
Ministra kabineta sēde 1923. gada
11. janvārī.

Noteikumi par skolu grāmatu novērtēšanu.
Saraksts Ns 2, meža un zemes gabaliem

kuri pieskaitīti pie aizsargu mežiem,
parkiem un dabas pieminekļiem. I

Ullās tikataM īsu wllis.
Apstiprina.

1923 g. 11. janvāri.
Izglītības ministrs A. Dauge.

Noteikumi
psr skolu grāmatu novērtēšanu. ;',

1. Skolu grāmatu novērtēšanai pie
skoiu departamenta nodibināma komisija
sekosi sastāvā:

a) 2 universitātes vai mākslas akadē-
mijas vai konservatorijas pārstāvji,

b) 2 skolotāju praktķu pārstāvji,
c) 2 skolu departamenta pārstāvji, no

kuriem viens ir komisijas priekš-
sēdētājs.

Piezīme. Punktos a u n b minētie
pārstāvji mainas atkarībā no priekš-
meta, kādam domāta aplūkojamā
grāmata

2. Uz sēdi, kurā nolikta kādas grā-
matas novērtēšana, uzaicināms arī grā-
matas autors, kas var dot savus paskai-
drojumus. Autora neierašanās neaptur
grāmatas iztirzāšana.

3 Pēc grāmatas iztirzāšanas, kā no
zinātniskā, tā no pedagcģiskimetodiski-
prakti&kā viedokļa, komisija taisa savu
lēmušu par grāmatas noderīgumu
skolām. Lēmumus pieņem ar vienkāršu
balsu vairākumu. Balsīm daloties līdzīgi,
jautājumu izšķiļ: priekšsēdētāja balss.

4. Komisijas lēmumi, kā ari atreferē-
jumi par sēdes gaitu, ievietojami «Izglī-
tības ministrijas mēnešrakstā".

5. Komisijas locekli par sēdēm dabū
atalgojumu 60 rubļus par stundu un
referenti, pēc drukas lokšņu skaita grā-
matā, 50 rbj. par drukas loksni.

Rīgā, 1923. g. 11. janvārī. J* A 127.
Skolu departamenta direktors

L. Ausējs.
Sekretārs V. V ī g a n t s.

Immtiesien piilplsiL
Paziņojums.

Pamatojoties uz ministrn kabineta pa-
gājušā gada 28, decembra lēmumu ties-
lietu ministrija dara vispārībai zināmu,
ka kodifikacijas nodaja laiduse klajā jaunu
(1922. g) kodifikacijas izdevumu:
.Kriminālprocesa likumi.

Vispārēji noteikumi
tn I. grāmata (tiesāšanas kārtība

miertiesās)"
Minētais izdevums atvieto Krievijas

kriminālprocesa likumu 1914 gada izde-
vumu atbilstošo daju ar visiem vēlākiem
pārgrozījumiem un papildinājumiem,

Rīgā, 1923 g. 10. janvāri.
Tieslietu ministrs HolcmanicV

Kodifikacijas nodaļas vadītājs
Dist e r 1o.

Skotu departaments
aizrāda, ka dažādus papildu pārbaudīju-
mus nepilntiesīgiem skolotājiem _ un
pirmās pakāpe» pamatskolu skolotājiem,
kuri vēlas iegnt pilnas pamatskolas sko-
lotāja tiesības, noturēs atkal nākamās
vasaras brīvlaikā.

Teikta» attiecināms arī uz cittautiešu
skolotājiem, kuriem būtu vajadzīgs pie-
Badīt savas zināšanas valsts valodā.

Skola departaments.

Linu mašinu sacīkste.
No 21. līdz 27. janvārim lauksaimnie-

cības departaments noturēs Rīgā, Dzir-
navu ielā Ne 87/89, „Konzuma* sētas
ēkā, starptautisku linu mājamo, kulstāmo
tn pakulu kra'amo mašīnu sacīksti.
Mašinas izmēģinās sevišķa komisija,
sastāvoša no departamenta, augstskolas
un vietējo lauksaimniecisko centrālo
biedrību priekšstāvjiem. Uz sacīksti
pieteikušās zviedru, čechoslovaku, vācu
un latviešu firmas ar dažādu tipu mā-
siņām, pie kam viena firma demonstrēs
veselas linu apstādājamās fabrikas ma-
šinas. 21. janvāri (svētdienā) konkurenti

brīvi darbinās savas mašinas publikas
priekšā, sākot no pulksten 10 līdz 3;
otrā dienā, 22. janvārī, pulksten 10/»
sāksies mašinu izmēģināšana lietpratēju
komisijas uzraudzībā un ilgs līdz
pulksten 3 pēc pusdienas. Tās pašas
dienas vakarā pulksten 7 notiks priekš-
lasījumi par linkopību un linu apstrā-
dāšanu, kā ari tirdzniecību Baznīcas
ielā N°4-a, Centralbiedribas zālē; 23. jan-
vāri dienā mašinu izmēģināšana; vakarā
pulksten 7, Centralbiedrībā priekšlasījums
par linu apstrādāšanas fabriku ietaisī-
šanu. Ar fotogrāfiju palīdzību rādīs, ka
linus plūc ar mašinām, un ja pienāks
filma, tad rādīs, kā ārzemēs apstrādā
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linus. Tad 24., 25., 26. janvārī mašinu
izmēģinājumi no 10 līdz 3, bet 27. jan-
vāri mēģinājumus slēgs. Visur ieeja
brīva. Biedrībām un lauksaimniekiem
ļoti ieteicams apmeklēt šo reto izrīko-
jumu, jo tāds drīz vairs neatkārtosies.

Lauksaimniecības departaments.

Paziņojums
no pasta un telegrāfa virsvaldes.
Sākot ar 2. janvāri visos Latvijas

kantoros iekārtota naudas pārvedumu un
pēcmaksas pasta sūtijumu pieņemšana
uz Vāciju un Saaras apgabalu un naudas
pārvedumu pieņemšana uz Ziemeļ-
amerikas Savienotām valstīm. No
20. janvāra uzsāks naudas pārvedumu
un pēcmaksas sūtijumu apmaiņu ar
Beļģiju.

«\ atsevišķa
aua parveauma suma

aprobežota:
uz Vāciju — ar 150.000 vācu markām,

pēc iemaksas kursa 1 marka =
5 kapeikām, vai 10 markas —
1 latv. sant.

uz Saaras apgabalu — ar 50.000 vāca
markām. Iemaksas kurss kā pār-
vedumiem az Vāciju,

uz Beļģiju — * ar 1000 beļģ. frankiem.
Iemaksas kurss 1 beļģ. franks =
36 latv. santimiem = 18 latv. rbļ.,

uz Ziemeļamerikas Savienotām valstīm —
ar 100 dolāriem. Iemaksas kurss —
1 dolārs = 5 lat. 20 sant. =
260 latv. rubļiem,

Pārvedumus no Vācijas, Saaras apga-
bala un Beļģijas izmaksās pēc katrrei-
zēja dienas kursa, no Savienotām val-
stīm — pēc kursa 1 dolārs = 5 latiem =:
250 Latvijas rubļiem.

Pēcmaksas sumas par sūtījumiem ar
uzliktu pēcmaksu no ārzemēm uz Latviju
eo šo sūtījumu saņēmējiem iekasēs pēc
iemaksas kursa naudas pārvedumiem uz
attiecīgu valsti.

Naudas pārvedumi uz ārzemēm sastā-
dami tās valsts naudā, uz kurieni pār-
veduma nosūta : uz Savienotām valstīm —
uz iekšzemes satiksmē lietojamiem pār-
vedumu formulāriem, bet cz citām val-
stīm — ez starptautiskā satiksmē lieto-
jamiem formulāriem. Adrese rakstāma
vai nu franču vai adreses zemes valodā.
Rakstiski paziņojumi uz pārvedumu for-
mulāru atgriezumiem uz Savienotām val-
stīšu kā ari telegrāfiski pārvedumi uz
ārzemēm vispārīgi — nav pielaisti.

Pēcmaksu var uzlikt uz pasta pakāra,
vērts un ierakstītiem sūtījumiem. Uz-
likta pēcmaksas _ suma nevar pārsniegt
priekš naudas pārvedumiem uz attiecīga
valsti nJpnpmtn Slimu.

Takse pārvedumiem uz Ziemeļamerikas
savienotām valstīm:
Par pirmiem 100 latiem. . . 1%

bet ne mazāk ka - ... 20 sant.
par katriem tālākiem 2 latiem. 1 „

az citām valstīm:
par pirmiem 20 latiem ... 20 »
par katriem tālākiem 2 latiem. 1 ,

Takse pēcmaksas sūtījumiem:
Parasta pasta takse par pašu

sūtijumu.
Komisijas nauda, par katru

sūtījumu, neatkarīgi no tz-
liktas pēcmaksas sumas . . 4 sant.

Rīgā, 1923. g. 11. janvāri.
Eksploatacijas direktors V. K r ū m i ņ š.

Nodaļas vadītājs A n š e v i c s.

Paziņojums.
Jaunjelgavas apriņķa valde sr šo pa-

ziņo, ka saskaņā ar iekšlietu ministrijas
pašvaldības departamenta rīkojumu (.Vaj-
dības Vēstneša" 1921. g. 130 numura)
vfsiem valsts ierēdņiem, kas darbojas
Jaunjelgavas apriņķī un kam tiesība pēc
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Maksa par .Valdības Vēstnesi* sākot no 1. janvāra:
Saņemot ekspedīcijā:

Par 1 mēnesi 1 lats 50 sant

Piesūtot mājā un pa pastu:
Par 1 mēnesi 1 lats 80 sant
Par atsevišķa numura: saņemot

ekspedicijā — , 6 .
pie atkalpārdevējiem — , 7 ,

Latvijas valdības aAi oficiāls laikraksts
iznāk katru dienu, izņemot _^fe|^^^W^^

svētdienas
un svētku dienas

Redakcija: Jp^^^ĶS liliii^
Kantoris

un ekspedicijā:
Rīgā, pilī Ne 2. Tel.Ns9-89

^^^^^^^^
Rīgā, pilī Ka 1. Tel.Jfc9-57

Runas stundas no 11—12 ^pssfe^p&^M Atvērts no pulksten 9—3

Sludinājumu maksa:
a) tiesu sludinājumi līdz 30 vien-

slejīgām rindiņām 3 lat. 60 sant
par katru tālāku rindiņu . . — , 12 .

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

c) privātiem par katru vienslejīgu
rindiņu — .20 .



likuma par šķūtīm lietot šķūts zirgus,
jāizņem caur apriņķa valdi jaunas šķūts-
zīmes uz 1923. gadu, līdz š. g. i. fe-
bruārim.

Apriņķa valde aizrāda, ka pēc minētā
datuma tiem ierēdņiem, kuri neuzrādīs
šķutszimes uz 1923. gadu, pagastu valdes
nedos šķūtis.

Jēkabmiestā, 1923. g. 10. janvārī. J* 179.
Jaunjelgavas apriņķa valdes

priekšsēdētājs G. Ziemelis.
Darbvedis P. L a p i ņ š.

Uzaicinājums.
Tieslietu ministrija uzaicina mirušā

jūrnieka Kārļa Ģirta d. K r o n b e r g_a
piederīgos ierasties ministrijā (Rīga,
Antonijas ielā te 6) istabā te 15.

K. Ktonbergs 1922. g. 17. maija uz-
munstrējies Ventspilī uz kuģa „Asra"
un gājis bojā 1922. g. 19. oktobrī
Alikantē, atstādams mantojumu — 108.46
Norvēģijas kronu.

Nosacīti notiesāto saraksts Nr. 15.
1271. Abēie, Indriķis Minnas d.,

24 g., Talsu apr. Zentenes pag., Tukuma
apr. miert. 1922. g. 30. novembrī, 184. p.
1. d., 1 diena aresta. (Akts te 648/22. g.)

1272. Āboltiņš, Kristaps Anša d.,
50 g., Kalnamuižas pag. Jelgavas apr.
Rīgas 1. iec. miert. 1922. g. 28. okt.,
532. p. 1. d. 3 pk., 1 mēn, ciet. (Akts
J* 826/22. g)

1273. Adamson, Marija Kriša ra.,
37 g., Kundu pag. Kuldīgas apr., Liepājas
apgt. 1922. g. 9. novembrī, 442. p. 1. d.,
2 ned. ciet. (Akts Ns 140/22. g.).

1274. Aleksandrovs, Nikolajs Vasilija
d., 32 g., Rīgā, Rēzeknes apr. 3. iec.
miert. 1922. g. 5. okt., 183. p. 2. pk.,
184. p., 1 ned. aresta. (Akts te 253/22. g.).

1275. Amdar, Abeks Mendeļa d.,
21 g., Ilūkstes apr. Grīvā, Daugavpils
apr. 1. iec. miert. 1922. g. 24. okt.,
181. p, 2. d., 3 mēn. ciet. (Akts
te 1002/22. g.).

1276. Anson, Anna-Hermine-Milda
Jāņa m., 26 g., Tukumā, Rīgas apgt.
1922. g. 11. nov. 442. p. 1. d, 3 dienas
aresta. (Akts N» 296/22 ).

1277. Auceniek, Margrieta Jāņa m.,
56 g., Kalētu pag Liepājas apr., Prie-
kules-Vaiņodes miert. 1922. g. 16. nov.,
581. p. 4. d, 53. p. 3. d., 2 ned. aresta.
(Akts te 437/22. g.)

1278. Aucenieks, Jēkabs Jāņa d.,
62 g., Kalētu pag. Liepājas apr,, Prie-
ku Ies-Vaiņodes miert. 1922. g. 16. nov.,
581. p. 4. d., 53. p. 3. d., 2 ned. aresta.
(Akts te 437/22. g.)

1279. Balod, Emilija Aleksandra m„
22 g, Kačanovas pag. Ludzas apr.,
Ludzas apr. 3. iec. miert. 1922, g. 28, sept.,
581. p. 1. d, 3 mēn. ciet, (Akts
Ns 740/22. g.)

1980 Rprcrman? Mikplis Inna A

62 g., Rucavas psg., Liepājas apr. miert.
1922 g. 22 nov., 581. p. 1. d., 3 mēn.
ciet. (AklsKs 1001/22. g.)

1281. Bērziņ, Eduards Jāņa d., 33 g,
pied, pie Salas pag. Jaunjelgavas apr.,
Jēkabmiestā iec miert. 1922. g. 30. martā,
Jelgavas apgt. 1922. g. 28 sept, 581. p.,
3 mēn. ciet. (Akts te 89/22. g.)

1282. Bēte, Toms Niklāva d., 32 g.,
Rucavas pag., Liepājas apr. miert.
1922. g. 15. nov., 181. p. 2. d. 2. pkt,
6 men. ciet, uz amn. akt. 17. p. c. pam.
sods samaz. uz pusi. (Akts Ns 66/22. g.)

1283. Burģis, Voldemārs Pētera d.,
20 g., Jelgava, Jelgavas pils. miert.
1922. g. 30. nov., 581. p. 4, d, 57. p.

3. pk., 2 aed. aresta. (Akts te 957/22 g.).
1284. Caune, Krišs Jāņa d„ 43 g.,

Jaunjelgavas apr. Saukas pag, Jelgavas
apgt. 1922. g. 12. okt, 51., 636 p. 1. d.
1. pk., 2 ned. aresta. (Akts Nj 62/22. g.).

1285. Cāzers, Ādolfs Jāņa d., 39 g„
Ezeres pag., Liepājas apgt. 1922. g.
9. nov., 448. p, 442. p. 1. d, 2 ned,
ciet. (Akts te 149/22. g.).

1286. Daniševski, Emma Jāņa m.,
39 g., Liepājā, Ventspils apr. 1. iec.
miert. 1922. g. 30. nov., 581. p. 1. d.,
3 mēn, ciet. (Akts Ns 463/22 g.).

1287. Dirkevic, Roberts-Adoifs Antona
d., 19 g., Brinķu pag., Liepājas I. iec.
miert 1922. g. 4. dec, 49, 581 p 1. d.,
57. p., 1 mēn. ciet. (Akts te 823/22. g.)

1288. Dobei dzim. Rutt, Anna An-
dreja tn., 32 g., Saldus pag. Kuldīgas
apr., Liepājas 2. iec. miert. 1922. g
24. novembrī, 51., 581. p. l.d., 3 mēn.
ciet. (Akts te 249/22. g.).

1289. Dobels, Zamuels Miķeļa d.,
42 g., Aizputes apr, Liepājas 2. iec.
miert. 1922. g. 24. nov., 51., 581. p. 1, d.,
3 mēn. ciet. (Akts te 249/22. g.)

1290. Driča, Matvejs Staņislava d.,
54 g., Ludzas apr. Kārsavas pag, Lu-
dzas apr. 3. iec. miert, 1922. g, 9. sept,
533. p„ 2 ned. ciet (AktsNa 700/22. g.)

1291. Dušain, Lavize Jāņa m , 30 g.,
Sātiņu pag, Liepājas apgt. 1922. g.
9. nov., 442. p. 1. d, 2 ned. ciet. (Akts
Ns 126111/22. g.)

1292. Fernests, Juris Indriķa d., 26 g.,
Kuldīgas pag. Kuldīgas apr., Aizputes
apr. miert. 1922. g. 30. okt, 581. p.
1. d, 2 mēn. ciet. (Akls. te 513/22. g)

1293. Fleišmans, Zamuels Izaka d.,
32 g„ Daugavpilī, Liepājas 2, iec. miert
1922 g. 20. nov., 581. p. 1. d., 1 men.
ciet. (Akts Ns 858/22. g.)

1294. Freiman, Minna Indriķa m.,
20 g, Pianeces pag. Kuldīgas apr.,
Liepājas apgt. 1922. g. 6. nov.,
158. p. 1. d, 57. p., 4 ned. ciet. (Akts
te 97/22. g.)

1295. Frolovs, Andrejs Frola d., 34 g.,
Ludzas apr. Tolkovas pag., Ludzas apr.
6. iec. miert. 1922. g. 29. novembrī,
581. p. 2. d., 3 mēn. ciet. (Akts
N> 431/22. g)

1296. Garkuls, Pauls Jāņa d., 22 g,
Ilūkstes apr. Grīva, Daugavpils apr.
1. iec. miert. 1922. g. 24. oktobri,
181. p. 2. d., 3 mēn. ciet. (Akts
Ns 985/22. g.

1297. Godievski, Lina Franča m.,
21 g., Rīgā. Bauskas apr. 2. iec. miert.
1922. g. 28. septembrī, 581. p. 1. d,,
1 mēn. ciet. (Akts Ns 286/22. ģ.)

1298. Grinfogels, Miķelis Jāņa d.,
21 g., Tukuma apr. Vecmoku, pag.,
Pulka tiesa pie vi.mussas Kajn. punča

1922. g. 12. decembrī, 574. p. 1. d,
6 mēa. civilresora ciet. bez tiesību zaud.,
bet ar sekām kara dienesta pēc kara
soda lik, (Kara lik. kopoj XXII. gr.)
50. un 52. pp. (Akts Ns 87/22, g.)

1299. Gurtlav, Līze Ģirta m., 41 g.,
Vecpilī, Liepājas 1. iec. miert. 1922. g.
13. oktobri, 616. p. 1. d. 2. pk., 2 ned.
ciet. (Akts te 1262/22. g.)

1300. Hartfils, Vilis Augusta d., 24 g.,
Kuldīgas apr. Gaiķu pag., Dobeles-Auces
iec. miert 1922. g. 25. aprilī, Jelgavas
apgt. 1922. g. 1.0. oktobri, 184. p.,
5 dienas aresta. (Akts J* 209/22. g.)

1301. Horsts, Aleksandrs Ādolfa_d.,
48 g., Veida, Vaiņodes pag,, Liepājas
1. iec. miert. 1922. g. 2. dec, 574. p.
1. d., 1 mēn. ciet. (Akts te 683/22. g.)

1302. Jakobson, Marija-Emma Ernesta
m., 19 g., Liepājā, Liepājas 3. iec. miert.
1922. g. 8. dec, 581. p. 1. d., 51., 57. p.
3. pk., 2 men. ciet., iesk. iepr. apc. no
1922. g. 18. nov. līdz 8. dec. (Akts
te 45/22. g.)

1303 Janson, dzim. Lutkevič, Emilija
Dionisa m., 30 g., Bauskā, Rīgas apgt.
1922. g. 9. nov., 581. p. 1. d, 2 ned.
ciet. (Akts Ne 89/22. g.)

1304. Jaunalksnis, dzim. Apiņ, Kri-
stīne Pētera m., 55 g., Valmieras apr.
Rencēnu pag, Valmieras apr. 3. iec.
miert. 1922. g. 23. nov., 581. p. 4, d.,
3 mēu. ciet. (Akts Ns 549/22. g)

1305. Jeriņ, Maija Andreja m., 69 g.,
Biržu pag. Cēsu apr., Rīgas pils. 3. iec.
miert 1922. g. 7. dec, 581. p. 2. d.,
4 ned. ciet. (Akts Ns 940/22 g.)

1306. Kamberg, Minna Jāņa m.,
20 g, Zasu pag. Jaunjelgavas apr.,
Rīgas pils. 3. iec. miert. 1922% g. 7. de-
cembrī, 581. p. 2. d,, 57. p, 2 ned.
ciet. (Akts Ns 940/22 g)

1307 Klevinski rf^im Pnln I airi-ro? > »- * ^wa^u ic

^" .........., ._....< ., ; . ,

Aaša m, 24 g., Talsu apr. Kabiles pag,
Saldus iec. miert. 1922. g. 28. septembrī,
581. p. 4. d., 51. p., 2 mēn. ciet. (Akts
Ns 360/22. g.)

1308. Krasnoperovs, Feodors Jerofeja
d.j, 24 g., Rēzeknes apr. Ružinas pag.,
Rēzeknes apr. 3. iec miert. 1922. g.
14. nov.. 581. p„ 3 mēn. ciet. (Akts
Ns 346/22. g)

1309. Kreicbergs, Miķelis Jāņa d.,
26 g., Tukuma apr. Remtes pag, Tu-
kuma apr. miert. 1922. g. 29. novembri,
510. p,, 10 lati naudas soda vai 5 dienas
aresta. (Akts Ns 588/22 g.)

1310. Krukliņš, Mārtiņš Jāņa d., 31 g.,
pied. pie Biržu pag. Jaunjelgavas apr.,
Jēkabmiestā iec. miert. 1922. g. 12. jūnijā,
Jelgavas apgt. 1922. g. 2. novembrī,
181. p. 2 d. 2. pk., 2 ned. ciet (Akts
te 236/22. g.)

1311. Lavenders, Ermans Kārļa d„
36 g., Kuldīgas apr. Lutriņu pag. Saldus
iec. miert. 1922. g 17. oktobrī, 581, p.
1. d., 2 ned. ciet , (Akts te 668/22. g)

1312 Leitis, Fricis Antona d., 39 g.,
Kuldīgas apr. Kursišu pag., Saldus iec.
miert. 1922. g. 13. nov., 581. p. 1. d„
3 mēn. ciet. (Akts Ns 538/22. g.)

1313. Lubans, Augusts Ignata d.,
35 g., Ludzas apr. Kokorevas pag.,
Ludzas apr. 3, iec. miert. 1922. g.
9. nov., 581. p., 3 mēn. ciet. (Akts
J* 1014/22. g)

1314. Lūkats, Jānis Jēkaba d„ 59 g.>
Pērkones pag., Liepājas apr. miert.
1922. g. 6. dec, 581. p. 4. d,, 2 ned.
ciet. (Akts te 1132/22. g.)

1315. Mackevič, Erna Heinricha m.,
15 g., Liepājā, Liepājas 3. iec. miert
1922. g. 8. dec, 581. p. 1. d., 55. p.
1 d, 2. pk., nodot Irlavas nepilng. zemk.
un amatn. kol. (Akts J* 232/22. g.)

1316. Martinson, Marija Jozepa m.,
29 g., Kuldīgas apr. Griķu pag., Saldus
iec. miert 1922. g. 27. nov., 581 p.
4. d„ 51, p„ 2 ned. ciet. (Akts
Ns 795/22. g.)

1317. Martinsons, Ādams Friča d.,
26 g, Kuldigas apr. Snēpeles pag.,
Saldus iec. miert. 1922. g. 27. nov.,
581 p. 4 d., 51. p., 2 ned. ciet. (Akts
Ns 795/22. g.)

1318. Mittenbergs, Arturs Friča_ d.,
37 g, Arlavas pag. Talsu apr., Liepājas
I. iec miert 1922. g. 13. nov., 184. p„
3 dienas aresta. (Akis N§ 1364/22. g)

1319 Mons, Augusts Augusta d.,
19 g., Rīgā, Jelgavas pils. miert.
1922. g. 28. nov., 574. p. 4. d.,
7 dienas aresta. (Akts Ns 925/22. g.)

1320 Muldurs. Juris Kārla d.. 38 e..

Petrogradas gub., Rīgas pilsi 3. iec
miert. 1922. g. 7. dec, 581. p. 2. d,,
4 ned. ciet. (Akts Ns 940/22. g.)

1321. Natansons, Beno Natana d.,
47 g., Kuldigā, Liepājas apgt. .1922. g.
10. nov., 225. p. 5. pkt. 1 men. ciet,
(Akts te 113IHg/22. g.)

1322. Ostašicba, (Ostašjonok), Līna
Franča ra., 53 g., Daugavpilī, Daugav-
pils apr. I. iec. miert 1922. g. 21. nov.,
262. p., 2 ned. aresta. (Akts NU118/22.g.)

1323. Ozol, Marija Marta m., 25 g,,
Saldus pag., Liepājas apgt 1922. g.
9. nov., 442, p. 1. d., 2 ned. ciet (Akts
Ns 124/22 g)

1324. Ozoliņ, Emilija-Baba Jāņa m.,
20 g., Ugāles pag. Ventspils apr., Vents-
pils apr. 2. iec. miert 1922. g. 24. okt,
581. p. 1. d., 57. p,, 2 men. ciet. (Akts
te 186/22. g)

1325. Patmaļnik, Monika Andriva ra.,
18 g, Rēzeknes apr. Vaivodu pag.,
Rēzeknes apr. 3. iec miert 1922. g.
11. nov., 581. p. 1. d., 1 mēn. ciet.
(Akts te 298/22. g)

1326. Petrovics, Julius Hermaņa d.,
63 g., Jelgavā, Jelgavas pils. miert
1922 g. 16. nov., 581. p. 4. d., 1 mēn.
ciet. (Akts Ns 917/22. g.)

1327. Pios, Līze Jāņa m., 48 g., Jaun-
piebalgā, Cēsu apr., Cēsu apr. 2. iec.
miert. 1922. g. 26. okt, 616. p. 1. d.
2. pk., 2 ned. ciet. (Akts te 210/22. g.)

1328. Piuģis, Alfrēds Kriša d„ 20 g,
Dobelē, Kandavas iec. miert. 1922. g.
16. aug,, 184. p., 7 dienas aresta. (Akts
te 66UI22. g.)

1329. Priedīt, Marija Jāņa m., 22 g.,
Liepājā, Liepājas 2. iec. miert. 1922. g.
5 apr., Liepājas apgt. 1922. g. 30. maijā,
581. p. 1. d., 1 mēn. ciet. (Akts
te 262/22. g.)

1330. Priedīts, Augusts Mārtiņa d.,
20 g., Bauņu pag. Valmieras apr., Rīgas
8. iec. miert 1922. g. 4. dec, 591. p.
1. d. 1. pk., 57. p., 49. p„ 1 mēn.
aresta, nepilng. dēj sods samaz. par V» d.
(Akts te 796/22. g.)

1331. Ramra, Valija Georga m.,
19 g, Rīga, Valkas apr. 2. iec. miert,
1922. g. 12. dec, 581. p. 1. d., 57. p.
3. pk., 2 mēn. ciet (Akts Ns 438/22. g.)

1332. Ramza, Bārbala Jāņa m., 23 g.,
Ludzas apr. Kārsavas pag., Ludzas apr.
3. iec. miert. 1922; -gr 23, okt, 581. p.,
3 men. ciet. (Akts te 684/22. g.)

1333. Reinholds, Osvalds Kārļa d.,
37 g., Aizputē, Liepājas apr. miert.
1922. g. 28. nov., 581. p. 1. d., 3 mēn.
ciet. (Akts Ns 1043/22. g.)

1334. Ridders, Pēteris Krišjāņa d.,
24 g., Kroņavircavas pag. Jelgavas apr.,
Jelgavas apr. miert. 1922. g. 10. okt,
581. p. 1. d., 3 mēn. ciet. (Akts
te 445/22, g.) v

1335. Rožkalns, Ints Andreja d., 43 g.,
Kuldigas apr, Raņķu pag., Saldus iec.
miert 1922. g. 1. nov., 581. p. 4. d
2 ned ciet. (Akts Ns 686/22. g.)

1336. Saveljevs, Jānis Stepana d.,
!?«? * LiePāia> Liepājas 3. iec. miert.1922, g. 1. dec, 51., 581. p. 1. d., 57. p.
3 pkt, 1 mēn. ciet (Akts Ns 254/22 g)

1337. Savič, Kazimirs Kaspara
'

d.,
17 g., Rīga, Rīgas X. iec. miert. 1922.e25. okt, 581., 57. p. p., 2 mēn. ciet
(Akts Ko 977/22. g.) *'

1338. Seskis, Lavīze Friča ra, 40 g
Kuldīgas apr. Ezeres pag., Saldus iec!
miert. 1922. g. 13 nov., 581. p. i a"
3 mēa. ciet. (Akts Ns 767/22. g.)

1339. Steinbergs, Kārlis Annuža i
24 g., Aizputes apr. Valtaiķu pag., Vai!
kas apr. 1. iec. miert. 1922. g. 24, okt

'
616 p., 1 mēn. ciet. (Akts te 227/22 a\

1340. Stīpniek, Marija Andreja ra
29 g., Talsu apr. Kandavas pag., Talsi!
iec miert 1922. g. 30.nov,, 581. p. 2 d
6 mēn. ciet. (Akts 1* 643/22. g.)

134 L Straupis, Klemens Kazimira d,
17 g., Možeiķos, Lietavā, Liepājas 3 iec!
miert 1922. g. 1. dec, 51., 581. p. ii( j
57. p. 3. pk. 1 mēn. ciet. (Akti
te 254/22. g.)

1342. Strazdiņš, Fricis Jāņa d., 17 o
Liepājas apr. miert. 1922. g, 17. uov '
581. p. 1. d„ 51., 57. p. 3. pk., 3 mēa!
ciet, bet nepilng. dēļ sods samaz. nar
ld. (Akts te 989/22. g.).

1343. Strīžin, Darīja Jēkaba m., 78 g,,
Krievijas pav., Jelgavā, Liepājas 3. iec
miert 1922. g. 8. dec, 581. p. i. h
51. p., 3 mēn. ciet (Akts Ns 45/22. g.j,

1344. Strole, Ķersta Andrejam,, 34 g.(
Šķēdē, Pērkones pag., Liepājas apgt.
1922. g. 20. okt., 442. p. 1. d., 2 ned.
ciet. (Akts Ns 61III g./22. g).

1345. Šalme, Klāvs Klāva d., 29 g.,
Bārtas pag., Liepājas apr. miert.1922. g,
14. nov., 581. p. 1. d., 3 raeu. ciet.
(Akts Ns 839/22. g.).

1346. Šenhot Vilheimine-Žeuija Pē-
tej-a m., 50 g., Kurmales pag, Liepājas
apgt. 1922. g. 9. novembrī, 443.p.6.pk„
2 ned. ciet. (Akts J* 8477/22. g.)

1347. Šēns, Andrejs Andreja d.,l9g.,
Liepājas apr., Saraiķu pag., Latgaļa
apgt. 1922. g. 6. novembrī, 656 p.l.d,,
2 ned, aresta. (.Akts te b3/a^, g.)

1348. Štraube, Voldemārs Ādama d,
21 g., Aizputes apr., Saldus iec. miert
1922. g. 15. novembrī, 581. p. 4. d,
1 mēn. ciet. (Akts Ns 774/22. g.)

1349. Švagar, Otilija Pētera m.,J8g.,
Emburgas pag., Jelgavas apr., Jelgavas
apr. miert. 1922. g. 27. oktobri, 581. p,
1. d„ 3 mēn. ciet,, uz sod. lik. 57, p,
3 pk. sodar samaz. par l/s d. (Akts
Ns 567/22 g.)

1350. Tannurs, Jēkabs Zaimaņa d.,
20 g., Krievijas pav., Telšu apr. Lietavā,
Liepājas 1. iec miert. 1922. g. 4. dec,
581. p. l.d., 57. p., 1 mēn. ciet. (Akts
Ns 1272/22. g.)

1351. TeterMarija Andreja m.. 21 g,»
Ventspili, Liepājas apgt. 1922. g. 3, nov.,
442, p. 1. d., 2 ned. ciet. (Akts
te 163/22. g.)

1352. Tiltiņš, Jānis Pētera d„ 19 g.,
Rīga, Rigas apgt. 1922. g. 15. nov.,
578 p. 3. d., 57. p., 1 mēn. ciet. (Akts
J* 366/22. g.)

1353. Tramdachs, Kārlis Friča d,,
55 g., Ventspils apr. Sarkanmuižas pag,,
Ventspils apr. 1. iec. miert. 1922, g.
18. okt, 581. p. 1. d., 3 mēn. ciet
(Akts te 410/22. g.)

1354. Tranzee, Heinrichs Nikolaja d„
32 g., Jaunbrenguju m. Valkas apr.,
Rīgas 11. iec miert. 1922. g. 4. nov,
184 p., 3 dienas aresta. (Akts
Ns 823/22. g.).

1355. Ttopiņš, Fricis Viļā d., 30 &
Talsu apr. Jaunpagasta pag., Ventspili
apr. 1, iec. miert. 1922. g. 16. nov,,
581. p. 1. d., 3 mēn. ciet. (Akts
te 485/22. g.).

1356. Urbauovičs, Jānis Jāņa d,,
16 g., Liepājā, Liepājas 3. iec. miert.
1922. g. 1. dec, 51., 581. p. 1. d„ 55. p.
2. d. 2. pk., nodot vec atb. uzr. (Ak»
Ns 254/22. g.).

1357. Ustup, Anna Mades m, 39 g-,
Saldus pag., Liepājas apgt. 1922. f-
10. nov., 616. p. 1. d. 2. pk, 4 mo-
ciet (Akts Ns 148/22. g,).

1358. Vaičunas, dzim. Borotinskij,
Sokolastika Antona m., 33 g., Lietavas
pav., Kaunas gub., Liepājas 1. iec miert
1922. g. 2. decembrī, 616 p.l.d.2.p<«
2 ned. ciet. (Akts Ns 88/22. g.)

1359. Vainovski, Lavize Anša meita,
27 g., Saldus pag., Liepājas «?§••
1922. g. 9. novembri, 442 p. 1- d"
2 ned ciet. (Akts te 150/22. g)

1360. Vallis, Valdis Sīmaņa d.. 49
JLiepāja, Liepājas 1. iec. miert. I922,j'

4. decembri, 574. p. 1. d, Iii. d., 2 ne'
ciet. (Akts te 1398/22. g)

1361. Vilk,_ Emilija Jāņa m„ 20 g-
Liepājā, Liepājas apr. miert. 1922- &
17. novembrī, 616. p. 1. d. 2. pk-, 5'.P'
3. pk., 1 mēa. 2 ned. ciet., nepiļDi'
deļ sods samaz. par V- *
te 989/22. g.)

1362. Vlasova, Tatjana Pētera'»?
32 g., Daugavpilī, Ludzas apr. 3. >»*



miert 1922. g. 27. novembri, 581. p.,
;3 mēn. ciet. (Akts te 32/22. g.)

1363. Zaļkalns, Anss Jura d., 32 g.,
Kuldīgas apr. Skrundas pag., Saldus iec
miert. 1922. g. 2. nov., 581. p. 1. d„
2 ned. ciet, (Akts Ns 664/22. g.)

1364. Zīverts, Mārtiņš Karlinesd,,
24 g., Liepājas apr. Tašu pag., Liepājas
apgt. 1922. g. 30, okt., 49„ 615. p. 1. d.
1 pk., 2 ned. ciet. (Akts Ns 104/22. g.)

1365. Zommers, Indriķis Mārtiņa d.,
41 g, Jelgavas apr. Sīpeles pag., Jel-
gavas apgt 1922. g. 14. nov,, 636. p.
1. d„ 5 dienas aresta, (Akts te 182/22. g.)

1366. Zukuls, Staņislavs Osipa d.,
$0 g, Daugavpils apr. Kapiņu pag.,
Latgales apgt. 1922 g. . 6. novembrī,
476. p. 1. d., 1 mēn. ciet. (Akts
Jfs 105/22. g.)

1367. Zusters, Jānis Jāņa d., 53 g.,
.Jelgavas apr. Lielsesavas pag., Jelgavas
apgt. 1922. g. 7. novembrī, 161. p.,
5 dienas aresta. (Akts Ns 440/22. g.)

1368. Žagunovs, Aleksejs Feodora d.,
59 g., Ludzas apr. Tolkovas pag., Lu-
,dzas apr. 3 iec. miert. 1922. g. 28. no-
vembrī, 581. p., 3 mēn. ciet (Akts

;jfe 942/22, g.)
Rīgā, 1923. g. 10. janvārī.
Tieslietu ministrijas departamenta

direktors Brikovskis.
Nodaļas vadītājs J. S a u 111s.

iecelšanas.
Ar zemkopības ministra rīkojumu laikā no 1922 g.

"1. decembja līdz 1923 g. 1. janvārim zemju depar-
tamenta mērniecības daļā ieskaitīti:

1) vecākais mērnieks Pēteris Buclers no
1. decembra,

2) I. šķiras mērnieks Juris Ozols no l.decestbra.
3) II. šķiras mērnieks Kārlis Penģerots no

1. decemb fa,
4) I. šķiras mērnieks Aleksandrs Zvanītājs

5iio 5. decembfa
Izslēgti: 1) vecākais mērnieks Pēteris Udrls

no 3. d-cetnbra uz paša lūgumu,
2) I. šķitas zīmētāja Olga Br i ga d e r no 16.de-

? cembfa uz psšas lūguma,
3) vecākais zīmētājs Kārlis Gotfrīds no 20.

idecembja_ uz paša luguara.
Mērniecības daļas vadītāja palīgs

J. Hartmanis.
Darbvedis R. Ķēķis.

*
Rezolūcija M!> 57.

1923. g 5. janvārī.
Atsvabinu uz pašas lūgumu no dienesta pienā-

?kuni i izpildīšanas baltkrievu izglītības pārvaldes
vi. šķiras korespondenti Birutu Baron, skaitot no
J922. g. 31. decembra.

Izglītības ministrs A. D a u g e.
Baltkrievu izglītības pārvaldes priekšnieks

S. Zacharovs.
*

Rezolūcija N° 125.
1923. g. 9. janvārī.

Apstiprinu Latvijas unive sitates padomes 1922. g
20. decembra sēdē ievēlēto Jenas universitātes
profesoru Dr. med vet. V. Pfeileru par pnfe-
-soru infekciozo slimību katedrim veterinar-medicinas
fakultātē, skaitot no 1922. g. 1. decembfa ar no-
teikumu, _ ka viņam pēc 5 gadiem jāpariet uz lat-
viešu mācības valodu.

Izglītības ministrs A. Dauge.
^ Kanclejas pārvaldnieka vietā Dokters.

Ārzemes.
Francija un Vācija.

B er 1i n ē, 10. janvārī. (Volfs.)
Franču karaspēks pie Rūras apgabala
robežām saņēmis pavēli okupēt Eseni
un Mtlheimu līdz ar apkārtni. Bo-
chumas un Gelsenkirchenes ieņemšana
paredzēta tikai tad, ja būtu jāķeras pie
tālākiem spaidu līdzekļiem.

B e r 1i n ē , 11. janvāri. (Volfs.)
Vācijas sūtnim Parizē Dr. Maijeram
telegrāfiski dots rīkojums nodot sūtnie-
cības lietu vadīšanu sūtniecības padom-
niekam un atstāt Parizi. Tāds pat rīko-
jums dots vācu sūtnim Beļģijā Dr.
Landsbergam.

Vācu valdība devusi instrukcijas
saviem priekšstāvjiem ārzemēs protestēt
pret Francijas un Beļģijas uzstāšanos,
kas esot nelikumīga, jo runājot pretī
starptautiskiem līgumiem.

Berlinē, 10. janvārī. Laikraksti
ziņo, ka pagājušo nakti visi ogļu sindi-
kāta augstākie ierēdņi ar sindikāta do-
kumentiem izbraukuši no Esenes nz
Hamburgu. Visu rūpniecības uzņēmumu
un raktuvju īpašnieki, direktori un gal-
venie inženieri atstās Rūras apgabalu,
tiklīdz sāksies franču karaspēka virzī-
šanās uz priekšu. Esenes aizsargu po-
licija jau pārcelta uz austrumiem. Vakar
vēlu Vestfales valdības prezidenta va-
dībā noturēta visu Rūras apgabala paš-
valdību priekšnieku apspriede.

Esenē, 11. janvārī. (Reiters.) Šo-
dien priekšpusdienā Esenes pilsētā
ienācis franču karaspēks. '

Par i z ē,, 11. janvārī. (Reiters.)_ Sa-
karā ar notikumiem Ruras apgabala Vā-
cijas sūtnis Francijā šodien atstāj Parizi.

Berlinē, 10. janvāri. Rūras oku-
pācija visā Vācijā izsauc ārkārtīga uztrau-
kumu. Runā par gaidāmu ģeneralstreiku,
kuru organizēšot vispārējā arodbiedrību
apvienība. Līdz ar to vācu sociāldemo-
krāti gribot izlaist uzsaukumu sabiedroto
valstu proletariātam un pieprasīt Kuno
kabineta demisiju. Kreisās aprindas
dzird prasības, ka nekavējoties jāatlaiž
reichtags, «jānodibina strādnieku valdība"
un „reparacijas nastu smagums janoveļ
uz mantīgām šķirām*.

Berlinē, 11. janvārī. Sakarā ar
Rūras okupāciju reichstags sapulcēsies
jau sestdien 13 janvārī, lai noklausītos
valstskanclera deklarāciju. Partiju vadoņi
laikam aprobežosies ar ļoti īsām runām,
kurās paziņos, ka pabalstīšot valdību.
Valstskanclers uzaicinājis visus Vācijas
federālo valstu ministru prezidentus
ierasties piektdien Berlinē.

Reichstaga ārlietu komisijā Kuno
vakar uzstājies ar runu, kurā deklarēja,
ka Francijas rīcība jāatzīstot par Ver-
sāļas līguma laušanu. T^dēļ
Všciļa izbeigšot reoaracijas maksā-
jumus un naturaldevumus valstīm,
kuras ar savu militāro uzstāšanos
pašas esot pārkāpušas miera
līguma.

Vācu prese visasākā tonī uzbrūk Fran-
cijai un Beļģijai. ,Vorwārts* raksta:
„Ar kājniekiem, artilēriju, kavaleriju,
ložmetējiem, tankiem, un lidotāju eska-
drēm Francija šodien iebrūk Ruras ap
gabalā. Bet taī pašā laikā no Parīzes
mūs pamāca, ka tas esot miermīlīgs
solis un tikai viltīgi Francijas ienaidnieki
varot sacrt, ka notiek militāra operācija*.

Prūsijas izglītības ministrs uzaicinājis
visas skolas sarīkot sestdien demonstrā-
cijas sakarā ar notikumiem Rūras ap-
gabalā. LTA.

Valdības darbība.
Ministru kabineta sēde

1923. g. 11. janvāri.
1. Apstiprina Latvijas aizsardzības

biedrības statūtu pārgrozījumus.
2. Apspriež 1923/24. g. valsts iz-

devumu budžetu.
3. Atsvabina no amata, uz pašu

līgumu, izmeklēšanas tiesnesi pie Lat-
galēs apgabaltiesas Johanu E n ge 1m a n i
«n senatoru Fridrichu Ves mani.

n». »»<»<£ Māksla. **!

Nacionālais teatrs Piektdien, 12. jan-
vārī sāksies interesantas izrādes: Ger-
harda Hauptmaņa drāma .Roze
B e r n d" ar mākslinieci Anni Simson
titula' lomā. Lugu otrreiz izrāda sest-
dien, 13. janvāri. Svētdien, 14. janvārī,
pulksten 2 dienā Annas Brigader pasaka
«Maija un Paija". Bērnus vēl var
vest līdzi uz tādiem pat noteikumiem kā
līdz šim. Pulksten 7 vakarā Gogoļa ko-
mēdija .Revidents". Sagatavošanā
J. Akuratera komēdija .Pieci vēji".

TlrfeteclB m rflpniecDia.
Latvijas tirdzniecība.

Rīgā.10. janvārī. Pēc valsts sta-
tistiskas pārvaldes datiem par 1922. g.
oktobri Latvijas imports sasniedza kop-
vērtībā 528.714.732 rubļus, eksports —
433054.854 rbj. Importpreču sadalījums
ir šāds: 1) jēlvielas un pusfabrikāti —
166481.280 rbļ., to starpā kā lielākās
preču kategorijas jāatzīmē akmeņogles
(par 37,6 miljoniem rbļ.), izstrādātas un
neapstrādātas*ādas (par 26 8 milj. rbļ.),
dzelzs (par 16,9 milj. rbļ), 2) fabrikāti —
249.979.420 rbļ., to starpā kokvilnas au-
dumi par 52 milj. rbļ., vilnas audumi par
28 milj. r., lauksaimniecības mašinas par
21,7 milj. r. un rūpniecības mašinas par
19,2 miljoniem; 3) pārtikas vielas —
104.392.281 rbļ,, to starpā visvairāk cu-
kura (38 milj.), siļķu — (14,6 milj.) un
kviešu miltu (13,7 milj.); 4) dzīvnieki —
7.861.750 rbļ. (363 zirgi, 4 govis un 20
putni).

Eksporta sadalījums : 1) Jēlvielas un
pusfabrikāti — 313.301.521 rbļ., to starpā
galvenās preču kategorijas ir koka mate-
riāli (par 142,5 miljoniem rbļ), lini
(58,6 milj. r.). linsēklas (29.3 milj. r.);
2) fabrikāti — 49.741.888 rbļ.; 3) pār-
tikas vielas — 70.002 520 rbļ., no tām
sviests par 17miljoniem; 4) dzīvnieki —
8 925 rbļ.

Latvijas importā pirmo vietu ieņem
Vācija, no kuras ievestas preces par
249,7 miljoniem rubļu; otrā vietā nāk
Anglija ar 121,5 miljoniem rubļu. Lat-
vijas izvedpreču galvenais noņēmējs ir
Anglija (138 milj.), pēc tās Beļģija
(111,6 milj), Vācija (58,2 milj.), Francija
(33,8 milj.), Krievija (23 milj.).

Tranzīts caur Latviju oktobri sasniedza
12.434.312 kilogramus kopsvarā. LTA.

Kursi.
Rīgas birža, 1923. gada 12. janvārī.

100 Latvijas rbļ 2,—
Amerikas dolārs ..... 5,08 — 5,13
Angļu mārciņa 23,72 — 23,96
100 Francijas franki .... 34,86 — 35,21
100 Beļģijas franki .... 31,94 — 3226
100 Šveices franki 96,11—97,08
100 Zviedrijas kronas . . . H-680 —138,18
100 Norvēģijas kronas . . . 94 90 — 95,86
100 Dānijas kronas ....102,53— 103,57
100 Holandes guldeņi . . . 201,49—203,53
10000 Vācijas markas . . . 4 94—4,99
100 Somijas markas .... 12,48— 12,73
100 Igaunijas markas . . . 1.46 —1,50
100 Liti 50,27 —51,30
10000 Polijas markas . . . 3.—
100 Čechoslovaku kronas . . 14,51 — 14,79
100 Itālijas liras 24 96 — 25 47
Padomes rbļ —
10 krievu zelta rbļ 25,50
Zelts (Londona) par 1 unci tīra

zelta —

Krievijas sudraba^ j*^* '
q!t6 \

par 1 rbL

5°'o neatkar, aizņem 2, 2,10
20 zelta fr. 6°/o Rīg. hip.biedr.

ķīlu zīmes —
50 zelta fr. 6°/o Rīgas pils. kr.

biedr. ķīlu zīmes .... —
100 zelta fr. 6°/o Rīgas pils. kr.

biedr. ķīlu zīmes .... —
Rīgas biržas komitejas kotacijas komisijas

priekšsēdētājs A. K a c e n s
Zvēr. biržas mākleris P. Rupnert,

Rigas osta ienākuši kusi.
9. janvāri.

Kaete, vācu tvaikonis, 1598 reģ. ton. brutto, no
Stetines ar gabalu precēm.

Elisabeth, vācu tvaikonis, 747 reģ. ton. brutto, no
Dancigas un Karalaučiem ar siļķēm.

10. janvārī.
Baltabor, angļu tvaikonis. 1319 reģ. ton. brutto,

no Londonas un Liepājas ar gabala precēm.
11. janvāri.

Actva," vācu tvaikonis, 556 reģ. ton. brutto, no
Ventspils ar rudziem.

Pernigel, latviešu tvaikonis, 168 reģ. ton. brutto,
no Ventspils ar gabalu precēm.

No Rīgas ostas izgājuši kujl.
9. janvāri.

Kingisep. krievu tvaikonis, 317 reģ. ton. brutto,
uz Hamburgu ar gabalu precēm.

10. janvārī.
Gratia, vācu tvaikonis, 2068 reģ. ton. brutto, uz

Antverpeni ar kokiem.
Gaida, latviešu tvaikonis, 331,04 reģ. ton. brutto,

oz Ventspili ar gabalu precēm.
11. janvāri.

Bjarke, dāņu tvaikonis, 1318 reģ. ton. brutto, tu
Kardifu ar kckiem.

Liepājas osta ienākuši kuģi.
8. janvāri.

Alesia, vācu tvaikonis, 1385 reģ. ton. brutto, no
Dancigas ar kokiem.

Inga, zviedru tvaikonis, 532 reģ. ton. brutto, no
Solvesborgas ar balastu.

Olga, vācu tvaikonis, 584 reģ. ton. brutto, no
Hamburgas ar jauktu lādiņu.

Bure, norvēģu motorkugis, 499 reģ. ton. brutto,
no Kalenborgas ar balastu.

9. janvāri.
Baltabor, angļu tvaikonis, 1319 reģ. ton. brutto,

no Londonas ar jauktu lādiņu.
Bug, poļu tvaikonis, 687 reģ. ton. brutto, no Dan-

cigas ar jauktu lādiņu.
Kari Kiehn, vācu bur . tvaikonis, 184,6 reģ. ton.

brutto, no Tvilena (Gotland).

No Liepājas ostas izgājusi kuģi.
8. janvāri.

Susanne, vācu tvaikonis, 390 reģ. ton. brutto, uz
Danciga ar jauktu lādiņu.

Dictator, norvēģu tvaikonis, 983 reģ. ton. brutto,
uz Ventspili ar plankām un auzām,

9, janvārī.
Baltabor, angļu tvaikonis, 1319 reģ. ton. brutto,

uz Rīgu ar jauktu lādiņu.
Pernigel, latviešu tvaikonis, 168 reģ. ton. brutto,

uz Ventspili ar jauktu lādiņu.
Skjold, dāņu tvaikonis, 1299 reģ. ton. brutto, uz

Kopenhāgenu ar jauktu lādiņu.
Katholm, dāņu tvaikonis, 1570 reģ. ton. brutto, uz

Kopenhāgenu ar jauktu lādiņa.

Tel©gramass
(Latvijas telegrāfa aģentūras ārzemju telegramas).

Rīgā, 12. janvāri. Sakarā ar preses
ziņām par Lietavas karaspēka pieda-
līšanos Klaipēdas apgabalā notiekošā
sacelšanās kustībā Lietavas sūtniecība pa-
skaidro, ka ar šokustību Lietavas valdībai
nav neka kopēja; notiek Klaipēdas ap-
gabala vietējo iedzīvotāju sacelšanās pret
tagadējo direktoriju. Lietavas valdība ka-
tegoriski apgalvo, ka ne Lietavas regulā-
rais karaspēks, ne arī partizāni Lietavas
robežu nav pārgājuši. Gluži pretēji:
Lietavā jau spērusi enerģiskus soļus, lai aiz-
kavētu robežaspāriešanu atsevišķiem brīv-
prātīgiem un privātpersonām. Lietavas sūt-
niecība no savas valdības pilnvarotaatsaukt
šinī lietā izplatījušās nepareizās ziņas,
un izlietojot gadījumu atgādina, ka 80°/6
no Klaipēdus apgabala iedzīvotājiem ir
leišu tautības piederīgie, kas izskaidro
sacelšanās sekmes ari bez tendencioziem
slēdzieniem par Lietavas karaspēka
iejaukšanos. -

Literatūra.
Latvju Muziķa Ns 6 — 1922. g.

Ilustrēts žurnāls mūzikai.
Svari. Satirisks mākslas Žurnāls.

te 1 — 1923. g.
Mūsu Nākotne. Laikraksts skolotajiem

un vecākiem, te 24 — 1922. g.
Marka Tvena Princis un nabaga zēns.

Izdevis A. Jessens. Rīgā.
Birznieka-Upisa Ņinas pasaciņas. Iz-

devis A. Jessens, Rīga.
Hektora Mato. Atrasts bērns. Izdevis

A. Jessens, Rīga.
Jaunības Tekas. Literariski-zinatnisks

mēnešraksts jaunībai. Redaktors-izdevejs
A. Jessens. te 12 — 1922. g.

Redaktors: II. Ārons.

Sim numuram 6 iapas puses

Tieslietu ministrijas kodifikacijas eodala
laiduse klajā sekošu 1922. g. kodifikacijas

izdevumu:

Kriminālprocesa Iii.
Vispārēji noteikumi od

L grāmata (tiesāšana miertiesās).
Maksā: bez piesūtīšanas 60 sant.

ar piesūtīšanu. 63 .
D a b u j"a ra s

Valsts tipogrāfijā,
pili, 1. istaba, kur ari vienīgi jāgriežas

ar pieprasījumiem.

Latvijas bankas nedēļas pārskats
uz 10. janvāri 1923. g.

A k t i v ,ā. Lati. S. P a s i v ā. Lati. S.
^ase: Bankas naudas zīmes apgrozība . 11,440,000 —

a) bankas naudas zīmes .... 2,426,640 — Pamata kapitāls 8,000,000 —
b) valsts kases zīmes . . „ . . 3,893,998 36 Termiņa noguldījumi 102,623 26

Zelts lējumos un monētās .... 13,023,009 24 Tekoši rēķini 14,171,281 31
?Ārzemju valūta 32,040,594 06 Valsts rēķini 9,132,300 85
iga te7mioavekseļi 7,253,612 69 . depoziti 13,545,435 25
Aizdevumi pret nodrošin 3,088,325 12 Citi pasivi 6,611,281 19
vCiti aktivi . . 1,276,742 39

63,002,921 86 63,002,921 86

-piezīme: Līdz 10. janvārim š.g. apgrozībā izlaistās Latvijas bankas zīmes par Ls. 11,440,000 —
(vienpadsmit miljoni četri simti četrdesmit tūkstoši latu)

ir nodrošinātas ar _ § 224,528 67
(divi simti divdesmit četri tūkstoši pieci simti divdesmit astoņi dolāri
sešdesmit septiņi centi)

un . _ £ 423,386 4/1
(četri simti divdesmit trīs tūkstoši trīs simti astoņdesmit sešas angļu
mārciņas, četri šiliņi un viens penss)

pēc 9. janvāra Londonas biržas zelta kursa.

Rīgā, 11. janvārī 1923. g.
Padomes priekšsēdētājs: Ringolds Kalnings.

Galvenā direktora v.: K. Va nags.



Tiesa iIjspfjBffli.
ligas I, Iecirkņa miertiesnesis.

saskaņā ar civ. iies. kār'. 1958. p. pa-
ziņo, ka 3. februāri 1923. a„ pulksten
JO no rīta, atklātā tiesas sēdē nolīsts
30. decembri 192i. g. mitušā Martina
Andreja dēla Cepuma nolarielā kārtība
taisīto testamentu.

Rīgā, 9. janvārī 1923. g.
Rīgas 1. iecirkņa miertiesnesis

J. Ķ i r š t e i n s.

Ilgas apgabaltiesas 5. itt M iiitiais
rziņo , ka 17. lanvarl 1923. 8- pulksten

ritā, Rigā, Miera ielā N° 43, pārdos
uz otriem torgiem Natālijas Krflzlt
kustamo mantu, sastāvošu no zirga,
govīm, cūkām, ratiem, mēbelēm, drebem
un t.t.. novērtētu par 255,018 rbļ.

Izzināt sarakstu, novērtējumu, kā arī
apskatīt pārdodamo mantu varēs pārdo-
šanas dienā uz vietas.

Tiesas pristava E. Štn e ii a.

lijas apgabali. 5. iet. tltn mista»"
rziņo, ka 20. Janvāri 1923 g.. pulksten

ritā, Rīgā, Pern.ivas iela Nš 20, pār-
dos Jūlija un Alvīnes «linu mani.
mas. kustamo mantu, sastāvošu no
četrdesmit stabiņiem ķieģeļa un vienas
ķieģeļu sienas noplēšanai, novērtētu
par 3.500 rbļ.

Izzināt sarakstu, novērtējumu, ka arī
apskatīt pārdodamo mantu varēs pārdo-
šanas dienā uz vietas.

Tiesu pristavs E. Smēlis."RļOdas izlabojums.'
LlepSJas apgabaltiesas sludinājumā,

iespiestā .Valdības Vēstneša" Ms 292,
29. decembrī lv*22. g., mirušā Pgttfa
Juja d. Enk (Henke) mantojuma lieta
ir ieviesusēs kļūda uzvārdā: ir ne pa-
se iz i iespiests Pētera Juja d Euk
<Heuke), jaiasa .Pētera Jura d. Enk
(Henke)'.

Priekšsēd. b. V. B i e n e n š t a m s.
Sekretāra pal. (paraksts).

Laigate asiilaltliias 1. i\i\mU\i
ar šo paziņo vispārībai, ka mirušā
1921. g_ 15. oktobrī Zajmuižas pagatta
piederīgā Pētera Jāzepa d. Surkana
privattestaments, ai kūju testatora ku-
stama un nekustama manta novēlēta
Konstantinsm Jāzepa d. Jutk'nam, ar
apgabaltiesas 1922. g. 22. novembra lē-
numu apstiprināts un izsniegts manti-
niekam.

Daugavp.,22.dec. 1922.g. L.MM21/22
Priekšsēdētāja v. (paraksts).

Sekretāra v. i. J. Outmans.

Latgales mMM, 1. dtOiutaja
ar šo paziņo vispārībai, ka mirušā
3921. gsda 25

^
decembri Rēzeknes pil-

sētas piederīgs 3āņa Jāņa d. T 11 s a
piivaUestaments, ar kuru testatora ku-
ttems un nekustama manta novēlēta
JuliariStn Jāņa d Tiļgam, ar apgabal-
tiesas 1922. 18. oktobra lēmumu ap-
stiprināts un izdots mantinieniekam
Juliānam Jāņa d. Tiļgam.

Daugavp.,21. dec. 1922. g. LNŠ622/22
Priekšsēdētāja v. (pareksts).

Sekretāra v. i. .1. Outmans

Dangaipiis m. i itt miertiesnesis.
pamatodamies uz civ. proc. lik. 1401. p.
un lik. krāj. X. sēj. 1239. p. pamata
uzaicini 6. sep. 1915. s». Daugavpilī
mir. Geceja Vigdora d. RočKO mantin.
pieteikt savas tiesības miertiesneša ka-
mera, Daugavpilī, Akjas ielā >fe 7, uz
mirušā atstato mantu, kūja atrodas
Daugavpilī, I. poiic. iec. rajonā, sešu
mēnešu laikā no ša slu-
dinājums iespiešanas dienas .Valdības
Vēstnesī".

Daugavpilī, 20. decembrī 1922. g.
Miertiesnesis R. P e t e r s o n s.

Latgales apgabaltiesas,
laiigsvpīii apriņķa 6. Isclrkņa mlertlessKsIs,
pamatodamies uz civ. proc. lik. 1401. p.
un civ. lik. k,-aj. X. sēj. 1239. p., un sa-
skaņa ar savu 1922. g. 19. decembra lē-
mumu uzaicina Daugavpils apriņķa, Iza-
beinas pagasta, Donat-Poļas ( .Pavļino-
vas) sādža mir . Viktora Ludviga dēla
V I t a n a mantiniekus pieteikt
savas mantošanas tiesības mierties-
neša kamera Krāslavā, Polockas ielā
*e 58a, uz atstāto mantojumu, sešu mēnešu
laikā, skaitot no šī sludinājuma iespie-

, šanas dienas .Valdības Vēstnesī*.
Pēc minētā termiņa notecēšanas ne-

kādas prasības nepieņems.
Krāslavā, 20. dec. 1922. g. M?3460

Miertiesnesis ĀV» o ) i ņ š

MApavpiIs aprija Iii. iet miertiesnesis,
pamatodamies uz krim. proc. lik. 59. un
846.-852. p. un saskaņā ar savu lēmu-
mu no 4. decembra 1922. g. meklē u?
soda lik. 581. p apvainoto Konstantīnu
Pavla d. Mošano u, 18 g. vecu, maza
auguma, tumšu seju, piederīgo pie Viļ-
ņas guberņas, Svencjanu apr.. Jannaleks-
androvas pag., kujs līdz 1922. g. feb.
uzturējās Rīga, Jaroslava ielā W? 26
«teiv. 11.

Tuvāku ziņu trūkst.
Visas iestādes un personas, kurām it

zināma minēta -Mošanova atrašanās
vieta, jāpaziņo pat to miertiesnesim
Dagdā.

Dagdā, 15. dec. 1922. g. J«2684
Miertiesnesis N.R e k k e.

ffli setgr&tiift
ī\m nolija depanamesta

dažādu maksājumu piedzinējs paziņo,
ka 16. janvāri 1923. s., pulksten 2 dienā,
Rīgā, Romanova ielā jfe 116, dz. 47,
pārdos vairāksolīšanā Avseja
Abeļa d. Bllnčlkova kustamu mantu,
novērtētu par 2412 rbļ. 50 kap. un sa-
stāvošu no ēdamistabas bufetes un Menas
pulksteņa, dēļ viņa 1921. g. ienākumu
nodokļa segšanas.

Rīgā, 10. janvāri 1922. g.
ptedainēis K a z i ņ š.

lieso sotlollii departamenta
dažādu maksājumu piedzinējs paziņo,
ka 17. Janvāri 1923. g., puikst. 2 diena,
Rīgā, lielā Maskavas ielā Ne 36, dz. 1,
pārdos vairāksolīšanā Sofijas
Kagan kustamo mantu, novērtētu par
2,375 rbļ. un sastāvošu no mēbelēm
un patvāra, dēļ viņas procent. peļņas
nodokļu segšanas.

Rīgā, 11. janvāri 1923. g.
Piedzinējs K a z i ņš.

Talavijas filistru biedrības»

kārtēja pilna siti
notiks 27. Janvāri s. g., pulksten 5-os
pec pusdienas — Konventa telpās,

Dienas kā rt rb az,
1. Sapulces darbinieku vēlēšanas:
2. Pārskati par 1922. gadu un revīzijā

komisijas ziņojumi.
3. Statūtu pārgrozījumi un papildināja
4. Vēlēšanas.
5. Dažādi priekšlikumi. Vatttfc

(hzm piteēioliā«lii,
Kurzemes pilsētu h'poteku biedrība»

valde uz statūtu 35. § pampta paziņo
vispārībai, ka ārkārtēja delegātu sapulcē ,
21. decembrī 1922. g., nolēmis stāties
sakara ar Rigas hipotēku biedrību
dej mOsu darīšanu nodošanas, vest
attiecīgas sarunas un arī izdarīt galīgo
noslēgumu.

Liepājā, 9. janvārī 1923. g. Ns 16!.
Valde.

Apriņķa ceļu «i. Rēzeknē,
Mazā Ludzas iela Ns 6, 25. Janvāri
1923. g., pīkst. 11 dienā, izdos mutiskā
un rakstiskā sacensībā

mazākprasītājiem;
1) 16,5 mtr. gāja koka tilta būves

darbus pār Lisinas upi uz Varaklanu-
Borchovas ceļa. Iemaksājama drošības
nauda 5.000 rbļ.

2) 25,4 mtr. gāja kcka tilta būves
darbus pār pārleku starp Ludzas ezeriem
uz Ludzas-Korsovas ceļa. Iemaksājama
drošības nauda 8.0C0 rbļ.

Pēctorgi uz abiem darbiem notiks
29. Janvārī 1923. g., pulksten 11 dienā,
turpat. 2 Ķo 24.

Rīgas policijas I. iec. priekšnieks

atsauc ūtrupi,
izsludinātu .Valdības Vēstneša" š. g,
5. numurā, par Jfikaba Priedes mantas
pārdošanu, jo Priede no viņa piedzenamo
sumu samaksājis labprātīgi. flb 18516

Goujenes virsmežniecību
23. Janvāri 1923. gada, Birzuļu
meža muižā,

pārdos mutiskos

torsos
26/ts kub. asis stutmalkas , apm 6 v

no Gaujas, vērtēt. Ls. 691.—
34 egles bsļķus, apm. 3 vērst, no Gau-]as, vērtētus Ls. 193—.
Torgi sāksies pīkst. 12 dienā.
Torgu dalībniekiem jāiemaksā drošī-bas nauda 20°/o apmērā no pārdošanassumas. ļ

gau|en8s vlf5meift'«<:»ba.

liii iļglsiliiL
Oilces pastam,

Jelgavas apri ņķī (8 v. no st. Meitene),
vajadzīgs

ĀRSTS,
žaģffiafe??
tfsatiiS?An.rs:

Pagasta valde.

Vecpiebalgas krājaizdevu
sabiedrība

DBtisrēs pilnu biedru sopift
21, Janvāri 1923. s,, puiksten 2 dienā,
pārtikas biedtibss nama, bet ja šā
diena nesanāktu biedri sta'utu 108, §?
noteikts ska.tā, «nrjītlrj noturēs 28 ļan-

tad fādu SaPlilU vari «23. !.,
minētā vietā un s unciā, neskatoties uz
sanf kušo biedru skaitu, pamatojoties u-
statūtu 109. §.

Dienas kārtība: 1) Sspalces dar-
binieku vēlēšana. 2) Statūtu grozīšans
un pārreģistrēšana. 3) Gada p īrjkah
par 1322. g. 4) Valdes un padomes.
vēlēšana. 5) Budžetu sastādīšana 1923. g,
6) Tekošas lietas.

Priekšsēdētājs J. Kotnets.

Sveiciema koomoaā. sab;
ar šo paziņo, ka šī biedrība ar 6. maijo-
1923. g. Ilkvld un izbeidz savu darb,
un tsmdēj uzaicina savus biedrus nu
kreditorus līdz Ii april.'m š. g., pieīeikt
savss presības un iebildumus liKvidac.
komisijai, SveicUma Sprundās, cauF
Sala;u Pēc šī termiņa nekādas pra-
sības netiks ievērotas. 2

Likvidācijas kom.be:
Fr. Langins, J. Brunzets A. BacitrnMis,

Rigas jujmalas policijas priekšnieki
izsludina par nederīgu nozaudētu iekš-
zemes Latvija? pssi, izd. Dubultos, zem
Ns 614, uz Eddes Jāņa m. Caader
dzim. Bonpart, vārda.

Rigas tara apr. priekšnieks izslu<H*
par nederīgu nozaudēto karaklausības
apliecību zem M 20609, 9. okt. 1922.gr
izdotu no Rīgas kāja apr. priekšnieka,

uz Kazimira Juliusa d. Blimel vārna-

Rigas kara apriņķa pdekftnteks izē-
dina psr nederīgu tsozRtidēto karaklau-
sības- apliecību, zria }* 57830j 7. Kf
1922. g., izdotu no Rīgas kafa WW
priekšnieka, uz Pētera Fēliksa d; Kof-
t r i m o v i č a vārda —

Rīgas kara apr. priekšnieks izsludina

par nederīgu nomidēio 'k«I*klll ^!?°!
aplfecibe zem >* 23869, 21. janv. l9Ui
izd. no 3. robežsarga priekša, komani, »»

Anša Anša d. Salins vārda^^^ ^̂.

H^clon^gjsls S«ati*
Piektdien, 12. Janvar!, pulksten 7

^
vak.

Annl Simson viesu izrāde
&io*& &3em<&»

Sestdien, 13. Janvāri, pulksten 7 «*'

Anni Simson viesu izra<$
&*oxe <3&*xn&. ..

Svētdien, 14. Janvārī, puikst. 2 d'ens'

Jllaija U3B tfflij**-
Pulksten 7 vakaiā

(Revidents-

???? Mljļ,?hii.ihih imm i#iWir~~^"^"l>J"J*''-"*^M'4i'lla'*'*^ liwi *''

Slokas ?irsinežfi§€cība
12. februārī §. g, puikst. 12 dienā, Ķemetu miestu valdes

telpās, Ķemeros,

pārdos torsos
^—7Z. _ wi ,„ i^ '?i» t ? ?<-*
gs 5H2 5Ti ļS. «a««

ā«S Materiālu atrašanās vieta un to sāga- S3«S',8S.-poj2«|wj

?2
1

,8 tavošanas vetds ,||^~ ļļS- pļog

Gatava atšinu gara tranšeju malka, iz-
vesta pie dzelzsceļa līnijas zara, Ķemeru

stacijas:

x i** r it ?s -
3 iii' * "!' . '.... 49^/3 30 1490 —
4; IV. I

'.
'
. '.. 35"/ia 30 1077,5 —

5. Gatava izvesta pie dzelzsceļa līnijas
zara Ķemeru stacijas, celmu malka . 44*/6 34 1501,7 —

Gatava celmu malka, kvart. 3. un 4.,
Klīves novada:

6. I. partija 20*/* 28 564,7 -
7 11 S8/* 28 1068,7 —
8.' 111. " ' . '. 33 28 1092 -

9. Gatava aršinu gafa tranšeju sralka. iz-
vesta uz jūras krasta, kvatt. 2. un 7.,
Slokas novada 79 16,3 1287,7 —

Sausi, krituši un vēja tausti koki, pēc
sagatavota materia'a daudzuma: apnu

10. Kvart. 1, Slokas novadā, dedzin. malkas 25 15 375 25
11. . 2. . . . , 15 15 225 15

12 3 . . , 40 15 6f0 40
11 1 9, KHves . , ' . 15 15 225 15

Tuvākas ziņas izsniedz Slokas virsmežziņa kanclejā, Dubultos.
Slokas virsmežzinis F. Bekers.

_-. , , — ^ -
Daugavpils virsmežniecība

3. februāri 1923. g, pulksten 12 dienā, Daugavpils yj
^mežnbeibas kanclejā, Daugavpili, Drujas iela Nr. 38.

pārdos vairāksolīšanā
sekošus gatavus meža materiālus:

Rbļ. u
l.vienībS 25 kb. ai., aršinu g., bērza malku, atrodPustir-asnov., r.overt par 29.450*

2 75 . apses » »• » . 56 .10*
3. I 303 baļķi, 27*00,5 kub. p-, atrodošos Osunas .. , . 22.3d£35

Solīšana notiks mutiski un slēgtās aploksnēs. Torgu _ dalībniekiem pi^
toreu iesākšanas jāiemaksā torgu komisijai 10»0 no nosolāmas materiālu vērtība.
dVolibas naudas. Virsmežniecība patura sev ttestbu noņemt pec saviem ieskātie*
vienības no pārdošanas vairāksolīšanā. .

Tuvākas ziņas Daugavpils virsmežniecības kanclejā un Pustiņa, vi.
^mežniecībā paugavpils virsmežniecība.

DZELZSCEĻU VIRSVALDE
izsludina Jauktu konkurenci 20.ļanvart 1923i«., uz2000klg.lupatir piegādāšanu,

3 Tuvākas ziņas izsniedz materiālu apgādībā, istabā te 122a, no pīkst. 12—2.

Dzelzsceļu virsvaidei vajadzīgs
uz vietas dabūjams melnais Jumta skfirds. loksnēs 710X1420 mm, smagumi
10, 11 un 12 mārciņas. 1

Piedāvājumi slēgtās aploksnēs ar uzrakstu: ,.Uz ļumta skārda p3«38d8|,»
kopā ar paraugiem iesniedz, līdz 15. janv. š.g. dzelzsc. visv. matfcr. apgad., ist. 122.

Valkas pilsētas valde
izsludina uz 27. janvāri 1923. gadā, pulksten 12 diena,

mazoksolišanu
uz SaanbūKejamis ®»klaslg§s pamatskolas gald-
nieku, podnieku, apmešanas, betona un granīta

trepju Un neizvestiem namdaru darbiem.
Konkursa dalībniekiem jāiemaksā 500 latu drošības naudas.
Rakstiski piedāvājumi, samaksāti ar zīmognod >k!i, iesniedzami līāz pulksten

12 torgu dienā, pilsētas valdei, Valkā, Latgales islS Nr. 3.
Tuvā"! noteikumi ieskatāmi pisēt«s va'dē. 2

Lutriņu virsmežniecība

pārdos torsos
7. februāri 1923 g.,- pulksten 12 dienā, Lutriņu pagasta

valde, augolu mežu, Vecsatiķu novadā, kv. 18:
atdala 3, platība 0,46 ha, novērtējums 382 lati

. 4 . 0,50 , . 463 .

. 5 . 0,39 . , 240 »'
Skrindas novadā,, kv. 65:

atdala 3 un 4, numurētas apses 75 koki, novērtējums 1390 leti.
Solīšana notiks mutiski un slēgtās aploksnes.
Pircējiem torgos jāiemaksā 10°/o drošības nauda. 2
Tuvākas ziņa* Lutriņu virsmežniecības kancle.ā, caur Ssldu.

Lutriņu virsmežniecība.

Ventspils virsmežniecība

pārdos torsos
5. februāri š. g, puikst. 12 dienā, Ventspils virsmežniecības

kanclejā, sekošus meža materiālus:
1) uz dzelzsceļa laukuma pie muitas dārza, 200 gab. lāgu baļķus

ar apmēram 2200 kub. pēd . . . . ...... ā 9 r kub oēd2) Kustēs laukuma, 30 gab. bojātus bērza klučus, ar apmēram
336 kub. ped _ jq

3) turpat 338 gab. apšu klučus, ar apmēram 1900 kub, pēi.
'

! " 10 * * "
Torgi notiks mutiski un rakstiski, pie kam torgos tiks pielaisti un 'ed'

āvājumi «tziti no personim, kuras ieraakiās torgu komisijai 10 proc. no piedā-vātas sumas. v F'«»a
Virso-ežniecba patur sev tiesibu izsludināta s uz torgiem un noliktas pār-došanai torgu vienības noņemt no torgiem pēc saviem ieskatiemTuvajās ziņas izsnedz virsmežniecība., kanclejā.
Ventspilī, 3. janvāri 1923. g. Nš 1478.

? ,. Ventspils virsmežniecība.

Karo SGiinnieciutrc Daugavpils noliktava
i z p a r d o s

vairāksolīšanā
apm. 250 pudu rupji samaltu* miežu miltus, derīg.s lopu barībai

Torgi ndtflts 24 ianvarl 1923 s„ pulksten 10, K. S. Daugavpils noliktavaskancleia, Daugavpili, Viļņas ielā V& 99.
"ajgavpiis notiKtavas

Dzeteļa finnife iistefc «teInstanc»' ;
'i: SnvSS J: S S !S5?^?-SS.- - logu stiWiem 4^ L

oksn -izolētu v*ra drāti . . . .^ kgr.
kūlo vadiem 15^ mtr.
un čugunu lūžjos ....... \\ '

\
'. '. ''

^
^'r

Tuvākas ziņas izsniedz mater. apgād., istabā te
'

122, ' no plkit. 12-2.
^

leapissta valsts tipograitia, "



Saldus pilsētas
oDligator. sanitar. noteikumi.

(Saldus pilsētas domes 1922. g. 1.sept. sēdē
pieņemts un pašvaldības dep-ta 1922. g.
10. okt. zem Nš 111043 apstiprināts.)

1. Privātiem, iestāžu un namu īpaš-
niekiem, kā ari valsts iestādēm, gar
kuru namiem stiepjas ielas, ceļi, trotuāri
un grāvji jārūpējas par to kārtībā uz-
turēšanu.

2. Stingri aizliegts atstāt netīrumus
un mēslus pie_ dzīvokļiem vai akām, bet
tie jākrauj sētas atrodošās, speciāli priekš
tam ierīkotās slēgtās kastes ar cietu
vāku.

3. Katrā namā vai sētā jābūt atejas
vietai ar slēgtu iztīrāmo lūku, atejas
vietas kārtīgi jātīra un bieži jāizkaisa
ar kaļķiem vai jāizlaista _ ar karbolu.
Netīrumi no atejas vietām izvedami
vasaras laikā tikai no pīkst. 10 vakara
līdz pīkst. 6 no rīta.

4. Aizliegts gāst vai novadīt netīru-
mus noteku grāvjos vai kanāli. Ielas
saslaukas nevar nomest atklātos lau-
kumos. Netīru ūdeni no pirtīm, fabri-
kām un citiem uzņēmumiem var laist
kanalī vienīgi caur smilšu iiltri. Ne-
tīram ūdenim nedrīkst ļaut izplūst uz
ielas.

5. Aizliegts ierīkot dzeramā ūdeņa
akas tuvu pie netīrumu izgāšanas vietām,
atejas vietām, lopu kūtīm. Zeme ap-
kārt akai jānoņem un viņas vietā jāliek
māli un virs māliem kāds cits ciets
materiāls (ķieģeļi, cements, koks),
pie kam akai visapkārt jābūt paaugsti-
nājumam ūdens notekai lai akas tuvumā
nerastos ūdens peļķes, no kurām sūcas
akā netīrs ūdens. Akas grodiem jābūt
vismaz līķi augstākiem virs zemes un
akām jābūt ar uzceļamu vāku. Veļu un
traukus pie akas mazgāt stingri aizliegts.

6. Pirtis un vannas jāuztur tīrībā.
Pirti aizliegts mazgāt netīru veļu vai to
tur žāvēt, ebreju reliģiozai mazgāšanai
,Mikva" ūdens jāmaina ne mazāk pat
vienu reizi dienā. Grīdai jābūt no viegli
nomazgājama materiāla.

7. Stingri aizliegts pirtīs turēt kalpo-
tājus, slimojušus ar venēriskām vai citam
lipīgam slimībām.

8. Ēdienu veikali nedrīkst būt ciešā
sakarā ar dzīvojamām telpām; šādos
veikalos jāievēro tīrība un kartībaj pro-
duktiem, no kuf iem pagatavoti ēdieni,
jābūt pirmā labuma un svaigiem. Augļu
ūdeņi un citi dzērieni pagatavojami no
vārīta ūdeņa. Telpām jābūt gaišām un
ar pietiekošu ventilāciju.

9. Piena pārdevējām_ tirgos un vei-
kalos aizliegts dot pircējam nomēģināt
pienu no trauka, ar kuru mēro pienu,
bet tam nolūkam jābūt speciālam traukam.

10. Iebraucamo vietu un tējnicu īpaš-
niekiem jārūpējas par telpu, trauku un
veļas tīrību. Kapara traukiem jābūt labi
izalvotiem. Guļu vietām jābūt priekš
katra atsevišķi, bet nekādā ziņā nedrīkst
būt kopīgas nāras. Telpām jābūt tīrām,
gaišam un siltām.

11. Minētos veikalos pārdošanai no-
lemtiem ēdieniem jābūt pirmā labuma.
Ēdieni pārklājami tīrām segām vai smal-
kiem tīkliem, lai tos izsargātu no mušām
un putekļiem. Tas pats attiecas uz
ēdamvielu pārdošanu no rokām un vāģi-
šiem. Produktus aizliegts ietīt papīri,
kujš jau reizi lietots minētai vajadzībai.

12. Iebraucamās sētas un vietās jā-
ierīko sklaudas zirgu piesiešanai un ste-
liņi zirgu novietošanai. Sētas un staļļi
vai stedeles jātura pastāvīgi tīri, mēsli
katru dienu jāizmet nomaļā vietā —
gubā un jāapkaisa ar kaļķiem. Ceļi-
nieku vajadzībām jābūt tīram spainim
priekš zirgiem un lopiem, bet cilvēkiem
slēgtā traukā tīrs vārīts ūdens ar trau-
ciņu dzeršanai.

13. Maiznicu telpām jābūt pastāvīgi
tīram, tāpat maizes cepjamiem rīkiem.
Milti un _ citas piedevu vielas jātura
tīrās telpās un novietojumos.

14. a) Skārņi nedrīkst būt tiešā sa-
kara ar dzīvojamam telpām, tāpat ari
nedrīkst būt tuvuma pie zirgu staļļiem,
kūtīm, atejas vietām, netīrumu bedrēm
un t. t., kuru izgarojumi varētu nelab-
vēlīgi atsaukties uz gaļas produktiem.

b) Telpām vajaga būt gaišām un ar
pietiekošu ventilāciju.

c) Sienām jābūt cietām un gludām,
nokrāsotām gaišā krāsā, pie kam _6/a
pēdas no grīdas viņām vajaga būt krāso-
tam ar eļļas krāsu vai ari apliktām ar
krāsns podiņiem resp. gludu cementu.

d) Grīdai jābūt izgatavotai no
materiāla, ku[š nelaiž ūdeni caur (ce-
menta, astalta un t. t.) bez tam jābūt
netīrumu novadītajam, pa kufu netīrumi
ietek iz cieta materiāla ierīkotā bedrē,
ku[a nepieciešami aiztaisāma dubult-
vākiem.

e) Visiem galdiem, uz kufiem at-
rodas gaļas produkti, jābūt apklātiem ar
gludu materiālu, kufš nelaiž ūdeni cauri.

f) Izkārt gaļu un gaļas produktus pie
durvīm vai citām cauri ejamām vietām
ir aizliegts. Pakārt gaļu ir atļauts tikai
uz dzelzs āķiem, kuriem jābūt tīriem
bez rūsas.

g) Skārņos ir atļauts tirgoties tikai
ar gaļas produktiem, vispārīgi jāievēro
tīrība pie sienām, grīdām, gaļas klučiem
un i. t.

h) Vispārīgi jāievēro tirība un kārt
virsdrēbes skārņu telpās ii atjauts tikai
noliktas priekš tam vietās.

i) Visiem apkalpotājiem jābūt gaisos,
tīros priekšautos un tīrām rokām. Per-
sonas, kūjas slimo ar lipīgām ādas sli-
mībām, vai citām — skārņos nepie-
aižamas.

16. Maize un gaļa pārvadājama uz
Milem, kuru iekipniei jfbSt apsistai ar

noalvotu dzelzi. Produkti pārsedzami
tīram segām, vedēji nedrīkst sēdēt uz
produktiem.

16. Konditorejās, maiznicās, delika-
tešu un citos tamlīdzīgos veikalos, kujos
tirgojas ar produktiem, stingri aizliegts
turēt kalpotājus, kuri slimo ar venē-
riskām, acu .vai citām lipīgām slimībām.
Telpām jabut gaišam un ar pietiekošu
ventilāciju.

17. Bārzddziņu veikali jāuztur tīrībā
un kārtībā. Bārzddziņiem jābūt tīrā,
baltā uzvalkā un priekš darba apmeklē
tājiem jābūt tīrai veļai, bārzddziņa rīki
priekš katras atsevišķas personas dezin-
ficējamu ari prieks katras personas
pūderešanas jāņem jauna vate,

18. Kaulu noliktavas cieši aizliegts
atvērt pilsētas _ centra, bet tās ierīko
jamas vienīgi ārpus pilsētas uz speciāli
priekš tam ierādītiem zemes gabaliem,
ievērojot likumā paredzētos noteikumus.

19. Pilsētas valdes un sanitarkomisijas
locekļiem ir tiesības kontrolēt ceļus, sē
tas, dzīvokļus, telpas, veikalus, fabrikas
un darbnīcas, pie kam obligatorisko no-
teikumu neizpildīšanas gadījumos sa-
stādams protokols. Par katru sanitāra
likuma neievērošanu sanitarkomisijai jā-
ziņo valdei. Komisijas locekļu sarakstam
jābūt izkārtam pilsētas valdes telpās.

20. Tējnicās, viesnicās un citos pub-
liskos uzņēmumos šie noteikumi jāizkaj
redzamā vieta.

21. Par so obligatorisko noteikumu
neizpildīšanu un neievērošanu vainīgiem
draud sods pēc pastāvošiem likumiem
un valdības rīkojumiem.

22. Sie noteikumi stājas spēkā pēc
14 dienām no viņu publicēšanas .Val-
dības Vēstnesī".

Saldus pilsētas galva A. Cīruls.
Sekretārs L e m b er g s.

Rīgas prefektūra
izsludina par nederīgām pases
un personas apliecības, kuras ir pie-
teiktas par pazudušām pēc sekoša sa-
raksta.

Latvijas pases: 1) Ne 642 no Viļānu
m. uz Dobas FaivuŠam. Svolbe vārda;
2) Ne 121121 no pref. uz Lūcijas Jāņa
m. Maksim v.; 3) Ns 80948 no 8. iec.
uz Elfridas Asver v.; 4) Ne 1342 no
13. iec. uz Juja Otto d. Salmiņ v.; 5)
Ns 11 no 2. iec. uz Eduarda Mārtiņa d
Timuška v.; 6) Ns 2104 no Valkas pol.
uz Annas Tomasa m. Salkovskij v.; 7)
Nš 168114 no pref. uz Michalinas Mi-
ķeļa m. Pitriņ v.; 8) Ns 8997 no Jelgav.
uz Natālijas Jāņa m. Anteniška v.; 9)
Ns 176997 no pref. uz Rachil Hackeļa
m. Vulf v.; 10) Ns 72500 no 1. iec. uz
Marijas Pēlēja m. Krastiņ v.; 11)
Ns 77335 no 7. iec. uz Otto Dāvida d.
Vidding v.; 12) Ns 5506 no 6. iec. uz
Elkas Mendeļa m. Mainkov v.; 13)
Ns 50863 no 5. iec. uz Jēkaba Miķeļa
d. Landman v.;

Personas ap'ieclbas: 14) Ns720 no pr.
uz Nikolaja Aleksandra d. Tarchanov v.;
15) Ns 2081 no pref. uz Osipa Jāņa d.
Severin v.; 16) Ns 3149 no pr. uz Niko-
laja Jāņa d. Līcis v.;

Latvijas pases: 1) Ns 2034 no 3. iec.
uz Olgas Roberta m. Rozis v; 2)
Ns 61160 no 8. iec. uz Andreja Juja d.
Friedenfeldt v.; 3) Ns..96 no Ķempu p.
v. uz Mārtiņa Pētefa d. Jakobson v.;
41 Ns 11852 no 12. iec. uz Jāņa Jāņad.
Noriņ v.; 5) Ns — no Jaunjelgav. pol.
uz Marijas Georga m. Elksne v.; 6)
Ns 869 no Jērcenu p. uz Emmas Pēteja m,
Pinnis v.; 7) 22981 no 12. iec. uz Vil-
helmīnas Friča m. Dravant v.; 8)
Ns 5245 no 6. iec. uz Lidijas Dāvā m.
Kauliņ v.; 9) Ns 1638 no Jaunjelg pol.
uz Sorocha Šloma d. Gutt v.; 10)
>6 102799 no 10. iec. uz Annas Jēkaba
m. Dauškan v.; 11) Ns 72811 no 1. iec
uz Esfiras Anatolija m. Zandler v.; 12)
** 147209 no pref. uz Kārļa Berka d.
Jezdovskij v.; 13) Ns 174757 no pref. uz
Doras KriŠjāņa m. Vindeds v; 14)
Ns 3260 no 4. iec. uz Jāņa Pētera d.
Kuzik v.;

Personas apliecību: 15) Ns 14186 no
pref. uz Raisās Aleksandra tn. Imberch
vārda.

Pamats: Rīgas prefektūras raksti
13., 14., 15. un 16. decembri 1922 g.
zem Ns Ns 6410 un 6457.

Rīgas pref. pal. (paraksts).
Pasu nod darbv. L e i t o n s.

Zilupes iecirkņa policijas priekšnieks
izsludina par nederīgiem sekošus no-
zaudētus dokumentus:

1) Latvijas pasi, izdotu no Posines
pag. valdes 1921. g., Ne nezināms, uz
Michaiļa Kabaškina vārda;

2) Zirga pasi, izdotu no Iztras pag.
valdes 29. augustā 1920. g. zem Ns 249
uz Jāņa GailiŠa vārda;

3) Latvijas pasi, izdotu no Nerzas
pag. valdes 16. jūnijā 1920. g zem
Ns 60 uz Ignata Staņislava d. Žubul v.;

4) Latvijas pasi, izdotu no Ludzas
apr 1. iec. pol. pr-ka zem Ne 204,
27. novembri 1920. g. un zirga pasī,
izd. no Janovoles pag. valdes 28. sept.
1920. g. zem Ns 378 uz Timofeja Jāņa
d. Zalja vārda;

5) Latvijas pasi, izdotu no Istras pag.
valdes 1921. g, Ne un datums nezināms,
az Eduarda Ceičan v.;

6) Personas apl, izdotu no Zilupes
iec pol. pr-ka 1922. g., Ns nezināms,
uz Smuļa Berežkovskij v,; .

7) Latvijas pasi, izdotu no Posines
pag. valdes 10. maijā 1921. g. zem
Ns 931 uz Miciiaila Vīkentija d. Bogur-
doviča vārda;

8) Latvijas pasi, izdotu no Posines
p?g. valdes uz Anastasijas Matašanovas
vārda, Ne un datums nezināms;

9) Latvijas pasi, izdotu no Janovoles
oag, valdes 14. jūlijā 1921. g. zem
Ne 1386 uz Darjas Savelija m. Pro-
tasovas vārda;

10) Zirga pasi, izd. no Posines pag.
valdes 29. novembrī 1921. g. zem
Ns 753 uz Osipa Filippa d. Hamkova v.;

11) Latvijas pasi, izdotu no Posines
pag. valdes 14 oktobri 1921. g. zem
Ns 2640 uz Adeljas Silvestra m. Ko-
valenok vārda;

12) Latvijas pasi, izdotu no Janovoles
pag. valdes 1921. g. uz Romāna Jefi-
mova d. Giiš v., Ne un datums nezin.;

13) Zrga pasi, izdotu no Nerzas pag.
valdes ,27. novembrī 1920. g zem Ne 707
uz Jāņa Baranova v.;

^14) Latvijas pasi, izdotu no Zilupes
iec. pol. pr-ka un ksra kļaus, apliecību
izdotu no 8, Daugavpils kājn. pulka uz
Michaiļa Fainšteina vārda, datums un
Ns nezināms;

15) Latvijas pasi, izdotu no Zilupes
iec. pol. pr-ka 4, janvārī 1920. g. zem
Ne 416 un zirga pasi, izdotu no Nerzas
pag. valdes 27. novembrī 1921. g. zem
Ns809 uz Antona Staņislava d. Klovan v;

16) Latvijas pasi, izdotu no Nerzas
pag, valdes 1. augustā 1921. g. zem
Ns 297 uz Antona Staņislava d. Muško v.

Zilupē, 19. decembrī 1923. g. Ns 5167

Janovoles pag. valde
izsludina par nederīgiem sekošus doku-
mentus, kufl pieteikti par nozaudētiem:

1) Kara klausības apl. uz Afanasija
Semena d. Dudarova vārda, izdotu no
3. robežsargu pulka kom. 17. decembrī
1921. g. zem Ne 20921.

2) Latvijas iekšz. pasi, uz Maksima
Kirila d. Lemesava vārda, izd. no. Jano-
voles pag. valdes 27. martā 1922. g.
zem Ns 2265

3) Personas apliec, uz Jāņa Teodora
d. Peliceva vārda, izd. no Janov. pag.
valdes 1. aprila 1921. g. zem Ns 1914.

4) Latvijas iekšz. pasi, uz Nikolaja
Andreja d. Goršanova vārda, izd. no
Janov. pag. valdes 23. jūnijā 1921. g.
zem Ns 968.

5) Latvijas iekšz. pasi, uz Pelagejss
Sergeja m. Ivanovas vārda, izd. no Ja-
novoles pagasta valdes 22. augustā
1921. g. zem Ne 1836;

6) Latvijas iekšz. pasi, uz Spridona
Stepana d Adjutova vārda, Izd. no
Janoveles pagasta valdes 22. augustā
1921. g. zem Ne 1839.

7) Latvijas iekšz. pasi zem Ne 243 un
zirga pasi zem Ns 911, izd. no Janov.
pag. valdes uz Michaiļa Haritona d.
Seļezņeva vārda.

8) Latvijas iekšz. pasi zem Nš 15 5
un zirga pasi zem Ne 4, izd. no Janov.
pag. valdes uz Semena Pētera d.
Akaševa vārda.

9) Latvijas iekšz pasi zem Ne 2296
un zirga pasi zem Ne 25, izd. noJano-
voles pag. valdes uz Boļesleva Jāņa d.
Boļševiča vārda.

10) Personas apliec, uz Georgija Jet-
molaja d Žukova vārda, izd. no Janov.
pag, valdes 2. jun 1922. g z. Ne 1198.

Vecgulbenes pagasta valde izsludina
par nederīg i em seko5us nozaudētus do-
kumentus :

1) Latvijas pasi Ne 1372, izdotu no
Vecgulbenes pagasta valdej un kaf«
klausības apliecību Ne 6423, izdota no
Valkas kāļa ajriņķa priekšnieka uz
Erasta Jāņa d Bakis vārda

2) Latvijas pasi Ne 1830, izdotu no
Vecgulbenes pagasta valdes uz Klāras
Friča m. Tralmak vārda.

3) Latvijas pasi Ne 56, izdotu no Vec
gulbenes pagasta valdes uz Jūles Ādama
m. Briedis vardi.

4) Latvijas pasi Ne 2575, izdotu no
Vecgulbenes pagasta valdes un kāja
klausības apliecība Ns 19092, izdotu no
2. Ventspils kājnieka pulka komandiefa
uz Aleksandra Gustava d. Kļaviņa
vārda.

5) Zirga pasi Ne 387, izdotu no Gol-
govskas pagasta valdes uz Čiekura
vārda

Vilctnu pag. valde izsludina par ne-
derīgu kā pieteiktu par nozaudētu zirga
pasi izdotu no Sēļu pagasta valdes
3. novembri 1920. g. zem Ne 210 Jēka-
bam R u d i n a tn kufa caur zirga pirk-
šanu un pārdošanu pārvesta uz Eduarda
Rudiņa vārda.

Jasmu žas pag. valde, Daugavpils apr.
izsludina par nederīgiem, kā pazudušas
to viņas izdotus sekošas pases: 1) An-
tona Berna d. Antona nacionālo pasi
zem Ns 3689, Izdotu 4 sept. 1922. g.;
2) Donata Mārtiņa d. 3ņ e p s t a nac.
pasi zem Ne 3824, izdotu 7. sept.
1922. g. un zirga pasi zem Nš57, izdotu
20. nov. 1921. g.

Ainažu pag. valde izsludina par ne-
derīgām kā nozaudētu? sekošus doku-
mentus: 1) Latvijas iekšzemes pasi, iz-
dotu no Ainažu pag. valdes 18. sept
1920. g. zem Ns 48-4 uz Mārtiņa Andreja
d. Spuļģis vārda un 2) zirga pase.j
izdota no Ainažu pag. valdes IS. aag.
1920. g. zem Ne 14 uz Mārtiņa Andreja
d. Spuļģis vārda.

Piltenes lec. polic. priekšnieks izslu-
dina par nederīgu, kā nozaudētu iemču
apliecību, izdotu no Ventspils apriņķa
priekšnieka 7. oktobrī 1922. g. zem
Ns 189 uz Ernesta Jāņa d. Bekers
vārda.

Piltenes iec. policijas priekšnieks izslu-
dina par nederīgu, kā nozaudētu Latv.
iekšzemes pasi, izdotu no Piltenes po-
licijas priekšnieka 27. maijā 1920. g.
zem Ne 368 uz Ernesta Jāņa d. Be-
k e r s vārda. „^_J ___

Vorkovas pagasta va'de, Daugavpils
apr, izsludina par nederīgu, ka nozau-
dētu, Latvijas iekšz. pasi, izdotu no šīs
valdes 2. maijā 1921. gadā zem Ns 884
uz Lūcijas Valerdana m. M a r c i n -
k e v i č vārda.

Vorkovas pagasta valde, Daugavpil
apr., izsludina par nederīgu, kā nozau-
dētu, personas pasi, izdotu no šīs pa-
gasta valdes 17. janvārī 1922. g zem
Ne 65/1981 uz Osipa Nikitas d. Seme-
n 0 v a vārda.

Remtes pagasta valde izsludina pai
nederīgu, kā nozaudētu Latvijas pasi,
izdotu no Rigas VII. policijas iec pikkš-
nieka 13. dec. 1919. gadā zem Ne 35133
uz Grietas Krišjāņa m. H a 11m a n ,
dz. Pūce vārda.

Lejss pagasta valde izsludina par ne-
derīgu iekš. pasi, izdotu no šis pagasta
valdes 25. aug. 1920, g. zem Ne 291
uz pilsones Martas Jāņa m. M a n gu s
vārda, kā pēdējai nozagtu 23. no'.
1922. g. Jaun-Gulbenes tirgū,

Vandzenes pag. valde izsludina par
nederīgu Latv. pasi, izdotu no Mērs-
ragas p. v. uz Annas Marijas Juja m.
Berg vārda zem Ne 266 no 16. junij.s
1920. g.

Rēzeknes pilsētas policijas priekšnieks
izgludina par nederīgu, ka nozaudētu
zirga pasi uz Suvelija č e r f a s a vār 1a,
izd. no Rēzeknes pilsētas valdes zem
Ne 145. Zirga pazīmes sekošas: ērzeli*
8 g. v, 2 arš. 2 vērš. augstumā, krēpes
uz kreiso pusi, abās pakaļkājās balti
plaukumi pierē balta zīmite.

Landskoronas pag. valde izsludina
par nederīgiem sekošus par pazsudē'iem
pieteiktus dokumentus: 1) Latvijas iekšz.
pasi, izd. no šīs valdes 1921. g. zem
Nš 2087 uz Broņislava Michaiļa d. Brlca
v.; 2) zirgu pasi, izd. no šīs valdes
1920. g. zem Nš 82 uz Michaiļa Muize-
nika v.; 3) atvaļinājuma apliecību, izd.
no Vidzemes artilērijas pulka 1922. g.
zem Nš 1629 uz Pētefa Donata d.
Brica v. un 4) Latvijas iekšzemes pasi,
izd. no šīs valdes 1921. g. zem Nš 138
uz Dcmenika Augusta d. Svarinska v,

Unsurmulžas pag. valde, Daugav-
pils apr., izsludina par nederīgiem se-
košus dokumentus: 1) Latvijas iekšzem.
pasi, izd. no šās pag. valdes 6. sept.
1920 g. zem Nš 756 uz Jāņa Jāņa d.
Elksniša v.; 2) Latvijas pasi, Izd. no šās
valdes 9. nov. 1920. g. zem Ne 1344 uz
Rozenberga, Roberta Jāņa d. v.; 3) zirgu
pasi, izd. no šās pag. valdes 10 okt.
1920. g. zem Nš 1079 uz Jāņa Pētera d,
Priediša v. 3370

Dasmulias pag- valde, Daugavpils
apr., izsludina par nederīgām, kā pazu-
dušas no viņas izdotas sekošas pases:
1) nacionālo pasi zem Ne 1165, izd.
10. martā 1921. g. un zirga pasi zem
1* 1136, izd. 25. jun. 1920. g. uz Zāla-
mana Jāņa d. Slīca v.; 2) nacionālo pasi
zem Nš 1201, izd. 14. martā 1921. g
uz Jāņa Pētera d. iņepsta v.; 3) nacio-
nālo pasi zem Nš 1563, izd. 24. jun.
1921. g. uz Jāņa Bērna d. Antona v.

Liezeres pag. valde, Cēsu apr.,
izsludina par nederīgiem, kā pieteiktus
par pazaudētiem, sekošus dokumentus
uz dižkareivļa Pētefa Jāņa d. Students
v: 1) iekšzemes pasi zem Ne 1470, izd.
no šis pag. valdes 17. jul. 1922. g.;
2) atvaļinājuma apliecību Ne 4100, izd.
no U. Ventspils kijn. pulka komandiera
33. marti 192). g. 1401

Rozentovas pag. valde izsludina
par nederīgu nozaudētu Latvijas iekšz.
pasi, izdotu no Rēzeknes apr. 3. iec.
pol. prrka 8. decembri 1920. g. zem
Ne 4534 uz Frarsca Oduma d. Skuķis v.

Rozentovas pag. valde izsludina
par nederīgu nozaudētu Latvijas iekšz.
pasi, izdotu no Rēzeknes apr. 3. iec
pol. pr-ka 3. maitā 1921. g. zem Ne 8170
uz Franča Antona d. Martinšenka vārda.

Ventspils apr. priekšnieka pailgs I. iec.
izsludina par nederīgu, kā nozaudētu
Latvijas pasi, izdotu no viņa 11. jūnijā
1920. g. zem Nš 1430 uz Friča V i -
itovika vlrda.

Skrīveru pag. valde izsludina pat
nederīgu nozagtu Latvijas iekšz. pasi
zem Nš 95, izdotu 21. febr. 1920. g. no
šīs pag. valdes uz Minnas Andreja m
Zirnit, dziai. Ozoliņ vārda.

Saukas pag. valde izsludina pat
nederīgu nozagtu iekšz. pasi, izdotu no
šīs pag. valdes 29. jūnijā 1920. g. zem
Ne 902 uz Jāņa Pētera d, Lapinska v.

Vildama pag. valde izsludina par
nederīgu kā nozaudētu kapa klausības
apliecību, izd. no I. robežsargu rajona
VI. distances pr-ka 10. jun. 1920. g.
zem Ne 438 uz Kārļa Dava d. Gailis v.

Akcijas sabiedrības

Ji|u un amaiiieia fabrika Otto W
direkcija dara caur šo zināmu, ka se-
košas 10 sabiedrības «kojas viņai pie-
teiktas par pazaudētāji: Ne _ 2013—2022.

Visas personas, kuru rokas š;s akcijas
atrodas vai kurām uz viņām būtu kādas
tiesib-s, tiek caur šo uzaicinātas pie-
teikties sešu m ēn ešir laikā, skaitot
no sludinājuma iespiešanas dienas, pie
direkcijas, pretējā gadījumā pēc šī ter-
miņa notecēšanas augšā minētās akcijas
skaitīsies par nederīgām un personām,
kufas zaudējumu piete ikušas, izsniegs
veco vietā jaunas akcijas līdz ar divi-
dendu kuponiem.

Rīgā, 14, decembri 1922. g.
Direkcija.

Krāslavas policijas iecirkņa pr-hs
izsludina par nederīgam sēcošas no-
zaudētas pases nn dokumentus:

1) Latvijas nacionālu pasi uz pilsoņa
Sebestians Pāvila d. Skreps vārda, izd.
no Osunas pag. valdes zem Ns 1505;

2) Latvijas nacionālu pasi uz pilsones
Martas Jāņa m. Zāiit vārda, izd. no
Rīgas III. iec. pol. pr-ka zem Ne 90780;

3) Latvijas nacionālu pasi uz pilsoņa
Staņislavā Ādama d. Melders vārda,
Izd. no Krāslavas pag. valdes zem Ns 27;

4) ks fa klausības apliecību uz pilsoņa
Donata Jazefa d. Krivāna vārda, izd.
no Daugavpils kara apriņķa priekšnieka
zem Ne 5580;

5) Latvijas nacionālu pasi uz pilsones
Ekaterinas Dementa m. Aurdjukevičs v.,
izdotu no Pridruiskas pag. valdes zem
Nš 2493;

6) zirgu pasi uz pilsoņa Osipa Vi-
kentija d. Marcilenok vārda, izd. no
Izabeļinas pag. valdes zem Nš 1001;

7) kāja klausības apliecību, izd. no
Daugavpils kara apr. pr-ka zem Ne6113,
un dienasta apliecību, izd. no Krāslavas
iecirkņa pol. pr-ka zem Ns 28 uz pilsoņa
Osipa Staņislava d. Djatlova vārda;

8) zirgu pasi uz pilsoņa Andreja An-
dreja d. Muļķis vārda, izd. no Izabeļi-
nas pag. valdes zem Ne 190 un kāja
k.a sības apliecību uz pilsoņa Ādolfa
Ādama d. Cimoškeviča vārda, izd. no
Daugavpils kāta apr. pr-ka zem Ns 4950;

9) Latvijas nacionālu pasi uz pilsoņa
Osips Andreja d. Baranovskij vārda,
izdotu no Izabeļinas pag. valdes zem
Ns 3539;

10) Latvijas nacionālu pasi uz pils.
AnnasAntona m. Vonog vārda, izd.
no Krāslavas pilsētas valdes zem Ne 692;

11) zirgu pasi uz pilsoņa Marinas
Jāzepa d. Gucevič vārda uz zuga ar
sekošam pazīmēm: 20. g. vecs, 1 arš.
14 vērš. augsts, sarkanas spalvas, aklis
uz kreizo aci;

12) Latvijas nacionālu pasi uz pilsoņa
Michaiļa Michaiļa d. Kurciš vārda, izd.
no Izabeļinas pag. valdes zem Nš 1C48;

13) zirgu pasi uz pilsones Magdaļinas
Osipa m. Plocin vārda, izd. no Izabe-
ļinas pag. valdes zem Ne 632;

14) Latvijas nacionālu pasi uz piis.
Jāzepa_ Ignata d. Zimains vārda, izd.
no Krāslavas pag. valdes zem Ns 1471;

15) Latvijas nacionālu pasi zem
Nš 905, izd. no Krāslavas pag. valdes
uz pilsoņa Josifa Ludviga d. Kļašinsha
vārda, zirga pasi uz Vikentija Leijtana
vārda, izdotu no Krāslavas pag. valdes
zem Ns 147 un zirgu pasi uz Osipa
Kļišinska vārda, izd. no Krāslavas pils.
valdes zem Ne 221;

16) Latvijas nacionālu pasi uz pils.
Michalinas Jēkaba tn. Dubok vārda,
izd, no Ktāslavas pag. valdes zem Nš 2151;

17) Latvijas nacionālu pasi uz pils.
Ernesta Jēkaba d. Jansona vārda, izd.
no Daugavpils prefektūras zem Ne 6203;

18) kara klausības apltecību_ uz pils.
Haima Leiba d. Anceļeviča vātda, izd.
no Daugavpils kāja apr. pr-ka zem
Nš 10552/2166 un zirga pasi uz Ādolfa
Antona d. Žukuls vārda uz zirgu 9 g.
vecs, 1 arš. 15 veršk. augsts, melnas
spalvas, krēpes apgtiestas;

19) zirga pasi uz pilsoņa Boļeslava
Grundana vārda uz zirgu ar sekošam
pazīmēm: zirgs, bēras spalvas, 13 g.
vecs, 1 arš. 12 veršoku augsts, ktepes
uz abām pusīm.

.Valaibas Vēsinesī'Ne 219 — 1922. g,

par nederīgu izsludinātā Latvijas pase
Ne 1273, izdota no Piņķu pagastā valdes
uz Mārtiņa B ļ 0 d n i e K a vārda atrasta,
t<:pēc sludinājumu atsaucu.

Rīgas api. priekšnieka pilīgs I. iec,
A. S i m on 0 y i č s.

Ceraukstes pag. valde izsludina par
nederīgiem nozaudētus sekošus deku-
mentui: 1) Latvijas pasi, izd. no šīs
pag. valdes 26. maija 1920. g. zem
Ne 144 uz Roberta Roberta d. Briedis
v.; 2) vācu okupācijas pasi, izd. Rīgā
1918. g. uz Marijas Elviras Bulle v.

Braslavas pag. valde izsludina par
pazaudētiem un tamdēļ nederīgiem se-
košus dokumentus, ka: 1) Latvijas Iekšz.
pasi, izd. no šis pag. valdes 22. martā
1920. g. zem Ne 168, uz Augusta Pētera
d. Prauliņa v. un 2) zirga pasi, izd. no
šīs pag. valdes 29. marta 1920. g. zem
Ne 106 uz ta paša v, 756

Mežmuižas pag. valde, Daugavpils apr.,
izsludina par nederīgu, kā nozaudētu
Latvijas iekšz. pasi, izdotu no Ungur-
muižas pag. valdes 9. februārī 1921, g<
zem Ne 3268 uz Jāņa Jēkaba d. Zlv-
t i ņ a vārda,

Lejas pag. valde izsludina par nede-
rīgu, kā pazaudētu zirga pasi, izdotu
23. februārī 1920. g. zem Nš 134 uz
Eduarda Kartenbeck vārda.

Pazaudēta un skaitās par nederīgu
zirga pase, izoota no Vecmuižas pagasta
valdes 20. maijā 1920. g. zem Ns 234
uz Jura R u n g u 1a vārda. Ns 1280

Nozaudēla ūn skaitās par nederīgu
zirga pase, izdota no Stelpes pagasta
valdes 12. jūnijā 1923. g. zem Ne 61
uz Annas S p a n g e r vārda. Ne 1279

Rigas apriņķa priekšnieka palīgs I, iec.
izsludna par nederīgiem sekošus nozau-
dētus dokumentus:

1) Zirga pasi Nš 81, izdotu no Sarkan-
muižas pag. valdes uz Andreja Brūna
vārda;

2) pasi Ne 192 un zirga pasi Nš 16,
izdotas no Olaine? pagasta valdes uz
Jēkaba Jēkaba d. Lībieša vārda;

3) pasi Ne 220, izdotu no Ādažu pag.
Va des uz Annas Toma m. Šmidta vārda.

4) pasi Nš 79836, izdotu no Rīgas
III. polic. iec. uz Paula Jāaa d. Jekab-
sona vārda.



Rīgas apgabali. 3. civilnoda[a,
pamatojoties uz 1920. g. 18. marta lik
par vienīgo maksāšanas līdzekli un civ.
proc. lik. 2060. un 2062. p. p., Ievērojol
Indriķa Jāņa d. Barsdingena pilnvar-
nieka zv. adv. pal. Emsta Fiiedentsla
lūgumu un savu lēmumu 1922. g. 16
decembri paziņo, ka pēc lūdzēja Indriķa
Barsdingena pilnvarnieka zv. adv. pal.
Etnsia Friedentala ziņojuma parādnieks
Nikolaji Heins parādu uz sekošam obli-
gācijām:

1) par 5,000 r, apstiprinātas 1910 g
4. oktobri zem Nš 2212, uz nekustams
īpašuma Rīgā, 4 hfp. iec. zem zemes
grāmatu reģistra Ns 1185, izd. no An-
dreja Augusta Pētera d. Strazde pat
labu Kārlim Kaspara d, S?u<raatiim, ai.
Cīrul, kūja pārgājusi uz Mārtiņu Pētera
dēlu Vikmani, kā blankocesionaru, kurš
viņu ir atkal cedējis blanko;

2) par 20,000 r. apstiprinātas 1911. g
13. mai'ā zem Nš 1399, uz ta paša
nekustama īpašuma, izd. no Kārļa Jāņa
dēla Ozoliņa par labu Antonam Jāņa d.
Karandsce, kura pārgājusi uz Hermani
Kārļa d. Kampe, ka_ bUnkccesionaru,
kurš viņu ir atkal cedējis bianko;

3) par 15,000 r. apstiprinātas 1912. g.
4. jūlijā zem Nš 2051, uz ta paša neku-
stama īpašuma, izd. no Ādolfa Ādolfa d.
Hein par labu Eduardam Johana d.
Kilstropan, kura ir cedēta blanko, — it
pilnīgi samaksājis, bet šīs augšā mirt
obligācijas nevar tikt izsniegtas parād-
niekam dēļ dzēšanas zemes grāmatās,
tamdēļ ka ir gājušas zudumā.

Tāpēc apgabaltiesas 3. civilnodaļa uz
aicina visas personas, kūjām būtu tie
sības uz augša minētām obligācijām
pieteikties tiesā viena mēneša
laikā, skaitot no dienas, kad šis slu-
dinājums iespiests .Valdības Vēstnesī",
nn aizrāda, ka ja šīs personas
noteiktā laikā nepieteiksies, obligācijas
atzīs par iznīcinātām un lūdzējam dos
tiesību prasīt parāda dzēšanu zeme»
grāmatā.

Rīgā, 28. decembrī 1922. g. Nš 2599
Priekšsēd. *v. V e i d n e r s.

Sekretārs A. Kalve

Jelgavas apgabala tiesa
uz civ. ties. iik. 1967., 2011.—2)14, 2079.
un vietējo privāttiesību lik. 2451. p.p.
pamata, uzaicina visas personas, kurām
būtu^ kādas ierunas pret 6. jūnijā 1922 g,
Elkšņu pagasiā mirušā Andreja Jāņa d
Dābola 17. jūlijā 1920. g, māju kārtībā
sastādīto testamentu, jeb kuras velētos
pieteikt savas tiesības uz minēto
Andreja Dābola mantojumu kā manti-
nieki, legatari, fideikomisari, kreditori
u. 1.1., pieteikt savas ierunas un tiesības
šai tiesai sešu mēnešu laika, sk-itot no
sludinājuma iespiešanas dienas ,Valdībās
Vēstnesī".

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

Jelgavā, 28. dec. 1922. g. L. Ne 1002/22
Priekšsēdētāja v. R. M ti 11 e r s.

Sekretārs Zandersons.

Liepājas apgabaltiesa
saskaņā ar savu lēmumu 1922. g.
18. decembrī uz Donas zemes bankas
aizgādņu lūgumu, uz civ. proc. lik.
2083. un 2084. p. un 18. marta
1920. gada lik. pamata uzaicina obligā-
cijas turētāju, kura izdota par 4800 rbļ.
uz Donas zemes bankas vārda, un 16. spr.
1914. g„ nostiprināta uz Grietai Jāņa m.
Zimberg piederošas nekustamas mantas
Kuldīgas apr. un pagastā_ .Remez Ne !•
māju zem krep. Ne2947, mēneša laikā .skai-
tot no sludinājuma iespiešanas dienas,
ierasties tiesā, līdzņemot minēto obli-
gāciju.

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

Liepājā.23. dec. 1922. g. Nsl057/22
Priekšsēdētājab. V. Bienenštams.

_ Sekretārs A. Kasperovičs.

Liepājas 2. iet. mlsrtieuiesls
pamatodamies uz krim. proc. lik. 59,
847.—851. p. p. saskaņā ar saviem lē-
mumiem meklē apvainotos uz soda lik.
581. p. 1. d. Elizabeti Jāņa m. Dobei,
19 g. vecu; 616. p. 2. d. Jāni Māttiņa
d. Birkanu , 34 g_ vecu;_ 591. p. 1. d.
1. p. Juri Jāņa deiu Lejeju, 39 g. vecu-
616 p. 1. d. 2. p Pēteri Miķeļa d!
Gravu, 50 g. vecu; 581. p. 1. d. Au-
gustu Junnonenu, Somijas pavalstnieku-
581. p, 1. d. Frici Vilhelma d. Kloķu, 27 g!
v.; 581 p l.d Līnu Judeļa m. Levenštein
26 g. vecu; 230. p. Indriķi Andreja d'
Vecvagaru, 19 g. v; 230. p. Jāni J:ņad. Vizuli, 32 g. v.; 469. p. 1. p. ZfmiJāņa d. Zilbertu, 22 g. vecu; 269. p
Jāzepu Isera d. Jungmani, 38 g. vecu-
273, p. Annu Kārļa m. Kulpe; 276. p '
Zen<ju Jāņa m. Krauklis, 13 g. vecu-
184. p. Hermani Paulu Otto d. Franci '26 g. v.; 184. p. Pēteri Kārļa d. Celi
leti, 25 g. v.; 184. p. Nikolaju Aleksan-
dra d. Lastingu, 27 g. vecu; 528. p.Vilmu Anša m. Ozoliņ, 22 g. vecu-528. p Hermini Bernharda m. Vallen-
stem; 528. p. Magrietu Ernesta m. Ko-pinnu, 27 g. v.; 528. p. Luizi Kriša mJensen, 23 g. vecu.

Katram, kam zināma augšminēto ap-
vainoto dzīves vieta, jeb kur atrodas
viņiem piederoša manta, jāziņo bezkavēšanās man vai tuvākai policijas ie-stādei.

Liepājā, 16. decembri 1922. g. Nš 1
Miertiesnesis (paraksts).

Kapiņu pag. va'de izsludina par no-

zaudie iem tn nederīgiem sekošus do-
kumentus: 1) Latvijas pasi, izd no Ka-
piņu pag valdes 18. augusta 1921. g.
zem Ne 1884, uz Amrozija Ignata d.
Mati sāna vārda; 2) Latvijas pasi,
izd. no Kapiņu pr-g. valdes 21. apriti
1921. g., zem Ne 1387, uz Domenika
Aidrēja d. L i v d s n a vārda; 3) zirga
pasi, izd. no Kfpinu v.-.g. valdes i. dec
1921. g., zitn Ne 19S5, uz Jāņa Luk-
j a n o v i č a vārda ; 4) z rgu pasi, izd.
no Kapiņu pag. va'des 26. septembrī
1920. g, zem Ns 969, uz Gabrieļa
Daukste vārda un 5) zirga pasi, izd.
no Kapiņu pag. vddes, Me nezināms, uz
Aleksandra Roaianovska vārda.

Ķoņu pag. valde, Valmieras apriņķī
izsluaina par nederigu, kā nozaudētu,
atvaļināšanas biļeti, izdotu 26. februārī
1921. g., zem Ne 1696, no_ 4. Valmieras
kājnieku pulka līdz turpmākam rīkoju-
mam atvaļinātam minētā pulka saim-
niecības rotas kareivim Ādamam Jāņa d.
Vītolam. _______

Vtntspls pilsētas policijas II. iec.
priekšnieks izsludina par nederīgu, ka
nozaudētu Latvijas iekšzemes pasi, izdotu
no Ventspils polcijas preftkta zem
Ne 825, uz ZIekaspag., Ventspils opr.
pilsoņa Vilhelma Kārļad. Andersona
vārda. 3086

Ventspils pilsētas policijas II. iec_
priekšnieks izsludina par nederīgu, kā
nozaudētu Latvijas iekšzemes pasi, iz-
dotu no Ventspils policijas prefekta
1920. g., zem Ne 6344, uz Ventspils
pilsones Linas Ulricha m. Jurberg v.

Rīgas jūrmalas policijas priekšn eks
izsludina par nederigu, nozaudētu iz-
rakstu, izdotu 22. aprīli 1920. g. no Ufas
pilsētas laulības lietu pārziņa zem Ne4238,
pēc kūja pilsonis Andrejs Juja d. Ma-
gone, dzm 22./10. aug. 1896. g.,
laulāts 22. apr. 1920. g. ar Mariju Ma-
tildu Ernesta m. Bediij, dzim. 15./3. sept.
189'. g.

Rīgas jūrmalas policijas priekšnieks
izsludina par nederīgu nozaudētu iekš-
zemes Latvijas pasi Izd. Dubultos, zem
Ne 1270 uz Jāņa Jura d. Zutte vārda.

Preiļu pag valde, Daugavpils apr. iz-
sludina par nederīgiem, kā nozaudētus
sekošus dokumentu?: 1) iekšzemes pasi,
izdotu no šīs valdes 29. jūlijā 1921. g„
zem Nš 2588, uz Ontona Jezupa* d.
Puncuia vārda; 2) Iekšzemes pasi,
izdotu no 3. iec. Daugavpils apr. poli-
cijas priekšnieka 28 augustā 1920. g.,
zem Ne 337, uz Girša Dāvida d. C e -
mela vārda; 3) zirgu pasi, izdcitu no
šīs pag. valdes. 1920. g., zem Ne 762,
uz Jepifana Lebedeva vārda.

Ilūkstes apriņķa pr-ka I. iec. palīgs
izsludina paf .nederīgu, kā nozaudētu
gada uzturas atļauju, izdotu no iekšlietu
ministrijas 31. augustā 1921. g., Ne 7651,
uz Vasilija J e g o r o v a vārda.

Elejas policijas pr-ks izsludina par ne-
derīgu, 23. maijā 1922. g., no jātnieku
pulka komandiefa izdoto atvaļinājuma
apliecību zem Nš 16, uz pilsoņa Ale-
ksandra Dava d. Vācietis vārdu,
ku fš to pieteicis par nozudušu, 3369

Rīgas jūrmalas policijas priekšnieks iz-
sludina par nederigu nczaudttu iekš-
zemes Latvijas pasi, izd Slokā, zem
Ne 806, uz Alizes Miķeļa m. O z o 1 ?
n i e k vārda. \

Jaunjelgavas apr. pr-ka palīgs 11. iec,
izsludina par nederīgiem sekošus nozau-
dētus dokumentu >: 1) iekšzemes pasi,
izUotu no Jēkabmiestā pils polic. pr-ka
31. maijā 1920. g., zem Ne 1704, uz
Osipa Franča d. Dumbrovskv vārda;
2) iekšzemes pasi, izdotu no Jaunjel-
gavas apriņķa pr-ka palīga II. iec,
25. oktobrī 1921. g„ zem Ne 3627 un
kara k-ausibas apliecibj, izdotu no Jaun-
jeigavas-llukstes kara apriņķa pr-ks
2. oktobri 1921. g., zem Ne 104/M, uz
Pētera Pāvila d. Meškov vārda. 10946

Jaunjelgavas apr. pr-ka palīgs II. iec,
tola ;ina por nederīgiem sekošas nozau-
dētus dokumentus: Lietavas sūtņa Lat-
vijā izdotu nacionālo pasi, zem Ne o3?0
20. jūlijā 1922. g. un gada uzturas ap-liecību, izdotu no iekšlietu ministrijas
administratīvā d-t», zem Ne F2672, uz
Lietavas pavalstnieka Longina Jāna d
K u b i I i s vātda.

Jaunjelgavas apr. pr-ka palīgs II. iec,
izsludina par nederīgu nozaudētu zirga
pasi, izdotu no Elkšņu pag. valdes zemNe 139, uz Jāņa _ B o r t n i k o v vārda
kura pie zirga pārdošanas pārrakstīta uz'
Jāņa Mūrnieka vārda.

Jaunjelgavas apr. pr-ka palīgs II. iec
izsludina par nederigu, kā n; zaudētuiekšzemes pasi, izdotu no Ekengrāves
pag valdes 4. decembrī 1922. g., zemNe 3o8, uz Jāņa Jaņ , d. Pelčer vaida.

Daugavpils apr., Aglones iec.
polic. pr ks

izsludina par nederīgu Latv. iekšzemes
pasi zem Nš 10230, izd. pils. Vasilijam
Spindona d. Uludarovam no Rēzeknes
?§9 i t' '"l?-t. pr-ka 15- martā
lUn g- u? kufa ulu<larovam nozagta
1922. g. 1 nov. Somnsersetas tirgūkopa ar kabaks grāmatiņu. 4379

L.ellugažu pag. valde, Valkas apriņķī,izskdma par nederīgām, kā pieteiktaspar nozudušam sekošas iekšzemes pases,izdotasno Ērģemes p:gasta valdes:11 15. oktobrī 1920. g. Zem J* 498
"9MTwP!?,S;'vārda;2) 15. oktoan 1920, g. zem N> 499uz Emilija. Pētera m. LaVsonvārda

Daugavpils prefektūraizsludina par nederīgu (-Utvi
Ne 40i, izd no Daugavpils Dj J*
valdes uz Musjas Ciser vārda i*
pieteikta par nozaudēju. ' H"Ventspils pils. PolK-kT
izsludina par nederīgu, kā r10za„„-,
Latv. ieksz. pas*, izd. no W^polic. prefekta zem Nš 2190, iu nu*
pils. Izaka Jēkaba d. Veinb er? v ^

"lišivpils prefēStafi '
izsludina par nederīgu Latvji»* .Ns 40966, izdotu no Liepājas' rl^prefekta uz Friča Friča d hI,^
vārda, kura pieteikta par nozagsi,,n

"'Daugavpils prēfik^
izšūdina par nederīgu atvaļināto!,apliec, zem Ns 2&b, izd. no 4^sargu pulka 1. marti 1U21. o. „. ffi
Friča d. Hellmut vārda, kufa 13
p-.r nozaudētu. ' mu

^

Baldones pag
^

valde izsludina par
nederigu nozaudēto Latvijas pasi uz

Leopolda Pētera d. Auniņa v. izdota no

šīs valdes 14. janv. 1922. g.zsm NeJOgg

Preiļu pag. valde ar šo izsludina
par nederīgu, kā nezaudētu, iekšz mes
pasi. izdotu no šīs pag. valdes 28. sept.
1921. g. zem Ne 3479 uz Aļoza Jakuba
d. Pastora vārds. 4254

Preiļu pag. valde aršo izsludina par
nederīgiem, kā nozaudētus sekošus do-

kumentus: 1) iekšzemes pasi, izd. no Šīs
pag. vaidēs 5. marta 1921. g. zem
Ne 197i uz Izidara Jura d. Muižnika v.;
2) zirgu pasi, izd. no šīs pag. valdes
1920. g. zem Ne 437 uz Ignata Trifo-

nova vārda. 4255

Velsmaņu pag. valde, Cēsu apr.,
izsludina par nederīgiem sekošus no-
zaudētus dokumentus: 1) iekšzemes pasi,
izd. no šīs 1 ag. valdes 14. febr. 1920. g.
zem Nš 16 uz Marijas Jēkaba m. Slisdes
vārda; 2) zirga pasi, izd. no šīs psg
valdes ļj3. jun. 1920. g. zem Ne 252
uz Eduarda Mauriņa vārda, un 3) zirga
pasi, izd. no šīs pag. vddes 28. febr.
1920. g. zem Ne 133 uz Andreja

Spārna vārda. 576

Priekuļu pag- valde, Cēsu apriņķī,
izsludina par nederīgu zirga pasi, izd.
no Priekuļu pag. izpildu komitvjas
1920. g. 27. janv. zem Nš 267 uz Msr-

čum Melgailam piederīgu ķēvi. I4»5

Posines pag. valde, Ludzas apr.,
izsludina par nederīgiem sekošus doku-
mentus kā nozaudētus: 1) zirga pasi,
izd. no Posines pag. valdes 3. febr.
1921. g. Nš 313 uz Mīchaila Alek smdrā
d. Baranovska v.; ?) divi zirga pases,
izd. no Posines pag. valdes I. febr
1921. g. zem Ne 285 un 1. febr. 192! g.
zem Ne 286 uz Ignata Nikolaja d. Miļčan
v. un 3) Latvijas iekšz. pasi, izd. no šās
pašas valdes 8. jun. 1921. g. zem
Ne 1222 uz Nikolaja Aleksandra d.
Baranovska v. 2202

Preiļu pag. valde ar šo izsludina
par nederīgiem, kā nezaudētus, sekošus
dokumentus; l) iekšzemes pasi, izdotu
no šīs pag. valdes 6. oktobrī 1920. g.
zem Ne 624 uz Bartuļa Stopona d. Elsta
vārda; 2) iekšzemes pasi, izdotu no šīs
pag, valdes 2. juli .ā 1922. g. zem
Ne 6499 uz Domucelas Pitera m. Elst
vārda: 3) zirga pasi, izd. no Šīs pag.
valdes zem Ne 184 uz Bartuļa Stopona
d. Elsta vārda; 4) zirga pasi, izd, no
šīs pag. valdes zem Nš 1370 uz Alek-
seja Elsta vārda; 5) atvaļinājuma aplie-
cību, izd. no Daug. kara apr. pr-ka
10. janv. 1922. g. zem Ne 9043 uz Jāņa
Andreja d. Litavnika vārd..; 6) zirga
pasi, izd. no šīs pag. valdes zem
Nš 622 uz Paula Gribonika vārda,
7) iekšzemes pasi. izd. no šīs pag.
valdes 17. iebr. 1922. g. zem Ne 4949
uz Paula Oduma d. Gribonika vārda;
un 8) zirga pasi, izd. no šīs pag. valdes
zem Ne 195 uz Antona Kirilova v.

NFārandes pag. valde izsludina
par nederigu nozaudētu kej:a klausībss
apliecību Ne 1812, i'2d. no 12, Bauskas
kājn. pulka komandieja 12. ktī. 1922. g.
uz Anša Friča d. Kaspara v. 2006

Nīgrandes pag. valde izsludina par
nederigu nozaudētu Latvijas pasi Ne 1133,
izd. no šīspag. valdes 4. jun. 1921. g.
uz Jāņa Kārļa d. Rozenb.acha v. 2006

Nīgrandes pag. valde izsludina pa
nederīgu nozaudēta Latvijas pasi Nš 1035,
izd. no šīs pag. valdes 23. sept. 1920. g
uz Linas Ķarļa m. Zveja v. 2006

Velsmaņu pag. valde, Cēsu apr,,
Izsludina par nederigu, kā nozaudētu
Latvijas iekšzemes pasi, izd. no Prieku u
pag. valdes 12. apr. 1921. g. zemNe 1084, uz Eduarda Mārča d. Klēgera
vārdu. 602

Viļķenes pag. valde, Valmieras apr.ar so izsludina par nederīgu , kā nozau-dētu, Latvijas iekšzemes pasi, izd. no
ff £- va£,,' ,P1920- g. zemNe 371, uz Miķeļa Jua d. Auziņa v.

Šķibes pag. valde izsludina par
nederīgu, kā nozaudētu, zirga pasi, izd.no Zaļenieku pag. valdes 9, jm. 1920 gzem Ne 360 uz Nagliņa Alberta Pēt 'efadēla vārda. ļ^ļ '

Vl|akas pag. valde izsludina p«nederīgu nozaudēto atvaļinājuma apliec'izdotu no Latgales artilērijas pulka
20. marta 1922. g. zem Ne 11837 uzriromana Donata Staņislava d. 3530

Siljaņu pagasta valde ar šo izgludinapar nederīgu, ka pieteiktu par nozaudētuzirga pasi, izdotu no Vidsmuižas paKvaldes 15. maijā 1921. g. zem Nš 89 užStaņislava A n s p 0k a vārda , kura pēczirga pārdošanas pārgājuse JakovaKovaļenka Īpašumā.
Bases pag. valde ar šo izsludina nar

nederīgiem, kā nozudušus sekošus do-kumentus uz Pētera Jāņa d. P r i e d o 1«
yf..J) , Latvijas iekšzemes pasig-m» 1921. g, zem Ne 623 u ™
2) zirga pasi 23. tebruarī 1922. g., zem

Kaa samniec. darba bataljona
. komandieris
izsludina par nederīgam, kā nozaudēta sviņam uzticēta bataljona kaprāļa AJeklsandra Lazdiņa apliecības; ' K

1) personas apl.ecību Ne 40, izdotu
"922!VdeHgUma tem'31 dec

2) apliecību par aizmugures instruk.toru rotas karsa beigšanu ^ 2487 "
za

kolondie/a "° 6 ' Ri8M kāj " Pulka

Ērberģes psg valde izsludina par ne-

derīgiem sekos s dokumentus uz Jāņa
Jāņa d. Kūdu ja vārda, kuri' pi teikti
par nrzaudētiem: 1) Latvijas iekšzemes
pasi, izdotu no šīs valdes d0 jult)a

1921 g, zem Nš 789 un 2) zirgu pasi,
izdotu no šis valdes 8. junij ? . 1921. g.
zem Ne 321. .

Ērberģes png valde izs'udiua par ne-
derigu nozaudētu iekšzemes pasi zem
Ne 760 izdotu n > Ērberģes pag. valdes
13. jūlijā 1921. g. uz Jura Jāņa d. Ma-
c i ņ a vārda.

Stienes pag. valda izsludma pat
nederīgu, kā nozaudētu, zirga pasi Ne32,
izd. 1920. g. no šis pag. valdes uz Jāņa
Timermana vārdu. 879

Līves pasasta valde izsludina pat no-
udušu zirga pasi, izdotu no Kroņa-

viteavas pag. valdes zem Ns 100 uz
Vilim Miķelsonam piederīgu zirgu,
skaitīt par ned rīgu. '

Jaunpiebalgas f&%. valde izsludina pat
nozaudētu un nederigu ka[a klausības
apliecību, izdotu no "2. Ventspils kāj-
nieku pulka komandiera 7. apriļa 1921. g
zem Ne 5230 uz Augusta Jāņa d. I e -
viņa v.'.ria.

Vilces pagasta va de 'izsludina par ne-
derīgu, kā nozaudētu pasi uz Mildas
Jāņa m. Bušman vardv izdotu uo
Vilces pag. valdes 8. novembrī 1922. g.
zem Ns 1143.

Nozaudēto kara klausības Izpildīšanas
apliecības norakstu zem Nš 65, ndotu
no 4. Valmieras k. p. komandiera
15, martā 1919. g. uz kar. Pētera Jāņa
d. Krasovskij vaida, skaitīt par ne-
derīgie Ne 29818

Olaines pag. valde izsludina par ne-
derigu, kā nozaudētu beztermiņa pasi,
izdotu no Olaines pagasta izpildu komi-
tejas. 1920. g. 11. martā zem Ne 276
uz Annas Jāņa m. Ķilkevic vārda.

Nozaudēta un skaitās par nederigu
zirga pase, izdotu no Vecmuižas pag'sta
valdes 10. maijā 1920. g. zem Ne 30 uz
iņa Purvina vārda. Ne 1281

Rozentova? pag. valde izsl.dina par
nederīgu, kā nozaudētu apliecību par
nederību kāja dienestam, izdotu no
10. Aizputes kājn pulka komandiera
17. janvāri 1921.' g. zem Nš 824 uz kar
,'oņa Miķeļa d, Stroda vārda,

Rozeniovs pag. va'de izsludina pat
nederīgu, kā nozatdē'u Latvijas iekfz
pasi, iz.-otu no šīs pag, valdes 8. maiiā
1922. g zem Ne 918 uz pilsoņa Domi-
uika Antona d. Klovža vārda.

rozentovas pag. valde izsludi 'a par
neder gu, kā nezaudētu zi,<a pasi, iz-
dotu no Prodes pag. valdes z-m Ne 157
uz Miķeļa Cunska vārda, ku[a p se
pie zirga pārdošanas attiecas uz Rozen-
tovas pag. pilsoni Antonu Jezupa d.
S v i k šu.

Ro^enicas pag. valde izsludina par
nederigu, kā nozaudētu zirga pasi, izdotu
no šis pagasta valdes 1920. g. zem
Nš 746 uz pilsoņa Audciva Romuļa
vātda.

Viļakas _pag. vskie Izsludina par ne-
derīgu, ka nozaudētu zirga pasi zem
Ne 947, izdotu no Viļakas pag. valdes
10. jūnijā 1920, g. Uz Jezupa Meikuia
d. Kokoreviča vārda.

Kuldīgas pag. valde izsludina par
nederigu, ka sadegušu, pasi izd. no
Kuldigas pag. izpildu komitejas 1920. g.
1. decembri zem Ns 754, uz Kātļa Ru-
do:h Jāņa d. Feldmaņa v. 2096

Koku pag. valde izsludina par nede-ngu pazaudēto Latv. pssi, izd. no Rīgas
7. pol. iez, pr-ka 1920. g.zem Ns 115015,
uz Annas Pētera m. Teter v. 1886

? Dstoes pag. valde, Ilūkstes apr., arso izsludina par nederigu iekšz. pasi,
izd. no sīs pag. valdes 1921. g. 24 jan-vāri zem Nš 553, uz Jāna Vincenta d
Krievsna v. jjgg

Mlchalovas pag. valde, Ludzas aprIzsiudina par pazaudētiem un tamdēļ
nederīgiem, sekošus no viņas izdotusdofiumentus:

1) nac. pasi 1920. g. 21. febr. zem
Nš 926 un zirga pasi izd. 1920. g. 7 de-
ni-T a [n™,,.1 * . 1040' uz Nikol «ia Da-ņiia d. Vladimirova v.;

2) nac pasi izd. 1920. g. 28. maiiā

Babris'™ ^ Berna"la

3) zirga pasi izd. 1921. g. ig, febrzem N» 1504, uz Rozālijas Buļinskajaš

unlf
lauS

ī-? P<:ību, izdotu no

* m»« l" k xLn- pulka k"fa 1922. g.
Sdīīu Jf% * J072' uz atvaļināta

ia„dSdzlidSvkafeiVia Jāņa Alek "

!IS-a?--- ,
"

te y
ja m- ^- dz - B»rke

derie!™PaS i; ?* i2sIudi ™ Par ne-
ļļeng

em sekošus nozaudētus Vu-

vārda
USdifR^UZ °««J«LeIpnrt

Ne 206- °Pagl valdes zem
2) apliecību, izd. 1920 a i* 1 uj-

mmm

MtrM^^ĪĪAM^izsludma par nederīgu, kā nozauL,Latv. iekšz. pasi, izdotu no VenS
apr. pr-!ra palīga 1. iec. Zem j*Suz Oito Andreja d. Salmiņa vārdā

MspilnSlit pol I. iijiijT
izsludina par nederīgu, kā aaum,Latv. ieksz. pasi, izd. no Pj|te2
polic. pr-ka zem Ne 416, uz HeiS
Lizetes Otto m. Mūrniek vārda.

«pils apfi?}iļ^iļļ
izsludina par nederīgu nozaudētu L»|Viekšz. pasi, izd. no vīna 13. mil
1920. g. zem Ns 202 uz" Kriša Egvārda. &Kt

Madlienas iec. poSSeilīrpff
Rīgas apr., izsludina par nederīgu t;
nozaudēta, Lēdmanes pag kultūru
biedrības .Ausma- ziedo;umu vākšanai
"stl H * 5- 685

Madlienas iecirkņa policijas prīi
Rīgas apr., izsludina par nedeiim
kā nozaudētu Latvijas iekšzemes pasi 'izd. 2, janv. 1920. g. zem Ns 39, no
Kastranes pag. valdes uz Jāņa Jura iM'zons vārda gggj

Veofsplls āpliWiiili
izsmdina par nederīgu, kā nozaudētu.
Lstv. iekšz. pasi izd. no viņa 12. marli
1922. _g. zem Ne 123 uz Matildes Jēkab-
son vārda.

Golsovskas pas. valde izsludina
par nederīgiem sekošus nozaudētus do-
kumentus uz Otto O to d. Ceriņa v.:

1) kajaklaus. apliec, izd. 1922. g. 15,
j-mvarī zem Ne 1592;

2) Latv. iekšz. pasi, izd. 1922. g, 28,
martā zem Ns 1865;

3) zirga pasi, izd. 1922. g.30. augustā
zem Ne 621.

Siaiiss pag valde izsludina pat no-
zaudētu zirga pasi, izd. no šīs pagasta
valdes 1922. g. 6. martā zem ». 11,»
Friča Jāzepa d Cālit v.

Dauguļu pag. v»lds izsludina pat
nederīgu nozaudēto atvaļinājuma aplie-
cību zem Ms 2384, izd no Vidzemes-
Latgales gūstekņu nometnes pr ka 112
Jāņa Pčtefa d. Vintera v. 1480

Vidrišu pag. valde izsludina pat ne-
derīgu zirga pasi, izd. no šīs pas». vai-
des 1920. g, 9. janvārī zem Ne 17, «2
Mārtiņa Miķeļa .d. Purgaiļa v„ kura pie-
teikta par pazaudētu. l8ž7

Liezeres pag. valde, Cēsu apr., iz-
sludina par nederigu 1920. g. 2. martā
zem Ne 457, no šīs pag. valdes izdoti
iekšzemes pasi uz Jēkaba Jāņa d. Sal-
miņa vārda, kura pieteikta par pazau-
dētu

^
1467

Vecgulbenes miesta valde, Valkas
apr., izsludina par nederigu kajaklaus.
apliecību, izd. no Valkas kara apriņķa
pr-ka 1922. g. 1. aprīlī zem Nē 19, i»
Aleksandra Jēkaba d. Ezeriņa v. _ J877

Bornsmindes pag. valde atsauc
savu sludinājumu, ievietotu .Valdības
Vēstn.' 1922. g. 262. num.. attiecībā ui
Jāņa Abaca Latv. pases zem Ke Wu
nozaudēšanu, jo min. pase atra-ta.

BSriss pag. valde izsludina par nc>
dengu vācu okupācijas laika izd. pa»
zem Ne 29127, uz Anetes Graud šņ v,,
kura nozaidēta. _____

!—-
Skrudallnas pag. valde izsludina

oar nozaudētu un tamdēļ nederigu Ste-
pana Semjona d. Zuboviča Latv. ieKM-
pafi, izd. no šis pag. valdes 1921- f:«Jūnijā ztm Ne 417.

___
i^

Kazdangas pag. valde ar šo asm-

dina par nederigu, kā nozaudētu, sU
pag. valdss izdoto iekšzemes pasi #ffl
Ne 1379, uz Zelmas Lūcijas KarUn*
Ģirta m. Meister v. __3;

Valtenberģu pagasta valde izsludina
par nederigu, ka nozaudētu Latv. PJ"'
^ 1019, izdotu no šā» pagasta valdes
18. maijā 1920, g. uz Annas Jēkaba m
Udris vārda, —

LIndes pag. valde izsit dina par »J
derīgu Latv. iekšz. pasi zem Ne ļ™
izd. 1920. g. 26 martā no Cesvaine»
pag. valdes uz Lības Jāņa m. Oga y
ka pieteiktu par nozudušu. ļ°2i

Lutriņu pag valde, Kuldīgas aP["
ar šo izsludina par nederīgu,kānozadētu, Latv. Iekšz. pasi, izd. no šis m
valdes 1921. g. 2. febr. z«mM>2**uz Kārļa Pētera d. Dēzas v,
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