
Jāņa Jura dēla Kruzmaņa atstāto
mant. kādas tiesības, kā mantiniek., legat.,
fideikomisariem, kreditoriem un t. t,
pieteikt savas tiesības šai tiesai sešu
mēnešu laikā, skaitot no sludinājuma
iespiešanas dienas .Valdības Vēstnesī*.

Termiņā nepieteiktas tiesības ieskatīs
par spēku zaudējušām.

Jelgavā, 22. martā 1923. g. L. Ns601/23
Priekšsēdētaja v. T. Zvejnieks.

Sekretārs A. V eidenbergs.

Jelgavas apgabaltiesa,
M dv. ties. kārt. 1967., 2011., 2014. an
2079. p. p- pamats, uzaicina visus, kam
būta az septembrī 1915. g., mirušās
Valles pag., Doroteas Lippe atstāto man-
tojumu kādas tiesības, kā mantiniekiem,
legālajiem, fideikomisariem, kreditoriem
un t. t, pieteikt savas tiesības Sai tiesai
sēža mēneša talka, skaitot no sludi-
nājuma iespiešanas dienas .Valdības
Vēstnesi'.

Termiņa nepieteiktas tiesības ieskatīs
-,sr spēka zaudējušām.

Jelgavā, 22. martā 1923.g. L. 3* 413/23.
Priekšsēdētāja v. T. Zvejnieks.

Sekretārs A. Veidenbergs.

Jelgavas apgabaltiesa
pamatojoties uz civ. proc. lik. 1958. p.,
saziņo, ka šīs tiesas sēdē ša gada
26 aprilī attaisīs un nolasīs 17. jūnijā
1915. gadā, mirušā Ādolfa P r o k t o r a
testamentu.

Jelgavā, 28. martā 1923. g.
Priekšsēdētāja v. A. Lauke.

Sekretārs A. Veidenbergs.

Jelgavas apgabaltiesa,
pamatojoties uz civ. proc. lik. 1958. p.,
paziņo, ka šīs tiesas sēdē ša gada
19. aprilī attaisīs un nolasīs 25. augusta
1916. g. mirušā Jura Kušina testa-
mentu.

Jelgavā. 28. martā 1923. g.
Priekšsēd. v. A Lauke.

Sekretārs A. Veidenbergs.

?tgas apgabali. 3. crvilnodaļe,
«i Latvijas civillik. kop. 36. p. piezīmes
jamata, ar šo paziņo vispārībai, ka

laulātie draugi Janls Kārļa dēls Trel
mans un Berta Jāņa meita Trelman,
dz. Jaanzem, noslēguši savstarpigo lau-
lības līgumu pie Rīgas notāra A. Meike
3. marta 1923 g, reģistra >e 3453, arkuru viņi, attiecība uz viņu noslēgto
laulību, Ir atcēluši vietējo civillikumu 79.
un tnrpm. p. p. paredzēto laulāto mantas
kopību.

Rīgā, 23. martā 1923. g. Nš 1748
Priekšsēd. v. A. Blumentals.

Sekretārs A. Kalve.
Rīgas apgabaltiesas 3. civihed,
az civ. ties. lik. 2011.. 2014. un 2019
p. p. pamata paziņo, ka pēc 1922. g.
15. decembrī Valmierā mirušā Jāņa Mār-
tiņa d. Erler ir atklāts mantojums, un
azaicina personas, kam ir uz šo manto-
jumu vai sakari ar to kādas tiesības,
kā mantiniekiem, legatarijiem, fšdeikorsl-
«arijiem , kreditoriem n. L t., pieteikt šīs
tiesības sešu mēnešu laikā minētai
tiesai, skaitot no šī sludinājuma
iespiešanas dienas.

Ja minētās personas savas tiesības
augšā uzrādītā termiņā nepieteiks, tad
riņas atzīs kā šīs tiesības zaudējušas.

Rīgā, 22. martā 1923. g. Nš 1742
Priekšēd. v. A. Veidnets.

Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabali 3. civilnodaļa,
u Latvijas civillik. kop. 36. p. piezīmes
pamata, ar šo paziņo vispārībai, ka
pilsoņi: Pauls Oskara d. Dreljers un
Marija Nikolaja meita Chmsļevska,
šķirta Truskovskl, dzim Chmcļevskī,
noslēguši savstarpigo laulības līgumu
pie Rīgas notāra Trautzolta 5. martā
1923. g. reģistra Nš 1395, ar kuru viņi,
attiecībā uz viņu noslēdzamo laulību, ir
atcēluši vietējo civillikumu 79. un turpm.
p.p. paredzēto laulāto mantas kopību.

Rīgā, 23. martā 1923. g. Nš 1749
Priekšsēdētāja v. A Blumentals.

Sekretārs A. Kalve.

Liepājas apgabaltiesa,
saskaņā ar 15. martā 1923. g. lēmumu
uz Līzes K a n e n i e k lūgumu, un pa-
matojoties uz civ. proc. lik. 293., 301.
un 309. p. pamata uzaicina atbildētāju
Jāzepu Kanenieku, kura dzīves vieta
nezināma, četru mēnešu laika, iera-
sties šai tiesā, saņemt norakstu no viņa
sievas Līzes Kaneniek iesudzības raksta
viņu laulības šķršanas lietā un uzdot
savu dzīves vietu Liepājas pilsētā.

Ja minētā laikā aicināmais neierastos,
lietu noliks uz termiņu un Izspriedis bez
viņa klātbūtnes, ja ieradīsies, bet savu
dzīves vietu Liepājā neuzdos

^
aicinājumu

a tiesas sēdi un visus pārējos papīrus
rtstās tiesas kancleja.

Liepājā, 17.marti 1923. g. Nš511/22
Priekšsēd. b. V. Bienenštams.

Sekretāra v. i. A. Jansons.

Jelgavas apgabaltiesa,
az civ. ties lik. 293.. un 309». p. p.
jasaata uzaicina Frici Bērziņu,

kurn dsīves vieta nszmama, c e t r u
Mēnešu laikā ierasties šai tle-sa sa-
ņemt norakstus ao viņa sievas Marijas
Bērziņ, iesūdzibas raksta, viņu lau-
lības Šķiršanas lietā un no pielikuma
un uzdot savu dzīves vieta Jelgavas
pilsētā.

Ja minētā laikā aicināmais neierastos.
tiih» noliks az termiņu un izspriedīs b«
riņa klātbūtnes. Ja ieiadīsies, bet ssvt
Jzives vietu Jelgavā seuzdos, aicini
sma m tiesas sēdi ars visus pārējo?
isņīrua atstās tiesas kancleja.

Jelgavā, 16. marti 1923. g.
Priekšsēdētāja v. R. M u 11 e r s.
Sekretārs A. Veidenbergs.

Jelgavas apgabaltiesa
az civ. ties. lik. 1967., 2011.—2014.,
2079. un vietējo privāttiesību lik. 2451. p.p.
pamata, uzaicina visas personas, kurām
būtu kādas ierunas pret 28. martā
1922. g., Mercendorfas psgastā miruša
Jāņa Jāņa d. Šiliņa mājas kartībā
sastādīto testamentu, vai kuras vēlētos
pieteikt savas tiesības uz minēto Jāņa
Šiliņu mantojumu kā mantinieki, lega-
tari, fideikomisari, kreditori u. 1.1., pie-
teikt savas ierunas nn tiesības šai
tiesai sešu mēnešu laiki, skaitot
no sludinājuma iespiešanas dienas .Val-
dības Vēstnesī".

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

Jelgavā, 22. martā 1923. g. L. Nš715/23
Priekšsēdētāja v. T. Zvejnieks,

Sekretārs A. Veidenbergs.

Jelgavas apgabaltiesa,
az civ. ties. kārt. 1967., 2011., 2014. un
2079. p. p. pamata uzaicina visus, kam
būtu uz 21. martā 1922. g., mir. Bebrenes
pagastā Jāņa B a 1 o d a atstāto manto-
jumu kādas tiesības kā mantiniekiem,
legatariem, lideikomisariem, kreditoriem
n. t. t, pieteikt savas tiesības šai tiesai
sešu mēnešu laika, skaitot no
sludinājuma iespiešanas dienas .Val-
dības Vēstnesī".

Termiņā nepieteiktas tiesības ieskā
tis par spēku zaudējušām.

Jelgavā, 22. martā 1923. g. I~ Nš652/23
Priekšsēdētāja v. T. Zvejnieks.

Sekretārs A. Veidenbergs.
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ļf "anālai, S?»B lalks

' skaitot

J^ai4^.ve:
fŠ&*^Saeļf?/«^inTpar
%?** no 4 Da„ Latv - iekšzemes

&> 1» 6fJ?' VSi27- «u 8-W,lt9» vffi°tt0 Andrē)aQa' N» 546.

Rirjas apgabait- 3. civilnodaļa,
ii liv. tici. Uk. 1967., 2911.—2014. un
P9.p.p. anBali. prhmtiles.kop. 2451. p.
?iMia, uz Jāņa Sai dus pilnv. zv.
tik. Strausmana lūgumu azi'-
fc visas personas, kurām Ir kaut
1» jMilensiJas, strīdi " vsl ierauas,
nl ai tiesā 12. maijā 1920. g. publi-
k 22. martā 1908. g. Slokā mirušā
iisKriša d. Saldus ai. Said nota-
tš ;estamentu, kā aii visas personas,

' iiriii ir ksttt kādas tiesības in mirušā
ļ iņ Saldus ai. Said mantojuma vai
' ito" st šo mantojumu, kā asnti-

«m, !?fatsiijiem, iideikomhariem,
«išiilevēiiera «. t. t., pieteiks «-
i fenbaa, pretenzijas «n Icaass
aiSai HmsI seSa mēnešu 'alki,
*fcl ao li «fKdMiuma iespiešanas
*«« ,Valdības Vēstnesī".
tta minēts terst(ue nebūs fedsrits,

'Stās personas atzīs kā atle'.kuiās« MDim un JsadēJMšas savas tiesības,
«I testaaentu pRK-wdJr.ās pai Uku-
'«i spēki žājašu.
kl 2-3. martā 1923. g. Nš 1884/23

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

^ apgabaltiesas 3.civilnod.,
»V'A" 2011.-2014. un
* ???? un Balt. privāttiesību kop.
™'P P.amnta uz AmonUas Šroadsr'
kmZ ? adY0kata R- Mnensa

*i,TS
S
-l?Senzi'as ' strMi v^i le-

Sie ' ^J'esā 20. martā 1923. g.
go 18. oktobri 1922 g., Rīgā mir

S oio- .?.'!*., Vilhelm, dēla

"vi,!!" nota V° testamentu, kā
t&fT S' kUfS? " kaat ksdas
Smi?^' °eorga šrosdera fflan^-
li& « So mantojumu, kā
** Smh le^taf'iiem, fideikomisa-CtSldevei,£,«n t. t., pieteikt
sfoētei «l, *' pf£tenz >ias un ierunas
**« „H

ae
*-Mēnešu laikā,

!VA'rfk s™inaiuina iespiešanas
h ti'-'^? Vest*esī".
»^i^n!ief!aiņānebiislzda rt,a .;' š wsB!kiltH(Sļ

^„a,hušas sava8tie«bas,
JgJ" Pasludinās par likumīgā

\^
>«a.NŠ 1771PneHied v-A. Blumentals.

fc" gg.«etars A. Kalve.

ieta apgaiHilisaingittrnOai nodala
pamatodamās uz civ. ties. lik. 146071 . p
paziņo, ka minētā tiesa civilnodaļas
19. martā 1923. g. atklātā sēdē nolēma
reģistrēt: .Demenes lauksaimniecības mā-
siņu koplietošanas biedrību", ievedot
viņu kooperatīvu sabiedrību reģistra pir-
majā daļa.

Biedrības valdes sēdeklis atrodas
Demenē, Ilūkstes apriņķī.

Jelgavā, 23 martā 1923. g.
SeģSstr. nodaļas pārzinis

J. Skudre.
Par sekretāri D. Lešinsklls.

Jelgavas apgabait. reģistr. nod.,
pamatodamās uz civ. ties. likum. 1460.
panta paziņo, ka minētā tiesa civil-
nodaļas 19. martā 1923. gada atklātā
sēdē nolēma reģistrēt: .Baldones sav.
starpējo ugunsapdrošināšanas biedrību",
ievedot viņu kooperatīvu sabiedrību re-
ģistra piimajā daļā.

Biedrības valdes sēdeklis atrodas
Baldones pagasta namā.

Jelgavā, 23. martā 1923. g.
Reģistrācijas nodaļas pārzinis

J. Skudre.
Par sekretāri D. L e š* i n s k i i s.

Jelgavas apgabait. reģistr. nod.,
pamatodamās uz civ. ties. lik. 146071.p.
paziņo, ka minēta tiesa civilnodaļas
19. martā 1923. g. atklāta sēdē nolēma

reģistrēt: Lauksaimniecības mašīnu kop-
lietošanas biedrību .Sēlija", ievedot viņu
kooperatīvu sabiedrību reģistra pirmajā
daļā.

Biedrības vaidēs sēdeklis atrodas
Sēlpils pagasta .Puļpanos".

Jelgavā, 23. martā 1923. g.
Reģistrācijas nodaļas pārzinis

J. Skudre.
Par sekretāri D. L e ši n s k i j s.

Jelgavas apgabalties. reģ. nod
pamatodamās uz civ. ties. lik. 1460n . p.
paziņo, ka minētā tiesa civilnodaļas
19. martā 1923. g. atklātā sēdē nolēma
reģistrēt: .Vilkupes piensaimnieku sa-
biedrību" , ievedot viņu kooperatīvu sa-
biedrību reģistra 1. daļā.

Biedrības valdes sēdeklis atrodas
Susejas pagastā, Patranu mājās, Ilūkstes
apriņķī.

Jelgavā, 23. mattā 1923. g.
Reģistrācijas nodaļas pārzinis

J. Skudre.
Par sekretāri D. L e ši n s k i j s.

Liepājas apgabait. reģistr. nodaļa,
un civ. pr. lik. 1460'. p. pamata paziņo,
ka no 1896. g. pastāvoša Ventspils
brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība 10. de-
cembrī 1922. g. ir pieņēmusī jaunus
statūtus un tie, saskaņā ar tiesas 13. marta
1923. g. lēmumu ir ievesti bezpeļņas
biedrību un viņu savienību reģistra 1. daļā,
47. lapā.

Liepājā, 22. maitā 1923. g. Nš 50
Reģistr. nodaļas pārz. C i n c e 1 s.

Par sekretāra pal. J. A1 d e r m a n s

Liepājas apgabaltiesa
uz sava lēmuma 19. martā 1923, g. pa-
mata uzaicina 15. martā 1921. g. aa
18. decembrī 1920. g. Edo'.es pagasti
mirušo Anša un Babas Keleru mantiniek.,
kreditorus, legatarus, fideikomisārus ua
visas citas personas, kam varētu būt
kādas tiesības vai prasības uz atstāto
mantojumu, pieteikt viņas tiesai sešu
mēnešu laikā, skaitot no sludinājuma
iespiešanas dienas.

Tiesības un prasības, par kurām ne-
būs paziņots tiesai min. laikā, tiks at-
zītas par zaudētām un visiem laikiem.

Liepājā, 20. martā 1923. g. 544-1/23
Priekšsēd. b. V. Bienenštams.

Sekretārs A. Kasperovičs.

Liepājas apgabaltiesa,
uz sava 19. marta 1923. g. lēmuma pa-
mata uzaicina 25. janvārī 1922. g.,
Ventspils pilsētā mirušā Andreja Apse
mantiniekus, kreditorus, legatarus, fidei-
komisarus un visas citas personas, kam
varētu būt kādas tiesības vai prasības
uz atstāto mantojumu, pieteikt viņas
tiesai sešu mēnešu laikā, skaitot no
sludinājuma iespiešanas dienas .Valdības
Vēstnesī".

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

Llepijā, _ 22. martā 1923. g. Nš 546/23
Priekšsēdētāja b. V. Bienenštams.

Sekratars A. Kasperovičs.

Liepājas apgabali reģ. nod.,
uz civ. proc. likuma 1460". p. pamata
paziņo, ka saskaņa ar tiesas lēmumu
6. martā 1923. g., kooperatīvu sabiedrību
un viņu savienību reģistra I. dali ir
ievests kooperatīvs zem nosaukuma:
Durbes pil ietas dārzu kolonijas, dārz-
kopības kooperatīvs .Dārzs", kura valde
atrodas Durbes pilsētā.

Liepājā, 22. martā 1923. g. Nš 52
Reģistr. nod. pārz. C i n c e 1s.

Par sekretāra oal. J. Aldermans.

Liepājas apgabait. reģistr. nod.,
uz civ. proc. lik. 1460". p. pamata
paziņo, ka saskaņā ar tiesas lēmumu
13. mattā 1923. g. kooperatīvu sabied-
rību un viņu savienību reģistra I. daļa
ir ievesta kooperatīvs zem nosaukuma:
.Valtaiķu piensaimnieku sabiedrība",
kuras valde atrodas Valtaiķu pagastā.

Liepāji, 22. martā 1923. g. Nš51
Reģistr. nod. pārzinis C i a c e 1 s.

Par sekretāra pal. J. Aldermans.

Liepājas apgabait. reģ. nodaļa,
az civ. pr. likuma 1480n . p. pamata
paziņo, ka saskani ar tiesas lēmumu
6. martā 1923. g-, kooperatīvu sabied-
rību un viņu savienību reģ. I. daļā ir
ievests kooperatīvs zem nosaukuma:
.Ivandes piensaimnieku sabiedrība",
kuras valde atrodas Ivandes pagastā.

Liepājā, 22. marti 1923. g. Nš 47
Reģ. nod. pārzinis C i n c e 1 s.

Par sekret. pal. J. AI d e r m a ns.
Liepājas apgabait. reģistr. nodaļa,
az civ. proc. iik. 146071. p. pamata
paziņo, ka saskaņā ar tiesas lēmumu
6. marta 1923. g. kooperatīvu sabied-
rību un viņu ļsavienību reģistra I. daļa
ir ievests kooperatīvs zem nosaukuma:
Sarkanmuižas piensaimnieku sabiedrība
.Venta" , kuras valde atrodas Sarkan-
muižas pagastā.

Liepājā, 22. martā 1923. 2. Nš 48
[Reģistr. nod. pārzinis C i n c e 1 s.

Par sekretāra pal. J. Aldermans.

Liepājas apgabali reģ. nodaļa,
uz civ. proc. lik. 146071. p. pamata
paziņo, ka saskaņā ar tiesas 6. marta
1923. g. lēmumu, biedrību un viņu sa-
vienību reģistra I. daļā ir ievests bez-
peļņas biedrība zem nosaukums: Jaun-
dundagas amatnieku biedrība .Censība"
kuras valde atrodas Jaundundagā.

Liepāji, 22. martā 1923. g. Nš 4»
Reģistrācijas nodaļas pārzinis

Cinc c 1 s.
Par sekretāra pal. J. Aldetman»,

Tomes savstarpējā ugunsap-
drošināšanas biedrība

izsludina par nederīgām sekošas uz viņas
vaidu no latviešu savstarpējās kredīt-
biedrības izdotās noguldījuma zīmes,
kuras nozaudētas:

1) No 13. septembra 1907. g., zem
Nš 1337, par 630 rbļ.

2) No 27. septembra 1907. g., zem
Nš 1411, par 263 rbļ.

3) No 27. augusta 1908 g., zem
}*> 3901, par 700 rbļ.

4) No 24. oktobra 1908. g., zem
Nš 4208, par 78 rbļ. Valde.

Liepas pagasta valde, Cēsu apriņķī,
izsludina per nozaudētu zirgu pasi uz
Rudolia Mazīša vārda, izdotu no šīs pa-
gasta valdes 30. martā 1920. g. zem
I* 155. 343

Unauru pagam valde ar šo izslud.
par nozaudētiem un nederīgiem sekošus
dokumentus uz Eduarda Talberg v.:
I) iekšzem. pasi, izdotu 8 aug. 1920. g„
zem Nš 590 no Unguru pag. valdes; 2)
kara kļaus, apliec, izd. no 6. Rīgas kā n.
pulka komand. (Nš nednams); 3) 1 zirga
pasi, izd no Unguru pag. valdes 8. aug.
1921. g. zem Nš 202; 4) 1 zi'gu pasi,
izd.no Umurgas - Sārumu p-gasta, zem
Nš 167. Nš 347.

Strenču miesta valde izsludina par
nederīgu, kā nozaudētu, kara klajsības
apliecīDu, zem Nš 846, izdotu no Val-
mieras dzelzsceļa mezgla komandanta
21. marta 1920. g. uz Viļā Kārla d.
Gintera vārdu. 3 Nš 510



Saistošie noteikumi
niunsirēko sadllumos

Groblļos pilsētā.
(Pieņemti drnics sēdē 3. maita 1923. g
un apstiprināti no pašvaldības depar-
tamenta ar rakstu no 31. martā š. g.

zem Nš 103640.)
1) Ugunsgrēka gadījumos katra ie-

dz ī votāja pienākums sniegt savu palī-
dzību pie uguns apkarošanas.

2) Namu īpašniekiem vai viņu viet-
niekiem tiek uzlikts par pienākumu
turēt gftavībā lielāku ūdens trauku
(mucu, toveri, baļļu un t. t.) un vienu
spaini (vēlams arī ķeksis vai trepe)
kurus pie ugunsgrēka neliegt izlietot.

3) Visiem zļ.go īpašniekiem tiek uz-
likts pzr pitnzkunu pēc pirmā zignala:
tāmes pūsmas, nekavējoši ierasties ar
zirgiem un aizjūgiem ugunsdzēsēju
stacija priekš ūdens piegādāšanas un
dzešarro rīku novešanai ugunsgrēka
vietā.

4) Piimie trīs zirga īpašnieki, kuri
ierodas ugunsdzēsēju stacijā, saņem at-
līdzību no pilsētas valdes sekošā kārtā:
pirmais 75 ibļ., otrais — 50 rhļ. un
trešais — 25 rbļ.

5) No ūdens vešanas tiek atsvabi-
nāti nespēcīgi zirgi uz pilsētas valdes
apliecību pamata.

6) Ugunsdzēšanai vajadzīgais ūdens
brz atlīdzības ņemams no visām pil-
sētā atrodošām_ akām, pumpjiem un
Citiem ūdens krājumiem.

7) Visi vīrieši no 16 līdz 60 gediem,
kuri ieradušies ugunsgrēka vietā, tiek
padoti ugunsdzēsēju priekšniecības rī-
cībai.

8) No ugunsdzēšanas dribiera tiek
atsvabinātas slimīgas personas uz ārsta
apliecību pamat?.

9} šo noteikumu pārkāpējus sauks
pie atbildības uz soda līkuma pamata.

10) Sie noteikumi nāk spēkā divu
nedēļu laika pēc viņu izsludināšanas
.Vaid. Vēstnesi".

Grobiņā, 3. martā 1923. g.
Orobiņgs pilsētas valde

Slien «ja tia
Valkas apri ņķī uzaicina Stamerienes pag.
.Dzelzavušu Nš 3" (pašmājas) īpašnieka
mir Pitera Andrēle d. Stira mantin.
pāra Ja devrjus, parada nēmēius pieteikt
savas tiesības uz nelaiķa atstato mantu
sešu mēnešu laikā skaitot no sludi-
nājumu iespiešsnfs dienas .Vaid Vērtn."
trešo ieīzi . Vēlāk iesniegtas prasibas
nebks ievērotas. 6861

1 Priekšsēdētājs J. P u ķ i t.
Darbvedes K a n t m a n s.

lin II sieti san. Liepājas nolaļasMi- i aii lāse.
Gada pārskats par 1922. 9-

Biiance uz 31. decembri i922. gada.
A k t i v s. R. K. P a s i v s. R. K.

Ka<e 55 — Pamatkapitāls 16,225 —
Liepājas biržu banka . . 6,638 94 Rezerves kapitāls .... 825 —
Aizdevumi 110,325 — Noguldījumi .... . 94,724 20
Izdevumi _. 466 — Augli . 5,710 74

Kopā 117,484 94 Kopā 117.484 94
1 .

Peļņas rēķins.
Debets. Kredits.

Procenti 5,710 74 Iepriekš par 1923 g. sa-
^

ņemti procenti uz aizde-
\ vumiem 1,636 —

N. Procenti uz noguldījumiem 1,977 —
>v Izdevumi 466 —

\ Pelnīts 1922. gadā . . . 1,631 74

Kopā 5,710 74 Kopā 5,710 74

Peļņas sadalījums.
Atskaitīts rezerves kapitālam 20°/o 327 —
Dividende par 1922. g 1,292 —
Pārnests uz 1923. gada izdevumu rēķinu 12 70

Kopā 1,631 74

Valde.

Rīgas pilsētas krājkasei
pieteiktas sekošas uz vārda izdotas krājgrāmatiņas un noguldījumu zīmes par
nozudušām un atņemtām:

Sumas iesk.
Uz vārda Dat. kad izl NsNš °/o līdz 1.jan.

m
1923. g..

Krājgrāmatiņas:
1) Nordiķu brīvprātīgo ugunsdzēsēju

biedrība 14. iebr. 1909. g. 55735 Ls 18.84
Noidiķu brīvprātīgo ugunsdzēsēju

biedrība _ . . 7. janv. 1910. . 93256 . 1736
Nordiķu brīvprātīgo ugunsdzēsēju

biedrība 11 iebr. 1914 . 137209 , ,2,71
Noguldījumu zīmes:

2) Patversme .Sile" jeb Katarina
Margali 15. okt. 1893. . D181556 L. R. 1S6.55

Patversme .Sile" jeb Katari? a
Margali 15. okt. 1893. . D181557 . 196.55

Patversme .Sile" jeb Katarina
Margali 15. okt. 1893. . D181558 . 196.55

3) Gertrūde Ksstort ....... 8. jun. 19U. .DLitD 601 . 1016.18
4) GalsMiiiler . ļ 4.martā 1911. . DUt.D 25! . 2270.83

, 13.Iebt. 1912. .DLitD 1265 . 991.13
5) Herman, Valter Bergengriin . . 24. sept. 1874. . D 31106 . 207.50
6) Tis fon der Reke 7.jul. 1905. . D 9735 . 1315.70
un tādēļ pamatojoties uz statūtu § 11 tiek uzaicinātas visas personas, kūjām
kādas tiesības uz mortificējamām krājgrāmatiņām, un noguldījumu zīmēm, pie-
teikties krājkasē 3 m e n e š u laika, skaitot no šī sludinājuma iespiešanas .Val-
dības Vēstnesī". Šim termiņam beidzoties, izsludinātas krājgrāmatiņas un no-
guldījumu zīmes tiks atzītas par nederīgām un izdotas jaunas.

' Rīgā, 5. aprilī 1923. g. Direkcija.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnod.
pamatojoties uz 1920. g. 18. marta
likumu par vienīgo maksāšanas lī-
dzekli un civ, proc. lik. 2060. ua
2i.62. p. p„ ievērojot Kārļa Jēi aba dēla
Pavolita un Kārļa Igana lūgumu ua
savu lēmumu 1923. g 6. martā paziņo,
ka parādnieki parādu uz sekošam obli-
gācijām:

1) par 300 r., apstiprinātu 1902. g.
5. jūlijā zem Nš 32a, uz nekustamiem
īpašumiem Valkas apr., Golgauskas
muižas atdalītiem zemnieku zemes ga-
baliem .Uzin-Dēlin" Ns 51 malām, zem
zemes grāmatu reģ. 677, un .Mežaiijas*
mājam, zem zemes grāmatu reģistra
Ns 3668, izd. no Kārļa Jēkaba d. Dēliņa
parjabu Jānim Kirila d. Voitam;

2) par 900 r., apstiprinātu 1908. g.
17. martā zem Nš 160, uz tiem pnš'eca
nekustatniem īpašumiem, izd. no ta paša
Kārļa Jēkaba d. Dēliņa par labu Jānim
Jēkaba d. Vitoliņam, — ir samaksājis
viņas beidzami kreditorei Tirzas-Velēnas
lauksaimniecības biedrības krājaizdevu
sabiedrībai, bet šīs augšā min. obligācijas
nevai tikt izsniegtas atpakaļ parādnie-
kam deļ dzēšanas zemes grāmatās,
tamdēļ ka ir gājušas zudumā.

Tāpēc apgabaltiesas III. civilnoduļa
uzaicina visas personas, kurām būta
tiesības uz augšā apiādītām obli-
gācijām, pieteikties tiesa viena mē-
neša laika, skaitot no dienas, kad šis
sludinājums iespiests „Va!drbas Vēst-
nesī", un eiziada, ka ja šīs personas
noteiktā laikā nepieteiksies, obligācijas
atzīs par iznīcinātām un lūdzējam dos
tiesību prasīt parāda dzēšanu zemes
grāmatā.

Rīgā, 20. martā 1923. g. Nš 1648
Priekšsēdētāja v. A. V e i d n e t a.

Sekretārs *-? Kul v

Valmieras pag. valda, Valmieras
fpr., izsludina par nezaudētiem un tā-
dēļ nrderīgiem sekc šus dokumentus:

1) Latv. pasi uz Viktoiijas Ādama ro.
Smidt V., izd. no šīs valdes 27. martā
1920. g. zem Nš 456;

2) Latv. pasi uz Pētera Dāvā d.
Svikas v., izd. no šis pag. valdes
29. martā 1920. g. zem Nš468, un zirga
pasi uz ta paša Svikas v., izd. 21. okt.
1920. g. zem Nš 211;

3) Latv. pasi uz Annas L'enes m.
Svikas v, izd no šis valdes 6. aprilī
1920. g. zem Nš 600, un

4) 1.itvijas pasi uz Juliusa Pētera d
Svilāt v., izd. no šis v. 24. iebruarī
1922. g. zem Nš 19*6, kā eii alvaļ'n.
uz ta {.asa Svikas v., izd. no 2. 'otež-
sargu pulka km-ra 19. ielr. 19S2. p

zem Nš 19137. 85 &

|

Ainažu pag. ^ akie izsludina par ne-
dciīgiem sekošus dokumentus, izdotus
ne Ainažu pag. valdes 9 septembri
1920. g.:

1) personas pase zen Nš 183 un
2) zirgu pasi zem J* 95, \xi Her-

maņ.a Goitmtda d. Gauiait v. 345

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnod.
pamatojoties w 1920. g. 18. maitāji ;
kūma par vienīgo maksāšanas līdzeni
an civ. pr. lik. 2060- un 2062. o. p.
Ievērojot Ernas Christensen, dz. Grēve,
pilnvarnieka zv. adv. Maksu Kārļi dēla
lntelmana lūgumu «n savu lēmumu
1923. g. 13. martā paziņo, ka lūdzējas
Einas Christensen, dzim. Grēve.pilnvar-
nieks Maksis Kārla dēls Intelman*
uz obligācijas pai 2,500 r., apstiprinātas
1900. g. 14. aug zem Nš 1277, uz aekas* .
īpašuma Rīgā, 6. hip. iec. zem zemes grā-
matu reģ. Nš 321, 'zd. no Jāņa Jāņa d
Grēve pat labu Juliusam Konrādam Da-
nielam Jēkaba d. Taube, kurš minēto
obligāciju ir cedējis blanko, ir iemaksēiis
tiešus depozītā 2,666 r. 70 k. dēļ šīs
augšā minētās obligācijas kapitāla un

°/o dzēšanas.
Tāpēc apgabaltiesas 3. civilnodaja uz-

oicina visas persona*, kurām būtu tie-
sības uz augšā aprādīto obligāciju, pie-
teikties tiesā viena mēneša Jaikā,
skaitot oo dienas, kad šis stediiiaļuras
iespiests .Vaid. Vēstu", un aizrāda, ka js
šīs personas noteiktā laikā nepieteik-
sies, obligāciju atzīs par iznīcinātu un
lūdzējam izdos obligācijas dublikātu
kuiš izpildīs oriģināla vietu.

Ripā. 21. martā 1923 g. Nš 1678
Priekšsēd. v. A. Blumentals.

Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. eiviinori.
pamatojoties uz 1920. g. 18. m»ītr._ !i-
^tsraa par vienīgo maksāšanas līdzekli
«n clv. prec. lik 2060 un 2062. p.p,
ievērojot Jšņa Etkerta pilnvarnieka zv.
adv. Fr. Gailīša Sfigamit un savn lēmumu
1923, g. 13. martā paziņo, Ue parād-
nieks Jāris Eikerts parādu uz sekošam
obligācijām:

1) par 50/'00 r., apstiprinātu 1909. g.
14. jūlijā zem Nš 1283, uz nekustama
īpašuma Rīgā, 2. faip. iec. zem_ zemes
grāmatu reģ. Nš 186, izd. no Jāņa G>.-
stava Anša d. Eikerta par labu Aurēli-
jām Gustava d. Ziebergam, kūta pārgā-
jusi uz Hermani Kāiļa d Kar&pe, kā
Slankocesionaru, kurš viņu ir atkal ce-
dējis blanko;

2) par 50,000 r., apstiprinātu 19q9. g.
5. sept. zem Nš 1677, uz ta paša neku-
stama īpašuma, izd. no ta paša Jāņa
Gustava Anša d. Eikerta par labu tam
pašam Aurēlijām Gustava d. Ziehefgam.
kura pārgājusi uz Herman! Kārļa dēlu
Kampe, kā blar.kocesionaru, kurš viņu
ir atkal cedējis blanko;

3) par 50,000 r., apstiprinātu 1913. g.
14. apsili zem Nš 1306, uz ta paša ne-
kustama īpašuma, ; zd. no ta p«ša Jāņa
Gustava Anša d Eikerta psr labu Lst-
viešu s/ivstarpīgei krfditbkdribai. kas
viņu ir 1913. g. 29. «piilī :edējusi felanko,
— ir samaksājis viņas beidzami; kredi-
torei Latviešu akciju bankai, b-,j Lnl-
viešu sav.'tsrpīgai kreditbied-ībM, bet
šīs aug»ā min. obligācijas nei'ar tikt is*
sniegtas atpakaļ parādniekam dēļ dzī-
šanas zēmes_ grāmatās, tamdēļ ka ir gā-
jušas aīdursā.

Tāpēc apgabaltiesas 3. civilnodaja uz-
aicina vis»» personas, kurām būtu tie-
sības uz augšā aprādīt, obligācijām, pie-
iCikties ties» viena mēnešu laikā, skaitot
w dienas, kad šis sludinājums iespiests
.Valdības Vēstnesi", un aizrāda, ka ja
līs personas noteiktā laikā nepieteiksies!,
obligācijas atzīs par iznīcinātām nn lū-
dzējam dos tiesīb» prasīt parāda
dzēšana ?emes grāmatā.

Rīgā, 21 martā 1923. g. Nš 1488
Piiekšsed. v. A. V e i d n e r s.

Sekretārs A. Kalve.

Jelgavas apgabaltiesa,
pamatodamās uz savu ša g. 12. martā
nolēmumu, uzaicina to iestādi vai per-
sonu, kutas rokās atrodas pirkšanas-
pārdošanss līguma oriģināls, pēc kūta
palicis parāds 570 rbļ. kā pirk-
šanas sumas atlikums par labu
Aleksandram Liubsnskim, koroboiēts
15. oktobri 1908. g. zem Nš 955 uz
Talsu apr„ZantespagŽaates muižmeža ze-
mes gab. Nš XII zem hip. Nš 379, jeb ku-
tam būtu kādas tiesīb. vai prasīb. uz mīnēto
līgumu, 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 pai sa-
maksātu un valsts zemes bankai
dos tiesību prasīt ša parāda dzēšanu
zemes grāmatas.

Jelgavā, 16. t!artā 1823. g. LNs98823
Priekšsēdētaja v. J. Skudrel
Sekretārs A. V e idenbergs

Jelgavas apgabaltiesa,
pamatodamās uz savu ša gada 12. maitā
nolēmumu, uzaicina to iestādi vai
personu, kuras rokās atrodas pirkšanaš
paidošanas līguma oriģināls, pēc kura
palicis parāds 500 ibj., kā pirkšanas
sumas atlikums par labu Aleksan-
dram LUībanaktm, korobor. 15. oktobri
1908. g. zem Ns 945 uz Talsu apriņķa,
Zantes pag. Zantes muižas meža zemes
gabalu Jfe I, j^mbip. Nš 368, jeb kuram
būtu kādas tiesības vai prasības uz n>i-
neto līgumu, — iesniegt to šai tiesai un
pieteikt savas tiesības un prasības sešumēnešu laikā, skaitot no sludinājuma
iespiešanas dienas .Valdības Vēstnesī".

Ja minēta termiņā līgumu neiesniegs
un prasības vai tiesības nepieteiks, tiesa
atzīs paradu par samaksātu un valstszemes b«nkai dos tiesību prasīt Ša

; parāda dzēšanu zemes grāmatās.
Jelgavā. 16. martā 1923. g. LNŠ971/23.

Priekšsēdētāja v. J. Skudre.
Sekietars A. Veidenbergs.

Jelgavas apgabaltiesa,
pamatodamās uz savu 1923. gads
12. martā nolēmumu, uzaicina to iestādi,
vai personu, kuras rokās atrodas
pirkšanas-pārdoš. līguma oriģ., pēc kura
palicis parāds 500 rbļ., ka pirk-
šanas sumas atlikums par labu Aleks-
andram «iubanskira koioborēts 15. okt.
1908. g. zem Nš 949 uz Talsu
apriņķa, Zantes pagasta Zantes mui-
žas meža zemes gabalu Nš V
zem hipotēkas Ns 373, jeb
kuram būtu kādas tiesības vai pra-
sības uz minēto līgumu, — iesniegt to šai
tiesai un pieteikt savas tiesības un pra-
sības sešu mēnešu laikā, skai-
tot no sludinājuma iespiešanas dienas
„Va!d. Vēstn.".

Ja minētā termiņā līgumu neie-
sniegs un prasibas vai tiesības nepie-
teiks, tiesa atzīs parādu par samak-
sātu un valsts zemes bankai dos tie-
sību prasīt ša parāda dzēšanu zemes
grāmatās.

Jelgavā. 16. martā 1923. g. I.NŠ968/23
Priekšsēdētāja v. J. S k u d i e.
Sekretčis A Veidenbergs.

Jelgavas apgabaltiesa,
pamatodamās uz savu 1923. g. 12. martā
nolēmumu, uzaicina to iestādi vai
personu, kuras rokās atrodas pirk-
Šanas-pārdošanas 'īguma oriģhsals, pēc
kura palicis parāds 1500 rbļ., kā pirk-
šanas sumas atlikums par labu Alduinam
fon (Vergam, koroborets 1873 g. 7. ju
nijā zem Nš 89 uz Tukuma apriņķa,
Tumes pagasta .Drēge* mājām zem
hipot. Nš 1818, jeb kuram būtu kā-
das tiesības vai prasības uz minēto lī-
gumu, — iesniegt to šai tiesai un
pieteikt savas tiesības un prasības s e šu
mēnešu laikā, skaitot no sludinā-
juma iespiešanas dienas .Valdības
Vēstnesī".

Ja minētā termiņā līgumu neie-
sniegs, jeb tiesības un prasibas nepie-
teiks, tiesa atzīs parādu par samaksātu
un valsts zemes bankai dos tiesību
prasīt ša parāda dzēšami zemes grā-
matās.

Jelgavā, 16. martā 1923 g. LNs 979/23
Priekšsēdētaja v. J. Skudre.

Sekretārs A. Veidenbergs.

Jelgavas apgabaltiesa,
pamatodamās uz sava ša gada 12. martā
nolēmumu, uzaicināto iestādi vai personu,
kuras rokās atrodas pirkšanas-pārdošanas
līguma,oriģ. pēc kura pal. parāds 2500 rbļ.,
kā pirkšanas sumas atlikums par labu
Žer>etel fon L I e v e n, koioborēts
5. aug. 1868. g. zem Ns 221 uz Tukuma
apr

^
Abavas pagssta Jsun-Sātu .Egero"

mājam zem hipotēkas Nš 1926, jeb
kutam būtu kādas tiesīb; s vai pra-
sības uz minēto līgumu, — iesniegt to
šai tiesai un pieteikt sevas tiesības un
prasīb. 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 parāds dzēšanu zemes grāmatās.

Jelgavā, 16. martā 1923. g. LNs976/23
Priekšsēdētāja v. J. Skudre.
Sekietars A Veidenbergs.

Jelgavas apgabalties. reģ. nod.
pamatodamās uz civ. ties. lik. 1460p
paziņo, ka minētā tiesa civilnodaļas
17 maita 192,3. g. atklātā sēdē nolēma

reģistrēt Vandzenes lopkopības pār-
raudzības tabiēdiību .Vasa I" ievedot
viņu to biedrīou leģistia f irmajā daļā,
kutam nav pelņas iegūšanas mēika.

Biedrības valdes sēdeklis atiodas
Vandzenes pagastā.

Jelgava, 20. maitā 1923. g.
Rēgi Ir. nod. pāiz. J. Skudre

Sekretaia p. v. i. D. L e ši n s k i j s.
Je.'gavas apgabali reģ. nodaļa,
pamatodamās uz civ. ties. lik. 1460. r>.
paziņo, ka m nētā tiesa civilnodaļ s
17. maita 1923. g. atklā ā sēdē nolēma

reģistrēt: Zantes piensaimnie .u sabie-
drību ievedot viņu kooperstivu s*bie-
dribu reģūrtra I. daļa.

Biedrības valdes sēdeklis atiodas —
Zante* muiža, Zantes psgastā. Talsu api.

Jelgsv-, iO. martā 1923. g.
Reģistr. nod. pātz. J. Skudra.

Sekretāra pal. v. D. Lešinsk i js.

Liepājas apgabaltiesa
uz sava 22. mertā 1923. g. lēmuma
pamata jneklē uz sod lik. 156. p aps.
Osipu Atona d. Blumentalu, 55 g. vecu,
liela auguma, tumšiem matiem, skūtu
bārdu un ūsām, kalsnēju seju. Blumen-
tals piederi, s pie Kuldīgas pilsētas.

Katram, kam zin. Osipa BlumentaSa
uzturas vieta, vai kur atrodas viņam
piederoša munta, par to bez kavēšanās
jāpaziņo Liepājas apgabaltiesai, vai tu-
vākai pouciips iestādei.

Liepājā, 27. martā 1923. g. Nš 4498
Tiesas loceklis Fr. B a u c e.

Sekretārs (paraksts).

Liepā Jas aPSabliTT"^8. martā 1923. g * Nbankas ai?.gāu IB.J8 D°nss >..

"A
2086. P.p.aol/S^f- Iik.jsj'

A ^tl^^ftJkas vārda un ii nas
*** ?

*em 2urn j*
"

049 . -B^Slla.(Kristapam) Ji»!*i fe , *J ļnekustamas mantas K.
--

maņ., Aizputes *pfJ*n 'mas
, .$kustamu mantu zemes ii m; la *T»

līdz ar visā,» w«enl g™« ««jJ i
2) atvēlēt Donas zemes h„ t '

gadņ.em pieprasīt »n£, SSdaļa mmeta- parāda izd-JL*an^ »
grāmatām. '"«sanu 12

^
,

Liepājā, 20. martā 1923 B u,ft-.
Priekšsēdētāja b. V Bi„e!.S
Wb 8fSiT^^ar šo paziņo vispārība, !,, ,j?14. apnh miiuSā Dausavcls ? 'Malinovas pag. pledeiīgā ai "*Vikent.jad./lasaļska

Xtfe.ai kuru testatora kUma «„ 2?
manta novēlēta _ģ mļm u «£
Masaļskam , ar apgabaltk», " S?3 februāra lēmumu apstiprmāti'
dM,sT!:kSkaml žn8,,i3Bi AN

Daugsvo., 19. martā 1923. j>. t J*J
Priekšsēdētājs Fr Zilbei. '

Sekretārs v. i ļ. Outm...

Latga'es apgabaltiesas.
Daugavpils aprAiac. miete
saskaņā ar savu 1923. g. 16-*
lēnumu un pamatodamies uzclv-l»
lik. 1-101. un civ., lik.. X. sēj, U
1239 p uzai in.i 1915- g. 28. septe*
mirušā Pētera Matisa_ ci. Paukšts11»
ni< kus sešu mēnešu li
sludinājuma iespiešanas dien;
Vēstn.* pieteikt savas mantošanas» ļ
sīfcss uz mantojtmu, kas atstāt»

J
minētā nelaiķa un atiodas Kolupei "4

Salenieku sādžā on Likenas pag, »

zeiu sādžā , . u_\
Mantošanas tiesības jāpieteic mi»'

miertiesnešai kamera Daugavpili-

Daugavpilī, 17. ™itāJ923J.
Miert'esmjisjijjļjiļļ

Dobeies-Auees iec. mij
pamatodamies fz stva }- J--,'
lēmumu tn civ. ties. lik. 201

uzacina visas personas, «"t"^,
kādas tiesības vai presjbas uz /?,

1922. 2. Dobelē mirušas ane'» ,
lija. Jāņa m. Dieska *M%fļ
kā mantiniekiem, legs «'!«».? " [f ,
misi-rjiem, paižda devējiem ua 1^
teikt tās miertiesnesim sešu

laikā, skaitot no šī iIboimjbm *

šanaš dienas ValdibasJ/«gj
biīdī.-iājimu,. ka tasKasnusavas tiesības un prasība* W

atzīs par tādas zaudējušiem.

Dobelē, 15. maitā .923. g- ,

mm'm-L» ļ??
dn 7. «prti 19SI- ! j» *V

33? s„ri',0r.?|
G>'?K_h.'*
dienas .Valdības Veit»"

DaugavpUī , 19. ™£\ļ?^Mje^snesis3Jl_-j^
"^zkcle^aTpa - -.$£&»> ļ '

dina par nede.igu, ķaJv8l(1ei.
J I

pasi, fzd. no Lug^u t«g „ )*
P
kas apr. 6 dec. Igļ Ļm n »

Arturam Maive,P<»k-arifl Jskcbsona v.—^~~_ , 4

Latgales apgabaltiesas
Daugavpils apr. 3.lec.mierti«iKsaskaņā ar savu 1923. g io«
lēmumu un pamatojoties 112 ij«;
18, marta likumu pai vien-go aa»
šanns līdzekli civ. prec. lik isjp1
sek. pairt un civ. lik 1651 p
Donot-j Staņislava d. Lukaševii
mēneša laika, skaitot no šī sMIiiiji
iespiešanas dienas, ierasties piemin
miertiesneša, lidzņemot ķīlu zii
no Michaiļa Mtčislava i. Berj&A
pat fiOOO tbļ, caia naudā uz augsi?»
Liiksševiča vārda un apstiprinātst:
Vitebskas apgabaltiesas vecākā m
«0 jūlijā 3915. g. psi PtrodcšosOjip
pils apr., Višķu p«g. .Čeropovo' lij
ieķīlāšanu, Īsi saņerotu ķīlu simti i
šar;ai 150 latus Latv. valūtā, iemaina
miert'esncša depcziiā;

Lūdzējam BeņislEvskarn izi
čība dēļ iesniegšanas Latgales «pjiH
Vecākajam notāram pai afzLeg.mt.
celšanu.

Miertiesnesis S. KoHm _

___ *j^-^ziZfc£
gigaa kāja W- V% W

mnederi*, ««««ļijo. 2c
ap.|«ib« «« ^5Ce«,"
1921. g.. ?*!«>»"UertiJ«kom., uz viisserž. W
to ;a vāid«.
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Rīgas muitas valde
i na zemāk minētos preču īpašniekus nekavējoties nokārtot attiecīgas muitas formalitātes, jo pretējā

^ICI ' gadījumā muitas valde būs spiesta piemērot muitas likuma 497. un 561. paragrāfus.
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» S ct ir ku&i vai par dzelzs-
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7l d cc tojs p s ___
„,„ Majga « 25. jūlijā 1921. g. Stokholmas

i 35S92 305
^

.'™ f 6. aprilī . Liepājas
2933 231 uze«£ «. 6. septembri , Cristanzundas

3 38582 532 s,s

, ok Aino" 1. , , Stokholmas

I 46002 505 » »«
rei{. 5. aprilī % Stetines

5 2709 ,m rvpižscelu 14- malts » Liepājas
« l2 ,? ŽS s^ Satmn" 4. debembri . Londonas
I «94 g*

S/S "ostsee* 10. oktobrī . Stetines
i 5'805 „ci, * "Ebro" *• augustā , Kopenhāgenas
J tifi« " vendsTsiel* 7. aprilī

1° 27-? m " "Baltabor" 18. augustā , Rēveles
II' .Vtetorl» - «• • Stetines

ļj g $ : .Ostsee" 20. jūniji

„ ,8464 153 . >«*«' 5. . . Rēveles

«Atn «1 Dzelzsceļu 30. maijā , Liepājas

\ 52 s/s Vend.ysiel« 19. aprilī , Kopenhāgenas

ļļļļS 95 . >aiga- , 12. maijā . Stokholmas

12
l S 63 " Oreit" 25.* aprilī " . Stetines ?

ļ Si 113 » ^Leontes" 20. maijā . Hamburgas u. Dancigas

« i«ift 102 . .Vinda., 14. , . Klaipēdas

9 30 >aiga- 27. . . Stokholmas
"H63 153 . >«»' 2. jūniji . Danciga.

. 18466 159 sls .Ostsee, 7. , , Stetines

* 18623 199 . 20. „ . .

« un» ioq , 20. , Stetines
5 E 208 ." .iris' 22. , . Hambuigs.

» 18632 208 , » *2. „
3» 18627 202 , .FranklBīt* 22. , . .
I 18634 213 . .Vazā" 24. , , Rēveles

? fl 18989 228 . .*-?« " 29. „ . Hamburgas u. Brēmenes

33 18993 237 , .Ostsee' 4. jūlija » Stetines
M 21003 482 Dzelzsceļu 5. augusta . Piiekules

$ 21011 330 , 6- maijā . J^j" rv. .-...
S 35890 329 s/s .Fort Armstrong* 30. jūlija , Ņujorkas un Dancigas
1? 35902 347 , .Hebron" 2. augustā , Hamburgas
S 35907 357 , .Vazā' 4. , „ gf'Jf 'K"
35 35909 379 , .Victoria - 8. , . Stetines
«) 36047 287 . .Ostsee" 19. juliJ
« 36045 287 . 19. , .
fl 36048 290 , .Victoria" 21. , . Rotterdamas
fl 36056 306 . 21. . . Stetines
« 36060 313 . .Hollandia' 26. , , Rotterdamas

fl 36076 284 . .Pommerscher Oreit* 18. , Karalaučiemu.Klaipēdas

* 36078 339 , .Ostsee' I. augustā , Stetines
« 36081 386 . .BaltanniC 9. , . Dancigas
« 36399 405 . ,Polku" 16. , . Hamburgas
« 36400 403 . .Perseus* 15. , » Amsterdamas
» 36401 403 . 15. , »
51 36402 403 , 15. , .

» 36057 306 . .Victoria - 25. jūlijā , Stetines
« 37295 474 . .Vazā' 27. augustā , Rēveles
» 37299 446 , Jakobson" 23. , , Kopenhāgenas
» 37303 443 . .Victoria" 22. . , Stetines

% 37305 443 . 22. ,
l 3/307 443 22. , . Stetines
1306 443 " 22. , ,

» 7689 484 . 29. ,
i 37690 484 29 »R 37692 483 *

.Sirius" 29." » . Stetines un Dancigas

« S572 . .DfibeJn' 11. septembrī . Helsingforsas
« 8564 572 11. „ ,
t !572 " ' li , ,

5 38566 572 11.P »77 550 : .Russiand" 7. ", . Llbekas

2 *80 533 . Thalia" 6 . . Hamburgas
l S 477 . " .Bacchus - 29. augustā . R°,!, am8S

n 17
9 516 . ,Maiga . 3. septembrī , Stokholmas

? S 581 , sirius" ? 12. , , Dancigas
n i?82 583 Ostsee" 12 . Stetinas
1 S586 628 " oS- , 27 . Hamburgas
i f 625 Dobeta" 25 Helsingforsas
^9955 686 .". ;SS£. tokto'brī , Stokholmas

S āS 680 , ,Sunion . 12. ,
'. Hamburgas

"W 68° . . 12. ,
39960 670 . „D6beln" 9. , . Helsingioisaa

«0 S 6fi5 , Luna" 10 . Brēmenes! g6
^

. .PanUon" fc ". I ^^^«2 39%7 655 " *Greta" 5- " '
Kopenhāgenas

14 Si ri^ " -Victoria- 20.' septembri
* Stetines

% ' - 20. ,

«6 JJ ^4 . .Maiga" 26. oktobri . Stokholmas
714 . .Hebron" 20. . . Hamburgas

m 705 . .Thenis" 18. , . Brēmenes

£ «92? ^Qn ' -Victoria" 18. . . stetine» _
l 410%

^
- .Sirius - 12. sugustā . Kopenhāgena*

S 41104 7so -Dbbeln- 15. . . Helsinglorsas
." 4URn ,. .Victorii' 8 Stetines

J «1S ?8 :L;«'28. oktobrī : ™>™£T
l 41464 £ - -Diana" 89. . . Hamburgas
j, JK63 744 ' 29. , ,

Sftg : .vietori.- ?i :-:»«°«<!7*3i 752 ' '"ovem-ri
Si«i»»aākoši la« p.«.

L "

Preču nosaukums

Galantērijas preces un stikla izstrādāj.
Šokolāde
Siļķes sālītas

Superfosfāta paraugi
Kalti dzelzs izgatav., neapstrādāti (lemeši)
Vīriešu apģērbi
Kosmet.kokvil. audumi,apavi un šokolāde
Prospekti — svešā valodā
Kakao pulveris un koka izstrādājumi
Spirts — dedzināmais, cietā veidā
Kafijas paraugi
Podnieku izstrādājumi no vienkārša māla
Akmeņogļu darva

Lietotas drēbes

Augļi un ogu sulas
Ādas paraugi
Zoļu ādas un gatavi apavi
Elektr. piederumi

Gaļas ekstrats
Papīrs ar izgreznojumiem
Tabaka lapās

Sēklas
Stikla ražojumi, balti
Krāsas

Kombinētas ārstn. zāles
Nitrcbenzols
Būvapkalumi un citas preces (dzelzs)
Galdnieka izstrādājumi
Anilinkrāsas
Dzelzs stiepuļu izstrādājumi
Papīra izstrādājumi

Kombinētas ārstn. zāles
Skārdu, dzelzs, čuguna un ādas izstrād.
Adas zābaki un konjaks

Vīnogu vīns
Medikamenti un ķimikālijas
Sērskābe
Labdarības dāvanas
Krāsas un papīrs
Čuguna izstrādājumi \ .
Dzelzs mašinu daļas \
Kokvilnas audumi
Velosipēdu daļas
Vaska dtēbes, vīriešu apģērbs

Jumta pape, darvota

Drukātas reklāmas
Aparāti, gumijas un dzelzs izstrādājumi
Glaubersāls, netīrīta
Kokvilnas audumi
Vilnas audumi
Stikla, fajansa izstrādājumi, galant.preces,

reklāmas
Aparāti dzelzs
Preču paraugi
Spirts pudelēs
Darba rīku paraugi

Kokvilnas audumi
Sķidia tinte
Dzelzs atslēgas
Lietotas drēbes un grāmatas
Kopējamās grāmatas
Samalts cements
Galantērijas preces, kokvilnas un vara

izstrādājumi
Negludinats papīis

» »
» »

»
Cinkots skārds

Grāmatas, svešvalodā
Tīrīts sp itts
Papīra izstrādājumi
Akmeņu ogles
Elektriski piederumi
Reklāmas un kosmētika
Drukas darbi
Ekipāžu daļas un rokas instrumenti

Kokvilnas diegi
Mineralsmeru eļļa

Papi» izstrādājumi

Reklāmas
Ugunsdzēšamais apstāts
Grāmatas svešvaloda
Treknas eļļas
Ķimikālijas
Dzelzs skārda izstrādājumi

Vienkāršas ziepes
Stieņu dzelzs

Medikamenti un periodiski izdevumi
svešvalodā

Ugunsdroši ķieģeļi ?

Degvīns
Papīru tapešu paraugi
Medikamenti
Stikla plāksnes
Dzelzs drāšu nsglss
Marlijas bindes
Vilna
Rokas instrumenti
Brilles, tālskati, kakvitaas fzstrād-mai
Medikamenti

Uz kāda vārda prece
Vietu skaits un zīmes pie„ākuse

3 kastes L. O. W. I/Ill Balt.-Krievijas transporta s-bas
1 kaste C. C. C. Rīga 491 United Baltie Corpor.
50 normalmucas L. W. Uzrādītājs

un K. H.
I kaste Liepājas Konzuma s-bas
1 paka A. R. 321 Br. Kross
1 maiss C. A. T. 100 Hagen JOrgensen
Adrese — 1 paka Mr. Nilsen
D. O. 19. 1 ķīpa Gerhard & Hey
150 kāst. A. C. Uzrādītājs
Adrese — 1 paka E. Abraunsen
1 kaste Pusull
1 paka F. S. 652 R. Jochman
2 kastes Herm. Riedel Uzrādītājs

35054/55 ! ,
Max Bašinvickij Rīga, Lett- Doehring & Gegier

land
1 kaste E. D. Rīga 301 Hagen Jdrgensen
Adres. — 1 paka Armijas Saimn. P-de
2 pakas Uzrādītājs
4 kastes F. A. W. 1437/38 Br. Kross

un 1446/47
1 kaste L. M. -4- Gerhard & Hev
Vilchelm Moritc Vilchelm Moritc
Adr. Herkovius & Intel- Herkovīus & Intelmaa

man
1 paka H. T. 1. Br. Gross
1 kaste AB 574 Transbaltic
2 kastes un 1 kurvis adr. Valford Baltie Trans. Ltd.

718/19
1 paka J. K. 265 Gerhard dc Hey
1 kaste E. S. & Co 34607 Ed. Grube
5 kastes W. C. 4 un 11 Meyera dēls
1 kaste A. R. 10 Ed. Grube
1 paka J* 124 Valters & Co.
10 gab. E. S. Rīgā 1/10 Eteldt & Sitmans
1 paka adr. Eriest LChr Valford Baltie. Tr. Ltd.

Libau
1 kaste A. J. R. 16 Ed. Grube
15 kastes F. W. 9114/28 Nezināms
1 ksste, 1 paka L. W. L.

2326 .
1 paka — )* 396 Ed. Grube
1 paka Senker & Co.
23 baloni, J. M. 1/23 Joh. Miinnigbofl
1 kaste K. & N. 198 R. Hartman
1 paka — J. K. 29. Gerhard & Hey
1 kaste J* 167. Uzrādītājs
3 saiņi _
6 ķīpas A. H. 1/2, 4/7 The Eastern Company
2 pakas F. & S. 35997/1-2. Senker * Co.
1 paka V. G. K. K. Lagz- K. K. Lagzdiņ

dfo
1 rullis — bez zīmēm un Uzrādītājs

N'N"
2 pakas C. H. 30/31 Gerhard & Hey
7 kastes — S 1/7 Senker & Co.
1 maiss, J. Ruma Uzrādītājs
1 ķīpa, J. Z. 618
1 kaste, H. W. Riga 1952
2 kastes, Nebal 1/2, Rīga Senker & Co.

1 paka. K. Sch. 5000
1 paka, Ing. H. Echardt Uzrādītājs
1 kaste, L. W. Rīga Chr. Jensen
1 kaste, 1 paka P. W. Senker & Ca,

4802/3
1 paka, W. K. 55. Br. Kross

2 kannas, M. K. 50/51 Ed. Gmbe
1 paka, W. K. 56 Br. Krosss
Adres. 1 kaste Vietinhoii
1 paka, E. L. 827 Br. Kross
1 paka, W. K. 57 Br. Kross
3 kastes, S, * C. ft 1 Senker & Co.

39 ķīpas, E. N. Gethatd & Hey
23 ķīpas, W. K. & P.
60 ķīpas, W. K. & P.
22 ķīpas, W. K. & P. g,
1 gab., adr. Paul Stolter C. F. Stoltapt

1 paka, O. J. 29 Senker & Co.
1 muca, S. & Co, Rīga J* 1 . .

! paka Helmsing & Gnmm
30 maisi Senker & Co.

1 kaste, F. W. 1039 . , . _.
1 kaste, Roman — 672 Villām Olsevskij
I kaste, W. C. te 10 Buck & Co.
1 gab. adr. firm. Ericdon Rīgas biržas bankas

u. Co,
13 kamoli Uzrādītājs
15 mucas, 01ex Rīga

M> 1097/1111 . „
3 kastes, W. G. 13, 14 un A. Stancke & Co.

1fi
1 paka, S. un Co, N» 26 Anglo Sviss Cond. Milk * Ca.
1 kaste, ARAEGF, Rīga Amerik. pal. kom.
1 paka Hagen JCrgensen
1 paka, Herm. Rozengarten .
1 bundža, L. L. J* 3046 Uzrādītājs
1 paka, bez zīmēm un .

1 kaste, adr. M. Meezenburg
8 saiņi, sarkana strīpa Uzrādītājs

]« 111
1 kaste, W un Co. 48

2 kastes, St. >/» w - Moseback * SaMer
Adr. 1 paka Chr. Jensea

1 vieta, adr. Baranoif
1 kaste, Halle Sasle Uzrādītājs
1 paka . Hermann
1 paka Uzrādītā js
1 paka ?
1 paka .
1 kaste, G. R 885/1
] kaste, A. L. J* 201C
1 kaste, H. u C, f» li



«g ig Prec e lēnākus I
_« "ār- *
°"_ 3 2 _ 3 Ar kuģi, vai par dzelzs-
2 ?" *S1 5 = » . Kad No kurienes
! * £-S g-g «** ļ

99 41785 752 s/s .Victoria" 1. novembrī 1921. g. Stetines
100 42511 774 . .Karlsruhe" 8. . Hambargas
101 42512 774 . 8. , .
102 42515 773 . .Ostsee - 8. „ . Stetines
103 42647 149 . .Oestein" 1. oktobri . Mēmeles
104 42648 149 . 1.
105 42649 149 . 1.
106 42659 149 . 1.
107 42514 773 . .Ostsee" 8. novembrī . Stetines
108 43116 805 . .Pernigel" 21. , . Liepājas
109 43132 811 . .Ostsee" 22. . . Stetines
110 43133 811 . 22. .111 43136 806 , .Fagerstrand" 21. . , Londonas112 43138 803 . .Maiga" 21. . „ Stokholmas113 43139 801 . .Egeiia* 21. . . .' Rotterdamas

114 43140 801 , 21. ,

115 43593 822 . .Sunion" 28. . , Hamburgas
116 43594 822 . . 28. . .

117 43595 822 . 2». . .

118 43651 826 , .Victoria" 29. . . Stetines
119 43652 826 . 2»
120 43654 826 . 29. . L Stetines

ioi
4

o9!? 83f " "Ma'8a" 4. decembrī , Stocholmas
yll 43951 835 , , 4
123 43954 835 „ 4124 43955 835 „ 4' '
125 43944 835 „ 4'126 43946 835 . 4'127 43957 832 „ „Max Fišer' I*
128 44301 854 , .Donro" 13. , Rēveles129 44303 854 , 13 Dancigas
\Tl Īli?? _ ' n . £ ? -

' KoJeSagenas131 44311 852 , .Ostsee" 13. . Stetines
132 44318 842 , .Diana' §. . " Brēmenes133 44319 842 , 6

oremenes

134 44727 862 . .Victoria" 22! . \ Stetines

:3 " '365 jss it? : -Heukon iHambu^137 44731 867 „ 22' "
138 44732 867 . 22' S139 44735 857 . .Frankfurt" 16' \
140 44737 857 " 16. I ^141 44738 856 , .Dagrun" 16 Livernūle*142 44822 879 Theodor" 26.' I £143 44824 879 . 25

Alīnes

144 44827 882 „ Jakcbsen' 26.. " . " . Kopenhāgenai

145 44829 882 , . 26 Dancteas
!1§ frncl _ » "Š4aats Memmel" 9. oktobrī 1920. g. Kopenhāgenas

us S «7« " \,?JUX\ 16. augustā . Brēmenes148 47507 878 . .Victoria" 22. decembrī . Stetines
49 47996 3 „ .Ostsee" 3. janvārī 1922. g.

150 48000 8 . .Rondone" 6. . . Llveipūles

151 48090 14 , .Victoria" 10. . i Stetines
\ll lonr ^ !o " "T,Mmholm" 10. . . Kopenhāgenas153 4809/ 18 . .Vilhelm Russ" 11. , . Hamburgas
154 48098 18 . „ , 11. . . Hamburgas
ļf« fī?S? ^

? 4ana" 8. novembrī 1921. g.< Brēmenes

It? tlon- S * \,"'" 12. oktdbrī ' . Hsmburgas157 5180i 651 , .Victoria" 3. . „ Stetines

158 51809 651 „ <?

159 51810 724 . .Pernigel" 24. . . Lieoāias160 51812 642 . .Baltaboi" 1. londonu161 51824 727 ļ „Pollux" 25. Danrfc "162 51895 725 „ .Ostsee" 25. SteHni.163 51896 725 . 25
stetmes

līt fŽlnl !«n P"^« 29! ; 1920.
g.

Liepājas160 52105 440 s/s .Sirius" 26. , . Stetines166 52109 737 „ „Baltanik« 27. 1921 g LieoStai167 52444 734 . .Maiga" 26. . .
g '

Stokholmas

168 5244 5 734 . . 26

i_%7o""Vyra"13'*"Helsingforsas
170 569/0 7^ „ Juno" 1. . Rotterdamss171 5698S 752 . .Vicloria" 1. . '. stetines
\ll S i^t " "^aga" X% m8iiā - Stokholmas173 1846 ) 148 „ „Saga" 1. jūnijā

i« \?8* \Ā " %&' *
25raai-- Stetines175 184oo 144 , ,Alekxandta" 1. jūnijā

176 18473 173 . .Russland" 12. . Libekas
178 18114 52

' * 'Vendiysel" 19- -Pr, li Kopenhāgenas

179 18460 148 , .Sāga" 1. jūnijā . Stokholmas

!?? 18470 Ies " "w°«"
I ' ' Kopenhāgenas181 18470 168 . ,Waza" 9. , , Rēveles

182 18633 212 . .Lyta" 24. . Helsingforsas183 18637 218 . .Beira' 27. Kcļenhagenas
184 18640 218 . . 27. * rvopennagenas

ļjjjļ S 279
? "hyra" !ļ- juiij"' Helsingforsas

87 «? 88 ' '_wL. l
l '?- ' Kopenhāgenas

188 \l\ll 11 ; ;SSffin"'
ma,,a

' Kgēdasu.Karalaučiem

!3 \_ \ $ " »Maiga" 12! • sSdmas190 19001 257 . . 10. ulijā
191 19002 257 . . » 10
192 18102 58 . „E!za' 21. aprilī .

*
Beigenes

J93 18169 69 . .Attila" 29. . . Karalaučiem

lli !Ž1« .« ' 0rontes" 2. maijā . Hamburgas
195 18465 156 6 jūnijā
196 18178 95 . .Maigs" 12. maijā ". Stokholmas

197 18474 174 , .Idimata" 13. jūnijā . Hamburgas
198 11630 258 . .Iris' 20. .
199 18991 235 . ,luno" 4. jūlijā . Rotte'rdamas
200 19007 267 . .Victoria' 11. . , Stetines

201 18636 217 . .Neva" 28. janijā . Mančestras . Liverpūles
ua Dancigas

Precu nosaukums

Papīrs ar izgreznojumiem
Elektr. kvellampiņas
Lietotas diēbes un pārtikas līdzekļi
Galantērijas preces
Ķimikālijas
Galantērijas preces
Papīra izstrādājumi
Galantērijas preces
Ķimikālijas un reklāmas
Kokvilnas audumi
Medikamenti un kartonažas izstrādājumi
Sastāvi metāla tīrīšanai
Kokvilnas šujamie diegi
Tripeles gabalos
Kondenzets piens

» ?

Dāvanas
?

B

Elektriski piederumi
Tripeles sasmalcin.

Vilnas un kokvilnas audumi
Tabaka
Buljonu kubiki
Tabaka

Siļķes
Cinka baltums
Tabaka un gatavi apģērbi '
Lietotas drēbes
Elektr. baterijas
Rudzi giaudos
Rīsi apstrādāti
Anslinkrasas

Kviešu milti, bīd.
Cukurs smalkais
Skaida izstrādājumi

Cukurs smalkais
Ķīmiski produkti
Vilnas un kokvilnas veļa
Dzelzs un dzelzs drāšu izstrādājumi
Kokvilnas audums
Adīti vilnas un kokvilnas izstrād., ga-

lantēriju preces un šokolāde
Skārda izstiād., un katalogs svešvalodā
Vilnas audumi
Ķimika'iļas
Manufaktūra
Laboiatorijas piederumi
Vīles un rašvīles

Grāmatas iesietas
Augļu esences
Nažu preces
Izstrādājurnino plākšņu dzelzs
Dzelzs izstrādājumi
Ēteriskas eļļ».s
Koka pogas un dzelzs drāšu izstiādāj.

Pogas

Tabaka, lapās
Lietotas drēbes un apavi
Cukurs smalkais
Želantins, plāksnēs

-Hektriskas kabatas lampiņas
Bleķa trubas
Ķimiski produkti
Kokvilnas audumi
Stikla pudeles

Kokvilnas izstrādājumi

Papīra izstrādājumi
» »

Msšinu daļas
Ārzemju spdrošin. b-bas polises
Dzeizsmsšnu daļas

Mašindaļaa
Kosmētika

Lampu daļas
Pupu saslaukas
Kartonažas izstiādājumi un kokvilnas

audumi
Bencins

Gumija apstrādāta, plāksnēs
Izkaptis

Sēklas
Kartupeļu miltu saslaukas
Kokvilnas audumi
Terpentīnu laka
Vīriešu apģērbi
Linsēklas
Kartonažas izstrādājumi
Mašīneļļa
Krātas
Izkaptis
Dedzināta kafija

Papīra tapetes
Pupu un rīsu saslaukas
Nsftss destilācija un pasta papīrs
Seklas

Mašīnu eļļas
Stikla ražojumi
Msšinu daļas
Skārda izstrādājumi, rokas instrumenti

un dzelzs izstrādājumi
Stearīns

Vietu skaits un zīmes Uz ^«a vārda pr
Pienākusi

1 paka, C un H 110 Qtthaii & H ^
1 kaste, H. W. Rīga Alfred fi o ys
3 kastes. J. R. 1/3* La v Salk^,
1 paka, adr. 3* 140 F?8nc Paur

KfUsta

J £as'e Br. Kross
1 kaste
1 kaste
2 kastes
1 kaste, W. F. 754 John Laurents
2 vietas, A. S. Rīga N 5/6 Uzrādītais
1 kaste, R C 7301 A. Stanke & c1/8 kastes V. S. 35453 Hans von Valdtvieta Uzrādītājs W
1 kaste, R. H. Randstaternas H..M ,50 kastes, E. B. un Co, Uzrādītājs Handelsc ««w,.

Rīga, Fuli Cream Con-
densed Milk

150 kastes, E. B. un Co,
Rīga, Full Cream Con-
densed Milk

1 maiss, Ida Grubin Lorenc & Mi>f»««nv,
1 maiss, Chalmon J* 6, .

«eeienb«|
Gilerson Chlebnoi Dvinsk "
perenbok

1 maiss, Salomon Curevitc
Skapa Romanov str. 14 *

1 kaste, bez zīmēm un Ni Uzrādītājs
2 mucas, 6348/49 Edgar Lyra un Co
1 paka, D. un Co, 84 Gerhard Sc Hevs30 maisi * Uzrādītājs
40 kastes, J. T. E.
30 maisi, B
30 maisi, A
30 maisi, H ]
30 maisi, E "
1/1 muca Diamštein
1 paka, adr. Gerhard & Hevs
1 paka, Nebal 20 Senker & Co.
1 kaste, adr. Norvēģijas konstdatani

- 1 kaste, E. S. K- 999 W.ecken & Co.3 maisi Uziādītajs
1 maiss
11 mucas, F. B. Co, H.

649109/19
2 maisiņi ,
4 maisiņi
22 gab.
10 gab.
1 maiss ,
3 kastes, E. H. 52/54 Meijera dēls
1 kaste, R. J. J\& 1, Rīga Hagen Jdigensen
4 kastes. F. Š. 569/572 Uzrādītājs
3 gab., bez zīmēm un >6 ,
1 kofers, adr. Achsnpark

1 paka, Nebal. Rīga Nebel
Adr. Nielsen Nielsen
1 paciņa * Beker
1 ķīpa, A. P. 12270 Uzrādītājs
1 kaste, Alfred Th. Bušs ,
1 vieta, Adr. B. Langford B. Langford un Co.

un Co
1 kaste, R. R. R. 3 L. Girgenson
1 kaste, P. S. 3863 The Alliance Trading Co.

-1 kaste, K. K. 9036 P. Bdhm
82 pakas, Epsit Rīga 1/82 C. Epsit
1 paciņa Uzrādītājs
1 kaste, L. un R. 502 Reiman un Lillienthal
3 kastes, B un P. 4023, Eduard Grube

- H un Z 4024
2 kastes , ,

H. Z 4055 un F.W. 4056
1 ķīpa, adr. Markur Kolm Br Ktoss
Salman Dickson Uzrādītājs
1 maiss
1 kaste bez N° un zīmēm
4 kastes, H S. 520 1/4

. 260 gab. Hagen Jorgensen
1 paka, A. G. un Co 7750 Balt. papīru fabrika

. W. K H Rīga 10. 1 ķīpa Uzrādītājs
1 paka, adr. Oscar Rosen- O. Rosenblatt

blatt
? 1 paka, adr. Generalkonsul K. VaderstiOm

K. Vaderstrorn
3 kastes, W. D. 20, 21, 22. E. Buck un Co.
1 kaste, Royal Film Royal Film
I «aste Uzrādītājs . .
Adr., 1 kaste ? Generalvertretung ia Le<ltMU
John Sleiks, Romanov str. Uzrādītājs

35, 25
1 ksste, K un U. 4876 Heideman
2 kastes, C. G. 7998 un F. Marienfeldt un Co.

7999
1 paka, H.. S. 1. Uziādītajs
9 maisi ,
1 paka, adr. Oscat Ošiņ

1 paka, Jacob M. Švarc Uzrādītājs
Bwuer str. 17, Rīga.

1 maiss, Xs (li
1 paka, adr. Ing. E. A. Waiford Baltie Tr. Lto.

Lic, Tirgoņu ielā Ks 3,
dz. 5

2 pakas, adr. A. B. Arnio Letiņ
4 maisi Uzrādītājs
2 pakas, adr. Olai Heimann

2 pakas, bez zīmēm .Imanta'
1 kiste, Z 2194 A. Fenger
1 pska J. S. Geneckis
1 kaste, F.'S. C. Glocke
1 paka, adr. Ludvig Ramm L. Ramm
5 bundžas, L. F. 10554/58 K- Sulman
1 paka, adi. Ach D. Heydeman
1 vieta, Ludvig Romm, L. Ramm

1 paka, R. B. 51 Kaufman LabotckJJ
1 kaste un 1 maiss Uzrādītājs
5 pakas, J 1/2 un 293
1 maiss, adi. Johanson, Johanson

Laisholm
1 muca, S un C 588 Uzrādītājs
1 kaste, 160. S. G. 200
2 gab., 1 kaste un 1 vieta
1 kaste, 606 » . .,-:

1 paciņa, adr. Valdemār Clgr-t , *"0
Turpinājums nākošā UP- » pa5<

1
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? »8 Ai kuģi, vai pa dzelzs-
1 t H ceļu K8d N° "»*«?

ffj H 1

-. ii */s Victoria" 10. janvāri 1922. g. Stetines
. 2015» M S/S " . 20. septembri . .

39595 6'2 ?
, 25. jūlijā 1921. g.

I 37»» £? " Baltanlc" 27. oktobrī . Londonas '

t 10909 J37 . ? 27. .
" 40113 737 .. . 27.

1 SiS ? ' 27: ; ; ;
11 *>m l \vt

"
..«-"«- a*=ustā R«anes

* 36616 4-sU ?

. 59o , .Hebron" 13. septembrī . Hamburgas

5^612
', .Vict °ria" & ? - Stetines

I «<§ 822 . .S-nion" 28. novembrī . Hambiugas

?' I3590 822 . 28. .

' l«7(i 683 . .Ostsee' 12. septembrī . Stetines
ļi *^I« EļOO . 12. . .
t Sļ 822 .' .Sunion' 28. novembrī . Hamburgas
ļ fZ 583 . .Ostsee" 12. septembri . Stetises

ļS» «3 . 12. . . .
ļj $80 583 . 12. .

,7fi«J 484 . » 29- -"gūstā
!S 852 . . 13. decembrī .
lS 3 . . 3. janvārī

[ -075 36 . » 17. aprilī 1922. g.
jgo 404 . . 15. augustā 1921. g. .
"ļ 37683 «3 .Diana' 1. septembri , Hamburgas

« 46977 157 . .Victoria - 29. maijā 1922. g. Stetines

S 46972 651 . . 4. oktobrī 1921. g. .
I 4697i 868 . . 22. decembri „ , _.
ļ j6oo3 613 . .Saturn" 20. septembrī , Brēmenes
ī mi 612 . .Victoria' 20. decembrī . Stetiaes
[ um 868 . 22. .
g «722 868 . 22. „
«1 37298 W3 . . 22. augusta
Ej 36061 313 . .Hollandia II' 26. jūlijā . Rotterdamas

jļ 36041 278 , .Iris" 16. . Dancigas un Mēmeles
iļjis 848 , .Strassburg" 11. decembrī , Hamburgas

St 37297 467 . .Vernei Kunstman - 27. augustā
ļ «76 57 . .Blangche" 1. maijā 1922. g. Stokholmas

8) 37236 467 , .Verner Kunstman" 27. augusta 1921. g. Hamburgas
ii 35816 305 . .Maiga" 25. jūlijā „ Stokholmas
ļi 35899 338 , .Etiķa" 1. augusta . Hamburgas

!fi 36040 278 . .Iris- 16. jūlijā „ Dancigas un Malmes
;« 47997 4 , .Albis- 3. janvārī 1922. g. Dancigas
«i 47999 4 . 3.
? (7998 4 . 3.
i: 41781 379 . .Victoria' 8. augustā 1921. g. Stetines
> 35887 306 . "?"„ 25. jūlijā . Stetines
iii 35889 306 . 25. .
I 35888 306 . . 25. . , '"'".(I 35901 ii38 , .Ērika' 1. augustā . Hamburgas

1900 338 , 1. „ „
;S 39973 641 , jEbro" 1. septembri » Kopenhāgenas
» 5878 459 . .Moiso" 6. novembrī 1920. g.

K «592 835 . .Maiga" 4. decembrī 1921. g. Stokholmas
.' 43947 835 . 4
g 43943 835 4' " "'
8 13945 835 ' 4

53 835 ; ] 4' *
8 13290 854 *

.Do 'io- ls". '„ I Kopenhāgenas
II J576 1 . .Eric Petersen - 6. janvārī 1920. g Bordeaux

Rīgā . 11. aprilī 1923. g.

Precu nosaukums

Mašinu daļasņo dzelzs un maš. dzensiksn.
Dielzspreces
Rokas instrumenti
Kokvilnas preces
Kokvilnas audumi

. »

Galantērijas pieces

Kviefu milti bīdelēti.. .
Reklāmu materiāls
Kokvilnas audumi
Gatavi apavi un ševrets
Bultas ar mitriķiem
Vienkāiša skārda izstrādājumi
Apvalkātas drēbes
Tērauda velves
Makulatūra

*
Mašinu koka daļas
Cukurs gabalos
Kombinēti medikamenti, papīra izstrād.

ua zimoglaka
Telefona aparāti
Vīnogu vīni — putojoši
Manufaktūras paraugi

Izstrādājumi no papīra
Velosipēds un viņa daļas
Apģērbs
Gaļas konzervi
Negludināts papīrs
Vīles
Skārda izstrādājumi
Darba rīki un dzelzs izstrādājumi
Tēja

Mašindaļas
Cukurs gabalos
Smēru eļļa _
Papīra izstrādājumi
Smēru ejļa
Cacao mizas
Jumta pape, darvota
Kviešu milti, bīdelēti
Cukurs kristālos

Skārda izstrādājumi
Krāsas
Adu dzensiksnas
Automobiļu daļas
Nažu prece

Jumta pape, darvota
Ievārījums
Gatavi vilnas un pusvilnas apģērbi

Smēķējamā tabaka griezta
Sagriezta tabska

Papīra izstrādājumi
Ievārījums

Medikamenti, operācijas galdi

... , .. Uz kāda vārda prece
Vietu skaits un zīmes

pienakuse

2 kastes 3/4 Uzrādītājs
498 gab. Br. Herrmann
1 kaste, A. 999 S. M. Stera
1 ķīpa, W. K. Rīga, te 6 Uzrādītājs
1 ķīpa, W. K. Rīga, te 5
1 ķīpa, W. K. Rīga, Nš 8
1 ķīpa, W. K. Riga, te 7
1 kaste, Foire de Riga Honar

Action Francaise Stand
Honar 2564

1 mais, bez zīmēm Uzrādītājs
7 maisi, Monogram 9 .
2 pakas, D un C, 1*501/2 Gerhard un Hev
1 paka, bez zīmēm Uzradītais
1 vieta, bez zīmēm
1 kaste, W. W. 8490 "
1 kaste, te 2
1 paka, bez zīmēm .
1 kaste, bez zīmēm »
1 paka, Rudolf Meršer .

914/116
1 paka, Rudoli Meršer .

694/125
1 kaste, M. O. D. te 1
1 kaste, Nš 148
1 paka, bez zīmēm Dankevlč

1 kaste, E. H, 5835 Uzrādītājs
1 paka, bez zīmēm Nordstein
Walter Specht, Rīgā, Rainis Uzrādītājs

balv. 6
1 paka Fišmann
1 vieta Ericson
1 vieta Uzrādītājs
2 pakas Liess v. Jack un Co.
1 kaste, S. S. D. 1391 Dzelzsceļa virsvalde
1 kaste, H. K. un Co 516 Uzrādtīājs
1 kaste, a K. 5424
1 kaste, F. W. 17
2 pakas, H. L. I. K. K. K. Legzdiņ

Legzdiņ
1 kaste, F. S. Rīga Uzrādītājs
8 kastes, R. P. R.
1 muca, C. O. C M. 324
2 paciņas Almkvist
1 muca, 1551 Nš 9 Uzrldītājs
6 maisi, O. R. .
2 ruļļi, B. S.
1 maiss, O. S- A. ,
16 maisi, W. Z. R
1 maiss Z. R. D. G. O.
8 maisi, Z. R. D. G. I.
1 kaste, bez zīm.
1 kaste, bez zīm. un Nš
1 kaste »
1 vieta, bez zīm.
1 paka, Orient Imp. un

Eksp. Comp. Rīga, Bre-
merstr. 7

1 paka, bez zīm. un Na .
1 kaste, adr. S M. R. A. M. Hiršman
1 kaste, P. B. Co, Riga I. Oscar Lindell
1 paka, P. B. un Co,Rīga II.
4 kastes Uzrādītājs
30 maisi, G
30 maisi, F
43 maisi, J »
10 kastes .
1 paka, Jennov un Lau- H. Jorgensen

ritcen
1500 kāst., 48 gab. Centr. Savien. .Konzums'

Rīgas muitas priekšnieka p. v. i. Šubergs.

Kara tiesa,
pamatodamās uz savu rīcības sēdes lē-
mumu, izbeidz Juljana Nt'*o'.aja d. Pon-
t a g a meklēšanu (.Vaid. Vēstn." Nš 272,
1922. g.)

Rīgā, 10. aprilī 1923. g.
Kara tiesas priekšsēdētājs pulkv.-leitn.

F. Birkenšteins.
Sekretārs k. ier. A. Rumpe.

Rīgas MUaltiesas 3. civilnod.,
atklātā tiesas sēdē 1923. g. 20. mirtā
izklausīja akciju sabiedrības alus darīta-
vas .Gust. Kuncendorff lūgumu dēļ
obligāciju atzīšanas par zudušam, no-
lēma:

1) atzīt par iznīcinātām sekošas obli-
gācijas: a) par 2,500 r., apstiprināta
1886. g. 3. septembrī uz nekustama
īpašuma Rīgas pilsēta, 3. hip. iec. zem
zemes gramstu reģ. te 1270, izd. Mār-
tiņam Abolipi'am par labu, kuraobliga-
cija ir pārgājusi uz Ivanu Andreja dēlu
Cukainu, kā blankocesionaru, kurš viņu
ir atkal cedējis blanko; b) par 3,000 r„
apstiprinātu 1909. g. 26. martā zem
te 20, uz nekustama īpašuma Slokas
pilsētas gruntsgabalu Ks 56, zem zemes
grāmatu reģ. Ks 35, izd. Teodoram Kas-
pata d. Bekeram par labu, kura obligā-
cija ir pārgājusi uz Dāvidu Ivana dēlu
Ķiršu kā blankocesionaru, kurš viņu ii
atkal cedējis blanko; c) par 4,500 r.,
apstiprinātu 1912. g. 17. aprilī zem
Nš 1117, uz nekustama īpašuma R>gas
pilsētā, 2. hip. iec. zem zemes grāmatu
reģ. te 765, izd. Heinricham Artura d.
Poelchau par labu, kurš viņu ir cedējis
blanko;

2) izdot lūdzējam šī lēmuma norakstu
iesniegšanai Rīgas-Valmieras zemes grā-
matu nodaļā mortificeto obligāciju dub-
likātu izdabūšanai;

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

Rīgā, 23. martā 1923. g. Nš 668
Priekšsēd. v. A. Blumentals.

Sekretārs A. Kalve.

Rijas apgabait. 3. civilnodaļa,
i»? f,923- *- marta"
2V,,tlstava Pēte ?- Melbarda
*» ?l h'Potekaīisko pāiādu dzēša-«Uolema:
Ditot par samaksātām sekošas Četras

te_eUStevam Pētera d. Melbar-
JJ««ra» nekustama īpašuma Rīgas
*»»M7 P' lec- zem zemes grāmatu
?fc/;/pstiprtaātas> blank° cedē-

^ zulr,o,oorb J jānim -jē-
S IOVfX;

m par labu; b) 1905. g.
CSTvl^if'- par,5>"

^ eU«ifi ""» d - LiSersm P«
M50OO r i? - -'is zem ** 588,
*»»hn , Matisa d- Zonime-
*W ",1913- R- 8- ap»"W S 2g°- Fricim F"*
"'Kotef'

8111 * pēc 4 latu kancle-
**t» ietl%S,maksas' s' lēmuma
?es BiS !^"f' R'8as"Valmieras

^,?^tās;l hiP°tekSS

tr?SW!B*-proc- ,ik -
«?ļmartā 1923. g.Nš 1499P*W*t ļ'.AV eidners.

k ~—-^eķretars A. Kalve.

^
«eL, -!8as 3- civilnod.

JS'^ilh^
I923

- «• 20- «artā
J«S,i!L« Ādama m. Ceip5;*a-«r..!iflr-*
^?iC'Fr--™

C'i Blessfni' Z5- no vi'helma

J> C4 dz^
'5bu Vilhelminei

s2 ia|ot lūri,- * Ka'P«"on;

^
,nii

Cv!,mumanorakat«

^?s»Ra*- p--
»*C? I" «• * 500

Šekr.Plun,ent «ls.^«tars A Ka lve.

Kuldīgas pirifflgžniecīM
vajadzīgs

mežsnrss.
Alga pēc pastāvošās normas un ģime-

nes piemaksa 6 lati mēnesī par katru
ģimenes locekli.

Kandidāti tiek uzaicināti līdz 28. ap-
rīlim š. S. iesniegt Kuldīgas virsmež-
zinim (caur Ku(digu), pašrocīgi rakstītus
un ar .80 sant zīmognodokii apliktus
lūgumrakstus, kutos aprakstīt līdzšinējo
darbības gaitu un izglītību.

Pieņemšanas gadijumā lūgumos uz-
rādītās ziņas tiks pārbaudītas.

Kuldīgas virsmežniecība.

Ifiju flfdztfeobas atclla sahledillias
dibināt» sapulce
notiks 8. maija 1923. S-. pīkst. 5 p. p.,
Riga, Kimgu ielā Ns 2, dz. 1.

Dienas kārtība:
1. Organizācijas komitejas ziņojums.
2. Statūtu nolasīšana un pieņemšana.
3. Vēlēšanas.
4. Valdes pilnvaras un instrukcijas.
5. Darbībr.s plāns un budžets.
6. Tekošie jautājumi.

Organizācijas komitela.

Pirmā Rīgas apdrošināšanas sahledr.
dib. 1765. g.

ar šo uzaicina akcionāru kungus uz

pilnu sapulci
kūja notiks 8. maijā 1923. g.,_ pīkst. 5
pēc pusdienas sabiedrības telpās, Rīga,

Šķūņu ielā Nš 23/31.
Dienaskārtība:

1. Gada pārskats un uz viņu attiecošies
jautājumi.

2. Vēlēšana.
3. Statūtu pārgrozījrmi.
4. Paziņojumi un priekšlikumi. Valde.

rUZUUUblu rajona ieejas kaitina,
izdota no Rīgas muitas valdes Erkham
Farbacham 8. janvārī J923. g. zem
Nb 9.Sfi.

Poļeščinas iec. polic. priekšn.
Ludzas apr., izsludina par nederīgiem
sekošus dokumentus, kuri pieteikti par
nozaudētiem:

1) atvaļin. apliec, izd. nokāra saim-
niecības pārvaldes 9. maija 1921. g.
zem Ns 13121/2461, uz pils. Kātļa An-
dreja d. Kaije v.;

2) dienesta apliec, izd. no Ludzas
apr. pr-ka 1. dec. 1922. g. zem
N° 5983, uz robešzargu uzrauga Kārļa
Andreja d. Kaije v.;

3) dienasta apliec, _ izd. no Ludzas
apr. pr-ka 13. marta 1922. g._ zem
Ns 6493, uz robežsarga Hugo Kārļa d.
Jegermaņa v.;

4) atvaļin. apliec, izd. no Latvijas
strēbt pulka 11. martā 1922. g. zem
te 2208 uz pils. Hugo Kārļa d. Jeger-
maņa v.;

5) dienasta apliecL izd. no Ludzas
apr. pr-ka 13. martā 1922. g. zem
Nš 6497, uz robežsarga Vikentija Jāņa
d. Zuka v.;

6) dienasta apliec, izd. no Ludzas
apr. pr-ka 13. martā 1922. g. zem
te 3885, uz robežsarga Antona Kazi-
mira d. Žagata v.;

7) kara kl. apliec, izd. no kara saim-
niecības Daugavpils noliktavas pr-ka
11. martā 1921. g. zem Ns 2146, nz
kareivja Bernarta Broņislava Pasko
vārda, un

8) dienasta apliec, izd. no Ludzas
apr. pr-ka 13. martā 1922. g. zem
te 6495, uz robežsarga Bernarta Broņi-
slava d. Pasko v. 1077

Krāj - aizdevu sabiedrības pie
Ērģemes zemkopības bidrības

ārkārtiļa

pina Meln sapulce
Ēiģemes pag. nama, 22. aprtl! 1923. S-.

pulkst 1 diena.
Dienas kārHba:

Statūtu grozīšana un pārreģistrēšana.

Šī sapulce kā otrreizēja būs pilntiesīga
pie katia sanākuša biediu skaita.
* Valda.

Daugavpīisļrefektura
izsludina par nederīgu Latvijas pasi
Nš 11393. izdotu no Daugavpils prei.
uz Kazimira Marcinkevic vārda, kura
pieteikta par nozaudētu.

Daugavpils prefektūra
izsludina par nederīgu uzturas zīmi
Nš c 11691, izd. no iekšl. ministr, pasu
nod. uz Paulines Spakovskij vārda,
kura pieteikta par nozaudētu.

Daugavpils prefektūra
izsludina par nederīgu personas ap-

liecību zem Nš 9087, izd ņo Dau-
gavpils pils. pretekta uz Zofijas Užol
vārda, kura pieteikta p« nozaudētu.

JaiBlAivu apr. pr-ka pal. 2. Iec.
izsludina par nederīgiem, ka nozaudē-
tus, sekošus dokumentus:

1) zirga pasi, izd. no Jekabmiesta
pils. valdes 7. febr. 1920. g. zem
Nš 158, uz Jāņa Jēkaba dēla Laiviņa
vārda, un

2) iekšzemes pasi, izd. no Jekab-
miesta pils. polic. pr-ka 25. jūnija
1920. g. zem 1* 2152, uz Jura Jāņa d.
Bloķis v. 2633

Ventspils apr. pr-ka pal. II. iec.
izsludina par nederīgu, ka nozaudētu
Latvijas iekšzemes pasi, izd. no Vents-
pils prefekta 3. aprilī 1920. g. zem
te 1514, uz Popes pag., Ventspils apr.
pilsones Tijas Kārļa m. Steinberg v.

Daugavpils prefektūra
izsludina par nederīgu kvīti zem
Nš 22014, izd. no Daugavpils prefekts
dēļ uzturas zīmes ajauno-
šanas, iesniegs., uz Praskovjas Juškinaa
vārda, kura pieteikta ka nozaudēta.

Daugavpils apr., Aglones iec
polic. pr ks

izsludina par nederīgiem, ka nozau-
dētus sekošus dokumentus:

1) Latv. iekšzemes pasi zem Nš 970,
izd. no Kapiņu pag. valdes 2. marti
1921. g. uz pils. Juta Vikentija d.
Vaukšta vārda, un 2) zirga pasi uz ta
paša pils. vaida, izd. no Kapiņu pag.
valdes 29. sept. 1921. g. zem Nš 1924.

Daugavpils prefektūra
zsludina par nederīgu uzturas zīmi
Nš c 11690, izdotu no iekšlietu mini-

strijas pasu nod. uz Antona Spakovskij
vārda, kura pieteikta par nozaudētu.



Rīgas pilsētas krājkase.
Pamatojoties uz rrortifikacijas likuma 8. un 9. punktiem, Rīgas pilsētas

krājkase ar šo izsludina vispārības zināšanai, ka pret modificējamam bezvārda
noguldījumu zīmēm:

Datums kad izd.
12. maijā 1911. g.
12. , 1911. ,
9. okt. 1909. ,

10. dec. 1913. ,
10. , 1913. .
29. , 1907. .
29. , 1907. ,
29. , 1907. „
29. , 1907. ,
24. janv. 1911. ,

dec. 1833. .
1837. ,
1837. „

11. janv. 1912. ,
11. , 1914. .
17. , 1904. ,
16. , 1908. .
23. , 1897. ,
18. aug. 1898. ,
19. janv. 1899. ,
18. . 1900. ,
8. febr. 1901. .

18. janv. 1900. .28. . 1902..
17. , 1904. .30. . 1966.,
16. . 1908. ,
22. . 1910..
28. . 1902.,
27. , 1906. ,
30. , 1906.»14. , 1909. ,
22. . 1910..3.apr. 1915..26.nov. 1863. ,
22.jun. 1864.,
17.apr. 1891..13. jun. 1909.„
19.maijā 1890.,
29.apr. 1878. »26. , 1898..
1*. jun. 1909.,
4. , 1890..18. , 1905.,
1.apr. 1909. ,

14. sept 1895. „
19.apr. 1908. . **?
27. aug. 1908..4. maijā 1909..
14. okt. 1898. .19. maitā 1907. ,
11. sept. 1902. ,
11. . 1902.,
11. , 1902. ,
8. , 1892..26. aug. 1911. ,

23. jul. 1912. ,
6. Iebr. 1913..11. maijā 1913. .8. . 1914. „

26. . 1910.,
2a , 1915.,
9. martā 1895.,
4. jun. 1890. .28. janv. 1859. ,

24. , 1886..27. jun. 1891. ,
19.apr. 1896. .24. dec 1881. ,
8.apr. 1915.,
8. . 1915.,
8. okt. 1909.,
5. jun. 1918. ,$. . 1918.,

13. janv. 1915.,
20. , 1915. ,
20. , 1915..
20. . 1915..20. . 1915. ,
20. , 1915. ,
28. janv. 1915. ,
18. . 1879.,
19. dec. 1891.,
19. . 1891. ,
19. . 1891..19. . 1891. ,
19. , 1891..8. janv. 1896. ,
5.nov. 1911. ,

10. janv. 1915..
izsludinātām .Valdības Vēstnesī*
domi celti un tadeļ, pamatojoties
izsludinātās noguldījumu zīmes pa

Rīgā, 5. aprilī 1923. g.

tete
C 746

747
. 11569

C Lit. D 5562
, . 5563

C 9853
. 9854, 9855
. 9856

C Lit. D 143
C 192

335
337

C Lit D 2020
. 5746

C 6397
. 9903
, 1233
. 186578
. 186866
. 187471
, 187968
. 187472
, 188644
, 19032S
. 191911
. 193431
, 195094
. 188648
, 191146
, 191910
. 194194
, 195093

Lit D 7620
C 12542
, 13972
, 104728
, 194524
, 9745»
, 44536
. 140522
, 19452t
. 97820
, 191536
. 10961
. 183782
, 193621
. 193885
. 194426
, 2579
,192750
, 189125
, 189127
. 189128
, 130563

C Lit D 1232
, . 3043
, , 3971
: , 4499' , 6483

C 195384
C Lit. D 7677

C 176694
. 97824

657
, 71989
, 107302

693
, 56547
. 7626
, 7627
. 11569

C Lit. D 8925
, 8926. . 7451

. , 7469
. 7470. . 7471. . 7472. . 7473
. 7479
C 47053
, 115724
. 115725
, 115726
, 115727
, 115728
, 184158

C Lit. D 1605
. , 7445

219. numurā par zudu
uz minēto mortifikacij

ir nederīgam un izsnie

Suma.
L. Rbļ. 982 03

982 031830 55
8947 12

11631 88
334 03
334 03
222 65
222 65
84 35.

175 08
160 61
137 75
81 35

151 09220 32
189 78
250 88
78 75129 87

126 85
122 04
89 51
83 24
77 26 'r-
71 71
66 55
60 75

117 90
106 44
101 59
90 8687 54
72 10
60 55
59 27208 79

. 70 51
69 12
121 4796 46
57 87
107 83
122 20
193 90
114 15
109 92
108 58
105 58
235 03
57 21
94 74
67 62
67 62

: 63 ii
126 24
110 72
57 92
59 23
57 04
57 96
59 92* 71 55

107 83
369 42
153 80
207 49

2 168 35
114 23
169 68
169 68

i830 55
113 24
113 24
119 87
85 49
85 49
85 49
85 49
59 82

256 51
117 £0

I, . 81 27
r , 81 27
I , 81 27
I , 81 27
l . 81 27
E , 130 15
B , 144 52
I „ 256 90

šām, līdz šim nav iebil-
as likumu, krājkase atzīs
gs jaunas nozudušo vietā.

Direkcija.*-*

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnod.,
pamatojoties uz 1920. g. 18. marta lik.
par vienīgo maksāšanas līdzekli un
civ. _ proc lik. 2060. un 2062. p. p„
ievērojot Donas zemes bankas lūgumu
un savu lēmumu 1923. g. 20. martā
paziņo, ka parādnieks Mārtiņš Zeibots
parādu uz obligācijas par 4,700 r., ap-
stiprinātu 1911. g. 3. maijā zem Ns 313,
uz nekustama īpašuma Rīgas spr„ Jū-
dažu muižas zemnieku zemes .Gaiļu*
mājam, zem zemes gramstu reģistra
J* 4823, izdotas no Mārtiņa Jēkaba d.
Zeibot par labu Donas zemes bankai, —
it samaksāts, 1923. g. 26. februārī, bet
šī augša min. obligācija nevar tikt iz-
sniegta atpakaļ parādniekam deļ dzēša-
nas zemes grāmatās, tamdēļ ka ir gājusi
zudumā. ;&-£ i ,

Tāpēc apgabaltiesas III. civilnodaļa
«aicina visas personas, kutam
būtu tiesības uz augšā apradīto
obligāciju, pieteikties tiesā viena
mēneša laikā, skaitot no dienas, kad
šis sludinājums Iespiests .Valdības Vēst-
nesī', on aizrāda, ka ja šis per-
sonas noteikti laikā nepieteiksies,
obligāciju atzīs par iznīcinātu un lūdzē-
jai dos tiesību prasīt parāda dzēšanu
zemes grāmatā.

Rīgā, 23. martā 1923. g. te 1764

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

Rīgas apgabaltiesa, 1. civilnod,
az civ. proc lik. 293., 295., 298., 301.,
309., 311. p.p. pamata, uz Jāņa Jāņa d.
Dāvā lūgumu viņa prasības lietā pret
Annu un Veru Chrustalevu par
iemaksātas pirkšanas sumas atdošanu,
uzaicina Annu Hermaņa m. Chrustalevu
kuras dzīves vieta prasītājam nav zi-
nāma, ierasties tiesā četru mēnešu
laikā no šī sludinājuma publicēšanas
dienas .Valdības Vēstnesī'

Pie lūguma pielikti: pilnvara, līgums,
3 kvītes, izraksts Nš 10358, 2 apliecības
un noraksti pietējai pusei.

Ja atbildētāja nolikta laika neieradī-
sies personīgi vai caur pilnvarnieku, tiks
nolikta tiesas sēde lietas klausīšanai
aizmuguriski.

Rīgā, 23. maitā 1923. g.
Priekšsēdētāja b. J. J a k s t i ņ š.

Sekretārs J. S m e i 1i s.

ligai miMin i diIlBeiila,
az civ. Uts. lik. 1967., 2011.—2014. un
2079. p.p. un Balt. privāttiesību kop.
2451. p. pamata, uz Helenes Pota-
p o v a s lūgumu uzaicina visas personas,
kurām ir kaut kādas pretenzijas, strīdi
vai ierunas pret šai tiesā 13. martā 1923. g.
publicēto 20. decembrī 1922. g., Rīgā
mirušā Aleksandra Aleksandra d. Po-
tapova testamentu, ka arī visas per-
sonas, kurlm ir kaut kādas tiesības uz
mirušā Aleksandra Potapova man-
tojumu, vai sakarā ar šo mantojumu,
kā mantiniekiem, legatarijiem, fīdeikc-
misarijiem, patad devējiem un t. t, pie-
teikt savas tiesības, pretenzijas un Ie-
runas minētai tiesai sešu mēnešu
laikā, skaitot no šī sludinājuma iespie-
šanas dienas .Valdības Vēstnesī'.

Ja tas min. termiņā nebūs izdarīts,
tad min. personas atzīs kā atteikušās no
ierunām un zaudējušas savas tiesības,
bet testamentu pasludinās par likumīgā
spēkā gājušu.

Rīgā, 23. marta 1923. g. Nš 1681
Priekšsēd. v. A. Blumentals.

Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgaUaltlesas 3. civilnod
atklātā tiesas sēdē 1923. g. 20. martā
izklausīja Edmunda Fridricha d. Oudžes
lūgumu dej hipotekarisko parādu dzē-
šanas, nolēma:

1) atzīt par samaksātu obligāciju pai
5,500 r„ apstiprinātu 1909. g. 16. ap-
rilī zem Nš 597, uz nekustama īpa-
šuma Rīga, 2. hip. iec. zem zemes grā-
matu reģistra Nš 921, izd. Augustam
Augusta d. Langhalsam par labu, kurš
min. obligāciju ir cedējis blanko;

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

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

mgā, 23. martā 1923. g. te 909
Priekšsēd. v. A. Blumentals.

Sekrētus A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civiln.,
pamatojoties uz 1920. g. 18. marta li-
kuma par vienīgo maksāšanas līdzekli
un civ. proc. lik. 2060. un 2062. p.p.,
ievērojot Kārļa Kārļa d. Auniņa lūgumu
un savu lēmumu 1923. g. 20. martā
paziņo, ka parādnieks parādu uz obli-
gācijas par 5,800 rbļ. apstiprinātas
1910. g. 29. martā zem te 690, uz neku-
stama īpašuma Rīgā, 3. hip. iec. zem
zemes grāmatu reģistra Ns .1801, izd. no
Cecīlijas Ernesta m. Kemnics par labu
Miķelim Miķeļa d. Esseram, kura pārgā-
jusi uz Paulu Matveja d. Semenovu, kā
blankocesionaru, kurš viņu ir atkal ce-
dējis blanko, — ir samaksāts, bet šī
augšā min. obligācija nevar tikt iz-
sniegta atpakaļ parādniekam dēļ dzē-
šanas zemes grāmatās, tamdēļ ka ir
gājusi zudumā.

Tāpēc apgabaltiesas 3. civilnodaļa uz-
aicina visas personas, kurām būtu tie-
sības uz augšā aprād. obligāciju, pie-
teikties tiesā viena mēneša laikā, skai-
tot no dienas, kad šis sludinājums ie-
spiests .Valdības Vēstnesī*, nn
aizrāda, ka ja šīs personas noteiktā
laikā nepieteiksies, obligāciju atzīs par
iznīcinātu un lūdzējam dos tiesību
prasīt parāda dzēšanu zemes grāmatā.

Rīgā, 2a marti 1923. g. te 1538

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

tfifcas apgabaltiesa, t. civilnod.,
u dv. proc lik. 293, 295, 298, 301.,
309., 311. p.p. pamata, «t Rīgas pil-
sētas lūgumu viņas prasības lietā pret
Lūciju J u n o vi č un Valliju M ā 1e i
par pirkšanas-pāidcšanss līguma no-
slēgšanu, uzaicina Llciju Konrāda m.
Juno'vič un Valliju Edmunda m. Māler,
kūju dzīves vietas prasītājai nav zināms,
ierasties tiesā četru mēnešu laikā
ao ii sludinājuma iespiešanas dienas
.Valdības Vēstnesi*.

Pie lūguma pielikti: pilnvara, pirk-
šanas-pārdošanas līgums, līguma projekts,
apliecība, ziņojums un izraksts no pil-
sētas domes sēdes protokola.

Ja atbildētājas notikta leiki neiera-
dīsies personīgi vai caar pilnvarnieku,
tiks nelikta tiesas stda lietas klausī-
šanai aizmuguriski.

Rīgā, 26. martā 1933. g.
Priekšsēdēt b. J. JākstiņS.

Sekrēts;s J. Smeilis.

Kigas apgabaltiesa, 1. civilnod.,
ss dvTproc lik. 293, 295, 298, 301, 309.,
311. p.p. pamata, tu Elizabetes Vil-
he'ma m. A b e 1, dzim. Zieveit, lūgums
viņas prasibas lietā pret Ādolfu Friča
d. Abel per laulības šķiršanu, uzaicina
pēdējo, kura dzīves vieta prasītājai nav
zināma, ieiastiei tiesā četru mēnešu
laika no ii sludinājuma publicēšanas
dietas .Valdības Vēstnesi".

Pie lūguma pielikti: laulības apliecība
un apliecība par atbildētāja prombūtni
— ai norakstiem.

Ja atbildētājs noliktā laiki neiera-
dīsies personīgi vai caur pilnvarnieka,
ikt nelikta tiesas sēda lietas kla&sī-
tanai aizmuguriski.

Rīgā, 26. maitā 1923 g. 431881
Priekšsēd. b. J. J a k s t i ņ š.

Sekretāra v. Stūre.

ftīgas apgabaltiesa, 1. civilnod.,
u Uk. par laul. 77. p. pamata, ar še
tara zināmu, ka tiesa 19. martā 1923. g.,
Augusta Arnolda S m e ma ņ a prasības
lietā pret Malku Freidu Leibas m.
Smeman, dzim. Segai, par laulības
šķiršanu aizmuguriski nosprieda:
šķirt laulību, kas noslēgta starp Augustu
Arvīdu Smeman un Malku Fteidu Sme-
man, dzim. Segai, ev.-lut Sv. Jēkaba
baznīcas draudze, Pleskavā 21. oktobrī
1909. g.; prāvnieku meitu Ēriku, dzim.
15. marta 1912. gadā, atstāt tēva Au-
gusta Smemaņa audzināšanā līdz piln-
gadībai.

Ja atbildētāja civ. proc. Ilk. 728., 731.
«a 748. p. p. paredzēti laiki neiesniegs
tiesai atsauksmi vai pārsūdzību, tad
spriedums stāsies likumīgā spēkā.

Rīgā, 21. martā 1923. g. te 431779
Priekšsēd. b. J. Jaks tini.

Sekretāra v. Stūre.

Rīgas apgabait. 3. civilnodaļa,
uz civ. ties. lik. 1967., 2011.—2014. un
2079. p.p. un Balt. privāttiesību kop.
2451. p. pamata, uz Jāņa S a i d u s
pilnv. zv. adv. A. St raus maņa lū-
gumu uzaicina visas personas, kurām ii
kaut kādas pretenzijas, strīdi vai ierunas
pret šaī tiesā 12. maijā 1920. g. publi-
cēto 28. janvārī 1920. g., Slokā mirušās
Mergrietas Anša m. Sai dus, ai. Said,
dzim. Gicīt testamentu, kā ari visas
personas, kurām ir kaut kādas tiesības
uz mirušās Margrietas Saidus mantojumu
vai sakarā ar šo mantojumu, kā manti-
niekiem, legatarijiem, fideikomisarijiem,
parāddevējiem un t t, pieteikt savas
tiesības, pretenzijas un ierunas minētai
tiesai sešu mēnešu laikā, skaitot
no šī sludinājuma iespiešanas dienas.

Ja tas minētā termiņā nebūs izdarīts,
tad minētas personas atzīs kā atteikušās
no ierunām un zaudējušas savas tiesības,
bet testamentu pasludinās par likumīgā
spēkā gājušu.

Rīgā, 23. martā 1923. g. Nš 1884/23
Priekšsēd. v. A. Blumentals.

Sekretārs A. Kalve.

Jelgavas apgabaltiesa,
aa clv. ties. kārt. 1967., 2011., 2014. nn
2079. p. p. pamata, uzaicina visus, kam
Būtu uz 12. oktobri 1917. gadā, mirušā
Kalugas gub. Andiēja Andreja d. Stepe
atstāto mantojumu kādas tiesības, Kā
mantiniekiem, legatarlem, fidelkomisar,
kreditoriem un t t, pieteikt savas
tiesības lai tiesai seiu mēness
laiki, «kaitot no itodinijnma iespiešanaidienas .Valdības Vēstnesi*.

Termiņi nepieteiktas tiesībai ieskatīs
par spēka zaudējušam.

Jelgavā, 22. martā 1923. g. L. te 575/23
Priekšsēdētāja v. T. Zvejaieks.

Sekietars A. Veidenbergs .

Rīgas apgabait. 3. civilnodaļa
pamatojoties uz 1920. g. 18. marta li-
kuma par vienīgo maksāšanas līdzekl-
an civ. proc. lik. 2060. nn 2062. p.p.
ievērojot Alises Augusta m. Smilga, dz.
Balcer, lūgumu un savu lēmumu 1923. g.
20. martā paziņo, ka parādniece Alise
Augusta m. Smilga, dz. Balcer, paradu
uz sekošam obligācijām:

1) par 15,000 r., apstiprinātu 1902L g.
26. augustā zem Nš 167, uz lūdzējai
piederoša nekustama īpašuma Cēsīs,
Vaļņu ielā, zem zemes grāmatu reģ.
te 190, izd. no Augusta Martina dēla
Smilga par labu Cēsu aizdevu krājkasei;

2) par _ 5,000 r., apstiprinātu 1903. g.
19. maijā zem Ns 98, uz ta paša neku-

stama īpašuma, izd. no ta paša Augusta
Māitiņa d. Smilga par labu tai pašai
Cēsu aizdevu krājkasei;

3) par 10,000 r., apstiprinātu 1911. g
31. janvārī zem Ns 38, izd. no ta paša
Augusta Mārtiņa d. Smilga par labu tai
pašai Cēsu aizdevu krājkasei, — ir sa-
maksājusi, bet šīs augšā min. obligācijas
nevar tikt izsniegtas atpakaļ parādniecei
dēļ dzēšanas zemes grāmatas, tamdēļ
ka ir gājušas zudumā.

Tāpēc apgabaltiesas 3. civilnodaļa
uzaicina visas personas, kurām būtu
tiesības uz augšā aprādītām obligācijām,

pieteikties tiesā viena mēneša laikā,
skaitot no dienas,_ kad šis sludinājums
iespiests .Vaid. Vestn.*, un aizrāda, ka
ja šīs personas not laiki nepieteiksies,
obligācijas atzīs par samaksātām un
lūdzējam dos tiesību prasīt parāda dzē-
šanu zemes grāmata.
s, Rīgā, 23. martā 1923. g. te 1743

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

Rīgas apgabait. reģistr. nodaļa
uz civ. proc lik. J46071. p. pamata pa-
ziņo, ka saskaņa ar viņas lēmumu
1923. g. 7. martā reģistrēta kooperatīva
sabiedrība zem nosaukuma: .Jērcēnu
pagasta Ķeižu muižas piensaimnieku sa-
biedrība*̂ ^, ^ ^Sabiedrības valdes sēdeklis atrodas
Jērcēnu pagastā, Valkas apr.

Priekšs. v. E. Bitte.
Sekretāra p. J. Ošs.

Rīgas apgabait. reģistr. nodaļa
u civ. [roc. Uk. 1460". p. pamata pa-
lido, ka saskaņā ar \iņas lēmumu
1623. g. 7. marta reģistrēta kooperatīva
sabiedrība zem nosaukuma: .Pirmā
Vejavas pagasta piensaimnieku sabied-
rība" .

Sabiedrības valdes sēdeklis atrodas
Vējavas pagastā. _m

^
,

Priekšsēd. v7 ETB i t ieT
Sekretāra p. J. Ošs.

Liepājas apgabaltiesa
oz sava 1. marta 1923. g. lēmuma pamata
uzaicina 2. janvārī 1923. g., Aizputē
miruša Osvalda Kārļa d. Lichten-
steina mantiniek., kred., legat, iidei-
komisārus on visas citas personas, ku-
tam varētu but kādas tiesības vai pra-
sības u atstāto mantojuma, pieteikt
viņas tiesai seiu mēnešu laikā,
skaitot no sludinājuma iespiešanas dienas
.Valdības Vēstnesi*.

Tiesības nn prasibas, par kurām nebūs
paziņots tiesai minēti laiki, tiks atzītas
par zaudētam uz visiem laikiem.

,..H P'' 2g""»** 1923-g. te 498/23
Priekšsēdētāja b. V. Bienenštams

iiliiiit A. Kitf (inviti.

Rīgas apgaba!ulT>v
uz dv. proc. liv ^-.ifc
?"»v -o, ta seska-i U80" i *'?

Stfe.- ?*?£$• $
:|s£*5S^::
Paies pagastā. ^«c.

Rlsas aPSab^^uzP civ procujj , Sf^^r^zi^sabiedrība zem^S"O
piensaimniek^^kun, T.^

Sabiedrībai vaid». ,Vj| nc^
Aderkašu pagastā "«K»

\
Priekšsēd , v f »

^ķKtar, plf§
Rl§ss aPgaba^rļ^r^
?* civ. pr. uk. imr, *? «ļ
sjļo, ka saskaņā gt U^i
<«3 g. 7. martā 4LK **sabiedrība zem noffiJ-SVolkovas piensaimnieku/..;-^Sabiedrības valdes ,_ **>?

Lāzberģa pagasti Mek"' '*i
Priekšsēdētāj, V. E.B1I,,_ 'Sekretāra «i „

Liepājas apgabaltiesa
saskaņā ar likumu pai laulība 56
77. p. pamata, 26. februārī 1923.fri
muguriski nosprieda: 24. aap
1899. g., caur Ezeres baptistu m
mācītāju starp jani Redovleij
Elzu R e d o v i c, dzim. GetaM *ļ
laulību atzīt pai Šķirtu. No 6»
lības dzimušos nepilngadīgu. W
Lizu un Heimani piešķirt tēvam. »

tajā lūgumu aizliegt atbildētajai ua-"
vira uzvārdā, atstāt bez ievērībai.

Liepājā, 19. martā 1923. g. »»
Priekšsēd. b. V. Bienenšlat

Sekietaia v. i. AJļļjj»

Liepājas apgabali reģ. »jļ
uz civ. proc. lik. 1460". ?* *
p. p. pamata, paziņo, ka 6. marta m

ir reģistrēt. Skrundas tapeflW j
žotājs* pilnā biedru sapuic l*
1923. e. pieņemtie pargroz4be sm»

previen^pienotās pa

f t.^
vembrī 1920. g. «ģtotetoMg

par ko ir ievesta atzīme koop ««

biedrību un viņu savienību «8

daļā, 43. lapā. H f,
uepājā, 22. nirtai l823. g. " „

Keģ.nodpaņ-
C»

Par sekretara paUjAļilli^

Jel9ava* apģSJti
uz civ. ties. kārt 1967 onn *2079. p. p. pamata uiia^^būtu uz 18. deceSM>
Tomskas gub. Barnaulā mii /"pagasta .Zalesje J*11-Z?,.Jēkaba Oeldana ataS^"**
kādas tiesības ka matj»
tiem.fideikomisaiiemS S?pieteikt savas tiesības iai £
mēnešu laiki , «kaitot ?^juma iespiešanas diena,,Valdis

Termiņi nepieteiktas tiesībai i*,par speķu zaudējušām.;
Jelgavā, 22. marti 1923, r, l»«iiPriekšsēdētāja v. T. Zvej(|

Sekretārs A. Veidenh
^ ,

Jelgavas apgsbaltiest
uz civ. ties. lik. 293.,301. un».p,[,
mata uzaicina Frici Velnbeiii,»
dzīves vieta nezināma, eettn itij i
laikā ierasties šaī tiesā saņemt i»*no iesūdzibas raksta un pleta
Lizetes Oliņ (Ola) prasības Utu -
zemkopības ministriju, Llzeti Viii»
un Frici Veinberģi un uzdot savi iii
vietu Jelgavas pilsētā.

Ja minētā laikā aicināmais ntitia
lietu noliks uz teimiņu un izspriedu
viņai klātbūtnes. Ja ieradīsies, te i
dzīves vietu Jelgavā neuzdos, m
jumu uz tiesas sēdi nn visus pi»
papīrus atstās tiesas kanclejī,

Jelgavā, 21. martā 1923. g.
Priekšsēdētāja v. J.Sko.»

Sekretārs A. Veidenbeiļi

Liepājas apsabaflj

saskaņā ar savu lēmumu
s^19. maita un Pamatoffi p.,'
proc. lik. 2083. un MW*>U i
^.niartaia»-->'SrwJ
aicina obligācijas turēta^ 0

dota par .3000 nib-, ļ^M i*
bankas vārda un 20. ui)

^
žurn. Ks 1299 nosbpnna« D

He
^Leopolda d. Mildes, ^10

Adoltam, Kārlim R«'f gesV
Robeitam Heimaņa d..»

^šas nekustamas m/ntLaIK fk
zemesgabala -^2689, "-'iii
zem krepo-ta J* £»• n0 «
mēneša laika. f«ļļ iitii W*
juma iesp iešanas d. nas

lidzņemot miņeto oW« ļ pec »

Pie kam tiek «f/ dl£ oblig-^
teimiņa notecēšanas, «^

^
zīs par saDialn4f ida dre^
tiesībupieprasītP««zemes grāmatām. m

Liepiji, 20.mirt*> .«f/,el lļjf !
Pri ekšsēdētāji b- V,^ «^

Seloejars^J^J^prv

^
aujairplTsP*£\

izsludina W ^ffi*g} \te 1909, «to*» "°Ka***
vllde., uz Dob» g*
pieteikti p»f -**
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