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Jji kabiueta sēde 1923. gada

24. aprīlī.
,w oar radiovēstulēm uz Ziemeļameri-

m Savienotām valstīm.

vikārai par radiovēstulēm.
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iuldfflfis dnM unpavēles.
Apstiprina.

1923. g. 20. aprīli.
Satiksmes ministrs

J.Pauluks
Takse

par radiovēstulēm uz Ziemeļamerikas
Savienots m valstīm

no 1923, g. 1. maija.
a) Vārda maksa, neatkarīgi

no ta, uz kurieni tele»
grama adresēta, par vārdu Ls. 0,35

b) piemaksa, neatkarīgi no
adreses un vārdu skaita,
par katru telegramu . .' * %—

Rīgā, 1923. g. 14. aprilī.
Pasta un telegrāfa virsvaldes

galvenais direktors Ed. Kadiķis.
Eksploatacijas direktors V. Krūmiņš.

Noteikumi
par radiosēstu'ēm,

1* Satiksmē ar Ziemeļamerikas Savie-
notam valstīm un zemēm aiz viņām ir
pielaistas „radio — vēstules" (Radio
Letters, RL.).

2. Radiovēstules var padot visos
Latvijas telegrāfa kantoros. Šie kantori
minētās telegramas «Jēgtās vēstulēs ar
pirmo pastu nosūta uz Berlini, no ku
rienes tās pārraida uz Ņujorku pa radio-
telegrafn (pēc visu dārgā-co telegramu
apstrādāšana*) No Ņujorkas radio-
vēstules nosūta adresātam pa pastu kā
vēstuli.

3. Pie radiovestuļu sastādīšanas jā-
ievēro sekošais:

a) viņas nevar būt bez teksta;
b) viņas jāraksta vispārsaprotamā

angļu, franču vai vācu valodās;
c) divu valodu lietošana vienā radio

vēstulē ir aizliegta;
d) aizliegts sastādīt radiovēstules pil-

nīgi vai pa daļai norunātā vai
šifrētā valoda, tāpat nedrīkst lietot
tekstā tirdzniecības markas, saīsi-
nātus vai norunātus nosaukumus,
burtu vai skaitļu grupas. Norunātas
adreses pielaistas tik satiksmē ar
Ņujorku.

Skaitļi katrā ziņā jāizraksta ar
burtiem.

e) radiovēstules sākumā, priekš adre-
ses jāuzraksta Rl (skaitās par vienu
tarifa vārdu) un piezīmē „via
transradio" (pie maksas aprēķinā-
šanas līdzi nav skaitāma). Citādi
aizrādījumi kā steidzīga, ar atbildi
u. t. t. nav pielaisti.

4. Maksa par radiotelegramām ir
35 santimi par katru vārdu un piemaksa
1 lats par katru telegramu. Citas mak-
sas netiek ņemtas.

5 Sūdzības par radiovēituļu nesa-
ņemšanu, sakropļošaau, nokavēšana
netiek ievērotas un maksa par viņam
netiek atmaksāta.

Pasta un telegrāfa virsvaldes
eksplotacijas direktors T. Dumpis.

Nodaļas vadītājs An ševi es.

Takse par lopu ganīšanu Latvijas valsts mežos 1923. g.,
skaitot par veselu sezonu:

i. šķ'ras ganības II. šķiras ganības 111 šķiras ganības
Lopn sugas

Lat. sant. Lat. sant. Lat. sant.
—"^-^—•—?—-—^-^———?—^~-^~™

Par zirgu ganīšanu 3 — 2 — —
- govu » J — ? ~ 1 —
, aitu , 2 — 1 — — 50

pie kam šī gada pievaislojums atļauts j
ganīt par brīvu.

Kazu ganīšana meža aizliegta. i i
Mežu departamenta vice-direktors F. L o d i ņ š.

Mežsaimniecības daļas vadītāja p. (paraksts).
III. sekcijas vadītājs (paraksts).

Saeima.
Sēde 24. aprilī.

gdi atklāj priekšsēdētājs F. Ves-
Blis palksten 5.10.

Pieprasījumu, dot atļauju, saukt tiesas
-jā pie atbildības Saeimas locekli
pKempu uz soda likuma 533. panta
«mata, codod Saeimas locekļu lietu
EekSšanas komisijai.
[jo agrarpolitikas an lauksaimniecības

iekaltas komisijas ienācis priekšlikums:
Saeima Eolemj uzdot agrarpolitikas un
lauksaimniecības lietu komisijai par-
adāt 1920. gada 21. decembri pie-
lemto likumu par būvkoku izsniegšanu
intsdiriūiecības vajadzībām, ņemot vēra
temieijai nodoto likuma ierosinājumu
it projektu par būvmateriālu izsniegšanu
laaksairaniecībss vajadzībām un ēku
Mm*. Pēc tam, kad A. Alberiags
iii lielā izteicies, Saeima priekšlikums
pieņem vienbalsīgi.
Ienācis priekšlikums, likumprojektu par

telpu iri tirdot juridiskai komisijai
skatīt cauri 14 dienu laikā.
Pēc tam, kad šai lietā izteikušies

Roze n t a 1 s, juridiskās komisijas
priekšsēdētājs' A. Sīmanis un A.
Pttrevics priekšlikumu atraida, bet
pieņem Siraaņa priekšlikumu, uzdot
locialās likumdošanas komisijai, likum-
projektu par telpu īri skatīt cauri neka
«joties un ārpas dienas kārtības.
Priekšlikuma, nodot likumprojektu ari
mm komiskai, atraida.
Pi e P r a s ī j u m u, kāpēc valdība ne-
god atpakaļ kara laikā rekvizētās me-tro un citu nekustamu īpašumu, lai
S« Satversmes Sapulce jau pagājušā
m to uzdevusi valdībai, nodod piepra-
su komisijai.
Likumu par s t a r p t a u t i s k o k o n-
["f'ju par opiju (referents F.
ļjļeieis) pieņem bez debatēm un vien-

^gTozjjBujB likumāpart autas
oaisosanu un likumu ierosina-

2» (re erents A. P e t r e v ic s) pieņem«fcamības kārtā vienbalsīgi.

i i" v a 8 bankas statūtus (refe-
nmšB'«i-? 8mans) P»em otrā lasi-
"^ uohekot trešo lasījumu

uz 15. maiju.
«J slēdz pulksten 8.30.
moU sētle piektdien, pulksten 5.

m. - Saei(nas prezidijs

P»lce8 n- 1!Jttmtt Par Satversmes Sa-
taisi» Pļf"11038 zīmi, izsūtījis viuem
*«icinSi,S, ver8ffies Sapulces locekļiem
"iuss w' *>dalibu «• raa»ia
"Sēs 5i!",sm PP'9a Sa*Mpulcēs sanākšanai.

^sermas saimniecības komisija

\%i ]lTri £ersmes Sapulces lo-
*«p»lces n os sanemt Satversmes
*^u Sflpfl

miņas zlmi
' iemaksāt tāsaeimas kasē līdz š. g. i. maijam.

Iekšzeme.
Ķ ē l Ļ

Izglītības biedrība sarīko 29. aprilī
Ķēču pagasta nama priekšlasījumu par
sējas kārtību un zemes apstrādāšanu.
Runās Rīgas apriņķa agronoms A.
E1 k s n e.

Lēdurga.
Saviesīgā biedrība sarīko 29. aprilī

pulksten 4 dienā Lēdurgas pagasta namā
priekšlasījumu par piensaimniecību un
lopkopību. Runās Rīgas apriņķa instruk-
tors J. Vītollņš.

Aizkraukle.
Mašiuu koplietošanas biedrība sarīko

29. aprilī pulksten 1 diesā Aizkraukles
pagasta namā priekšlasījumu par teko-
šiem jautājumiem dārzkopībā. Runas
Rīgas apriņķa dārzkopības instruktors A.
P ļ a v n i ek s.

Valdības darbība.
Ministru kabineta sēde

1823. g. 24. aprilī.
1. Pieņem likumprojektu par nodokli

no kuģiem glābšanas staciju uzturēšanai
un nolemj to iesniegt Saeimai.

2. Ieceļ līdzšinējo Rīgas apgabal-
tizsas locekli Jāni Balodi par tiesu
palātas locekli.

Ārzemes.
Sakara ar Rūras notikumiem.

Ķelnē, 23. aprilī. (Volfs.) Esenes-
Parizes ārtrvilciens pie Dueienas uzskrē-
jis virsū kādam preču vilcienam, pie kam
sadragāti vairāki vagosi un lielāks skaits
personu nonāvēts.

Berlīnē, 23. aprilī. No Esenes
ziņo, ka Krupa firmas direktoru lietas
izspriešana franču karatiesā atlikta uz
2. maiju. LTA.

Dumpinieku zaudējumi Milheimfl.
B e r 1 i n ē, 24. aprilī. Galīgi no-

skaidrots, ka Milheimas nemieros
8 dumpinieki nošauti, 28 ievainoti un
45 apcietināti. LTA.

Vācijā nebīstas no komunisma.
B er 1 i n ē, 23. aprilī. Frankfurtē tirdz-

niecības un rūpniecības klubā Vācijas
saimniecības ministrs Bekers turējis runu,
kurā izteicies, ka komunistu nemieri
Mīlheimā nedodot iemeslu nopietnām
bažām, jo vācu strādniecība visā visumā
esot pietiekoši politiski izglītota, lai ne-
aizrautos ar komunistu skaļām frāzēm.
Atbildība par Rūras nemieriem krītot
vienīgi uz frančiem, tādēļ ka tie atbru-
ņojusi un likvidējuši aizsargu policiju.
Par Kersona runu Bekers izteicās, ka ta
turpinot pavedienus, kurus sācis šķetināt
reichtags. LTA.

Vācija un Anglija.
B er I i n ē, 24. aprīli. Vācijas sūtnis

Londonā Stamers vakar, 23. aprilī, ap-
meklējis Anglijas ārlietu ministriju.
„Vorwarts" aizrāda, ka aiz šī lakoniskā
paziņojuma laikam slēpjas pirmais vācu
valdības solis Rūras un reparacijas
konflikta izšķiršanai. Vācu politiskās
aprindās paskaidro, ka nekādi saistoši
lēmumi sakarā ar Kersona runu vēl nav
pieņemti, tomēr droši zināms, ka Vā-
cijas valdība apņēmusies katrā ziņā uz
angļu uzaicinājumu atbildēt. LTA.

Parlamenta vēlēšanas Bulgārijā.
Prāgā, 24. aprilī Svētdien Bulgā-

rija notika parlamenta vēlēšaaas. Pēc
oficiālām ziņām valdošā zemnieku partija
guvusi pilnīgu uzvaru : no 246 vietām
parlamentā ta ieņems vairāk nekā 200.
Opozīcijas partiju bloks un komunisti
pat galvas pilsēta dabūjuši mazāk balsu,
nekā iepriekšējās vēlēšanās. LTA.

Radiostacija Grenlandē.
Ber li nē, 22. aprilī. Dānijas iekš-

lietu ministrija nolēmusi celt radiostaciju
Orenlandes salā. LTA.

Jaunas valstis.
Somija.

Somijā žīdiem aizliegts
kaut lopus pēc viņu Talmuda likumiem.

LTA.

gaidītos lesflBe pilpnml
Iekšlietu ministrs

pieņems publiku, no š. g. 1. maija
sākot, trešdienās un piektdienas no
pulksten 12 līdz 14.

Lauku tirgu papildu saraksts.
Iekšlietu ministrija atļāva Rīgas ap.

riņķī, Bīriņu pagasta, Peterupē, no-
turēt nedējas tirgu pa otrdeaam un
piektdienām ik gadus, laiki no 15. ap-
rīļa līdz 15. oktobrim.

Rīgā, 1923 g. 23. apnli. H 104307.

Pašvaldības departamenta direktors
J. Zankevics.

Nodaļas vadītājs P. K1 i n k 1 a v s.

Paziņojums.
Latvijas ģenerālkonsuls Londona ziņOj,

ka 1921. g. 3. decembri miris slimnīca
Liphook'as pilsētā, Anglijā, latviešu jūr-
nieks Henrick Lagsdšng (Indriķis Laz-
diņš) dzimis 1878 g. 18 aprilī Sabile,
Kurzemo. Viņš dienējis uz kuģa «Gata-
lina" . Ārlietu ministrija atrodas nelaiķa
ģīmetne, kā ari no viņa brāļa rakstīta
vēstule ao 1914. g. 26. aprija.

Mantinieki tiek lūgti pateikties ārlietu
ministrijā, īietamnoda|ā, Nikolaja Iela
>fe 3, dz. 3.

Iecelšanas.
Rezolūcija I* 39.

Ieceļu dienests labā R gas apriņķa Madlienas
iecirkņa policijas priekšnieku Jēkabu Legzdiņu
pai ttnkstes apriņķa priekšnieka, skaitot no 5. g.
23. aprija.

Rīgā, 1923. g. 23 aprilī. J* 16996.
iekšlietu ministrs P. Berģis.

Administratīvā departamenta direktors J. Ieva.
V

Sludinājumu |ņļ^s#: i^Hļ
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pai katra tālāku rindiņu . '^^jMļjf^
b) citām Iestādēm un amata per-

sonām pai katru vienslejīgu
rindiņa — , 16 .

c) privātiem par katra vienslejīgu
rindiņa. ........— . 20 .

Latvlfas valdības ^& oficiāls laikraksts
iznāk katru dienu, izņemot MM ^H^^
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§!§S1MttHtaU. i CillMllI
u! lik. par laul. 77. p. pamata, ar io
dara zināmu, ka tiesa 5. marta 1323. g.,
Osipa Voicechovskij prasības
lieta pret Velentini Kazimira m. Voi-
cechovskij, dzim. Marcinovskij, par
laulības šķirlsnu alaaiuguriski no-
sprieda: šķirt laulību, kas noslēgta
starp Osipu Voicechovskij un Valentini
Voicechovskij, dzim. Marcinkovski„ _Rī-
gas romiešu katoļu sāpju dievmātes
baznīcā 25. janvārī 1904. gada.

Ja atbildētāja civ. proc. lik. 728., 731.
m 748. p. p. paredzētā laikā neiesniegs
tiesai atsauksmi vai pārsūdzība, tad
sprieduma stāsies likumīga spēka.

Rīgā, 10. aprUī 1923. g. J* 432353
Priekšsēdei, b. J. Jakstiņž.

Sekretāra v. Stūre.

Ugas MiiiM i. mmi
?? lik. par laul. 77. p. pamata, ar 5o
dara tinamu, ka tiesa 5. martā 1923. g.,
Trines Henzel, dzim. Cink, prasības
lietā pret Ēvaldu Friča d. Henzel
par laulības šķiršanu aizmuguriski
nosprieda* šķirt laulību, kas noslēgta
starp Ēvaldu Henzeli un Trīnu Henzel,
dzim. Cink, Slokas draudzē 31. maijā
1898. gadā; piešķirt Trīnei Henzel uz-
vārdu .Cink*.

ia atbildētājs civ. prņc. Hk. 728.,
131. un 748. p. p. esradtetl laikā ne-
Iesniegs tiesai atsassksaai vai plr-
smdsibK, tad spriedums stāsies likamigā
?šiki

Rīgā, 10 aprilī !923. g. M 432354
Priekšsēdētāja b. J. .lakstiņš.

Sekretāra v. Stūre.
Rīgas apgabalt. 3. civiinodaļa,
uz civ. ties. lik. 1967i, 2011—2014. un
2079. p.p. un Balt. privāttiesību kop.
2451. p. pamata, uz Marijas Upīt pilnv
zv. adv. Hermaņa Rieche lūgumu
uzaicina visas personas, kujam ir kaut
kādas pretenzijas, strīdi vai ierunas pret
šaī tiesā 4. aprilī 1923. g. publicēto
20. februāri 1923 g., Rīgā mirušā Dā-
vida Dāvida d. U p i t notarielo testa-
mentu, kā ari visas personas, kūjām
ir kaut kādas tiesības uz mirušā Dā-
vida Upīt mantojumu vai sakarā ar
šo mantojumu, k"ā mantiniekiem, lega-
tarijiem, tideikomisarijiem, parāddevē-
jiem un t. t., pieteikt savas tiesības,
pretenzijas un ierunas minētai tiesai

sešu mēnešu laikā, skaitot no šī
Sludinājuma iespiešanas dienas.

Māksla.
Nacionālais teātrs. Trešdien, 25. ap-

rilī, pulksten ?*,«• vakarā V. Damberga
oriģinālā komēdija .Mēs viņus gū-
stīsi m". Arvien jaunas improvizācijas.
Ceturtdien, 26. aprīli, pulksten 5 pēc
pusdienas skolēnu izrādē J. Raiņa tra-
ģēdija .Jāzeps un viņa brāļi".
Piektdien, 27. aprilī, R. Blaumaņa popu-
lārie .Trines' grēki". Sestdien,
28. apriņķī, Annas Brigader .Maija un
P a i j a\ — A. Timma sarīko savu jubi-
lejas izrādi 30. aprili, kurai viņš izvēlē-
jies Kārļa Jēkabsona drāmu .Sirds-
apziņa". Biļetes jau dabūjamas.

ThdzniecllM un rapnlecDra.
Kursi.

Rīgas birža, 1923. gada 25. aprilī.

103 Latvijas ibj. . . . , . 2,—
Amerikas dolārs ..... 5,09 — 5,14
Angļu misdņa ...... 23,88 — 23,92
100 Fraacijgs trauki .... 33,75 — 35,00
100 Beļgšjsa hm& .... 29,05 — 30.30
100 Sveic*? iraaki. .... 92,62 — 93,55
100 Zvisarfļsa kronas . . . 134,80 —137,55
lfJO Norvēģijas k.ren«s , . . 89,05 — 92.30
100 Dānijas kronas .... 95,55 — 99,45
100 Holandes SKldsgf , . . 19930 — 201,31
10000 VIetļsa m*!k*t. , . . 1,50 -1,80
100 S&Kijss ssrisaj , .... 13,55 —14, 55
100 Igsaniļss EUSkSJ . . . 1,47 —1,53
130 liti 50, 52,—
10000 Polijas sarks* ... 1,65
103 Cecfaoshmsi» kmaei , . 15,25—16 00
100 Itālijas Ktu ..... 24,90 - 26,00
Padosies sbf. ..... . —
10 krieva sdta rij] 25,50 — —
Zstts (Losdoai) par 1 and Ska

ssits. ........—
fttoflunrfraba^

^ ; ; Japān i»
5?/e neatkar člsņcm.. ... 2, 2,10
20 selta fc. S°/« %. «lp. bisdt.

ķīlu iteft®. ...... —
50 ietin !r. 8/« R&#t pīit, tor.

biedr, ķīla gīssss .... —
100 «£ta Ir. 6*/9 W%$*pile. fa.

bisāt. %H« slassi .... —
Rigas biržas komitejas koiacijas komisijas

priekšsēdētājs A. K a c e a t.
Zvēr. biržas māklers P. R u p n e i i

Rīgas ©slS tettfkufl ktiii.
20. aprilī.

Blanche, zviedru tvaikonis,- 386 reģ. ton. brutto,
no Stokholmas ar gabala precēm

Thyra dāņu tvaikonis, 1193 reģ. ton. brutto, no
Liepājas ar kokiem.

21. aprilī ,
Antje, holandiešu mo'orkuģis, 195 reģ. ton. brutto,

no Helziņborgas ar zuperfosiatu.
Pernigel, latviešu tvaikonis, 168 reģ. ton. brutto, no

Ventspils ar gabalu precēm.

Peter Marsk dāņu tvaikonis. 13"5 reģ ton. brutto,
no Hamburgas ar balastu.

Borkum vācu tvaikonis, 985 reģ. ton. biutto, no
Hamburgas ar gabala precēm.

Ester, vicu tvaikenis, 499 reģ. ton. brutto, no
Zvijndrechta ar fosfātu.

22. aprilī.
Haga zviedru tvaikonis. 1299 reģ. ton. brutto, no

Oxe!6sundas ar balastu.
Mars. vācu tvaikonis, S89 reģ. ton. brutto, no

Koidingns ar balastu.
Fivnderborg, dāņu tvaikenis, 1417 reģ. ton. brttto,

no Kopenhāgenas ar balastu.
Orisnda. vācu tvaikenis 1288 reģ. ton. brutto, no

Rēveles ar gabalu precēm.
Kirsten, dāņu tvaikonis, 1196 reģ. ton. brutto, no

Kalundborgas ar balastu.
Tertia, všcu tvaikonis, 964 reģ. tcn. brutto, no

Stolpmindes sr balastu.
Fiducia, vācu tvaikonis 1569 reģ. ton. brutto, no

Fiensburgas ar balastu.
23. apriu".

Torbjoern, zviedru tvaikonis,'1446 reģ. ton. brutto,
no Liverpulas un Kopenhāgenas ar gabalu
precēm.

Koholvt, vācu tvaikonis, 1414 reģ. ton. brutto, no
Karalaučiem ar balastu.

24. aprilī.
Asired, sviedru tvaikonis, 360 reģ ton. brutto, no

LOvesborgas ar cementu.

No Ulms ostas tegSguš! kuftl,
21. aprilī.

Ostsee, vācu tvaikonis, 815 reģ. ton brutto, na
Stetini ar gabalu precēm.

Baltannic, angļu tvaikonis, 1147 reģ. ton. brutto,
uz Rēveli ar gabalu precēm.

Sigulda, latviešu tvaikonis, 1999 reģ. ton. brutto,
uz Genti ar liniem.

Teodor, latviešu tvaikonis, 94 reģ. ton. brutto, uat
Ventspili ar gabalu precēm.

23. aprilī.
Austra, latviešu tvaikonis. 490 reģ. ton. brutto,

uz Stokholmu ar lupatām.

LlepSJaa osti tanflkuil kuģi.
20. aprilī.

Claus, vācu tvaikonis, 302 reģ. ton. brutto, no
Stetinesar jauktu lādiņu.

Wohliahrt vācu buftvaikonis, 146 reģ. ton. brutto,
no Dancigas.

Alide, vācu prāmis, 367 reģ. ton. bratto, no
Dancigas ar akmeņu oglēm.

Sigrid. vācu prāmis, 384 reģ. ton. brutto, no
Dancigas ar akmeņu oglēm.

21. aprilī.
Jason, vācu buftvaikonis, 159 reģ. ton brutto, no

Hamburgas.
Gaida, latviešu tvaikonis, 331 reģ. ton. brutto, no

Ventspils ar jauktu lādiņu.
Dkme, vācu tvaikonis.. 1107 reģ. ton. brutto, no

Karalaučiem ar balastu.

22. aprilī.
L. O, JN? 21, latviešu prāmis, 181 reģ ton. bratto

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

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

Pāvilostas ar malku
Austrums, latviešu tvaikonis, 128 reģ. ton. brutto,

no Ventspils ar malku.

23. apriiī.

Johannes Tieman, vācu tvaikonis, 1299 teģ. ton
brutto, no Kardifas ar oglēm.

Skjold, dāņu tvaikonis, 1299 reģ. ton. brutto, m
Kopenhāgenas ar jauktu lādiņu.

No Lfepfgas os&s Izgājuši fcntf.
20. aprilī.

Augusts Cords, vācu tvaikonis, 900 lef. ton.
brutto, uz Emdeni ar malku.

Baitriger, angļu tvaikonis, 1142 reģ. ton. bratto,
uz Dancžgu ar jauktu lādiņu.

21. aprilī.

Hulda Maersk, dāņu tvaikonis, 890 reģ. ton. brutto,
uz Calaisu 'ar pa pasu.

Wohlfahrt, vācu burtvaikenīs. 149 reģ. ton. bratto,
uz Felzeni.

Hansa S, vāca prāmis, 628 reģ. tos. bratto, uz
Felzeni ar propsu.

23. aprili.
Karine, latvieša tvaikonis. 1©6 teģ. ton. brutto, ua

Ventspili tukšā.
Miranda, vācu tvaikonis, 99 reģ. ton. bratto, uz

Klaipēdu tukšā.
Claus, vācu tvaikonis, 302 reģ. ton. bratto, ai

Stetini ar jaukta lādiņu.

Ventspils osti Ienākusi kuft.
20. apriiī.

Pernigel, latviešu tvaikonis, 168,84 reģ. tos. bratto,
no Liepajss ai gabala precēm.

22. aprilī.

Gusiav Ssliing, dāņu tvaikonis, 1298,11 reģ. ton.
bratto, no Karalaučiem ar ūdens balastu.

No Ventspils ostas L*gāju51 kis.il
20. aprili.

Pernigel, latviešu tvaikonis, 168,84 reģ. ton. bratto
uz Rīgu ar gabala precēm.

Imme, vācu tvaikonis, 315,29 reģ. ton. bratto, uz
Stolpmlndi ar labība.

Gaida, latvieša tvaikonis, 331.C0 reģ. ton. bratto,
uz Liepāju ar gabala precēm.

21. apriti.
Allaguasch. Amerikas tvaikenis 3876,68 reģ. tcn.

brutto, uz Varvicku tukšā.
Neebing, angļu tvaikoņa?, 1892,47 reģ ton. brutto,

uz Trolhatanu tukša.
Austrums, latviešu buftvaikonis, 128. 23 teģ. tcn,

brutto, uz Liepāju ar malku.

Telegramas.
(Latvijas telegrāfa aģentūras ārzemju tetegramas.)

Lifildā, 24. aprili. (Radio.) Vakar
angļu kreisera .Kalliope" pārvedis ho
Duvras uz Sēbrigi 79 Anglija mirušu ua
apbedītu Beļģijas kareivju līķus. Duvrā
notika svinīga izvadīŠaEas ceremonija,
piedaloties karaļa pārstāvim. «Kal-
liope" izgāja jūrā četru iznīcinātāju pa»
vadīts ar Beļģijas f!agu pusmastā.

VaraavS, 24TawilT*ir^»5j
katoļu arķibUk8pu^; Par Kri>
viela iecelisamerikauše.i,urf'C<|£
pāvesta misijas vadoni^paļ

ztao, ka Airtkas Scte?08 . c;,?% %?gaies Austrumairikas uz ?,* *Vtvaikonim uzbrucis milzīgs £,'^(odu) Oandm visi pas8ie? sklt«
Car malāriju. Nedaudz dien?J^Hsaziefi un viens matrozis mj riļjļka ? J

Londonā, 24. aprih" alamentā valdības pārstāvi^!!*uz kādu jaatājanm, paskaidroja 'f*»skatoties uz bada DienvidikSSAstrachanas tin Ferganas »3domju Krievija izvedusi i?^»1
gandrīz 300.000 tosnu labības *^
_ Bordo, 23. aprili. SvētdienRaārpus okupētas teritorijas Botur»,^apspriede ar bezdarbnieku hd Pi*drlbu kopdarbību. Apspriedē ^ '?delegāti no 37 Rāras ņikmLft» ļ
dibināt Diseldorfā RBraTbL^padomi. "«Miinit, ļ

Romā, 24. aprilī. (Reutersļ dnistru prezidents Musoiini oienfa, * 'valdības locekļu demisiju, fi? Tt'pie katoļu tautas partijas. pi*l-aprindās šo soli uzskata par iasi, ? "liena ievadījamu iašisma vestu?*fašisti_ atsakās no kopdarbības ar -hTpartijām. Masoliai rīcība, kā dzirdl!stājusi lielu iespaidu vatikanā s

Ja tas _ minētā termiņā nebūs izdarīts,
tad minētas personas atzīs ka atteikušās
no ierunām un zaudējušas savas tiesības,
bet testamentu pasludinās par likumīgā
spēkā gājušu.

Rīgā, 6. aprilī 1923. g. Ks 1897
Priekšsēdētāja v. A. V e i d n e r s.

Sekretārs A. Kalve.

Jelgavas apgabaltiesa
dara zināma vispārībai, ka uz šās tiesas
iolēmuma 1923. g. 11. janvāra ir iecelta
aizgādnība promesošas Kroņasusejns
Eiguču māju līdzmantinieces Dārtas
O s i t mantībai.

Jelgavā, 12. aprīlī 1923. g.
Priekšsēdētāja v. J. S k u d r e.

Sekretārs A. Veidenbergs.

Jelgavas apgabaltiesa
iaro zināmu vispārībai, ka uz šās tiesas
«olēmumu 1923. g. 25. janvāra ir iecejta
aizgādnība promesoša Matkules pag.
.Ābeles N° 4* māju īpašnieka Ivana
Tiļņikova mantībai.

Jelgavā, 13. aprilī 1923. g.
Priekšsēdētāja v. A. Lauke.

Sekretārs A. Veidenbergs.

Rigas apgabali. 3. civiinodafa,
ss sīv. ties. «fc. 1§67, 2011.—2014. *n
5079.p.p. un Balt. privatties. kop.2451. p.
:*amata, nz' nspilng. Mārtiņa Emsteina
dabiskā aizb. Arnolda Emsteina pilnv.
zv. adv. J. Bērziņa lūgumu uzaicina
visas personas, kw.&m ir kaut kādas ore-
ienzijas, strīd? vai krānos, pret šai tiesa
16. janvārī 1923. ļ, publicēto 24. ok-
tobri 1914. g. ,_Silkes* dzirnavās pie
Cesim miruša Marca (Mārtiņa) Mārtiņa
d. Eglīt notarielo testamentu, kā arī
visas personas, karām_ ir kaet kādas
iiesiboi « mirušā Marca Eglīt man-
tojumu vai sakarā ar Io mantojumu,
kā mantiniekiem, legstarijiem, ii<Jei-
komisariem, parād devējiem a. 1.1, pieteikt
larsa Uesībasi, ptsientijas an ieitsnas
tniuetai tiesai ssia mēneiu laiki,
skaitot no lā sistdinijuma iespiešanas
jieaas .Valdības vēstnesī*.

Ja tas minēta «ersaiņS nebūs izdarīts,
;ad minētās personas atzīs kā atteikušos
io ierunām un saudejsias savas tiesības,
bet _ testamentu p&siadlnās par liku-
mm spēka gājušu.

Rīgā, 6. apriiī 1923. g. Nš 1299

Priekšsēd. v. A. Veidne rs.
Sekretārs A. Kalve.

Jelgavas apgabaltiesa,
sz civ. ties. lik. 293., 301. en 309. p. p.
lasaata uzaicina Jāni P r i n du 1 i, kura
ižīves vieta nezināma, Settu mē-
nešu laikā-ierasties šai tieši saņemt
sarakstus no Ernesta Zandersona
iesūdzības raksta, viņa prasības lietā
pret Jums dēļ zaudējumiem 53048 r.
vērtībā, un uzdot savu dzīves vietu
Jelgavas pilsētā. _

Ja minētā laikā aicināmais neierastos,
lietu noliks uz termiņa un izspriedīs bez
riļ& klātbūtnes. Ja ieradīsies, bet savs
isives vietu Jelgavā neuzdos, aicini"
'ssssa uā tiesas sēdi un visus pārējos
.sapiras atstās tiesas kanclsjā.

Jelgavā, 9. aprilī 1923. g. L. Nu 228/23

Priekšsēdētāja v. A. Lauke.
Sekretārs A. Veidenbergs.

Jelgavas apgabaltiesa,
uz civ. ties. lik. 1967., 2011.—2014., 2079.
un vietējo privāttiesību lik. 2451. p.p.
pamata, uzaicina visas personas, kuram
būtu kādas ierunas pret 2. janvārī 1918. g.
StarajEs-Russas pi seta mirušā Kirila Teo-
dora d. Vaškina 1914. g„ 20. de-
cembrī mājas kartība sastādīto testa-
mentu, vai kuras vēlētos pieteikt savas
tiesībasuz minēto Kirila Vaškina manto-
jumu ka mantinieki, legatari, iideikomi-
sari, kreditori u. t. t., pieteikt savas
ierunas un tiesības šai tiesai sešu
mēnešu laika, skaitot no sludinājuma
iespiešanas dienas .Valdības Vēstnesī".

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

Jelgavā, 18. aprili 1923. g. L J6 1055
Priekšsēdētāja v. A. Lauke,

Sekretārs A. Veidenbergs.

Jelgavas apgabaltiesa
«z civ. ties. lik. 1967., 2011.—2014.,
2079. un vietējo privāttiesību lik. 2451. p.p.
pamata, uzaicina visas personas, kufāra
būtu kādas ierunas pret 8. martā
1922. g., mirušā Jēkaba Hoziassona
1922. g. 9. janvārī privātā kārtībā sastā-
dīto testamentu, vai kuras vēlētos pie-
teikt savas tiesības uz minēto Jēkaba
Hoziassona mantojumu kā mantinieki,
legatari, iideikomisari, kredit. u. 1.1., pie-
teikt savas ierunas un tiesības šai
tiesai sešu mēnešu laikā, skaitot
no sludinājuma iespiešanas dienas .Val-dības Vēstnesī*.

Pēc minētā termiņa notecēšanas, tiesa ]
nekādas ierunas nepieņems un nepie-
(eiktaa tiesības atzīs par spēku zaudē-
ļušātn.

Jeigavā, 20. aprilī 1923. g. L. Jfe 893/23
Priekšsēdētāja v. A. Lauke.

Sekretārs A. V e i d e n b e r gs.

Jelgavas apgabaltiesa,
iz dv. ties, kārt. 1967., 2011., 2014. un
2079. p. p. pamata uzaicina visus, kam
būtu ua 19. janvārī 1921. g., mirušā
P'lskalnes pag. .Mfitinen VI* māj* īpaš-
nieka Jāzepa Vikentija d. V o j e -
v o d s k a atstāto mantojumu kādas tie-
sības kā mantiniekiem, legatariem, fidei-
komissriem, kreditoriem u. t. t., pieteikt
savas tiesības šai tiesai sešu m ē '.
nēšu laiki, skaitot no sludinājuma
iespiešanas dienas .Valdibas Vēstnesī*.

Termifā nepieteiktas, tiesības ieska-
tīs psr spēku zaudējušām.

Jelgavā, 4. aprili 1923. g. L. J* 1015/23
Priekšsēdētāja v. R. Miillers.
Sekretārs A. Veidenbergs.

Tiesības un prasības, par kufām atļ»
paziņots tiesai minētā laikā, tiks suits
par zaudētām uz visiem laikiem.

Liepājā, 14. aprilī 1923. g. J* 88SS
Priekšsēdei, b. V. Bienenšlui

Sekretārs A. Kaspetovjjr_

Ltts ?Mtffffl riM 0
dara zināmu, ka saskani ar jppļj
tiesas lēmumu 1923. gads 16 sff
uz civ. proc. lik. 14607i. p. p«"
reģ. un ievesta bezpeļņas biednH *
ģistrā lauksaimniecības biedfība ,»
Cf*īf ļļ Jļ*

Valdes sēdeklis atrodM Sipp
pagastā.

Priekšsēdētāja v. Abb«f
Sekretartj^AJ^jļl

Liepājas apgabaltiesa,
uz sava 12. aprija 1923. g. lēmuma pa-
mata uzaicina 2. aprili 1909. gadā, Lie-
pāja mjr ašā Jāņa Jože Verbeļa
mssttiniekus, kreditorus, legatarus, iidei-
koraisaras _ un visas citas personas, kam
varētu but kādas tiesības vai prasības
uz atstāto mantojumu, pieteikt viņas tiesai
sešu mēnešu laikā, skaitot no sludi-
nājuma iespiešanas dienas .Valdības
Vestraesī*.

Tiesības an prasības, par kufām ne-
būs paziņots tiesai minētā laikā, tiks
atzītas par saudētam uz visiem laikiem.

Liepājā, 14. aprilīl923.g. >& 593-1/23
Priekšsēd. b. V. B i e n e n š t a m s.

Sekretārs A. KasperoviJs.

Liepājas apgabaltiesa,
uz sava 9. apriļā 1923. g. lēmuma pa-
mat» uzaicina 18. novembrī 1922. gadā
n 24. ok'obri 1919. g., mirušo Jāņa

un Annas Brūzi lu mantiniekus,
kfeditorus, legatarus, lideikomisarus un
visas citas personas, kam varētu būt
kādas tiesības vai prasības uz atstāto
mantojumu, pieteikt viņas tiesai sešu
mēnešu laikā, skaitot no sludinājuma
iespiešanos dienas .Valdības Vēstnesī".

Lafsalsi amiafeslilgsas reihīraEliai a*
dara zināmu, ka saskan ar m«fļ
16. aprija 1923- g. ».rf
proc. lik. 1460" P- pa» a ff
irt ievesta kooperatīvu «bieoii^

gistrā .Dricānu piensaimnieku »

Gaides sēdeklis atrodas D*«

pagasta telpas. ,,
Priekšsēdētājs v.A f
SekretaMvAA»^

uz civ. proc. lik. W3,
£>

309., un 811. p. P- C Jūgu*-
Izaka m. Dlžent, dzm- W*m^viņas prasības lietā pret ^jc ļ^ļ
d. Dičentu par laul. ^«gj ^

iiaļ
I

Icufa dzīves vieta PJ^^ij » ,
Ierasties tiesa J*"!̂ ** ,
laikā, skaitot «o B/"g^- . \ :
šanas dienas .Vaid-Ve^

^Pie lūguma Rieuka l««»

"ir^a. «gūs*-
aizmuguriski. ^,

DaugavpiH, "*f'ļ, Z i
Ptiekšsēdeta|s l-r

0u tff .-' .

^^
Jekrejarsj^ii---

^

Rīgas preiekta uz w«

Melkerta vārda.

Literatūra.
EkossomJsta ^ 8. Saturs: !) &,

biržas sabiedrība no O. Krūmi2) Tirdzniecības un rūpniecības nodokli)
no A. Jablonova (turpinājums). 3)fļļ,.
das jīmes no A. Kārklņa, 4) Koku tit.
gus no 2. 5) Latvijas tirdzniecība» u ?
rūpniecības banka no B. 6) M\m i
Palsmanes Aumeisteru ? Gaajenej te '
aizdevu kase no P. P. 7) Trešā staip. :
tautiskā izstāde un parauga tirgus Riji

Nedēļa. Ilustrēts žurnāls. Ka 16-
1923. g.

Redaktors: M. Arons

šim ūumur&m 6 lapas puses



ij0 W»VSku» n».
]>' ' „, vērtspapīru morti,1'-

i ^fvē. -tneša 97. numura

! J
£ J icaicKia apakša pte-

"hlnoeku biedrības un VI-
" -? So teku biedri*» k.lu

% f *SZta*»* kuru 'P3ŠnAf-kl

f^ udejk., iesūtīt minētai
-KrSik«. ^«itot n0 i zslu '

'<5S biedrības direkcija..

^°**, utt Ai 1000 r.
5
f H8Š 2580, 3269. 3270,

« i383~ 14k 4825 4912, 7403,
/

0
fl2S7—U278. 12475,

«0- /1m 19067, 19145,
% 'S-19645; 20429.

& 2mL 24863, 26331-26337,
P *$a 27948 29077-29081.
P Ži fi 29^6-29850, 29921-
P Stfff 30068. 30446-30452,
P w ' 33673 34726-34729,
E S' 36802, 36803, 37807,
P fi' 39074 39075, 39077.
P Sw?' 39668-39670. 40304,
P S-40967. 41117-41121,
P?9 42T01 42410, 43680,

S Ulr»" 44210, 44543. 44544,
PS_45623, 45810, 45842,
\ 1^12-46016, 47179-47192,

07 48660-48666, 49622,

034 51008-51011, 51571,
P' 51737.

51.ao/o Utt. D a 300 r.

.. ,»W 3300. 3651, 3662, 6150;

Iz» 68lt 7137. 7640, 7890
W 7945, 7947, 8016 8041.

51/aO/o Litt. t ā «JO r.

L [353,3505.3506, 4382, 4473-4475

50,0 Litt. * a SOO r.
10372.

fk Litt. O a 1000 r.

3944, 4724, 4725.

5»o Litt. f a tOO r.
817, 1759.

?1,20/0 Litt. 0 ā 1000 r.

«8512, 9118, 9902, 11049, 12069
S), 14457, 15700, 16725, 17692
M 17734, 19161-19163, 19165-

173, 19175-19177, 20830.

4W> Litt. € ā 300 T.
m, 4542, 5631, 6098, 6492, 7*580.

4'V'u Litt. F a 100 r,
jtfl, 2498, 3902, 4156, 4247, 5394

5447, 5887, 6274, 6937.

Vidzemes pilsētas hipotēkas
biedrības ķīlu zimes.

S"/o Litt. B a 500 f.
1312, 1764, 1943.

5»/o Lt. £ a 100 r.
2507, 2811.

Ja p« sešu m?rtešu laika notecēšanas
OTtus ar ķīlu zimēsr nepieteiksies, tad
«ratīi ļpln zīmes izsludinās par ne-
eiiļīi un viņa vieta izgatavos jaunas.
tiftlO. spīli 1923. g. J6 1032
_ Direkcija.

Rigas apgabalt, 3. civiln.,
atklātā tiesas sēdē 1923. g. 10. aprilī
izklausīja mir. Johannas Adoliines Au-
gustes Lesnikov, dzim. Dāvid, testa-
menta lietu, nolēma : par prombūtnē
esošā Franča Teodora Andreja dēla
LesniV-ova mantu iecelt aizgādnību,
par ko ar pavēli pazinot Rigas pilsētas
bāriņu tiesai; šo lēmumu publicēt civ
proc. lik. 1944. p. kārtība.

Rīgā, 11. aprilī 1923. g.
Priekšsēd. v. A. V e i d n e r s.

Sekretārs A. Kalve.

k® apgabalt. 3. civilnodaļa,
«ojoties uz 1920. g. 18. marta lik.
i* maigo maksāšanas līdzekli un civ.
«Ilk. 2060. un 2062. p. p„ Ievērojot
*» Ernesta d. Grinberga lūgumu

« nvu lēmumu 1923. g. 27. " martā
W|Ua parādnieks Ernests Ernesta d.
«joergis parādu uz obligac jas par
«t. apstiprinātas 1914. g. 10. jūlijā

rīd/8, uz nekustama īpašuma
«T* i$;' Km zeraes grāmatu
'nfo-T,' izd- no Matildes Johana
-«Bidder par labu Annai Pētera
tols i' ~ ir "maksāts, bet šī

^

nm.
obligācija nevar tikt iz-

^
stoakaļ parādniekam dēļ dzē-

ĶS.8rSmatās, taradēikairgi-
jļj*apgabaltiesas 3. civilnodaja uz-
*u » Psrs<"»as. kurām būtu tie-
^j *«gša sprādīto obligāciju,

«*T7„'viena mēneša laikā.
Ci^-sludinājums
5 h £ r bM Vēst "«'". un alz-
toļj*™'Personas not. laikā ne-
* m iBi5lwdln.. atzis P«r iMici "
»% fca£ **" dM ««'*»prasīt*^l*mzemes grāmatā.
Tl f;martā 1923 ^ 182gFneUed -v. A.Blu«e„tali.? —____Sekretars A. Kalve.

£ aPSabalt. 3. civilnodaļa,
j

^SM sēdē 1923. g. 4. aprilī
SToav S

stln« Sutkaindz Oavar
; 3 aļ,-J)romb5tnē «ošā Jē-

tiSSUEJSs
fe-,STra

H* sSSr tta-s
!5l lem Sf «mes gabala
*ft Si no ?, ,grimatu reģistra
lc*nnal a!"" Jiņa d- ^«canai Ja9« m. Prūss, dam.

SidS" 1923'- » 1016

Sekrefcts A Kalve.

Rīgaa apgabaltiesas 3. civilnod.,
pamatojoties uz 1920. g. 18. marta
likumu par vienīgo maksāšanas lī-
dzekli un civ. proc. lik. 2060. un
2062. p. p„ ievērojot Augusta Gtigora
pilnvarnieka zv.adv. E. Grinberga lū-
gumu un savu lēmumu 1923. g. 10. ap-
rili paziņo, ka lūdzēja Augusta Grigora
pilnvarnieks zv. adv. Ernests Grinbergs
uz sekošām obligācijām:

1) par 8,149 r. 69 k. atlikumā no ob-
ligācijas pirmatnējā lielumā par 12,224 r.
54 k. apstiprinātas 1913. g. 24. maijā zem
Ns 1430, uz nekustama īpašuma Rīgā,
2. hip. iec. zem zemes grāmatu reģistra
t& 452, izd. no Augustes Augusta m.
Erhardt par labu Rūdolfam Kārļa d.
Me'ceram, no kuras obligācijas Roberts
Jēkaba d. Erhards, *kā blankocesionars,
vienu obligācijas daļu par 4,074 rbļ.
85 kap. ir cedējis Rachlai Pesai Mor-
dueha m. MagariL par ko 1914. g. 25.
aprilī, ir izgatavots atsevišķs zemes grā-
matu dokuments zem Nš 6088, bet
augšā min. obligācijas atlikumu Roberts
Jēkaba d. Erhards ir cedējis blanko;

2) par 3,000 r., atlikumā no obligāci-
jas par 7,500 rbļ. pirmatnējā lielumā,
apstiprinātas 1913. g. 15. oktobrī, zem
>6 2887, uz ta paša nekustama īpa-
šuma, izd. no Augustes Augusta mHtas
Erhardt, par labu Pesai Rochlai Maga-
ril, kura viņu ir cedējusi blanko, no ku-
ras obligācijas Rūdolfs Kārļa d. Mel-
cers, ka blankocesionars, vienu obligā-
cijas daļu par 4,500 r. ir cedējis Pesai
Rohclai Morducha m. Magaril par ko
1914. g. 6. februārī ir izgatavots atse-
višķs zemes grāmatu dokuments zem
J& 2043bet augšā min. atlikumu Rū-
dolfs Kārļa d. Melcers ir cedējis blanko,
— ir iemaksājis tiesas depozītā
Ls 236,54 dēļ šo augšā mirt. obiigiciju
kap't sla un "l^ ļo dzēšanas.

Tāpēc apgabaltiesas 111. civilnodaļ*
uzaicina visas personas, kurām būtu
tiesības uz nng^ aprādītām obli-
gācijām, pieteikties tiesā viena mē-
neša laikā, skaitot no dienas, kad šis
sludinājums iespiests „Valdības Vēst
nesi", un aizrāda, ka ja šīs personas
noteiktā laikā nepieteiksies, ^ obligācijas
stzīs par samaksātām un lūdzējam dos
tiesību prasīt hipotēkas dzēšanu zemei
grāmatā.

Rigā, 14. aprilī 1923. g. M> 1736
Priekšsēdētāja v. A. V e i d n e r s.

Vrkretara A K»l»c

Rīgas apgabalt. 3. civilnodaļa,
atklātā tiesas sēdē 1923. g. 10. apriiī
izklausīja Lizas Pētera m. Jankov, dz.
Rušman, iugumu dēļ aizgādnības iecel-
šanas par bezvēsts prombūtnē esošās
Ievas Jāņa m. Jankov atstā to mantu,
nolēma: par bezvēsts prombūtnē eso-
šās Ievas Jāņa m. Jankov, dz. Rušman,
mantību iecelt aizgādnību , par ko ar pa-
vēl^ paziņot Rīgsg pjjjētaj, bžriņu tiesai;
šolēmumu publicēt civ. pr. lik. 1944. p.
kartībā.

Rīgā. 10 aprilī 1923. g. N? 1916
Priekšsēdētāja v. A. V e i d ne i s.

Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnod
atklātā tiesas sēdē 1923. g. 4. aprilī
izklausīja Jāņa Jāņa d. Sloka lūgumu
dēļ hipotekarisko parādu dzēšanas,
n ol ē m a:

1) atzīt par iznīcinātu obligāciju par
5,670 r., apstiprinātu 1912. g. 3. martā
zem K» 151, uz nekustsma īpašuma
Rīgas apr., Salaspils muižas zemnieku
zemes mājām .Resne* }& 9, zem zemes
grāmatu reģistra M» 5649, izd. Rīgas
pilsētai par labu.

Rigā, 11. aprilī 1923. g. J* 1043
Priekšsēd. v. A. V e i d n e r s.

Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnod.,
pamatojoties uz 1920. g. 18. marta li-
kuma par vienīgo maksāšanas līdzekli
un civ. pr. lik. 2060. un 2062. p. o.,
ievērojot Juliusa Pogelzartga pilnvarnieka
zv. adv. V. Kuehna lūgumu un savu
lēmumu 1923- g. 27. martā paziņo, ka
Juliusa Fogelzanga pilnvarnieks zv. adv.
Kuehns uz obligācijas par 1,000 r.
apstiprinātu 1882 g. 5matā oz
nekustama īpašuma Rīgā, 4. hip.
iec. zem ismes grāmatu reģistra
J* 624, izd. no G. Ludviga Ne-
liusa par labu Johanam Zubergam,
kura pārgājusi uz Elizabeti Almu
Georga m. Nelius, kā blankocesionari,
kura viņu ir atkal cedējusi blanko, —
ir iemaksājis tiesas depozīta 1,066r. 70 k.,
dēļ šīs augšā minētas obligācijas kapi-
tāla un °/o°/o dzēšanas.

Tāpēc apgabaltiesas 3. civilnodaļa
uzaicina visus personas, karā"ra būtu
tiesības uz augšā apradīto obligāciju,
pieteikties tiesā r I e n 8 mēneša laikā,
skaitot no dienas, kad šis sludinājums
iespiests .Veldības Vēstnesī*, an
aizrāda, ks ja šīs personas aot. laikā
nepieteiksies, obligāciju atzīs par sa-
maksātu an lūdzējam 4os tiesību prasi*
hipotēkas dzēšanu zemes grāmatā.

Rīgā, 4. aprilī 1923. g- J* 1800
Priekšsēd. v. A. Veidners.

Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabalties 3. civilnod ,
u» dv. ties. Uk. 2011., 2014. asi 2019. p P-
pamata paziņo, ka sēc 7. maijā 1889. g.
Cēsu pag. .Vec-Piena" mājas miru-a
Jēkaba Jāņa dēla P e t e r s o n a
ir atklāts mantojums nn ataicina, kam fr
tu Io mantojumu vii sakarā ar to tiesības,
kā mantiniekiem, iEg<ira*!jiem, Hdeiko-

mlsarijiem, kreditoriem an t. t., piete!«ct
šīs tiesības csinētai tiesai 11 i a &t-

* e » a 'aikā. «kaitot <k. fi riadinājuraa
*H-?«Jfesaa -liesas .Vsld. Vēstnesi'.

?n ml^ētss oersosas savas tiesības
\*vM azrāditi terairjā nepieteiks, tad
««li atzīs kā Iš* tiesības saadēfaša»
Rīgā. 17. aprilī 1923. g. J* 1955

Priekšsēd. v. D. Cimrnermans.
Sekretārs Kalve

Rīgas apgabaltiesa
1923. g. 27. martā pēc Rīgas apgabal-
tiesas 3. civifflodajas lēmuma Jānis
Jā,.a d. Lauga atiīts par maksāt nespē-
jīgu parādnieku, par ko iestādēm ua
prieks liecībām vajadzīgs:

1) labprātīgi uzlikt aizliegumu uz pa-
rādniekam piederos, nekust. īpašumiem,
kā arī apķīlāt viņa kustamo mantu, ja
tāda atrastos viņa iestāžu robežās; 2) pa-
zinot Rigas apgabaltiesai pīt visām sa-
vam prasībām pret maksātnespējīgo
parādnieku, kā ari snmas, kas pienā-
kas iestādēm.

Privātpersonā-n jāpaziņo apgabaltiesai:
I) par sava parāda prasībām no parād-
nieka, ka arī par sumām, kādas pa-
rādniekam pienākas, neskatoties vai
maksājumi notecējuši, vai arī viņu ter-
miņš gaidātns _ nākamībā, kā ari par
maksātnespējīga nekustamiem īpašu-
miem, kas atrastos viņa pārziņā uz at-
sevišķiem noteikumiem.

Augšminētie paziņojumi jāizdara četru
mēnešu laikā, pēc ši sludinājuma iespie-
šanas .Valdības Vēstnesī*.

Rigā, 9. aprilī 1923. g J6 137
Priekšsēdētāja v. A. Veidners.

Sekretārs A Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnod.
pamatojoties uz 1920. g. 18. marta li-
numa par vienīgo maksāšanas līdzekli
un civ. proc lik. 2060. ua 2082. p. p.,
ievērojot Juliusa Fogelzanga pilnvarnieka
zvēr. adv. V. Kuena lūgumu un savu
lēmumu 1923. g. 27. martā paziņo, ka
parādnieks Julius Fogelzangs zvēr.
parādu pēc sekošām obligācijām:

1) par 50,000 r., apstiprinātu 1912. g.
5. novembrī zem J* 3397uz nekustama
ipašuma Rīgā, 4. hip. iec. zem zemes
grāmatu reģ. Ns 649, izd no Juliusa
Izaka d. Pogelzinga par labu Rūdolfam
Kārļa d. Meltceram, kas viņu ir cedējis
blanko;

2) par 35,000 r., apstiprinātu 1913. g
11. februārī zem J& 387 uz nekustamo
īpašumu atrodošos Rīga, 4.hip. iec. zem
zeraes grāmatu reģ. Jvfe 921, izdotu no
tā paša Juliusa Izaka d. Fogelzanga par
tabu Ādolfam Ottoua d. Valteram, kas
viņu ir cedējis blanko, ir samaksājis, bet
šīs augšā minētās obligācijas nevar tikt
izsniegtas atpakaļ parādniekam dēļ dzē-
šanas zemes grāmatās, tsmdeļ ka ir
gājušas zudumā.

Tāpēc apgabaltiesas 3. civilnodaļa
uzaicina visas personas, kufām būtu
tiesības uz augšā aprādītām obligācijām,
pieteikties tiesā viena mēneša laikā,
skaitot no dienas, kad šis sludinājums
iespiests .Vaid. Vēstn.* un aizrāda, ka
ja šīs personas not. laikā nepieteiksies,
obligācijas atzīs par iznicinātām nn
lūdzējam dos tiesību prasīt parāda
dzēšanu zemes grāmatā.

Rigā, 4. aprīlī 1923. g. I* 1796
Priekšsēdētāja v. A. Veidners.

Sekretārs A. Kalve

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnod.
pamatojoties uz 1920. g. 18. marta li-
kuma par vienīgo maksāšanas līdzekli
un civ. proc. lik. 2060. un 20S2. p. p.,
ievērojot Vilhelmīnes Marijas Julianas
f udviga m. Albert, ai. Albart, dzimušas
Šmidt, lūgumu un savu jēmumu 1923.g.
27. martā paziņo, ka lūdzēja pēc obli-
gācijas 15.000 rub. apstiprinātu 1911. g.
3. nov. zem N° 319. uz nek jstama īpašumu
Rīgas patrimoniālapg. Aaparkā Zalas-
muižas muižas zemes gruntsgabalu zem
jNšXXIzem zemes grāmatu reģistra
N? 2345, izdotas no Aleksandra Friča
d. Alberta, ai. Albarta par labu Gotlībam
Gotliba d. Opoiko, kas viņu ir cedējis
blanko — ir iemaksāju«e tiesas depozītā
Ls 204,40 dēļ šīs auešā min. obligācijas
kapitāla un 9/e°/ o dzēšaniS.

Tāpēc apgabaltiesas ii. civilnodaļa uz-
aicina visas personas, kurām būtu tie-
sības uz augša aprādīto obligāciju,
pieteikties tiesā viena mēneša laikā,
skaitot no dienas, kad šis sludinājums
iespiests .Vaid. Vēstnesī*, un aizrāda, ka
ia šis personas noteiktā laika nepietejk-
sies, obligāciju atzīs par samaksātu
un lūdzējam dos tiesību_ prasīt hipotēkas
dzēšanu zemes grāmata.

Rigā, 14. ap:ilī 1923 g. >6 1034
Priekšsēdētāja v. A. Veidners.

Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnod,,
atklātā tiesas sēdē 1923. g 4 aprilī
izkl. Antrines Riekstiņ lūgumu deļ aizgād-
niecības iecelšanas par prombūtne esošās
Elines Luizes Elviras Priedait mantu,
nolēma: par prombūtnē esošas Ele-
nes Luizes Elviras Priedait m*ntu
iecelt aizgādnība, par ko paziņot Rīgas
pilsētas bāriņu tiesai; šo lēmumu publi-
cēt civ. proc. lik. 1944. p. paredzēta
kārtībā.

Rīgā, 12. apriiī 1923. g. N* 2375

Priekšsēdētāja v. A. Veidners.
Sekretārs A. K a ' v e.

Talkis apr. pnektoieKa pailgs Valkā
izsludina par nederīgu, kā nozaudētu,
Latv. iekšz. pasi zem >& 2944, izd. no
Valkas apr. pr-ka 1. iec . pal. uz Valkas
pils. Līzes Tomasa m. Sarkan, dzim _
Piataiskaln vārda. '»/b

Jelgavas apgabaltiesa,
u civ. ties. kārt. 1967.. 2011., 2014. aa
2079. p. p. pamata, uzaicina visus, kara
batu uz 12. decem. 18)4. g., miruša
Inarlķa KrasKna atstato mantojumu
kādas tiesības, kā mantiniekiem, lega-
tarlem, iideikomisariem, kreditoriem, aa
L t„ pieteikt savas tiesibas šai tiesai
sešu mēnešu laikā, skaitot no
sludinājuma iespieSanas dienas .Valdības
Vēstnesi*.

Termiņā nepieteiktas tiesības ieskatīs
par spēku zaudējušām.

Jelgavā. 9.apriiī 1923 g. L. te 144/33
Priekšsēdētāja b. A, Lauke.

Sekretārs A. Veidenbergs.

Jelgavas apgabaltiesa
dara zināmu vispārībai, ka uz šās tiesas
nolēmumu 21. decembrī 1922. g. ir ie-
celts aizgādnis promesoša Aleksandra
Grlgorjevka mantībai.

Jelgavā, 20. aprili 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
9. maija attaisīs un nolasīs 17. iebr.
1923. g. mirušā Jāņa Dauguļa testa-
mentu.

Jelgavā,21, aprili 1923. g.
Priekšsēdētāja v. T. Zvejnieks.
Sekretārs A. Veidenbergs.

Jelgavas apgabalt reģ. nodaļa,
pamatodamās uz civ. ties. lik. 1460' . p.
paziņo, ka minētā tiesa civilnodaļas
9. aprilī 1923. g. atklāta sēdē nolēma
reģist'ēt Tetelmindes lauksaimniecības
biedrību ievedot viņa kooperatīvu sa-
biedrību reģistra I. daļā.

Biedrības valdes sēdeklis atrodas —
Tetelmindes pagastā, Jauozemjos.

Jelgavā, 13. aprilī 1923. g.
Reģistr. nod. pārz. J. Skudra.

Sekretāra pal. v. D. L e ši n s k i j s.

Latgale, apgabaltiesas I. diMāji
atklātā tiesas sēde 21. marta 1923, g.
izklausījusi Ambroža uti Antona Bartuža
d. d. Kanopevu lūguma dēļ Staņislava
Bartuža d. Kanopeva atzīšanas par
atrodošos bezvēsts prombūtnē nolēma:
publicēt .Valdības Vēstnesī* par bez-
vēsts promesošo Staņislavu Bartuža d.
Kanopevu un uzdot Baltinovas pagasta
padomei iecelt aizbildnību par bez-
vēsts prsmesošā Staņislava Bartuža d.
Kanopeva man'.u, atrodošos Baltinovas
pagastā Slobodas ciema.

Daugavpilī, 28.marti 1923.g. L.NŠ419/23
Priekšsēdētāja v. (oaraksts).

Sekretārs J. G u t m a n s.

Jelgavas apgabaltiesa,
u civ. ties. kārt. 1987., 2011., 20M an
2079. p. p. pamata, uzaicina visus, kam
būta uz 6. jūlijā 1903. g., mirušās
Lūcijas Anderson atstāto man-
tojumu kādas tiesības, kā mantiniekiem,
iegatariem, iideikomisariem, kreditoriem
un t. t., pieteikt savas tiesības šai tiesa;
sešu mēneša laiki, skaitot no siuJi
nājuma iespiešanas dienas .Valdība*
Vēstnesi*.

Termiņi nepieteiktas tiesības Ieskatīs
3M arēkn zaudējušām.

Jelgava, 9. aprilī 1923. g. L. J* 836/23
Priekšsēdētāja v. A. Lauke.

Sekretārs A. Veidenbergs.

Jelgavas apgabaltiesa,
iz civ. ties. kārt. 1967., 2011., 2014. un
2079. p. p. pamata, uzaicina visus, kam
būtu uz 33 augustā 1921. g., mirušā
Saukas pagastā (IBitiņa Jorģa dēla
Daufldaldera atstāto mantojumu
kādas tiesibas, kā mantiniekiem, legatar.
iideikomisariem, kreditoriem un t. t.,
pieteikt savas tiesibas šai tiesai sešu
mēnešu laikā, skaitot no sludinājums
iespiešanas dienas .Valdības Vēstnesī*.

Termiņā nepieteiktas tiesības ieskatīs
par spēku zaudējušam.

Jelgavā, 6. apuļa 1923. g. L. J*564/23
Priekšsēdētāja v. J. Skudre.

Sekretārs A. Veidenbergs

Pēternleku pag. valde. Jelgavas apr.,
izsludina par nederīgu, kā nozaudētu,
zirga pasi, izd. no Baldones pag. valdes
Jānim Amatniekam zem 448, no 22. apr.

Alūksnes pag. valde izsludina par
nederīga Latv pasi, izd. no Mālupes
pag valdes 13. sept. 1920, g. zem
Nš 640 uz Mārtiņa Sīmaņa d. Gorbana
vārda. 700

Remtes pag valde ar šo Iz ludina
par nederīgu nozaudētu zirga pīs, izd.
no šis pag. valdes Katei Osis, Laulājos
15. jūnija 1920. g. zem Ja 271, uz bēru
zirgu 2 arš. Vi d. ve.š augstu 13 g.
vecu.

Latgales cpgabaltles. rsģ. nodaļa
dara minamu, ka saskaņā ar apgabalt.
16 apriļa 1923. g. lēmumu uz civ.
proc. lik. 1460p. pamata reģistrēta
un ievesta bezpeļņas biedrību reģistri
.Ebreju veselības aizsardzības bied-
rība L«.tga!e\

Valdes sēdeklis atrodas Dsugavpilī.
Priekšsēdētāja v. A b b u 1 s.

Sekrriffr» v f, A n z i n t

Jelgavas apgabalties. reģ. nod.
pamatodamās uz civ. ties. lik. 1460p.
paziņo, ka minētā tiesa civilnodaļas
16. aprilī 1923. g. atklāta sēdē nolēma
reģ. Talsu apr, lopkopības pārraudzības
biedrību .Nākotne", ievedot viņa to
biedrību reģistra pirmajā daļā, kuram
uav peļņas iegūšanas mērķa:

Biedrības valdes sēdeklis atrodas
Oktesmuiža.

Jelgavā, 18. aprīlī 1923. g.
Reģistr. nod. pārz. J. Skudre.

Sekretāra p. v. i. D. L e š i n s k i j s.

?;gas apgabalt. 3. civilrtodaļa..
*z dv. ties. tik. 2011.,2014, nn 2019. p p.
parasta paziņo, ka pēc 4. oktobri
1918. g. Cēsu pag, .Lejas-Smīdes' mājās
mirušā Jāja Kārļa d. Ēvele Ir atklāts
«nantojums un uzaicina, kam ir uz šo
?nantoj.. vai sakarā ar te, tiesības kā
aentiniekiem, iegatarijiera, Udeikomisa-
rijiem, kreditor. aa t. t.. pieteikt līs
tiesības >sin. tiesai iešu aiensia
laiki, skaitot no Ii Sindināj. iespiel.
dieass .Vaid. Vēsta.*.

Ja minētās personas savas tiesība*
tegiā uzrādīti termiņā nepieteiks, tad
4nm atzīs kā šīs tiesības zaudējušas
Rigā, 17. aprilī 1923. g. >* 1958

Priekšsēd. v. D. Cimrnermans.
Sekretāra A. Kalve.

Jelgavas apgabaltiesa,
uz civ. ties. lik. 293., 301. un 309p.p. pa-
mata uzaicina Emīliju Luizi KiSsup,
dzim. Ručiņ kuras dzīves vieta nezi-
nāma, četru mēnešu laikā ierasties
šai tiesā saņemt norakstus no viņas vīra
Kārļa Anša d. Klā'up i iesūdzibas raksta
viņu laulības šķiršanas lietā un no pie-
likumiem un uzdot savu dzīves vietu
Jelgavas pilsētā.

Ja minētā laikā aicināmā neierastos,
lietu noliks uz termiņu un izspriedīs bez
viņas klātbūtnes. Ja ieradīsies, bet savu
dzīves vietu Jelgavā neuzdos, aicinā-
jumu uz tiesas sēdi un visus pārējos
papīfus atstās tiesas kancleji.

Jelgavā, 9. aprilī 1923. g.
Priekšsēdētāja v. A. Lauke.

Sekretārs A. Veidenbergs.

Latgales apgabaltiesas 1. tivilsolaļa,
ar šo paziņo, vispārībai, ka mirušā
20. jūlijā 1920. g. Daugavpils apriņķa,
Maļinovas pagasta piederīgā . Fedora
Pedora d. Ivanova P^tunotra privatte-
staments, ar ku(u testatora kustama un
nekustama manta novēlēta Masiai Gri-
gorjevai, Jekaterinai Bogdseovai un
Marijai Petrovai, ar apgabaltiesas 14. feb.
1923. g. lēnumu apstiprināts un uzdots
mantiniekiem.

Daugavp., 30. martā 1923. g. LN«83a/23
Priekšsēdētājs F r. Z i 1 b e r s.

Sekretārs J. Gutmans.

Latgales apgabaltiesas,
Ludzas apr., 6. iecirkņa miertiesnesis,
saskaņā ar savu 1923. gada 17. marta
lēmumu, civ. pr. lik. 1401. p. un lik. kr.
X. sej. 1. d. 1239. p. paziņo, ka pēc
1919. gada 22. aprilī mirušā 3evdo-
klma P e t r o v a izpalicis kustama
un nekust, mantojums, kufs atrodas Bolvu
pag., Vladimirovas J*JŠ& 7 u. 10, viensētās,
un uzaicina visus kam uz šo manto-
jumu, vai sakarā ar viņu būtu kādas
tiesības kā mantiniekiem, pieteikt tās
min. miertiesn. viņa kamerā Bolvu muiž.
sešu mēnešu laikā, skaitot no
šī sludinājuma iespiešanas dienas .Val-
dības Vēstnesī*.

Bolvos, 31. martā 1923. g.
Miertiesnesis P. Ronis.

Jelgavas apgabaltiesa,
«* civ. ties. kārt. 1987., 3011., 2014. aa
J079. p. p. pamata, usakina visus, kam
->fs"u «x 25. janvārī 1913. g., mirušā
Matisa Miilenbacha
atstāta mantojamu kādas tiepības,
kā mantiniekiem, Iegatariem, lidsikonīis.,
kreditoriem eu i. t., pieteikt savas
tiesības šai tiesai s«$s asēneštt
laika, skaitot no sluiinijuma iespiešanai
dienas .Valdība» Vēstnesi*.

Termiņi nepieteiktas tiesības leskstfe
>ar sņēku zaudējošām.

Jelgavā, 6. aprili 1923. g. L. J*817/&
Priekšsēdētāja v. A. Lauke.

Sekretārs A. Veidenberg s

Jelgavas apgabaltiesa,
uz civ. ties. kārt. 1967., 2011.. 2014. un
2079. p. p. pamata uzaicina visus, kam
būtu uz 4. jūnija 1914. gadā, mirušā
Ozolnieku Gugena mājas .īpašnieka
Jēkaba Miķ<ļa dēla Lelnbersa
(Lenberga) atstāto mantojumu kā-
das tiesības ka mantiniekiem, Iegata-
riem, iideikomisariem, kreditoriem u. 1.1„
pieteikt savas tiesības šai tiesai sešu
mēnešu laikā, skaitot no sludinā-
juma iespiešanas dienas .Valdības Vēst-
nesī* .

Termiņā nepieteiktas tiesibas ieskatīs
par spēku zaudējušām.

Jelgavā,5.aprilī 1923. g. L. >* 1011/23
Priekšsēdētāja v. A. Lauke.

Sekretārs A. Veidenbergs.



Mieti ilMjas aflāislMiali
ileprtasests,

pamatodamies uz tikuma par uzvārdu
mainu 15. septembra 1920. g. 10. p.,
«tara zināmu, ka uz: 1) Kārļa Oeronima
d. Valentinoviča, 2) Jāņa Jāņa d. Gros-
kopa, 3) Zaņa Niķeļa d. Pīrāga alias
Ķesters, viņa sievas Billes Lapiņa m„
dzim. Klaiše, meitas Amālijas un dēla
Friča, 4) Anša Ernsta Jāņa d. Krebliņa,
alias Tanenbergs un viņa sievas Olgas
Teofilijas Kriša m, dzim. Veideman,
5) Alekša Jāņa d. Cūkadziesma un viņa
sievas Katrines Kriša m., un 6) Friča
Johana Teodora Kriša _d. Rasmaņa-
Hašmeiera — attiecīgiem lūgumiem, kuri
izsludināti .Valdības Vēstnesi* N> 10,
13. janvārī š. g., un pret kariem triju
mēnešu laika iebildumi nav celti, iekšl.
ministrs

atrada:
1. Lūdzējiem turpmāk saukties:

1) Kārlim Valentinovičam — uzvārdā
.VaKIņS*,

2) Jānim Groskopam — uzvārdā .Pur-
ināts* ,

3) Žanim Pīrāgam, alias Ķesters, viņa
sievai Dillei, meitai Amālijai un dēlam
Fricim — uzvārda .Pīrāgs".

4) Ansim Ernstam Krebliņam, alias Ta-
nenbergs un viņa sievai Olgai Teo-
fililijai — uzvārdā .Tanenbergs" .

5) Aleksim Cūkadziesmam un viņa sievai
Katrinei — uzvārdā .Ozols* un

6) Fricim Rašnunim-Rašmeijeram —
nzvārdā .Raāmeijers*.

3i. Visi dokumenti, kā: pases, apliecī-
bas, pilnvaras, līgumi, kvitēs un t. t.,
kas izdoti lidz šim uz lūdzēju vārdiem
so visādām iestādēm, kā ari valsts
amata un privātām personām, Ir skai-
tāmi ka izdoti uz lūdzēju jauna-
jiem uzvārdiem,

10. šie lēmumi stājas spēkā no 13.aprīļa
1923. gadā. Saskaņa ar likuma par
azvardu maiņu 11. p., pievestos lēmumus
var pārsūdzēt senāta administratīvā
departamentā, viena mēneša laikā no
sa sludinājuma publicēšanas dienas;
pēc šī termiņa notecēšanas sūdzī-
bas netiks ievērotas un lēmumi atzīti
par likumīgā spēkā gājušiem.
Rīgā, 19. aprilī 1923. g. Nš 33457/V
Administratīvi departamenta

vice-direktors
^

A. Z i e p n i e k s.
Nodaļas vadītājs J. Silbrledis.

Paziņoitams.
Finansu ministrs 1923. g. 20. aprilī

apstiprinājis sekošus

Latvijas konu»
statistu 58. un 60. pantu grozījumus, kas
pieņemti min. bankas š. g. 29 martā
vispārīgā sapulce, pie kam:

58. pants jaunā redakcijā nosaka, ka
balsstiesību bauda tik tas akcionārs, kam
pieder ne mazāk ka 10 akcijas, bet
katras turpmākās 10 (kojas dod vienu
balsi. Tālāk šinī pašā pantā paredzēts,
ka vispārīgi sapulcē neviena akcionāra
balsu skaits nedrīkst pārsniegt desmito
daļu no vispārīgā sapulcē klātesošo ak-
cionāru balsu kopskaita;

60. pantā strīpots noteikums, ka ne-
vienam akcionāram nevar but vairāk,
ka 10 balsis kopskaitā.

Tirdzn. un b, n. priekšn. A. K a c e n s.
Tirdzn. un b. n. pr. p. V. G a i 1 ī t s.

;—a^BBe—?a ^a^—n^—
msmBaĒSĒmmBmsammmmtimasm

fiāfu §N#t$i^ii$«fi!
Sf..nsa -&tf w£n^ftftawff'£Bflllflr.
Seunvttif BrM M ĒSĪ.Č; ,£jV StBaŽfeSJiatBCI

Rīgas apgabaltiesa, 1. civilnod.,
az civ. proc. īik. 293., 295., 298.. 301.,
309., 311. p. p. pamata, uz Emmas
Otto m. Lesnfefe, dzim Umur, lūgumu
viņas prasības lieti pret Ernestu Andreja
dēlu Lesnlek, par laulības šķiršanu, uz-
aicina pedejo, suffl dzīves vieta prasī-
tājai nav zināma, ierasties tiesā četru
mēnešu laikā no šī sludinājuma pub-
licēšanas dienas .Valdības Vēstnesī*.

Pie lūguma pielikti: laulības apliecība
nn apliecība par atbildētāja prombūtni
— ar norakstiem.

Ja atbildētājs noliktā laikā neieradī-
sies personīgi vai caur pilnvarnieku, tiks
nolikta tiesas sēde lietas klausīšanai
aizmuguriski.

Rīgā, 18. aprili 1923 g. 432496
Priekšsēdētāja b. J. J a k s t i ņ š.

Sekretāra v. Stūre.

Rigas apgabaltiesa, 1. civilnod-,
*z clv. proc lik. 293-. 295., 298., 301.,
309., 311. p. p. pamata, uz Paullnes
GrRUCK 3, dzim. Pudei, lūgumu viņas
prasības lietā pret igaatUiJ Ivana dēlu
GlrucklJ par laulības šķiršanu, uz-
aicina pēdējo, kora dzīves vieta prasī-
tājai nav zināma, Ierasties tiesā četru
mēnešu laikā no ii sludinājuma ie-
spiešanas dienas .Valdības Vēstnesi*.

Pie lūguma pietikti: laulības apliecība
nn noraksti.

Ja atbildētājs noliktā laikā neieradīsies
personīgi vai caar pilnvarnieka, tika
nolikta tiesas sēde lietai klausīšanai
ajssmguriski.

Rigā, 18. apriti 1923. g. 432497
Priekšsēdētāja b. J. J a k s t i ņ 8.

Sekretāra v. Stūre.
Rīgas kara apriņķa priekšnieks iz-

sisdina par nederīga nozaadēto kara-
klausības apliecību zem Mi 530,
25. okt. 1919. g-, izdota no Rigas kara

apriņķa priekšn. pārvaldes, uz pilsoņa
Persija Kārļa dēla Hazenlnsa vārda.

3igas apgabaltiesa, 1. civilnod.,
« lik. par laul. 77. p. pamata, ar so( ara tinamu, ka tiesa 12. marta 1923. g.,
Pētera Maksa Nikolaja Ribbe prasības
lieti pret Jevdokiju Savelija m. Ribbe,
atr. Beļajev, par laalības šķiršanu aiz-
muguriski nosprieda: šķirt laulību,
kas noslēgta starp Pēteri Maksi Nikolaju
Ribbe un Jevdokiju Ribbe, atr. Beļajev,
Maskavā, pareizticīgo Uspenska Vrašņas
baznīcā, 23. jūnijā 1900. g.

Ja atbildētāja civ. proc tik. 728., 731
m 748. p. p. paredzēti laikā neiesniegs
lesai atsauksmi vai pārsūdzība, tad
spriedums stāsies tikumīgā spēkā.

Rigā, 17. aprilī 1923. g. J* 452475
Priekšsēd. b. J. lakstiņš.

Sekretāra v. Stnre.

Rīgas apgabalt. 3. civilnodaļa,
iz Latvijas civillik. kop. 38. p. piezīmes
pamata, ar šo paziņo vispārībai, ķt

laulātie draugi Jēkabs Jāņa d. Z a ļ -
kalns un Nellija Alvine Krišjāņa m.
Z a ļ k a l n, dzim. Graf, noslēguši ssy-
stsrpīgo laulības līgumu pie Rīgas notāra
E. Trautsolta 26. martā 1923. g. reģistra
Ns 1810, ar kaņi viņi, attiecībā uz vīnu
noslēgto laulību, ir atcēlaši Balt. gub.
civillikuma 79. un turpsn. p.p. paredseto
laulāto mantas kopība

Rīgā, 20. apriti 1923. g. J* 1946

Priekšsēdētāja v. D. Cimrnermans
Sekretārs A. Kal ve.

?igas apgabali 3 civilnodafa
sskaoā ar civ. proc IS>. 1958, p. m fc.

j» īsiņo, ka 2. maija 1923. g. minētā»
adajas atklāta tiesas sēdē attaisīs nn

nolasīs II. māja 1917. gLiepas pag
mirušā O kara Jāņa dēla Jurle,
alias Julla, publiskais testaments.

>8gl. 21 aprilī 1923. g. L. J* 191*

Priekšsēdētāja v. V. Frsiraans.
Sekretārs A- Kti'»t.

?!§as apgabait. 3. civJinodaļK,
?« .skaņā ta civ. ptac lik 1853. p. e

š i paziņo, ka 2. maigs 1923. g™ «iaēlfi*.
radaļas _ atklātā tiesas sēdē soasis
30. maija 1922. g., Golgovskas pagastā
mirušā .Dabupt* mājas īpašnieka Jsņa
Jēkaba d. Grāvit publisko testamentu.

Rigā, 21. aprilī 1933 gr L. >fe 833
Priekšsēd. v. A. Veidners.

Sekretārs A. Kalve.

Mmmi apriņķa II. Iecirkņa misrtara,
saskaņā »r savu lēmumu 13. aprili š. g.
un pamatodamies uz krim. proc. lik.
59. p, meklē uz sodu lik. 581. p. 4. d.
apvainoto Kārli Eduarda d. F i š e r u,
dzim. 27. lebruari 1904. g., kutam pasi
Izdota no Ventspils policijas 17. sept.
1921. g. zem N» 8974.

Visas iestādes un personas, kurām ir
zināma meklējamā dzīves vieta, tiek
lūgtas par to paziņot miertiesnesim.

Valmierā, 21. sprilī 1923. g. Mš 136
Miertiesnesis K. Pētersons.

Sekretārs J. Liepfņš.

iespiests valsts tipogrāfijā.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnod.,
az civ. ties. lik. 1967, 2011.-2014. un
2079. p.p. un Balt. privāttiesību kop.
2451. p. pamata, uz Heinrlcha Bēra
maņa lūgumu uzaicina visas personas,
kūjām Ir kaut kādas pretenzijas, strīdi
vai ierunas pret šai tiesā 4. apriiī
1923. g. publicēto 1. septembrī 1915 g.,
Rīga, miruša Jāņa Andreja dēla Berg-
maņa notarielo testamentu, ka ari visas
personas, kurām ir kaut kādas tiesības
uz miruša Dāņa Berama ņa mantojumu
vai sakarā ar šo mantojuma, kā
mantiniekiem, legatarijiem, iideikomisa-
rijiem, parāddevējietn an t. t., pieteikt
savas tiesības, pretenzijas un ierunas
minētai tiesai sešu mēnešu laikā,
skaitot no šī sludinājuma iespiešanas
dienas .Valdības Vēstnesī*.

Ja tas minētā termiņā nebūs izdarīts,
tad minētās personas atzis ka atteikušās
no ierunām un zaudējušas savas tiesības,
bet testamenta pasludinās par likumīgā
tpēkā gājušu.

Rīgā, 6. aprilī 1923. g. M 1751
Priekšsēd. v. A. Blumentals.

Sekrēta» A. Kalve

1igu
ama&aitifsa, 3. UfliBsiaļa,

az civ. ties. lik. 1967., 2011.—2014. nn
2079. p.p. un Balt. privāttiesību kop.
2451. p. pamata, az Heinricha Berg-
m a ņ a lūgumu uzaicina visas personas,
ku|šm ir kaut kādas pretenzijas, strīdi
vai Ierunas pret šai tiesā 4. aprili
1923. g„ publicēto 6. msrtā 1917. g,
Rīgā, mirušās Līzes Jāņa m. Bergman,
dzim. Janson, notarielo testamentu,
kā arī visas personas, kurām ir kaut
kādas tiesibas uz mirušās Līzes Bergman
mantojumu, vai sakari ar šomantojumu,
kā mantiniekiem, legatarijiem, iideiko-
misarijiem, parāddevējiem un t. t, pie-
teikt savas tiesības, pretenzijas un ie-
runas minētai tiesai sešu mēnešu
laikā, skaitot no šī sludinājuma iespie-
šanas dienas .Valdības Vēstnesi".

Ja tas min. termiņā nebūs izdarīts,
tad min. personas _ atzīs kā atteikušās no
ierunām un zaudējušas savas tiesibas,
bet testamentu pasludinās par likumīgā
spēka gājuša,

Rīgā, 6. aprili 1923. g. J* 1751
Priekšsēd. v. A. Blumentals.

Sekretārs A. Kalve.

Rigas apgabalt. 3. civilnodaļa,
m Latvijas civillik. kop. 36. p. piezīmes
pamata, ar šo paziņo vispārībai, ka
pilsoņi Erichs Valters Johana dēls
S a v i t c k i (Savitzkj) un Marija Irm-
gard Nora Melchiora m. Z e 1 i g (Seelig)
noslēguši savstarpigo laulības līgumu
pie Rīgas notāra R. Voigta 2. iebruarī
1923. g., reģistra J* 1029, ar kara viņi,

attiecībā uz viņa noslēdzamo laulība, li
atcēluši vietējo civillikumu 79 nn tnrpm.
p. p. paredzēto laulāto mantas kopību.

Rīgā, 12. aprilī 1923. g. Ht 1922
Priekšsēd. v. A. Blumentals.

Sekretārs A. Kaive.

Rīgas apgabalt. 3. civilnodaļa,
uz civ. ties. lik. 1967., 2011.—2014. un
2079. p.p. un Balt. privāttiesību kop.
2451. p. pamata, uz N. Škinkis
lūgumu uzaicina visas personas, kurām
ir kaut kādas pretenzijas, strīdi vai
ierunas pret Šai tiesā 30. janvārī
1923. g., publicēto 23. oktobrī 1922. g.,
Naukšēnu pag. mirušā .Kīkas" mājas
īpašnieka Jēkaba Ādama d. S k i n k i s
publisko testamenta, ki arī visas per-
sonas, kurām ir kaut kādas tiesības uz
mirušā Jēkaba Škinkis mantojumu vai
sakarā ar šo mantojumu, ki mantinie-
kiem, legatarijiem, fideikomisarijiem,
parāddevējiem un t. t., pieteikt savas
tiesības, pretenzijas un ierunas minētai
tiesai sešu mēnešu laiki, skaitot
no šī sludinājuma iespiešanas dienas
.Valdības Vēstnesī*.

Ja tas minētā termiņā nebūs izdarīts,
tad minētās personas atzīs kā atteikušas
no ierunām un zaudējušas savas tie-
sības, bet testamentu pasludinās par
likumīga spēkā gājušu.

Rīgā, 6. aprilī 1923. g. 7* 1210
Priekšsēdētaja v. A. Veidners.

Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabalt. III. civilnodaļa,
az Latvijas civillikumu kop. 36. p. pie-
zīmes pamata, ar šo paziņo vispārībai,
ka laulātie draugi Alfrēds Johana d.
Jenzen un Minna Paulu m. 3enzen,
dzim. Bauman, noslēguši savstarpigo
laulības līgumu pie Rigas notāra
Lieveņa, 16. martā 1923. g. reģ. f*4486,
ar kuru viņi, attiecībā uz viņu noslēgto
laulību, ir atcēluši vietējo civillikumu
79. un turpm. p. p. paredz, laulāto
mantas kopība.

Rīgā, 12. aprilī 1923. g. Mš 1901
Priekšsēd. v. A. Blumentals.

Sekretārs A. Kalve.

Jelgavas apgabalt. reģ. nodaļs,
prātodamas az dv. ties. lik. 1460». p..
paziņo, ka minēti tiesa civilnodaļas
16. aprilī 1923. g. atklātā sēdē noiēsna
Dobeles brīvprātīgo ugunsdzēsēju
biedrību pārveidot zem tā paša no-
saukuma, ievedot viņu to ,biednbu re-
ģistra pirmajā daļā, kuram nav peļņas
iegūšanas mērķa.

Biedrības valdes sēdeklis atrodas.
— Dobelē.

Jelgavā, 18. aprilī 1923. g.
Reģisfr. nodaļas pārzinis i. Skudre.

Par sekretāru D. Lešinskijs.

Jelgavasapgabalt. reģšstr, nod.,
pamatodamās uz civ. ties. likum. 1460".
panta paziņo, ka minētā tiesa civil-
nodaļas 16. aprilī 1923. gadā atklātā sēdē
nolēma: Sieviešu diakonijas veicināšanas
biedrību Kurzemē pārveidot par si viešu
diakonijas veicināšanas biedrību, ievedot
pedejo to biedrību reģistra pirmajā
daļā, kuram nav peļņas iegūšanas mērķa.

Biedrības valdes sēdeklis atrooat
Jelgavā.

Jelgavā, 18. aprilī 1923. g.
Reģistr. nodaļas pārzinis J. Skudre.

Par sekretāri D. Lešinskijs.

Jtigavu aiemaltlesai nimmt netāla,
pamatodamas uz civ. ties. lik. 1460".p
paziņo, ka minēti tiesa civilnodaļas
16. aprīli 1923. g. atklāti sēdē nolēma
Valles savstarpigo pahdzības biedrību
ugunsgrēka gadījumos pārveidot par
Valles savstarpējās uguns apdrošināšanas
biedrību, ievedot viņu kooperatīvu sa-
biedrību reģistra pirmajā daļā.

Biedrības valdes sēdenlis atrodas
Valles pagasta mājā.

Jelgavā, 18. aprili 1923. g.
Reģistr. nodaļas pārzinis J. Skudre

Par sekretāri D. Lešinskijs.

VairaksolBanā
pārdos Daugavas ūdens ceļu II rajona
pārzinis 2. maija 1923. _«., pulkst. 12
diena, Pļaviņas, pie parceltavas, tur
atrodošos akmeņu celtni, sastāvošu no4 puspontoniem un virsbūves, derīgu
parceltavām u. tL Solšana sāksies no
vērtētās samas Ls. 100.—.

Rajona pārzinis J. Pakalns,

JihiliKta lirai taii-iiztan ii
Svētdien. 13. maija i. g, putat H
valsts vidusskolas vecajas telp

miestā, sasauc

iliiliiii'
Dienas kārtība:

1) Sapulces darbinieku vē ēšanas.
2) Pārkais par 1922. g. darbība, "-

videntu ziņojums nn zaudēji»
līdz-nāšana.

3) Biedru izslēgšana
4) Sabiedrības pārreģistrēšanas uj i -

n em statūtiem. ? ,
5) Jauno statūtu un Ivgmm Ķ

rakstītāju pilnvarošana.
6) Valdes pilnvaros, aizņemties w

no Latvijas bankas. . ,
7) Valdes prekšufc mi utulto'^

cijss 24 § nozīmi un p««*»

teiktāku viņa redakciju.
8) Valdes priekšlikums «k1*£

guldīj. proc. tik par »toW W»
,

9) Izdevumu budžets !»«• 8- ,
10) Tekošas darīšanas:
llī Vēlēšanas. -«retieJi'

Piezīme. Sapake Otfr»"

tumdēļ būs pilntiesīga P* ?,
radušos biedru skaita. ,

Jēkabmieatā, 26. aprili 19».
J

Akc. sabtedr.£f
sasauc 9 maita i. f. P*' '/ ,

"""vispār.sāpu
» i

-"?»*"
I) Valdes P«'?f.™; paļ āta «f** '
1) Teātra būves izdev. p«»

3) Tekoši darbi.
^ I

Rīgā, 25. A^rilijE^^ j

?B*»J*fer*'
J* 4120, az rta^L _^-
a£SJta tma_parjKdens2^CMMonaKl*?* ,„
Tridi.-.25. m*rļļtffi

—-££%*
Jai«ej»» >* ļujt,

Plektdlea. 27. "M'* *

Dzelzsceļu virsvalde konkuVeUces,
17. maijā 1923. g. uz semaiora skritališiem 6000 kompl.
17. . 1923. g. az būvapkalumiem un piederumiem.
17. , " 1923. g. uz kiiogramsvaru bumbām, čuguna.
19. , 1M3. g. uz lokomotivu domkratiem ar 7,5—8 ton. celtspēju 20 gabali.

19. ". 1923. g. uz aptiekas traukiem.
23. . 1923. g. uz atlējumiem priekš krāsnīm plītīm. 2

Tuvākas ziņas izsniedz dzelzsceļu virsvaldēļ iztabā 122a no pīkst. 12—14.

Dzelzsce ļu virsvalde izsludina sekcsa»

KONKURENCES:
16. maiji 1923 9, uz zibeņa aizsargiem, numeratoriem un elektriskiem zvaniem.
16 viņa kabeli un telefona komutatoru rezerva daļām.
17. ... tērauda un dzelzs drāts tauvām.
19. , ...iinieri, berza, trīskārtainu
19. . ... darvu, akmeņogļu 550D0 kg un darvu koka 5000 kg.
19. ... dzen- un šujamām siksnām, ādā ua ādu kruponos, priekš

manžetēm.
23. , ...dzelzs drāti, cinkotu un necinkota, telefonu, atlaidinātu un

lodājamu, kopā 17136 kg
83. , , , . Morzes telegr. aparātu un telefona aparātu piederamiem
24. . , » . ūdens vadu cauutlēm ar piederumiem.
28. , ...elektrotehniskiem piederamiem 3

Tuvākas ziņas izsniedz dzelzsceļa virsvaldē, istabā 122a, no pīkst. 12—14.

LATVIJAS BANKA ""tiiT'.JSr"

KONKURSU
uz rakstāmgaldu un krēslu pagatavošanu. Tuvākas ziņas izsniedz Bankas
saimniecības nodaļa no pulksten 12 līdz 13 diena — Bankas telpas. 2__

KOKtiifiCL
7. malJS 1923. g., pulksten 17 dienā,

Ventspili, 10. ceļa iecirkņa
priekšnieka kanclejā

flois vietējā nmtiā feoslsrite
u z

Stendes stacijas saimnie-
cības šķSnāšu JaunuzbOv.

darbu izdošanu

maiglfsolīlmiiī,
Konkurencē var piedalīties, kā atse-

višķi uzņēmēji, tā ari atsevišķu grupu
(arteļu) prtekšstāvji.

Ar darbu >zvešans noteikumiem in-
teresenti var iepazīties katru diena (iz-
ņemot svētdienas) turpat no pulksten
10 lidz 14.

10. ceļu iee. pr'ekšnieks (paraksts).

Bebrenes pag. vaBde,
Ilūkstes apiiņķī, caur Eglaini, uzaicina

iožesieru bq iiitt \.t
kuriem ir bāvtiesības an reģistrēti I. M.
buvvalde, iesūtīt pagasta valdei līdz
tO. maijam 8. g, savus noteikumus par
būvprojekta un maksas aprēķina sastā-
dīšanu priekš 6-klasīgas pamatskolas
ierīkošanas Bebrenes muižā, 3 stāvu
mūra pili. 3

Bebrenes pagasta valde

liii iļāiiitjaiL
Koptatts ..Pamats"

olrreizĒja?is6opi]a biedru sapulce
notiks 10. maija š. g., pulkst. 1 dienā

sabiedrības telpās.
Dienas kārtība:

1) Valdes ziņojumi par līdzšinējo darbibu.
2) Jaunu biedra pieņemšana.
3) Jaunustatutupieņemšanaunnolasišana.
4) Tekošas darīšanas.

Piezīme: Sapulce būs pilntiesīga
pie katra aanākuša biedru skaita,

Valda

Korporācijas Jalaoijas"
studentu palīdzības un fHIstru sav-

starpējās pabalstīšanas biedrībai

ārkārtēja pilna sapīto
trešdien, 9. maija ā. g„ pulkst. 9 vakarā.

Dienas kārtība:
1) Supulces darbinieku vēlēšanas.
2) Nekustama īpašuma iegūšana.
3) Nama ionds.
4) Tekoši jautājumi. Valde.

'?!...',?;>

ārsts
Pieteikties pie Tir,..rakstiski Udz12 "*„ P»8«st« „atzīmējot savus no fi?Wi8lB ItoP '

pulksten 2 dienān.'^«lgasta namā.nS &* ī»> 'aob-gšsnu. Brīvs dS" PtftJ» I
J«n 5 pūrvietas, zemeft,^ isanas naudas un Di,f i.&> i^Jvienošanās pa,e

"««aj* i

JS«r4':
«etiijļi

Velēšanasnotiks5.mm^Codes pagasta namā, puff l l '
pie pagasta pad ome PS» H '
Pieteikties rakstiski vai m"^*ierasties psrsonīsl ' lid7i i« neta k
dokamenrus. Algi'g »? 'tam brīvs dzivoklif^f^ 1
malkas par gadu. ^n

LiWiPfflok!irajttiiļļ|

JbUi 1Bef
Rīgas, Liepājas un Ventspils '

nodaļu
likvidācijas komisija ar šoaakii,.»
minēto nodaļu kreditorus plS*
savas prasbas un rre<fnsij« ne ,&par 1, tuausru 1923. % \kJ%
komisijai un uzrādit visus doW °
un pieradīiumus, uz kurierr, ,
viņu prasības un pretansii?
teiktas līdz minētam termi nam mk
atstās bez ievērības, tamdēļ h »term ņa notecēšanas visus mini
īpašumus likvidēs un izdalīs stari ļ
laikā pieteikušamles kreitoiiem.

Saī termiņa, līdz 1. augu.tsm 181!t
ar visiem rsineto krievu akciju»
biediības .Gerhards un He,
paradr..itkiem jāuzrāda likvid
m:si!ai savi paiadi, pretēji
prej v ņiem tiks celtas prasīta ries i
ceļa.

L'kvidejarno krievu «kciju sabiefe
.Gerhards nn Heys' Rīgas, Liepijus
Ventspils nodēju likvidācija
atrodas Rīga, Vaļņu ielā i*
stāvā Likvidācija* kotirt



Rīgas apgabaltiesas 3. civilnod.,
atklātā tiesas sēdē 1923. g. 27. marta
izklausīja Vilhelma Augusta d. Reich
lūgumu dēļ hipotekarisko paradu dzēša-
nas, nolēma:

1) atzīt par iznīcinātām sekošas divas
obligācijas: a) par 20,000 r., apstiprinātu
1909. g. 13. martā *em J* 403, uz ne-
kustama īpašuma Rīgā, 3. hip. iec. zem
zemes grāmatu reģ. /* 385, izd. no Jo-
hana Augusta Gottirida d. Reich par
labu Elizabetei Ludviga m. Rabenalt.
kura ir pārgājusi uzļHermani Kārļa dēla
Kampe, kā blankocesionara, kurš viņu
ir atkal cedējis blanko; b) par 30,000'.,
apstiprinātu 1909. g. 9. aprilī zem

M° 544, az ta paša nekustama īpašuma,
izd. no Vilhelma Augusta d. Reich par
labu Ludvigam Aliksandra d. Karnevā-
lam, kura ir pārgājusi uz Hermani Kārļa
d. Kampe, kā blankocesionara, kuri viņu
ir atkal cedējis blanko.

Rīgā, 6. aprilī 1923. |. J* 692
Priekšsēdē! , v. A. Blumentals.

Sekretārs A. Kalve.

Rigas apgabaltiesas 3. civilnod.
proties uz 1920. g. 18. marta li-
tas par vienīgo maksāšanas līdzekli
uciv. proc. lik. 2060. un 2062. p. p.,
«vērojot Latvijas lauksaimniecības cen-
rttdrības pilnvarnieka zvēr. adv.
I Grinberga lūgumu un savu lēmumu
Iffl. g. 27. martā paziņo, ka parad-
īta paradu uz obligācijas daļas
I» 5,000 r, atdalītas no obligācijas par
W r. atlikuma no obligācijas par
W0 r. pirmatnējā lielumā apstiprinā-
«i 1903. g. 28. tebruarī zem M 272,
Bnekiistaraajpašuma Rigā, 2. hip. iec.
w eemes grāmatu reģ. ^ 208, izd.
«ļ Anša Jēkaba d. Gross par labu
Jrajan fon Klotam, no kuras obligā-
ti Heimanis Kārļa d. Kampe, kā
«koctjionars , augšminēto obligācijasinniilo daļu ir. cedējis Paulim Alek-?Mrt d. Orossmanim par labu, par ko
"*? 8-13. oktobrī ir izgatavots atse-Wi zemes grāmatu dokuments zem
* ima, — ij samaksājusi 1923. g.
£,?' n 'as b£idzsniajam kreditoram,
oto,l °elChaU' bet ši aužšā rain-
fe nevar tikt fcraiegta atpakaļ

fc,fl dzēšanas zemes grā-'
»"£, tamdēļ ka ir gājusi zudumā.«pec apgabaltiesas 3. civilnodaļa uz-
?r pw>nu, kujāra būtu tie-
ttu>? ?

ug-a aPlādit0 obligāciju, pie-
b «I di„5

esa viena mēn- »aīkā skaitot
% VslTPiešf>MS dienas .Val-

* otS" "" "'«āda , ka ja šis perso-«oteikta laika nepieteiksies , obligac,
fcibu n,J?

lc,natn un "«dzejām dos

Pimata. Patada dzēSa«« «mes

*««? 4. aprili 1918. g. }_ i831«'«kliedētajā v. A. Veidners.
r-—___Jjeķ «tars A. K a I ve.

««•"apgabaltiesas 3. civiln,
. lntiM uz 1920. g. 18. marta II-

£1 vienīgo maksāšanas līdzekli
Svproc lik. 2060. un 2062. p.p.,

&jot Pēterp ils-Tulas zemes bankas
""2 an sava lēmumu 1923. g.

Sli paziņo, ka parādnieks . Fadejs
Liīckli parādu uz obligācija* par

1800 r apstiprinātas 1913. g. 7. aug.

«J j*358, uz nekustama īpašuma Rīgas

m Berzu muižas kvotu zemes . Inde*
»V mājām, zem zemes grāmatu re-
to Mi 1063, izd. no Fadeja Edmunda
Īli Kersnlckā par labu Peter-

tils-Tiilas zemes bankai, — ir samaksāts,
S53 g. 15. martā, bet šī augšā min.

rttocija nevar tikt izsniegta atpakaļ
«tidaiekam dēļ dzēšanas zemes _ grā-
0is. lamdēj ka ir gājusi zudumā,

tāpēc apgabaltiesas 3. civilnodaļa az-

*tot visas personas, kurām būta tie-
dbu m augšā aprād. obligācija, pie-
teikttes tiesā viena mēneša laikā, skai-
tot no dienas, kad šis sludinājums ie-
iplrm .Valdības Vēstnesi', nn
liridj, ka ja šis personas noteikta
ii nepieteiksies, obligāciju atzīs par
iaiicinatu un lūdzējam dos tiesību
ptisit parāda dzēšanu zemes grāmata.
Ejā, 13, aprili 1923. g. >6 1920

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

^^^r^esas 3. civilnod.,
OP »PSaD O20 g. 18- marta lik.
:!i!oi°«'« "" .bāšanas līdzekli un

fU°S un 2062. p. p.,
t f*- t zemes bankas lūgumu

Doaa» ,q23 g. 27. marti
? ""HrSdaieta Eduards Bērziņš

2ē» ka ffltai P« 10- 600 r- ap'

^>,Te 3 »V "m J* 515,
? -'«Sama Valmieras ipr.,

i**^ZSeku zemes .Ori-
W**t zem «<«" 8rāmfl *,£
S' **&&__„o Eduarda Bērtuļa d.
« 1878. ?«"»*; Donas Zemes bankai,-

I*»?p-. 1023 g- 28- 'eb ruarl > bet
T*#»*' 'SbHeiciJa nevar tikt iz-

»^TkalSniekam dēļ dzēša-

^
grāUtis, tam dēļ ka Ir galus.

ifl .pgabaltiesas III. civilnodaļa
l*** lisas personas, kuram
^Jbu « W-",dit0
f?,d pieteikties tiesa viena

^'. ^ih skaitot
no dienas, kad

^.niftfS ie* ?Valdibas VēSt"
?"?"T aizrāda, ka ja šīs per-

K notekā Ulikā nepieteiksies,

fesB«ft"-a=
ļffmM Itt » ! 1«J
^^^vi

r-
i

^
apgabaltiesas 3. civilnod.

^ i?N»V\i- «? 13- *^«ai M-T'' Heinricha m - T'ettin .
Oj«?« dēļ obligāciju

1) «teitt,, <iusam 'no l ēma:
?«» " lmln3im- a) obligāciju

BĒ*L0OO ' atllk iuma no obligācijas

? zem 3lPSa/i na,u 19u-8Wu,I!9 kioā i u-915 , uz nekusiams
f^'uref V,,.f- iec> «n zemes
Jau par iahT,pi ud- no Adelmes
S>m, kn« i

Ed- uardan> Ivana d.
i. Cv, t-iuzi U2 ^obeitu
?u ,r at

Vk e
:, ka "lankocesionaru,

S^« iarto >nn'
eiis bianko un b

1,1 Pa 20000'- aWalitU no ob"
g. 2 anrn; , .'- apstiprinātas

JS', š0
P a

',UZ ta Paša nekustama
«L5 F ei£,Jdalu Kārlis
ft*n»ti ir

Lo"nghoieiJs . ka

8 )u" « Robertu lvana dilu

Stauve, kā blankoceslonaru, kurš vinuir atkal cedējis blanko;
2) izdot Nannijai Heinricha meitai

Trettln, dz. Karaien, pēc 2 lata kancle-
jas aktu nodokļa samaksas, šī lēmuma
norakstu iesntegšami Rīgis-Valmiera s
zemes grāmatu nodaļai, dēļ hipotēkas
dzēšanas zemes grāmatās;

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

Rīgā, 12. aprilī 1923, g. j* 730
Priekšsēd. v. A. B1 u m e n t a 1s.

Sekretārs A. Kalve.
Rīgas apgabalt. 3. civilnodaļa
az civ. ties. lik. 2011., 2014. an 2019
p. p. pamata paziņo, ka pēc 1918. g.
15. novembri Rīga miruša Jāņa Adolia
dēla Jankovsklj ir atklāta mantojums «n
«aicina personas, kam ir ai io manto-
jama vai sakarā «r to kādai tiesību,
kā mantiniekiem, legatarijiem, Hdeikomi-
sarijiem, kreditoriem a. t t., pieteikt līs
tiesības ielu mēneša laikā minētai
tiesai, skaitot no ii iludinājama
iespiešanas dienas.

Ja minētās personas savai tiesības
sugša uzrādītā termiņā nepieteiks, tad
viņas atzīs kā šis tiesības zaudējušas.

Wi&Ķ 10. aprili 1923. g. Jft 1915
Priekšsēd. v. A. Veidners.

Sekretārs A. Kslve.

Rīgas apgabalt. 3. civilnodaļa
az civ. ties. lik. 2011., 2014. nn 2019.
pp. pamata paziņo, ka pēc 1922. g
21.janv. Palsmanē mirušā Jaun-Dzene'
mājas īpašnieka Jāņa Dūraiņa ir at-
klāts mantojums, nn uzaicina, kam ir uz
šo mantojumu, vai sakarā ar to tiesības
kā mantiniekiem, legatarijiem, iideikomi-
sarijiem, kreditoriem nn t. t., pieteikt
šīs tiesības minētai tiesai aein mē-
nešu laikā, skaitot no šī iludinājama
iespiešanas dienas.

Ja minētās personas savas tfeiibai
augšā uzrādītā termiņa nepieteiks, tad
viņas atzīs kā šīs tiesibas zaudējušas.

Rsgl, 11. aprilī 1923. g. Ja 1416
Priekšsēdēt. v. A. Veidnen.

Sekrētam A. Kalvu.
Rīgas apgabalt. 3. civ. nod.,
uz civ. ties. lik. 2011., 2014. un
2019. p.p. pamata paziņo, ka pēc 1922. g.
18. oktobri Rīgā mirušas Edes Fri-
dricha meita Putniņ dzimušas Maskol
ir atklāts mantojums, un uzaicina, kam
ir uz. šo mantojumu, vai sakarā
ar to tiesības kā mantiniekiem,
legatarijiem, fideikomisarijiem, kredito-
riem un t. ti pieteikt šis tiesibas
minētai tiesai sešu mēnešu laikā, skaitot
no šī sludinājuma iespiešanas dienas.

Jaminētās personas savas tiesibas
augšā uzrādītā termiņā nepieteiks, tad
viņas ateīs kā šīs tiesības zaudējušai.

Rīgā, 12. aprilī 1923. g. J« 1473
Priekšsēd. v. A. Blumentals.

Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnod.,
uz civ. ties. lik. 2011., 2014. nn 2019.
p, p. pamata paziņo, ka pēc 1922. g.
26. jūlijā Jaunrarfrfos pagastā miruša
.Sautuvu* mājas gruntnieka Jēkaba
Jāņa dēla Zariņ ir atklāts mantojums
un uzaicina, kam ir uz šo mantojumu,
vai sakarā ar to, tiesibas kā manti-
niekiem, legatarijiem, iideikomisarijiem,
kreditoriem an t. t., pieteikt šis tiesības
min. tiesai s e šn mēneša laikā, skaitot
no šī sladinājiima iespiešanas dienas.

Ja min. personas savas tiesibas augša
azrādītā termiņā nepieteiks, tad viņas
itzis kā šīs tiesības zaudējnšas.

Rigā, 10. aprilī 1923. g. i* 1910

Priekšēd. v. A. V e i d n e r 1.

_^ Sekretārs A. K a 1v e.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnod.
az civ. ties. lik. 2011.. 2014. t« 2019.
p. p. pamata paziņo, ka pēc 19^2. g
31. maijā Nītaures pag. .Krauklīt' ma]a
mirušā skolotāja Jāņa Dīva d. Vepera
ii atklāta mantojums un uealema,

kam ir az io mantojama, vai sakarā ar
o, tiesības ka mantin., legatarijiem,
iideikomisarijiem, kreditoriem an t tpieteikt šīs tiesībai minētai tiesaiešu mēnešu 1 aikā , ikaitot no ii
Mudinājuma iespiešanas dienas.

Ja minētās personas savas tiesības
aagiā azrādīta termiņā nepieteiks, tadviņas atiīs kā šīs tiesibas zaudējnšai.

Rīgā, 10. aprilī 1923. g. Ja 1898
Priekšsēd. v. A. Veidners.

SakreUri A. Kalvi.

Rīgas apgabaltiesas 3. civiln.
azeiv. ties. lik. 2011., 2014.an 2019. p.p
pamata paziņo, kapec 1923. gadā
27 _. oktobri Dzērbene mirašā Andreja
Pētera dēla Ops li atklāta manto].
an az&icina, kam ir ni So mantojama
'ml sakarā ir to tiesības ki mantinie-
kiem, legatarijiem, iideikomisarijiem,
kreditoriem un t. t., pieteikt šīs tiesības
stingtai tiesai sešu mēneša laikā, skaitot
<io iī sludinājama iespiešanas dienas.

Ja minētās personai savas tiesības
mgli uzradītā termiņā nepieteiks, tad
viņas atzis ki iii tiesības zaudējušai.

Rīgā, 12. aprilī 1923. g. ti 1907
Priekšsēd. v. A. Veidners.

Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabalt. 3. civilnodaļa,
ai clv. ties. lik. 2011., 2014. nn
3019. p.p. pamata paziņo, ka pēc 1919. g
8. janvāri Rūjienas - Dienvidas draudze
mirušā .Tiltgaln' mājas īpašnieka
Otto P ē t e [ a dēla A a n i ņ Ir
atklāts mantojams, an azaicina, kam
rr az šo mantojumu, vai sakarā ar
to, tiesības ka mantiniekiem, legata-
rijiem, iideikomisarijiem, kreditoriem
an t. t., pieteikt šīs tiesības minētai
tiesai sešu mēneša laikā, skaitot no ši
sludinājuma iespiešanas dienas.

Ja minētās personas savas tiesības
«ngšā uzradīta termiņā nepieteiks, tad
viņas atzīs kā šīs tiesības zaudējušas.

Rig?, 10. aprili 1923. g. J* 1590

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

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnod.
atklāti tiesas sēdē 1923. g. 10. aprilī
izklausīja Rīgas apgabaltiesas prokurora
iesniegumu dēļ kuratela iecelšanai par
prombūtne esošās Vilhelmines Hiršman
mantu, n ol ē ma : par prombūtaē esošās
Vilhelmines Hiršman mantību iecelt ka-
rateli, par ko paziņot Rīgai jūrmalas
pilsētas bāriņa tiesai; šo lēmuma
publicēt civ. pr. lik. 1944. p. paredzēti
kartība.

Rigā, 10. aprīlī 1923. g. M 1584
Priekšsēd. v. A. V e i d n e r i.

Sekretārs A.Kalve.
Rīgas apgabaltiesas 3. civilnod.
atklātā tiesas sēdē 1923. g. 20. martā
izklausīja Helenes Kresson, dz. Jefta-
novič, an Vjačeslava Jeitanoviča lūgumu
dēļ obligāciju atzīšanas par zudušām,
nolēma:

1) atzīt par iznīcinātā» sekošas obli-
gācijām: a) par 5,000 r., lielā atlikumā
no obligācijas par 15,000 r. apstiprinātu
1885. g. 13. decembri uz neknstama
īpašuma Rīgā, 4. hip. itc. zem zemes
grāmata reģ. J* 1123, isd. no Vjaže-
slava Jefimova d. Jeitanoviia nn Alek-
sandra Jefima d. Jeitanoviča par laba
atraitnei Elizabetei Kazack, dz. Oroot,
kara pārgājusi uz Bertu Kārļa m. Ka-
zack, ki blankocesionara, kura viņa ir
atkal cedējusi blanko; b) par 20,000 r.,
apstiprinātu 1886. g. 10. janvārī, az ta
paša nekaitama Ipašama, izd. no Dragi-
nas, Aleksandra un Vjačeslava Jeltano-
vičiem par labu Emmai Stenge, dzim.
Vaulembrouck, kura pārgājusi uz Al-
bertu Fridricha d. Hauptu, ka blanko-
cesionara, kurš viņa ir atkal cedējis
blanko; c) par 20,000 rbļ., apstiprinātu
1886. g. 19. iebruarī, uz ta paša neku-
stama īpašuma, izd. no tiem pašiem
Jeitanoviiiem par labu Andreasam ion
Ockelam, kura ir pārgājusi uz Georgu
Roberta d. Fortu, ka blankoceslonaru,
kurš viņu ir atkal cedējis blanko; d) par
25,000 i., apstiprinātu 1889. g. 25. jan-
vārī uz ta paša nekustama īpašuma, izd.
no Vjačeslava un Aleksandra Jeiima dē-
liem Jeftanovičiem par_ labu Johanam
Bingneram, kura ir pārgājusi uz Albertu
Fridricha d. Hauptu, kā blankoceslonaru,
kurš viņu ir atkal cedējis blanko; un e)
par 32,500 r., apstiprinātu 1891. g. 1.
februāri zem Mk 73, uz ta paša neku-
stama īpašuma, izd. no Aleksandra an
Vjačeslava Jefima d. Jeitanovičiem par
labu Aleksandram Edmunda d. i. Erc-
dorf-Kupferam, kura ir pārgājusi az Al-
bertu Fridricha d. Hauptu, kā blanko-
cesionara, kuri viņu Ir atkal iedējis
blanko:

2) iidot lūdzējiem ii lēmama norakstu
iesaiegšanai Rīgai-Valmie U ztraei $rā-
mata nodaļā min. obllga <t dublikātu
izdabūšanai:

3) šo lēmuma pabllcāt civ. prea, lik.
2086. p. paredzētā kārtībā.

Rigā, 10. aprilī 1823. g. J* 741
Priekšsēdētāja v. A. Vildmii.

Sekretārs A. Kalva.

Rīgas apgabalt 3. civilnodaļa
a civ. ties. lik. 2011., 2014. an 2019.
p.p. pamata paziņo, ka pec 1919. g
24 nov. Liepas pag. mirušai Almas

Jāņa m. Jurle, alias Julla, ir atklāts
mantoj. un uzaicina, kam ir uz io manto-

jumu, vai sakara ai to tiesību kā man-
tiniekiem, legatarijiem, iideikomisa-
rijiem, Kreditoriem an t. t, pieteikt šis
tiesības minētai tiesai sešamēnešu
laikā, skaitot no šī sludinājuma iespie-
šanas dienas. ' _

Ja minētās personai Mvaa tiesības
augšā uzrādītā termiņā nepieteiks, tad

viņas atzīs kā sia tiesības zaudējušas

«īgi, 10. aprilī 1923. g. J* 1911
Priekšsēd. v. A. B1 a m e n t a 1 a.

Sekretārs A. Kalve.

Tukuma apr. pr-ka palīgs 2. iec.
izsludina par nederīgu ka pieteikta par
zudušu Laiv. pasi uz Emīlijas Kārļa m.

Kronberg vārda, izd. no Annenieku pag.
valdei li okt. 1020. g. Mm * 7§7.

Rīgas apgabalt. reģistr. nodaļa
az civ. proc. Uk. 1460". p. pamata pa-
ziņo, ka laskaņa ar viņai lēmuma
21. martā 1923. g. reģistrēta kooperatīva
sabiedrība zem nosauknma: .Litenes
krāj-alzdevu sabiedrība*.

Sabiedrības valdei lēdeklii itrodai
Litenei pagastā.

Priekšsēdētāja v. E. B i 111.
Sekretāra v. J. R o g ge.

Rīgas apgabalt. reģistr. nodaļa
az clv. proc lik. 1460". p. pamata pa-
ziņo, ka saskaņa ar viņai lēmumu
21. martā 1923. g. reģistrēta kooperatīva
sabiedrība tem nosaukuma: .Līzberģa-
Kolberģa piensaimnieka sabiedrība
.Pedece*.

Sabiedrībai valdei ļiēdeklli atrodas
Kolberga pag., Valkai apr.

Priekšsēdētāja v. E. B i t 11.
Sekretāra r. J. Rogge.

Rīga» apgabalt. reģistrac. nodaļa
az civ. proc lik. 1460/". p. pam. paziņo,
ka saskaņā ar viņas 21. marta 1923. g.
lēmama reģistrēta kooperatīva sabiedrība
zem nosaukuma: .Jercenu piensaim-
nieku sabiedrība*.

Sabiedrības vildes sēdeklis atrodas
Jareenu pag.

Priekšsēdētāja v. E. B1111.
Sekretāra v. J. Rogge.

Rīgas apgabalt. reģistr. nodaļa
an civ. proc. Uk. 1400". p. pamata pa-
«iao, ka Mikaņi ar viņai lēmuma
21. marti 1923.g. reģistrēta kooperatīva
sabiedrība zem nosaukuma: .Piņķu
krāj-aizdevu sabledrībi".

Sabiedrības valdes sēdeklis atrodat
Piņķu pagasti.

PriekliēdītSja v. E. B1111.
Sekretāra v. J. Rogge.

Rīgas apgabalt reģistr. nodaļa
ai clv. proc lik. 1460". p. pamata
paziņo, ka saskaņā ar viņai lēmama
21.marti 1923. f. reģistrēta kooperatīva
sabiedrība zem nosaukuma: .Pirmā
Kārķu lauksaimniecības mašīna koplie-
tošanas oiedriba .Spēks*.

Sabiedrības vaio.es eēdekiii atrodat
Kārķu pagasti.

Priekšsēdētāja v. E. B1111.
Sekretāra v. J. Rogge.

Rīgas apgabali reģistr. nodaļa
az civ. proc tik. 1460". p. pamata
paziņo, ka saskaņā ar viņas lēmumu
1923. g. 21. martā reģistrēta kooperatīva
sabiedrība zem nosaukuma: .Iršu kolo-
nijas piensaimnieka sabiedrība*.

Sabiedrības vaidei ledum atrodat
Iršu kolonijā.

Priikšsēd. v. B. Eitte.
Sekretāra v. J. R o g g «.

Rīgas apgabalt. reģistr. nodaļa
ua civ. proc lik. 1460". p. pamata pa-
ziņo, ka saikaņā ar viņas lemamu
21. martā 1923. g. reģiitrēta kooperatīva
sabiedrība zem nosaukuma: .Velēnas
piensaimnieku sabiedrība".

Sabiedrības valdei ledeklis atrodas
Liznma pigastā.

Priekšsēdētāja v. E. Bltte.
Sekretāra v. J. Rogge.

Rīgas apgabalt. reģistr. nod.
az civ. proc lik. 1460" . p. pamata pa-
ziņo, ka saskaņā ar viņas lēmamu
2i. marta 1923. g. reģistrēta kooperatīva
sabiedrība zem nozaakuma: .Jūdažu
lauksaimniecības mašīnu koplietošanas
biedrība*.

Sabiedrības valdes sēdeklis atrodas
Siguldas pagastā.

Priekšsēdētija v. E. Bltte.
Sekretāra v. J. R o g g e.

Rīgas apgabalt. reģistr. nodaļa
uz civ. proc. lik. 1460". p. pamata pa-
ziņo, ka saskaņā ar viņas lēmumu
21. marti 1923. g. reģistrēta kooperatīva
sabiedrība zem nozaukuma: .Kaijciema
piensaimnieku sabiedrība*.

Sabiedrības valdes sēdeklis atrodat
Mazctraapes pagatti.

Priekšsēdētāja v. I. B i 11 e.
Sekretāra v. J. Rogge.

Rīgas apgabalt reģistr. nodaļa
az civ. proc lik. 1460". p. pamata pa-
ziņo, ka saskaņā ar viņas lēmuma
21. marta 1923. g. reģistrēta kooperatīva
sabiedrība zem nosaukuma: Laaberes-
Ozola piensaimnieku sabiedrība .Ozols*.

Sabiedrībai valdes sēdeklis atrodas
Lauberes-Ozolu pagasti.

Priekšsēdētija v. E. Bltte.
Sekretāra v. J. Rogge.

Rīgas apgabalt. reģistr. nodaļa
uz civ. proc. lik. 1460". p. pamata pa-
ziņo, ka saskaņā ar viņas lēmumu
21. marti 1923. g. reģiitrēta kooperatīva
sabiedrība zem noaaukama: .Salaspils-
Stopiņa piensaimnieka sabiedrība*.

Sabiedrības valdes sēdeklis atrodas
Salaspils pagastā.

Priekšsēdētija v E. B i 11 e.
Sekretāra v. J. Rogge.

Rfgas apgabaltiesas reģistr. nod.,
ax dv. proc. lik. 1460". p. pamata pa-
siso, ka satkaņi ar viņas lēmumu
2i. marti 1923.g. reģistrēta kooperatīva
sabiedrība tem nosaukuma: .Matīšu
pirmā lauksaimniecības mašinu koplieto-
šanas biedrība*.

Sabiedrības valdes sēdeklis atrodas
Bauņu pagasti.

Priekšsēdētija v. E. Bltte.
Sekretāra v. J. Rogge.

Rigas apgabalt. reģistrac. nodaļa
u dv. pr. lik. 1460". p. pamata pi-
ilņo, ka satkaņi ar viņai lēmuma
1923 g. 21. marta reģistrēta kooperatīva

sabiedrība zem nosaukumi: .Iršu kolo-
nijas pagasta savstarpējā uguntapdro-
šinašanas biedrība.*

Sabiedrības vaidei lēdeklit atrodas
Iršu kolonijas pagastā.

Priekšsēdētāja v. E. Bltte,
Sekretāra v. J. Rogge.

Rīgas apgabalt reģistr. nodaļa
uz dv. proc lik. 1460". p. pamata pa-
ziņo, ka saskaņā ar viņas lēmama
1923. g. 21. martā pārreģistrēta .Lim-
bažu aizdevu-taupīšanaa biedrība*, zem
jauna nosaukuma: .Limbažu krāj aizdevu
sabiedrība* kā ari minētās biedrībai bie-
dru pilnā sapulcē 22. oktobri 1923. g.
pieņemtie grozītie biedrības statūti.

Priekšsēd. v. E. B i 11 a.
Sekretāra v. J. Rogge.

Rīgas apgabalt reģistr. nodaļa
az civ. proc lik. 1460". panta pa-
mata paziņo, ka saskaņā ar viņai
lēmumu 19^3. g. 21. marta pārreģistrēta
.Oiainessavstarpīga palīdzības biedrība
ugunsgrēka gadījumos* zem jauna no-
saukuma: .Olaines savstarpējā uguns-
apdrošināšanas biedrība*, kā ari, minē-
tās biedrības biedru pilna sapulcē 31. de-
cembri 1922. g. pieņemtie grozītie bie-
drības statūti.

Nodaļas vaditājs E. Bltte.
Sekretāra v. J. R o g g e.

Vidzemes uficu pal. bledr.
centrāla saDiedr. Kases

bilance tu 1. Janvāri 1923. g.
A k t i r i. R. K.

Kate 405,738.9»
Inventāri 11,393.02
Aizdevumi 8,083,889.80
Dažādi rēķini 8,084.01
Žiro konti 1.164,263.15

9,6/3,368.88
P a s i v s. R. K.

Rīcības kapitāls 4,018,015.45
Noguldījumi uz noteikt.

laiku 3,658,192.06
Noguldījumi az krāj-gram. 40,405.iO
Noguldījumi uz tekošu rēķ. 2,806,904.27
Dažādi iēķini cit. bank. . 2,372,967.—
Dividende 78.46
Procenti 190,335.86
Special rezerves konts,

atlikts kara zandējama
dzēšanai 55,317.94
Rezerves kapitāli . . . 15,547.60

Peļņai izdalīšanas kenti. »15,o04.7ž
9,6; 3,368.88

Valde.

Rīgas apgabalt. reģistr. nodaļa
«i dv. proc tik. 1460". p. pamata pa-
<*fo, ka laikaņi ar viņai lēmama
1923. £. 21. martā reģistrēta kooperatīva
sabiedrība zem notaukuma: .Sivieaas
piensaimnieku nbledriba*.

Sabiedrībai valdei tidakiii atrodu
Savienai pigutā.

Priekšsēd. v. E. B 1111.
Sekretāra v. J. R o g ge.

Rīgas apgabalt. reģistr. nodaļa
az dv. proc lik. 1460". p. pamata pa-
ziņo, ka saskaņā ar viņai lemamu
1923. g. 21. martā reģistrēta kooperatīva
sabiedrība zem nosaukuma: .Zvārtavas
krāj-aizdevu sabiedrība*.

Sabiedrības valdes sēdeklis atrodas
Zvārtavas muiža.

Priekša, v. E. Bitte.
Sekretāra v. J. Rogge.

ligas apgabalt. reģistr. nodaļa
tt dv. proc. lik. 1460". p. pamata
paziņo, ka saskaņā ar viņas lēmuma
1928. g. 21. mirtā reģistrēta kooperatīva
aabiedrība zem notaukuma : .Naukšeaa
piensaimnieka tabiedrība*.

Sabiedrībai valdes lēdsklis atrodas
Niakiena pagattā.

Priekšsēd. T. E. B,111 e.
Sekretāra v. J. Rogge.

Ludzai pihstas policijai prltkiniib
atsauc tavu sludinājumu iispiesta
.Vaid. Vēstnesī* 1* 68 no 4. aprīļa
1923. g., Franča Dominika d. Mutuļa
pasei noziudešanai lieti, jo m neti
pase ir atrasta an skaitāma itkal par
derīgu

^
1826

Tukuma apr. pr-ka palīgs II. iec.
izsludina par nederīgiem, kā pieteiktai
pa: zudušiem sekošut dokumentus:

1) Latv. pasi uz Jāņa Jāņa d. Kukka
vārda, izd. no Reņģei pag. valde*
30. jul. 1920. g. zem J* 334, un 2)
zirga pasi az ta paša vārda, izd. ao
Reņģes pag. valdei 24. aag. 1920. g.
zem N° Ns 190/191. 546

Alūknses policijas pr-ks
izsludina par nederīgu, kā nolaupītu
Latv. iekšz. pasi, izd. no viņa 3. jul.
1920. g. zem >* 575 uz Olgas Ernesta
m. Klein vārda. 2900

Priekules policijas pr-ks,
izsludina par nederīgiem tekošus no-
zaudētus dokumentus:

2) iekšz. pasi, izd. no Aizputes apr.
pr-ka pal. 2. iec 4. jūnijā 1921. g. zem
j* 587 uz Jāņa Jāņa d. Sarkanais v. an

2) iekšz. pasi, izd. no Priekulet pol.
pr-ka 11. juo. 1920. g. zem J* 956 uz
Annai Kārla m. Katln v. 1141/53



Jelgavas apgabaltiesa
pamatodamās uz savu ša gada 28. mar-
ti nolēmumu, dara zināmu vitpirībii,
ka parāds pec obligācijai par 7000 rbļ.,
koroborētas 1910. g. 15. jūlijā zem
te- 1285 uz Taltu apriņķa, Lībagu
pagasta .Lubiku* mājām zem
hipotēkas _ te 2773, — atzīts
par samaksātu un lūdzejieas, Donas ze-
mes bankas aizgādņiem, dota tiesība
prasīt ša parāda dzeianu zemesgrā-
matās.

Jelgavā, 5. aprilī 1923. g. L.te272/23
Priekšsēdētāji v. A. L a «k e.

Sekretāra A. Veidenbergs.

Jelgavas apgabaltiesa,
pamatodamās uz savu 1923. g. 26. marta
nolēmumu, dara zināmu vispārībai, kg
parāds pēc obligācijas par 5000 rbļ.,
koroborēts 191U. gada 28. apriti zem
te 912 uz Jaunjelgavas apr., Valles
pagasta, .Ibenu te 8" mājām zem hi-
potēkas te 1014, — atziss par sa-
maksātu un lūdzējiem, Donas zemes
bari. a/zgād., dota tiesība prasit šapmMs
dzēšanu zemes grāmatas.

Jelgava, 5. aprilī 1923. g. Lte82/23
Priekšsēd. v. A. Lauke.

Sekretārs A. Veidenbergs.

Jelgavas apgabaltiesa,
pamatodamās az savu ša gadā 26. mar-
ta nolēmuma, dara zināmu vispārī-
bai, ka parāds, kas apgrūtina Talsu apr.,
Kandavas pagasta .Redenieku* mājas
zem hipotēkas te 3358 pēc obligācijas
par 37U0 r., korobēts 1912. g. 3. sept.
zem te 7252, — atzīts par samak-
sātu un lūdz. Donas zemes uan. sizgād.,
dota tiesība prasīt ša parada dzēšanu
zemesgrāmatas.

Jelgavā, 6. aprili 1923. g. L.te260/23
Priekšsēdētāja v. A. Lauke.

Sekretārs A. Veidenbergs.

Jelgavas apgabaltiesa,
pamatodamās uz savu ša g. 26, marta
nolēmumu, dara zināmu vispārībai, ka
parāds, kas apgrūtina Jaunjelgavas apr.,
Sunākstes pagasts, .Kaina-Sspol* mājas
zem hip. te 2169, pēc cbiigacijas par
1500 rbļ., koroborētas' l»i2. gada
19. janvāri zem te 84, — atzīts par sa-
maksātu un lūdzējiem Donas aemes
bankas aizgādņiem, dota tiesība prasti
ša parāda dzēšanu zemes gržsisatā*.

Jelgavā, 5. aprīlī 1923. g. L.te243/23
Priekšsēdētaja v. A. Lauke
Sekretārs A. Veidenbergs.

Liepājas apgabaltiesa,
«aekaņi cx savu lēmuma 26. mirts
1923. g-, «z Di* Adriana dēla
Vorobjeva līguma an dv.
proc. lik. 2083. an 2064. p. p. un
1920. gada 18. mirti likuma pamati
azsicina iblig. turētāju, kari izeott
par 4500 rbļ. uz Olgas Karļ* m. Zīvert,
dzim. Ztkovtki vārda un 31. janvārī
1S01. g. zem žurn. te 122 nostiprināti
m lljam Adriana d. Vorobjevara plede-
rošis nekait, mantai Liepā]» zem
krcposti te 3002, — mēneša iaiki, ikii-
tot no tladinijama iespielanii «"ienss
.Valdībai Vēstnesi", iertitlei tieti Išds-
ņemot minētās obligācijai dēļ ie-
makiāto Ls 78 t. i. parāda ar pro-
centēm saņemšanas.

Pie kam tiek elzisdits, ka pēc ratnStī
termini* notecēšanas, arī oeligacijas tērē-
tāja .urierasanā» gadījumā, parāda ateīs
par saraaksātu, piežķķot lndsēļ. tiesību
pieprasīt parāda izdzēSana iz zemes
grāmatām.

Liepājā, 10. aprilī 1923. g. 14558/23.
Priekšsēdētāja b. V. BI u e n št a m s

Sekretārs A. Kssserovičs.

Jelgavas apgabaltiesa,
pRMfltodcmls az mv» i. _. 17. marta
nolcnaaaa, dara zinie» viipiricti, ki
parādi pēc pirksinis-plrdolinas lī-
guma per 4000 c. rb}., korob. 16 ntaijj
1885. g. zem te 256 sx Taltu apriņķa,
Lubezerei psg., .Bilovu* mijām z. hip.
te 138, — atzīti paraamaks. an lūdzējai,
valsts zemes bankai, doti!
tiesība prasīt ša parāda dzēšanu zemes-.
grāmatās.

Jelgavā,22.martā 1923. g. L.tel 13/23
Priekšsēdētāja v. T. Zvejnieks.

Sekretārs A. Veidenbergs.

Jelgavas apgabaltiesa,
pamatodamas ue savu I. g. 22. marta
nolēmumu, dara zināmu vispārībai, ka
parāds pēc obligācijas par 2500 rbļ.
izdots 1913. g. 10. janvārī uz Ralaela
Nisse vārda un kotob. 1913. g. Ii. jan.
uz Jēkabraiesta nekustamo Ipgšumu zem
hip. te 91, — atzīts par samaksātu un
lūdzējiem, Janķellrn bh Jaclīai Bordo,
dota tiesība prasīt ša parāda dzēšanu
zemes grāmatās.

Jelgavā, 31. martā 1923. g. LMŠ83/23
Priekšsēdētāja v. R, M i 11e r s.

Sekretārs A. Veidenbergs.

uibUs mmmu i mimm
m io paziņo vispārībai, ka mitsSi1925t g,
4. martā Lud«s gpr., Baltinovas paga-
sta .piederigSs Kožas Jēkaba m. Lacmeļ
privattestadiemts m kuru ie&tatoies
aastaiaa ns nekustama manta novēlēts
Ādamsm Osipa d. Kalām, ar spg*a
oaitiesas 22. novembra 1922. g. lē-
mumu a&stipriitits aa izdots man-
tintekam Ādamam Osipa d. Kāšam.

Daughvp:, 30.martā nm.g. Lte732/22
Priekšsēdētājs F r. Z i 1b e r s.

Sekretārs -5. O u t ma n s.

Latgales mMmu t lirlsiaļa
ar šo paziņo vispārībai, ka 1919. g.
20. jūlijā mirāža Ladzas apriņķa, Do-
tnopoles pag. piederīgā Staņislava
Miķeļa d. Putsenīcka piivattestament»,
ar »a|a teslatora knstama im neku-
stama manta novēlēta Brigitai Sianislavu
m. Putreniek, ar apgabaltiesas i&Žž.g.
2. novembra Iemainu apstiprināts un
izdots samtiaiecei Brigitai Staņislava m.
Putreniek,

Daugavp.,30. martā 19*23.*?., L.tel/23
Priekšsēdētājs Fr. Z i 1fc e i s.

3&kreta:s J. (i u i m a a s.

Latgales ongalialtles., 1. civilnod.,
saskaņā ar sava lēmumu 14. tauta
i92*5. g. un pamatojoties uz likumu par
vienīgo maksāšanas līdzekli 18. martā
192U. g., clv. proc. tik. 1460un sek.
p.p. un civ. kod. X. sej. 1. d. 1651. p.
uaaic. Anatoliju feucijuua m. Broaevsku
viena mēneša takā, skaitot no
ša sludinājuma iespiešanas dienas, ie-
rasties šai tiesā tīdzaeuiot ķīlu zīmi, izdotu
no Antoniņas Jāņa ta. Komisar par
i 5.000 rbļ. cara nauda uz augšminētas
Broņevskas vārda par nekustama īpa-
šuma, atrodošos Rēzeknes apr., Rozen-
inuižas pag. zefli nosaukuma .Centrs",
atdal. no Cmkaru lolvarkas, ieķīlāšanu,
14167 rbļ., Latvijas valūtā, saņemšanai,
kuri iemaksāti šis tiesas depozītā ķīlu
zīmes uzešanai.

Ja noteiktā termiņā kreditori neiera-
dīsies naudas saņemšanai un necels
strīdu par iemaksājuma pareizību, tiesa
atzīs ķīlu zirni par samaKsātu, piešķirot
nekustama īpašuma valdītājam tiesību
pieprasīt parada izdzēšanu iz zemes
grāmatām. L.te3b0a/23

Daugavpilī, 16. martā 1923. g.
Priekšsēdētājs v. (paraksts).

Darbvedis J. G u t ra a n s.

utiiin uiikilta i. ««lajs
atklātā tiesas tēdē 2i. nirtā 1923. g.
iiktiaiījazi Edu Jāņa m. Lipin, dzim.
Tarciņ lggao-u dēļ Ieris Jēkaba m.
Švirkst, dzim. Tarciņ, atzīšanai par atro-
došo* bezvēsts prembBtnē, nolēma:
publicēt .Valdību Vēstnesi" par bez-
vēsti promesošo Ievu Jēkaba m. Svlrksts,
dzim. Tutciņ, an aziot Mežmuižas pa-
gasta valdei iecelt alsbildniba par
bezvēsts promesolls Ievas Jēkaba m.
Švirkst mantu, atrodošos Mažmuižas
pagastā, Ltadztnu mijas.

Daugavpilī, 25. martā 1923. g. L396/23
Priekšsēdētājs v. (paraksts).

Sekretārs J. Gutmans.

Tima apr. Pr-ka Pil. 2. ik.
izsludina p*t nederīgiem «ekolas no-
zaudētas dokumentiem:

1) Latvijas pati zem te 59599, izdotu
no Rīgas prefektūras uz Augaites Zudiņ
vārda.

2) kari kļaus, apliec, zem te 16, izd
17. decembrī 1919. g. no Takumi-Talsa

kara apr. pi-ka az Jāņa Nsrba v.
3) zirga pazi zem te 167, izdotu

14. septembrī 1920. g. no Annenieku
pag. valdes uz Didriķa Neilanda v.

4) Latvijas pasi ^em te 130, izdotu
7. maijā 1920. g. ao Jaunauces psg
vsldes uz Olgas Dander v.

5} zirga pasi zem te 185, izdotu
14. septembri 1920. g. no Annenieku
pag. valdes az Indriķa Zeikmaņa v.

6) Latvijas pasi zem te 1448, izdotu
28. februārī 1922. g. no Vecaucei pag.
valdes uz Vilhelmines Bērtulis v.

7) atvaļ. apl. zem te 15205, izdotu
8. novembrī 1921. g. no Tukusna-Talsu
kara apr, pr-ka un Latvijas pasi zem
te 582, isdotu 10. jūnijā 1921. g. no
Blīdenes pag. vaid. uz Kārļa Gudrupa v.

8) Latvijas pasi zem te 69d, izdotu
30. septemorī 1920. g. no Annenieku
pag. valdes uz Zelmas Mozert v.

9) Latvijas pasi zem te 82, izdotu
no Sniķeres pag. vaktes 8. jūnijā 1920. g
uz Lības Zemit v.

10) Latvijas pasi zsm te 611, izdotu
3. februāri 1921. g. no Lielauces pag.
valdes uz Jēkaba Lagzdiņa v.

11) Latvijas pasi zem te 131, izdotu
no Stūru pag. valdes 8. septembri
1920. g. un zirga pasi zem te 28 ne
ta paša pagasta 18. septembrī 1920. g,
uz Ernsta Rfcsģenieka v.

12) zirga pasi zem te 249, izdotu no
Vadakstes pag. valdes nn Latvijas pasi
zera te 340, izdotu 30. jūlijā 1920. g.
az Arnolda Zandenberga v.

13) zirga pasi zem te 207, izdēta no
Vecauces pag. valdes 30. jūlijā 1920. g.
uz Adonia v.

14) Latvijas pasi zem te 422. izdotu
18. oktobri 19^0 g. no Blīdenes pag.
vaines uz Žaņa Villa v.

15) atvaļ. apl. zem te 37/1.5, izdota
7. iebruarī 1920. g. no Tukuma-Talsu
kara apr. pr-ka uz Friča Māldera v.

Alūksnes iec. polic. priekšnieks
izsludina par nederīgu, ka nozaudētu
Latvijas iekšzemes pasi, izdalu ne viņa
l. jul. 1920

^
g. zem te 513, uz Ernas

Friča m. Vējiņ vārda. 2817

Jelgavas apgabaltiesa,
pamatodamās az sava 1923. ?». 26. marta
nolēmuma, dara zināma vispārību, ka pa-
rāds pēc oblig. par 1100 c.r., korob. i 912. g.
27. janvārī zem te 182, uz Jaunjelgavas
apr., Vec-Serenes pag. .Kaķu* mājām
zem hip. te 1675, — atzīts par saniak-
lātu an iīidz. Donas zemes ben. aizgād.
dota tiesība prasīt ša parāda dzēšana
zemes giamatls.

Jelgavā, 5.aprilī 1923. g. L te247/23
Priekšsēdētāja v. A. Lauke.
Sekretārs A. Veidenbergs.

Jelgavas apgabaltiesa,
pamatod. uz savu 1923. g. 9. aprīļa
nolēmumu, uzaicina to personu, ku-
ras rokās atrodas obligācija par 5700 rbļ.
izdota no Jura Strausa uz Donas ze-
mes bankas vārdu, kor. 1911. g. 10. mar-
tā zem te 831, uz Bauskas apriņķa,
Rundāles pagasta, .Pūteļu* mājam
zem hip. te 66, jeb kujam būtu kādas
tiesibas vai pras. uz minēto'obligacija, —
iesniegt to šai tiesai un pieteiKt savas
tiesības un prasibas sešu mēnešu
laikā, skaitot no sludinājuma iespie-
šanas dienas .Valdības Vēstnesi*.

Ja minētā termiņā obligāciju neiesniegs
un prasibas jeb tiesības nepieteiks, tiesa
to atzīs par samaksātu un lūdzējai, Do-
nas zemes bankai, ku;a uzdodas sevi par
min. obligācijas īpašnieci, dos tiesību
prasīt ša parāda dzēšanu zemes grā-
matās.

Jeigavā, 12. aprilī 1923. g. Ltel 100/23
Priekšsēdētāja v. j. SKudre.

Sekretārs A. Veidenbergs.

Latgales apgabaltiesas,
Rēzeknes apr.3. iec. miert.,
kūja kamera atrodas Rēzeknē, saskaņa
ar civ. lik. X. sēj. i. d. 12j9. p.
un civil. proc. lik. 1401., 1402. un
1408. p.p., caur šo uzaicina 1915. gads

29. decembri miruša Rēzeknes apr,, An-
drupines pag.,Armaņu foivarkas pilsoņa
Donata Jāņa d. Sauja
liiuunigos itiantinieKus pieteikt savas tie-
sības pie mine.'ā miertiesneša, Rēzeknē,
sešu mēnešu laikā, skaitot no ši
sludinājuma iespiešanas dienas .Vaid.
Vēstnesī*.

Miertiesnesis P. Laizans.

Latgales apgabaltiesas
Ludzas aprima 6. ieciižp miertiesnesis,

saskaņā ar savu 1923. g. 15. marta
lēmumu un pamatodamies uz civ. pr. lik.
1401. p. un Iik. krāj. X sēj. 1. d. 1239. p.
paziņo, ka pēc 1920. g. 3. decembri
miruša Andreja Semena d. Semtnova u
palicis nekustams _ mantojums, kurš
atrodas Bo.vu pagastā Vanki te 9 un
Lielmežmeki ta 13 viensētās, un
uzaicina visus, kam uz šo mantojumu
vai sakarā ar viņu, būtu kādas tiesības kā
mantin. pieteikt tās minēt, miertiesnesim,
viņa kamerā Bolvu muižā, 6 mēnešu laikā,
skaitot no ši sludinājuma iespiešanas
aienas .Valdības Vēstnesī".

Bolvos, 31, martā 1923. g. te715
Miertiesnesis p.Ronis.

Liepājas apgabaltiesa
saskaņā ar savu lēmumu 26. martā
1923. g., un pamatojoties uz 18. marta
1920. g. likumu un civ. pr. iik. 2083. un
2084. p. p. uzaicina obligācijas turētāju,
kura

^
izd. par 1775 r. uz baron.

A-astasijas Nikolaja m, fon Mannsrneim,
dzīm. Arapovas v. un blanko cedeta un
11. septembri 1913. g. zem žurn. te 1220
nostiprināta uz Jānim Jēkaba d. Smi'd-
rovskiai piederošas nekustamas man-
tas Aprsķu Adzcl lauka atdalīto zemes
gabala .Adzel-lauka te 2", Aizputes
apr., zem lauku nekust, mantu zemes-
grāmatu 2. reģ. kreposta te 3142, —
mēneša laika, skaitot no sludin. iespie-
šanas dienas, ierasties tiesā lidzņemot
minēto obligāciju dēļ iemaksāto Ls 35.46
t. i., parāda ar procentēm saņemšanas.

Pie kasa tiek cizrādītss, ka pēc minēta
termiņa notecēšanas, ari obligsciju tu-
rētāja neierašanSs gadījuma parādu
ajzīs par samaksa'tu, ' piešķirot
lūdz. tiesību pieprasīt parada izdzēšanu
iz zemes grāmatām.

LiepSjI, 13. aprilī i923.g. te572I/23.
Priekšsēd. b. V. B i e n e n ā t a m s.

Sekretārs A. Kasperovičs.

Liepājas apgabala tiesa,
saskaņa ar savu lēniamu no 26. marta
1923. g. an pamatojoties uz 18. marta
1920. g. likumu un civ. proc. lik. 2083.
urs 2084. p. p., uzaicina obligācija tu-
rētāju, kūja izdota par 16,5u0 c. rbļ.=
18,500 vācu markām uz Teofiles (Teop-
liiies) Fridricha m. Voegeding, d^imusi
Fleming vārda un 19. febr. 1920 g.
zem žurn. te 14 nostiprināta uz Oao-
rielam Hirša d. Hercenbergam piedero-
šas nekustamas mantas Liepājā zem kre-
posta te 1056, mēneša laikā,
skaitot no sludinājuma iespiešanas
dienas, ierasties tiesā, lidzņemot minē-
to obiig. dēļ iemaksāto Ls 2i6.06, t. i.
P'jrācla ar procentēm saņemšanas.

Pie kam tiek aizrādīts, ka pēts minēta
termiņa notecēšanas, ar i obligac. tur€-
taju neierašanas gadījumā, parādu atzīs
par samaksātu, piešķirot lūdzējam tie-
sību pieprasīt parada izdzēšanu iz
zemesgrāmatām.

Liepāja, 13. aprili 1923.g. te55-3I/23
Pri'ekšsēdē'tāja biedrs V. B ine n ši a ms.

Sekretārs A. Kasperovičs.

Liapājas apgabala tiesa,
saskaņa ar savu lēmumu 1923. g.
9

^
aprilī uz Donas zemes bankas aizg

lūgumu, uz civ. proc. lils.
2083. un 2084. p. un 18. marta
1920. gada lik. pamata uzaicina obligā-
cijas turētāju, kura izdota par 4800 rbļ.
uz Donas zemes bankas vārda, un 25. janv.
1903. g., nostiprināta uz Lībai Jāņa m.
Osis, dzim. Krūmiņ piederošas neku-
stamas mantas Kuldīgas apr., Kursīšu
pagasta, .Kalleju te 58* māju
zem krep. te 3194, mēneša laikā, skai-
tot no sludinājuma iespiešanas dienas,
ierasties tiesā, lidzņemot minēto obli-
gāciju.

Pie kam tiek aizrādīts, ka pēc minētā
termiņa notecēšanas, ari obligācijas tu-
rētajā neierašanās gadījumā, parādu at-
zis par samaks. piešķirot lūdzējiem tiesību
pieprasīt zemes grāmatu nodaļā pa-
rāda izdzēšanu iz zemesgrāmatām.

Liepājā, i 7. aprilī 1923. g. teb87/23
Priekšsēdētaja b. V. Bīnenštams,

Sekretārs A. Kasperovičs.

Llepaas apnifiesa,

saskaņa ar savu lēmuma 22. marta
1923 g. nn pamstojoties uz 18. marta
1920. g, lil<uma un civ. proc. lik. 2083
—2084. p. p. pamata uzaicina obligac.
iuretāļu, kuras izd. par 1271 r. 98k

^
450 r.

un 1500 rbļ. pirmā un otrā uz Ādama
Blumberga un trešā uz Meiera Rafaiīa
d. OrinDlata vārda un 28. septembrī
1893. g., 9- oktobri 1896. g. un 2. okt.
1910. g nostiprinātas uz Hiršam Leven-
šteinam pieder, nekust, mantas Liepājā z.
krep. te 528, — mēneša laika,
skaitot no sludinājuma iespiešanas die-
nas, ierasties tiesā _ lidzņemot min.
obligācijas dēj iemaksāto Ls 57.82, t. i.
parāda ar procentēm saņemšanas.

Pie kam tiek aizrādits, ka pēc minētā
termiņa notecēšanas, arī obligācijas tu-
rētāja neierašanas gadījumā,parādus atzīs
par samaksāt, piešķirat lūdz. tiesību pie-
prasīt parāda izdzēšanu iz zemesgrā-
matām.

Liepājā, 4,apriī 1923,g. te5021/23.
Priekšsēdētaja b. V.B ī ne n šta rn s.

Sekretārs A. K a a p e.r o v i Č s.

Jelgavas apgabaltiesa,
paautodaiaH u aera 1923, g. 17. marta

nolēsuma, dari šinu»» vispārībai, ka
pirādi pēc plrkšinis-pardošinii līgām!
per 2100 rbļ., korefeeržta 1885. gad*
16. maijā *set te 274 as TaUa ap-
nīki, Labeseres paisīta, .Lakša'
aajim zem hipotēkai te_ 56, —

itziti par sctMkiita aa līdzējai, valsti
lemea baaksf, dota tiesība prw«t i»
parīdi dzē'Sans neraes ļplmatis.

JeljEivI, 22. mirtā 1923. u. Ltel27/X3
Priekšsēdētaja v. T. Z v i j n i e k s.

Sekretārs A. Vcidenbetes.

Rīgas f. iec. miertiesnesis,
uz civ. ties.kārt.lik,2011.—2014. u. 2019. p.
p. pamata paziņo, kā pēc 3*jņa Lud-
viga Jura dēli Amlļt nāves
ir palicis mantojums un uzaicina
personas, kam _ uz šo mantojumu vai
sakara ar to Putu kādas tiešioas kā
mantiniekiem, legatarijiem, Iideikomisa-
rijiem, kreditoriem n, t. t., jeb tstrī-
di pret nel. Auziņa 8. dec. 1921. gada
sasiādīto pie notāra Meike vietas izpil-
ditāja Pētera Socka testamentu, pleteut
šis tiesibas sešu mēnešu laikā min.
tiesnesim Rīga, Andreja ielā te 1, skai-
tot no sludinājuma iespiešanas dienas.

Jā minētas personas savas tiesibas
augša aprādītā termiņā nepieteiks, tad
viņas tiks atzītas ka šis tiesibas zau-
dējušas.

Miertiesnesis J. K i r š s t e i n s.
Daugavpils aprigķa pr-ka pailgs

II. iecirknī
izsludina par nederīgu nozaudētu zirga
pasi zem te 1495, izd._ no KrustpUs
pils valdei 1920. g. uz Ābrami Leizen
d. Oduhņa vārda. 4050

Latgales apgabaltiesas reģistr
nodaļa

dara zināma, ka taskaņi sr apgabaltiesas
i. g. 21. «irta Iemaisa az civ. proc.
Uk. 1480Tl. p. pamiti reģistrēta an ie-
velta kooperatīvu sabiedrība reģistri
.Rušinās pag, Laknis un apkārtnes
piensaimnieka sabiedrība*.

Vaidei ledskiii atrodas Rušinis pa-
gasta vildes mijā.

PriekšaēdStljt v. Abbalt.
Sekretāra v. A. A ? 11ņ I.

Bsl?u iecirkņa policijas priekšnieks
Ladzas apr., izsludina par nederīgiem,
kā nozaudētus sekošas dokumentus:

i) Latv. pasi, izd. no Viļaku pag.
valdes 21. maija 1921. g. zem
te 10563/4-tiS uz Prankatj Staņislava d
Strapcana v.;

2) zirga pasi, izd. no tās pat pag.
vaidēs 6. jun. 1920. g. zem te 666 uz
Staņislava Jezupa d. i'trapcana v., un

3) Latv. pasi, izd. no Bolvu pag. v.
zem te 3y2*/ll407 uz Veras Vinca m.
Spēlit, dzim. Login v. 1590

Ilūkstes apr. pr-ka palīgs 2. iec.
izsludina par nozaudētu, tamdēļ par ne-
derīgu Latv. iekšz. pasi izd. no Ilūk-
stes apr. pr-ka palīga 2. iec. 1920. g
17. apr. zem te 324, uz Izabellas An-
īona m. Januševski. vārda. 2598

togsvļiilsQpr. nmdi pal. ii. iec.
izsludina par ntdeiigu, kā nozaudētu
Kara kl. apliecību uz riacka Simaņa d.
Levinsona vārda, izd. no 3. Jelgavas
aajn. puika km-ra 1. martā 192z g.
Vita. te 179?%, 40i*»

Vecsaules pag. valde, Bauskas apr.,
ar ša izsludina par nederīgiem, kā no-
zaudētus:

1) Latv. pasi, izd. no Vecutnuižas
pag, valdes i92a. g. sept. 6 dienā zem
te 1660 uz Rozālijas Bertuļa m. Sta-
ouliņ vārda, un

2) zirga pasi, izd. no Vecsaules pag,
v. 1920. g. 17. jūlijā zem te 4y uz
Katla Puives v. 3,9

Burtnieku pag. valde izsludina par
nederīgu, Kā nozaudētu, Latv. pasi,
izd. no šās pag. valdes 8. apr. Iy20. g.
*em te 705 uz Ellas Pētera meitas
S'etkraan v, 704

LiepSja ' 1.^T!T^pamatodamies U£ krlm
tl,Sns»i,846-852. p.p^Sf^^1) Ābrama Icika ,\ d 0S!* fcrsr '

piederies «ie j_fi£B 'ndtr, 'S*">

bija veikali Uep.VSL'ku
"'I*

2) Indriķi Vil» _ (/li *- j^
E- v„ pie*. pie Lienii,.1mern"'tov Uepiļi, KarlnP8

8 .k^l^.;pec tam izraidīti _,\ ,«* 23 Zsodliķ.58i.p.\krL»i3) Jegudu lādi Izaku i, ..l ».iT
zenbergn, 21 g.S/^*d, Lmiesta, kursM922 /Sf PiU^
luan ielā te 30, ap» _f^fi% k
(krlm. «kti te 1306 22 sriik 'W

4) Reheku Izraēla ra L. tg. v.. pieder. pe jāir?»» >i922.g.dzīv.Uep4 31^?'Xapv. az sod. 0t *9T*l»Jte 1405-22. g.).
m- P- lkaa.1

5) Georgu Jāņa d, Kraui, ,.pieder. pia Qrob%a,k»^t» ,
Liepājas ,kapi ostas' elekt ££ "';
stacija, apv. uz sod. lik sr. '»
krim. akts te 4-23 g 32' * * X

6) Domi niķu Jāna d M.iin , ,g. *, Lietam pav .tarfifr'-ULiepājā, Alejas ielā te 50 ,„,-
lik. 51. p- un581. p.p 1 d

,p,T- .«««
te 10-23. g.). VP "?(tariij,

7) Adeiheidi Dāvida ra. Frld ,
dzim. Lochovic, 67 a » 3l
Grobiņas, kurs 1922. 1 dzi» n pit
Suvorova ielā te 11 ļ*' "J; %ii,
402.,. (ktim. akts te 595^ .f- ^

8) Linu Jāņa m. Mīliet, & ,brovič, 21 g. v., pieder. pic',*„,Liepājas apr., kura 1922°« , * p
^Pajā, Maslova ielā te 23 m ,,.

llt 269. p. (krim. akts M , *
9) Ģafonu Nikolaja d.FomS'£«irt ta uzdevies, bet pec vēlāk ta£ziņām esot Pēteris Miķeļa d S!'

37 g. v„ vidēji auSumi I60 "cm ļnlem matiem, pelēkām acīm, pltd ? tDaagavpBi; ar gpriedasiu no 27. aS,1^21. g. par zldcibu notlejāts « 3!nešiem cietuma un 28. jūniji 1921pie malkas ciršanas Gaviezes meS «

te'^ fg)" iZbŠd2iS m'^
10) Janksm Šlauraa d. Zaķu , 43.»ebieja, Lietavas pilsoni, pēc Mirt»

šanās maiznieks, mazs ungunii tu
mugurā, iesarkana seju, gaisiun muiea
kurS 192ž. g. dzīv. Liepājā, m
ielā te 11, no kurienes pārgājis uz Lie-
tavu, apv. uz sod. lik, 610. p, fy_
akts te 3-23. g).

Katram, kacs zināma meklējamo pa-
sonu, vai viņam piederoša mania am-
šanās vieta, jāpaziņo par to mietii»
nēsim, vai tuvāKai policijas ie6tādei.

Liepājā, 16. aprili 1923. g,
Miertiesnesis J. Ziemelis.

Sektelara v. i. Ž. Graaoia

Rigas jūrmalas pol pr-Kt
izsludina par nederīgu iioziudēiu apl,
izd. 17. nov. 1919. g, no Rigfls ņ
aps. pr-ka zem te 1745 nz KiiJiTh-
dota Jēkabs d. Aletoim v. 21*1

Rigas jūi/maias pol. pr-ki
izsludina par nederigieat sekota»
zaudētus dokumentus uz EdMid'J»«
d. Akmeņa vārda:

1) apliecību, izd. no Maliea«i M
koni. zem te 501, un 2) apliec, umt ļ
no Cēsa pīts. un apkaimes komand.
zemte__35. J_l

Sralifēnas poUciias prieHšnlekJ
izsludina par nederīgu, ka pieteiktu ļt

nozudušu, kafa Kl. apliecību _ zea

te 18d47, izd. no 6. Rīgas Mjo, P""
km-ra 15. martā 192i. g. "i ««*""
Jāņa d. Stūrmaņa vārda.

Rigas jūrmalas pol. p^
izsludina par nederīga nozaudētu ii

apliecību, izd. 192i. g. no 8«« *
apsaidz. pr-ka zem te 9063 ui. ij*
līdz turpm. rik. k.r. ūziffl. I*»'
Jēkaba Augusta d. Vmkmanaj^^-

Rīsos jarnuuas poiicuas pr»
iumauu- pir nederīgu , **«*^
iekšzemes Latv. pasi, m- u
zem te 2180 uz Arvedf. ri.e*
Pērkoņa vži^_-_______-——ļj"

līšus' niiBB policijas pr ^-
izsludina par nederīgu n-»» 1"1'10,^ .
Latv. pasif izd. SloiS, «»»

Manja^ņijE. VssstfflMJ^ -

1JBĪ1[IB"1BB0II«5
izsludina par ^ņ&ļJļvM1
Kara kl. apiiec, izd.1»^»- litt!-
apr. aps. pr-ka «em .-*^v «d'. '
vistaMāruņa Jaņa^Vcdes va

Ittusavpiis P*"^
oaladUia »u ""^īSV"
M 8-87, izd. no .,^ f7wp f
uz Manjas Zavadskij vārda, >

teikta ka nozaudēta. ——~-~~"^

0ūUgflVPiiS V&ļM*
izsIudina par ņeW *« .,-
par iesniegtu pavatatn-ec. j

Daugavpils ?^%w M
Derg vārda, m» v

zaudētu. ——^Tmuf*-©auaaifP"* *?Ļ *mudina P-fJ^uVjfS
te 11884, izdou no »

^
w

Z Zasa Kop ēj» * ^

pieteikta par nouodeto.
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