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Noteikumi

par zl»ju saudzēšanas Iecirkņiem
Salaces upes grīvā, Suslas upē un

Daugavas-Gaujas kanāli.
1, Zivjusaudzēšanasietiiknis Ns 1 pie Salaces upes

jn'vas tiek noteikts sekošās robežās:
50 asu uz abām pusēm gar jūras malu

mSalaces upes ietekas jūrā un jūrā:
Š krastā (Zveiciema pusē) 300 asis taisnā

litijā, N krastā (bslaces pusē) 400 asis
tsissā līnijā, uu abus galējos punktus
jifā savienojot.
Robežas dabā apzīmējamas ar 2 saus-
zemes stoiķiem katrā krastā un zaļas
bišu peldošu muciņa iecirkņa galējas

punktos jūrā augšā norādītā no krasta
itstatuma.

Zivju saudzēšanas iecirknī Ņs 1 Sa-
laces upes grīvā noliegts ikviens zvejas
reids, izņemot āķa zveju.
2. Zivju saudzēšanas i e
ļitk d i s j*2 D a u g a v a s-G a u ja s
«anāli tiek noteikts sekošas robežas:

j visa kanāla dsļa starp Jugias tapi unLielo Baltezeru, skaitot no kanāla ietekas
m Hdz viņa iztekai »o Lielā Balt-
*s; b) no Lielā Baltezera līdz Mazam
«zeļam, skaitot no kanāla ietekasueia Baltezerā līdz viņa iztekai no
*»i Baltezera; c) no Mazā Baltezera
™uaiijai, skaitot no kanāla ietekas
g» Baltezerā līdz viņa iztekai no

ksS! šanas ieci*nis Daugavas Gaujas
limfm z'a aa b «o^imets pagaida
ju (8tabi9iem) sekošā uzraksti:
"^saudzēšanas iecirknis M 2 Das-
""• Gaujai kassalī."
£ <?ana8 5ecirkni Daugavas.Gaujas
iinpmi n,gi ^"^ts katrs zvejas veids,
"ļļ^ u rokas makšķeri.
, is i*Qndzēšanas iecirk-
itarc R--R gas apr. Jugias upē
Jek »m-mHH ^užezeriem
%lasp "košās robežās: a) pie
«C?«i?!?"'*Bbaložukroga
iabrib? "u*ekai Uz Strazdu muižas
Ķiiu Lf}f.lPie «pes; b) pie
»i tM iSDa llniJā n0 S4avtU kalHfl
Iecirk^"?a,duru saIi9»-

Ķīša ,2? robezas dabi P'e J"glas «>»
W«eni( i H..0zimetas pagaidu zīmēm
^a, ;!• ?izrakstā : .Zivju sau-
5 sSP*jBg,as wPē-"

W piiB^i z^*ecirk"ī * 3 Juglas
»«diegJ no»egta zveja ar velkamiem
i*ia8rīkISparBH Uvjiem un citiem
SikanT?: P,elaiž°t iecirkai līdz
W „ lUai zveju ar rokas mak-
sāt nlL, ^

,ensParna (spārna garums
^atstaC^a8is) k»rvjiem, pie

?* Par 10 oS?aiem MdMkrt būt ma-
H dihpn'"'tatumu mērojot ao
5 karvii „« nostlPriuošiem mietiem,
IW iev*I austies tuvāk par
^ Jūgtā DaHgava*-Gaujas kanāla

1* Vigi
5*>» 0!^^'

riki 2iv

J«audzēšanas
^'P Kh M upes grtvas, Jugias^511 «n Jnglas ezeriem hs

„u.«M« fWMffTO|ļr ļ ļ̂ļp^

Daugav_as.Gaujas_ kanalī, par cik viņu
atrašanās šajos ūdeņos nesaskan unrusā
pretī šiem noteikumiem, izņemami vē-
lākais 5 dienu laikā no noteikuma
iespiešanas ,,Valdības Vēstnesī*.

Piezīme. Šie noteikumi neatceļ un
negroza «Rīkojuma par zvejniecību
L&tvija'CValdības Vēstnesi" 1922 g.
6. numurē) un viņa papildinājuma
(.Valdibas Vēstnesī 1923 g. 76 nu-
murā) nosacījumus.

5_ Vainīgie šo_ noteikumu neizpildī-
šana un pārkāpšana sancsmi pie likām
gas atbildības.

Pamats. .Rīkojums par zvejas no-
kārtošanu Latvijā" (.Valdības Vēst-
nesī* 1921. g 209. numurā) p. 1. un
«Rīkojums p*r zvejniecība Latvijā"
(.Valdības Vēstnesī" 1922. g. 6. nu-
mura) p. 9.

1923. g. 25. apriiī.
Zemkopīb^ ministrs E.

B a u er s.
Zemju departamenta direktora vietā

E. Maciņš.
Zvejniecības un zivkopības nodaļas

vadītājs V. Miezis

.iiM,*-

Rīkojums
par Vecgulbenesmie&ta administratīvām

robežām.
Izstrādājot Vecguibenea miesta apbūves

plaau izrādījies pai vajadzīgu grozīt
miesta 192!. g, noteiktās un .Valdības
Vēstneša" 41. numurā publicētās robežas.
Grozīto robežu pieņēmusi Valkas apriņķa
padome 1922 g. 11. decembrī un iekš-
lietu ministija ar šl gada 30. apriļa
rezolūciju to apstiprinājusi pēc sekosa
apraksta:

.Sākot robežu no tilta par Kristalīca
upīti uz Vecgulbenes-Jaungulbenes liel-
ceļa uh ieslēdzot šo tiltu miesta robežas,
tājāk robeža iet pa minētās upītes labo
krastu tiktā} (apmēram 30 līdz 40 asis),
ka no šīs vietas pagriežoties pāri upītei
tseši uz pasta samu, iznāk taisna !i»ija
pa Vecgulbenes pagasta zemes īpašuma
robežu, kāda iet pa grāvi gar pasta
naasu; tad pa šo robežu līdz tās pat
zemes robežai pa grāvi aiz magaziņas
un tālāk pa šo robežu (gravi)taissi uz
Kristalīca upīti atpakaļ. Tāļak robeža
iet pāri upītei taissa līnija Hdz ceļam,
kas ved no dzirnavām uz Tan-
slavām (apmēram 90 metri tāļu no
bijušiem muižas vēršu staļļiem) un
tālāk gar šī ceļa labo pusi (skaitot
no Vecgulbenes muižas) vakara virziena
325 metri, no kurienes taisna Jiaijā »z
Vecgulbeues Pļavifu dzelzsceļa tiltu pār
upi, kura savieno Valmes ezeru ar Vec-
g&lbeses dzirnavu dambi, bet no šejie-
nes pa dzelzsceļa kreiso pusi (skaitot ao
Vecgulbenes) līdz Vecgulbeues Valmes
lielceļam, tad pa šī lielceļa labo pusi
(skaitot no Vecgulbenes) līdz Vecgulbe-
nes-Ieriķu dzelzsceļam aa tad pa Ii
dzelzsceļa kreiso pusi (skaitot no Vec-
gulbeaes) līdz Vecgulbenes Sveiberģa
lielceļam, bet tālāk pa šī lielceļa kreiso
pusi (skaitot no Vecgulbenes) hdz Svei-
berģa bijušā kroga ēkai un no turienes
pa Sveiberģa Naglenes lielceļa kreiso
pusi (skaitot no Sveiberģa) līdz Andzanu
mājas robežai. Tālāk robeža iet pa ta-
gadējo Andzanu mājas robežu līdz dzēlis-
ceļa kolonijas robežai, kāda ieprojektēta
1922. e., un tad pa šis kolonijas robežu
vispirms virzienā līdzteku Vecgulbenes-
Alūksuea dzelzsceļam un iaļak,_pagnezo-
ties pāri šim dzelzsceļam, ka ari pan
Vec*ulbenes.Jaun!atgales dzelzsceļam uz
muižas parka robežu, ieslēdzot visu

dzelzsceļa koloniju miesta robezas. No
šejienes robeža iet pa muižas Pļ*ļ ļ»
bīgo robežu līdz draudzes skolas uprtd
un tad pa šis upītes labo krasta pan

Vecgulbenes Utenes lielceļam līdzdrau-
dzēs skolas tīrumu robežai un taļak pa

šo tīrumu robežu un muižas tīrumiem
pa dabā atzīmēto robežu pāri Vecgulbe-
nes-Vanaga lielceļam līdz ceļam, kas ved
no ādģēretavas (bijušā muižas šķūņa) gar
valsts mežniecību uz Tiitakaluu, un ted
pa šī ceļa kreiso pusi (skaitot no ādu
ģērētavas) līdz Vecgulbenes—Jaungulbe-
nes lielceļam un pa šī lielceļa kreiso
pssi (skaitot no Vecgulbenes) līdz robe-
žas izejas punktam."

Rīgā, 1923. g. 3. maijā. W 104677.

Pašvaldības departamenta
vice-direktora P. Radziņš.

Pilsētu un miestu nodaļas vadītājs
R.Ķelle,

Apstiprinu.
1.923. g. 30. apriiī.

Satiksmes ministrs
J.Pauluks.

Rīkojums Nr. 100.
Lieku priekšā 103. noteikumu 31. §

atvietot ar sekošo:
31. §. Nomniekam jāizpilda visi pa-

stāvošie noteikumi par koku materiālu
noliktavām un materiāli un malka jāso-
krauj pēc dzelzsceļu virsvaldes izstrādā-
tām isstrukcijām u» noteikumiem. Lai
netraucētu vilcienu kustību un novērstu
nelaimes gadījumus, zemes laukumu
nomniekiem cieši jāraugās uz to, ka
preces un materiālus nokrauj:

I._ Uz 1524 un 1435 mm platuma
līnijām:

a) stacijas teritorijā, pie iekraušanas
un izkraušanas ceļiem, mazākais
2,2 metrus attālumā no ārējas slie-
des un

b) posmos starp stacijām, mazākais 5
metru attālumā no ārējās sliedes.

II. Uz 750 un 600 mm platuma
līnijām:

a) stacijas teritorijā, mazākais 2 metru
attālumā bo ceļa vidus lisijas un

b) posmos, starp stacijām, mazākais,
2,5 metru attālumā no ceļa vidus
līnijas.

Koku materiaH jāsakrauj kārtīgās
grēdās, kuras pienācīgi jānostiprina, lai
tas vilcieniem garāmejot nesabruktu no
satricinājumiem. Ja materialu nokrau-
šanas vietās atrastos telefona stabi, —
tad grēdas jākrauj, mazākais 1 metru
attālumā no katra staba. Starp matē
rialu grēdām jāatstāj 2 metru plata
starpa.

Aizliegts nokraut preces un materiālus
uz nogāzēm, kuras atrodas dzelzsceļu
stigu malās.

Sabrukušās grēdas laukuma nom-
niekam, no jauna jāsakrauj un jāno-
stiprina 24 stundu laika, skaitot no sa-
brukšanas brīža.

Gadījumā, kad sabrukušās grēdas ap-
draud vilcienu kustību, vai aizsprosto
piebraucamos ceļus pie laukumiem, nom-
niekam uz vietas jāpārkrauj izjukušās
un sabrukušas grēdas. Ja nomnieks
atteiktos to darīt, vai arī nedz viņš,
nedz viņa pilnvarnieks neatrastos uz
nemājamā zemes laukuma, tad dzelzs-
ceļi izjukušos materiālus sakrauj ar
saviem līdzekļiem, bet uz nomnieka
tēķina.

Viegli uzliesmojošus materiālus, kā
bērzu mizu, lūkus, degutu, salmus, sienu,
Žagarus, nedzēstus kaļķus un citus tam-
līdzīgus materiālus var nokraut tikai ar
sevišķu dzelzsceļu virsvaldes atļauju un
uz sevišķu noteikumu pamata.

Dzelzsceļu gslvenais direktors
K. Bļoda iekš.

Ekspluatācijas direktora palīgs
A. Dukurs.

Tecbniskais direktors A. Rode.
Finansu direktors Mazkalninl.

Apstiprinu
1923. g. 30 apriiī.

Satiksmes ministrs
J.Pauluks.

Rīkojums Nr. 102
par pasaldu tarifa un noteikumu Nr.27.

papildināšanu.
.Kaucmisdes mājturības semināra" au-

dzēkņiem piešķiru tiesību braukt III. klases
vagonos par 50°/o pazeminātu maksu.

Sakarā ar šo lieku priekšā .pagaidu
tarifa un noteikumu tt 27." 30. § 2. punktā,
,b" burtu: .Zemkopības ministrijas pār-
ziņā esošo", papildināt, ierakstot zem
pēdēja punkta sekošu jaunu mācības
iestādes nosaukumu:

.7. Kaucmindes mājturības semināra".
Šis rīkojums spēkā no 1923 g 1. maija.

Dzelzsceļu galvenais direktors
K. B} o d n i e k s.

Finansu direktors Mazkalniņš.

Apstiprinu
!923. g. 30. apriiī.

Satiksmes ministrs
J. Pauluks.

Rīkojums Nr. 103
par bruņotu vilcienu veduma maksu.

Lieku priekšāpar apsardzības ministrijai
piederošu bruņotu vilcienu pārvadāšanu
veduma maksu aprēķināt 12 saniimusno
katras pārvadājamā vagona ass un kilo-
metra.

Sakarā ar augšminēto„Preča alfabētiskās
nomenklatūras un klasifikācijas" 1921. g.
izdevuma 37. lappusē ua 1922. g. izde-
vuma 73. lappusē zem bsrta V starp
preču nosaukumiem .vagoni" un ,va-
gonīši" ierakstāms jauns pārvadājuma
nosaukums .vagoni, bruņoti, uz savām
asīm" un tarifu klases nodalījumā uz-
rādāms, .12 santimi no ass un kilometra".

Šis rīkojums stājas spēkā ao 1923. g.
30. aprīļa.

Dzelzsceļu galvenais direktors
K. B ļ o d n i e k s.

Finansu direktors Mazkalniņš.

Mitas līsta peiiplsml.
Pirmais kvitējams.

Kr. Barona fondā iemaksāja (5. IV. 1923.
līdz _30. IV. 1923.): Rīgas pilsētas sociālās
apgādības nodaļas darbiaieki — k0575rbļ;
valsts papīru spiestuves darbinieki —
5625 rbļ, stenograf. A Zaļais, V, Stubis
un O. Kārkliņš — 200 rbļ., Filologu
biedrība — 5000 rbļ., Rīgas pilsētas
III. vidusskolas skolotāji un skonieces —
6014 rbļ., Jelgavas skolotāju semināra
skolotāji un audzēkņi — 2200 rbļ.,
Jelgavas lauksaimniecības skola —
2012 rbļ. 50 kap., Bekkeres neeģimna-
zija . Rīgā — 4253 rbļ., Rīgas telefona
tīkla pārvaldes darbininieki — 2700 rbļ.,
kopā — 48609 rbļ. 50 kap.

Turpmākos ziedojumus fourfs komiteja
lūdz iemaksāt fonda kasierim L. Ausējam
skolu departamentā (Nikolaja ielā 36-a)
vai Latvijas Tirdzniecības un Rūpnie-
cības bankā uz tek. rēķ. Ns 883.

Komitejas kasieris L. Ausējs.

Pasta ziņas.
Šī gada apriļa mēnesī izņemtas no

pasta kastītēm un nav nosūtītas pēc pie-
derības :

a) 24 vēstules bez adresēm,
b) 11 pastkartes bez adresēm,
c) 2 bandroles bez adreses,
d) 4 vēstules ar nepilnīgām adresēm,
e) 4 pastkartes ar nepilnīgām adresēm,
f) 5 ilustrētas pastkartes, apliktas ar

sasmalcinātu stiklu,
g) 28 bandroles bez apmaksas ar past-

markām.
Kantora priekšnieks Juris Kļāvisš.

Pasta-telegrāfa ierēdnis A. Vasiļjevs»



Mūsu agrārreformas uzdevumi.
(Zemkopības ministra E. Bauera runa
Saeimas sēdē 17. apriiī, atbildot uz ie-

sniegto jautājumu.)
Godātie Saeimas locekļu kungi I

Ar kreiso sociāldemokrātu frakcijas
locekļu parakstiem man ir iesniegts jau-
tājums, kura saturs skan sekosi: vai zem-
kopības ministra kungam ir zināms, ka
ša gada Jurģos liels skaits bezzemnieku
ar spēcīgu inventāru, kā arī bezzemnieki
bez inventāra, paliek bez savam dzīves
un darba vietām, līdz ar to zaudē izre-
dzes atrast piemērotu nodarbošanos,
spiesti izputināt savu lauksaimniecībai
derīgo inventāru un pavairot bezdarbi-
nieku skaitu pilsētās ? Ja šīs parādības
ir zināmas minittra kungam, tad ko viņš
ir darījis vai domā darīt, lai tās no-
vērstu. ,

Tā kā iesniegtais jautājums stāv ciesa
sakarā ar agrāro reformu, tad ir nepie-
ciešami vispirms īsumā norādīt uz agrā-
rās reformas galveniem uzdevumiem.
Jautājuma iesniedzēji acīmredzot ir tanīs
ieskatos, ka agrārās reformas galvenais
uzdevums pastāvētu iekš tam, lai apgā-

dātu visus Latvijas bezzemniekus ar
zemi, dzīvokļiem u. 1.t. Tas pēc manām
domām ir liels pārpratums. Pats pirmais
agrārās reformas likuma I. daļas pants
nosaka, ka zemes fonds dibināms jaun-
saimniecību ierīkošanai, sīksaimnlecību
paplašināšanai, kā ari dažādu sociālo un
kuitureio labierīcību vajadzību apmieri-
nāšanai. Tālāk agrāras reformas likum-
došana paredz dibināt dzīves spējīgas
saimniecības 2 zirgu zemes apmēros.
Pie tam jāpiezīmē,ka pie attiecīgā likuma
pieņemšanas taisni kreiso sociāldemokrātu
frakcija vislielākā mēra centas palielināt
jaunierīkojamo saimniecību zemes pla-
tību. Nekur agrārās reformas likumā
nav teikts, ka ar fonda zemi būtu ap-
gādājami visi Latvijas valsts bezzem-
nieki. Ir gan teikts, ka uz iedalītām
jaunsaimniecībām bezzemniekiem dodama
priekšroka un tas ir pilnīgi pareizi. Ja
valsts fonda zemi vajadzētu sadalīt, kā
mēdz teikt vlz galviņām, tad zemes re-,
forma bez šaubām mūs vestu pretim sa-
brukumam. Cik iepriekš paredzams, tad,
ekonomiski sadalot valsts zemes fondu,
varēs ierīkot pāri par 80.000 jaunsaim-
niecības. Jāpiezīmē, ka vairāk nekā
puse no fonda ir jau sadalīta un līdz ar
to iedalītas jau vairāk neka 40.000 jaun-
saimniecības, no kurām lielākā daļa ir
jau galīgā veidā piešķirtas. Uz fonda
7.pm\ nd otras nases ir mereikašies vairāk

nekā 100.000 pieprasītāju. Paturot acīs
paredzamo jaunsaimniecību skaitu un
zemes pieprasītājus, iznāk, ka visus pie-
prasītājus pēc fonda zemes _ šimbrīžam
nebūtu iespējams apmierināt. Zemes
reformas izvedējiem vajadzēja cansties
apvienot lietderīgo ar vēlamo, t. i. ierīkot
pēc ieapējas vairāk dzīves spējī-
gas saimniecības, lai varētu pēc
iespējas apmierināt vairāk bezzemnieku.
Kā to panākt? Nu vajadzēja censties,
zemi iedalot, turēties pie minimālām
normām, protams, neizlaižot iz acīm
saimniecības dzīves spējīgumu. To ze-
mes reformas izvedēji līdzšim ir darījuši,
acumirklī dara un joprojām tas viņiem
būs jādara, kamēr zemes reformu iz-
vedīs. Ar likuma vajadzēja nodrošināt,
lai vēlāk jaunsaimniecības, pēc viņu pie-
šķiršanas, neiznīcinātu, tās savienojot pa
vairākām kopā. Jāteic, ka tam savā
laikā, kad pieņēma agrārās reformas
likuma III. daļu, vislielākā mērā pretojās
zemnieku savienība

^
un ari paši kreisie

sociāldemokrāti. Tāpēc arī agrārās re-
formas likuma III. daļā pieņēma attiecīgu
pantu, uz kura pamata iespējams uz
priekšu jaunās saimniecības apvienot līdz
pat 50 hektāru apmērā. Iedalīto zemi
vajadzēja piešķirt pirmām kārtām spē-
jīgiem zemkopjiem-bezzem-
niekiem. Par to savā laikā, kad pie-
ņēma piešķiršanas likumu Satversmes
Sapulcē, es vairākkārtīgi uzstājos. Bet
kad agrārā komisija nāca ar priekš-
likumu, zemi piešķirt visiem, kuri tikai
to_ vēloties saņemt, vai tiem zeme jau
būtu vai nebūtu, vai inventārs būtu vai
ne, un kad pret šo agrārās komisijas
priekšlikumu man bija jāuzstājas ar
pretpriekšlikumu, ka zemi vajadzētu pie-
šķirt tikai tiem, kuriem ir pietiekošs
saimniecisks inventārs, un ka vajadzētu
rūpēties par to, lai zemi piešķirtu daudz
maz norūdītiem zemkopjiem, tad pret
šo manu priekšlikumu cēlās lieli iebil-
dumi no zemnieku savienības puses, se-
višķi, cik atminos, Alberinga kunga per-
sonā, kurs konstatēja, ka nebūšot sem-
kopju-bezzemnieku, kas nedomātu par
zemes iegūšanu nopietni. Ne par vienu
nevarot tik ļauni domāt, ka viņš ne-
būšot nopietni domājis ķerties pie
zemes, tā kā garantijas nekādas
neesot vajadzīgas. Viņš izteicās, ka
tas, kas zemi būšot pieprasījis,
ari godam veikšot savu zemkopja
darbu viņam piešķirtā jaunsaimniecībā.
Sakarā ar to ari zemes piešķiršanas li-
kuma agrāras reformas likuma 2. daļā
attiecīgo pantu pieņem tā, ka lai būtu
iespējams kuram katram zemi piešķirt,
kam tās nebija. Saskaņā ar likumu un
attiecīgām instrukcijām zemi no zemes
fonda piešķīra pirmkārt par kara nopel-
niem un par nopelniem 1905. g. kustībā;
pēc tam nāca pārējie zemkopji, bezzem-
nieki, kuriem šo nopelnu_ nebija, bet
starp kuriem bija veci norūdīti zemkopji,
kufiem bija pietiekoši vajadzīgais inven-
tārs un tie nāca tikai 3. kategorijā un
liela daļa no tiem vēl līdz šim nav zemi
saņēmuši. Bez šaubām kara vīriem un
visiem tiem, kas savā laikā cīnījušies
par Latvijas atbrīvošanu, nevar viņu
priekšrocības uz zemes dabūšanu laupīt;
tas pats par sevi saprotams. Bet pēc

manām domām btstu stingri jāraugās uz
to, cik tāļu kara vīri, vai viņu _ piede-
rīgie tiem piešķirto zemi apstrādās un
saimniecības ieiīkos, un tādēļ priekšroka
dodama tiem, kuri patiesi zemi grib ap-
strādāt. Tas nav ņemts vērā. Tā mes
redzam, ka šfs_ lietas nonākušas bediga
stāvoklī un iznākums ir tas, ka fonda
zemes ir piešķirtas joti daudziem tādiem,
kuriem nav inventāra saimniecības ierī-
košanai. Tas vēl nav tas ļaunākais, bet
tagad mēs redzam, un allaž ienāk ziņo-,
jumi no vietām, ka pie zemes ir ķērušies
tādi, kuriem ir gan priekšrocība uz
zemes piešķiršanu, bet kuri nemaz ne-
domā ķerties pie zemes apstrādāšanas un
kuri ir ieinteresēti tikai tikdaudz, lai iz-
mantotu savas tiesības. No otras puses,
nn tas ir tas bēdīgākais, ka diezgan
daudz bezzemnieki ar stipru saimniecī-
bas inventāru, norūdīti bezzemnieki, ir
palikuši bez zemes. Ta ir ta nelaimīga
kategorija, par kuru sava laika ļoti daudz
runāts un par kuru jautātāji pie manis,
kā pie zemkopības resora vadītajā, grie-
zušies ar jautājumu. Šī parādība, ka
daudziem nevēlamiem pieprasītajiem zeme
ir piešķirta un daudziem, kuriem tiešam
vajadzētu vai 1. kategorijā nokļūt un sa-
ņemt zemi pirmajiem nav piešķirta, savā
ziņā tās ir sekas no agrāras reformas
likuma un attiecīgām instrukcijām. Man
jāteic, ka šī parādība varētu but uzlūko-
jama kā pārejoša parādība. Var tomēr
droši teikt, ka to bezzemnieku, kurus
drīza laika vajadzētu apmierināt, kuri ar
visu nopietnību un enerģiju grib ķerties
pie zemes un kuriem ir savs lielāks, vai
mazāks inventārs saimniecības uzsākša-
nai un viņas vadīšanai, ir stipri daudz.
Lai tiem dotu iespēju privāta ceļā tegūt
zemi, ir nepieciešami atļaut piešķirtās un
vēl nekorborētās zemes pārdot, lai tādā
veidā tās atsvabinātu par labu tiem, ku-
riem zemes trūkst un kuriem ir nepie-
ciešamais inventārs. Tas tagad ir iespē-
jams, jo attiecīgs

^
likums jau pieņemts

un to patlaban sāk izvest dzīvē. Pie
tam jāpiezīmē, ka šis likums ir zināms
ielāps, ar kuru gribam izlabot zinā-
mus robus agrārās reformas likumā.
Ja no sākta gala zemi piešķirtu tikai
tiem, kuriem ir inventārs, vai kuriem
valsts var izsniegt pietiekošu pabalstu
saimniecības uzsākšanai, fadkatrā ziņa
mums nebūtu vajadzība pēc šādalikuma,
kurš savā ziņā godu agrārai reformai
nedara. Tālāk būtu nepieciešams likumā
paredzēt, ka tie, kuri saņēmuši zemi lai
noteiktā laikā stājas pie saimniecību
ierīkošanas, kamēr pretēja gadījumā tiem
piešķirtā zeme būtu jāatstāj pēc zināma
laika.

Tie būtu tie ceļi, pa kuriem ejot mēs
tiktu vaļā no nevēlamiem zemes iegu-
vējiem ,- protams, tai pašā laikā ir jārū-
pējas par to, lai bezzemniekiem ar lauk-
saimniecības inventāru nebūtu jāpaliek
zem klajas debess. Kā to veikt? Centrālā
zemes ierīcības komiteja jau ša gada
janvāra otrā puse pie šī jautājuma ir
ķērusies un pieņēmusi attiecīgus lēmumus.

Tas ir domāts priekš Latgales pārce-
ļotajiem uz pārējiem Latvijas apvidiem.
Ir paredzēts ap 300 jaunsaimniecību
piešķirt Latgales pārceļotajiem. Pārceļo-
šana ir noorganizēta un viņa jau nori-
sinās. Man ziņo no zemju departamenta,
ka ir pārvesti jau 127 vagoni mantu
63 ģimenēm, pie kam pie pārceļošanas
valdība nak pretī tanī ziņā, ka pārvadā-
šana pa dzelzsceļu izdara par brīvu.

Tie ļr tie noteikumi, uz kuru pamata
centrāla zemes ierīcības komiteja grib
nokārtot sastrēgumu. Sakarā ar šī gada
priekša stāvošiem Jurģiem. Šis tēzes
centrālā zemes ierīcības komiteja jau
februāra sakumā cēla priekšā Saeimas
agrarpolitikas un lauksaimniecības komi-
sijai

^
kur viņas pārrunāja un pieņēma.

Te jāpiezīmē, ka bezzemnieki var novie-
toties srī uz privātām zemēm. Savā
laika Satversmes Sapulce izdeva likumu
par neapstrādāto zemi un proti, 1921.
gada 9. marta. Tas bija zināms spaids
uz privāto zemju īpašniekiem, bet līdz
šim šis likums tikpat ka nemaz labuma
nav atnesis. Cik spriežams no šī likuma
1.pantatad likums tagad nav vairs spēkā.
Kāds stāvoklis jsti ir uz laukiem sakarā
ar izteikto jautājumu? Tūliņ otrā dienā
pēcraan iesniegtā jautājuma es liku
ievākt ziņas no visiem apriņķiem par to,
kādi sarežģījumi sakarā ar nākošiem
Jurģiem būtu paredzami. Bez tam es
pieprasīju ziņas, cik vispārīgi bezzem-
nieku ar spēcīgu inventāru draud palikt
bez_ zemes. Šis ziņas vakardien visas ir
ienākušas, viņas ir ļoti īsas un es gribu
viņas juras celt priekšā. Bez tam es

griezos arī pie jautājaa^ļlTr^^*^
lai viņi man iesūtītu tos m^eptukuru pamatu viņi jautājamuli*181 «*un konstatē, ka ļoti daudzi J*"*»ar spēcīgu inventāru draudot f,?**zemes. Arī tie materiāli man Pallkt

^un īsuma es par viņiem L> L tok««
Kas zīmējas uz jautālurau ul? iki( *.faktiem, par to, ii kā daudfk*^»aieki paliktu bez zemes ez:«*
saimniecības gadu, tad mau L aSko *ka šie materiāli, kādi raaaās mi"^jautājuma iesniedzējiem sākuši- "*Viņi visi ir apmēram no lauva» ī ?**
un no februāra sākuma. Ka! - eigja
uz ziņām ao šī laika par «Ltr**laukiem, tad ap to pašu laika- *
beigas, ari zemkopības mUlsS'"ievākuši ziņas O0 visiem aSL"isi maienaai

v » v ziņojumi „o vBsikurus saņēmusi jautājumu ieSBi2ka ari izziņa no vietām, izdarīta .zemkopības ministrijas, ir ao vieaaVj
un raksturo, jāteic, gandrīz vieaa«.,
pašu parādību, proti to parādība £ievērojamos apmēros bezzemnieki!inventāru draud palikt bez zema
Tie materiāli, kādus iesniedza jantāium.uzstādītāji, ir par daudz trūcīgi un vi
attiecas galvenā kārtā uz Valkas»,
Valmieras apriņķi. Ir arī ziņas no citiemapriņķiem, bet visā visumā šie materiāliir ļoti šauri. Pēc tiem var teikt, btagad_ jau daudzas lietas būs nokārtotai
piemēram Jaunsmiltenes muižā. Janfi.
juma iesniedzēji ziņo, ka Jaunsmiltenu
7 bezzemnieki ar samērā spēcīga invei-
taru draud palikt bez zemes. Vali»
apriņķa inspektors paskaidroja, ka n
visiem 7 zemes pieprasītājiem, hji
agrāk griezušies ar ziņojumiem pie soci-
āldemokrātu frakcijas locekļiem, ka pa-
likšot bez zemes veseli 6, ir jau ser
nokārtojušies. No šiem 7 bezzemniekim
1 tomēr ir gan palicis bez zemes, bet
tanī pašā laikā inspektors paziņoja, ka
pagastā vēl viena vieta ir rezervlta.
1 ir palicis bez vietas taisa! tāpēc,ki
pagājušā gadā viņš nav savu zem
gabalu kārtīgi apstrādājis. Atļaujat celi
jums priekšā īsus ziņojumus no aprit*
ķiem, tad jums būs skaidri sojasžams,
cik lieli sarežģījumi būtu sagaidām'
nākošos Jurģos. No Valkas apriņķa
saņemta sekoša atbilde: .Bezzemnieki
ar spēcīgu inventāru Jurģos paliks be
zemes ap 70 ģimenes, no kurām vismaz
zināma daļa no šī skaita tomēr atradu
izeju. Inventāra samazināšana gan »
paredzama vairākos gadījumos." Val-
mieras apriņķis uz šo pašu jaatājoņ»
atbild sekošo: .Līdz šim vēl nav no\*
totas apmēram 45 inventāra spējga
bezzemnieku ģimenes. Izlikšana admi-
nistratīvā kārtā paredzama apmēra»
8 gadījumos.* Kas zīmējas uz m»»-

administrativā kārtā, tad, kā inspektori
paskaidro, ta attiecas pa lielākai da{a
uz īrniekiem muižu centros un tikai taas

gadījumos, kad muižā jāieliek janosa»
nieki ar inventāru, bet attiecīgas teiP»
aizņemtas. Jāizvēlas viens ao fliv»-
vai nu atstāt jauno zemes w
vēju ar inventāru bez telpām ?

ļaut īrniekam dzīvot sibiiJfg
vai dot priekšroku tiem, kam zeme pj
šķirta un kam ir savs inventārs,^
īrniekiem meklēt telpas citā vieta.

£
kopības ministrija dod pneksrok j JJ
kopjiem ar inventāru, jo pretēja gaiji

zemes apstrādāšana var liela me»
^Kas zīmējas uz Cēsu apnuķi, lāļ£

šodien saņemtām ziņām redzam» , .
nekādi nopietni sarežģījumi nay ņ j?
Rīgas apriņķis ziņo **»»j *ļļig0
nieki ar spēcīgu inventāru tilts ap»

^ar zemi. Nedaudz .,*$*?£>
neapmierinātivienīgi tikai tie bezz*

kuri līdz šim nomājusi zeiffl no p
saMii

zemes īpašniekiem. Sarezgije» ļga?0
ar Jurģiem nav paredzami. d jjBffl
apriņķī ir paredzami kādi 4-a b &
kur grūtāk būa atrast .

^ °^
apriņķī tādi bezzemuieki, **« +
inventāru un kas paliek oe \

^
Kuldīgas apriņķi bezzemBje»

^inventāru Jurģos var wUB D

^pāri par 15 ģimenēm.J*$ļ&i*
bezzemnieki ar spēcīgu «

^Jurģiem bez zemes
^^^

0
apriņķī bezzemnieki ar specg ^i
visi novietoti uz ^JĻ*»1
„av. Ventspils apriņķii beo

j
spēcīgu inventāru var pj Aprfff
mēram 10 ģimenes bez zem jj
komiteja nolēmusi vib«« *Jrot pjj
kulturētās meža zemes, ' jeig*
zoriskas lietošanas robe*' eBJg
apriņķī ar spēdgu iuvea^6 ^var palikt bez zemes «P

Valdība® darbība.
Ministru kabineta sēde

1*23. g. 3. maija.

Apspriežot š. g. 1. maija notikumus
Rīgā, kabinets nolemj notikumu izmeklē-
šanai izvirzīt zem ministru prezidenta
priekšsēdības komisiju no iekšlietu, ap-
sardzības un tieslietu ministriem un ār-
lietu ministra biedra Cielena. Tech-
nisko darbu veikšanai komisijas locekļi
var deleģēt savu resoru pārstāvjus.

Iecelšanas.
Rezolūcija )* 40.

Ieceļu Rudcifu Goba par Rīgas apr'ņķa Mad-
lienas iecirkņa policijas priekšnieku, skaitot no
š. g. 1. maija.

Rīgā, 1933. g. 30 apriiī. Mš 16607.
Iekšlietu ministrs P. Berģis.

Administratīvā departamenta direktors J. Ieva.
*

Rezolūcija J* 44.
toceļu Pēteri B e ķ e r i par Valkas apriņķa priekš-

nieka 1. iecirkņa palīgo, skaitot no s. g. 2. maija.
Rīgā, 1923. g. 3. maijā. J* 17086.

Iekšlietu ministra vietā A. Birznieki.
Administratīvā departamenta direktors J. le va.

*
Rezolūcija.

1923. g. 30. apriiī.
Ieceļu veterinar medicīnas fakultātes kursu bei-

gušo studentu Arvidu Ozolu par Rēzeknes rajona
veterinārārsta vietas izpildītāju ar IX. amata kate-
gorijas algu uz laiku no š. g. 10. maija līdz
1. oktobrim.

Iekšlietu ministra biedrs A. B i r z n i e k s.
Veterinarvaldes priekšnieks,

veterinārārsts E. Cīrulis.

*
P a vē 1 e Ns 95.

Ar tiešo nodokļu departamenta direktora pavēli
atlaists no dienesta uz paša lūgumu, valsts nodokļu
piedzinējs Rīgā, Matīss Miķsļa d. Bušs, skaitot
no 1923. g. 1. maija.

Nodaļas vadītājs P. Liepiņš.
*

Zemkopības ministrijas zemju departamenta rīko-
jumi par ierēdņu iecelšanu amatos, pārcelšana un

atlaišanu.
Rīkojums J& 178.

Liepājas apriņķa IV. rajona bijušo valsts zemju
pārzini Viļumu Kārkliņu, augšminētā rajona
likvidēšanas dēļ, skaitīt par atlaistu no dienesta
uz civildienesta likuma 37. panta pamata, skaitot
no 1921. g. 15. oktobra un iemaksāt viņam uz ta
paša panta pamata algu pec IX, amata kategorijas
par 3 mēnešiem uz priekšu, skaitot no atlaišanas
dienas.

Pamats: Senāta 1922. g. 30 septembra lēmums
N? 2018.

Rīgā, 1922. g 28. oktobrī.
Zemkopības ministra biedrs R. Lindiņš.
Zemju departamenta direktors P. O r ā v s.

*

Rīkojuma J* 183.
Ilūkstes apriņķa III rajona valsts zemju pārzini

Ernestu T r e i m a n i, rajona likvidācijas dēļ atsva-
binu no augšminēta amata, skaitot no 1922. g.
16. decembra, izmaksājot viņam saskaņā ar civil-
dienesta likuma 37. pantu, algu pēc IX. amata
kategorijas par 3 mēnešiem uz priekšu.

Rīkojums J* 186.
Aizputes apriņķi valsts zemju inspektoru un

apriņķa zemes ierīcības komitejas priekšsēdētāja
vietas izpildītāju, JāniBirkanu uz paša lūgumu
atsvabinu no augšminēto amata pienākumu izpildī-
šanas, skaitot no 1922. g. 26. decembra.

Rīkojums J6 187.
Uzdodu Aizputes apriņķa mērniekam Aliredam

Dombrovskim līdz turpmākam rīkojumam
izpildīt Aizputes apriņķa valsts zemju inspektora
un apriņķa zemes ierīcības komitejas priekšsēdētaja
pienākumus, skaitot no 1922. g. 16. decembra,
piepaturet arī savus tiešos amata pienākumus.

Rigā, 1922. g. 29. decembrī.
Zemkopības ministrs H. Celmiņš.

Zemju departamenta direktors P. Grāvs,
Administratīvās nodaļas vadītājs R. Ozoliņš.



. ļ£jj{t5, ka uz mata tik daudz paliks,
1 tas pie līdzšinējam ziņām. Talsu
Lh bezzemnieki ar spēcīgu inventāru

, palikt bez zemes ap 15 gadījumos,
ii ao Latgales paredzētie bezzemnieki
ijilsā skaitā pārceltos. Tukuma apriņķī
Uos varētu palikt bez zemes pēc līdz-
(iaējiem datiem ap 15 rentnieku ar inven-
ļ,ii, Rēzeknes apriņķī sarežģījumu nav.

īdzasapriņķī varpalikt bez zemes kādi 14
tzzemmeki ar spēcīgu inventāru. Daugav-
5ils uu Ilūkstes apriņķī var palikt apmēram
1 ģimenes bez zemes. Sarežģījumu nav.

Kas zīmētos uz sarežģījumiem, kuri va-
rēta atkārtoties sakara ar telpu jauta-
jai, tad tas varētu attiekties uz tiem,
širiem nav inventāra, ta tad pēc šī zi-
ijjmna redzam, ka stāvoklis pārāk sarež-
iiis nevarētu būt. Še nu būtu jājautā,
kādtt izeju pie spējīgu bezzemnieku in-
itatara novērtēšanas lika priekšā jautā-
juma iesniedzēji. Par to es varētu spriest
to kāda iesnieguma zemkopības mini*
niijai, Šo iesniegumu parakstījuši Sa-
sitas deputāti Bungšs un Rozentais,
viens kā laukstrādnieku arodbiedrības

priekšsēdētājs un otrs, kā šīs biedrības
sekretārs. Viņi man piesūtījuši kādu
nīsta no lauku strādnieku arodbiedrības
pilnas sapulces, kura noturēta š. g.
25, februāri. Šis raksts apzīmēts _ ar
i martu. Acīmredzot šinī laukstrād-
nieka arodbiedrības pilnā sapulcē
apspriests jautājums par to, kā

iutt no kļūmīga stāvokļa sakarā
» priekša stāvošiem Jurģiem.
ft starp .citu ir zemkopības ministrijai
m priekša divi priekšlikumi, kādā kārtā
m» iespējams novietot vai apgādāt ar
Kautos, kuri Šimbrīžam varētu palikte zemes. Pirmais ir tas, lai grunt
?««nepieteiktā un neapstrādātā zeme,
!a visas kopplatība pārsniegtu 5 hekta-« aktu atsavināta un ieskaitīta
'«« zemes ioudā, no kura tad varētu
«māt bezzemniekus. Otrs priekš-
ma ir _ jal ļ2Sīrādātu un izdotu li-

'' aa par telpu un zemes nomas nor-

JJ
uz laukiem. Uz šādiem prlekšli-

ithii^ .M' ka resora vadītājs, varēju
J® t4aiaoraid08i, ko ari, protams,
ai»»' a ~ *aMbani Pie vecsaimniekiem
v(,i ,drosi vien novietoties šimbrīžam» bezzemnieki ar savu inventāru. Še
«!jf-5l!'{r liela t'eksme zemi*««n bezzemniekiem. Šī parādība?» otra apvidū ir diezgan plaši izpla-

Vilnim. lmesii var Dūt diezgan dažādi.pirms man jālūko atminēt viens no
S 5tas ir tas » ka lidz šim

' znon.5.ei oezzemniekiem valdība ir
Siafi'. ?'gribētos teikt > Joti lēti- Pa-
lien, nJecibas Sada caurmēra noma

aas Jz pucl8 labības no pūrvietas ara-
i aaiiT» Tas izrādijās it kā vēl par
M» S1JJ?*vēi P«razināja — pus-
MiR *" Tā ka Par nodzīvoto

»rfinS?°godieB B0 zemJ'
iq Wtv j ™ 21no ' maksāja tikai puspudu
"**a k»= i^ sa Protami, ka bezzem-

!eni 'ar s Udz sim ir reatējis no valsts
''i ni»o^K-pttda 8raudtt vienu pūr-

ŝ ,3". , m^sāt privātam ze-
io itv»V .!™ augstāku nomu.

^PmJ?- Jateic' ka vecsaim-
^i dot t- 5eroām nomām nevar savs

:o*8« m'aS,ņi arī Prasa augstāku
S** zeme- l- ^.tadi gadījumi, kur
ty au»,.». īpašnieki prasa nesamē-
<«*, Dji'ļL nomas maksas no rentnie-
*l - Man n-epieiaižamas nomas mak"
lr!lJ daarf7pans gadiJumos ir bijis iespē-uz maz iepazīties ar nolūkiem,

kāpēc privātas zemes īpašnieks, kujš
pats savu zemi apstrādāt nevar, prasa
tik pārspīlētas nomas. Uz to man pāris
gadījumos Ir bijis iespējams dabūt at-
bildi tādā veidā, ka viņi būtu izrentē-
juši daudz zemāk, bet šo pārspīlēto no
mas _ maksu prasot vienkārši tāpēc, lai
nebūtu zeme jāizrentē, jo viņi baidās no
varbūtēja likuma par izrentētās zemes
atsavināšanu. Tāpēc_ katrs, nebūdams
drošs, cenšas atsvabināties no nomnieka.
Nak arī tādi gadījumi priekšā, ka saim-
nieks savu kārtīgo nomnieku, kas pie
viņa 9 gadus nomājis zemi, to viņam
uzteic. Kāpēc to dara? Tāpēc, ka viņš
kaut kur uzķēris zemes reformas likumā
attiecīga instrukcijā, ka pie fonda zemes
nomnieki, kuri nomā zemi vairāk par
10 gadiem, var pretendēt uz zemes ie-

gūšanu. Ta ir diezgan nevēlama un nožēlo-
jama parādība, ka ir tādi aizspriedumi pie
mūsu privātiem zemes īpašniekiem.
Cik man pazīstamas Saeimas frakcijas,
jāteic, ka tām nav tieksmes_ ieskaitīt
zemes fondā kaut daļu no vecām saim-
niecībām; bet šādus ieskatus kultivē ne-
atbildīgi cilvēki un satricina stāvokli.
Kamēr neradīsies zemē, sevišķi vec-
saimniekos, pārliecība un ticība, ka
likumdevēja iestāde nekāda ziņā neķer-
sies pie viņu zemju atsavināšanas un
ieskaitīšanas zemes fondā, kamēr tādas
pārliecības nav, tikmēr ļoti grūti bus sa-
prasties šinī jautājumā un piespiest vec-
saimniekus izrentēt zemi. Šīs attiecības

ir ļoti nožēlojamas un mums būtu jā-
lūko spert visi soļi, lai daudz maz viņas
ievadītu normālās sliedēs. Beidzot man
ir jāteic, ka es ar mierīgu sirdi varu no-
gaidīt nākošos Jurģus, un zemkopības
ministrijā no tiem darbiniekiem, kujipie
zemes reformas līdz šim ir strādājuši un
līdz šai baltai dienai strādā, ir vienis
pratis tanī ziņa, ka sarežģījumi vienā
otrā gadījuma varētu but, jo tas ir ne-
izbēgami. Kur tik lielu reformas darbu
veic, tur bez viena_ otra sarežģījuma
iziet pēc manām domam nav iespējams;
bet šie sarešģījumi, kas šogad bus, tie
būs katrā ziņā daudz mazāki, neka viņi
bija pagājušos gados. Tādu stāvokli
radīt, mani kungi, ka mēs varētu, visus
apmierināt ar zemi, ka visiem paliktu
viņu inventārs nesamazināts, tādu stā-
vokli man personīgi te ir grūti iedomā-
ties un jāteic, ka laikam gan pat jautā-
juma iesniedzēji nebūtu iespējuši visus
apstākļus tik labi noregulēt, ka to mēs
kur š katrs gribētu. Nevienam neinterese

tolai

radīt zemē nemieru, visi stāv par ,
pēc iespējas apmierinātu, radītu mierīgu
gara stāvokli uz vietām, lai katrs varētu
mierīgi art viņam piešķirto vai nomāto
zemi. Bet ja tas nav iespējams visa
visumā vēl šimbrīžam, tad man liekas,
ka pārāk lielas prasības uzstādīt ir diez-
gan pārsteigti. Jautājuma ir starp
citu teikts arī tas, ka arī bez-
zemnieki bez „ inventāra vēl paliek
bez savām dzīves vietāmun bez darba.
Pie šī jautājuma man jāsaka sekošais.
Kas zīmējas uz bezzemniekiem bez in-
ventara, tad zem viņiem es saprotu
vietējos laukstrādniekus, amatniekus
un t t., kuri Hdz šim paši zemi nav
lietojuši. Man nav zināms, vai tie, uz
kujiem šis jautājums zīmējasdoma ari
zemi lietot. Tas pēc manam domam
vairs nav zemkopības resora darīšana,
ta ir sociālās apgādības lieta un sis
jautājums tieši nepiederas zemkopības
ministrijai, lai gan virjš stav_ diezgan
tuvu mums pie sirds. Nav mušu inte-

reses bez vajadzības īrniekus izlikt no
dzīvokļiem

^
Mes cenšamies katrā gadī-

jumā nokārtot telpu jautājumu tā, lai
neviens neciestu. Bet prasīt, lai zemko-
pības resors, vai zemkopības ministrs
nokārtotu ikvienam bezzemniekam viņa
dzīves un darba vietu, tas no zemkopī-
bas ministra ir prasīts par daudz. 5i
jautājuma daļa nav iesniegta pēc pareizās
adreses un ar šo jautājumu vajadzēja
griesties pie darba ministrijas, kuras
priekšgala stāv kreisais sociāldemokrāts
Lorenča kungs.

Iekšzeme

Latvijas Sarkanā krusta žēlsirdīgo
māsu savienības

rīcībā nodotā Krimuldas .Šveices* māja
uzņem no 20. maija sākot kā pansionārus
ari privātpersonas. Vasarnīcas telpas no
jauna remontētas. Istablietas latviskā
gaumē. Turpat atver arī bezalkohola
bufeti, kur izbraucēji vasarnieki varēs
dabat atspirdzinājumus. Ienākums par
labu darba nespējīgo un slimo māsu pa-
balstīšanai. .Šveices* māja atrodas uz
Gaujas krasta pie Krirauldaspilsdrupām,
Latvijas visskaistākā apgabalā. — Pansi-
onāri var pieteikties savienības birojā,
Skolas ielā 1. Valde.

Rīga.
Nedēļas ziņojums

par saslimšanas gadījumiem
ar lipīgam slimībām Rīgā,

ko reģistrējusi no 1923. g. 23. līda
30. aprīlim Rīgas pilsētas statistiski
valde pēc ārstu paziņojumiem:

K «Š
S «8 S»

Slimības ne taukam» » «^3
& S

Typhns cadom. .... Vēdera«Ja ... 5
Tvphus cxanth .... Izsituma tiia . . 4
Pebfis recarrcaa . . . Atgeļas drudzis. —
Febrls interni. ....Purva drudzis . . —
Variola et variotois . . Bakas 1
MorblHi .......Masalas .... —
Scaiiattaa ...... Šarlaka 15
Trusis convalsiva . . Garais klepu. . —
Dlphrheritls Difterita .... 3
IniiuenzseumPneEffiersfBlniluenca .... —
Cholera «sisties . . . Āzijas koliem . . —
Dvsenteria Asins sērga . . —
Paiotitis epldemtaa . . Ģīmja satūkām

(Mauca) ... —
Vulvo-Vaginitts gononnoica —
Ervsipelas Ro« —
Meningitis cerebrosņlnalis epidemica . . —
Trachoma —
Lepra Spitālība .... —
Anthraz 1

Kursi.

Rīgas Wržp, 1923. gada 4. maija.

100 Latvijas tbļ. 2,—
Amerikas dotais 5.10-5,15
Angļa miidfa ...... 23,64 — 2388
100 Francijas tauki .... 3330- 34,55
100 Beļģijas izsaki .... 28,95- 3020
100 Švates» tafsskl. . , . . 92,06 — 92,99
100 Zvitdities krasas . . . 134,65—137,40
i00 Norvēģija» Snoara . , . $4.60-88,85
100 Dānijas kronas . . . : 95,70 - 9960
100 Holaadas gjrfdsnl , . . 19972-20174
10000 Vidjas «arkas . . . 1,20 -1,50
100 Somijas aarksa . . . « 13,50 — 14,50
100 Igaunijas sasdsss . , . 1,47—1.53
100 UU 50, 52,—
10000 Polijas metisa . , . 1,65
100 Ctchoslovak* ksesas . 15.25-16,00
100 «aUjaa liras 24,60- 25,70
Padomes t% . . , . , . —
10 kriev» acits f&J. . . . . 25,50
Zarts (Londonā) pat l ssd «rs

scita. , —
Kri.v«a.»d«fe*{2Jļ — ; Jausim*
5/o rseatkai. als?ē®., , . . J, 2,10
20 seiia li. S/oRig. Wp. bisdr.

ķH<t siffics. —
50 seitsir. S/» Rigse ^Bsr kr.

biedi, ķll« airaas .... —
100 sclta ii.§<7c Rigacpge. kz.

bisdz. ķft* staae .
6°/o Zemes bankas ķīla zīmes] 98

Rigas biržas komitejas kotseijes komisijas
priekšsēdētājs A. Kbcsbs,

Zvēr. biržas māklera Th. summēta.

Māksla.
Nacionālais teatrs. Piektdien, 4. maijā,

Rūdolfa Blaumaņa joki _ ,T r I n e s
grēki*. Sestdien, 5. maija,_ V. Oam-
berga interesantā komēdija ,Mes viņus
gūstīsim" ar_ jautram starpspēlēm.
Svētdien, 6. maija, pulksten 2 diena par
tautas izrādes cenām pēdējo reizi Andrasa
drāma .Ķēniņš Dāvids". Pulksten
7/» vakarā Kārļa Jekabsona jaunā drāma
.Sirdsapziņa*. Somu rakstnieka
Alekša Kivi komēdijas .Kazu brau-
ciens" pirmizrāde jaunnedēļ. — Liepā-
jas aktiera J. Sabērta uzstāšanās Blau-
maņa .Ugunī" neparedzētu apstākļu
dēļ atcelta uz 9. maiju.

īlrfizfllecffla sn rapalecffic.
Sīgas ostā lenākui! kuģi.

2. maijā.
Najade, vācu tvaikonis, 699 reģ. ton. brutto, no

Bremenes ar miltiem un putraimiem.
Turaida, iatvieSu tvaikonis, 1607 reģ. ton. brutto,

no Gentes tukšā.
Liepājas ostā Ienāšus* ku$.

30. aprīli.
Gothen, zviedru tvaikonis, 514 reģ. ton. brutto,

no Lovestoitas ar siļķēm.
Mowe, vācu traikonis 300 reģ. ton. brutto, no

Stetines ai jauktu lādiņu.

No Liepājas ostas Izgāju*! kugL
30. aprīli

L. O. ti 21, latviešu prāmis, 181 reģ. ton. brutto,
nz Pāvilostu tukšā.

Johanna, latviešu prāmis, 72 reģ. ton. brutto, uz
Pāvilostu tukšā.

Herkules, latviešu prāmis, 90 reģ. ton. brutto, uz
Pāvilostu tukšā

Normai, laiviešu tvaikonis, 67 reģ. ton. brutto, uz
Pāvilostu tukšā.

Redaktors: M. Arans

šim «mauram 8 taoas puses.

Liirau 03 uslm lieta(
leliio krājums
1923. ssda 5. burtnīca

iznākusi un dabūjama valsts tipogtaiiji,
pilī, 1. Istabā, knr ari vienīgi jāgriežas

ar pieprasījumiem.—— Burtnīca maksā: ibez piesūtīšanas Ls. 0,22
ar piesūtīšana . . 0,24

Saturs:
40) Latvijas universitātes satversme.
41) Likums par nekustamu īpašumn

koroborēšanu sakarā ar agrārās
reformas likumu.

42) Noteikumi par agrārās reformas
likuma III. daļas izvešanu dzīvē.

43) Pārgrozījums _ pagaidu noteikumos
par zirgu pasēm un tirgošanos at
zirgiem.

44) Papildinājums noteikumos par ār-
valstnieku iebraukšanu un uzturē-
šanos Latvijā.

Literatūra.
The European Commerclal. Aa Organ

of World Wide Commerce. J* 31.
April 21st 1923.

Šaī numurā ievietotas daudzas tirdz-
nieciskas un rūpnieciskas ziņas iz Lat-
vijas, kā arī dažādi šejienes skati, kā
Ventspils osta, kādas latvju mājas ar
druvu laukiem, Latvijas operas un nacio-
nālā teātra nami.

Peooles of All Natlons. Edited by
J. A. Hammertoa, 30.

Šaī dažādu zemju un tautu aprakstu
krājuma ievietots garš apraksts par Lat-
viju un latviešiem, viņu darbību un
kulturelo stāvokli, kopots ar 22 fotogrā-
fiskiem uzņēmumiem.

Ido Reformētais Esperanto. Pilnīga
Mācības Grāmata. I. Oramatiko. II. Exer-
caro. III. Klefo.

Mūsu Nākotne. Laikraksts skolotājiem
un vecākiem. Ns 7. — 1923. g.

lapsene. Mākslas un satīras žurnāls.
H 4 — 1923. g.

Svari. Satīrisks mākslas žurnāls. >fe 17—
1923. g.

Ventspils ostā Ienākusi kuģi.
S0. apriiī.

Orlanda, vien tvaikonis, 1288,73 reģ. ton. brutto.
no Rigas ar gabalu precēm.

1. maijā.
Ans, latviešu burenieks, 104,27reģ. ton. brutto, no

Pāvilostas tukšā.
Oskar, latvieša burenieks, 84,20 reģ. ton. brutto,

no Pāvilostas tukšā.

No 'Ventspils ostas bgijust kugU,
30. apriiī.

Karin, latviešu burenieks, 106,64 reģ. tcn. brutto,
uz Liepāju ar kokiem

Fridrichs, latviešu burenieks, 68,74 reģ. ton, brutto,
uz Liepāju ar kokiem.

Bengore Head, angļu tvaikonis, 2608,72 reģ. ton.
brutto, i» Beliastu ar plankām.

Teodor, latviešu tvaikonis, 94,24 reģ. ton. brutto,
uz Rīgu ar ozola ekstraktu.

Vindau, latviešu tvaikonis, 379,33 reģ. ton. brutto,
uz Aberdienu.

1. maijā.
Saturn, norvēģu tvaikonis. 1119,79 reģ. ton.brutto,

uz Londonu ar plankām.

Uģus bankas nedēlus pārskats
^ uz 2. maiju 1923. g.

A k t i v ā. La«- S. P a a I v ā. Lati. S.

«r ,das zīmes ... - 1.787.700 - SS 5& "T. Tf* \ SļSSffl =
f^SSSI* 4.245.935 95 Termina noguldījumi . \\ . \ \

l
°ļ?ffi 25

tt^i^an monētās . - - ^,,826 07 Tekoši reķn 18,121,910 53
PKZuT 4

HIH« I«
Valsts rēķini 6> 125ill6 30

b**;," Akseli ..••••• 0.4^.888 16 depozitl 18,668,399 82
***%w«t nodrošinājum.em . 6,168,694 52 Citi pasivi 6,892,437 77
ļjķvaii" 1" . . . . . . 1,7/0,40/ li

** ' ' ' ' 80,209,719 67 ~~ 80,209,719 67

. ,- Udo. 1 maijam 5. g. apgrozība izlaistās Latvijas bankas zīmes pat Ls. 20,230,000 —
?ie (divdesmit miljoni divi simti trīsdesmit tūkstoši latu)

ir nodrošinātas ar tīru zeltu Klg. 200.—
" ^divi simti kilogramu tīra zelta)

• • -. _ • ' .:. $ 225,072 —
'(divi simti divdesmit pieci tūkstoši septiņdesmit diviem dolāriem)
' £ 762,263 12/—
rseotiņi simti sešdesmit divi tūkstoši divi simti sešdesmit trīs angļu
ļnārciņim un divpadsmit šiliņiem)

.i-1023 e. 1. maija Londonas biržas zelta kursa.
-i siT 1923- g-dgi, 3. maija

Padomes priekšsēdētājs: Ring. Kalnings.
Galvenā direktora v.: K. Vanags.



Paziņojums.
Finansu ministrs 1923. g. 9. maitā

apstiprinājis:

Lati apavu fabrikai akdji aLM.
statūtos. Sabiediības mērķi ir: a) no-
darboties ar apavu, ādu un dažādu
Idas priekšmetu kā ari dažādu paligvielu
izgatavošanu, b) tirgoties ar apaviem,
ādam, ādu izstrādājumiem un ādu
rūpniecības palīgvielām.

Kā dibinātāji reģistrēti Latvijas pilsoņi:
I. Krišjānis Einars, dz. Rīgā, Bauskas
iela J* 32. 2. Mārtiņš Vāciets, dz. Rīgā,
Bauskas ielā }& 32. 3. Arturs_ Kozerov-
skis, dz. Rīgā, Bauskas iela N° 52.
4. Heinrichs Buehrmans, Rīgā, Skolas
ielā J* 38 un Krievijas pilsonis 5) Ni-
kolajs Petrovs, dz. Rīgā, Vaļņu ielā 1.

Sabiedrības akciju kapitāls ir 70.000
īstu liels un sadalās 700 akcijās, pa
100 latu katra. Valdes sēdeklis atrodas
Rīgā.

Tirdzn. u. b. nod. pr. p. V. G a i 1ī t s.
___^ Revidents A. Zalpeters.

Paziņojums.
Finansu ministrs 1923- g- 30. apriiī

apstiprinājis

Latvijas apavu fabriku ak. labltir.
statūtu 10. § grozījumu, sakarā ar ko
sabiedrībai atjauts pazemināt pirmo ie-
maksu uz akcijām no 50 uz 25 proc.

Tirdzn. un b. n. pr. p. V. Gailīts.
Revidents A. Zalpeters.

mtmmmmKasaaaoKtmamamt

ie fisftfe Md.
Dzelzsceļu VIII. ceļu iecirkņa

priekšnieks Jelgavā,
16. maiJS pīkst. 12. dienā, savā kantori,
Aleksandra prospektā .N° 2, istabā 20

izdos

mazāksoSišanā
Jelgavas stacijas ēkas atjauno-
šanas darbus:

1. Mūrnieku un podnieku darbus un
2. Namdaru, galdnieku un logu ie-

stiklošanas darbus, par katru punktu
atsevišķi.

Sacensība var piedalīties rakstiski un
mutiski.

Drošības nauda par katru darbu atse-
višķi Ls. 200.

Tuvākas ziņas turpat darbdienās no
pulkst. 9 līdz 15.

Rīgas II. lec. miertiesnesis,
atsauc iespiesto sludināj. .Valdibss
Vēstnesī' J* 229, 1921. g, par Pētera
Kārļa d. Bērziņa meklēša: u, U ka viņš
atrodas Jelgavas cietuma.

Miertiesnesis (paraksts), i

Kara tiesa,
pamatodamās uz tiesas sēdes lēmumu
un kara tiesu llk. 951.—953. panta,'
mekie atzināto līdz turpmākam riko-
jumsm bij. Cēsu kājn. pulka virsieitn.!
Frkf Friča d, Frldbergu spv. uz kar.
sod. lik. 232. p 2. d.

Minētais Fridbergs dzimis 14, martā
1890. g, piederīgs pie Tukuma apr.,
Bēnes pag., luterticīgs, neprecējies, pec
nodarbošanās tirgo'ājs, pastāvīgā dzīves
vieta Ludzas «pr, Kača&ovas pag.,
Pokrovss Riestā.

Personām, kurām būtu zināma Frid-
berga atrašanās vieta nekavējoši paziņot
kara tiesai vai tuvākai policijai, kurai!
to arestēt un ievietot Rīgas Central-i
cietumā, paziņojot par to tiesai,
Kara tiesas priekšsēdētājs pulkv.-Ieltn.

F. Birkenšteins.
Sekretārs, k. ier. A. R u m p e.~~immMtimi v^^r

ai Uk, par taui. 17. o pctcnia, ar la
dara zināmu, ka rfess 23 aprisi 1923. g., ļ
Annss Adamson, dzim. Paeglīt, prasības;
lietā pret 3Sni Adamson, par lan-i
Hbas šķīišaau aizmuguriski no-
sprieda: šķirt laulību, kas noslēgta
starp Jsnī Adamsonu un Annu Adamson,
dsim. Paegiīi, Vtcpiebalgas draudzē,
14. septembri 1919. g, atbildētāja Jāņa
Adamsona vainas dēj; piešķirt prasitajai
meitas uzvārdu . Paegli!".

ik atbildētājs civ. proc. tik. 728., 731
«3i 748. p. p. -paredzētā laikā neiesniegs
išcsal atsauksmi vai pārsūdzību, tad
«Briedums stāsies i.Tuimsgš spēkā.

SSjFĀ 25. aprīlī 1923. g. *a 432568 ļ
?asas» Priekšsēaēt. b. J. J a k s t i ņ š.

Sekretāra v. Stqt e.

^ *5i^iiia4.1 ^Hi^žii
.*» llk. par lauL 77. p. pamata, er ia
Sara zināmu, ka tiesa 19. martā 1923 g.,
Annas Elfrldes Brakman (Brachmaa),
dzim. Bandeniek, prasības lietā pret!
Jāni Augusta Brakman (Brachman) pāri
tautības £ķ£r£anu aizmuguriski;
nosprieda: laulību, kura slēgta Rīga '
no Lutera latviešu draudzes mācītāja
6. oktobri 1918. g. starp Jsni Augustu
Krišjāņa d. Brakmani un Annu Elfridi
Jāņa m. Brakman, dzim. Bandeniek, ļ
šķltt; piešķiri Anna; Elfiidei Brakman
viņas meitas uzvārdu Bandeniek.

it atbildētājs dv. proc. Uk. 728-, 751.
ga 748. p. p. paredzētā laikā neiesniegs ;
jSmi ateaukanti vsi pārsūdzību, tādi
aļsriedums stāsies Ukuiiūgs spēkā.

Rigā, 27. apriH 1SJ3. g 3*432618'
Priekisēd. b. J, J a k s i I ņ š.

Sekretāra v Stūre.

•'PSi&ffiir a 9*iafi(64Ž«S:«i!S«n!*a>Simm ilililiPIpL
Kara flesa,

eamstcdamās es savu ricibfis sēdes
lēmumu, un ka» tiesu lik. 951 un 953.
j* p., meklē bij Armijas štāba operatīvās
daļas iekšējās izlūkošanas nodaļas kareivi
Vfknelmu Mārtiņa d. Gulbi, kurš ap-
vainots par noziegumiem, kādi paredzēti
ka|a sod. lik. 232. p. 3. d.

Minētais Gulbis: latvietis, luterticīgs,
dzimis 1901. g. 12. martā, apmeklējis
6 klases ģimnāzija, neprecējies, Lindes
pag., Janjdgavas apriņķa piederīgs.

Petsonīm, kuram būtu zināma viņa
uzturēšanās vieta, nekavējoties ziņot
kara tiesa! vai tuvākai policijai, kurai
to ņemt savā uzraudzībā.

Rīgā, 30. apriiī 1923. g.
Kara tiesas priekšsēdētājs pulkv.-leitn.

F. Birkenšteins.
Sekretārs k. ier. A. Rumne.

UiMd izsiiia Mini
7. mali* i. 9. uz transmisijām un vīnu piederumiem priekš Daugavpils darb-

niču atfrm^na.

^ ^^ dz<ļtoce,u vifSV8ļ, i8tabā » 122{a, no pulkst 12-14.

Dzelzsceļu nlKrolte konkuIInces
17. maijs 1923. g., uz līmi galdnieka 2500 kg. un līmi krāsotajā 1250 kg.
2. JuniJS 1923 g., , linoltumu. bruņo 212 kv. m. biez. 3 mm. 2

2. Junlia 1923. S-. . cementu Portlandes — 3500 mucas. - ,

Tuvākas ziņa.< izsniedz dzelzsceļu virsvalde ist. 122", no pulksten 12-14.

i
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kārtējas sapulces i»»- '***;akcionāru kungiem: ^ Ptļ
1) ka visas agrāk izi.i.t;

«kcljas (»» 1Jfe »***,
Hecības pai pazang. «h£
piesūta valdei 6 mēnešu Ūtot.no publicēšana, ";;-
v«ta untegt,, *\**
ftoju pagaidzīmes.Stat» katti fikcijā Pē7laika notecēšanas valde 3*apitairūtās akcija, utvfc*kurtasV6 lēs i;
aplieabupsr feibāmu ;.
saņemšanu un atadzinol Zdevumus. ms*i-

2) Valde uzaicina akionsm k««rakstīties „z jsana u!3,^?Mīļam ā 10 latu = uH(satura ar aagsniia. vis:
puices lēmumu no tām . "
10 latu akcija. Pie p,X£

tuhņ jāiemaksā sabied-
5 lati par akcija. Atlikuņ
nams, kad vMde parakstījis vZgal'gi izdalīs.

3) Ja pēc 6 nedēļām akci ;
akcijasvarbīt nebūs visas iaS
atlikušās piedāvās intere:

Veco akciju apmaina un p
uz jaunam izdarāma sisb-'edrib
RSgā, vecS Jelgavas Iela M 2125

VALDt

Krieva-Bnltllas Kuģniecības SGMecffite

kārtēja pilna sapulce
notiks piektdien, 25 maijā 1923. sadS, pulksten 3 pec pusdienas, sabiedrības
telpās — Lielā Pils Ielā Nr. 21.

—— Dienas klrtlbt:
1) 1922. g. pārskats, revizijs komisijas ziņojums un lēmums par peļņas izdalīs

2) 1923. gada budžets un dabihas plāns.
3) Valles priekšlikumi: kuģu pirkšana.
4) Akcionāru priekšlikumi. Valde.

lp iis UBaim,
Kalku ielā «2 9,

pardos
7. un 8. maijā 1923. g., pulkst. 10 rīta.

Ķīlas no 11 līdz 25. novembrim 1922. g.
zem M> C. 98108—>* C. 99596.

Neizpirktās reevakuetas ķīlas no 9. līdz
30. iunijfm 1915. g , zem J* B 597205—
Nš B. 607350, kā ari izutrupešanai no-
dotās mantas.

bmmtala filaoas h apgalsmo-
\m ar Attih Hliiinta.

(IttM CenfioulBl! U īmM ef ūtM-
' rase m l'EIeUritiie) .

Valdes padome pagodinās ielāgt
akcionāru kungus ierasties pirmdien,
11. JuniJS 1923. s- pulksten 4</2 pēc
pufd., biedrības telpās, ParlzS. rue
Caumartln 60, uz

kārtēiu vispār.

sapulci.
Dienas kārtība:

1) Gada pārskata apstiprināšana par
dsrbības gadu 1922.

2) Valdes padomes un revīzijas komisi-
jas locekļu vēlēšana.

3) Dažādi jsutajumi.

Pēc statūtu § 35. tiesība piedalīties
šinī sapulce ir tikai tiem akcionāriem,
kujiem mazakeis 50 akcijas.

Akcionāri, koriem ir mazāki pa 50
akcijām, var, lai sasniegtu vajadzīgo
skaitu, savienoties kopa un pinvarot
vienu iz sava vidus, kā prekšsrāvi.

Akcionāri, kuri grib ņemt dalību vis-
pārīgā sapulcē, tiek lūgti noguldīt savas
akcijas līdz 26. maijam 1923. g., Latvi-
jas tirdzniecības un rūpniecības bankā,

Rtgfi vai Liepājā.

iimes pag. «mtarp. ograM. iJiM
valde sasauc 5. mejjā s. g, pīkst. 12 d.
vietējā pag. namā

olfisiii Sioi gada sapil
Dienas kārtība:

1) 1922. g. rēķi nu pārskats.
2) Vēlēšanas.
3) Statūtu pārreģistrēšana .
4) Eku pārvērtēšana.
5) Dažādi jautājumi.
Sī sapulce skaitīsies par pilntiesīgu,

pie katra biedru skaita. Valde.

Rigas kara apr. priekšnieks izsludin*
par nederīgu nozaudēto kara klausības
ipiiecību ztm J\S 33021, 9. oktobrī
1920 g, iadetu no Rīgas kara apr. pr.,

'iz Kārļa Jāņa d. Aluta virda.

Akciju sabiedrības
priekš farmaceitisku un ķīmisku pro-
duktu izgatavošanas un pārdošanas

X Hertel', Jelgavā,
Soda pārsKata izuīīkums par 1922. s.

Pefņas un zaudējumu konts.
Debets. R. L. Kredīts. R. L.

Algas, vispārēji izdevumi, Bratto peļņa no izstrādājumu
procenti, imobiliju izdevumi, un preču pārdošanas . . 601,604.57
apkurināšana un apgaismos. 529,084.33 īres no dzīvokļiem . . . 12,290.—

Tīra peļņa par 1922. g. . . 84,810 24
613.8945 7 613,89*57

Bilance uz 31. decembri 1922. g.
Aktlts. R. L. Pasīvs. R. L.

Kase 4,656.75 Pamatkapitāls (800 akcijas
Tekošs rēķins valsts kasē . 1,220.50 ā Ls 50.—) 2,000,000.—
Nekustami īpašumi . . . 750,000.— Rezerves kapitāls .... 36,919.83
Aptieka ....... 750,000,— Amortizācijas taipitels . . 33,382.63
Drogu pārdotava .... 200,000.— Hipotēku parādi .... 26,950.—
Laboratorija * 262.500— Kreditori 89,293.—
Inventārs 11,234 95 Tīra peļņa pa: 1922. g. . . 84,810.24
Preces un materiāli . . . 299. 137.50
Debitori 2,616.—

" 2,281,355 70
~ " 2,281,355JO

Gsda pārskats apstiprināts vispārējā sapulcē 29. martā 1923. g.
Valde.

Dzelzsceļu 71. teļi lec. Md. Baigavulll,
17. maijā š. g., pnlkst. 12 dienā, savā

kantorī, izdos uz

konkurenci
bez pectorgiem, uz posma Grīva-Eglame
divu pu?kazarmu būves pabeigs, darbus,

Konkurencē piedalīties var rakstiski
un mutiski. Drošības nauda jāiemaksā
200 Ls. Tuvākas ziņas VI. ceļu iec.
kantorī, Daugavpilī, darbdienās no pīksi
9 līdz 15. 2419

Sacensība.
Valsu spirta un degv. Rīgas nolikt.

(Pioneru ielā N? 4 ai 15. maijā i. g,
ar pectorgiem 18. maijā s, g., pulksten
10 tītā, izdos miizakprasītājiem mutiskos
torgos sekošu darbu izvešanu:

1) Skārda un papes jumtu (apm.2100kv.
asis), krā$ņu (24 gab.), logu un durvju re-
montdarbus,

2) Udensvāramā kubla un roku maz-
gājamās siles_ ičgata -/ošanu.

Rakstiski lūgumi dēļ pielašanas mu-
tiskā mazāksolīšanā, nomsksāti ar at-
tiecīgu zīmognodokli, iesniedzami valsts
nolikt, līdz pi. 10 rītā, sacensības dienā.

Torgu dalībniekiem pirms torgiem jā-
iemaksā Ls 60— dfošībES naudas.

Tuvārd noteikumi valsta noliktavā no
pulkst. 9—3.

Mišut «ariiia. pārzinis
pārdos

sacensībā
i 14. mailā 1623. S. pulksten 12 dienā,

Rējeknes karantīnā,
8 finieru barakas noplēšanaina

»68 tukšas siļķu mucas.
Sacensība notiks mutiski un rakstiski.
Raksīiski piedāvājumi nomaksāti ar

attkcīgu zīmognodokli, slēgtās aploksnēs.
i ar uz!»ks'tu:, Uz sacensību 14 maltā š.g."
ļ iesniedzami Rēzeknes ksrantincs kanclejā,

līdz mutisku torgu sākumam.
Pi sacensības tiks pielatstss personas,

| < kāres iemaksās pirms ,to/gu sāsuma
ļ 30t.'0 rbļ. drošības naudas, par līguma
kaitgu izpildīšanu. Jfe 4059

Tuvāki noteikumi ieskatāmi karantīnas
kanc'.ej?, pie ssimniccibas vadītāja.

Rēzeknes karantinā, S0. apriiī 1923. g.
Karantīnas pārzinis A. L a p i ņ š.

2 Darbvedis A. B ē r z i ņ 5.

! Oanavpils apnvta liiti m. falfc
10. maiju 1923. g., pulksten 10 rītā,

'pārdos uaīrfihsoliiano
nodokļu nemaksāšanas deļ, K r i v a n u
sādžā, sekošu pilsoņu apķīlātos
lēnus, mēbeles, drēbes,

paJSagus un citas mantas:
1. Fedara Ivenova par Ls. 12,20
2. Helēnas Strogonovas , , 14,28
3. Jāņa Timolejeva , , 26,—
4. Ssfona lvanova . , 10,—

I 5. Jetima lvanova , , 14,—
6. Silerija Ženova . , 30,—
7. Jeremija lvanova . » 20,—
8. Jāņa Cveka . » 32 —
9. Kiementija Cv=;ka , . 30,—

10. Jāņa Setrova . . 20,—
11. Otigorija Seigejeva . » 58,—
12. Alekseja Petrova . . 30,—
13. Potopa Petrova , _» 30,—

i 11. Jēkaba lvanova , , 14,—
ļ 15. Prokofija lvanova , ; 19,—
ļ 16. Jēkaba Lir d. lvanova , . 9,—
117. P;ma?a A-lratbva . . 55,—
1 18. Sairoaa lvanova , , 8,—
i 19. Fedoia lvanova , . 6,—
: 20. Romāna Petrova » , 20,—
i 21. Agr i pinas Setrovas . , 16.—
1 22. Savla Pelrova . , 36,—
23. Agaiijas Ivanovas , . 30,—

[ 24. Vasiļija lvanova , , 23,—
i 25. Lukjana lvanova , , 12,—
1 26. Timof»ja Petrova . . 14,—
27. D mitrijs Petrova . 35,—

Kopā . . 623,48
ļ VBķu pagasta valde.

Ponderovas kredītUīednba.
ar šo dara zināmu, ka ša gada 25. febr.

' vispārējā sapulcē ievēlēti: par priekš-
sēdētāju N. Petrots un par kasieri
A. Serpjonovs

Priekšsēdētājs N. Petrovs.

IffifM fllifllilillill»PA»Žal SlIillOlUlUBle
Valmieras biedrības

krfij-aizdevu sabiedrības

ipāia Um sapītu,
svētdien, 13. maijā 1923. g.. pulkst.
2 diena, Valmieras latviešu biedrības
telpās.

Dienas kartība:
1) Sapulces darbinieku vēlēšanas;

2) gada pārskats par 1922. g.; 3) budžets
1923. g.; 4) procentu noteikšana par
noguldījumiem un aizdevumiem; 8) statūtu
grozīšana un pārreģistrēšanas jautājums;
b) vēlēšanas valde un padomē; 7) dažādi
jautājumi kuri valdei rakstiski iesniegti
līdz 11. maijam š. g.

Ja minētā dienā nesanāks stāt. 108. §
apzīmētais biedru skaits, tad

otra vispārīga biedra sapulce
tiks noturēta tu pat svētdien, 27. maijā
i. S-. pulkst. 2 dienā, neskatoties uz
sanākušo biedru skaitu un būs pilntiesīga.

2 Sabiedrības valde.
Seces pagastam,

Jaunjelgavas apriņķī, vajadzīgs

ārsts.
Alga pēc vienošanās, dzīvoklis ar ap-

kurināšanu — par brīvu.
Kandidāti, kufi šo vietu vēlētos pie-

ņemt, tiek uzaicināti, jerasttes 26. maijā
ī. g. pulkst. 12 dienā, Seces peg. namā,
pie pag. padomes uz nolīgšanu vai pie-
teikties rakstiski, paziņoj. savas prasības.

Pasta adr.: stac. ,Sece\
Secē, 29 apr. 1923. g.

Par priekšsēd. (paraksts)
Dsrbvedis (paraksts), i

iespiests valsts Upcgratija.

Ārlistu mlnlrtrljas J£%
daļa izsludina p« ««*,

£pavalstnieces Claudlas rw
^Sēto personas «P^Jis. *£

no Vācij«s sūtnjeob«Ķ!lt- ^-
-(SuTšoTila zina»jļ. "ļ* |,J

no 22. nov. »«•. *ļ u„ līdz ?!
firmā kā MiM*™* £ r
Wņ»m csur nota-u

^
^.i r

SS^S^°'lrtiirMsBiftJ
-H^ssaf^'
Piektdien, 4. m«»s' v

atl.
(frmes &£Z4

Sestdien, 5. ma»*- V\L *6&

Sten*"*™

?SttdsaP^

latip nm i*lv*
,.HOPNIEKS'

sasauc trešdien, 16. mallS »a j
pulksten 7 vakarā, Elizabetes «i»

mūzikas un dziedāšanas
.Rota* telpās

illļi pi sait
Dienas kārtība:

1) Sapulces darbinieku vFējnuMt

2» ^S.SSTfž
3) Vēlēšanas. tjn,^u
4-Ziņojumi un priekšUkam'.

Piezīme: Ja **&*-£0Prastos statūtu t-retel»J
skaits, tad P«toten

,Lļ«
tajā paši nfWJ WpD^

dienā, notiks J»»» .^H*
pie jebkur' hifdro

'ļļļaļ-^

Ikc. sab. „RoMtirU(ilir
ārkārtēja

oKcionnm sapīti
notiks 27. maijā 1923, g., pīkst. lOrašļ

Rīgā, Vsļņu ielā N° 2, iz l?
Dienas kartība:

1. Sapulces darbinieku vēlēšasss.
2. Vaidēs darbības pārskats

komisijas ziņojuma apstipttaāisiu
3. Valdes atstādinās-,na ari jaunas vīte

vēlēšanas.
4. Latvijas liķieru un spirts stepa

biroja figama ar A./S. ,R<
niecība* rcvidžšana an pi
vēlešnna uz biroju.

5. Revīzijas komisijas locekļa
6. Budžets atlikušiem 1923.g oiēneS»
7. Ir.st.akcijas valdei un revīziju»

misij-i.
Piezime: Uz statūtu 54

akcionāri tiek lūgti « "fll ;

7 dienas priekš sapulces
savas akcijas valde reģistrē»

Vaid* .



ligas pilsētas diskonta bankas
Kilance 31. decembri 1922. gadā.
D'* Debets. R. K. R. K.

^ kon ta: sastāvs . . - - . - . 11,187,032.86
kJSts . konu' ļd0 uz tekosu leķlūa .... 68,425.50
^

v,,S cnn krievu valdības: saldo !._
' prsi'M' J'p b tautas bankas II. nod. likvidac
' uitijtt 5- r - / , . 325,242.45

ļtonU Platās bankās 25,422.12
' $k*ln konta:

22,576,183.50
Nešana pie korespondentiem ._. H880- 22,631,063.50

^sso vekseļu konta:
1,720,872.25

Sēšana
"pie korespondentiem ? 182,642.15 ii903.514.40

- ^fdvT) uzVērtspapīriem un obligac. .... 487,279^5
* ' b) uz precēm ? ? 10,392,045.— 10,879,324.95

^rtspapī ru konta: sastāvs 49—
SoSu kota: sastāvs . . . . . I-

' r.rabio konta: ārzemju nauda . 632,302.30
go korenta: . pret nodrošinājumiem:

' «i vērtsp pipem .,386.29
, hipotēku obligācijām 322,023.15

C) precēm 4o»,2i».tt>
i) vekseļiem . ? 2,646,740.65 3,791,369.60

jabājumiem ā conto uz noguldījumiem: saldo . 33.0i8.76
' kmespondeatu konta:

ļildo- a) Nostro 18,404,820.65
b) Loro ? . 18.467.969 5036,a72jogi s

tērauda kambara konta: saldo 1.—
' inventāra konta 1.—
' «košu aizdevumu konta: pag. 1923. g. _ samaksāti 119,137.33
' mocentu konta: par 1922. g. vēl iekasējami . . . 111,642 87
' ivjlu konta: saldo 3,287,055.—
' Mpildinājumu nodokļu konta 22,626.34
' conto pro diverse: pārejošas sumas .... ._. 8,713,345.85

Suma . . . 100,603,391Ū07

K r e d i t s. ~~r! K
~~ ~"

r
~ k7~

Cmi pamata kspit'Ja kontu: sastāvs 7,000,000.—
ruerva kapitaia kontu: satavs 4,!/57,234.30

' giro noguUijumu kontu: saldo 35,843,578.77
noguldījumu kontu:

' salao: a) noteikti 7,559,690 96
b) nenoteikti ? 4,999,820.— 12,559,510.96

, procentu kontu:
a) uz vekseļiem par 1 923. g. uz priekšu saņemti 114,212.—
b) uz noguldījumiem . . 773,869.86 888,081.86

, korespondentu kontu:
saldo: s) Ncstro 9,6--2,230.4G

b) Loro . 17,235,150.14 26.867.38Q.5ft
, iekasēšanai saņemt, vekseļiem: saldo 1,903,514.40
, incaaso kreditoru kontu: saldo 69,303.45
, nodokļu kontu: saldo . : . . 56,229.91
, tekosu izdevumu kcntu: par 1922. g. vēl

maksājani 17,932.—
, avalu kontu: saldo . 3,287,055.—
, agio kontu: atlikums pēc 18.marta 1920.g. likuma 143,133.36
, conto pro diverse: pārejošas sumas 7,710,443.52

SumāT ? . "100,603,398.07

Peļņa un zaudējumi.
tonēs par noguldījumiem 503,530.65 Aizdevumu rentes .... 795,564.10
, . giro noguld. . 1,116,237.65 Vērtspapīru rettes . . . 155.75

ļMiniecības izdevumi . 6,954,472.83 Vekseļudiskonts1,381338.Nedrošas prasības . . . 3,893,803.14 Konto korenta rentes . . 217,691.25
«Im par 1922. g. . . . 8,735,198.62 Korespondentu rentes . . 263,541.59

Cambio operācijas . . . 14,963,115.35
Vērtspapīri «4,691.08
Uzglabāšanas atlīdzības . 40,357.10

- Provizija . ? 3,456,788.07
21,203,242.89 21,203.242.89

Valde.

Mi. M. ulnn kooperatīvi
Biedrība atrodas Valkai apr. Blomu pag.

Pasta adr.: caur Smilteni.

Pārskats par 1922, j.
Bilance uz 1. Janvāri 1923. g.

A k t i v s. R. K.
Skaidra nauda kasē .. . 69,997.55
Preces par iepirkum. cenām 148,040.—
Paja C. S. .Konzums* . . 5,000.—
Inventārs . 5,551.80

Kopā 228,589.35

Pasīvs.
Biedru pajas 81,158.30
Kapitāli:

pamata . . . 9,705 45
rezerves . . . 9,581.40
amortizācijas . . 551.80
koop. darb. pal.

fonds .... 2.711.15
Nama buv. fonds 5,706,90 28.256.70
Azņēmumi naudā no:

biedriem . . . 31.944
Avansi no preču noņemej. 31.944.—
Daž;di kieditori .... 42254.50
Vekseļi 30X00.—
Tīrs atlikums .... 14.975.85

KopT'228.58 '.35

j_ _V«lde.

Rīgas apgabaltiesas 3. clvllnod.,
pamatojoties uz civ. proc. llk. 2060. un
2062. p. p., ievērojot mir. Reinholda
Ludviga d. Petersena mantinieku: viņa
meitas Ērikas I enes Reinholda m. Bo-
reišas, dz. Petersen, un vioas nepilnga-
dīgā dēla Alfrēda Petersena aizbildņa
Emila Hcnsa d. Straucha lūgumu un
savu lēmumu 1923. g. 4. apriiī paziņo,
ka pēc lūdzējas ziņojuma, pa kara laiku
gāju«i zudumā obligācija par 8,000 r,
apstiprināta 1914. g. 25. septembrī zem
Nš 1263, uz nekustama īpašuma, Rīgā,
4. hip. iec. zem zemes grāmatu reg.
Nš 1581, izd. no Jēkaba Valta d. Jaun-
gt-lse par labu Aleksandram Gotirida d
Krauze, kas viņu ir cedējis blanko.

Tāpēc apgabaltiesas 3. civilnodaļa uz-
aicina visas personas, kurām būtu tie-
sības uz augšā aprād. obligāciju, pie-
teikties tiesā sešu mēnešu, laikā,
skaitot no dienas, kad šis sludinājums
iespiests .V. Vēstu.*, un aizrāda, ka
ja Šīs personas noteikta laikā nepieteik-
sies, obligāciju atzīs par zudušu un
lūdzējai izdos obligācijas dublikātu, kurš
izpildīs oriģināla vietu.

Rīgā, 10, apriiī 1923. g. Nš 1261
Priekšsēd. v. A. V e i d n e r s.

Sekretārs A. K *I v e.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnod.
pamatojoties uz civ. proc. lik. 2060. un
2062. p. p., ievērojot Josela _ Peizacha
Mcrdcēla d. Solcveičika lūgumu un
savu lēmumu 1923. g. 10. apriiī paziņo,
ka pec lūdzēja ziņojuma, pa kara laiku
gājusi zudumā obligācija par 25\000 r.,
apstiprināta 1913. g. 3. maija zem
N° 1169, uz nekustama īpašuma Rīgā.
3. hip. iec. zem zemes grāmatu reģ.
Nš 465, izd. no Oovseja Bencela dēla
Ritove par labu Joselam Peizacha dēlam
Soloveičikam, kas viņu ir cedejis bianko.

Tāpēc apgabaltiesas 3. civilnodaļa uz-
aicina visas personas, kuram būtu tie-
sības az augšā aprād. obligaciiu, pie-
teikties tiesā sešu mēnešu laika,
skaitot no dienas, kad šis sludinājums
iespiests .Vaid. Vēsta.", un aizrāda, ka ja
šīs personas noteiktā laikā nepieteik-
sies, obligāciju atzīs par zudušu un
lūdzējam izdos obligācijas dublikātu,
kas izpildīs oriģināla vietu.

Rīgā, 14. apriiī 1923. g. Nš 1757
Priekšsēdētāja v. A. V e i d n e r s.

Sekretārs A. Kalve.

sludinājums iespiests ..Valdības Vēst-
nesī" , un sizrāda, ka ja šīs personas
noteiktā laikā nepieteiksies, obligācijas
atzīs par iznīcinātām un lūdzējam dos
tiesību prasīt parāda dzēšanu zemes
grāmatā.

Rīgā, 6. aprīlī 1923. g. Nš 789
Priekšsēd. v. A. B 1u m e n t a 1 s.

*\elrr*»»rt A. Kalv.

Rīgas apgabaltiesas 3. civiln.,
pamatojoties uz 1* 920. g. 18. marta li-
kuma par vienīgo maksāšanas līdzekli
un civ. proc. lik. 2060. un 2062. p.p.,
ievērojot valsts zemes bankas lūgumu
un savu lēmumu 1923. g. 4. apriiī
paziņo, ka parādnieks Kārlis Zunde
paradu uz obligācijas par 2,500 r., ap-
stiprinātas 1896. g. 12. oktobrī zem
Nē 418, uz nekustama īpašuma Val-
mieras apr., Unguru muižas zemnieku
zemes .Salenieku" mājām, zem zemes
grāmatu reģistra Nš 4449, izd. no Kārļa
Pētera d. Zunde par labu Baltazaram
Ernesta d. Kampenhaozenam, kura pār-
gājusi mantošanas kārtībā, saskaņā ar
Rīgas apgabaltiesas lēmumu 1921. g.
29. novembrī uz bar. Baitazara Atminu
Baltazaa d. Kampenhauzena mntinie-
kiem, un proti: atraitnes Lillijas Ade-
lines bar. Kampenhauzen, dzim Levis
of. Menar, Adelines, Baltazara-Ernesta,
Oskara-Arturs-Otte, Hanza-Ericha un
Aksele-Eduarda bar. Kampenhauzena
nedalīta mantojuma valdīšanā — ir sa-
maksāts, 1922. g. 10. februārī, bet šī
augša min. obligācija nevar tikt iz-
sniegta atpakaļ parādniekam dēļ dzē-
šanas zemes grāmatās, tamdēļ ka ir
gājusi zudumā.

Tāpēc apgabaltiesas 3. civilnodaļa uz-
aicina visas personas, kurām būtu tie-
sības uz augšā aprād. obligāciju, pie-
teikties tiesā viena mēneša laikā, skai-
tot no dienas, kad šis sludinājums ie-
spiests .Valdības Vēstnesī*, un
aizrāda, ka ja šīs personas noteikta
laikā nepieteiksies, obligāciju atzis par
iznīcinātu un lūdzējam dos tiesību
prasīt parāda dzēšanu zemes grāmatā

Rīgā, 11. apriti 1923. g. Nš 1872
Priekšsēdētāja 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. proc. lik. 2060. un 2062. p. p.,
ievērojot mirušā Markusa Jēkaba dēla
Vilenčika mantojuma masas aizgādņa
Jevgeņija Vilenčika lūgumu un savu
lēmumu 1923. g. 27- martā paziņo, ka
parādnieks nelaiķis Markus Jēkaba dēls
Vilenčiks savā laikā parādu pēc sekošām
obligācijām:

1) par 2,000 r, apstiprinātas 1893. g.
22. apriiī zem Nš 299, uz nekustama
īpašumu Rīgā, 4. hip. iec. izd. no Mal-
vīnes Feohlas Leona m. Herman, dzim.
Rumcovski, par labu Kārlim Adotiam
Selmerem, kura pārgājusi uz Marhusu
Beru Segalu;

2) par 3,000 ībj. atlikumā no ob-
ligācijas pirmatnējā lielumā par 6,000 r.
apstiprinātas 1894. g. 18. jinvarī zem

j* 28, uz ta paša nekustama īpašuma,
izd. no tās pašas Malvīnes Feoiilas
Leona m. Herman, dzim. Rumbovski,
par labu Kārlim Kārļa d. Bergengrinam
kura pārgājusi Markusu Beru Segalu;

3) pat 2,000 r., apstiprinātu 1899. g
11. septembrī zem Nš 2047, uz ta paša
nekustama īpašuma, izd. no Malvīnes
Leona m. Herman, dzim. Rumbovski,
par labu Emīlijai Ludviga m. Rum-
bovski, dzim. Sukrov. kura pārgājusi uz
Ma kusu Beru Segalu, — ir samaksājis,
bet Tis augša minētas obligācijas nevar
tikt izsniegtas atpakaļ parādnieka mant.
masas aizgādnim, deļ dzēšanas zemes
grāmatās, tamdēļ ka ir gājušas zuduma

Tāpēc apgabaltiesas Iii. dvitaodaļa
uzaicina visas personas, kurām būtu
Uesibas uz augšā aprādītām obli-
gācijām, pieteikties tiesā viena mē-
neša laiki, skaitot no dienas, kad šis

liepājas apgabaltiesa,
saskaņā ar savu lēmumu 9. apriiī
1923. g. un pamatojoties uz 18. marta
1920. g. likumu un civ. proc. . tik. 2083.
—2084. p. p. pamata uzaicina obligac.
turētāju, kuja_ izdota par 6000 _rbļ.
uz Eužena Liča vārda cedēta uz uzrādī-
tāja vārda pārgājušabar. Ulricha Bēra
ipašumā un 18. jūlijā 1911. g. nostipri-
nāta uz Teodoram Vilhelma d. Lukaše-
vicām piederošas nekustamas mantas
Ventspils apriņķa, Sarkanmuižas pa-
gastā .Rinkabuda* zem kreposta
Js6 5113, — viena mēneša laikā,
skaitot no sludinājuma iespiešanas die-
nas, ierasties tiesā līdzņemot min.
obligāciju dēļ iemaksāto Ls 100, t, i.
parāda ar procentem saņemšanas.

Pie kam tiek aizrādīts, ka pēc minētā
termiņa notecēšanas, arī obligācijas tu-
rētāja neierašanās gadījumā, parādu atzis
par samaksāt, piešķirot lūdz. tiesību pie-
prasīt parada izdzēšanu iz zemesgrā-
matām.

Liepājā. 20.apriī 1923.g. NŠ498-I/23.
Priekšsēdētāja b. V. B ī n e n š t a m s.

Sekretārs A. Kasperovič's.

Liepājas apgabaltiesa,
saskaņā ar savu lēmumu 26. marta
1923. g., uz Miķeļa Jāņa dēla
D o b e | a lūgumu un civ.
proc. lik. 2083. un 2084. p. p. un
1920. gada 18. marta likuma pamata

uzaicina oblig. turētāju, kura izdota
par 370 rbļ. uz Georga Didricha Frid-
richa d. Pucherta vārda un 9. decem.
liOO. g. zem žurn. Nš 1456 nostiprināta
uz laulātiem draugiem Miķelim Jāņa d.
Dobelim un Līzei Jēkaba meitai
Dobei, dzimusi, Zuzan piede-
rošas nekust, mantas Liepājā zem
kreposta N° 1806,—mēneša laikā, skai-
tot no sludinājuma iespiešanas dienas
.Valdības Vēstnesī', ierasties tiesā līdz-
ņemot minēto obligāciju dēļ ie-
maksāto Ls 6,42 t. i. parāda ar pro-
centem saņemšanas.

Pie kam tiek aizrādīts, ka pēc minētā
termiņa notecēšanas, arī obligācijas turē-
tāja neierašanās gadījumā, parādu atzīs
pat samaksātu, piešķirot lūdzēj, tiesību
pieprasīt parāda izdzēšanu iz zemes
grāmatām.

Liepājā, 10. apriiī 1923. g. NŠ568/23.
Priekšsēdētāja b. V. Bīnenštams.

Sekretārs A. Kasperovičs.

Liepājas apgabaltiesa,
saskaņā ar savu lēmumu 1923. g. 12. aprīlī
uz B I e r a n t a Tupeāa lū-
gumu, uz civ. proc. lik. 2083. un 2084.
p. p. un 18. marta 1920. gada
likuma pamata uzaicina obligac. turētāju,
kūja izdota par 1000 rbļ. uz Lui
Justusa d. Šulca vārda, cedēta uz uzrā-
dītajā vā:da un ?. oktobrī 1912. g. zem
žurn. Ns 1843 nostiprināta uz Bierantam
Jēkaba d. Tupešam, piederošas neku-
stamas mantas Nīcas .Sukkut Nš 72*
māju. Liepājas apriņķī, zem lauku neku-
stamu mantu "*2. reģ. krep. Nš 2716, —
mēneša laikā, skaitot no slu-
dinājuma iespiešanas dienas, ierasties
tiesā, līdzņemot min. obligāciju dēļ ie-
maksāto Ls 18, t. i. parāda ar pro-
centem saņemšanas.

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

Liepāja", 17. apriiī 1923. g. NS600/23.
Priekšsēdētāja b. V. B i n c n š t a m s.

Sekretārs A. Kasperovičs.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnod.
pamatojoties uz 1920. g. 18. marta li-
kuma par vienīgo maksāšanas līdzeklī
un civ. proc lik. 2060. un 2062. p. p„
ievērojot Jāņa Kārļa dēla Alekseja
lūgumu un savu lēmumu 1923. gadā
10. apriiī paziņo, ka parādnieks Jānis
Kārļa d. Aleksejs parādu pēc obli-
gācijas par 4,000 r., apstiprinātu 1909. g.
9. marta zem Nš 267, uz nekustama
īpašumu Cēsu apr., Startu muižas zem-
nieku zemes .Piepe* Nš 12 mājām,
zem zemes grāmatu reģ. NŠ 2769, izd.
no Mārča Mārča d. Oiola par labu Pe
terim Jāņa d. Sijātam. — ir samaksājis
viņas pēdējai kreditorei Valmieras bie-
drības krāj un aizdevu sabiedrībai, kura
obligācija nevar tikt izdota, tamdēļ* ka
pēdējā kara epstākļu dēļ ir gājusi zu-
dumā.

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

Rīgā, 14 aprīlī 1923 g. Nš 1919
Priekšsēdētāja v. A. V e I d n e r s.

Sekr-rat» A. Kalve.

Rigas apgabaltiesas 3. civilnod.
pamatojoties uz 1920. g. 18. maita li
kūma par vienīgo maksāšanas līdzekli
un civ. proc. lik. 2060. un 2062. p. p.,
ievērojot Elzas Richarda-m. Boema, dz.
Brandenburg, lūgumu un savu lēmumu
1923. g. 17. apriiī paziņo, ka parādniece
Elza Richarda m. Boema, dz. Branden-
burg. parādu uz obligācijas 27,000 r.,
apstiprinātu 1914. g. 27. septembri zem
Nš 45'% uz nekustama īpašuma Rigas
apr., Stopiņu Kurtu muižas zemes grunts-
gabalu .Zeltiņi* NjN? 9 un 10 mā-
jām, zem zemes grāmatu reģ. N? 2981,
izdotas no Paula Boema, Paula Kāļa d.
Boerra un Paula Paula d. Boema par
labu Rīgas pilsētai, — ir samaksāts, bet
šī aut šā min. obligācija nevat tikt iz-
sniegta atpakaļ parādniecei dēļ dzēšanas
zemes grāmatās, tamdēļ ka ir gājusi zu-
dumā.

Tāpēc apgabaltiesas 3. civilnodaļa uz-
aicina visas personas, kurām būtu tie-
sības uz augšā aprādīto obligāciju,
pieteikties tiesā viena mēneša laikā,
skaitot no dienas, kad šis sludinājums
iespiests ,.Valdības Vēstnesī", un aiz-
rāda, ka ja tīs personas not. laikā ne-
pieteiksies, obligāciju atzis par iznīci-
nātu un lūdzējam dos tiesību prasīt

parāda dzēšanu zemes grāmatā.
Rīgā, 21. apriti 1923. g. Nk 1593

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

Kalkūnes pag. valda izsludina par
nederīgiem, kā pazaudētus, tekošus do-
kumentus:

1) zirga pasi Nš 254, izd. 1922. g.
31. martā uz Dementija Leonova vārda
no šīs pag. valdes;

2) zirga pasi 1* 342, izd. no šīs pag.
valdes uz Semena Stoļarova v.;

3) pasi N? 1286, izd. šīs pag. valdes
uz Broņislavas Jāzepa m. Juneļ v.;

4) pasi N? 818, izd. no Kuramus
pag. valdes az Fedota Semena d. La-
stovka v. 107

Liepājas apgabaltiesa,
saskaņā ar savu lēmumu 1923. g.
9. apn i uz Cl Ijas Frldlender, dz. Urie
lūgumu, 18. marta 1920. g. lik. uz civ.
proc. lik. 2083.—2084. p. pamata, uzai-
cina obligācijas turētāju, kura izdota
par 6,000 ibļ. uz Paula Josiia d. Franka
vārda un pārgājušas Hugo Cšauļa īpaš.

un 1900. gw5. iebruaiī zem žurn. .Nš 111
nostipr. uz Gvijai Josseļa m. Fndlender,
dzimUrie pieder, nekust, mantas
Liepājā zem krep. Nš 492, mēneša laikā,
skaitot no sludinājuma iespiešanas
dienas, ierasties tiesā līdzņemot minēto
obligac. deļ iemaksāto Ls 80, t. i.
parāda ar procentem saņemšanas.

Pie kam tiek aizrādīts, ka pre-
tējā gadījumā pec minētā termiņa no-
tecēšanas, ari obligācijas turētāja neie-
rašanās gadījumā, parādu atzīs par sa-
maksātu, piešķirot lūdzējai tiesību
pieprasīt parāda izdzēšanu iz zemes-
grāmatām.

Liepājā, 17. apriiī 1923. g. Nš 54523
Priekšsēd. b. V. B i e n e n š t a m s.

Sekretārs A. Kasperovičs.

Pedeles pag. valde izsludina par
nederīgu, nozaudēto Latv. ienšz pasi,
izd. no Ērģemes pag. valdes 1921. g.
7. janvārī z-m Nš 866, uz Katrines
Kriša m. Pavār v. 416

Sakas pag. valde izsludina par no-
zaudētu f-ricim Mārtiņa d. Libažam
1921. g. 20. maijā zem Nš 63, no Aiz-
putes apr. karā cietušo pensijas komisi-
jas izd. invalida apl 624

Dikļu pag. valde izsludina par ne-
derīgu nozaudēto zirga pasi, izd. uo
šīs pag. valdes 1921. g. 30. jūlijā zem
Nš 324, uz Jāņa Goltiņa v. 465

Viļaku pag. valde izsludina par ne-
derīgu nozaudēto Latvijas pasi zem
Nš 3730 1133, izd. no šīs pag. valdes
1920. g. 7. decembrī uz Rachilas Vulia
m. Pliner v. 122B

Booshos patērētāju biedrības
Biedrības adr. Bauska. Pasta adr. Bauska.

darbības pārskats par 1922. g.
Bilance 31. decembrī 1922. g.

. Aktīvs. R. K. ļ P a s i v s. R. K.
£i, 55,159.60 Biedru pajas ...... 61,699,50
0,i7,: 878,307.66 ļ Pamata kapitāls .... 69,31030
S ",nT?cilis iesi 5,500.- I Rezerves kapitāls .... 51,387.—
»^'

klava
546,048 75 Amoitizacijas kapitāls . . 11,037 20

DĀitnri 84,025 45 I Kooperācijas darbinieku pa-
U oTA?; ? , •• 37,363.75 līdzības fonds .... 24,693.—P»ek a samaksāti izde- Pārejošas sumas un dubio 30,226.13
k inekfe ? , ••• 14,236— Aizņēmumi 499.7C6.70

«tn "r sanlaksā« izde- Avansi no i. min. linu nod. 204,592.—
l-toitoh.- , 24,774. - Dažādi kreditori .... 392,984.60
«4 tPk "£* Banskas Vek8e l397,610.-

?«iirnni.^^ , • ? 67,364.65 Tīrs atlikums 11,633.43
^ "mnieku vekseļi. . 42,100.—

KopT 1,< 54 .879.86 Kopā 1754,879.86

?H 45i 440 *^» ^-rat'° ^bT 403,747 83; tekoši darbības (tirdzniecības) izdevumi

^to par 760 534
atliknms lbK n-633.43; preces pārdotas par rbļ. 4,210,298.85;

Biedm
nde,M Pa)ām 8"/o.,eūtu gada sākumā 321; beigās 351.

v—
~
_ Valde.

Annenieku patērēt. Medr. „Ma"
. (Tukuma apr.)

«da pārskats par 1922. 9-
Bilance uz 1. janvāri 1923. g.

W Aktīvs. r. K. Pasīvs. R- K.

fe? '" . '' ••• • 42,835-68 Biedru pajas 12'i£vl!
«5 »«Bāš»' ;-4- ' «6,218.32 Nedslamie kapitāli . . . $°/^4 16

Jte, ***** citas ie- Aizcēmumi. 3S'2 f?-ff
£.*' debitori * • 8,100.— Dsžādi kreditori .... 62,287.65
JR*? . . 1.357.- Pārejošās sumss .... 3,000.-

Kļ2*s tIImjs 10,862.75 Tīrs atliknms 25,168,84
^**** 'Ptšum; ' ' * „--—ros .__: 67,476.—

Kgpā 203.063 75 Kopā 203.063.75

~^faīdeT



Kuldīgas iec. miertiesnesis,
saskaņa ar savu lēmumu 10. martā
1923. g. un uz civ. proc. lik. 2011,
2014 un 2019 pantu pamata paziņo, ka
pec 5. maijā . 1922. g. Aizputes pilsētas
slļmnicā miruša Roberta Nikolaja
dēla N e i m a n a ir ? atklāts
mantoj. un uzaicina visas tās personas,
kuram būtu uz šomantojumu vai sakarā
ar to, kādas tiesības kā mantiniekiem,
legatarijiem, fideikomisarijiem, kredito-
riem un 1.1, pieteikt šīs tiesības minē-
tai tiesai sešu mēnešu laikā, skaitot
no šī sludinājuma iespiešanas dienas
.Valdības Vēstnesi*. \

Ja minētās personas tsavas tiesības
augstāk aprādītā termiņā nepieteiktu, tad
viņas tiks _ no _ tiesas atzītas par šīs tie-
sības zaudējušām uz visiem laikiem.

Kuldīgā, 26. aprīlī 1923. g. L.NŠ246/23
Miertiesnesis Andersons.
Sekretārs O. Hincenbergs.

Ļaudonas Odzienas pag. valde iz-
sludina par nederīgu nozaudēto zirga
pasi, izd. no šīs pag. valdes 1920. g.
15. jūnijā zem Nš 326, uz Edei Seržan
piederošu zirgu. 382

Burtnieku pag. valde izsludina par
nederīgu nozaudēto pasi uz Mārča In-
driķa d. Caka v., izd. no šīs pag. val-
des 1920. g. 31. martā zem Ne 465.

Vandzenes pag. valde izsludina par
nederīgu pazaudētu Latv. iekšz. pasi
uz Annas Kriša m. Balod vārda, izd.
no Talsu apr. pr-ka pal. 1. iec. zem
Nš 4075, 14. maijā 1920. g. 598

Džūkstes-Pienavas pag. valde iz-
sludina par nederīgu, ka pazaudētu
Latv. iekšz. pasi zem J* 17429, izd.
no Rigas polic. 7. iec pr-ka uz Kārļa
Kārļa d. Šiliņa vārda. 944

Džūkstes-Pienavas pag. valde iz-
sludina par nederīgu, kā nozaudētu
zirga pasi zem Nš 310, izd. no šīs
pag. valdes 13. okt 1920. g. uz Hein-
richa Krūmiņa vārda. 917

Krāslavas poi. iec. priekšnieks
Daugavpils apr, ar šo izsludina par
nederīgiem sekošus dokumentus, kup
pieteikti par nozaudētiem:

11 Latv.-pasi Nš 4608, . izd. 8. okt.
1922. g. un zirga pasi Nš 2236, izd.
1920. g. no Krāslavas pag. valdes uz
Donata Ludviga d. Kokina v.;

2) zirga pasi Nš 1002, izd. 8. dec.
1920. g. no' Krāslavas pag. valdes uz
Ludviga Ignata d. Cirooška v.;

3) zirgu pasi Nš 1032, izd. 8. okt.
1920. g. no Krāslavas pag. v. uz Osipa
Ādama d. Silova v.;

4) Latv. pasi Nš 1721, izd. 17. sept.
1921. g. un zirga pasi Nš 1050, izd.
12. dec. 1920. g. no Krāslavas pag.
v. uz Jāzepa Plinta v.;

5) zirga pasi Nš 895, izd. 20. nov.
1921. g. no Pridruiskas pag. v. uz Jāņa
Kajetana d. Ivanovska v.;

6) zirga pasi Nš 119, izd. no Prid-
ruiskas pag. v. uz Terentija Vasilija d.
Nachai v.;

7) zirga pasi Nš 217, izd. 26. nov.
1921. g no Pridruiskas pag. v. uz Osipa
Aleksandra d. Lukjanska v.;

8) zirga pasi Nš 1483, izd. 20. nov.
1621. g. no Pridruiskas pag. valdes uz
Vikentija Baāsjanok v.;

9) Latv. pasi Nš 186 un zirga pases
NšNš 1108 un 1109, izd. no Izabelinas
pag. valdes 1920. g. uz Antona Ādama
d. Nerugol v.;

10) Latv. pasi Nš 2166, izd. 5. sept.
1922. g. no Izabelinas pag. v. uz Eliza-
betes Antona m. Bogdan v.;

11) zirga pasi Nš 821, izd. 30 aug.
1920. g no Izabelinas pag. v. uz Staņi-
slava Vaslava d. Unzul v.;

12) Latv. pasi.Nš 2516, izd. 19. sept.
1921. g. no Izabelinas pag. v. uz Edu-
arda Mihaila d. Rukman v.;

13) Latv. pasi Nš 55, izd. 9. okt.
1920. g. un zirga pasi Nš 520, izd.
17. sept. 1920. g. no Krāslavas pag.
valdes uz Ādama Aleksandra d. Oļ-
ševska v.;

14) Latv. pasi Nš 2336, izd. 12. sept.
1921. g. no Izabelinas pag. valdes uz
losifa Antona d. Spruģis v.;

1.5) Latv. pasi Nš 221, izd. 14. nov.
1920. g no Krāslavas pag. v. uz Do-
nata Jāņa d. Cauna v.;

16) zirga pasi Nš 265, izd. 23. aug.
1920. g. no Izabelinas pag. v. uz Aga-
tes Augusta m. Grundan v.;

17) Latv. pasi Nš 344 uz Staņislava
Osipa d, KuČik un viņa sievas pasi
Nš 538 uz Jozepas Kučik vārdiem, izd.
no Izabelinas pau. v 1920. g.

18) Latv. pasi Nš 1746, izd. 27. maijā
1921. g. no Krāslavas pils. valdes uz
Leiba Avseja d. Resšteina vsc,

19) zirga pasi _ uz zirga sekosim pa-
zīmēm: tumši bēras spalvas, zirgs, 12 g.
vecs, 1 arš. 14 vērš. augsts, pierē maza
balta zvaigznīte, pārrakstīta uz Anisijas
Ignatija m. Konstantinovič v.;

20) zirga pasi uz zirga sekošām pa-
zīmēm: gaiši sarkanas spalvas 1 arš.
14 vērš. augsts, krēpes uz labo pusi,
labas auss gals nogriests, pārrakstīta uz
Ludviga Eduarda d. Konstantinoviča
vārda;

21) zirga pases ?* 1836, izd. 8. aug.
1921. g. un Nš 823, izd. 30. augustā
1920. g no Izabelinas pag. v. uz Viken-
tija Donata d. Rovd.vja vārda, un

22) Latv. pasi Nš 1468, _ izd. no
Stukmaņu pag. valdes uz Pētera Ru-
dzīša v. un izsludinātu kā zudušu ar
,V. V.* Nš 177, 1922, g.. kā atrastu
skaitīt par derīgu. 2806

Rigas apgabali 3. civilnodaļa,
pamatojoties uz 1320. g. 18. marta lik.
par vie līgo maksāšanas līdzekli un civ.
proc. tik. 2060. un 2062. p. p., ievērojot
Kārļa Jāņa d. Zariņa lūgumu un savu
lēmumu 1923. g. 17. apriiī paziņo, ka
lūdzējs Kārlis Jāņa d. Zariņš uz dīvām
obligācijām, pirmā par 2.000 r, otrā par
1,800 r., apstiprinātas 1914. g. 17. apriiī
pirmā zem Ns 442, otrā zem Ns 443, uz
nekustama īpašuma Cēsu aor., Ogres
muižas atdalīto zemnieku zemes .Kalna-
Markut* Nš 46-B mājām, zem zemes
grāmatu reģ. N? 5128, izd. no Kārļa
Jāņa d. Zariņa par labu Kārlim Pētera
dēlam Zariņam — ir iemaksājis tiesas
depozītā Ls 77,33, dēļ šo augšā min.
obligācijas parāda un °/o0 /0 dzēšanas.

Tāpēc apgabaltiesas 3. civilnodaļa
uzaicina visas personas, kurām būtu tie-
sības uz augšā aprādītām obligācijām,
pieteikties tiesā viena mēneša laikā,
skaitot no dienas, kad šis sludinājums
iespiests .Valdības Vēstnesī*, un aiz-
rāda, ka ja šīs personas noteiktā laikā
nepieteiksies, obligācijas atzīs par sa-
maksātām un lūdzējam dos tiesibu pra-
sīt hipotēkas dzēšanu zemes grāmatā.

Rīgā, 21. aprīli 1923. g. Nš 1507
Priekšsēdētāja v. A. Veidnets.

Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnod.
pamatojoties uz 1920. g. 18. marta ti-
kuma par vienīgo maksāšanas līdzekli
un civ. proc. lik. 2060. un 2062._p. p.,
ievērojot valsts zemes bankas lūgumu
un savu lēmumu 1923. g. 4. apriiī pa-
ziņo, ka parādnieks Dāvis Spunde pa-
rādu uz trijām obligācijām: pirmā par
290 r. un divas beidzamas par 300 r.
katra, apstiprinātas 1878. g. 24. apriti
zem NsN° 234, 235 un 236, uz neku-
stama īpašuma Valkas apr., no Vijciema
muižas atdalīto zemnieku zemes gabalu
.Malin* mājām, zem zemes grāmatu
reģ. Nš 1094, izd. no Dāvā Spunde par
labu Vidzemes bruņniecībai, — ir sa-
maksāts 1922. g. 23 februārī, bet šīs
augšā min. obligācijas nevar tikt iz-
sniegtas atpakaļ parādniekam dēļ dzēša-
nas zemes grāmatās, tamdēļ ka ir gā-
jušas zudumā.

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

Rīgā, 11. aprīlī 192?. g. Nš 1875
Priekšsēdētāja v. A. V e i d n e r s.

Sekretārs A. Kalve.

Liepājas apgabala tiesa,
9. apriti 1923. g., uz L u c i a n a
B e I j a v s k a lūgumu. 18. marta
1920. g. likumu un pamatojoties uz
civ. proc. lik. 2081.—2086. p. p. no-
lēma:

1) parādus pēc sekošām obligācijām,
stiprinātām uz Lucianam Ignata dēlam
Beljavikij piederošas nekustamas man-
tas Liepājā zem kreposta Nš 698 un
proti:

a) 1898 g. 7. martā zem žurn. Nš 284
2000 rub., lielumā un b) 1898. g. 24. jun.
zem žurn. Nš665, 1000 rbļ. pirrnvērtibas
lielumā, kāds ķīlu raksts tagad skaitās
atlikumā 503 rbļ., alas uz Vitālija
Eduarda d. fon Bienenstama vārda, —
atzīt par pilnīgi samaksātiem līdz ar
visām procentem;

2) atvēlēt lūdzējam pieprasīt zemes
grāmatu nodaļā minētā parāda izdzēšanu
iz zemes grāmatām;

3) iemaksāto naudu glabāt tiesas de-
pozītā līdz kreditora ierašanai, kuram
tad naudu izmaksāt.

Liepājā, 13. apriiī 1923. g. NŠ955/22
Priekšsēdētaja b. V. Bīnenštams.

Sekretārs A. Kasperovičs.

Liepājas apgabaltiesa,
saskaņā ar savu lēmumu 19. apriiī
1923. g., uz Jūdeja Levenberga lūg.
uz civ. proc. lik. 2083. un 2084. p. p.
un 18. marta 1920. g. likuma pamata
uzaicina obligāciju turētājus, kūjas izd.

1) par 3000 rbļ., un 2) par 1500 rbļ.,
1) uz Hermana Jakobsona vārda 2) uz
Ābrama Jakobsona vārda un 1) 1. jumja
1896. g. un 2) 22. decembrī 1907. gadā
nostiprin. uz Judelim Levenbergam pie-
derošas nekustamas mantas Vents-
pilī, 2. kvartāli zem kreposta
NŠ102, — mēneša laika,
skaitot no sludinājuma iespiešanas die-
nas, ierasties tiesā, līdzņemot minētās
obligācijas dēļ iemaksāto Ls 82, t. i.
parāda ar procentem saņemšanas.

Pie kam tiek aizrādīts, ka pēc
minētā termiņa notecēšanas, arī
obligāciju turētāju neierašanās_ ga-
dījumā, parādus atzis par samaksātiem,
piešķirot lūdzējiem tiesību pieprasīt
parādu izdzēšanu iz zemesgrāmatām.

Liepājā, 23. aprīlī 1923. g. NŠ535/23.
Priekšsēd. b. V. Bienenštams.

Sekretārs A. Kasperovičs.

Llelsesavas pag. valde izsludina par
nozaudētu un tamdēļ nederīgu karaklau
sības apliecību, izd no Jelgavas-Bauskas
kāja apr. pārvaldes 1921. g. 20. jūlija
zem Ns 11088, uz Roberta Līzes dēla
Zutis v.

Pulķeies pag. valde, Valrrieras apr.
izsludina par nederīgu pazaudēto ienšz.
pasi Nš 765, izd. no šīs pag. valdes
1920. g. 22. g martā uz Pētera Kārļa d.

Petersona v. 412

Liepājas apgabaltiesa,
9. apriti 1923. g. uz Donas zemes
bankas aizgādņu lūgumu, uz 18. marta
1920. g. likumu un civ. proc. lik,
2081.—2086. p. p. nolēma:

1) parādu par 5300 rub. pēc obli-
gācijas, izd. uz Donas zemes bankas v.
un 21. martā 1911. nostiprinātas uz
Miķelim Augustam Ozoliņam piederos,
nekust, mantas Ventspilī, 1 kvartāli
zem kreposta Nš* 461, — atzīt
par pilnīgi samaksātu līdz ar visām
procentem.

_2) atvēlēt Donas zemes bankas aiz-
gādņiem pieprasīt zemes grāmatu no-
daļā minētā parāda izdzēšanu iz zemes
grāmatām.

Liepājā, 13. apriti 1923. g. NŠ773/22
Priekšsēdētāja b. V. Bīnenštams.

Sekretārs A. Kasperovičs.

Liepājas apgabaltiesa
9. apriti 1923. gadā uz Emīlijas
S t a I g i s lūgumu, un civ. pr.
lik. 2081.—2086. p. p. un 18. marta
1920.g. likuma pamata n o 1 e m a :

1) parādu par 2500 rbļ. pēc obligā-
cijas, izdotas uz Eduarda Rūdolfa
Ivana d. Allut'sa vārda, cedētas uz
uzrādītāja vārda un 12. septem. 1912. g.
zem žurn. Nš 1438, nostiprināta uz Emī-
lijai Staigis, dzim. Strau'iņ pieder, ne-
kustamas mantas Liepāja zem kre-
posta Nš3651, — atzīt par pilnīgi sa-
maksātu tidz ar visām procentem.

2) atvēlēt lūdzējam pieprasīt zemes
grāmatu nodaļa minētā parāda izdzē-
šanu iz zemes grāmatām.

3) iemaksāto naudu glabāt tiesas depo-
zītā līdz kreditora ierašanai, kuram
tad naudu izmaksāt.

Liepājā, 20.apriti 1923. g. NŠ523-1/21
Priekšsēdētētāja b. V. Bīnenštams.

Sekretārs A.Kasperovičs.

Liepājas apgabaltiesa,
9. apriļa 1923. g. uz Donas zemes
bankas aizgādņu lūgumu, uz 18. marta
1920. g. likumu un civ. proc.
lik. 2081.—2086. p. p. nolēma:

1) paradu par 3000 rbļ. pēc obligā-
cijas, izdotas uz Donas zemes
bankas vārda un 5. marta 1912 gadā
nostiprinātas uz Andrejam un Annai
L a s s piederošas nekustamas man-
tas, Ventspilī 1. kvar. z. krep. Nš 134N,—
atzīt _ pat pilnīgi samaksātu līdz
ar visām procentem un par iznīcinātu;

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

Liepājā, 13 apriti 1923. g. NŠ762/22
Priekšsēd. b. V. Bīnenštams.

Sekretārs A. Kasperovičs.

Latgales apgabaltiesas,
Lūdzās apr., 6. iecirkņa miertiesnesis,
saskaņā ar savu 1923. gada 11. aprļa
lēmumu, civ. pr. lik. 1401. p. un lik. kr.
X. sēj. 1. d. 1239. p. paziņo, ka pēc
1910. gada 14. jūlijā mirušā Otto
Kārļa d D u m p e ir palicis
kustams un nekust, mantojums, kurš
atrod. Bgb u pag., Babanu Nš 2 viensētā,
un uzaicina visus, kam uz šo manto-
jumu, vai sakara ar viņu, būtu kādas
tiesības kā mantiniekiem . pieteikt tās
min. miertiesu, viņa kamerā Bolvu muiž.
sešu mēnešu laikā, skaitot no
šī sludinājuma iespiešanas dienas .Val-
dības Vēstnesī*.

Bolvos, 11. apriti 1923. g.
Miertiesnesis P. Ronis. Zilupes iecirkņa policijas prieiigki

izsludina par nederīgiem sekošus nozau-
dētus dokumentus:

1) zirga pasi izd. no Landskoronas
pag. valdes 5. janv. 1923. g. zem NŠ48
uz Maslova Maksa Kazimira d. v.;

2) Latv. pasi, izd. no Rīgas preiekt.
25. apr. 1922. g. zem Nš 164025 un
kara kl. apl. izd. no galv. štāba satik-
smes daļas 4. apr. 1921. g. zem
Nš 5041 uz Kārļa Georga d. Dauguja
vārda;

3) Latv. pasi, izd. no Nerzas pag. v.
20. aug. 1921. g. zem Nš 7172 un
zirga pasi izd. no tas paša pag. valdes
22. sept. 1922. g. zem Nš 1201 uz
Matveja Stepana d. Timošenko v.;

4) zirga pasi, izd. no Nerzas pag.
v. 27. nov. 1920. g. zem Ns 517 uz
Annas Vikentija m. Timošenko v.;

5) Latv. pasi, izd. no Zilupes iec.
pol. pr-ka 20. janv. 1921. g. zem
1* 534 un zirga pasi izd. no Nerzas
pag. valdes 20. nov. 1920. g. zem
Nš 235 uz Kazimira Antona d, Doliba
vārda;

6) Latv. pasi, izd. no Posines pag.
v. 10. maija 1921. g. zem Nš 908 uz
Ievas Ignata m. Petrovskas v.;

7) Latv. pasi, izd. no Posines pag. v.
10. jun. 1921. g. zem Nš 4153 uz An-
tona Jāņa d. Golubcpva v.;

8) zirga pasi, izd. no Posines pag.
valdes 10. dec. 1920. g. zem Nš 949
uz Jāņa Dementija d. Škavronskij v.;

9) zirga pasi, izd. no Posines pag.
valdes 22. jul. 1921. g. zem Nš 1547
uz Franča Michaila d. Stahovskij v.;

10) apliec, izd. no Ludzas apr. pr-ka
11. manā 1922. g; zem Ns 6187 uz
Herberta Jāņa d. Barona v.; 2268

Posines pag. valde ar šo izsludina
par pajaude iem un nederīgiem sekošus
no šīs pag. "valdes izdotus dokumentus:

1) Latv. nac. pasi zem N« 1554, izd.
1921. g. 52. jūlijā Belomojevu ciema
pilsoņam Staņislavam Jēkaba d. Sļa-
dzevskim;

21 zirga pasi zem Nš 331, izdotu
1920. g. 7. oktobrī Podavaļinu ciema

pils. Klārai Timofeja m. Leitan. 735

Mēmeles pag. vaide izsludina par
nederīgu zilga pasi zem Nš 212, izd.
1920. g. 19. jūnijā no šīs pag. valdes
uz Roberta Tiltiņa v., kūja pieteikta par
nozaudētu. 2816

Mēmeles pag valde ar šo izsludina
par nederīgu personas pasi zem Nš 287,
izd. 1922. g. 24. janvāri no Mēmeles
pag. valdes uz Annas Jura m. Bērziņ
vārda, kura pieteikta par nozaudētu.

Mārsnēnu pag. vajde ar šo izslu-
dina par nederīgu, ka pieteiktu par no-
zaudētu, karaklausības apl. J* 12416,
izd. no Cēsu apr. aps. pr-ka 1920. g.
2. septembri uz Jāņa Jāņa d. Vītola
vārda. 465

Engures pag. valde izsludina par
nederīgu, kā nozaudētu, apl. Ns 1324,
izd. 1922 g. 1. septembrī no šīs pag.
valdes uz Eduarda Eduarda d. Dipnera
un Kārļa Indriķa d. Cedera v. par to,
ka burnieks .Elza" uzbūvēts šī pagasta
robežās. 614

izsludina par nederiS??»izd, no Daugavpils n£J ,"**» atw
1921.g.em%P,SPt
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Pulķeies pag. vaide, Valmieras apr.,
izsludina par nederīgu pazaudēto iekšz.
pasi Nš 85, izd. no šīs pag. valdes
1920. g. 18. martā uz Kristīnes Pētera
m. Bauman v. 462

Iecavas pag. valde izsludina par ne-
derīgu pazaudētu Latv. iekšz. pasi, izd.
no šis pag. valdes 1920. g. 19. maijā
zem Nš 1328, uz Emīlijas Jāņa m. Mar-
tinson v. 618

Vecsvirlaukas pag. valde, Jelgavas
apr., ar šo izsludina par nederīgiem še
apakšā uzskaitītos, par zudušiem pieteik-
tos dokumentus:

1) zirga pasi, izd. no Lielplatones
pag. valdes 1920 g. 20. jūnijā zem
j** 89, uz Pētcja Bozes v., kura caur
zirga pirkšanu pārgājusi šī pag. piede-
rīga D. Priedenfelda īpašumā;

2) zirga pasi (izdošanas vieta, Nš un
datums nezināmi), uz apm. 10 g. v.
ķēvi, melns ar baltu šeķa krāsā, kuru
pasi pieteicis par pazudušu šī pag. pie-
derīgais Kārlis Rezevskis;

3) Latv. iekšz. beztermiņa pasi, izd.
no Vecsvirlauku pag. valdes 1920. g.
15. jūlija zem Nš 520, uz Indriķa Kri-
stapa d Bittes v.

Viļakas pag. valde izsludina par ne-
derīgu, kā nozaudētu, pasi zem
Nš 6132/2639, izd. no šīs pag. valdes
1920. g. 15. novembrī uz Lības Grigora
m. Kornejevas v. 1270

_ Codes pag. valde, Bauskas apr., ar
šo izsludina par nederīgu, kā nozaudētu,
Latv. pasi, izd, no šīs pag. valdes
1920. g. 15. apriiī zem Nš 762, uz Ber-
tas Jāņa m. Arāj v. 741

Valtenbsrgu pag. valde ar šo izslu-
dina par nederīgu Latv. iekšz. pasi, izd.
no Mazsalacas miesta valdes 1920. g.
zem Nš 57, uz Vilhelmines Bole vārdu,
kuru ta pieteikusi par nozudušu. 907

Dikļu pag. vaide izsludina par nede-
rīgu nozaudētu pasi, izd. no Dikļu pag.
valdes 1920. g. 13. martā zem Nš 28,
Kristīnei Jēkaba m. Buš. 486

Indes pag. valde ar šo izsludina
par nederīgu iekšz. pasi, izd. 1920. g
22. jūnija Nš 277, no šīs pag. valdes
uz Lības Mārtiņa m. Meijer v., kā pie-
teiktu par nozaudētu. 615

Ventili, jibiii. jiilt. l. ta. liitu
izsludina par nederīgu nozaudēto Uk
iekšzemes pasi, izd. ' no Ventspā
policijas prelekta 16. martā 1920.s,
zem Nš 604 uz Annas Aleksandri1
Prunskij vārda. Ifiļ

MilfliW.Rt1iQd(bR!lpLk
izsludina par nederīgu nozaudētu ieto
pasi, izd. no Daugavpils apr., Mals»
vas pag. valdes 27. sept. 1921. g- »
Nš 1671 uz Elizabetes Jāzep» m. Strat
vārda. ļ™

W!9!luWn-iaiaii9iik
izsludina par nederīgu nozaudētu i*
pasi, izd. no Daugavpils apr., Ma»
vas pag. valdes 1921. g. zem !« M*
uz Jāņa Jāņa d. Bambartajjrflļ^^
Daugavpils apr. pr-ka pal.I. iec

izsludina par nederīgu, kā noaud*
iekšzemes pasi, izd. ao Matiso»
pag.v., Daugavp. apr. 1921. g, »••«
zem Nš 23956 uz Fedora Jojon i

lvanova vārda. —-

DaagaglJW. pSi^Mi.lļi
izsludina par nederīgu «**
iekšzemes pasi, izdotu no wW

piis apr., Višķu pag. v«Ma * 1J
1921. g. zem Nš 76i uz Antona IKjg
d. Locika vārda. , —'

Daugavpils aprigķa pr-ka p**
I. iecirkni

izsludina par nederīgu "»p
pasi, izd. no Daugavpilsapr,

ļ*ļpag. valdes 1921. g.. ^ &*
Nš 19, uz Jāņa Grigonja d. KonMJj

vārda. **"

Daugavpils apr. pr-ka pal-ļj

atsauc .Valdības Vēstn." rroj
1922. g. Ns 257 iespiesto **£
par nozaudēto iekšzemes p« « ,
Grišenko vārda, jo »««* ""jļļ
atrasta. ———-Tj^
Daugavpils apr. pr-kaP^
izsludina - par **««";dota apli**
dētu zirga pases v«ta »J%*>
no Ilūkstes apr., Borovkas v t

ļ(fiļ ,

13. apriti I92*-^,fSPa«2
Sevelk Gaudlera vārda « ^«jļ
pārrakstītu uz Donata Igai-I 9
vārda. —rļsW'
Stukmaņu policijas g>e

izsludina P«
/lX« 7-l^a

Latv. pasi, izd. noK'g» i^n *
zem Ns 93586, 1920

^ vj^Horminfji Jura m ^^i
^

-^M

SiRMiSj-gS
izsludina par nederīgu.
Latvijas iekšzemei P**,llti U*l

P^ Ku Iz ve^ "ļ
zem Nš 819/. »

k jr ^-^
Vernera Jāņa d-jatas^^

Kolupes P**£rf» -3!
izsludina par nederig» «% p,«^
pasi Nš 226, «dot» *™*Ji g?
28. augusta 1920. g- vi,d»-

^dēla Sutfodemceva ^
ir

tranu sādžā-

Raunas pag. valde izsludina par
nederīgu, ka nozaudētu, zirga pasi,
izd. no šīs valdes 1920. g. 23. martā
zem Nš 646, uz Pētera Jāņa d. Lapiņa
vārda. 1376

Valles pagasta valde ar šoizsludina
par nederīgu, ka nozaudētu, pasi izd.
no Tis pag. valdes 1920. g. 17. augustā
zem Nš 488, uz Jēkaba Jāņa d. Spuras
vārda. 789

lips telefona tīklu piīnlct
izsludina par nederīgu, kā nozaudētu,
dienasta apliecību zem Nš 16715, izd
š. g. 2. janv. uz montiera Nikolaja
Juchņeviča v. ' 121

OiSkstes-Pienavas pag. vaide iz-
sludina par nederīgu zirgu pasi zem
Nš 309, izd. no šīs pag. valdes 13. okt.
1920. g. uz Heinricha Krūmiņa v. '

Ludxas p^piīīr^
setošas" zte."!£

daSn aa **2SCKU&aS Zirga OaSeS Oārr.l, ... HW
Ludzas dekālta Antona £b *£*

1) jzd. ņo Zvirgzdines J^(izdošanu laiks un te nav zi^'f*'zirga at selusam pazīmēm: S L"veca, 2 arš. 1 vērš. augsta, sl!
nu spalvas, krēpes uz labo p™' *
balta zvaigzne, labā paJcaikii. "2locītavai balta, uz muura» £J*
Nš 458, un 8 les»

2) jzd. ņo Rozenmuižas pa» vto(izdošanu laiks un Nš nav ^L"*
zirgu sekosam pazīmēm: ķēve « ?veca. 2 arš. 7 vērš. augsta. UmUvas, krēpes uz labo pusi. ?:

Jelsaia. apr. pr-ka ififcīlT
uzaicina personas, kuras būtu &;»,
š. g. apmēram 8 verstes no Vecam
pazaudējušas 1 maisu, 2 zirgu dti.
un 1 sarkanu aitādu kažoku, piel*savas_ īpašuma tiesības uz mintfemantām, kuras atrodas Jelgava nt1. iec. kanclejā Dobelē, vļenaaēndi
laika skaitot no iz>ludinašanas diem.
Nepieteikšanas gadījumā minētās m
tas tiks pārdotas vairāksolīšanā.

Daugavpils prefekturf
izsludina pat nederīgu Latv. poi
Nš 6538, izdotu no Daugavpili put
uz Zores Ginsburg vārda, kopi pie-
teikta par nozaudētu.

Zeltiņu pag. valde ar šo izsludina
par nederīgu pazaudēto zirga pasi, izd.
no šīs pag. valdes 1920. g. 27. martā
zem Nš 142, uz Reinholda Laivas v.

Alūksnes pag. valde izsludina par
nederīgiem, kā nozaudētus, sekošus do-
kumentus:

1) Latv. iekšz. pasi, izd. no šīs pag.
valdes 1921. g 4. janv. zem Nš 870, un
karaklausības apl., izd. no armijas virs-
pavēlnieka štāba komandanta 1920. g.
zem Nš 4507, uz Arvīda Emīlijas dēla
Ozoliņa v;

2) zirga pasi zem Nš 283, izd. no šīs
pag. valdes 1920. g. 19. februārī zem
Nš 283. uz Simaņa Ozoliņa v. 815

Zvārtavas pag. valde, Valkas apr.,
izsludina par nederīgiem sekošus doku-
mentus:

1) nolaupītu iekšz. pasi zem Nš 358,
izd. no šis pag. valdes 1920. g. 9. dec.
uz Juliusa Pētera d. Trūcis v.;

2) nozaud. iekšz. pasi zem Nš 765,
izd. no šīs pag. valdes 1920. g. 15. de-
cembrī uz Jāņa Zālamana d. Gailis v.,

3) nozaud. zirga pasi zem Nš 342.
izd. no šīs pag. valdes 1921. g, 20,
martā uz Jāņa Zālamana d. Gai'is v.;

Pulķeies pag. valde, Valmieras apr,
izsludina par nederīgu pazudušo iekšz.
pasi NŠ1330, izd.no šīs valdes 1921. g.
1. jūnija uz Jāņa Andreja d. Klamaņa
vārda. 463



iii fabriku akciju sabiedrība jaiflndrolovic lāpi"
Liepājā, Lielā ielā Nr. 18.

P,flatcjoties uz vērtspapīru mortilikaciju pagaidu noteikumiem no 23. apriļa 1920. g. (Valdības Vēstnesī Nš 97 no
i 1920. g) sērkociņu tabaku akciju sabiedr.bas Vasdij Andrejevič Lapšin" valde uzaicina 'apakšā pievesto af-

ļju nezināmos turētājus, kuruMPH«ekj uzd,d . ka tās pazaudējuši, ' iesūtīt minētās akcijas sešS mēnešu
^ tol: no izsludināšanas dienas, sabiedrības valdei. * ""'

Akcijas ā 100 rbļ. zem NQNe

932 = 932 akcijas 10902 - 10906 = 5 akcijas 22511 - 22555 = 45 akcijas
952 = 10 . 0916 - 0922 = 7 . 22601 — 22605 = 5! '
1175 = ,i " rw ~ ™l 22650 - 22715 = 66 '
I.500 = 300 . 223 - 11224 = 2 . 22771 - 22800 = 30 .

I = ļ 266 - 1 269 = 4 . 22831 — 22850 = 20» 1580 = 17 . 324 - 330 = 7 . 23201 - 23225 = 25 .1800 =100 . 338 - 11390 = 53 . 23331 - 23335 = 5 .1975 = . 5 . ... 1 480 - = i m 93341 — 23350 = 10
2100 = 30 , 523 524 = 2 . 23551 - 23575 = 25 .E _ 2205 = 5 „ lo36 — 11539 = 4 . 23970 — i

5 _ 23C0 = 50 . 554 - 11555 = 2 . 24146 - 24155 = 10 '
.

= 1 . H576 — 11578 = 3 . 24260 — 24275 — 16
K _ 3000 = 500 .. 1J707 - 11711 = 5 . 24571 - 24580 = 10 \
21 _ 3025 = 6 . 11808 — = 1 24591 _ 24595 = 5
E _ 3500 = 390 . 8o4 — = 1 24776 — 24780 = 5
U - 3605 = 2 . 1863 — 12020 = 158 . 24791 - 24800 = 10

= l - 241 - 12144 =4 . 25031 - 25040 = 10 .
% - 3675 = 5 . 12154 - = 1 25211 - 25220 = 10
£ _ 3928 = 3 . 12181 - 12182 = 2 . 25331 - 25350 = 20X _ 4085 = 3 . 233 - 12355 = 25 . 25546 - 25560 = 15 .

Z_ 4J05 = 5 . 12481 — 12485 = 5 , 25581 — 25590 = 10- =1 . 12658 - 12660 = 3 . 25761 — 25770 = 10
"ļ _ 4250 = 5 . 12683 - 12685 = 3 . 25851 - 25860 = 10

= 1 ?. 12688 — 12689 = 2 . 25891 — 25920 = 30
4463 = 7 . 12762 - 12766 = 5 . 25941 — 25970 = 30 .

S - 4570 = 10 ... 12776 - 12780 = 5 . 26101 - 26120 == 20 .
2 _ 4623 = 2 . 12798 - 12800 = 3 . 26271 - 26280 = 10 .

4638 = 5 . 12991 - 12995 = 5 , 26311 - 26350 == 40 I
j£ _ 4688 = 3 . 13491 - 13495 = 5 . 26691 — 26700 = 10
Jm - = 1 . 13571 - 13870 = 300 . 26741 - 26750 = 10 .
m4825 = 20 . 14151 — 14250 = 100 . 26761 — 26770 = 10

4995 = 5 . 14401 — 14500 = 100 . 26881 — 26890 = 10
- 6000 = 1000 . 14651 — 15201 = 551 . 26901 — 26910 = 10

5U8 - =1 . 15211 — 15401 = 191 . 27271 — 27280 — 10
6125 = 10 . 15601 — 15610 == 10 . 27281 — 27460 = 180

= 1 , 15651 — 15660 = 10 ļ 27591 — 27610 = 20
ffllļ - 6206 = 6 . 15801 — 15840 s= 40 . 27791 —. 27800 = 10
M - 6295 = 4 . 15911 — 15920 = 10 . 27821 — 27830 = 10

= 1 . 16301 — 16400 = 100 . 28071 — 28080 = 10
856 - 6370 = 15 . 16501 — 16600 == 100 . 28091 — 28100 = 10m - 6530 = 6 . 16691 — 16704 = 14 . 28141 — 28160 = 20
fi!t - 6718 = 8 . 16781 — 16790 = 10 . 28311 — 28320 = 10
B28 - 6732 = 5 . 16801 — 16810 = 10 . 28831 — 28840 = 10
903 - 6904 = 2 . 16841 — 16850 = 10 . 28951 — 28960 = 10

7280 = 10 . 16881 — 16890 = 10 . 29991 — 30116 = 126
7410 = 20 ? . 17101 — 17900 = 800 . 30161 — 30290 = 130

519 - 7525 = 7 , 18026 — 18028 = 3 . 30371 — 30380 = 10
= 1 „ 18096 — 18100 = 5 . 30441 — 30470 = 30
= 1 . 18138 — 18142 = 5 . 30591 — 30600 = 10II - 7689 = 9 . 18178 — 18190 — 13 . 30651 — 30670 = 20

B - 7714 =3 .- 18208 — 18237 =30 .. 30721 — 30750 = 30
M - 7745 = 2 . 18282 — 18286 = 5 . 30841 — 30860 = ' 20
3777 - 7781 = 5 . 18337 — 18346 = 10 . 30881 — 30890 = 10

8141 =11 . 18367 — 18376 = 10 . 30991 — 31140 = 150
te - 8153 = 2 . 18407 — 18411 = 5 . 31301 — 31350 = 50

= 1 . 18427 — = 1 31501 — 31510 = 10
*» - 8193 = 5 , 18556 — 18580 = 25 . 31531 — 31540 = 10

- 8231 = 16 . 18586 — 18595 = 10 - . 31591 — 31600 = 10
ffll - 8238 = 5 . 18690 — 18694 = 5 . 31631 — 31650 = 20«K - 8310 = 5 . 18696 — 18700 = 5 . 31691 — 31710 = 20
» - 8315 = 2 . 18730 — 18739 = 10 . 31841 — 31890 = 50

8364 = 3 . 19096 — 19100 = 5 . 32251 — 32270 = 20«» - 8380 = 3 . 19108 — 19112 = 5 . 32321 — 32330 = 10
«* - 8400 = 5 . 19251 — 19300 = 50 . 32441 — 32500 = 60

= 1 . 19355 — 19379 = 25 . 33001 — 33310=31= 1 , 19406 — 19430 = 25 . 33421 — 33430 = 10
« - 6491 = 2 . 19536 — 19545 = 10 33441 — 33450 =10

™ - 8800 = 200 . 19601 — 19603 = 3 . 33761 — 33770 = 10» ~ 8840 = 35 19621 — 19630 = 10 . 33801 — 33820 = 20
*» - 9025 = 10 . 19646 — 19660 =15 . 34231 — 34260 = 30

9077 = 2 19693 — 19694 = 2 . 34301 — 34310 = 10
? - 9133 = 3 l 19921 — 19935 =15 . 34331 — 34340 = 10
I - 9157 = 12 19976 — 20000 = 25 . 35276 — 35325 = 505*9170 = n , 20046 - 20050 = 5 . 35426 — 35475 = 50 .I ?:- 9200 = 10 20241 — 20245 = 5 . 35576 — 35600 = 25

2» - 9243 = 5 20251 — 20260 = 10 . 36801 — 36825 =25
S - 9264 = 4 " 20316 — 20320 = 5 . 36901 — 36925 = 25

= 1 20541 — 20545 = 5 . 36926 - 36950 = 25
jjj ~ = 1 20570 - 20580 =11 . 37401 - 37425 = 25

9749 =: 9 , 20621 - 20625 = 5 . 37601 - 37650 = 50
ļļ

~ 9780 = 9 * 20646 - 20650 = 5 . 37776 - 37800 = 25
9899 = 5 20856 - 20880 = 25 . 38501 - 38525 = 25

- 9903 = 3 * 20896 - 20920 = 25 . 38601 - 40800 = 2200
B S15 = 5 I 21126 - 21128 = 3 . 42001 - 42150 = 150

? ~ SŽ
9 = 17 . 21131 - 21145 = 15 . 44901 - 45900 = 1000 .* ~ 9965 = 8 21231 - 21235 = 5 . 46801 - 47300 = 500

= 1 21291 — 21295 = 5 . 51701 — 51950 = 250
'0144 = 4 21406 - 2 410 = 5 . 53501 - 53750 = 250 .
10271 = 10 ' 2 411 - 2 582 = 172 , 54101 - 54350 = 250 ." 10290 = 4 " 2 65 - 2 675 = 25 55001 - 55500 = 500 .

I °3 07 = 5 ; 2i74. - 21745 = 5 . 56701 - 56950 = 250 .
Wk - īSsS ~ 15 . 21831 — 21840 = 10
!- ,£** = 7 . 21861 — 21885 =25

K65 . 22146 — 22201 = 56t*J900 = 50 . 22211 — 22245 = 35 .
-«: sešu mgriesu laika notecēšanas neviens ar akcijām nepieteiktos, tad pievestās akcijas izsludinās par ne-

Lil -'izžatavos i«naa.
!̂̂ļ30. apriiī 1923 g Va,de*3

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnod.
atklātā tiesas sēdē 1923. g. 4. apriti
izklausīja Nachmana Vulia d. Moskovska
lūgumu deļ obligāciju atzīšanas par
zudušam, nolēma:

1) atzīt par iznīcinātām sekošas divas
blanko obligāciju, apstipr. uz nekustama
īpašuma Rīgas pilsētā, 2. hip. iec. zem
zemes grāmatu reģ. Nš 416: a) 1908. g.
11. jūnijā zem Nš 787, par 50,000 rbļ.
Ivanam Pētera d. Purgalira par labu,
kufa pārgājusi uz Robertu Ivana dēlu
Stauve, kā blankocesionaru; b) obligā-
cijas daļu par 20,000 r., atlikušu no
pamatobligacijas par 30,000 r., apstipri-
nātas 1906. g 31. augustā zem te 757,
no kuras Ervins Moritc, kā blankocesio-
nars, vienu daļu par 10,000 r. ir cedējis
Elizei Fridricha m. Moritc, par ko
1910. g. 18. janvārī ir izgatavots atse-
višķi) zemes grāmatu dokuments zem
J* 640.

Rīgā, 12. apriti 1923. g. Nš 680
Priekšsēd. v. A. B1 u m e n t a 1 s.

Sekretārs A Kalve.

3īgas apgabalties. 3. civUnod.,
ua civ. ties. lik. 2011.. 2014. un 2319. p.p.
ņirasta paziņo, ka oēc 27. marta 1923. g.
Sējas pagasta .Teteru* mājā mirušās
Annas Paulines Jāņa meitas Bērziņ,
dzim. D a 1 d e r, ir atklāts man-
tojums un uzaicina, kam tr u So man-
tojumu vai sakarā ar to tiesības, kā
sumttruekiein, legatarljlem, lideikoml-
sarijiem, kreditoriem *n t. t, pieteikt
līs tiesības _ minētai tiesai seI? mē-
nešu Ltikā, skaitot no ii 1hiriinājuma
Iespiešanas dienu .Vaid. Vēstnesī*.

Ja minētās personas savas tiesību
augtā uzrādītā termiņā nepieteiks, tad
. iņas atzīs kā šīs tiesību saudējašas.

Rīgā, 26. apriti 1923. g. Nš 1976
Priekšsēd. v. A. B 1 u m e n t a 1 s.

Sekretārs A. Kalve.

^abaltiesas .
civilnod.

M i* w-Ci lf- proc- llk- 2060.
!S*« 'zl ^t

Jakoba Ff
Mkela

^Wp vu^-Fulp«L-«ka lū-

s»l«sas zuduma sekošu obii-
tn fw*t

?- Ste ^fP"'"*» 1905. g.
a2'i?ā l hin uz "-«kustama
S^'eģ. V?)» lec zemzeB>J*» UizeTa d R

,Zd' no Jezochera

V^d Zitten.ilabu Julia "'^mX, tenfeldam;
1ji±prināt» -905. g.

2*i^uma Č
Ķ m

ta
P«

V'i^ind?',^ - ««- ta
paaaĪ Jo-???«?» ktV- Ba8 Par-, . Fedora d. ZIttenieldam;

' ""^ r Jf na.40.000 r-,'
*>? Pirmā P,„prmitas *905. g-

|Wyto.nZ.^ 1316, otFā
*̂ ,nekustama jpa-P»sa Jozochera Zal-

kinda Leizera d. Bag par labu Icikam
Zelika d. Dembo;

4) par 60,000 r. apstiprinātu 1906. g-
5 maijā zem Ni 393, uz ta paša
nekustama īpsšuraa, izd. no ta oaša Jo-
zochera Zalkidda Leizera d. Bag par
labu tam pašam Icikara Zelika dēlam
Dembo; nn_

5) par 20,000 r., apstiprinātu 1907. g.
11. apriti zem Nš 406. uz ta paša

nekustama īoašuma, izd. no ta paša Jo-
zochera Zelika d. Dembo;

6) par 20,000 r., apstiprinātu 1908. g.

27. jūnijā zem J* 868, uz ta paša ne-
kustama īoašuma, izd. no Jozochera

Zalkinda d.' Bag par labu Leibam Icikam
Nachmana d. Fainam;

7) divas obligācijas par 40,000 rbļ.

katra, apstiprinātas 1914. g. 9
^

janvāri
zem NšNš 70 un 71, uz ta paša neku-
stama īpašuma par labu Nissanam Vul-
fam Garfunkelam; ,„,

8) r>ar 20,000 r., apstiprinātu 1914. g.
11. iebruarī zem Nš 393, uz ta paša ne-

kustama īpašuma, izd. no J. Z. Bag par
labu Paulim Nikolaja d. Blazevičam,
kuras saskaņā ar apgabaltiesas lēmumu
1921. g. 16. augusta ir dzcstas_ zemes
grāmatās, un parādnieks parādu pec
augšā minētām obligācijām, ir ļemak-
sājis Rīgas apgabaltiesas depozīta, bet
Jēkaba Frenkela pilnvarn. zv. adv. Fili-
pam Lackim nav ia obligāciju dubli-
kātu, lai varētu iemaksāto tiesas depo-
zītā naudu saņemt.

Tāpēc apgabaltiesas 3. civilnodaļa tas-
tfeina visas personas, kurām būtu tie-
tibas ui augšā Aprādīt, obligācijām, pie-
-ikties tiesā sešu mēnešu laika, skaitot
10 dienu, kad šis sludinājums iespiests

Valdības Vēstnesi* , un aizrāda, ka ja
5s personu noteiktā laikā nepieteiksies.
3bligacijas atzīs par zudušam un lu-
izēiam izdos obligāciju dublikātus, kur 1

izpildīs oriģināla vietu.
Rīgā. 17- apriti 1923 g. J* 1567

Priekšsēd. v. D. C i m rņ e r m a n s.
Sekretārs A Kalve.

Rīgas apgabalt. reģistr. nodaļa
uz civ. proc. lik. 1460n. p. pamata pa-
ziņo, ka saskaņā ar viņas lēmumu
26. martā 1923. g. pārreģistrēti krāj-aiz-
devu sabiedrību .Klint* statūti.

Sabiedrību valdes sēdeklis atrodu
Rīgā.

Priekšsēdētāja v. E. Bitte.
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
11. aprīļa 1923. g. reģistrēta bezpeļņas
biedrība zem nosaukuma: Latvijas uni-
versitātes studentu biedrība .Dramatiskā
studija*.

Biedrības valdes sēdeklis atrodas
Rīgā.

Priekšsēdētāja v E. Bitte.
Sekretāra p. J. O i «.

Rīgas apgabaltiesas reģistr. nod.,
uz civ. proc. lik. 146071. p. pamata pa-
ziņo, ka sukaņā ar viņas lēmuma
26. marta 1923. g. reģistrēta bezpeļņu
biedrība zem nosaukuma: .Latviju
ebreju veselības apsargāšanas biedrība
.Oze*.

Biedrības valdes sēdeklis atrodu
Rīgā.

Priekšsēdētāja v. E. Bitte.
Sekretāra v. i. Rogge.

Rīgas apgabalt reģistr. nodaļa
u clv. proc. lik. 146071. p. pamata
paziņo, ka sukaņā ar viņas lēmumu
26. martā 1923. g. reģistrēti bezpeļņas
biedrība zem nosaukuma: .Rīgas pilsētas
ierēdņu biedrība*.

Biedrību valdes sēdeklis atrodu
Rīgā-

Priekšsēdētāja v. E. Bitte.
Sekretāra v. J. Rogge.

Rigas apgabalt reģistr. nodaļa
iz civ. proc. lik. 1460. p. pamata
paziņo, ka sukaņā ar viņas lēmumu
1923. g- 11- aprīlī re&lstrsta bezpeļņas
biedrība zem nosaukuma: Zvejniecības
biedrība .Auseklis*.

Biedrības valdes sēdeklis atrodu
Bolderajā.

Ptlekšs. v. E. Bitte,
Sekretr.r* 0. J. Q8s.

^igas apgabali, registrac. aodajā
» clv. pi. lik. 1460". p. pamata na-
'*io. ka sukaņā sr viņas lēmumu

1923 g 11. aprīlī re£is:rēta bezpeļņas
biedrība zem nossukumr.: .Tailovas
sieviešu ģimnāziju trūcīgo audzēkņu
pabalstīšanas biedrība*.

Biedrības valdes sēdeklis atrodas
Rīgā.

Priekšsēdētāja v. E. Bitte.
Sekretāra p. J. O i a.

?Ššgfcs apgabalt. reģistr. nodaļa
«t clv. proc lik. 1460*"1. 0. pamata pa-
i'no, ka «uksoS ar viņas 'ē'nurau 1923. g.
11. apriti reģistrēta bezpeļņas biedrība
zem nosaukuma: .Latvijas zobārstu sav-
starpējā palīdzības biedrība*.

Sabiedrību vai Ies «ēdfkiia atrodu
Rīgā.

Priekšsēd. v. E. BJi 11 e. .
Sekretāra p. J. Ql>

-tīgas apgabalt. reģistr. nodaļa
uz dv. prot lik. 1460". p. pamata
paziņo, kn saskaņā ar viņu lēmumu
1923. g. 11. apriti reģistrēta bezpeļņas
savienība zem nosaukuma: .Latvijas
smagatletikas savienība*.

Savienību valdes sēdeklis atrodu
Rīgā-

Priekšsēd. v. E, B ī 11 e.
Sekretāra p. .1 Ols.

Rīgas apgabalt. reģistr. nodaļa
uz civ. proc. lik. J46071. p. pamata pa-
ziņo, ka saskaņa ai viņas lēmumu
1923. g. 26. martā pārreģistrēta .Bērzu
savstarpējās ugunsapdrošinašanas biedrī-
bas' biedru pilnā sapulcē pieņemtie
grozītie biedrības statūti.

Biedrības valdes sēdeklis atrodas'
Jaunpils pagasta, Rīgas apr.

Priekšsēd. v. E. Bitte.
Sekretāra v. J. R o g g e.

Rīgas apgabalt reģistr. nodaļa
u civ. proc. Uk. 146071. panta pa-
mata paziņo, ka sukaņā ar viņas
lēmumu 1923. g 26. martā pārreģistrēta
.Kroppes (Vidz. gub.) savstarpiga palīdzī-
bas biedrība ugunsgrēku gadījumos*
zem jauna nosaukuma .Kropas savstarpējā
ugunsapdrošinašanas biedrība* kā ari
biedru pilnā sapulcē 1923. g. 18. februāri
pieņemtie grozītie biedrību statūti.

Sabiedrība* valdes sēdeklis atrodu
Golgovskas pagūtā

Nodaļas vadītājs E. Bitte.
Sekretāra v. J. Rogge.

Rīgas apgabalt. reģistr. nod.
uz civ. proc tik. 146071 . p. pamata pa-
tiņo, ka saskaņa ar viņas lēmumu
26. martā 1923. g. reģistrēta bezpeļņas
biedrība zem nozaukuma: .Valkas lop-
kopības pārraudzības biedrība*.

Biedrības valdu sēdeklis atrodas
Valkā.

Priekšsēdētāja v. E. Bitte.
Sekretāra v. J. Rogge.

Rīgas apgabalt reģistr. nodaļa
uz civ. proc tik. 1460. p. pamata pa-
ziņo, ka saskaņa ar viņas lēmumu
26. martā 1923. g. reģistrēta bezpeļņas
biedrība zem nosaukuma: Bibliotēkas
biedrība .Beverīna".

Biedrības valdes sēdeklis atrodas
Rīgā.

Priekšsēdētāja v. E. Bitte.
Sekretāra v. J. Rogge.

iīgas apgabalt. 3. civilnodaļa,
u civ. ties. tik. 2011., 2014. un 2919. p j».
pamata pizlņo, ka pēc 13. janvārī
1923. g. Rīga mirušas atr.-iitnes Jules
(Jūlijas) Aleksandra meitas D o -
m e r s t e r n, dzim. O z i j,
!r atklāts viltojums un ataicina, katn
ir uz io *mtoj., vai *aksrā st to, tietības
'45 taintraiekiem, tegatariļiea, Hdeikomf-
sarljiem, kteditoi. sn t. t., pieteikt šīs
;ies?b*s min. tiesai ssin mēnešu
laikā, skaitot no II s'uiināj. IespieS.
liesu .Vaid. Vēsta.*.

Ja minētās pertonns savu tiesības
:agSā uzrādītā ttrtaiņā nepieteiks, tad
?!lņ&3 atzīs ka šis tiesības EGudējašu.

Rīgā, 25. aprīlī 1923. g. Nš 1693
Priekšsēdētāja v. A. Blumentāls.

Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabalt reģistr. nodaļa
uz civ. proc. llk. 146071. p. pamata pa-
ziņo, ka saskaņā ar viņas lēmumu
26. martā 1923. g. reģistrēta kooperatīva
sabiedrība zem nosaukuma: .Sērmūkšu
patērētāju biedrība*.

Sabiedrības valdes sēdeklis atrodas
Sērmūkši pagūtā.

Priekšsēdētāja v. E. Bitte.
Sekietara v. J. Rogge.

Rīgas apgabalt. reģistr. nodaļa
uz civ. proc. lik. 14607t. p. pamata pa-
ziņo, ka saskaņā ar viņas lēmumu
26. martā 1923. g. reģistrēta kooperatīva
sabiedrība zem nosaukuma: .Asteres-
Drieliņa piensaimnieku sabiedrība*.

Sabiedrības valdes sēdeklis atrodas
Pāles pagastā.

Priekšsēdētāja v. E. B i t t e.
Sekretāra v. J. Rogge.

Rīgas apgabalt. registrac nodaļa
uz civ. proc. lik. 1460/71. p. pam. paziņo,
ka sukaņā ar viņas 26. marta 1923. g.
lēmumu reģistrēta kooperatīva sabiedrība
zem nosaukuma: .Auļu savstarpējā
ugunsapdrošinašanas biedrība*.

Sabiedrības valdes sēdeklis atrodas
Dzērbenes pagastā.

Priekšsēdētāja v. E. Bitte.
Sekietara v. J. Rogge.

Rīgas apgabalt. reģistr. nodaļa
«ci», proc Uk. 1463'. p. pamata pa-
ilga, ka saskaņā ar viņas lēmumu
26. martā 1923. g. reģistrēta kooperatīva
sabiedrība zem nosaukuma: .Blomu-
Nīgales lauksaimniecības mašīnu koplie-
tošanas biedrība*.

Sabiedrību valdes sēdeklis atrodu
Blomu pagastā.

Priekšēdētāja v. E. Bitte.
Sekretāra v. J. Rogge.

Rīgas apgabalt. reģistr. nodaļa
uz civ. proc. lik. 1460. p. pamata pa-
ziņo, ka saskaņā at viņas lēmumu
11. aprlī 1923. g. reģistrēta kooperatīva
sabiedrība zem nozaukuma: .Lubānas-
Meranu linkopju sabiedrība.*

Sabiedrības valdes sēdeklis atrodas
Jaunlubana.

Priekšsēdētāja v. E. Bitte.
Sekietara v. J. Rogge.

Rīgas apgabalt reģistr. nodaļa
uz civ. proc. tik. 1460'. p. pamata pa-
ziņo, ka saskaņā ar viņas lēmuma
1923. g. 11. apriti reģistrēta bespeļņu
biedrība zem nosaukuma: Rīgas tekstil-
strādnieku arodnieciskā biedrība .Tekstil-
nieks* .

Sabiedrību valdes sēdeklis atrodas
Rīgā.

Priekšsēd. v. B. Bitte.
Sekretāra p. 3. Ošs.



Jelgavas apgabaltiesa,
nz civ. ties. lik. 293.. 301. an 309. p.p.
?!*mata uzaicina Frici Indriķa dēlu
Gailīti, kura dzīves vieta nezināma,
ietin mēnešu laikā ierasties šai
tiesā saņemt norakstus no viņa sievas
Līnas Kārļa m. Gailīt, dzim. Vilks,
«esutizibas raksta viņu laulības šķiršanas
lietā un no pielikumiem un uzdot savu
dzīvu vietu Jelgavas pilsētā.

Ja minētā talkā aicināmais neierastos,
H«tt< notiks tu termiņa un Izspriedīs bea
riņa klātbūtnes. Ja ieradīsies, bet savu
inives vietu Jelgavā tenjdes, aicina-
tuna tu tiesu sēdi un visus pārojot
:apīrus sistas tiesu kanclejā.

Jelgavā, 20. apriti 1923. g.
Priekšsēdētāja v. T. Zvejnieks.

Sekietara A. Veidenbergs.

Jelgavas apgabaltiesa
pamatojoties uz civ. proc. lik. 1958. p.
oaziņo, ka Šis tiesas sēdē ša gada
9. maIJS attaisīs un nolasīs 10. jan.
1923. g. mirušās Marijas Bosdanovas
testamentu.

Jelgavā, 20. apriti 1923. g. LNŠ1261/23
Priekšsēdētāja b. A. Lauke.

Sekretārs A. Veidenbergs.

Latgales opg. tiesas,
Ludzas apr., 2. iec. miertiesnesis, _ sa-
skaņā ar savu 1923. g. 14. aprija lēmu-
mu un uz civ. proc. tikuma 1401. p. un
dvillik. X. sēj. 1. d. 1239. p. p. pamata
paziņo, ka pēc 1876. g. 19. marta Pil-
das pag., Benavales pusmuižā mirušā
Onufrija Mlķeļa d. Lossana, ir palicis
nmatoj. un uzaic. visus, kam uz šo man-
tojumu būtu kādas tiesības, pieteikt šīs
tiesības minētām miertiesnesim sešu
mēnešu laikā, skaitot no ša sludinājuma
iespiešanas .Valdības Vēstnesī*.

Turčinovas pusmuižā,
16. apriiī 192a g. Nš 797.

Miertiesneša v. i. (paraksts).

Rīgas apgabaltiesas 3. civiln
«civ. ties. llk. 2011., 2014.un 2019. p.p.
pamata paziņo, ka pēc 1910. gada
17. martā Limbažu pagastā mirušā
Kārļa Zilkalna It atklāts mantojums
un uzaicina, kam ir uz šo mantojumu
vai ukatā sr to tiesības kā mantinie-
kiem, legatarijiem, Gdeikomlsarijiem,
kreditoriem un t. t., pieteikt šīs tiesību
minētai tiesai sešu mēnešu laikā, skaitot
no šī sludinājuma iespiešanas dienu.

Ja minētās personu uvu tiesības
augšā uzrādītā termiņā nepieteiks, tad
viņas atzis kā šīs tiesības nodējušas.

Rīgā, 26. aptīti 1923. g. Nš 1522
Priekšsēd. v. A. Bl āmen tais.

Sekretārs A. Kalve

Rīgas apgabalt. 3. civilnodaļa,
nz civ. ties. lik. 2011., 2014. un
S019. p.p. pamata paziņo, ka pec 1919. g.
18. jūlija Rīgā miruša Dmitrija Vasi-
lija dēla Čemokožev (Černokožij) ii
atklāts mantojums, un uzaicina, kam
it uz šo mantojumu, vai sakarā ai
to, tiesības kā mantiniekiem, legata-
rijiem, fideikomisarijiem, kreditoriem
am t. t., pieteikt šīs tiesības minētai
tiesai sešu mēnešu laikā, skaitot no šī
sludinājuma iespiešanas dienas.

Jn _ minētās personas uvas tiesības
augšā uzrādītā termiņā nepieteiks, tad
viņas atzīs kā šīs tiesību zaudējušas.

RigS, 25. apriti 1923. g. Nš 1969
Priekšsēd. v. A. B1 u me n t a 1s.

Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnod.,
uz civ. ties. tik. 2011., 2014. nn 2019.
p. p. pamata paziņo, ka pec 1921. g.
27. decembrī Valkas apriņķi, Lizdēnu
muižā mirušā M a n g u \ a Kārļa
dēla V i p u ļ a it atklāts mantojums
nn uzaicina, kam ii uz šo mantojumu,
vai sakara ai to, tiesības kā manti-
niekiem, legatarijiem, fideikomisarijiem,
kreditoriem un t. t., pieteikt šīs tiesības
min. tiesai s t i u mēnešu talka, skaitot
no šī sludinājumr; Iespiešanas dienu.

Jo min. peisonas savas tiesības augšā
?«rādītā tetmiņā nepieteiks, tad viņas
atzis kā šīs tiesību zaudējušas.

Rīgā, 26. apriti 1923. g. J* 1644
Priekšsēd. v. A. Blumentals.

Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabalt 3. civilnodaļa
nz civ. ties. tik. 2011., 2014. un 2019.
p.p. pamata paziņo, ka pēc 1911. g.
14. novembrī mirušā Krapes pag. Lejas-
Kebak māju īpašnieka M i ķ e ļ a
Jēkaba d. Piegāza ir atklāts
mantoj. un uzaicina, kam ir uz šomanto-
jumu, vai sakarā ar to tiesības kā man-
tiniekiem , legatarijiem, fideikomisa-
tijiem, kreditoriem un t. L, pieteikt šīs
tiesības minētai tiesai sešu mēnešu
laikā, skaitot no šī sludinājuma iespie-
šanas dienas.

Ja minētās personu savas tiesības
augša uzrādīta termiņā nepieteiks, tad
viņas atzīs ka šīs tiesību zaudējušas

Rīgā, 25 apriti 1923. g. Nš 1552
Priekšsēd. v. A. Blumentals.

Srktetars A. Kalve

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnod.
uz civ. ties. tik. 2011.. 2014. un 2019.
p. p. pamata paziņo, ka pēc 1921. g.
20. jūlijā Kārķu pag. mirušā Kalna-
Kustulu mājas īpašnieka Jum Jāņa d.
Ogsta ir atklāts mantojums un uzaicina
kam ii uz šo mantojumu, vai sakaiā ai
to, tiesības kā mantin., legatarijiem,
fideikomisarijiem, kreditoriem un t. t.,
pieteikt šīs tiesības minētai tiesai
sešu _ mēnešu laikā, skaitot no šī
sludinājuma iespiešanas dienu.

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

Rīgā, 26 apriti 1923. g. Nš 1981
Priekšsēd. v. A. Blumentals.

Sekrētus» A. Kalve

Rīgas apgabalt 3. civilnodaļa
nz civ. ties. lik. 2011., 2014. un 2019.
p. p. pamata paziņo, ka pēc 1920. g.
14. martā Rigā mirušā Johanna Hein-

rieha Struppe it atklāta mantojums un
uzaicina personas, kam ir uz šo manto-
jumu vai sakarā ai to kādas tiesības,
ka mantiniekiem, legatarijiem, tideikomi-
aarijiem, kreditoriem u. i t., pieteikt šis
tiesības sešu mēnešu laika minētai
tiesai, skaitot no & sludinājuma
iespiešanas dienas.

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

Rigā. 25. apriti 1823. g. Nš 1993
Priekšsēd. v. A. Blumentals.

Sekretārs A. Kulv*
*»
Rigas apgabalt. 3. civilnodaļa
?z dv. ties. lik. 2011., 2014. nn 2019.
pp. pamata paziņo, ka pēc 1919. g.
20. janvārī Saldus miestā mirušās
Oskara Gravenhoista ii at-
klāts mantojums, un uzaicina, kam ii uz
io mantojumu, vai sakara ar to tiesību
kā mantiniekiem, legatarijiem, lideikomi-
Mrijiem, kreditoriem un t. t., pieteikt
līs tiesības minētai tiesai aešu mē-
nešu laika, skaitot no ii aladinajuma
iespiešanas dienas.

Ja minētās personu aavu tiesības
augšā uzrādīta termiņā nepieteiks, tad
viņas atzīs kā šīs tiesību zaudējušas.

Rīgā, 26. apriti 1923. g. Nš 1890
Priekšsēd. v. A. Blumentals.

Sekietars A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesa, 1. civilnod.,
u tik pat laul. 77. p. pamata, ar io
dara cīnāmu, ka tiesa 23. apriti 1923. g..
Olaas Eleonoras Eiženijas Kotovic,
dzim. Helblkh, prasības lietā oiet
Mlchallu kotovtč, par laulības šķiršanu
aizmuguriski nosprieda: šķirt
laulību, ku noslēgta staro Michailu
Kotovič un Olgu Eleonoru Eiženiju Ko-
tovlč, dzim. Heiblich, Valmieras Serģije-
vas baznīca, 11. janvārī 1918 gadā.

ta atbildētājs civ. proc lik. 728.,
T31, an 748. p. p. paredzētā laikā ne-
iesniegs tiesai ntsanksml vai pār-
lidzlbu, tad spriedums stāsies tikumīgs
«pekā.

Ričā, 25. apriti 1923. g. Nš 432566
Priekšsēdētāja b. J. J a k s 11 ņ i.

Sekietara v. Stute.

Rīgas apgabalt 3. civ. nod..
uz dv. ties. lik. 2011., 2014. nn
2019. p.p. pamata paziņo, ka pēc 1888. g
24. martā mirušā Kārzdabas pag. no
Kārzdabas muižas atdalītas mazmājiņas
Lit. B Nš 21 īpašo. Jēkaba Jēkaba d. Zladej
ir atklāts mantojums, un uzaicina, kam
ii nz šo mantojumu, vai sakara
ai to tiesību kā mantiniekiem,
legatarijiem, lideikomisarijiem, kredito-
riem un t. t., pieteikt šīs tiesības
minētai tiesai sešu mēnešu laikā, skaitot
no šī sludinājuma iespiešanas dienas.

Ja minētās _ personas savas tiesības
augšā uzrādītā teimiņā nepieteiks, tad
viņas atzīs kā šīs tiesības zaudējušu.

Rīgā. 26 apriti 1923. g. Nš 1980
Priekšsēd. v. A. Blumentals.

Sekretārs A Kalve

Rīgas apgabaltiesas 3.civilnod.,
u civ. ties. lik. 1967„ 2011.—2014. nn
2079. p.p. un Balt. privāttiesību kop.
2451. p. pamata, uzaicina visu per-
sonas, kurām li kaut kādu pretenzijas.
strīdi vai ierunas pret šaī tiesā 24. apriti
1923. g., publicēto 3 maitā 1922. g.,
Vecbienguļu pag. mirušā Dainas mājas
īpašniekā Kārļa Jēkaba dēla LOs testa-
mentu, kā ari visu personu, kuram
Ir kaut kādas tiesības uz miruša
Kārļa Jēkaba dēta LOs mantojumu
vai sakara ai šo mantojumu, kā
mantiniekiem, legatarijiem, lideikomisa-
rijiem, parāddevējiem nn t. t„ pieteikt
savas tiesības, pretenzijas un ierunas
minētai tiesai sešu mēnešu laikā,
skaitot no šī sludinājuma iespiešanas
dienas .Valdības Vēstnesī*.

Ja tas minēta termiņa nebūs Izdarīts,
tad* minētās personas atzīs kā atteikušās
no ierunām un zaudējušas uvas tiesības,
bet testamentu pasludinās par likumīgā
spēkā gājušu.

Rīgā. 27. apriti 1923. g. Nš 1022
Priekšsēd. v. A. Blumentals.

Sekretāra A Kalve.

Rīgas apgabalt. 3. civilnodaļa,
uz civ. ties. tik. 1967., 2011,—2014. un
2079. p.p. un Balt. privāttiesību kop.
2451. p. pamata, uzaidna visas peiso-
nas, kurām ir kaut kādas pretenzijas,
strīdi vai ierunas pret šaī tiesā 24. ap-
riti 1923. g. publicēto 25. janvārī š g.
Kārzdabas pag, mirušā Vēteru mājas
īpašneka Jajna Pētera dēla Skala
testamentu, ka ati visas personu, kurām
ir kaut kādas tiesības uz mitušā Jfiraa
Pesera dēla B I c a I a manto-
jumu vai sakarā ai šo mantojumu,
kā mantiniekiem, legatarijiem, lideiko-
misarijiem. parāddevējiem un 1.1., pieteikt
uvas tiesības, pretenziju un ietunu
minētai tiesai sešu mēnešu laikā,
skaitot no šī sludinājuma iespiešanas
dienas .Valdības Vēstnesī*.

Ja tu minētā teimiņā nebūs izdarīts,
tad minētas personas atzis kā atteikušās
no ierunām un zaudējušas uvu tiesības,
bet testamentu pasludinās par likumīgā
speķa gājušu.

Rīgā, 27. apriti 1923. g. Nš 1934
Priekšsēd. v. A. Blumentals.

Sekietara A. Kalve.

Rīgas apgabalt. 3. civilnodaļa,
uz civ. ties. lik. 1967., 2011.—2014. un
2079. p.p. un Balt. privāttiesību kop.
2451. p. pamata, uz Marijas Frelman,
pilnvarnieka zvēr. adv. Kazaka lūgumu
uzaicina visas personas, kurām it kaut
kādas pretenziju, strīdi vai ierunu ptet
šaī tiesā 24. apriti 1923. g., publicēto
3. oktobrī 1917. g, Jaunburtnieku pag.
miruša Tumš? mājas īpašnieka Kar|a
Jēkaba dēla Prelmaņa, ai. Frellmaņa
testamentu, kā ari visu peisonas, kuram
it kaut kādas tiesības uz mirušā Kfir|a
Jēkaba dēla Prelmaņa, ai. Frelļman
mantoj vai sakarā ar šo mantojumu, kā
mantin., legatarijiem, lideikomisarijiem,
parāddevējiem un t. t, pieteikt uvu
tiesības, pretenziju un ierunu minētai
tiesai sešu mēnešu laikā, skaitot
no šī sludinājuma iespiešanas dienu
.Valdības Vēstnesī*.

Ja tas minēta termiņā nebūs izdarīts,
tad minētās peisonas atzīs kā atteikušās
no ierunām un zaudējušu uvas tie-
sības, bet testamentu pasludinās pai
likumīga spēkā gājušu.

Rīgā, 27. apriiī 1923. g. te 1928
Priekšsēd. v. A. Blumentals.

Sekietars A. Kalve.

Daugavpils kar .a apr. priekSn.
izsludina par nederīgām, ka no-
zaudētus: 1) atvaļinājuma apliecība zem
Nš 13125,18744/ž, izdotu no Daugav-
pils kara apriņķa priekšnieka 8. febr.
1923. g, uz Jankeļa Bencijana dēla
Vitema vārda. 2) Atvaļinājuma apliec
zem Nš 12550/168.2/ž., izdota no
Daugavpils kara apriņķa priekšnieka
30. janvāri 1923. g., uz Antona Kārta d.
Gaudzeja vaida. Nš 3283

Rīgas apgabalt. 3. civilnodaļa,
tz dv. ties. Hk. 1967., 2011.—2014. nn
1079. p. p. un Balt. orivattlu. kop. 2*51. p
oamata, uz Jāņa Mārtiņa d. Sniķeia,
lūgumu uzaicna vlus oeisonu. Kuram
li kaut kādas oteten*ijas, strīdi vai
erunas, piet šai tiesā 24. apriti 1923. g.,
publicēto 22. jūnijā 1920. g. Skultes pag.
mii. Mežgaiļa mājas īpašn. Mārtņi
Sniķeia testamentu, kā ari 'l*u personas,
Kuram ii kaut kādu tiesības u miruša
Mārtiņa Sniķera mantojumu vai ukatā
ai io mantojumu, fcā mantiniekiem,
legatarijiem, fidelkomlsatiļiem, parād-
devējiem un 11., pieteikt savas tiesības,
pretenzijas «ui ieturas minētai ticu!
tein mēneiu talka, skaitot no ii
sludinājuma iespiešanas ilemu .Valdības
Vēstnesī*.

Ja tu minēti termiņi nebūs izdarīta,
ad mīnētās personas atzīs kā atteikušu
to Ierunām nn uudējušu savu tfesīb**,
set testamenta pasludinu pat Uku-
aigS spēkā gājušu.

Rīgā, 27. apriti 1923. g. Nš 1740
Priekšsēdētāja v. A Blumentals.

Sekretārs A. Kalve.

Jelgavas apgabaltiesa,
pamatodamās uz savu 1923. g. 9. apt.
nolēmumu, uzaicina to personu, kuras
rokās atrodas obligācija par 10000 rub.,
izdeta no Emīlijas Lldak uz Jāņa Ba-
nisa vārdu, korob. 1913. g. 5. decem.
zem Nš 2911, uz Bauskas apr., Rundāles
pag. zemes gabalu ,Maz-Sviikale*
un .Lindesmuiža* zem hipotēkas
Nš 5881, blanko cedēta vai kuram
būtu kādas tiesības _ vai prasības
uz min. obl. — ierasties šai tiesa 1 mēneša
laikā, skaitot no sludinājuma iespiešanas
dienas .Valdības Vēstnesī".

Ja minētā termiņa obligāciju neie-
sniegs, vai tiesības un prasības nepie-
teikts, tiesas to atzīs par iznīcinātu, pa-

rādu par samaksātu un lūdzējai Emīlijai
Lidak dos tiesību prasīt šā parada
dzēšanu zemes grāmatās.

Jelgavā, 13. apriti 1923. g. L.NŠ1108/23
Priekšsēdētāja v. A. Lauke.

Sekretais Veidenbergs

Jelgavas apgabaltiesa,
pamatodamās uz uvu 1923. g. 9. apriļa
nolēmumu, uzaicina to personu, kuras
rokās atrodas obligācija par 1500 rbļ.,
izdota no Jāņa Lejas uz Mežotnes krāj
aizdevu kases vārdu, koioborēts 1904. g.
12. augustā zem Nš 933 uz Bauskas
apr., Mežotnes pag. ,Daudzevara _" mājām
z. hip. Nš 1073,—ierasties šaī tiesā mēneša
talka, skaitot no sludinājuma iespiešanas
dienas .Valdības Vēstnesī* nn saņemt,
iesniedzot minēt, aktu, šās tiesas de-
pozītos kapitāla un procentu parāda
dzēšanai iemaksātos Ls. 34.

Ja minētā termiņā obligac. neie-
sniegs, tiesa atzīs parādus par samak-
sātiem un lūdz. Bertai Annai Kramiņ dos
tiesību prasīt šo parādu dzēšanu zemes
grāmatās.

Jelgavā, 13. aprīlī 1923. g. LNš 1106/23
Priekšsēdētāja v. A. Lauke.
Sekretārs A. Veidenbergs.

Jelgavas apgabaltiesa,
uz dv. ties. lik. 293., 301. un 3K9. p.p. pa-
mata uzaidna Vilhelmini Šventke,
dzim. Zorge, kuļas dzīves vieta nezi-
nāma, l e t r u mēnešu laikā ierasties
šaī tiesa saņemt norakstus no viņas vīra
Augusta Kristjāņa d. Šventke iesūdzības
raksta viņu laulības šķiršanas lietā un
no pielikumiem un uzdot savu dzīves
vietu Jelgavas pilsētā.

Ja minētā laikā aicināmā neierastos,
lietu noliks uz termiņa un izspriedīs bez
viņas klātbūtnes. Ja ieradīsies, bet uvu
dzīves vietu Jelgavā neuzdos, aicinā-
jumu uz tiesas sēdi un visus pārējos
papīrus atstās tiesu kanclejā.

Jdgavā, 19. apriti 1923. g.
Priekšsēdētāja v. J. S k u d r e.

Sekretāra A. Veidenbergs.

Dobeles-Auces iec. miert,
pamatodamies uz uva 1923. g. 10. api.
lēmuma un civ. proc. lik. 2012. un 2079.,
p.p. uzaidna visu peisonas, kurām
būtu kādas ierunas piet 16. janvārī
1919. g. Bēne miruša barona Plaksimi-
liana fon Lieveņa atstāto mantojumu,
kā mantiniekiem, legatarijiem, fideiko-
misarijiem, parāda devējiem un L t. pie-
teikt tās miertiesnesim sešu mēnešu
laika, skaitot no šī sludinājuma iespie-
šanas dienas .Valdības Vēstnesī*.

Pēc minēta termiņa notecēšanas, tiesa
nekādas ierunas nepieņems, un nepie-
teiktu tiesības atzīs pat spēku zaudē-
jušam.

Dobeli, 14. apriti 1923. g.
Miertiesnesis V a i t s.

atklātā tiesas
^

L
«lafeizklausijus Latgale, . mnā īcn-

lūgumu atzīt Q fc?**atrodošos bezvēsts ' .J"*^;publicēt .Valdība Ve-Z;- '''
vests promesošo Qrip'"m 8
un uzdot Malinova, 8°.fc gdnS
iecelt aizbild 'nib?*^ &£e°igoriia Bogdan^taSžSāos Malinovas paS gļ]
aMt^ .^,

Daugavpili. 16 &m m ,
Priekšsēdētājs Fr Zilh !

Latgales «M^ļ^g
atklātā tiesas sēdē !fj,7lizklausījusi Latgales 'apgabahji?*'
kurora lūguma dēļ NiĒS »
lvanova atzīšanas 2 ILtf* ?vēsts prombūtnē r^i
.Vaid. Vēstn.* pw fe^
esošo Nikiforu Nikolaja d lvii*uzdot[Initas pagasta vaid *S«
bildnibu par bezvēsts prom«na 5fora Nikolaja d. lvanova

^ £došos Izveltas pag., Borovajas lf
Daugavp.. 21. aprīli 1923.gi

^Priekšsēdētājs Fr. Žilbt,,Sekretārs v. i i r,,.._.'
?

Latgales apgabaltiesas
Ludzas apriņķa 6. ieclrksa miertinis,

saskaņa ar savu 1923. g. 19. marta
lēmumu un pamatodamies uz civ. pr. lik.
1401. p. un lik. krāj. X sēj. 1. d. 1239. p.
paziņo, ka pēc 1918. g. 17. marta
mirušā Pētera Jēkaba d. Elzana ir
palicis nekustams mantojums, un uzaicina
visus, kam uz šo mantojumu vai sa-
kara ai viņu, būtu kādas tiesības kā
mantiniekiem pieteikt tās mierties-
nesim, viņa kurnētā Botvu muižā
sešu mēnešu laikā, skaitot
no šī sludinājuma iespiešanas die-
nu .Valdības Vēstnesī*.

Bolvos, 9. apriti 1923. g.
Miertiesnesis P. R o n i s.

Latgales apgabaltiesas,
Daugavpils apr.2. iec. miertiesn.,
sukaņā ai savu 1923. g. 6. febi. lēmumu,
civ, proc. lik. 1401. p. un X. sēj.
dv. lik. 1239. p. paziņo, ka pēc 1919. g.
15. maijā Poņeveža, mitušā Morducha
Movša d. Mlnska it atstāts mantojums,
kādēļ uzaicina visas personas, kam
uz Šo mantojumu, vai sakarā ai viņu
būtu kādas tiesību kā mantiniekiem,
pieteikt tas pēc piekritības sešu
mēnešu laikā, skaitot no
šī _ sludinājuma iespiešanas .Valdības
Vēstnesī*.

Daugavpilī, 21. aprīlī 1923. g.
Miertiesnesis D u c m a n s.

Daugavpils apr. 8. iecirkņa
miertiesnesis,

pamatodamies uz civ. proc. lik. 1401. p.,
un civ. lik. X. sēj. I. daļas 1239. p.

ar šo paziņo, ka pec Daugavpils apr.
Krustpils pagasta pilsoņa Friča Brenča
d. Rūtiņa nāves, ir palicis mantojums,
sastāvošs no kustams un nekust, mautas
uzaicina visus, kam uz šo mantojumu
būtu kādas tiesības, kā mantiniekiem,
legatarijiem, fideikom., kreditoriem u. t.t.
pieteikt šīs tiesības min. miertiesnesim,
viņa kanclejā, Krustpiti sešu mēnešu
laika, skaitot no šī sludinājuma iespie-
šanu dienas .Valdības Vēstn,*

Krustpilī, 1923. g. 12. apriti NŠ836
Miertiesnesis L i e 1 m e žs.

Rīgas apriņķa priekšnieka pallss
II. Iecirknī, atsauc sludinājumu
.Valdības Vēstnesī* Nš 36. 14. februārī
1923. g, attiecībā uz Mlķeļa Jēkaba d.
Veldis, nozaudēto Latvijas iekšzemes
pasi Nš 444, izd. no Rīgas spr. priekšn.
palīga II. iecirknī . 28. sept. 1920. g, jo
pase atrasta un tadeļ skaitāma atkal par
derīgu. }& 1338.

Latgales apgabalties. krimi*
nodaļa,

saskaņā ai savu 1923. g. 13- «rl
lēmumu, meklē uz sod. llk 51-1
644. p. 2. d. un 657. p. 2. d. Ff"
«psūozēto Daugavpils pilsētas pieder
35 g. vecu, Albertu Friča d SMBBen
apsūdzēta pazīmes: vidēja ""*
Agrāk minētais Švanbergs dienēja l*
gavpils kriminālpolicijā par uzrauga.

Visām iestādēm un personām, kaļu"
zināma minētā Švanberg m vis» w

tas atrašanās vieta, jāpaziņo mm
apriņķa 2. iec. izmeklēšanas tiesneša

Daugevpiti, 17. apriti 1923 ļ
Priekšsēdētāiab. B. Cit"l[

Sekn-tura *? i. P. Platan»» .

Latgales apgabaltiesas krimir.»
nodaļa,

saskaņā ai uvu 1923..£. ļ*Jļ
lēmumu, meklē «s sodu bk.

£
644. p. 2. d. un 657p. 2, <ļ FjJ
apsūdzēto Daugavpils VZ£l
rīgo, 32 g. vecu, Andreju AaW

Senu, apsūdzētā pazīmei: p-* ,
gurna. Agrāk Sens dienēja D*»-

kriminalpolidjā par uzraugu.

Visām iestādēm «^ Pf, ,' „ 4
ir zināma minētā 5 * » »

^mantas atrašanās vieta,j«Pff
pils apr. 2. iec. izme» *

Daugavpili, 17. aprīli 19» *
Priekšsēdētāja b.f^ jm

__J5ekreWvJJLJJ^^Latgales «iĶK
dara zināmu, ka saskaņa u ņ
16. apriļa 1923. g- J*«»

^
proc k! 1460» P- .PJfitedrfosJ
un ievesta kooperat.vu* ^
ģistrā Biķernieku prensaimnie

riba .Ekcnomna:
^

jn?

Valdes sēdeklis «g»-

vas pag., Biķernieku saotf

Priekšsēdētāja v. ^ ltl

mngmļffjļ
dara zināmu, ka saate»ļ]6j
tiesu lēmumu l»"*^,.

p.
f3

reģ. Bn «V** «SvpiU 'P^'
rību reģistra .Dauga v
aizdevu sabiedrība - ^, DS**

Valdes ? ^h JJaT „
pilī, apriņķa valdes «JP» ,,|»
V Priekšsēdētaja»' A1„|i

_-^-— or*<;_putes aprļr>*.Li^Zt
sludina par ^™f\$5>»j£
nieku gada . «zt«fs ,P

,fa gļ-
Iekšlietu m-mitni" . ? «*»«<"*
te 1. 9482, v Mani»

•*•*-u i ml.,

Latgales apgabaltiesa. I.civilo^
atklātā tiesas sēde 1. decem mizklausījusi Latgales apgabaltiesas «ikurora ugumu dēļ Jāztpa Nikita (
Markelova atzīšanas par Itdošos bezvēsts prombūtnē , n oiesipublicēt .Vald'bas Vēstnesi' pār-vests promesošo Jāzepu Nkita d fekelovu un uzdot Izvoltas pagasta viifeiecelt aizbildnību pat bezvēsts p»esošā Jāzeps Nikita d. Markelova ?»tu, atrodošos Izvoltas pagastā, KoUSeciemā.

Daugavpilī, 21.aprilīl923.g, \M&1
Priekšsēdētājs Fr. Zilberi

Sekretārs J. Ontmus
Latgales apgabaltiesas

Daugavpils apr., 5. isc. miertmi
Preiļos pamatod. uz 1239. p. I i
un 3401. p. civ pr. lik. czaioi
2. septem. 1904. gadā mirušā Vidama
pilsoņa 3ēzupa Andreja dēla Gmi
mantiniekus pieteikt savas m
tojuma tiesības uz nelaiķa nes
statņu īpašumu' Preiļu pigai
augšminētam miertiesnesim sēli
mēnešu laikā, skaitot i
sludinājuma iespiešanas dienas ,Vtl
Vēstn."

Mlprtipcnpeifi fnflrakstsl

Latgales apgabaltiesa. I. diUitilali
uz lik. par laulību 50. un 77. p. p. pa-
mata ar šo dara zināmu, ka tiesa
22. novem. 1922. g. Ivana Filipa dēla
Flllpova, prasības lietā pret Agri-
pinu Alekseja m. Filipovu, dzim. Kras-
nova, par laulības šķiršanu, — aizmu-
guriski nosprieda: laulību , noslēgtu
starp Ivanu Filipa d. Filipovu un Agri-
pinu Alekseja m. Filipovu, dzim. Katas-
nova, Višgorodas pareizticīgo baznīcā,
12. februārī 1916. g. atzīt par šķirtu,
aizliedzot Agripinai Filipovai saukties
vīra uzvārdā .Filipova*.

Ja atbildētajā civ. proc. lik. 728., 731.
un 748. p. p. paiedzetā laikā neiesniegs
tiesai atsauksmi, vai pārsūdzību, tad
spriedums stāsies tikumīgā spēkā.

Daugavpilī, 19. aprīli 1923.g. LNŠ361/22
Priekšsēd. v. (paraksts).

Sekretārs J. Ontmans

Uteiiinp^iitigm i- diilitiaji.
uz dv. proc. lik. 293, 295, 298, 301,
309., un 311. p. p. pamata uz Arveda
Jāņa d. Putriņa lūgumu viņa
prasības lietā pret Valentīnu Kārļa m.
m. Putrrņ, dzimusi L ii d v e i j, par
laulības šķiršanu, uzaicina pēdējo,
kuras dzīves vieta prasītājam nav zināma
ierasties tiesā četm mēnešu
laikā, skaitot no šī sludinājuma iespie-
šanas dienas .Vaid. Vēstnesī*.

Pie lūguma pielikti laulības zīme un
pielikumi arnorakstiem.

Ja atbildētāja noteiktā laikā ne-
ierad. personīgi, vai caur pilnvarnieku,
tiks nolikta tiesas sēde lietas klausīšana)
aizmuguīiski. CLNš382p/23

Daugavpili, 19. aprīlī 1923. g.
Priekšsēdētāja v. (paraksts).

Sekretārs i O u t m s n s.
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