
Saeima.
Sēde 16. februāri.

Sēdi atklāj priekšsēdētājs F. Vesma-
nis pulksten 5 20.

Ienācis pieprasījums, dot atjauju saukt
tiesas ceļā pie atbildības sekošus depu-
tetas: Kr. Eliasu, Ed. Radziņu (2 gadi-
iamos), A, Rudevicu, F. Cielenu, A.
Veckalnu, M. Rozentalu, A. Bergu (2 ga-
dijumos) sn L. Fišmani. Pieprasījumu
nodod Saeimas locekļu lietu izmeklēšanas
komisijai.

Piegem trešā lasījumā ,Likumu par
brivieritoriju tiesību piešķiršanu rūpnie-
cības uzņēmumiem, kurt ražo eksportam"
Trešā lasījuma vienbalsīgi pievem ari
.Likumu par kara laika ierakumu būvju
un aizžogojuma izmantošanu".

Steidzamības kārtā vienbalsīgi pieņem

.Likumu par satikmes ministra tiesībām,
pagaidām nosacīt pasažieru un bagāžas,
kā ari preču pārvadāšanas kārtību un
tarifus". — Pieņem vienbalsīgi arī pār
ejas formulu, ar kuru satikmes mi-
aistrim uzdod 2 mēneša laikā izstrādāt
an iesniegt Saeimai likumu par pasa-
žieris, bagāžas un preču pārvadāšanas
kārtība un tarifu.

Tājāk pieuem steidzamības kārtā .Pa-
pildinājumu 17. marta 1922, g. izved-
muitas tarifa pārgrozījumā."

K. Skalbe sniedz redakcijas komi-
sijas ziņojumu r.ar jaunizdotiem liku-
miem.

Nolasa ministru kabineta pa-
ziņo jumu par kara stāvokja pagari-
nāšanu pierobežas joslā.

Prezidijam iesniegts likuma iero-
sinājums par lauksaimnieku atsvabi-
nāšanu no progresīvā ienākuma
"odokļa, ievedot viņa vielā nodokli
«zemes platība, pie kam tas no neap-
strādātas derīgas zemes neizpostītās
saimniecibās būtu ņemams divkāršā mērā,bet no jaunsaimniekiem un izpostītiem
desmitreiz mazākā apmērā. — Pēc tam,
«o par ierosinājismu izteikušies R. L i nfl'gs un A. Alberings, to nodod
«grarlietn un finansu komisijās.

Tad sākas Saeimas kārtības«Ija apspriešana. (Referents A. Si-
ffl anis). Pieņem 74 pantus.

Sēdi slēdz pulksten 9,10.
Nākošā sēde otrdien, pulksten 5.

Valdības Iestāžu paziņojami.
Paziņojums.
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Dzeizsteļu virsvalde.

Pasta ziņas.
Atvērti: a) pasta palīga nodaļa vien-

kāršiem sūtījumiem Jelgavā, Kapu ielā
Ns 2a un b) telefona sarunu punkta Pui-
ķeles dzelzsceļu stacijā uz Valraietas-
Ainažu linijas.

Secea pasta palīga nodaļa izdara visas
pasta operācijas, bet Pilsbergas — vien-
kāršas un ierakstītas.

Administratīvais finansu direktors
Krūmiņš.

Nodaļas vadītājs K} a v i ņ š.

Iecelšanas,
Rezolūcija J* 854.

1923. g. 16 februārī
Atsvabina uz paša lūgumu līdzšinējo Irlavas

nepilngadīgo zemkopības un amatniecības kolo-
nijas direktora palīgu Jāni V ī k s n i no amata
pienākumu izpildīšanas, skaitot no š.g. 20. februāra.

Izglītības ministra biedrs K. Dēķens.
Skotu departamenta direktors L. Ausējs.

*
Rezolūcija 3* 855.

1923. g. 16. februāri.
Ieceļu Indnķi Mežotu par nepilngadīgo zem-

kopības un amatniecības kolonijas direktora palīgu
Irlavā ai algu pēc IX. kategorijas, skaitot ar š. g.
21. februārī.

Izglītības mnistra biedrs K Dēķens.
Skolu departamenta direktors L. Ausējs.

Latvija un citas valstis.
Ārlietu vfcemlnistrs F. Cielens

nosūtījis Lietavas ārlietu ministrim Gal-
va nauskara Lietavas valsts 5 gadu
pastāvēšanas svētkos sekošu telegramu:
,Man ir tas gods, nosūtīt Jūsu ekselencei
manus visdraudzīgākos novēlējumus Lie-
tavas neatkarības gada svētkos un manus
vislabākos novēlējumus Lietavas labklā-
jībai un laimei."

Mūsu līgums ar Ukraini.
Rīgā, 16. februāri. Padomju Krie

vijas ārlietu komisariāts oficiāli paziņojis
mušu sūtniecībai Maskavā, ka tuvākā
nākotnē tiks ratificēts Latvijas līgums
ar Ukraini. LTA.

Jaunās valstis,
Polija.

Ptļsudskls Viļņā.
No pirmdienas ģenerālštāba šefs, mar-

šals Piļsndskis uzturas Viļņā sakarā ar
karaspēka manevriem.

(Poļu preaes birojs.)

Konference pie ministru prezidenta
Pie ministru prezidenta Sikorska jau

dažss dienas tiek apspriests konferencē
administrācijas reformu projekts, kuru iz-
strādāja Sikonkis (kurš paturēja ari iekš-
lietu ministra portfeli). Konferencē,
bez Sikorska, tieslietu ministra Makovska
un d&žiem vojevodiern, vēl piedalās sla-
veni likumu zinātāji,

Trešdien ussāka darbus no ministru
prezidenta sasauktā jauna konference,
kura skata cauri kockordata projektu,
jautājumu par mirušās garīdznie-
cības īpašumiem un par baznīcss attie-
cībām pret valsti. Konferencē piedalās
gandrīz visu ministriju, kā ari tiskopata
pārstāvji. (Poļu preses birojs.)

Neitrālās joslas Ieņemšana.
Sadursmes.

Ceturtdienas rītā poļu varas ,'sāka ieiet
Polijai atzītajā neitrālās joslas daļā, lai
tur ievestu savu administrāciju. Drīzi
pēc tam pienāca ziņas per sadursmēm
starp poļu miliciju un robežsargiem no
vienas pases un neregulārām leiiu no-
daļām no otras puses. Šis sadursmes
notikešas pie Puškarņas sādžas, kā ari
vēl daudz citas vietās. Leiši atkāpās at-
stādami poļu rokās daudz ievainoto, tanī
skaitā ari Lietavas regulārās armijas zal-
dātus. Poļiem 12 ievainoto.

Aizvakardienas operāciju rezultāti bija,
ka lielākā daļa neitrālās joslas dienvidus
dali un ievērojama daļa no neitrālas
joslas vidfjās daļis atronaa poļu admi-
nistrācijas rokās.

(Poļu preses birojs.)

Somija,

Tammerfersfl noticis milzu ugunsgrēks
lielā jumtu papes fabrikā. Iznīcināti visi
fabrika? nami un ari vairāk ēkas ai
strādnieku dzīvokļiem. Pieci strādnieki
sadeguši. 200 pa'ikuši bez pajumta.
Prese apzīmē šo ugansgrēkn par lielāko,
kāds Somijā jeb kad piedzīvots. LTA,

Komunisti.

Helziņiorsā, 15 februāri. Laik-
raksti ziņo, ka pēdējā laikā novērojama
komunistisku elementu aizplūšana uz
Somijas ziemeļiem. Plaši izplatītas
baumas, ka komunisti ziemeļos gatavojot
nemierus. LTA.

Ārzemes.
Notikumi okupētā Vācijā.

Berlīnē, 16. februārī. Vācijas oku-
pēto apgabalu kalnraču savienības kopīgā
uzsaukuma aicina strādniecību neaizrau-
ties līdz varas darbiem, bet uzturēt mieru
un kartību neskatoties uz strādnieku
priekšstāvju arestiem pēdējās dienās.

B e r 1 i n ē, 16. februārī. Vācu prese
ziņo, ka sabiedriskās komitejas rīcībā,
kura parzin Rūras apgabaia iedzīvotājiem
savākto ziedojumu izlietošanu, ir jau trīs
miljardi marku. Vācu lauksaimnieki no-
sūtījuši līdz 8. februārim uz Rūru 400
vagonus pārtikas līdzekļa.

B e r 1 i n ē,! 6. februārī. Vācijas valsts
komisārs okupētos apgabalos noraidījis
sabiedroto Reinzemes komisijas prasību
palīdzēt uzturēt kārtību Veseiē un Em-
merichā, aizrādīdams, ka šo pilsētu oku-
pēšana esot nelikumīga uu tādēļ viņam
neesot nekādas tiesības stāties kopdarbībā
ar turienes okupācijas iestādēm.

Vācu prese ziņo, ka sakarā ar Gelzea-
kirchenl notikušo incidentu apcietinātie
vācu policisti, kuri tagad atsvabināti,
sūdzoties par «necilvēcīgām varmācibām"
no okupācijas iestāžu puses; viņi esot
36 stundas tsrēti bez maizes ua ūdens,
smagi ievainotie neesot pārsieti h. 11.

Berlīnē, 15. iebruarī. (Voifs.)
Beļģijas karatiesa piespriedusi vācu cie-
tuma ierēdņiem Duisbargā, kuri liegu-
šies pieņemt okupācijas iestāžu notiesā-
tas personas, 6 mēnešus cietuma un
50000 marku naudas soda, Pēc tam
visi cietuma ierēdņi uzsākuši streiku.
Visi par smagākiem noziegumiem ieslo-
dzītie pārvesti uz Diseldorfas cietumu,
bet par vieglākiem noziegumiem sodītie
atlabti uz 6 mēnešiem. Acumirkli Duis-
burgas cietumi ir tukši.

Berlinē, 15. februārī. Esenē no-
tiek pilsētas ierēdņu un strādnieku protesta
streiks pret birgermeistera Šefera apcieti-
nāšanu. Laikraksti ziņo, ka franči pa-
redzot nemierus. Esenes ielās pastāvīgi
esot patruļas, franču kareivji apstaigājot
veikalus un rekvizējot preces.

Franču karatiesa Bredenijā rīt tiesās
Šeferi un vēl dažus apcietinātos vācu
augstākos ierēdņus: Oberhausenas virs-
birģermeistaru Arensteinu, Esenes elek-
trības stacijas direktoru Bušmani un
divus inženierus.

Bordo, 15. februāri. (Radio). Uzsau-
kumā Rūras iedzīvotājiem fracču un
beļģiešu okupācijas vara paskaidro, ka
aizliegums, izvest no okupētiem apgaba-
liem metalurģijas un dažu citu rūpnie-
cības nozaru ražojumus, nekādā ziņā
nedraud kaitēt strādnieku šķiras interesēm.
Visām vācu firmām, kuras negribēs savu
darbu sašaurināt, dota iespēja ari tālāk
strādāt un atrast vajadzīgos tirgus, jo
pret nodokļa samaksu okupācijas iestādēm
katra firma var dabūt eksporta atļaujas.

No Veddauas dzelzscejmezgla vairāki
vilcieni ar oglēm atkal nosūtīti uz Fran-
ciju un Beļģiju. Atjaunota kiģošaua pa
Reinas Hernes kanālu, kuru vācieši bija
aizsprostojuši. LTA.

Rūras apgabala ledvlvotāju labā.
Londonā, 16. februāri. (Reiters.)

,Daily Mali" ziņo no Ņujorkas, ka Vā-
cijas sūtnis Vašiņtonā griezies pie ame-
rikāņu valdības ar lūgumu, uzaicināt
Savienoto valstu labdarības iestādes ap-
gādāt ar uzturu l,k miljona Rūras iedzī-

ti valdības Vēttaai'tila*aoLiaavw-
Y** 'sarmot efcspodtolja:

_ ^ . . . . 1 lata 50
sant.r^,! mēs** •

Pieejot mfiJ* un pa pastu:
. °T 1 lata 80 «mt.

KUŠvS>^"*OBel _ 6" ekspcaidji _ »

a, gžpitdevcļieBi - . '

Laumas valdības j^ft» ^
oficiāls laikraksts

hnfk kairu dianu, mņmtok Jfcfl w£ttĒŠI*?ētdi**Mf,8Vētku <*»•«?•

Redakcija; ŽHŠžjttl: «lllš!^ Kantori»
un

ekspodicija:
Rīgā, piliI I*2. TeL J*9-S9 «ŽSļ^^^^^ Rīgā, piiiM 1. Tel.Ns9-57Runas stundas ao 1S—12 TT*«^p**^» Atvērts no pulksten 9—3

Sludinājumu maksa:
*) riesa (Indlnāļumr līdz 30 Wen-

slcjigam rindiņām 3 lat. 60 satīt
pat katra tālāko rindiņu . . — . 12 .

b) dtām iestādēm un amata pēr-
ienam par katru vienslejigu
riodiņa — . 16 .

c) privātiem pat katru vienslejigu
rindiņa — . 20 .

Skolēnu skaits, kuri Igaunijas
skolās rrācās ticības mācību.
Igaunijas izglītības ministrijas stati-

stiskā nodaļa - ievākuši ziņas no skolu
valdēm par skoIeEĪem, keri mācās vai
vēlas mācīties ticības mācību. Uz izglī-
tības ministrijas ppkārirafcata saņemtas
divējādas izziņas: dažas skolu valde?
paziņojušas skolecu skaita, kuri jau mā
els ticības mācību un dažas atkal to
skaitu, kuri vēlas mācītie* ticības mā-
cība. No dažām skolām trūkst ziņu,bet
dažas skolu valdes piesūtījušas ziņas
tikai par 50°/o no skolēnu skaita.

Vispār saņemtas ziņas par 80.725 sko-
lēniem, no kurieni ticības mācību vēlas
mācīties 53964 skolēni, t. i 66.8% no
bērnu kopsumas, Igaunijas skolas bērnu
kopskaits ir 120 000, no ka varam slfgt,
ka izziņas iesūtītas par 2/a skolēnu kop-
skaita.

67 vidusskolās, kur mācīs 20.589
skolēni, vēlās mācīties ticības mācību
15091 skolēns, val _73,3'/o. Ir skolas,

kur visi skolēni mācas ticības mācību,
bet ir ari skolas kur ta netiek pasniegta
Vislielākais ticība? mācības skolēnu
skaits ir Rčveles un Vilandes_ vidus-
skolās — 98 līdz ĪOŪ/» vismazākais —
Pērnavas sabiedrības tirdzniecības skoiā
— 8°/o un Rēveies kolledžā — 2°/o.

No pamatskolām saņemtas ziņas psr
60.136 bērciem, no k«rkra mā'ās vai
vēlas mācīties ticības mācību 38.873, vai
64,6%, t. i. 8,7% mazāk ka vidus-
skolās.

Tris vidusskolas ir ticibas_ mācības
skolēnu sksitu sadalījušās pec klasēm
«?koši : I «n II, klasē — 99°/e, III. klasē
— 100%, IV. klasē — 92% V. kiasē —
91%, VI kiasē — 92%, VII. klasē —
80%, VIII. kiasē — 71%. IX. klasē —
72%, X. klasē — 68% un XL klase —
50%.

Pēc atsevišķām pilsētām un apriņķiem
ticības mācibas skolēnu % pamatskolās
sekošs: Teibatā — 79, Narvā — 67,
£PV£lg _ 58, Pērnava — 46, Valka —
27. Vilandē — 25v Tērbatas apriņķi —

81,Laane apriņķī—77, Valkas apriņķī—75,
Pečoras apriņķī — 7L Viru apriņķī —
63, Sāmsalā — 61, Pērnavas unVeravas
apriņķos — 60. Vispār pilsētas ticības
mācības tiek pasniegtas 60% un
apriņķos — 69%.

J. Seskts,
Latvijas sūtnis Igaunijā.



votāju, kvri, pēc sūtņa vārdiem, ciešot
badu. Pēc angju laikraksta informācijas
amerikāņu valdība esot pret palīdzības
organizēšanu, ievērojot to, ka vācn kapi-
tālisti jau atvēlējuši lielākas sumas un
viņu rokās ir vajadzīgie līdzekļi, lai badu
novēritu. LTA.

Vācu markas celšanās.
Bordo, 15. jebruari._ (Radio)

Franču prese dzīvi pārruna vācu markas
kursa straujo celšanos. ,,Temps" raksta:
«Desmit diena laikā Vācijas valstsbanka
pacēluse markas kursu par 100°/o. Tas
skaidri pierāda, ka Vācijai ir lieli finan-
sieli līdzekļi un ka viņas izdaudzinātā
maksāt nespēja viltota". Laikraksti
šaubas, vai mākslīgi paceltais markas
kurss ilgi noturēsies tagadējā līmenī.

LTA.

Sarunas starp Franciju un AnsHu
Rūras iletā.

B e r 1 i n ē, 16. februārī. No Londonas
ziņo,ka angju un franču sarunas par Rūras
ogļu tranzītu caur angju karaspēka oku-
pēto joslu Reinzemē vakar vēl nav no-
beigtas. Sarunas šodien turpināsies.
Šodien Londonā sagaida ierodamies ģe-
nerāli Veigandu. LTA.

Vācija un Krievija.
Berlinē, 16. febreari. Vācijas valsts

padome ceturtdien pieņēma likumprojektu
par Rapailo līguma attiecināšanu uz
visām padomju federācijas republikām.

LTA.
Polija un Krievija.

Maskavā, 16. februārī. Uz Polijas
priekšlikumu, atjaunot sarunas par poļu
un krievu tirdzniecības līguma noslēg-
šanu, Krievijas ārlietu komisariāts atbil-
dējis, ka liek priekšā iesākt sarunas
Maskavā 26. februārī. LTA.

Trockis par Krievijas bruņošanos.
Maskavā, 15. februārī. Trockis

kādā rakztā .par sarkanās armijas uzde-
vumiem nākošos 5 gados" izsakās, ka
sarkanā armija būšot nepieciešama vien-
mēr, jo «Eiropas revolucionārā attīstība"
varot piepeži pāriet vētrainā gaitā. Tā-
dēļ padomju Krievijai ilgi un rūpīgi jā-
gatavojot savi bruņotie spēki varbūtējām
cīņām. LTA.

Tuvie austrumi.
Bordo, 15 februāri. (Radio). Sabie-

droto lielvalstu valdības devušas saviem
virskomisaiiem Konstantinopoiē instruk-
cijas, kuru saturs atļauj droši paredzēt
Smirnas konflikta nokārtošanu diplomā-
tiskā ceļā. .Temps" ziņo no Smirnas,
ka attiecības starp sabiedroto karakuģu
komandieriem un turkn štābu ievērojami
uzlabojušās. Pilsētas iedzīvotāji izturas
mierīgi un tvaikoņu satiksme notiek atkal
parastā gaitā. Mustafa Ketnais-pašā ce-
turtdien Smirnā atklājis turku saimnie-
cības kongresu. LTA.

Francijas finanses.

Bordo, 15.februārī, (Radio.) .Intran-
sigeant" ievadrakstā, apskatot Francijas
finansielo stāvokli, uzsver, ka grūtības
nebūt nav militāro izdevumu sekas.
Armijas un flotes budžets Fraccijā ir par
trešdaļu mazāks, nekā Anglija. Nav
vainojama ari izšķērdība, jo piemēram
valsts ierēdņu skaits samazināts par
50.000. Francijas finansielas krizes pa-
tiesais cēlonis ir tie milzu izdevumi iz-
postīto provinču atjaunošanai,kas sasniedz
jau 100 miljardus franku. LTA.

Pasafiies ekonomiskās krizes iletā.

Londonā, 16 kbruarī. (Reiters.)
Anglijas parlamenta rūpnieku grupa no-
turējusi apspriedi par vispasaules f'nan-
sielo krīzi un nolēmusi iesniegt valdībai
konkrētus priekšlikumus par visu pēc-
kara parādu, to starpā arī Vācijai uzlikto
reparaciju, tūlītēju galīga nokārtošanu,
ko angju saimnieciskās aprindas uzskata
par svarīgāko priekšnoteikumu pasaules
ekonomiskās krīzes pārvarēšanai. LTA.

Aizdevums Austrijai.

Berlinē, 15. februāri. No Vines
ziņo, ka sarunas par 3/* miljona mārciņa
sterliņu lielu aizdevumu Austrija^pašlaik
nobeigtas. Anglija uzņemas sagādāt lie-
lāko daļu no šīs sumas — 1800.000
mārciņas, Francija 800.000, _ Beļģija
400.000. Holande 150.000, pārējo sumu
Šveice un Skandināvijas valstis. LTA.

Ungārija un Vācija.

Berlinē, 16. februārī. Ungārijas
olimpiskās komitejas prezidents paziņojis,
ka Ungārijas sportisti nolēmuši boikotēt
Parizē sarīkojamo olimpiādi, lai tādā
kārtā protestētu pret Rūras apgabala oku-
pāciju. LTA.

Grieķija Izvairās no sadursmēm.
Parizē, 16._februāri. Grieķu virs-

komisars Trsķijā paziņojis sabiedrotiem,
ka grieķu karaspēks atvilkts no Markas
krastiem, lai novērstu nevēlamas sadur-
smes ar turkiem. LTA.

THuflHBM ii fiflīsim*
k. & f sx

Rīgas biris, 1923. gada 17. iebraarī

100 Latvijas ri>{ 2,—
Amerikas cktlfiia ..... 5,09 — 5,14
Angļa mārdsja ...... 23.88 — 24,12
100 Francijas trasiM .... 50-00 — 31,50
100 Beļģijas franki .... 26.50 — 28,00
100 Šveices limki. .... £5,17 — 96,62
100 Zviedrijas fcrcrass . . . i?4,15 —136,89
100 Norvēģijas kronas ... 93 60— 96,50
100 Dānijas krasas .... 9525 — 98,25
100 Holandes galdcņj . . . 200 37— 203,42
10000 Vādjaa marka* . . . 2,80 — 3,10
100 Somijas markas .... 12,70 —13,70
100 Igaunijas markas . . . l,4ti — 1^2
100 liti 50,03 — 52,00
100O0 Polijas markas ... 1.70
100 Čechoslovaka kīcnca . . !4,80 — 1550
100 Itālijas Unu 24,00— 24,90
Padomes rbj. ..... . —
10 krieva zeita rbj. . . . . 25,50 — —
Zelts (Londona) par 1 nrsci tīra

aelta

Krievijas <mdinba{*^; ; ; J$ļ }
psi 1*

5°/o neatkar, aizņem.. . . . 2, 2,18
20 zelta fr. 6°/oRig. hip.biedi.

ķīla zīmes —
50 zelta ir. 6°/a Rīgas ņlte. kr.

biedr. ķīla gīmcs .... —
100 zelta ir. S°/o Rīgas pila. kt.

biedr. ķīla dmec .... —
Rīgas biržas komitejas kotacljaa komisijas

priekšsēdētaja A. K a c e k *
Zvēr. biržas mākleris M. Okmlass.

Liepnas osta ienākuši ku&L
13. februārī.

Ufie, dāņu tvaikenis, 1869 reģ. ton. brutto, no
Kopenhāgenas ar jauktu lādiņa.

Velta, latviešu tvaikonis, 2347 reg. ton. brutto, no
Sunderlandes ar akmens oglēm.

Hidrcgrafs, latvieša tvaikonis, 263 reģ. ten. brnrtr,
no Ventspils. .

15. februārī.
Wohliahrt, vicu bartvaikonis, 146 reģ. ton. brutto.

no Što'pmindes
Hansa, vācu prāmis, 625 reģ. ton. brutto no

Stolpraindes tukšā.
D. W. 701, vāca prāmis, 408 reģ. ton. brutto, no

Stolpmindes tukšā.
Balta nnic, angļu tvaikonis, 1147 reģ. ton. brutto,

no Dancigas ar jauktu lādiņu.
Sophus, vacn tvaikonis, 632 reģ. ton. brutto no

Dancigas ar jauktu lādiņu.

No Liepājas astes Izsējuši ku|».
13. februāri.

Senegalais, franču karakuģis, ai Klaipēdu,

14. febtuan-

Antares. vācu tvaikenis, 1005 reģ. ton. bratto, us

Hclu ar kekiem un labība.
Taarr-hclm, dāņu tvaikorjis U20 reģ. ton. brutto,

uz Mančestri ar jaukta lādiņa.

Uife. dāņu tvaikonis. 1869 reģ. ton. brutto. uz
Kopenhāgenu ar jauktu lādiņu.

Kathe, Klaipēdas tvaikonis, 1046 reģ. ton. brutto,
uz Rēveli ar kokiem.

15 februārī.

Bob, norvēģa motorkuģis, 498 reģ. ton. bratto. uz
Kristianiju ar jaukta lādiņu.

Wawel. poļu tvaikonis, 810 reģ. ton. brutte, u*
Dancigu ar jaukta lādiņa,

ilga, latviešu tvaikonis, 211 reģ. toa. brutto, uz
Ventspili ar jauktu lādiņu.

Hidrografs, latviešu tvaikonis, 263 reg. ton. bjorto,
uz Ventspili.

Claus, vācu tvaikonis, 302 reģ. ton. bratto, ns
Stetini ai jauktu lādiņu.

Ventepis osti fenfikidl tatfl.
14. februāri.

Vilhelm Russ, vāca tvaikonis, 997,24 reģ. tcu.
biutto, no Hambargas ar gabalu precēm.

15. februārī.

Half Dan, d&ņt tvaikonis, 1448,12reģ. ton brutto,
no Rēveles ar gabalu precēm.

Vesta, norvēģu tvaikonis, 1290 reģ. ton. bratto,
no Kopenhāgenas ar balastu.

Ilga, latviešu tvaikonis, 229,43 reģ. ton. bratto, no
Liepājas ar gabala precēm.

Doliart, vāca tvaikonis, 981,85 reģ. ton. bratto;'no
Stetines ar balasta.

No Ventsptts ostas &sāju$l kult.
13. februāri.

Hidrografs latviešu tvaikonis, 290,56 reģ. ton.
bruto, uz Liepāja tukšā.

14. februāri.
Vasko, angļu tvaikonis, 2221 reģ. ton, brutto, m

Hulu ar propsa un plankām.

Telegramas.
(Latvijas telegrāfa sgentsras lizemju megtasm

Maskavā, 16. iebraarī. Vakar Mas-
kavā atklāta fondu birža.

Berlinē, 17. februāri. (VoHs.)Due>
reni kāds vilciens, kuru vadījuši beļģiešu
dzelzsceļnieki, noskrējis no sliedēm. Vai-
rāk beļģiešu kareivji nonāvēti.

Berlinē, 16. februārī, Franču kara-
tiesa Bredenejā šodien iztiesāja Ober-
hauzenas virsbirģermeistara Havensteina
un Esenes birģermeistara Sefera prāva.
Prokurors pieprasīja Havensteinam 10
gadus spaidu darbu par to, ka viņš pār-
traucis elektriskas strāvas piegādāšanu
dzelzsceļstacijai, ar to sosiedzīgi apdrau-
dēdams franču militāros transportus un
kareivju dzīvības. Karatiesa piesprieda
Havensteinam 3 gadus cietuma un Šeferara
2 gadus līdz ar 10 miljoniem marku
naudas soda.

Diseldoriā, 16. februārī. (VoJfs.)
Neskatoties uz okupācijas varas aizlie-
gumu, Vācijas pasta ministrs ceturtdien
un piektdien apmeklējis Rūras pilsētas

Parizē, 16. februārī. (Reiters.)
Sabiedroto sūtņu konference šodien pa-
sludināja savu galīgo lēmumu par Klai-
pēdas likteni: suverenitāte Klai-
pēdas a pg ab alā tiek piešķirta
Lfetavai ar noteikumu, ka pēdējā
no savas puses dod Klaipēdai
autonomiju un zināmas ga-
rantijas par brīvu tranzītu,
kas apmierinātu tiklab Lietavas, kā ariPolijas tirdznieciskās intereses.

Parizē, 16. februāri. Leons Buržaāoficiāli paziņojis savu atteikšanos no se-nāta priekšsēdētāja amata, motivēdams
to ar neveselību.

Bordo, 16, februāri. (Radio.) Sa-biedroto Remzemes komisija nolēmusi
ņemt savās rokās visas vācu muitasiestādes okupētos apgabalos. Vācuierēdņus, kuri nebūs sr mieru izpildītsabiedroto rīkojamus, tūliņ atlaidīs. Vi-sas ārzemju preces, kuras ieved Reinzemēno kaimiņvalstīm, vai tteokspefāsVācijasapliktas ar vienādu muitas nodokli 10%apmera_ no preču vērtības. Sabiedrotie
nodomājusi šo normu samazināt dažamprecu kategorijām, sevišķi nepieciešamākiem pārtikas produktiem. Ģenerālispegats izdevis rikojsrn», ar kuru attie-cina so lēmumu ari az okupēto Rūru.

Ogļu sūtījumi uz Franciju un BeJčijuturpinās Pašlaik nosūta ap 5000 toņudrena, Ogju transportu Elzas-Lotringaiizdara ar liellaivām pa Reinu. 8

Londonā, 16. februarT^NAngju ua franču sarunas nar b- Hitranzitu caur angļu okupēto fr ttzems šodienpulksten l di.»**» *?un franču delegāti aizbrauku!. nobeCPar sarunu rezultātiem neka. Bz n£?"-atlS njļf , <f
Dublinā, 17.februārimŠonakt noticis mīnas spradziLļSiirijas valsts- papīru drukāta»?->Bkam dažas personas ievainot ^mpirms tam ar sprādzienu D, rf Mgrauta Injas brīvvalsts sieviešu r&pie kam cietuši ari apkārtējie ^H
it - x - ' «āmī,
Vasiņtona, 16. februāri rr>Savienoto valstu senāts ar 7n Hbalsīm ratificējis līgumu Dar f^karalaika parādiem Amerikai ra-ukums, iecelt parādu fandarii». if*sija ari demokrātu partijas nffl-*pieņemts,_ turpretī citi prK >paaugstināt procentu normu, J JļJ:
Luksorā (Ēģiptē) ifi i,

(Reiters) Šodien atvftta T.iTfhameņa kapeņu iekšējāt,!-,ka to jau sagaidīja, atrasts faraon ^kofags ar mūmiju un daudz «3senatnes pieminekļu, 'i

Literatūra
„Crr«fiišs— žurnāls jaunatnei-»iSaturs: Par draudzību.M. Baiga 2

Fr. Jansons. Alu cilvēki. P. Dreimtf
Pakalpīgais krustdēls, jeb negaidītais!
vēsiaajums. Modris. Leoparda m*Vectēva stāsti par seniem laikiem i
skroderis lāci noķēris. P. petcL
Ķiniešu parašas. Vēstulnieks. I.!awi
sības uzdevums — 40 godalgas! Cijj
rieksti. Uzdevumu atrisinājumi phtt
numuram. Smieklu vācele. Apķērīgā
Juriiis.

Ap 50 zīmējumi un ilustrācijas krāsai
Pavisam 16 lapas puses. Redaktori f
Petersons.

Svari. Satīrisks mākslas žunui
Redaktors: Alfr. Purits J* 7 - 1921|

IlusSrets Žurnāls, izdevējs ,Lclij
Rīgā. Ws 7 — 1923. g.

Rīga
Nedējas ziņojums .

par saslimšanas gadījumiem
ar lipīgām simtibām Rīga,

ko reģistrējusi no 1923. g. 8. līdz
15. februārim Rīgas pilsētas statistisks
valde pēc ārstu paziņojumiem:

|aj
Sliaibai noiiakaini « g«

ua g

Tvphaaabdom.. . . . Vēdera tīfs ... 5
Tjrphus enaatfi .... fzsituaia tīfa . . 1
Pēteris recsrrsas . . . Atgaļas drudzis . 1
Febiis intenn. .... Purva drudzis . . —
Variola et variolcls . , Bakas —
Morbilli Masalas .... 1
Scarlatina Šarlaks 9
ThssSs coavsisrva . . Garais klepos . .
Diphtfeeritia ..... Difterits .... 3
InflnenasctiiaPiKsinonialnflaenca ...".. 1
Cholera asiatica . . . Āzijas koiiera . . —
Djsenteria Asins sērga . . 1
Parotitis epidemics . . Ģīmja aatākssia

(Mums) ... —
Valvo-Vaginitis gosorrhoica —
Ervsipelss Roze —
Meningitis cerebrosplnalis epidemica . . —
Trachoma —

Grāmatvedis bilancspējīgs vajadzīgs
Latvijas Universitātes Studentu Padomei.
Pieteikties St. Pad. birojā, Raiņa bulv.
Nt 19 no 9.—11. un 4.-7. p.p. Tel.
Ws 45 86.

1 i' ? ??? -i " i

Redaktors: M. Jlrons.

Limb 'žu pagasta valde izsludina p»
nederīgu ka nozaudētu atvaļinājuma ap-
liecību, izdotu no Valmieras kaļ? apr.|
priekšn. 10. sept. 1921 g. zem Ht 12893
az Mārtiņa Kārļa d. Rasmus vārda.

Ventspils pilsētas policijas 1. iecirkni
priekšnieks izsludina par nederīgu te-
«odušo zirga pasi, izdotu ro Sarkaa-
muižas pagasta valdes 26. aprili 1920. g.
zem Mi 43, Jānim Jēkaba d. Akmenia

Ventspils pils. pol. 2. iec. prieft.
izsludina par nederīgu ka nozaudēta,
Latvijas iekšzemes pasi izdotu no Vents-
pils pol. prefekta 15. apr. 1920. g.«"
ffe ?83», uz žsņa Andre]j_d_KnojJ:

Priekules policijas priekšnieks Liepājai
apriņķī izsludina par nederīgiem n
pieteiktas par nozaudētiem: 1) iekšzemei
pasi, izdotu no Liepājas apr. pnM»;
palīga 2. iec 30. jun. 1920. g.»
Ks 7293, uz Jāņa Jāņa d. Sprūde vaid»,
2) iekšzemes pasi, izdotu no a pa»
palīga 30. jun. 1920. g. zem J* [«*
az Katrīnes Miķeja m. Sprūde vardu, »»
3) zirgu pasi, izdotu, no Rucavas pa

izpildu komitejas 1920. g. zem » '»
uzJsniia Sprūde piederošu zirgu: to»»
bruņas spalvas. ______^——yz

Tukuma apriņķa priekšnieka pJJI
I. iecirknī izsludina par nederīgu w
pasi izdotu no viņa Jēkabam vi|i
Petersonam zem Nr. 3360, kūpi tu Pa-

teicis par nozaudētu. ~—
Daugavpils pilsētas prefektūra inu» j

par nederiga Latvi,as pasi 1* «^B
dolu no DaugavpilspUiul««gjBisn'ņa Judisa d Razfna vārda, M[»r

teikta ka no?audpta.
^

»-

Daugavp.ls pilsētas pieiektura toļ« ļ
par nederīgu Latvijas pa»'- »j" „
dētu no Daugavpils p'̂ as

K, w
Taubas Elija m. Orldstem vārda,
pieteikta ka nozaudēta. -^

Daugavpils pilsētas ī refeķiuragu ?

par nederīga Latvijas . Pf' ^kl*sldotu no Daugavpils pilsētas F. w
Terentija Īsajā d. Morozova varoa,
pieteikta ka neza^!l?L----r^ieS'

Pienes iec. policija» V'tef*m&
šo izsludina par iw"'"i ufļ
nederīgu Latvijss lek&emes P»

j^
no Piltenes pdicijas pnek«gļ^i .
1920. g. zem fē 491 uz JeKaD" ļ
Aanza yārdn^________j-rļ^>

derīgu, ka nozudušu P»g» g. &
protokolu no 24. Jinvar» »

\L&V*
J* 13. izdota Annai R^gP"

^koku saņemšanas no valsts »
^21. decanbja 1920. *^$fi*

Zemītes pag. Kazaku māju »"
būvei.



a^s apgabartie* oiviinod.,

hv ties lik- 2011.. «114. ua2019 op.
«r»pazi?o, ka pēc 31. janvārī 1906.g.
Sefd audze' miruša Jāņa Jēkaba d

Tnman (Toraen) ir atklāts mantojums,

u rauda*, kam ft ? «« fa *«»?
,"" „ rsi sakara ar to tiesibaa, ks

Utlolekiem. «gatoijiem, fteritoraba-
riZļ kreditoriem an t. t., pietelki

& raibas mšaēiai tiesai sešu mž-
ne5 « laikā, skaitot uo Ii sludinājuma
j.ti>ltiL4iuv dienas .Vaid. VēiSnesi*.
fi ruinētās personas savas tiesības

ļnslā uzrādītā termiņa nepieteiks, tad
ļļļļļļ atzīs kā ira tiesības taudēiaSas.

Hjgā, 31. janvārī 1923. g. Nš 795
Priekšsēdētāja v. A. V e i d ne r s.

Sekretārs Kalve.

Rīgas apgabali 8. civilnodaļa
u dv. Ues. lik. 2011 ..2014. aa 2019. p p.
pamata pa*iņo, ^pēc 16. jūnijā 1922. g.
ligā mirušā Augusta Jura d. Frel-
mana ir atsists matojums u«
izaicina, kam ir uz lo rnaaioj-. vai sakars
u to tissībss kā ssaatiniekiem, iegaiari-
ļitm, Hdeīkomisarijiem, kreditor. w?.fc. L,
pieteikt £īj tiesības mi», tiesai s 8 $ a
Bēne Ja laikā, skeHoi ao ii gUuilaāj.
lespieš. stenas «Vaid. Vesta.*.

Ja minētās personas savas tiesibea
ifgfi «radītā terminā nepieteiks, tsd
viņas atzīs ka tis tiesības zaudēļafes.

Rīgā, 31. janvāri 1923. g. Ns 1405
Priekšsēdētāja v. A. Veidners.

Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabali 3. civilnodaļa,
atklātā tiesas sēdē 23. janvārī 1923. g.
izklausīja Elizabetes Riekstiņ, dzim.
Upit, lūgumu dej kuratela iecelšanas par
prombūtnē esošās Zelmas Upit man tu,
«o lēma: par prombūtnē esošās Zelmas
-Agneses Upit atstato mantu iecelt aiz-
gādnību, par ko paziņot Rīgas pilsētas
bāriņu tiesai; šo lēmumu publicēt civ.
proc. lik. 1944. p. paredzētā kārtībā.

Rīga, 31. janvāri 1923. g. Nš 1160
Priekšsēdei, v. A. Veidners.

Sekretārs A. Kalve.
%as apgabali 3. civilnodaļa,
atklātā tiesas sēdē 30. janvārī 1923. g.izklausīja Roberta Roberta d. Bueng-
ļjera lūgumu dēļ hipotekarisko parādu
««sanas un nolēma: 1) atzit par iz-aicinātu obligācija par 30.000 rbl, ap-«JpriMln 4 novembri 1895. g., ar
«i i 7 l tagad Icikam Mozum Ievina
?*m ^alamonsonam piederošo neku-ramo īpašumu Rīgas pilsētā I. hip.
m,!!'.zemes grāraatu reģ. Nš 976
B,ft-1° Roberta Ivana dēla Barča

l n,lr!a dēlam Bergengrinam par

imak«. -- ksncle ī as aktunodokIS d-S wmuina norakstu >wnieg-
Zk ?!?"-«taieras - zemes grāmatu

^

dej
hipotekarisko parādu dzēšanas

?SeJT^° 'tUmU Pubiicēt
"«? "k. 2086. p. paredzētā kāitībā.«ga . 2. februāri 1923. g. Nš 543

Priekšsēdētāja v. A. Veidners.
Sekretārs A. Kalve.

Liepājas apgabaltiesa,
Su^S--Ja"vara 1923. g.
%rau Z l 'f Eduarda m- Cērp

\Si . Z Z, Paraa'o)oties uz civ. proc
dēHta a^--^-- azate,n" atbi'-CdžS'"^!» d Cērpu,
«ē nešii i.-i-nezinani2. četru
** oorak ?

3 ' erasHes šai tiesā. s«-
?^ p SļK

no v,na sievas Em lijas
'«na S|^

rak/ta v*nu laulības
'"^ ^savu dzives

!* STk? ^."«««aniais neierastos
at2 viM kistf-.' 'un spriedīs
,,v» dziv«"1' J« 'eradīsiM, bet
*i^Cl^ U'PSJS neuzdos,
^ P«pimS s/^l^ "" viSBS P«-^I«s itstu besas kanciejā. ^

-JsaSL^i':'.:.; !
•2?!?'MabaTtlosa,
^«Ti rLfu ianvaja š. g. ,ē-ias L aukman lūgumu un

pamatojoties uz civ. proc. lik. 293., 301.
un 309. p., uzaicina atbildētāju Johanu
L a u k m a n i, kufa dzīves vieta nezi-
nāma, četru mēnešu laikā, ierasties
šai tiesā, saņemt norakstus no viņa
sievas Tijas Laukraan iesūdzības
raksta, viņu laulības šķiršanas lietā un
uzdot savu dzīves vietu Liepājas pilsētā.

Ja minētā laikā aicināmais neierastos,
lietu noliki uz termiņu un izspriedis bez
viņa klātbūtnes, ja ieradīsies, bet savu
dzīves vietu Liepājā neuzdos, aicinājumu
uz tiesas sēdi un visus pārējos papīrus
atstās tiesas kanciejā.

Liepājā, 3. lebr. 1923. g. >fe 146/23
Priekšsēd. v. i. A. K i r š t e 1 d s.

Sekretāra v. i A. J a n s o n s.

Liepājas apgabaltiesa,
15. janvārī 1923. g. nolēma: iecēli
aizgādni promesošā Rāšu (Ralle) F u n k
dzim. Levenberg mantībai.

Rāšu (Ralle) Funk beidzamā dzīves
vieta bija Kuldīgas pilsēta.

Liepāja, 2. lebr. 1923. g. Xs376/23
Priekšsēdei, b. v. A. K i r šf e fd s.

Sekretārs A. Kasperovičs.

Liepājas apgabaltiesa,
saskaņā ar likuma par laulību 50.
un 77. p. pamata, 29. janvārī 1923. g.,
aizmuguriski nosprieda: 29. āprilī
1919. g. caur Aizputes rabīnu starp Pa-
niju Ge i f e n, dzim. Dobriš un Izradu
Q e f f e n u slēgto laulību atzīt par
šķirtu. Piešķirt sūdzētājai tiesību sauk-
ties agrāka uzvārdā Dobriš.

Liepājā, 30. janv. 1923.g. >6401/22
Priekšsēdei, b. v. A. K i r šf e 1 d s.

Sekretāra v. i. G. J a n s o n s.

Liepājas apgabaltiesas civilnod,
paziņo, ka 8. martā 1923. g., pulkst.
10 no rīta, atklāta tiesas sēdē Liepājā
tiks nolasīts mirušoFedora un Karolines
M a 11h i e s savsfarpīgs testaments.

Liepājā, 9. lebr. 1923. g. & 1014»/22
Priekšsēdētāja b. V. Bienenštams.

Sekratars A. Kasperovičs.

Liepājas apgabali, reģ. nod.,
uz dv. proc. likuma !45G/. p. pamata
paziņo, ka saskaņā ar tiesas lēmumu
16. janvāri 1923. g., kooperatīvu sabie-
drību un viņu savienību reģistra 1. daļa
ir ievests kooperatīva zem nosaukuma:
„Pormsāt« lauksaimniecības biedrība*,
kuras valde atrodas Pormsātas pagastā.

Liepājā, 31. janvārī 1923.g. J* 5
Reģistr. nod. pārz. Ci n c e 1s.

Par sekretāra sal IMdermast.

Liepājas apgabali, reģistr. nodaļa,
uz civ. proc. lik. 146071. p. pamata
paziņo, ka saskaņā ar tiesas lēmumu
16. janvārī 1923. g., kooperatīvu sabie-
drību un viņu savienību reģistra I. daļa
ir ievests kooperatīvs zem nosaukuma:
«Krūtes piensaimnieku sabiedrība", kuras
valde atrodas Krūtes pagastā.

Liepājā, 31. janvārī 1923. g. Jfe 6
Reģistr. nod. pārzinis Cinčels.

Par sekretāra pal. J. A1 d e r m a n s.

Liepājas apgabali, reģistr. nodaļa,
uz civ. proc. lik. 1460./71. p. pamata
paziņo, ka saskaņā ar tiecas lēmumu
16. janvāri 1923 g. kooperatīvu sabie-
drību nn viņu savienību reģistra I. daļā
ir ievests kooperatīvs zem nosaukuma:
.Rucavas piensaimnieku sabiedļba", kūpas
valde atrodas Rucavas pagasta.

Liepājā, 31. janvāri 1923. g. J*-7
Reģ. nod.pārz. C i n c e 1 s.

Par sekretāra oal. i. Aiderrnani.

Liepājas apgabali, reģ. nodaļa,
uz dv. proc. lik. 1460". p. pamata
paziņo, ka saskaņā ar tiesas lēmumu
16 janvārī 1923. g., kooperatīvu sabie-
drību un viņu savienību reģistra 1. dap
ir ievests kooperatīvs zem nosaukuma:
.Gaviezes piensaimnieku sabiedrība^,
kūjas valde atrodas Gaviezes pagasta

Liepājā, 31. janv. 1923. g. J* 8
Reģistr. nodaļas pārz. Cincels.

Par sekretāra paL J. A1 de r m a n s.

Liepājas apgabali, reģ. nodsķ,
n dv. pr. likuma 1460". p. pitnsta
aazi^o, ka saskaņa ar tiesas lēmumu
16 janvāri 1923. g. kooperatīvu sabie-
drību un viņu savienību reģ 1. djļā ir
ievests kooperatīvs zem nosaukuma:
.Vecpils piensaimnieku sabiedrība* kuras
valde atrodas Vecpils pagastā.

Liepājā, 31. janvārī 1923. g. J« 9
Reģ. nod. pārzinis Cincels.

Par sekret. pal. J. Alderiaans.
Liepājas apgabali, reģistr. nod.,
uz dv. proc lik. _ 1460". p. paarate
paziņo, ka saskaņa ar tiesas lēmums
15. janvārī 1923. g. kooperatīvu sabie-
drību un viņu savienību reģistra 1. dajā
ir ievests kooperatīvs zem nosaukuša:
.Tadaiķu piensaimnieku sabiedrība*, ku-
fas valde atrodas Tadaiķi pagastā.

Liepājā, 31. janvāri 1923. g. J& 13
Reģistr. nod. pārzinis Cincels.

Par sekretāra pal. J. A1 d e r m a n*.

Liepājas prefektūra
izsludina par nederīgiem zemāk minētos
dokumentus, kuri pieteikti par nozau-
dētiem :

Liepājas prefektūras pases: 1) zem
N% 29923 az Katrines Ernesta m. Jan-
kovskij vārda; 2) zem Nk 8114 uz Rū-
dolfa Kārļa d. Uiasevskij v.; 3) zem
K° 4053 uz Zofijas Jāņa m. Mandau v.;
4) zem N» 26Š55 uz Ievas Jāņa meitas
Sneibe v.; 5) zem >fe 31318 uz Žaņa
Friča d. Liepa-Liepiņ v.; 6) zem }&29432
uz Hirža Izraēla d. Hirsberga v.; 7) zem
Mš 34091 uz Fridricha Franča d. Mecker
vārda; 8) zem 3\fe 30684 uz Līzas Ievas
m. Melberg v.; 9) zem >fe 25686 uz
Kates Jāņa m. Zīvert v.; 10) zem
J* 35950 uz Anša Mārtiņa d. Senupa v.:
11) zem >6 37057 uz Jāņa Indriķa d.
Bumeister-Bauman v.; 12) zem J£ 14944
uz Marijas Ernestam, Sun.a v.; 13)zem
Hi 356)8 uz Pētefa Sīmana d. _Sinke-
vica v.; 14) zem N» 4167 uz Ādama
Gotarda d. Rozevic v.; 15) Liepājas
prefektūras Latvijas pases dublikātu zem
J* 4330 uz Annas Mārtiņa m. Linard v.;
16) Dānijas pasi, izdotu Kopenhāgenā
ilz Voldemāra Augusta d. Brinkmana v.;
17) 2 apliecības, izdotas Liepājā 1901
un 1911. g. no Ritazijas kuģu sabiedrī-
bas, braucis kā kalpotājs uz sabiedrības
kuģiem, uz Antona Antona d. Silvinskij
vārda; 18) Aišvangas pag. Latvijas pasi
zem Ns 2451 uz Annas Jēkaba m. S;n-
kevic v.; 19) Rīgas prefektūras Latvijas
pasi zem M» 170213 uz Natālijas Otto
meitas Lambert v.; 20) Satinu pagasta
valdes Latv. pasi zem Mš 408 uz Jāņa
Ktāva d. Kuplen v.; 21) Liepājas pref.
Latvijas pasi zem Nš 27188 uz Karlines
Jāņa m. Bendt v.; 22) Liepājas pilsētas
valdes zirga pasi sem Js& 138 uz Her-
maņa Fridricha d. Telēna v.; Liepājas
prefektūras Latvijas pases: 23) zem
** 12995 uz Jāņa Matīsa d. Žodziņa v.;
24) zem J\6 37053 uz Afanasija Mārtiņa
dēla Golombijevskij v.; 25) zem .Nš 6931
uz Racheles Smuela m. Hackelson vīMa.

Janovoles pagasta va'de
izsludina par nederīgiem sekošus nozau-
dētus dokumentus: Lļtv. iekšzemes pasi
uz Jēkaba Pētefa d. Tretjakova v., izd.
no Janovoles pagasta valdes 13. maijā
1921. g. zem Nr. 296. Latv. iekšzemes
pasi uz Movša Girša Dāvida d. Ļgova v.,
izd. no Janovoles pag. valdes 13. mājā
1921. g. zem Nr. 304. Zirga pasi uz
Antona Vasilija d. Kondraševa v., izd.
no Janovoles pag. valdes 30. septembrī
1920. g. zem Nr. 411. Zirga pasi uz
Stepana Grigorija d, Stepčenko v, izd.
no Janovoles pag. valdes 7. jun. 1921. g.
zem Nr. 588. Zirga pasi uz Grigorija
Mitroščenko v., izd. no Janovoles pag.
valdes 26. janvārī 1921. g. zem Nr. 543.
Atvaļinājuma apliecību uz Grigorija Ki-
rila d. Seļezņeva v., izd. no Ludzas apr.
apsardz. priekšn. 4. okt. 1921. g. zem
Nr. 11901. Latvijas iekšzemes pasi uz
Jāņa Ignatija d. Buls v., jzd. no Jano-
voles pag. valdes 6. maijā 1921. g. zem
Nr. 426. Latv. iekšzemes pasi uz D mi-
jela Andreja d. Šelucha v., izd. no Jano-
voles pag. valdes 11. jūlijā 1921. g. zem
Nr. 1379. Latv. iekšzemes pasi uz Sta-
ņislava Osipa d. Krupenko-Buļ v., izd.
no Janovoles pag. valdes 23. maijā
1921. g. zem Nr. 722. Zirga pasi xa
Teklas Osipa m. Buļ v., izd. no Jano-
voles pag. valdes 14. sept. 1920. g» zem
Nr. 177. Latv. iekšzemes pasi uz Alek-
sandera Izidora d. Seļezņeva v„ izd. no
Janovoles pag. valdes 6. maijā 1921. g.
zem Nr. 329. Latv. iekšzemes pa*i uz
Romāna Lariona d. Truchanova v., izd.
no Janovoles pag. valdes 31. maijā
1921. g. zem Nr. 821. Zirga pasi uz
Ignatija Dementija d. Bļudnika v., izd.
no Janovoles pag. valdes 14. septembrī
1920. g. zem Nr. 151. Atvaļinājuma
apliecību uz Ananija Iļja d. Juriņenko
vārda, izd. no 13, Tukuma kājn. pulka
komandiefa 25. februāri 1922. g. zem
Nr. 1352. Latvijas iekšzemes pasi uz
Jāņa Jēkaba d. Poriets v., izd. no Po-
sines pag. valdes 7. novembrī 1920. g.
zem Ni^ 125/17. Latv. iekšzemes pasi uz
Semena Pētera d. Akaševa v., izd. no
Janovoles pag. valdes 8. augustā 1921. g.
zem Nr. 1515 — lūdz skaitīt par atrastu
un derīgu.

Ēveles pag. valde, Valkas apr., ar so
izsludina par nederīgām, kā nozaudē-
tas, Latvijas iekšzemes pases: 1) izdotu
no šīs pag. valdes 11. okt. 1920. g. zem
Nr. 512, uz Helēnas Jāņa ra. Bērtiņ v.;
2) izdotu no šīs pag. valdes 13. tept.
1920. g. zem Nr. 465, uz Alvīnes Jāņa
m Vipul v.; un 3) izdotu no šīs pag.
valdes 5. okt. 1922. g. zem Nr. 850/890,
uz Marijas Jāņa m. Bārdiņ v.

Ventspils apr. pr-ka palīgs izsludina
par nederīgu kara klausības apliecību,
izdotu no Ventspils kara apriņķa pr-ka
5._maijā 1920. g. zem Nr. 2840/354
Kārlim Jāņa d. Feldneram.

Ventspils apr. pr-ka palīgs izsludina
par nederīgu zirga pasļ (numurs un iz-
došanas vieta nav zināmi) uz Jēkaba
Šendliņa v., vēlāki pārrakstītu uz Kārļa
Jāņa d. Reinfeida v.

Ventspils apr. pr-ka palīgs izsludina
par nederīgām no viņa izrietās Latvijas
iekšzemes pases: Jānim Uldriķa d. In-
driksonara zem Nr. 1461 un Līnai Mi-
ķeļa m. Indrikson, dzim. Cimmer zem
Nr 1835, kūjas pieteiktas par zudušām.

Jelgavas apr. pr-ka palīgs, 1. iec, iz-
sludina par n-rderīgu pietdkto par no-
zaudētu Latvijas pasi, izdotu no viņa
3. martā 1920. g. zem Nr. 368 uz Au-
gustos Jura m. Apiņ v.

NīCas pagasta valde izsludina par ne-
derīgu, kā nozaudētu, zirga pasi Ms 702.
izdotu 21. aug. 1920. g. no šīs pag.
valdes uz Miķeļa Lauka v.

Lizuma pag. valde izsludina par ne-
derīgu Latvijas iekšzemes pasi Nr. 809,
izdotu no šīs pag. valdes 29. sept. 1920.
g. uz Emmas Jēkaba m. Reichold, dz.
Smalc v., kura pieteikta par pazaudētu.

Rīgas jīīfmalas policijas priekšnieks
izsludina par nederīgu, kā nozaudētu,
iekšzemes, Latvijas pasi, izd. 26. aug.
1920. g. no Jelgavas pilsētas prefekta
zem Nr. 11357, uz Lidiias Indriķa m.
Zālaman, dzim. Zvirgevič v.

Ventspils apriņķa priekšnieka paligs
!. iec. izsludina par nederīgu, kā nozau-
dētu, Latvijas iekšzemes pasi, izdotu no
viņa 2. martā 1920. sj. zem Ns 37 uz
Heinricha Cīruļa vārda.

Kuldīgas apriņķa priekšnieka palīgs
1. iec. izsludina par nederīgu, kā nozau-
dētu, iekžzemes pasi, izdotu no Kuldigas
pilsētas policijas priekšnieka 6. maijā
1920. g. zem Ns 1304 uz Maksa Ben-
deta d. Goldingera vārda.

Jaunjelgavas apr. priekšnieka palīgs
1. iec. izsludina par nederīgu atvaļinā-
juma apliecību līdz turpmākam rīkoju-
mam izdotu no 2. Ventspils kājn. pulka
k-ra 26. februārī 1921. g. zem Nr. 2894
uz kaprāļa Paula Andreja d. Skujevskij
v., kufš to nozaudējis.

Plāņu pagasta valde ar šo izsludina
par nederīgu kā pazaudētu Latvijas pasi,
izdotu no šīs pagasta valdes 28. aug
1920. g. zem N?66un invalida apliecību,
izdotu no Valkas apr. inval-du izmeklē-
šanas komisijas 13. aprilī 1920 g. zem
N» 43, uz Pētera Jāņa d. Bālēs vārda.

Plāņu pagasta valde ar so izsludina
par nederīgu, ka pazaudētu zirga pasi,
izdotu no Jaunpiebalgas pag. v.ldes
1920. g. zerrj Ns 223. Pases pēdējais
īpašnieks ir bijis Pēteris Dāvā d. Gulbis.

Kolupes pagasta val.ie izsludina par
nederīgiem zirgu pasi zem Nš 1161 uz
Viktora lndr.ķa d. Griga vārda, zirga
pasi Ks 1160 uz Ādama Jezupa d. Viš-
ņevska vārda, kā arī personu pasi zem
Nš 1029 uz pēdējā vārda.

Prodes pagasta valde izsludina par
nederīgu nozaudēto iekšsemes pasi, iz-
dotu uo šis pag. valdes 27. augustā
1920. g. zem Nš 849, uz Krišjāņa Brenča
d Striķa vārda.

Sīpeles pagasta valde atsauc sludinā-
jumu š. g. „Vald. Vēstn." Nš 10, Jāzepa
Jēkaba d. Sverna nozaud. pa»es lietā,
jo pase ir atrasta un skaitās par derīgu.

Susējas pag. valde, Ilūkstes apriņķī,
izsludina par nederīgiem sekošus doku-
mentu=, kuri p'eteikti par nozaudētiem:
1) Latvijas iekšzemes pasi, izdotu no šīs
pagasta valdes 19. aprilī 1920. g, zem
Nš 39, pilsonim Bertmījam Jufa dēhm
Krūmiņam un 2) Latvijas iekšzemes
pasf, i dotu no šis pagasta valdes
30. ai;g 1920. g. zem Nš 572, pils
Līzei P. viļā m Vendel. Nš 841/125.

Rīgas jūfmalas pol. priekšnieks izslu-
dina par nederīgiem sekošus no agrus
dokumentus : uz _Aleksandra Kaspara d
Vinkmana vārda iekšzemes Latvijas
pasi, izd. Dubultos, zem Nš 1477 un
viņam piederošā zirga pasi, isd. 19. aprilī
1920. g., no bijuš. Rīgas jūfmalas ve-
cāko padomes zem N« .' 2 ka arī
iekšzemes Latvijas p si, izd. Dubultos,
zem Nš i 478, uz Katrines Jāņa meita
V i n k m a n , ds. Bija vārda. >k 12604.

Ventspils pils. poiic. 2. iec. priekšu,
izsludina par nederīgu, ka nozaudētu
Latvijas iekšsemes pasi, izdotu no
Ventspils policijas prefekta zem Nr. 2775,
uz Ivandes pag., Kuldigas apr. pilsoņa
Jēkaba Miķeļa d. Valtera vārda.

Ventspils apriņķa priekšnieka palīgs
izsludina par nederīgu Latvijas iekš-
zemes pasi, izdotu no viņa 1920. g.
1. oktobrī zem Ns 3531 uz Ermaņa Jē-
kaba d. Augstpora vārda.

Ventspils apriņķa priekšnieka palīgs
izsludina par nederīgu Latvijas iekš-
zemes pasi, izdotu no Pabažu pag.
valdes (Rīgas apriņķī) 1920. g. 17. maijā
zem JJš 274, uz Jāņa Pāva d. Eglīta v.

Ventspils apriņķa priekšnieka palīgs
izsludina par nederīgu Latvijas pasi,
izdotu no viņa 1920. g. 19. augustā
zem Nš 1181, uz Līzetes Teodora m.
Tifenberg vārda.

Pazaudēta un skaitās par nederīgu
zirga pase, izdota no Bauņu pag. valdes
1920. g. 10. maijā zem Nr. 119, >iz
Kārļa Jēkaba d. Metnieka vā:da

Palsmanes pag. valde izsludina par
nederīgu ka nozaudētu Latvijas iekš-
zemes pusi, izdotu no šās pagasta
valdes, 1920. g. 30. jūnijā zem Nr. 77,
uz Krišjāņa Gusta d. Rudziša vārda.

Saukas pagasta valde izsludina par
nederīgu ka nozaudētu kafa atvaļinā-
juma apliecību, izdotu no Jaunjelgavas- -
Ilūkstes kara apriņķa priekšnieka
1919. g. 12. novembri zem Nr. 281, uz
pilsoņa Roberta Mārtiņa d. Bukke vārda.

Saukas pagasta valde izsludina par
nederīgu nozaudēto kafa khusības ap-
liecību, izdotu no Jaunjelgavas-Ilukstes
kāļa apriņķa priekšnieka 1921. g.
11. augustā zem Nr. 230. uz Jāņa
Jēkaba d. Odiņa vārda.

Saukas pagasta valde brsludina par
nederīgiem ka nozaudētus sekišus do-
kumentus: iekšzemes pasi, izdotu no Us
valdes )2. maijā 1920. gadā te 128,
uz Klāva Jorga d. Lspšuka vārda; un
2) zirgu pases, izdot js no šīs valdes
12. maijā 1920. g- zem Nš 79. un 80.
uz pils. Kteva Ji rga d Lapšuka vārdff.

Aizputes aprihķa pr-ks palīgs 2. iec.
izsludina par nederīgu nozaudētu Lat-
vijas iekšzemes pasi Ns 19, izdotu no
Vaiņodes pag. valdes26 februarīl920.g.,
uz pils Prūša Andreja Jāņa d. vārda.

Osunas pagasta valde, Daugavpils apr.,
izsludna par nozaudētam sekošas no
Osunas pag, valdes izdetas pases:
1) zirga pasi Nš 1474, izd. 15. aug.
1920. g, uz Antona Konstentina dēls
S p r u ļ a' v., no Plesnavas s.; 2) zirga
pasi Nš 189, no 15. aug. 1920 g., uz
Jāņa Kazimira d. Papsujevica v.,
no Fermas Ns 781.

Burtnieku pagasta va de izsludina par
nederīgu zirga pasi, izdetu no šīs pa-
gasta valdes zem Nr. 123 uz Pč-tera
Jēkaba d. Vilma vārda, kura pieteikta
par zudušu.

Burtnieku pagasta valde izsljdina par
nederīgu Latvijas pasi izdotu no šīs
pagssta valdes 192i. g II. aprilī zem
Nr. 2001 uz Kf-rļa Māica d. Klanis vārda,
kufa pieteikta par zudvšu.

Meņģeles pagasta valde izsludina par
nederīgu pazaudēto pasi Nr. 36i>, izdota
no Iršu pagasta valdes uz Pētefa Lud-
viga d. Rdtleldera vārda.

Poleščinas iecirkņa policijas priekš-
nieks izsludina par nederīgiem, kā no-
zaudētus se-' .ošus dokumentus: 1) atva-
ļinājuma aplteciou izdotu 1921. g. 14.apr.
zem Nr. 3647 no 4. Valmieras kājn.
pulka komandiera uz Grigorija Troščen-
ko-a vārda; 2) atvaļinājuma apliecību
izdotu 19/1 g. 11. augusta zem Nr. 9i84
no Ludzas kafa apriņķa priekšnieka uz
Aleksandra Latkovska vārda; 3) atvaļi-
nājuma apliecibu izdotu 1921. g 10. nov.
zem Nr. 641*2 no Ludzas kafa apriņķa
priekšnieka uz Pavla Greldana vaida;
4) Latvijas pasi izdotu 1921. g. 10. jūlijā
sem Nr. 11 no Istras paga-ta valdes
uz Šeinas-Rizas Movša m. Aron vārda;
5) Latvijas pasi izdotu 15-21.g. 19. martā
zem Nr, 9-.1 no Poleščinas iecirkņa poli-
cijas priekšnieka uz Sergeja Smorodova-
vārda un fc) zirga pasi izdotu 1920. g.
.0. jūlijā zem Nr. 621 no Istras pagasta
valdes uz Jefima Smorodova vārda.

Daugavpils apriņķa Aglones iecirk ņa
policijaspriekšnieks izsludina par nede-
rīgu, kā nozaudētu zirga pasi izdotu
1922. g. 5 jauvarī zem Nr. 971 no
Izveltas jpagasta valdes uz Jadvigas
Sargun vārda.

Zemītes psg. valde izsludina par ne-
derīgu ka m zudušu zirga pasi, isdotu
no Saldus pilsētas valdes 17. februārī
1922 g. <ein Nš 31 pilsonim Mausim
KāKara uz viņam piederošo 7 g»d s
veca brūnu ķēvi 2 a;š 1 vērš. augstu,
kara vēlāk ncpucis Jānis Viļā d. Rudovics,
diiv. Zemites pag. R-.ec:nu mājās.
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>—?—""^_ . "ff iienes un Valmieras ielu stūri (bij
AD^ĒNALAf Baitiias va9ofabrikā), 27.fsbruarl
K^ «..Iksten H ritēLl l

4aj3 S"p , - „t**h*n\tiHnti "clšku vairumu dažāda tipa
IsrfnC ffiOfSKC UfllMKSOHSallll vēlora^u, lokus un citas da|!,s.

ļUjJlIUl IHMi
Iepriekš solīšanas jāiemaksā 30 Ls, un pēc nosolīšanas

f Tofga dallDm
J75ļhas naudu. Mantas apskatāmas katru dienu no pulksten

,m no kop«ama* Q
Mi,nas un svētdienas, pie arsenāla noliktavas priekšnieka.

Vis teoeni0il£_--- '—^ Z~Z :

0s6l2sce y warswaBfe
., i-&«. *«MArt? (ūtrupē) 1923 g. 27. februārī, pulksten 10 dienā

-itfiflf fitrfiBiOl lOrSUi dažādas vgfllemās mašinas un to daļas,
W* \rdseU'ceļu galvenās darbnīcas, Rīgā (Feniksā) Pēterpils šosejā Aa 14.
lops atrodas -

g pārdos atsevišķiem komplektiem un ari partijās.
M»s»na=. «

(uvākag rinas utl torgu noteikumus var saņemt darbnīcās,
M**«» ffjņptitaļm VņitotJ^ 2

Bruņošanas pārvalde
?^ ar šo izsludina 22. februārī 19*3, g,

rakstiskus un mutiskus torgus
ii? Strenču stacija atrodošos Uņ resoram neuuia-

dzīto dzelov drāti, apmēram 2000 pudu,
-^n« uz vietas bez izsveršanas. Torgi notiks bruņošanas pārvaldes

whM dali Nikolaja ielā J& 10/12, dz. 16,_ minētā dienā palkstcn 10 rītā.
,pg -^«knma »ar visu drāts daudzumu (pec acumēra). Pie torgiem pīeda-
C!na. ii^Mksā pārvaldes k»isē 3000 rbļ. drošības nauda. 1

Sisi*iitiis ēka w iii pārvaldei Llesilas nju
2 LlepālS, kafa ostā, izdos

s vairāksolīšanā =20. fsbrusfi 1923. g. pīkst 11 rītā, dsžadas nevajadz un neder, rajonam mantas,
ka: vecu dzelzi, vecu čugunu, 2 lokomobiles, 2borinešlrtas, 2 asenizācijas pumpjus,
izjauktu motora, dažādas mašīnu daļas, vinčus, domkratus, kuģu tauvas, amatnieka
rīkus un t. t. Torņi būs salīgi.

Rakstiski pi:div-ājumi īiēgtā aploksnē ar uzraksta: „Uz konkurenci
20. februāri 1923. g", kā ari lūgumi dēļ pieda-išsnās rttļsujas pie muļiskas solī-
šanas, sarr-aksāti ar 40 spnt. zīmognodo di, iesniedzami rajonam līdz minētās dienas
pulksten 11 rītā P?r oiedaiīiauoj vairāksoiīš-nj jāiemaksā 200 lati droš n?.udaa
Vairāksolīšana būs mutHka un rakstiska, pie kara mutiska solīšana notiks pinni
rakstisku prieicš'ikumu caurskatīšanas, un viens un tas pats dalībnieks var pieda-
līties ti*si vienā no sacensības veidiem. Mantas var apskatīt un tuvākus paskaidro-
jumus sniedz Liepājas rajona karrclejā, kara ostā, no pulkste.i 10—12 dienā.



Paziņojums.
Finansu ministra v. i. i. g. 12. janv.

apstiprināja Tirdzn. un rOprricc afcc.sab.

,,Abava"
1912.g. 2. decembrī vispārēja sapulcē
pieņemto statūtu 5. § grozāmu, saskaņa
ar ko sabiedrībai atļauts izlaist 300 jaunas
akcijas, per 200 z. latiem katru, kop-
sianā par 60,000 z latiem, palielinot
pamatkapitālu līdz 120,000 z, latiem

Tirdzn. un b. n. priekln. A. K a c e n s
Revidents A. Zalpeters

aBfe

Oli iSSfiŽi *!BiS,
lies*soiMļa desartamsBta

dažādu maksājumu piedzinējs paziņo,
ka 27. februar; 1923. g., pīkst. 2 dienā,
Rīga, l. Ķēniņu iela Nš 21, pārdos
vairāksolīšana Krievu-Dāņu In-
ženieru sabiedrības sustamo manta,

novērtētu par 14030 rbļ., un sastāvošu
no dažādam mēbelēm, dēļ viņas ienā-
kama nodokļa segšanas par 1920 g.

Rīgā, 16. fvbruarī 1923. g.
Piedzinējs J Vai vads.

,

Ūtrupe.
Li'pSias birž*s bankas (likvi aci jā

uzdevām" , 26 februāri 1923. g. pīkst.
1 dienā, Liepājas biržas zālē uz ta
rtķma, uz karu tās atuecss, pirdos

==8tiiāraaMaia=
1 eienllesmas caurules

katlu ar tonika Krāsni
ek- Š*:s konstrukcijas: dzelzs skārda

biezums */?"? gafnma kniedējams —
divrindu Kurii-ā«a«<js tilpums — 30 ffl.
— 2, virssp ēdiens — 5 aun., svars —
240 pudu.

Apskatāms V F. Matlsona fabrikas
lētā.

Zvēr. fcir?as maVIers

2 HeymansoBS.

jii^PBHHnHBHHHHBHHH

fieiū sSiišijail
Rīgas apgabali. 3. civilnodaļa,
aa Latvijas dviliik. kop. 36. p. piezīme*
pamata, ar šo paziņo vispārībai, ka
laulātie draugi Erichs Jēkaba d. Loblos
un Jevdokija Ābrama m. Lobiņ, dzim.
Simanova noslēguši savstarpigo laulības
līgumu pie Rīgas notāra Čulkova,
8. janvāri 1923. g. reģistra Nš —
ar kuru viņi, attiecība uz viņa noslēgto
laulība, ir atcēluši Balt. gab. civil-
likumu 79. un turpm. p. p. paredzēto
iaalāio mantas kopību.

Rīgā, 8. februāri 1923. g. Nš 1451
Priekšsēd. v. A. Veidners.

Sekretārs A Kalve

6™s pilsētas oaldē
notiks trešdien, 28. februāri 1923. 8*
pulksten 12 diena,

vairāksolīšana.
kā mutiska tā ari ar aploksnēm

pārceltuves ar laivām un prāma
iznomāšanai pār Daugavu no
kreisā uz labo krastu t. i., no
Grīvas uz Daugavpils pilsētu,
par laika no 1 aprija 1923. g līdz

1. aprlUm 1924. s.
Personām, kuras vēlas piedalīties

vairāksolīšanā, jakliek pie iesnieguma,
samaksāta ar 40 sant. zītnognodokli,
400 latu zaloga. J* 180

Kondīcijas var apskatīt pilsētas valdē.
12. februāri 1923. g.

Pilsētas galva Žilinskis.
SeVretars A. Duesterlohe.

Sabiedrība ,S5Sk
Pīs Latvijas rūpnieku Bn "

sasauc sa dskartti»

pilnu sapulci
W. marta i. g„ pultet. 10 no riU.tlebtna balvara )* 2, dz 20. [Jrūpnieku un amatnieku savlea kĶ

Dienas kārtibs
ļ> Sarmlces darbinieku vēlēfci»2) Gada pārskats par 1922 e3) Revīzijas komisijas zino icras4) Budi?ets 1923. g.

W

5) Veikala rarpmikā tfartfbe
6) Vēlēšanas
7) Priekšlikumi , jsutājnmi un a!lpl

2 Padone

Rīgas kara apriņķa priekšnM
liadirja par nederīgu nozaudēie?«
klausības apliecību, zem J*33769, Bl

1921. g., izdota no Rigas W*
pr-ka r»z Averjana JšpkUlen «
S s a j e v a vārda.

8?gas kafa apr. priešiaieiui r*
ļ>sj Rsderīga nozaadšto
spiiedbn zem J* 35003, 2» c'_
1920. g„ izdotu no Rīg*s **m
pr-ka, uz Mārtiņš MarUand«Ut-ārda, dzim. 1886. g,

Rigas apriņķa priekšnieka^
l iecirknī

Izsludina pa? nederīgo: viemi r,^
zhnoga ar uzrakstu: MMp\?Z
miestu zemju nomnieku savienības ™

Rīgas apr. priekšn. pal. I- '«JžSS
Trikates pagasta vaļc

izstadma par nederīgiem 5'-*
zaudētus dokumentu» "»* ""^

Indriķa d. Baloda wrda:

1. pasi, izdotu no šisj*P#

5 jūlijā 1920. g, zem *%(
2. karaklsaiības ap»^^,^Rīgas arm. artilērijas «""f fjt

16. decembri īmg^jggjl^
, Rīgas kara apr. Pļgļļļtf*

?«r rsedcRgii «oaacde™ M $.
.pHedbn «m 43276, 25.

^
' ,

izdota no Wgw kap apnņP ļk
Alfrēda Pēter^ d. Oz^ji£3—<

Sežfldi U!ug]isii.
lecaia bttaiiHai naMe

uzaicina sabiedrības biedrus uz

Mitēju goda sapulci
sestdien, 24. februāri »23. gada,
pulkstea 10 rītā, Vecances pagasta namā,

ar dienas kārtību:
1) Sapulces darbinieku vēlēšanas.
2) Revīzijas komisijas ziņojums
3) Gada pārskats par 1922 gada.4) Turpmākās darbības plāns
5) Aizdevumu lielumu noteikšana.
6) Pamatkapitāla jautājums.
7) Jautājums par aizdevamiem uz personigu drošbu.
8) Statūtu pāiteģisttēJana* jautājums9) Dažādi jautājumi.

10) Vēlēšanas.
Ja noteikta laiki nesanākta statatos

paredzētais biedra skaits, tad

otra un salīga sapalce
notiks turpat 24. febrnarl 1923. gadāpulksten 2 dienā, ar to pašu dienast,rtlba

V*»dc.
Rīgas kāja apriņķa priekšnieks izslu-dina par nederīgu nezacdēto kara klau-sības apliecību zem M 313,62542.

IL f l9?\ 8- '«-«ta no Rīgas
vii T'Ņļ P u

ckln PSfVa»1ea uz pils.Vicenta Fridricha d. L i n d e vārda.

Elps Policīias latti Hnk

II. sili li*ii
notiks 1. martā i. 9, pulkst. 4 "ļ
pollc. skolas telpā, ar sek. dienss li

1) Sapulces darbinieka všIHjm.
2) Likvidācijas jau£Sjsrw.
Šī sapulce būs pilntiesīga Izlerat ii

kārtības jautājumus pie ikkura ieiti"
biedru ska ta. V'^

Samaksas
^erimatiPfļ

%£sr«tt~$
par traktieru, ^"SU
toreju aa viesnīcu *vv

nodokli -,

^-JS^^ļj
Mmm^na^fSi'

Sestttten, 17 re brua/»,
^Manūft*! *

Svētdien, 17 ^"^.g
Pulkstea ^ ^^t

Ilūkstes apriņķa priekšnieka
palīgs L -ecirknī

izsludina uz ceturtdien, 22. februāri
1923. gadā, Borovkas pagastā, pie
vietējām pagasta vaidēs telpšm,

ūtrupi.
kurā pārdos vairāksolīšanā zemāk
minētiem pilsoņiem piederošos lopus:

1) Borovkas pagastā dzīv. SevefJm
Gandleram piederoša zirgu, dēj vien-
reizējā pavalstniecības nodokļa 50 zelta
franku piedzīšanas.

2) Salonajas pagastā diīv. Jakimam
Qo kinam piederošu govi, dēļ vienreizējā
pavalstniecības nodokļa 30 zelta franku
piedzīšanas.

3) Salonajas pag. dzīv. Iljam Gsrkinam
piederošu govi, dēļ vienreizējā pavalst-
niecības nodokļa 20 zelta franku pie-
dzīšsnas. i* 4804 , 4807. un 48G8./22.

Grīvā, 13. februārī 1923. g.
llnkstes apr. pr. pal. I. iec (paraksts)

flpitsi ceļo ieženlerīs llieli,
m. Ludzas ielā Ks 6, izdos 27. februāri
1923. g., pīkst. 10 no rīta,

rakstiskā un mutiskā

sacensībā:
1) 24,15 ratr. gara koka tilta pārbūvi

par Sarjankas upi, pie Krās nopelēs
muižas. Iemaksājama drošības nauda
Ls 160.

2) 18,90 mtr gara koka tilta būvi par
Istras upi, pie S*redeļo sādžas. Drošr-
bas nauda Ls 100.

3) 27 mtr. gara koks tilta būvi pār
Rēzeknes upi, pie R-zenmuižas pagasta
nama. Drošības nauda Ls 160.

Pēctorgi notiks 2. martā »23. gadā,
turpat. 2

Mangaļu krāj aizdevu sabiļj
pilno biedru sapulce

23. febr., puikst. 2 kāsts telpās, te
nesanāktu statūtos noteiktais tie
skaits, tad otra pilntiesīgasapulce

25pulkst. 2.
Dienas kārtība:

1) Sapulces vadoņa vēlēs n?.
2) )6.'2.'g. pārskats, revidenta a

doties ziņojumi.
3) 1923. g budžets.
4) Statūtu pārreģistrēšana.
5) Aizņemams un procentu no»
6) Aizdevumu veidi un telūros.
7 i Vēlēšanas. M

Ar šo tiek darīts zināms vispārībai,
ka 3. marta i. g. pulkst. 10 no rīta,

Mm apr. valsts zēni Impekdli
iznomās

vairiksolišanā
uz vienu gadu Viļakas muižas augļu
dārzu, Viļakas pagasta, platība 22 ha
ar 1400 augļu kokiem.

Vairāksolīšana sāksies no 81 .000 rbļ.
Personām, kuras grib piedalīties vairāk-
solīšanā, jāiemaksā drošības nauda
50°/» no piedāvātās sumas, drošības
aauda pie solīšanas attiecīgi papildināma
samērā ar nosolīto samu.

Vairāksolīšana notiks, kā mutiski, tā
arī ar aitklitām vēstulēm. Aizklātas
vēstules, nomaki-ātss ar 80 saat zīmog-
nodokll, iesniedzamas Ludzas apriņķa
valsts zemju inspektoram līdz 3. martam
š. g, pulkst. 10 ri-'ā

Tuvākas _ ziņas katra dienu no pjlkst
9—3 dienā Usnledz valsts zemju inšp.
kanc'ejā, Ludzā, Kuļnevas Ielā J* 12.

Ludza:;apr. v z in«p K. S m i d t s.
Darbvedis Zvaigzne

111%anakaDiii l Ik. tiesas Bristus
S. Terpilovskis paziņo, ka 1923. g.
23. februar , pl. 10 rītā, Rīgā, Polockas
iela Nsl.dz. 8, pārdos Fridricha
Torsiera kustamo mantu, sastāvošu no
buktes skapja, ēdamgalda, sienas pulk-
steņa, krēsliem un cit., novērtētu par
13,500 rbļ

Izzināt sarakstu, novērtējumu, ka ari ap-
skatīt pārdodamo manta varēs pārdoša-
nas diena uz vietas.

Tiesu pristavs S. Terpilovskis.

Rīgas apgt.4. iec tiesas pristavs
O. Jankovskis paziņo, ka 28. febr.
1923. 8-, pulkstea 10 ritā, Rīgā, Slāvu
iela I* 1, febrīkā .Latnors" izpārdos
akc. sab. .Latnors* kustamo īpašumu,
sastāvošu no l capfaiašinas, kettenirez-
mašinas un koka kreiezāģa un 1 ciuk-
mašinas, novērtētu par 127,000 r.

Izzināt sarakstu, novērtējumu, kā ari
apskatīt pārdodamo manta varēs pār-
došanas dienā az vietas.

Rīgā, 5. februāri 1923. g.
Tiesas pristavs O Jankovskis

AMUutailiiMiiiiiilii——awa«a—«—«—?«

Krustpils virsmežniecība

pārdos torsos
22. marts 1923. gada, pulksten 1 diena,

dedzināmo malku.
Torgus noturēs K o ! u p e s pagasta nama,

Daugavpils apriņķi.

*» 2 «o S 1* *
I*? Malkas atrašanas 2 5 frj „ 5g Malkas atrašanās Kubik ļS rf j?
fg vieta 3S S^-t% vieta asis (||js

> >p j P"
Nicgales iecirkņa Kolupes iecirkņa

mežniecība mežniecība
li f 2 45 | 1 \ * 2 38
2 2 45 2 2»/2 53
3 2 45 3 Arenddes novads ļ j! . ?!
4 2 45 4/ ' 2 45
5 2 45 5 kvartāls Nš 1 31/5 69
6 2 45 6 3»/. 95
7 2 45 7 I 2 48
8 2 45 8 4 1 1 20
g Nīcgales novads, 2 45 9 ) f l/s 34

10 mežsarga Soma 2 45 10 I ... . j r 2 40
11 apgaita, 2 45 11 ^^ ^ I

8 »
kvartāls 21,

2 45 13 I
**"** * "

I I* 20
14 cil5ma **2 45 14 ( i 2*> 56
15 2 65 15 Arendofes novads 1 20
16 2 65 10. ua 14. kvartāli
17 2 65
18 2 65
19 2 65
20 1 33

Torgi notiks mutiski un rakstiski, pie kam virsmežniecība patur sev tiesība
noņemt no torgiem izsludināto malku pēc saviem ieskatiem. Torgos tiks pielaisti
un piedāvājumi atzīti no personām, kūjas iemaksās torgu komisijai lG°/e no
piedāvājamās sumas.

Tuvākas ziņas izsniedz Krustplls virsmežniecība Livanos, Nicgales V. lec.
mežniecībā, caur Nicgales staciju un Kolupes VI. iecirkņa mežniecībā caur Līksnu.

Krustpils virsmežniecība.

Attiecoties uz 1922. gada 8 jūlija .Valdības Vēstneša* 148. numura ie
spiesto slodināj. un pamatojoties uz 1920. g. 23. apriļa likuma 3, 7 un 11 pantiem,

Apbuu un odu akciju sāMtM

„Buffalo"
ar šo paziņo, ka

nozudušus augšminētās sabiedrības aKcilas
«r J*>fe 5611-5710, 64i! 6560, 7046—13210, 3801-3990. 6151-6250 un
3991 _—4010 līdzieskaitot, pavisam 6675 akcijas ir rtz'tas par nederīgām un viņu
vietā īpašniekam tiks Izdotas ļaunas akciļas ar tiem pašiem namuriem.

Latvijas universitātes saimniecības padome
izsludina uz 1 martu 1923. 3. pulksten 12 dienā, rakstisku un mutisku

KONKURENCI
bz lniiainiL fakoltates iekārtas—mēbe|y darbiem,

Pu šķina bulvāra Nr. 1.
Drošības nauda iemaksājama iepriekš konkurences 90.00T rbļ.
Konkurences noteikumi kā arī tuvāki p's'iaidroiumi dabūjami Nlkolaia

Ielā J* 36 a. istabā Ks 23. no pulk ten 11 iīdz ī3.
Prorektors saimniecība» liftos A. R a z u m s

Engures virsmežniecība
gāii otrreizējā vairāksolīšanā

26. februāri 1923. g., pulkter» 11. rītā, Engures virsmežniecības
kanciejā, Odres muižā, caur Talsiem:

I. Dedzināmo malku.
Uguņu iecirkga mežniecībā.

1) Mērsraga jūrmalā, pie Kuģenieku mājām izvesto 67'/* kub. as. bojātas jauktas
malkas divas vienības, novērtētas par 430 tM j^b ^2) Upesgrīvas jfirma'ā, Engures novadā, kv 4 un 6 — 8 kub.
asis bojātas tranšeju mainas 1. vienībā, novērtētu par , . 110

Mūrmuižas iecirkņa mežniecībā.
3) Nurmoiž*8 Lielmeža novadā, kv. 126, 52/is kub. asis jauktas

malkas divas vienībās, novērtētu par 7jq

II. Ba|ķus.
Uguņu iecirkga mežniecībā. "

4) Engures novadā, kv. _4s, 53, 56 un 60 — 137 gab. baļķi
2U07 kub. p., novērtēti par 4 r. 7S k. k. n

Nurmuļžas iecirkņa mežni čībā.
5) Mūrmuižas Līeimeža novada. Puna un Adlera apg. 380 gab,

baļķi — 6226, 5 kub. p, novērtēti ' g-f k. fc o
Šķēdes iecirkņa mežniecībā.

6) Igeoes novadā, 4-13 geb. bojāti beļļji, nover ēti par . . . 4 r. 50 k. k d
Solīšana notiks mutiski un slēgtās aploksnēs. Pircējam piemaksā drošībasnaudas lC°/o no pirkšanas sumas. «•*?»««?»
Virsmežniecība patuia sev tiesību, izsludinātās uz vairāksolīšanu un nolemtā,pārdošanai vienības mainīt un noņemt no vairāksolīšanas pēc saviem ieskatiem
Tuvākas zinas virsmežniecības kanciejā, Odres muižā, caur Talsiem un nieattiecrgiem lectrKņu mežziņiem. " *"c

Engures wirsmežnietn>a.
«āpeātā Mttaat i-pu»x<rtjfa

Uz 23. apriļa 1920. g. (.Valdības Vēstnesis* 1* 9J) un 5? "^
(.Valdības Vēstnesis* J* 93) Ukuma pamata . ^ «pi'Mm-lffflH SBiiias, nntapertai ntelegrāfaiŅta»dMUta! zem fimas

„Provodņik"vald(
Baidīta apan minēto vUMnatdļi nntamo m

(oar kurām paziņots, ka viņas pazudušas), uzradīt tās sabiedrib«« «u-
miftssu laiki, skaitot no sludināšanas dienss: y«^ u

90 akcijas, zem Nr. Nr. 4005, 61655 59 fn**,
106988/107010. 123051. 155920/25, 156045. 156222 25nS
164891. 170978/96. 171476/78. 171482/84. 171486, 95. ^

O'dījumā , ja sešu mēnešu laikā akcijas netiks uzrādītas viaas 4
par nederfaSrii ua personām, kurns paziņojušas par viņu pazašanb aJtl
Saunas akclias zem tiem pašiem ncmurtem. '"" «*»
{BB*0B^HBBBBBSSHBKH8^BBHBKBBBBS^BBBi^n"BgM^flk^
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