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1923.
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jflKS£l ^^^i
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Atvērt» ao palkatea 9—i

Maksātajiem

aijā.

svētku dienas

Kantoris

Redakcija:

Rīgā, pilī M 2.
—

»

laikraksts

un

par

1661. Jēriņ, Marija
Andreja m. —
Rīgas pilsētas 3. iecirkņa miertiesneša

zinu

Beidzama

laika novērots, ka dažas iestādes un amata personas un privātie,
savus maksājumus Valsts tipogrāfijai, iesūta nevis naudu, bet dažādas
markas, it sevišķi zīmogu markas, kuras tipogrāfija nevar izlietot.
Ar šo tiek ziņots, ka uz priekšu tipogrāfija nekādus maksājumus
markās
nepieņems, bet sutīs pēdējas atpakaļ visos gadījumos, neizpildot maksātāja pasūtījumus.

izdarot

Saeima.
Sēde 8.

maijā,

Sēdi atklāj priekšsēdētājs F. V e s m a ? s ka
«lkstea 5.10.
Ienācis ministru prezidenta raksts, karā
dot
atļauju
saukt pie
idz Saeima,

Bruno
Kalniņu,
Ietas atbildības
Eliasu
un
Antonu
(ristapu
Sīs lietas nodod Saeimas
elkmi.
jcekļa lietu izmeklēšanas komisijai.
komisijas
priekšsēdētājs
> Juridiskās
.Sīmanis ziņo, ka telpu īres likuma
ietā no juridiskās komisijas locekļiem
eviens aeuzņemoties izstrādāt noteikto
riju nedēļu laikā referātu, kā to Saeima

vienreiz mēnesī un ne vēlāk kā
5 dienu laikā pēc šo rēķinu piesūtīšanas.
Sacīta maksāšanas termiņa neieturēšanas
gadījumā telegramu turpmāku pieņemšanu uz parada pārtrauc un nenomaksāto
sumu piedzen likumīgā ceļā.
vešanu par uz parāda
Par _ norēķinu
nodotam telegramām ņem 1% no katra

rēķina

kopsumas.

Pasta

un telegrāfa

virsvaldes

Sludinājumu maksa:
tiesa stsdinājunii līdz 30 vien3 Ist. 60 šaut.
sleftgesi rindiņām
12 .
pai katni tālāku rindiņu
. . — .
b) ritam Iestādēm nn amata pertonāa pai katru vienslejīgu
16 .
rindiņa
— .
e) privātiem par katru vienslejigu
20 .
rindiņa
— .
a)

1640. Kātkliņš, Kārlis Kārļa d. —
Rīgas 2. iec. polic pr ka
1923. gada
11. aprija raksts te 2217. — 7055/23.
1641. Leimans, Dāvis Mārča d. —
Rīgas pilsētas 3 iec. izmeklēšanas tiesneša 1923 g. 10. aprija raksts N° 1059. —
3611/22.
1642. Mazkainiņš, Jaais Mārtiņa d. —
Jaunjelgavas apr. pr ka 1923. g. 9. apriļa
raksts Nš 67. — 6704/22.
1643. Meijer, Līze Otto m. — Aiz-

1923. g.

17. marta

raksts

7* 940. —

2538/21.
1662. Jagunovs, Jānis Michaila d. —
Rīgas pilsētas 3. iec. miertiesneša 1923."g.
17. marta raksts te 288 20. — 2372 21.
Jāņa m. —
1663. Kamberg, Minna
Rīgas pilsētas 3. iec. miertiesneša 1923.
g. 17. marta raksts te 940. — 2560/21.
1664. Laumans, Viktors Aleksandra

d. — Jelgavas apr.

miertiesneša

1923. g.

22. marta raksts te 1080. — 1453/21.
1665. Lapkovskis. Boļeslavs Oripa d.

— Rīgas prefektūras
raksts

1923. g.

17. marta

te 425. — 2740/21.

1666.

Linkovs, Nikolajs Grigora d.—

Rīgas polic.

marta raksts

8. iec. pr-ka

1923. g. 19.

te 6279. — 2741/21.

1867. Morozs, Abe Movša d. — Rīgas
2. iec. pal.
1923. g. kriminālpolicijas pr-ka 1923. g. 19. marta
27. marta rsksts te 258. — 7057/23.
raksts te 6491/R. — 7016/23.
ttvā 27. aprija sēdē šai komisijai uzde1644. Memmens, Jēkabs Jēkaba d —
1668. Meijer, Anna Kārļa m. — Rīgas
osi. Viņš tādēļ liek Saeimai priekšā
Valmieras apr. 1. iec. izmekl- tiesneša pilsētas 3. iec. izmeklēšanas tiesneša
ajkosu lēmumu: «Atjaunojot savu š. g.
1923. g
12. apriļa raksts J* 1194. — 1923. g.
13. marta raksts
te 9!5 —
uzdod
juridiskai
24. aprija lēmumu,
2438/21.
7129/23.
komisijai likumprojektu
par
telpu iri
1669. Maizīts, Jānis Kārļa d. — Rīgas
Latvijas konsulāta Amsterdamā
1645. Nefedovs, Aleksandrs Alekseja
psprie:t pirmā kārtā un steidzami".
d. — Ludzas apr. pr-ka 1923. g. 7. apr. kriminālpolicijas pr-ka
1923. g. 6. apr.
jauna adrese:
raksts te 7089/R. — 7414/23.
$o lēmumu Saeima ar balsu vairākumu N. Z. Voorburgwal te 156, Amsterdam. raksts te 32145. — 6488/22.
Antoniņa
1646 Nošickis (Novickis),
jenem.
1670. Priede, Kārlis Kriša d. — Rīgas
Telegramu adrese:
.Letlands Consul". Franciskas d. — Iekšlietu min. ķaragūst.
8. iec miertiesneša 1923. g. 19. marta
Turpinās debates jautājumā
par
un bēgļu atsvab, kam. 1923. g. 9. apr. raksts Mš 5. — 7025 23.
.maija
notikumiem.
Mācības mākslas akadēmijā
raksts te 405 — 7372/23.
1671. Reinvalds, Edgars Artura d. —
P. Gai 1Its nobeidz savu iepriekšējā
1647. Pontags, Jnljens Nikolaja d. — Rīgas
beigsies:
klasēs
—
18.
maijā,
meistar2. iec miertiesneša
1923. g.
Mē iesākto rnnu.
Izsakās
ari vēl Fr.
Karatiesas
priekšsēd. 1923. g. 10. apriļa
23. marta raksts te 47. — 7190,23.
darbnicās — 31. maijā. Ziniskos priekšļīrssuBs
šaī lietā.

galvenais direktora E d. Kadiķis.
Eksploatacijas direktora V. K r ū m i ņ š

putes apr.

pr-ka

mmt lesf&žn pBzUalaifll.

Trešā

lasījuma

vienbalsīgi

pieņem

1918, g. 5. decembra
Pārgrozījumu
«gaidu noteikumos par iekšējās apsardbas organizēšanu".
Tājāk pieņem vienbalsīgi trešā lasījumā
iPārgrozījamus un papildinājumus likumā
*r čeku".
Steidzamības kārtā pieņem .Likumu
ar 1919. gada
16. jūlija likuma kārba valdības 1922. gada 12. janvāri izota papildinājuma

atcelšanu

pie notei-

rum/ em par pilsētu
ienākumiem, izdētiem,
budžetiem
nu
pārskatiem

"- panta".

24. raksts Ks 522. — 6709/22.
1672. Sunits, Ernests Jāsa d. — Rīgas
1648. Roze, Alma Alekaudra
m. — kriminālpolicijas
priekšnieka
1923. g.
1923 g. 26. marta 22. marta raksts Na 6491/R.
notiks 27. Liepājas prefekta
Uzņemšanas pārbaudījumi
— 6011/22.
rasšts te 1035/11 — 7141/23.
augustā, lūgumrakstus pieņems sākot ar
1673. Šidlo, Vulfs. — Rīgas krimināl1649 Ramanas, alias Ramonis. MārMācību sā1. jūliju līdz 20. augustam.
policijas
priekšnieka
1923. g. 19. marta
tiņš Mārtiņa d. — Rīgas
apr.
2. iec
kums š. g. 1. septembri.
raksts te 6491/R. — 1596/21izmekl tiesn. 1923 g. 10. apriļa raksts
Kanclejas pārvaldnieks
*
te 819. — 67S2./22.
Rīgā, 1923. g. 30. aprilī. te 20770.
A. Sprukovskis.
1650. Sīmanis, Vilis Jēkaba d. —
metos

pārbaudījumus

noturēs

no

līdz 26. maijam.

Personu saraksts, kuru meklēšana
Izbeigta, Nr. 38.

1627.

Andersons, Jānis Indriķa

Meklēšana

izheigta

ar

d. —
Jelgavas apgt.

1923. g. 9. apr. rakstu
kriminalnodaļas
jsr» 9672. — Meklējamo personu saraksta

'•«

Otrā lasījumā pieņem « Likumu par
«jļi» sabiedrību vispārējo kārtējo sa*
«ica sasaukšanu piespiedu kārtā", trešo kārtas te 6548/23.
1628. Agapovs, Janls. — Ludzas apr.
?sijnma noliekot uz 29. maiju.
pr-ka 1923. g. 7. aprija raksts J* 30758.
Slēgtā sēdē apspriež kara klausi— 6185/22.
likumu.
1629. Bttrmeistars, Andrejs. — Aiz*« slēdz pulksten. 8,35.
putes apr. pr ka 2. iec. pal. 1923. g.
16. marta raksts Ns 217. — 7044/23
Nākošā sēde piektdienpulksten 5
1630. Grislis, Kristaps Friča d. —
1923. g. 27. marta
Jelgavas prefekta
raksts te 181/1, — 7104/23.
Kļūdas pārlabojums.
1631. Grīnbergs, Edgars Jāņa d. —
Uksniā par sanitāro konvenciju ar
Rīgas apgt. 1. pila. lec. izmekl. tiesn.
"*)"ias Sociālistisko Federatīvo
Pa1923. g. 11. apr. raksts Ws 244. — 7329/23.
1» Republiku u. t. t, (.Valdības
d. —
1632. Gentillo, Ignats Ignata
«nesa* š. g. 88. numurā) vācu teksta
1923.
g.
26.
marta
polic.
prefekta
Liepājas
* . paatā c pnnktā
izlaists
pie raksts te 1035/ 11. — 5083/23.
esaD8s
viss pēdējais teikums: .Ueber
?!
1633. Jaeše, Nikolajs Roberta d. —
»tae Falle verpflichten sicli die
Ver1923. g.
priekšsēdētāja
tiesas
«^itaateB einander dem § 5 gemāss Kara
461. — 6864/23.
10.
aprija
raksts
J*
* ^achrichti gen".
1634. Koroļenko (Koroļeaoks), Ser
gejs Jāņa d. — Rēzeknes apr. priekšu.
1923. g. 10. aprija raksta te K. 35/11. —
,

i

.

k adītas rlluiinnl on prosiet

5799/22.

.

. ,

1635. Kalniņš, Pētera. — Jaunjelgavas apr. priekšn. 1923. g. 16. apr. raksts
te 67. — 593/21.

Latgales

apgabaltiesas

1923. g.

11. apriļa

Administratīvā

kriminalnodaļas

raksts

departamenta

direktors J. Ieva.

Ns 6118. —

6723/22.
1651. Stepans,

Iekšējās apsardzības

pārvaldes

Jānis Matveja d —
priekšnieks J. Garoziņš.
priekšn.
1923. g.
9. apr. raksts Ns 67. — 6422/22.
personu saraksts Nr. 100.
1652. Storchs, Teodora Jāņa d. — Meklējamo
tiesneša
7571. Ābols (Āboliņš), Pēteris Dāvā
Rgai 6. iec. izmeklēšanas
1923. g. 14. aprija
raksts te 729. — d., Brantu pag., Cēsu apr. pilsonis. —
7069/23
Cēau apr. 2. iec. izmeklēšanas tiesneša
Jaunjelg tvss

apr.

1653. Tehe (ai. Tahe) Eduards
Matisa d. — Kara
tiesas priekšsēdētaja
1923. g. 10. aprija raksts
JV» 525. —

1923. g. 31. marta raksta Nš 783, apv.
soda lik. 51., 455. un 589. p. p. — Apcietināt, ievietot tuvākā cietumā un pa-

7071/23.
1654. Vorras,

ziņot meklētājam.
7572. Bernšteins,

O'ufs.

—

Liepājas

prefekta
1923. g.
26
marta
raksts
JVs 1035/tI — 884/21.
1655. Verbickis, Aleksandrs Vincenta
d. — Liepājas prefekta 1923. g. 26. marta
raksts te 1035/11. — 911 21.

Rīgā, 1923. g. 28. aprilī.

te 20757.

Administratīvā

38 g. vecs, žīds,

kādu

laiku dzīvojis

maņa

Jankelis

Hirša d.

Jēkabmiesta

pilsonis,

zem Cbaima Kuper-

vārda. — Rīgas

apgabaltiesas

8.

iec izmeklēšanas tiesneša 1923. g. 6. apr.
raksts te 774,

apv.

273. p. — Paziņot
tājam.

sodu

lik. 272. as

dzīves vietu

meklē-

departamenta
7573. Berdičevskis, Boriss Jēkaba d.,
direktors I. Ieva.
pied. pie Charkovas
gub. (pilsētnieks),
Iekšējās apsardzības pārvaldes
dzim. 1883 g. — Rīgas prefekta
š. g.
priekšnieks J. G a r o z i ņ š. 9. febr. raksts te 255, apv. gada uztaras apliecības neizņemšsnā.— Ņemt po-

Personu saraksts, kuru meklēšana
fcbekrta.

Nr.

39.

1656. Adamovičs, Jānis
Ēvalda
d.
Meklēšana izbeigta ar Daugavpils polic
II. iec. priekšnieka 1923. g. 21. febr.
rakstu te 13196.
Meklējamo
personu
sarakstu kārt. te 6896 23.

licijas uzraudzībā
fektam.
7574.

un

paziņot Rīgas pre-

Burmeistars, Miķelis

Bāzes pag. pilsonis,
izdibinātas.

d.,

— 2. Ventspils

kājn.

puika

1922. g. 19. decembj-a raksts
te 6938 — dezertieris.'— Apcietināt un
Rīgā, 1923. g. 4 maijā
Satiksmes mmlstts
1657. Bekers, Pēteris. — Jelgavas nogādāt polkā.
1636. Kraiovskijs, Stepans. — Rēi.Pauluks.
7575. Ernsons, Jukums Kārļa d , Aiz»
1923.
g.
miertiesneša
apgabaltiesas
prokarora 1923. g. 21. marta
zeknes apr. 3. iec.
Rīkojums.
putēs pils. pilsonis, — ārējās
pazīmes
;
785
—
6081/22.
raksts
te
2369.
—
134821.
te
raksts
16 apr.
nav
izdibinātas.
—
Aizputes
apriņķa
—
Augusts
d.
1658.
Eks,
—
Rīgas
no 1922. g.
Indriķa
Matiss Jāņa d.
1637. Klabats,
'-iauv?P***™»*un
priekšnieka
1923. g. 8. apriļa raksts
sūtījamu 3.
pulka
komandiera
9.
iec.
miertiesneša
1923.
g.
16.
pils.
H ie .lafa 8Pēkā esošās pasta 18
kājn.
Jelgavas
te 577/111, dezertiera.
— Apcietināt un
telegramu takses
h^£««enjes
panta
12. apr. raksts N* 287. — marta raksts >* 417, — 6834/23.
1923. g
*W)l
»ekosi:
r
1659. Erzkaln, Zelma Audrēja m. — nosūtīt 3. Jelgavas kājnieka pulkā.
7120/23.
?*__ -_ ?«!
Telegramu pieņemšana uz parāda:
7576. Freibergs, Ladvigs
Jāņa d.,
1638. Kārkliņ. dzim. Rosīs, Luīze. — Rīgas kriminālpolicijas priekšnieka 1923.
pr-ka 1923. g. g. 27. marta raksts te 7089 R. — 7172 23. dzim. 1876. g. 12. martā, Latvijas pilsopolicijas
kriminal
Jelgavas
tt*
telegra{a
sevirsvaldes
Nh 'atf*,
var nosūtīt
1660. Gata, Jēkabs Joske Josaeļa d. nis, pēdējā dzīves vieta Liepājā, Cenkoari rakrts te 54 I. - 7119/23.
ti par^'J" telegramas
Cēsu apr. 2. iec. izmeklēšanas tie*- nes ielā, 4. — Liepājas prefekta 1923. g_ .
Pētera
—
Aleksandrs
1639. Karlovičs,
seša
1923. g. 11. marta raksta i*. 588 — 9. apriļa raksts tej 157 71, apv. patvarīga
Maki,
1923. g.
(<kijiB, lT' Par tādām telegramām jāno- dēls. Kara tiesas priekšsēdētaja
atstāšanā, kā
dzīves vietas
sastāvoša
2423/ 21.
23.
7112
807.
Piesūtītiem rēķiniem ne retāki 14 aprija raksti *
Apstiprinu

komandiera

Jāzepa

ārējās -pszīmes nsv

zem policijas uzraudzības. — Ņemt policijas uzraudzībā
un paziņot dzīves
vietu.
7577. Grauchinr, Augusts, Mēdztiles
pag. lielinieku laika milicis. — R. A. T.
Cēsu apr. 2. iec izmeklēšanas tiesneša
1923. g. 31. marta raksts te 783, apv. sod.
lik. 51., 455. un 589. p. — Apcietināt un
ievietot tuvākā cietumā, paziņojot meklētājam.
7578.

Gindra, Marija Zetes m., dzim.

1923. g. 22. janv. raksts te B. 65218/2883,
dēļ uzturas naudas ig. mk. 3 852 piedzīšanas. — Izpildīt un paziņot.
7590. Maškovskijs, Pēteris, kara gūsteknis, nosūtīts Vidz.-Latg. komend.
rīcībā —viza Ne 2615, 1920. g. 20. sept.,
tuvāku ziņu trūkst. — Ārlietu ministri-

Jevstafjevs, Sergejs

Arvinjano-

vica d., 17 gad. v., vecticībnieks, krievu
tautības, Daugavpils apr., Kapenes pag.
pilsonis, agrākā dzīves vieta ta paša pagasta .Patap" mājās. (Tuvākas ziņas
nav.) — Valkas apr. 4. iec miertiesa.
1923. g. 31. marta raksts Ne 102, apv.
sod. lik. 274. p. — Paziņot dzīves vietu
meklē.ājam.
7580. Jaškuls, Alfons Michaila d.,
dzīves vieta pēdējā laikā, Pustinas pag.,
Pizanu sādžā. — Daugavpils apr. pr-ka
1922. g. 22. dec lētnums _Nš 5324, sodīts
ar 40 latiem, vai 14 dienam aresta pāi
sanitāro noteikumu pārkāpšanu. — Izpildīt lēmumu un paziņot.
7581. Jaškuls, Staņislavs Jāzepa d.,
dzīves vieta pēdējā laikā Pustines pag.,
Pizanu sādžā. — Daugavpils apr. pr-ka
1922. g. 22. okt. lēmums JMs _ 4468, sodīts ar 20 latiem, vai 7 dienam aresta
par nelegālu valsts robežas pāriešanu. —

^««u.&pArajj

piedzīšanas.—

6. jūlijā. — Valkas apr.
tiesn.

1923. g. 31. marta

2. iec. izmekl.
raksts

te 992,

apv. aod, lik. 51., 455, p. 9. pkt. un
499. p. 1. d. 4. pkt. un 2, d. — Paziņot
dzīves vietu.
7593. Ozoliņš, lielinieka laika Mēdzules soda ekspedicijas dalībnieks, tuvāku ziņu trūkst. — Cēsu apr. 2. iec.
izmekl. tiesn. 1923. g. 31. marta raksts
Ne 783, apv. sod. iik. 51., 455. un
589 L p. p. — Apcletinātun ievietot tuvākā apcietinājuma vietā, paziņot meklētajam.

iekšzeme.

^vHainu

«^
vesKaiveiu ir
dumu un paziņot
Centrālā savienfba Kn„
^
7604. Volkins, Jānis Jāņa d. — leksi. Rīgā, no 1923. gada
8at 5
2?
min. karagāstekņu un bēgļu atsvabināšanas komisijas 1923. g. 8. apr. raksts

jas polit.-ekoHi dep-ta 1923. g. 22. janv. te 402, nav ieradies bēgļu atsvabināraksts JSfa B. 65218/2833, dē| uzturas šanas komisijā nokārtot savus dokunaudas ig. mk. 2.172
—
mentus. ?*— Nogādāt komisijas rīcībā.
Izpildīt un paziņot.
7605. Vecozols, Johans Ķristjāņa d.,
7591. Millers, lielinieku laika Mē- 62 g. v., "Rīgas pilsonis, pase te 96653
dzules soda ekspedīcijas dalībnieks, tu— 1920. g. dzīvojis Rīga, nespējnieku
vāku ziņu trūkst. — Cēsu apr. 2. iec. namā, Matīsu ielā te 79. — Valkas apr.
izmekl tiesn. 1923. g. 31. marta raksts 4. iec. miert
1923. g. 3. apr. raksts
Ne 783, apv. sod. lik. 51., 455. un Ne 608, ar viņa 1922. g. 4. okt. sprie-

1887. g, Kuldīgas pilsētas pilsone, dzīv.
vieta Kuldīgā, vidēja auguma, kalsnēju
tumšu seju, tumšām acīm, ar kreiso aci
drusku šķielē. — Kuldīgas apr. priekšnieka 1923. g. 7. apriļa raksts Mi 2452/22,
sodīta ar viņa 1921. g. 30. novembra 589. p. p. — Apcietināt ui ievietot tulēmumu, par robežas pāriešanu bez at- vākā apcietinājuma vietā, paziņojot meļaujas, ar 10 zelta fr., vai 14 dienām klētājam.
aresta. — Paziņot dzīves vietu meklē7592. Melle, Rūdolfs
Krišjāņa d.,
tājam.
Gaujenes pag. pils,, dzimis 1892. g.
7579.

sod. Iik. 335. p. pamata, sodīta ar 10
latiem vai 2 nedēļām_ aresta, par tirgošanos pierobežas josla. — Izpildīt sprie-

dumu uz sod, Iik. 138. p. pam. sodīts
ar 10 latiem, vai 7 dienām aresta. —
Izpildīt un paziņot, kā ari izpildīt krim.

-Kursu

noteik

1. Kursu mērķis gatavot
t^

galvenā kārtā

pa^i^^j?»*

kalvezus, pārdevējus, preču,^
*
2. Kursos

uzņems Denni. ' ^
nākas par 20 gadiem.
%i°Z^
kursos priekšroku dos kūGoeS?,
***
tiem vai ieteiktiem kandidātiem
*
3. Kursu gaita būs
sekoša- "

*

S^aSt'^fe

proc. lik. 231. p. prasījumu.

7606.

Vītols,

Jānis Kārļa d.,

dzim.

1900. g. 30. sept. Gaujenes pag. pils. —
Valkas apr.

2. iec. miertiesa.

1923.

31. marta raksts te 992, apv.
51.. 455. p. 9. pkt. un 499.

g.

c)no
30
līdz
jūlija

n.

teoretiski-praktiskaisnoslēZf»
4. Karsistiem, kui būs
nokl^L
vmm konu programas priekšmeta
.

sod. lik.
p. 1. d. izpildījuši visus praktiskos
darbu»
4. pkt. un 2. d. — Paziņot dzīves vietu sniegs apliecības par kursu
apmeklē
meklētājam.
. 5. Maksa par piedalīšanos kZ
7607. Vītiņš, Pēteris Jāņad., Mēdzu- 500 rbļ., kas jāiemaksā
pie iestāfcS
les pag. Cēsu apr. pils, maza auguma, kursos.
pazīstams ari zem uzvārda Brēdsinieks.
6.
Par uzturu, dzīvokli un rakstamāJ
— Cēsu apr. 2. iec izmeklēšanas tiesn. Sietam kursistiem jāgādā pašiem.
|
1923. g. 31. marta raksts Ne 783, apv.
7. Kursu rīkotāji, nesaistot ' sevi
J
sod. lik. 51., 455. un 589. p. p. — Ap-

vietu apgādāšanas solījumiem, labpiļ
cietināt un ievietot apcietinājuma vietā, uzņemsies vidutajību starp kursistiem
7594. Pinnis. Jānis, Mēdzules pag. paziņojot meklētājam.
darba meklētājiem un kooperatīviem lielinieku laika izpildu komitejas loce7608. Vilks, lielinieku laikā Mēdzules darba devējiem.
klis. — Cēsu apr. 2. iec izmekl. tiesn.
8. Personas, kuras vēlās testātiea
scda
ekspedicijas dalībnieks,
tuvāku
1923. g. 31. marta raksts te 783, apv.
kursos,
iesniedz par to ziņojumu centrāziņu
nav.
—
Cēsu
apr.
2.
iec.
izmeklēsod. lik. 51.. 455. un 589. p. p. — Aplas
savienības
šanas
tiesneša
1923.
g.
31.
marta
raksts
.Konzsims* kopdarbībai
cietināt un ievietot tuvākā apcietinājuma
te 783, apv. sod. Iik. 51., 455. un nodaļai (Rīgā, Dzirnavu ielā Njļj) ,
vieta, paziņojot meklētājam.
klatpieliekot savu dzīves gājuma apraktti,
7595. Polka, Jānis Jāņa d., Gaujenes 589. p. p. — Apcietināt ua ievietot apkura starp citu jābūt zinām par vecum
cietinājuma
vietā,
meklētājam.
paziņoj'ot
pag. pils., dzim. 1894. g. 2. nov. v. st. —
un izglītību (kad, kur uu kādā skol
7609.
lielinieku
laikā
Vītoiiņš-Vītois,
Valkas apr. 2. iec izmekl. tiesneša
Izpildīt lēmumu un paziņot.
/
mācījies un cik klases beidzis), kās
1923. g. 31. marta raksts Ne 992, apv. Mēdzules soda ekspedicijas dalībnieks,
7582. Kauliņš, Jānis Pētera d., dzim.
ziņām par praktisko darbību (kad, ka
tuvāku
ziņu
nav.
—
Cēsu
apr.
2.
iec
sod. iik. 51., 455. p. p. 9. pkt. un 499. p.
1868. g. 18. maijā (v. st.), Gaujenes
cik ilgi un kādā praktiskā darbā bij
1. d. 4 pktun 2. d. — Paziņot dzīves izmeklēšanas tiesneša 1923. g. 31. marta
pag., Valkas apr. pils.— Rīgas apgabal- vietu meklētajam.
raksts Nt 783, apv. sod. itk. 51., 455. un
Kursu
programa.
tiesas Valkas apr. II. iecirkņa izmeklē589. p. p. — Apcietināt uu ievietot ap7996.
Petrovs,
Ivans
Jēkaba
d.,
dzim.
1.
Praktiskā
preču
ziniba.
šanas tiesneša 1923. g. 31. marta raksta
cietinājuma vietā, paziņojot meklētājam.
1898
g.,
pied.
pie
Mogiļevas
pilsētas.
—
2.
Patērētāju
biedrību
darbvedībai
te 992., apv. sod. lik. 157. p. II. d. 51.,
grāmatvedība (amerikāņu veids).
Rīgā, 1923. g. 23. aprilī.
te 27131.
455 p. 9. pkt. un 499. p. I. d. 4. pkt. Rīgas prefekta 1923. g. 25. janvāra raksts
Ne 7604/22, apvain. gada uzturas aplie3. Tirdzniecības rēķināšana,
un II. d. — Paziņot dzīves vietu mekcības neizņemšanā. — Ņemt policijas Administratīvā departamenta
4. Kooperatīvu tirdznieciskā tecini
lētājam.
direktors J. Ieva
5. Kooperatīvu sabiedriskā tedulfc
7583. Kalniņš, Pēteris Pētera d., Cēsu uzraudziba un paziņot Rīgas prefektam.
Iekšējās apsardzības pārvaldes
7597. Savins, Antons Nikolaja d.,
6. Kooperācija.
apr., Priekuļu pag. pilsonis, dzīv. Dobele,
priekšnieks J. Garoziņš
32.
g.
vecs,
Stelpes
pag.
pilsonis,
pēdējā
noskūtu
bārzdu
un
1,
Pasta ielā Ne
ūsām, tuklu seju. — Latv. dzelzsceļu dzīves vieta Lipšu mājās, Stelpes pag.,
Pārlabojumi.
policijas pārvaldes 1923. g. 21. marta Bauskas apr., lielāks par vidēju augumu,
raksts Ne 969, ar adm. departamenta š melniem matiem un bārzdu, baku rētainu
Valsts zemes fondā ieskaitīto nekug. 17. marta lēmuma te 11802, sodīts ģīmi,_ mēzām melnām ūsām, ģērbies stamo īpašumu saraksta (.Valdības VēstSomija.
par trokšņošanu dzērumā ar 30 latiem melna _ mētelī, garos ūdens zābakos, neša* š. g. 91. numurā) ieviesušās šādas
Taupības nolūkā
vai 2 ned. aresta. — Izpildīt uzlikto sodu zaļgana cepurē. — Jelgavas krim. polic iespieduma kļūdas:
somu valdība nolēmusi likvidēt lieffl
un paziņot dzelzsceļu policijas priekš- pr-ka 1923. g. 25. marta raksts te 866/IL Nsjvfe
niekam.
apv. zādzībās, izbēdzis iz vilciena pie
daļu no dažādām komisijām, kuras M
pec
?
tas atsevišķu jautājumu izpētīšanai.
7584.
Klein, Emīlija, čigāniete, dzim. pārvešanas uz cietumu. — Apcietināt un kārtas
mm
nodomāts
ievietot
Jelgavas
cietumā,
5. bij. īpašn. vārda .Meiļērs" vietā va- 53 šādām komisijām
ieskaitot Do1891. g. 10. maijā — 1922. gada okt.
L1A
jag .Meijers".
atstāt tikai 13.
dzīvoja Dzelzavas pag. Brutanos, pase beles un Auces miertiesneša rīcībā.
7598. Sunīt, Marija-Dore Voldemāra 15. nek. īpašuma aosauk.
.Bruzides
te 47960, izdota 1922. g. 11. aprilī no
muiža" vietā vajag .Bruziles muiža".
Rīgas policijas 10. iecirkņa. — Valkas meita, dzim. 1902. _g. 29. jūlijā, pēdējā
Ārzemes
apr. IV. iec. miertiesneša 1923. g. 3. dzīves vieta Jelgava, Palejas ielā te 42, 25. Kuldīgas apr. vieta ierakstīts .GaiķuSatiķu".
apriļa raksts Ne 55, ar viņa š. g. 5. janv. čigāniete, vidējā augumā, iegarenu seju,
Reparaclļu žautfijums.
sprieduma sodīta ar 10 latiem, vai 4 garu degunu, brūnarn acīm, melniem 50. .Vllgāles* vieta vajag .Vilgāles".
matiem.
pr-ka
—
Jelgavas
krim.
polic
Parizē,
7. maijā. Vācusūtnie^
dienām aresta, kā apv. sod. lik. 138. .p
šodien «««fjg
Briselē
Parizē
un
— Izpildīt spriedumu un paziņot meklē- 1923. g. raksts te 190/1, apv. zādzībā.
iecelšanas.
cijas un Beļģijas vienāda «J» *
tājam, kā arī izpildīt krim. proc lik. — Apcietināt un nosūtīt meklētājam.
Rezolūcija J* 45.
7599. Šušinskis, Jāzeps Antona d.,
P!edf?U
231. p.
nz
vācu reparacijas
Atsvabinu
no
amata nz paša lūgumu Bauskas
ar
atbilde
ka
7585. Kuliševskis, Fricis _ Kriša d., dzīves vieta pēdējā laikā Pustines pag. apriņķa
Temps
ziņo,
.
priekšnieka II, iecirkija
palīgu Alfrēdu
no
Vacj^* ^w
Olchovskds
sādžā.
daļu
— Daugavpils apr. S te i nu, skaitot no š. g. 15. maija.
Aizviku pag. pilsonis, ārējās pazīmes
dribu noraidot
«
priekšn.
1922.
g.
13.
oktobra
lēmums
pilnīgi
likumiem kā
nav nodibinātas. — 2. Ventspils kājnieku
Pf^SF».
Rīgā, 1923. g. 7. maijā, m 16947.
nepielietoae
pulka komandiera 1922. g. 19. decembfa te 4344.. sodīts ar 10 Ls. vai 5 dienām
daļu apzīmējot par
ka v neIekšlietu ministra vietā A. B i t z n i e k s.
raksts te 6938 — dezertiera. — Apcie- aresta par sarkanarmiešu pieturēšanu. —
cija un Beļģija paziņo
Administratīva departamenta direktors 3. Ieva!
or
Izpildīt lēmumu un paziņot.
P",ip
tināt un nogādāt pulka.
izbeidzot vācu valdības
,
pretošanās
7600. Šmerlin, Albertina-Alida Pētera
„
saucamā „pasivā
7586. Kleinmans, Ābrams Leiba d.,
Rezolūcija
Nš 46.
m.,
pnekshkam^
dzim.
1892.
g.
7.
jūlijā
vācu
Cēsu
apr.,
tam
varēšot
*
pied.
pie
Jekabmiesta,
pilsonis,
Ieceļu
Jūlija
Latvijas
?
Vērpeli par Bauskas
apriņķa
Kraulu pag. pilsone. — Cēsu,apr. 3. iec priekšnieka 1L iecirkija palīgu, skaitot no i. g. «opietni. Attiecībā uz vaci
33 g. vecs, — pēdējā dzīves vieta Jekabizmeklēšanas tiesneša 1923. g. 3. apr. 16. maija.
^t
turu atbilde uzsver, ka r***ļ]
miesta, Smilšu ielā Ne 57. — Jekabjn
raksts te 1044, apv. sod. Iik. 589. p.
,,
Rīgā, 1923. g. 7. maijā. Ns 16362.
piekrist reparac

Jaunas valstis.

miesta iecirkņa miertiesneša 1923. g. 7.
5. un
apriļa raksts te 636, apv. sod. lik. 138. p.

6. pkt. .-*- Apcietināt,

ievietot
Madonas
cietuma
un
ieskaitīt
meklētāja
— Paziņot dzīves vietu.
rīcībā.
7587.
Linde, lielinieku laika Mēdzu7601. Tomsons,
Krišs Jorena
d.,
les soda ekspedīcijas dalībnieks, (tuvākas
Upesmuižaspag. pilsonis, ārējās pazīmes
pazīmes nav zināmas). — Cēsu apr. nav izdibinātas. — 2. Ventspils kājnieku
2. iec. izmeklēšanas tiesneša 1923. g. pulka komandiera
1922. g. 19. dec.
31. marta raksts Ne 783, apv. aod. lik. raksts te 6938, dezertiera.
— Apcietināt
51., 455. un 589. p.p. — Apcietināt un un nosūtīt pulkā.
ievietot tuvākā apcietinājuma vieta, paziņojot meklētājam.
Ošera Aizika d.,
7588. Levinsons,
dzim. 1907. g. 1. manā, pied. pie Kaunas gub., Šauļa apr. KHkolas miesta. —
Rīgas prefekta š. g. februāra mēn. raksts
te 02127, apv. gada uzturas apliecības
neizņemšanā. — Ņemt policijas uzrau-

7602.

Traputskijs,

Vilis Jura d., kara-

gusteknis, pied. pie Vecsaules pagasta
Bauskas apr., dzim. 1889. g. 24. sept.
nosūtīts Vidz.-Latgales kom. rīcībā, viza
**2757 no 1920. g. 2. okt., ceļa mērķis
Jelgava. — Ārlietu ministrijas 1923. g.
22. janv. raksts

te B. 65218/2833,

dēļ

uzturas atļaujas ig. Mk. 3715.— piedzībā paziņojct Rīgas prefektam.
dzīšanas. — izpildīt un paziņot.
Kazimirs,
kara
gū7603. Titova, Anna Tita m., 37 gadus
Lazovskijs,
7589.
steknis, nosūtīts _ Valkas robežstacijas veca, Rēzeknes apr., Uzulmuižas pag.
komandanta rīcībā — viza Nš 2821 no pilsone. — Ludzas apriņķa III. iec mier1920 g. 20. okt. tuvāku zinu trūkst. — tiesneša 1923 g. 7. apr. raksts te 1021,
polit.tfcon. dep-ta ar viņa 1922. g. 29. sept. spriedumu, uz
ministrijas
Ārlietu

.
ģija varētu
j
mazināšanai vienīgi «a,
Administratīvā departamenta direktors J. ieva.
Amerika būtu gatavas_tng ^
ļ
beļģ
skaitļus «o franču
Ig^
pnei*
pieņemams esot vācu
^
starptautisku iķlrejtteJ, »>J
tiesijaj
f
reparaciju komisijai
miera
»|a
Versajas
prešķir
#
Ministru kabineta sētie
Jotā piedāvāt»?Jl Beli)» »?
1923. g. 8. maijā.
Tām jāattiecoties an «* *Jg\«
„M
Bddzot fcjg
1. Ieceļ Leo V i 11i par papildu mier- pietiekošas.
#>
faMJ^.,
ka
uzsver,
Valdības
tiesnesi pie Rīgas apgabaltiesas.
no Jf«£t£Tm
»> k sā]B fSi
2. Apstiprina aizdevumus rūpniecības spēku
)m
pakāpeniski, pēc vsv"
atjaunošanai.
Londona, 7.rnau»-^ertf»*
.<
3. Pieņem pārgrozījumu uu papildi- ministru kabineta lord i
repa
nājumu projektu 1920. g. 17. augusta
J^
vac
šorīt apsprieda
j
W
likuma par alkoholu saturošu vielu ra- labi informēta avota Re" ^ tt^
no^
žošanu, aplikšanu ar nodokļiem un pārka Anglija laika»
došanu, un nolemj to iesniegt Saeimai
k«fa 5 0get8^J
«L i
separātu atbildi,
par
*'?»*£,?,
dāvājumus
**ļ*
ja, stāvoklim «Pf^,
«^
,
ievadU ta
to mēģinās
j
sabiedrotiem un VadJ*Iekšlietu ministra vietā A. Birznieks.

Valdības darbība

-^

?

X>"^7 maijā-

Šodien saņemto

reparacijas pueķs15 - ^j/nz vācu
?i uL dip lomātiskas apnn- B« ISung am , Mittag",
noraidošu. Valda
B* ", absolūti
tSliķaa sarua
te
ftffi&
?'
nUidam atturas no pia
**
nogaidīt arī
fafutaSllo gnb
^bild es. - Berliner
PfttS
Ui BB Srf. ka vācu valdībai ne"
tieši uz
?V.^aH atbildēt
Vācija
jo
noti»,
fff« tS2S
un
sabiedrotiem
*»"* iL visiem
,elS8i iantājutnos varot vest sarunas
hS
Versaļ»! līguma signatar^ vsai
pLču atbildes saturu pec bu"a
Francija un
nrese asi kritizē.
; Lu nep ieKāpību draudot pareparacijas problēmas par
mļ*«n
LTA RiaeizšķiraffliefflNoflkum! okupētā Vācijā.

Vīnes Iedzīvotāji.

vizactjara. Palkstea 7
7. maija.
V* vakarā. HeijerU
mansa
mai|ā
asprātīgā
Ebro, dāņu tvaikonis, 1547 reg. ton. brutto, ne
komēdija
,
K
ē
ž
u
Pēc
Pēdējās
f'
?
»i
č
-'
tautas nobalsosaaas
Kopenhāgenas ar jauktu lādiņu.
datiem Vises pilsētā locekļi* . Piektdien, 11. maijā * Blaupašlaik ir 1.863.739 iedzīvotāja,
maņa
jautrie
,Ttīnes grēki". Sestt. i. par
1,270 vairāk, nekā 1920. gadā. LTaT
dien, 12. maija ievērojama novitāte:
No Liepājas oss»s ,xs>8ļušt kvGfr
izradīs pirmo reizi somu klasiskā rakst5. maijā
Atkal konference bez panākumiem. nieks Alekša Kivi komēdiju .Kāzu Alexsander. 'igauņu tvaikonis, 550 reģ. toa. bratto,
brauciens*
C f

Panamerikaņu
konference
bantiaga izbeiguši savu darbību bez
reāliem panākumiem. Galvenajā strīdus
jautājuma — par atbruņošauos — konferencei nācies atzīt, ka pastāvošas domstarpības nav pārvaramas. Pēdējā sēdē
pieņemta tikai kāda teorētiska rezolūcija
pret karu un nolemts aprobežot lielo
kaujas kuģu tilpumu ar 35000
tonnām
uz katra Kuģa. Konferences iznākums
radījis Amerikas valstīs vispārēju vilšanos. Sakarā ar to dzīvi pārrunā
baumas, ka Argentīnas prezidents esot
nolēmis ao jauna aktivi uzsākt līdzdarbību tautu savienībā.

. (Ciemakurpnieki.) Alekša
Mierlauka režijā. Luga
pārpilna ar
bagātīgu īpatnēju somu humora un ļoti
dažādiem asprātīgi
zīmētiem tipiem.
Ne par velti jomi ieskata .Ciema kurpniekus" par savu labāko komēdiju. Arī
cittaUtu kritika atzīst to par ievērojamu
darbu, kam vieta pasaules literatūrā.
Nesen ar lieliem panākumiem to izrādīja

uz Rigu ar balastu
Pregel, Dancigas tvaikonis, 362 reģ. ton. bralto,
uz Dancigu ar balastu.
%
Svava. dāņu tvaikonis, 1212 reģ. ton. brutto, uz
Hulu ar jauktu lādiņu
Katholm. dāņu tvaikonis. 1500 reģ. ton. brutto, ua
Kopenhāgenu ar ktkiem un labību.
Pernigel, latviešu tvaikonis, 168 reģ.
ton. brutto,
uz Ventspili ar jauktu lādiņu,
ingrid. zviedru tvaikonis, 206 reg. ton. brutto, uz
Nesi ar labīoa.

UUs m rflpnSecma.

6. maijā.
Libau, zviedru tvaikonis, 332 reģ. ton. bratto, ua
Ventspili ar jauktu lādiņu.
7. maijā.
Fridrichs, latviešu tvaikonis, 68 reģ ton. bratto, ua

Vācijā.

5. maijā. (Volta.) , .KoelRīgas bitia, 1923. gada
ziņo ao Neisas, ka
H Zeitung'
personas
Ķīna.
5i« piektdiena nezināmas
Pekinā, 7. maijā. (Reiters.) Ban100 Latvijai itaf, ,
SllMJušai dzelzsceļliniju starp Ka. . ,
.1
ī'n Hariu vairāk metru platuma. dītu uzbrukums ātrvilcienam uz vienas Anierikaa «Jolasij . , , , .1
Angļa
1
E nirļi vilciens, kuram bija jāiet pār no galvenajām Ķinas dzelzsceļlinijām 100 nitdp
F*anci"jK« $«nkS . , . .1
negājis
no
sliedēm
starp Pakovu un Tientsinu sacēlis lielu 100 Bcļģjjsj iia«M . . , .'
Malto vietu,
«sadragāts. Pārtraukta satiksme pa uztraukumu. Līdaīgs uzbrukums, neska- 100 Svetess «iaaaf. . . . .
Ljas-Neussas liniju, kuru okupa- toties uz pilsoņu kara jukām, nekad līdz 100 Zviadrijn krooaa . .
100 Notvē^li» siobir , . . '.
L iestādes galvena kārtā izlietoja šim vēl nav piedzīvots. Domā, ka ban!QC Danljam krsaa* ....
LTA.
'ģi transportam.
dīti pa lielākai daļai ir atlaisti kareivji. 100 HokUMief gaMapi
, . .
Ķinas valdība
devusi Šantungas un teooo vmjm «&si«s , . .
Kiangsi provinču gtsbēreatorieni pavēli 100 SumiļM msūm . . . .
Vācijas vienota fronte.
100 i£aaaija» muim , . .
nekavējoties spert visstingrākos soļus »S0
HU
ļtrliaē, 7. maijā. .Montagspost"
pret bandītiem, lai atsvabinātu sagūstī- lOāSO Folto «Bīke« . , .
M te vācu tautas partijas Hders Stretos pasažierus. Apstiprinās zina, ka viens 100 Gtsiu.<d&i>tim keemm . .
jtjais uzstājies Eisenacha ar ruau pai
100 Kaula» IIim
.....
.
Auglijss
pilsonis nonāvēts.
No ameriViņš iztdeies, ka
PMavam tb$. ,.,.,,,
laisko stāvokli.
kāņu
avotiem
ziņo,
ka
visas
sagūstītās
_
M Vācijai nepieciešama plaša vie10 krtaim Brita ībj. . , . ,
Keto (LsmāmSi) ņ&i \ ««1K«
na fronte — sākot ar vāca tautas par- sievietes, to starpā ari miljonāra Rok.,
fellera sievas māsu, baudīti esot atsvabi.1
n*8tss. ,..,.
socssldeirokratiern.
lBēt

jiiiB beidzot

ar

igsdējā brīdī draudēt ar politiskiem
EČem, kā to dara dažas nacionālistu
tupas, esot tāds pat noziegums, kā
mistu propaganda, kura vērsta uz

lits sagraušanu,
.Manis jāzin un mās gribam zināt",
iticās'Siresemans, „kas vainīgs pie ta,
markas karšu vahs neizdevās noturēt,
is nedrīkstam atstāt kritiku vienmēr
ai sociāldemokrātiem."
Stresemans
ilmēja par maldīgām franču domas,
valdības maiņas gadījumā kāds cits
rijas kabinets, vienalga no kādām
rtijātn, varēta pasivo pretošanos Rūrā
LTA.

*

LTA,

nājuši.

Rīga
Bērnu

dienas.

palīdzības savienība
uzaicina patversmju, bērnu dārzu un
pamatskolu pārziņus, kuri vēlās pieLatvijas

bērnu

dalīties bērna dienās, nekavējoties piegājienā
un
uz
teikt savas skolas
izpriecām, szrādot bērnu skaitu. _ Pieteikties var rakstiski, Skolas iela te 1
vai mutiski ao pukstea 10 līdz 3.
Latvijas Sarkanais krusts.

Ventspili

Krievu.. mmba{

5. maijā.
Teodor, latvieša'tvaikonis,

2,-

no Rīgas

5,10 — 5,15
33,25 -34,ī0
29,00 — 30.15
91,82-92.74
134,26-137,00
82,95-87 20
95.10—9900
19939 -2'Jl 40

;

bratto, no R,gas at juras

1,25—1,55

2,-

5. maijā.
uz Rīga ar

Rīgas bttžaa komitejas kotacijaa

Berliaē

8. maijā. (Volfs) Prūmlandtāga^ vakar notika nedzirdētas
«idalu sceaas, kuras sacēla komanisti.
m nacas pārtraukt un izraidīt no zāles
fĶ publiku, bet arī
preses pār*iw. Prezidents pavēlēja policijai
«nesi. komunistu
lideras ar varu. Tā»sēdes gaita nav ziaama, jo preses
vairs nav pieļauti,
J7I' tojāk
notikušas
jaunas sadursmes
11 '
lnlstIem un sociāldemokrātiem.
HL*5?
w etiņatle komunistu
deputāti pēc noftaaiaaas atkal atlaisti.
LTA.
Komunistu prāva.
malis- Pžc zi9ām no
fe.l 'p^'..augstākā
.?c,Jas
tiesā tuvākās
te 4
pavisam 34 komunistu
HoL * star
Pā arī pazīstamo vācu
W„.',
lolu ~ reichstaga
locekli Hoelleinu,

Aizrādījums.

—
par 1 ftt

vakara iluminēti.

Māksla.

LTA.

ui Rīgu ar gabalu precēm.

2,10

Telegramas
(Latvijas

98,
komisijas

pī.'eklsēdētSja vietā R. B a 11 g a i 1 i s
Zvēr. biržas makle» M. Okmlans

Hfgas ostā Senākuil kuāJ.
7. maijā.
no Stetines ar balastu.

8. maijā.
Sestdien, š. g. 12. maijā, kooperatīvi sarīko Rīgā 1. kooperācijas dienu. Michail, latviešu burenieks, 127 reg. ton. brutto,
no Mērsraga at malku un stutkokiem.
1) no pulksten 10 līdz 1 kooperatoruSeptima, vācu tvaikonis, 1334 reg. ton. brutto, no
4,
apspriede
iela
te
Avotu
iHteresenttt
Rostackas ai balastu.
2) no pulksten 1 līdz _ 4 lielāko Rīgas Libau, zviedru tvaikonis, 332 reg. ton. brutto, no
no Ventspils ar gabalu precēm.
kooperatīvu apskates gājiens, 3) pulksten
esplanādes,
sapulce
uz
pusdienas
4 pēc
No Rīgas ostas fegālusl kuģi.
4) pulksten 8 vakara kooperācijas
dienas svētku vakars virsnieku
5. maiji.
klubā ar apsveikumiem, koncertu (valsts Rūķis, latvieša burenieks, 71 reg. ton. brulto, uz
darbinieku biedrības simfoniskais orķestrs
Mērsragu tukša.
A. Carlē vadībā, Ada Benefeld, Rud. Mars, vācu tvaikonis, 989 reg. ton. brutto, uz
Grimsbi ar kokiem.
BSrziņš, Biruta Skujeniek), deju, loterejuOstsee, vicu tvaikonis, 815 reģ. ton. btutto, ui
alegri, gājienu pa iluminētu dārzu u. 1.1
Stetini ar gabalu precēm.
dārza un zāle. Nalle, zviedru tvaikonis, 205 reg. ton. brutto, ua
Spēlēs 2 kara orķestri
bus
Gelli ar gabalu precēm.
Kooperativu veikali šinī _ diena
dekorēti un

594 reģ. ton. brutto,
Karalaučiem ar gabalu precēm.

Vulkan, vācu tvaikonis,

gabalu precēm.

6. maijā.
Teodor, latviešu tvaikonis, 94,24 reģ. ton. bratto,
uz Rīgu ar ozcla ekitraktu.
Pernigel, latviešu tvaikonis, 168,84 reg. ton. bita&o,

......

50 sdtslt. fi;>> Ksss pil, k».
WMfr. M» a?(K£8 ....
100 iteSta iz. 8°/« Hāga» pii«. tor.
bieHr. ķj\* xtmm
69/0 Zemes bankas ķīla līmes |

zīmēm.

Revo'ucia, krievu tvaikonis, 433,29 reģ. ton. brutto,

25^0

)

toa. brutto>

No Ventspils ostes tefāiaāl kss&l.

13,40 ~ 14,40
1,47 — 1,53
50,
52,—
1,60
15,25 — 16.00
23,40 — 24 50

ļ™

94,24 reģ.

tukšā.

6. maijā.
Pernigel, latviešu tvaikonis, 168; 84 reģ. ton. brutto,
no Liepājas ar gubalu precēm.
Libau, zviedru tvaikonis, 33220 reg toa. brutto,
no Liepājas ar gabalu precēm.
Hidrograis, latviešu tvaikonis,
290,56 reģ. ton.

23,53-23 77

; j
^
5»rt sasKtet. aJenčļa.. . . .
20 adta tt. «/« RSg. b(f>. Madi.
ļrJla eistea.

Ventspils ostā Ienākusi fcu&).

9. maijā

Dagmar, latviešu tvaikonis, 2139,40 reģ. ton. biutto,
-ftmunist! Prūsijas saeimā.

tukšā.

Kurs i.

LTA.

uz

Hellmnth, vācu tvaikonis. 761 reģ. ton. brutto, uz
Stetini ar gabalu precēm.
2831 reģ.
ton.
Manchurian, angļu tvaikonis,
brutto, uz Hulu ar gabalu precēm.
vācu tvaikonis, 985 reg. ton. brutto, ua
Borkum
Stetini ar labību.

Nacionālā teātra Izrādes skolu
Anglija un Krievija.
6. maijā.
ekskursantiem.
mi& As, g?u P°"
72 reģ. ton. brutto, nz
Elza,
latviešu
tvaikonis,
mi^-'}'
iz^
Nacionālais teatrs sarīko speciālas
Mērsragu tukšā.
valdībai S'dziv, \ P arrunā Padomju
ekskursantiem
Protesta notu pret angļu rādes provinces skolu
nejas kal
8. maijā.
16. maija izsvētkiem
««?krievu firf!i» Ziemeļjūrā un pirms un pēc spēcīgo darbu » J a z e p s Neubad, latviešu tvaikonis, 95 reg. ton. brutto,
SLIr dzmecIbas lT Sttma P" rādīs J. Raiņabrāļi". 17. _ maija uz Ainažiem ar gabalu precēm.

telegrāfa

aģenturaa

ārzemju

telegramas.)

Londonā,
8. maijā.
(Reiters.).
Anglijas nota padomju
valdībai pēc satura līdzinās ultimātam. Ta ceļ protestu pret angjukrievu tirdzniecības līguma pārkāpšanu,
jo padomju valdība tsrpinot organizēt
Anglijai
naidīgu
propaganda,
sevišķi
austrumos
—
Persija, Afganistānā un Indijā.
Angļu valdība
kategoriski prasa šīspropagandas izbeigšanu, kā ari pilnu atlīdzību par Anglijas
pilsoņu zaudējamiem. Ziemeļjūrā apķīlāto zvejas kuģu lietā nota tāpat prasa
gandarījumu un zaudējumu atlīdzību.
Verdenā, 8. maijā. (Volfs.) Franču
karatiesa šodien pasiudinājuse spriedumu
apcietināto Krtspa firmas direktoru lietā.
Krups

fon

Bohlen-Halbschs

un

2 no

direktoriem
notiesāti
uz
15
gadiem cietumā un 100 miljoniem marku
viens
nartdas soda katrs,
direktor^
uz 10 gadiem un 100 miijoniem marku,
četri direktori uz 20 gadiem un 100 miljoniem, un viens no augstākiem ierēdņiem uz 10 gadiem cietuma un 50 mil-

joniem marku.
Romā, 8. maijā.

Etnas vulkāns Sicīlijā trešdien sācis atkal darboties.
Redaktors:

šim numuram

li. trons

6 iapas puses.

,

^tāias n«t 1.valdība asā formā
ieva liel>nieku propagandas
Siiāšin,,
aizrāda, ka politisku aģlM* »nu"
kIrtā

piekopjot pat
oE??.
^
deleŠLoadonā. Labi
*wmetS
apriadās

%a JL

izsaka

domas, ka

" KrieCijuL" Pārtraukšana starp Angliju
'°t gaidāma tuvākās dienās.

LTA.
,r

iia
U nd
'
%, ka inff' 8- maijā. No Dublinas
p1lbUka »cik vērojams,
S Mia«nnt K
ruņoto
cīnu pret valdību.
^a DB1Lečio, kuVš neoficiāli
5*1* Su

r» un d,,i '^' '«nmu starp Īrijas
?*? Acim"""P^'ekiem, aizbraucis uz

1

*° r eālu nT~vinam nav
Xas stātie*
'? vald!ba
^
miera
"*alera
^Šie, ' Kamēr republikāņi

\^as

isdevies
noteikti

sarunās
nav paLTA.

un viņa
pasaka
Brigader , populāra
Annas
izrādēm
Abara
Paija".
Ltep£!«s osta SenSkufl kutf
M a i i a un
P«dieuas
pēc
5
pulksten
nolikts
rikn J
5. maijā.
paša diena varētu
lai ekskursanti vēl tai
206 reg. ton. brutto, no
tvaikonis,
Pec
zviedru
Ingrid,
dzelzsceļa vilcieniem
uz
tikt
Rīgas ar balastu.
pa
Rai?a
^
svētkiem - 24. maija X
Karine, latviešu tvaikonis, 106 reg. ton. brutto. no
„Kra uk 1 It 1 s .
dziesma
Ventspils ar malku.
nāksnieku
dramatuetie Austrums, latviešu tvaikonis, 128 reg. ton. brutto,
atmata
5
no Ventspils ar malku.
Mērnieku laiki bia
Kaudzīšu
168 reg. ton. bratto,
uz visam Pernigel, latviešu tvaikonis, lādiņu.
vērību
skolu
Griežam
ar jauktu
tavā"
no
Ventspils
v
a
La
. -^" Tti ra s sniedz satura un
šīm izrādēm, kuras s"^"* skatuves
6. maijā.
popolarakos «katuves
inscenējuma ziņā
L. O, )* 81, latviešu prāmis, 181 reģ. ton. brutto,
darbus.
no Pāvilostas ar malku.
Trešdien 9.^afla Johanna, latviešu prāmis, 72 reģ. ton. brutto, no
Nacionālais taalR.

5""U«»1- " "Ikbertu S&

Pāvilostas ar malku.
Herkules, latviešu prāmis, 90 reg. ton. brutto, no
Pāvilostas ar malku.
NcrmaU latviešu tvaikonis, 67 reg. ton. brutto, no
Pāvilostas ar malku.
Corsica angļu tvaikonis "547 reg. toa. brutto, no
Midelsūorgas ar jauktu lādiņa.

Smiltenes policijas priekēn.
par nederīgu, kā pieteiktu par
iekšzemes pasi N& 2881, izdotu no Smiltenes pag. valdes 4. februāri
1921. g. uz Jāņa Jāņa d. Braņau v.

izsludina

nozudušu

Gaiķu-Satiķu

pagasta valde

ar šo izsludina par nederīgu, kā nozaudētu Latvijas iekšzemes pasi, izdotu
30. jūlijā
1920. g., J« 356, no ĢaiķuSatiķu pag. valdes, uz Jēkaba Ādama
dēla Liepiņa vārda.
J«fe 458.
priekšn. palīgs
apriņķa
izsludina par nederīgu nozaudētu Latvijas pasi, izdotu 1921. gadā
augusta mēn., zem J& 833, no Švitenss
pag. valdes,
uz
Jēkaba
Jāņa
dēla
Rozenberga vārda.
Jelgavas

II

iecirkni

Vafvadu pagasta valde ar šo izsludina par
nederīgu
Iekšzemes pasi
zem N» 1175. izsniegta no šīs pagasta
vaidēs uz
pils. Paula
Ignata dēla
K u m p e n a vārda.
.N» 1212
Bauskas
apriņķa
priekšnieka
palīgs
l. iec. ar šo izsludina par nederigu nozaudētu pasi, izdotu no Bauskas apriņķa
1920. g.
priekšn. pal. I. iec, 15. aprilī
zem J* 702, uz Veronikas
Eduarda ra.
G r e f vārda.

J*

2582

Paziņojums.

Biržu pagasta tiesa,

Kara saimniecības pārvalde

• ?i° ster-A, ^te7rrr^ I
pasesl,'>

Jaunjelgavas apr., ar šo izsludina, ka
«sludina par
nedtrifl, ,-9'ald«
Jānis Juta d. Muzits, 62 g. vecs, nn
divas zirsu
apstiprinājis:
mtuL
Līze Jura m. Muzft 55 g. veca, no
P»gasta valdes l9Ž.
,
Biržu pagasta, Prukšanu mājām, vēlas
nr 50°/» cukura satura. Torgi notiks Rīgā, Nikolaja ielā Ne 10/12, dz. 3 (ieeja no ?HLŅLjujMstepa \,£* * * ,H
adoptēt
sev
par
dēlu
Miervaldu
Mārtiņa
statūtus. Saskaņa ar statūtiem sabietelpās 23. maijā 1923. g., pīkst 10 rītā.
R'2»s S^iaaTrbSTŽr;—^ \
un Olgas d. Darbiņu,
dzimušu Elizabetes ielas) Kara saimniec. pārvaldes
drības dibināšanas mērķi ir sekosi:
piedāvājumi
ar
uzrakstu:
10. februārī
1907. gadā. Ja kādam ir
.Uz marmelādes torgiem 23. maijā š.g' anr ņ^erigBZ*K^Ģ
Rakstiski
e) turpināt un paplašināt firmām ,Ch.
kā ari lī'gumi dēl pielaišanas mutiskos torgos, samaksāti ar at- * pHectbu lem ,"* 39^™ }w\i.
Jflrgenson un Otto Svarc' piederošus kādas ierunas šai adoptacijas lieta, tad slēgtās aploksnēs,
viņam jāpieteic šaī tiesai sešu tiecīgu zīmognodokli, iesniedzami līd« torgu atklāšanai Kap saimn. pārvaldes pār- izdotu no Rīgas kara 8^ „^,)ā '«l'?
tādas
tirdzn. un rūpniecības uzņēmumus ar
mēnešu laikā
no šī slud'nājunsa tikas daļas priekšniekam, Nikolaja ielā Ne 10/12, dz. 10 vai torgu dienā — torgu «Franča olipa Tp»?m ±
attiecīgiem īpašumiem.
iespiešanas
dienas
Valdības
Vēstnesī* komisijai. Togu dalībniekiem pirms torgu atklāšanas jāiemaksā pārvaldes kasē
DausavpHs
.
kari~^rrrV8T<!!
b) ierīkot un izmantot fabrikas un darbpedejo reizi.
nieks izsludina ra,
drošības nauda Ls 1,30 no katra piedāvāta puda marmelādes. Torgu noteikumus \
""f« Dri.w
nīcas dnžādu izejvielu un produktu
Pēc šī termiņa notecēšanas nekādas var dabūt lasīt ikdienas Kara saimniecības pārvaldes pārtikas daļā darba dienas ar Ks 1154, Tdotu ^T?** «
«J?^
pārstrādāšanai, kl ari nodarboties ar
ierunas netiks pieņemtas un adoptēšana no pulksten 10 līdz 13.
k-dieral9.'ar.ā%^'n^»rt !
tirdzniecību iekš- un ārzemēs, izpildot
tiks apstiprināta.
mi.a
VladimiIad
eksporta un importa operācijas, uzUovs
Biržos, 10. aprilī 1923. g.
aķaltit oar nederīgu
.Ma?:
ņemoties komisijas un priekšstāvPriekšsēdētājs J. P i 1a u s.
BinMtai
nīecības etc.
ParvalaTlisiS^l
4. jūnijā 1923. g., uz 55 ton. Jumta skārda; 6 jūnijā 1923. g. uz ruletēm (lentes nederīgu
1
Darbvedis A. Jsnkevičs.
nozaudētu Latvis
Sabiedrības dibinātāji ir Latvijas pilsoņi:
divdaļīgiem aizS^r
mēri
400
gab.);
6.
jūnijā
1923.
g.
uz
korķiem,
patronām
1. Christians Jiirgensons, dz. Riga,
p*si, zem Nš 287, izd „'"l. "atBSi
sargiem — 7,500 gab.
valdes 12. aptilī 192o!
Basteja bulv. J* 2.
g Vai
Tuvākas ziņas izsniedz
Piedāvājumi jāiesniedz līdz pulksten 12 diena.
Rūdolfa d. 2v|rbu}« vāfd a Miktl
^
2. Dora Jurgenson, dz. Rīga, Basteja atklātā tiesas sēde 1. dec. 1922. g.
*h
Dzelzsceļu virsvaldē, istabā N» 122 a. nn pulksten 12 līdz 14.
3
bulv. Ns 2.
izklausījusi Latgales apgabali, prokurora
3 Arveds Jiirgensons, dz. Rīgā, Vaļņu
"
derīga, ka nezaudētu per
lug. del Dimitrija Vasilija d.Agaionova par
Z? Pl1^
ielā J* 20.
M 709. hd. no šis Ļl
atrodošos bezvēsts prombūtnē nolēma:
%£*&**
4. Jānis Skrastiņš, dz. Rīga, Artilērijas publicēt
1920. g. uz Anto„abome
uz
.Valdības Vēstnesi" par bezvajadzīgs:
L??
uu'e.iie<a
ielā M» 10, dz. 4, un Anglijas pavalstn. vēsts promesošo Dimitriju
Masana vārda.
$_
Vasilija d.
,
Cēsu
aizdevu
krājkases
mašīnu
eļļts
15
mucas
5. Irma Chilver, dzīv. Rīgā, Vaļņu ielā Agafonovu un uzdot Izvoltas pagasta
Jelgavas ep^ķ
cilindru
eļļas
5
Tortāļāļnsr--.
I* 20, dz. 8.
valdei iecelt aizbildnību par bezvēsts
II. iecirknī . telndma" J?"^ŅI|,
15
Sabiedrības akciju kapitāls paredzēts promesošā Dimitrija Vasilija d. Agafo- naftas .
zaudētu velosipēda
j petrolejas
5
,
bKukšsnaS" !c'
150.000 latu liels un sadalās 300 akcijās nova mantu, atrodošos Izvoltas pagastā, i
19. maijā 1923. 2., pulksten 6 vakarā, izdotu 1922 g" ii. jnlijg
°!lļ«i»!.
koka darvas
2
,
pa 500 latu katra. Valdes sēdeklis Kozlišku ciemā.
™
kases telpās, Cēsīs, Pils ielā Ne 6. no Jelgavasaprija
melnas pernicas
l
,
^ie
,:
atrodas Rīgā.
Dienas kārtība:
Vo-denura Jāņa <\.j a rļf n, ~*J
Daugavpilī, 21.aprilīl923.g. LNH239/22 cementa portlanda .... 10
,
Tirdzn. u. b. nod. pr. p. V. G a i 1ī t s.
1. Darbības gada pārskata priekšllkšana
Tukuma apriņķa
svina miniuma
10 pudi
,,
Priekšsēdētājs F r. Z i I b e r s.
Revidents A. Zaīpeters.
prieki,^..
ar revīzijas komisijas ziņojumu ua priekš
tahunia
5
II. iec. izsiudina K at nederīt„ i; B
Sekretārs
J. G u t m a n s.
,
.
likumu. 2 Direkcijas priekšlikums, zī- teikta par
18 gab.
zudt.Su ģenerel.urU, ?£
3wmmbm»»iiiiiiii iiimiii mmmm cinkpiates
mējoties uz jaunitm statūtiem. 3. Vēlēno Minnas Jena m. Serrn u
vīles plakanas smalkas 14—15" 12
,
;s
šanas. 4. Dažādi jautājumi.
l#<8iāii!s stmd'hl#fa
»en. 1916. g
14—lo* 24
rupjas
uz MtrtiJV*
Gadījumā, ja min. sapulcē nesanāktu Sermns vārda.
i
14—15* 24
,
. pusappļas ,
A.
statūtu 20. § paredzēt, biedru skaits tad
,
smalkas
14—15'
12
,
iņiMtei
apriņķa
Liepājas apgabaltiesa,
prl.ttS53ļjE:
, zāģu 5-6*
.... 36
,
11. lec.rKni
izsludina par v.kuuSI
saskaņā ar 3. maijā š. g. lēmumu ir
nažu
5—6"
12
,
nederīgu
.
apliecīDu, izdotu no viņa»
2, ar to pašu dienas kārtību un bus
izbeidzama Jāņa Kārļa d. Veldlņa dažādu maksājumn piedzinējs paziņo,;
papes naglas
1 kaiti
zem J* 6891, 1922.
pilntiesīga pie katra sanākušo biedru vseta
,
meklēšana, kurš tika meklēts uz tiesas <b 17. maijS 1923. g., puikst. 2 dienā,
M l!'8
drāts n*g!ss 3* un 5 1/2" pa
5
,
Pētera d. Bružā vārda. K"V
11. augusta 1921. g lēmuma pamata.
skaita.
1
Direkcija.
Rīgā, Dzirnavu ielā Nfe 58, dz. 8, pārdos rutg' as mazas zilas/4" . .
1
.
Apliecība
tm
Liepājā, 5. maijā 1923. g.
Ne 4687. vairāksolīšana
Georga
EageiJā ~mTlSkMu
pucvilnas
10 pudi
Akcija sabiedrība
artilenjas laboratornas 3. febr 1923 j
h.'rdta kustamo mantu, novērtēta par brezei ta cimdus
Tiesas loceklis F. Bauce.
.... 35 pāri
Lavizei Rezevski nozamiēta
''
45 Ls un sastāvošu no rakstāmgalda ar kliņģeri*! 2 un 2/»
Sekretārs (paraksts).
... 4 loksnes
sēdekli, dēļ viņu 1919. g. II. kat. tirdzn.
Piedāvājumi
nomaksāti
ar zfraog- ar šo paziņo akcionāri; k. k., ka 30 maija
segšanas.
BBtt aiii&aiisas 1 Ir. fta prisfan zīmes vērtības
nodokli
s.ēgtās acloksnēs ar uzrakstu: 1923. g.,
8.
maijā
1923.
g.
fulksten 3 dienā, Rīgā, lielā dabūjama Zemkopības ministra 1922 _
Rīgā,
,uz konkurenci 15. malifi 1923. g.\ Pi;s
pazelto, ka 12. malJS 1923. g.puikst.
22. septembrī apstiprinātā
ielā N* 21, 2 Tr, sasauc
Pie dzinējs Derings.
30 rītā, Rīgā, lielā Ķēniņu iela >& 9,
līdz ar paraugem iesniedzami Rīgas
čz. 1, uz otriem torsiem pārdos
Ostas valdei, Nikolaja ielā Nš la, luh
pulksten 11 rītā, kockurences dienā.
Ed. Vllde kustamo mantu, sastāvošu no
restorāna un dzīvokļa iekārtas, un nopar bSvkoku Izsniegšanu ns valsts
Dienas kārtība:
m. Ludzas
25.
ielā J* 6, izdos
vērtētu par 11,400 rbļ. _
un komunalmeži«m uz 1920. g. 21. de1. 1922. g dstbib?s pārskats.
1923.
gpulksten
10
rītā,
Izzināt sarakstu, novērtējumu, kā ari
cembra likuma un 1922. 3.14. W
2. Revīzijas komisijas ziņojums.
apskatīt pārdodamo mantu varēs pārdovaļ-a un 10. marta paplidinājumc
3. VēSēšan .s
šanas diena" uz vietas.
pamata.
4. 1923 g. dertsības plāns.
Maksa bez piesūtīšanas 20 satīt.,
Rīgā, 3. maijā 1923. g.
5.
Dažjdi
jautājumi.
sekošo koka llltu bGv@s
ar piesūtīšanu
22 ,
Ja minēta dienā un stundā neierastos
Tiesa pristavs Vildaus.
Finansu

ministra

1923.

g.

3.

maijā

iepiib ilisim i laitts top. ap. !ll n. hiub.

T&tolK.dd iDjdIk. aic iA J.JBrgsosofl"

^«no

Dzelzsceļu vbvdīie 2ŠSKOilKUREHCES:

'

Latgales apgabaltiesas I. tivilnoiala

Rijas Odos m\M

Uzaicinājums

kaiti fipēju savi,

liii iļiiiiliiL

-Jli BIŽIŽI mlh: ? ?

Dlraplasepte^K/pi

Tlelo liiļs departamesta

JffRGS \m\U 11 Kodi"

.ii iīi saiiiiti.

tfflti t* M*i. īmM,

maija

mnzāliprasitaifein
darbus:

1. Uz Rozentovas-Andrepinas ceļa pie
Baldus sādž. 16 mt. gar,. Drošības
Kārlis Krebs pszi.no, ka 15. malJS
nauda Ls 140,—
1923. g., pulksten 10 rīta, Rīga, Aleks2. Uz Rozentovas-Andrcpinas ceļa pie
andra Iela j\s35, čz. 20, Freidas GuLivku sādž.
15,75 gaiDrošības
revlč lietā pārdos
Zaras Markuze
nauda Ls 120,—
tostas.o msntu, sastāvošu no 1 kla3. Uz Silajāņl-Ribiniški ceļa pie Surivieiēm un novērtētu par 15.000 rbj.
kovkas 55,50 gaj.
Dtoiibas nauda
teirsžf sarakstu, novērtējumu, «ā ari
Ls 140,—
«pskaiīt pārdodamo mssta varēs pār4. Uz Silajāņi-Ribiniški ceļa p!e Šach>s!o£anas diena uz vieta»,
novkas 22,— gsr. Drošības nauda
Rīgā, 27. aprīli 1923. g.
Ls 200,—.
1
Tte*w nrws«vg Krebs.
Pēctorgi notiks 28. maijā 1923. gadā,

Mm mMMm i ik. fa \mm

Rigas apgt. 4. iec. tiesas pristavs

pul' tsten

Instrukcija

Mi ūnū

pāri TORSOS

23. maijā 1923. g.. pulksten

Rīgā, Todlebena

statūtos paredzētais *kdona?n skaits, tsd
58. § 14. ļKHlJā 1923. 3., notiks

12 āitni, pēc

balvara Ns 6, dzīv. 2.

ViļSku vlrsmežiti@e!t>S

atrodošos efedzlnamu moIRu,
apm. 3140 kub. asis,
novērtētu caurmērā par 22 latiem kb.nsr.
Malka izvesta pie Vecgulbenes— Ja;inlatgales dzelzsceļa Iin ! jas starp Kuprovas
un Purmsles stacijām.

Tuvākas ziņas un noteikumi Mežu
K? 4841 departamenta mežsaimniecības daļā. Rīgā
Todlebena bulvāra Ne 6^.1.8, un Viļaku

10 rīta, turpat.

Valsts tipogrāfijā, pil,

?m līiii iiaii wk
ar to pašu

dienas kārtību ua būs

tiesīga.

piln-

Valde.

Uz sava statūtu 38. un 39, §§ psmata

Rigas Ietu dzelzsceļu ssfec
sabiedrības direkcija
ar šo pagodinās
kungus uz

uzaicināt

UU I liii iill

iisilisi
.
ii

m:3. s««« 6 b«f?.Bka
(Māktai ao dsSu,«r.a vsisls tipi:
ulB, !. istabā, k&t »ti vieaig'i \iznda
ar p'cp?f.,^ī»s!k;aj.

akcionāru

liju pilnu sapeld

Ar šo paziņoju, ka 18. meija
O. Jankovskis paziņo, ka 25 maija TnvAf
virsmežniecības kancleja, Viļaku miestā.
lUi'JS. 1»23. s. pulksten 10 dienā,
1923. g., puikst. 10 rītā, Rīga, Nikolaja
Mežu departaments.
2. Jynlj3 1923.8., pu.ksien o pec pissd,
ielā M» 11, dz. 7, pārdos Gustava
mmmaHmmmmgtmmmemimii sabiedrības telpas, Aleksandra iela 110.
Lavlags kustamo mantu, sastāvošu no
Rēzelmes iela
)* 16,
iliģelklfliviirem un novērt, par 35,000 r. Krāslava.
Dienas kārtība:
izzināt s&iakstu, novērtējumu, kā ari
1) Gada pārskats par 1922. g.
apskatīt pārdodamo mantu, varēs pār2) Revīzijas komisijas Smejams.
došanas dienā uz vietas.
iznomās uz 1923/24. saimniecības gadu
3) Budžets 1923. gadam.
Lielsalaces
draudzē
Tiesas pristavs O. Jankovskis.
4) Varbūtējie priekšlikumi \\z statītu
ietilpstošiem Salacgrīvas miestam, Vec47. § pamata.
Rīgas apgabaltiesas Rīgas apsalaees un Sveiciema pigasiiem, ValI. Ludviairspoies — Krāslavas pag.
Pierādījumi
par
tiesību piedalīties
mieras
apr.,
caur
Salacgrīvu,
Ir
vajadzīgs
riņķa tiesu pristavs
2 Kombules — Krāslavas pag.
šinī sapulcē, stādami priekšā valdei,
A. O z o 1 i ņ s paziņo, ka saskaņā ar tiesas
3 Krasnolenki-s — Krāslavas psg.
Aleksandra iela Ne 110, ne vēlāk par
spriedumu, 16. malJS 1923. 8., puikst.
4. Ezercu — lzabeliaas pag.
28. maiju 1923. g,
darbdienās no
pulksten 10—1.
11 dienā, Stgaid?s pagastā .Krišjāņos*
5. Nevlanu d*Ja — Pustinas pa§6 Vocjujīvas — Pridruiskas pag.
pārdos
Eduarda
Bitiem
kustamo
mantu, sastāvošu no 1 zirga 2 govim,
Tuvākas zfņss un paskaidrojumi saLiepājas apriņķa priekšnieks
Ārstu kungi tiek lūgti pieteikties pie
1 teles, 2 airām un 10 saimēm bišu, un ņemami katra dienu rajona kanclejā
Liepājā, Ulfcha ielā J* 44, pārdos
Salacgrīvas
miesta
valdes
rakstiski
līdz
novērt par 2^ ,000 rbļ.
no pulksten 9—3.
10. Jūnijam 1923. g, atzīmējot savus 15. maija 1923. s. pulksten 12 dienā,
izzināt sarakstu, novērtējumu, kā arī
Rajona pārziņa v. (paraksts).
Isguma noteikumus un iesūtot dokam
Darbvrža v. (paraksts).
apskatīt pārdodamo mantu varēs pārun z'ņas par praksi, vai i"rasties 10. Iudošanas dienā uz vietas
nljfi š. 9., putat. 12 dienā, Salacgrīvas
Tiesu pristavs A. Ozoliņš.
vienu policijai nederīgu
miesta valde, personīgi uz nolīgšanu.
Brīvs, piemērots dzīvoklis ar apkurizlrau.
Rtgas apgabaltiesas Rīgas ap29. maijā š. «$., pulksten 12 nāšanu, 3 pūrvietas labas dārza zemes
riņķa tiesu pristavs
kāja apļ. priekšnieks izsludini»
dienā, savās telpās (Daugav- pie doittcrata, alga un pārējie noteikumi parRīgas
nederīgu nozaudēto kara klausības
Andrejs Ozoliņš paziņo, ka saskaņā
pēc vienošanās.
*ptfecība
zem Ns 63/3174, 5. maijā
er tiesas spriedumu, 17. mallS 1923. g., pilī, Rīgas ieiā Nfi 6) pārdos
Salacgrīvas miesta valde.
1922. g.. Izdotu
pulksten 12 diena, Ķēču pag .Tikanos*
no Rīgas kara apr.
pr., uz Zaņa Jēkaba d. Liepa vārda.
pārdos
Eduarda
Ķešana
kustamo
mantu, sastāv, no 2 zirgiem, 1 .Deringa*
Rīgas žcara apriņķa priekšnieka izslufirmas labības pļaujmašīnas un 1 ,Osdina par «edariga nozaudēto karaklaucaur Vaiņodi, v a 1 a d z i g s
borna' liimas zāles pļaujaaši as, un
sības apliecību zem N» 27272, 21. nov.
novērtēta par 50,000 rbj.
labi g@stradlj.es
1922. g, izdotu no Rigas kara apr. pr.
Izzināt sarakstu, novērtējumu, kā ari
uz Jēkaba Aleksandra d. Sflkobsona
apskatīt pārdodamo mantu varēs pārde- Malcevai firmas Ne 3069 — 1911. g.
vārda, dz. 1900. g.
ā 28 — 8 zirgspēka.
žanas dienā uz vietas.

Krāslavas raj. valsts zemju pārziņa bntleji,

=3iiifiisolišis=

45)

46)

47)
48)

49)

mn£aug|udfl»us.

ārsts.

vairāksolīšanā

Gig ifi aprigļa iai.

vairāksolīšanā

BriļiHnapiLipteiap! ,

1 lokomobili

Tiesu pristavs A. Ozoliņš.

Cesu apr. IV. iec. miertiesnesis
er šo paziņo, ka zādzībā apsūdzētā
Pētera Anža d. Kč.ugura
meklēšana
izbeidzama viņa atrašanas dē).
Madonā, 2. maijā 1923. g.
Miertiesnesis

J. C i m d i ņ š.

Torgi mutiski un rakstiski.
Piedal ties

torgos jāemaksa apriņķa

taM. palts.
Kandidāti,

Birtu pagasta valde, Jaunjelg. apr.,
izsludina par nederīgiem sekošus no-

kuri vēlētos šo vietu pievaldes ka>ē 1C0 'atu drošības nauda». ņemt, tiek uzaicināti ierasties personīģ' zaudētus dokumentus:
1) Latvijas iekšzemes pasi, izdotu no
Rakstiski
samaksāti ar 15. maijā 1923. 8-, pulksten 12 dienā,
piedāvājumi,
šīs pagasta valdes 27. maijā 1922. g.
80 sant. zīmognodokļi un pieliktu kvīti pagasta namā, p.e p*g. valdes u: nozem Ne 2322 nz Jāņa Jāņa d. Mežraupa
par iemaksāto apr. valdes kasē drošī- līgšanu, līdzi ņemot dokumentos par vārda.
bas n.iuds, iesn'edzami slēgtās aploksn. iepriekšējo darbību.
2) Apliecību, izdotu no Jaunjelgavasar uzrakstu: „Uz torgu konkursu
Par priekšsēdētāju Petters.
Ilukf tes kafa apr. pr-ka 30. martā 1922. g.
29. matifi

1923 g." —

līdz

pulksten

Darbvedis Rūpe i k s.

50)
51)

52)

'aex ;.(ie:^!īīsnBS Ls. 0,22
m pšesStSšsii» . , 0,24
SitMt:
Pārgrozījumi 1921. g. 4. novesiķ:
likumā par bijušo Krievijas agrarbanku aizdevumiem Latvijā.
Likums par pilsētas tiesību piešķilšanu Krāslavas miestam.
Likums p.^r biržām.
Likums .par katedrāļu piešķiršana
Latvijas ev.-lut. bīskapam un katoļa
biskapam Rīgā.
Likums par valsts zemes fonds piešķirto un piešķijamo zemjn nov*
tēšanu un pārdošanu dzimts:;.
vai atdošanu dziratsnoma.
Noteikumi par dzelzsceļu darbinie»»
dienesta apģērbu.
un
Noteikumi par pasta, telegrāfa
aptelefona darbinieku dienesta
Noteikumi par ārvalstu Wii*
?»
iebraukšanu Latvijas ostes
ten.ona.»
Latvijas
turēšanos
ūdeņos.

——

polksten H* v *
Tr«i?tl«n. 9. maijā,

M?nnf'

_

m
Edgara lomā - Liepāja

aktiers J. Š»&«rts
uikž
Ceturtdien, W. meijā, P
valsts ierēcu Izrāde:

.
gūsti***"
JUēs viņus
:
Pulksten »/»» vflkarž

ļiēšulotekf
P«^ten
Piektdien. Ii. «a»a.

^
(fvīnes &W

Izrādes eKsKursontreiB
notiks

šādās

dien»'

i
^*\2 %**

zem Ne 19146 par atsvab. uz Lit A§ 12
uz Jana Jāņa d. Mežraupa v.
3) Latvijas iekšzemes pasi, izdotu no
šīs valdes 30. jūnijā 1920. g. zem Ns 497
uz Emas Mārtiņa m. Pušķis v.
41 Atvaļ. apl., izdotu no 4. Valmieras
kājn. pulka kom. 30. nov, 1921. g. zem
3egere vārda.
Ne 7454 uz Pētera Indriķa d. Vītola v.
PWrt dlen. 25- |
»|w
Daugavpils apr. valde.
krf ki
Latvijas
universitātes leģitimācijas
Latvijas universitātes leģitimācijas
5) Apliecību per instruktoru bataljona
izieta
no
Apliecība zem Ne 5646,
kartiņa zem 5482. uz Filipa Sikarda v., kursu
kartiņa zem )* 6865, uz Pētera Starca
beigšanu, isdotu no instr. bataļ.
virda, pazaudēta un ar šo tiek izsludin. artilērijas laboratorijas 4. janv. 1923. g-. pazaudēta un ar šo tiek izsludināta par kom. 8. okiobrī 1921. g. nz Pētera te-1
e
Jūlijai
Mincenberg
ncziudēia.
nederīgu.sāiuffi» Pnlk
i
g
ae
d
e
t
pa? n
driķa d. Vitola %.
Visu tzr«n
lespieatf ralste tipogrāfijā.

Cēsu apr. IV. iec. miertiesnesis

12 — 29. maijā

1923. g.

Tuvāki paskaidrojumi dabūjami apar šo pszirjo, ka
zādzibā apaudzētās
riņķa valdes saimniecības nodaļā. LokoEmīlijas Jēkaba m. Egle meklēšana izmobili
var
apskatīt
Dubnas muižā,
beidzama viņas atrašanas dēļ.
Kolupa pagastā katru dī:nu.
Madonā, 3 maijā 1923. g.
Daugavpili, 5 maijā 1923 g
Mleriiesiesis J. Cimdiņš.

Rīgas

kara

apriņķa

priekšnieks izslidina par nederīgu nozaudēto karaklausības
apliecību zem
J* 25/53
28. okt. 1922 g., izdotu no Rīgas kara
aoriņķa priekšn, uz Eduarda Teodora d

Jilaiļa un fļ »

K*aUU^>

Savienības

Liepājas-Aizputes dzelzsceļu pārvalde

. gleznu loterejas

tu saraksts.
vinnes
IzlozeMlka 29. aprilī 1923. g.
m Kuifti

ros-tfeMžflnos B-ftos telpes, Sm/ofavaļeTfHr, Ķ

I Numuri
ļ Vinnesti Numuri Vinnesti
,UI
1 _
1
numuriTvinnesti
1—
-«-T
223
'23?
»
2M
?»
$
f.
4

1S
isŠ
°
°
S
*X
107
44
Z

f,{

ll7

?ļ

fl
*5

52
46
2
76

Z

33

'2933
2960
29/4
3018
3137
3148
3160
3410
3500

^
ĪZ
Zt
,<<i

48

45
85
4
200
25
39
170
168
14
31

M

\w)

155
182
152
143
199

65

3836
3866

72
173
70
195
24
51
66
79
93
1
171
139
123
60
90

5489

5495
5543
5653
5/18
5771
5846

_

5871
5972

187

137
124
3
186
172
96
150

5998
6005
6016
6052
6082
6218
6314

146
16
159
83

6440
6492
6551
6568

53
92
9
34
j27
57
43
157
ļ36
193
67
115

196

3843

5256
5307
5332
5369
5378
5396
54o6
5483

36

56

3546
3595
3626
3691
3742
3769

164
ļtf
169

l\t

128

3542

129

i*

27
174
162
167
147
108

2921

,3

m

198

2771
2806
2810
2822
2831

Vi

S
*J

86

2728

Numuri Vinnesti

178
5

7307

114

47

7210

166

7325

5

7348
7363
7366
7370
7386
7505

101

7602
7608
7610

180
181
126

41

10

35

40 ?
23

7506

77

6377

__J
7091
7143
7150

189 '

7637

105

7666
?7l5
7728
7868
7875
7886

118
49
44
ls»i
106
61

7967
7994
8190
8282
8295

54
84
29
197
7

79o9

62

c"» r šo dafa zināmu, ka pie izvestas
1923. g. 1. maijā dzēšanas,
izvilktas
070 obligācijas zem sekošsem numuriem:
1000 rbļ. vērtībā N»N°
1, 3 5, 9, 11, 12, 11, 15, 17, 18, 20,
22, 23, 25, 26, 27,28, 29, 30, 31, 33
36. 38, 41 ., 47, 49. 50, 51. 52, 57
59. 64, 66. 69, 70, 71. 72, 74, 75 78
84, 87, 88, 90, 93, 94, 95, 100, 03, 06,
08, 10, 12, 15, 17, 22, 23, 25, 26, 28
29, 30, 32, 33, 36, 44. 46, 52, >64, 55
56, 58, 63, 66, 68, 74, 76, 78, 79, 80
81, 82, 83, 84, 87, 88, 90, 92, 94, 95
97, 98, 201, 02, 03, 04, 07, 10, 11, 12
14, 15, 16, 17, 19, 20, 23, 26, 27, 28,
29, 31, 32, 38, 41, 44, 45, 46, 49, 50
51, 52, 56, 58, 59, 61, 62, 64, 65, 66
68, 69, 70, 76, 77, 80, 84, 87, 90, 93J
97, 99, 302, 04, 05, 08, 11, 16, 17, 21,
22, 23, 24. 25, 26, 29, 32, 34, 35, 36,
41, 49. 50, 53, 54, 61, 62, 63, 64, 68,
69, 70, 72 . 75, 78, 79, 80, 81. 82, 83,

'

— HēūtKfir īgo Mākslinieku

84, 88, 89, 90, 91, 93, 99:

500 rbļ. vērtība NeNe
402, 03, 04, 06, 13, 15, 18, 20, 26,
28, 29, 30, 34, 35, 36, 38, 40. 43,
54, 55, 57, 59, 60, 63, 65, 66, 68,
70, 71, 74. 77, 78,
80, 81, 82,
84, 86, 87, 88, 89, 90, 93, 98, 500,
03, 07, 08, 15, 16, 19, 22, 24, 28,
30, 31, 32, 33, 34, 39, 40, 41, 47,
49, 51, 54, 56, 58, 60, 61, 64, 65,
70, 71, 76, 77, 78, 80, 81, 84, 85,
91, 93, 99, 601, 03, 04, 07, 08, 11,
13, 14, 15, 20, 23, 25, 26, 27, 31,
35, 38, 39, 41, 43, 44, 50, 51, 56,
58, 60, 61, 62, 63, 66, 71, 72, 80,
84 . 85, 90. 91, 92, 95, 96. 98, 701,
10, 11, 12, 13, 16, 24, 25, 26, 28,
30, 33, 36, 37, 38, 40, 41, 45, 47,
49, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60,
63, 67, 70, 73, 75, 78, 80, 81, 86,
88, 89, 91, 93, 99.

3. hip. iec. zem zemes grāmatu reģ.
Ne 1080. izd. no Franča Ipolita d. Beinaroviča
par
labu Kazrielam
Movša
Herca
d. M*ra _m, kura
pārgājusi
uz
Viad miru Andreja d. Frici, kā blankoceMonaru, kurš viņu ir
atkal cedējis
blanko, — ir iemaksājis tiesas depozītā
Ls 213,34, dēļ šīs augšā min. obligācijas
kapitāla un °/o,J/° dzēšanas.
Tāp'C apgaosltiesas 3. civilnodaja uzaicina
visas personas, kurām būtu tiesības m augšā aprādīto
obligācija,
Pieteikties tiesa viena mēneša
laikā,
skaitot no dienas, kad šis sludinājums
«piesis
Valdības Vēstnesī", un aiztāda, ka ja šīs personas not. laikā nepieteiksies, obligāciju
atzīs
pat
samaksātu un lūdzējam dos tiesību prasīt
parāda dzēšanu zemes grāmatā.
Rīgā, 23. aprīli 1923. g. Ns 1945
Priekšsēd. v. A. V e i d n e r s.

..

Sekretārs

A. Kalve.

Liepājas apgabaltiesa,
saskaņā

27,
49,
69,
83,
02,
29
48,
66,
87,
12.

32,
57,
82,
03,
29,

at savu
lēmumu
12- aprilī
1923. g.,
uz
civ. proc.
lik.
2083.
un 2084. p p. un 1920. gada 18. marta
likuma pamata uzaicina oblig.
turētāju,
kura izdota par
1200 rbļ. uz Lības
Andreja m. Milzaraj vārda un 19. aprilī
1914. g. zem žurn. N° 609 nostiprināta
d. Milzarajam
uz Mārtiņam
Andreja
piederošas
nekust.
mantas
. Sakas
1.Sackenhausen) .Nulle' mājām, Aizputes apr. zem lauku
nekustamu
mantu
zemesgrāmatu 2. reģ. kreposta /* 898,
viena
mēneša
laikā,
skaitot no sludinājuma iespiešanas dienas
.Valdības Vēstnesī", ierasties tiesā lidzņemot
minēto
obligāciju
dēļ
iemaksāto 1040 rbļ. t. i. parāda
ar pro-

Latgales

apgabaltiesas

Daugavpils apr., 5. iec. miertiesn.
Preiļos pamatod. uz
1239. p. X. sēj.
un 1401. p. civ pr. lik. uzaic. §. g. 10. feb.
mirušās
Annas
Jāņa m. Dermolovlc
mantiniekus
pieteikt
savas
mantojuma tiesības uz nelaiķa atstāto nekustamu īpaš. Preiļu pag. Juzefinovas mu>ž.
augšminētam
miertiesnesim
s e i u
mēnešu
laikā,
skaitot
no
sludinājuma iespiešanas
dienas .Vaid.
Vēstn.*
Miertiesnesis

C. Fichtenbergs.

Latgales apgabaltiesas kriminal-

nodaļa,
saskagā ar
savu
1923. g. 7. aprīļa
lēmumu, meklē uz sodu tik. 448. p.
pamata apsūdzēto Pēteri Cmeljana dēlu
Šelpu, 39 g. vecu. Par viņa piederības
vietu un sevišķām pazīmēm ziņu trūkst.
Visam iestādēm un personām, kurām
tr sinama minētā S e 1 p a na viņa
mantas atrašanas vieta, jāpaziņo Rēzeknes
apr.

1. iec. izmeklēšanas

tiesnesim.

Daugavpili, 21. aprilī 1923. g.
Priekšsēdētaja b. B. C ī r u I s.
Sekretāra

p. v. i. J. Vanags.

Latgales apgabalties.
nodaļa,

kriminal-

saskaņā ar savu 1923. g. 7. apriļa
lēmumu, meklē uz sod. lik.
51. p.
585. p.

1. d.

pamata

gavpils

apr.,

Preiļu

JēkabuAltonsa

apsūdzēto

Dau-

pagasta

d. Micuiinu

piederīgo
24 g. vecu,

vidēja augumaapaļu ģīmi ar mazām
gaišdzeltenām ūsiņām un tumši dzelteniem matiem.
Visām iestādēm un personām, kurām ir
zināma minēta Mičulina
un viņa mantas atrašanās vieta, jāpaziņo
Rēzeknes

48, centēm saņemšanas.
Pie kam tiek aizrādīts, ka pēc minētā
62,
apriņķa
5. iec. izmeklēšanas tiesnesim.
87, termiņa notecēšanas, ari obligācijas turēDaugavpili, 21. aprilī 1923. g.
tāja neierašanas gadījumā, parādu atzīs
S53
Priekšsēdētaja b. B. Cīruļa:
par samaksātu, piešķirot lūdzej, tiesību
ml
4005
30
6569
55
8362
78
100 rbļ. vērtībā N2N2
Sekretāra p. v. i. J. Vanags.
6590
100
8379
19
pieptasīt
parāda
izdzēšanu
Iz
zemes
4099
S«j
192
822, 29, 42, 75. 901. 24, 35. 36, 43, 49, grāmatām.
6619
4120
89
134
8422
69
59
«34
Latgales apgabaltiesas kriminal62, 75, 89, 92, 98, 99, 1014, 16, 18, 20,
6665
18
8474
131
4134
J20
847
190
Mi 630/22.
Liepājā, 24. aprīli 1923. g,
90, 1220, 24, 26, 37
28,
nodaļa,
1123,
39,
42,
4260
73
6688
104
8695
22
848
160
Priekšsēdētāja b. V: B i n e n š t a m s.
69, 72, 75, 1326. 32, 33, 74, 76, 1407,
saskaņā
ar
sava
1923. g. 6. apriļa
4343
23
8903
81
194
6732
122
910
Sekretārs A. Knspetovila.
15, 32, 35, 44, 46, 49, 53, 62, 92, 1501,
4411
95
6737
163
6913
80
iemumu, meklē uz sod. lik. 412. p.
915
121
04,
07,
13,
16,
44,
46,
80,
1637,
47,
54,
pamata apsūdzēto Tukuma
apr., Vec6812
135
8914
185
179
4438
116
001
Liepājas apgabaltiesa,
76, 77, 1704, 11, 25, 27, 38, 44, 89,
auc.es pag. piederīgo Frici
Kārļa
dēla
4446
68
6822
156
V.025
75
64
2030
1808, 21, 24, 43, 48, 58, 59, 73, 1906, saskaņā ar savu lēmumu 1923. g. 16. aprīli Stūre, 3it g. vecs, vidēja auguma, ple6838
176
9181
148
4450
58
2034
94
17, 23, 59, 68, 86, 92, 2003, 08, 10, 11, uz
Ķ.rstasTaurlņ
lū- cīgs, paspicu degunu, tumši dzeltenām
4464
82
69l6
28
9275
87
103
2062
14, 21, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, p. p. uz civ. proc. lik. 2083. un 2084. ūsām, tumšiem matiem, zilam acim, no
4516
130
6919
71
9279
91
ta
141
2105
uzaicina obligac. turētāju, kuram labā ir šaurāka par kreiso, krei33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, gumu^ pama
17
102
4622
l84
6933
138
9286
2Ī3U
43, 44, 45. 46, 47, 48, 49, 50, 69, 94, sufa, izdota
par 3000 rbļ. uz Ādama sai rokai trūkst trīs pēdējie pirksti.
142
9325
42
145
4803
153
6952
2131
2106, 15. 19, 20, 22, 23, 28, 42, 58, 77, Friča d. Viiksa vārda, un
17. martā
Visām iestādēm un personām, kurim
4812
119
6987
UO
9335
165
12
2213
83, 95, 99, 2201, 11, 16, 22, 27, 28, 40. 1912. g. zem žurn. Ne 423 nostiprināta
ir
zināma minētā
Stūres
un viņa
183
4879
11
6997
158
9366
2421
177
48,
69,
uz
Ķerstai
Pētera
m.
Tauriņ,
dzim.
Pra54. 61,
76,
49, 68, 87, 2324, 27,
mantas atrašanās
vieta, jāpaziņo Ludt>499
151
175
2448
74
5009
98
7020
mantas zas apr. 3. iecirkņa izmeklēšanas ties77, 89, 94, 98, 2400, 12, 6i, 77, mald piederošas nekustamas
9588
37
7024
140
5094
21
161
2451
83, 89, 2512, 21, 33, 38, 49, 52, 82, 89, Liepājā
zem
kreposta
>& 632, — nesim.
133
9640
125
63
5118
112
7028
2467
laikā,
skaitot
no
slu90, 95, 2605, 14, 36, 51, 56, 64, 74, 76, mēneša
Daugavpili, 21. aprilī 1923. g.
9780
26
2644
iii
5151
149
7049
6
79, 80, 85, 89. 2711, 13, 19. 38, 51, 61 . dinājuma iespiešanas dienas, ierasties
Priekšsēdētāja biedrs B. C i r u l s.
132
20
5i67
113
109
9998
2702
7083
69, 81, 85, 89, 2802, 13, 17, 28, 32, 35, tiesā, lidzņemot min. obligāciju.
Sekretāra p. v. I. J. Vanags.
38, 41, 46, 50, 59, 82, 2915, 32, 45, 55,
Pie
kam
tiek aizrādīts,
ka
pēc
Loterejas technlskais vadītājs (paraksts).
termiņa
notecēšanas,
ari
61, 63, 92, 97, 3004, 18, 28, 37, 42, 81 , minētā
Latgales apgaUaltles.
turētāja
neierašanas
ga82, 97, 3109, 19. 32, 34, 67, 73, 76, 79 , obligācijas
saskaņā
ar savu 1923. g. 7. apriļa
3206 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21,34,46 , dījumā,
parādu
atzīs
par
sa- iēmumu, meklē uz sod. lik. 618. p.,
86, 94, 95, 3303, 10, 24, 59, 61, 8g , maksātu un iznic, piešķirot lūdz. tiesību pamata
apsūdzēto,
Daugavpils
apr.,
parāda
izdzēšanu iz
ze3437, 74, 75, 97, 3500, 23, 43, 60, 72, pieprasīt
Preiļu pag., Pēteri Alfonsa d. Mlčuļlnu,
74, 87, 93, 94.
mes grāmatām.
26 g. vecs, vidēja auguma, apaļu ģīmi,
NŠ606/23. dzeltenām ūsām, tumšiem matiem.
u
Minētam obligācijām procentu nešana
Liepājā, 23. aprilī 1923. g.
L- rt>ļ.
A k t i v s.
Priekšsēdētāja b. V. B i n e n š t a m s.
Visām Iestādēm un personām, kurām
420 64 tiek pārtraukta no 1924. g. 2. janvāra
21,032.51
M
"
Kapitāla izmaksa notiks Liepājas-AizSekretārs A. Kasperovics
ir zināma min. MiČuļina un viņa man3,770.44
188,522.\Zt\\:
:::.......
.
.
putes dzelzsceļu
sabiedrības
kantori,
tas atrašanās
vieta, jāpaziņo Rēzeknes
'
Kutams īpaS. Rīgā !!..- ... L. tb. 711,340.83
apr. 5. iecirkņa izmeklēšanas tiesnesim.
Liepājā, Preču ielā Ne 2, sākot no
Latgales
apgabaltiesas,
15,131.62
, Liepājā
45,240.,
756,580.83
jāie1923. g. 1. augusta.
Obligācijas
Daugavpilī, 21. aprilī 1923. g.
Mošs tēķ. Vldz. savstatp. krd. b.. .'
apr., 4. iec. miertiesn.,
Priekšsēd. biedrs B. C i r u 1s.
sniedz ar kuponu piederošo loksni vai Ludzas
,JH£t?n
,wm
70
bas
ptos.
Valde.
naudas valdības iestādēs
saskaņā ar savu š. g. 24. apr. lēm. un pamaSekretāra p. v. i. J. Vanags.
'i&ECV
«nn _ talonu.
uz civ. lik. X. sēj. 1. d. 1239. p. un
gJMta. dalības nauda Vldz. savstarp. krd. b. . .
£
W%M Rigas apgabaltiesas 3. civilnod. tod.
,
civ. proc. likuma 1401. p. pamata, pa' ' '
. . . ' . ' . '. '. '. '924,0_207^_JM80 42 pamatojoties uz 1920. g. 18. marta li- ziņo, ka pec 1915. g. 10. jūlijā miruša
Pārejošās intnai '
"
Ī89J3536 kuma par vienīgo maksāšanas līdzekli Zaiimona Antona d. Brlca
9MĪĪJW£7
tr palicis atklāta tiesas sēdē 9. februārī 1922. g.
~
izklausījusi Latgales apgabaltiesas
proi
''
un civ. proc. lik. 2060. un 2062. p. p., mantojums,
sastāvošs no lļt gab. nokurora
lūgumu
atzīt
Izidoru
Aloiza
Ls
Jāņa
dēla Kauliņa šķirtas zemnieku zemes ar ēkām, atroievērojot Māitiņa
L'bl.
Pasivs.
d. Dzalbu par atrodošos bezvēsts promLandskoronas
pagastā
Mui43,466.- pilnvarnieka zv. adv. Volfganga lūgumu došās
Paj» kapitāls
2,173,300. būtnē, nolēma: publicēt ,Valdības
1923.
g.
17.
aprilī
paun
uzaicina
vi24,762.un
savu
lēmumu
zeniku
sādža,
«iiata kapitāls
1,238,100.
.
Vēstnesī*
par bezvēsts promesošo Izi200.- ziņo, ka parādnieks Mārtiņš Jāņa dēls sus, kam
uz
šo mantojumu
bū10,000.R«erves
,
doru Aloiza d. Dzalbu un uzdot Izvol'
'
sekošam
obligācijām:
ka
manti5,694.90
Kauliņš
parādu
uz
tu
kādas
tiesības
Dtoiība» naudas
284,744.84
. .
iecelt aizbildnību
1912. g. niekiem, pieteikt man savas
tiesības tas pagasta padomei
4,800.1) par 5,000 r., apstiprinātas
240,000.Wtu palīdzības fond '
.'
.
par bezvēsts promesošā Izidora Aloiza
2. martā
zem Ne 685, uz nekustama 6 mēnešu laikā, skaitot no šī sludinād. Dzalba mantu, atrodošos Izvoltas paīpašumu Rigā, 4. hip. iec. zem zemes juma iespiešanas . Valdības Vēstnesī*.
gastā,, Vanagu sādžā.
grāmatu reģ. Ne 2166, izd. no Johana
NŠ1081
Posiņā, 24. aprilī 1923. g.
So lēmumu publicēt
civ. proc. lik.
par labu VolfFridricha
d. Strazdiņa
Miertiesnesis Kalniņš.
ir
295. p. kārtībā.
~ gangam Leo d. Kuenam, kas viņu
todojuml '. [
30,000.\ '.
„^Daugavpilī,21.aprilī 1923.g. L!*273/23
' ' ' ' '
cedējis blanko;
b iedrības valdes
Latgales apgabaltiesas,
rīcībā
! \ . . . . . '.\
• _J?!£fcĶL
*Jgļ?
1913. g
Priekšsēdētājs Fr. Z i 1 b e r s,
2,630 r., apstiprinātu
2)
par
189,235.36
9,461,767.67
Sekretārs J. Put mana.
10. septembrī zem Ne 2496, uz ta paša

\m

3962
3971
3973

krlmlnalnocU

vm transporta un stauveru sabiedrilias
bilance uz 1923. 9- 1- Janvark.

*%*

.

Latgalei apgabaltiesas I. Modāla

^..ļ ..-::::;:.:.... :S
^ SSSg
»«,p^nilokW:;::::::::. ug»^
»$ S
Valde.

Latviešu patērētāju biedrības „Asnis"
1922. 9. darbības pārskats.
Biedrības adr.: caur Borovku Romanova m., Salonajas

pag.

Bilance uz 31. decembri 1922. 8
«u da
kasē

Par iepirkuma
čenSm
Jf

Kon'un«'Crs '
• •

^«jums

Ķ

'

**!' /. :
. . . .

'

'

^«

' '

! !
""

Kopi

Pasīvs.

N« paja,

*'*w«: Pamati R

S «tatbļr,?

'

'

'

'. *.'•?

gājušas zudumā.
Tāpēc apgabaltiesas

.

'

565.62

••••

m.80

cMlncdaļn
kurām
būtu
obliaugša
aprādītām
tiesības uz
a mēf»| gācijām, pieteikties tiesā v l e ņ
šis
no dienas kad
neša laikā, skaitot
Valdības Vēstsludinājums iespiests
1,788.32
ja šis personas
nesī" , un aizrāda, ka
1,651.99
obligācijas
noteiktā laikā nepieteiksies
^
dos
57,718.70 stzis par iznīcinātām un lūdzējam
dzēšanu zemes
tiesību prasīt psrāda
_
grāmata.
9> 600.
Ne 1099
Rigā, 25. aprilī 1923. g.
Priekšsēd. v. A. V e 1d n e r s.
Sekretārs A. X* )v«

'^^;
:
g|
^ti^'
^^
~~
bied;era'::::
8SSS
'^SSļJST
*a da nesam, izdevumi

IVOpa

rbļ.
H'«3 .bft,^'.564
«3 Jmpl- 20 kap.zaudējums

27 k.;

tekoši

.

«I.

uzaic ina visas personas,

*%1

* '

nekustama īpašuma, izd. no ta paša Jolabu
par
hana Fridricha d. Strazdiņa
tam pašam Volfgangam Leo d. Kuenam,
kas viņu ir cedējls blanko, ir samaksājis
Adeiei
turētājai, atraitnei
ta pēdējai
Aleksandra m. Strazdiņ, dzim Kuzrniņ,
bet šīs augšā minētas obligācijas nevar
deļ
tikt izsniegtas atpakaļ parādniekam
dzēšanas zemes grāmatas, tamdēļ ka ir

57^70

darbības

Sj^^^gmibl
par oia. i
pārdotas
1,651 rbļ. 99 k.; preces

jēlumi sedzams ar rezerves, pamata un daļu no tīcibas ««P^lona,

h- »m> itn*. u-w ^, £
*tty* *«?* *; wt*

..

Rīgas apgabalt. 3. civilnodala,
1920. g. 18. marta lik.
pamatojoties uz
līdzekli un civ.
maksāšanas
vienīgo
Sm
2062.
p. p., ieyero,ot
un
2060.
£oc lik
Š^olov.ca lūgumu
& Leoņ tijs d.

obligācijas par 10. 000 r.,
lenkelovič! uz
1900.
g. 8. novembri zem
apstipinātas
Rigs,
S iBS « nekustami īpašuma

flaaga??ils apriņķa 6.iecirkņa mlerfiesnesU,

pamatodamies uz civ. proc. lik. 1401. p.
un clv. lik. krāj. X. sēj. 1239. p., un saskaņā ar savu 1923. g. 19. apriļa lē-

Rigas

apr,

priekšnieka

palīgs

II. iecirknī

nederīgiem sekošus domumu uzaicina Daugavpils apriņķī, Už- izsludina par
«umentus , kuri
pieteikti
par nozauvaldes pagasta, Lejas-Kudiņu sādžā mit.
dētiem :
Matveia Antona d. Kudloa mantin. pieIzdota
1) Latvijas
pa»e
Ns 3625,
teiKt savas mantošanas tiesioas miertiesRīgas apriņķa
15.
aprilī
1922.
g.
no
Polockas
Ielā
Krāslavā,
neša kamerā
priekšnieka palīga 11. iecirknī uz Kārļa
Ns53a, uz nel.atstāto mantojumu, 6 mēnešu
Joga d. Lukstiņa vārda;
laikā, skaitot no ši sludinājuma iespie2) Litv. pase Ne 2554, izd. 13. aus.
šanas dienas .Valdības Vēstnesī".
1921. g. no Rīgas apr. priekm. pal. II.
nePēc minētā termiņa notecēšanas
iecirkni uz Ernesta Jēkaba d. Smiata v.;
kādas prasības nepieņems.
3) Latv. pase Ns 811, izd. 17. martā
N-1233 1920. g. no Siguldas pag. valdes uz
Krāslavā, 19. aprīli 1923. g.
Miertiesnesis Āboliņš.
Minnas Indriķa
m. Kākul v.;
4) Kāja klausības apliecība Ns 46054,
izd. 24. oktobrī
1921. g. no Rīgas Kafa
Jāņa Mārtiņa d.
atklātā tiesas sēde 1922. g. 8. decem. apriņķa priekšnieka uz
Michailova vārda;
izklausījusi Romāna un Alekseja . Bezru5) Kāja klausības apliecība Ne 833,
kavenko lūgumu atzīt Michailu Bezrukaizd. 24. martā
192i. g. no 7. Siguldas
venko par
atrodošos bezvēsts
promkomandieja uz Mārtiņa
kājnieku
pulka
nolēma:
publicēt
Valdības
būtnē
—
«
Jāzepa d. Viļumsona vārda;
Vēstn." par bezvēsts promesošo Miapliecība Ne 50,
6) Kāja klausības
chailu Bezrukavenko un uzdot lstras pano pieņemšanas
padomei
iecelt aizbildnibu par izd. 12. oktobrī 1919. g.
gasta
komisijas iigulda
uz Reinholda Jēkaba
Bezrukabezvēsts promesošā Michaila
pag., d. Vītoliņa vārda;
venko mantu, atrodošos lstras
7) Kara klausības apliecība Ne 8873,
Rukšu sādžā.
izd. 27. martā 1920 g. no Rigas kafa
civ. proc. lik.
So lēmumu publicēt
apriņķa
priekšnieka
uz Jāņa Jāņa d.
295. p. kārtībā.
Ahtiņa vārda;
Daugavp., 19.aprilī 1923. g. U*l 176/22
8) Zirga pase Ns 97, Izd/ 21. janvārī
1920. g. no Bīriņu pag. valdes uz MārPriekšsēdētājs v. (paraksts).
1660
Sekretārs v. i, J. U u t m a n s. tiņa Mārtiņa d. MattiņsoM vārda,

Latgales apgabali, I. civilnodala,

Krini-taltii» niBH.N|» Mtifikatp ikrij. sabiedrības. Rigā,
gada pārskats

par

1922. g.

Valde atrodas Rīgā, Arsenāla ielā Ns 7, noliktava Kroņu

ielā Ni 12/15.

Bilance 31. decembri 1922. g.
A k t i v s.

R. K.
488.092.50
4,495,456.55
628,495.50

Kase
Debitori

Preces
Valūta
Vekseļi
Tekoši rēķini un iemaksas
Pārejošas sumas
Inventārs
Nekustāms īpašums
Pēcmaksas apliecība

> ,

Tīrs zaudējums

.
Pasīvs.

Pamata kapitāls
Rezerves
Kreditori

.

Peļņas un zaudējumu rēķins.
K.
Pelnīts.
R.
509,170— Preču brutto peļņa . .
313,000 Tīrs zaudējums 1922. g.

820,336.95
64,027.90

uz

savu 1923. g.

19. aprīļa

nolēmumu, dara zināmu vispārībai, ka
parāds pec pirkšanas-pārdošanas līguma
par 2700 c. rbļ., koroborēta
1885. gada
16. maija zem J* 278 mz Talsu apriņķa, Lubezeres pagasta, .Mačiņu-Sirmu"
mājām zem hipotēkas
Ns 161, —
atzīts par samaksātu un lūdzējai, valsti
zemes bankai, dota tiesība prasīt ša
parada dzēšanu zemes grāmatās.
Jelgavā. 26. aprilī 1923. g. LNH93/23.
Priekšsēdētāja v. A. Lauke.
Sekretārs

5,000,000.—

1922. g

Zaudēts.
Kalpotāju algas
Direktoru algas
Tekoši veikala izdevumi .
Komisijas
Procentes un kursa starpība

3,993.95
946,573.—
24,142.05
61,000. ^
155,100.—

Jelgavas apgabaltiesa,
pamatodamas

A. Veidenbergs.

Jelgavas apgabaltiesa,

117,802.—
19. apriļa
.
514,922.66 pamatodamās uz savu š. g.
nolēmuma, dara zināmu vispārībai, kš
12,435,578.21 parāds
pēc
pirkšanas-pārdošanas
līguma par 3380 c. rbļ., korob.
15. iebr.
3,750,000.— 1882. g. zem Nk 52 uz Talsu apriņķi,
1,326.866.— Vandzenes pag., Gargeles.Silb ožamajām
. 7.358,712.21 z. hip. N« 1375,—atzīta par samaks. un lūdz
12,435,578.21 valsts, zemes bankai,
dota
tiesība prasīt ša parāda dzēšanu zemesgrāmatās.
K.
R.
Jelgavā,26 aprilī 1923. g. L.NH89/23.
.
1,206,078.25
Priekšsēdētāja v. A. Lauke.
.
514,922.66
Sekretārs A. Veidenbergs.
Jelgavas apgabaltiesa

14,466.06
1,721,000.91
par 22,408,627 rbļ.

pamatodamas

"

uz savu

ša gada

19.

ap-

Jelgavas apgabaltiesa
1923. g. 26 apriļa

pamatodamas

uz savu

tiesību prasīt

šo parādu

nolēmumu, uzaicina to personu, kuras
rokās atrodas obligācija, izdota no Jāņa
(Ivana) Galdiņa uz Ernesta Brunovska
vārdu par 500 c. rbļ., koroborēts 1913. g.
29. aprilī uz Ilūkstes apr., Salonajas pag.
.Moziliški Ns 39" mājam zem_ hipotēkas
Ns 1867, — ierasties šaī tiesa mēneša
laikā, skaitot no sludinājuma iespiešanas
dienas .Valdības Vēstnesī" un saņemt,
iesniedzot minēt, aktu, šās tiesas depozītos kapitāla
un procentu parāda
dzēšanai iemaksātos 900 rbļ.
Ja minētā
termiņā obligac. neiesniegs, tiesa atzīs parādu
par samaksātu un lūdzējam Jānim Galdiņam dos
dzēšanu

zemes

grāmatās.
Jelgavā, 25. aprilī 1923. g. LNs 372/23
Priekšsēdētāja v. A. Lauke.
Sekretārs A. V e i denbe r 8 s.

Jelgavas apgabaltiesa
5ara zināmu vispārībai, ka uz šās tiesas

toiēmuma 1923. g. 25 janvārī ir Iecelta
aizgādnis promesošo mir. Viktora lon
S e k k a mantinieku, Haralda lno Jeorga
un Leontīnes lon S e k k u mantībai.
Jelgavā, aprīli 1923. g.
Priekšsēdētāja v. (paraksts).

galdnieku

Rigas apgabalt. reģistr.

nodaļa

et clv. proc. lik. 1460n . p. pamata ps
liņo, ka saskani at viņas 11. [aprīļa

bezpeļņas
1923. g. ,°Smnmu reģistrēts
biedrība zem nosaukuma:
.Ādažu lopkonibas pārraudzības biedrība*.
Biedrības
valdes sēdeklis atiode»
Ādažu pagastā.
Priekšsēd. v. E. Bitte.
Sekretāra p J. Ois.

Rīgas apgabaltiesas reģistr. nod.,
uz civ. proc. Hk. 1460». p. pamata paziņo, ka saskaņā ar viņas 11. apriļa

sabiedrības

Jelgavas
pamatodamās

«i

apgabaltiesa,

uz savu

ša gadā

19.

ap-

riļa nolēmumu, dara zināmu
vispārībai, ka parāds, pēc pirkšanas-pārdošanas
līguma par 3909 c. r., korobēts 1883. g.
14. novembri zem Jfe 645 uz Talsu «pr.,
Sasmakas pagasta .Egļu' mājām zem
hipotēkas NS 110, — atzīts par samaksātu

un

lūdz.

valsts

dota tiesība prasīt ša

zemes

parāda

zemesgrāmatās.
Jelgavā, 26. aprilī 1923.g.
Priekšsēd.
Sekretārs

bankai,

dzēšanu

LN? 178/23.

v. A. Lauke.

A. Veidenbergt.

clv. tiea. kārt.

1967., 2011.,

2014. an

2079. p. p. pamata, malciņa visus, kam
būtu uz 8. sept. 1922. g., mirušā Jāņa
B o ķ a (saukta
arī Bokums) atstāto
aantojumu kādas tiesības, kā mantiniekiem, legitariem, Ildeikom., kreditoriem
an t. t., pieteikt savas tiesības iai tiesai
)eia mēneša Mkā, skaitot no sludinājuma iespiešanas dienas .Valdības
Vēstnesi".
Termiņš nepieteiktas tiesības ieskatīs
>at speķa zaudējušam.
Jelgavā", 3 maijā 1923. g. L I* 1131/23
Priekšsēdētāja v. A. Lauke.
Sekretārs A. Veidenbergs.

apg^T^

Latiiait. upītiui i. jjjgļ-

uz lik. par laulību 50. un 77 „ „
mata ar šo dara zināmu, '' P '!'"
7.
martā 1923. g Ei*«n»
1-

Hamaņa, prasība ue«" p

tle

gariem Haman, dzim. P6ters " e?^
p« £
bas šķiršanu, - aizmugurisk
n0S
laulību, noslēgtu 1918. g. j, prtt
™
sv. Jāņa luteru baznīcā, NarvasS
P
Sekretārs A. Veidenbergs.
starp fcižena Jāņa d. Hamani
un m '
gulētai Haman, dzim. Pēters,
'!
aUit
Jelgavas apgabaltiesa
šķirtu.
' '"
lara zināmu vispārībai, ka uz šās tiesas
Ja atbildētajā civ. proc lik
728 731
lolēmumu 1923. g. 15 februārī ir iecelts un 748. p. p. paredzētā laikā '
ne.esni«,
aizgādnis promesošā Jāņa L i n d e n - tiesai atsauksmi, vai pārsūdzību
tad
spuedums stāsies likumīgā spēkā.
b e r g a mantībai.
Jelgavā, 30. aprilī 1923. g.
Daugavpilī, 16. aprili 1923.g.
LM32p/23
Priekšsēdētāja b. A. Lauke.
Priekšsēd. Fr. Zilbers
Sekretārs A. Veidenbergs.
Sekretārs J. Outa
unr

1,721,000.91 riļa nolēmumu, dara zināmu vispārībai,
Preces pārdotas
Valde.
ka parāds pēc pirkšanas-pārdošanas
līgumu par 3594 c. rbļ., korobor. 1882. g.
7._junijā zem Ns 608 uz Talsu apriņķa,
Vānes pagasta .Sudmalu' mājām zem
hipotēkas
Ns
—
atzīts
2338,
bilance uz 1. janvāri 1923. g.
par samaksātu un lūdzējai, valsts
zemes
dota
tiesība
bankai,
1. Ķēniņu ielā Nš 4.
prasīt
ša parāda dzēšanu zemesgrāAktivs.
R.
K.
Pasivs.
R.
K.
matās.
Jelgavas apgabalt. reģ. nodaļa,
Kase
109,087.—
Rīcības kapitāls
11,826 —
Jelgavā. 26. aprilī 1923.g. L.NšJ75/23
Noguld. uz tek. rēķina:
26,630.88
Rezerves kapitāls ....
pamatodamās nz civ. t. Hk. 1460n . panta
Priekšsēdētāja v. A. L a u k e.
Latv. amatn. biedrības
Speciālais kapitāls
. . .
tiesa civilnodaļasf
33,535.08
paziņo, ka minētā
Sekretārs A. Veidenbergs.
krāj aizdevu kasē . .
33.62
Paju kapitāls
465,000.—
30. aprilī 1923. g. atklātā sēdē nolems
Rīgas pilsētas diskonto
Izdotie vekseļi
1,160.—
.Bauskas savstarpējo palīdzības biedrību
Jelgavas apgabaltiesa,
bankā
743.49 l ļz Amatn. veicinās, fonds .
9,471.—
ugunsgrēku gadījumos* pārveidot par
pamatodamās uz savu 1923. g- 19. apriļa
Vidzemes kredītbiedrībā
599.69
Mājas fonds
91,182.15.
savstarpējo uguns.Bauskas apkārtnes
nolēmumu,
dara
zināmu
vispārībai,
ka
pa93.219.60
Debitori
Latvijas bankā ....
269,900 —
apdrošināšanas biedrību*, ievedot viņu
rāds
pēc
pirkšanas-pārdošanas
līguma
111. krievu krāj-aizd. kasē
187.50 Korespondenti
203,801.16 l/«
kooperatīvu sabiedrību reģistra
pirmajā
par 2774^c. r., korob. 1882. g. 7. jūnijā
Kustams īpašums ....
2,418.51
5,085.50
Kreditori
zem Ns 584, uz Talsu apr., Vānes pag dali.
Drošības naudas ....
Skaidra peļņa par 1922.g. 112.820.05/?
18,000.—
Biedrības
valdes sēdeklis atrodas
.Diku-Kaleju" mājām zem hipotēkas
Procentpapīfi
2,761.25
Bauskā.
2314,
Ns
—
atzīts
par
samaksātu
un
Akcijas
10,000.—
Jelgavā, 2. maijā 1923. g.
lūdzējai valsts
zemes bankai,
Saņemtie vekseļi ....
45,000
Reģistrac. nod. pārzinis J. S k u d r e.
dota
tiesiba
prasīt
ša
parāda
dzēšanu
Preces
141,479.18
Par sekretāru D. L e š i n s k i j s.
zemes grāmatās.
Veikala izdevumi ....
7,688.68
L J*199/23
Jelgavā, 26. aprilī 1923. g.
Debitori
306.412.—
Liepājas apgabaltiesa
Priekšsēdētāja v. A. Lauke.
Korespondenti
468,781.30'/3
19. aprilī 1923. g._ uz Kristapa EMstSekretārs
A.
Veidenbergs.
Kreditori
'
24,000.—
sona ( .Ernsona)
lūgumu, un civ. pr.
1,230,411.825/6
l'^Sb,4l 1.825/6
iik. 2081.—2086. p. p. un 18. marta
Jelgavas apgabaltiesa,
g. likuma pamata nolēma:
Peļņas un zaudējumu specificejums par 1922. g, pamatodamās uz savu 1923- g- 19. apriļa 1920.
1) parādu par
1020 rbļ. pēc obligānolēmumu, dara zināmu vispātībai, ka cijas, izdotas uz bar. Kārļa fon Firksa
Zaudēts.
Pelnīts.
parāds pēc pirkšanas-pārdošanas līguma vārda,
Uz kustāma īpašuma . .
268.72 Uz procentpapīru rēķina .
95.—
un 20. aprili 1383. g. zem /* 9122
1882. gada nostiprinātas
, veikala izdevumiem .
527,098.45 . precēm
251,551.83 par 4090 rbļ., koroborēts
uz Kristapam
Mārtiņa d.
7.
jūnija
zem
Ns
594
uz
Talsu
apr.,
, kursa starpību
. . .
Ernstsonam
(Emsonam) piederos, ne2,710,68/s , šaubīgiem parādu. . .
10.—
Vānes pagasta, .Ķirpu" mājām zem hi, °/o°/o un diskonto rēķ.
7,913.50
kustamas
mantas Dunalkas
.Kaupiņ"
25,428.—
. remonta
N» 2322, — atzīts par sa- māju, Liepājas apr., zem lauku nekust,
, provīziju
418,414.75 potēkas
, proc. peļņas nod. . .
9,742.15
un lūdzējai, valsts
zemes mantu zemesgrāmatu
, dzēstiem kreditoriem .
Skaidra peļņa par 1922. g. 112,820.05/;t
82.98 maksātu
2. reģistra
krebankai, dota tiesība prasīt ša parāda posta Nš 1177, — atzīt par pilnīgi sa"~
678,068.06
678,068.06 dzēšanu zemes grāmatās.
maksātu līdz ar visām procentēm.
Jelgavā, 26. aprilī 1923. g. LNsl94/23
Valde.
2) atvēlēt lūdzējam pieprasīt zemes
Priekšsēd. v. A. Lauke.
grāmatu nodaļā minētā parāda izdzē1923.
g.
lēmumu
reģistrēta
bezpeļņas
Sekretārs
A.
Veidenbergs.
Rigas apgabalt. reģistr. nodaļa
šanu iz zemesgrāmatām.
sabiedrība
zem nosaukuma: Bezpar3) iemaksāto naudu glabāt tiesas depouz clv. proc. lik. 14607t . p. pamata patejiskā ebreju kulturelš biedrība .Vienība*.
Jelgavas apgabaltiesa,
zītā līdz kreditora
ierašanai, kuram
ziņo, ka saskaņā
ar viņas 11. apriļa
Biedrības valdes sēdeklis atrodas Rīgā. pamatodamās uz savu 1923. g. 9. apr.
1923. g. lēmumu reģistrēta
kooperatīva
tad naudu izmaksāt.
Priekšsēdētāja v. E. Bitte.
nolēmumu, uzaicina
to personu, vai
Liepājā, 24. aprilī 1923. g.
sabiedrība zem nosaukuma: NaukšēnuJ*471/23
Sekretāra pal Ošs.
iestādi, kūms rokās
atrodas obligācija Priekšsēdētētāja b.
Ternejas
piensaimnieku
sabiedrība
V. Binenstams
par 6000 rub., izdota no Mārtiņa Ozo»Mars'.
Sekretārs A. Kasperovičs.
kases
Sabiedrības valdes sēdeklis atrodas Rīgas apgabalt. reģistr. nodaļa liņ, uz Jelgavas kraj-aizdevu
uz civ. proc. iik. 1460". p. pamata pa- vārdu, korob.
1912. g. 4. jūnijā zem
Liepājas apgabaltiesa,
Naukšēnu pagastā.
ziņo, ka saskaņā ar viņas 11. apriļa Ns 1603, uz Jelgavas apr.. Jaunsvirlaukas
Priekšsēdētāja v. E. B i 11 e.
16. aprilī
1923. g. uz Dāņa Grlbera
1923. g. lēmumu reģistrēta kooper. sa- pag. .Kike-Jakob-Krumult" mājām zem lūgumu un pamatojoties uzciv. pr. lik.
Sekretāra p J. Ošs,
biedrība zem nosaukuma: .Veclaicenes hipotēkas Ns 3034, vai kuram būtu kā- 2081.—2086.
p. un 18. marta 1920. g.
Rīgas apgabalt. reģistr. nodaļa savstarp. ugunaapdrošināšanas biedrība* . das tiesības vai prasības uz minēto Ik., nolēma:
obligāciju
—
iesniegt
to
šai
tiesai
un
Sabiedrības
valdes
sēdeklis
atrodas
uz civ. proc. lik. 1460". p. pamata pa1) parādu par 3600 rbļ. pēc obligāpieteikt savas tiesības un prasības mēneša cijas, izd. uz bar.Kārļa ton Firksa vārda,
ziņo, ka saskaņā ar viņas 11. apriļa Veclaicenes pagastā.
skaitot no sludinājuma iespiešanas
laikā,
Priekšsēdētāja v. E. Bitte.
1923. g. lēmumu reģistrēta kooperatīva
un 5. aprilī
1882. g. zem žurn. Ns 8091,
dienas .Valdības Vēstnesi*.
Sekretāra pal. J. O š s.
sabiedrība zem jauna nosaukuma ; Litenes
nostiprinātas uz Jānim Griheram pieder,
Ja
minētā
termiņā
obligāciju
neienekust, mantas Dunalkas .Klege" mājām,
pagasta
sa.Cemeru" piensaimnieku
Rīgas apgabalt. reģistr. nodaļa sniegs, vai tiesības un prasības nepie- Liepājas apr.
biedrība.
zem lauku nekustamu
teikts, tiesas to atzīs par iznīcinātu, paSabiedrības valdes sēdeklis atrodas uz civ. proc. lik. l_460. p. pamata pamantu
zemes grāmatu
2.
reģistra
rādu
par
samaksātu
un
lūdzējam
Kārlim
N»
Litenes, pagastā, Cemeros.
1178, — atzīt par pilnīgi
ziņo, ka saskani ar viņas 26. marta Žukam dos tiesību prasīt šā parada kreposta
samaksātu
līdz
ar visām procen1923. g. lēmumu reģistrēta
kooperatīva
Nodaļas vadītājs E. B i 11 e.
dzēšanu zemes grāmatās.
tēm;
Sekretāra p. J. Ošs.
sabiedrība zem nosaukuma: .Idus pienJelgavā, 25. aprilī 1923. g. L.Nsl06O/23
2) atvēlēt lūdzējiem pieprasīt zemes
saimnieku sabiedrība*.
Priekšsēdētāja v. A. Lauke.
grāmatu nodaļā minētā parāda izdzēšanu
Sabiedrības valdes sēdeklis atrodas
Rigas apgabalt. reģistr. nodaļa
Sekretārs Veidenberes.
iz zemes grāmatām;
at civ. proc. lik. 1460". p. pamata Idus pagastā, Valmieras apr.
3) iemaksāto naudu glabāt tiesas depaziņo, ka saskani ar viņas 11. apriļa
Priekšsēdētāja v E. B i 11 e.
Jelgavas apgabaltiesa,
pozīta līdz kreditora ierašanai, kuram
Sekretāra p. J. O š s.
1923. g. lēmumu reģistrēta
bezpeļņas
tad naudu izmaksāt.
biedrība
zem nosaukuma; .Stukmaņu
uz clv. ties. kārt. 1967., 2011., 2014. un
Liepājā, 25. aprilī 1923. g.
J*472/23
lopkopības pārraudzības biedrība*.
2079. p. P- pamata uzaicina visus, kam
Jelgavas apgabaltiesa
Priekšsēdētaja b. V. B i n e n š t a m s.
Biedrības
valdes sēdeklis atrodas
būtu uz 19. okt. 1913. g., mirušā Jāņa
pamatodamās
uz
savu
š. g. 19. apriļa
Sekretārs A. Kasperovičs.
Stukmaņu pagastā.
Tupuļi-Zibetta atstāto mantojumu kādas
nolēmumu, dara zināmu vispārībai, ka
tiesības kā mantiniekiem, legat., fideikoNodaļas vadītājs E. Bitte.
parāds pēc pirkšanas-pārdošanas
līguLiepājas apgabaltiesa,
misariem, kreditoriem u. 1.1., pieteikt savas
Sekretāra pal. J. Ošs.
ma par 4300 c. rbļ. korob.
1886. gada
tiesības šai tiesai
sešu mēnešu saskaņā ar likumu par laulību 50. un
21. aprilī zem Ns 161 uz Tukuma apr.,
77. p.p., 12. aprilī 1923. g. aizmuguriski
Rīgas apgabalt. reģistr. nodaļa Remtes pagasta .Ziseļu mājām zem laiki, skaitot no sludinājuma iespie- nosprieda:
starp Jāni Andreja d.
Valdības
Vēstnesī".
šanas
dienas
.
pa- hip. Ni 1110, —atzīts par samaksātu un
nz civ. proc. Iik. 1460". panta
un Kati Jāja m. dzim. Māliņ.
Termiņā nepieteiktas tiesības ieskatīs Dzeni
lūdzējai
valsts
zemes
paziņo,
ar
viņas
bankai,
mata
ka
saskani
1. oktobrī 1906. g., caur Sv. Annas
par spēku zaudējušām.
11. apriļa 1923. g. lēmumu reģistrēta
dota tiesība prasīt ša parāda dzēšanu
Jelgavā, 3. maijā 1923. g. L. Ni 1117/23 draudzes mācītāju slēgto laulību atzīt
nosaukums; zemes grāmatās.
bezpeļņas biedrība
zem
par
šķirtu;
laulībā dzimušo dēlu
Priekšsēdētāja v. T. Zvejnieks.
.Rīgas baptistu izglītības biedrība".
Jelgavā,26. aprilī 1923.g.
LNs 187/23
Bernhardu 9 g. v. atstāt pie mātes. >
Sekretārs
A.
Veidenbergs.
Biedrības valdes sēdeklis atrodas Rīga.
Liepājā, 30. aprīli 1923. g. Ns 425/22
Priekšsēdētāja v. A. L a u k e.
Nodaļas vadītājs E. Bitte,
Prfekšsēdēt. o. V. Bienenštams.
Sekretārs A. Veidenbergs.
Jelgavas apgabaltiesa,
Sekretāra pal. Ošs.
Sekretāra v. i. A. J a n s o n s.

Rīgas

Liepājas

saskaņa ar savu 24
novem,
.emumu uz Manjas
Hau!' ^ B
un pamatojoties uz civ
„7" 15 8uinu
C
301. un 309'. p. pam . . Ptoc - «k. «3
detaļu Jēkabu
.
Ha^m 'anT'^ atbi,:
ves vieta nezināma, četV, '
-te
laikā, ierasties šai
l«
tiesā, Mmm?
no viņa sievas Maritas
nQlalt 'tu
H»T
Snļ?n le.ūdz-ba, raksta viņ„
lieta un uzdot savu Z
^
kaitat
*'Ves Vl«u
pajas pilsētā.
Llc.
Ja minētā laikā aicināmai. „„
lietu noliks u itt^T'
T^^
sez viņa klātbūtnes ]ģ ,,.&!'««•
its b
«avu
dzīves vietu
' «
vJm
«iejājamu
«i tiMa, ,B,f "£ «««oi ,
rējoa papīrus atstās tiesai ||^™« f*
Liepājā, 30. aprīli 1
£. „
923. g.
*
Priekšsēdei, b.
V.Bieneni?,
Sekretāra v. i. A u \[Ķ **

Vldrliu pagasta valde, Rīgas apr.,
izsludina par nederīgiem sekošus nozaudētus dokumentus;
1) Latvijas iekšzemes pasi, izdotu no
šīs pag. valdes 10. jūlijā 1920, g. zem
Ns 739 uz Mārča Jura d. Taube v.
2) Latvijas iekšzemes pasi, izdotu no
šis pag. valdes 10. apri.i 1920. g. zem
Ni 296 uz Alvīnes Viļuma m. Taube v.
3) Zirga pasi, izdotu no šīs pagasta
valdes 9. janvārī 1920. g. zem Ns 113
uz Mārča Jura d, Taube v.
4) zirgu pasi, izdotu no šīs pagasta
valdes 9, janvārī 1920. g. zem Ni 114
uz Mārča

Jura

d, Taube v.

671.

Latgales apgabaltiesas.

Daugavp. apr., 2. iec.

miertiesn.

saskaņā ar savu š, g, 10. epriļa lēmJ
un us civ. proc. lik. 1460»
—1460"
pamata, paziņo, ka Iciks Zalmarji
d
Libermans iemaksājis Smuilim Izraēla i
Kac-Kaganam par labu uz 1917. g. W
temi>[a mēnesi Vitebskas notāra Ooriainova kantorī
noslēgtās un decembra
mēnesi t. p. gadā apstiprinātas no Vitebskas apgabaltiesas vecākā notāra,
ķīlu zīmes pamata, Latvijas bankas Daugavpils nodaļā, Daugavpils apr. 2. iec,
miertiesneša depozītā, divi simti astoņus
latus un uzaicina Smuili Izraēla d. KacKaganu iesniegt ķīlu
zīmi un saņemt
augšā minēto sumu.
Daugavpilī, 21. aprilī 1923. g,
Miertiesnesis D u c m a n s.

p

Sekretārs

Grasman.

Kuldīgas iec. miertiesnesis.
uz sava

1923. g

14. februāra

lēmumi

pamata uzaicina 5. oktobrī
1922. g„
Kuldīgā, mirušās Paulines Jāna meitai
Deibner mantiniekus, kreditorus, legatarus, ftdeikomisarus un visas citas personas, kufam
varētu būt kādas tiesai
sešu mēnešu laikā, skaitot no šī sludinājuma
iespiešanas
dienas .Valdībai
Vēstnesī'.
Tiesības un prasības, kuram nebūs
paziņots tiesai minētā laikā, tiks atzītai
par zaudētam uz visiem laikiem.
Kuldīgā, 26. aprilī 1923. g. LJ4163/23
Miertiesnesis Andersons.
Sekretārs O. Hineenjejļļ

Ērgļu pagasta tiesa,
Cēsu apr., pamatodamās uz sava lžmuma 12. aprīlī š. g. un pag. tiesu «st.
2. d. 222. p. at šo uzaicina 1916. g26. augustā mirušā Ērgļu pagasta, Lejai
Simonu māju īpašnieka — Jāņa Dāvi
myu
d. Kļaviņa
mantinieku* pieteikt
manto
mājas
tiesības uz Lejas Sīmaņu
sanu, šai tiesai sešu mēnešu laikā, «kaivaltot no šī sludinājuma iespiešanas «
...
dības Vēstnesī".
pieteiPēc minētā laikā notecēšanas
nuskušies mantinieki tiks apstiprināti
tojuma tiesībās.
Priekšsēdētājs (paraksts).
Parovedis K^ e_nļlijļ
~
Bramber4es
»a*tW»aJdi, W*
apr, ar šo izsludina par sadēj
ugunsgrēkā 19. februāri s,g. ™|"g
Laivu»
muižas jaunsaimniecība N> 1,
Bramb erŽ«
pasi zem N. 7, izdotu no
Klāva «
pagasta valdes uz kameja
pases u
zirga
un
2
Aistera vārda
?»»"
paša vārda zem NsNs 84 un 85,
25
27. maijā 1920. g-

*"

Piles pagasta valde "fffiS
nederīgiem sekošus nozaudētus *«*
Jāņa UM
1920. g. zem Ni 2239 uz
. .nog
Preijera vārda;
»» g,
2) Valmieras kara apr pr-ka
10. decembrī zem Ns IS-M*
Jāņa d Kodola_ vārda___j—-

—^

landskoronas W&*Jļ
«»?•
sekos»
sludina par nederīgiem
dētus dokumentus:
dota no
1) Latvijas iekšzemes^asi ,
Anton,
Na
šīs pag. v. zem
vara*
„
Staņislava d. Odzeieviča
no s* f ļ0 ,,
2) zirga pasi, izdotu
«6*
valdes 192u g. zem J*
^
valde !* < io0 .
paa«ta
Viļķenes
nozaudē»
nederigiem sekošus
mentusuz PanJ« AnCjjdūtu
des vārda: 1) j^Tarnlii 19i*«?
i. »P
«t v.
no šīs pagasta valdes
2) ™< »
un
«pr.
Ni
2i6
zem
apl., izdotu no Valmieras*"» 7fo.
11. novembri 1922. g. "*

20H,

^^L^^B^^i

|w

