
noteikumi par spēļu kāršu lietošanu
klubos un biedrības.

goHK rīkojumi un mmm.
Apstiprinu, pamatojoties uz

1922. g. 31. augusta noteiku-
miem par spēļu kārtīm (.Vaid.
Lik. un Rīk. Kr. « 1922. g.
W° 181).
Rīgā, 1923. g. 3. februārī.

Iekšlietu ministrs P.B e rģi&

Noteikumi

: par spija kēršis lietošanu kfufees m
biedrībās.

1. §•
£ Spēļa kārtis lietošanai klubos un bie-
* gribās jāiegādājas Latvijas Sarkanā krusta
ļj biedrības galvenā biroja Rīgā, ^ vai no
a pēdēji attiecīgi p-.lavarotās iestādēs.

4 2. §,

J" Kaira kāršu s|jēle aplikta ar Latvijas
? Sarkanā krusta spēļu kāršu bandroli uu
Jļfiz sirds dūža virspusē ir Latvijas Sar-

plašā krasta spēju karšu zīmogs sr m-
IIlaksta klubiem un apakšpusē klaba vai
"iiedfibKS administrācija ' uzliek savu zī-
lt siog3 (iepriekš Izsniegšanas spēlēšanai
"on spēlētāju klātbūtnē). Bez augsmi-
ļsēt&s bandroles an zīmogiem kluba vai
f'Ibiedrības administrācijai uav tiesības Iz-
, idot spēja kārtis biedriem vai vissiem
'fcflešauai.

i . 3- §•
j Lai novērstu spēju kaišu iezīmēšanu,
ļiluba vsi biedrības administrācijas pie-
nākums ir cieši raudzīties, ka katris spē-

*!ēsacai rjodotu kāršu spēii lietotu tikai
, tienrelz, resp. vteniejz tālijā vai partijā.

* A Rllf 4. §.
iļ Spēlētas spēju kārtis kluba vai bie-
ļļ flbas adJuinistradja uzglsbā un nākošā
Jļ nenesa sākumā atsūta Latvijas Sarkanā
krasta biedrībai.
l5.§

- Klcba en biedrības administrācijas
,H pienākams ir^est pareizu aprēķinu par
ja«Benitām, spēlētām un atpakaļ nosūtī-ti!: tam kārtīm, pēc īpaši izgatavotām grā-«matam , kuas dabūjamas Latvijas Sarkanā
,i *nwU biedrības birojā,

# „ , 6 §
mn gada sakumā, ne vēlāki kā līdz

mKļiurim, klabu un biedrību adrni-
"', '.c, JvPec grāmatu noslēgšanas un«P« iprmasanas par gada laikā saņemtām

*ia>?? *- un atPJ nosūtītām spēļu
' W™k ?0&uta Latvi Jas sarkanā krusta
EJ-bir °Jam Hn taī vietā saņem

*»»» grāmatu tekošam gadam.

7. §
\fiSS? 8Pkārla sūtījumu klaba an
* fc *^?a ?? iuistraci i» Eekavejoties ierak-, j«»PeJu _kana grāmatā (5. §) pa m-

' ^8mii?
skirā»B, atzīmējot dokumentu

IW kVa t-2.mēnesi; datumu, .pie kuriem«d kartts saņemtas.

?%KS?- vai vlesiem spēlēšanai iz-
'froinifs H 8peles Jiieraksta kaira dienu^Pftaita

pa
rubrikām pēc šķirām.

" - 9- §
?TOle??» *!. .". atpakal nosūtītas kāršu
'«tīta» Sn ? .°Pskaitā rubrikā .no-
Jfc?dSS' fitzimSjot turpat nosūti-
Vlķināīs/? Pavadraksta *, bet gada
**PaiDa 2k ..]_rakst 3rass kopsavilkumāļT1"11 Pa rubrikām ūn šķirām.

"i Lat v 10, §'
ikontroiT JjAanaJcnuta galvenā valde
i^abj , biVdriL au§Sffli»ētos noteikumus
*Srt* «Dēlē t»-dtas iestāde?, kurāsP6le' lem° «? izpilda. Latvijas

Sarkana _ krasta galvenai valdei tiesība
komandēt savu pārstāvi pārliecināties
klubos un biedrībās par viņa faktisko
spēļu karšu krājumu, zīmogu pareizību,
par nebojātam bandrolēm, kā arī par
spēļu karšu operācija an iegrāmatošanas
pareizību.

11. §

Sie noteikumi izkarami klubos un bie-
drības, kuras paredzēta kāršu spēle,
spēlējamas telpas redzamā vietā.

12. §

Šo noteikumu pārkāpēji saucami pie
atbildības uz sodu lik. 138. p. pamata.

Iekšlietu ministrijas administratīvā
departamenta direktors J. Ieva.

Iekšējās apsardzības pārvaldes
priekšnieks J. G a r o z i ņ š

Baidīto iestāžu psilpjuii
Iekšlietu ministrs

turpmāk pieņems publiku pirmdienās,
trešdieaās un piektdienās no pulksten
Vali līdz i/812.

tece&st&i.
Rezolūcija J* 797.

1923. g. 13. februāri.
Apitiprinu_ mākslas akadēmijas padomes š. g.

8. janvāra sēdes lēmumu par profesora E. Fels-
berga atsvabināšanu, uz paša lūgumu, no viņa
pienākumu izpildīšanas mākslas akadēmijā, skaitot
no 1923. g. 1. janvāra.

izglītības ministrs P. O a i 1ī t s.
Kanclejas pārvaldnieks J. Ļaudams.

I II I i|H liMMil

Latvija un citas valstis.

Laivsjas un Krievijas jauktā komisija
optacijas HeSs

nodibinājusies sekošā sastāvā: Latvijas
delegāti — optacijas komisijas priekšsē-
dētājs P. Rēkts, sūtniecības juriskonsults
Rud. Preimans un optacijas darbinieks
Eiž Ulraans; Krievijas delegāti — ārlietu
komisariāta pārstāvji D. Levins un
V. Tjchonovs-Roslavļevs, un no iekšlietu
komisariāta M Asefs. LTA.

Krievija un Baltijas valstu konference.
Maskavā, 14. februāri. .Pravda"

ievadā zem virsraksta .Diezgan divdo-
mību" pārrunā gaidāmo Baltijas valstu
f aim niecības koaferenci. Padomju laik-
raksts izsakās, ka Rīgā un Helsiņfors!
sākusies .peļu kņada". Koufereucē Krie-
vijas dalība esot vajadzīga, bet tas nepa-
tikšot .bagātai Varšavas taotei", un tādēļ
mazās Baltijas valstis taisot Zālamana
lēmumu sasaukt iepriekšēja konferenci
bez Krievijas. Limitrofu diplomāti gribot
atkārtot Hagu, Padomju Krievija tikai
tad piedalīšoties konferencē un atzīšot
viņas lēmumus, ja nebūšot nekādas priekš-
kooferences, un ja .limitrofi" neslēgšot
nekādu apvienību pret Krieviju, LTA.

Mūsu ģenerālkonsuls Londona
2. februārī piedalījies jūrnieku mājas un
kluba atklēšanā Londonā.

Anglijas skautu apmeklējums Latvijā.
Rīgā, 14. februārī. H. Martins, starp-

tautiskā skautu biroja priekšnieks^ Lon-
donā, izteicis nodomu š. g. jūnijā ap-
meklēt Latviju kopā ar 10 angļu skau-
tiem no Londonas lordmēra skautu pul-
ciņa; apmeklējums domāts kā pretvizīte
uz Latvijas skautu pagājušā gada augustā
izdarīto braucienu uz Angliju. Cik pa-
redzams, augļu skauti izbrauks tieši no
Londonas uz Rīgu. LTA.

wmmmmiesma rīkojumi.
Valkas apriņķa valde

paziņo, ka š. g. 20. febraan,piijfcsten 10
no rīta ipriņķa valdes telpās Valka, no-
turēs karā cietušo pensiju komisijas sēdi
kara invalidu &n vjņu un kara cietušo
ģimeņa locekļa medicīniskai izmeklē-
šanai un pensijas tiesība piešķiršanai.
Uz izmeklēšanu var ierasties visi
Latvijas armijas invalidi un viņu un
karā cietušo 'krnav;ru darba nespējīgie
un trūcīgie ģimenes locekļi vecumā no
18 iīdz 60 gadiem, kā ari tie pasaules
kara invalidi, kuri līdz s, g. 1. janvārim
ir iesnieguši attiecīgus lūgumus, vai kuri
pārbaudāmi par jaunu pec iepriekšējiem
lēmumiem. Tuvākus paskaidrojumus par
tiesībām uz pensijām sniedz pagastu,
miestu un pilsētu valcfes saskaņā ar
Noteikumiem par pensijām iespiestiem
.Valdības Vēstneši" 1921. g 292. uum.

Priekšsēdētājs A. K i m e r a 1s.
Darbvedis E. Torgaos.

Franču ptens
Vāci.as moratorijam.

II. Muitas ienākumu pārval-
dīšana un izlietošana

Par atvilkumu no eksporta uu ārkārtējiem
budžeta ieņēmumiem.

Q. Muitas ieņēmumus, izveduodokļus
un 25°/o atvilkuma no izveduma vērtības,
kā tas noteikis 1921. g. 5 maija maksā-
jamu noteikumu 7. panta a) un b) punk
tos, iemakfās uz tekoša rēķina garantiju
komitejai uz šinī pantā noliktiem notei-
kumiem, aa saskaņa ar garantiju komi-
tejas pieņemtiem vai nākotne p-'er/ema-
miem lēmumiem par šī pasta izpildīšanu

Uz 7. psnta c) punkta pamata un ne-
aizkarot visus citus papiidiīdzekjus,karus
vsrēs izlietot saskaņā ar šo pauktu, kad
budžeta stāvoklis to atļaus, lapat rīko-
sies ar kapitāla iemaksām vai gada

reatēra, kaps Vācija un atsevišķās vācu
valstis saņēmušas no saviem izrentētiem,
iznomātiem vai izdotiem īpašumiem.
Iemaksu izdarīs zeltā *ai ārzemju devīzēs,
ja kontraktos būs noteikti tādi rentes
maksāšanas veidi.

Reparacijn komisija fiksēs, kāda daļa
r.o lādi iekasētām sumām garantiju ko
mitējai jādod atpakaļ vācu valdībai tās
nepieciešamam vajadzībām, kuram jābūt
samaziuātām līdz pēdējam minimumam,
tāpat viņa fiksēs no šīm sumām to daļu,
kura noteikta miera līguma prasību no-
raak?ai vai nu tieši iemaksājot reparacijn
komisijai vai sabiedrotiem, vai aplinkus
sedzot aizņēmumus, kurus izdarījusi Va-
lija ar reparacijn komisijas atļauju, lai
pildītu reparaciju prasības.

R. Vērtspapīrus, kuri izdoti uz pie-
spiedu aizņēmuma no vācu pilsoņu ka-
pitāla, nodos_ garantiju komitejas rīcībā,
tāpat kā .iesākumus no tiem un ieņē-
mumus no viņu atsavināšanas, ja tāda
izvesta. Vērtspapīrus pārvedīs uz vekse-
ļiem kā aizņēmuma nodrošinājumu vai
apgrozības vērtības pēc vācu valdības
rīkojumiem, kuri izdoti saskaņā ar repa-
rāciju komisija. Kapitālus, kuri' sastā-
dīsies no šo vērtspapiru ienākumiem vai
bo vjņu atsavināšanas, uzskatīs kā ieņē-
mumus, uz kurieni aizrādīts iepriekšējā
paragrāfā.

HI. Rūpniecības aizdevuma
pārvaldīšana n n \i z 1 i et o ss na.

S. Itnākumu no rūpniecības aizdevuma
iemaksās uz garantija komitejas rēķiea.
Ši komiteja nodos 500 miljonus zeltā
vai devizēs vācu va'dibas lietošanā.-^ai

izvestu maskas stabilizēšanas prograaiu,
kuru uzstādījusi vāca valdība ar repara*
ciju komisijas piekrišanu. Sekošā kārtībā:

1923. g. 1. martā iemaksās. . . S00
1923 g. 1. jūlijā iemaksās ._. . 100
1923. g, 1. novembrī iemaksas. 100
Citu maksājami» iesākamus zeltā vai

devizēs, kuraa akceptējusi garantiju ko-
miteja, kā'tas noteikts augšējā j) pautā,
izlietos maksājuma izpildīšanai devizēs,
kā tas priekšārakstīts pievienotā lēmumā.

Citiem maksāšanas līdzekļiem izdarīta
maksājumu ienākumus garantiju komiteja
nodos vācu valdībai, skatoties pēc vaja-
dzības, vai nu graudā, vsi rekvizīciju
atlīdzībā, kas s ņemti graudā vai tādiem
maksāšanas līdzekļiem, kādus lieto sa-
biedroto valdības.

IV. Kontrole.

T. Kontroli, kuru garantiju komiteja
izvedīs reparaciju komisijas vārdā, pa-
plašinās un pastiprinās vajadzīgos ap-
r; ēros, lai komitejai būtu iespējams visos
sīkumos sekot visiem vācu finansu reor-
ganizācijas paņēmieniem, kādus noteiks
šī plaaa robežās.

Vispār komitejai jādod iespēja pilnīgas
un tieša»novērošanas ceļā iepazīties ar
visiem vācu administrac jas paņēmieniem
un smelties informācijas no visiem avotiem,
kādt tur būtu par visu administrācijas
darbību, kurai var būt kādas sekas finansu
lietās.

Viņa var noliegt katra izdevumu, kuru
viņa atradīs nevietā, un izdot rīkojumu
par ieņēmumu paaugstināšanu, kurt būtu
iespējami un kuru nolūks būtu atvieglot
Vācijai miera līguma pienākumu pildīšanu.

Ne likums, ne konstitūcija redrikst
pre»oHes komitejas rīcības izplatīšanai uz
visu Vācijas finansu mechani-mu. Vācija
un vācu atsevišķās valstis solidāri padotas
viņsi uz to palu pienākumu un subordi-
nācijas pamata.

Katrs uz pilnvaru pamata darbojošās
garantiju komitejas lēmums nekavējoties
jāizpilda attiecīgai vācu iestādei. Tavsi
sūdzēties reparaciju komisijai par komi-
tejas lēmumiem, bet ieaudzēšana nekad

nedrīkstēs novilcināt minēto lēmumu iz-
pildīšanu. Reparaciju komisijas lēmumi
nav pārsūdzami.

V. Izpildīšanas projekts.
U. Vācu valdība iesniegs reparaciju

komitejai pirms 1923. g. 15. februāra:
1) Savu deklarāciju par pilnīgu un ne-

ierobežotu šī plāna pieņemšanu un ap-
ņemšanos viņu lojāli un pilaīgi izvest.

2) Formālu un nepieciešami garantētu
vācu rūpniecības apņemšanos par 3 mil-
jardi zelta marku aizdevumu.

Atsevišķu vācu valstu valdības tanī
pašā laikā iesniegs attiecīgas deklarāci-
jas katra par sevi par to, kas uz viņu
attiecas.

Pieņemti principi jāizpilda tieši pēc
viņu pieņemšanas. Tiem sīkojumiem,
kur _ koustitucija prasa likumdošanas
iestāžu iejaukšanos, jāpanāk galīga pie-
krišana līdz 1923. g. 1. martam sīki iz.
strādātā programā, kuru neteiks Vācijas
vai atsevišķo vācu valstu valdības un
pieņems rcparacija komisija,

Likumdosanss sestšdes izdos valdībām
vispārējus un'pilnīgus mandātus, ar ku-
riem viņas atteicas no kontroles «n pro-
gramas izvešanas. Šo pjogratcu viņas
nemainīs citādi, kā saskaņā ar reparaciju
komisiju, izlietojot šinī nolūkā visus ne-
pieciešamos līdzekļus, izlaižot dekrētus,
kuriem jr likuma spēks. Nekādas citas
tiešas vai Eetiešas likumdošanas varas
iejaukšanos nepielaidīs, izņemot gadī-
jumu, ja augšējā programā tiktu mainīta.

.Valdības Vēstnesi" sākot w 1. jsavaja;
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Sludinājumu maksa:
a) tiesa sludinājumi līdz 30 vien-

siejigām rindiņām 3 lat. 60 sant.
pai katra tāļaku rindiņu . . — . 12 .

b) citam iestādēm un amata per-
sonām par katra vienslejīgu
rindiņa — , 16 .

c) privātiem par katru vienslejīgu
rindiņa — ,20 .



Starptautisks lopkopības kongress.

Rīgā, 14. februārī. Holandes sūtnis
Latvijā piesūtījis valdībai ielūgumu uz
1923 gada 29. augustā Holandē noturamo
starptautisko lopkopības kongresu; sūtnis
lūdz paziņot, kādām iestādēm un per-
sonām Latvijā kongresa komiteja vēl
varētu piesūtīt ielūgumus. LTA.

Jaunās valstis,

Lietava.

Lietavas latviešu nacionālā kustība.
Lietavas prese ziao par Lietavas lat-

viešu nacionālās kustības pieaugšanu.
Ievērojamākā latviešu kolonijā Jānišķos
pastāv divas latviešu biedrības —
Janišķu latvieša vienības biedrība un
Jānišķu latviešu izglītības biedrība. Pē-
dējā nodibinājusies īsi priekš ziem-
svētkiem un uzsākusi ziedojumu vāk-
šanu savas skolas nodibināšanai. Pienāk
ziņas ari no citām latviešu apdzīvotām
vietām par nacionālās kustības pieņem-
šanos. (Lietavas preses birojs.)

Itālijas labvēlība Lietava!.

Pēc Lietavas preses ziņām, Itālijas
valdība nodomājusi likt priekšā tauta
savienībai turpināt savu starpniecību
Viļņas jautājumā, neatceļot
tagadējo stāvokli neitrālā joslā starp
Lietavu un-Viļņas apgabalu.

(Lietavas preses birojs.)

Piedalīšanās Baltijas konferencē.
Helziņforsā, 13. februārī. No

neoficiāliem avotiem ziņo, ka Lietavas
valdība pieņēmusi ielūgumu uz Baltijas
valstu saimniecisko konferenci Helziņ-
forsā. LTA.

Somija.

Apsardzības lietā.
Helziņforsā, 13. februārī. Febru-

āra mēnesī Helziņforsā somu apsardzības
korpusā iestājušies 700 jaunu aktīvu
dalībnieku un 300 biedra-veicinātāju.

LTA.

Pirmā leišu tautiskā laikraksta jubileja.
Šogad paiet 40 gadu kopš pirmā leiša

tautiska laikraksta iznākšanas. Laikraksts
.Aušra" iznāca 1883. g

^
prūšu_ Lietava

Dn Basanovlča .redakcijā. Tuvākie līdz-
strādnieki bija Dr.Šļupas ua tagadējās
Klaipēdas sacelšanās vadonis M. Jaukus.
.Aušra"_ iznāca leišu preses aizliegšanas
laikmeta ua to slepeni ieveda Lietava.
ŠisJaikraksts iezvanīja jauno leišu tau-
tiskas atmošanās laikmetu.

Lietavas sabiedrība un prese gatavojās
š. g. 4. martā šo jubileju atzīmēt ar svi-
nībām. Gatavo .Aušras" laikmeta preses
izstādi. (Lietavas preses birojs.)

Ārzemes.
Anglijas ārlietu ministrs par Rikas

apgabala okupācijas nozīmi,
Lifildā, 14. februārī. (Radio.) An-

glijas apakšnama sēdē vakar galveno
interesi saistīja ārlietu ministra Kersona
runa, ar kuru tas atbildēja neatkarīgo
liberāļu vadonim Greijam. Pēdējais iz-
teicās1 ka nedrošība? sajūta valdīšot at-
tiecības starp Angliju un viņas sabiedro-
tiem Eiropā tik ilgi, kamēr nebūšot no-
kārtots kara laika parādu problems. To
atrisināt Anglija vēloties kopā ar repa-
racijas jautājumu visā pilnībā, bet franču
uzstāšanās Rūra to tagadējos apstākļos
padarot neiespējamu.

Lords Kersons aizrādīja, ka pagājis
vesels mēnesis kopš franča karaspēks
iegājis Rūras apgabalā, bet rezultāti, cik
tāļ tie stāv sakarā ar-mērķi, kura dēļ
Francija Rūras okupāciju vēlējusies, t. i.
reparaciju piedzīšana spaidu ceļā, līdzi-
noties nullei. Jautājums par angļu kara-
spēka aizsaukšanu no Reinzemes esot
ārkāitīgi sarežģīts. Pašlaik pārsvars bez
šaubām esot tiem argumentiem,kas runā
par labu angļu palikšanai pie Reiaes.
Ne franči, ue vāci nevēloties angļu aiz-
iešanu, turklāt šādu soli Francija un Vā-
cijā nepareizi iztulkotu, Anglijai tomēr
pa laikam nākšoties no jauna pārbaudīt
savas politiskās līnijas pareizību un var-
būt līdzšinējos lēmumus revidēt. LTA.

Notikumi tuvos austrumos.

Parizē, 14. februārī. Sabiedroto
virskomisari Konstantinopolē iesnieguši
Angoras valdībai oficiālu atbildi uz viņas
ultimativo pieprasījumu, lai sabiedroto
karakuģi atstāj Smirnas ostu. Sabiedro-
tie deklarē, ka vēl ir spēka pamiera
līgums un Turcijai tādēļ nav nekādas
tiesības savas ostas slēgt.

„Exchange Telegraph" ziņo no Kon-
stantinopoies, ka turki aizlieguši ār-
zemju karakuģiem iebraukt Ismidas osta
un uzstādījuši piekrastē vairākas batere-
jas; pēc saules rieta arī tirdzniecības
kuģus Ismidā vairs neielaiž. Turku
iestādes oficiāli aizliegušas ārzemju kara
kuģiem iebraukt arī Konstantinopoles
ostā.

Londonā, 14. februāri. No Saloni-
kiem telegrafē, ka grieķu armija esot
pilnā kaujas gatavībā koncentrēta apga-
balā starp Saioaikiem un Maricu. Ta
gaidot tikai sabiedroto signālu, lai dotos
uzbrukumā pret Austrumtraķiju un Kon-
staatinopoli. LTA.

vācu marka.

Ber li nē, 13. februāri. Vācu markas
kursa celšanās izskaidrojama ar Vācijas
valsts bankas rīcību, jo ta izlieto kursa
stiprināšanai tos zelta krājumus, kuri
saskaņā ar Vācijaspriekšlikumiem Parizes
konferencei bija nodomāti ārējā repara-
cijas aizņēmuma garantēšanai. Ievērojot,
ka pēc vācu valdības ieskatiem tagad
visas izredzes panākt vienošanosar Fran-
ciju zudušas, valsts banka izlieto zelta
fondu markas uzlabošanai. LTA.

Notikumi okupētā Vācijā.
Berlīnē, 14. februāri. Gelzenkirchenā

ienākušais franču karaspēks šodien pil-
sētu atkal atstājis; apcietinātie vāca po-
licijas ierēdņi aizvesti frančiem līdz.

LTA.

Rīga,
Pieņemšana pie Lietavas pārstāvja

16. februāri.
16. februārī, sakarā ar Lietavas neat-

karības pasludināšanas gada svētkiem,
Lietavas pārstāvis pieņems visus apsvei-
cējus no pulksten 3 līdz 5, sūtniecības
telpas, Jura ielā JNfe 3, dz. 2.

Rīgas apriņķa karā cietušo pensiju
komisijas

sēde notiks š. g. 7. martā pulksten 9 no
rīta Rīgā, Ērgļu ielā J* 3 — Sarkanā
krusta slimnīcas telpas.

' Māksla
Dailes teātrī .kamerspēles" izrādē

vakar pirmo reiz izrādīja kādu no vis-
jauaakiem franča skatuves gabaliem,
Benžamēna vieglo komēdiju .Priecī-
gas nejaušības", tulkojis J. Sudrab-
kaļus.

«Priecīgās nejaušības" pieder pie tām
komēdijām, kuru īstais uzdevums ir —
sacelt veselīgus smieklus, rādot cilvēka
vesels pratu un žirgto garu sadursmē
ar dzīves konvencionālām formām un
sastingušām formalitātēm.

Franču vieglo komēdiju izrādīšana ir
cittautiešiempatiesība grūti veicams darbs
ja māksliniekiem trūkst uztvēruma noteik-
tības,izpildījuma drosmes, viegluma,veiklī-
bas un graciozitates, tad panākumi vāji.

Vakarēja .Dailes teātra" izrādē re-
dzējām spēli, kura var apmierināt ari
visstingrākās mākslas prasības: tiklab
atsevišķas galvenās personas, kā ari
kopspēle, atstāja vislabāko iespaidu.
A. Amtraans-Briedīts savādnieka
Emanuēla loma bij pilnīgi iejuties un
iedzīvojies. Zīmīgs an viscaur teicami
izturēts bij ari _G. Žibalta ārsts, tāpat
J. Priedes ārsta dēls. Ar tipu un
raksturu saskanošs bija ari Nadjas
Greznas Antuaaetes tēlojums. Antai
KI i n. t_ bija maza un maz norimīga
loma, ta ka viņa tur daudz neko ne-
varēja ielikt.

Izrādi iestudējis A. A m t m a n š -
Briedīts. Apmeklētāju ļoti daudz

—j_

Nacionālais teatrs. Ceturtdien, 15. fe-

bruārī J. Ģermāņa 10 gadu skatuves
dalības juSejā Sekspira H .mljrts"
piektdien, 16. febraari, J. Akuratera
jautrā komēdija .Pieci vēji . Tu-
vākā novitāte - Haralda E!dgasta_ drāma
0Agarta* Kristapa Lindes režija.

sunimii tipiw
Kurs i.

Rigsa teZa, 1323. s*da 15. februāri

100 Latvifss r»L e^~i!fc
Amerikas dolāra ...... -f^ MMAngļu mārdaa. ..... ^~?H?
iOG Vrancijas teķi .... $54 -8085
100 Beļģijas toki . - . 26^-27.19
100 Šveices teanM. .... .«^-«jM
100 Zviedrijas kross» . . . «35.25-Iffii
100 Norvēģijas krona» . • 2HISMf
100 Dānijas kronas . . . .; J$>™"~ J&TSo
100 Holandes guldeņi . . . 20135 — 203,38
10000 Vādjss KUHksf ... 2,27-229
100 Somijas marka» . . - 13,18 —13,45
100 Igaunijas markas . . .. **!1'fL
100 liti ........ 50,47-5150
10000 Polijas marka» ... ~~}'JXn
100 Čechoslovaka kronai . . 14,89 —15, 19
100 Itālijas Hraa ..... 24:08~2457
Padomes rbj. ...... —
10 krieva aefta rbļ. .... 25,50
Zelts (Londonā) par 1wātīrs

zelta —

Krievijas sudraba}^ ]| rjS}*"1*
5°/o neatkar, aizņem.. . . . 2,— —2,10
20 zelta b. 6/oRjg. hip. fotek.

ķīla zīmes. ...... —
50 zdtafr. 6»/o Rigas pils. Ja.

biedr. ķīla zīmes .... —
100 zelta ir. 6°/o Rigsa piža. Ssi.

biedr. ķīla zisaea . . . .J —

Rigas bkžm koaMtejas feotadjaa komisijas
priekšsēdētājs A. Kaeees.

Zvēr. biržas mākleris M. Okmlans.

m$m mU ienākuši SasgL
13. februāri.

Turaida, latviešu tvaikonis, 1607 reģ. ton. brutto,
ledus dēļ no jūras atgriezies ar liniem.

Gaida, latvisšu tvaikonis, 331 reģ. ton.brutto, ledus
de] no jūras atgriezies ar gabalu precēm.

Neva,angļa tvaikonis, 1985 reģ. ton. brutto, Iedus
dēļ no juras atgriezies ar gabalu precēm.

Colinton, angļu tvaikonis, 1804 reģ. ton. brutto,
ledus dēļ no juras atgriezies ai kokiem.

Uepilss osti teāk&IS kisgi
12. {ebnmri.

Kathe, Klaipēdas tvaikonis, 1046 reģ. ton. brutto,
no Dancigas ar balastu.

Krimhild, vācu tvaikonis, 800 reģ. ton. brutto, no
Stetines ar jauktu lādiņu

Bob, norvēģu motorkuģis, 499reģ. ton. brotto, no
Karalau&em ar jauktu traniītu.

Senegalsis, franču karakuģis, no Klaipēdas.
*

Ventspils osti tarUMuiil kuģi,
12. februāri.

Vartburg, vācu tvaikonis, 888 reģ. ton. bratto, n o
Roterdamas ar gabalu precēm.

Klngisep krievu tvaikonis, 317,12 reģ. ton. brutto,
no Pilava ar dzelzīm.

Hidrografs, latviešu tvaikonis, 290,56 reģ. ton. brutto,
no Ovižiem ar ugunsboju.

No Ventspils ostas kgāluSI ksg&i,
12. februāri.

Hidrografs, latviešu tvaikonis, 290,56 reģ. ton.brutto.juta tuklā.

Teleorarnas.
(Latvijas telegrāfa aģentasa ārzemju teiegiana»),

R ē ve I ē, 14. februāri. No Krievijas
ziņo, ka komunistu opozicionalā ,Rabo«
čaja Pravda°s partija nodibinājusi Pēter-
pilī savu centrālkomiteju. Maskavā dar-bojas viņasrajona komiteja. .RabočajaPravda", ka zināms, darbojas nelegāli.
GPU aģeatšera līdz šim nav izdeviesviņas darbību paralizēt.

Maskavā pēdējās dienās uzieta soda-
listu-revoliicionaru slepena tipogrāfija, oiekam apcietinātas 120 personas?-

R ē v e 1ē, 14. februāri. No Pēterpilsztņo, ka .Gorochovajā" ieslodzītie at-rodas šausmīga stāvoklī. Novembri undecembrī biješi divi pašnāvības gadi-iumt. _ Viens no ieslodzītiem izlēcis naceturta stāva loga, otrs saģiftējies arsērkociņiem Kāds cits apcietinātais pēc7 atena badastreika zaudējis prātu.
Četriem social-revolncionariem, karasPēterpils tnbanals notiesājis až nāvisods mīkstināts līdz 10 gadiem cietuma

Maskava , 14 fehf ^", M'ka daļa no Latvijas S '«%'
darbinieku prāvā apsSdŽ?"» 2- Salkovskis, MajS^ļhS,
Nulle -10l februārī ar %>£

<
ešelonu aizbrauca u2 Uff «p»?
rejie apsūdzētie - pSV'!»Kalniņš - ieskaitīti Es fāiespējams, ka prāva P jinī«f .5Sldzird, tiesa nodevusi Jietu

gl
9tatcel! Ikuroram. ltt %kai J

Lifildā, 14. februārī /d...bates_ par ārējo politiku AniiiPmenta apliecināja virsparēin T, ^valdības viedoklim Rūra8V $
jautājumos. Bosars Lou, Ķ ersim "i
an Greijs - visivfeBlidzSS.'*!
Anglijas politiskā fSbiba ar Fraacijuir\»^sama miera uzturgs»D,ropā, bet līdz ar tVv, *^tigi _ kritizē U.nU pļtRura, kas pec Anglijas iEJ;nicina pate savas mērķus - ,Z$
Neviens nepiekrita domām IS"
okupācija pavairos Francijas ļJļ\drošību nākotnē. Domstaipi °ļ
stāv vienīgi jautājumā pat p|
problēma nodošanu tautu savi£par ko azstajas Askvits un citi op2runātāji. Bonars Lou tiem atbildē
šāds solis nav iespējams, kamgr F»Lpati to nevēlas.

Vienprātību atspoguļo ari angļu J.Times" ievadrakstā saka: „v$Jā
debates pieradīja, ka visa angļa sJdrība simpatizē Francijai uu saprot vij i
grūtības, bet ari

^
nepārprotami vļ

droja, ka par postošās Rūras dēkas a|
stīšanu Anglijā nevar būt ranajl
skaidrība palīdzes izklīdināt ārzemēs vii -
nepareizas domas, itkā angļa tautai-
jaujājuma nestāv aiz savas valdītai
itka Anglijas opozīcija pret franču mi
šanos varētn_but sakarā ar kādām mjj
pamainām vācu intrigām."

,Daily Telegraph"_ raksta: „B«
Lou skaidri apliecinājis, ka par atlt
tes laušanu angļu valdība nedomai
nevar domāt".

Bordo, 14. februārī. (Radio.) S Jj
apgabala franču okupācijas iestādesr»g,laik atbruņo vācu tā saucamo « drosi?
policiju", lai pārformētu to par setni™
municipalpoliciju. Franču 49. divif *;
sektorā apcietināti divi vācu polidp
kuri mēģināja aizdedzināt kāda itii«!
kapaspēka ieņemtu namu. EsenS aji)'*
tiaāti birģermeistars un viesnicini*^priekšsēdētājs. Gelseukircheiiā notiki -e
pavisam 32 aresti. Pilsētas ierēdņi r
kalpotāji Rekling?ha*išenā izteikuši |(

J
testu pret pilsētas valdes rīcība. I| &
piespiežot viņus streikot.

Konstantinopolē, 14. I*
(Reiters.) Adrianopolē turku iesta» ..
devušas rīkojumu, ka visām sieviej|
bērniem un veciem vīriešiem pag»} 1 *
jāatstāj pilsēta. Šo rīkojumu tnoii* »
paredzamo grieķu uzbrukumu Aw J
traķijai. ^ i

, „ — _..".Redaktors: M. Aros». :ti

Daugavpils apr. priekša. paDg» Jļ*
izsludina par nederīgu, kā ņoaj* ,
apliecību izdotu no Rēzeknes; tai«*
23. nov. 1922. g. zem M 10l26fm; ,
uz Ādama Jura d. Jakubamisjgroļ,.;Daugavpils apriņķa priekšn. pgjļl
iec. izsludina par nedengu, ka ņoMi
fļ'g«P««^A,tu™ Daug«^ g»
JJksnas pag. valdes 28. aug. >
zemNrRuzJanaAntojĶidJt^ -

Daugavpils apriņķa pMj&jļ? j ' ,
iecirkni, izludina par nederīgu, i .
zaudētu zirga pasi, "zdotu no Uaug i-

apr. Malinovas pagasta vsl eTW£
uz Michaila Kuzmina d Ignat eva

^ , j
Zirga pazīmes: tumši bērs, " s-
1 arš. 15 vērš, augsts. -ļ

PolešČinas iecirkņa policija P."^ i
nieks izsludina par nederīgiem.

^zaudētus sekošus dokumenius. JS

pasi zem Nr. 2290. izdotu no m
^iecirkņa policijas prieksnieKa it: i

1921. g. uz Katrīnas Kravcenta- v
^2) Latvijas pasi zem Nr. n« ' .^

no PolešČinas iecirkņa polf'&le» .
nieka 22. martā 1921. g. o* *
Samovič vārda; 3) Urvnss Pļ

^
,

Nr. 294, izdotu no Istras pag»
^3. augustā 1921. g. M Yf9»ļap]W*

nokavārdaua4) atvalma;uma a
P #

zem Nr. 812, izdotu no .fJJ 'is»!
nieku pulka komandiera l. «P- ļ ,
,.7 Arkarlita Andžana vardj^^p---^,

Bauskas apr. pr-ka P'\ā ' ' #**
sludina par nedengu , * ķīlu p*
dētu, Rīgas pilsētas tofflb««» * ,9iil-|
M B 509592, izdotu ļ-J^\i^«z Andrēia Pētera d. ĶH^S^-pņ^

Bauskas apr. pr-ka palīgs -
^Izsludina par nederīgu, K °i"i)W',

apliecību uz Kārja Jana .a ,em)«^
izd. no Rīgas kafa apr. pr*«*

I



U,& ——-
%<7Z*am. i riMSl

^^Z 77. p- pamata, ar šo

Cli- P, lsttW te* 8- ianvan
*»* I,nf« Baltais , dzim. Stūre,

W» ** «*« pret Jāni Bulļais par Itmu-
Sr»^

«„ «!z*uguri»W nosprieda:
ļE. Skirfena a^s lggta stafp Jam

ft '"^LiS BaiS dzim/stūris,
Cini. un i-1 ""

ilf janvāriJ895. g m 731 _
I* st6"df

^
dJ ?aikS neiesniegs

l^^^ii vai Pārsūdzību, ted

fe£ tumīgā spēkā.

f ļTf br.1923.g. »««3

Prek&ēdēd. b. J. Jakstiņš.
Pnel~^ta-tera v. Stūre.

fc^pļabalS^Tl.civiinod,
jltiiJ** r " .„ pgmata. ar lo

* J" ^
ka tie-* 18. decembri

ii W '^L H«go S v a re. prasības
II ^ li teku Sija m. Švarc, dzim.

ii Kei8 pI
S dm '«I»» ^

ir5ana a '"
*C.fsk ofprieda: laulību, ku f a _

* **? Pīti Romas kstoļu baznica

H^ktnSf 1911 T«t»rp Alvili Hugo

3„ tsvarc „'. Tēķ h, Ignātija m.

C totn- Adamov.č, šķirt

4* l atbildētāja clv. proc. ik. 728., 731.

kL *£ P p. paredzētā talka neiesniegs

^
afsauVmi vai pārsūdzību, tad

Crtduu stāsies likumīga spēka.

rL 31. janv. 1923. g. * 42660
' Priekisēd. b. J. J a k s 11 ņ 3.

\ Sekretāra v. Stūre.

gasipia»i,i.niiisiiii,
Mpar laul. 77. p. pamata, ar šo

fij« tinamu, ka tiesa 18. decembri
|922 g. Aleksandra B i r z n i e k prasī-
tas lietā pret Veru Birzniek, dzim. S u -

LļiiR, -par laulības šķiršanu aiz-
«ugarlski nosprieda: laulību,
4ara slēgta Gomeļa, Pavlinas baznīca

1912 g. starp Indriķi Aleksandri Kriša d.
Birzniek un Veru Nikolaja m. Birzniek,
*ēc p irmā vīra Fallin Emeljanov, dzim.

Smnilin , šķirt; prāvnieku meitu Olga,
Ai\m. 1. maijā_ 1911. g., atstāt Veras
Sitzniek audzināšanā.

iī atbildētājs ov. ptoc lik. 728.,

J31, kd 748. p. p. paredzētā laikā ne-
fesB-sg» Besa«teksta! vai plr-
Krizlfeti, tad spriedums siMts likumīgā
cpškā.

Rigi, 31. janv. 1923. g. !* 43658
Priekisēd. b. J. 3 a k s 11ņ 1

Sekretāra v. Stūre.

Rīgas apgabaltiesa, 1 civiinod,
»s dv. proc. lik. 293,3SS, 293, 391,309,,
811. p.p. pamata, ta Mārtiņa Anša d.
i. a ucina lāguau viņa prasības Kaiā
pret Margareti Alisi Aleksandru Adsma
ai. Lauclņ, dzim. Krastiņ, par laulības
Iļfiršanu, uzaicina pēdējo, caprs &āfe$
viela prssītsjam nav zināma, Ijrastles
toā Jstre asēaeiu IsJkā no P
stati!tāluma publicēlaaas dienas ,Valdī-
tas Vēstnesī".

Pie lūguma pietikti: laulības apliecība
aui 2 bemu krustāmās zīmes —" sr no-
rakstiem.

Jt atbildētāja ao!lkiā laikā neiere-
«??es personīgi vai tms pilnvarnieks,
fci nolikta tiesss sēde lietas klassī-
togl fesugurMi.

SS& 1. iebr. 1823. ē>. JS 43682
Priekšsēdētāja b. J. J a k s ti ņ š.

Sekretāra v. Stūre.
ftigas apgabaltiesa, 1. civiinod.,
«civ. ptoc. lik. 293., 5695.. 298., 30L,
"«-, 3il. p.p. pamata, uz Jāņa Jāņa d.
aimonova liīgarmj viņa tirasītes
Bell erat Jevdokiju Pavīla m. Šimano/,
Ķiffl. Jurkin, psr laulības šķiršanu, uz-aicina pēdējo, kuras dzīves vieta prasī-
aija r.av zināma, Ierasties tiesā četruneatSu laika no šī sludinājums !*-spiešanas dienas ,Veidības Vēstnesī'.

rit lūguma pielikti: pases noraksts un
iii-° '"811313 ,jn Pases roraksta.Ja atbildētāja nolikti laikā neieradīsies

«v,!, vai caui pilnvarnieka, tiks
»'8W tiesas sēde lietas klausīšanai
KSHguriski.

Sīgā, l.febr. 1923. g. Ke 43661
Priekšsēdētāja b. J. JakstiņS.

— Sekretāra v. Stūre.

Bisas vmMm3. mmm
atklātā tiesas sēde 23. jauvarī 1923. g.
izklausīja Rīgas biržas bankas lūgumu
dēī obligāciju atzīšanas par_ zudušām un
nolēma: 1. atzīt par iznīcinātam sekošas
obligācijas: 1) par 6000 rbj., apstiprinātu
2. martā 1912. g. ar Nr. 686 uz neku-
stamo īpašumu Rīga II. hipotēku iecirknī
ar zemes grāmatu reģ. Nr. 1031 Vil-
helmam Beijermanam par labu blanko
cedetu; 2) par 5000 rbļ., apstiprinātu
4. augustā 1899. g. ar _Nr. 1772 uz ne-
kustamo īpa|umu Rīgā, 3. hipotēku ie-
cirknī ar zemes grāmatu reģ. Nr. 244
Nikolajam Linde par labu, blanko cedetu;
3) par 4000 rbļ., apstiprinātu 21. sep-
tembri 1904. g. ar Nr. 221 uz neku-
stamo īpašumu Rīgas apriņķī Paltmales
muižas un zemnieku zemes „CauIe*
mājām ar zemes grāmatu reģ. Nr. 538
Kārlim Vītoliņam par labu, blanko ce-
detu; 4) par 25000 rbj., apstiprinātu
12. janvāri 1913. g. ar Nr. 11 uz to
pašu nekustamo īpašumu uz Līzei Čaule
piederošo daļu Jānim Ezerroze par labu,
blanko cedetu; 5) par 30000 rbļ. speķa
esošo atlikumu par 20000 rbļ apstipri-
nātu 16. decembri 1892. g. ar Nr. 35 uz
nekustamo īpašumu Rīgas apriņķī Vai-
rāmu muižu ar Marcinghof ar zemes
grāmatu reģ: Nr. 211 Ebbai f. Tranzehe
par labu blanko cedetu; 6) par 3000 rbļ.,
apstiprinātu 3. septembri 1902. g. ar
Nr. 1525 uz nekustamo īpašumu Rīga,
IV. h p. iec. ar zemes grāmatu reģ.
Nr 1948 Aleksandrai i. Bornhaupt par
labu, blanko cedetu; 7) par 2000 rbļ.,
Apstiprinātu 7. februārī 1902. g. ar
K» 2i6 uz nekustamo īpašumu Rīga,
6. hipotēku iecirknī ar zemes grāmatu
reg. Nš 283 Charitonam Karetņikovam
par labu blanko cedetu; 8) par 6000 rbļ.,
apstiprinātu 21. septembri 1906. g. ar

Ks 823 uz to paSu nekustamo īpašumu,
Chiritonam Karetņikovam par labu,
blanko cedetu; 9) par 10.000 rbļ., ap-

stiprinātu 19. martā 1910. gadā ar
J* 607 uz nekustamo īpašumu Rīgā,
2. hipotēku iecirknī ar zemes grāmatu
reģ. Wš 258 Johanam Braunam par
labu, blanko cedetu; It) 10.000 rbļ.
lie o ailikumu no obligācijas par
16.000 rbļ. apstiprinātas 7. jūnijā
1911- gadā ar Nr. 1739 uz to pašu
nekustamo īpašumu Herbertam Bientcam
par labu, blanko cedetu; 11) par
120.000 vācu markām, apstiprinātu
7. augustā 4918. g. ar Nr. 157 uz
nekustamo īpašumu Rigā, 2. hipotēku
Iecirknī ar zemes grāmatu reģ. Nr. 1072,
Rīgas biržas bankai par labu; 12) par
5000 rbl. apstiprinātu 19. martā 1899. g.
ar 621 vz nekustamu īpašumu Rīgā,
4. hipotēku iecirknī ai zemes grāmatu
reģ. Nr. 1710 Mārtiņam Saulgošam par
labu, blanko cedetu; 13) par 25.000 rbļ.,
apstiprinātu 11. jūnijā 1913. gadā ar
K? 1578 uz nekustamo īpašumu Rigā,
2. hipotēku iecirknī ar zemes grāmatu
reģ. N° 1686, Augustei Mīnus par labu;
14) par 25.00.J . rbļ., apstiprinātu
14. augustā 1913. g. ar Nr. 2246 uz
to pašu nekustamu īpašumu par labu
Hemricham Kārļi dēlamZengbuš, blanko
cedetu; 15) par 25000 rbļ. apsiiprinātu
22

^
augustā 1913. g. ar Ni> 2316 uzto

pašu nekustamu īpašumu tam pašam
par labu, blanio cedetu; 16) 300j0 rbj.
lielo atlikumu no obligācijas par 700CO
rbļ, apstipr nātas 27. augu>tā 1913. g.
Ks 2333 uz to pašu nekustamo īpašumu
tam pagam par labu _ blanko cedetu;
17) par 50000 markām, apstiprinātu

3. jūlijā 1918. g. ar N? 94 uz nekustamo
īpašumu Rīgi, V. hipotēku iecirknī ar
zemes grāmatu reģ. N° 571 Heraisnim
PeterseiMm par labu; 18) par 4000 rbļ.
apstiprināts 28. ja vsrī 1908. g. ar
Ns 135 ui nekustamo īpašumu Rīgā,
IV. hipotēku iecirknī ar zemes grāmatu
reģ. Ns 205 Paul »m Švarrcsm par labu,
blanko cedetu; 19) 3800 rbļ. lielo atli-
kumu no obligācijas par 8000 rbļ.ap-
stiprinātas 8- decembrī 1905. gada ar
X» 1277 uz nekusiemo īpašumu Rīga,
II. hipotēku iecirknī ar zemes grāmatu
reģ Nš 1582 Gustavam Mežanc par
labu, blanko cedetu; II. šī lēmuma no-
rakstu izdot lūdzejai _ iesniegšanai Rīgas
Valmieres zemes grāmatu nodaļā priekš
minēto obligāciju p.bl4catu saņemšanas;
III. šo lēmumu dublicet civ. ties. lik.
2086. p. paredzētā kārtībā.

Rīgā, 1923. g. 31. janvārī. N> 134.

Priekšsēdētāja v. A. Ve i d n e r s.
Se' retars A. Kalve.

%fima apgabait. 3. civilnodaia.

atklātā tiesas sēdē 23. janvārī 1923. g.
izklausīja 3. Rīgas_ savstarpīgās kredīt-
biedrības valdes lūgumu dēļ obligāciju
atzīšanas par zudušam, nolēma:

I ) atzīt par iznicinātām sekošas obli-
gācijas: !) par 100.000 rbj. apstiprinātu
25. jūnija 1914. g. ar N» 1532 uz tagad
Buvakcijas sabiedrībai .Dom-Sad* Rīgas
pilsētā (ŪPM-b-Casi, bt, rop. Pm-fc) pie-
derošo nekustamo īpašumu Rīgas pilsētā
4. hipotēku iecirknī ar semes grāmatu
reģ. Ns _745 un izdotu no Ivana Hein-
rieha dēla Plūme par labu Arnoldam
Ivana dēlam Landovski, kas minēto
obligāciju ir cedejis blanko; 2) par
20.000 rbļ., apstiprinātu 22. februārī
1901. g. ar Nš 375 uz tagad Būvakciju
sabiedrībai „Dom-Sad" Rīga piederošo
nekustamo īpašumu Rīgas pilsētā 2. hip.
iec. ar zemes grām. reģ. Ks 882 un iz-
dotu no Paula Snelle par labu Rūdolfam
Eduarda d. Tode; 3) par 50.000 rbļ,
apstiprinātu 16. novembrī 1913. g. ar
Nš 3234 uz to pašu nekustamo īpašumu
Rīgas pilsētā 2. hip. iec. ar zemes grām.
reģ. Ns 882 un izdotu no Jakoba Kārļa
d. Paegle par labu Hugo Rūdolfa d.
Feierabendam, kurš min. obligāciju ir
cedejis blanko; 4) par 50.000 rbļ., ap-
stiprinātu 25. novembrī 1913. g. ar
Nš 3314 uz to pašu nekustamo īpašumu
Rīgas pilsētā 2. hip. iec. ar zemes grām.
reģ. Nš 882 un izdotu no Jakoba Kārļa
d. Paegle par labu Hugo Rūdolfa d.
Feierabendam, ku{š minēto obligāciju ir
cedejis blanko; 5) obligāciju par
20.00J rbļ., apstiprinātu 12. novembrī
1913. g. ar Nš 3181 uz Hugo Rūdolfa d.
Feierabendam piederošo nekustamo īpa-
šumu Rīgss pilsētā IV. hip. iec. ar zemes
grām reģ Nš 2175 un izdotu no Hugo
Rūdolfa d. Feierabenda par labu Fri-
drieham Pētera d. Bernsteinam, kurš
min. obligāciju ir cedejis blanko; 6)obii-
gaciju par 10000 rbļ., apstiprinātu
8. janvārī 1911. gadā ar Na 35 uz Al-
frēdam Franča d. Burgisam piederošo
nekustamo īpašumu Rīgas pilsētā 11. hip
iec. ar zemes grāmatu reģ. Nš 666 un
izdetu no Alfrēda Franča d. Burgisa par
labu Šķērstam Ādama d. MiŠkem, kura
obligācija ir pārgājusi uz zv. adv. V. L
Zalmanoviču ka blankocesionaru, kurš
viņu ir cedejis atkal blanko; 7) par
4000 rbļ., apstiprinātu 10. janvārī 1911.g.
ar Nš 47 uz to pašu nekustamo īpašumu
Rīgā, 2. hip. iec. ar zemes grāmatu reģ.
Ns 666 un izdotu no ta paša Alfrēda
Burgisa par labu tam pašam_ Šķērstam
Miškem, kura obligācija ari pārgājusi uz
zv. adv. V. L. Zalmanoviču ka blanko-
cesionaiu, kurš viņu ir cedejis blanko;
8) par 15000 rbļ., apstiprinātu 23. de-
cembrī 1911. g. ar Nš 4572 uz to pašu
nekustamo īpašumu Rīgā, 2. hip. 666 un
izdotu no Jāņa Alfrēda Mārtiņa dēla
Dzelzita kā pilnvarnieka no Alfrēda
Franča d Burgisa par labu Karļam Mār-
tiņa _ d. Albertam, kura obligācija ir
pārgājusi uz zv.adv. V. L.Zalmanoviču, ka
blankocesionaru, kuršviņu ir cedejis atkal
blanko; S) par 5000 rbļ., apstiprinātu
16. apri ī l'?»14. g. ar Nš 921 uz Ivanam
Htinricha d. fllīmēsn piederošo neku-
stamo īpčšamu Rīgas piesētas V. hip.
i-c. *r zerses gramam ieģ. Nš 1209 un
izdotu no Ivana Heinicha d. Plūme par
laba Arneldam Ivana d. Landcvski, ki rš
minēto obligāciju ir ceiējis blanko;
10) par 5000 rbļ., ajstiprinātu 16 aprilī
1914. ģ. ar Nš 920 uz Ivanam Hfituicha
d Plūmēm piederošo nekustamo ipašurnu
Rīgas pilsēta V. hipotēku ieciiknī ar
2emes grāmata reģ. Nš 1213 un «dotu
no Ivana Heinrīcha d Plūme par labu
Arnoldam Ivana d Landovski kurš min.
obligācija Ir cedejis. blanks; 11) par
30000 rbļ. apstiprinātu 18 decembri
1913. g. ar Ns 3fc00 uz Michailam Felata
d. Nesterovam piederošo nekustamo
īpašumu Rīgas pilsētā Ilf. hipotēku iecirknī
ar zemes grāmatu reģ. Nš 639 un iz-
dr tu no Michaila Filata d. Nesterova psi
labu Michailam Vasila d. Nesterovam,
kurš srinēk obligaC'ju ir cede.is blanko \
12) par 100.000 rbļ apstip i.sātu 15. marta
1914 g. ar Nš 700. uz Mchailam Filata
d. Nesterovam piederošu nekustamu
īpašuma Rīgas pilsēiā II. hipotēku iecirkni
ar zemes grāmatu reģ. Ns 1602 un iz-
dohi no M:ch.i:la Filata d. Nesterova par

laba MJchaiiam Vas4a d. Nesterovam,
kurš minēto ob igflc'ju ir cedejis blanko;
13) par M.000 rbļ., apstiprinātu 5. jūnijā
1914. g. ar Nš 1378 uz to pašu nekustamu
īpašumu Rī^ā. II. 1502 unzdotu no ta paša
Michaila Nesterova par labu tam pašam
Michailam Vasila d. Nesterovam, kurs
minēto obligāciju ir cedejis blanko;
14) par 750 ) rbļ., apstiprinātu uz tagad
Heinricham Ķirša d. Rozenbergam pie-
derošo nekustamo īpašumu Rīgas pilsētā
111. hipotēku iecirknī ar zemes grāmatu
reģ. Nš. 2470 S0. novembrī 1911. g. ar
Nš 4257 un izdotu no Šloma Icigā Sioma
dēla Lozova par labu III. Rīgas savstar-
pīgai kreditbiedrībai; 15) par 3000 rbļ.
daļu no obligācijas par 36000 rbļ., ap-
stiprinātu 9. aprilī 1899' g. ar NšS28
uz tagad Arnoldam ari Aron-m Zamu-
eļa d. Pesis piederošo nekustamo īpa-
šumu Rīgas pilsētā II. hipotēku iecirkni
ar zemes grāmatu reģ. Nš 86 un izdotu
no Fridricha Georga d. Kaņepa par labu
Džoržam Ivana d. Armitsteadam, nokuras
obligācijas Kārlis Fridricha d. Ganzkovs,

ka blankocesionars vienu obSoacijas
daļu par 3000 rbļ. ir cedejis Aleksandram
Reinholda dēlam Kržižanovskim , par ko
23. oktobri )914._g. ir izgatavots atse-
višķs zemes grāmatu dokuments ai
Nš 13091; 16) par 30000 rbļ. apstiprinātu
11. maijā 1912. g. ar >fe 1455 uz to
pašu nekustamo īpašumu Rīgā, II 86
un izdotu no Terēzes Ābrama meitas
Eljašev par labu Maksim Movša d. Elja-
ševam, kurš minēto obligāciju ir cedejis
blanko; 1?) par 10000 rbļ., apstiprinātu
19. aprilī 1912. g. _ar Nš 1168 uz
tagad Arnoldam ari Aronam Zamueļa
dēlam Pesis piederošo_ nekustamo īpa-
šumu Rīgas pilsēta II. hipotēku
iecirknī ar zemes grāmatu reģ. Nš 87
un izdotu no Terēzes Ābrama meitas
Eljaševa par labu Jozefam Morica dēlam
Eljaševam, kujš minēto obligāciju ii
cedejis blanko; 18) obligāciju par
10000 rbļ., apstiprinātu 10. martā 1914. g.
ar Nr. 035 uz Aronam arī Arnoldam
Zamuela dēlam Pesis piederošo neku-
stamo īpašumu Rīgas pilsētas V. hipotēku
iecirknī ar zemes grāmatu re^. Nr. 981
un izdotu no Arnolda Zamuela dēla
Pesis par labu Leibam Borucha dēlam
Jeremias, kurš minēto ob'igaciju ir ce-
dejis blanko; 19) par 400C0 rbļ., apsti-
prinātu 10. martā 1914 g. ar Nr. 636
uz Arnoldam arī Aronam Zamuefa dēlam
Pesis piederošo nekustamo īpašumu
Rīgas pilsētā V. Irpoteku iecirknī ar
zemes grāmatu reg. Nr. 268 un izdotu
no Arnolda Zamuela dēla Pesis par labu
Leibam Borucha dēlam Jeremias, kurš
minēto obligāciju ir cedejis blanko;
70) par 10C00 rbļ., apstiprinātu 16. jūlijā
1913. g. ar Nr. 1980 uz Ludvigam Alek-
sandra delsm Karnevālam ari Kaneval
piederos i nekust-imo īpašumu Rīgas pil-
sēta II. hipotēku iecirknī ar zemes grā-
matu reg. Nr. 1681 un izdotu no Ludviga
Aleksandra dēla Karnevāla arī Kaneval
par labu Eduardam Augustam Rtchardam
Lutcingam, kurš m.nēto obligāciju ir
cedejis blanko; 21) par 44000 rbļ.,
apstiprinātu 31. janvārī 1912. gadā ar
Nr. 402 uz tagad Zalmanam Hiršam
Eliam Jachninam piederošo nekustamo
īpašumu Rīgas pilsētā III. hip. iec. ar
zemes giāmatu reg. Nr. 33 un izdotu no
Žanno Juliusa d. Jakobsona par lab.i Rafa-
lam Zalmana d. Špunginam, kurš m neto
obligāciju ir cedejis blanko; 22) par
12000 rbļ., apstiprinātu 7. jūlijā 1909. g.
ar Nr. 1182 uz tagad Hennai Movša m.
Kablenc, dzim. Trubek piederošo neku-
stamo īpašumu Rīgas pilsēta 2. hipotēku
iecirkuī ar zemes grāmatu reģ. Nr. 1154
un izdotu no DoroteasKac^penas, dzim.
Bušman par labu Eduardam Kārļa d.
Liepiņām, kurš minēto obligāciju ir ce-
dejis blanko; 23) par 8500 rbļ. apstipri-
nātu 6. februārī 1902. g. ar Nr. 206 uz
Meijeram Josela d. Mizrokam piederošo
nekustamo īpašumu Rīgas pilsētā 6. hi-
potēku iecirknī ar zemes grāmatu reģ.
Nr. 1219 un izdotu no Meijera Josela d.
Mircroka par labu Gvido Alberta dēlam
Ekardtam, kurš minēto obligāciju ir ce-
dejis blanko; 24) par 2000 rbļ., apstipri-
nātu 10. septembrī 1902. g. ar Nr. 1573
uz tagad Slegontam Pētera d. Gusevam
piederošo nekustamo īpašumu Rīgas pil-
sētā 3. hipotēku iecirknī ar zemes grā-
matu reģ. Nr. 1468 un izdotu no Niko-
laja Aleksandra d. Makarova par labu
Aleksejam Micheja d. Maksimovam, kurš
minēto obligāciju ir cedej s blanko;
li. šī lēmuma norakstu izdot lūdzējai
iesniegšanai Rīgas-Valmieras zemes grā-
matu nodaļā priekš minēto obligāciju
dublikātu saņemšanas; III. šo lffmumu
publicēt civ. ties. lik. 2086. p. paredzēta
kārtībā.

Rīgā, 31. janvārī 19?3. g.

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

J»m apgabaltiesa, t. civiinod,
309 3M^"'*? »3. «95. 293, 30!.,
'*% m ^f-^**:*Mint >as Alvīnes

i^su MiSJ***,?>* Voldemāru
^u, uzairi™ ^-.' par laalibas

^ PBSiatai ^ S
ede3

°- N» «™

??VSitaetf. iefpielai»as dienai .Valdības

Pie lūguma pielikti: laulības apliecība
un noraksti.

Ja atbildētājs nolikti laikā neiera-
dīsies personigi vai «ar pilnvarnieku,
tiks notikta tiesas sēiSe lietas klausī-
šanai aizmuguriski.

^īgā. 3. iebr. 1923. g. Nš 4377Š
Priekšsēdei, b. J. JakstiņS.

*>pkir«taf<j v. S tūre.

Rigas apgabaltiesa, 1. civiinod.,«C1y, -proc. lik. 293., 295., 298., 301.,
?S d ,P'P- pamata > uz Anaas Priede,
«rrt \n , . luRunw vinas prasības lietā
& Nikolaju Oito Priede par laulības
vie , ;' ^Pi°.W dzīves
?55? £?,iajai nav īiaaiM. ietflsties

v5esī«P aM8 dienas Va,dibas

JJ i*»™ "ielikti: laulības apliecība,
o-oms£ruSiatna zīme un apliecība parJ-ombutBi - ar norakstiem

l'sa nP-c- ēi?noUkta laikā neieradi-
Boliki» ? n!gl vai ?aur Pilnvarnieku , tiks

P^gnnm
Sede lietas ««usKm.»

^gā. 31. janv. 1923. g. Nš 43657Priekšsēdētāja b. J. Jakstiņš.
Sekretāra v. s i« r *

Rīgas apgabali reģistr. nodaļa
uz civ. proc. lik I460. p. pamata pa-
ziņo, ka saskaņa ar apgabaltiesas admi-
nistratīvās nodaļas lēmumu 24. janvāri
1923. g. reģistrēta kooperatīva sabiedrība
zem nosaukuma: .PirmāGrazdonas pien-
saimnieku sabiedrība.

Sabiedrības valdes sēdeklis atrodas
Grazdonas pagastā.

Priekšsēdētāja v. E. Bitte.
Sekretāra p J O šs.

Rīgas apgabait reģistr. nodaļa
az civ. proc. lik. 1460. p. pamata pa-
ziņo, ka saskaņā ar apgabaltiesas admi-
nistratīvās nodaļas lēmumu 24. janvāri
1923. g. reģistrēta kooperatīva sabiedrība
zem nozaukuma: Otrā Grazdonas pien-
saimnieku sabiedrība.

Sabiedrības valdes sēdeklis atrodas
Grazdonas pagasta.

Priekšsēdētāja v. E. Bitte.
Sekretāra p. J. O s" s.

Rīgas apgabait. reģistr. nodaļa
uz civ. proc. lik. 1460". p. pamata pa-
ziņo, ka saskaņā ar apgabaltiesas admi-
nistratīvās nodaļas lēmumu 24. janvārī
1923. g. reģistrēta kooperatīva sabiedrība

zem nozaukuma: .Duntes piensaimnieku
sabiedrība*.

Sabiedrības valdes sēdeklis atrodas
Duntes pagastā.

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

Rīgas apgabait. reģistr. nod.
iz civ. proc. lik. 148G- p. pamata pa-
ziņo, ka saskaņā ar apgabaltiesas admi-
nistratīvās nodaļas lēmumu 24. janvārī
1923. g. reģistrēta kooperatīva sabiedrība
zem nosaukuma: .Lfdmaņu un apkārtnes
piensaimnieku sabiedtībs".

Sabiedrības valdes sēdeklis, atrodas
Lēdmaņu pagastā.

Priekšēdētāja v. E. Bitte.
ļ Sekretāra p. i. Ošs.

Rīgas apgabait. reģistr. nodaļa
uz civ. proc. lik. 1460. p. pamata pa-
ziņo, ka saskaņā ar apgabaltiesas admi-
nistratīvās nodaļas lēmumu 24. janvārī
1923. g. reģistrēta kooperatīva sabiedrība
zem nosaukuma: Praulienes piensaim-
nieku sabiedrība .Kate".

Sabiedrības valdes sēdeklis atrodas
Praulienas pagasta.

Priekšsēdētāja v. E. Bitte.
Sekretāra p, J. O šs.

Rīgas apgabait. reģistrac. nodaļa
az civ. proc. lik. I460/71. p. pam. paziņo,
ka saskaņā ar apgabait. adrainistr. nod
lēmumu 24. janvāri 1923. g., reģistrēta
kooperatīva sabiedrība zem nosaukuma:
Lazdonas piensaimnieku sabiedrība
.Austrona*.

Sabiedrības valdes sēdeklis atrodas
Lazdonas pagastā.

Priekšsēdētaja v. E. Bitte.
Sekrētam p J. Oš s.

Rīgas 8pgabait reģistr. nodaļa
*s dv. proc. lik. 1460". p. pspstte "*-
riņo, ka saskaņa u apgabaltiesas admi-

nistratīvās nodaļas IStnumu 24. janvāri
1923. g. reģistrēta koc-peratī'/a sabiedrība

zem nosaukuma: .Jaunraunas pien-
saimnieku sabiedrība' (Cēsu apriņķī).

Sabiedrības valdes sēdeklis atrodas
Jaunraunas pagastā.

Priekāsēdeišj» y. E. B i 11 e.
Sekretāra p. J. O g s

Rīgas apgabaltiesas reģistr. nod.*
uz civ. proc. lik._ 1460". p. pamata pa-
ziņo, ka saskaņa ar apgabaltiesas ad-
ministratīvas nodaļas lēmumu 24. janvārī
1923. g. reģistrēta kooperatīva sabiedrība
zem nosaukuma: Kosas-Keču piensaim-
nieku sabiedrība .Labklājība".

Sabiedrības valdes sēdeklis atrodas
Kosas pagastā.

Priekšsēdētāja v. E Bitte.
Sekretāra p. J. Ošs.

Rīgas apgabait. reģistr. nodaļa
uz civ. proc. lik. 1460. p. pamata pa-
ziņo, ka saskaņa ar apgabaltiesas admi-
nistratīvās nod.iļas lēmuatu 24 janvāri
1923. g. reģistrēta kooperatīva sabiedrība

zem nosaukuma: Jaunpiebalgas pien-
saimnieku sabiedrība .Stars*.

Sabiedrības valdes sēdeklis atrodas
Jaunpiebalgas pagastā.

Priekšsēdētāj» v. E. Bitte.
ļ Sekretāra p. J. Ošs.

Rīgas apgabait reģistr. nodaļa
oz civ. proc. lik. 1460. p. pamata
paziņo, ka saskaņa ar apgabaltiesas
administratīvās nodaļas lēmumu 24. jsn-
vari !9S3. g. reģistrēta kooaerativa sa-
biedrība zem nosaukuma: .Vecbrenguļu
piensaimnieku sabiedrība*.

Sabiedrības valde» jēslsklls atrodas
Vecbrenguļu pagasta.

?-? rlekssēti&k'āls < E. Bitte
Sekretāra p. J. O i s.

Rīgas apgabait. reģistr. nodaļa
uz civ. proc. lik. 146071 . p. pamata pa-
ziņo, ka saskaņa ar apgabaltiesas admi-
nistratīvās nodaļas lēmumu 24. janvāri
1923. g.reģistrēta kooperatīva sabiedrība
zem nosaukuma: Ļaudonas piensaim-
nieku sebiedriba .Smilts".

Sabiedrības valdes sēdeklis atrodas
Ļaudonas pagastā.

Priekšsēdētāja v. E. Bitte.
Sekretāra p. J. Ošs.

Latviešu Lauksaimnieku
Ekonomiska Sabiedrība

izsludina, ka no viņai pievienotas Tirgo-
tāju un Rūpnieku Ekonomiskas Sabie-
drības izdotās paijas, katra 100 cara rbļ.,
uz Ernsti Ozoliņa vārda: 1. janvāri
1910. g. Nš 163, I. oktobri 1910. g.
Nš 340 līdz 358 (19 paijas), 3i. decembri,
1911- g. Nš 856, 30. jūnijā 1912. g.
40 pajas Nš 2516—2555, 30. jūnijā
1912. g. 21 pMJi Nš 3357—3377; 1. martā
!9il- g. uz Vilh Ima Šurina vatda zem
N» E48, 549 un ccdetat 29. dec?mbri
1911. g. Ernstsm Ozoliņam; uz Ernsta
Strazde vārda 10. februāri 1911. g.
zem Ne 465, un 1. marta 191L g. zem
Ns 547, kuras cedētas 29. decembrī
1911. g. Ernstam Ozoliņam; uz Jāna
Liksis vārda: 7 paijas no 30. decembra
1910. g. Nš 594 līdz 600, un 7 paijas no
30. decembra 191J. g. Nš 1211 līdz
1217, kuras I. janvāri 1912. g. cedetas
Ernstam Ozoliņam, ir pieteiktas p r no-
zaudētam un skaitāmas par nederīgām.

Olaines pagasta valde izsludina par
nederīgu ši pagasta izpildu komitejas
1^20. g. 12. februārī izdotu iekšzemes
pasi zem_ Nr. 174 uz Mainas Jufa m.
Avotiņ vārda, kāpiet īktu par nozaudētu.

Jēkabnieku pagasta valde, Jelgavas
apr. izsludina par nederīgu, kā nozau-
dētu, zirga pasi, izdotu no Mežamuižas
pagasta valdes 31. martā 1920. g. zem
Nr. 2 0_ uz Zaņa Milera vārda un pēc
zirga pārdošanas parakstītu uz Dāvida
Krasta vārda.

Liepas pagasta valde, Cēsn apriņķī,
izsludina par nozaudētu zirga pasi, izd.
no Liepas pag. valdes 9. febr. 1922. g.
zem Nr. 226 uz Ptera Grīviņa vārda.

Mežotnes pagasta valde, Bauskas apr.,
izsludina par nozaudētu Latvijas pasi,
izdotu no Mfžotnes pag. valdes 24. apr.
1920. g. zem Nr. 86 uz Līzes Krišjāņa
meitas Salagals vārds».

Sknlcergu pag valde, Valnsieras «pn,
izsludina par nederīgiem sekošus no-
zaudētus dokumentus, kā: >) Latvijas
pasi, iviiotj no Skulberģu pag valdes
3 janvāri 1931. g.Nš 1016 uz Jēkaba
K'āifa d. Taurites verda, 2) karaklausības
atv. apliecību, izdotu no Valmieras kāja
apr. priekšn. 10. decembri 1920. g.
J* 13237 tz Jēkaba Kāva d. Taurītes
vārda, £) karaklausības atvaļinājuma ap-
liecību izdotu no Valmieras b ja apr.
priekša. 1 martā li»21. g. Ns 2(i7o uz
Kaila I diiķa d. Leimaņa vžrd.1, 4) kaja-
Kla.sīb's atv. apliecību, izdotu no Val-
mieras ktrs apriņķa priekšu. 2S jūnijā
19£I. g. Nš_ 9.-'39 uz R beita Jāņa d.
Kiumiņa v,tfda. 5) karaklausības atv.
apliecību, izdotu ro Valmieras k»ra
sptiņķa priekšnieka 22. martā 1921. g.
Nš3823, uz Paula Mārtiņa d. Janeļa
vārda. Nš 44.

Ternēj&s pagasta valde izsludina par
nederīgu, kā nozaudētu zirga pasi, iz-
dotu no Ipiķu pagasta vides 24. ok-
tobri 1920. g. »eti M> 168, uz Kārļa
Anča d Leske vārda ar atzīmi, ka ta
pārgājusi uz zirga jaunu īpašnieku Ernestu
Apsiti. Nš 177.

Tukuma apriņķa priekšnieka p līgs
1. iecirknī izsludina par nederīgu, ka
nozaudētu lsapa Kriša Jāņa d. Latvijas
pasi, izdotu no Tukuma pilsētas polic,
pr-ka zem Nš 38L5 1920. g. 10. nov.



Paziņojums,
Finansu ministrs 1923. g. 6. februāri

apstiprina jia:

okc.SQb.Ro!)e2tlrtfznleclba
statūta 9. un 22. paragrāfu grozījumus.
Saskaņā ar 9. paragrāfa grozījumu sa-
biedrībai Ir tiesības izlaist uz finansu
ministrijas apstiprināmo noteikumu pa-
mata 100 jaunas akcijas par 500 latu
katra, kopsumā par 50,000 latiem.

Paragrāfa grozījums skan:
Piezīme: Saskaņa ar sabiedrības

pilnas sapulces lēmumu sabiedrības pa-
matkapitāls palielināts par 50,000 zelta
latiem, izlaižot 100 jaunas akcijas pa
500 zelta latu katra, sastādot visu pa-
matkapitālu 100,000 zelta latu lielu, sa-
dalītu 200 akcijās pa 500 zelta latu katra.

22. pāragrais mainītā redakcijā skan
Sabiedrības valde sastāv vismaz no

3 direktoriem, kurus ievel akcionāru vis-
pārējā sapulce uz 3 gadiem. Valdes
sēdeklis atrodas Rīgā. Vismaz 2/s no
valdes locekļiem jābūt Latvijas pavalst-
niekiem, to stirpā valdes priekšsēdētājam.

Tirdzn. un b. nod. pr. p. V Q a i 1i t s.
Revidents A. Zalpeters.

Tiesa steiiilBii.
Rjgas apgabali. 3. civilnodafs,
saskaņā ar civ. proc. lik. 1958, p. m
to paziņo, ka 27. februāri $.31., stiačtas
nodaļas atklāta tiesas sēde nolasīs
22. janvāri 1923. g., Rīgā, mir. tirgotāja
Hugo Aleksandra Jāņa d Fokrodt
(Voekrodt) cotanelo testamenta.

Rigā. 12. februāri 1923, g. L. Nš
Priekšsēd. v. A. V e i d n e r s.

Sekret&o h. Kalve.

Rīgas apgt 4. iec.tiesas pristavs
O. Jankovskis paziņo, ka 17. martā
1923. 9. pulksten 10 ritā, Rīga, Bauskas
ielā Ns 57, Bišu muižas papīra fabrikā,
pārdos Jāņa Treimana kustamu mantu,
sastāvošu no papīra fabrikas mašīnām
un piederam., novērtēta par 3,230,000 r.

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

Tiesas pristavs O Jankovskis

ai itiiti iiiin.
liela m*!" StpifflBta

dažādu maksājušu piedzinējs paziņo,
ka 20. februāri 1923. »., pulksten 1 dienā,
Jelgavā, tirgus laukumā Nš 22, veikalā,
pārdos vairāksolīšanā JeK»ba
ftozeniala kustamu mantu, novērtētu pat
8000 rbļ. un sastarošu no veikala bu-
fetes galda, seg:u ar marmora plati un
diviem marmora plaukti m, dēļ viņa
proc. peļņas un ienākumu nodokļa par
1922. g. sišanas.

Jelgavā, 10. februāri 1923. g.
Pļ. 6?.in>'ļ?. A. Nevjardovskis.

Paziņojums.
Liepājas apriņķa priekšnieka

I. iecirkņa pa īgs
dara zināmu vispārībai, ka 24 februāri
i %., pulfoten 12 dienā, Vērgales pa-
gasta, Jaunbebes muižā noturēs

ūtrupi,
kurā pārdos atklāta vairāksolīšanā,
pret tuliņsamaksu Eduardam Zariņam
aprakstīto kuļgami uru (katlu un kūlēju)
.Bostoi Prokto;* firmas, 6 zirgu spēku
novērtētu par Ls 2560,37, drļ papildu
rentes maksas par 1921/1922

^
g., līJz

ar soda naudas piedzīšanu pec zem-
kopības m nistrijas zem.u depart. 29. apr.
1922. g raksta, zem H> 10114.

Kuļgarnituras aplūkošana — ūtrupes
dieni uz vietas. Nš 3099

Liepājas apriņķa priekšnieka
1. iecirkņa palīgs Šenbergs.

Darbvedis K Sedols.

Bozis «lisilami,
Jelgavas vlrsmežnlecīDal

vajadzīgs

mežsargs,
I. ieciritņ* Volgunies mežniecība, priekš

Maurņa apgaitas.
Kandidātus lūdz pieteikties līdz

25. februārim 1923. su iesnie-zot
Virsmežniecība* kanciejā, Zsļā ielā Ns 17,
pašrocīgi rakstītu, ar 80 s ntimu zīmog-
Bodokli a -JiVttu lūgumu, uzrādot agrāko
nodarbi.šsn-s un izglītību.

Jelgavas virsmežniecība.

Trik&tes pagasta valde
izsludina par nederīgiem sekošus ne-
zaudētas dokt'tr entus" uz Eduarda
Indriķa d. Saloda vtrda:

1. pesi, izdotu no šīs pagasta valdes
5. jūlijā 1920. g , zem Nš 681.

2. karaklausība» apliecība, izdota no
Rīgas arrn. artilērijas remrvea prie'itšn.
16. decembri 1919. g., zem Nš 4124. 3

ic. saSMias jttlUT vaHe
sasauc

kārt. piliii,
treždkn, 14. martā š. s„ puhst 4p. p.
Rīgā, valdes telpās, lietā JēSaba ieb
.Ns 16, ar sekošo dienas kārtību:

1) Sapulcesvadītāia vēltšanas.
2) Gada pārskats ' par 1S22. g. en

valdes riņojumi, revīzijas komisijas
ziņojums un peļņas sadalīšana.

3) Budžets uz 1923. gadu.
4.) Statūtu 7. § (attiecībā uz pamata

kapitālu) giczīšana.
5) Velēšanas.
6) Dažādi jautājumi.
Piezīme: Gadīumā, ji uz šo sa-

pulci nesanāktu statūtu 57. § paredzēta s
akclrnaru skaits resp. vajadzīgais akciju
daudzums, tad sasmks otru vlssārēju
sapulci trešdien, 4. epriil s. «.. tanī
pasā tturtdā un vieta, ai to pašu diena
kārtību Si sapulce tās pilntiesīga un
viņas lēmumi galīgi, neskatoties uz sa-
nākušo akcionāru un reprtzenēto akciju
sk*'ta- Valde.

iiķu
pagasta valdei

(Valmieras apriņķī ) vaļadsig»

egipio«ē§a
0QBt %

Kandidātes tiek lūgtes p ieteiktie!Sļ
20. feferuarlm 19?3. 8- P.P»™
p-idomes vai ierasties mm. diena f*
oīgi, līdzi ņemot dokumentus.

Alga pēc vienošanas ar brtvn dnw

apkurināšanu un apgaismošanu.

Pagasta priekšnieks P »««
1 t>wbvedis Rejji_ vļJ3-

māji «Mukt ,1®$
^pfiFSiTSSSt&i

Kungu ielā >fe % sasaoceffio

SHlii
Dl?naa k- r,,0A,

1) Direkcijas priekšlikums *
gruntsgabala iegurņu

^?) Varbūtējie akck nsru pir»«
^Akcionāriem, kuru 'P^""c{cC t»

akcijas uz uzradilsja, 1"F
^

vismaz 7 di-nas iepf
^ irekcļji:

ģeneral sapulce&___Jr.
--ļģrjļļļ!

tkartiņa Jfe 6297, « Aņ«ņw ^
.ārda pazaudēta o» « " tie*

nāta par n e ^JSĪ-^-r^^JĻ
mthwal»** «•? jti

Piektdien, 16 februāri, P"
gtieci vejl- 1t

Sestdien, 17 '**™*^Jianūets

Rīgas akciu sabtednb»
„Tekstir, Rigā.

Ievērojot to, ka valde .Valdība**
W i00., 116. un 134., 6.»«i|*. »»

un 19. juniiā 1922. g. «•W3
nkelju sabiedrības .Tekstll', .!»«». «g
īpašniekus, kuu ak Ijas mrn^
rakstu «umuros atzīmēts» ķ« no««

iesniegt sešu nenesu ta*f.»»L „
jumus uz šim «kdjftffl «n_ »* Pg
nav tikuši iesniegti, atzīmētas,, P« g
kcijas saskaņā ar 5, s^fV^ »
n 23. apnļa 1920. g I»g' ,

teikumiem ar šo tie<t dl-
^j,Lielauces Mj-giztai ki»

sesauc 4 martā š. g, pilnu

biedry sapulci,
ar sekošu dienas kartību:

1) Valdes zņojumi par kases stāvokli2) Pārskats par 1922 g. darbību.
3) Revīzijas komisijas zņojums
4) Tekoša gada da;b phns un budžets
5) Proc. noteiks, par ieguld. un aizdev.6) Peļņas izdalīšana.
7) Statūtu parregisttēšana.
8> Iercjmājumi un priekšlikumi.
n Velēšanas 2 Valde.

Salaspils savifarp. ngoBsapār. Hledrīlia
«asaac 25. februāri i. g, puikst 2 dienā

Salaspils pagasta na-rtā

pilsa Iii! apsi
,x « J

Di-,nas kārtiba:
1) Gada pārskats. 2) Statūtu grozīšanaun pārreģistrēšana. 3) Prēmiju lielums
noteikšana. 4) Mlidz:ba pag. laikā cie-
tušiem. 5) Budžets uz 1923 g.Ja min. dienā neierastos vajdzī. aisbiedru skaits, tad otra sapulce notiks
4. marta i. «„ un būs pie katra biedruskaita pilntiesīga lemt Valde.

papildinājums sludinājumam ^Valdības Vēstne&aH^
1923. gadā. 'H, i

Vecmoku virsnnežnieclbi

pflrtios lalriksoliiu
27. februāri 1923. g, Tukuma apriņķa vald 9s t

vēl sekošus materiālus
=2 5 i*$C « = !§j!ļ f
>$. Materiālu nosaukums un atrašanās vieta 1 fi?|a»i--5!!
5* o S sb 1O > tu*!*

_ , — —«j^p ;
A. Gatavi materlaSS L > ?

Zentenes mežniecībā

a) Pie Pļaviņu-Cukuriņu dzelzsceļa lin.
31 Telefona stabi, 21 pēd. gari 1126 804 tn

b) Mežā. Cukuriņu apg kv. 137, 138, 139
32 Telefona stabi, 21 ped. gari 184 92 t,i

c) tirpāt, kv. 135, 137, 138, 139
33 Slīpētu kluči 34 51 m

d) turpat, kv. 137 w -

34 Priežu baļķi 6 24 ir. ,

B. Uz apzīmētām ar zīmogāttiur»
*ce|a malām nocirsti koki

Sēmes mežnisetei
35 Brizules novadā un apgaitā, kv. 3 un 4

(pie Drupaniem) 155 95 10 i
36 Sēmes novadā. Ziediņa apgaitā, kv. 22, 33, 34

(statp Sēmes pag. namu un Sēmes muižu) .... 593 645 y *
37 Plienu nnvada. Ceplila apgaitā, kv. 48, 49, 50, 55. 3

(pie Bučkām un Spicnieka) 668 528 10 J

Tuvākas ziņas virsmežniecības kanciejā un pie mfižziijiea-
Cukurlņos, Zentenes pag. un Kaivē, Sēmes pag.

Vacmoku vlrsmežnlttlh»,

Rīgas wlrssn€igil€cl&a ^mar3
q

pārdos sacensībā
lEgaļu pagasta mi iar nirti itti1 «t« II
_ § 5 Torgu vienības etr. a *ws»»anm*D''*'Si-l Novads vkta un kmtsļu - f . ?^«"k"* ' drt

1. Mang-ļu 4 12, 13. 213 1594,60 Ls 11
2. , 4 14. 305 1679,84 , $
3. Carnlkav. 1,2 60, 70, 71, 76, 77, 88,

90, 91, 93, 94, 95, 95. 1208 718,- . I
Stscensībtj* dalībniekiem jāiemaksā 10°/o drošības naudas no novērtēti

sumas kāda papildināma pec nosolīšanss.
Tuvākas Z'ņas virsmežn ecīb- ŝ kanciejā R'gā, M'cn ie!5 N° 47, <h.U._

Rīgas pilsētas valdes paziņojums.
Ar 1922. gada 24. oktobra („Valdības Vēstneša" 243. numura)

valdības rīkojumu paplašinātas Rīgas pilsētas «dministratsva*
robežas, pievienojot Rīgas pilsētai ar š. g 1. janvāri Bolderajas
pagastu un daļa no Mangaju, Dreiliau, Katlakalna, Bienņu an
Piņķu pagastiem.

Pamatojoties uz minēto rīkojamu, Rīgas pilsētas valae aiz-
rāda, ka Rīgas pilsētas izdotie un vēl speķa esošie obligatonskie
noteikumi skaitās par saistošiem arī priekš jaunpievienotiemrajo

^niem un jāievēro šo rajonu iedzīvotājiem. Šis atgādinājums it
sevišķi attiecas uz nodokļa maksājumiem.

Tagadējā XIII. policijas iecirkņa Iedzīvotāji var dabūt Bol-
derajā, Rīgas ielā Ns 44 (kur atvēr'a Rīgas pilsētas valdes nodaļa),
paziņojumu blankas par zirgu, govju, cūku, suņu un dzīvokju
nodokļiem. Paziņojumu blaakas ar vajadzīgām ziņām nododames
turpat Rīgas ielā Ns 44, vēlākais līdz š g. 1. martam. Turpat
jāpieteic ari ar nodokli apliekamie izrīkojumi saskaņā ar Rīgp
pilsētas domes izdotiem noteikumiem par nodokli no izpriecām
un izrīkojumiem Rīgas pilsētas robežās (publicēti 1922. g.
23. augustā «Valdības Vēslneša* 187. nuiKU'ā). Izrīkojums biļetes
pagaidaai apstempelē tikai pilsētas nodokļu nodaļa, liela Ķēsiņu
iela N« 5. Rigā, kur arī nomaksājams izrīKojumu nodoklis.

Pārējos pilsētas pašvaldības jnodokjus XIII. policijas iecirkņa
iedzīvotāji var iemaksāt Bolderajā, Rīgas ielā Ns 44.

Zirga pases reģistrē tikai pilsētas valdes nodokļu codsļā,
lielā Ķēniņu ielā Ns 5, Rīgā.

Rīgas pilsētas galva A. Andersons.
2 Pilsētas sekreiafs A. Pļavinskīs.

Initu* iaisias M i Soi psies liei'i rps
3 Liepāji, kafa ostā, izdos

^ vairāksolīšanā =
20. februāri 1925. g., pīkst. 11 ritā, dažādas nevajadz un neder, rajonsm mantas,
kā: vecu dzelzi, vecu čugunu, 2 lokomobiles, 2 bormašlnas, 2 asenizācijas pumpjas,
izjauktu motora, dsžadas mašīnu daļas, vinčas, domkratus, kuģu tauvas, amatnieku
rīkus un t. t. Torsi bus galīgi.

Rakstiski pi-dSvājumi slēgtā aploksnē ar uzraksta: „Uz konkurenti
20. februsr! 1923. g.". ka ari tūgami deļ pleda išanās atļaujas pie mutiskās solī-
šanas, samaksāti ar 40 sant. zīmognodo li, iesniedzami rajonam līdz minētās dienas
pulksten 11 ritā _ Par piedalīšanos vairāksolīš na jāiemaksā 200 lati droš naudas.
Vairāksolīšana bus mutiska un rakstiska, pie kam mutiska solīšana notiks pirms
rakstisku priesš ikumu caurskatīšanas, un viens un tas pats dalīb-ieks var pieda-
līties tikai viena no sacensības vedlem Mantas var apskatīt un tuvākus paskaidro-
jumus sniedz benājas raioTa ktnclejā, k«ra ostā, no pulksten 10— >2 dienā.

|Mežu departaments
20, februāri 1923, «j., pulksten 12 dienā,

pārdos torgos
dedzināmu malku,

- atrodošos Elgā uz Zvirgzdu salas. = -r=-
T o r g i notiks uz sa'as.

ViKub. aS
ls

āLs Vi^ba« Kub.asis ā Ls
JHS.N2 N*N*

«*—•????M»-^?—— I I——^^M»»———I' ——-^—Jt — .

1 "1 42 27 1 45
2 1 42 28 1 45
3 1 42 29 1 45 <
4 1 42 30 l 45
5 1 42 31 1 45
6 46 50 32 1 45
7 31*/r 30 33 1 45
8 2 50 34 1 45
9 2 50 35 1 45

10 2 50 36 1 45
11 1 50 37 5 45

. 12 1 50 38 9- 45
13 1 50 39 2 40
14 . 1 50 40 2 40
15 1 50 41 1 40
16 1 50 42 2 40
17 1 50 43 1 40
18 1 50 44 1 40
19 1 50 45 l«/r . 40
20 1 50 46 2 4021 1 ^0 47 2 40
22 1 40 48 1 4o23 2 40 49 li// An
24 1 40 50 ' 50 45
25 1 40 51 58^ 45
25 1 40 52 58"/7 45

Torgi notiks mutiski, pie kam _ mežu departaments patur sev tiesībunoņemt no torgiem izsludināto malku pec saviem ieskatiem. Torgos tiks pielaistun piedāvājami atzīti no personām, karas iemaksās torgu komisijai 10°/o nopiedāvājamas suttias. '
Tuvākas ziņas izsniedz mežu departamenta mežsaimniecībfis daļā Ri^Todlebena bulv. >fe 6, dz. 8. ' ' *"'

; Helu departaments.

Smiltenes piensaimniecības un lopkopības valsts skola
izdos 1. martā 1923. g., pulksten 12 dienā, savās telpās,

Smiltenē,

iizilsillini aizklātos torgos
parauju piennicas un siernīcas Izbūri.

^^?Ua^:"^ģ^ZZ %££^ **- «>«
nsudas

Piedd ' 0t M k °nl<UrSā iepr''^iemaksa skolas kasē 400 U dro&bas

? u ?I- vSkfiņfiK-,ai!>a **n™uš ******laoksalmniecī^as departamentatechmska nodaļa (istaba 14> un skola Smiltenē. H<"i«j»caia

':«a^-,^5Si3 Vldfi*« ^ļW?g£afiļi
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