
Sieima.
JJ^str, kabineta lēde 1923.

g. 29. maijā.
I ļļkojim» Par meža ganIbn aoteikumiem.

Nojums par Rūjienas pilsētas no-
saukumu,

Saeima.
Sēde 29. maijā.

S?di atklāj priekšsēdētājs F. Vesmans
paikstea 5,5.

Misi'trn prezidenta iesniegtos t i r d z-
liecības līgumus ar Ungāriju
iiČechoslovakiju nodod tirdz-
liecibas hh rūpniecības un ārlietu komi
lijām,

Likumprojekta par hipotēku biedrības
itma atsavināšanu Rīgā valsts vajadz-

ī bām nedod juridiskai »n budžetu komi-
ejām.

Likumu par akciju sabiedrību vispa-
ttjo kārtējo sapulču sarankšauu piespiedu
tūtā pieņem tiesā lasījumā vienbalsīgi.
(Referents E B i r k h a n s.)

Likumu par biedrībām, savienībām un
politiskām organizācijām, kuru iesāka
uit jau iepriekšēja sēdē, pieņem otrā
bijumā, noliekot viņa trešo lasījumu uz
lī jūniju» (Referents M. Lazersoas.)

Likuma par pašvaldības iestāžu ģer-
boņiem pieņem steidzamības kārtā. (Re
Inesis O. Nonācs.)

Tāpat steidzamības kārtā pieņem likumu
pu radiostaciju ierīkošanu un lietošanu.
(Referents H, Celmiņš.)

Otrā lasījumā pieņem likumu par pie-
«isekju aizsardzība. (Rdereute E. Fels-
kergs. )

Tāpat otrā lasījumā pieņem likumu
par vēsturisko kasīja vietām. (Referents
' Kalniņš.) Šern abiem pēdējiem
likumiem noliek trešo lasījumu uz
15. jūniju.

Sēdi slēdz palksten 9.
Nākošā sēde piektdien, pulksten 5.

ftUBSI flOllSl! DB NVBCL
Rīkojums.

Kara, okupācijas wC revolūcijas laikos
Kirstas lielas platības Latvijas meža. Daļa
ļ& izcirtumiem jau apaugusi jaunaudzēm,
?I» pašuieiz apsēj. Pārējo daļu pare-
ģis apmežot tuvākos gados. Meža
iršana ari vēl tagad, aiz dzīves atjauno-
jas lielam vajadzībām, turpinās ārkār-
qoi apmēros. Arī uz šiem izcirtumiem
»tž» jāatjauno. Tā tad meža atjauno-
tai jānotiek ārkārtējos apmēros, ko
«pri traucē un reizēm padara nesekmīgu
«erobežota lopu ganīšana mežā, kapec
*dēja valsts mežos pielaižama tikai
cerojot sekošus noteikumus:
') Ganīšanas atļaujas izsniedzot dot

priekšroku tiem mazsaimniekiem,
kuriem savos laukos nav pietiekošu
ganību.

2) Aizliegt lopus ganit izcirtumos, kur
nodomāta meža ttjaunošana.

d) Aizliegt ganit kā kailcirsmās, ta arī
pakāpeniskas cirsmās un retaines.

4) Kultūrās un dabiskās jaunaudzes,
kurat nav sasniegušas 10 pēdu
«īgstamu , ganīšanu aizliegt. Ari
»dā pieaugušā mežā, kur ar ganī-
*anu top apdraudētas kailcirsmās
?n pakāpeniskas cirsmas, ganīšana
aizliedzama. Ja ganību ņēmējs ap-
nemās iežogot tās vietas, kuras ga-
nīšana aizliegta, tad materiāls iežo-
gāšanai izsniedzams par brīvu.

' Miltainos gabalos, kur ganīšana
yar veicināt plūstošu smilšu attīsti-

c\ ?*aos > lopu ganīšanu aizliegt
w£, zo_ ga»išanas atļaujas katra
birkai jāatstāj meža gabals, kurā
ganīšana aizliegta .

7) Ganīšana bez gana uzskatīt kā
patvarīga lopu ganīšanu valsts
meža.

8) Aizliegumi atzīmējami uz gasību
biļetes, ko det parakstīt biļetes
ņēmējam, ka arī dot biļetes ņēmē-
jam parakstīt aizrādījumu, ja
ganišasa bus nekārtīga, tad nāko-
šajā gada tiesības nz ganīšanu
vairs neizdos, un ka par patvarīgu
ganīšanu aizliegtās vietās atbildību
uzņemas bijetes ņēmējs.

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

Mežu' departamenta direktora
vietā Robežnieks.

Rīkojums
par Rūjienas pilsētas nosaukumu.
Iekšlietu ministrijas pašvaldības depar-

taments paziņo, ka iekšlietn ministrija
saskaņā ar augstskolas filoloģijas un
lilosofijas fakultātes atzinumu nolēmusi,
ka turpmāk pilsētas nosaukuma ,R u
je n e" vietā lietojama nosaukums
.Rūjiena".

Rīgā, 1923. g. 29. maijā, te 105278.
Departamenta vice-direktors

P. Radziņš.
Pilsētu nodaļas vadītājs R. Ķelle.

ialiUfis MM pcilBelBK!.
Speciālie kursi skolotajiem 1923.gada.

Latviešu valodas kursos ap-
solījuši lasīt profesors J. Eņdzelins,
profesors J. Piāķis, profesors P. Smits,
T. Zeiferts, R. Klaustiņš, A. Švabe,
J. Lapiņš, L. Bērziņš u. c Paredzētas
arī dažas epizodiskas lekcijas par vis-
pasaules ievērojamākām literariskām pa-
rādībām (doc. Dauge, Vecozols u. c).
Latvijas vēsture šajos kursos tiks lasīta
kā programas papildu priekšmets
(P. Dreimanis, A. Švabe), bet tos
neuzskatīs kā īpašus vēstures kursus.

Kopskaitā apmēram 250 stundas.
Kursi notiks Rīgā, sākums 16. jūlijā.
Ticības mācības kursos pa-

redzēti sekosi priekšmeti:
Ticības mācības un ētikas uzdevums

Latvijas skolās (Pauls Gailīts), ievads
vecā derībā (L Bērziņš), ievads jauna
derībā (T. Grfinbergs). kristīgas dog-
matikas problemi (V. Maldons), kristīgas
etikss problemi (V. Maldoni), reliģijas
mācības un ētikas metodika (L. Ada*
movičs), mācības viela un viņas ap-
strādāšana zemākas klasēs (Fr. Ieviņf),
mācības viela u 11 vidus un augstākās
klasēs, vecā derība no baznīcas vēsture
(L Adamovičs), mācības viela u. t. t.
vidus un aug'takas klasēs (jauna derība)
(T Crfiobergs), mčģinājumu stundas un
viņu pārrunas (Fr. Ieviņš), reliģijas un
pasaules uzskats (P. Dāle), reliģija un
māksla (E. Meklers) senlatviešu reliģija
(P. Šmits).

Stundu kopskaits apmēram īuu.

Kursi notiks Rīga, sakums 16 jūlija.
Zīmēšanas kursu programa:
Zīmēšana un zīmēšanas pasniegšanas

metodes (P. Petersons un J. Saukums),
rasēšana (Vicbmanis), aplikācija un vei-
došana (Bīlmans), mākslas vēsture (Dom-
brovskis), muzeju aplūkošana, mēģinā-
jumu stundas.

Kopsumā ap 200 stundu.
Kursi notiks Rīgā, sakums 25. jumja.

Dziedāšanas kursu programa:
Piopedeitiskais kurss, elementāra har-

monija, muzikālā Jorma, kora iekar-

tojums. kora dziedāšanas metodika (Jek.
Mediņš), mūzikas elementarteonja (Jek.
Graabiņš), klavieru un vijoles spēle (Jaz-
Mediņš), ritmiskā vingrošana (Asmane),

koncertu apmeklēšana, mēģinājuma
stundas.

Bez tam apsolījuši līdzdalību muziķi
A. Kalniņš, J. Zālīts, A. Bērziņš,
Valman-Krumiņa u. c.

Kopsumā ap 250 stundas.
Pie iestāšanās kursos tiek prasītas

iepriekšējas zināšanas dziedāšanā (skaties
.minimālas prasības" — .Izglītības Mi-
nistrijas Mēnešraksta" 1921. g. 3. nu-
mura.)

Dziedāšanas kursi notiks Rīgas skolo-
tāju institūtā, turpat internāts apmēram
50 personām.

Sākums 25. jūnijā.
Skolu departaments.

Nosacīti notiesāto saraksts Nr. 24.
2179. Akts, Gustava Kārļa d., 40 g„

Ātru pagasta, Jelgavas apr,, Jelgavas
pils. miert. 1923. g 21. apr., 581. p. 1. d.,
3 mēn. ciet. (Akts te 208/23. g )

2180. Anhalt, Margrieta Indriķa m.,
19 g, Liepāja, Liepājas apgt. 1923. g.

28. martā, 465 p., 57. p., 2 mēn. ciet.
(Akts te 12/23. g.)

2181. Batarags, Pēteris Jēkaba d,
22 g, Rēzeknes apr, Rudzatu pag, Rē-
zeknes apr. 5. iec. miert. 1923. g. 27.
apr., 581. p. 1. d., 2 mēn. ciet (Akts
te 145/23. g.)

2182. Bērziņš, Krišs Kriša d., 25 g.,Tu-
kuma apr. Sēmes pag., Tukuma apr.
miert 1923 g. 26 apr, 581. p. 1. d„
3/» mēn. ciet (Akts te 174/23 g)

2183. Bratke, Augusts Jāņa d., 36 g.,
Kroņavircavā, Jelgavas apr., Jelgavas piis.
miert 1923. g. 21. apr., 616. p. 3. d.,
2 aed. ciet. (Akts te 208/23. g.)

2184. Chuckis, Aleksejs Stepa na d.,
40 g., Ilūkstes apr. Bebrenes pag., Ilūk-
stes apr. miert. 1923. g. 27. maitā, 581.
p. I. d., 3 mēn. ciet. (Akts J*218/23 g )

2185. Dadzīt, Anna Andreja m., 39 g„
pied. pie Cesvaines pag. Cēsu apr.,
Daugavpils apr. 8. iec. miert 1923. g.
20 apr., 581. p. 4. d., 2 ned ciet. (Akts
te 201/23. g.)

2186. Drande, Jānis Pētera d, 20 g.,
Valkas apr. Smiltenes pag., jātnieku
pulka tiesa 1923. g. 20. apr., 581. p.
i d., 57. p. 3. d., 4 mēn. ciet. (Akts
te 84/23. g)

2187. Dreija, ŽanisAleksandrs Jāņa
d., 13 g., Liepājā, Liepājas II. iec
miert 1923. g. 25 apr., 581. p. 4. d.,
51. p., 55 p., nodot nepilng. zemk. an
amatn. kol. (Akts ** 10/23 g.)

2188. Drozdovskis, Voldemars-Kazi-
mirs Antona d., 21 g., Rīgā Liepājas
apgt 1923. g. 27. martā, 616 p. I. d.
2. pkt., 1 mēn. ciet (Akts te 54/23. g.)

2189. Egle, Dāvids Kristapa d., 38 g.,
Vilces pag. Jelgavas apr., Jelgavas pils.
miert 1923. g. 21. apr., 581. p. 4 d.,
2 ned. ciet. (Akts Ns 208/23. g.)

2190. Einberes. Roberts Jura d.. 51

g., Ēvelē, Rīgas pils. 9. iec. miert. 1922
g. 29. dec, Rīgas apgt. 2. krira. aod
1923. g. 28. febr., 581. p. 1. d., 3 mēn.
ciet. (Akts te 353/23 g.)

2191. Ermanson (Ermson), Ženija
Jāņa m, 21 g., Sakas pag, Liepājas
apgt 1923. g. 28. martā. 465. p., 3 men,
ciet. (Akts te 33/23. g)

2192. Ernsts, Bruno Alberta d., 17 g.,
Rīgā, Rīgas pils. 9. iec. miert 1923. g.
19. apr., 581. p 2. d., 57. p. 3. pkt,
4 mēn. ciet. (Akts te 295/23. g.)

2193. Feldmans, Jānis Viļā d, 53 g„
Ēdoles pag. Ventspils apr.. Kuldīgas lec
miert 1923. g. 16. apr., 581. p. 1. d.,
3 mēn. ciet. (Akts te 141/23. g.)

2194. Fridrichsberg, Olga -Emīlija
Friča m., 32 g., Ventspils apr. Zaru pag.,
Ventspils apr. 1. iec. miert. 1923. g.
21. apr., 581. p. 1. d., 3 mēn. det
(Akts te 165 23. g.)

2195. Gasunas, Jāzeps Pāvela d.,
25 g., Ventspils apr. Sarkanmuižas pag.,
Ventspils apr. I. iec. miert. 1923. g. 12.
apr., 581. p. 2. d., 6 mēuu ciet (Akts
te 141/23. g.)

2196. Gaškevičs, Nikolajs Jēkaba d.,
^5 g., Rīga, Rīgas 4. iec. miert 1923.g.
16. martā, 184. p. I. pkt. 3 dienas aresta.
(Akts N° 177/23. g.)

2197. Graadans, Pēteris Māras d.,
39 g., Rēzeknes apr. Rudzatu pag., Rē-
zeknes apr. 5. iec. miert. 1923. g. 27.
apr., 581. p. I. d, 2 mēn. ciet (Akts
te 145/23. g.)

2198. Graužinlt, Jāzeps Ādolfa d.,
22 g., Rīgā, Liepājas apgt. 1923. g. 27.
martā, 616. p. I. d, 2. pkt. 1 mēn. ciet.
(Akts te 54/23. g.)

2199. Gribuls, Donats Kazimira d.,
20 g,, Daugavpils apr. Krāslavas miesta,
Ventspils apr. I. iec. miert 1938. g.
12. apr., 581. p. 2. d., 57. p., 2 ?mēa.
20 dienas ciet. (Akts- 1* 88/23. g.)

2200. Grimans, Jēkabs Jāņa d., 32 g.,
Krustpils pag., Daugavpi's apr. 8. iec
miert. 1923. g. 11. apr., 581. p.
1. d„ 53. p., 3 ned. aresta. (Akts
te 178/23. g.)

2201. Grūnberg, Marta Dāvida m.,
19 g., Ēveles pag. Valkas apr, Rīgas
4. iec. mieit 1923 g. 24. febr., 581. p.
4. pkt., 4 ned. ciet (Akts te 46/23. g.)

2202. Hofmans, Izaks Osera d., 17 g.,
Ventspilī. Ventspi s apr. 1. iec. miert.
1923. g. 15. martā, 573. p. 2. d., 57. p.,
2 mēn. ciet (Akts Na 104/23. g.)

2203. Ivdra, Jezups Aleksandra d.,
33 g., Daugavpils apr. Višķu pag.,
Daugavpils apr. 3. iec. miert. 1922. g.
11. apr., Latgales apgabali. 1923. g.
17. martā, 581. p. 1. d, 4 mēn. ciet.
(Akts te 62/23 g.)

2204Jansons, Alfrēds Viļā d., 16 g,
Tukuma, Tukuma apr. miert. 1923. g.
11. apr, 581 p. 1. d., 55. p., nodot
audz. un labos. iest. (Akts Ns 180/23. g)

2ž05 Jeger, Gerda Teodora m., 27 g_,
Rīgā, Rīgas apgt. 1923. g. 9. marta,
442. p. 1. d., 3 diesas aresta. (Akts
te 183/23 g)

2206. Jenčs, Jānis Mārtiņa d., 21 g.,
Tukuma apr. Tumes pag., jātnieku pulka
tiesa 1923. g. 14. apr., 581. p. 1. d.,
3 mēn. ciet. (Akts te 80/23. g.)

2207. Kalniņš, Jānis Pētera d., 23 g„
Ļaudonas pag. Cēsu apr., Cēsu apr.
4 iec miert. 1923 g. 25. apr., 581. p.
1. d„ 3 mēn. ciet. (Akts te 160/23. g.)

2208. Kaminskis, Jānis Marijas d.,
18 g., Ventspilī, Ventspils apr. 1. iec.
miert. 1923. g. 21. apr, 581. p. 1. d,,
57. p., 2 mēn. ciet. (Akts Ns 166 23. g.)

2209. Kanģizers, Kārlis Jēkaba d.,
25 g, Valkas apr. Adiienes pag., Valkas
apr. 4. iec miert. 1923. g. 11. apr.,
581. p. 1. d, 3 mēn. det. (Akts
J* 231/23. g)

2210. Katkovskis, Bojeslavs Staņi-
slava d., 30 g., Rēzeknes apr. Kaunatu
pag, Latgales apgt. 1923. g. 16. marta,
652. p. 2. d, 2 nedēļas ciet. (Akts
* 134/23. g.)

2211. Kauliņš, Jānis Augusta d.,
20 g, Rīgas apr. B:riņa pag., 6 Rīgas
kājn, pulka tiesa 1923. g. 25. apr.,
581. p. 1. d., 57. p. 3. pkt., 2 mēa.
20 dienas ciet. (Akts te 1/23. g.)

2212. Kerabias, Aleksandris Vincenta
dēls, 35 g., Ilūkstes apr. Bebres pag.,
Ilūkstes apr. miert. 1923. g. 27. marta,
581. p. 1. d., 3 mea. ciet. (Akts
N 218/23. g.)

2213. Kirstein, Dora Annas m,
51 g., Ventspils apr. Ugāles pag.,
Ventspils apr. 1. iec miert. 1923. g.
23. martā, 581. p. 1. d, 3 mēn. ciet.
(Akts te 125/23. g)

2214. Kreicbergs, Jānis Ernesta d.,
43 g., Tukuma apr. Vecmoku pag.,
Tukuma apr. miert. 1923. g. 26. apr..
581. p. 1. d, 4 mēn. ciet. (Akts
Jfc 198/ 23. g.)

2215. Krēsliņ, Zande Friča m„
36 g., Valkas apr. Beļavas pag, Valkas
apr. 4. iec. miert. 1923. g. 12. marta,
581. p. 1. d., 4 mēn. det. Akts
N» 107/23. g.)
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2216. Kur, Gitele Hona m., 19 g.,
Ilūkstes apr. Subates pils., Ilūkstes apr.
miert. 1923. g. 20. maitā, 581. p. 1. d.,
57. p. 3. pkt., 2 nedēļas ciet (Akts
te 208/23. g.)

2217. Lapiņš, Jānis Jēkaba d„ 21 g.,
Talsu apr. Mežragu pag., Jātnieku pulka
tiesa 1923. g. 13. martā, 581. p. 1. d.,
3 mēn. ciet. (Akts Ns 67/23. g)

2218. Lasman, Elizabete Olga Friča
m., 25 g., Rīgā, Rīgas 5. iec. miert,
1923. g. 27. apr., 528. p„ 10 lati nau-
das soda vai maksāt nespēs, gadījuma
3 dienas aresta. (Akts Na 355/23. g)

2219. Lauše, Emma Pētera m„ 28 g.,
Valkas apr. Aumeistaru pag., Rīgas apgt.
1923. g. 11. apr., 442. p. 1. d„ 3 dienas
aresta. (Akts Nš 276/23. g.)

2220. Lebedj, Uljaas Alekseja d.,
28 g., Evermuižas pag. Ludzas apr.,
Ludzas apr. 2. iec. miert. 1923. g. 15.
janv., 581. p., 6 mēn. ciet (Akts
te 5/23. g.)

2221. Liberson, dzim, Piker, Haja
Movša m., 39. g, Rīgas 5. iec. miert.
1923. g. 25. apr., 276. p. 1. d.. 2 ned.
ciet. (Akts N 347/23. g.)

2222. Lielmež, Helēna Pētera m., 16
g., Krievijā, Rīgas apr. 2, iec miert.
1923. g. 12. apr., 581. p. 1. d., 55. p.,
ieviet. Irlavas zemk. uaamatn. kol. (Akts
J* 57/23. g.)

2223. Lokmans, Jānis Jēkaba d., 46
g., Valmieras apr. Pāles pag, Valmieras
apr. III. iec. miert. 1923. g. 24. apr.,
581. p. I. d., 3 mēa. ciet (Akts te
149/23. e)

2224. Lūžņa, Jēkabs Krišjāņa d., 22
g., Bauskas apr. Grienvaldes pag., Bau-
skas apr. 2. iec. miert. 1923. g. 28. apr.,
181. p. II. d. 1. pkt, 1 mēn. ciet. (Akts
M 133/23. g.)

2225. Meijer, Līze Otto m., 22 g„
Briņķu pag., Priekules-Vaiņodes miert
1923. g. 10. apr., 581. p. 1. d., 3 mēn.
ciet. (Akts Ns 73/23. g.)

2226. Miglan, Tekla Jāņa m., 35 g„
Ludzas apr. Pildas pag, Daugavpils apr.
4. iec. mieit 1922. g. 17. nov., Latgales
apgt. 1923. g, 27. martā 581. ;p. 1. du,
3 mēa. ciet. (Akts te 757/23. g.)

2227. Minalgo, Kazimirs Zenona d.,
43 g., Kaunas gub., Ventspils apr. 1. iec.
miert. 1923. g. 21. apr., 581. p, 1. d.,
3 mēn. ciet. (Akts te 163/23. g.)

2228. Nagle, Adele Jura m., 60 g.,
Rēzeknes apr. Stirnienes pag., Rēzeknes
apr. 2. iec. miert. 1923. g. 25. apr.,
581. p., 3 mēa. ciet. (Akts te 278/23, g.)

2229. Nordsteins, Nikolajs Konstan-
tīna d., 39 g, Pēterpilī, Rīgas 8. iec.
miert. 1923. g. 25. apr., 184. p. 1. d.,
1 diena aresta. (Akts te 460/23. g.)

2230. Petrovics, Eduards Hermaoa d.,
35 g., Talsu apr. Vandzenes pag., Jel-
gavas apgt. 1923. g. 13. martā, 642. p.
1. d. 1. pkt, 3 dienas aresta. (Akts
te 326/22. g )

2231. Petrovs, Nikolajs Spiridona d.,
16 g., Ludzas apr. Kārsavas pag., Lat-
gales apgt. 1923. g. 17. martā, 464. p.
1. d., 55. p. 2. pkt., nodot mazg.
noziedz. kol. (Akts te 141/23. g.)

2232. Reins, I/ans (Jānis) Staņislava
d., 16. g., Rēzeknes apr. Rozenmuiias
pag., Latgales apgt. 1923. g. 19. martā,
51., 458. p. II. d., 55. p. 2. pkt, nodot
mazg. noziedza. kol. (Akts te 170/23. g.)

2233. Saktiņi, Jānis Jāņa d., 23 g,
Kraukļu pag. Cēsu apr., Cēsu apr.
IV. iec. miert. 1923. g. 17. apr.,
581. p. 4. d., 2 aed. det. (Akts Na
204/23. g.)
* 2234. Šiliņā, Pēteris Mārtiņa d., 27 g.,
Šāvienes pag. Cēsu apr., Cēsu apr. IV.
iec. miert. 1923. g. 20. apr., 581. p. L d.,
2 mēn. ciet (Akts te 190/23. g.)

2235. Straupeniek, Anna Matīsa m„
26 g., Kalētu pag. Liepājas apr., Prie-
kules-Vaiņodes miert. 1923. g. 17. apr.,
581. p., 3 mēn. ciet, (Akts Ne 107/23. g.)

2236. Striebulis, Ansis Otto d., 30 g.,
Talsu apr. Zentenes pag., Tukuma apr.
miert. 1923. g. 26. apr., 181. p. 2. d.,
3 mēa. ciet. (Akts Na 183/23. g.)

2237. Sušcevič, Sofija Antona m..
16 g., Rīgā, Rīgas 10. iec. miert. 1923.g.
23 apr.. 581. p., nodot mazg. noziedzn.
labos, iestādē Irlavā. (Akts te 474/23. g.)

2238. Šanters, Ivans Grigorlja d„
47 g., Rēzeknes apr. Rozenmuižas pag.,
Rēzeknes apr. 2. iec miert. 1923. g.
17. apr., 581. p., 2 ned. ciet. (Akts
te 206/23. g.)
112239. Senberg, Anna Jāņa m., 33 g.,
Kuldīgā, Kuldīgas iec. miert. 1923. g.
23. apr., 616. p., 1 mēn. ciet. (Akts
te 191/23. g.)

2240. Troiimovies, Sigismunds An-
tona d., 13 g., Ludzai apr. Posines pag.,

Latgales apgt 1923. g. 23. febr., 581. p.
2. d., 453. p.( 55. p. 2. pkt, 60. p.,
ievietot audz. aa labos, iestādē. (Akts
Nš 65/23. g)

2241. Upīts, Jūlijs Jāņa d., 39 g,
Valkas apr. Lizuma pag., Valkas apr.
4. iec miert. 1923. g. 13. martā, 581. p.
1. d., 6 mēn. ciet. (Akts te 178/23. g)

2242. Uztics, Jēkabs Krista d., 43 g.,
Ventspils apr. Sarkanmuižas pag, Vents-
pils apr. 1. iec. miert. 1923. g. 17.martā,
581. p. 1. d., 3 mēa. ciet (Akts
te 110/23. g.)

2243. Vanags, Andrejs Jēkaba d.,
18 g., Liepāja, Liepājas apr. miert
1923. g. 4. aprill, 581. p. 2. d., 57. p.,
4 mēn. ciet. (Akts Na 16/23. g.)

2244. Vanags, Kārlis Marijas d„
20 g, Talsu apr. Kabiles pag., Talsu
iec. miert. 1933. g. 25. aprilī, 581. p.
2. d., 57. p. 3. pkt., 4 mēn. ciet. (Akts
Ns 170/23. g.)

2245. Vassermans, Kārlis Indriķa d.,
16 g., Talsu apr. Aizputes pag., Tukuma
apr. miert 1923. g. 11. apr., 581. p.
1. d, 55 p., nodot audz. un labos, iest.
(Akts te 180/23. g)

2246. Vāvere, Bernhards-Arvids Jēkaba
d., 15 g., Valmieras apr. Duntes pag.,
Valmieras apr. 3. iec. miert. 1923. g.
30. apr., 581. p. 2. d,, 55. p. 1. d.2. pkt,
ievietot Irlavas nepilng. zemk. un amata,
kol. (Akts Na 158/23. g.)

2247. Villaads, Augusts Otto d., 40 g.,
Dzelzavas pag. Cēsu apr. Cēsu apr.
2. iec. miert. 1923. g. 10. apr., 581. p.
IV. d., 1 mēn. ciet (Akts te 109/23. g.)

2248. Vilnis, Eduards Jēkaba d., 62 g,
Valkas apr. Lizuma pag., Valkas apr.
4. iec. miert. 1923. g. 7. apr., 581. p.
1 d., 3 mēn. ciet. (Akts te 223/23. g.)

2249. Vugans, Matvejs Jezupa d„
34 g., Rēzeknes apr. Kaunatu pag.,
Latgales apgt. 1923. g. 16. martā, 464. p.
1. d., 7 dienasaresta. (Akts Na 128/23. g.)

2250. Zimbachs, Indriķis Jāņa d.,
47 g, Aizputes apr. Bojas pag., Liepā-
jas apr. miert. 1923. g. 4. apr., 581. p.
2. d., 6 mēn. ciet. (Akts te 16/23. g.)

2251. Zīverts, Juris Ādama d., 27 g.,
Aizputes apr. Nīgrandes pag., Ventspils
apr. 1. iec miert 1923. g. 12. martā,
581. p. 4. d., 1 mēn. ciet. (Akts
te 26/23. g.)

2252. Zondors, Matvejs Jegora d.,
51 g., Rēzeknes apr. Stirnieaas pag.,
Latgales apgt 1922. g. 22. februārī,
476. p. 1. d„ 2 mēa. ciet. (Akts
te 69/23. g.)

2253. Žūpa, Kārlis Pētera d, 43 g.,
Lenču pag., Cēsu apr. 1. iec. miert.
1923. g. 16. aprilī, 581. p. 1. d„ 1 mēn.
2 ned, ciet. (Akts te 207/23, g.)

Rīgā, 1923. g. 29. maijā.
Tieslietu ministrijas departamenta

direktors Brikovskis.
Nodaļas vadītājs J. Sasilts.

Iecelšanas.
Rezolūcija J6 2595.

1923. g. 29. maiji.

I Ieceļu Valeriju Seil par valsts vidusskolas
direktoru Krāslavā ar algu pēc VI. amata kate-
gorijas, skaitot no 1923. g. 1. jūnija.

Izglītības ministrs P. Gailīts.
Skolu departamenta direktora palīgs P. Zālīts.

Rīkojums Na 30.
Rīgā. 1923. g. 11. maiji.

1-§.

Pieņemu un pielaižu pie amata pienākumu
ij pildīšanas:

1) pilsoni Vladimira Avstricu ki darbveža-
giāmatveža vietas izpildītāju Ērgļu virsmežniecībā
uz brīva līguma pamata, saskaņā ar civildienesta
likuma 10. pantu, ar XII amata kategorijas alga,
skaitot dienestu no tās dienas kad viņš stāsies
pie minētā amata pienākumu izpildīšanas,

2) pilsoni Teodoru Fichtenbergu ki darb-
veža- gramatmeža vietas izpildītāju Krāslavas virs-
mežniecībā, uz brīva līguma pamata, saskaņā ar
civildienesta likuma 10. pantu, ar XII. amata kate-
gorijas algu, skaitot dienestu no tis dienas, kad viņi
stāsies pie minēta amata pienākuma izpildīšanas,

3) pilsoni Jēkabu Kamradu kā rakstveža vietas
izpildītāju Ainažu virsmežniecībā, uz briva līguma
pamata, saskani ar civildienesta likuma 10. pantu,
ar XVII. amata kategorijas algu, skaitot dienesta
no tās dienas, kad viņš stāsies pie minētā amata
pienākumu izpildīšanas.

2.§.

Taisu virsmežniecības rakstveža vietas izpildī-
tāju Meta Markovu pārceļu uz Dundagas virs-
mežniecību tanī paši amatā uz pašas lūgumu,
skaitot no 1923. g. 15. maija.

Mežu departamenta direktors K. Melderis,

Rīkojums Nt 31.
Rīgā, 1923. g. 11. maijā.

1-§.
^[Pilsoni Eiženu Plūmi pieņemu un pielaižu pie
amata pienākumu izpildīšanas ka otrās šķiras mēr-
nieka vietas izpildītāju meža departamenti ui brīva
līguma pamata, saskaņa ar civildienesta likuma
10. pantu, ar XII. amata kategorijas algu, skaitot
no 1923. g. 6. maija.

M
Krustpils virsmežniecī&a ar brīva līguma pamata

nodarbināto mežziņa amats kandidātu Pēteri
Graudiņu pielaižu pie trešās šķiras iecirkņa
mežziņa pagaidu vietas izpildīšanas tanī pašā virs-
mežniecībā, uz brīva līguma pamata, ar XIV. amata
kategorijas algu, skaitot no 1923. g. 16. maija.

Mežu departamenta direktors K. Melderis.
*

Rīkojams J* 32.

Rīgā, 1923. gada 14. maijā.

1-§-
Paaugstinu un apstiprinu amatā: Rendas virs-

mežniecības otrās šķiras iecirkņa mežziņa vietas
izpildītāju Kārli Kakki paaugstinu par pirmās
šķiras iecirkņa mežzini, skaitot no 1923. gada
15. maija.

2. §.
Stimerienes virsmežniecība nodarbināto kā

mežziņa amata kandidātu Voldemāru Bērziņu
pielaižu pie trešās šķiras _ mērnieka vietas izpildī-
šanas mežu departamenta, uz brīva līguma pa-
mata, ar XIII. amata kategorijas algu, skaitot no
1923. gada 16. maija.

3. §.
Pilsoni Jāni Malinovskl pieņemu un pie-

laižu pie amata pienākumu izpildīšanas kā trešās
šķiras mērnieka vietas izpildītāju mežu departa-
mentā, uz brīva līguma pamata, saskaņa ar civil-
dienesta likuma 10. pantu, ar XIII. amata katego-
rijas algu, skaitot dienestu no tās dienas, kad
viņš stāsies pie minēta amata pienākumu izpil-
dīšanas.

4. §-
Mežu departamenta purvu nodaļas vecāko

zīmētāju Teodoru Koentgn un otrās šķiras kul-
turtechniķi Mariannu Zeire atsvabinu no amata
uz civildienesta likuma 37. panta pamata, štata
samazināšanas dēļ, skaitot no 1923. g. 15. maija.

s. §. - s«ai
Mežu departamenta purvu nodaļas kurjeru Kārli

Meli i un laboratorijas apkalpotāju Kristīni
S k u r b e atsvabinu no amata uz civildienesta
līkuma 38. panta pamata, štata samazināšanas
dēļ, skaitot no 1923. gada 15. maija.

Meža departamenta direktora vietā
J. Robežnieks.

*
Rīkojums J* 34.

Rīgā, 1923. gada 18. maijā.
1. §.

Pilsoni Janl Dunduru pieņemu un_pielaižu
pie amata pienākumu izpildīšanas ka otras šķiras
iecirkņa mežziņa vietas izpildītāju Benkavas virs-
mežniecībā, uz briva līguma pamata, saskaņa ar
civildienesta likuma 10. paatu, ar XII. amata
kategorijas algu, skaitot dienestu no tas dienas,
kad viņš stāsies pie minēti amata pienākumu
izpildīšanas.

2. §.
Ugāles virsmežniecības rakstvedi Pauli Feldtu

atsvabinu no amata uz paša lūgumu, skaitot^no
1923. gada 31. maija.

Mežu departamenta direktors K. Melderis.

Rīkojums J* 35.
Rīgā, 1923. gada 18. maijā.

Atsvabinu no amata: 1) Mežu departamenta
mežu taksatoru Sergiju Grigorjevuuz paša
lūgumu, skaitot no 1823. gada 16. maija, izmak-
sājot viņam atlīdzību par 3 nedēļām neizlietoto
kārtējo 1922.-1923. g. atvaļinājumu;

2) mežu departamentā uz brīva līguma pamata
nodarbināto jaunāki mežu taksatora vietas izpil-
dītāju Eduardu Hibneri nz paša lūgumu,
skaitot no 1923. gada 16. maija, izmaksājot
viņam atlīdzību par 3 nedēļām neizlietoto kārtējo
1922.-1923. gada atvaļinājuma.

Zemkopības ministrs E. B a u e r s.
Mežu departamenta direktora K. Melderis.

Valdības darbība
Ministrei kabineta sēde

1923. g. 29. maija.
1. Pieņem pārgrozījumus valsts die-

nesta amatu sarakstā un nolemj tos iz-
sludināt pārvaldes kārtībā.

2. Pieņem un nolemj iesniegt Sa-
eimai :

1) valsts kontroles statu projektu un
2) pārgrozījumu projektu likumā par

izvedmuitas tarifu.
3. Atsvabina no amata, uz paša lū-

gumu, diplomātisko pārstāvi Čekosiova-
ķijā Vilhelmu Šr e i a e r i.

Latvija un citas valstis.
Krievijas sūtņa pieņemšana.

Šodien pulksten 1, jaunieceltais Krie-
vijas pārstāvis pie Latvijas valdības,
S. J. Aralovs, pasniedza Valsts Pre-
zidentam J. Čakstetn savas pilnvaras,
pie kam sacīja sekošu runu:

FocnoAHH npesHACHT.
ripHBeTCTBvio b BaiueM nuvfi Jlar-

bhBckvio ZleMOKpa-rHiecKvio Pecny6jiH-
Ky croJib ycnemHO BMKOBaBiuvio cbohj
HC3aBKCHMOCTfa H CB060fly.

PaooHe-KpecTbHHCKoe FIpaBHTe^b-
ctbo P. C. <P. C. P„ nocHJiaa mch»
cbohm npeflcraBHTefieM, aajio mhc
OTBCTCTBeHHoe h no^CTKoe nopyneHHe
npoAO^KHTb h yKpenHTb oraomeHHH
Āpy«6u M6MCfly AByMH HapoaaMH.

BeaHKan PoccHficKaHpT
©CBOooAHBmaa bcc Maoros. ^HapoAH euBuiefi uapcKofi P HBl*no* rHera, h rasina» b03«^

h «3
Ka*w>My HapoAy, KaxW *>JKHTb CBOCIO *H3HbK) — ^Ja .""«l
™.Be,mKOMy JIaAHLo2*PoccHHCKOMy HapoaaM. aHCK0«yi

Pa6o<me h KpecrbHHe Pr 4r,
HOMHHT Ty Apy*Hy» H cob*L

P
MHoroaeTHroro 6ob6y, kotodvkT?bmcctc c o6ihhm yrHeTaTe^eM u^aepb CTacTaHBhi npHBeTCTBoBar,. ^
doAHblit JlaTBHSCKHft HapOfl ul^e»iy ycneuiHoro npouBCTaHHa d6o«we h KpecrbHHe P C cp' c n
6yM.yt cqacMHBH, toiH yKpen;eH8H pa3BHTH6 flpjOKeCTBeHHBU ZineHHii Me*fly AByMa coccjihh» »poaaMH pasoBbioTCH hc toju,™nonmmtcKOH ogjiacTH, ho H b L "
HOMH^eCKOH. "°"

Hepe^asaa BaM, TocnoAHH nne»
*eHT, BBepHTWibHyio rpaMOTy,L*
OKaaarb Bame BceMepaoe m«hctb»
B MOCA CTOflb OTBeTCTBCHHOii H Ba*Hofl pa6ore. C csoefi ctodohu »npH^o>Ky sce ycHJma k oSesneHemm
H npOAO^HCeHHK) H pa3BHTHK) flpyKeCTBeHHUX BSaHMOOTHOUieHHg Megcrn
6paTCKHMH HapOAaMH. ^

jļa 3ApaBCTByex JlaTBH«cKHĀ HapojĻ
Ra 3ApāBCTByex JlaTBHiicKaa fleuo-

KparHiecKaa Pecray6^HKa.

_ ,. , (Talkojaau.)
Prezidenta kungs.

Apsveicu Jūsu personā Latvijas demo-
kratisko republiku, ku;a tik sekmīgi
izkaldinājusi šuvu neatkarību un brīvība.

Krievijas sociālistiski federatīvās pa-
domju republikas strādnieku-zemaiek»
valdība, sūtīdama mani par savu pār
stāvi, devusi man atbildīgu un goda
pilnu uzdevumu, turpināt un nostiprināt
draudzības attiecības starp divām tautām.

Lielā krievu_ revolūcija, atsvabinādama
no jūga bijušas cariskās Krievijas visai
daudzās tautas un dodama iespēju katrai
tautai, katrai nācijai dzīvot savu dzīti
— deva jaunu dzīvībuari lielajām Lat-
vijas un Krievijas tautām.

Krievijas sociālistiskās federativās pa-
domju republikas strādnieki uu zemnieki
atceras to draudzīgo un kopējo ilgi
gadu cisu, kuru kopa veda pret savi
vispārēju apspiedēju uu tagad ir laimīgi
apsveikt brīvo latviešu tautu un norā
viņai sekmīgu uzplaukšanu. Krievijai
sociālistiskās federatīvas padomju repu-
blikas strādnieki un zemnieki bus laimīgi
ja draudzīgu attiecību nostiprināšana ja
atīstība starp divām kaimiņa tau'.āi
norisināsies netikai politikas, bet an
saimniecības lauka.

Nododams Jums, Prezidenta kwft
uzticības grāmatu, lūdzu Jāšu vispusej»
līdzdalību manā tik atbildīgā m svarīgi

darbā. No savas puses pielikšu vis»
pūles pie draudzīgu savstarpēju attiedM
nodrošināšanas, turpināšanas tta āk-

stības brāju tautu starpā.

Lai dzīvo latviešu tauta!

Lai dzīvo Latvijas demokrātiski »

publikai

Valsts Prezidenta atbilde:

Monsieur le Reprēsentairt

Plēaipotentiaire.

Le Gouvernement de ļļ *jgg
Sociāliste-Fēdērative Sovietis edeK»

vous ayant choisi pour le repre*
en Lettonie e» quallte de *»^
sentant Plēaipotentiaire, j ai1 ?

^
de recevoir de vos maias vo» ,,
de crēance et de vous sonM"*
bienvenue. .«*i<dactio*

Cestavec la plus graede iat 1»
^que je prends coanaissaace a

^
tion qae vous veiez d £XP '

^
,1

contribuer au mieu* tevļļ*»
maintien et au developpe»

^relatious de bon vo""ļfitf*
Bos deux Etats. Cest 1

.^
leur volitaage q« «oj
toute une sēne diu e

^muns, iesq«els, de leu^cf'adai te jļj '
ēgalement la lisse «f %m^
nous avons a snivre afi a

toU,ļ
Jēsion. U Letton e **

^
i

offercēe de i'acquitter «^īe dc
jJ

plus.- conscienscieuse « obsen^
voisin de la R»»^'?!»! ^1
stricteme-t Ies obligatK^nt**
par des traites et



i ri eū respectant certaines parti-
°!ritP3 propres ā son voisin
l1 i a dislinguent d'avec lui. Tout

i I manHeataBt la mēme sincēritē des

'1Lio»s de son voisin, sera apprēciē
1 ii Lettonie ā se juste valeur et

? ?ar . Lera considērablement au dēvē-
' * emeat des bonnes relations

Mleeat tant la communautē de nos
?'J-8ti mentionnes, que Ies sympathies
!nroq«es qae nos deus peuples
^W r«t«.

ii va sāns dire q»e moi et aotre
lonvernement nous ne manquerons
as de vous prēter notre coacours et

!obe appui poar tout ce que vous
Jitrepreadrez en vue des rēsultats
Wtes, et je termine en vous priant
it aoire a la sincēritē des voeuz que
l ferme pour la Nation russe et pour
jjprosperiie toujours croissante da la
Rissie.

(Tulkojums.)

Pārstāvja kungs!

Tā ka sociālistiskās federativās_padomju
tevijas republikas valdība Jus izvēlē-
jies par aava pilnvaroto priekšstāvi
Latvijā, man ir gods saņemt Jūsu pila-

:,ms «a Jūs apsveikt.
Ar vislielāko gandarījumu ņemu vērā

ji»patlaban izsacīto apņēmumos, vidēm
ipSkiem uzturēt un veicināt labas kal-
niņa attiecības mušu valstu starpā. Tas
apstāklis, ka esam kaimiņi, rada veselu
iidi kopēju interešu, kuras atkal savu-
ijrt noteic ta virziena liniju, kurš mums
Ietur, lai šīs intereses neciestu. Latvija
(ieamēr ceatusies visapzinīgākā kārta
ipildīt Krievijas laba kaimiņa lomu,
ai stingri ievērodama līgumos un
tanvencijās uzņemtos pienākumus, gan
ti respektēdama zināmas kaimiņu
ipalnības, ar kurām viņa no ta atšķiras.
Katra soli, kurš liecinās par kaimiņa
dkpat neliekuļotiem nolūkiem, Latvija
'ļtās attiecīgi novērtēt; tas ievērojami
veicinās mūsu savstarpīgās labās atlie-
ta, kuras prasa tiklab minēto interešu
kopība, kā sri savstarpējas simpātijas,
tīras mūsu tautas sajūt viena pret otru.
Pats ho sevis saprotams, ka es un
mis» valdība nekavēsimies sniegt Jums
aitss atbalstu un līdzdarbību attiecība
«visu, ko Jus darīsiet, lai sasniegtu
aprādītos rezultātus. Beidzot Jūs lūdzu
IļSt manu novēlējumu neliekujotībai,
ap» es izsaku krievu tautai un Krie-
vu labklājībai.

Jaunas valstis.
Igaunija.

JaunaSs parlaments.
85vels, 28. maijā. Igaunijas paris*
jMita prezidijs un centrālā vēlēšanu
«onisija galīgi apstiprināja jaunievēlēto
S>«tatu mandātus. Parlamenta sastāvs
"JJ «āda: zemnieka partijai 23 vietas,

«aaldemokratiem 15, darba partijai 12,
jomunistiem 10, tautas partijai 8, kri-

mu Hacionalistiem 8, neatkarīgiem
platiem 5, nacionalliberaliem 4,
S?**' Jaunsaimniekiem 4, vā-

*"e 3, namsaimniekiem 2, Iraie-
1 «n demobilizētiem kareivjiem 1.

^laraenta pirmā sēde notiks 7. jūnijā.
LTA.

, Par franc,las sūtni Ķevelē

3& ??*iecelts līdzšinējais legacijaa
«moleks Madridēde V eans.

LTA.

Ārzemes,
Vācijas rūpnieku Piedāvājums

repaciju jautājuma.
B e rli n ē, 28. maijā. Vācu prese

plaši pārruna kādu memorandu, kuru
valdībai iesniegusi rūpnieku centrālā
savienība reparacijas garantiju jautājumā.
Memorands aizrāda, ka pēc Versaļas
miera līguma Vācija apņēmusies nodro-
šināt savus atlīdzības maksājumus sa
biedrotiem ar visiem valsts īpašumiem.
Tagad Vācijas rūpniecība arī no savas
puses esot_ gatava šo garantiju papla-
šināt, piedāvājot ka drošību savus ne-
kustamos īpašumus. Tie būtu aplie-
kami ar zelta hipotēku tieši reparacijas
vajadzībām. Arī lauksaimniecība, tirdz
niecība, bankas un citas saimnieciskās
aprindas jāpieaicinot līdzīgā kārtā kā
dalībnieki reparacijas maksājumu garan-
tēšana.

Reicfastaga pilsonisko koalīcijas par-
tiju vadoņi vakardienas apspriedē pie
valstskanclera atzinuši rūpniecības pie-
dāvājumu par joti nopietnu un apsvei-
camu soli, jo tas pierādot, ka vācu
saimnieciskās aprindas esot ar mieru
tēvijas labā nest vissmagākos upurus.

LTA.

Pastēra piemiņas svētki.

Bordo, 28. maijā. (Radio.) Fran-
cijā notiek plaši Pastēra piemiņas svētki.
Republikas prezidents Miijeraus ar daudz
pavadoņiem svētdien apmeklēja Pastēra
namu Arkuasl. Besansonas tiesu pili
prezidenta klātbūtnē notika svinīgs pie-
miņas akts. Parizē šodien sarīkots
svētku bankets ārzemju delegātiem Ver-
sajās pils kauju galerijā. Izpostīto a>

ļ gabalu mismtrs Reibeis piemiņas runa
atgādināja Pastēra dziļo patriotismu un
aizstāvēto pārliecību, ka „zinaiuei jabut

I

' par visaugstāko tēvijas simbolu, tādēļka
tauta starpā pkmo vietu ieņems ta, kura
ies uz priekšu pa garīgā darba ceļu".

LTA

Māksla.
Nacionālais teatrs. Vēl divas izrādes

un sesona bus slēgta : trešdien, 30. maijā
Rudoifa Blaumaņa jautrie .Trin es
grēki" ar muziķu un dziedāšanu.
Ceturtdien, 31. maija, sesonas slēgšanas
izrāde Alekša Kivi komēdija .Kāzu
brauciens".

TMiOBa bh rfSpnieclUs.
Kursi.

Rīgas biržā, 1923. gada 30. maijā.
- «,

100 Latvijas rbļ. 2.00
Amerikas dolārs ..... 5,10 — 5,15
Angļu mārciņa 23.55 — 23 79
100 Francijas Iranki .... 3295 — 34,20
100 Beļģijas franki .... 28,65—29,80
100 Šveices franki .... 91 89 — S2.82
100 Zviedrijas kronas . . . 134,22 — 136 96
100 Norvēģijas kronas . . . 82,55 — 86.80
100 Dānijas kronas .... 93.10 — 97,00
100 Holandes guldeņi . . . 199 33 - 201 35
10000 Vācijas markas . . . 0.70 - 0,95
100 Somijas markas .... 13,45 — 14,45
100 Igaunijas markas . . . 1,47 — 1,53
100 liti 50,00—52,—
10000 Polijas markas ... 1.20
100 Čechoslovaku kronas . . 15,35 — 16,10
100 Itālijas liras 24,05 — 25,15

Padomes rbļ —
10 krievu zelta rbļ 25^0
Zelts (Londona) par 1 unsi tīra

zelta —

Krievijas sudraba {2tan. ; ' . Stū}***--
5°/o neatkar, aizņem 2. — 2,10
20 zelta fr. 6°/o Rig. hip. bīedr.

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

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

biedr. ķīlu zīmes .... —
6°/o Zemes bankas ķīlu zīmes 98,00— —

Rīgas biržas komitejas komacijas komisijas
priekšsēdētājs A. Kacens.

Zvēr. biržas maklers M. O k m i a n s.

®lgas osti Ienākusi satgf.
28. maijā.

Ostsee, vicu tvaikonis, 815 reģ. ton. brntto, no
Stctines ar gabala precēm.

Pernīgei, latvieša tvaikonis, 168 reģ. ton. brntto
no Ventspils ar gabalu precēm.

Milda, latviešu buretiieks, 53 reģ. ton. brutto, no
Ķirbižiem ar stutkokiem.

Nikolais, latviešu burtnieks, 65 reģ. ton. brutto,
no Sveiciemu ar papīrkokiem.

Olga, latvieša burenieks, 94 reģ. ton. brutto, no
Sveicienu ar papīrkok'em.

Elza, latvieša barenieks, 72 reģ. ton. brutto, no
Mērsraga ar stutkokiem.

Inger, dāņa tvaikonis, 57,10 reģ. ton. brutto, no
Aalborgas ar krīta.

No fifgas ostas tegājušl kugL
26. maijā.

Ērika, latvieša barenieks, 125 reģ. ton. brntto,
tukšā.

28. maijā.

Phaedra, vācu tvaikonis, 619,16 reģ. ton. brntto.
uz Ventspili ar gabala precēm.

Saturu, norvēģa tvaikonis, 1119 _ reģ. ton. brntto,
az Londona ar gabala precēm un kokiem.

Cauras, vācu velkonis 222,85 reģ. ton. brntto,
m Stolpminda tukša.

Irmgard. vāca jūras prāmis, 678,48 reģ. ton. brntto,
nz Stolpminda ar kokiem.

Frieda, vāru jūras prāmis, 628,08 reģ. ton. brntto,
nz Stolpminda a; papīrkokiem.

Mercur vācu tvaikonis, 3011 reģ. ton. brntto, nz
Velsena ar kokiem.

Neubad, lstvieša tvaikonis, 95 reģ. ton. brntto, ai
Ainažiem ar gabala precēm.

liepājas ostā ienākusiku£L
25. maiji.

Baltannic angļu tvaikonis, 1147 reģ. ton. brntto,
no Dancigas.

Mytilus, angļu tvaikonis, 5716 reģ. ton brutto, no
Rīgas ar petroleja.

26. maijā.

Pernigel, latvieša tvaikonis, 168 reģ. ton. brntto,
no Ventspils ar jauktu lādiņa.

Rudo», vācu tvaikonis, 266 reģ. ten. bratto, no
Stetinas ar jauktu lādiņu.

Fridfich, latvieša tvaikonis, 68 reģ. ton. brntto, no
Ventspils ar malku.

27. maijā.

Ans, latvieša barenieks, 104 reģ. ton. bratto, no
Ventspils ar melku.

Karine latvieša tvaikonis, 106reģ. ton. brntto, no
Pāvilostas ar malku.

Uga, latviešu tvaikonis, 211 reģ. ton. bratto, no
Pāvilostas ar Jaukta lādiņu.

Maggie. vācu tvaikonis, 325 reģ. ton. bratto, no
Hamburgas ar jauktu lādiņa.

No Liepājas ostas izgājusi kufi*.
25. maijā.

Pregel, Dancigas tvaikonis, 362 reģ. ton. brntto .
uz Stolpmindi ar balasta.

Mytilu«, angļu tvaikonis, 5716 reģ. ton. bratto, nu
Londonu ar balastu.

Baltannic, angļa tvaikonis, 1147 reģ. ton. bratto,
uz Londonu ar jaukta lādiņu.

Hjortholm, dāņa tvaikonis, 1471 reģ. ton. bratto,
uz Kopenhāgenu ar jaukta lādiņa.

Gaida, latvieša tvaikonis. 331 reģ. ton. bratto,
az Rīgu ar jauktu lādiņa.

Austra, latviešu tvaikonis, uz Pāvilostu,
Johanna, latviešu prāmis, 72 reģ. ton. brntto, az

Pāvilostu tukšā.
Herkules, latviešu prāmis, 90 reģ. ton. bratto, nz

Pāvilostu tukšā.
Normai, latviešu tvaikonis, 67 reģ. ton. bratto, uz

Pāvilostu tukšā.
26. maiji.

Austrums, latviešu tvaikonis, 128 reģ. ton. bratto,
az Ventspili tukšā.

Pernigel, latviešu tvaikonis, 168 reģ. ton. bratto.
uz Ventspili ar jauktu lādiņu.

Ventspiis ostā ienākuši kttgL
26. meijā.

Gaida, latvieša tvaikonis, 331 reģ. ton. bratto, no
Liepājas ar gabalu precēm.

Bogo dāņu tvaikonis, 1232,01 reģ. ton. bratto, no
Rīgas ar slīperiem.

Ilga, latvieša tvaikonis, 229,43reģ ton. bratto, na
Rigas ar gabala precēm.

Austrums, latvieša burenieks, 12833 reģ. ton.
brutto, no Liepājas tukši.

27. maijā.

Pernigel, latviešu tvaikonis, 168,84 reģ. ton. bratto,
no Liepājas ar gabalu precēm.

Absalom, dāņu tvaikonis 2144,38 reģ. ton. brutto.
no Karalaučiem sr balastu.

No VeettspBs ostas izgājusi ku&
26. maiji.

Fridrichs. latviešu barenieks, 68,74 reģ. ton.
biutto, uz Liepāju ar malku.

Rostock, vācu tvaikonis, 2541,60 reģ. ton. brutto,
uz Stetini ar labību.

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

Ilga, latvieša tvaikonis 229,43 reģ. ton. bratto,
uz Liepāju ar gabala precēm.

Oskars, latviešu burenieks, 84,20 reģ. ton. bratto,
nz Liepāju ar mslku.

Ans, latviešu burenieks, 104 reģ. ton. bratto, u
Liepāju ar malku.

27. maijā.
Absalom, dāņu tvaikonis, 2144,38 reģ. t n. brutto.

uz Feliksbergu ar balastu.
Pernigel, latviešu tvaikonis, 168,84 reģ. ton. bratto,

uz Rīgu ar gabalu precēm.
\ ___^— _

Redaktors: M. Arošs

Polija.
Saunais kabinets.

ftisī.' >, maiiā- Vakar apstiprināts
Mini*!. W8ttu kabinets sekošā sastāvā:
»C. pre2ide«ts - Vitoss, iekšlietu
kļZ — Kerniks, ārlietu — Seida,
«voJST*abskis, tieslietu — Novo-
kopība. '||itiba3 — Glombinskis, zem-
%ski«"~; Goscickis, tirdzniecības— Ku*
WJelzsceju — Karlinskis, pasta*
d arbii t_ ~

T Mošc"nskis, sabiedrisko
faeraiiTn .Lopušanskis, kara —

hfe eaa, °'nskis, darba — Darovskis,^as - Bujajskis. LTA.

Rīga.
Aizrādījumi Siguldas svētku viesiem.

Rīdzenieki, pasteidzaties
^

iegādāties
laikraksta kantoros (ne stacija) dzelzs-
ceļbijetes speciālam vilcie-
nam no Rīgas uz Siguldu un
atpakaļ rakstnieku un žurnālistu atjau-
notās pils atklāšanas svētkos. Vilciens
ar iepriekš noteiktu braucēju skaitu noies
no stacijas Rīga I. svētdien, 3. jūnija
taisni pulksten 930 m. rifa ua atpakaj
ao Siguldas iznāks pulksten 12.10 m.
aaktl; pa ceļam pietures._ Dzelzsceļbiļe-
tee (grupās un atsevišķi) jāizņem vēlākais
līdz piektdienas vakaram, kad
pieteikšanos slēgs. īpaši ielūgumi brau-
cienam un ieejai svētkos nav vajadzīgi.

Iedzīvotāju kustība Rīsā.
PēcRīgas pilsētas statistiskās valdesreģi-

strācijas 1923. g. aprija mēnesī (iekavas
atzīmēti skaitļi par iepriekšējo mēnesi):

Dzimuši Miruši Dzimstib. jeb

(ieskaitot nedzīvi dzimušos.) mirstparsvaa

Latvieši 274(276) 228(233) + 46 (+43)
Vācieši 35(54) 56 54 - 21 -

Krievi 44(45) ļ?
(30^ j- 4 (j-lS)

Žīdi 71 (77) 45 (43) + 26 (+34)

P
tši

n
28(25) 25(24) + 3(+ 1)

Citi iMgL_JL+ 7 (+ }

Pavisam463(496) 398(396) + (65+100)

Svarīgākie miršanas gadījumi: tuber-
kuloze64(59), organiska sirds kaite 43(53)

vēzis 34 (44), asiņu pieplūdums galvas

Sa ooUa 26<24), vecuma nesp.ek.
94 (SQ) olaušu karsonis 23 (38), pāreja»

elpoSoorgānu slimības, neieskaitot

Sffiuiozi ?! 07), "£-*£ Ui

'
Laulības noslēgšanas: 254 (218) no

tām baznīcā laulāb: 199 (112).

Lašu pagasta valde, Ilūkstes apriņķī,
izsludina par nederīgu, ka nozaudētu.
Latvijas iekšzemes pasi. izdotu no šīs
pagasta valdes 22. nov. 1922. g. zem
Nr. 1767 uz pilsoņa Michalla Lūka d.
Fedotova vārda.

Golgovskas pagasta valde izsludina
par nederīgu nozaudēto Latvijas pasi
uz Matildes Pēlēja m. Žilde vārda, iz-
dota no Jaungulbenes pagasta valdes
zem Nr. 513.

Vijciema pagasta valde izsludina par
nederīgu, ka dazaudētu Latvijas iekš-
zemes pasi, izdotu no Smiltenes pag.
valdes 31. okt. 1920. g. zem Nr. 1221
uz Kārļa Matīsa d. Cers vārda.

Lugažu pagasta valde Izsludina par
nederīgu nozaudētu personas pasi, iz-
dotu no viņas 9. septembri 1920. g.
zem Nr. 398 uz Kārļa Pētera d. Baga v.

? $Mm m mm SVĒTKOS SIGULDĀ 3. junijo nos mm viesi m
_^_^___Ja^(j^J<utt^s draugi un labvēļi no laukiem un

pil
sētām.

šim numuram 6 laipas puses.

Vīdrišu pagasta valde, Rīgas apriņķī
Izsludina par nederīgu Latv. iekšzemes
pasi, izdotu no šīspagasta valdes 10 *pr.
1920, g. zem J6 297, uz Annas Mārtiņa
meitas Miezis v., kura pieteikta par
pazaudētu. >fe 928.

Daugavpils apr. Aglones Iecirkņa po-
licijas pr-ks izsludina par nederīgu, ka
nozaudētu, Latv. iekšzemes pasi zem
J* 3021, izdotu no Izveltas pag. valdes
20. jūlijā 1922. g. uz Aleksandras Salona
meitas Skorod ichinas v. N° 1930.

Smiltenes pag. valde izsludina par
nederīgu Jāņa Jāņa d. Zariņa nozaudēto
zirga pasi, izdotu no Zvārtavas pagasta
valdes 31. jūlijā 1922. _g. zem Ne 348,
uz Pēlēja Pētera d. B r uk š v.

Smiltenes pagasta valde _ izsludina par
nederīgu Paberzis Jāņa Jēkaba d.
nozaudēto Latvijas iekšzemes pasi, izd.
no Smiltenes pag. v. 31. okt. 1920. g.
zem Nš 1236. J* 1545.



Paziņojums.
Finansu ministrs 1923. g. 25. maijā

apstiprinājis

Jelgavas atritini m Unplaimn
fcHii.li aluli sabiedrības

statītus, saskaņā ar kūtiem sabiedrība
dibinās, lai pārņemtu savā īpašumā,
paplašinātu un izmantotu N. Frelden-
steinam piederošās būvapkalumu fabrikas
ietaisi, Jelgavā, Ezera ielā I* 19, kā ari
lai tirgotos ar saviem un citu ražojumiem,
ciktāl tie attiecas uz minēto rūpniecības
nozari.

Sabiedrības dibinātāji ir Latvijas pilsoņi:
1. Jēkabs Veinbeigs, dz. Rīgā, Aleksandra

ielā N° 33.
2. Nikolajs Freidenstcins, Jelgava, Ezera

ielā J* 19
3. Eduards Orbergs, II. Ganību dambī 21.
4. Mendels Veinbsrgs, Romanova ielā 35
5. Jnl us Oottliebs, Aleksandra ielā 9.

Sabiedrības pamatkapitāls noteikts
100.000 latu liels un sadalās 1000 akcijās,
pa 100 lata katra. Valdes sēdeklis
atrodas Rīgā.

Tirdzn. un b. nod. pr. A. K a c e n s.
Revident» A. Z a 1 p* te r«.

mm apriļļā m^Mis umum
Šoseju nomales un h,;

1923. 8 8 iena "&££*
To gus noturēs sekošās dienā, '

1. uz Jelgavas-Meitenes fcseīaTio13. jūnija; torgi sāk<!>» io ,«
plksten 9 rītā, otrā « ēlaal»2. uz Jelgavas-Rīgas j0Seja8 u ten|_torgi sāksies pulksten Q r;,Jl-
Lielupes tilta.

puuts,en 9 nu . g
3. uz Je gavas-Dobeies šoseja, k i

Juvjkas ziņas k^cleji Jelg.vi, Uw
3

Liepājas apgabaltiesa,
saskaņā ar likumu par laulību 50. un
77. p. p., 15. februāri 1923. g. aizmu-
guriski nosprieda: 3. novembri
1913. g., caur Saldus draudzes mācītāju
starp Līnu Stāl, dzim. Plīts un Frici
S t a 1u slēgto laulība atzīt par šķirtu.

Liepājā, 14. maijā 1923. g. N? 314/21
Priekšsēdei, b. V. B i e n e n št a m s.

Sekretāra v. i. A. J a n s o n s.

Paziņojums.
Finansu ministrs 1923. g. 25. maijā

apstiprinājis noteikumus Holandes akciju
sabiedrības

JoflfsleepiBst en Hndel Maat-
[ftanplj (Mtetutr

darbībai Latvijā. Saskaņa ar šiem no-
teikumiem, sabiedrība atver, Latvijā
nodaļu, izdalot šim nolūkam 100.000 latus
no sabiedrības pamatkapitāla. Darbības
mērķis ir koku apstrādāšana un koku
eksports. Sabiedrības pilnvarotā pastā-
vīgai dzīves vietai jābūt Latvijā, pie
kam ta iecelšana jāizziņo atklātībai-

Tirdzn u. b. nod. pr. A.Kacens.
Revidē U A. Z a 1p e t e r s.

fenHerjsš maltas nodaļa
dara zināmu, ka Lietavas pavalstnieks
Zalmans Ševc ar š. g. muitas departa-
menta lēmumu J* 10531 r>o viņam
uzlikta Ls 135,50 naudas soda atsva-
bināts.

Šo lēmumu var pārsūdzēt 1 mēneša
laikā no viņa izsludināšanas dienas,
adresējot sūdzību Senāta administratīvam
departamentam un apliekot to ar 80 sant

Zīmognodokii.
Šeobergas muitas nodsļss

priekšnieks J. B e k m a n s.
Par darbvedi J. L u j a n s.

mmmmmmmmmttāmssmmm
'.»ts i! HšiMfii iii^miHi*

Latgales apgabaltiesa
5 Iecirkņa tiesu prlstavs paziņo, ka
saskaņā ar Latgales apgabaltiesas sprie-
dumu 11. jūnijā 1923. g. no pikst. 12
ritā, Ludzas apr., Nerzas pag, Puden-
kova ciema

izpārdos
Vasilija Pudenkova kustamu mantu, sa-
stāvošu no govs, teļie.n, aitām, cūkām,
velosipēda, ratiem skapja un t. t. no-
vērtēts par 14,000 rbļ

Izzinot sarakstu, novērtējumu, kā ari
apskatīt pārdodamo mantu, varēs pārdo-
šanas dienā uz vietās.

OtrelzSJa ūtrupe nolikta uz 18 jun.
1923. g. pikst. 12 turpat.

Tiesu pristavs A. Mežaraups.

Liepājas apgļ. tiesa,
nz sava 1923. g. 24. maija lēmuma
paaratameklē uz soJ lik. 657. p. spv.
Jāni Dāvida d. GržvHI, kūja pazīšanas
zīmes tekošus: piederīgs pie Valkas
apr. _ Bilskai pag., dzimis 1887. g.
vidēja _ auguma, pagaišiem , matiem,
rūzganām paīsām ūsām, nevisai kal-
snēju seju.

Katram, k?.m zināms Jāņa Grāvīša
uzturas vieta, vai kur atrodas _ viņam
piederoša manta, par to nekavējoši jā-
paziņo Liepājas apgabaltiesai . Liepājas
apr izmeklēšanas tiesnesim vai tuvāki
pčlicij&s iestādei,

Liepājā, 28 maijā 1923. g. Ns 4817
Priekšsēdētāji biedrs B i r k s.

Seicretars (paraksts).

|

Rīg. apgabali 1. iec. ties. prisi.
paziņo, ka 6. iunlļS 1923 8, pulksten
10 rītā, Rīgā, i Kalēju ielā J* 18/20,
pārdos Leloa Krlstola kustamo mantu,
sastāvošu no dzīvokļa iekārtas un
pianino, novērtētu par 13.900 rbļ.

izzināt sarakstu, novērtējumu, kā ari
apskatīt pārdodamo mantu varēs pārdo-
šanas dienā uz vietas.

Rīgā, 23. maijā 1923. g.
Tiesu prlstavs Vildans.

Hsas apBakdtlus Un lies puttan
Kārlis Ktebs paziņo, ka 4. JunIJS
1923. 9. pulksten 12 ditna, Rīga,
Aleksandra ielā J* 1S6, elektro-techniska
i'br Psu'a Rassina lielā pārdos
KSrļa S,kais kustamo mantu, sastā-
vošu no tleis'ro-te.-hniskiem riederumiem
nn ēveļa ma?tn«s priekš dte'zs apstrā-
dāšanas, novērtēta par 58,000 rbļ.

Izzināt sarakstu, novērtējuma, kā arī ap-
skatīt pārdodamo rnentu varēs pārdoša-
dss dienā uz vietas

Rīgā, 2S. rosīja 1923. g.
Ti«so prlstavs K r e b s, I

Liepājas apgabaltiesa,
22. martā 1923 g. nolēma iecelt aiz-
gādnību promesošā 3āzepa Butmara
mantībai.

Jāzepa Butmara pēdējā dzīves vieta
bija 2vardes pag, Namiķu māj.s.

Liepājā, 18. maijā 1923. g. J* 430-1/23.
Priekšsēdētāja b. V. Bienenštams.

Sekretārs A. Kasperovičs.

Liepājas apg. tiesa,
saskaņā ar 1923. g. 24. maija lēmumu
ir izbeidzama Pelzacha Chackeļa
d. Aronitama un Roberta (Rachmiela)
Benca d. Lachmanloza meklēšana,
kuņ" tika meklēti uz Liepājas apgabal-
tiesas 1922 gada 28, septembra lēmuma
pamata.

Liepājā, 28. maijā 1923 g. N° 4816
Priekšsēdētāja biedrs Birks.

Sekretārs (paraksts).

Jelgavas pilsētas miertiesnesis,
saskaņā ar savu š. g. 23. maija lēmumu
paziņo, ka pēc 30. marta 1921. gada,
Jelgavā mirušās Luīzes fon Lutcau
atklājies mantojums un uzaicina visas
personas, kam būtu kādas prasības vai
tiesības uz šo mantojumi, kā mantinie-
kiem, legataricm, iideikomlsaricm, kre-
ditoriem u. t. t. pieteikt šīs prasības
vai tiesības šai tie-.ai sešu mēnešu
laikā, skaitot no sludinājuma iespie-
šanas dienas .Valdības Vēstnesī'.

Termiņā nepieteiktas prasibas vai
tiesības neievēros.

Jelgavā, 26. maijā 1923. g.
Jelgavas pils, miertiesn. M. K a r p s.

»

Kuldīgas iec. miertiesnesis,
saskaņa ar savu lēmumu 15. maija
1923. g. un uz civ. proc. lik. 2011,
2014 un 2019 pantu pamata paziņo, ka
pec 5. jnnvara 1922. g. mirušā Jura
Jāņa dēla Tontegode ir atklāts
mantnj. un uzaicina visas tās personas,

i kuram būtu uz šomantojumu vai sakarā

!

* ar to, kādas tiesības kā mantiniekiem,
legatarijiem, fideikomisarijiem, kredito-
riem un 1.1., pieteikt šīs tiesības minē-
tai tiesai sešu mēnešu laikā, skaitot
no šī sludinājuma iespiešanas dienas
,Vaidibas _ Vēstnesi*.

Ja minētās personas savas tiesības
augstāk aprāditā termiņā nepieteiktu, tad
viņas tiks no tiesas atzītas par šis tie-
sības zaudējušām uz visiem laikiem.

Kuldīgā, 25. maijā 1923. g. L.NŠ317/23
Miertiesnesis Andersons.
Sekretārs O. H i n c e n b e r g s.

fKsviibikai m. i*.
pamatodamās uz sava lēmumu no 6. spr.
1023. g. paziņo, ka laulāts pwis Jānis
un Mjs rija Krūmiņi, dzīvojoši
Jelgava Skriveru ielā Nš 14 pieņem par

j bēinu (adoptē) Emil jas Klieder bērnu
ļ Vddi Oskaru, dzim. 17. msijā 1921. g.,
f kuram bērnam vēlas ari savu uzvārdu
Krmriņ dot. Personām, kurām būtu
kāda? ierunas prrt šo adopciju, tādas
pieteikt šai tiesai sešu (6) mēnešu
laika no šī sludinājuma iespiešanas trešo
reizi Valdības Vēstnesī. Pēc ši termiņa
notecēšanas nekādas ierunas vairs netiks
pieņemtas un adopcija kā spēkā nākusi
tiks r.o pagasta tiesas apstiprināta.

Vecsvirlaukā, 6. «piilī 1923. g.
Tiesas priekš ēdis: D. Pul traks.

2 Darbvedis: J. Orūbe.
iii iiiiiiiiiM imi hmi nmin
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3» tžiia nstaii
Dzelzsceļu X. ceļu iecirkņa

priekšnieks Ventspili
7. Jūnija 1923. g, pulksten 12 dienā,
savā kantorī izdos mutlikfl

mazāksolīšanā
piebraucama ceļa tiltiņu atjau-
nošanas darbus pretim Ventspils

!

stacija'.
Tuvākas ziņas X ceļu iecirkņa kantorī

darbdienās ikdienas no nīkst. 9 — 15

VetgiiliK miesta vaids
izsludina 9. JunIJS i. a,

[rakstisku un mutisku

ļKONKURENCI
uz galvenās trepes pagatavo-
šanu iz betona miesta pamat-

skolai.
Rakstiski piedāvājumi, apmaksāti ar

!40 sa-.t. zĪTiognodokl; slēgtās ap oksnēs
{iesniedzami miesta valde līdz š. g.
j9. iuniļ.im, pulksten 5 vakarā.

Mufiiki piedāvājumi notek 9. JuniJJ,
ļ polksten 5 vakarā.

Tuvākas ziņas sniedz miesta valdes
; kanclejā, Vecgalbenē un jnžen.-artbii.
ļ Maidels, Rīgā, Skcuu ielā W» 14, dz. 9.
i Vaids.

OzelZSCefD rai itSSal konkurences:
18. Jūnijā 1923. g. us 758 g. rftcņpārfem; 151 asīm; 14 g. rltencentrlem;

529 3- lokomotivu riepām; 438 g. tenderu riepām un 1236 g. vagonu riepām;
20. lunlJS uz slleiu savienojumiem.
Piedāvājumi jāiesniedz līd: pikst. 12.
Ar konkurenču rakstiskiem noteikumiem, zīmējumiem, techniskiem noteiku-

miem un specifikacijam tuvāk var iepazīties dzelzsceļu virsvaldē istabā 122-s
darbdienās no pikst. 12—14. 2

fizeizsceju utoslde S£ KOIDEHCES:
4. jūnijā 1923 g., uz 55 ton Jumta skārda; 6. jūnijā 1923. g. uz ruletēm (lentes
sartem -7500 ab"''8' "* kotlfl *> Patron*n» divdaļīgiem alz-

Piedāvāpmi jāiesniedz līdz pulksten 12 dienā. Tuvākas zinas izsniedzPzeizsc-ļu virsvaldē, istabā >& 122 a, no pulksten 12 līdz 14. ' izsmeaz

Vācu - Baltiešu evaņģēliskās
palīdzības komitejas

Eotereias izloze
notiks S, g. 31. maijā, pulksten 10 rītā,
Rīgas tirgotāju biedrības telpas (Ar.gli-
k»nu relf J* 51.

Rīgas kara apr. priekšnieks izsiudin»
sar aedaāgu nezsadēto karaklausība. 'āp;;edhe «•« Aft 1144, 19. martā 1922. g.,
adctti no Vidzemes ariiler. pulk a kom..
uz 3€lcaba Jēkaba d. Skūta vārda.

iilii iliifiiini.
RSgss kara apr prleksnlRks issisdins

par nederīga ssozsudcto karaklausības
J!)!iecibu zem Ni 2926,4. augustā 1922 g„
idotn ro kara skolas pr-ka nz Alblaa
Andreja d. Salmiņa vārda.

Latvijas universitātes leģitimācijas
*frtlņa J6 6388, uz 3Sņa Rāceņa
-ārda pazaudēta un ar šo tiek izsludināta
«•derlju.

J**pte»U «aSais tjpograitjS.

Trešdien. 30. ma«S. v<Wj£f*
(frines *****v

Ceturtdl«.. 31.man8.pnl^
jS

Sesonas slēssonn
Mūzu btaurie***

^mmSS^
liikBi liii
1933. ssdd 6. buršana

iznitossi m dabūjama valsts tipasjļļ
pBl, 1. istabā, kar ari vtcmtf isgneMi

ar plepr*slļia!ii!e«a.
Burtnīca rasksfl- =^
bei plesātšž«nas Ls. 0,19
ar pissštīšan» . » 0,18

S a t a r s: J
45) Pārgrozījumi 1921. g. 4. novembj

likumā par bijušo Krievijas ag«?

banku aizde\Timiem Latvija.
46) Likums par pilsētas tiesību pieku-

šanu Krāslavas miestam.
47) Likums par biržām. ..,,,.*„.,
48) Likums par katedrāļu P"*»11 *"

Latvijas ev.-lut. biskapam un katoļi

biskapam Riga. , ^p,
49) Likums par valsts zemes fondai Pl

šķirto un piešķiramo zemju nover

tīšanu un pārdošanu dzimtsip«uro

vai atdošanu dzimtsnoma.
50) Noteikumi par dzelzsceļu darb.nia»

dienesta apģērbu. , ^51) Noteikumi par ?"*» .£ *£. tp<
telefona darbinieku dienesta »r

52) Notdkumi par ārvalstu kar» »»J
iebraukšanu Latvijas ostas;*>

turēšanos Utvijas tenton*

ūdeņos. ^^^^^m0Ē

Jaiioilātaiii SsniiMspsiai
Valkas spr, (pasta adr.: caur Opj
tūliņ vajadzīgs pamatīgi iestrādājis
pagasta valdes un tiesai

durbusdis,
kurš spējīgs noorganizēt pagasta darbi
vedību. 2

Kaadidstu kirngi, kup šo vlftu vēlētoļ
pieņemt, var ier*sttea 6. jūnijā š. ļf
pulststen 10 rītā, Bcrmarja psgasta namj
pis padomes va nolīgšanu. A'ga pa
«ienošanās. Pagasta vaide.

---" 'OiOB.

Zasas (Jaunjel gavas apriņķi
krāj-aizdevu sabiedrība
uzaicina biedrus ierasties uz

ārkārsēju
pilnu biedru supuiu

9. JunIJS 1923. g., pulksten lo ri3Zasa pagasta namā.
Dienas kārtība:

1) Sapu'.ces vadoņa vēlēšana.
2^ Veco statūtu pārreģistrēšana ur.3) Citas sabiedrības darīšanas.
Ja statūtos paredzētam (/s) biedriskaits neierastos,

aira tāii pāla Hrfn auta
notiks tai pašā dienā , pulksten 3 pā
pusdienas, kura tiks ieskatīta par pila
tiesīgu, neskatot: er uz biedru salts.

Zasā, 26 maijā 1923. g. )*29>
Valdes priekšsēdētājs J. V ī b a n s.
2 Grāmatvedis J. L e i i n š.

?

Slates pagasta valde.
arfSSf; *«•—Tu

wm\ visu pasta wm
caur Rubenes pasta no-da|u, Kurzemē

Bsssžns Helte Ur. 8648,
Eydtkini—Rīga ir pazaudēta un ar i
tiek izsl"dināia par nederīgu.

A Da»itlgers, Rigā, R.^ veles ielāj
i

Rīgas Jtafa apriņķa priekšnieks I
jhdiaa par ««d^figu nozaudēto kaf
kfsaaības sņSlecibu zem Nš 2347
27. oktobra 1922. g, izdota no vija i
Romāna Jēkaba dēla Sutta ??'črda . 1

4* ?>? Valsts spirta un deg-

^5,|^0|ļC|| ^5ļ
vtna

R
īgas

noliktava
JCI^aCI Ils#I aVrQB(Planieru leiS Xt

4e). izdos

mutiskā mazāksolīšanā
9. JunIJS 1923. 9., ar pēctorglem 12. Jūnija i. a-, pulksten 10 no rīta.

A) sekošu darbu izvešanu:
1) pagalma pārbruģēšanu, apm 200 kv. asis,
2) ielas trotuāra asfaltēšanu, apm. 33 kv. ans ar uzņem, materiālu.
3) balanscēlēja ierīkošanu ar uzņēmēja materiālu.
4) dzelzs platformas ierīkošanu, apm 17 kv mtr. ar noliktavas rifelskārdu,

bet pārējie materiāli no uzņēmēja.
B) sekošu materiālu plegSdāšanu tvaika katla

kurināmai ietaisei:
1) 6000 gab. ugunscietu ķieģeļa, 4) 6 vec. podrrieku sarkano mālu,
2) 8000 gab. būvķ eģeļu, 5) 35 pad čuguna durvju,
3) 19 icuc. šamotmalu, ļ 6) 80 . . ārdu

Rakstiski lūgumi dēļ pielaišanas mutiskā mazāksolīšanā, nomaksāti ar at-
tiecīgu zīmognodokli, iesniedzami Valsts degvīna nol ktavā līdz pīkst. 10 no rīta
sacensības dienā. Sacensības dalībniekiem iepriekš solīšanas jāiemaksā Ls 60,—
drošības nauda. Nosolītajam iemaksātā suma jāpapildina līdz iO°/o no nosolītās
sumas. Tuvākas zņa< Valsts noliktavā no pulksten 9 līdz 15 p.p.

ŪTRUPE.
Areiās tirdzniecības birojs

izpārdos vairāksolīšanā
pret tulītsamaksu 6. JunIJS š. g., pīkst. 10 rīti noliktavā, Rūpniecības Ielā Jfe 32.

3)&elzs TiBiieeijs Xtsļās 2i«pcs
OfrojUtus sffiinfius fžvamiĪM §usfiju
"Vel&siipetlM riepes un eitms preces.
DeIosipe<fi£ &ezwnercīs

MmM lietotu inventūru,
Iras: gtļloviā, firesfigs, spaiņus, dtarHa

m&iss mm t. t.
Tuvākas ziņas un izūtr-pijamo mantu apskatīšana katru darba dienu,

sākot ar t. Jūniju 1923. s. paik tc« 9 tiiī 3. noliktavā, RQattiecības teļā Jfe 32.

Baltijas savstarp ga kreditbiedrība
Bilance 1. janvsri 1923. g.

A k t i v s. LR. Pasīvs. L. R.
Kase 860,445 20 Rentes nogvMījumu . 46,668 03
Tekošs rēķins Rīcības kapitāls . . . . 2,173,074 81/s
Latv. banka 328,734 65 Rezerves un spec. kapit. -23,013 01»/s

Tekošs rēķins Noguld. term. un bez ter. 469,968 40/s
citas bankās 10,893 45 399,628 10 » uz tekoša rēķina . 2,473,965 15

Krievu vaid. vērtspaoiri . 2 — Vekseļu rediskcnts . . . 1,871,714 66
Aizd. pret vekseļiem . 5,368,650 — Dažādi aizņēmumi . . . 77,838 88

. citāmdrošb., 3334 33 Rentes aizdevumu;• . . 33,789 35
Kredītbiedrībai piederoši Peļņas rēķins . ... 156,240 04

vērtspapīri 7,422 92 Pārējās pasīva sumas. . 40,301 14
Kredītbiedrībai piederoši
__ nekustsmi īpašumi . . 245,677 65
Ārzemju valūta 102.2 6 35
Rentes 13,862 55
Inventārs 318,800 —
Pārējas aktivn sumas . . 106,674 38'/s

7,366.663 »«'/« 7,366,663 48yā

Zaudējumi un peļņa par 1922. g.
Debets. Kredīts.

Izdevumi par pārvaldi un Rentes un komisija no
algām 190,420 20 operācijām 394,106 OS'/s

Operāciju izdevumi . . . 69,564 90/s Atmaksāti norakstījumi . . 8,625 66/3
Citi izdevumi 45.418 35 Citi ieņēmumi 58 915 75
T;ra peļņa 156,240 Oļ'/ a

462,648 £0_ 461.648 50 "

Valde.

Wfa min id oa lija pān* Dsuoavpīls laiois
pSrdos 31 ir.alja i. g-, pīkst. 10 no rīta, Daugavpils cietoksni, bijušā patvers-
mes nama, rajona

^
jrāftSOlISaMO, SLfJ. ="2&&

mantas, kā- tapetes, apkurināšanas elementus, stiklu lūzumus vecu dzelzi, katlus,

dažādas rores, pumpjus, ūdens rezervuaras, dzelzs gultas, karbida lampas, karbīdu,
dažādus elektriskas piederumus un 1.1, un 1.1.

Mantas var apskatīt darba dienās no pulksten 12 līdz 13.



Rīgu apgabaltiesu 3. clvllaod.,
atklātā tiesas sēde 1923. g. 15. maijā
izklausīja JulUsa Ermaņa d. Apsiša
lūgumu deļ hipotekarisko parādu dzēša-
nas, nolēma:

1) atzīt par iznīcinātām sekošas 2
obligācijas, apstiprinātas uz nekustama
īpašuma Smiltenes pilsmutžā, Valkas
apr, atrod, un Cēsu-Vaikas hip. apga-
bala atdalīto muižas zemes gabalu zem
zemes grāmatu reģ. X. sēj zem reģistra
Nk 1416, apzīnēto nekustamo īpašumu,
sastāvošu no obraka zemes gabala pēc
kartes zem J* 26 un uz viņa atrodošām
ēkām izd. no Juliusa Hermaaa d. Apsita
par labu kņazam Paulam Paula dēlam
Lievenam: a) par 4,000 r., 1910. g. 28,
jūnijā zem J* 365, un b) par 3,000 r.,
1906. g 2. oktobrī zem M 226.

Rīgā, 24. maiji 1923. g. .Nk 1346
Prlekšsēd. v. A. Blumentals.

Sekretāra A. Kalve.

Jelgavas apgabaltiesa,
pamatodamās uz savu 192 i. g. 7. maija
nolēmumu, uzaicina to personu, kūpu
rokās atrodas obligācija par 4000 rub,
izdota uz Bauskas krāj-aizdevu kases
vārdu, korob. 1911. g. 4. aprilī zem
M 42 uz Bauskas pilsētas nekustamu
īpašumu zem hipotēkas /* 154b, vai
kuram būtu kādas tiesības vai
prasības uz minēto obligāciju —
iesniegt to šai tiesai 1 mēneša
laikā, skaitot no sludinājuma iespiešana.-
dienas .Valdības Vēstnesī*.

Ja minētā termiņā obligāciju neie-
sniegs, vai tiesības un prasības nepie-
teiks, tiesas to atzīs par samaksātu un
lūdz. Merei Lipšic dos ties. prasīt ša
parāda dzēšanu zemes grāmatās.

Jelgavā, 16. maijā 1923. g. L.N»13oO/2c
Priekšsēdētāja v. A. Lauke.

Sekretārs A. Veiden b e r gs.

Jelgavas apgabaltiesa,
pamatodamās uz savu 1923. g. 23.aprija
nolēmumu, uzaicina to iestādi vai per-
sonu, kuras rokās atrodas obligācija
par 3000 rbļ. — izstādīta no Malka-
Levenstein par labu Amt-Bauskas
kraj-alzdevu kasti, korob. 1912. g.
12. septembri zem Ns 116 uz Bauskas
pilsētas nekustamo īpašumu zem
hipotek. Nt 80, vai kufām
būtu kādas tiesības vai prasi bas
uz minēto obligac, iesniegt to šai tiesai
un pieteikt savas tiesības un prasības
seiu mineiu lalkS, skaitot no sludi-
nājuma iespiešanas dienas .Valdības
Vēstnesī*.

Ja minētā termiņā līgumu neiesniegs
un prasības vai ties,bas nepieteiks, tiesa
atzīs šo obligāciju par iznicinātu un
parādu pēc tas par samaksātu un dzē-
šamu zemes granātās.

Jelgavā, 3. maijā 1923. g. L.J* 1210/23
Priekšsēdētāja v. T. Zvejnieks
Sekretārs A. Veidenbergs.

Jelgavas apgabaltiesa,
pamatodamās uz savu 1923. g. 7. maija
lolēmumu, dara zināmu vispārībai, ka pa-
rāds, pēc obligācijas par 4200 r.,
izdotas uz Donas zemes bankas vārda,
korob. 1910. 8. decembrī zem M 3476
uz Jelgavas apriņķa, Pienavas pagasta
.Snurben-Galenlek" mājam sem nipote-
kas J* 4549, — atzīts par samaksātu
in lūdzējai Donas zemes banar,
dota tiesība prasīt šā parāda dzēšanu
teines grāmatās.

Jelgavā, 18 maijā 1923.g. LM33323
Priekšsēdētāja v. A. Lauke.
Sekretārs A. V e i d e n b e r g s.

Jelgavas apgabaltiesa,
pamatodamās uz savu 1923. g. 7. maija
nolēmumu, dara zināmu vispārībai, ka
parāds, pēc obligācijas par 3000 rbļ.,
izdotas uz Donas zemes bankas vārdu,
koroborēta 1913. gada 16. augustā zem
Nk 1313 uz Jaunjlgavas apriņķa, Sēl-
pils papasta .Pake-Jakob H> 6o'
mājām zem hipotēkas >ft 3493
itzits par «samaksātu un lūdz, Donas
«mēs bankai, dota tiesība prasīt šā
parāda dzēšanu zemes grāmatās.

Jelgavā, 18 maijā 1923. g. U633023.
Priekšsēdētāja v. A. Lauke.
Sekretārs A. Veidenbergs.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnod.,
pamatojoties uz 1920. g. 18. marta lik.
par vienīgo maksāšanas līdzekli un
dv. pioc lik. 2060. un 2062. p. p„
Ievērojot mir. Jāņa Bukolda mantojuma
masas aizgādņa Valta Reina lūgumu un
tavu lēmumu 1923. g. 15. maijā paziņo,
ka lūdzējs Valts Reinis uz obligācijas
par 6,000 r., apstiprinātas 1913. g. 28.
jūnijā zem J* 1789, uz nekustama īpa-
luma Rīga, 3. hip. iec. zem zemes gra-
utu reģ. J* 344, izd. no Rūdolfa Vil-
helma d. Strausa un Vilhelma Eduarda
Rūdolfa d. Strausa par labu Teodoram
Heinricham i. Veiss, kas viņu ir cedējis
blanko, — ir iemaksājis tiesas depozītā
u 124,40, dēļ šīs augšā min. obligā-
tu kapitāla un 0/o0 /0 dzēšanas.

TIpēc apgabaltiesas 3. clvilnodaja uz-
'ļtina visas personas, kurām būtu tie-
iMi tu augsi apradīto obligāciju,

Pieteikties tiesā viena mēneša laikā
ittitot no dienas, kad šis sludinājums
iespiesta ,.Valdības Vēstnesi", un aiz-
'• aa, ka ja šīs personas not. laikā ne
Pieteiksies , obligāciju atzīs par sa-
maksātu an lūdzējam dos tiesību prasīt
"ipotekas dzēšanu zemes grāmatā.

fcg». 19 maiji 1923. g J* 1856
Priekšsēdētāja v. A. V e i d n e r s.

-_ Sekretārs A. Kalve,

Valsts tipogrāfijā, pin,
dabūjama Zemkopības ministra 1922. g.

22. septembrī apstiprinātā

Instrukcija
par būvkoku izsniegšanu no valsta
un komunalmetiem uz 1920. g. 21. de-
cembra likuma un 1922. g. U. lan-
vara un 10. marta papildinājumu

pamata.
Maksi bez piesūtīšanas 20 sant.,

ar piesūtīšanu 22 ,

Liepājos apgabaltiesa,
saskaus ar savu lēmumu 26. apr.
1923 g. un pamatojoties us 18 marta
1920. g. linumu un civ. proc. lik. 2083.
—2084. p. p. pamata uzaicina obligac
turētāju, kura izdota par 1600 rbļ.
pse 31. janv. 1912. g. nostiprināta ķīlu
sarakstu uz Anša Jāņa d. Zaļkolna
(ari Orlnberg) vārda un nostiprināta uz
Jānim Indriķa d. R:itiholdam piederošas
nekustamas mantas Lutriņu pag. Kuldī-
gas apr., .Bulli /* 7" mājas zem krep.
f* 4544,— viena mēneša laikā,
skaitot no sludinājums iespiešanas die-
nas, ierasties tiesā līdzņemot min.
obligāciju dēļ iemaksāto Ls 36.26, t. i.
parāda ar procentēm saņemšanas.

Pie kam tiek aizrādīts, ka pēc minēti
iemiga notecēšana», ari obligācijas tu-
rētāja neierašanā» gadījumā, parādu atzīs
par samaksāt, piešķirot lūdz. tiesību pie-

! prasīt parāda izdzēšanu iz zemesgrā-
natām.

Liepājā, 17 maiji 1923.g. **470-I 23.
Priekšsēdētāja b. V. Binenitams.

Sekretārs A. Kasperovičs.

Latgales apgabalt., kriminalnod.,
saskaņa ar savu 1923. g. 28. aprija lem.
atsauc .Valdības Vēstneša' 13. numura
7. janvāri 1923. g. iespiesto sludi-
nājumu par Helenes Kārļa m. Pumņ
meklēšanu, jo minētā Pumpa Ir atrasta

Daugavpilī, 4. maiji 1923. g.
Priekšsēdētāja b. B C i r u 1 s.

Sekretāra v. A. Platam ka

Liepājas apgabaltiesa,
saskarti ar savu lēmumu 1923. g. 7. maijā
uz Jēkaba Engala lū-
gumu, uz dv. proc. lik. 2083. un
2084. p. p. pamata uzaicina obligac
turētiju, kufa izdota par 300 rbļ. uz
Ksenijas, Teodora m Po^rovski, dzim.
Maslov, Vsevoloda Aleksejs d. Po-
«rovski un Marijas Alekseja m. Nazin-
cevas, dzim. Pokrovski vārdiem 6. rept.
1906. g. zem žurn. /* 500 nostiprināta
uz laulātiem Jēkabam Anša d. Eņģelim
un Lizei Andža m. dzim. Eson, pie-
derošas nekustamas mantas Lie-
pājā zem kreposta J* 3470, —
6 mēnešu laikā, skaitot no slu-
dinājuma iespiešanas dienas, ierasties
tiesa, lidzuemot min. obligāciju.

Pie kam tiek aizrādīts, ka pēc
minēts termiņa notecēšanas, ari
obligācijas turētāja neierašanās ga-
dījumā, parādu atzīs par samaksātu
un. obligac. par,iznīc.,piešķīrot lūdz. tiesību
pieprasīt parada izdzēšanu iz ze-
mes grāmatām.

Liepājā, 17. maijā 1923.g. Ns640/23.
Priekšsēdētāja b. V. Binenitams.

Sekretāra A. Kasperovičs.

Jelgavas apgabaltiesa,
pamatodamās uz savu 1923- g. 7. maija
īolērnumu, dara zināmu vispārībai, ka
parāds, pēc obligācijas par 2200 rbļ.,
izdotu uz Donas bankas vārda, korob.
1912. gada 27. iebr. nz Jaunjelgavas
apr., Salas pag., .Siman Ns 93' mājām
zem hipotēkas J* 2522, — at-
zīts par samaksātu un lūdzējai
Donas zemes bankai, dota tie-
sība prasīt šā parāda dzēšanu ze-
mes gramstās.

Jelgavā, 18. maijā 1923. g. U*329 23
Priekssēd. v. A. Lauke.

Sekretārs A. Veidenbergs.

Liepājas apgabala tiesa,
saskaņā ar savu lēmumu 1923. g.
7. maiji uz Donas zemes bankas
lūgumu, uz civ. proc lik.
2083. un 2084. p. un 18. marta
1920. gada lik. pamata uzaicina obligā-
cijas turētāju, kura izdota par 4100 rbļ.
uz Donas zemes bankas vārda, un 12.maijā
191 l.g., nostiprināta uz Jāuim Juja d-
Rozenbaham piederošas nekust, mantas
Kuldīgas apriņķi, Raņķu pagastā
.Roze Nt 21' māju zem kreposta

Nt 4101, — 6 mēnešu laikā, skai-
tot no sludinājuma iespiešanas dienas,
'ierasties tiesā, iidzņemot minēto obli-
gāciju.

Pie kam tiek aizrādīts, ka pēc minēti
termiņa notecēšanas, ari obligācijas tu-
rētāja neierašanas gadījumā, parādu at-
zīs par samaks. piešķirot lūdzējiem tiesību
pieprasīt zemes grāmatu _ nodali pa*
rsda izdzēšanu iz zemesgrāmatām.

Liepājā, 12. maijā 1923. g. Nš651/23.
Prtekšsed. b. V. Blenenšrams.

Sekretārs A. Kasperovičs

Liepājas apgabaltiesa,
saskaņā ar savu lēmumu 26. aprīli
1923. g., uz dv. proc lik. 2083.
un 2084. p. p. un 1920. gada 18. marta
likuma pamata uzaicina oong. turētāju,
kura izdota par 3000 rbļ. uz Donas
zemes ban. vārda un 25. janv. 1912. g.
nostiprinātas uz Jānim Indriķa d. Blum-
bergam piederošas nekustams Kuldīgas
apriņķi, Vārmas pag. .Spare Kronberg
.Nt 33" mājam, zem kreposta Nt 3a72,
viena mēneša laika, skai-
tot no sludinājuma Iespiešanas dienas
.Valdības Vēstnesi', ierasties tiesa Iidz-
ņemot minēto obligāciju.

Pie kam tiek aizrādīts, ka pēc minēti
termiņa notecēšanas, arī obligācijas turē-
tāja neierašanas gadījumi, paradu atzīs
par samaksātu, piešķirot lūdzēj. tiesība
pieprasīt parāda izdzēšanu iz zemes
grāmatām.

Liepājā, 12. maijā 1923. g. M624-I23.
Priekšsēdētāja b. V. Binenitams.

Sekretārs A. Kasperovičs.

Liepājas apgabala tiesa,
!6. aprilī 1923, g., pamatojoties uz
18. marta 1920. g. likumu un civ.
proc lik. 2081.—2086. p. p. no-
lēma:

1) parādu 20,000 rbļ pēc obligācijas,
izdotas uz Alionsa Gebela vārda un
31. oktobri 1886 g. nostiprinātas uz
Jēkabam (Zano) Zusseja d. Jakobsonam
piederošas nekustama» mantas Kuldgā
zem kreposta MJ* 31, 51 un 558, —
atzīt par pilnīgi samaksāta līdz ar
visām procentēm;

2) atvēlēt lūdzējai pieprasīt zemes
grāmatu nodaļa minētā parāda izdzēšanu
iz zemes grāmatām;

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

Liepājā, 17. maiji 1923. g. M9781 22
Priekšsēdētaja b. V. Bīnenštams.

Sekretārs A. Kssperovlčs.

Rīgas apgabalt reģistr. nodaļa
uz civ. proc lik. 1460". p. pamata pa-
ziņo, ka saskaņā ar viņas lēmumu
2. maijā 1923. g. reģistrēta kooperat va
sabiedrība zem nosaukuma: .Grašu pag.
piensaimnieku sbiedriba*.

Sabiedrības valdes sēdeklis atrodas
Grašu pagastā, Grašu muižā.

Priekšsēdētāja v. E. B 111 e.
Sekretāra p. J. O i ».

Rīgas apgabalt. registrac. uodaja
u dv. pr. lik. 1460". p. pamata pa
tino, ka saskani ar viņas lēmumu
923 g. 2. maijā reģistrēta kooperatīva

sab.edrība zem nosaukums: .Lissas
piensaimnieku sabiedrība*.

Sabiedrības vtiden sēdeklis atroda»
Raunas pagastā, Cēsu apriņķī.

Priekšsēdētāja v. E. B i 11 e.
Sekretāra p. J. O šs.

ftīgas apgabalt. reģistr. nodaļa
<s dv. proc. lik. 1460". p pamata pa
iņo. ka saskaņā ar viņas lēmumu

2. maijā 1923. g. reģistrēta kooperstiva
sabiedrība zem nosaukuma: .Ropažu
piensaimnieku sabiedrība*.

Sabiedrības valdes sēdeklis atrodat
Ropažu pagastā.

Piiekšsē^tgļa v. E. B111 e.
Sekretāra p. J. Ošs.

Rīgas apgabalt. reģistr. nod.
tu dv. proc lik. 1460". P- pamata pa-
tlņo, ka saskaņā ar viņas iēmumu
1923. g. 2. maijā reģistrēta kooperatīva
sabiedrība zem nozaukuma: .Sarkan
piensaimnieku sabiedrība*.

Sabiedrības valdes sēdeklis atrodat
Sarkan pagastā.

Priekšsēdētāja v. E. B i 11 e.
Sekretāra p. J. Ošs.

Rīgas apgabalt. reģistr. nodaļa
az dv. proc. lik. 1460". p. pamata pa-
ziņo, ka saskaņā ar viņas lēmumu
1923. g. 9. maiji reģistrēta kooperatīva
sabiedrība zem nosaukuma: .Bihtiņu
pensaimnieku sabiedrība* -

Sabiedrības vaidēs sēdeklis atrodas
Kokneses pagastā.

Priekšsēdētāja v. E. B i 11 e.
Sekretāra p. J. Ošs.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnod.
§"Mtojoties nz dv. pr. lik. 2060. un
S**- P- P-, Ievērojot Jēkaba Sīmaņa d.uiaseva lūguma un savu lēmumu 1923. g.
> «aijā paziņo, ka pēc lūdzēja ziņo-

."*" P» kāja laiku gājusi zuduma'?«m glabāšanā nodota obligācija par
w« .'" a,da'lt« ar atsevišķu zemes
Jj'""1 " dokumentu 1923. g. 30. nov.
S6onn

1?,i35' no obligadjas par

«rati» icV1Q
pirm*tnēiā lidumā ' aP sti P*

«V«ii ?°'- 20- n0V- Zetn * 2307', "«oitamiem īpašumiem Rīgā, 3. hip.

«n 2417
Kmes 8rāmata «ģ. NtM 93

īrant.- d- no Ernesta Alvila d. ionS^"P«r labu Paulam I vana dēlam**5«nov,čs> kujj 0Dl jgacijas atdal j.
ir» nl?a2aiis uz Arturu Artura dēlu
'ion i, i', kā blankocesionaru, kurš
ttj, l-?^)'» Tuvjam Slioma d.

Sali-
Scoi ft™* $0 obligāciju nodevis glsbā-
ļl^iabaai Eljaševam.

ric^spgabaltiesa» 3. dvllnodeļa uz-
Krju „ *** Personas, kūjām būtu He-M »agtt iprid, obligāciju, pie-

teikties tieši sešu mēnešu laikā,
skaitot no dienas, kad šis sludinājums
iespiests .V. Vēstn.*, un aizrāda, ka
ja šīs personas noteiktā laikā nepieteik-
sies, obligāciju atzīs par zudušu un
lūdzējai izdos obligācijas dublikātu, kurš
izpildīs oriģināla vietu.

Rīgā, 19. maijā 1923. g. X> 2150
Priekssēd. v. A. V e i d n e r s.

Sekretārs A. Kalve.

?Sīgas apgabaltiesas 3. civilnod.
pamatojoties tu dv. proc. lik. 2060.
un 2062. p.p., ievērojot Anša Jāņa dēla
Zurovskij, ai. Zarauskij, lūgumu un
savu lēmumu 1923. g. 8. maiji pariņo,
ka pēc lūdzēja Anša Jāņa d. Zurovska,
ai. Zarauska ziņojuma, parādu uz seko-
sim obligācijas daļām:

1) par 7.0J0 r. atiiKumā no obligācijas
par 15,000 r pirmatnējā lielumā, apstip-
rinātas 1900. g. 23. novembri zem
>ft 1892, uz nekustama īpašuma Rīga,
2. hip. iec. zem zemes grāmatu reģ.

Ja 1291, izd. no Anša Jāņa.d. Zurovkij
par labu Zigismundim Soloraona dētam
Jolka, no kufas obligācijas Vulls Hirša
dēls Gels, kā blankoceslonars, oaligaci-
jas atlikumu ir cedējis blanko}

2) par 8,000 r., atdalītas ar ztsevisķu
zeme» grāmatu dokumentu zem >a 9120,
1901. g 30. oktobrī no obligācijas par
15,000 r. pirmatnēja lielumā, apstiprinā-

tas 1900. g. 23. novembrī zem Ni loy2,

uz ta paša nekustama ipašuma, izd. no
ta paša Anša Jāņa d. Zutovski par
labu tam pašam Zigismundam Sotomona

d Jolka, kurš kā Dlankoces;onars obl -
gacijas atlikumu ir cedējis Josefam Got-

frīda d. Pieiferam, kurš viņu ir atkal
cedējis biankc, - ir pilnīgi samaksājis

un obligācijas saņēmis atpakaļ no vīnu
kreditora, bet nav dzēstas zemes gra-

mātās, tamdēļ ka ir gājušas zuduma.
Tāpēc apgabaltiesas 3. aviteodaļa

aicina visas personas, kajini būtu tie-

sības uz augšā apradītam obligācijām,
oieteikti

" tiesā sešu mēnešu laiks,

ska tot no dienas, kad šis sludins|ums

«pelts .Valdības Vēstnesī'.un inz-

rlda ka ja šīs personas noteikta laika

epteteiks 'ies, obligācijas atziri par iz-

nīcinātām un lūdze am dos tiesībai pr*

sit hipotēkas dzēšanu zemes gramsta.

Rīgā, 18. maiji 1923. g. 1*2104

Priekšsēdētāja v. A. Veldners-
Sekretāri A. K «I f

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnod ^pamatojoties uz 1923. g._ 17. marta li-
ituma par vienīgo maksāšanas līdzekli
ju dv. pr. lik. 2060. un 2062. p. p.,
Ievērojot vasts zemes bankas lūgumu
un savu lēmumu 1923.g. 8. maijā paziņo,
ka parādnieks Jānis Kreemers parādu
az pirkšanas-pācdošanas līguma par
800 r. apstiprinātu 1878. g. 20. janv.
zem Mi 81, uz nekustama īpašums
Cēsu apriņķī, Dzelzavas atdalīto
zemnieku zemes .Krauje-Elme* J* 95
mājām, zem zemes grāmatu reģistra
Aa 2668, par pirkšanas sumas atli
kurnu par labu Kārlim ion Tranzē,
kurš prasības dokuments, saskaņā ar
Rīgas apgabaltiesas 1912. g. 6. marta,
10. aprija lēmumu atzīts psr iznīcinātu
un saskaņā zem 1912. g. 20. septembra
ierakstu izdots Aststsm Georga d.
ion Trunzē-Rozeniek izraksts oriģināls
vietā, jo parāds pēc šī dokumenta ir
samaksāts 1923. g. 12. februārī, bet šis
augša minētais dokuments nevar tikt
izsniegts atpakaļ parādniekam dēļ dzē-
šanas zemes grāmatā, tamdēļ ka neat-
rodas lūdzējas rīcībā.

Tāpēc apgabaltiesas III. dvllnodata
«aicina visos personas, kurām būtu
tiesības uz augšā aprādīto doku-
mentu, pieteikties tiesā viena mē-
neša laikā, skaitot no dienas, kad šis
sludinājums iespiests ..Valdības Vēst-
nesī" , un aizrāda, ka ja šīs personas
noteiktā laikā nepieteiksies, prasības
dokumentu atzīs par iznīcinātu un lū-
dzējam dos tiesību prasīt parada dzē-
šanu zemes grāmatā.

Rīgā, 18. maijā 1923. g. M 2085
Priekšsēdētaja v. A. Veldners.

^rkretart * Kalve

Rīgas apgabalt. reģistr. nodaļa
uz clv. proc lik. 1460". p pamata pa
ziņo, ka saskaņā sr viņas lēmumu
1923. g. 9. maijā reģistrēts kioperstiva
sabiedrība zem nosaukuma: Suntažu pa-
gasta piensaimnieku sabiedrība ,Ma-
seni* .

Sabiedrības valdes sēdeklis atrodas
Suntažu pagastā.

Priekšsēdētāja v. E. B i 11 e.
Sekretāra p. J Ošs.

Kigas apgaDalt. registrac. nodaļa
nz dv proc lik. 1460/". p. pam paziņo
ka sasksņā ar viņas lēmumu 1923 g
9. maijā reģistrēta kooperatīva sabiedrība
zem nosaukuma: .Aderkašu pienssim-
nieku sabiedrība*.

Sabiedrības valdes sēdeklis atrodas
Aderkašu pagastā.

?riekJsēd«tII« » E. Bitte.
Sekretāra p. J. Ošs.

-?īgas apgabalt. 3. civiinodaļa

u civ. ties. lik. 2011.. 2014. un 2019.
jp pamata paziņo, ka P«< '8«6 g.

5 nov. Tirzas pag. .Kalna-Kidde' Ht 46
mājas īpašnieka Jēkaba Papeda ir ar-
tists maitojum», un uzaidna, kam Ir uz

So mantjjumn, vai sakarā ar to tiesība»
ci mantiniekiem, legstarijiem, lideikomi
lariļiem, kreditoriem un t. t., pieteikt

Ii» tiesība» minētai tiesai s e šu _m e
,e šu laiki, skaitot no B sludinājums
espiešana» dienas

Ja minētas personas savas «esībs»
iu2Ši u irāditi termiņi nepieteiks, tad

dpas atzīs ki Bs ««abas n^««
Riei, 18- oaiji 1923. S >» 2128Wg* Priektoed. v. A. Veidu era.

Sekntaif A, Kalva.

Latvijas banka.
Bilance uz 1. maiju 1923. gadā.

Aktīvs.
Konti Centrālē Nodalās Konā

rue
3'!f^?i-^<>2 5,90$n.30

&ļ nauda «oTo'^S 4
'66286 179,800.85

Z*J7i«ti 13,919,647.96 _ 13919 647 96
SfiudS ,^Sf 30'-H6.777.I
^a trates 1,204,918.98 7,855 53 1,212,774 51
JgJ «ud« krājumi taemē. . 41,040,184 76 ' 4l.0&ul
*S,oiri 103,383.81 17, 24 68 120 508 49
ffiW«^V.« '-- .V«

7<'-.614,356 69 9,183 917.64
raibām nodrošināti spēt tekoši
*aS . 3.613,899.94 1.101,125.48 4,715.025.42
^fvērtībim izsniegti aizdevumi . 2,039.021.36*) 109,870.- 2:148:891.36
£cu akreditīvi ......... 206,434.77 _ 206,431.77
fiuio veksejl un dokumenti . . . 1.094,557.-- 500,789.67 1,595.346.67SSuru un nekustams ipatoau . . 56,608.14 53,043 12 109,651 26
foioiss sumas — 5,557.90 5.557.9J
?īkoši Lzdevuml 202,9 6.22 118,763.57 321,679 79
uoaksātas un rezervētas procente». 149.012.22 27,420.32 176.432.54
Kucentrāle 1,041,608.09 1,041,608.09
gHktivi 6,894.08 2,235.67 9,129.75

75,721,039.81 6,312,469.93 82.033,509.74

#) Pret obligācijām uz nekust. īpašumu . . Ls 1,107,948 40
, inventāru, precēm un preču dok.. 931,072.96

Ls 2,039,021.36
Pa i i v s.

Konti Centrālē Nodaļās Kopā
PHMtkapitals 10*999-299- — — 10,000,000-
BMerves kapitāls 858,016.44 — 858,016.44
Rtaknoiei apgrozībā 20,230,000.- - 20,230.000.-
SSa noguldījumi 141,030.82 30,944.43 171,975 25
Rfftermioa noguldījumi 385,970.09 689,724.41 1,075.694.50
ĪSoli rēķini 12,901,555.89 2,147,598.38 15,049,15457
Ārtemtu naudas tekoši rēķini . . . 1.823.849.62 - 1.823,849.62
Sondenti 101678.30 - 101.678 30
kkaso kreditori 1.094,557.— 500,789 67 1,595,346.67
PiKtosas sumas 1,734,092.36 - 1.734,092 36
Pir tekošu gadu saņemtas procentei 539,159 94 75,398.75 614 .558.69
K0Bislja 109,702.2o 27,410.58 137,112.78
Nodaļas un centrāle — 1,606,140 95 1,606,140.95
Valsts rēķina 7,114,220.70 - 7,114,220.70
VaUti depor.it! nn spedali Udzēkļl . 17,591,721.51 1,047,479.87 18,63920138
Citipaiivi , 1,095,484 94 186,982 89 1,282,467.83

75,721,039.81 6,312,469.93 82,033,509.74

___________ . Latvijas banka.

Alsviķu patērētāju biedrības
pārskats par 1922.s.

Sākot no 29. janvāra 1922. g lidz 1. janv. 1923. g.

Biedrība atrodas Valkas apr., Alsviķapag. Pasta adr.: AlsvlķoJĶemeri, caur Alūksni.

Bilance uz 1. janvāri 1923. g.
Aktīvs, R. K. Pasīvs. R. K

Skaidra nauda kasē . . . 26,069.68 Biedru pajas ...... 10,267—
Preces par iepirk. cenām 73,483.26 Kapitāli: pamata R. . . . 39,368.74
Akcija» Latv. tautas bankā R. 500.— rezerves R.. . . 9,758.19
Dažādi debitori 15,679.50 Noguldījumi no:
Inventārs 4,600.— biedriem R 19,051.87
Zaudējums 5,623.36 nebiedriem R. . . . 37,510.—

Pārskata gada nesamaksātie
(algas) izdevumi . . . 10,000.—

Kopā 125,955.80 K opā 125,955.80

' Valde.



Rīgas apgabaltiesa, 1. civilnod.,
ai dv. proc. lik. 293, 295,298, 301, 309.,
811. p. p. pamata, us Annas Feodora
(Friča m.) Gertner, dzim. Gren, lūgumu
viņas prasības lieta pret Eduardu
Pētera d. Gertner, par laulības šķiršanu,
uzaicina pēdējo, kura dzīves vieta pra-
sītājai nav zināma, Ierasties tiesā ietin
mēnešu laika ao B (sludinājuma
publicēšanas dienas .Valdības Vēstnesī*.

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

Ja atbildētājs noliktā laiki neiera-
dīsies personīgi vai caur pilnvarnieka,
tika nolikta tiesas sēd» lietas klausī-
šanai aizmuguriski.

Rīga, 23. maiji 1923. g. J* 433210
Priekssēd. b. J. Jakstiņš.

? Sekretāra v. J. Stūre.

Rīgas apgabaltiesa, 1, civilnod.
ti dv. proc. lik. 233., 295., 298., 301.,
339., 311. p. p. pamata, uz Krišjāņa
Ikstruma (Jēkaba d.) lūgumu viņa pra-
sības lietā pret Doroteju Ikttrun, dzim.
Briak, par laulības šķiršanu, uzaicina
pēdējo, kuras dzīves vieta prasītājam
nav zināma, Ierasties tieši četru
meneiu laiki no B sludinājums
iespiešanas dienas .Valdības Vēstnesī*.

Pie lūguma pielikti: laulības apliecība
un apliecība par atbildētajās prombūtni
ar norakstiem.

Ja atbildētāja nolikti laiki neieradīsies
personīgi vai caur pilnvarnieku, tiks
nolikta tiesas aede lietas klausīšanai
aizmuguriski.

Rīgā, 23. maijā 1923. g. Nk 433211
Priekšsēdētāja b. J. Jakstiņš.

Sekretāra v, Stūre.

Rīgas apgabaltiesa, 1. civilnod.,
aa dv. proc. lik, 293, 295, 298, 301.,
309., 311. p. p. pamata, uz Marijas
Jāņa m. Krūmiņ, dzim. Puranov, lū-
gumu viņas prasības lietā pret Arvedu
Pētera d. Krūmiņu par laulības
šķiršanu, uzaicina pēdējo, kura dzīves
vieta prasītājai nav tinama, ierasties
tiesā letiu mēnešu laiki no ii
sludinājuma iespieianas dienas .Valdības
Vēstnesi'.

Pie lūguma pielikti: apliecību par at-
bildētāja prombūtni un noraksti.

Ja atbildētājs nolikti laiki neiera-
dīsies personīgi vai caur pilnvarnieku,
tiks nelikta tiesaa sēda lietas klausī-
šanai aizmuguriski.

Rīgā, 23. maijā 1923. g. 433214
Priekšsēdei, b. J. J ākstiņš.

Sekretāra v. Stūre.

Jelgavas apgabaltiesa,
az civ. ties. lik. 293, 301. n 309. p.p.
pamata uzaicina Indriķi Sulcu, kurs
dzīves vieta nezināma, četru mēneša
laiki ierasties lai tiesā saņemt norakstus
ao viņa sievas Marijai Matildes Sulc,
dzim. Eldon iesūdzības raksta viņu lau-
lības šķiršanas lietā un no pielikumiem
un uzdot savu dzīves vietu Jelgavas
pilsētā.

Ja minētā laidi nidnaraais neierastos,
lieta noliks uz termiņa un izspriedis bet
rlņa klātbūtnes. Ja ieradīsies, bet eav*
Isīves vietu Jelgavā neuzdos, aicina
aew ui tiesas sēdi un visus pārējos
ispīfss atstās tiesas kandeji.

Jelgavā, 19. maijā 1923. g.
Priekšsēdētāja v. R. M U11 e r s.
Sekretārs A. Veidenbergs.

Jelgavas apgabaltiesa,
uz clv. ties. lik. 293., 301. un 309. p.p. pa-
mata uzaicina Emīlu šmldtu, kura dzī-
ves vieta nezināma, četru mēnešu
laikā ierasties šai tiesā saņemt norakstus
no viņa sievas Emīlijas Srnldt, dzim.
Apa|, iesudzības raksta viņu laulības
šķiršanas lieta un no pielikumiem un
uzdot savu dzīves vietu Jelgavas pilsētā.

Ja minētā laikā aicfnam&ū neierastos,
lietu noliks uz termiņu un izspriedīs bez
viņa klātbūtnes. Ja ieradīsies, bet savu
dzīves vietu Jelgavā neuzdos, aicinā-
jumu uz tiesas sēdi un visus pārējos
papīrus atstās tiesas kanclejā.

Jelgavā, 19. maijā 1923. g.
Priekšsēdētāja v. R. Mūllers.
Sekretārs A. Veidenbergs.

Jelgavas apgabaltiesa,
ii 1921. g. 1. februāra lik. par laulību
50. panta pamata, ar šo dara zināmu
Emīlijai Brfize, dzimusi Treiliņ, ka tiesa
28. aprilī š. g. aizmuguras nosprieda
viņas laulību ar Voldemāru BrSie,
šķirt.

Jelgavā, 18. maiji 1923. g.
Priekšsēdētāja v. R. M li 11 e r s.

Sekretārs Veidenbergs.

Jelgavas apgabaltiesa,
uz dv. tiea. kārt. 1967., 2011., 2014. un
2079. p. p. pamata uzaidna visus, kam
būtu uz 16. jūlijā 1922. g., mirušā Kārļa
Zariņa, atstāto mantojumu kādas tiesības
ki mantiniekiem, iegat., iideikomisariem,
kreditoriem n. t. t„ pieteikt savas
tiesības šai tiesai sešu mēnešu
laiki, skaitot no sludinājuma iespie-
šanas dienas .Valdības Vēstnesi*.

Termiņi nepieteiktas tiesības ieskatīs
par spēku zaudējušām.

Jdgavā, 19. maijā 1923. g. L. Ns905/23
Priekšsēdētāja v. A. Lauke.

Sekretārs A. Veidenbergs.

Jelgavas apgabaltiesa,
M dv. tiss. kārt. 1967., 2011., 2014. an
2079. p. p. pamata, ssaidaa visas, kam
sūta uz 6. janvāra 1923. g., «ir. Krli-
jaņa Krišjāņa d. Bljge atstāto man-
tojumu kaUas tiesības, M mantinie-
kiem, legatariem, Iideikomisariem, kredi-
toriem an i. t., pieteikt savas tiesība*
iai tiesai *s iu mēnešu laikā, skaitot
ao sludinājuma iespiešanas dienas .Val-
dības Vēstnesi".

Termiņi nepieteiktas tiesības Ieskatīs
;-ar spēku zaudējušām.

Jalgavā, 23 maijā 1923. g. LNs 1013 2ā
Priekšsēdētāja v. A. Lauke.

Sekretārs A. Veidenbergs.

Jelgavas apgabaltiesa,
u civ. ties. kārt. 1967., 2011., 2014. un
2079. p. p. pamata, uzaicina visus, kam
būtu uz 11. decembrī 1920. gadā,
mirušās Annas Zankevlc, dzimusi
Graben atstato mantojumu kādas tiesī-
bas, ka mantiniekiem, legatariem, Iidei-
komisariem, kreditoriem un t. t., pie-
teikt savas tiesības šai tiesai sešu
mēnešu laikā, skaitot no sludinājums
Iespiešanas dienas .Valdības Vēstnesī*.

Termiņā nepieteiktas tiesibaa ieskatīs
par spēku zaudējušām.

Jelgava, 23. maijā 1923. g. L.N» 390/23
Priekšsēdētāja v. A. Lauke.

Sekretārs A. Veidenbero»

Jelgavas apgabaltiesa,
as dv. tlea. kārt. 1967., 2011., 2014. an
2079. p. p. pamata, uzaicina visus, kam
būtu uz 9. augusts 1922. g., mirušāAndreja Arša dēta Bicrnena atstātc
raantoj. kādas tiesības, kā raantiaiek.,
legatariem, lideikom., kreditoriem an 1.1piere:kt savas tiesības iai tiesa:seša mincis laikā, skaitot no sludi-
na jttma iespiešanas dienas .Valdība»
Vēstnesi*.

Termiņā nepieteiktas «raibas isalutij
?a speķa saudejasMin.

Jelgavā. 80 marti 1923. g. Li*874/23
Priekš.ed. v. T. Zvejnieka.

Sskretars A. Veidenbergs.

liium mMimi MHimila «ožaja,
pamatodamās uz civ. ties. lik. 146071 . p.
paziņo, ka minētā tiesa civilnodaļas
14. maija 1923. g. atklāta sēdē nolēma
reģistrēt: Daudzevas lauksaimniecības
kooperatīvu .Darbs*, ievedot viņa koope
rativu sabiedrību reģistra pirmajā dajā.

Biedrības valdes sēdeklis atrodas
Daudzevas muižā.

Jelgavā, 19. maijā 1923. g.
Reģistr. nodaļas pārzinis J. Skudre.

Par sekretāru D. Lešinskija

Jiliiiu ipgiiiltliiis nfilttnttjti attīt,
pamatodamās uz civ, ties. lik. 1460". p.
paziņo, ka minētā tiesa civilnodaļas
14. maijā 1923. g. atklātā sēdē nolēma

reģistrēt: .Bo.ncs lauksaimniecības bie-
drību* ievedot viņu kooperatīvu sa-
biedrību reģistra pirmajā daļā.

Biedrības valdes sēdeklis atrodas
Bornes pagastā.

Jalgavi, 19. maijā 1923. g.
Reģistr. nodaļas pārzinis J. Skudre.

Par sekretāru D. L e ši n s k i j s.

Jelgavas ^pgabaltl^T
ss dv. ties. kārt. 1967 aau Z **
W79. p. p. pamata uiiS'-^H . «ui
būtu uz 13. novembri 19» W<us- kara
Jura Pētera d. Strazdiņ a a-k mtttt**
tojumu kādas tiesības' K»*»•kiem legatariem, .ldeilr^£|™***ditoriem an t. t„ nlctelki .. m ' ate-
lsi tiesai dlv ' p.d. nhT"**laikā, «kaitot no siumnL,?,«Ulanas dienas .Valdība ,ffl>

Termiņā nepieteiktas tlesībs» .. lpat spēku zaudējušām. U lt,k«u.
Jelgavi, 19. maiji 1923. g. jj*tt____.

Priekšsēdētāja v A l. . ™
Sekretārs A. VeldJ'nb,"^

Liepājas apgabaltiesa,
uz sava 23. aprīļa 1923. g \im *
mata uzaidna 21. febrna-.ī 192T « ,"
pajā mirušās Trīnes Purin h,Baurnan mantiniekus,kreditorus 1.Ttarua, Jideikomisarus un S &'
personas, kam varētu būt kad.. «sība. vai prasībai uz «ga. "Jfc
mantojumu, vai kuas vēlētos JpSviņas testamentu, pieteikttiesa?",lies bas un prasibas sešu mV.»laikā, skaitot no sludinājuma iesnieg,dienas .Valdības Vēstnesī* Ptiffluu

Minētā laikā nepieteiktās tiesība. „„prasības tiks atzītas par za«S «visiem laikiem un pēc aizrādītā termia.notecēšanas testamentu pasludinās i«likumīga spēkā stājušos. p"
Liepājā, 23. maijā 1923. g. m sgj.,,
Priekssēd b.V. Bienenštara »Sekretārs A. K a sp erov i i».'

mm mmmi imi\m\\u māja,
pamatodamās uz civ. ties. likum. 146Qn .
panta paziņo, ka minētā tiesa civil-
nodaļas 14. maijā 1923. gada atklātā
sēdē nolēma reģistrēt: .Jēkabnieku pa-
gasta un apkārt es lauksaimn ecības
biedrību, ievedot vigu koopera.īvu sa-
biedrību reģistra pirmajā daļā.

Biedrības valdes sēdeklis atrodas
Jēkabnieku pagasta nami.

Jelgavā, 19. maijā 1923. g.
Reģistr. nodaļas pārzinis J. Skudre.

Par sekretāru D. L e ši n s k i j s.

Jelgavas apgabalt. reģistr. nod.,
pamatodamās uz civ. ties. lik. 1460".p.
paziņo, ka minēti tiesa civilnodaļas
14. maijā 1923. g. atklātā sēdē nolēma

reģistrēt: .Dzirciema Rideļu krāj- un
akdcvu sabiedrību', ievedot viņu koope-
ratīvu sabiedrību reģistra pirmajā daļā.

Biedrības valdes sēdeklis atrodas
Dzirciema pagastā, Tukuma apr.

Jelgavā, 19. maiji 1923. g.
Reģistr. nodaļas pārzinis J. Skudre,

Par sekretāru D. L e š i n s k i i s.

Jelgavas apgabalt. reģ. nodaļa,
pamatodamās na civ. t. lik. 1460". panta
paziņo, ka minētā tiesa civilnodaļas
14. maijā 1923. g. atklātā sēdē nolēma:
kooperatīvu sabiedrību reģistra pirmajā
dali Ki 205. otrā iedalījumā izdarīt at-
zīmi, ka pēc Volguntes lauksaimniecības
biedrības .Pļava' ārkārtējas pilnas
biedru sapulces no 28. janvāra 1923. g.,
pārgrozīti biedrība» statūtu §§ pēc
priekšā staJītiem staiutiem.

Biedrības valdes sēdeklis atrodas
Volguntes pagastā.

Jelgavā, 19. maijā 1923. g.
Registrac. nod. pārzinis J. Skudre.

Par sekretāru D. L e š i n s k i i s.

Liepājas apgabaltiesa,
uz Elizabetes Pētera m. Nikovskij
lūgumu un sava 30. apriļa 1923. g.
lēmuma pamata uzaicina 3. oktobrī
1922. gadā, Vecpls pagasti mirušās
Ilzes Jāņa meitas Nikovskij man-
tiniekus, kreditorus legatarus, fideiko-
miiarus un visas citas personas, kam
varētu but kādas tiesības vai prasības
uz viņa atstāto mantojumu, vai kuras
vēlštos apstrīdēt viņa testamentu, pie-
teikt tiesai savas tiesības un prasības
sešu mēnešu laikā, skaitot no sludi-
nājuma iespiešanas dienas.

Minētā laikā nepieteiktās tiesības un
prasības tiks atzītas par zaudētām uz
v.siem laikiem un pēc aizrādītā termiņa
notecēšanas testamentu pasludinās par
likumīgā spēka stājušos.

Liepāji, 17. maijā 1923. g. J*559-1/ 23
Priekssēd. biedrs V. Bienenštama.

Sekretārs A. Kasperovlčs.

Liepājas apgabaltiesa,
ii sava 14. maija 1923. gada lēmumi
pamata, uzaicina 31. martā 1919. g„
Zades muižā mirušas Ķarolines Lllienfeld
mantiniekus, kredit., legatarus, lideik.,
sarus un visas citas personas, kam
varētu būt kādas tiesības vai prasības
uz atstāto mantojumu, pieteikt viņas
tiesai sešu mēnešu laikā, skaitot
no sludinājuma iespiešana» dienai
.Valdības Vēstnesī".

Tiesības un prasība», par kurlm ne-
būs paziņots tiesai minētā laika, tik» at-
irtas par zaudētām ta visiem laiki'?„,

Liepājā, 23. maijā 1923. g. J*655,23
Priekšsēdei, b. V. B i e n e n 51 a m s.

Sekretārs A. Kasperovlc».

Liepājas apgabaltiesa,
saskaņā ar 14. maija 1923. g. lēmumu,
uz Marijas Ostup lūgumu un ps««;
tojoties uz dv. proc. Ufc »3.. 301»"
3091. p. pamata, uzaicina ibUdetan
Kārli Os tupu, kūja dzīves vieta "Mi-
nama, četru mēnešu laikā, «««««
šai tiesā, saņemt norakstu no v?» sieva»

Marijai Ostup iesudzības raksta viņa

laulības šķiršanas lietā un uzdot s*vs
dzīves vietu Liepājas pilsēta. .,,„,„.

Ja minēti iaikā aicināmai» «eleif*»
ieta nolika ns termiņa,.",£iU viņa klātbāines, ja «««"S»* ,^
java dzīves vistu Uep*Ji «""J
sicirtājamu uz tiesas »edi m vis" r
rējoa papīrus atstās tiesu J""»^ .-,

Liepājā, 15. maijā 1|23. & *"at .
Priekšsēdei, b. V.Bien nJU«

Sekretara_vi____Jj!Jii----

tonim zirga nu J* "J m
izdota no ««Mļi^
1920. g., uz Andreja TU"*

^
#W

ikaitit par nīdengt».

Rīgas apgabalt. reģistr. nodaļa
uz dv. proc. lik. 1460". p. pamata pa-
ziņo, ka saskaņā ar viņas lēmumu
2. maijā 1923. g. reģistrēta kooperatīva
sabiedrība zem nozaukuma: .Meņģeles
krāj-aizdevu sabiedrība*._

Sabiedrības valdes sēdeklis atrodas
Meņģeles pagastā.

Priekšsēdētāja v. E. B i 11 e,
Sekretāra pal. J Ošs.

Rīgas apgabalt. 3. civilnodaļa,
uz civ. ties. lik. 2011., 2014. un 2019. p.p.
pamata paziņo, ka pec 28. janvāra
1922. g. Rīgā, mirušā Aleksandra
Jelima a. Sarāva ir atklāts mantojums
un uzaicina, kam ir uz šo mantojumu,
vai sakarā ar to, tiesības kā manti-
niekiem, Iegatarijiem, iideikomisarijiem,
kreditoriem un t. t„ pieteikt šīs tiesības
minētai tiesai sešu mēnešu laikā,
skaitot no II sludinājuma iespiešanas
dienas.

Ja minētās personas sava» tiesības
augšā uzrādītā termiņi nepieteļks, tad
viņas atzīs ka šīs tiesības zaudējošas.

Rīgi, 23. maijā 1923. g. Nš 2185
Priekšsēdētāja v. A. Veldners.

Sekretārs J Kalve.

Rīgas apgabalt. 3. civ. nod.,
az dv. tiea. lik. 2011., 2014. un
2019. p.p. pamata paziņo, ka pēc26.sept

Rīgas apgabalf. reģistr, nodala
» dv. proc lik. 1460". p. pamata pa-
iiņo, ka saskani ai viņas iēasomu

2. maiji 1923. g. reģistrēta kooperatīva
sabiedrība zem nosaukuma: .Zosena
piensaimnieku sabiedrība*.

Sabiedrības valdes sēdeklis atrodas
Zosenā.

Priekšsēdētāja v. E. B111 e.
Sekretāra pal. Ošs.

Rīgas apgabalt. reģistr;. nodaļa
az civ. proc. lik, 1460n . p. pamata
paziņo, ka saskani ar viņas lēmumu
2. maijā 1923. g reģistrēta .bezpeļņas
biedrība zem nosaukuma: .Plāteres un
apkārtnes lopkopības pārraudzības
biedrība*.

Biedrības valdes sēdeklis atrodas
Plāteres pagastā.

Nodaļas vadītājs E. B i 11 e.
Sekretāra v. J. O šs.

Rīgas apgabalt. reģistr. nodaļa
uz civ. proc. lik. 146u. p. pamata
paziņo, ka saskaņā ar viņas lēmumu
* maijā 1923. g. pārreģistrēti .Siguldas
krāj aizdevu sabiedrības* biedru pilnā
sapulcē 22. aprilī 1923. g. pieņemtie
grozītie statūti.

Sabiedrības valdes sēdeklis atrodas
Siguldā.

Nodaļas vadītājs E. B111 e.
Sekretāra p. J. O šs.

Rīgas apgabalt reģistr. nodaļa
sz dv. proc. lik. 1460. panta pa-
mata paziņo, ka saskaņā ar viņas
lēmumu, 9. maijā 1923. g. reģistrēt»
kooperatīva sabiedrība zem nosaukuma:
.Bērzaunes - Talejas piensaimnieku sa-
biedrība* .

Sabiedrības valdes sēdeklis atrodas
Bērzones pagastā, Cēsu apriņķī.

Nodaļas vadītājs E. Bltte.
Sekretāra pal. Ošs.

Rīgas apgabalt reģistr. nodaļa
az dv. proc. lik. 1460". p. pamata pa-
ziņo, ka saskaņa ar viņas lēmumu,
9. maijā 1923. g. reģistrēta bezpeļņas
biedrība zem nosaukuma: .Salas lop-
kopības pārraudzības biedrība*, (Rīgas
apriņķi).

Biedrības valdes sēdeklis atrodai Salas
pagasti.

Nodaļas vadītājs E. B i 11 e.
Sekretāra p. J. O š s.

1901. g. Rīgā mirušā Jefimija (Jeiim)
Martjsna dēla Ša r 0 v a ir atklāts
mantojums, un uzaicina, kam Ir uz šo
mantojumu, vai sakari ar to tiesība»
kā mantiniekiem, iegatarijiem, Iideiko-
misarijiem, kreditoriem un t. t., pie-
teikt šīs tiesības minētai tiesai sešu
mēnešu laikā, skaitot ao šl sludinājuma
iespiešanas dienas.

Ja minētas personas savas tiesības
lugšā uzrādītā termiņā nepieteiks, tad
viņas atzīs ki šīs tiesības zaudējušas.

Rigi, 23. maijā 1923. g. N» 2184
Priekssēd. v. A. Veldners.

Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civiln.
azdv. ties. lik. 2011,, 2014.un 2019 .. p.p
pamata paziņo, ka pēc 10. oktobrī
1922. g. Rīgā mirušās Ernas Oreffln
Šķirta H er p e r ir atklāts mantojums an
uzaicina, kam Ir ne šo mantojumu
vai sakari ar to tiesības ki mantinie-
kiem, Iegatarijiem, iideikomisarijiem,
kreditoriem un t. t., pieteikt līs tiesības
minētai tiesai sešu mēnešu iaikā, skaitot
no ii sludinājuma ieapiešanas dienas.

Ja minētas peraonaa savas tieaības
Augša uzrādītā termiņi nepieteiks, tad
viņas atzīs ki šīs tiesības zaudējušas.

Rigi, 18. maiji 1923. g. t* 2143
Priekssēd. v. A. V e i d n e r s.

Sekretārs A. Kalve

Rīgas apgabalt, reģistr. nodaļa
?a dv. proc. lik. 1460". p. pamats
paziņo, ka saskani ar viņas lēmumu
9. maijā 1923. g. reģistrēta bezpeļņas
biedrība zem nosaukuma: .Meiranes
trešā lopkopības pārraudzības biedrība*.

Biedrības valdes sēdeklis atrodas Me-
ranes pagastā.

Nodaļai vadītājs E. B111 e.
Sekretāra pal J. Oli.

ligss iiiHiilliia, i. c!.11-i«ii«,
81 Hk. par latai. 77. p pamata, ar še
d«ra .tinamu, ica tiesa 14 maijā 1923. g.,
Emīlijas Emslņ, <lzim. Kisei, prasības
lietā pret Oothardu Prldrlchu Alfrēdu
Emslņu par laulibas šķilšanu aiz-
muguriski nosprieda: šķirt
laulību, kas noslēgta starp Oothardu
Fridrichu Alfrēdu Emslņu un Emiliju
Emslņ, dzim. Kisel, Rīgas Sv. Jāņa
baznīcas draudzē, 26. decembrī 1898 g.;
piešķirt prasītājai uzvārdu Kisel
,.KIestl".

Ja atbildētājs civ. proc. lik. 723., 731.
sfi 748. p. p. paredzēti laikā neiesniegs
tiesai atsauksmi vai pārsūdzību, tad
apriciunis stāsies likumīgā spēkā.

Rigi, 17. maiji 1923. g. J4 433169
Priekšsēdei, b. J. Jakstiņš.

Sekretāra v. Stūre.

Rīgas apgabaltiesa, 1. civilnod.,
az civ. proc. lik. 293., 295., 298., 301.,
309., 311. p. p. pamata, uz Annas
Jēkaba m. Nlklforovas, dzim. Rubkalvis,
lūgumu viņas prasības lieta pret Sergeju
Georga dēla Nikiforovu par lau-
lības šķiršanu, uzaicina pēdējo, kura
dzīves vieta prasītājai nav zināma, ie-
rasties tiesā četru mēnešu laikā no
ii sludinājuma publicēšanas dienas .Vaid.
Vēstnesī*.

Pie lūguma pielikti: apliecība par
atbildētāja prombūtni ar norakstiem.

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

Rigi, 23. maijā 1923. g. 433212
Priekšsēdētāja b. J. Jakstiņš.

Sekretāra v. Stūre.

Liepājas apgabaltiesa,
uz sava 26. aprīļa 1923. g. lēmuma di-mata uzaicina 27. oktobrī 1902 „
Saldus pag istā mirušā Teodora, Mā'

rt™d. Svena mantiniekus, kreditoru? le.gatarus, fideikomisarus un visas citaspersonas, kam varētu būt kādas tiesības
vai prasibas uz atstāto mantojumu, pie-teikt viņas tiesai sešu mēnešu lalkj
skaitot no sludinājuma iespiešanas diei
nas .Valdības Vēstnesi*.

Tiesības un prasības, par kafām ne-būs paziņots tiesai min. laiki, tiks n.
zītas par zaudētām un visiem laikiem,

Liepājā, 18. maiji 1923. g. 579-1/23
Priekssēd. b. V. Bienenštamt,

Sekretārs A. Ķagperovlfa,

Liepājas apgabaltiesa
az sava 23. apriļa 1923. g. Iemaina pa>
mata uzaicina 4 aprilī 1917. gadā, Lie-
pājā mirušā Jēkaba Pūriņa man-
tiniekus, kreditorus, legatarus, iidei-
komisarus _ un visas citas personas, kam
varētu but kādas tiesības vai prasibas
uz atstāto mantojumu, pieteikt viņai
tiesai sešu mēnešu laiki, skaitot
no sludinājuma iespiešanas dienas .Val-
dības Vēstnesi*.

Tiesības un prasības, par kurām nebūt
paziņots tiesai minēti laikā, tiks atzilu
par zaudētām uz visiem laikiem.

Liepijā, 23. maiji 1923. g. J* 581/23
Priekssēd. b. V, Bienenštama.

Sekretārs A. Ķaaperovič».

Liepājas apgabaltiesa,

uz sava 17. maija 1923
1^$mata uzaicina 5. mirta 91o. fr.

^Karja Kraula mantiniekus, Mjļ»
^legatarus, Udelkomtsaru» «J"£ t(Mi .

personas, kam varētu ba! "»,_,_,
bas vai prasības uz ?*w i° ."£_, e I
pieteikt viņas u"aJ, J,*l lejpits»^*
laikā, akaitot no sludiGis.aas mv

diena» .Valdības Vēstnesi . o*.
Tiesības an prasībai,p?»

^,fis pazīts ^J^lJSrfatatzītas par zaudētam « vlne"M457.a
Liepājā, 2i. maija [?**.*? ļtia t
Priekšsēdētāja b. V. B 'eafe0vIf^
^ SejorejMS_Aj<£f2i JJi-----^

Rīgas apgabalt. reģistr. nodaļa
uz civ. proc. lik. 1460". p. pamata pa-
ziņo, ka saskaņā ar viņas lēmumu
9. maijā 1923. g. reģistrēta bezpeļņa
biedrība zem nosaukuma: .Naukšēnu
lopkopības pārraudzības biedrība*.

Biedrības valdes sēdeklis atrodas
Naukšēnu pagastā.

Priekšsēdētāja v. E. Bltte.
Sekretāra pal. J. Oša.

Rīgas apgabaltiesas reģistr. nod.,
az dv. proc. lik. 1460". p. pamata pa-
tiņo, ka saskaņā ar viņas lēmumu
9. maija 1923. g. reģistrēta bezpeļņas
biedrība zem nosaukuma: .Meiranes
otrā lopkopības pārraudzības biedrība*.

Biedrības valdes sēdeklis atrodas
Meiranu pagastā

Priekssēd. v. E. B i 11 e.
Sekretāra p. J. Ois.

Rīgas apgabalt. reģistr. nodaļa
uz civ. proc lik. 1460". p. pamata pa-
ziņo, ka saskani ar viņas lēmumu
9, maiji 1923. g. reģistrēta kooperat.
sabiedrība zem nosaukuma: .Meiranu
pagasta piensaimnieku sabiedri aCentris*

Sabiedrības valdes sēdeklis atrodas
Meiranu muižā.

Nodaļas vadītājs E. B i 11 e.
Sekretāra p. J. Oša.

Rīgas apgabalt. reģistr. nodaļa
uz dv. proc. lik. 1480". p. pamata pa*
ziņo, ka saskaņā ar viņas lēmumu
2 maiji 1923. g. reģistrēta bezpeļņas
biedrība zem nosaukuma: .Lielstraupes
lopkopības pārraudzība» biedrība*.

Biedrības valdes sēdeklis atrodas
Lielstraupe.

Priekšsēdētāja v. E. B i 11 e.
Sekretāra p J. Ošs.

Jelgavas apgabaltiesa,
pamatodamās uz savu 7. maija ša gada
nolēmumu, uzaicina to personu, kuras
rokās atrodas obligācija par 600_ rbj.,
izdota uz Kristapa Eichmaņa vārdu,
korobor. 28. oktobrī 1910. g„ zem
h& 3108, uz Jelgavas apr., Kroņavircavas
zemes gabalu zem hip. Ns 3676, ierasties
ssī tiesā viena mēneši laikā, skaitot
no sludinājuma Iespiešanas dienas
.Valdības Vēstnesi* un saņemt, ie-
zniedzot minēto obligāciju, šās tiesas
depozītos kapitāla un procentu parāda
dzēšanai iemaksātos Ls 16.

Ja minēti termiņā obligāciju neiesniegs,
tiesa atzīs parādu par samaksātu an
lūdzējam Jānim Eichmanim dos tiesību
prasīt šaparāda dzēšanu zemes grāmatās.

Jelgavā, 18. maijā 1923.g. U412 59/23
Priekšsēdētāja v. A. Lauke.

Sekretārs A. Veidenbergs.

Jelgavas apgabaltiesa,
ai dv. ties, kārt. 1967., 2011., 2014. un
2079. p. p. pamata uzaicina visus, kam
būtu uz 16. oktobri 1920. g., mirušā
Dobelē, Kristapa (Kriša) Vāchtera
atstāto mantojumu kādas tiesība», kā
mantiniekiem, legatariem, iideikomisa-
riem, kreditoriem u. t. t., pieteikt savas
tiesības šai tiesai sešu mēnešu
laiki, skaitot no sludinājuma iespie-
šanas dienas .Valdības Vēstnesi*.

Termiņā nepieteiktas tiesības ieskā
tis par spēku zaudējušām.

Jelgavā, 18. maijā 1923. g. L M 429/23
Priekšsēdētāja v. A. Lauke.

Sekretārs A. V e i d e n b e r 0 s.
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