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Rīkojums Nr. 32

1923. g. 15. februārī
par pēcmaksu operāciju Ievešanu

Stirnienes stacijā
Lieka priekšā papildināt rīkojamā

w 109 (skaties .Valdības Vēstneša"
1922. g. 77. numurā un .Dzelzsceļu virs-
taldes rīkojumu krājumā" 1922.g. 14.nn
nirā) uzskaitīto staciju sarakstu, kuras
ievestas uzlikto pēcmaksa operācijas,
ierakstot zem kārtas numura 44 a .Siir-
aienes* stacijas nosaukumu.

Šis rīkojams stājas spēkā no 1923, g.
15. iebruara.
Dzelzsceļa galvenais direktors

K.Bļod nieks.
Ekspluatācijas direktora palīgs

A. Dukurs.
Finansu direktors Mazkalniņš.

' MUMS Iestāžu paziņojumi
Nosacīti notiesāto sarakstā Nr* 5

fckat 1922. g. 27. jūnijā .Vaid, Vēsta"
138. nsmurā)

ira Ni 389 ievietotais Luģis, Jēkabs
Mārtiņa d. dzēšams iz augšā minētā sa-
labta jo saskaņā ar Rīgas apr. 1. iec.

i miertiesneša 1923. g. 7. iebruara Iemaina
v dots rīkojums spiiedurau izpildīt

Rīgā, 1923. g. 14, februāri.
Tieslietu ministrijas departamenta

direktors Brikovskis.
Nodaļas vadītājs J. S a a 1i t s

Nosacīti notiesāt© sarakstā Nr 7
f*. 1922. g. i. augustā .Vaid. Vēsta."

168. numurā)
w\m 540 un 541 ievietotie Djačenko,gejs Antona d. un Dundur, Emīlija'Wm. dzēšami iz augšā minētā sa-
I fc7«-u-M8ka9s ar Daugavpils apr.Utt^ierliewe8a 1922. g. 12. septembra
5£ I" Jel§avas P»sētas iec. mieV-
ES-, g* ?janvaf a 'ēniama ir dotim]mi spnedamus izpildīt

ftga. 14. februārī 1923, g.
slietu ministrijas departamenta

direktors Brikovskis.
Nodaļas vadītājs J. Sasilta.

lācī ti notiesāto sarakstā Nr. 17.

^ĒoI- gl 10- feb™ra .Valdības

d,
1C v,ets» lasāms .Andrevič".

^;.
^3. g.15.lebrijarl<

*tB niaļstrijaa departamenta
direktors Brikovskis.

Nodaļas vadītājs J. S a a 111 s.

Naudas apstākļi
pirmos neatkarības gados.

Par dažādam naudas zrmem mūsu pirmos neatkarības
gados pasniedz .Ekonomista" 3. numurā kredita de-
partamenta direktors Karkliņš pārskatu, kujš šaī
numurā sniedzas tikai līdz lielnieku laikmetam.

Šo pārskatu pasniegsim ari mūsu lasītājiem.

Pirms mūsu valsts dibināšanas kā
likumīgais maksājamais līdzeklis Latvijā
bija vācu nauda: vāca markas un Ost-
bankas kases zīmes. Vācu okupācijas
vara bija centusies izspiest no apgrozības
krievu naudu, lai tas vietu ieņemta vācu
naudas zīmes. Protams, katras valsts
vara, sevišķi ja ta ķērusies pie papīr-
naudas izlaidumiem izdevuma segšanai,
cenšas padarīt plašāka šīs naadas ap-
grozības lauka. Un viens no līdzekļiem
apgrozības lauka paplašināšanai ir svešas
naudas izsludināšana par nederīgu mak-
sājumiem, lai tās vietu ieņemta pašu
nauda.

Kurzemē, kur okupācijas vara pastā-
vēja ilgāku laiku, iedzīvotāji jau bija
pieradaši pie ienācēja n?udas zīmēm, lai
gaa viens otrs vēl glabāja ari .cara"
naudu. Tāpat Rīgā galvena!s maksā-
jamais līdzeklis bija vāca naudas zīmes
nn tiem, kam bija Krievijas nauda, va-
jadzēja apmeklēt .melno biržu" Smilša
ielā, lai kjūtu pie vajadzīgās vācu naudas.
Smilšu ielā parasti pulcējās daudz žīda-
mainītāju, kas apturēja gspmgājejus ar
saviem piedāvājumiem. Tieši uz ielas
mainīšana nenotika. Ti-r staigāja apbru-
ņots vācu zaldat?, kam bija uzdots sekot,
lai mainīšana nenotiktu. Bet mainītājs
ar Krievijas naudas zīmju īpašnieku uz
ielas tikai vienojās par karsa. Pati naadas
mainīšanas operācija notika «Biržas ka-
fejnīcā* vai nama koridoros. Mainītāji
sevišķi cienīja tumšos koridorus, kur
bieži vien izdevās iedot lētticīgiem lau-
ciniekiem vai nu mazāk, vai viltotas
zīmes.

Vidzemē vāca nauda neieņēma re-
dzama vietu. Tur kā galvenais maksāja-
mais līdzeklis joprojām bija Krievijas
.cara" nauda. Laucinieku ticībai _ az
.cara" naudu ļoti veikli bija piemēro-
jušies žīdi, kas Sibprat pārdeva Rīga
pirktās preces par .cera" rabļiem, pro-
tams, pēc sev izdevīga kursa. Laucicieki
neticēja vācu Bandas pastāvēšanai un
gaidīja laikus, kad .cara" naudai bns
agrākā vērtība.

Taatas Padome, proklamējot vakti
1918 gada 18. novembri, nepiegriež
vērība zemē valdošiem naadas apstākļiem.
Partija pārstāvji savās runas gan aiz-
rāda uz pārtikas jautājamu, rnna pai
cittautiešu tiesībām, 8_ stunda darba
dienu, bet naudas jaetajums paliek ne-
aizkārts. Tāpat psgaidu valdības pro-
gramā neko nemin par naudas apstākļu
nokārtošanu. Ministra prezidents K u -
manis savā programas rnna saka: ,rj
nan.su lietās valdība spers soļus kredrt
iestāžu nodrošināšanai. Vakts vajadzī-
bām jāatrod līdzekļi arēja aizņēmuma
ceļā Bez tam izstrādā likumprojektu
par pirmo iekšējo valsts aizņemama,

par Ienākumu nodokli un par vienreizēja
nodokli no tirdzniecības, rūpniecības nn
pārēja veida ienākumiem." Redzams,
ka naudas jautājumu neuzskatīja par
svarīgu vai neminēja to tāpēc, ka nebija
atrasts šī jautājuma atrisinājums.

Finansu ministrija, kā redzams bo 5%
aizņēmuma projekta, turējās pie Krievijas
rubļiem. Liksmprojektā bija noteikts,
ka aizņēmuma obligācijas izlaižamas
Krievijas rubļos, nenosakot kādos. Ap-
grozībā bija .cara", .domes" an .Ke-
renska" Krievijas naudas zīmes, katrai
cita faktiska vērtība. Tā tad faktiski
bija _ dažādi Krievijas rubļi apgrozībā, bet
agrāko zelta un tiem līdzīgā vērlība ne-
bija. Finansu ministrija, līdzīgi Vidzemes
zemniekiem, palika uzticīga Krievijas
rubļiem, lai gan Krievijā valdīja lielinieki
un nodarbināja papīrnaudas spiestuvi pa
stiprinātā kārtā. Zem Krievijas rubļiem
finansu ministrija saprata .cara" labļas,
kurus tāpat kā .domes" naudu us .ke-
renkas" iespieda lielinieki Krievijā ne
skaitāmā vairumā. .Cara" rubļa faktiskā
vērtība biržā bija vairs tikai x/so daļa no
ta nominālvērtības un joprojām pastāvīgi
krita. Šveices biržā 1918. gada novemrra
beigās par vienu Krievijas rubli maksāja
80 santīmus.

Sakarā ar likumprojektu par valsts aiz-
ņēmumu, Krievijas rublis pirmo reizi
izsauca dzīvas debates Tautas Padomē.
No finsnsu komisijas kā referents uzstā-
jās A. Klive: .Apspriede (komisijā) par
Latvijas neatkarības īsa termiņa 5% aiz-
ņēmumu 1918. g bija ļoti dzīva. Vāļā-
tas jaiitājurrs sarežģīts." Padomes sēdē
uzstāda jautsjumaa .kā atrisināts valūtas
jaatājums? Kādēļ aizņēmumu domāts
realizēt Krievijas rubļos ?*) Esot pare-
dzēta latviešu valūta, varbūt franki,
orti ?" — Referenta paskaidroja: .Lai
nenovilcināta laika līdz savas Latvijas
valūtas 17došanai, kura ir saistīta
ar techniskiem grūtumiem, nolemts
izdot šo aizņēmumu Krievijas rubļos, jo
Krievijas nj-uda ir valsts nauda, kamēr
Austrumu naudu izlaidusi banka. Ta bus

izdevīgāka arī tiem, kas atgriezās no
Krievijas. Aizņēmumu realizēšanas laikā
kurss tās pastāvīgs, arī Krievijas naudas
kurss ārzemēs būs vienāds. Aizņēmumu
izsludinot piezīmes, katostmaksās 1934.g.,
tagadējā latviešu valūtā".**) Likumpro-
jekta otro pantu, kur iet runa par Krie-
vijas rubļiem, pieņēma bez ierunām. Ta
tad referenta savādais paskaidrojums
Tautas Padomi apmierināja. Ja pieņemam,
ka Tautas Padome atspoguļoja sabiedrības
vairuma domas un pret projektu ierunu
nebija, jānāk pie slēdziena, ka Krievijas
rubļiem ticēja, bija pārliecība, ka Krie-
vijas rubļa .kuissbus pastāvīgs", .ārzemēs
vienāds". Ostnaudai, pēc referenta do-
mām, neticēja tāpēc, ka to izlaidusi
banka, kamēr Krievijas nauda esot valsts
nauda.

*) Likumprojekta 2. pants: „Si aizņēmuma
oblīgRdjas izlaiž 25, 5\ ICO. KO, 1000, 5000 un
10 000 Krievijas rablu lielumā . . .

**) Tautas Padomes stenogramvs 1. sējums
54. lapp. Satv. Sap. izd. 1920. g.

Pie šādiem maldīgiem slēdzieniem bija
nākusi Tautas Padomes finansa komisija.
Viņa nebija iedziļinājasies sarežģītos vā-
ļātas jautājumos. Naudas zīmes, kuram
ilgāka laiku bijusi vērtība, līdzīga zelta
naudai, nezaudē uzticību tautas masas
acis, kad tās vērtība sāk siīdēt uz feju,
sakarā ar inflāciju, kad pārtraukta ap-
maiņa zeltā. Iedzīvotāji tā pieraduši, ka
pirmā laikā pārdod labību par zemāku
cenu, t i. saņem papīrnaudu, kārai nav
tās vērtības zeltā, kādu maksā labība,
lai gan papīrrubļos suma iznāktu
lielāka. Ja bijusi stipra valsts Krie-
vija, kas izlaidusi naudu, kurai bija ilgu
laiku pilna vērtība, tad jādomā, sprieda
iedzīvotājs, ta būs vērtīga turpmāk. To
izlaidusi valstsbanka, uz kredītbiļetēm
stāv iespiests, ka pret tām izsniedz zelta
nanda a. t t. Krievija esot bagāta liel-
valsts, gan tur viss nokārtošoties un cara
naudai būs atkal agrākā vērtība, kamēr
ostrubli izlaidusi kāda privāta vācu banka,
kas var bankrotēt, vāci aizies un šai
naudai sebūs vērtības. Tā sprieda lau-
cinieki. Līdzīgi tam domāja arī Taatas
Padomes finansu komisija Jau toreiz
radās arī doma par latviešu naudu un
Taatas Padomes sēdē kāda balss kautrīgi
iejaatajās par franku. Bet noteiktu priekš-
likumu šinī jautājumā nebija. Valdija
uzskats, ka bez zelta rezervēm sava nauda
neiespējama.

1918. gada beigās mūsu zeme atradās
daudz sliktākos naudas apgrozības ap-
stākļos, nekā simts gadus atpakaļ, kad
pars kvieša maksāja 2 rbļ. 30 kap. Su-
draba naudā vai 8 rbļ. 79 kap. papīr-
naudā. 1918

^
gada beigās mūsu zemē

bija apgrozībā ost rubļi un markas, vācu
markas, krievu cara nauda, domes nauda,
kerenkas un bez tam Liepājas un Jel-
gavas pilsētas nauda. Vācu nauda ieplūda
no Vācijas sakarā ar vācu okupācijas
karaspēka uzturēšanu un mūsu zemes
vērtība izvešana uz Vāciju Krievu nau-
das zīmes pa daļai bija uzglabājušās no
krievu valdīšanas laika, pa dsļai ieplūda
no padomju Krievijas līdz ar bēgļiem.
Zelta un sudraba naudas bija maz un to,
kas pēc vācu piespiedu vākšanas bija
palikusi, slēpa. Apgrozībā zelta un
sudraba nauda nerādījās. Liepājas pil-
sētas naudu (pilsētas parāda zīmes) bija
izlaidusi Liepājas pilsētas valde, sākot ar
1915. gadu, sākumā — vācu uzliktās
kontribūcijas samaksai, vēlāk — tekošo
izdevuma segšanai. Šo zīmju līdz 1918.
gada 18. novembrim bija izlaists ap-
grozībā par 1.786.066 rbļ. 53 kap. seko-
šas vērtībās: 1, 3, 5, 10, 20, 25 un 50
kap. un 1, 2, 3, 5 un 10 rbl. Tādā pat
kārta bija izlaidusi naudas zīmes Jelgavas
pilsētas valde, no ktrām 1918. gada
beigās atradās apgrozībā par 595.187
rbļ. 50 kap. kapeikās, rubļos, feniņos ua
markās. Pilsētu naudu pieņēma maksā-
jumos līdzīgi vācu un ost naudai zināmā
apgabalā.

1918. gada 11. decembrī finansu mi-
nistrsizdeva rīkojumu, ka .pie parak-
stīšanas uz 5°/o neatkarības aizņēmuma
pieņems cara, ost un domes nsudas,
ievērojot šāda kursu : 1 cara rublis = 80
kap, ost naudā = 1 rfel. 25 kap. domes
nauda".*) Kerenska naudu (20 un 40
rbļ. gab.) nepieņēma. Šis rīkojums
uzskatams ka pirmsis pēc mūsu
valsts nodibināšanās, ar ko mēģi-
nāja regulēt naudas apgrozības lie-
ta. Vāca okupācijas vara atzina par vie-
nīgo likamīgo maksājamo līdzekli vāca
naudu. Faktiski kā maksājamais līdzeklis
bija kā vācu, tā krievu nauda. Mūsu
finansa ministrija ar augšminēto rīkojumu
atzina par galveno maksājamo līdzekli
cara rubli un blakus tam arī ost un
domes naudu. Lai gan rīkojums attiecās
vienīgi uz maksājumiem pie parakstīšanās

*) Pagaidu valdības likumu un rik. krājums.
1919. g. 27.
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uz valsts aizņēmuma obligācijām, tomēr
šo kursu ievēroja arī pie citiem maksā-
jamiem valstij. Pi ivatos darījumos gan
šo kursu neievēroja, bet arvienu jo vairāk
sāka atzīt arī kris'.u naudu, visvairāk
cara kredītbiļete:-. Firmas, kas iepirka
preces ārzemes, kur prasīja vācu naudu,
gaa mēģināja izvairīties no krievu naadas,
jo pēdējās realizēšana radīja neērtības,
bet drīz vien kursa svārstības un citi
apstākļi šo pretestību mazināja. Finansu
ministrija bija atzinusi cara naudu kā
galveno maksājamo līdzekli. No austrn-
miem tuvojās lielinieki. Tas spieda tirgo-
tājus apgādāties ar cara kredītbiļetēm
un tuvināja cara naudas kursu ostnaudai.
Decembra beigās veikalos sāka pieņemt
cara rubli jkteīgi osirublira, lai gan
ārzemēs pastāvēja diezgan liela starpība. *)
No iedzīvotāju puses arvieau i>iežāki
pacēlās balsis pret vācu naudu. Bēgļi,
kas atgriezās no Krievijas ar cara naudu,
prasīja, lai valdība piespiež tirgotājus
pieņemt cara rubli līdzīgi ostrublim.
Sakarā ar šādu stāvokli valdība 28. de-
cembrī izdeva īlkojnmu, ka .pie visām
makšā?anārn, izņemot dzelzsceļus, pie-
ņemamas krievu cara, austrumu (ost)
un domes naudas (izņemot Kerenska
naudu 20 un 40 rbļ. gab.), aprēķinot:
1 cara rubli par 100 kap. austruma (ost)
un psr 1 rbl. 15 kap. domes naudā."
Uz dzelzsceļiem šo rīkojumu neattieci-
nāja, jo tos vācu okupācijas vara vēl
nebija ^nodevusi pagaidu valdības rīcībā.
Savāds liekas šis rīkojums, kas atzīst
par likumīgu maksāšanas līdzekli trejā-
das svešu valstu naudas zīmes un noteic
tam piespiedu kursu attiecībā vienai pret
otru. Šāds rīkojums būtu bijis piemē-
rojams attiecībā uz maksājumiem vaktij
an vaistskases izmaksām, bet privātai
dzīvei šis rīkojums varēja noderēt tikai
tik ilgi, kamēr faktiskais kurss saskanēja
ar oficiālo. Valsts maksājumiem tāds
rīkojams bija nepieciešams, jo pastāvēja
dažādi kursi. Pie parakstīšanās uz valsts
aizņēmuma obligācijām 1 cara rublis
līdzinājās 80 kap. ost. bet par obligāto-
riskās nodevās nodoto labību valdība
maksāja cara rubļos vai ost naudā, pie-
līdzinot vienu cara rabli vienam ost
rublim. **) Privātai dzīvei varēja noderēt
vienīgi privātās biržas kursi. Kamēr
mums nebija savas naudas, valdība ne-
varēja vest aktivu valūtas politika. Viņai
bija jārūpējas tikai par to, lai darbotos
atklātā birža, kas ikdienas publicētu
pareizus kursus publikas zināšanai. Ja
valdība pielaida mūsu zemē kā likumīgu
maksājamo līdzekli krieva ua vācu papīr-
naudu, tad temēr viņas spēkos nestāvēja
šo nasdas zīmjn kursa attiecību regulē-
šana. Kursus noteica Krievijas un Vā-
cijas saimnieciskie un politiskie apstākļi,
šo valstu stāvoklis pasaules saimniecībā.
Mūsu zemē šie kursi varēja svārstīties
vienai vai otrai valūtai par labu sakarā ar
to, kādu iespaidu uz šim naudas zīmēm
apgrozībā atstāja vietējie apstākļi. Iedzī-
votājiem bija nepieciešami zināt šoskar-
sus, lai viņus nekreptn, jo neziņas dēļ
gandrīz katrā veikalā pastāvēja savi kursi,
vērtēja šīs naudas zīmes dažādi, kas
izsauca pircējos nemieru.

Sakarā ar vāca okupācijas karaspēka
izvākšanos un draudošam briesmām no
austrumiem bija novērojama naudas ka-
pitālu un vērtību aizplūšana uz ārzemēm.
Finansu ministrs, atceļot visus okupācijas
varas izdotos rīkojumus, kss ierobežoja
vai pavisam noliedza kredītiestāžu dar-
bība, tūlīt arī noteica Rīgas kredītiestā-
dēm, ka katram _nogaidītajam var izmak-
sāt ne vairāk ka 200 rbļ. nedēļā. Lie-
lākas noguldījumu sumas vatēja izdot
tikai izņēmuma gadījumos an ar finansa
ministra atļauju. Arī tirdzniecības an
rūpniecības ministrs izdeva rīkojumu,
ka aizliegta preču izvešana bez sevišķas
valdības atļaujas, kamēr preču ievešana
atstāja brīvu.

Lieliniekiem
^

ieuākot Rīgā. pagaidu
valdība pārcēlās uz Liepāju. Tā faktiski
mūsu zemē bija trīs varas: mūsu pagaidu
valdība, okupācijas vara un lielinieki.
Latvijas dienviddaļā palika spēkā pagaidu
valdības rīkojumi, bet Rīgā un ziemeļu
austrumos lielinieki ieveda savu kartību
Pēdējie pielīdzināja visas naudas vienai
vērtībai: 1 ost rbl. = 1 cara rbl. = 1 do-
mes rbl. = 1 Kerenska rbl. 0.st, cara
aa pa daļai domes nauda no oficiālās
apgrozības izzuda. Kā galvenais apgro
ribas līdzeklis figarēja Kereoska 20 ua
40 rbļ. gabali, bieži vien veselās loksnes.

*) Decembra beigās 5veices _ biržā 100 cara
tubļu maksāja 70 frankus; 200 vācu markas resp.
100 ost rbļ. maksāja U7 frankus.

**) Sk. „Vald. Vēstn." 1918 g. 14- dec, * ft 1.

|

Zemnieki un tirgotāji no .kereckam

vairījās, kanur p*r cara naudu bija
ar miera pārdot visu. Lielinieki be
toja visādus spaidus, pat draudēja ar
nāves sodu, bet kāri uz cara un ost
naudu neizskauda. Paši lieliniekinetieši
atzina sava nespēku un prasīja no
Maskavas tikai cara naada un pat ār-
zemes valūtu (laikam aģitācijai). Maskava
nespēja vai negribēja dot vajadzīgo
vairumu. Visas tās sumas cara nauda,
kas izgāja no lielinieku .tautas bankas",
nozuda iedzīvotāju kabatās. Sāka pie°
draudēt ar bargu sodu par šīs vērtīgākas
naudas glabāšanu, bet velti. Šīs naudas
zīmes atpakaļ nenāca. Saka nozust pat
sīkās kredītbiļetes un bieži vien nebija
iespēja samainīt kereukas. Gaa sakara
ar sīko naudas zīmju trakumu, gan aiz
vispārēja naudas līdzekļu trūkuma Rīgas
strādnieku padome nolēma izlaist strād-
nieka nauda l, 3 un 5rbļ. gabalos, sakot
ar 1919. g. 8, aprili. Mēneša laika (līdz
8. maijam) šādu zīmju izlaists apgrozībā
par 4.23Ļl 40 rbļ. Šī nauda turējās
vienādā vērtība ar kerenkām.

Latvijas dienviddaļā 28. decembri no-
teiktais naudas kurss palika spēka līdz
1919. g. 5. februārim, kad publicēļa

4. februāra rīkojumu, ka .visos maksā-
jumos nauda ņemama pretī bez kādam
ierunām pēc šāda kursa: 1 cara rublis == 1
austruma rublim = 2 vāca markām,
domes naudas (250 r. un 1000 r. gabali)
obligatoriskais kurss tiek atcelts". Tātad
kā likumīgais maksājamais līdzeklis pēc
valdības noteiktā karsa palika cara an
aastramu nauda, kā ari Liepājas un Jel-
gavas naudas (.parāda*) zīmes.

1918.g.beigāsanl919 g.sākumāvaldība
devusiLiepājas nn Jelgavas pilsētai atļaujas
turpināt okupācijas laikā iesākto bocu(pil-
sētas naudaszīmju) izlaišanu. Liepājai do-
tas sekošas atļaujas: 1918.gada decembri
(finansu ssinistra telegrama Liepājas pil-
sētas pagaida padomei) par 200 000 rbļ;
1919. gada 24. februārī ar sevišķu pa-
gaida valdības _ rīkojumu — 900.U00 rbj.
an 11. maita ar finansu ministrijas
rakstu Liepāļas pilsētas valdei —
10000 rbļ. sīkas 5 un 10 kap. zīmes
24. jebruara rīkojamā, ar kuru Liepājas
pilsētai atļāva izlaist bonas par
900.000 rbļ., bija noteikts, ka no šīs
sumas 300.000 rbļ. izlietojami bezdarba
strādnieka pabalstam un sabiedriskiem
darbiem, bet 300.000 rbj. noguldami uz
atmaksu valstskasē valsts aizsardzības
vajadzībām, Tā Liepājas pilsētai māsa
valdība bija devusi atļauja izlaist savas
naadas zīmes kopā par 1.110.000 rbļ.,
pie kam dsļa no izlaiduma bij jāidieto
valdības noteiktsra mērķim. Vēiāk
(28. martā) valdība noteica, ka Liepājas
nauda pieņemama visos maksājumos
Liepāja, Grobiņas un Aizputes apriņķos
līdzīga vērtība ar Latvijas vai austrema
(ost) naada. Pirms tam šāds noteikums
nepastāvēja.

Arī Jelgavas pilsēta dabūjusi no pa-
gaidu valdības atļauja turpināt bona
izlaišaaa. 19!9. gada 14. apriiī ar
ministra kabineta lēmumu atļauts izlaist
bonas par 300,000 rbļ,, bet pilsētas
valde izlaidasi par 512.434 rbļ. Pa-
gaida valdības 14. aprija rīkojums
noteica, ka Jelgavas pilsētas nauda pie-
ņemama visos maksājumos Jelgavā,
Dobeles un Takama apriņķos līdzīgā
vērtība ar Latvijas vai austrumu (ost)
naada.

Sakarā ar lielinieka aģitācija un cara
naudas ievešana šim nolūkam no
padomju Krievijas

^
finansu ministrs

pagaidu valdības vārdā izdeva rīkojumu,
ka .Aizliegts ievest Latvijā Krievijas
naudu vairāk par 3000 rbļ. Lielāku
sama ievešanai nepieciešama valdības
atļauja, pēc kuras jāgriežas finansu mi-
nistrija, bet ārzemēs — pie Latvijas
valdības pārstāvjiem. Bez atļaujas ievestās
naudas sumas konfiscēs".

Latvija un citas valstis.
Valsts Prezidents un ārlietu ministrs

nosūtījuši apsveikuma telegramas Lie-
tavas valdībai sakarā ar Lietavas pastā-
vēšanas gada svētkiem š. g. 16. februāri.

LTA.
Starptautisko ce|u kongress.

Rīga, 15. februārī. Spānijas sūtnis
paziņo, ka no š, g. 7. līdz 13. maijam
Seviļā Botarēs 4. starptautisko ceļu
kongresa, uz kuru Spānijas valdība uz-
aicina Latvija sūtīt savas delegatas.

Šo kongresa sarīko az ceļu kongresa

LSroSkās savienības lēmuma pamata,
1 viņa peramā iet'lpst dažādi ar cejn

BrilS Ltfrēšana, fci arī .viņu eksplo-
ataciju an satiksmi saistīti jautajarm

^
rmmii I »-,i.-vfi?*??IN

Jaunās valstis.
uetava,

Lietavas neatkarības gadasvētki.

Šodien Lietava svin savas neatkarības
pasludināšanas piektos gadasvētkus.

^Par Lietavas neatkarības pasludināšana
uzskata vāca okupācijas laikā 1918 g.
16. febrearī no Lietavas padomes (Ta-

ivfaas) pieņemto aktu.
Leiša tauta svin šo dienu par piemiņa

pirmo reizi pēc gadasimteņiem atskanē-
jušam Lietavas brīvības vārdam.

(Lietavas preses birojs.)

Klaipēdā.
Visa Klaipēdas apgabala teritorija

sadalīta 3 rajonos, no kariem
kārtības aziurēšaaai viena uzturēsies
angļa karaspēks, .otra — franču,
trešā — vietējā leišu milicija. Nemier-
nieku armija izformeta, bet dienesta pa-
liek tikai milicija 1500 vīra skaita._ Mili-
cija sastāda pa lielākai daļai bijašas ne-
miernieka armijas karavīri. Jauns kon-
flikts izceļas ap franča karaspēka pavēl-
nieka persona. Sabiedroto komisijasinī
amatā iecēlusi Petisnē, bet Klaipēdas
apgabala valdība pret viņa ceļ iebilda-
mus, pieprasīdama Petisne atsaukšana
no Klaipēdas, jo tas ar savu rīcība sava
laikā esot izsaucis sacelšanos. Sakara
ar šo konflikta nemiernieka direktorija
atsakās nolikt savas pilnvaras. Tomēr
paredzama vienošanās.

(Lietavas preses birojs.)

Polija.

Balsošana seimā par budžetu.
Poļu seimā pie balsošanas par pagaida

budžeta balsis sadalījās gandrīz tāpat, kā
pie nesenās balsošanas par uzticība val-
dībai.

Par budžeta pieņemšana balsoja: Pjasts,
radikālie zemnieki, nacionālā strādnieka
partija an sociālisti, bet no nacionālām
minoritātēm — vāci, baltkrievi an ateai-
nieli.

Pret budžetu balsoja nacionālie demo-
krāti, ka atī citas labis partijas aa liek
vairākums žīda, kuri atronas pastāvīgā
opozīcijā pret Sikorska kabineta.

Daļa no žīdiem atturējās no balso-
šanas.

Sikorska kabineta pozīciju uzskata par
droša.

Vakardien pagaida budžetu (par 1923.
gada pirmo ceturksni) skatīja caari senāts.

(Poļu preses birojs.)

Polija ieņem neitrālo Joslu.
No Varšavas saņemta ziņa, ka vakar-

dien, 15. febsaari, saskaņā ar tautu sa-
vienības padomes lēmumu poļu valdība
nesālījusi civilas iestādes un maitas ap-
sardzība az to neitrālās joslas daļu, kura
atzīta Polijai, lai tar ievesta poļu admi-
nistrācija. (Poļu preses birojs)

Ārzemes.
Tuvie austrumi.

B o r d o ,' 14. februāri. (Radio.)
Diplomātiskas saranas starp sabiedrotiem
un Angorapar kara flota tiesībām iebraukt
Tarcijas ūdeņos turpinās. Ismetspašā
Konstantinopolē vēl nav ieradies. Vairāki
Konstantinopoles turka laikraksti izsaka
nozelošaau pai to, ka miers Lozanā ne-tika parakstīts. Iespaidīgais laikraksts.Tanin" prasa miera sarunu tūlītēju at-jaunošana.

Londonā, 15. febraarī. Laikrakstiz 30 no taviem aastramiem, ka turka
virspavēlniecība enerģiski gatavojas azvarbūtējo kara atjaunošanu un koncentrēlielas karaspēka masas Traķijā.

L i f i I d s , 15. februāri. (Radio.).Times" tuvo austruma miera problēmāmveltīta ievada uzsver, ka pēdējās parla-menta debatēs Kersons un Bonars-Louno jauna apliecinājušiSsmetani paša Ang-hjss valdības gatavību parakstīt jau ritmiera līguma, par kura gandrīz izdevāspanākt vienošanos Lozanas konferencēAnglijas pretīnakšanā Turcijai esot tikliela, ka plašas ua iespaidīgās aprindās

to nzskatot pat par ngrm^N
stame. Ja Angora nepieņem.' *ldāvātos noteikumus , fcarnē!ft?,>i|
izvēleiespējams, ka vēiāk īhl '4lamenta ņems Turcijai uekhSNziens. Laikraksts tālāk izsaka!?^nevarot atstāt Jaunāku iesnairi N
diplomātu izturēšanos, kā SVHpolitiķu paziņojums, ka AneiS" *«jaunu karu; Angora no ta vl,^pailieclbu, itka nekādas provoMTurcijas puses nevarētu piesn&l
ķettics pie ieročiem. F,csl Aw

Notikumi okupetg vttiu
Berlinē,_ 15. febrearī JGelzenkuchena noticis jauns' i JulPūlis uzmācies kādam franču vi li f

ku rs ar tramvaju gribējis brauku?chums; aizstāvēdamies virsniek irevolveri un draudējis šaut bet kgusies vācu policija, pēc kam i!?
nodevis tai sava ieroci un \m*Tdzlbu. Neskatoties uz policistu p£attaret saniknoto pali no varas da 3
iranča virsnieks dabūjis vairāk jjtl
un viegli ievainots. Policijas nJJ
viņam ievainojumi pārsieti. p';
ēkas priekša salasījies liels ļaužu pi

Berlinē, 15. februārī. <m
Franči un bejģieši okupētos mlC
nodibinājaši licenču birojos, kL
10% Helu nodokli izdod atļaujas iimpniecības_ ražojamus uz neokipļ
Vācija. Vāca laikraksti ziņo, kali!
birojiem neesot darba, jo vācu ropai
tos boikotējot.
Berlinē, 14. februārī. (Volfs.)H

vāca preses ziņām stāvoklisEsenē, tafe
ar_ viesnīcnieka an tirgotāju liegšu:
pārdot jebkādas preces okupantiem^
mēr vairāk paasinās. Ģenerālis Farnjt
vakar paziņojis pilsētas birgermeistaiat
ka viesnīcas, restorāni un veikali, \ķ
īpašnieki atteiksies apkalpot ta"»
un beļģiešus, tiks_ slēgti. ,K»
iiof* viesnīcai, kurā atrodas sabiedis
inžesierkomisija, pārtraukta elektriski
strāvas piegādāšana, pec kam kanči I
draudējusi pārgriest elektriskās stādi
vadās an atstāt visu piķēta tumsai
līdz pīkst. 6 viesnīca nebūšot atkali
gaismota. FraRČs un beļģieša mi
komisijas locekļiem sācies strādāt m
sveču gaismas,

Berlinē, 15. februārī. No Ķelnes $
ka Juenkeraeta stacijā franču posi*
nošāvis kāda vāca dze'zsceļnieku, u

mēģinājis pāriet dzelzsceļa sliedes, Gļ
zenkirchenā sakarā ar beidzamiem m
dentiem iedzīvotājos vēl_ vienmēr v*
liels uztraukums. Botropa izcēlies itt
visās og[raktuvēs sskarā ar kādas ļ
raktuves' ieņemšanu no belģiešu «i
spēka. %

Berlinē, 14 februārī. Vācu laW
ziņo, ka Esenes birģermeistars fc*
apcietināts sakarā ar elektriskas m
nepiegādāšanu .Kafserhoi" viesnic '
sabiedroto inženlerkomisiļas nw «»
Pilsētā draudot izcelties vispārējs s re^
Sakarā ar tirgotāju liegšanos F,
frančiem jebkādas preces, «"Pļjļļ
darot rekvizīcijas.

Vācija un Francija. ļ

Berlinē, 15. februārī. OfidiM
bildē az Francijas protestu pret j
tautisko ātrvilcienu strīpošanu »i
stiem Vācijas valdība ««^'JJI
trūkums RBras okupācijas «l™L }
nīgais iemesls, kas P^fJ^Jšaurināt dzelzsceļa satiksmi ««

^ļžās.
Vācijas valstsbanka J

pārveduse uz Londonu 461 ffllKL;
marka devizēs, lai izp irktu j » „
sniegtās parādu zīmes, kūjas u

^Šveice.

Papīrnaudas felsfcJums V^
februāra pirmā nedēļāp ieatfdzis P

^.^
miljardtem marku an kopa»»" hņ
2253 miljardus.

Par Anglijas i^fiš*»*
Berlinē, 14. f ebruāri.

^par pēdējām debatēm <ingi u
^v

vācu prese ar gandarījami«
^visi ranātāji izteikušies prej ļ0ņ

pacija, bet no otras puses v
^ *

jama vilšanās, ka angļi ne »
^

m
neatbalsta vāca tiesiskos ?? yH
argumentus. ,Vorwārts' au^ , J
aara-Loa rana visā visuma u

^
n

protami liecību par W°p-
^spēju sapratīgi nokārtot



konfliktus. .Deutsche Allgemetne Zei-
ļUng" raksta, ka Anglija nosodot franču

laupīšanai", bet nedarot neka, Iai _tas
aizkavētu; psšiaik Anglija nogaida tālāko
jiotīkumu attīstību. LTA.

KteUēdas jautājums.
Parizē, 15. februāri. Havass ziņo.

ka sabiedroto sūtņu konference ir formē-
just Lietavas valdību par savu nodomu
piešķirt Klaipēdu Lietavas, ja pēdējā ap-
ņemas parakstīt zinaaius noteikumus par
Klaipēdas tranzīta, kas nodrošinātu
Polijas un citu Austrumeiropas valstis
intereses. LTA.

Notikumi Vicijā.
BerlinE, 14. februārī. (Volfj.) SāKot

ar 15, februāri Vācijas valsts banka pa-
zemina zelta cenu hz 5000 psplfa
markām par zelta marku. LTA.

Tautu ssviensba

Londonā, 15 februau. Lords Bslfuis
nodomājis atteikties no Anglija3 delegāta
pienākumiera tauta savienības padomē,
tādēļ, ka nav vaits valdības loceklis
Leons Buržuā, ka dzird, atteiksies no
Francijas senāta priekšsēdētāja smat?,
lai varētu pilnīgi nodoties savam dsr>am
'tautu savienībā.' LTA.

Francijis un Aiigžljas attiecības.
Parīzē, 14. februāri , Francijas sa-

biedrisko darbu m inistrs Lttrokērs kopa
Bģeiierali Peijo, okupēto apgabalu trans-
porta direktora un vairākiem lietpratējiem
izbrauc us Londonu vest sarunas par
«āras egļu tranzītu caur angļu okupācijas
J*"' LTA.

Angfis liberāļu apvfenošsnSs.
Londonā, 15, iebraarī. (Reiters.)

*a:;ar apakšnama s?dē neatkarīgie lsbe-
īž ii M nacionalliberali (Loīd-Džordza
|«pa) u-stājās noteikti vietotā frontē,
*? politiskas aprindās uzskata par ļoti
jļņuļ faktu. Debatēs par ķēniņam

?vaicājamo atbildes adresi nacional-
jKfflls F.šers iesniedza priekšlikuma
gesiaret, ka fracču-beļgiešt! «izstāšanās
Nevarot dot Eiropai ne mieru, ne

saimniecisku atjaunošana vai reparacijas.
Esot nepieciešams steidzoši radīt reālas
guaattjas pret uzbrukumiem, noslēdzot
storptaatisku garantijas iīgamu. Tauta
savienlbss padome jāuzaicinot ņemt
savās rokās reparacia problēma atrisinā-
šana; šinī norūks paJotsnei jāieceļot liet-
pratēja komisijā, kas noskaidrotu Vā-
cijas maksātspējas un lemtu par meto-
dēm, kā vislietderīgāk reparacijas iaka-
set; pie tam katrā" zhpi Amerika jāaz-
aicinot aktīvi tidjdtrboties'. Fišera priek-
iikuma noteikti pabalstīja Loid-Džordžs
aa Saimoos. LTA.

Anglijas ogles Vācijā.
Loadonā, 14 febraarl. „Temps*

pēc oficiālās angļa statistikas ziņo, ka
janvāri Anglija izvedusi «z Vācija
52!.000 toari5i_ akmeņogļu piet 147 000
tosna pagājuša gada janvārī. LTA,

3apana un vatifeans.
T o k i j ā , 15. februāri. Japānas pag*

laraents pieņēmis valsts budžetu, strīpojot
kredītus diplomātiskai priekšstāvībat pie
sv<riā krēsla. LTA,

Sapala ub Krievija.

Londosaā. 15. februārī. Pēc laikrakstu
īiņāai Japanss valdība druutnā aizsauks
s .vb kaļaipeku ko Zkmejsacha'mas, vē-
!i:dēfi:ās paātrināt taitrmiecisko sareņu
atjaunošanu ar.padomju Krievija; Japāna
baidoties, ka tālāka vecināšanās varētu
padot Sibīriju pilnīgi amerikāņi! iespaidam.__

LTA.

Māksla

Nacionālajam teātrim vakar bija div
kārt ievērojama diena: vienkārt, kāds no
skatuves darbinieku saimes visievēroja-
mākiem dalībniekiem, pirmais varoņiomu
tēlotājs — Jānis Ģermānis svinēja
savas mākslinieka darbības 10 gadu
jubileju, un, otskārt, vakar pirmo reiz
pēc vairāk gadiem izrādīja Šekspīra lielo
dziļdomīgo darbu «Hamleta", pie tam
pilnīgi jaunā inscenējumā — ar 16 ainām,
kamēr līdz šim pie mums „Ham-
lets" bija redzēts tik ar 12 ai-iām.
Hamlets ir gandrīz katra liela tēlo-
tāja mākslinieka augstākais ideāls. Katrs
tie cenšas šaī dziļajā problemātiskā rak-
sturā nogremdēties, iztaikot to pēc savas
izpraines un rādīt viņa tēlošanā savas
spējas. Tādēj ļoti saprotams, ka J. Ģer-
mānis savas goda dienas izrādē bija iz
vēlējies šo lielākā dramatiķa cēlāko,
dziļāko darba.

Parastā repertuārā .Hamleta" Izrāde
katrreiz ir kā svētku asvaņi darbdienu
gaitā. Ta ari vakarējā izrāde darīja dziļi
nopietna, svinīgas pacilātības pilnu
iespaidu.

J. Gērmaņa Hamletu var uzskatīt vis-
caur par labi uztvertu ua noteikti iata
reta. Sevišķi viņam padevās tās vietas,
kur viņš varēja pilnām izmantot savu
stipro temperamentu un savas teicamos
ba'ss līdzekļus, kā ķēniņa atmaskošanas
gadījumā an divatstes skatā ar māti.

Pārējie izrādīiāji centās katrs sava
loma ļzplldlt pa godam, kas tiem visā
visuma ar! izdevās. Lilija E r i k a kā
Ofēlija labus panākamus sasniedza ārprā-
tīb&s skatā. J. Osis kā Klaudijs,
Alise Brechman kā ķēniņene Ger-
trūde, T. V a 1 d šra i t s kā Polonijs,
K- Paegli tis kā Lsertes, J. Lejinš
kā «aktiera" priekšnieks — tie visi
pelna sevišķu atzīmēšanu par izrādes
labu izdošanos.

Izpārdotais nams izrādi uzņēma ar
jūsmīgi bagātiem aplausiem. Pēc izrādes
teātra direktors, dzejnieks J. Rainis
apsveica jubilāra, uzsvērdams dzīvo gsru,
ko viņš iedveš dažādo? dramatiskās rakst-
niecības tipos un tēlos; neapnreriuā-
damics ar līdzšinējiem panākamiem,
starp kuriem arī tāda tēlojums kā Jā
zeps, mākslinieks nāk savā goda diena
publikas priekšā ar jauna, dižena rak-
stura — Hamleta tēlojumu.

Dāvanas, puķes an sveicinājumus jubi-
lārs guva lielā daudzumā. —J—

Nacionālais teatrs, Piektdien, 16, fe-
bruārī, pulksten 7 vakara J. Akuratera
jautra tautas komēdija «Pieci vēji".
Sestdien, 17. februārī Šekspira «Ham-
leta" otrā izrāde. Šoreiz cenas uz pusi
mazākas sekā pirmajā izrādē. Svētdien,
18. februāri, pulksten 2 dienā pēdējo

reizi par taatas izrāža cenām Aspazijas
«Vaidelote" (ar pilnīga J, Vītola
muziķa). Pulksten 7 vakarā Annas Bri-
gader pasaka «Maija u n P a ij^".

- ^H^ ;':%%*.

Rīga.
Dī. M. Valters,

reāsa lūims Itālijā, aizbrauca vakarvakarā
v.z sava dArba vteiu ?tpakaj Ta tad
palika neturpinātas an nenobeigtasaītfa
sūnas ar mūsu minoritatfra p?c tam, kad
tās šās sarunas pārtrauca, atsaukdamās
«z mūsu izgiīllbas ministra rīkojamu par
atsevišķo m*noritatn skolu inspeV.torn
iestādījaraa likvidešaca. Savāda bija un
ir minoritatu uzstāšanās šaī gluži viea»
kāršā nu tiesiski un valstiski pareiz* no-

statīta jautājuma. Māsu minoritātēm gan
derēta viņu pašu ua vispārības labā
censties saprast an izpildīt arī savus
pienākamus pret_ valsti un ne tikai az-
svērt savas dažādas tiesība prasības.
Jāaizrāda, piemēram, az kāda savāda,
atturīgu, jāsaka naidīgu mmu minoritatu
iztarēšanos pret Latvijas valsti kādās viņu
nupat notikušās akadēmiskās svinībās,
uz ko BLatvis_" _ dibināti aizrādījis.
Minoritātes par tadāra lietām nocieš pil-
«īgi klusu. Bet citādi visādi protesti
no viņu puses pastāvīgi atskan.

Ja uzsāktās sarunas ar Dr. M. Valteri
palika nenobeigtas, tad vienīgi caar tieša
minoritatu vainu.

itoSL-P ?,*'J Priekš' ''"<*a J»līA«
%i n«.^Vzs!udintt Psr nederīgiem,«• ļ"»ndet«, sekošus dokumentu!:
ženionoc J3S ie tksz™es pasi, izdot, no
*mT,?o,sta val^es 5 aprilī 1922. g.
RiMta'- ^"1Adama d Minderam;
2 ntel a' 'ekszemes Pasi . izdo u no
«*»',« y»«es 6. aug. 1920. g.
5t RuLJ'^LWMUa m- Mind«
iw»n aX-' t-;ra klaufibas atvajinā-
«a Ctl' i,fotu no 3- Robežsarga
>*7360 F;

nd- 23
t mait5 1921. g. zem

<1 fflh. S? Adama d- Minderanr;

^mania^'/;^!^
Andreja d.

U(ltti no T,iL Vriekšze!»es pasi,

^^āmt
piU - P-' 1- iec. priekša.

** i Kubi-
Z~»* 1626? Anaim

»«. **S*SJ9 Latvi Jfs iek&-
2?- a'g- loaT» tkn,es P«asta vaid -

S?'«<1. » 5' ) Latvj aa iekšz.

Peim n„; i*." zem ^ 73874, Merijai

*» »» w i?' , Mld' 6- iul. 1920 s

Sf".- ai 19M ^"^«««t" Pag-
£?? TaiTm u g - Zem ^1S.
2^ ^«d ,Tr,0) Lai vi Jas
i > 1920'J Zer"lenes pag. vaid.

-d S^rn^.fpf7- AlKi!0
? ? okt īgi? ' u > Personss spL .«1% uļ rJLf*"Nr. 5116, »4t- T,,«o« . Kārlim Kirļa d.

Ozoiam; 12) Latvijas iekšz.pssi, izdrto Jauapagasta pag vaid. 12. maija
ls20. g. ze.a Nr. 173, Fricim Friša d.
Veldze; 13) zirgu pases, izd. no Jaun-
pagasta pag. vaid. 1. spr. 1950. g. un
8. febf. 1921. g. zem Nr. 449 un 376,
Fricim Friča d. Veldze; 14) Apliecība.
izd. no Tuk.-Ta'su kara apr. priek'n,
13. iebr. 1920 g. zem Nr. 893, ka at-
ivabin. no iesauks, polic. kattibn., Pē-
ter-m Fridricha d. Fre'manim; 15) Ap-
liecība, izd. no Tuk.-Talsu ksfa apr.
priekšn. 13. fsbr 1920. g. zem
N". 886, ka atvajin. no iesauks, polic.
kārtibn., Vilim Jāņa d. Grasim. .

Vilces pag. valde izsludina par ne-
derīgu, kā nozaudētu, iekšzemes pasi,
izdotu 1920. g. 14. jūlijā Nr. 105, uz
Minnas Blumfeld v. t_______

Emburgas pag. valde izsludina par
nederīgu, kā nozaudētu, iekšzemes pasi
Nr. 886, izdotu no šīs pag. valdes 1922.
g. 17. martā Voldemāram Jāņa d. Zariņam.

Ošanas pag. valde, Daugavpils apr.,
izsludina par nozaudētam sekošas pases,
izdotas no Osunas pag. valdes: 1) zirga
pasi Nr. 1043, izdotu 20. augustā 5920. g.
uz Lukševas s. Antona Sīmaņa d. Rudfca
vārda; 2) Latvijas pasi Nr. 509, izdotu
24. okt 1920. g. uz Baranova I. Alek-
seja Konstantīna d. Kalvis v.; 3) zirga
pasi Nr. 1103. izdotu .20. augusta
1950. g. uz Mazo Katranišku s. Osipa
Osipa d. Kaļviš vārda.

Osunas pag. valde izsludina par nede-
rīgiem no šīs pag. valdes izdotus seko-
šus nozaudētus dokumentus: 1) zirga pasi
izdotu 1920. g. 20. augustā zem Nr. 1063
ua Latvijas pasi izdotu 1920. g. 23. jūlija
zem Nr. 915 uz Jura Anton* d Rudka
vārda; 2) zirga pasi 516 izdotu 1920. g.
25. augustā uz Pāvila Pētera d. Stikuta
vārda; 3) zirga pasi izdotu 1920. g.
20. augustā zem Nr. 156 uz Jāņa Ste-
pana d. Paalina vārda; 4) zirga pasi
izdotu 1921. g. 21. augusta zem Nr 880
uz Staņislava Miķeļa d. Cirša vārdaj
5) zirgi pasi izdotu 1920. g, 12. augusta
zem Nr. 93 uz Antona Madaļas d. Fiļi-
penoka vārda; 6) zirga pasi izdotu
1920. g. 20. augusta iem Nr. 316 uz
Adama Jura d. Bricenoka vārda.

Pazaadēta apliecība zem NJ? 16018,
izdota no Jelgavas Bw*kas ksja apr
prīeksn. 3t. oktobrī 1921. g. par a'.vaļi-
,-ļājumu b* iesaukšanas itft dienestā
'zglītības turpināšanai, uz Jlņa Ander-
sona vaida. 1*& 1275

Kuidigss p*g. valde «sludina psr no-
žSudēU Latvijas pasi, Izdotu no Kuldīgas
pag. frpildu komitej s 26. maijā 1920. g.
zem )* 46 az Žagata Jura Jāņa d. vārda, ļ

Baižkalna pag. valde izsludina par ne-
derīga, ka nozaudētu atvaļinājuma ap-
liecību, izdotu ro 1. Liepājas kājnieku
pulka komandiera 31. marta 1921. g.
lem J* 782 uz Pētera PčTera d Sīkss
vārda. 3* 80.,

Kazdangas pag. valde, Aizputes apr.,
ar šo izsludina par nederīgu, ka nozau-
dētu Latvijas iekšzemes pasi ,Nē 78, iz-
dotu no šīs pag. valdes 3. marta_ 1920. g.
uz Ievas Jāņa m. M a n f e 1 d vārda.

Saukas pagasta valde izsludina par
nederīgu nozaudētu iekšzemes pasi,
izdotu no šīs valdes 24. augustā 1921. g
zem Ns 1667, uz Dores Kriša m.Sp^re-
Poklevinskaja' s vārdu. K» 314.

Bārbeles pagasta valde izsludina pa
nederīgiem ka pazaudētus sekošus do-
kumentus, izdotus no Bārbeles pagasta
valdes uz Andreja Mārt ņa d. C ā 1 i t s
vārda: 1) Latvijas iekšzemes pasi, izd
30. martā 1921. g. J* 1023, 2) zirga
pts?, izdotu 26. jūnija 1920. g. N» I<s9
un aizsargu nodaļas dalībnieka apliecību,
izdotu 1921. g >fe 435 no Bauskas spr.
priekšnieka Jvfe 153.

Nozaudēto .dienesta apliecību, izdotu
no politiskās apsardzības priekšnieka, uz
Kārļa Assera vārda zem Jft 227355
ska'tīt par nederīgu. >fe 180113.

Nītaures pagasta vaid, Rīgas apr.,
izsludina par nederīgiem sekošus ne-
zaudētus dokumentus: 1) Latvijas iekš-
zemes pasi J* 113, izdotu 1920. g.
17. februārī no Nītaures pagasta valdes
nz Kārļa Kārļa d. Gailīša vārda un
2> zirgu pases zem NšNš 81 un 8, iz-
dotas 1920. g. 26. tebruarī un 192t. g.
22. augustā no Nītaures pagasta valdes
tāpat uz Kārļa Kārļa d. Gailīša vārda.

Madonas licirlja policijas priettb
izsludina par nederīgiem zemāk minētos
dokumentus, kuri pieteikti par nozau-
dētiem: 1) zirga pasi Nr. 440, izdotu
no Bikovas pagasta valdes uz Volde-
māra Andreja d. Naudiņa vārda ; 2) Lat-
vijas pasi Nr. 624, izdotu no Praulienes
pag. valdes, kāja klausības apliecību
Nr. 6/7839 no Cēsu kara apr, pr-ka,
Latvijas augstskolas rnatrikuls Nr. 6297
uz Antonija Kļaviņa vārda; 3) Latvijas
pasi Nr. 1047, izdotu no Bērzones pag.
valdes uz Edes Andža m. Švaukst v. -
4) Latvijas pasi Nr. 84, izdotu no Laz-
donas pag. valdes uz Pēte{a Jāņa d.
Rozenberga vārda; 5) Latvijas pasi
Nr. 90, izdotu no Meiranu pag. valdes
uz Antona Uljana d. Barkanova vārda;
6) Latvijas pasi Nr. 2442, izdotu no
Lubānas pag. valdes uz Alvines Kaspara
m. Sveker vārda; 7) Latvijas pasi
Nr. 1838, izdotu no Lubānas pag. valdes
uz Alvines Andreja m. Naudiņ vārda;
8) Latvijas pasi Nr. 257, izdotu no Sa-
vienas pag. valdes uz Lidijas Anša m.
Šiliņ vārda; 9) Personas apliecību,
numurs nezināms, izdotu no Lubānas
rajona komandanta uz Marijas Jāņa m.
Sala vārda.

Dauguļu pag. valde izsludina par ne-
derīgu nožaudelo kara klausības apliecība,
izdotu no Valmieras kara »pr. priekšn.
19. matta 1921. g zem .V» 3676 ta
Eduarda Jēkaba d. Bukava vātda, dīiia.
1882. g.

~

ēim nurr.uram 6 lapas puses.

1ategra.rnaa

minniiiim

(Latvijas telegrata aģentam ātzemju telegraiiasj*

Lifildā, 15. febraarl (Radio) Bez-
darbnieka skaits Angiija samazinājies
pēdējas nedēļās vēl par 24.O0O un sa-
sniedz vairs tikai 1 386.000.

Maskavā. 15. februāri. Padomja
prese ziņo, ka Cičerinu Maskavas stacijā
sagaidījuši bez padomju valdības priekl-
stavjiem arī Vācijas sūtnis grafs Brokdorfs
un turku sūtniecības sekretārs Ansbejs.

Ņujorka, 15. febraarl. Savienoto
valstu senāts ratificējis līgumu ar Angliju
par angļu parādu konsolidāciju savieno-
tam valstīm.

Klaipēdā, 15. februāri. (Votfs.)
Šodien virskomisaia Petinē un sabiedroto
ārkārtējās komisijas locekļu klātbūtnē
dumpinieku nodibinātā valdība oficiāli
nodevusi savu varu jaunajai Klaipēdas
direktorijai.
;«?«?* ^MCfc<w.--iieu»m>? ?nwiawiiiM ?> 11 11 ii.ii.» i i«ww—n—mii innim

Hedaktors: M. AfOBS.

l&teifšii Bfl^^itel|
Rīgas birīa, 1923. gadal^^^(fri;.<^^

??? i ? ?
—- — — ,' -..-.——-.. .i . ,... ^.—— ^-VTii- f ^"iT~ 7.fb 'i i

Ž00 Utvljas rbļ 2,-
Anserikas dolāra .....5,09 - 5,14
Angļu raārctfa 23.86 -24, 10
100 Fraiicijas faanlrj .... Ē000-31 50
100 Beļģijas lraaki .... 26,50 - 28,00
100 Šveices faaakf 84,58 — 96,51
100 Zviedrijas kronas . . . U398 - 126,70
100 Norvēģijas kronas ... 9360 - f6 50
100 Dānijas kroaaa .... 5>550 — 98 50
100 Holandes gslder/j , . . 199.22 - 203.26
i00iX) Vācijas markas . . . 280-300
100 Somijas markas .... 12,80 — 14 00
100 Igaunijas nwstkaa . . . 1,46 — JJ,2
100 liti 500) -62.00
10G00 Poiiisa markai ... - - 1.70
100 Čechoštovake kioaaa . . 14 60 —15 3G
100 Itālijas Hraa ..... 2400 24,90
Padomes rbļ. ......
10 krievu zelta rfcļ.* . . . . 25.50
Zelts (LondosI) pat 1 asei tira
zelta..,.,....

Krievijas sadiabaļ
^ ^

' | ^| ļ
pat 11»..

5"Vo neatkar, «isņēui 2, %ļQ
20 zelta it. 8P/a Rīg. hip. biedi.

ķīlu zīmes. ...... —
50 zelta Jr. 8«/9 Rīig»s pūs, kx.

biedt. ķīla airaes .... —
100 zelta ir. 8/e Rīges pSs. kr.

biedr. ķīlu ziraes .... —.

Rīgas binfas teasttejss &otacl|as koralsijas
priekssēdštsja A. Kacecs.

Zvē» . bix?as mgkleria M. Okmian».

i Dtios bankas nedēļos pārskats
m uz 14. februāri 1923. g.

Aktīvā. La *'- s - P a & i v ā Lati. S.
Bankas tiaudas zītaes apgrozība . 15,000,000 —

K«. * «audas zīmes .... 2,865,250 — Pamata kapitāls . 8,000,000 —
) ban!f *„.'„ «- nu» - - - - 2,247,574 98 Termiņa noguldījumi 154,480 71
b?- L, un monētās ..• ? 13,273,535 53 Tekoši rēķini 17,545,679 72

Zelts lejamos un mo 35.499.070 78 Valsts rCķini 9,386,346 87
Arremj". valūta . .7,662224 29 . depoziti 10,925,275 48
»f°lf Jet aodrošin 4,051.494- Citi puivi 5,930,311 24
Aizdevumi P-el nuu

_ _
. . . i,342,944 44

aiak"' 66942,094 02 66,942^941)2

--»• līdz 14 iebruarim g. g. apgrozībā izlaistās Latvijas bankas zīmes par Ls. 15,000,000 —
r/piecpadsmit miljoni latu)

... nodrošinātas ar ! .„ ? 225,817 68
(divi simti divdesmit pieci tūkstoši seši simti septiņpadsmit dolāriem
sešdesmit astoņi centīe.s)

... „ £ 569,611 4/5
/n'ieci simti sešdesmit deviņi tūkstoši seši simti vienpadsmit angļu mat-
efflam, četri šiliņiem un 5 pensiem)

pēc 13. februāra Londonas biržas zelta kursa.

Djaa, 15. februārī 1923. g.
5 Padomes priekšsēdētājs: R i n.g o 1 d s Kalnings.

Galvenā direktora v.. K. Vanags.



Pazinolums.

F'nansu ministrs 1923. g. 10. februārī
apstiprinājis: Kokumechanisk. apstrād.

akc. sabiedr. „SplintS"
statūtus. Sabiedrīb s mērķis ir: iegūt,
paplašināt un nodarbināt sērkociņu ska-
liņu fabrikas, ierīkot koka zāģētavas,
koku apstrādāšanas un finieri fabrikas,
izstrādāt visāda veida koku materiālus,
nodarboties ar koku, viņu izstrādājumu
nn citu savu ražojumu tirdzniecību iekš-
tin ārzemēs

Kā sabiediības dibinātāji ir reģistrēti:
1) Latvij.s p ls. Mendels D.ividsons;
2) Litvijas plsonīs Benno Hrlmans;
3) Ukraīnes pilsonis Arons Lurje;
(Triju uiinīto dibinātāji pilnvarnieks ii

Jēkabs Eļjaševs — Rgā, 1. Smilšu ielā
*fe 12/14, dz. 5;

4) Latvijas pilsonis Leo Davidsons —
Rīga, Ķeizardānra ielā >& 16;

5) Latvijas piison s Mozus Cctlins —
Rga, Eksporta ielā tk 4.

Sabiedrbas pamatkapitāls to 60,000 Ls
liels un sadalās 1000 akcijās, pa 60 latu
katra. Valie atrodas — Rīgā.

Tirdzn. u;i b. nod. pr. p. V G a i 1 i t s.
Revidents A. Z a 1 p ē t e r s.

liesa sijiiiai.
Liepnas Mbaltiesi

saskaņā ar savu lēmumu 18 jsnvarī
1923. g. uz Katrines Kūlen lū-
gumu un civ. proc. lik 2087. p. pamata
uzaicina ob'igaciju turētājus,- kuras iz-
dotas uī Johana Kārļa d. Štolca vārda
tin nostiprinātas uz Jurim Krišjāņa dēlam
Al'«sniiirn (ari Alkfnis) piederošas neku-
stamas mantas, Liepājas pilsētā, zem kr.
3* 1032, — 1) 1912. g. 2. jūnijā zem
žurn- M> 870, 5000 rbļ.; 2) 1312. gada
14. janvārī zem žurn. N° 49, 5000 rub.
un 3) 1912. g. 7. jūlijā zem Žurn,
3* 1135, 5000 rbļ. lielumā, kādas obli-
gācijas ir pārgājušas Arnolda Frederika
rridricha d Kūleņa (Coulin), īpašumā
sešu mēnešu laikā, skaitot no šī
sludinājuma iesp i ešanas dienas .Valdī-
bas Vēstnesī", piestādīt tiesai minētās
obligācijas.

Pie kam tiek aizrādīts, kā pēc minētā
termiņa notecēšanas, ari obligāciju turē-
tāja neierašanās gadijuroā, obligācijas
atzīs par _ iznicinātām, lūdzējam ti-.sdota
atļauja lūgt zemesgrāmatu nodaļu iz-
sniegt to norakstus, pieķirot tiem oriģi-
nāla spēku un nozīmi.

Liepājā, 2.februari 1923.g. AkM 1044/22
Priekšsēdētāja v. K- K i r ši e 1d s.

Sekretārs A.Kasperovičs.

Cltt Ittlttļ sfnfilij
IM ttļi Mātes MiM,

m. Ludzas ielā I* 6, izdos 27. februāri
1923. g., pīkst. 10 no rīta,

rakstiskā un mutiskā

sacensībā:
1) 2f,!5 mtr. gara koka tilia pārbūvi

pār Sarjanka* upi, pie Krasnopoles
mu^as. Iemaksājama drošības n&uās
Ls 160.

2) 18,90 mtr gara ko^a tiUa būvi pār
fstraj upi, pie Swdeju sādžas DioŠī-
bas nauda L; 100.

S\ 27 mtr gara koki tilta būvi pār
Hčzsfcrees upi. pie R zer.muižas p.<igast«
nami. D.csibtu muda Ls 160.

Pēcto:gi netiks 2. «artā 1923. gadā,
turpat. 6

Latgales apgabaltiesas,
Daugavpils apr., 3. lec miertiesnesis,
Aglonē, pamatodamies uz civ. lik. 1239.
p. un civ. proc. lik. 1401. p„ uzaicina
1917. g. 16. novembrī Višk i pagastā,
Spcgu ciemā mirušā Kirlaka Artemija
dēla lavrentieva manti-
niekus pieteikt savas mantošanas tiesī-
bas uz Višķu pagasta Spogu
ciemā, atstāto nekust, mantu augšā mi-
nētam miertiesnesim, sešu mēnešu
laikā, skaitot no šī sludinājuma iespie-
šanas dienas .Valdības Vēstnesi*.

Miertiesnesis S. K ot a n s.

Ludzas aprigķa, Bolvu rajona
valsts zemju pārzinis.

p&rdos ceturtJien. 15 marta '923 8.
paikseii 10 rītā, BOLVU «ntr a muižā

iiiiBi
2 g. decimal svarus, siena pre-
sējamo mašīnu, ao 400 pudu
dze oidrāšu u.citas sīkas preces.

Solvo-1 , 14. febnmi 1923. g.

Bora rajona valsts zemjsr
r>ārzinisc R u d z i t s.

D.i hvfdis D Vazflckis

TfiK«tes pagasta valda
Izsludina psr nederīgiem sekošu» nr-
zsadētus rīctkn» en(os cz Eduarda
fodriķa c. Batoda v;rda:

1 pz s", i?dolu m šī? pagasta valdes
5 juiijā 192* 1. g. «em J* i84.

2. fcajakl u ības apiiecību, Izdotu no
ilgas arm artilērijas reserves priekšu,
A decembri 1919. g, zem J* 4124. 2

Tiešo oodokļe departaoiita
dažādu maksājumu piedzinējs paziņo,
<a 26 februāri 1923. g., pulksten 3 d,
Liepājā, Vakzales ielā J* 43, pārdos
vairāksolīšana Hermaņa Bruņa
kustamo mantu, novērtētu par 276 Ls un
sastāvošu no dažādām mēbelēm, deļ
viņa proc. peļņas un traktiera apgro
zījuma nodokļa segšanas p»r 1921. g.

Liepājā, 13. febrearī 1923. g.
Piedzinējs »paraksts).

lielo ēzelis Uatfa
dažādu maksājumu piedzinējs paziņo,
ka 22. februāri 1923. qH pulksten 3
dienā, Liepājā, Vakzales ieiā _ M^ 43,
pārdos vairāksolīšana Meiera
Brūna kustamo mantu, novērtētu pai
294 Ls un sastāvošu no dažādām mē-
belēm, dēļ viņa 1921. g. 10°/o traktiera
apgrozījuma, 1922.g. nekustama īpašuma
un ienākuma aodokļa segšanas.

Ltepājā, 13. februāri 1923 g.
Pīedzinēis (paraksts!.

Unsurmuižas put n
pie brīva dzīvokļa, apkurinās^
apgaismošanas vajadzī gs

ĀRSTS,
Ncteikumi ar dzives aprakstu \M

Idz 25. meilam 1923. g.
Adrese: Ungurmaižas pag.»j

caur Krastpili.
Pag. < priekšn. uzd.Jpgtoi

iSlaTiiS
caur Dobeli, vajadzīgs k&itMm

darbveži
sa, anIa «a e» Kandidāti, kuri i
PSSiipSi tos šo vietu

^tiek uzaicināti ierasties pe»
23. februāri 1923. g., pulksten M
pagasta namā, pie pfg. padomes «ii
līgšanu, lidzņetnot dokamentns pr
prtekžējo darbību. L

Rīgas pilsētas lombards,
Kaļķu ielā Nr. 9,

^= ūtrupes :^=
19. un 20. fsbruart 1923. %H

pulksten 10 rīiā.
Ķlias no 25. augusta līdz 9. septem-

brim 1922. g, zem J& C. 92304 līdz
1& C. 93546.

Neizpirktās recvakueiās sudraba un
citas ķīlas no 7. janvāra 1915, g, līdz
23. jaavarim š. g., zem J& B 492334
līdz J* B 5U2708, kā ari izūtrupēēa
nai nodotas mantas.

Ūtrupe.
Liepājas biržas bankas (likviacijā)

uzdevuma, 26_februar! 1923. %, pīkst.
1 dienā, Liepājas biržas zālē uz ta
rēķina, uz kuru tās attiecas, pīrdos

=atklāta vairaksolisafla=1 vlenliesmas caurules
katla ar tvaika krāsni
sekf.Šes konstrukcijas: dzelzs skārda
biezums */a\ garuma kniedejums —
divrindu, kurināšanas tilpums — 30 m
— 2, virssp!ediens — 5 atm., svars —
240 pudu.

Apskatāms V. F. Matbona iabrikas
setā.

Zvēr. biržas maklers
3 Heyman$ens.

itii mmm
Dzērfienes pasaltam,

Cēsu apriņķī, vaj adzīga
labi iestrādājusies

vecmāte.
Kandidātes lūdz pieteikties personīgi

9* JSSS. . ^L.P^»»valdes
26. tabnisrt 1923. g., Dzērbenes pag.n^ma. Alga pēc vienošanās , pie brīvedzīvokļa un apsildīšanas.

Dzērbenē, 12. februārī 3923. g.
Priekšsēdētāj J. ŠS t e 1 s.

Darbvedis A. Dnlpe.
I«ga8 kara apri ņķa priekšnieks iz-sudina par nederīgu nozaudēto kara-

klausības apliecību, zem >fe 6C035,28. febr.1920. g., izdotu no Rīgas kara apriņķa
A„™.-VlS0ņa Jā53 Kārļa dēlaAumeistera vārda.

.
Pirmā Lielseaavas »*

aizdevu ssbiednba

Valde sēdes rota ks ra

no pulksten 2-5 diena, Li««

pagasta namā. .^
Priekšjēdmģiļg,!!̂

Rīgas kar« «P*. prgfgft
M nederīga «o-g^S, »• ?

1922 g, izdotu no»fg j|a^>
pr-ka uz jaunm^b. virsi-^ <
Notda varda^^^-—-^

IBS» 5»i« ^ ^S» MSpar nederīgu n^'lT \i
^apliec»» "5* Sik'l' S

1919. g., izdotu uo KĶ a
tlņ V

pr-ka pārvaldes, uzP*-^^^l^i-T^t^Madona!** *>.-
Piektdien. «. **&£». .

9le<*?«JJuiri—ass^

LļlaĒKsSrii-aiiteite
sesauc 4. martā š. 3. Pila*

biedru sapuM
ar sekošu dier.aa kārtību:

1) Vaidēs z'ņojumi par kases siīr
2) Pārskan par 1922. g. darbību.
3) Revīzijas komisijas ainojums
4) Tekoša gada ds'b plāns an»
5) Proc. noteiks, par Ieguld. m »
6) Peļņas izdališsns.
7) Statūtu pārreģrst.ēšasa,
8) Ierosinājumi un priekšlikumi.

? 9) Vēlēšanas. 1 _JJ!

Vidzemes savstarp. kreditē
uzaici na biedrus uz

kāii. ii ii!
3. marti 923. 8-, P«f';',I
Vidzemes savtt«rpig«s ļttf*
telpās, Rīgā, Kol ķo ielā *'T

dienas kartību.
1) Pārskats par 1922. *

« «*
ziņojumu.

2) Peļņss izdalīšana.
3) Vl«a direktora veiefti»
4) Direkcfjfs pileMnleJM »e*»

5) Piecu deputātu velesan
Ja augšminētā diena n»g"

33. § prasītais biedro ^,20. martu 1923. fc, V^l j
tais pašās telpās "J».rkārtību ptai PliM «35»"JJļļ'i
sasauks Oīnispnedfa'P f,
kungi no ttnāķvSāJ*^

Rīgas pilsētas valdes puzlņojums.
Ar 1922. gada 24. oktobra („Valdības Vēstneša- 243. numara)

valdības rīkojumu paplašinātas Rīgas pilsētas adF£isttativas
robežas, pievienojot Rīgas pilsētai ar š. g 1. janvāri Boiaerajas
pagastu un daļa no Mangaļu, Dreiliņu, Katlakalna, Biennu un
Piņķu pagastiem. .. ,

Pamatojoties uz minēto rīkojumu, Rīgas pilsētas valde aiz-
rāda, ka Rīgas pilsētas izdotie un vēl speķa esošie obhgatonsKie
noteikumi skaitās par saistošiem arī priekš jaunpievienotiem rajf>
īsiem un jāievēro Šo rajonu iedzīvotājiem. Sis atgādinājums it
sevišķi attiecas uz nodokļu maksājumiem.

Tagadējā XIII. policijas iecirkņa iedzīvotāji var dābut Bol-
derajā, Rīgas ielā Ns 44 (kur atvērfa Rīgas pilsētas valdes nodaļa),
paziņojumu blankas par zirgu, govju, cb>u, suņu un dzīvokļu
nodokļiem. Paziņojumu blankas ar vajadiīgara ziņām nododames
turpat Rīgas ielā Ns 44, vēlākais līdz š g 1. martam. Turpat
jāpieteic ari ar nodokli apliekamie izrīkojumi saskaņa ar Rīgas
pilsētas domes izdotiem noteikumiem psr nodokli no izpriecām
un izrīkojumiem Rīgas pilsētas robežās (publicēti 1922. g.
23. augustā «Valdības Vēstneša' 187. nu&utā). Izrīkojuma bjļetes
oagaieāra apstemptlē tikai pilsētas nodokļu nodaļa, lielā Ķēsiņu
ielā J* 5, Rīgā, kur arī nomaksāiams izrīkojumu nodoklis.

Pārējos pilsētas pašvaldības nodokļas XJ1I. policijas iecirkņa
iedzīvotāji var iemaksāt Bolderaja, Rīgas iela J<fe 44.

Zirgsj pases reģistrē tikai pilsētas valdes nodokļu nodaļa,
lielā Ķēniņu ielā Ns 5, Rīgā.

Rīgas pilsētas galva A. Andersons.
i Piisftss sekretārs A. Pļāvinskļs.

Saukas virsmežniecība
p firdos vairāksolīšana
1. martā 1923. £§., pīkst. 12 dienā, Saukas pagasta namā,

ksilnocirftnal augošu mežu—ceļmala KoKus:
Vienība Mš 1. Saukas no/.,kv. 13, 23, 32, 33, platība 1,67 ha; novērtējums Ls 1415

. N° 2 . , . 43, 54 . 1,13 . . . 1*10

. Ns 3 . . .65, 74, 75 , 1,25 , , . 1235

. J* 4 ... 76, 86 . 1,23 . . , 1520

. ** 5 . ' . . 85 , 1,00 . . . 1875

. M « ... 67, 68 . 1,35 . .. . 1310

. M> 7 . . * 69, 70 . 0,72 . . . 1040. J* 8 ... 77, 78 , 0,80 . , . 1070

Solīšana mutiski ua slēgtās aploksnēs.
Pirms solīšanas jāiemaksā I0°/e drošības naudas no pirkuma sumas.
Saukā, 13. februārī 1923. g.

Saukas vlrsmelsileelbi».

TA ~f_ļ Mežu departaments
oriiisfnifžtiSi§

pret tūlītēju samaksu sekošas mantas:
ratu asis ar buksēm, cirvjus, zāģus, drāšu tauvas, mašinu un
ciiindru eļļu, gazoiinu, dažāda resnvma ķēdes, ķēžu riņķus ar
āķiem, lietotas koka mucas, lauku ragavas un ratus, laužamās
stsngas, vinčas, jaunas vīles, dažāda platuma ādas un kamieļ-

spaivas dzensiksnas.
Torgi notiks mežu departamenta noliktavā, Rīgā, Dzirnavu ielā *6 116,

pirmdienās un ceturtdienas, pulksten 10 rīU. Pirmdienās mantas pārdos ari
mazākas vienībās, la-actmekiem. 2

Diei2sceļy iirswald® iz8lud14- wiart3s-s.

= KONKURENCI =
A) Uz akneaos|u plesSdfiisnu lokomoavu apkuilnāiossl: 18,000 mt t
cif īļigĶ 2. 1)00 mt. t. cif Liepāja. Paredzams pirkt no Durham's oglēm sekošas

snar-as: Lambton, South Hetos, Rjrhope.
B) Uī brikefu plcgaciašasu fokomotlvu apkariKālanal; 6,000 mt. t. cii Rīgā

Paredzams pirkt marku .Phcenx*.
Dzelzsceļu virsvalde patur sev tiesību pirkt bez sugša minētām markām

arī dras, ja tādus izrādīsies psr izdevīgām iesniegtos piedāvājumos, kā ari sa-
mntnli vai pal eiināt attiecīgo ogļu un bri^etu daudzumu. Ogles un briketi pie-
gādājami sasisņā ar dzelz5c«ļu virsvaldes komeKšaliem un techn. noteikumiem

Ktnkurfnces dalibniekkm jāiemaksā 500 0C0 rbļ. r'rošības naudas. Tuvākas
ziņas izsniedz dželzscfļu virs.v«ldē, istaba >fe 125.

Saukas wirsmelniecītia

pārdos sacensībā
5. marli š. g., Sunākstes pagasta namā,

sekošus meža materiālus:
Vienība Jfe t. Ssuiss novadā, kvartāls 60, 91, pāiņ-mtis no bij rr.eZu eksploa-tsfjas pārva!e-, spses muca galdiņi l,dz 5fi935 %>b„ novērtētus Ls 316 —Vienība Aš 2 Sunākstes novada, kvsrrals 35, 44, £1, 52, 66. 67, saimniecībaskāti? saga.avo'.a 1 aiš. jauktas dedzināmas maltos, aptn. 99 72 kub asis "

rovērtēts kub. asi: bērza - Ls 31, 44; egles - Ls 25; alkšņa -Ls283^ u» apses — Ls 22, 68 *
SoliŠara mutisk' un segtās aploksnēs. Pirmssolī?snas jāiemaksā 10°/odro-šības naudas no i irkuma surras. Pie kam vieniba Ks 2 Uks sadalfa vairumāpec pstiesa« vajadzī! as un solīšana °/o°/o uz kub. asi.
13 februāri 1923. g Seukas virsmežniecība

DZELZSCEĻU VIRSVALDEI
vajadzīgi mežu cirtēji un vedēii.

Tuvākrs zņas izsniedz un pieteikties var: dzelzsceļu virs aldē . « staba 125pie inž. ņe»it UMp ie meZa dajbu v«d tāja E. S k a 1b e r ģ a. Cavāpie IV. mJ priekšnieka T. Vinsi Liepājā, pie V. raj. prieksn. P. vfideS"Dietefreja virsvalde dod pec w«pej« dzīvokļus un brīvbiļetes no dzīvesvietas uz darba vielu, turp un trakai ikkatras divas nedējas vienu reSi. 2
«ssi»i**ža v«lata Hpo^īsMii

izdos muHsRā mazāksollSanā 22 febr š^
500 kub. asi malkas pārvešanu no Zvirgzdu s^J

spirta un degvīna Rigas noliktavu, Pionieru je|g
^Lūgumi dēļ pielaišanas pie mutiskas mazāksolīšanas , nonm»-,

zīmognodokli, iesniedzami degvīna noliktavai līdz pulksten 10 2-H
Tuvākas ziņas degvīna noliktavā no pulksten 9-3. ncta %
Pirms torgiem katram dalībniekam jāiemaksā drošības naart. i -

^ Pgctgral turpat 26. februarf. ^^na

ada

u
^

Bptt miolslrījas ēku i Mik MT
Rīsā, Citadele JM!> 24, "*

uzaicina
visas personas un iestāde

kurām pret minēto pārvaldi kādas prasības (rēķini un t. t) Mr ia
t. aprīlim S. S.. iesniegt tādas ne vēlāk, kā līdz 5, martami. j. !

Ja dažādu apstākļu dēļ prasības nebūtu iespējams iesniegt tadi««
tām paziņojumus, uzrādot apm. pienākošos sumu.

Pēc uzrādītā termiņa notecēšanas, prasības var tikt atstātas bez \m%



rtTtooabauT3- civilnodaja,
Rlfl« aP8 2011-2014 un
« d»- *-Balt. privāttiesību kop.
2079- P-P- "L

^ Broņ i slavas A n -
2451. P- P^ļnUmu uzaicina visas
dfus0 Jrān ii ^ut kādas preten-

P^ridl U ierunas pret šai tiesa
zljas, sUĶ» iQ 22 2, publicēto 24. maija
l2- deceffl b

R-A miru i Pētefa Miķeja d.
l922 g-'R noia^ielo testamentu, kā
Aadrus0 nesenas kurām ir kaut kādas

"vJf U
P
Z mUuSā Kteja Andrusona

tiesības u« s mantojumu,
roW,0i^SieWem TegaTarijlem, fideiko-

«XTpaa?ddevē>ni u.t. t pie-

^?fS tiesības, pretenzijas
un

ierunas
,d̂ , teTseŠu mēnešu laikā,

Stot no šī sludinājuma iespiešanas

die
!a

a
tas minētā termiņā nebūs izdarīts,

J mīnētās personas atzīs kā atteikušas

^ ferunim
un zaudējušas savas tie-

mas bet testamentu pasludinās par

Rlgpr.ekŠSēd. v.A Veidners.
Sekretārs A. Kalve.

xrr^^āāīt~Š. oivilnoda(a,
«dv tte. «k. m7„ 2011.-2014. m

ivl n.p.unB«it privatiies. kop. 2451. p.
«mata az Em««i»s Q r u n d s t e i n
Siinv zv. adv. p. Heldemana lūgumu

Ldna visas psrsonas, kurām ii «aut

totes artlenzijas, strttl vai ieraša* pret
fci u'si 5- decembri 1952. g. publicēto

6 novembri I9l8. g. Rīgā miruša Johana
Hermana Priedricha Christiana Christiana
d Otufldsteina testamentu, kā ari visas
Dstsonas, Mīla « kaot šādas tieaibss
ii īsuušā Johana Orundstelna aaaic-
iumu vai autas* ar šo mantojumu, kā

UasimeK-iem, legaUrijiem, Hdeifeotai-
Hiiem, patla" Sevi. iem «. t. t., pieteikt
tavas -Sisštsas, pretenzijas m ierašas
Eiiētai tiesai ssla mēnešu laiki,
skaitot no & Jlsdtaājuma iespieSanss
dienas .Valdībai ?ē«aesi*.

Ja tas minētā t«ntM$a mbūa iedarīts,
Sad minētās personas asis kā atiešKaSšs
so leranira un «aadljsias savas tiesības,
bet testamentu pssiadtsās psr liku-
mīgā spēxi gājušu.

Rigā, 31. janvāri 1923. g. J& 1144
Priekšsēd. v. A. V e i dn e r s.

Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3.cmlnod.,

hz civ. ties. lik, 1367., 2011.-2014. un
2079. p.p. un Balt. privāttiesību kop.
2451. p. pamala uz Vilhelma K r e b s
pikv, zv. adv. J. Reiddda lūgumu uz-
aicina visas personas, kurām ir kaut kādas
pretenzijas, strīdi vai ierunas pret šai
tiesā 28. jūnijā 1921. g. publicēto 24

^
fe-

bruāri 19/1. g., Mellužos mirušās Jules
(Jūlijas) Jana meitas Treuman notarielo
testamentu, kā arī visas personas, kūjām
ii kaut kādas tiesības uz mirušās Jules
Treuman mantojumu vai sakarā ar šo
mantojumu, kā mantiniekiem, legatari-
jiem, tideikomisarijiem, parāddevējiem
un t. t„ pieteikt savas tiesības, pre-
tenzijas un ierunas minētai tiesai sešu
mēnešu laikā, skaitot no šī sludi-
nājuma iespiešanas dienas .Valdības
Vēstnesī".

Ja tas minētā termiņā nebūs Izdarīts,
tad minētās personas atzīs kā atteikušās
oo ierunām un zaudējušas savas tiesības,
bet testamentu pasludinās par likumīgā
«pekā gājušu.

Rīgā, 31. janvārī 1923. g. Jft 1397/23.
Priekšsēd, v. A. V e i d n e r s.

Sekretārs A. Kalve.

Jelgavas apgabaltiesa,
sz 1921. g. l. iebruara Hk. par laulība
50. panta pamata, ar šo dara zināmu
Annai D u b o v s k 1, dzim. Outman, ka
<iasa 13. janvārī š. g. aizmuguras no-
sprieda viņ?s laulība ar Mārtiņu
Dubovsku Šķirt.

Jelgavā, 31. janvārī 1923. g.
Priekšsēdētāja v. R. MUllers.

Sekretārs Zandersons.

JalgsKias apgabaltiesa,
it civ. ties. kārt. 1967., 2011., 2014. an
1079. p. p. pamata, uzaicina visus, kam
būra uz 16. septembri 1915. g., mirušā
Ermaņa Mārtiņa dēla Oriķupeļa
(Driiupeia) atstāto mantojumu kādas
tiesības, kā mantiniekiem, legatariem,
fideikomisariem, kreditoriem, an t. t„
pteteikt savas tiesības lai tiesai sešu
m S ii s 'i a laiks, skaitot no sludinā-
juma iespiešanas dienas .Valdības
Vēstnesi" .

Termiņā nepieteiktas tiesības ieskatīs
par sseku zaudējušām,

Jelgavā, 31. janv. 1923. g. L. J*619/23
Priekšsēdētāja v. A. L a u k e.

Sekretārs Zandersons.

Jelgavas apgabaltiesa,
iz clv. ties. kārt. 1967., 2011., 2014. un
2079. p. p. pamata uzaicina visus, kam
Sūtu uz 8. februāri 1899. g. mirušā. Ru-
beņu pagasta, Jur,a Jāņa dēla Ļūļa
atstāto mantojumu kādas tiesības kā
Mantiniekiem, legatariem, fideikomisa-
riem, kreditoriem u. t. t„ pieteikt savas
tiesības šai tiesai sešu mēnešu
laikā, skaitot no sludinājuma iespie-
šanas dienas ,Valdības Vēstnesī".

Termiņā nepieteiktas tiesības ieskatīs
par spēku zaudējušām.

Jelgavā, 30. janv. 1923. g. L. J* 472/23
Priekšsēdētāja v. A. Lauke.

Sekretārs Zandersons.

ip ajisiSiiiiiii,j.df]lasiāļi,
«civ. ties. lik. 1967., 2011.—2014. un
«79. p.p. un Balt. privāttiesību kop.
2451. p. pamata, uz Katrinej K r a & t i ņ
ugumu uzaicina visas personas, Kurām
« «aut kādas pretenzijas, strīdi vai ie-
runas pret šai tiesā 30. janvārī 1923. g.
publicēto 23. jūnijā 1922. g. Ikšķiles
pagasta mirušā Jaunkurzemnieka mājas
pasnieka Kārļa Jāņa d. Krastiņa mājas
testamentu , kā arī vissa personas,
Kuram ir kaut kādas tiesības uz mirušā
*J|a_ Krastiņa mantojumu, vai
«"ara ar šo mantojumu, kā manti-niekiem, legatarijiem , Ueikoinisarijiem,
paradievejiem un t. t., pieteikt savasesnoas, pretenzijas un ierunas minētaiuesai iešu mēnešu laikā, skaitot
v.,! J^'^iuma iespiešanas dienasVanma» Vēstnesī".
« tas mm. .ermiņā nebūs izdarīts,«>« min. personas auis ka atteikušās no«.uaarņ un zaudējušas savas tiesības.

«nk
sla. mfcIUu pasludinās par tikumīga«peka gājušu.

Higā, 31. janvārī 1923. g. Nt 1317
Priekšsēd. v. V e i d n e r s.__Seitretais

A. Kalve.

tefPfiabaltle8a8 3- civilnod.

^
hipotekarisko paiādu dzēšanas, no -

3,000^'l"maksātu obligāciju par
uzTā„m

ap
/?lātu im- K- 4- maijā

īp ašuma D ankam Paderoša nekustama
S rR''- h'P- !« "«n zemes

^ Z Cl!*' izd' Kāllira Kvin'
vižatt t^? Jufa d> Svankam, pēc
m^a! š, a

eTjas akm nodoi4a sa"
"odalai ū.f 1 aim,eias zemes g'āmaiu
lifāi?P°,ekas d^«anas zemes

2oS.p SSSf^.PBMca civ. tiea. lik.
^aa f

edīeta "fflM.

rnektatdettja v. Veidneta.
Se»aet«ii a. Kalve.

Rigas apgabali 3. civilnodaļa,
atklātā tiesas sēdē 1923. g. 30. janvārī
izklausīja Teodora Eoerharda Nikolaja d,
Pvctilau lūgumu dēļ hipotekarisko pa-
radu dzēšanas, nolēma:

i) atzīt par iznīcinātu obligācija par
17,200 r., apstiprinātu 1882. g. 9. ap-
rīlī uz tagad Vsifielaiam Paula d. f. Ri-
digeram piederoša nekustama īpašuma
Rīgas pilsētā, 1. hip. iec. zem zemes
grāmatu reģ. j*fe 299, izd. no Bernharda
Tiema Rīgas atraitņu un bāriņu apgādā-
šanas iestādei par labu, blanko cedetu;

2) izdot lūdzējam, pēc 1 lata kanclejas
aktu nodevas samaksas, šī lēmuma no-
rakstu iesniegšanai Rigas-Valmieras ze-
mes grāmatu nodaļai dēļ hipotekarisko
parādu dzēšanas zemes grāmatās;

3) šo lēmumu publicēt civ. ties. lik.
2086. p. paredzētā kārtībā.

Rīgā, 2. februāri 1923. g. }<ā 544

Priekšsēdei, v. A. V e i d ne r s. '
Setetars Ā. Kalve.

Rīgas apgabait. 3. civilnodaļa
atklātā tiesas sēdē 1923. g. cO. janvāri
izklausīja Peterpils-Tulas zemes bankas
lūgumu dēļ hipotekausKo parādu dzēša-
nas, n o i e m a:

1) atzīt par iznīcinātu obligāciju par
3.4U0 r., apstiprinātu tall. g. 24. marta
zem j*fe 614, uz nekustama īpašuma
Gesu apr., Lodes muižas zemnieku
.Liepar' Ma 4 mājām, zem zemas gra-
nulu reģ. Ks '2d43, izd. no Jāņa Juta
Riemera par labu Pēierpils-Tulas zemes
bankai:

i) izdot Pēlerpils-Tulas zemes bankai,
pēc viena lata kanclejas aktu nodevas
samaksas, šī lēmuma norakstu iesnieg-
šanai Cēsu-Valkas zemes grāmatu no-
daļā deļ hipotēkas dzēšanas zemes grā-
matās;

3) šo lēmumu publicēt civ. proc. lik.
208o, p, paredzētā Kārtībā.

Rīga, 2. ieosuari itfAi. g. J* 1005

Priekšsēd. v. A. V e I d n e r s.
Sekretārs A. K a 1v e.

K<gas apgabait. 3. civilnodaļa,
az Latvijas civiiak kop. jo. p. piezīme»
pamata, ar šo paziņo visjianhai, h<i
laulātie draugi Kārlis friča d. B r a u n s
un Emilija, Māitiņa m. Braun dzim.
itroke, noslēgusi savstarpigu lauuoaa
ugumu pie Kigas notāra Culnova
6. janvāri la23. g. reģistra Jfc 43, ai
kūju viņi, attieciuā uz viņu nusiegto

taulīau, ir atcēlusi Bait. guD. civil-
likumu 79. un turpm. p.p. paredzēto
lamāto mantas kopība.

Rīgā, 2. janvārī 1«23. g. N* 1376
frīekssēdētāja v. A Veidners.

Sekretārs A. Kalve.

^as apgabait. . civilnodaļa,
?jlLatvijas aviUik. iiop. oo. p. piezīmei
jum&h, ar šo y6ziļ» iispanuai, »«

laulātie draugi Ādams Adama d. Krie-
vi ņ š un Alma Miķeļa m. Krieviņ diirn.
Zariņ, noslēgusi «usiarpigo ^uuo*.

la umu pie ftiaas auiaia A. Me.ke
9. janvāri 19^3. g. icgtsiia

f& 435,

M nūju viņi, altieaoā uz *W «W«legW
«auuou, u atcēlusi balt. gao. a.^-
tikumu ;y. un mīpm. p.p. paiedzeiu

lamāto mautas nopiču.
&gā, 2, janvāri i»i3. g. J* 1418

Priekšsēd. v. A. V e l d n e r s.
Sekietan A. KaJve.

Risas apgabaltiesas 3. civilnod.
atklātā tiesas sēde 1923. g. 6. februārī
izklausija Oiorga Ludviga Vilhelma d.baje lūgumu deļ hipotekarisko parādu
dzēšanas, nolēma:

1) atzīt par iznīcinātu obligāciju par
10,000 r. apstiprinātu 1904. g. -6 ieb-
ruarī zem Ns 300, uz nekustama īpašuma
Rīga, 3. hip. iec. zem zemes grāmatu
reģ. Nš 223, izd. no Aleksandra Ivana
dēla Hofa par labu Aleksandrm Augusta
dēlam Deubneram, kūja obligācija ir
pargājuse uz Hermani Kārļa d. Kampe,
kā blankocesionaru. kurš viņu ir cedēiis
blanko; '

2) izdot Georgam Ludvigam Sājam
pec 1 lata kanciejas aktu nodevu sa-
maksas, šī lēmuma norakstu iesniegšanai
Rīgas-Valmieras zemes grāmatu nodaļai
dēļ hipotēkas dzēšanas zemesgrāmatās;

3) šo lēmumu publicēt civ. ties. lik.
2086. p. paredzētā kārtībā.

Rīgā, 9. februārī 1923. g. J\fe 799
Priekšsēdētāja v. Veidners.

Sekretārs A. Kalve.
Kigas apgabait. 3. civilnodaļa,
atklātā tiesas sēdē 1923. g. 30. janvārī
izklausīj a Kārļa Kārļa d. Hūna lūgumu
dēļ hipotekarisko parādu dzēšanas, n o -
lēma:

1) atzīt par iznicinātu obligācijas at-
likumu par 5,500 r. no obligācijas par
30,000 r., apstiprinātu iW0, g. 25. jūlijā
zem _ *fe 1168, uz nekustama īpašunu
Rīga, 1. hip. iec, zem zemes giāmatu
reģ. J\& 544, izd. no Nachmana Markusa
d. Silenki un Libas Leizera m. Šilenki,
dzim. Stendes, Feognijam Michaila d.
Jagodkinam par labu, kura pārgājasi
uz Kārli Kārļa d. Hūnu, kā blankoce-
sionaru, kurš viņu ir atkal cedējis
blanko; .

2) izdot lūdzējam, pēc viena lata
kanclejas aktu nodevas samaksas, šī lē-
muma norakstu iesniegšanai Rigas-Val-
mieras zemes grāmatu nodaļai, dēļ hipo-
teisas dzēšanas;

3) šo lēmumu publ. civ. pr. lik. 2086. p.
paredzētā kārtībā.

Rigā, 2. februāri 1923. g. Ks 579
Priekšsēdētaja v. A. Veidners.

Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabait. 3. civilnodaļa,
iz civ. ties. lik. 1967., 2011.-2014. un
Ž079. p.p un Balt. privāttiesību kop.2451. p. pamata, uz Edes A b o 11 i ņ
lūgumu uzaicina visas personas, kurām ir
kaut kādas pretenzijas, strīdi vai ierunas
pret šaī tiesā 6. februārī 1923. g. publi-
:eto 13. novembrī 1922. g. Naukšēnu
pag. mjtusā Kaln-Kaukas mājas īpaš-
nieka Kārļa Miķeļa d. Āboltiņa testamentu,
kā ari visas personas, kufām ir kaut
kādas tiesības uz mirušā Kārļa
Āboltiņa mantojumu vai sakarā ar Šo
mantojumu, ka mantiniekiem, legatarijiem,
fideikomisarijiem, parāddevējiem un 1.1.,
pieteikt savas tiesības, pretenzijas un
ierunas minētai tiesai sešu mēnešu
laikā, skaitot no šī sludinājuma iespie-
šanas dienas.

Ja tas minētā termiņā nebūs izdarīts,
tad minētas personas atzis kā atteikušās
ao ierunām un zaudējušas savas tiesības,
bet testamentu pasludinās par likumīgā
spēkā gājušu,

Rigā, 7. februāri 1923. g. 14 1245
Priekšsēd. v. A. Veidners.

Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabait registr. nodaļa
az civ. proc. lik. 146071 . panta pa-
mata paziņo, ka saskaņā at apgabal-
tiesas administratīvās nodaļas lēmumu
19^3. g. 24. janvāri reģistrēta bezpeļ-
ņas biedrība zem nosaukuma: Trika-
tes lopkopības pārraudzības biedrība
.Abula".

B.edrībcs vakies sēJeklis strādā
Trikate.

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

Rīgas apgabait. reģistr. nodaļa
uz civ. proc. lik. 14607i . p. pamata pa-
ziņo, ka saskaņa ar apgabaltiesas admi-
nistratīvās nodaļas lēmumu 1923. g.
24. janvāri reģistrēta bezpeļņas biedrība
zem nosaukuma: Lopkopības pārraudzī-
bas biedrība pie Litenes lauksaimnie-
cības biedrības .Darbs*.

Biedrības valdes sēdeklis atrodas
Litenes pagastā.

Priekšsēdētāja v. E. B i 11e.
Sekretāra 0- 1 Ošs.

*igas apgabait, roģistr. nodaļa
ās dv. proc. lik. 1460. p. pssais pa-
tiņo, ks saskaņā ar cpgeaatSiesaa žžlmt-
'«airativls nodaļa» iitaķraa 1U28. g.

24. janvārī reģistrēta bezpeļņas biedrība
zem nosaukuma: Krimuldas-Eikažu lop-
kopības pārraudzības biedrība.

Biedrības va:dcs sēdeklis atrodas
Krimuldas pigastā.

Priekšsēdētāja v. E. B i 11 e.
Sekretļrs p. .1. O I s.

<!gas apgabait reģistrac. aodaļa
ot civ. pr. lik. 1480. p. pamata ps-
siņo, ka saskaņā ar apgabaltiesas sd-
.jitūstratīvās nodaļas lēmuma :9'i3. g.

24. janvāri reģistrēta bezpeļņas biedrība
zem nosaukuma: Dauguļu pagasta sav-
starpējā palīdzības biedrīoa.

Biedrības vaidēs sēdeklis atrodas
Dauguļu pagastā.

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

Rīgas apgabait. reģistr. nodaļa
oz civ. proc. lik. 1&60. p. pamata
paziņo, ka saskaņā at apgabaltiesa»
administratīvās nodaļas lēmumu 1923. g.
24, janvārī reģistrēta kooperatīva sabie-
drība zem nosaukuma: Duntes pien-
saimnieku sabiedrība ,Avots".

Sab.edri&as v&iaeg aetiesiss Btioda
Duntes pagasta.

Priekša, v. E. Bitte.
Sekretāra p. J. Ošs.

Rīgas apgabait. reģistr. nodaļa
uz civ. proc. lik. I460. p. pamata pa-
ziņo, ka saskaņā ar apgabaltiesas admi-
nistratīvās nod. lēmumu 1923. g. 24. jan-
vāri reģistrēti kooperatīvas sabiedrības
.Krapes piensaimnieku sabiedrības"
grozītie statūti, kuti pieņemti biedru
pilnā sapulcē 1922. g. 15. oktobri.

Sabiedrības _ valdes sēdeklis atrodas
Krapes pagasta.

Priekšsēdētāja v. E. 8 i 11e.
Sekietara p J. Ošs.

iigm apjauait. rajietr. nosaie
>iz civ. proc. lik. 1460'. p. pamat*

^aziņo, ka saskaņa ar apgabaltiesas
idministrativās nodaļas lēmumu 1923. g
24. janvāri reģistrēta koopsrativa sa-
oiedrioa zem nosaukuma: OiU-Apeitcnes
piensaimnieku sabiedrība.

Sabiedrības valdes sēdeklis atrodas
Oļu-Apeltenes pagastā.

Priekšsēd. v. E. Bitte.
Sekretāra p. J. O Š s.

Jelgavas apga&aifiesa,
az Civ. ties. lik tH4, iOi. an 309. # y
x.naia viiascma Antoniņu Strazdiņ,

dzim. Nudor, kuj&s azives vieta nes-
itama, ?; e t r u ai e n e i u ia<kā ier&ttsea
un nesa saņemt norakstus no viņas v.ra
Jāņa Strazdiņa īssūdzibas raasta,
/iņu ia^libas i^īrsūiias Uetā un no pie-
likumiem un uzdot savu dzīves viets
līgavas pīisetā.

ja minētā laiki aicināmā neierastos
iCtn Goiiss uz t-iauņu an tsspriedis b«
!-j*s Kilt&ūtnes. Ja ieradīsies, oet *avs>
.sives vieta Jelgava neuzdos, aicina-
tssa az tiesas sēdi an visus pžrējoi
.spirus atstās tiesas kande/5.

Jdgavā, 2. februāri 1923. g.
Priekšsēdētāja v, R. M tt 11 e r s.

Sekretārs Zandersons.

Jelgavas apgabaltiesa
uz civ. tles._ lik. 1967., 2011.—2014.,
2079. un vietējo privāttiesību lik. 2451 p.p.
pamata,_ uzaicina visas person-is, kurām
būtu kādas ierunas pret 26. novembrī
1921. g., Je'gavā mirušās Martas Haas
1921. g 19. novembrī, notarielā kārtībā
sastādīto testamentu, jeO kuras vēlētos
pieteikt savas tiesības uz minētās Martas
Haas mantojumu ka mantinieki, legatari,
fideikomisari, kreditori u. t. t., pieteikt
savas ierunas un tiesības šai tiesai sešu
mēnešu laikā, skaitot no sludinā-
juma iespiešanas dienas .Valdības Vēst-
nesī" .

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

Jelgavā, 7. febr. 1923. g. L. Ks316/23.
Priekšsēdētāja v. A. Lauke.

Sekretāra Zandersons.

\tmm mM\\m miiimim nisaja,
pamatodamas uz civ. ties. lik. 146071 p.
paziņo, ka minētā tiesa civilnodaļas
29. janvāra 1923. g. atklātā sēaē noiēma
reģistrēt: .Sēipiis piensaimnieku sabie-
drību", ievedot viņu kooperativu sabie*
dribu reģistra pirmajā daļā.

Biedrības valdas sēdeklis atrodas
Sēlpils pagastā, Bērziņu mājās.

Jelgavā, 31. janvāri 1923. g,
Reģistr. nodaļas pārzinis

J. S kudre.
Sekretāra p. p. i. D. Lešinskijs.

mmt miumm im\mm aoiāļi
pamatodamas uz civ. ties. lik. 146U". p.
paziņo, ka minēta tieša civilnodaļas
2h. janvāra 1923. g. atklātā sēdē nuiema
reģistrēt: .Sēlpils lauksamniecības ma-
šīnu koplietošanas biedrību", ievedot viņu
kooperativu sabiedrību reģistra pirmajā
daļā.

Biedrības valdes sēdeklis atrodas
Sēlpils stacijas tuvumā.

Jelgavā, 31. janvāri 1923. g.
Reģistrācijas nodaļas pārzinis

J. Skudre.
Sekretāra p. p. i. D. Lešinskijs.

Latgaļu angiHaitua l. Hiiimaia,
uz civ. proc. tik. 293, 296, 2^8 , Wl,
309., 30y' un 311. p.p. pamata, uz Cipas
Caīeļi m. Cirlņ un Hajas Cakļ.t m.
Zelikson lujuiou, viu prasības lieta"
pret Jontu Āorama 1 iit4 d. Anermani
par īpašumu tiesību atzīšanu uz nekust,
mantu un ta izņemšanu no atoildētāja
valdīšanas, uzaicina pēdējo, kuia
dzīves vieta prasītajām nav zināma,
ierasties tiesā četru mēnešu
laikā, skaitot no šī sludinājuma iespie-
šanas dienas .Vaid. Vēstnesi".

Ja atbildētājs noteiktā laikā ne»
ierad. personīgi, vai caur pilnvarnieku,
tiks nolikta tiesas sēde lietas klausisanai
aizmuguriski. L/«i16/23

Daugavpili, 27. janvārī 1923. g.
Priekšsēdētāja v. Magnu».

Sekretāra v. i, J. O u t m a b a.

Jelgavas apgabaltiesa,
iz civ. ties. kārt. 1967., 2011., 2014. un
2079. p. p. pamata uzaicina visus, kam
iāiu uz 21. decembrī 1915. ®irušā
Rigā, Krsšjāņa C i _ z a r e v i č a at-
stāto mantojumu kādas tiesības ke
nantiniekiem, legatariem, fideLtomisa-
riem, kreditoriem u. t. t., pieteikt savai
'.iesioas šai tiesai sešu mēnešu
laikā, skaitot no sludinājuma iespie-
šanas dienas.

Termiņā nepieteiktas tiesības iesk*-
tis par spēku zaudējušām.

Jelgavā, 7. febr. 1923. g. L. Ht 712/23
^lisfkšsē-AētāļS ». A. Lauke.

Sekretārs Zantiersons.

Jelgavas apgabait reģistr. nod.,
pim tolamās uz 1919. gada 5. sept.
autas p domes sēdē pieņemto notei-

kumu par kooperatīvām ta.iiedrībām un
viņu <a-'ienibām 46 panta paziņo, ka
pēc Kroņa Susejai pa ēretiju biedrības
,Gaisma" valdes ziņojumiem, 19. martā
1922. gada zem J^ 2

un š. g. 2.
janv

zen M 1, minēta biedrība uz pilnas
biedru sapulces 1922. g. 19. februāra un
31. decembra nolēmumu likvidēta, par
ko t Si&s reģUtrī par kooperatīvam sa-
biedrībām I. daļā 18 numurā, sedā ieda-
lījumā izdarīta attiecīga atzīme.

Jelgavā, 1. februārī 1923. g.
Reģistrācijas nodaļas pārzinis

J. Skudre
Sekretāra p, p. L D. L e i i n s k i J i.

Jelgavas apgabaltiesa,
a civ. ties. kārt. 1967., 2311, 2014. m
2079. p. p. pamats, ozaidcis visas, kasa
bāra aa 4. febtuari 1918. g., rsšrašis
Engures pagastā .Plunču" miju saim-
niecības Libas F r e i b e r g atstato mart-
tajueau kādas tiesības, kā {aarttlniekiem,
legaUtriem . Hrkžkorsissriem, kredlžotiess
ta l i„ pieteikt 'mvm ilesfbaā lai tiesai
sila aaSsela iaikl, skaitot no sUkSI-
nlfunta isiplslaass iit&sa .Vaidībss
Vēstnesi".

Tsrasiņā nepietelktaa tiesības ieskatīs
?m spēku zaadeittŠS<a.

Selgaivš, 30. janv. I&23 g. L. J* 501/23
Priekšsēdētāja v. A. L a u k e.

Sekretārs Zandersons.

Jelgavas apgabaltiesa,
it dv. ties. kārt. 1967., 3011., 2014. an
J97S. p. p. pamata, Basiem» visas, kam
>3tu «2 30 oktobri 1921, g., mirušā

Bir2u pag., Mārtiņa V i r b u ļ a atstato
aaniojumu kādas titžibas, kā aiantirsiek.,
egatsrīem, iideikomiSfiriem, icreditosiem
sa t. t> pieteikt tavas aesibas šsi tiesu
sela raSseia iaikā, skaitot no iladl-
aājasaa ieipieisaas dienas tValdības
Vēstnesi*.

Termiņā nepieteiktss i'.esības ssskatia
m spēka saadējušāJfl

ieigsvS, S0. janv. 1923. g. L.M 463/23
Priekšsēdētāja v. A. Lauke

Searetarg Zanderso a 8.

Jelgavas apgabaltiesa,
az civ. ties. kārt. 1967., 2011., 2014. un
2079. p. p. pamata, uzaicina visus, kam
3ūtu uz 15. februārī 1833. g. mirušā,
Seces pagastā, Jāņa Lassmaņa at-
stāto mantojumu kādas tiesības, kā
mantiniekiem, legatattem, Sideikomisa-
riem, kreditoriem un t. t., pieteikt savas
tiesības šai tiesai sešu mēnešu laikā,
skaitot no sludinājuma iespiešanas dienas
,Valdības Vēstnesī*.

Termiņā nepieteiktas tiesības ieskatīs
par spēku zaudējušām.

Jelgavā, 7. febr. 1923. g. L. M 467/23
Priekšsēdētāja v. A. Lauke.

Sekretārs Zandersons.

Jelgavas apgabala tiesa,
uz dv. ties. lik. 1967., 2011.—2014, 2079,
un vietējo privāttiesību lik. 2451. p.p.
pamata, uzaicina visas personas, kufām
būtu kādas ierunas pret 6. novembrī
1921 g„ Grīva mirušā Aleksandra
Cvetikova 1920. g. 22. augustā,
mājas kārtīaā sastādīto testamentu, vai
kuras vēlētos pieteikt savas tiesības uz
mmeto Aleksandra Cvetikova man;ojumu
itā mantinieki, legatari, fideikomis. kredi-
tori u. t. t., pieteikt savas ierunas un
tiesības šai tiesai sešu mēnešu laikā,
skaitot no sludinājuma iespiešanas dienaa
.Valdības Vēstnesī".

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

Jelgavā, 9. febr. 1923. g. L. Nt 716/23
Priekšsēdētāja v. T. Zvejnieks.

Sekretārs Zandersons.

Jelgavas apgabaltiesa
pamatojoties uz civ. ties. kārt. 1958. p.,
paziņo, ka šīs tiesas sēdē ša gada
26. februārī attaisīs un nolasīs 22. aprili
1917. g., mirušā Viļā tVilhelma) K r o n«
be r g a testamentu.

Jelgavā, 31. janv. 1923. g. L. J* 816/23
Priekšsēdētāja v. A. Lauke.

Sekretārs Žande rsons.
—?— ?« !? HI-.I H-..U. I [I II ltM—1—,—MMWMg

Jelgavas apgabaltiesa
pamatojoties uz civ. ties, kārt. 1958. p.,
paziņo, ka šīs tiesas sēdē š. g. 26. febr,
attaisīs un nolasīs 21. janvāri 1922. g,
birušā Jēkaba K ū 1b e r g a testamentu,

Jelgavā, 31. janv. 1923. g. L. Hi 761/23
Priekšsēdētāja v. A. Lauke.

^
Sekretāra Zandersgflš.

Jelgavas apgabaltiesa
iara zināmu vispārībai, ka uz šās tiesas
iolēmumu 22. jūnijā 1920. g. it iecelts
Aizgādnis promesošās, Sunākstes pag.,
Mīmana maļu īpašn.eces, Libas Qlin«
d z i ņ mantībai.

Jelgavā, 2. februārī 1923. g.
Priekšsēdētāja v. A. Lauke.

Sekretārs Zandersons,

Jelgavas apgabaltiesa
iarc zināmu vispārībai, ka az šās tiesss
nolēmuma ?. decembra 1922. ir iecelts
tizgādnis promesošas Annas Molo-
k o v a s mantībai.

Jdgavā, 9. februāri 1923. g.
Priekšsēdētāja v. J. Skudre.

Sekretārs Zandersons.



Jelgavas apgabaltiesa,
pamatodamās uz sava ša gada 29. jan
nolēmumu, uzaicināto iestādi vai_ personu,
kūjas rokās atrodas pirkšanas-pardošanas
līgurna.oriģ. pēc kura pal. parāds 4640 rbļ.,
ka pirkšanas sumas atlikums par labu
baronam Georgam Leopoldam
Felkerzamam koroborets
15. febr. 1882. g. zem J* 50 uz Talsu
apr., Vandzenes pag.Garlenes.Kalenieku*
mājām zem hipotēkas Ne 1371, jeb
kufam būtu kādas tiesibss vai pra-
sības uz minēto līgumu, — iesniegt to
šai tiesai un pieteikt savas tiesības un
prasīb. sešu mē nešu laikā, skaitot no
sludinājuma iespiešanas dienas .Valdī-
bas Vēstnesī*.

Ja minētā termiņā līgumu neiesniegs
un prasības vai tiesības nepieteiks,
tiesa atzīs parādu par samaksātu un
valsts zemes bankai dos tiesību prasīt
ša parāda dzēšanu zemes grāmatās.

Jelgavā, 30. jan. 1923. g. LKs 703/23
Priekšsēdētāja v. A. L a u k e.
Sekretārs Zandersons.

Jelgavas apgabaltiesa,
pamatodamās uz savu ša gada 29. jan,
nolēmumu, uzaicina to iestādi vai
personu, kuras rokās atrodas pirkšanas-
pardošanas līguma oriģināls, pēc kūja
palicis parāds 1100 rbj., kā pirkšanas
sumas atlikums par labu baronam
Teodoram f. Hšnam.korobor. 3. jūnijā
1882. g. zem t& 473 uz Talsu apr.,
Pastendes pag. Kališu .Alzupu" mājām
Zv-m hipotēkas J* 1649, jeb kufam
būtu kādas tiesības vai prasības uz mi-
nēto līgumu, — iesniegt to šai tiesai un
pieteikt savas tiesības un prasības sešu
mēnešu laikā, skaitot no sludinājuma
iespiešanas dienas .Valdības Vēstnesī".

Ja minētā termiņā līgumu neiesniegs
un prasības vai tiesības nepieteiks, tiesa
atzīs parādu par samaksātu un valsts
zemes bankai dos tiesību prasīt ša
parāda dzēšanu zemes grāmatas.

Jelgavā, 30. janv. 1923. g. LN!> 705/23.
Priekšsēdētāja v. A. Lauke.
Sekretārs Zandersons.

Jelgavas appabaltiesa, ļ
pamatodamās az «āva 1923 g. 29.iaav
nolēmumu, dara ztaw?u J*ļ"»***
ka parāds pēc obligācijas par 15-b r,
kortboretas 1831. S 6 maija uz Jauti-

Jelgavas apriņķa, Lmdes pagasta
Mālderu" mājām zem hip. .Ns 643,

— atzīt* pat samaksāta un «uazejai,
valsts zemes bankai, dota «es. p»s?i

*a parāds dzēšanu zem*'* grāmatas.

Jelg*vS,2. februārī 1978 g. L* 108/23
Priekšsēdētaja v. A. Lauke.

Sekrctarīi Zandersons.

Liepājas apgabaltiesa,
az sava 1. februāra 1923. g. lēmuma
pamata uzaicina 30. decembrī 19,8. g.,

Liepājā mirušā Vilhelma Ulricha Teodera
Ernsta d. Henninga mantiniekus,
kreditorus, legatarus, ndeikomisarus an
visas citas personas, kam varēta but
kādas tiesības vai prasības az atstāto
mantojamu, pieteikt viņas tiesai sešu
mēnešu laikā, skaitot no sludinājuma
iespiešanas dienas .Valdības Vēstnesi*.

Tiesības isn prasības, par kurām ne-
būs paziņots tiesai minēta laika, tiks at-
zītas par zaudētām uz visiem laikiem.

Liepājā, 2. febr. 1923. g. Ns 447</23

Priekšsēd. b. v. A. K i r š f e 1 d s.
Sekretārs A. Kasperovičs.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnod.,
pamatojoties uz 1920. g. 18. marta
likumu par vienīgo maksāšanas lī-
dzekli un civ. _ proc. lik. 2060. un
2062, p. p., ievērojot Jāņa Ieviņa un
Marijas Ievin, dz. D;smiiniek, lūgumu
un savu lēmumu 1923. g. " 23. janvārī
paziņo, ka parādnieki Jānis leviņš un
Marija levin, dzin. Desmiiniek, parādu
uz sekošām obligācijām:

1) par_2,000 r., apstiprinātu 1906. g.
13. maita zem J\6 96, uz nekustama
īpašuma Cēsu apr, Jaunraunas muižas
atdalīto zemnieku zemes māju .Kalna-
Sparin-Adam" , zem zemes grāmata reģ.
Ns 658, izd. no Jāņa Pētera d. Ieviņa
par labu Jānim Pakitim, kufu viņš ir
cedējis blanko;

2) par 2,000 r„ apstiprinātu 1906. g.
20. martā zem Ns 117, uz ta paša ne-
kustama īpašuma, izd. no Julmsa Pē-
tera d. Ieviņa par labu Jānim Plifam,
kurš viņu ir cedējis blanko;

3) par 1,000 r„ apstiprinātu - 1909. g.
19. maijā zem Ns 659, izd. no Juliusa
Pētera d. Ieviņa par labu Jānim Kriša
d. Pličam, kurš viņu ir atkal cedējis
blanko, — ir iemaksājuši viņu pēdējsi
kreditorei, Raunas krāj-aizdevu kasei,
bet šīs augšā min. obligācijas nevar
tikt izsniegtas parādniekam dēļ dzēša-
nas zemes grāmatās, tamdēļ ka Ir gāju-
šas zudumā.

Tapec apgabaltiesas 3. civilnodaļa uz-
aicina visas personas, kufām būtu tie-
sības uz augšā aprādīt, obligācijām, pie-
teikties tiesa viena mēnešu laikā, skaitot
no dienas, kad šis sludinājums iespiests
«Valdības Vēstnesi* , un aizrāda, ka ja
Šīs personas noteiktā taisa nepieteiksies,
obligācijas atzīs par iznīcinātām un lū-
dzējiem dos tiesību prasīt parāda dzē-
šana zemes grāmatā.

Rīgā, 31. janvārī 1923. g. N4 1360
Priekšsēdētāja v. Veidners.

Sekretārs A. K a 1 v c.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnod.
pamatojoties us 1920. g. 18. marta li-
karaa par vienīgo maksāšanas līdzekli
an clv. proc. lik. 2060. an 2082. p.p.,
Ievērojot Aleksandra, Nikolaja Vasiiija d.
Nesterovu un nelaiķa Michaila Vasiiija d.
Ne>terova mantinieku Marijas Hikolaja
m. Nesterovas, Veras Miķeļa m. SaVe-
lovas, dzim. Nesterova, fielenes Miķeļa
m. Karr, dzim. Nesieto ;a, Ludmillas
Miķeļa m. Galkin, dzim. Nesterov, An-
toniņas un Nikolaja Miķeļa dēla un
meitas Nesterov pilnvarnieka Vlad mira
Vladimira d. Oalkina un prombūtnē
esošo Tatjanas un Ludmillas Anatolija
m. Bratovčinsku aizgādņa Nikolaja
Dmitrija d. Merkuljeva lūguma un savu
lēmumu 1923. g. 30. janvāri paziņo, ka
augšminētie lūdzēji parādu uz obli-
gācijām:

1) trīs obligācijas par 50,000 r. katta,
Ingrosēta 1906. g. 9. oktobrī zem
NšNs 888, 889 un 890, uz nekustama
īpašuma Rigā, 1. hip. iec. zem zemes
grāmatu reģ. Ns 693, izd. no Michaila
Aleksandra un Nikolaja Vasiiija d. Ne-
ateroviem par labu Rīgas pilsētas d s-
konto bankai;

2) par 75,000 r., apstiprinātu 1904. g.
24, novembrī zem JviS 1669, uz neku-
stama īpašuma Rigā, 1. hip. iec. zem
zemes grāmatu reg. Ns 413, izd. no
Michaila Vasiiija d. Nesterova par labu
Nilsam Pēterim Fridricha d. Bornhoid-
tam, kura pārgājusi uz Hermani Kārļa
dēlu Kampe, ka blankocesionaru, kurš
viņu ir cedējis blanko; — ir samaksājuši
viņu kreditorei, Rīgas pilsēhs diikonto
bankai, bet šīs augša min. obligācijas
nevar tikt izsniegtas atpakaļ parādnie-
kiem deļ dzēšanas zemes grāmatās,
tamdēļ ka ir gājušas zudumā.

Tāpēc apgabaltiesas 3. civilnodaļa uz-
aicina visas personas, kurām būtu tie-
sības uz augšā aprādītām obligācijām,
pieteikties tiesā viena mēneša
laika, skaitot no dienas, kad šis sludi-
nājums iespiests .Valdības Vēstnesi*,
un aizrāda, ka ja šīs personas noteiktā
laikā nepieteiksies, obligācijas atzīs par
iznīcinātam un lūdzējam dos"tiesību prasīt
parāda dzēšana zemes grāmata.

Rīgā. 3. februārī 1923. g. Ns 1452
Priekšsēd. v. A. B1 u m e n t a 1s.

Sekretārs A. Kaive.

Jelgavas apgabaltiesa,
pamatodamās az savu 1923. gada
29. jan. nolēmumu, azaicina to iestādi,
vai personu, karas rokās atrodas
pirkšanas-pārdoš- līguma oriģ,, pēc kura
palicis parāds 2200 rbļ., kā pirk-
šanas sumas atlikums par labu bar.
Ernstam Firksam koroborets 4. jūlijā
1911. g. zem Nš 1267 uz Talsu
apriņķa, Nurmuižas pagasta .Damalu"
mājām zem hipotēkas Ns 3972, jeb
kujam butu _ kādas tiesības vai pra-
sības uz minēto līgumu,— iesniegt to šai
tiesai un pieteikt savas tiesības un pra-
sības sešu mēnešu laikā, skai-
tot no sludinājuma iespiešanas dienas
„Vald. Vēstu.".

Ja minētā termiņā līgamu neie-
sniegs un prasības vai tiesības nepie-
teiks, tiesa atzīs parādu par samak-
sātu an valsts zemes bankai dos tie-
sību prasīt ša parāda dzēšana zemes
grāmatās.

Jelgavā, 30. janv. 1923. g. LNs 704/23
Priekšsēdētāja v. A. Lauke.
Sekretārs Zandersons.

Jelgavas apgabaltiesa,
pamatodamās uz savu 1923. g- 29. jan.
nolēmumu, uzaicina to iestādi vai
personu, kūjas rokās atrodas pirk-
šanas-pardošanas 'īguma oriģināls, pēc
kura palicis parāds 2500 rbļ., kā pirk-
šanas sumas atlikums par Labu baron.
Heinrlcham Bēram, koroborets
1913. g. 5. augusta zem lt«- uz Jaun-
jelgav. apr., Sēlpils pag. .Riekstiņ'mājām
zem hipot. Ns 2229, jeb kuram būtu Kā-
das tiesības vai prasības uz minēto Il-
gumu, — iesniegt to šaī tiesai un
pieteikt savas tiesības un prasības s e šu
mēnešu laikā, skaitot no sludinā-
juma iespiešanas dienas .Valdības
Vēstnesī".

Ja minētā termiņā līgumu neie-
sniegs, jeb tiesības un prasības nepie-
teiks, tiesa atzīs parādu par samaksātu
un valsts zemes bankai dos tiesību
prasīt ša parāda dzēšanu zemes grā-
matās.

Jelgavā, 31. janv. 1923. g. L Ns 702/23
Priekšsēdētāja v, A. Lauke.

Sekretārs Zandersons.

Jelgavas apgabaltiesa,
pamatodamās uz sava 1923. g. 29. jan.
nolēmumu, dara zināmu vispārībai, ka pa-
rāds pēc obligācijas, izdotas no Āb-
rama un Šneiera Hnšovičiem az Nosena
Judeloviča vārdu par 560 rbļ., korob.
1911. g. 14. novembrī zem Ns 127 uz
Bauskas pils. nekust. īpaš. zem hip.Mš54u.
55, — atzīts par samaksātu un lūdzējam,
Ābramam Hiršovičam, dota tiesība prasīt
ša parāda dzēšanu zemes grāmatās.

Jelgavā, 30- jan. 1923. g. L Ht414/23
Priekšsēdētājs v. A. L a a k e.

Sekretārs Zandersons.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnod.
atklātā tiesas sēdē 1923. g. 30. janvāri
izklausīja Rīgas apgabaltiesas prokurora
lūgumu dēļ kuratela iecelšanas pai
prombūtnē esošā Jēkaba Strausa mantu,
nolēma: par prombūtnē esošā Jēkaba
Strausa mantu iecelt kurateli, par ko ai
pavēli paziņot Rīgas jūrmalas pils. bā
riņu tiesai; šo lēmumu publicēt civ.
ties. lik. 1944. p. kārtībā.

Rīgā, 10. iebruarī 1923 g. Ns 1430
Priekšsēdētāja v. A, Veidners.

Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas '6. civilnod,,
atklātā tiesas sēdē 1923. g. 23. janvārī
izklausīja mir. Mārtiņa Bērziņa manto-
šanas lietu, nolēma, per prombūtnē
esoša Ernesta Mārtiņa d, Bērziņa mantu
iecelt aizgādnību, par ko ar pavēli pa-
ziņot Bīriņu pagasta tiesai; šo lēmumu
publicēt civ. ties. lik. 1944. p. kārtībā.

Rigā, 2. februārī 1923. g. M 836
Priekšsēd. v. A. Veidners.

Sekretāra A. Kaive.

Risas kara apriņķa priekšnieks
izsludina par nederīga nozaudēto atva-
ļinājuma apliecību zem N° 57731,
6. februārī 1922, g., izdota no Rīgas
kara apr. priekšn., uz Kriša Anša dēla
Rleben vārda, dzim. 1885. g,

Jelgavas apgabaltiesa
pamatodamās uz savu ša gada 29. jan-

vāra nolēmumu, dara zināmu vspariba.,

ka parāds pēc obligācijas par_ 10/8 roļ,
koroboretas 1880. g. 26. maija uz Jaun-
jelgavas apr., Lindes pag. .Pakulu
mājam zem hipotēkas Ns 583,-— atzīts
par samaksātu un lūdzējai, valsts zemes
bartkd, dota tiesība prasīt sa pa-
rāda dzēšanu zemesgrāmatās.

Jelgavā, 30. janv. 1923. g. L.NH07/23

Priekšsēdētāja v. A. Lauke.
Sekretārs Zandersons.

Jelgavas apgabaltiesa,
pamatodamās uz savu ša gada 29. jan.
nolēmumu, dara zināmu vispārībai, ka

parāds pēc pirkšanas-pardošanas līguma
par 2868 rbļ., koroborēta 1882. gada
7. jūnijā zem Ns 599 uz Talsu apriņķa,
Vānes pag, .Namiķu" mājam zem
hip. NS 2329, — atzīts par samaksātu
un lūdzējai, valsts zemes bankai, dota
tiesība prasīt ša parāda dzēšanu
zemes grāmatās-

Jelgavā, 30 janv. 1923. g. L.Nsl 15/22
Priekšsēdētāja v. A. L a u k e.
Sfkretsrs Zandersons.

Jelgavas apgabaltiesa,
pamatodamās uz savu 1923. g. 29 jan.
nolēmumu, dara zināmu viaparibai, ka
parāds pēc pirkšanas-pardošanas līguma
par 4900 rbļ, koroborēta 1879. gada
22. maijā zem Ns 257 az Tukuma
apjiņķa, Struteles pagasta, .Peiža"
mājam zem hipotēkas Ns 989, —
atzīta par samaksāta un lūdzējai, valsta
zemes bankai, dota tiesība prasīt ša
parāda dzēšanu zemes grāmatās.

Jelgavā,30. janvāri 1923. g, LN4U1/23
Priekšsēd. v. A. Lauke.

Sekretārs Zandersons.

Jelgavas apgabaltiesa,
pamatodamās uz savu 1923. g- 29. janvāra
nolēmumu, dara zināma vispārībai, ka
parāds pēc pirkSanas-pātdošanas līguma
par 2545 rbļ., koroborets 1882. gada
7. jūnijā zem Ns Ns 59 t uz. Talsu apr.,
Vānes pagasta, .Kausiņu* mijām
zem hipotēkas Ni 2321, — atzīts par sa-
maksātu un lūdzējai, valsts zemes
bankai, dota tiesība prasīt ša parāda
dzēšanu zemes grāmatās.

Jelgavā, 2. feb. 1923. g. Ua 116,73
Priekšsēdētāja v. A. Laake.

Sekretārs Zandersons.

Jelgavas apgabaltiesa,
pamatodamās az savu š. g. 29. janv.
nolēmuma, dara zināmu vispārībai, ka
parāds pēc obligācijas par 2870 rbļ.,
kotob. 1880. g. 26. maijā zem Nš 128/3*7
uz Jaunjelgavas apr., Lindei pagasta
.Kraukļu' mā,am zem hip. Ns 57u, —
atzīts par samaksātu un lūdzējai, valsts
zemes ban., dota tiesība prasīt šaparāda
dzēšanu zemes grāmatās.

Jelgavā,31.janv. 1923 g. LNsll0/23
Priekšsēd. v. A. Lauke.

Sekretārs Zandersons.

Liepājas apgabaltiesa
az sava 29. jauvar* 1923. g. lēmuma
pamata uzaicina 8. mattā 1921. g„
Briņķu pagasta mir.tšā Ernesta Andreja
dēla Springa mantiniekus, kreditorus,
legatarus, fideikomisams un visas citas
personas, kam vatētu būt kādas tiesības
vai prasības uz atstato mantojumu, pie-
teikt viņas tiesai sešu mēnešu laikā,
skaitot no sludinājuma iespiešanas dienas
.Valdības Vēstnesi".

Tiesības un prasības, par kurām ne-
būs paziņots tiesai minēta laikā, tiks
atzītas par zaudētām uz visiem laikiem.

Liepājā, 31. janv. 1923. g. Ns 436/23.
Priekšsēd. b- v. A. K i r šf e 1d s.

Sekretāra v. i. A. J a n s o n s.

Liepājas apgabaltiesa
az sava' 29. janvāra 1923. g. zemuma
pamata, azaicina 16. novembri 1914. g„
folijā, Lenčicas cietumā, mirušā Pēlēja
Jēkaba d. R u i c e n a mantiniekus, kre-
ditētus, legatarus, hflei komisārus *& visas
uitas personas, ttam varētu būt kādas
itesibas vai prasības az atstāto manto-
jumu, pieteikt viņas tiesai s e ša mē-
neša lakā, skaitot no studmljutua
iespiešanas dienas .valdības Vēstnesi-,

iiesibas un prasības, par karam ne
oiis paziņots tiesai minēta laikā, tika
tuitas pat saadītām az vaiem lumitm.

Liepājā, 31. janvāri 1923. g., Ns 446/23
Priekšsēdei, b. v. A. K i r šf e l d s.

Sekretāra v. i. A Jansons,

Liepājas apgabaltiesa,
uz sava 25. janvārī 19i3 g. lēmuma pa-
mata_ uzaicina 4./17. novembri 1914. g.(
Liepāja miruša Jēkaba Pēlēja dēla
B r i z g a mantiniekus, kreditorus, lega-
tarus, hdeikomisarus un visas citas per-
sonas, kam varēta but kādas tiesības
vai prasības uz atstāto mantojumu, pie-
teikt viņas tiesai sešu mēnešu laikā,
skaitot no sludinājuma Iespiešanas dienas
.Valdības Vēstnesī'"

Tiesības un prasības, par kurām ne-
būs paziņots tiesai minētā laikā , tiks
atzītas par zaudētām uz visiem laikiem.

Liepājā, 31. janv. 1923. g. Ns 432 \ 23
Priekšsēd. b. v. A. K i r š f e 1d s.

Sekretāra v. i, A. Jansons.

LfepSjas apgabaltiesa,
az Pētera Borovska lūgumu un sava
29. janvāra 1923. gada lēmuma pamata
uzaicina 20. maijā li>22. g.. Liepājā
mirušā Fēliksa Baro/ska mantiniekus, kre-
ditorus, legatarus, fideikomis un visas
citas personas, kam varētu būt kādas
tiesības vai prasības uz atstatomantojumu,
pieteikt viņas tiesai seša mēneša
laikā, skaitot no sludinājuma iespiešanās
dienas_«Valdības Vēstnesi".

Minēta laikā nepieteiktās tiesības an
prasības tiks atzītas par zaudētām az
visiem laikiem an pec aizrādītā termiņa
notecēšanas _ testamenta pasludinās par
likamiga spēka stājušos.

Ue^ajā, 31. janv. 1923. g. Nj 958^,23
Priekšsēd. b. v. A- Kiršf elds!

Sekretāra v. i. A. Jansons.

IfltBiflK WBBSfflflttTrrSi
dara zināmu , ka sask,ā ?' ^30. janvāra 1923. g.X.,"'« P«!
proc. lik. 1460" p. VnH,*» «Tu.i ievesta b«peļn»i& *&*£
Sakarīgai. P«ga.S |&«8
biedrība ,01u!s\ '""aiecik

Biedrības valdes sedekM.Sakst.galas paostā , Lvriža, 1.]S
Priekšsēdēt āja v Ahk
?i!«tareju^«lļ|

L2» OHliittlfiļ^
dara zināma, ka saskaņā

* "t '
tiesas lēmumu 1923 gada ii P8**
uz civ. proc. lik. 14607t „ 1%«'i i
reģ. un ievesta bezpeļņas biefl,;h Nl,l < (
strā .Latgales tautas Us<Z "?*

Valdes sēdeklis atrod^S «
Priekšsēdētāja v.\ * ,

— ^Egjara v. A A»,f.'j i?

iiiiata mMkn 1. tMiaji
gr Šo paziņo vispārībai, ka mirušā
19S2. gadā 27. apriā Rēzeknes apriņķa,
Rozenmuižas pagasta piederīga Antona
Andreja d. Andrejeva notarieiais testa-
ments, ar kuru testatoia kustama ua ne-
kustama manta novēlēta Annai Antona
m. Andrejevai un Annai Ladus, ar ap-
gabaltiesas 1922. gada 8. novembra
iēmumu apstiprināts un izdots mantinie-
cēm Annai Andrejevai un Annai Ladus.

Daugavp., 27. janv. 1923 g. LM866/22
Priekšsēdētāja v. Magnus.

Sekretāra v. i. J. G u t ma n s.

Latgales apialailiesii 1. cliilioiaļa
ar šo paziņo vispārībai, ka miruša
1922. g 17. maijā Daugavpils pilsētas

piederīgās Marijas Trlfona m. Mali-
novskas privattestameuts, ar kuru te-
statora kustama un nekustams manta
novēlēta Vasilijam Pavlam Milinovskiem
un Nadeždai Vatolinai, ar apgabaltiesas
1922. gada 15. novembra lēmumu ap-
stiprināts an izdots mantiniekiem Vasi-
lijam Pavlam Malinovskiem un Nadež-
dai Vatolinai.

Daugavp.,27. janv. 1923. g. L Ns9l6;22
Priekšsēdētāja v. M a g n u s.

Sekretāra v. i. .1. Outmaiu.

Latgalei apialailleiai 1. cifiinoilaļa.
uz lik. par laulību 50. un 77. _p. p. pa-
mata ar šo dara zināmu vispārībai, ka
tiesa Marijas U.tina m. Bilģls, dzim.
Andrejeva (Malašenkova) prasības sietā
pret

^
Jāni Jāņa d. Briģis, par laulības

šķilšanu, — _ aizmuguriski nosprieda:
laulību, noslēgtu 1919. g. 6/19. oktobrī
Daugavpils Ajeksandra-Nevska pareizt.
baznīca sta/pJani Jāņa d Briģis un Ma-
riju Ustina m. Briģis, dzim. Maiašenko-
va, atzīt par šķirtu.

Ja atbildētājs civ. proc. lik. 728., 731.
un 748. p. p. paredzētā laika neiesniegs
tiesai atsauksmi, vai pārsūdzību, tad
spriedums stāsies likumīgā spēkā.

Daugavpili, 6. febr. 1923. g. L.Ns600/23
Priekšsēd. v.(paraksts).

Sekretāra v. i. J. Outmans.

Latgales apgabali., i. civllnodiaļa,
atklāta tiesas sēdē 19^2. g. 8. decemon
izklausījuse Latgales apgabaltiesas pro-
kurora tūkumu atzīt Alekseju Afanas-
ievu par atrodošos bezvēsts prombūtne
nolēma: publicēt .Valdības Vēstnesi"
par bezvēsts promesošo Alekseju Afa-
nasjevu un uzdot Malmovas pag. valdei
iecelt aizbildnibu par bezvēsts prom-
esoša Alekseja Afanasj va mantu, atro-
došos Malinovas pag., Krasneja ādžā.

So lēmumu publicēt ov. proc. lik
295. p. kārtībā.

Daugavpilī, 3. febr. 1923 g. LNM171/22
Priekšsēdētājs F r. Z i 1 b e r s.
Sekretāra v. i. J. Outmans.

Latgales apgabaltles.krirainalnod.,
saskaņā ar savu 1923. g. 24. janv iē-
mumu, meklē uz sod. lik. 455. p.
1. d. pamata apsūdzēto Polijas pavalst-
nieci Aleksandru Lūkasa m. Fi a an,38 g. v., liela auguma, tumšiem ma-
tiem un uzacīm, gara degunu.

Visām iestādēm un personām, kurām
ir zināma min. Figan un viņss mautasatrašanas vieta, jāpaziņo Ludeas apt
2. iecirk ņa izmeklēšanas tiesnesim

Daugavpilī, 31. janv. 1923. g.
Priekšsēd. biedrs B. C ī r u 1 s

Sekretāra v. P. Platausks

Latgales apgabaltiesaskriminal-
noda|a,

saskaņā ar savu 1923. g. 31. janvāralēmumu, meklē az sod. lik. 616 npamata apsūdzēto Krie-.ijea pavalstnieku

uLil i TiiKuma kājn. pulka Engel-hardta kavaļenjaa nod. kar. Nikolaju

?2Tvecu- Tat"'°>'«-T««nKo
"

Visām iestādēm un personām, kurām« zin. min. latcenkopfa-Tatcenko unviņa mantas atrašanās vieta, jāpaziņo
ŠZJSSZ. '' te"" -L

Daugavpilī, 6. febraari 1923. g.
Priekšsēdētāja biedrs B. Cltul» .< Sekretāra v. i. P. Platau.kg.

Latgales apgabaltiesās,

Saagaglj apriū|a LimiHi iMļJļ
pamatodamies uz civ. proc. lik. ' „.
un civ. lik. krāj. X. sēj. !»*.£'„ lē
skaņā ar savu 1923. g. 20. )*"««

^mumu uzaicina Daugavpils *P"W >
voltes pagasta, Sajīpanovas cieu

Pētera Ādama d. Kudlna manto
£

teikt savas mantošanas "'"..^ teli
nēša kamerā Krāslavā, polo,;° ēJ*
Nš58a uz atstāto mantojumu, s»u f
laikā, skaitot no šī sl"'"jfjj.
šanas dienas .Valdības \&™£L ne-

Pēc minētā termiņa noteces»

kādas prasības nepieņems. $$
Krāslavā, 7. febr. 1923. g. ,

Miertiesne^^ii ^-
—" ^iitiffl*^

Latvijas universitātes ļ»^jon
itarciņa Mi 2658, uz An",ieK l#
vārda pazaudēta un ai s°
d.nJts par n e d e r i g «•

Latgales apgabaltiesas
Ludzas apriņķa 6. iecirtu liiiM,

saskaņā ar savu ly;3. g. 9. februāri
lēmumu un pamatodamies uz civ. pr, liki
1401. p. un civ. lik.krāj X sēj. 1. d. 1249. p.
paziņo, ka pēc 1922.. g. 28. februāri mi-
rušā Ādama Anša d. Sllamiķeļa ir pa-
licis kustams un nekustams man-
tojums, kujš atrodas Boivu pa-
gastā, Režgaies Ns 4 viensētā, «

uzaicina visus, kam uz šo mantojam»
vai sakarā ar viņu, būtu kādas tiesībasu
mantin. pieteikt tās minēt, miertiesu»,
viņa kamerā Bolvu muiža, 6 mēnešu laika,
skaitot no šī sludinājuma iespiešanas
dienas .Valdības Vēstnesī".
. BoIvoj, 9. februārī 1923. g.

Miertiesnesis Ron'JĻ.

Latgales apgabaltiesas
Danils«, l iec. imA

pamatojoties uz civ.proc. lik. 1401.p.>

hk. (krievu l krāj.X. sēj. i.d.)1239. p. P»
un saskaņā ar savu lēm. no8.t«'1923. g. uzaicina 22. maija 1^-P,
mirušā Arnolda Arnolda dēla Fitmg _
Sēļa mantiniekus pieteikt minētam a

tiesnesim - viņa kamerā Dagda, W"
ielā K°. 27, savas tiesības uz netauta .

stāto nekustamo īpašumu zem no-

kārna .Astašovo" atrodošos Daugavp

apr. Dagdas pagasta, s_ e S" J
nēšu laikā no ša sludinājuma lai-
šanas dienas .Valdības Vēstnesi.

Pēc minētā termiņa notecēšanas

kādi ieteikumi pieņemti netiks.

Dagdā, 9. febr. 1923. g. / "
Miertiesnesis (pMKsļ^.

-*tme$ «PaabaltieMirSr -nodaļa m ,
dara zināmu vispārībai ka . <.,apgabaltiesas lēmumu 30. ianv S«
uz civ. proc. lik. 1460" D " „7' t,
reģistrēta un ievesta kooperatīvu w?mbu reģistra 2. daļā .Latgalei ^

'
sav.en

_
ēk, obligat. .pdiftS*

Savienības valdes sēdeklis ,tM„Rēzekne. H "^
Priekšsēdētāja v. Abbali 'Sl£ejaI_ vA_Aujļļ;

Latgales apgabaltiesaskriminal- 'nodaļa, i
«skaņā ar savu 1923 g. 31, imn j
eaiumu, meklē uz sodu iik ios ' '589 p. 4. un 5. p. p, k. s. ( 2?,2/9. p. pamata snsāazēto Rigas Dils4 <'piederīgo Rūdolfa Leo d. I aVai '
18 gadus vecu. ' 1

Visām iestādēm an personām , koife
r zināma minētā Langes an viņa auk ,

atrašanas vieta, jāpaziņo Ludzas aer,1. iec. izmeklēšanas tiesnesim.
. Daugavpilī, februāri 1923. g.

Priekšsēdētāja b. B. CiiuU
Sekretāra v. i. P. Platausks.

Latgales apgabaltiea. krimīnaī
nodaļa,

saskaņa" sr sava 1923. g. 31. janvāri
iCmamu, meklē uz sod. Uk. 49i. p,
589. p. 4. un 5, p. p., k. s. 1. 22. gr,
279. p.paīTia-a apsuazēto Talsu apr.ņķa,
Rinkuja pagasta piederīgo, bij. 13. Ti-
kuma kājn. puika Engtlliardta kavalet.
nod. kar. Frldrkhu Harmaņa d.Mittenii,
22 g. vecu.

Visam iestādēm un personltn, kujasoii
itaama minētā Mietena un viņa mantai
ittā^anas vieta, japaz-ņo Ludzas apriet
1, te:, izmeklēšanas tiesnesim,

Dan^avpili, 6. februārī 1923. g.
Priekšsēdētāja b. B. Cītuls;

Sekretif-a v 1. P. Platausks.
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