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Sludinājumu maksa:
?) tiešo slidinājām* līdz 30 vien*

slejīgām rindiņām 3 lat. 60 saat.
par katra tālāku rindiņu . . — . 12 .

b) citām iestādēm nn amata per-
sonām pat katru vienslejīgu
rindiņu — . 16 .

e) privātiem pat katra vienslejīgu
rindiņa — . 20 .

KUs Man! m piliet,
Apstiprina,

saziņa ar finansu ministri.
1923. g 25. aprīlī.

Zemkopības ministrs
E.Bauers.

Noteikumi
nodemlecibSm, ku^s ražo eksporta

sviestu
(p»b!icfti «Valdības Vēstneša «_ 1922._ g.
250. numurā) tiek papildināti ar šādu

punktu:
12, Visām modernlecībām periodiski

jāiesūta lauksaimniecības departamentam
osas par savu darbību pēc departa-
menta izstrādātas iotmas nn gada
beigās — darbības gada pārskati.

Departamenta direktors
V. Skubini.

Sviesta kontroles vadītājs
Fr. Neilands.

Apstiprinu,
saziņā ar finansu ministri,

1923. g. 25. aprilī.
Zemkopības ministrs E. Bauers.

Noteikumi

*ekssortsviesta novērtēšanu, Iz
««Iešanu, apzīmēšanu un izlaišanu

uz ārzemēm
Maketi .Valdības Vēstneša" 1922. g.
«•• numura ) tiek grozīti un papildināti

sadā kasta:
P iezīme: pie I. punkta. Līdz

Kontroles telpu iekārtošanai sviestu
, "ov_ ēltē eksportieru reģistiētās nolik-

tavas, kurām jābūt tīrām, glītām,
sausām un aukstām, labi piemērotām
sviesta uzglabāšanai un novērtēšanai.

8akts 8. Lauksaimniecības departa-

srhH *brāVnovērtējuma, resp.
«oitrazas komitejas ekspertīzes unlabora torijas atsauksmes pamata

iedala sviesta trijās kategorijā», pie
kam:

a) pirmā kategorijā ietilpst
sviests, kurš dabūjis no 11,1 Hdz

» 15,0_punktiem, ir dabīgs un nesatur
vairāk ka 16°/o ūdens;

b) otra kategorija ietilpst sviests,
kurš dabūjis no 7,1 līdz 11,0 punk-
tiem, ir dabīgs un nesatur vairāk par
16°/e ūdena;

c) treša kategorij aietilpstsviests,
kurš vai nu: !) dabūjis mazāk par
7 punktiem; 2) nav dabīgs; 3)«atar
vairāk par 16°/o ūdeņa.

Punkts 11. Muitas iestādes drīkst pie-
ņemt un izlaist nz ārzemēm tikai
sviestu ar lauksaimniecības departa-
menta apliecībām un apzīmētu ar
norādītām konirolmarkām, pie kam
kā pirmās, tā otrās kategorijas sviests
brīvs no izvedmuitas.

Departameata direktors
V. Skubiņš.

Sviesta kontroles vadtajs
F r. N e i 1 a n d s.

Maksātājiem par ziņu.
Beidzamā laika novērots, ka dažas iestādes un amata personas as privātie,

,i.rnt savus maksājumus Valsts tipogrāfijai, iesūta nevis nandu, bet dažādas
kas, it seviS^

2imoSu markas » kuas tipogrāfija nevar izlietot.

Ar šo tiek ziņots, ka uz priekšu tipogrāfija nekādus maksājumus rsarkās
pieņerns, bet sūtīs pēdējās atpakaļ visos gadījumos, neizpildot maksātāja pasūtījums?.

lustru kabineta sēde 1923. gads

28. aprilī. _
Mar šrutu saraksts arestēto pārvadāšanai

pa dzelzsceļiem.
Noteikum i moderniecībam, kuras ražo

eksportsviestu.
Noteikumi par eksportsviesta novērtē

jauti, izmeklēšanu, apzīmēšanu un
izlaišanu uz ārzemēm.

Mitis hstfl&i pgsipisml
Paziņojums.

Zemkopības ministrijas zemju depar-
taments, pamatojoties uz likuma par ne-
kustamu īpašuma koroborēšanu sakarā
ar agrārās reformas likuma 1. ua 2. pan-
tiem, izsludina sekošos sarakstos ievie-
totos nekustamus īpašumus par atsavi-
nātiem uz agrārās reformas likuma pa-
mata un ieskaitītiem valsts zemes fonda.

Atsavināto zemjubljalo īpašnieku tie-
sības uz neatsavinātām daļām un rup-
niecības iestādēm, kā jaa arī iegūto, bet
zemes grāmatas vēl neierakstīto neku-
stamu īpašuma ieguvēja tiesības, — ne-
tiek aizkārtas. Mēneša laika, skaitot no
sarakstu izsludināšanas dienas ieintere-
sētām personām ir tiesība iesniegt sū-
dzības par sarakstos minēto nekustamo
īpašamu pretlikumīgu ieskaitīšanu valsts
zemes fondā.

Ja bijušiem zemju īpašniekiem jau
iepriekš ziņots zemkopības ministrijas
lēmums par šo īpašumu ieskaitīšana
fondā, tad pārsūdzības termiņš skaitāms
no paziņošanas dienas. (1922. g. 5. ok-
tobra noteikumi par sūdzība iesniegša-
nas kārtību ub laikn senāta administra-
tīvam departamentam.)

Valsts jemes fondā Ieskaitīto nekustamo īpašumu saraksts Nr. 1.

\* Zemes gri. Atsavināto nekustamo
,5 «Mta nodaļa Nekuslamo īpašumu jpaSnmu bijušo īpašnieku
|S nosaukumi nn Aprinķte- Pagasts. uivātds, vārds un tēva

'eģistia }£)«.
nosau u

vārds.

Ven tspils.
Kuldī gas

" 2® Kuldīgas Raņķu Allažu muiža. Hans, Vilhelms Ni-
n KOJ3 J8 Oc

248 Niedras maiža. Brederichs, Silvio
» Kārļa d.
4 2372 Savenieka muiža. Bonitcs, Voldemārs
* " Kārļa d.

* . .vMa« ap» »* g£ļS,J*£
c Bēr.

2?2 , Deksnes muiža ar Meiļers, Vilhelms
pievienotiemnekāst. Verners,Teodora d.
īpašumiem: «Peri-
ni" , .Šnideļi",zemes
gabals no Zaņas
muižas.

,« . Zemes gra-
&« matu nodalu . . .. _
&« . . Apriņķis. Pagasts.
g™ nosaukumi un
^ reģistru NsJ*

Ventspils-
Kuldīgas

6. 224 Kuldīgas Ivandes

7- 300

8. 260 . Karmales
9. 284

10. 238 ā

11. 247

12. 371
13. 261 Kuldīgas Kurmāles

14. 271

15. 235 , Karsišu

16. 5865

17. 227 » Gaiķu-
Satiķa

18. 249

19. 4846

20. 5572

21. 4843

22. 4845 Kaidigas. Gaiķu-
Satiķu

23. 267

24. 286

Nekustamo īpašumu -

nosaukums.

Lielivandes muiža
ar pievienotiem ne-
kust, īpašumiem:
„Poriņi" no Deks-
nes" muižas.
Mazivandes muiža.

Eķupes muiža.
Kaltiķu muiža.

Kurmāles muiža ar
pievienotiem nekust,
īpašumiem zemes
gab. no Kuldīgas
Kalna muižas, ze-
mes gab. no Apses
mājām.
Ernsta muiža.

Lauka maiža.
Pelču muiža ar pie-
vien. nekāst. īpa-
šumiem ; 2 pļavas
gab. zemes gab.
no Kuldīgas Kalna
muižas zemes gab.
.Damst" no Kur-
māles muižas Sloka
mājām un zemes
gab. no Kuldīgas
pilsētas.
Taurkalnu muiža.

Brazides maiža.

Evarša pusm.

Gaiķu un Mažciema
muiža ar pievieno-
tiem nekust. īpašu-
miem-aramas zemes
gab. no Keļķu
mājām.
Lielsatiķa maiža
an Zebra pusm.

Zemes gabals Sni-
ķeru mājas.

Zubru pusmuiža ar
Gertnershof, Satiķu,
Skoliņu un Buniķu
mājām.
Mušmuižas mājas.

Lozes mājas.

Vikstrautes muiža ar
pievienotiem nekust,
īpašumiem: meža
gab. no Saldus meža
novada un Saldas
muižas, Elles pļava
no Saldas Kalna
muižas.
Vecsatiķu muiža.

Atsavināto nekustamo
lašumu bijušo īpašnieku
uzvārds, vārds un tēva

vārds.

Heikings, Edgars
Eduarda d.

Beticher, Evelina
Heinricha m., dz.
Bēr.

Brigens, Leo Žaņad.
Heiking,Ervins Edu-
arda d.

Brederichs, Silvio
Kārļa d.

Šveicers, Eugenijs
Fridricha d.

Ulichs, Kārlis.
Heikings, Ervins
Eduarda d.

Lindvards, Persijs
Voldemāra d. un
Lindvart, Alise AI-
ionsa m.
Firks, Fridrichs
Otto d.
Baldiņš, Matīss Pē-
tera d.
Medems, Kārlis-Er-
nests- Jānis Firksa d.

Kori, Marija Ro-
berta m. dz. Goor
un Goors, Leons
Roberta d.
Korf, Marija Ro-
berta m. dz. Goor
nn Goors, Leons
Roberta d.
Strombergs,Lionels,
Lionela d.

Korf, Marija Ro-
berta m. dz. Goor
un Goors, Leons
Roberta d.
Korf i Marija Roberta
meita, dz. Goor.
Nitcs, Gugo Gu-
stava d.

Rennes Vilhelma
mantinieki: l)Erichs
Vilhelms-Rūdolfs an
2) Herberts - Otto,
Vilhelma d. Reane
an Elizabete -Eliza
nn Virgfnija-Izabela-
Ženija, Vilhelma
meita Renne.



,g . Zemes grā-
*| matu nodaļu A rf ķjs p tļļ_
g [ļ* nosaukumi un
* reģistru N°Nš.

Ventspils-
Kuldīgas

25. 255 Gaiķa Rendas.
Satika

26. 259 „

27. 266

28. 256 , Planices.

29. 230

30. 243 , Brocēnu.

31. 226 Kuldīgas Brocēnu

32. 975

33. 267

34. 270 , Zvārdes

35. 280 . „

36. 240

37. 299

38. 294 . Padures

39. 314 , »

40. 293
^

»

41. 825

42. 231

43. 276

44. 253 Kuldīgas Padures

45. 274

46. 268

47. 296

48. 252 , Turla/as

49. 279

50. 229

51. 2052

52. 281 . Ezeres p.

53. 236 Kuldīgas Lutriņu

Nekustamo īpašumu .

nosaukums.

Grauzdupes un Pa-
degas muiža.
Mazrendas muiža.

Ozolu muiža.

Jāteles muiža ar
piev. nekust. īpaš.
pļavas gabals no
Dižķīšu mājām.
Planices muiža ar
piev. nekust. īpaš.
zemes gabals no
Jaunarāju mājām.
Kauiaču muiža ar
pievien.nekust. īpaš.
8. zemes gab, no
Saldus muižas, Liel-
cieceres un Saldus
mežniecības.
Saldus-Kalna muiža
ar piev. nek. īpaš.
2 zemes gab. no
Norkalna mājām.
Piegriezums pie Ap-
senieku mājām.
EUes pļava pie Vik-
strautes muižas.
Kerkliņu muiža.

Klenču muiža ar
piev. nekust. īpaš.
zemes gab. noVec-
zvārdes, Kursīšu m.
Striķu muiža ar pie-
vien. nekust. īpa-
šumiem: zemes gab.
no Esenieka mājām,
Pļavas gab. no
Saldus māc. muižas,
zemes gab. noVec-
zvārdes, Kursišu,
Saldus an citām
muižām, zemes gab.
no Saldas meža
novada.
Veczvārdes maiža.

Kimales un Vega
maiža.
Zaļās dzirnavas.

Krāču , muiža.

Meža maiža.

Maņģenes muiža.

Nabes muiža.

Padures muiža ar
piev. nekust. īpaš.
zemes gab. no Dek-
ānes muižas, zemes
gab. no Vagas mui-
žas.
Virkas muiža.

Veckuldīgas muiža.

Zīļu muiža ar piev.
?ekust. īpaš. zemes
gab. „Ziļi" no Na-
bes muižas.
Kandu un Libiņa
maiža.
Platgales muiža.

VUgāles muiža ar
pievien. nekust. īpa-
šumu zemes gab.
no Zaļās muižas.

2 zemes gab. .Rūsē"
an .Neimanshof.
Lielezeres maiža.

LatriņuJaunā muiža.

Atsavināto nekustamo
pašumu bijušo īpašnieku

uzvārds, vārds un tēva
vārds.

Rādens, Maksimil-
jans Teodora d.
Kuplais, Fricis Jāņa
dēls.
Brederichs, Silvio
Kārļa d.
Stempels,Arturs Ser-
geja d.

Brederichs, Silvio
Kārļa d.

Kerkovijas, Georgs
Vilhelma d.

Rekke, Fridrichs
Georga d.

Rekke, Fridrichs
Georga d.
Nitcs, Gago Gustava
dēls.
Kleists, Edgars Edu-
arda d.
Garbe, Otilija Paa-
līne, Kārļa m.

Bērs, Johans Ver-
nera d.

Palēns, Konstantīns
Konstantīna d.
Rādens, Teodors Gu-
stava d.
Brederichs, Silvio
Kārļa d.
Hans, Fridrichs
Leona d.
Harms, Voldemārs
Teodora d.
Bērs, Hans Gitners
Aleksandra d.
Karlsons, Eduards
Kārļa d.
Balfours, Alfons.

Fridensteina manti-
nieki: 1) Berta-Vil-
helmine; 2)Valters-

Hermans Voldemārs;
3)Verners-Hermans;
4) Aleksandrs-Pēte-
ris-Jalius un 5) He-
lene Vilhelmine-Ma-
rija Fridensteini.
Mencendorfs, Ema-
nuēls Aleksandrs-
Heinrichs.Heinricha
dēls.
Harms, Voldemārs
Teodora d.

Ostens-Sakens,Frid-
richs Fridricha d.
Horsts, Heinrichs,
Voldemārs Fridricha
dēls.
Drachenfeldta man-
tinieki: atraitne Mar-
gariete, dēli: Fricis,
Pēteris, Aleksandrs,
Paals Aleksandrs-
Filigos un meitas:
Marija, Klāra, Fri-
derite, Drachenfeld.
Brederichs, Silvio
Kārļa d.
Nolkens, Eduards
Aksela d.
Liven, Elizabete
Vilhelma ra.

o _ Zemes gra-
& ""tu nodaļa apriņķis. Pagasts.
2ļļģ nosaukumi un
* reģistru NsJ*.

Ventspils-
Kuldīgas

54. 124. Kuldīgas Lielrendas

55. 278 . Griķa

56. 277

57. 273 » Skrandas

58. 3573

59. 283 „ Reņģes

60. 295 „ Snēpeles

61. 264 . Sātiņu

62. 250 , Vārmas

63. 297 Kuldīgas Vārmas

64. 282 „ Pampāļu

(Turpi

Nekustamo īpašumu

nosaukums.

Lielrendas muiža.

Mandiķu muiža.

Piņķu muiža.

Pikuļu maiža.

Zeme» gab. „Dau-
biņi" .
Reņģes maiža.

Snēpeles maiža ar
piev. nekust. īpaš.
zemes gab. no Kur-
māles, Zaļās un
citam muižām, ze-
mes gab. no Kul-
dīgas latv. māc. m.
zemes gab. no Cašu
mājām, ao Trapu
mājām, no Ernesta
muižas, no Kuldīgas
meža novada, ao
Krauķu mājām, no
Trapu mājām, 2 ze-
mes gab. no Kul-
dīgas Kalna maižas.
Sesiles muiža.

Šķēdes muiža ar
piev. nekust. īpaš.
zemes gab. no Ba-
loža, no Genta, no
Kernu, no Malit, no
Vecvagaru un no
Lāča mājam.
Vārmas maiža.

Pampaļa maiža.

nāk vēl.)

dāvināto bj^

Pitoni, «i.»
",? E«»»ft

Kirr> VI
?"bbe . Latc t.
&?**:«»

Pījie,™*
FĒS*- <*
g*r>-Nolw
o,fc''i
ffiJt"**

A

Šredeis, Kristapi
Eduarda d.
Zass, Georgs %
orga d.

Osten-Sakkem Jo»
chims-Fridrichs, *fons-Hermaas Frid-
richa d.
Reiters-Nolken!,Vl»
dimirs-ErnestsGiitt
dēls.

Rīgā, 1923. g. 28. aprilī.
Zemkopības minis

Zemju departamenta direli
Mērniecības daļas vadītājs

trs E. Bauers,
:tors P, Grāvs,
; Z, Krūmiņš,

i
Pārlabojums.

„Valdības Vēstneša" 90. numura rakstā
« Saistošie noteikumi par privātu dzērienu
pārdotavu iekšējo iekārtu u. t. t." pa-
rakstā jāstāv: Netiešo nodokļu depar-
tamenta nodaļas vadītājs E. Priede
(ne: Puude).

Iecelšanas.
Rīkojums t& 19.

Atsvabinu no dienesta uz paša lūgumu Rīgas
centrālcietuma konvoju _ komandas priekšnieku
Stenderu, Krišjāni Jāņa d., skaitot no š. g.
1. maija.

Rīgā, 1923. g. 25. aprilī.
Galvenās cietuma valdes priekšnieks Vanags.

,
Rīkojums te 20.

Ieceļu pat Rīgas centrālcietuma konvoju koman-
das priekšnieku atvaļināto leitnantu Michelsonu,
Eduardu Eduarda d., skaitot no š. g. 1. maija.

Rīgā, 1923. g. 25. aprilī.
Galvenās cietuma valdes priekšnieks Vanags.

Valdības darbība.
Ministra kabineta sēde

1923. g. 28. aprilf.
1. Uzņem Latvijas pavalstniecībā 275

personas.
2. Ieceļlīdzšinējo senāta virssekretaru

Jūliju Arāju par tiesu palātas proku-
rora biedri.

3. Ieceļ līdzšinējo darba ministrijas
departamenta vicedirektora Hermani
Panga par padomnieka sūtniecībā
Maskavā.

4. Atsvabina konsula Sanghajā Edu-
ardu Z i I g a 1v i, uz paša lūgama, no
ieņemama konsula amata un pienāku-
miem pārzināt visas Latvijas konsnlarās
iestādes Ķina, Mandžurijā an atsavinā-
šanas joslā.

Rīga.
Pilsētas domes kārtēja sēde

notiks š. g. 3. maijā pulksten 6 vakari
lielā Ķēniņu ielā J* 5.

Dienas kārtība:
1. Daža nelielu gruntsgabalu pin»

šana pilsētas īpašuma ielu pap»
nāšanai.„2. Pilsētas domes 1895 gada Jļ*

bruara lēmuma revidēšaiia wm
bankas valdes algošanas lieta «i
algojama noteikšana diskonto bas»
valdes locekļiem. ,,

3. Rīgas pilsētas diskoato bankas
des pārvēlēšana. ..«..hāritt

4. Algas paaugstināšana P^JJJlielas priekšsēdētājam ua tiem »

cekļiem. _ . .\fa
5. Pilsētas 1921. gada pa«kate.;

mes revizijas komisijas *?lm

b) pārskata pieņemšana. ,

6. Rīgas pilsētas ļ^^gļi
pārskata apstiprināšana un iw» *
budžeta pieņemšana.

^
7. Rīgas pilsētas krājkases stātai»

pantu pārgrozīšana. ikšaBap*
8. Kanalizācijas nodevu lote*»

tekošo gadu. _ .balrt»
9. Nekustama īpašuma K3i? if(

j*29 (bij. Lomoaosova g'
atdošana valdibai. . # tf

10. Limbažu maizas .d"»
māju pārdošana. ^0

11. Noteikumi par nodomi »

12. Pilltaslopkautuves vk«js<
nomāšana sabiedrībai ,Ko^

13. Latvijas strādnieku «>F>

biedrības valdes ««^ji *
14. Pihētas pamatskolui »?

^
dzība skolotāju^ gosa« a,

15. Nekastama īpašam» "* ke ,»

Domes priekšsēdētāj»>*,&
Pilsētas sekretārs A. n

—



Telegramas.
(Latvijas telegraia aģentūras ārzemju telegramas.)

Londonā, 1. maija. (Reiters.)

Londonā ua visā pārejā Anglijai, maijs
pagājis mierīgi. Londonā notika pa-
rastais strādtaieku gājiens ar karogiem an

plakātiem no Temzas piekrastes uz
Haidparku.

M a d r i d ē, 1. maijā. (Reiters.) Sa-
karā ar sociālistu 1. maija svētkiem no-
tikusi sadursme starp policija un demon-
strantiem, policisti bija spiesti šaut, pie
kam nošāvēja 2 personas. Nošaats arī
kāds policijas inspektors an ievainots
1 kareivis

Romā,_ 1. maija. (Reiters.) Maija
diena pagājusi mierīgi visā Itālijā, izņe-
mot Milānu, kur komunisti mēģināja ar
vara atturēt no darba dzelzsceļniekas.
Sadursmē starpkomunistiem nn nacionālo
miliciju 2 personas nonāvētas an vairāk
ievainotas.

TMznl«NBw qq mpniiciB8

No Risas ©sžas Izgājusi kugt.
28. aprilī.

Victoria, vācu tvaikonis, 690 reģ. ton. brutto, uz
Stetini ar gabalu precēm.

Esther, vācu tvaikcnis, 499 reģ. ton. brutto, uz
Ventspili ar gabalu precēm.

Baberton, angļu tvaikonis, 2 790 reģ. ton. brutto, uz
Grar gemi.uthu ar kokiem.

Eastern Coast, Amerikas tvaikonis, 3863 reģ. ton.
brutto, uz Rēveli ar gabalu precēm.

Sclbcrg, norvēģu tvaikonis, 2727 reģ. ton. brutto,
uz Cardifu ar kokiem.

29. aprīlī.
Koholvt, vācu tvaikonis, 1414 reģ. ton. brutto, uz

Karalaučiem ar kokiem.
Klrsten, dāņu tvaikonis, 1196 reģ. ton. brutto, uz

Boni ar kokiem,
Uranus, vācu tvaikonis 726,22 reģ. ton. brutto, ua

H'raburgu ar 'gabalu precēm.
Orianda, veca tvaikojis, 1288 reģ. ton. brutto, uz

Ventspili ar gabalu precēm.

-t,p""lsmeks, ģenerālis P e n i ķ i s. Ar dzelzsceļa virsvaldi un galveno
-ā štāba ptieKsmei», s cietumu valdi saskaņots.

Maršrutu saraksts arestēto pārvadāšanai pa dzelzsceļiem
^^^^^ no 1923. g. 1. jūnija.

^^Toīoa—jdgava-Liepāja Riga atiet 10.40 min.
t

KS katru pirmdiena vilc. Ns 15
i
*' i ieoāia-Je'gava—Rīga Liepāja atiet 21.50 min.
\'katru pirmdienu vilc. Ne 4.
p \,

Djga-Madona—Vecgulbene—Alūksne Rīga atiet 15.25 min.
otrdienās — (1 reizi 2 nedēļās) vilc. jvTa 8.

t
« ) Alūksne—Vecgalbene—Madona—Rīga Alūksne atiet 20.00 min.

trešdienās — (1 reizi 2 nedēļas) vilc. Ns 5.

( Rīga—Krustpiis— Rēzekne—Daugavpils Rīga atiet 23.05 min.
„ katru trešdiena vilc. Ws 6.

*Daugavpils—Rēzekne—Krastpils—Rīga Daugaupils atiet 19.20 min.
katru ceturtdiena vilc. Nš 8.

r"

„ / Rīga—Cēsis—Valmiera—Valka . . . Rīga atiet 8.40 min.
5 katru piektdienu vilc. Ns 12.
tun

% Valka—Valmiera—Cēsis—Rīga . . .. Valka atiet 15.40 raia.
katru piektdiena vilc. Ns 11.

> ļ
Rīga—Jelgava—Tukums—Ventspils. . Rīga atiet 15.30 min.

sestdienās (1 reizi 2 nedēļās) vi!c. te 151.
3I.
m

% Ventspils—Tukums—Jelgava—RīgAajt . Ventspils atiet 0.50 min.
svētdienās (1 reizi 2 nedēļas) vilc. Ns 6.

>f Rēzekne—Ludza Rēcekne II. atiet 6.25 min.
yļ J katra otrdienu vilc*Nē 6.

>\ Ludza—Rēzekne ........Ludza atiet 21.09 min.
B \. katru otrdienu vilc. te 5.

t Liepāja—Aizpute Liepāja atiet 7 25 min.
-2 sestdienās (1 reizi 2 nedēļās) vilc. te 3.

> 1 ļ Aizpute—Liepāja ........Aizpute atiet 18.00 min.
S sestdienās (i reizi 2 nedēļās) vilc. N- 8.

Riga—Krustpiis—Daugavpils .... Rīga atiet 1820 min.
a 2 trešdienās pēc vajadzības III. maršruta vilc. Ns 4.
=! . vieta
?S Daugavpils—Krustpiis—Rīga .... Daugavpils atiet 4.25 mia.
*? B ceturtdieaās pēc vajadzības III. maršruta vilc. te 3.

vieta
? ? ??

_ ll-M—I —?—— .

Jelgava pienāk 11.57 min.
atiet 12,17 min.

vilc. te 15.
Jelgava pienāk 4.53 min.

atiet 5.15 min.
vilc. Ns 4.

Madonā pienāk 20 50 min.
atiet 20 55 mia.

vilc. te 8.

Vecgulbenepiesāk 21.50min.
viic. Ka 5.

atiet 0,50 min.
vilc. Na 7.

Krastpils pienāk 2.45 min.
atiet 300 min.

vilc. J* 6.

Rēzekne pienāk 21 58 min.
vilc. >fc 8

atiet 22.32 min.
vilc. Ns 5.

Cēsis pienāk 11.47 min.
atiet 1154 min.

vilc. te 12.
Valmiera pieaak 16.40 min.

atiet 16 53 min.
vilc. Ns 11.

Jelgava pienāk 16.52 min.
atiet 17 20 min.

vilc. te 151.

Tukums II. pienāk 4.08 min.
vilc. J* 6.

atiet 6.25 min.
vilc, J* 152.

Ludza pienāk 7.22 min.
vilc: Ni_6.

Rēzekne II. pieaak 21.56 min.
vilc. .Ns 5.

Aizpute pienāk "10.15 min.
vilc. te 3.

Liepāja pienāk 20.40 min.
vilc. Ns 8.

Krustpiis pienāk 22.26 min.
atiet 22.40 min.

viic. J* 4.
Krustpiis pienāk 6.55 mia.

atiet 7.08 min.
vilc. te 3.

ii ii ii —???—iii

Liepāja pienāk 18.45 min.
vilc. Ns 15.

Rīga pienāk 6.20 min.
vilc. te 4.

Vecgulbene pienāk 22.40 min. Alūksne pienāk 3 04 mia.
vilc. Ns 8. vilc. J* 6.

atiet 1.00 min.
_ vilc. J* 6.

Madona pienāk 2 38 min. Riga pienāk 8.35. min.
atiet 3.00 min. vilc. te 7.

vilc. Ns 7.

Rēzekne pienāk 5.58 min. Daugavpils pieaak 9.05 mia
vilc. Ns 6. vilc. Na 7.

atiet 6 35 min.
vilc. te 7.

Krustpiis pienāk 1.42 min. Rīga pienāk 6.10 min.
atiet 2,00 min. vilc. te 5.

vilc. te 5.

Valmiera pienāk 12.32 mini, Valka pienāk 13.50 mia.
atiet 12,44 min. vilc. te 12.

vilc te 12.
Cēsis pienāk 17 43 min. Rīga pienāk 20 55 mia.

atiet 17.51 mia. vilc. Ns 11.
vilc. N° 11.

Tukams II. pienāk 19.10 mia. Ventspils pienāk 23 05 min.
vilc. te 151. vilc. te 5.

atiet 19.50 min.
vilc. Na 5.

Jelgava pienāk 8 20 min. Rīga pienāk 10 32 min.
atiet 9.05 min. vilc. JNfa 152.

viic. te 152.
.(** .0

Daugavpils pienāk 1.00 min.
. vilc. te 4.

Rīga pienāk 11.10 min.
vilc. Ns 3.

? ??? ?? ??ii ???
, ._ .. —.. ? — „....... ....-.— i. i.. ?..,——. ,.„ , .. -...-.-..,,. '. ...,— ..^ . — - — - ' - -" -—. —.——— -i i .. rņr-

Piezīmes. 1. Pie pārvadāšanām pēc šī saraksta pavadu komandām un Piezīmes, 5. Arestēto pavades pēc maršruta VI. Ludza—Rēzekne un atpakaļ
arestētiem dzelzsceļš ierāda atsevišķas vagonu nodaļas vis- dod Rēzeknes kara apriņķis; pēc maršruta VII. Liepāja—-
pārējos pasažieru vilcienos. Aizpute un atpakaļ Liepājas kara apriņķis, an visos pārējos

2. Arestēto pārvadāšanai pēc III. maršruta pie attiecīgiem vilcieniem virzienos pēc maršratiem I.. II., III., IV.. V. an papildu marš-
piekabina speciālu arestēto vagonu. rata Rīgas kara apriņķa pārvalde.

3. Vilcienos, kuri maršratu sarakstā aav paredzēti,, arestēto par- 6. Rēzekne pārsūtīšanai nolemto arestēto pieņemšana un nodošana
sūtīšana nav atļauta. jāizdara stacijā Rēzekne I. Pavadīšanu no apcietinājuma vietām

4. Papildu maršruts tieši Rīga—Daugavpils tiek izlietots pastāvīgā līdz stacijai an atpakaļ izdara vietējā (Rēzeknes) kara apriņķa
III. maršruta vietā, tādos gadījumos, ksd arestētie uz an ao pārvalde.
Rēzeknes nav pārsūtāmi.

Galvena štāba satiksmes daļas priekšnieks pulkvedls-leitnants Ozols.
Satiksmes nodaļas priekšnieks, virsleitnants Bērziņš.

Māksla.
nacIemaM teatrf pirmdien A. Tim-

Jļ*. des«iit gadu jubilejas gadījuma
*»«iia pirmo reiz Kārļa Jakobsona piee-
ju drāma .Sirdsapziņa".
Jf

Jak°osoā5, kas pazīstams kā ļoti
jgp «b ievērojams liriķis, nav drāma-
JL:, Lu§as «zbuve pavisam nav dra-
ta

-'wa, notikumi saistās vāji un atrodas
ĪLTusakaīos, kādēļ arī lugas dar-
«Iri nespē J skatitāju interesi pilnā
klČ > ~~ HesP) aizraut.

fs2S zīmējami neskaidri, pabāli.
tbntā- Padziv0 jusi sieviete — maikas
Sl ^ne' ua inteliģents cilvēks-
teihi,

atkla l°t viens otram savu mī-
«Itt» i rua tik naivi un sekli, kā skoi
Cir? 6koInieci >

Biaioi? JakoDs°na luga nebūtu peļama.
S iau \rl

veikli
' valoda daiļskanīga,

ļ,l
^iuo57*hm JfP.ramas tendence stingri

moraļ"T' dibl*āta uz bargo bibeles
fctj Kpi r. Heviens Srēks nepaliek neso-
īorcēr J Pameklēts pat pie bērniem;
ari piedod. a nožēl°šanas nāk gaa

^SS? ^-
t0TS daTiiis' tagadnes dzi

tēlot i kiiae gabalā (ku lā, kā dzird,
^amS evļ!? Postāmas ģimenes
* kāda

v
+fi;dan,s pāris mistiskus ska

a,rfe Btam Čt- veidā - šim raistikas
«ata aj nala 'esibā «av nekāda tieša sa-
lek 5āra»S ama - un kopējais iespaidsHS"ts au izjaukts, svaidot skati-

tāja uzmanību no reālās dzīves skatiem
uz mistiku an atkal otrādi

Par paša izrādi nav nekas sevišķs
sakāms. Atzīmēsim tik, ka jubilārs
Timma savā loma pieradīja atkal savas
spējas. Savādi tikai likās, ka koku
fabrikas direktors, kam taču

^
tieši sakari

ar reālo darba dzīvi, pastāvīgi staigā
lakas karpēs, ko pat ministri nedara.

Jubilāram pasniedza paķes an citas
dāvanas, ka ari direktors J. Rainis to
apsveicināja, atzīmēdams viņa līdzšinējos
panākamas, kā ari paskabinādams to az
tālāku darbu skatuves māksla.

Ari lugas aatoru izsauca.
Apmeklēts, kā jau sesonas beigas, bija

tik vidēji. —J—

Nacionālais teatrs. Trešdien, 2. maijā
tautas izrādē vēlreiz Sekspira slavenais
darbs «Hamlets*. Ceturtdien, 3. maija,

pulksten 5 ?ēc pusdienas kareivju izrāde

A. Upīša komēdija .Pel dētāj a Zu-
zanna". Piektdiea, 4. maija R. Blau-
maņa „Trīnes grēki".

Kursi.
Rigu birža, 1923. gada 2, maijā

.—^i—^^—i, i i, .^^—^^^^* w^i i

i00 Latvijas ib{. J 2,—
Ameriku dolāri ..... 5,10 — 5,15
Aitgļ*. mārciņa 23.64 — 23,88
100 PiandJ» franki .... 3370-3495
100 Beļģijas ittaki .... 29,25 — 30.50
100 Sveicas franki. .... 92,12 — 93,05
100 Zviedrijas kioass . . . 132 36 —135,07
100 Korvēģiļas kronu . . . 84,25 — 88,50
100 Dāni}» kioaas .... 95,85 - 99 75
100 Holande gsidatji , . . 199,34-201,35
50000 Vācijas ssaiksa . . . 1,50—1,80
100 Somija» «aikM . . . , 13,50—14,50
100 sguBsljBi assifcaa . . . 1,47 — 1,53
Š60 Mi 50, 52,—
10000 Polijas «ESītas ... 1,65
100 Ctchcsfovaka ksesas . . 15.25 — 16.00
100 Itālijas Utu 24,55 - 25,65
Padones rb|. ...... —
10 krievs aci» &l 25,50
Zelts (Loadoni) per 1 ntei titt

selta «..? —
Krievijas sadntiaļļ^ ļ ; ; };JJ }

ptr I ifc*.
5/» neatkfli. aī»»iia 2,' 2,10
20 zelta k. «s/« Rfg. hip. biad;

P« tfrBM. ...... —
50 setta b. 8°/» Rigss pHs. ki.

biedi, ķU* cfraes .... —
100 celta b. 6«/e Rif «spiU. ki

bledr. ļdlcr tim*t ...
Zemes bankas ķ;lu jīmes . . 98

Rīgas biržas komitejas kotacijas komisijas
priekšsēdētājs A Kicir».

Zvēr. birias māklera Th. Šummere,

Redaktors: M. irons

Šim numuram 6 lapas puses.



Sili sMpisl!,
f?igas apgabali 3. civilnodaļa,
saskaņā ar civ. proc. lik. 1958. p., ai šo

„ paziņo, ka 8. mallS 1923. a- minētas
aodaļes atklātā tiesas sēdē attaisīs
an tioIrsīs 24. oktobrī 1922. g., Cēsu
pagasta, mirušā Leias-Vēķu mājas īpašn.
Jāņa Jāņa d. Berķis publisko testa "nestu.

Rīgā, 28. aprilī 1923. g. L. J* 1672
Priekisēd. v. A. V e i d n e r s.

Sekretārs A. Kalve.

I r2i-^^kT ^Palīgs II i*J f'ek3
Iļ^'na par re,,;^ *
t teiktus par zudušL'glem, i.
tmentus: kaa iffl?, «ko, V*
jno R>gas kaiT^fPlitcib

^! 7. aprilī 192lTP;5*MdiSS
^
leitn Ja9a Ja

^
^«n

***£S
i pagaidu dienēta ap&A" ^?
ļ Latv d2elzgCeļll *$***, ,^apgādības priekgni^^^es „ {U

j zem NŠ 18439. uz rto au8 19»?
[Miezīta vfiņi/"

des aitu leka J
Piltenes lec^olî TT^izsludina par nederia"„,Hpar nozaudētu , Laivij 8s

g
n ' ka P*!fi«,viņa 15. martā 1920J ļ P\' W«kļ;nz Jāņa Krista <j. Dfika *" H lļ

i. .F^^Sstaiaīir
ļ izsludma parnedeng.J^
i zemes pasi, izdota no c"-utv| IM te,
! valdes, 16. «ugus ģ imTki I»*
i "* K^pa jgaļj^p^»^! Brantu pagasta^^'
izsludina par nederīgu ka.z«rga pasi, izdotu no B!om,f

:
"^vatdes, 17. febr. 1920 ii ^". P- Krūmiņa vārtu S'"idejais īpašnieks Kārli., p ,,' ?:&*?

^JL _LL11Ui i
Daugavpils pilsētas ļrefelrf^
izsludina par n e d e r ī o „ i,,,, a
1* 2322. izdotu no D&ļvft »
prefekta, uz Konstantīni T:t^var^jcuj^piejeik^k

^ozaudēt,
[1 '

Nozaodēta mĶļ^^martā 1921. g NŠ 4566uz^HNikolaja d. »«,«,„* Wj
par nederīgu. _j T^7

Daugavpils pils.Trelēktūr?
izsludina par nederigu Lalv. pasi ]»ss»
izdotu no Daugavpils prefekta uz K|.dljas Leona m. Ambrosovaj v4
kura pieteikta, ka nozaudēja .

Daugavpils prefektūra
!i

sl
^l

nop/r. nedei'g« Latvijas P«re 4733, izdotu no Diugavpiis pieieto
uz Neienes Budrertc vārda, kurn p»
teikta, kā nozaudēta.

Rīgas apr. Madlienas poiicijas
iecirkņa priekSn eks

izsludina par nederīgu, ka rozaudēd
ksjaklansības apliecību zem J* 10113,
izdotu no 8. Daugavpils kājnieku puto:
komandiera 17. septembrī 1920. ļ a
Albfrta Teņa d. lauks v. Ji» iti?

Afufcsnīs poi. pr. izsludina pa »
derīgu, kā pazaudētu, Latv.jts iekšzeca
pasi, izdotu no Stāmerienas pag, vsīdts,
25. jūnijā 1920. g., zem Nš 99, cz Hasc
Jāņa d. Skendera vārda, 2654

Bij, Kriei'ijss tirdzm rūpniec. minisi.
jūrniec. daļas, 5. maijā 1916. g uzKii|i
Jēkara d. Spslviņa vārdu, izdota fir
braucēja stūrrarga diplomu, zem Jtflffl
jūrniecības departaments izsludina p«
zudaSu. . 2401

|

|

Itt sMi|i ieprtaniti
dažādu maksājumu piedzinēis paziņo,
ka 8. maijā 1923. g., pulksten 2 dienā.
Rīga, Šķūņu ie'.ā >fe 13; dz. 13, p ā r d o s

{vairāksolīšanā A. Svelnika un
> H. Kaufmana kustamo mantu, novērtētu
i par 546 Ist. un sastāvošu no manufaktūras

dēļ viņa 1922. g. proc. peļn. nodokļa
segšanas.

Rīgā, 30. aprilī 1923. g.
Piedzinējs A. Ozoliņš.

cits Mi. flrthn.
Eisai jūpalas policijas prieileiess,

pamatojoties uz Rīgas apr. I. iec. mier-
tiesneša lēmumu 20. aprilī š. g., zem
N* 3254, 1tf. maija i. g., pulkst, lOrītā,
Slokā, Veckauguru iela, Ozolkrogā,

pirtos wMM
deļ Marijss Marlenfeldt civilprasības
5,700 rbļ piediīšanas, Jānim Leģeram
piederošas sekošas mantas: 1 bēru ķevl.
apm. 8 g. vecu un 1 kumeļu-ķēvi, 1 g. j
vecu.

Polic prie'^šn. (paraksts).
Darbvedis (paraksts).

iiiasipialaHies. !V. itt. tiesas pristais
O. Jankovskis paziņo, ka 18. maija
1923. 8-. pulksten lO'/ a rītā, Rīga, Tod-
lebena bulvāra Nš 5. 'iz. 5, pārdos
Vija Vasara kustamo mantu, sastāvošu
no rieksta koka divana un persiešu
tepiķa, un novērtētu par 21.000 rbļ.

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

Tiesu pristavs O. Jankovskis.

Rīgas apgt.4. iec. tiesas pristavs
O. Jankovskis paziņo, ka 19. maija
1923. S., pulksten 10 ritāRīgā, 1. Kan-
davas iela Ns 5, dz. 17, p a r d o s mirušo
Nikolaja un Karoilncs Dunnike kustamo
mantu, sastāvošu no mēbelēm, bildētu,
vadmalas, drēbēm, veļa? , traukiem,
sudraba lietāks un ctt, un novērtētu par
20.492 rbļ.

izzināt sarakstu, novērtējumu, kā ari
apskatīt pārdodamo mantu, varēs pār-
došanas drenā uz vietas.

Tiesas pristavs O. Jankovskis.

Liepājas 1. iec. miertiesnesis
izbeidz sekošu persona meklēšanu:

1) Kurls Georg» d. Riege, izsludināts
.Vaid. Vēsta." Ns 250, 1922. g.

2) Rebeka Izraēla m. Rozenberg, iz-
sludināta .Vaid. Vēstn.* Nš 86, 1923. g.

Liepājā, 28 aprīlī 1923. g.
Miertiesnesis J. Ziemelis.

Sekretāra v. i 2. G r a u b i c s.

Valkas apr. 1. iec. miertiesn.
saskaņā ar savu lēmumu 27. aprilī š. g.,
meklē uz soda lik. 58i. p., I. d. pamata
apsūdzēto Korsovkas pag., Ludzas apr.,
pilsoni liju tvana d. Ivanovu dzimis
18. jūlijā 1886. g., kura tuvākas pazīmes

tiesai nav zināmas.
Visšm personām un iestādēm, kurām

ir zināma minētā Ivanova atrašanas
vieta, paziņot par to tuvākai policijai,
kurai to ais'uiēt un nogādāt manā rīcībā
Valkā.

Valkā, 27. apiilī 1923. g.
Miertiesnesis A. Līcis.

Jaunpils pagasta tiesa,
Rīgas apriņķī, pamatodamies uz savu
lēmumu 18. aprīli 1923 gada, ar šo az-
aicina m rušā Ļukanu mājas īpašnieka
Jāņa B r a n d t a mantiniekus un citas
personas, pieteikt savas tiesības uz nel.
atstāto mantojumu, sešu mēnešu
laika, sksitot no ša sludinājuma ie-
spiešanas dienas .Valdības Vēstnesī".

Pēc šī termiņa notecēšanas pieteiktas
tiesības netiks ievērotas".

Priekšsēdētājs P. Bluķis.
Darbvedis P. Kiooers.

^jaaa apgabait 3. civilnodaj»,
m'iaņi ai civ. proc. Hk. 195a. p. m loy ts*ņo, ka 8. maija 1923. g. rotaļās
' p «?ii|as atklātā tie*£S sēdē attaisīs

an - .'asīs 4. jūnijā 1921. g., Rīgā,
TOrušS Bīriņu pagastā .Kraļļu majss
īpaši.-ieka Jāņa Jāņa dēla LasmaņB
publisko testamentu.

3igg, 28 aprilī 1923. g. L. J* 1710
Priekšsēd. v. A. V e i d n e r s.

Sekretārs A. Kalve.

Saskaņā ar ļ
Liepājas apgabaltiesas

26.apriļa š.g. lēmuma, ir izbeidzama
Marijas Anša m. Malcevas, dzim.
Strāgis meklēšana, kura tika meklēta uz
Liepājas apgabaltiesas 7. apriļa 1921. g.
lēmuma pamata.

Liepājā, 28. aprilī 1923. g. J* 6561
Tiesas loceklis Zass.

Sekretārs (paraksts).

Rīg. apgabali 1. iec. ties. pristj
paziņo, ka 7. maIJS 1923. S- pulksten
11 dienā, Rīga, Kurzemes ielā J* 3b,;
dz 53, pārdos Ed. Riekstiņa kustamo
mantu, sastāvošu no dzīvokļa iekārtes,
veļas un 1.1., un novērtētu par 16.203 rbļ.

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

Rigā, 26 aprilī 1923. g.
Tiesu pristavs Vi 1 daus. šoseju tn zemesceļu valde

izdos raiļnsiii
ļ 12. maiji 1923. 8.. pulksten 11 diena,

l lfluktos torsos fiarrs
' 2500 kub. mtr, akmeņu piegādāšanu pie
i Praviņmuižas akmeņu «kūpinātavas,
Tukuma apriņķī.

Drošības nauda Ls 2000.—
un 3C00 fub. mtr. akmeņu piegādāšanu
uz Rīgas—Jelgavas šosejas 7., 11., 12.,
17., 19., 21. un 22. klm.

Drošības nsuda Ls 4000.—
| Tuvākas ziņas valdē, Gogcļa ielā Ni 3,

ist. 403, ikdienas no pikst. 10—14.

Rīgas apriņķa Mita pol. kditii
pilttitta

d«rfl z'naait, ka iecirkni atrodas 1920. g.
4. septembri —

zagļiem atņemtas
sekošas mantas:

lietotas ādas sakas ar slejam, sedulka,
lietots brezents un knrvits ar sīkām
mazvērtīgām mantām.

Uzaicinu īpašniekus pieteikties viena
mēneša laikā, skaitot no 25. apriļa
1923. 8., pretējā gadījumā mantas
pārdos valrfiksollsanS.

Iec. priekšnieks L e g z d i ņ š.
Daibvedis (pgraksts).

htilielB ministrijas MnaM
izsludina mutiskus un rakstiskus

TORGUS
12. maija i. g., pnlkst. 10 no rīta, (sa-
skaņa ar noteikumiem par valsts uzņē-

mumiera un piegādājumiem)
par būvremonta darbiem semi-
nāra ēkā, Āgenskalnā, I. Alto-
novas ielā Ne 6, kppsumā par

apm. 40.000 latu.
Pieteikšanās uz torgiem, ar attiecīgu

zīmognodokli, iesniedzama slēgtās ap-
loksnēs līdz 12. maijam i a., pulkst.
10 rītā buvvalde, istabā Ns 150, klāt

pieliekot 40C0 lati drošības naudas.
Torgi bus gal'gi.
Ar daibu «prakstiem un noteikumiem

var iepazīties būvvaldē sākot no 3. māja
š. g. ikdienas no pulkst. 10—2 dienā.

2 BSvvJlrie.

3. Jelgavas ijnig sollis
izdos caur mutiskiem torsiem

i'iiilepiļis
piegādāšanu pulka tekoSām
vajadzībām par laiku no 15. maija
līdz 1. septembrim 1923. g..

i pnslsam 1650 pudu.
Torgi notiks Jelgsvā, pulka štābā uz

Dambja, 1923. g. 7. maija, pulkstea 10.
Gaļas kondiciias un uzņēmuma no-

teikumus var lasīt ikdienas no pulksten
9 līdz 15, pulka Staba saimniecības daļā.

Atrasta
rokas sprādze ar cimdiem, pieprasāmi
Bērzu ielā >S 15, dz. 9, no pl 7—8 vak.

Liepājas Aulzputes
dzelzscefa sabf edr. valde ļ
caur šo paziņo, ka uz 28. aprīli 1923. g.
sasauktā kārtīgā generalsapulce akciju
nepieteikšanas dēļ nevar tikt noturēta,
kādēļ tiek noteikta

otra kaijā ienlsapie
uz 12. maiju 1923. g., pulkst, 12 diena
valdes telpās, Liepājā, Preču iela M» 2,

ar to p>šu dienas kārtību.
Akcijas tiek pieņemtas valdē līdz

5, maijam, un pilnvaras līdz 9.maijam ;
katru dienu, izņemot svētdienas un svētku
dienas no pikst. 10—1. ļ
_J Valde.

Latvijas spticijas akciju sabiedriba

«GERHARDS & Wl,ļ
ar šopaziņo akcionāru k. k, ka 30. maijā
1923. g., pulksten 5 dienā, valdes telpās,
Rīgā, Vaļņu ielā Nš 1, sasauc

feāitēfu pilu attin sapii.
Dienas kārtī" :

1. 1922. g. darbības pārskats.
2. Valdes un revīzijas komisijas ziņojums, ļ
3. 1923. g budžets un darbības plan*.
4. Vēlēšsnas. ļ
5. D.'žādi jautājumi.

Rigā, 30. aprilī 1923 g. Valde.

Elejas policijas priekšnieks
izsludina par nederīgiem sekošusI
nozaudētus dokumentus: !) aizsargu!
t;od,t]as dalībnieka apliecības dublikātu!
zem M 261, izdotu 19. febr. 1923. g.
no Jelgavas apriņķa priekšnieka, un|
ieroču apliecību zem Nš 56, izdotu no]
Jtlgavas pilsētas prefekta; abi augša!
mir.ētie dokumenti uz Jāņa Jēkaba dēla!
Sžūrits vārda. N> 1276 j

HitatB apr. laeksaiiiiete iir.
Jrasis" icrāj-alzdovn saitt

s sauc otros Vassras svētkos. 21. me'iS
1923. g., pulksten 11 dienā, Eglainē,

pašas namā,

pilnu biedru sapulci,
ar Šādu dienas kārtību:

1 Sapulces darbinieku vēlēšanas.
2. Ziņojums par sabiedrības stāvokli.
3. Sabiedrības nosaukuma pārgrozīšana.
4. Jaunu statūtu piege-sšana un pār-

reģistrēšana.
5. Paju lieluma noteikšana.
6. Valdes, padomes un revizijas locekļu

veiēšanas.
7. Budžets 1923. gadam.
8. Dažādi jautājumi un priekšlikumi.

Ja minētā dienā un stundā neierastos
statūtos paredzētais biedru skaits, tad
taī pašā dienā pulksten 1, notiks

otrreizēja sapulce,
kurs būs pilntiesīga pie katra ieodušos
biedra skaila (Sk?,t. Valdības Vēstnesī
N2 236, no 19. oktobra 1922. g.).

2 Valde.

Vares&rokas pagasta valde
izs'.udina par nederīgu, kā nozaudētu,
kara klausības apliecību, izdotu no Jaun-
jelgavas apriņķa pieņemšanas komisijas
12. rovembrī 1919. g. zem Ns 306, uz
Kārļa Reiņs d. Cīruļa vārda. N> 498

OsOiias pagasta vaide, Daugavpils
ipnnķī, izsludina par nederīgu šīs pa-
gasta valdes Donarans Tadeusa d.
Prikņa 20. aug. 1920. g., zem NŠ801,
izdotu zirga pasi, kura pieteikta par
n zaudētu. Ns 1914

Smilteass pagasta valde izsludina
par nederigu nozaudēto zir^a pai i, iz-
dotu no Smiltenes pagasta valdes
29. janvārī 1920._g., zem Ns 533, uz
Jāņa 2ukura vārdu.

Smiltenes pagasta vaide izsludina
par nederīgu Dava Blikmaņa nozaudēto
zirga pasi, izdotu no Smiltenes pagasta
valdes 26. jūnijā 1920. g., zem M» 335.

Demenes pagasta vaide, Ilūkstes
apriņķī izsludina par nozaudētu un tam-
dēļ nederīgu, zirgu pasi, izdotu no
Demenes pag. valdes 2. maijā 192!. g.,
ar J* 184, pilsones Pavēlas Radase-
v 1č a s v.

Bornsmindes pag. valde izsludina
pa; nederīgiem sekošos nozaudētos
dokumentus:

1) Latv. pasi, izdotu no Rīgas IX polic.
iec. priekšn., zem Ns 106092, 21. febr.
1920 g. uz Augusta Dakava vārdu.

2) Latv. pasi, izdotu no Rīgas pre-
fektūras, zem Ns 148246, uz Tusneldas
K r a u k 1 e vārdu.

3) Zirga pasi, izdotu no Bornsmindes
pag. valdes, zem Ns 399, 10 februāri
1921. g. uz Juta Strauta vārdu.

Sunākstes pag valde ar šo izsludina
par nederīgu nozaudē o atvaļinājuma
apliecība, izdots 11. februāri 1921. g.,
zem Ns 1531, no bruņoto vilcienu divi-
ziona uz Eduarda Jura d. C i m m e i -
maņa vārda.

mrnmzff^ f
pase, uz Miķeja Mārtiņa a. Gult*£
izdota 18. jur-jā 1921. g, zem H 2M

no Saldas pils, pol- priekšn ieka^.,

Jaunjelgavas apr. pr. pal I. iet
sludina par nederīgu pasi, tt«

Jēkabmīesta pils. pol. pr., 5. api;. 1»".
I zem Ns 3192, uz Jēkaba Jēkaba d.

i Grantlņa vārda. _______
™~

Valles pag. valde izsludina \
derīga, ka nozaudētu, zirga pasi, ™»
no Liezeres pag. valdes 1920. g-
zem M 53, uz Friča PrUdes «.

min. pases mraksts par zirga P<
Jāņa Bērtula d. Lt__ijpa_mļ:—-

Aizputes apr. priekšn. pal ^;::;
izsludina par nederīgu noaude u.

iekšzemes pasi M 136, -z^u no^
pag. valdes 6. april. 1920. g. «

Jāņa d. Bredoyska_yardj; «LS

Aizputes apr. apriekšn. pslj| *
izsludina par «edenga noance^

^
iekšzemes pasi, zem

^^01Vaiņodes pag. valdes 26. m«rts

uz Maružas Klāva «• «*"£ 5&.
lAndul vārda. '—rTM
"Veicas pag. «frjļgi
nozaudētu un tamdēļ nedCT8

pasi, izdotu no Mēdzūlas £«? , t

5. mariā :920. g. zem ^ ^U
0__a_JWi__«L«™i- -7— t

Zeltiņu pag. valde *,!?Qi&
par nederīgu zirga pasMzdf^ge
pag. valdes, zem J* 1"»^
mes varda___ ,— T^ķi^

Ilzene pas-vfide « w , - ???
kā nozaudētu Utv.jss «W k*
izd. 20. okt 1920 g., «" ,3b t»
OaHfenes pag. valdes, uz fl

d. Vimbas vārda_ -—r^Ti»
' Uma6£» P» ft1;%
nederīgu Utvijas p«,' stje|ie ,
1920 g., zem J* ^«o

^^^vnlde». uz A»reda__t£E
-^

Hatfo****1.**
Treidle». 2. **£?"

tautas izr flde-

Jlaif**** ,

Ceturtdien.3.»»f.P^"
ka,civiB S *nfl^

IPeldētāja2**»

Tukuma apriņķa priekšnieka
palīgs II. iecirkni

izsludina par nederīgu ka nozaudētu
par zudušu kara klausības apliecību, iz
dotu no Tukuma Talsu kara apriņķa
pneKšnieka, 7. febrnarl 1920. g., Ns 9/2,
az Kriša Eižena Jafa d. Plinca vārda.

Piltenes lec pol. pr. izsludina par
nozaudētu iekšzemes pasi, izd. no Pil-
tenes pol. pr., 3. jūnijā 1920. g., zem
>fe 329, uz Jēkaba Edas d. Kirklln v.

Daugavpils prefektūra izsludina par
nedeugu Latvijas pasi zem Ns 11403,
izd. no Daugav oils pref., uz Ettas Libasļ
Joseļa m. Taksjak vārda, kora pieteikta

ka nozaudēta. ļ

Aht. subiedr. MT
uz 9. maiju 1923. g„ nclktā

vispār, sapulce
notiks ne 9., bet

15. maiji 1923. g@dā,
pulksten 5 pēc pusd., Strēlnieku ielā

N» la, dz. 5.
Dienas kārtība:

1. Vaidēs paziņojums.
2. Teātra būves izdevumu pārskata

apstiprināšana.
3. Akciļu kapitāla paiielināšam un jaunu

akciju izlaišanas noteikumi.
4. Tekoši darbi.

Rīgi, 27. aprilī 19?3. g Valde.
Jelgavas apriņķa pfiekin, pailgs

ii Iecirkni, izsludina par nederīgu
nozaudētu karaklausības apliecību, izdotu
192i. gadā 26. martā zem Ns 4944, noJelgavas- Bauskas (apr.) kara apr. pr-ka
uz Jūlija Anša d Reinberga vārda '

Iespiests valsu» tipogrāfija.

Rīgas apriņķa valsts zemju
i. rajona pārzinis

dara zināmu, ka

Domas nauda par 1922.123.124.ialm-
I BieclDas gadiem
, par Snmpetera, Anniņu,Zolitudes, Sieriņa,
ļ Svarca, Mazdammes un Vejzaķsalas
) muižas gruntsgabaliem, rēķinot 0,5 sant.
ļ par kvadr. asi _ gada, jānomaksā rajona
kancleja, Rīgā, Baznīcas ieiā Nš 10/12,

ļ sekoša kartība:
par Šampetera maiž.-is gruntsgabaliem

no 1.—!5 maijam š. g,
[par Anniņ, Zolitudes un BieriņmuiŽas

gruntsgabaiiem no 15.—31. maijam š.g,
i par Svarcmuižas gruntsgabaliem no

1.—15. jūnijam š. g. nn
t par Vejzaķsalas un Mazdammes grunts-

gabaliem no 15.—30. jūnijam.
Kas nebūs nomaksājuši līdz 30 jūnijam

š. g., tiks ņemta soda nauda l°/o apmēiā
par katru pilnu un nepilnu nokavētu

; mēnesi. Pie maksāšanas jāuzrāda vecie
ļ iīgumi ar muižu un beidzamās nomas
! maksājumu kvitēs.

Piezīme: Par Bieriņu muižas Rīgas
pils. robežās ietilpstošiem grunts-
gabaliem noma jāmaksā par 1923 /24.
saimniecības gadu. Nš 426

Rīgas apr. I. raj. vaists zemju
pārzinis (paraksta)

Jaunjelgavas apr. roiežBOlitijas ii. iet.
15. maija s. g., pulkst. 10 rītā, Neretas
muižā, pārdos vairāksolīšana

1 zirgu.
Pie solīšanas jāuzrada apliecības, ka

zirgs nepieciešams zemes apstrādāšanai
Apr. priekšnieks (paraksts).

Sekretārs Linde.

flinu tagasla padome
izdos 8. maija 1923 g., pulkstea
12 dienā — pagasta mājā,

**MĒmWu4-ki«ss.;pantatskeiasnama

būves darbus,
kamdēļ ieinteresētie uzņēmēji tiek Uz-
aicināti personīgi vai rakstiski iesniegt
savus piedāvājumus dēļ nolīgšanas.

Tuvāki paskaidrojumi pag. valdē P^e
nolīgšanas jāiemaksā 3°/o drošības nauda
no līguma sumas. 1

Priekšsēdētājs O. Bernhards.
wnmm»m*wm!MBmms^8Bmiimi

liii tilIlBlli!.
Oii ed Haosi Psastii.

Valmieras apriņķī, (2 verstes no dzelzs-
ceļa piestātnes), ir vajadzīgs

ai Sf Sa
A-sta kungi tiek lūgti pieteikties pie

DiKļi pagssta valdes līdz 10. maijam
1923. g, atzīmējot savus līguma no-
teikumus. No pagasta puses tiek dots
brīvs dzīvoklis, no 8 istabām f.r apkuri-
nāšanu, kūts, klēts nn pagraba telpas
Zes-.es kopplatība 3 pūrvietas.

Pārējie noteikumi pēc vienošanās
Dikļu pag. valdē, 26. aprilī 1923. g
te 566. Pagasta vaide.

Spsaitts mi&īsfr. h di M paīsais MiaiPdlias lodāja
izdos 8. maija 1923. g. pulkstea 11 diena.

_? «,.
^?«X «.-*a uz šo gadu, Rīnužciemā, Mangaļu pagastā.

VSlafflKSOflSāaTl al apm. 12 pūrvietas lielu bij. forta zemi,
ganībām vai siena pļaujai. Sacensība notiks Mangaļu pagasta nama. Lūgumi
dēļ pielaišanas p<e sacensības, nomaksāti ar attiecīgu umogiodokii, iesniedzami
aigšminētā dienā līdz pulksten 11, attiecīgai komisijai, Mangaļa pagasta valdes
kH Pr"*iPlā

Sacensības daUbniekiem jāiemaksā Ls 60 (trīs tūkstoši rbļ.) drošības
naudas. £

Dzelzsceļu virsvalde konkuVe^cesJ
17. maijā 1923. g. uz semafora skritulīšiem 6000 kompl.
17. , 1923. g. uz būvapkalumiem un pjederumiem.
17. , 1923. g. uz kilogramsvaru b'jmbam, čuguna.
19. . 1923. g. uz lokomotivu domkratiem ar 7,5—8 ton. celtspēju 20 gabali.
19. , 1923. ģ uz aptiekas traukiem.
23. . 1923. g. uz atiejumiem priekš krāsnīm plītīm. 1

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



* «iiiiu, UiiiiBiļa
i-Ji tin.™ laHi - rr - P- Pamata, ar Sc
« Jolii» r^V'T- aPrili *-K-
Bi'i pL(Jules) S* keda ne, dzim.
Crt?^^ Iaalibu - noslēslolēm,."?.«"«nc, par Šķistu,

%snL ldzemes ev--lu*- konsbto-
^b.?«>'" lieiā «° 12. no-
fetMii' L" gada '"ludmāt .Valdības
Pildits <W 8 reizā ar šo tiek ari iz-

Vdze rmak).
HatJffl^"^- J™*^*, caur-
?"%slii" Sll«danc, dzim. Bīiiņ,
ta;b85 SS" Pret Augustu Šikedanc par
»*za. lik 2r,aau,» pamatodamās uz
«l «H 3Sp.I--P-l-P-.,
!!'ici ik

B<"p,,|ed «:

5" vainfģu'fJJi" .Aa*U8tu Siked »"C
.'' launms!*-"«ūies, dzim- ^npranga ats tāšanā, prāvnieku
skarti lL-\ ^«•'bildētajam līdz
i*«S kV tatw jauna lau "arnep wPrasita>; laulībā dzi-
J*«»iiu ni ISļL tērnus: Cecīliju
?"a«n«i nff »P»»lml pieSķirt au-
S\ ^

™ ib.i°pSaiI fi Pras,ta J« "iz
2i Dir i'u*ato"dētājam

^»et«s
'abtt «t ņdesmit (80)

2"!n dē »f i,izdevumus' dod"
t;m* It i>Vlaika

' skai1°t noša
S- rfša»? sanas dienas- •»-
&L "S . Spaidu kar *ā. sa-
S^S BB MmB iabP"tīgi; ta.

' '' fflkt .£??iPfit ??«?< "-" aļIk 8 LV,Ja» samaksāt001 kandejas nodokļa,

Piltenes policijas pr-k*
izsludina par nederīgu, kā P-ete*»**
par nozaudētu, Latvijas iekšzemes pasi

^izd. no viņa 7. martā 1920. g. «m
Nš 668 uz Jāņa Bernharda dēla Oerer.s

vārd«. 631

ši£&8 apgabaltiesa, I. civilnod,,
ii lik. par kul. 77. p. pamata, ai 8o
ara sraama, ka iic&a 16. apnli 1823- g.,

Marijai D e d k o v, dzim. Meijer, pra-
sības lietā pret Ivanu Michaiļa deiu

D e d k o v par iasuiaas ž$iršanu a i i -
cnuguriakl nosprieda: šjirt laulību,
kas noslēgta starp Ivanu Dedkov un
Mariju And ēja m. Didkov, dzim. Meijer,

21. janvārī 1918. gadi, Krievijš.

Ja atbildētājs clv. proc. lik. 728., 73i.

?a 748. p. p. paredzēti laikā neiesniegs
iesai atsauksmi vai pārsūdzību, tav

spriedums stāsies likaeugi spēka.

Rigā, 20. aprilī 1923. g- J* 432527

Priekšsēd. b. J. Jaks tini.
Sekretāra v. Store.

no kura baudošā nabadzības tieubas

prasītāja atsvabināta.
ia atbildētājs civ. proc. ilk. 728.,

i31. «n 748. p. p. paredzēta laikā ne-
«aaiegs tiesai atsauksmi vai pār

^
:adtibu, tad sptiedaffi» stāsies iiktt.*a;g&
īpēka.

Rigā, 18. aprilī 1923. g. Ns 432498

Priekšsēdētāja b. J. J a k s t i ņS.
Sekretāra v. Stūre.

Ilgas apBisaitlisi, 3. dniniiaia.
« dv. tles. lik. 1967., 2011.—2014. an
1079. p.p. un Balt privāttiesību kop.
1451.p. pamata, uz Sofijas Goldberg
lūgumu uzaicina visas personas, kuram
Ir kaut kādas pretenzijas, strīdi vai
Ierunas pret lai tiesā 24. aprilī 1923. g.,
publicēto 10. janvārī 1917. g., Tukumā
mirušās Luizes _ Valter, dz. Rimkevič
testamentu, ka arī visas personas,
kurām ir kaut kādas tiesības uz
mirušās Luizes Valter, dzim. Rimkevič
mantojumu, vai sakarā ar šo mantojumu,
kā mantiniekiem, legatarijiem, fideiko-
misarijiem, parāddevējiem un t. t., pie-
teikt savas tiesības, pretenzijas un ie-
runas minētai tiesai seiu mēneša
laikā, skaitot no šī sludinājuma iespic-
tanas dienas .Valdības Vēstnesī'.

Ja tas min. termiņā nebūs izdarīta,
ad min. personas atzīs ka atteikušās no
erunam un zaudējušas savas tiesības,
iet testamentu pasludinās par likumīgā
spēka gājušu.

Rīgā, 26. aprilī 1923. g. Nš 1904
Priekšsēd. v. A. Blumentāls.

Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabali 3. civilnodaļa,
az civ. ties. lik. 1967., 2011.—2014. un
2079. p.p. un Balt. privāttiesību kop.
2451. p. pamata, uz Alvines Ūsiņ
lūgumu uzaicina visas personas, kurām
ir kaut kādas pretenzijas, strīdi vai ie-
runas pret šai tiesā 17. aprilī 1923. g.,
publicēto 14, janvārī 1923. g. Visiaļu
pag. miruša Aulaku mājas īpašn. Reiņa
Jura d. Jostsona testamentu, ka ari
visas personas, kurām ir kaut kādas
tiesības uz mir. Reiņa Jura d. Jostsona
mantojumu vai sakarā ar Šo mantojumu,
kā mantiniekiem, legatarijiem, fideiko-
misarijiem, parāddevējiem un 1.i., pieteikt
savas tiesības, pretenzijas un ierunas
minētai tiesai sešu mēnešu laika,
skaitot no šī sludinājuma iespiešanas
dienas .Valdības Vēstnesī".

Ja tas minētā termiņā nebūs izdarīts,
tad minētas personas atzīs kā atteikušās
10 ierunām un zaudējušas savas tiesības,
bet testamentu pasludinās par likumīgā
5pēkā gājušu.

Rīgā, 19. aprilī 1923. g. Nš 1953

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

Sīgas apgabali. 3. civilnodaļa,
iz dv. ties. Uk. 1967., 2011.—2014. m
2079. p. p. un Balt. privatties. kop.2451. p.
lamata, uz Kristīnes Jāņa m. Ozol, dz.
Tančer, lūgumu uzaicina visas per-
sonas, kurām ir kaut kādas pretenzijas,
itridi vai ierunas, pret šai tiesā 17. aprili
1923. g., publicēto 24. jūlijā 1917. g.

Valmieras pag. mir. Lielmušaiņa mājas
īpašn. Jāņi Jaņad. Tančera testamentu, kā
iri visas personas, Karam ii kaut kādas
iiesības at miruša Jāņa Jāņa d. Tančera
mantojumu vai sakarā ar šo mantojamu,
ai mantiniekiem, legatarijiem, fidei-
soKsiaarijiem, parād devējiem *.'..;., pieteikt

savas ti«sibas, pretenzijas an ierunas
v,V.ētai tiesai sein mēnešu laikā,

skaitot no n stsdinājnma iespiešanai
liānas .Valdībai Vēstnesī*.

Ja tai minētā iesātini nebūs izdarīti,
tad minētās personas aisis ka attelkaiai
io ierunām nn zaudējušas tavas tiesības,
iet testamenta paskdlsuis par lik«-
mgā spēkā gājuša.

Rīgā, 20. aprilī 1923. g. Nš 1948
Priekšsēdētāja v. D. Cimmermans.

Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabalt. 3. civilnodaļa,
uz civ. ties. lik. 1967., 2011.—2014. an
2079. p.p. un Balt. privāttiesību kop.
2451. p. pamata, uz Katrines Zelstrem,
lūgumu uzaicina visas personas, kuram
ir kaut kādas pretenzijas, strīdi vai
ierunas pret šai tiesā 17. aprilī 1923. g.,
publicēto 18. oktobri 1922. g., Rigas-
Jūrmalā, Bulduros miruša Borisa Vladi-
mira d. Zelstrema testamentu, ka ari visas
personas, kūjām ir kaut kādas tiesības
uz mirušā Borisa Vladimira d. Zelstrema
mantoj. vai sakarā ar šo mantojumu, kā
mantin., legatarijiem, iideikomisarijiem,
parāddevējiem un t. t., pieteikt savas
tiesības, pretenzijas un ierunas minētai
tiesai sešu mēneša laikā, skaitot
no šī sludinājuma iespiešanas dienas
.Valdības Vēstnesī*.

Ja tas minēta termiņā nebūs Izdarīts,
tad minētās personas atzīs kā atteikušās
no ierunām un zaudējušas savas tie-
sības, bet testamentu pasludinās par
likumīgā speķa gājušu.

Rigā, 20. aprili 1923. g. Nš 1935
Priekšsēd. v. D. Cimmermans.

Sekretārs Kalve.
v ' '

Rīgas apgabalt. 3. civilnodaļa,
a Latvijas civillik. kop. 36. p. piezīmes
pamata, ar šo paziņo vispārībai, ka

laulātie draugi Nikolajs Juliusa dSls
N o r d un Marija Pētera msita N o r d,
dzim. baroniete Toil, noslēguši savstar-
pīgo laulības līgumu pie Rīgas notāra
R. Voigta, 7. aprili 1923. g. reģistra
Nš 2185, ar kuru viņi, attiecība uz viņa
noslēgto laulību, ir atcēluši Balt. gub.
clviliiKumu 79. an turpm. p p. paredzēto
laulāto mantas kopība.

Rīgā, 26. aprili 1923. g. M 1970
Priekšsēd. v. A. Blumentals.

Sekretārs A. Kalve.

Cēsu pilsētas valde izsludina par
nederigu nozaudēto zirga pasi uz Cēsīs
dzīvojošam Saulit piederoša, no ārzemēm
caur asc. sab. Austrums pirkta zirga,
7 g, v., bēra, 2 arš., 2 vērš. augsta,
pierē balta zīme, pakaļas kreisai kājai
balts vSzits. 936

llaas ipiaiiiisi, t ffluiaii,
ii lik. par laul. 77. p. pamata, ar lo
tara zināmu, ka tiesa 16. aprilī 1923. g.,

Kirila S t a s e v i 2 a prasības (ieta pret
Martu S t a s e v i č, dzim. Tuvikene, par
laulības šķiršanu aizmuguriski no-
ipiictia: šķirt laulība, kas noslēgta
starp Kir.lu Stasevič un Martu Stasevič,
dzim. Turikene, Valkas Sidorovas pareiz-
ticīgo baznīcā 15. janvārī 1912. gadā;
prāvnieku dēlu Aleksandru, dzim. 24. sep-
tembrī 1912. gadā, atstāt tēva audzi-
nāšanā.

Ja atbildētāja civ. proc. Uk. 728., 731.
m 748. p. p. paredzētā laikā neiesniegs
sesai atsauksmi vai pārsūdzība, tad
priednms stāsies iikamiga spēkā.

Rīgā, 20. aprilī 1923. g. Nš 432526
Priekšsēdei, h. J. J a k s t i ņ i.

Sekretāra v. Stūre,

5īs personas noteiktā laikā nepateiksies,
obligācijas atzīs par samaksātām an lū-
dzējam dos tiesību prasīt hipotēkas
dzēšanu zemes grāmatā.

Rīgā, 4. aprilī 1923. g. tt 1833
Priekšsēdētāja v. A. Veidners.

Sekretārs A. Kalve.

līgas apgabaltiea. 3. civilnod-,
hj dv. tiei. lik. 2011., 2014. tui 2019. p.p.
pamata paziņo, ka pēc 23. okt. 1912. g.
rūga mirušās Seines Roctus Smueļa m.
Brandt, dzim. Levitan, ir atklāts tnan-
.ojums tin «aicina, kam fr ne. io taan-
(ojumu vai sakarā ar to tiesības, ka
mantiniekiem, legatarijiem, iideikomi-
sarijiem, Kreditoriem an t. L, pieteikt
šīs tiesības minētai tiesai sešu m ē -
n e i « laikā, skaitot no 11 sludinājuma
espie&iuaa dienas .Vaid. Vēstnesī*.

ja minētās personai savas tiesibae
augi! uzrādītā termiņā nepieteiks, tad
-,ņas aizīs kā šīs tiesības zaadejasa*

Rīgā, 25. aprili 1923. g. Ns 12

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

31gas apgabaltiesas 3. civilnod.
pamatojoties uz 1920. g. 18. marta li-
kuma par vienīgo maksāšanas iīdzēkii
an civ. proc. Uk. 2060. un 2062. p.p,
evērojot Kriša Rozentala un viņa sievas

Katrines, dzim. Steinhardt, pilnvarnieka
zv. adv. J. Dreimaņa iūgamu an savu
lēmumu 1923. g. 27. martā paziņo, ka
lūdzēji laulātie draugi Krišs un Katrīne
Rozentali uz sekošām obligācijām:

1) par 1,000 r. apstiprināta 1894. g.
i8. februāri zem Nš 117, uz nekustama
ipašuma Rīgā, 3. hip. iec. zem zemes
grāmatu reģ. Nsk1668, izd. no Kuzraa
Malaleja d. Hnļ ova par labu Origori-

jam Aitema deiam Jablckovam, kura
pārgājusi uz Hsrmani Kārļa d. Kampe,
Kā blankoceslonaru, kurš viņu ir atkal
cedējis blanko;

2) par 2,000 rbļ. apstiprinātu 1897. g.
19. novembrī zem Nš 1904, uz ta paša
nekustama ipašuma, Izd. no Semena
Vasilija d. Nikiiorova par labu Kon-
stantīnam Prokofa d. Menšikovm, kura
pārgājusi uz Hermani Kārļa d. Kampe,
kā blankoces onatu, kurš viņu ir atkal
cedējis blanko;

3) par 6,000 r. apstiprinātu 1900. g.
30. decembrī zem Ns 2069, uz ta paša
nekustama īpašuma izd. no ta paša Se-
mena Vacilijd d. Nikiiorova par labu
Viktoram Stanislnva d. Lubinskim, kura
pārgājusi uz Hermani Kārļa d. Kampe,
kā blankocesionaru, kurš viņu ir atkal

cedējis blanko;
4) par 8,000 r. apstiprinātu 1901. g'

31. maijā zem Ni 1126, uz ta paša
nekustama īpašuma izd. no ta paša Se-

mena Vasilija d. Nikiiorova par labu
Paulim Aleksandra d. Kalniņam, kufa
pārgājusi uz Hermani Kārļa d. Kampe,
kā olankocesionaru, kurš viņu ir atkal

cedējis blanko;
5) par 5,000 r., apstiprinātu 1903. g.

31. jūlijā zem Ns 1105, uz ta paša
nekustama ipašuma, izd. no ta paša Se-

mena Vasilija d. Nikiforova par labu

Ivanam Michšila dēlam Remnekam,
kura pārgājusi uz Hermani Kārļa dem

Kampe, kā olankocesionaru, kurš viņu ir

atkal cedējis blanko, — ir iemaksājusi

tiesas depozītā Ls 472,02, dēļ šo augša

min. obligāciju kapitāla un °/o°/o dze-
3

Tāpēc apgabaltiesas 3. civilnodaļa uz-

aicina visas personas, kurām būtu lie-

iibas uz augšā aprāiM. oDiigacijam, pie-

icikties tiesā viena mēnešu iaiKā, skaitot
ao dienas, kad šis sludinājums iespiests

Valdības Vēstnesi', un aizrāda, ka ja

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnod.,
sz civ. tles. lik. 1967., 2011.—2014. un
1079. p.p. un Balt. privāttiesību kop.
2451. p. pamata, uz Pētera Gadīga
lūgumu uzaicina visas personas, kurām
ir kaut kādas pretenzijas, strīdi vai ie-
runas pret šai tiesā 17. aprilī 1923. g
publicēto 28. februārī 1923. g., Rujkna
mir. Jekaterinas (Katrīnas) Antonija m,
MiEka, dzim. Oadig testamenta, kā arī
visas personas, kuram ir kaut kādas
tiesības uz mirušās Jekaterinas (Katrīnas)
Antonija m. Miška, dzim. Oadlg manto-
jumu vai sakarā ar io mantojuma, kā
mantiniekiem, legatarijiem, fideikomisa-
rijiem, parāddevējiem un t. t„ pieteikt
tavas tiesības, pretenzijas un ierunas
minētai tiesai sešu mēneša laikā,
skaitot no ši sludinājuma iespiešanas
dienas .Valdības Vēstnesī*.

Ja tas minētā termiņā nebūs izdarīts,
id minētas personas atzīs kā atteikušas

ao ierunām un zaudējušas savas tiesības,
;et testamentu pasludinās par likumīgā
?pēki gājušu.

Rīgā, 20. aprīli 1923, g. Nš 1776

Priekšsēd. v. D. Cimmermans.
Sekretārs A. Kalve.

ligas apgabalt. 3, civilnodaļa,
u clv. ties. uk. 2011.,2014. an 2019. p p.
pamata paziņoL ka pēc 24. decembrī
1898. g. miruša Kārļu pag., Jaunlauču
mājas īpašnieka Bernharda Krastioa
u atklāts mantojums ua uzaicina, &tun
ir az to mantoj., vai sakarā ar te, tiesībai
iā mantiniekiem, legatarijiem, liaetkomi-
«erijiem , kteditor. *b t. i., pieteikt iii
iiesioas iain. liesai seta mēnešu
auts, skaitot no ii siadinaj. iespies.
iieaas .Vs.'d. Vestd.*.

ia minētās personas tavas tiesības
i«£&ā atrādītā termiņā nepieteiks, tad
iļBs atzīs ka šīs tiesības zaadejasas.

Rīgā, 25. aprilī 1923. g. Nš 1978

Priekšsēdētāja v. A. Blumentals.
Sekretārs A. Kalve.

Pllsbergas pag. valde, Aizputes
apr, atsauc savu š. g. ,V. V." Ns 34.
iesp. sludin. par J. Kupinska iekšzemes
pases nozaudēšanu un izsludināšanu par
nederīgu, jo pase atrasta un skaitās at-
kal par derīga. 334

ķl MAS mm.kreditbiedr.
(Rīgā, Kaļķu iela 18).

sada pārskats par 1922. g.
* B ilance uz I. janvāri I923. g.

A k t i v s. r. K<

. 261,26950
»»' ' -ī;«. krtd 'ifbsnka .... 361,992.—
S* ISdī S paiida vērtspapīros 7.-
tf! )°J nr t vekseļiem: vienkārši 1,690,322.99
ijjdevn ffli Psolo-vekseļi 546,389.99

? «ret citām drošībām 482,533.33
Aizdevām' P't Cltiera nodrošinājumiem . . 19,588.85

^.«dei Pied«oši vērtspapīri 9,202.-
*"

d,UC
Jdli nekustams īpsšums 10,000,000—

pW'« 5 ne
158,911.13

*"?." .itivi
' iB««» 27,973.02

^.rēķini 125,000.-
ļjW!lir» re*" ļg23 fēķiBa 109,000.-
hjinnf P**

* 13,792,189.81

P a s i v s.

^S& ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' " " :: " •' iKis
Jt!f k« nekuitams ipašuma dzēšanas fonds 2,857,150.—
^a top iUli pēa pātvērtēiaaāi 3,106,587.86
SSiml: « noteiktu laikU 371,166.67
M uz nenoteiktu laiku 427,170.98

uz tekoša rēķins 1,582,486.—
,^, 1» «diskonts: bij . Krievijas valstsbanka 298,944.90
]<m privātās krediriestades . . . 58,666.66

Latvijas bankā 1,121,337.75
jjoinUBi ns Krievijas valdības 3,525.94

SrMMņ'esito procentu rēķins par noguldījumiem '..' ... 124^5 io!66
' ne«amaa»ātas procentes par pardlskontējumu 164,561.35

««ii* pasiva sumas 326,608.48
todiii niada, izmaksājamas izstajušamies biedriem 15,233.32

suucntis dividendes 18,167.54
, udokjl 4,174.49

HlM Jur 1922. g 184,721.91
13,792,189.81

Pe|ņa un zaudējumi.
Debets.

^
R. K.

Aisiksīj"*»*! tuieas 14.75
iumkiitii procentts 174,742.09
ītliali izdevumi 1,078,218.98
Piļlļi par 1922. g . . 184,721.91

1,437,697.73

'Kredīts.
Ntiaaimti procenti par noguldījumiem 294.68
Noguldījumi uz tekoša rēķina 1,934.87
Nesaņemtas dividendes 889.33
Atmaksāti norakstījumi (parādi) 79,562.41
Nekust, ipašuma tīrs iefākums . . 553,868.55

jMtiaiju »ro«entos un dažād. peļņa . . 801,147.89

1,437,697.73

. ~
Valde.

~

Latvijas komercbankai
Centrāle: Sķuņu ielā 15. Nodaļa Liepājā, Lielā ielā 15.

Bilance uz 1. aprisi 1923. gada.
?^ami.lHl.11 m ' _ ^

Rēķinu nosaukumi. Centrāle.
LiePļKop ā- nodaļa. r '

A k t i v s.

Tvif^. .=1. 1- * u ,- 2,054,873 40 92,539 50 2,147,418; 90Tekošs reķ. Latv. banka 295,341- 26,261- 321602i-
n[fu!!-?ļ",. 46.888 80 258,436 74 305 325154
n ^

et

' l
CkSe ' , 10.587,402- 1,950,670 - 12,538,072 -Dskont veks. piekaresp. _ L ' 118 «04- 118 304-

lnwl^ iv
VekSe,

H t « 173,536 50 - - 173 536:50lnkaso veķs. un dokumenti 3,372 91 lļsO 100,120- 3,473,03180Inkaso veks. un dok. p. koresp. 718,55710 — - 718,557 10.Un call' pret precēm un precu doku-
inentiI <;, 7,637,12l|90 158,335 70 7,794,457 60

.On call* pret veks. ua vertspap. 979,870!- 820,50220 1,806.372'20
Korespondenti noatr» . 299,065ļ70 88,557 50 387,623 20Korespondenti loro 7,427,022140 620,763 — 8,047,785 40Lifpajas nodaļa 1,907,103 45 — — 1,907,103 45
Tekoši izdevumi 838,125 20 177,948- 1,016,073 20
Atmaksājami izdevumi 53,493 - 296— 53,789 —

36,391,312 25 4,418,733 64 40,810.045 89

P a s i v s.
Akciju kapitāls 15,000,000 — — — 15,000,000 —
Rezerves kapitāls 120,390— — — 120,390 —
Tekoši rēķ. un noguldījumi 8,308,236 10 1,»56,532 34 10,164,768 44
Speciāls tek. reķ. pret veka. Lstvijas

bankā 621,468 - — — 621,468 —
Rediskonteti vekseļi 2,479,990 — — — 2,479 990 —
Centrāles rēķins — _ 1,952,103 45 1,952,103 45
Inkaso kreditori 4,091,468 90 105,120— 4,196,588 90
Korespondenti loro 3,314,65145 251,563 40 3,566,214 85
Procentes un komisijas 1,577,194 50 252,168 95 1,829,363 45
Valsts nodoklis 125,959 80 1,245 50 127,205 30
Neizmaksāti pārvedumi 36,770 — — — 36,770 —
Neizmaksāta dividende 715,183 50 — — 715* 183 50

36,391,312 25 4,418,733 64 40,810,045 89

Banka izdara visas akciju Banku aperacijas. Maksā par tekošiem rēķiniem
un noguldījumiem 7—9 prec. gadā. Pērk nn pārdod ārzemju valūtu un dārg-
metālus.

Valde.

Drabužu patērēt, biedr. „Grauds".
Ieriķos, pie Ieriķu stacijas.

?urbinās pārskats par 1922.2.
, Bilance 31. dec. 1922. g.

A k t i v s. R. K. P a s i v s. R. K.

^ 35,968.45 Biedru pajas 28,364.25
,,t", 338,397.- Pamata kapitāls .... 6,078.15
ty.Ksnr.uma* .... 5,000.— Rezerves kapitāls .... 2,336.70

™j« L. tautas bankā . 5,000.— Amortizācijas kapitāls . . 2,066.80
'Mi debitori 4,624.75 Kooper. darb. pal. fonds . 1,016.15

S""™» 12,297.40 Izgiītib. veic. fonds . . . 150 —
upiukia aamaks. izdev. 1,000.— Noguldījumi no biedriem 87.064.60
"MkM ua nekust. īpaš. 20,200.— Dažādi kreditori .... 173,254.40

Vekseļi 30,000.-
Nenomaksāti izdevumi . 2,000.—
Tīrs atlikums .... . . 90,15655

[Kopā 422,487.60 Kopā 422,487.60

ui.il !ruttPea uz precēm rb. 202,811.60; no vīna tirgotavas rbļ. 77,562.15;
"darbības i.tirdMiiecib.) izd. rbļ. 195,388.35; tīrs atlikums rbļ. 90,156.55;

?'«« pārdotas par rbļ. 3,553,171.-
utvioende uz pajām 8°/o, prēmijas uz iepirkumiem 3°/».
«'?«?aru gada sākumā 96; gada beigās 103.

—-________
^^^

Valde^



Rīgas apgabali, 1. kriminalnod.,
saskaņā ar savu 1923. g. 21. aprija
lēmumu, meklē uz sod lik. 14. un 185.
p., II. d. pamata apsūdzēto, pie Rī?as
pilsētas piederīgo, Abe Icika dēlu Šer
mani, 28 g. vecu, kura pazīmes tiesai
nav zināmas.

Visām iestādēm un personām, kurām
zināms, kur atrodas minētais Šer-
mans un viņa riTanta, jāpaziņo par to
Rīgas apgabaltiesai.

Saskaņā ar augšminēto lēmumu, Abe
Šermana atrašanas gadījumā jāpieprasa
no viņa drošības nauda 2000 latu lie-
lumā, līdz kuras iemaksai viņš jāievieto
apcietinājuma, par ko jāpaziņo tiesai.

Rīgā, 25. aprilī 1923. g.
Priekšsēdētāja b. v. E g 1 i i s.

Sekretāra palīgs Kalniņš.
«tigas apgabaltiesa, 1. civilnod.,
«i civ. proc. lik. 293, 395,298, 301, 309-,
311. p. p. pamata, uj Kristīnes Mārtiņa
meitas Janson, dzim. Nātra, (Nātriņ)
lūgamu viņas prasības lietā pret Miķeli
Vilhelmu Vija d. Janson par laulības
šķiršanu, uzaicina pēdējo, koja dzīvei!
vieta prasītājai nav zināma, ierasties
tiesa letra ai e nēšu laiki ao ii s'a-
dinājuma publicēšanas dienai .Valdības
Vēstnesi".

Pie lūguma pielikti: noraksti no lau-
lības apliecības an apliecības par at-
bildētāja prombūtni.

*a atbildētājs nolikti laiki neieta*
dīsies personīgi vai easr pilnvarnieks,
,iu nelikta tiesas sēda lietas klausi
isa&i aizmuguriski.

Higā, 26. aprilī 1823 g. J* 432574
Priekšsēd. b. J. lakstiņš.

Sekretāra v. Stūre.

Jelgavas apgabaltiesa,
iz civ. ties, kārt. 1967., 2011., 2014. an
2079. p. p. pamata uzaicina visus, kam
biītm uz 10. nov. 1915. g., mirušā Tetel-
mindes pag. Mārtiņa Ozoliņa (Ozola)
atstato mantojumu kādas tiesības kā
mantiniekiem, legatariem, Ildeikomisa-
riem, kreditoriem u. t. t., pieteikt savas
tiesības šai tiesai sešu mēneša
laikā, skaitot no sludinājuma iespie-
šanas dienas .Valdības Vēstnesi*.

Termiņa nepieteiktas tiesībai Ieska-
tīs par spēku zaudejnšam.

Jelgavā, 19. aprilī 1923. g. L. M 1069/23
Priekšsēdētāja v. A. Laake.

Sekretārs A. Veidenbergs.

Jelgavas apgabaltiesa,
az civ. ties. kārt. 1967., 2011., 2014. nn
2079. p. p. pamata uzaicina visus, kam
būtu uz 20. jūlija 1914. gada, mirušās
Magrietas (Margrietas) E i e r m a n,
dzim. Ozoliņ atstāto mantojuma kādas
tiesības kā mantiniekiem, legat., iideiko-
misariem,kreditoriem a. 1.1„ pieteikt savas
tiesības šai tiesai sešu mēneša
laikā, skaitot no sludinājuma iespie-
šanas dienas .Valdības Vēstnesī*.

Termiņā nepieteiktas tiesības ieskatīs
par spēku zaudējušām.

Jelgavā, 12.aprili 1923. g. L. J* 680/23
Priekšsēdētāja v. J. S k u d r e.

Sekretārs A. Veidenbergs.

Jelgavas apgabaltiesa;
i civ. Hei. kārt. 1967., 2011., 2014. kb

1079. p. o. pamata, «aicina visus, ksm
jāta «i 9. aug. 1916. g. mirušā Sventes

pagastā Jāņa Staņislava d. Kozlovska
atstāto mantojama kādas tiesības,
ki mantiniekiem, legatsriera, fideikomii.,
kreditoriem an t. t., pieteikt savas
tiesībai iai tiesai a % i a mēneSs
laikā, skaitot no sludinājuma itipiefensg
dienas .Valdībai Vēstnesī".

Termiņā nepieteiktas tiesībai laskatīi
ier spēka saadējažam.

Jslgavā, 21. aprīli 1923.f. L.J41082/23
Priekšsēdētāja v. A. Lauke.

Sekretāra A. Veidenbergs.

Jelgavas apgabalt. reģistr. nod.,
pamatodamās uz civ. ties. likum. 1460",
panta paziņo, ka minētā tiesa civil-
nodaļas 16. aprili 1923. gada atklāta sēdē
nolēma reģistrēt: .Dvietes lauksaimnie-
cības biedrību", Ilūkstes apriņķī, ievedot
viņu kooperatīvu sabiedrību reģistra pir-
majā daļā. '

Biedrības valdes sēdeklis atrodat
Dvietes pagastā.

Jelgavā, 20. aprilī 1923. g.
Reģistr. nodaļas pārzinis J. Skudre.

Par sekrētam D. L e ši n s k 1 j s.

Liepājas apgabaltiesa
it s&vti 19. aprija 1923. g. iemaisa pr-
āmis azaicina 25. septembrī 1922. g.,
Liepājā mirušā Valfa Vilhelma Icika d.
R a p e p r t a viņš ari Aronsons manti-
niekus, kredit., legatarus, fideikomlsarus
un visas citas personas, knm varētu but
kādas tiesības vai prasības uz atstāto
mantojumu, pieteikt viņas tiesai sešu
mēnešu laikā, skaitot no sludinājuma
iespiešanas dienas .Valdībās Vēstnesī*.

Tiesības un prasības, par kuram nebūs
paziņots tiesai minētā laikā, tiks atzītas
par zaudētām uz visiem laikiem.

Liepājā, 23. aprīlī 1923. g. J* 616/23
Priekšsēd. b, V. Bienenštams.

Sekretārs A. Kasperovičs.

Liepājas apgabaltiesa
az sava 19. apriļa 1923. g. lēmuma pa-
mata meklē uz sod. lik. 578. p. apvain.
Andreasu Andreasa d. Van-de-Venu,
kura pazīšanas zīmes sekošas: dzimis
28. februārī 1894. g., Holandes pavalst-
n eks, vidēja auguma, iegarenu seju,
zilām acīm un tumšiem matiem.

Katram, kam zināma Van-de-Vena uz-
turas vieta, vai arī kur atrodas viņam pie-
deroša manta, par to bez kavēšanās
jāpaziņo Liepājas apgabaltiesai vai
tuvākai policijas iestādei.

Liepājā, 26. aprilī 1923. g. Ns 2366
Tiesas loceklis Melvile.

Sekretārs (paraksts).

Risas 11. lec. miertlesnesiPsaskaņa ar tavu š.o 20 .„ f WJ »
«adlb. uz civ. proc. ilk ? fc>«izsludina par iznicinātu *>'??pilnvaru, keru Jānis Boria Aut ,de%Virks, Ēvalds Alek«nd£'S ni!l <*Bruno Aleksandrs d. Virks . ",>»-«
Aleksandra d. Virka u.i"«'«sandra m. Virk un ' ValHi.i, Alt*-
dra m. Mjaggi, dz Virk T.hAlelt"n-
tam mežiem Paulam 'ļt? m'«-
Virkam 1917. g. 7kL

k
"* d.

gradas notāru Aleksandra vu*. Pttr°-
Kotclnikovu minētā notar, klnu"? '* «•
destvenskas daļā, Nev«, I^IL *«•

Rīgā, 23. aprilī 1923" .^r?'
^Mieitieaneaisj. «Uk,Rīgas pils. 5. leunicrtresnetir

saskaņā ar civ. proc. lik. ueo-u. „ U'ar šo izsludina par iznicinu,, . ?: P>
(Zlatas) Josif.(Joae H. »18. septembrī 1898. ģ. Vini,T?"Izidoram Josifa (Joaeļa) d. Levin iL',*un pie Rigas notāra Vilhelm, Tev

ld70'»
reģ. NŠ7277 apstiprināto

^Zar uz sas pilnvaras pamata tālai L,
pilav. uz Movša Pinchusa Āb It I °°
d. Dvolaicki vātda, apiti pS"MaskavasnotāraJakovaNeVV1. maijā 1908. g. zem reģ. Nš 1,?'

Rīgā, 24. aprilī 1923. g m 477
M!!^!n!!isjparaksts).

Demenes pag. valde, IlukitlaVizsludina par nederīgiem, kā nozibisekosai četras (4) personu apliecib!'izd. no sīs pag. valdes poju oWii«
laikā 1919./20. g. g., piUoņiem: f)?.'
zimiram Ludvika d. Januševskinr 21Marijai, 3( Adeiei un 4) Jadvigai W.sevskam. Apliecību NšNš un izdoiana.
dienas nezināmi. j^

°,

Saunu pag. valdeT^Valrm^aT^Tizsludina par nozaudētiem un tipēc ne!
derīgiem, sekošus dokumentus:

1) zirga pasi, izd. no šīs pag. valdei
1923. g. 29. janvāri zem Nš 449. u jļ.

kaba Miķeļa d. Saukuma v.;
2) Latv. pasi, izd. no Puiķeies p«

valdes 1922. g. 20. janvārī zem ,Ns 1J67un karaklaus. apl., izd. no Valmieras'
kara apr. pr-ka 1922. g. 10. janv. zem
Mš 18550, uz Augusta Pētera d. Liepiņa
vārda;

3) Latv. pasi, izd. no Puiķeies pag
valdes 1923. g.^ 20. janvārī zemM \M,
uz Kristīnes Pētera m. Liepiņ v. 709

Talsu apriņķi pr-ks
izsludina par n e d e r i g i e m, kā no-
zaudētus, sekošas dokumentus:

1) pērs. apl., izd. no vācu okupācijas
kom. Talsos Krišam Jāņa d. Dzeguze;

2) Latv. pasi, izd. no Jaunpagasta p.
v. 30. apr. 1921. g. zem & 1144, An-
drejam Pētera d. Polim;

3> zir^a pasi, izd. no Matkules p. v.
27. sept. 1920. g. zem Nš 416 Jānim
Jenaba d. Lekbergam;

4) Latv. pasi, izd. no Matkules pag. v.
3. jun. 1920. g. zem Na 1394 Anarējam
Andreja d. Fieimamm;

5) Latv. pasi, izd. no Taisu apr. pr-ka
2. iec. palīga 10. apr. 1920. g. zem
Nš 1398 Ansim Anša d. Placim;

6) Latv. pasi, izd. no Valgales pag.
v. 15. sept. 1920. g. zem Ns 191 Mari-
jai Lavizes m. Zaprovskij;

7) zirga pasi, izd. no Saldus pils. v.Maksimam Grīnblatam;
8) Latv. pasi, izd. no Lamiņa pag. v

19. jun. 11*20. g. zem Nš. 15 FricimJāņa d. Noljeiģim;
9) Latv. pasi, izd. no Zentenes peg

v. 3. janv. 1922. g. zem Nš 1225 Jānim
Jāņa d Nolberģm;

i0) Latv. pasi, izd. no Talsu apr.
pr-ka 2. iec. pal. 10. maijā 192J. g.
zem Nš 2757 Jēkabam Kristapa d.Eglitim;

U) Latv. pasi, izd. no Kabiles pag.
v. 3. jul. 1920. g zem Ns 925 KrišamAndreja d. Rozentalam, un

12,1 kara kl. atv. apl., izd. no armijas
staba jums pārvaldes 5. apr. 192i. g
zem rts U62 Kārlim Kristapa d. Jak-sonim. lm

Liepājas apgabaltiesa,
uz sava 9. apriļa 1923. g. lēmuma pa-
mata uzaicina 16". janvāri 1923. gadā,
Liepāja mirušā Heiaticha Žanno dēla
Senoerga m&niliīiekus, kreditorus,
iegaiarus, udeikoausarus ua visas citai
personas, kam varēta but kaaas ttt-
sābas vai prasības uz atstato mantojumu,
pieteikt viņas tiesai sešu mēnešu
laikā, skaitot no sludinājuma iespiešanas
dienas .Vfiidioas vēstnesi*.

uesīoaa au ļiiasioas, ļ>at kutam ne
jas paziņots tiesai mīnētā lama, tikt
atšaus par zaudētam uz visiem tasstiem.

Liepājā, 23. aprili 1923. g. Nt 522/23
Priekšsēdētāja b. V. Bienenštams.

Sekretārs A. Kasperovičs.

Liepājas apgabaltiesa,
uz sava 19. apriļa 1923. g. lēmuma pa-
mata uzaicina 4. septembri 1915. gadā,
Maskavā mirušā Ermaņa K r a u k e
.adiiUtiiekus, kreCitorus, icga'.arus, iidei-
^omisarus nu visas U&s ititsoaas, ku-
rām varēta oāt kādās tiesības vai pta-
ubaa ai atstāto mantojiuaii, pieteikt
viņas tieiai seša meucsa mikā,
iKBitot no sludinājuma aespsetauea diena:
.Valdības Vēstnesi*.

Tiesības un prasības, par kurām nebūs
paziņots tiesai minētā iniKā, tiKs atzītas
par zaudētam az visiem lauriem.

Uepājā, 23. aprilī 1923. g. N>613,23
Priekšsēdētāja b. V. Bienenštams

Sekretārs A. Kasperovičs.
Ungurmuizas pag. valde, Daugav-

pils apr., izsludina par neaerigiem sek.
pazaudētus dokumentus:

1) ieksz. pasi, izd. no šīs pag. valdes
zem Ns 5.5, 1920. g. 1. sep.embrī, uzAlberta Pekfa d. Zīds v.;

1) apliecību, izd. no Daugavpils apr
pr-ka 1922. g. 3. aprili zem Ns 42/l»i7un gada uzturas (zīmi) apliecību, Izd'no icKSiietu ministrijas pasu nodalās
zem Ns P 6101, 1922. g. 25. augustā
uz Filipa Nikita d. NikitTna v. *

aeigavaa apgabali, reģ. nodaļa,
pamatodamās ns civ. t. Uk. 1460'. panta
paziņo, ka minētā tiesa civilnodaļas
16. aprilī 1923. g. atklātā sēde nolēma

reģistrēt: .Neretas savstarpējo uguns-
apdrošināšanas biedrību*, ievedot viņu
kooperatīvu sabiedrību reģistra pirmajā
daļā.

Biedrības valdes sēdeklis atrodas
Neretas pagasta namā.

Jelgavā, 20. aprilī 1923. g.
Reģistrac. nod. pārzinis J. Skudre.

Par sekretāru D. L e ši n s k i j s.

Liepājas apgabaltiesa,
saskagā ar 9. apriļa š. g. lēmumu tu
Fridricha Kristapa Kļava lūgumu un
pamatojoties uz civ. proc. lik. 293., 301.
un 309. p. pamata, uzaicina atbildētāju
Mariju Kļavu, kuras dzīves vieta
nezināma, čeiru mēnešu laikā, no
sludinājuma iespiešanas dienas, ierastie»
šai tiesā, saņemt norakstus no viņas vira
Fridricha Kļava iesūdzīoaa rakāta viņu
laulības šķiršanas lietā un uzdot savu
dzīves vietu Liepājas pilsētā.

Ja minētā lama aicināmā neierastos,
itetu noliks uz termiņa un izspriedis
jez viņa klātbūtnes, ja ieradīsies, oet
tava dzīves vietu Liepājā neuzdos,
a>cii3ajamu az tiesas seai an visus pā-

rejot papīrus atstās tiesas kanciejā.
Liepājā, 16. apriti 1923. g. Nš 2i7/2o

Priekšsēdei, b. V. Bienenštams.
Sekretāra v. i. A. Janson».

Liepājas apgabaltiesa,
uz sava 19. apriļa 1923. g. lēmuma pa-
mata uzaicina ii. feoruan 1911. gadā,
Ziemupes pag. miruša Jēkaba Steir-
maņa (Stīrmaņa) mantiniekus, kredi-
torus, legatarus, Udeikomisarus un visas
citas personas, kam varētu būt kād&s
tiesības vai prasības uz atstato manto-
jumu, pieteikt viņas tietai sešu mē-
nešu laikā, skaitot no sludinājuma ie-
spiešanas dienas .Valdības Vēstnesī*.

Tiesības un prasības, par kurām ne-
būs paziņots tiesai minēta iaiKā, tiKs
atzītas par zaudētām uz visiem laikiem

Uepājā, 23. aprilī 1923. g. Nš601/23
Priekšsēd. b. V. Bienenštams.

Sekretārs A. Kasperovičs.

Liepājas apgabaltiesa,
9. apiili 1923. g. uz Emīlijas Stalgis
lūgumu un civ. pr. lik. 2081.—2086. p.
p., n olēma:

1) parādu par 4000 rbļ. pēc obligā-
cijas, izd. uz Andreja Aleksandra Gu-
stava, Johana Heinricha Gustava d.
Šulca vārda, cedētas uz uzrādītāja vārda
un 22. februārī 1912.g. zem žurn. Ns272
nostiprinātas uz Emīlijai Stalgis, dzim.
Strautiņ pieder, nekust, mantas Liepājā z.
kreposta Ns365l, — atzīt par pilnīgi
samaksātiem līdz ar visām procen-
tam;

2) atvēlēt lūdzējiem pieprasīt zemes
grāmatu nodaļā minēto parādu izdzēšanu
iz zemes grāmatām.

Liepājā, 23. aprilī 1923. g. NŠ820/21
Priekšsēdētāja b. V. B i n e n š t a m s.

Sekretārs A. Kasperovičs.

Latgales apgabaltiesas kriminal-
nodaļa,

saskaņā ar savu 1923. g. 6. apriļa
lēmumu, meklē uz sod. lik. 441. p.
pamata apsūdzēto Krievijas pavalstnieku
dzimušu Daugavpils apr., Preiļu pagastā
Antonu Kazimira d. Romanorskis,
kura pazīmes: 22 gadus vecs, vidēja
auguma, tumšiem matiem un uzacīm,
tumši pelēkām acīm, pārvalda latviešu
un krievu valodas, pastāvīgā dzīves
vieta pēdējā laika bija Daugavpils apr.,
Preiļu pag., Lielo-Orišu saažā.

Visām iestādēm un personām, kurām
ir zināma minētā Romanovska un viņa
mantas atrašanās vieta, jāpaziņo Dau-
gavpils apr. 5. iecirkņa izmeklēšanas
tiesnesim.

Daugavpili, 10. aprilī 1923. g.
Priekšsēdētāja biedrs B, C ī r u 1s.

Sekretāra v. i. P. Plalausks.

Latgales appžrclifes. kriminalnod.,
saskaņa ar savu 1923. g. 6. aprija
iemumu, meklē uz sod. lik. 618. p.,
pamata apsūdzēto Polijas pavalstnieku,
Sozefu Vikentija d. 3urkjanu, viņa pa-
zīmes: 29 g. vecs, vidēja auguma, blon-
diem matiem, bez ūsām, iegarenu kals-
nēju sejas izskatu, pastāvīga dzīves vie-
ta pedeja laika bija Daugavpili, Maizes
laukumā Ns 7.

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

Daugavpili, 10. aprilī 1923. g.
Priekšsēd. biedrs B. C i r u 1 s.

Sekretāra v. P. Pla lausks.

Jelgavas apgabaltiesa,
ai civ. ties. kārt. 1967., 2011., 2014. m
2079. p. p. pamata, uzaicina visus, kam
būta uz 10. nov. 1921. g., mirušās Grīvas
pilsētā Michalinas Cecho v ič aistāts.
mantojumu kādas tiesibas, kā saantmie-
kiem, iegatanem, iideikom., kreditoriem
an t. i., pieteikt savas tiesības iai tiesai
sešn mēneša taikā, saaitot no sludi-
nājuma iespiešanas dienai .Vaidibst
Vēstnesi*.

Termiņā nepieteiktas tiesības ieskati»
par spēka zaudējušām.

Jelgava, 20. aprilī 1923. g. L. Ns 562/23
Priekšsēdētāja v. T. Zvejnieks.

Sekretārs A. Veidenbergs.

Jelgavas apgabaltiesa,
ki civ. ties. kārt. 1967., 2011., 2014. un
2079. p. p. pamata, uzaicina visus, kam
būta uz 6.maijā 1919. g., mirušā Demenes
pag. Antona D z e d z e ļ a atstāto man-
tojumu kādas tiesības, ka mantiniekiem,
legatailem, iideikomisariem, kreditoriem,
un t. t, pieteikt savas tiesības šai tiesai
sešu mēnešu laikā, akmtot no slu-
dinājuma iespiešanas dienas ,Valdības
Vēstnesī".

Termiņā nepieteiktas tiesības ieskatīs
par spēku zaudējušām.

Jelgavā, 20. aprilī 1923. g. L. M1077/ 23
Priekšsēdētāja v. A. Lauke.

Sekretais A. Veidenbergs.

jeigavas apga&aiii@i&,
az civ. ties. kait. 1967., 2011., 2014. un
2U79. p. p. pamata, uzaicina visus, kau.
būtu uz 5. oktobri 1916. g., mirušSs
Marciannas sauktas ari Marija un Marceia
Barban, atraitnes Zīvert, dzim. Beig,
atstāto mantojumu aadas tiesibas, ka
mantiniekiem, legatariem, iideikomisa-
riem, kreditoriem an t. i., pieteikt savas
tiesības iai tiesai eesu mēnešu
laikā, skaitot ao sludinājuma ,iespk-
g&nas dienas .Valdības Vēstnesī*.

Termiņā nepieteiktas tiesibas ieskatīt
par spēku zaudējušam.

Jelgavā, 20. aprilī 1923.g. L. J*520/23
Priekšsēdētāja v. A. Lauke.

Sekretārs A. Veidenbergs.

Lugažu pag. valde izsludina par ne-
derigu zirga pasi, izd. no šīs pag. val-
des 1920. g. 27. augusta zem Nš 20, uz
Jura Ernsta d. Kureļa v., kufa pieteikta
par nozaudētu.

Jelgavas apgabaltiesa,
uz civ. ties. lik. 293., 301. un 309». p.p. pa-
mata uzaicina Miķeli Mārtiņa d. P a a I i,
kura dzīves vieta nezināma, četru
mēnešu laikā ierasties šaī tiesā saņemt
norakstus no viņa sievas Annas Friča m.
Paulis, dzim. Vilks iesūdzības raksta
viņu laulības šķiršanas lietā un no pie-
likumiem un uzdot savu dzīves vietu
Jelgavas pilsētā. _

Ja minēta laika aicināmais neierastos,
lietu noliks uz termiņu un izspriedis bez
viņa klātbūtnes. Ja ieradīsies, bet savu
dzīves vietu Jelgavā neuzdos, aicinā-
jumu uz tiesas sēdi un visus pārējos
papīrus atstās tiesas kanciejā.

Jelgavā, 17. aprilī 1923. g.
Priekšsēdētaja v. T. Zvejnieks.

Sekretārs A. Veidenbergs.

Jelgavas apgabaltiesa,
i z civ. ties. lik. 293, 301. un 309. p.p.
pamata uzaicina Stefanu Grigora dēlu

R e v e n k 0, aura uzives vieta nezināma,
četru mēnešu taikā Ierasties iai
liesā saņemt norakstus no viņa sievas
Zoijas Bertas Pētera m. Revenko,
dzim. Krastiņ, lesuUzibas raksta viņu
laulības šķiršanas iietā un no pietikumiem
un uzdot sava dzīves vieta Jeigaves
pilsētā.

Ja minētā laiki aicināmais neierastos,
lista noliks uz termiņu an izspriedīs bet

iaa klātbūtnes. Ja ieradīsies, bet sava
iaives vietu Jelgava kckzūos, aicina-
uatti uz tiesas sedl an visus pārejot
apitas atstās tiesas kanciejā.

Jelgavā, 17. aprilī 1923. g.
Priekšsēdētāja v. T. Zvejnieks.

Sekretārs A. Veidenbergs.

Liepājas apgabaltiesa
uz sava 19. aprīlī 1923. g. lēmuma pa-
mata uzaicina 23. cktobri 1917. gadā,
Bārta miruša Andreja Sūdika manti-
niekus, kreditorus, legatarus, fideikomi-
satus un visas citas personas, kam
varētu but kādas tiesības vai prasības
uz atstato mantojumu, pieteikt viņas
tiesai sešu asēn ešu laikā, skaitot no
sludinājuma iespiešanas dienas .Valdības
Vēstnesi*.

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

Liepājā, 24. aprili 1923.g. Nš 592/23
Priekšsēdētāja b. V. Bienenštams.

Sekratars A. Kasperovičs.

Liepājas apgabaltiesa,
az sava 1. aprili 1923. g. lēmuma pa-
mata uzaicina 9. jūlijā 1922. g., 7. ok-
tobrī 1921. g., Bārtas pag. Bikšu mājās
mirušo Jēkaoa un Billes Gravas man-
tiniekus, kredit., legatarus, fideikomis.,
un visas citas personas, kam varētu būt
kādas tiesības vai prasības uz atstāto
mantojumu, pieteikt Viņas tiesai sešu
mēnešu laikā, Skaitot no sludinājuma
iespiešanas dienas.

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

Liepājā, 24. apriii 1923. g, 574/23
Priekšsēd. b. V. Bienenštams.

Sekittdts A. Kasperovičs.

Rīgas apgabaltiesa, 1. civilnod.,
az civ. proc. lik. 293., 295., 298., 301.,
309., 311. p. p. pamata, uz Preldeļa
Meiera d. Levensona lūgumu viņa prasī-
bas lietā pret Amāliju Moiseja meitu
Levenson, dzim.Mikitinskaja, par laulības
šķiršanu, uzaicina pedejo, kūjas dzīves
vieta prasītājam nav zināma, ierasties
tiesā četru mēnešu iaiki no ši
sludinājuma publicēšanas dienas .Valdī-
bas Vēstnesi".

Pie lūguma pielikti: pases grāmatiņas
noraksts un apliecība par atbildētajai
prombūtni — ar norakstiem.

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

Rīgā, 26. aprili 1923. g. 432575
Priekšsēdētāja b. J. J a k s t i ņ i.

Sekretāra v. Stūre.

Rīgas apgabalt. 3. civilnodaļa,
atklātā tiesas sēdē 10. aprilī 1923. g.
izklausīja mirušā Ivaaa Dmitiija desa
Žukova mantošanas lietu, nolēma:
par prombūtne esoša Apolonfja Ivana
dēla Žukova atstāto mantu iecelt aiz-
gādību, par ko ar pavēli paziņo,
Higas pilsētas bāriņu tiesai un publicēt
civ. ties. lik. 1944. p. kaitibā.

Rīgā, 27. aprilī 1923. g. Nš572.
Priekšsēd. v. A. V e i d n e r s.

Sekretārs A. Kalve.

Liepājas apgabaltiesa,
a sava 23. apriļa 1923. gada lēmuma
pamata, uzaictua 10. aprīli 1889. gadā,
mirušā Mārtiņa K o šķ i n a manti-
niekus, kreditorus, legatarus, fideikoml-
sarus un visas citas personas, kam
varētu but kādas tiesības vai prasības
a atstāto mantojumu, pieteikt viņas
tiesai sešu mēnešu laikā, skaitot
no sludinājuma iespiešanas dienas
.Valdības Vēstnesi*.

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

Liepājā, 25. aprīlī 1923. g. Ns 608/23
Priekšsēdei, b. V. Bienenštams.

Sekretārs A. Kasperovičs.
LuaSžu pag. Veida izsludina par ne-

derīgu personas pasi, izd. no šis pag.
valdes 1920. g. _ 26. augustā zem
Nš 257, uz Olgas Jāņa m. Kūrei vārda.
Pase pieteikta par nozaudētu,

Biržu pag. valde, Jaunj«K«» "£
izsludina par nedeiigiem sek. nu*
tus dokumentus: ...loimivas-

O atvaļin-apl.. izd noWfv«

^:s:uTVeric.R.^
Tlitv.na, iekš,pasi,Irf.-jfļ
des 1920. g. 30. jāaijā «*m J« *??
Jāņa Bertmeja d. Brutanav.,

^3) tādu pat pasi, izd. ao «»
tl

19x2. g. 4. februāri zem » 5^
Pētera .Jēkaba d. Branduia_v.

—^*~

^SSM»^^^^izsludina par neuengam V vjļļdeS
iekšz. pases, izd. no aiii pa* uz o
1920. g. 19. jumja *em » *» caa-

gas Jēkaba m. Domoruvsioj, . %a

?AT"v^*jiļ^;VJ^sūorepasanai tffliJB «51
pēc imansu ministrijas, aps

^ ^
paraugiem (skat. ii g«*» %b»l»*'
dioas Vēstneša* * *J pili.

Valsts tlpoflranj» ! r

jaunguioenes pag. valde, Valkasapr., izsludina par nederīgiem, kā pie-
teiktus par pazudušiem, sekošus doku-
mentus:

1) Latv. iekšz. pasi, izd. no šīs pag.
valdes zem Ns 846, 1920. g. 3. sept.
uz Amālijas Jāņa m. Arājs v.;

2) Latv. iekšz. pasi, izd. no šis »«{.
valdes 1920. g. 6. jūliji zem J* 74, u
Jēkaba Stonkas v.;

3) Latv. iekšz. pasi, izd. ao šis pig.
valdes 1920. g. 7. septembiī 2»
Ns 1035, uz Leona da Andreja dēli
Gussara v.;

4) Latv. iekšz. pasi, izd. no šis pi{.
valdes 1920. g. 21. septembri zem
Nš 1635, uz Andreja Sīmsņa d, Driligi
vārda;

5j Latv. iekšz. pasi, izd. ao iis paj.
valdes 1921. g. 4. dec. zem Ni 267», ?«
karaklaus. apl., izd. no Vaikas kara apr.
pr-ka 1921. g. 10. nov. zem J« 15814,
uz Kārļa Otto d. Toma v.; k

6) Latv. iekšz. pasi, izd. no šis pag
valdes 1920. g. 13. septembrī zem
Ns 1225, uz Otto Jura d. bissanieka v.ļ

Sventas pag. valde, Ilūkstei apr.,
izsludina par nederīgiem, ka nozaudētai,
sekpšus dokumentus, izd. no šīs pag.
valdes:

1) iekšz. pasi Nš 1267, uz Viktora
Račanovska v.;

2) iekšz. pasi Nš 570, un zirga m
Ns .344, uz Leoaa Sel.ško v. ***
"Ozolu pag. valde izsiud.nd par ne-
derīgiem sekošus dokumentus:

1) karaklausīoas apliec, zem J* 23i".
izd. 1920. g. 25. martā no 4. Valmieras
kājn. pulka uz pils. Jāņa Hņt d. M'-
tinsona v.; ...»

2) karaklais. apliecību zem J* »»*
izd. 19.40. g 6. februāri no Valmieras
kara apr. pr-ka uz Kārļa Jēkaba d. K«-
Zlt

3) zirga pasi, izd. no Piles «i»*
valaes 1920. g. 13. aprīlī w»
uz Jāņa Paegļa vārda, kura pie i«t

pārdosanaa pārrakstīta uz Paula Medsj
vaida. f
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