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Prese.
Igauņu domas par Latvijas iekšējo

saimniecību.
„Waba Maa" raksta 24. februārī:

Svarīgākais notikums L&tvļjas pērnā
gada finansu d/Ivē bija svārstīga rubja
stabilizācija. Tagad Latvijas rubļa kurss
ir noteikts: 1 angļu mārciņa maksa
R<gā 1180 Latvijas rssbļus. Pēc finansu
ministrijas ziņām, Latvijas valsts bankā
ir ārzemju valūtas par 1 870 000 angļa
mārciņām, Latvijai izdevās samaksāt
daļu no saviem parādiem Francijaian
Anglijai. Pēdējai Latvija vēl ir parada
pāri par 800,000 taarc.

Salīdzinot ar agrākiem gadiem, veikal-
nieciskā dzīve tapase ramaka; latvieši to
izskaidro ar laimes mednieku atplūdu.
Dzīve sāk iegriesties normālas sliedes,
Dzīves dārddba, salīdzinot ar iepriekšē-
jiem gadiem, mazinājusies par 15% līdz
20°/o Pērn Izstrādāts muitas tarifs, un
atcelti ierobežojumi valatu operācijas.
Latviešiem izdevies pagājuša gada no-
dibināt emisijas banka ar paša spēkiem
vien. Lai veicinātu rūpniecība, tām fa-
brikām, kas izved savas ražojumus, pie-

šķirtas brivteritoriju tiesības, Sīkrupnie-
cība, kas apmterina_ pašu māja vajadzī-
bas, ievērojami paplašiaajusies. Lie!-
rūpniecība pamirusi, un ir maz cerība,
ka sabiedrotie to varēs atdzīvināt.
Latviešu lielrūpniecības cerības pa-
matojas uz austrumu tirga, rietumos
latviešu rūpniecība nevar atrast tirgu.
Streika ziņā 1922, gads Latvijai bija
laimīgs, jo notika tikai paris sīka streiku.
Kuģniecība uzplaukst. Tranzita drudzi
Latvija ari jau pārdzīvojusi, Latvieši
vairs neliek lielas cerības uz krieva
tranzitu un meklē iespēja iztikt bez ta,
jo gaidītā peļņa patiesībā nemaz tik
liela nav.

Šogad Latvija nodomājusi pārorganizft
savu iekšlietu ministriju (uzskaitītas mi-
nistrijā ietilpstošās nodaļas). Kas attiecas
uz satiksmes_ ceļiem, tad Latvija pērn
saveda kartība dzehsceļu ripojošo mate-
riālu un izlaboja tiltus. Gada laikā
atklāta tieša satiksme ar Igauniju, Lie-
tavu, Polija un Vāciju. Šogad Latvija
grib nodibināt tiešu dzelzsceļa satiksmi
ar Krievija. Pasažieru vilcieniem jā-
nobrauc 40—50 kilometra stundā, vil-
cienu pieturas laika jgrib samazināt līdz
1—2 minūtēm mazākās un 5—12 mi-
nūtēm lielākās stacijās. Brauciens no
Valkas līdz Rīgai ilgst 4/a stundas.
Preču vilcieniem jābrauc 30 kilometru
standā. Zemes ceļi tikpat slikti kā
agrāk, jo trūkst naadas ceļa uzlabošanai

Jaunās valstis,
Ltecava,

Jaunais Lietavas ministru kabinets.
22. februāri Lietavas valsts prezidents

apstiprināja jauno ministru kabinetu,
kura personīgais sastāvs paliek līdzšinē-
jais. Par žīdu lietu ministru 1 ez balss-
tiesības ministru kabinetā iecelts B. Frid
mans, bet baltkrieva lietu ministrijas
pārvaldīšana pagaidām atradīsies ministru
prezidenta un ārlietu ministra Galvanauska
rokās. (Lietavas preses birojs. )

Klaipēdas statūti
Sūtņu konferences ieceltā ārkārtējā

komisija galīgi izstrādājusi Klaipēdas
apgabala statūtus. Pēc statūtu apstipri-
nāšanas sūtņu konferencē, uz Parizi
dosies Lietavas valdības pārstāvis, lai tos
parakstītu. (Lietavas preses birojs.)

Somija.

Amnestijas jautājums,

H e 1z i ņ f o r s ā, 25. februārī. Arī
sociāldemokrātu frakcija iesniegusi So-
mijas parlamentam interpelaciju, kura
prasa, kad valdība pasludināšot amnestiju
par politiskiem noziegumiem, kas izdarīti
1918. gada revolūcijas laika. LTA.

Jauns likums par darba laiku.

H e 1z i ņ f o r s ā, 25. februārī. Somijas
parlaments vakar apsprieda likumprojektu
par 8 stundu darba laiku. Sociāldemo-
krātu frakcijas vārdā profesors Voionmaa
aizrādīja, ka uz laukiem neizdošoties
ietarēt tādu pat darba laiku, ka pilsētas,

untādēļ lika priekšā uzdot valdībai iz-
strādāt jaunu likumprojekta par darba
laika. Priekšlikums pieņemts. LTA.

Polija.
Sarunas ar Krieviju.

Varšavā, 25. februāri. Rīt, 26. fe-
bruāri, Maskavā sāksies poļa un krievu
sarunas par tirdzniecības līguma noslēg-
šanu. LTA.

Dzelzsceļu tarifu paaugstināšana.
Varšavā, 25. februārī. Polijas sa-

tiksmes ministrija nolēmusi sākot ar
1. martu paaugstināt dzelzsceļu preču un
pasažiera tarifus par 100°/o. LTA.

Sle&ena naudas fabrika.
Varšavā, 26._ februāri. Kolbielas

miesta policija atklājusi viltotas naudas
fabriku, kura izgatavojusi lielā daudzumā
amerikāņu dolārus. Konfi£Cēti_6000
šāda viltotu dolāra un apcietinātas 5 per-
sonas. Fabrikās „ direktors" Ābrams
baglickis aizbēdzis. LTA.

Pavalstnieku apmaiņa
Varšavā, 26. februārī. Otrdien Po-

lija apmainīs 23 komunistus pret 23 poļa
pilsoņiem, kuri līdz šim bija Krievijas
cietumos un notiesāti uz nāvi. Starp
citu Polijas valdība nodomājusi izdot
pazīstamo poļu komunistu vadoni Dom-
balu. LTA.

Ārzemes,
Notikumi okupe'.ā Vācijā.

Ber 1 i nē, 26. februārī. Vācu laikraksti
ziņo no Rūras, ka franči iesākuši vispla-
šākos apmēros izdarīt rekvizīcijas; ap-
ķīlā tā akmeņogles, kā arī lokomotīves,
vagonus; naudas sumas un visdažādākās
preces. Rekvizīcijas turpinoties dienu un
nakti. Vannes stacijā franču karaspēks
ieguvis 14 lokomotīves un vairāk kā
700 vagonus. Ari Fintropas mezgla
stacijā pie Esenes, kuru franči vakar
okupēja ar 8 tankiem un vairāk ložme-
tējiem, viņu rokās krituši daudz vagonu
un lokomotivu; no stacijas noliktavām
aizvesti lieli preču krājumi.

Berlinē. 26. februārī. Vakar franči
okupējuši Frankfurtes rajonā Limbur-
lanas staciju.

Angļi un frantl Rūras jautājumā.
Londonā, 26. februārī. Par angļu

sn franču sarunām militāro transporta
jaatājumā »Daily Telegraph* ziņo, ka
Poankarē esot uzstādījis jaunas prasības,
kas angļu politiskās aprindās atstājot ļoti
nepatīkamu iespaidu. LTA.

Angļu un franču draudzība.

Lifildā, 25. februārī. (Radio.)
Neatkarīgo liberāļu vadonis Askvits
vakar Viičairā turējis runu par Rūras
problēmu. Viņš apsveica angļu valdības
neitralitāti un uzsvēra, ka visas cilvēces
intereses smagi ciestu, ja angļu un franču
draudzība, kuru nostiprinājis pasaules
karš, iznīktu. Tagadējais bridis prasot,
lai Savienotās valstis un tautu savienība
izlieto visu sava iespaida strīdus jautā-
jumu nokārtošanai. LTA.

Amerika un Vācijas pilsoņi.
Londonā, 26. februārī. Savienoto

valsta taatas vietnieka nams ar 300 pret
11 balsīm pieņēmis likumu, ka no kara
laika apķīlātiem Vācijas pilsoņu īpaša-
miem Amerikā, kurus tagad pārzia valsts,
katram īpašniekam atmaksājami 10,00ft
dolāru. LTA.
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Grāmatas, jiokuroenti un fotogrāfijas,
kurus izceļotāji grib izvest uz padomju
Krieviju, iesniedzamicaurskatīšanai iekš-
lietu ministrija, istabā J* 1, vēlākais ne-
dēļu pirms ešelona atiešanas.

Izceļotājiem jāieronas stacijā ešelona
atiešanas dienā, palksten 7 vakarā.

Pašvaldības departamenta
direktora palīgs J. Eizenbergs.

Transporta daļas vadītājs,
vecākais sevišķa uzdevumu ierēdnis

Jakobsons.

iecelšanas.
Rezolūcija J* 19.

Atsvabinu no amata, uzpaša lūgums, Daugavpils
apriņķa Preiļu iecirkņa policijas priekšnieku Jāni
Albinu, skaitot no š. g. 1. marts.

Rīgā, 1923 g. 19. februāri. Jfe 18813.
_ Iekšlietu ministrs P. B e r ģ i s.

Administratīva departamenta direktors J. Ieva.
*

Rezolūcija >fe 20.
Pārceļu dienesta labā Daugavpils apriņķa Aglonas

iecirkņa policijas priekšnieku Aleksandru Česlu
par Daugavpils apriņķa Preiļu iecirkņa policijas
priekšnieku, skaitot no š. g. 1. marta.

Rīgā, 1923. g. 19. februāri. Jfe 16426.
iekšlietu rainfstrs P. Berģis.

Administratīvā departamenta direktors J. Ieva.

Rezolūcija J* 21.
Ieceļu Antonu Lozdu par Daugavpils apriņķa

Aglonas iecirkņa policijas priekšnieku, skaitot no
š g. 1. marta.

Rīgā, 1923. g 19. februāri. J6 18417.
iekšlietuministrs P. Berģis.

Administratīvā departamenta direktors J. Ie v a.
«

Rezolūcija )* 18.
Atsaucu š, g. 23. janvāra rezolūciju Jfe 11 par

Ludzas apriņķa priekšnieka I. iecirkņa palīga Jāņa
Štrošmaņa pārcelšanu par Daugavpils apriņķa
Preiļu iecirkņa policijas priekšnieku.

Rīgā, 1923. g. 19. februārī. J* 18905.
_ Iekšlietu ministrs P. Berģis.

Administratīvā departamenta direktors J. Ieva.

urnas nkoluml un pavēles.
finansu ministra rīkojums par

zīmognodokii.

Udo nodokļu departaments savā dar-

bībā novērojis, ka apgrozība atrodas
Lotas zīmogmarkas. Sī novērojuma
Lreizība starp citu tiek apstiprināta ar
Evijas bankas konstatējuma attiecība
u vekseļiem, keri aplikti ar dzēstām
ļļmogmarkām.
Tāda veida iespējamība izlietot pa
jtram lāgam nederīgas zīmogmarkas
izskaidrojama ar nepilnīga
tīmogmarku dzēšanu.
Sakarā ar izteikto un pamatojoties uz

itojama par zimegaodokli 8. un 49. p. p.,
izlieku par pieuskamn attiecīgam ie

^itidēm, personām sn iirmām zīmog-
urkn dzēšanas lietā ievērot sekošus
loteikaous:

1. Attiecībā az vekseļiem piepatnrama
Jdzaiaējā kārtība, t. i. markas dzēšamas
«parakstu vai attiecīgu zīmoga, pie
tam abos gadījumos az katras markas
iezīmējams vekseļa izrakstīšanas dienas
fcttms; parakstam resp. firmas zīmogam
«pāriet uz vekseļa blanķeti. Kreditiestā-
Ies, pieņemot vekseļu?, bez tam azspiež
iz markām iestādes zīmogu.
2. Līgumus pabakstot az katras zīmog-

«arkas atzīmējams dokamenta datums.
Pavisam noliegts dzēst zīmogmarkas

ir vienkāršo un tintes zīmuli.
%ā, 1923. g. 19. febraarī.

Finansu ministrs A. B u še v i c s.
Tiešo nodokļu departamenta

direktors A. V i n t e r s.

Apstiprinu.
1923. g. 23. februārī.

Satiksmes ministrs
J.Pauluks.

Rīkojums.
fotona pagājušā gada «Valdības Vēsi-
na 140. numurā publicētās telefona«Manu pagaidu takses pirmā panta
2mK°st"Pot vārdBS: »° tara
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Pnu telegrāfa virsvaldesgalvenais direktors Ed. K a d i ķ i s.
«•Ploatadjas direktora vietā

Kuk a i n s.

Latvija un oitas vaistis,
Somu Intereses par Latviju.

Helziņforsā, 25. februāri. Somu
ekonomiskais laikraksts „Kaapalefati"
ievietojis garāku jakstupar Latvija, ksras
saimniecisko stāvokli apzīmē par ļoti
stabilu un labvēlīgu priekš valsts. Visa
somu prese plaši atreferē konsula Vaka-
rnakt priekšlasījumu par Latvija Baltijas
valsta klubā Helziņforsā. LTA.

Heiziņforsas konferences lietā,

Rīgā, _2& febraarī. Rīt_ pulksten 5
pēcpusdienā ārlietu ministrijā notiks ap-
spriede sakara ar Heiziņforsas konferenci.
Uzaicināti piedalīties pārstāvji no Rīgas
biržas komitejas, fabrikanta biedrības,
Latvijas tirgotāja savienības, rūpnieku nn
amatnieka savienības, kuģa īpašnieka
biedrības, tāļbraacēju kapteiņu biedrības,
staaera savienības, lauksaimnieku ceattal-
biedrības an Latvijas lauksaimnieka
ekoaomiskās sabiedrības.
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Sludinājumu maksa:
a) tiem sludinājumi līdz 30 vien-

tejigto rindiņām 3 lat. 60 sant.
par kstra tālāka rindiņu . . — . 12 .

b) dtisn iestādēm nn amata per-
sonām pat katru viensiejīgu
rindlnii ..' ..— . 16 .

c) privātiem pat katra viensiejīgu
rindiņu — . 20 .



Krievijā sagaidot grautiņus?
V_a ršava, 25. februāri. Pēdējā

laika," neskatoties uz visiem aizsargu
līdzekļiem, Polijā ieplūst no Ukraines
ārkārtīgi daudz žīdu. Iebraucēji apgalvo,
ka Krievija paredzot grautiņas. LTA.

Krievija un Klaipēdas jautājums,
Maskavā, 25. februāri. Savā pro-

testa notā sabiedrotiem pret Klaipēdas
jautājuma izšķiršanu bez krievu līdz-
dalības Čičerias paziņo, ka padomja
Krievija atstājot sev brīvas rokas an
sava laikā „pie savstarpējo pretenzija
nokārtošanas", iesniegšot sabiedrotiem
rēķina par to. Sabiedrotiem bālot jā-
atbild par visiem zaadējsmiem, kuri
ceļoties Krievijai sakarā ar Klaipēdas
aodošanu lieiavļešiem. Padomju val-
dība liek priekšā uzsākt par Klaipēdas
jautājumu sarunas. LTA.

Krievija un Francija.
Londonā, 16. februāri. ,Daiiy

Telegraph" diplomātiskais līdzstrādnieks
ziņo: Padomja Krievija neoficiāli pazi-
ņojusi franču aprindām, kuras meklē
saprašanos ar padomju valdību, ka
nepieciešams priekšnoteikums sakara
atjauaošanai starp abām valstīm esot
Francijas atteikšanās no Lozanā azstā-
dītiem notēikamiem par jūras šaarama
brīvību. LTA.

Muitas konference.
Berlinē, 26. februārī. Tautu savie-

nības ģeneralsekretariats uzaicinājis visas
tautu savienībā ietilpstošās valdības, kā
arī Vāciju, Savienotās valstis, Meksiku an
Ekvadoru piedalīties š. g. 15. oktobri
Žeņeva atklājama konferencē, kara sasauks
muitas formalitatu atvieglošanas aa sa-
skaņošanas nolūkā. LTA.

Aizdevums Austrijai.
Lifildā, 26. februārī. (Radio.) An-

glijas valsts banka pašlaik izlaiž Austri-
jas arējā aizņēmuma obligācijas 1.800.000
mārciņu sterliņu vērtībā. Arī Beļģijas,
Francijas, Holandes, Zviedrijas un Šveices
centralbankas drīzumā izlaidīs obligācijas
par apmēram 3/a miljoniem mārciņa
sterliņu, pagaidu aizņēmuma Austrijai,
pirms gara ^ termiņa aizņēmuma realizē-
šanas 650 miljonu zelta kronu apmērā,
kādu paredz tautu savienības plāns Au-
strijas saimnieciskai atjaunošanai.

Angļu laikraksti sevišķi uzsver Eiropas
valsta kopīgā palīdzības darba ārkārtējo
nozīmi un atzīmē, ka Austrijas valdība
pieliek visas pūles, lai sašaurināta valsts
budžeta izdevumus un palielināta ienā-
kamas. Šinī ziņā, kā „Manchesier Guar-
dian" atzīmē, sasniegti jaa ievērojami
panākumi, kas pierāda Austrijas valdības
nopietno gribu, piekopt veselīgu saim-
niecisku politiku. Arī Austrijas valūtas
stabilitāte pēdējos pieci mēnešos liecina,
ka uzticību Austrijas maksātspējām jau
izdevies atjaušot.

.Times" ievadrakstā aizrāda, ka aiz-
ņēmums, par kuru uzņemas garantiju
sešas Eiropas valstis, uzskatams par
pirmo tautu savienības mēģinājumu veikt
Eiropas jaunbūves darbus; un ka no viņa
izdošanās vai neizdošanas atkarājas
daudz vairāk, nekā vienas vienīgas valsts
nākotne. Par ne mazāk svarīga fakta
laikraksts uzskata sešu Eiropas valstu
centrālo banku apvienošanos, lai ko-
pīgiem spēkiem realizētu Austrijai pie-
šķirto aizņēmumu, kas līdzšim nekad
vēl nav bijis pieredzēts. Eiropas valstu
kopīgā uzstāšanās darīšot iespaidu ari
az Savienotām valstīm. Laikraksts ar
gandarījama atzīmē, ka iniciatīvi šinī
pasākumā uzņēmies Anglijas valsts ban-
kas direktors. LTA.

Notikumi tuvos austrumos.
Konstantinopolē, 25. februārī.

(Reiters.) Ziņojumi no Aagoras par gai-
dāmo turku nacionalsapalces lēmumu
miera sarunu lietā ļoti neskaidri un grūti
paredzēt, vai Lozanas miera līgumu pie-
ņems. Kāds laikraksts ziņo, ka nodibi-
nājusies jauna turku partija, kura dēvējas
par .neatkarīgo grupu" un prasa visu to
noteikumu pilnīgu atraidīšanu, kas nesa-
skanētu ar Angoras .nacionālo pakta".
Šīs grapas piekritēju skaits straaji pie-
augot, sevišķi militārās aprindās. LTA.

fiezopotamija.
Londonā, 26. febraarī. Pēc

.Evening Standard* informācijas, An-
glijas ministru kabinets esot nolēmis
pēc iespējas drīzākā laika atsaukt angļu
karaspēku no Mezopotamijas. LTA.

Stipra zemes trīce

Berlinē, 26. februāri, Harnburgas
seismografs 24. februāri konstatējis ļoti
stipra zemestrīci apmēram 8000 kilo-
metru lielā tālumā no Harnburgas.
Zemestrīce turpinājās gandrīz 3 stundas,

LTA.

Rīga.
Paziņojums firmu sarakstu lieta.

Sākot ar šo gadu Rīgas pilsētas valde
nolēmusi turpināt 1916. gadā pārtraukto
Rīgas firmu saraksta izdošanu. Firmu
saraksts iznāks ne vēlāk kā 1. jūnijā
tekošā gadā un maksās 2 lati. Firmām,
biedrībām, kooperatīviem, akciju un
paiju sabiedrībām, kuras vēlas, lai firmu
saraksta uzņemta prokaraata,pilnvarnieka,
valdes locekļa an direktoru vārdus un
uzvārdus, jāpaziņo par to pilsētas valdes
tirdzniecības nodaļai līdz 15. martam,
iesniedzot minēto personu parakstu
paraugus, pilnvaru norakstus un proto-
kolus par ievēlētām amata personām.

Gadījuma, ja augšminētās ziņas laika
neiesniegtu tirdzniecības nodaļai, firma
saraksta uzņems vienīgi tos datus, kuri
paziņoti tirdzniecības nodaļai pie tirdz-
niecības un rūpniecības zīmjn izpirkšanas.

Rīgas pilsētas tirdzniecības nodaļa.

Pilsētas domes sēde
notiks cetardien, š. g. 1. martā,
pulksten 6 vakarā, lielā Ķēniņu ielā
J*5.

Dienas kartība:
1. Pilsētas valdes locekļa (būvju no-

daļas vadītāja) vietas izpildītāja
ievēlēšana.

2. Pilsētas ārējā aizņēmuma komisijas
2 locekļu ievēlēšana izstājašos vietā.

3. Dažu nelļela gruntsgabalu pārņem-
šana pilsētas īpašumā iela paplaši
nāšanai.

4. Nekustama īpašumaTvaika ielā Ns 33
iegūšana.

5. Rīgas pilsētas diskonto bankas
1922. g. pārskata pieņemšana.

6. Pilsētas garantijas piešķiršana Rīgas
pilsētas lombarda aizņēmumam.

7. Kazarmu pārdošana apsardzības mi-
nistrijai.

8. Rīgas pilsētas domes 1922. g. 1. jū-
nija ievelētas komisijas ziņojums
par Rīgas ielu dzelzsceļu akcija sa-
biedrības īpašuma an kapitāla pār-
vērtēšana uz finansu ministrijas
1921. g. 3. novembra rīkojuma pa-
mata.

9. Rīgas ielu dzelzsceļu akciju sabie-
drības statata 6. un 7. §§ pārgrozī-
juma pieņemšana.

10. Instrukcijas aizdevumu izsniegšanai
pilsētas zemju nomniekiem.

11. Lūgumi un sūdzības: a) Rikšotāju
laukumu ģimeņu dārziņu nomnieku
lugams, b) O. Finkelsteina sūdzība
dzīvokļa nodokļa lieta.

12. Nekustamu īpašumu nodokļa gal-
venās komisijas viena locekļa ievē-
Iešana.

Pilsētas domes priekšsēdētājs
K.Dēķens,

Pilsētas sekretārs A. Pļavinskis

Latvijas grāmatvežu savienības
valde paziņo, ka savienības gadskārtēja
pilna sapulce notiks svētdien, 4. martā,
pulksten 11 no rīta savienības birojā,
Todlebena bulvāra 4, dz. 1.

Uz statūtu 26. § pamata sapulce būs
pilntiesīga pie katra ieradušos biedru
skaita.

Māksla.
Nacionalfl teātri vakar izrādīja

B. Bjefnsona divcelienu drāma .Pāri
mūsa spēkiem" pazīstamā skatuves
darbinieka Jāņa Plūmes vadībā un
viņam pašam tēlojot galveno persona —
mācītajā Zanga.

Jānis Plūme neatlaidīgas slimības dēļ
jau kopš ilgāka laika nespēj darboties
az skatnves an ta nokļuvis trūcīgos
materiālos apstākļos. Nacionālais teatrs
nu bija atvēlējis sarīkot Plūmēm vienu
izradi, kuras ieņēmums lai nāktu viņam
pašam par labu. Par nožēlošanu izrāde
iekrita neizdevīga laikā — taisni
dienu pēc preses svētkiem, kādēļ ari no
rakstnieku, žurnālistu an mākslinieku
aprindām, kari līdzīgos gadījamos citādi
mēdz būt visai alsaacigi, vakarējā izrādē
redzēja tikai retas nedaudzas, kā ari
vispari publikas bija pamaz, kas viss

vedams vakar gan ar urikojamiem ne-

ierasto pirmdienas dienu vttpar, gaa ar
preses balli sevišķi. . .

Mūsa teātra publika, kara vakar ne-
bija ieradusies nacionāla teatn, var to
tikai nožēlot, jovakarēja izrāde skaitāma
pie labākajām, kādas uz masa skatavem
redzētas. . _.

Jānis Plūme, tiklab kaizrādesvaditajskā ari galvenās personas tēlotāja loma
pierādīja, ka viņš pareizi sapratis Bjern-
sona drāmas dziļi nopietno satara, kur
ticība cīnās ar šaabasa, mazticība un
neticību, kar mirstīga cilvēka gars meklē
izeju no dzīves nīcības az īstas, šķīstas
ticības nesasniedzamiem augstumiem.
Viņa tēlotais mācitajs Zangs atstāja tīri
mistisku iespaida. Maigs, mīksts, pie-
kļāvīgs un paļavigs az savu ticību.
Vārdu sakot, tas bija pareizi aztverts,
smalki niansēts, bet tomēr vienkāršs,
gaišs, nemākslots jutīga mākslinieka
tēlojams.

Kā pati šī drāma Ir īsts viengabala
darbs, tāpat arī viņas izrāde bija jauks
noskaņota, par ko atzinība nākas tiklab
izrādes vadītājam, ka ari visiem atsevi-
šķiem tēlotājiem.

Zanga, sievu Klāra tēloja Lilija
Ērika an Klāras māti Hanna —
Ladmilla Špīlberg. Abas šīs
ievērojamās mākslinieces bija katra sava
vietā an it kā sacentās viena ar otru
labā spēlē.

Mirdzas Šmitchen Rahele bija
jūsmīgi sirsnīga meitene.

Skaisti tipi bija redzami ari garīdz-
nieku sapulcē. Jāņa Oša biskaps zī-
mīgs, tikai varbūt mazliet par kustīga.
T. V a I d š m i t am bija visai masa loma,
bet tomēr viņš daudz bija pratis tanī
ieljkt._ Labsirdīgo, bet stipri aprobežoto
mācītāju liecināja katrs vaibsts, katrs
skats. Tāpat J. Ģermānis, V.
Švarcs an A. Gulbis an citi mācī-
tāji veica savas nelielās lomas labi.

Izrādi publika uzņēma ar sajūsma an
J. Plūme guva daadk aplausu. —J—

Nacionālais teatrs. Otrdien, 27. fe-
braarī, pulksten 7 vakarā tautas izrādē —
par lētam cenām Annas Brigader pasaka
.Maija a n Paija". Trešdiea,
28. februārī, pirmo reizi jauna liela stila
inscenējums

^
— Andrasa (A. Andersona)

drāma .Ķēniņš Dāvids". Krāšņu
dekarativo _ ietērpa pagatavojis Jānis
Kuģa. Dāvida sieva deju iestudējis
baletmeistars Sergejevs. Pirmā cēlena
dziesma komponējis J. Mediņš. Biļetes
jau dabūjamas an tas pieprasa ļoti ro-
sīgi. Ceturtdien, 1. martā, pulksten 5
pec pusdienas, pirmo reizi skolnieka iz-
rādē Annas Brigader «Maija a n
Paija".

Tslegramas,
(Latvijas tetegissa aģentūras ārzemju teltgļ

Helziņforsā, 25.febraarī. Li
izbrauks no Rēveles uz Hango
Baltijas valstu tirdzniecība» delega
no Igaunijas, Latvijas, Lietavu
Polijas.

Helziņforsā, 25. februārī, j
un krievu tirdznieciskas sarunasMa
pagaidām pārtrauktas. Soma delep
rit izbrauc atpakaļ uz Helziņforsn,
apspriedīsies ar soma valdības lij
komisiju.

Maskavā, 25. febraarī. Simb;
nodegasi amerikāņu palīdzības >
nistracijas galvena pārtikas nolikt!"

Londonā, 26. februāri. P
Kapitans Edžertons iecelts p««
flotes atašē Dānijā, Norvēģija ,^
Somijā, Igaunijā un LatvijaarF
vīģu uzturēšanās vietu Helzi?io»

Londonā, 26. februāri.Jļļ
Angļu valdība nolēmusi atsaa»'
karakuģus no Smiraas, "9^
.Caivpso". Ar šo lēmumu,, Bu-
kās aprindās paskaidro, wW
pierādīt Turcijai savu draudziņ

Londonā, 27. febrtin. £?
Latvijas sūtnis B is e n i ek s va
donas Sity-koIedžā noturej s P'
juma par Latvija, attēlodams lat

vēsturi un saimniecisko Vfl^
Latvijai piešķir viņas ģeog * ,
voklis. Lektors ..ar stegj^
rakstaroja Latvijas ļ«» | sl
tirdzniecības an rūpniecības

Londonā, 26. fcbrgj.
^Atbildot parlamentā uz W±$

angļu valdība esot «?»»"'"*>
soļus, lai Plaktu tauta l5) j
iejaukšanospo u an leiša kod .,

ministra biedrs Makuei s; ,
ka Anglija uzaicinājusi u ,

kā Lietavu atturēties no F ,
soļiem an sagaida,

^
sadursmes būs novērstas. »» tļ p
atliekot pašai izšķirt, }» ?$&
Acnmirklī galvenās ^°ļ\0 *
esot pārvarētas ua tadeļ ? j ,:.
sasaukt tautusavienībasP*tēju sesiju. ^^

Redaktori: M. *

nnmi n ihuiil
K. u r s i.

Rīgas UtM, 1923. ggda 27. febraarL

100 Latvija» ibf 2,--Amerikas dotam ..... 5-09 — 5,14
Angļu mārciņa . ..... 2393-24, 17
100 Francijas franki . . . . 30,75 — 3200
100 Beļģijas franki .... 26,65-27.90
100 Šveices Staaki. .... 5509-96,53
100 Zviedrijas ktoaaa . . , 134,12—13686100 Norveģijgs kronas . . , 92,50 — 9550100 Dānijas krosu .... 97,70 —101 45
100 Holandes guldeņi , . . 20040 —2034510000 Vādjes Hsatkaa « . . 2,10-240100 Somijas markas .... 13,25 —14,25100 gaunijai markas . . . 1,47-1,53
", ....... 50,03-52,0010000 Polijai markas ... 139
!S $$°*ī?* klwm ? MM-1575100 Itālijai Hraa 24,20-25 25Padomes rbf. ..... . _
10 krieva seita tbļ. . . . , 25,50Zelts (Londonā) pat i cad tfca

zelta -.
Krievijas sudraba^

; ; gļUn
*&>ja neatkat. afeņēm 2.— — 116

20 zelta it. 6»/o Rīg. hip. bksdt. * *
ķīla zīmes ,* _

50 zelta it. 6> Rīgas pfls. fa!
biedr. ķīlu zīmes .... _

100 zelta ir. 6»/o Rīgas pila. ki.
biedt. pin zīmes .... _
Rīgas biržas komitejas kotadjas komisijas

Priekšsēdētājs A. Kacsn»
Zvēt. biržas mālderis Th. Summēta

liepājas ostā Ienākusi kuJS.
23. iebruari.ļbu

^SLSSiS
nlk
^^^^^HM

sVn^arPSL** **? '"* «
24. iebraatī.

Kingisep krievu tvaikonis, 317 reģ. ton. bruttono Ventspils ar balastu. '
Gdynta, poļu tvaikonis, 738 reģ. ton. brutto, noKatalauciem ar siļķēm. '

25. februāri.^^
SEatonia, dāņu tvaikonis,«344,Dancigas ar jauktu lādiņu l toi*fcGlobus, vācu tvaikonis, 836 »» ,

Harnburgas ar jauktu «aj* *>«.
^

Nc ŪODilei ©stag ķjg^J
23. Iebruari.

Baltriger. angļu tvaikonis, U47 „iuz Londonu ar jauktu lādiņV ^ <i
24. iebruari

PernigeĻ latvjein tvaikonis, 16a «* !uz Klaipēdu ar jauktu lādin» *' SMargarethe, vācu tvaikonis, 368 „» ,
u Klaipēdu ar jauktu lādiņa *' *<Victoria, vācu tvaikonis, 690 rei .. ,
Stetini ar jauktu lādiņu *' toil b<*

VerttspHs osti Ienākuši ta
23. iebruari.

Iris, zviedru tvaikonis, 358,14 refr tM iLiepājas ar gabalu precēm. **
24, iebruari.

Estet, zviedru tvaikonis, 1527,73 re j i„. 1
no Sietines ar balasta. a' tw < 4

Iris, vācu tvaikonis, 1177,13 tek ton tJlFrederikas ar balastu.
g

"' '""ļ

1*1© ?®^tspl!s ostas bgSjuii idjļ l
22. iebruari,

Petnigel, latvieSa tvaikonis, 166^84reč tn t.uz Liepāja at gabalu precēm.
Uga, latviešu tvaikonis, 229,43 reģ. ton U iUepaju at malku.
Kingisep. krievu tvaikonis, 317,16 nk toi li 1uz Liepāju tukšā.

23. iebruari.
Minos, vācu tvaikonis, 717,78 reģ. totbnl

Klaipēdu tukšā.
Vesta, norvēģu tvaikonis, 1290reģ. to»,,

uz Bonu at propsu.

24. februārī.
Dollart, vāca tvaikonis, 941,8 «ģ. ton. b«tRotetdamu ar stutmalku.

25. iebruari.
Eilen, vācu tvaikonis, 573,11 reģ ton. brotfc, 1

Oreat-Jarmauth ar plankām.
Revotucia, krievu tvaikonis, 433,29 icģ. ton.br \

uz Karalaučiem arjabību.
Austra, latviešu tvaikonis, 490,97 reģ. ton i ?

uz Liepāju ar kokiem.



-^^bafTrsSt'- la
ĪBC« &p" iii, 1480".p-

P**^rusdroSina5anās b,e"
%rdHW v^

«M» atrodas

Sff priekšsēd. v. E. B itte.
Sekretāra P- J- °g-

ļr^S5aTt r«fl»«tr. nodaļa
Rlik 1460». P- pamata pa-

dv. P«* ;. "£ ar apgabaltiesas admi-
W. K sasK H°Vmmnu 1923. g. 24. jan-

^%A
"oo"

"ati™ «bledtiba

ļ^S^
Rencenu-Lizdenukra,-

S^ JSolfSdea sēdeklis «t^odas
Sabiedrības va'pagastā.

<;<.kirfeira D- .1. usa.

S^aTap^balt.3. civilnodaK
Rīga s °v« ļQ23 „ 13.ļebruari

«f^^a Flipa d slkina lūgumu

1eifaizīt par iznīcinātu obligāciju par

Xr apstiprinātu 1914. g- 14, īan-
®'mJ-n Ik» 132, uz nekustama īpa-

flXmPilsētā. 4. hip. iec. zem ze-
5um S» re& K° 184, izd. no lvana
jL^fflntpiU»J««e«««Aa ..
E?d Andršejevskim. kurš viņu .r

IfudoMvana Filipa d. Šiškina pilņ

VJ iekam Oothardam Kreišmanim. pec

3as, šīlēanima norakstu iesn.egsa-

Mi Rigas-Valmieras zemes grāmatu no-

S5J.hipotēkas dzēšanas zemes

ļjfolēnumu. p_ubl. civ. ties. lik. 2086. p.
saredzētā kartībā.

Rīgā, 15. februārī 1923. g. J*1052
Priekšsēdētāja v. A. V e i d ne i s.

Sekretārs A. Kalve.

līsts sīp&altiesfls 3. cfoilnod.,
uz civ. proc. lik. 715. p. pamata un
Bernharda Nolle lūguma dēļ hipoteka-

fisko paradu dzēšanas. n o lēma:
1) stāt pāt samaksāta obligāciju par

10,000 r., apstiprinātu 1908. g. 8. maija
ton )* 110, uz tagad Bernhardam Mol-
iem piederoša nekustama īpašuma, Bil-
derliņu valsts muižas zemes gruntsga-
bilu Ns 27, zem zemes grāmatu reģistra
Jfc 52, izdotu Kristapam Kārļa d. Range
par labu, kurš min. obligāciju ir cedējis
Manto;

2) izdot lūdzējam Bernhardam Nolle,
pēc viesa lata kanclejas aktu nodevu
samaksas, šī lēmuma norakstu iesnieg-
šanai Rigas-Valmieras zemes grāmatu
nodaļai dēļ hipotēkas dzēšanas zemes
grāmatās;

3) šo lēmumupublicēt civ. proc lik.
2086. p. paredzēta kārtībā. '

Rīgā, 15. februāri 1923. g. Ks 331
Priekšsēdētāja v. A. V e i d n e r s.

Sekretārs A. Kalve

|

|

|

Kigas apgabaltiesas 3. civHnod.
atklātā tiesas sēdē 1923. g. 13 februārī
*talja Krišjāņa Jāņa dēla Neilanda

ļupiaui dej obligāciju atzīšanas par m-«m, nolēma:
1) atzīt par iznīcinātu 1912. g. 6. no-vembri zem J*3406, uz Andrejam Mār-«?« d. Strautniekam piederoša neku-

Zm 'P^uma Rīgas pilsētā, 3. hip.lec zera zemes grāmatu reģ. Ks 2287,Jpstipnnato Christjānim Johana d., saukts
S»;if ,?v"' Neolandam par«te izdotu obligāciju 8,000 rbļ. lielumā;
le»iw- ,oma noiaks*u izdot lūdzējam
SS"", *WS" Valmieras zemes
ffih n°daKPriekš "»in. obligācijas«°Mata saņemšanas ;
2988 , S™?!, ?llbl!«t clv. ties. lik.**•_ ?• paredzētā kārtībā.

**>& 15. iebruari 1923. g. >6 323Pri ekšsēdētāja v. A. Veidners.
t—— Sekretārs A. KsU*

«jaaapgabaltiesas^dv^od
SSift,»HJ\- 13- !ebiua,i
»lumarn,™. ? -ibar- v°lfm man-
r,?" ««gadna G20rga Bulrne-
>« J ārnof- ob,igaci

'uatz5šanas
1) st -? m a :

^.Vo»LP!r iz
.'-cinātu mir- Eduarda

obli gacjta «n.*- °^masai Piederošo
19i |ac>lu apstl natļi pļļf 5a(K)0
***£it jf liU £N2 1192' " »?>

«*« ST!> ** 1u'p- iec- zem

^ Vilh t f'o*- Valtera Vilhel-
l8b ». karšv in?,,-^ockhauzena»> P«^mm» u^

ed€iLs blank0 unk "fa

^6l4marlā;
dZeStazeraes «rāmatā

rakstu; **m*i™ s, lēmuma no-

4^2» P'ļbjicēt civ. ties. lik.
4) Geot«f ueia kafta>ā;

v»tiias i»™w}Tv 152umu dēi

Īre "feSs nas originali

^^
wjo v. a. v e I d ne t s.

fc ^tat8 A. Kalve.

«tkiiti ael,ļ3- civilnodaļa,
^i» S^moedē A

1923- «• 13. iebruari
S?®\ obl pLr Arail!a d- B15ma «5-
$*? ?olērnrat25Sanas pflr 211-

^ «fl aS***» «"v«a obliga-?tinalas uz nskustaraa īpašuma

Rīga, 2. hip. iec zem zemes grāmata
reģ. }& 1342, pirmā: 1906. g. 22. jūnijā'
zem J* 542, par 3,000 rbļ., otrā 1910. g.
13. marta zem N> 559, par 8.000 tbļ,
izd. no Nochima Beilina Šimelam (Sī-
manam) Blumam par labu, kurš viņas
cedējis blanko, kuras pārgājušas uz
Hermani Kārļa d. Kampe, kā blanko-
cesionaru, kurš viņas atkal cedējis
blanko;

2) izdot lūdzējam šī lēmuma norakstu
Iesniegšanai Rīgas-Valmleras zemes grā-
matu nodaļai, lai ta viņam izdotu par
iznīcinātam atzīto obligāciju vieta tās
dublikātus.

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

Rīgā, 15. iebruari 1923. g. ^ 451
Priekšsēdei, v. A. Veidnets.

Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabali, reģistr. nod.
uz civ. proc. lik. 1460n . p. pamata pa-
ziņo, ka saskaņa ar apgabaltiesas admi-
nistratīvas nodaļas lēmumu 7. iebruari
1923. g. reģistrēta kooperatīva sabiedrība
zem nosaukuma: Lielvārdes krāj-aizdevu
sabiedrība*.

Sabiedrības valdes sēdeklis atrodas
Lielvārdes pagastā.

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

Rīgas apgabali reģistr. nodaļa
uz civ. proc. lik. 146071 . p. pamata pa-
ziņo, kasaskaņa at apgabaltiesas admi-
nistratīvas nodaļas lēmumu 7. februāri
1923. g. reģistrēta kooperatīva sabiedrība
zem nosaukuma: .Daibes piensaimnieku
sabiedrība".

Sabiedrības valdes sēdeklis atrodas
Unguru pagastā.

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

Rīgas apgabalt. reģistr. nodaļa
uz civ. proc. lik. 1460. p. pamata pa-
ziņo, ka saskaņā ar apgabaltiesas admi-
nistratīvās nodaļas lēmumu 7. februāri
1923. g. reģistrēti bezpeļņas biedrības
Plāteres biedrības .Austrums' grozītie
biedrības stututi, kuņ pieņemti biedru
pilnā sapulcē 12. novembri 1922. g.

i Biedrības valdes sēdeklis atrodas
[Plāteres pagasta.

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

? Rīgas apgabalt. reģistrac. nodaļa
uz civ. proc. lik, 1480/71. p. pāra. paziņo,

I ka saskaņā ar apgabalt. administr, nod
lēmumu 7. februāri 1923. g., reģistrēta
bezpeļņas bicdtība zem nozaukuma:
.Ebreju sieviešu padome Latvija.

Biedrības valdes sēdeklis atrodas Rīgā.
Priekšsēdētājs v. E, Bitte.

Sekretāra p. J. Ošs.

ļ Rīgas apgabalt reģistr. nodaļa
ļ uz civ. proc. lik. 1460. p. pamata pa-
ļziņo, ka saskaņā ar apgabaltiesas admi-
nistratīvās nodaļas lēmumu 7. februārī
f 1923. g. reģistrēta bezpeļņas biedrība

[ zem nosaukuma: .Olaines biškopības
biedrība".

1 Biedrības valdes sēdeklis atrodas
'Olaines pagasta.

I

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

Rīgas apgabalt. reģistr. nodaļa
! as civ. ptoc. lik. !48G. p. pamata p6-
[ t'ņo, ks saskaņā at apgabaltiesas 8dssxi-
j n'siraiivās nodaļas Īga oma 7. iebruari
11923. g. reģistrēta kooperatīva sabiedrība
ļzem nosaukuma; Saikavas piensaimnieku
! sabiedrība .Cerība".
ļ Sabiedrības valdes sēdeklis atrodas
i Saikavas pagastā.

Pt<esJsēdētS'ja v. K Bitte.
f Sekretāra p. J. Ošs.

Rīgas apgabali reģistr. nodaļa
uz civ. proc. lik. 146071 . p. pamata pa-
ziņo, ka saskaņa ar apgabaltiesas admi-
nistratīvās nodaļas lēmumu 14. februāri
1923. g. kooperatīva sabiedrība .Pāles
savstarpēja palīdzības biedrība uguns-
grēku gadījumos" pārreģistrētazem jauna
nosaukuma: .Pāles savstarpējā uguns-
apdrošīnāšanas biedrība*, kā ari reģistrēti
grozītie biedrības statūti, kuri pieņemti
biedru pilnā sapulccē 3. augustā 1292.ļg.

Sabiedrības valdes sēdeklis atrodas
Pāles pagastā.

Priekšsēdētāja v. L. B i u e m m e r s.
Sekretāra p. J. O Ž s.

Rīgas apgabaltiesas reģistr. nod.,
uz civ. proc. lik. 1460. p. pamata pa-
ziņo, ka saskaņā ar apgabaltiesas ad-
ministratīvās nodaļas lēmumu 14. iebruari
1923. g. reģistrēta kooperatīva sabiedrība
zem nosaukuma: .Lubānas lauksaim-
niecības mašmu koplietošanas biedrība*.

Sabiedrības valdes sēdeklis atrodas
Lubānas pag'stā.

Priekšsēdētāja v. L. Br ue m m e r s.
Sekretāra p. J. Ošs.

Rīgas apgabalt. reģistr. nodaļa
uz civ. proc. lik. 1460. p. pamata pa-
ziņo, ka saskaņa at apgabaltiesas admi-
nistratīvās nodiļas lēmumu 14. Iebruari
1923. g. reģistrēta kooperatīva sabiedrība
zem nosaukuma: Kosas lauksaimniecības
mašīnu koplietošanas biedrība .Vienofs
spēks*.

Sabiedribas _ valdes sēdeklis atrodas
Kosas pagastā.

Priekšsēdētāja v. L. Bruemmets.
Sekretāra p. J. Ošs.

Rīgas apgabalt reģistr. nodaļa
az civ. proc. lik. 1480". p. pamata
paziņo, ka saskaņā ar apgabaltiesas
administratīvās nodaļas lēmumu 14.febi.

1S23. ff. Je !sheta kooperatīva sabiedrība
zem nosauk»C3: .Lubānas savstarpējā
ugunsapdrošlriāSan*? biedrība* .

Sabiedrības vaidēs Sēdeklis atrodas
Lubānas pagasta.

Ptiti&tšdēt&ja v. L. B r ue m m ē 1:s
. Sekretāra p. J. Oša.

Rīgas apgabalt. reģistr. nodaļa
oz civ. proc. lik. 146071. p. pamata pa-
ziņo, ka saskaņā ar apgabaltiesas admi-
nistratīvās nodaļas lēmumu 14. iebruari
1923. g. reģistrēta bezpeļņas biedrība
zem nosaukuma: Futbola klubs .Spars*.

Biedrības valdes sēdeklis atrodas Rīgā.
Priekšsēdētāja v.LBruemmeis.

. Sekretāra p. J. Ola.

|

Veļķu pagasta valde ar šo izsludina
par nozaudētu un nederīgu zirga pasi,
izdotu no Veļķu pag. valdes 18. jūnijā
1921. g. zem Jfe 199 uz Anša Reiņa d.
Korpa vārda. -

Erberģes
^

pag. valde izsludina par ne-
derīgu, ka nozaudētu, zirga pasi zem
Nr. 103, izdotu no Erberģes pag. valdes
18. māja 1921. g. uz Zaņa Miķeļa d.
Purzula v.

Grenču pag. valde izsludina par ne-
derīgu, kā nozaudētu, no Tumes pag.
valdes 2. jūlijā 1922. g. zem Nr. 338
izdotu Latvijas iekšzemes pasi uz Jāņa
Jēkaba d. Dakšas v.

Brocēnu pag. valde izsludina par no-
zaudētu un nederīgu Latvijas iekšzemes
pasi, izdotu no Brocēnu pag. valdes
25. nov. 1922

^
g. zem Nr. 680 uz Miķeļa

Bertuļa d. Krūmiņa v. ^_
Jaunpiebalgas pag. valde izsludina par

nederīgu, kā nozaudētu, iekšzemes pasi,
izdotu no šīs pac^ valdes uz

pilsoņa
Pētera Andreja Šāvēja v. 22. martā
1920. g. zem Nr. 698.

Prodes pag. valde izsludina par ne-
derīgu, zirga pasi zem Nr. 278 izdotu
9. jūnijā 1921. g. no Lašu pag. valdes
uz Artura Helviga v. un zirga pasi
Nr. 505, izdotu 22. iebr. 1921. g. no
Prodes pag. valdes uz Annas Ģeidas
vārda.

Golgovskas pag. valde izsludina par
nederīgu nozaudēto kara klausības ap-
liecību, izdotu no Valkas kara apr. pr-ka
15. apr. 1921. g. zem Nr. 2965 uz Kārļa
Jēkaba d. Lesiņa v.

Alšvangas pag. valde izsludina par
nederīgu nozaudēto Pētera Jāņa d. Adam-
koviča pasi zem Nr. 2246, izdotu no
Aizputes apr. pr-ka pal. 1. iec.

Vilzenu pag. valde izsludina par ne-
derīgu, kā pieteiktu par nozaudētu zirga
pasi, izdotu no Valtenbergu pag. valdes
19. martā 1921. g. ar Nr. S94; minēta
pase uz Ed. Miķelsona v. caur pirkšanu
un pārdošanu pārvesta uz Natālijas Pi-
gen v.

Rudzatu pag. valde izsludina par ne-
derīgu nozaudēto iekšzemes pasi, izdotu
no Rēzeknes prefektūras 12. februārī
1921. g. zem M° 5805 uz pilzoņa Franča
Oduma d. Smeltera vārda. Na20330.

Skuiberģu pag. valde izsludina par
nederīgu nozaudētu Latvijas pasi, izdotu
no šīs pag. valdes 14. aprīlī 1920., g.
zem >fe 674 uz Jēkaba Liepiņa vama.

landskoronas pag. valde izsludina par
nederīgu nozaudēto kara klausības ap-
liecību, izdotu no kara saimniecības
Daugavpils noliktavas priekšnieka
11. marta 1921. g. zem J* 2146 us ka-

reivja Bernadiia Paško vārda. Ns 281.

Dvietes pag. valde, Ilūkstes apriņķī,
izsludina par nederīgiem sekošus nozau-
dētus dokumentus: 1) iekšzemes pasi,
izdotu no šīs pag. valdes 8. augustā
1921. g. zem M> 1357 uz Valentīna Be-
nedikta Loča vārda, 2) iekšzemes pasi,
izdotu no šīs pag. vafdes 16. martā
1921. g. zem J* 739 uz Jura Jāzepa d.
Sendže vārda, 3) iekšzemes pasi, izdotu
no sīs pag. valdes 31. aug. 1S21. g.
zem Jvfe 1441 uz Antona Jāzepa d.
Stroda vārda. Na 1392.

Pēternieku pag. valde, Jelgavas apr.,
izsludinp par nederīgu nozaudēto iekš-
zemes pasi, izdotu no Šīs pag. valdes
28. jūlijā 1921. g. zem Ni« 261 uz Kri-
stapa Roberta Friča d. Preica vārda.

Vecmuižas pag. valde izsludina par
nederīgu nozaudētu Latvijas iekšzemes
pasi, izdotu no Susikas pag. valdes
21. jūlijā 1920. g. zem M300 uz Friča
Eduarda Jāņa d. Brakša vārda. Ni? 1975.

Rīgas pilsētas komandantūra izsludina
par nederīgu nozaudēto atvaļinājuma ap-
liecību N» 529, izdotu no Rīgas pilsētas
komandantūras _ 3. maija 1921. g. uz
kareivja Jāņa Jāņa d. Mežula vārda.

Svētes pagasta valde izsludina par
nederīgu nozaudētu atvaļinājuma ap-
liecību M» 16592, izdotu no Jelgavas-
Bauskas kara apriņķa pārvaldes 1921. g.
4. novembri Kārlim Jana d Jegermanim.

Lielsesavas pagasta valde izsludina
par nozaudētu un tādēļ nederīgu kara
klausības apliecību, izdotu no 3. Robež-
sargu pulka komandiera 17. janvārī
1921. g. zem Ks 1138 uz Roberta Jāņa d.
Svirberga vārda.

Borovkas pagasta valde izsludina par
nederīgu nozaudēto zirgu pasi zem
>la 584, izdotu no šīs pagasta valdes uz
Vasilija Ciburevkina vārda.

Vidzmuižas pagasta valde izsludina
par nederīgu nozaudēto iekšsemes pasi,
izdotu uz Jāņa Pavula d. Stikan vārda
no šīs pagasta valdes 10. augustā
1921. g. zem J* 586.

Burtnieku pagasta valde izsludina par

(

nederīgu zirga pasi, izdotu no Rencēnu
pagasta valdes 20. maijā 1020. g. zem

-Ns 449 uz Mārtiņa Jēkaba d. Staņas
vardu, kura pieteikta par nozaudētu.

Osunas pagasta valde, Daugavpils
apriņķī, izsludina par nozaudētu izdotu
no Osunas pagasta valdes 20. augustā
1820. g. zirga pasi J& 997 uz Jezupa
Jēkaba d. Alzpura vārda Jsfe 984.

Veclaicenes pagasta valde izsludina
par'nederīgu, kā nozaudētu, zirga pasi,
izdotu no šīs pagasta valdes 16 oktobri
1920. g. zem J*M11 uz Jāņa Priednieka
vārda priekš ērzeļa: 12 gadus veca,
sarkanu spalvu, 2 aršinas augsta, lauku
pieri un baltu strīpu ap vēderu. N° 270.

Kurcuma pagasta valde ar so «sludina
par nederīgu apliecību, izdotu no Kal-
kūnes pagasta valdes 1920

^
g. uz

Marijas Ignata m. Ščukas vārda, ka
pieteiktu par pazaudētu. Ms 1720.

Padures pagasta valde, Kuldīgas ap-
riņķī, ar šo izsludina par nederīgu no-
zaudēto Latvijas iekšzemes pasi, izdotu
no šīs pagasta valdes 1920. g. 18. maijā
zem N» 11, uz Miķeļa, Jēkaba d.
Pašlaika vārda. N° 291.

Grazdonas pagasta valde ar šo izslu-
dina par nozaudētu un tamdēļ nederīgu
Cēsu kura apriņķa priekšnieka 1922. g.
7. decembra zem N» 8491, izdotu kara
klausības apliecību uz Jāņa Andreja d.
Šmidta vārdu.

Zventas pagasta valde izsludina par
nederīgu ka nozaudētu atvaļinājuma ap-
liecību form. N9 7, izdotu no Jaunjel-
gavas-Ilu^ stes kara apr. priekšnieka
1921. gadā 7. novembri uz Kazimira
Jāņa d. Viškera vārda, dzim. 1898. g.

Liepkaln-Ozolu pagastu valde, Cēsu
apriņķī, ar šo izsludina par nederīgu, ka
pazaudētu atvaļinājuma apliecību,
izdotu no .Cēsu kara apr. priekšn.
7. aprilī 1921. gadā zem Ni 4117, uz
atvaļinātā līdz tarpmakam rīkojumam
kareivja Pētera Andreja d. Spalviņa v.

Bruknas pagasta valde izsludina par
nederīgām, ka nozaudētas: Latvijas pasi,
izdotu no Šenbergas pagasta valdes
zem Na 1629 uz Andreja Jēkaba d.
Bērzmārtiņa vārdu un tas pašas perso-
nas karaklausības apliecību, izdotu no
Jelgavas-Bauskas apriņķa kara pārvaldes
30. septembri 1921. g. N° 14239.

Bornes pagasta valde izsludina par
nederīgiem kā nozudušus zemāk minētos
dokumentus: I) atvaļinājumu apliecību
izdotu no Jaunjelgavas-lluksteskara apr.
priekšn. 1921. g. (NŠ un datums nav
zināms) uz pils. Parfena Jāņa d. Beriozas
vārda; 2) iekšzemes pasi izdotu no līs
pag, valdes 1921. g. 13. aug. Ms 923,
uz pils. Juzefas Miķeļa m Panfilo vārdu;
3) iekšzemes pasl4 izd. no Šīs pagasta
valdes 6. jūlija 1921. g. }& 6S3, uz Jāņa
Jāzepa d. Saru! vārda un uz ta paša
vārda atvaļinājumu apliecību izdotu no
Jaunjelgavas-llukites ka ja apr. priekšn.
Jfe 186/S 8. septembri 1921. g.

- Rīgas apr. Madlienas pol. iec. priekšn.
izsludina par nederīgu, ka nozaudētu
ārvalstnieku gada. personas apliecību,
Szdotvt no Rīgas apriņķa priekšnieka
28. decembri 192 1. g. zem Nš 8590/b.ļl
az Helmuta Bārca vārda.

Demenes pag. valde, Ilūkstes apriņķi
izsludina par nederīgu, ka nozaudētu
zirga pasi, izdotu no Demenes pag, valdes
29. aprilī 1922. g. Ks 55 uz pilsoņa
Aianasa Barisova va^da. Ks 1102

Rīgas jūrmalas policijas priekšnieks
izsludina par nederīgu nezaudētu apliecību
zem Ks 692, izdotu 26 oktobrī 1921. g.
Ukru pag. valdē Žanim Anša d. Lie-
piņām priekš viņam pie Ierosas, sirmas
spalvfis, 15 gadus vecas ķēves.

Nurmuižas pagasta valde ar šo iz-
sludina par nederīgu Latv. pasi, izd. no
Nurmuižas pag. valdes 1920. g. 22, jun.
zem Nr. 1874 uz Jāņa Kristapa d.
Zuttis vārda.

Skrīveru pag. valde izsludina par ne-
derīgu, ka nozaudētu Latv. iekšz.pasi
Nr. 269, izdotu 1920. g. _ 10. martā no
minētās pag. valdes uz Jāņa Mārtiņa d
Stūris vārda.

Lielstraupes pagasta valde, Valm. apr.,
izsludina par nederīgu, kā nozaudētu
Latvijas pasi uz Annas Vīluma m. Broš
vārda, izdotu no Burtnieku pagasta
valdes 1920. g. 30 martā zem Nr. 443.

Līvānu miesta valde izsludina par
nederīgu, kā nozaudētu iekšzemes pasi
zem Nr. 495, izdotu no šīs valdes uz
Heiman Vulf-Leiba Moteļa d. vārda.

Vecsaules pagasta valde izsludina par
nederīgu, kā nozaudētu zirga pasi, izd.
no šīs pagasta valdes 1920. g. 22. jūlijā
zem Nr. 118 uz Mārtiņa Smuka vārda.

Grienvaldes pag. valde, Bauskas apr.,
izsludina par nederīgam, ka nozaudētas
sekošas Latvijas iekšzemes pases, izdotas
no šīs pagasta valdes: 1) 18. jūnijā
1920. g. zem J*387 uz Jēkaba Jēkaba d.
Plostnieka v., 2) 5. februāri 1921. g.
>& 982 uz Līzes Jura m. Ramuz vārda ;
3) 5. februārī 1921. g. Ks 983 uz Er-
maņa Matisa d. Ramuz v.; 4) 2 oktobrī
1920. g. Ks 788 uz Pētera Jēkaba dēla
Ozola v.; 5) 9. oktobrī 1920. g. Ks 859
uz Katrīnes Andreja m. Ozol vārda;
6) 26. jūlijā 1922. g. Ks 1304 uz Jura
Andreja d. Runkuļa vārda un kara klau-
sības apliecība, izdota no 8. Daugavpils
kājn. pulka kom. 4. iebruari 1922. g.
zem f& 7550 uz ta paša vārda.

Dzelzavas pag. valde ar šo izsludina
par nederīgu, kā nozaudētu zirga pasi
zem Nr. 230, izdotu 1920. g. 23. iebr.
no šīs pagasta valdes uz Andreja
Jaunbērziņa vārda.

Ārlietu ministrijas ārzemju pasu nodaļa
izsludina par nederīgu Latyjļ| st> 'l.sories;
Hannas Kate nozaudētfg^p§i|^§&j>asi
zem Nr. 15058, izd^^Tj^^^^ķt.

Ķirbižu pagasta^i^lže ;:fžSffidtoa^pfe
zudušu un nederj^S?.̂ rkĶ.Valfnrefašļķailt
apriņķa priekšnia^slSSāļ/g. l3.'jju§l
zem Nr. 9365 izS^^a^lausnjas ^V^liecību, uz Alireai^ņa^d-MaTtjģļ^Harw

Ķirbižu pagasta^teitde; jfk^^^mi
zudušu un nederīgu^Sftfft|ts;.^i^fewmes
pasi, izdotu no Rīgas praāā*'>4f§21. g.
7. septembri zemNr. 180222, uz Eduarda
Mārtiņa d. Jaunkalna vārda

^
Rīgas apr. Madlienas policijas iecirkņa

priekšnieks izsludina par nederīgiem, ka
nozaudētus sekošus dokumentus:

1) Latvijas iekšzemes pasi zem Ks25,
izdotu no Aderkašu pag. valdes uz Jāņa
Brenča d. Liepiņa vārda un 2) k'ara
klausības apliecību zem Ks 393/8696,
izdotu no 9. Rēzeknes kājnieku pulka
komandieja uz Andreja Jura d. Karklif
vārda. Nš 701.

Plāteres pagasta valde izsludina pat
nederīgu, kā nozaudētu, Latvijas iekšz.
pasi, izdotu no šīs pagasta valdes
1920. g. 31, janvārī zem Ks 28 uz vie-
tējā pilsoņa Andreja Jāņa d. Ozoliņa v.

Gaujenes pagasta valde izsludina pat
zudušu Latvijas iekšzemes pasi, izdotu
no Gaujenes pagasta valdes 29. nov.
1920. g. Ks 1694 uz Rajas Kilipa m.
Kurgan v., kura pieteikta par zudušu^

Līvānu pagasta valde, Daugavpils apr.,
izsludina par nederīgiem, kā nozaudētus
sekošus dokumentus: 1) personas pasi
zem Jv6 1851, izdotu no šis pag. valdes
1. jūlija 1921. g. uz Jāņa Jāzepa dēla
Dimanta vārda un 2) zirga pasi zem
Ks 758, izdotu no šīs pagasta valdes
30. septembri 1920. g. uz Donata Jāņa
dēla Lāča vārda.

Burtnieku pagasta valde izsludina par
nederīgu: 1) Latvijas iekšzemes pasi,
izdotu no Burtnieku pag. valdes 7. okt.
1920. g. zem Ks 1876 uz Mārča Pētera
dēla Kupla vaida un 2) zirga pas', izd.
no tas pašas pag. valdes 19. maija
1920. g. zem Ks 287 uz ta paša Mārča
Pētera d. Ķupļa vārda.

Raunas pagasta valde izsludina par
nederīgu, kā nozaudētu, zirga pasi, izd.
no šīs valdes 15_ . martā 1920. g. zem
Nš 93 uz Jāņa Dava d. Sērmūkslis v.

Misas pagasta valde ar šo izsludina
par nederīgu, kā nozaudētu Latvijas
iekšzemes pasi, izdotu no Jelgavas pre-
fekta 1920. g. 26. jūlijā zem Jfe 8693, uz
Helēnas Emiliias Amandas Mik<>'

^
m.

J & fi S 6 ti vārda. ļf ?6~JL

Lažas pagasta valde, Aizputes apr.
izsludina par nederīgu, kā nozaudētu
Latvijas pasi zem Ks 402, izdotu no
Valtaiķu pag. valdes, Aizputes apr., uz
Emila Pētera Jura d. Cildermana v.

'"**? ' ' * *** *" " ?'?*-.vv.*ai^*ļaj.v'-iE?^»rĀ ..? jg . ????.. .iļHMip«' ' v

Korvas pag. valde izsludina par ne-
derīgu Latvijas iekšzemes pasi, izdotu
no Jaunlaicenes pag.valdeszemNš828—
1920. g., uz AnnasKārļa m. T i lēns v.

Asares pag. valde izsludina par ne-
derīgu pazaudētu Latvijas iekšzemes
pasi, izdotu no šīs pag. valdes 1920. g.
16. jūlija zem Ks 233, uz Indriķa Jāņa
dēla R u d z a nav. Ks 893.

Lugažu pag. valde izsludina pae ne-
derīgu, kā nozaudētu, no viņas 29. nov.
1920. g. zem Ks 8*2 izdotu pasi, uz
Paula Viļuma d. Ķ i m i n a v. Ks 237.

Lugažu pag. valde izsludina par ne-
derīgu, ka nozaudētu kara klausības
apliecību, izdotu no Daugavgrīvas arti-
lērijas priekšnieka 27. martā 1922. g.
zemNš 10002, uz Pēteja Antona dēla
Krūzes vārda. Ks 4.

Izveltas pag. vai e izsludina par no-
zaudētu ua nederīgu, šīs valdes 1921. g.,
izdotu iekšzemes pasi zem Ks 1G47, uz
Aļfonsa Jāņa d. Luņa vārda. Ks 382.

Izveltas pag. valde izsludina par no-
zaudētu un nederīgu iekšzemes pasi zem
Ks 186, izdotu no šīs valdes 1920. g.,
uz Jakova Jāņa d. Belogrudova v.

Izveltas pag. valde izsludina par no-
zaudētu un nederīgu viņas izdotu zirga
pasi zem Ks S50, .no 1920. g., uz Jāzepa
E i z v e r t i n a vārda. Ks 656.

Izveltas pag. valde izsludina par no-
zaudētu un nederīgu, izdotu no Daugav-
pils kara apriņķa priekšnieka 1921. g,
zem Ns 6189 atvaļinājuma apliecību, uz
Jāņa Donata d. Černjavskāja v.

Cēsu apriņķo pr-ha palīgs II. iec.
izsludina par nederīgu, ka nozau-
dētu Latv. pasi, izd. no Vecpiebalgas
pag. valdes 27. jun. 1921. g. zem
Ks 2061 uz Pētera Ezeriņa vārda.

Smiltenes policijas priekšnieks
izsludina par nederīgu, ka pieteiktu par
nozudušu iekšzemes beztermiņa pasi
Ks 84397, izd. 13. iebr. 1920* . g. no
Rīgas 5. iec. polic. uz Elzas Andreja m.
Darudbach v. 7569

Daugavpils prefektūra
izsludina par nederīgu uzturas zīmi
J* B 2239 izd. no iekš), ministr, pasu
nod. uz Broņislava Vitort vārda, kūja
pieteikta par nozaudētu.



MM ministrijai aMbttnlM
iepstannA

pamatodamies uz 15. septembra 1920. g.
tikuma par uzvārdu ttaiņu JO. p,
<!«ra zināmu, ka uz: 1) Olga ; Kārļa m
Žīdiņ. 2) Ernsia Kārļa dēla Ž<diņa,
3) Pētera Pētera d Olsvara un viņa
sievas Emmas Pētefa m, dzira. Paasie,
4) Jāņs K'istflpa d. Blusiņa, 5) Vilhelma
Pētera d Kabutca KabiHea, 6) Hiēnas
Gusia meita? Dieviņ un 7) Jāņa M ķeļa
dēla Hokmana — attiecīgiem Sguraiem,
kuri izsludināti .Valdības Vēstnesī'
*& 260, 17. novembrī pag. g., un pret
kurieni triju mēnešu laikā iebildumi
aav celti, iekšlietu ministrs

nolēma:
L lūdzējiem turpmSk saukties:

1) Olgai Zidiņ —. uzvārdā ..Strautio".
2) Ernitam Z'diņam — uzvārda „Strau-

tl$ i".
3) Pēterim Oiaveram un viņa sievai

Emmai — uzvārdā ,.Ualte".
4) Jānim Blusiņām — uzvārdā „&39zma".
5) Vilhelmam K'butcam-Kablitcarn —

uzvārdā „ICabilts (Kablitc)".
6) He.en:i Dieviņ — uzvārda ,.Oam-

berg" un
7) Jaaim Holcmanim — uzvārdā ,.Bite".
9. Visi dokumenti, kā: pases, aplieci

bas, pilnvaras, līgumi, kvītes un t. t.,
kas izdoti līdz šim uz lūdzēju vārdiem
ao visādām iestādēm, kā ari valsts
amata un privātām personām, ir skai-
tam) kā izdoti uz lūdzēju jauna-
jiem uzvārdiem.

BJ Šielēmumi stājas spēkā no 17. febr.
1923. gada. Saskaņā ar likuma par

vardumaiņu 11. p., pievestos lēmumus
var pārsūdzēt senāta _ administratīvā
departamentā, viena mēneša laikā no
ta sludinājuma publicēšanas dienas;
pec šī termiņa notecēšanas sūdzī-
bas netiks ievērotos on lēmumi atzīti
par likumīga spēkā gājušiem.
TOgi, 23. iebruari 1923 g. )*28707/V

Iekšlietu ministrijas administratīvā
depart.vice-direktora v. J. S i 1br i e di s

Nodaļas vadītājs K. A b e 1 ??

Paziņojums.
Finansu ministrs š. g. 20. Iebruari

apstiprinājis statūtus akciju sabteiiībat
zem nosaukuma:

Latvijas privātais lombards,
kuras mērķis pieņemt uzglabāšana da-
žāda veida kustamas mantas un preces
nn izsniegt pret tām aizdevumus

Akcija sabiedrības dibinātāji sekosi
Latvjos pilsoņi ar dzīves viet.i Rigā:
1) O.tons Kārļa d. O.obiņš, Rūpniecības

ielā J* 3a.
2) Jānis Pētera d.Ozols.l. Miesnieku ielā 11
3) Jēkabs Jāņa d. Zandberg», Terbat.is

ielā 9/11.
4) Kāris Jura d. Spāde, Reimera ielā 1.
5) Pēters Miķeļa d. Kalniņš, I. Jaunā

ie a 35
Sabiedr;b.-s pamatkapitāls 100.000 latu,

sadalīts KJOO akeījžs, katra 100 latu
liela. Sjvu dsrbīju sabiedrība atklāj
ae vēlās kā ješu mēnešu laikā pēc
statūtu apstiprināšanas.

Ssbiedrīas \aides sēdeklis Rīgā.

Tirdzn. un b.n: priekšn. A. K a c e n s.
Priekšnieka pai. V. G *? 11i t s.

Di!Tfnirf ota»a3 ati*>azcm**rUaVUUu&IU izd. no tin. mirt. muitai
de;a,tam. uz Kārļa žagara verda, ar
derīg līdz 31. mart. 1922. g. nzs.k. par ned.

mmmmmBammmĒWĒwamm

lieso AMHOBL
Jalgavaa apgabaltiesa,

i« 1921. g. 1. lebranja Hk. par laulība
50, 81. un civ. ties. Hk. 339, 411., 698.,
7C0., 704. un 718. panta!: punkta pa-
mata, er lo dara zināmu Irmai Berg-
ma n, dzira. Braun, ka tiesa 13. janvārī
š. g. aizmu?uras nosprieda vlņts
laulību sr Pauli B e r g m a n i Šķirt.

Jelgavā, 7. Iebruari 1923. g.
Priekšsēdētāja v R. M ū 11e r s.

Sekretārs Zandersoos.

nsiupes savstarpēia* patldribubiedrības ugunsgrēku gadiņu»
ar šo uzaicina visus biedru ii ļ

iiiiiilBiln,
Mālupes pag. namā, 19. marta ii] ,
pulks t. 10 dienā, ar sek. dienai kiiiāļ

1) Sapulces darbinieku vēlēliMs. I
2) Biedrīftas statūtu pārreģistrēšaaiJ

pārgrozišisna.
3) Dažādi jautājumi ua prieHi'esļ

1 Valdļļ

ligaszl?jo!znieiiloteaitiļiisjiiļakc.sapulce,
kura notiks, Rīgā, 20. martā i. s, fļ
6 vakara, Vilandes ielā Ns 4b, ii 1i

Dienas kārtība:
1) Valdes ziņojums.
2) Revizijss komisijas ziņojams.
3) Valdes priekšlikumi.
4) Vēlēšanas.
5) Budžets psr 1923. g.
6) Varbūtēji akc. prieV.šl. ViUt

NftKtOIMia*» ««?"J

Otrdien, 27. februāri.P^Tautas izrāde

JiroOo un <%fl
TreSdlen, 28. februāri. P<«»

Pirmo reia .

J-fēnlņf ftf^A. Andrasa drāma o

_

NaS5B«PS^
Wm II Jelgavas 5os.«It

1 r.v.ziņ. pie '.. -]

UJ iā BrlSesinslj. R»l«
W»jJ®*bulv.J*5, (k&'

4—5 d., izņemot gestd. un svētdien
^

PūzandBa^n?tfs2
depart. uz Rūdolfa Ogeit vārda, <K*ļ
lī'lz 1. janv š g -\

PazouilētaLVSg
Pakainieka vātda, kvijs «K"*™!
par nederīgu. -\

Bo^u lec.pcH«P'l«Mn,LdffJ
izsludina par nedeng. sek. nozaoa. »j

1) Latvijas pasi «z Heinncha K«i'i
dera vārdu, izdotu zem m »»]

Sarkanes pag. valdes, Gesti ap- i
2) Latv<]as p*si, izdota no Bol«

g
valdes zem f* 4111. « Albert

PoIIa n der vārda. --

Trikātas pagasta jgf»
izsludina par nederīgu nr»uae.

izdotu no šis pagastai "«"J^
1922. g.. zem J* 2275, *ļ

^lāņa m Orundjjjtj<>___L-~--

Daugavpils prefektūra t
izsludina par nederīgu «*
Ns 64, izdotu no Subatesm*Pvecākā 4. arr. 1915. g. « *g,
vārda, kura piejejkt£PjfJ!£^-^

Jaenje]ffava§ apr. piittj* J
izsludina par nederīgu «g^fi
zemes pssi, izd. no E>««?

^
{,#

valdes 21. martā 1920.g.«»ieroču atļauju, izd. r.o ^fļ%, i
pr-ka 3 ckt 1921. g "«,%_
K-riša Klāva d. Dombrovslil^-

Muitas taņgj
.Vaid. Vēstn. * 116. ne»."*

dabūjams
^

Valsts tipogrāfijas Kan
Rigā, V^.^±.9ļt

M«k«S KO Mn\.^J^!^<

Aizputes apr. pr. i. iec.ptl.
tL*"v,-oie(oto slu «"nājumu .Vaid
£?}«•• i Par "ozaudēto pasi zem
>* 2081, uz Ernesta Kārļa Andtēja d.
,ni,ļSOnVSrda ' i0 P ēdēJā atrastaun atzīta par derīgu.

^SL ?5'
vere

^^eģ7ttaacījal
aroa pazaudēta un ar šo tiek izsludi-nāta par nederīgu.

Rīgas 19. lee. mierlfesn.
uz civ. proc. lik 1460.**. p. pamata
un saskaņā ar savu lēmumu 15. februārī
š. g. ar šo izsludina, ka pilnvara, kura
apstiprirā'a pie R gas notāra V. Chīte-
levsklj, 17. janvārī 1911. g, zem reģ
l>ft 444 un izdota no Vasilijn Semenova
d. Jerešč^nko An'.onam Dom<nika d.
Stabulniekam msjas pārvaldīšanai, at-
rodošās Rīgā, Eliasa ielā I* 12, kā arī
visas no viņa puses _ uz augšminētās
pilr.v.tras pamata izdotas trešam perso-
nām pilnvaras atzītas par IzfiTcSnStBm
«n spēkā neesošām.

fVVertiesr.eils Franckevičs.

Rīgas apgt. 4. iec. tiesas pristavs
O. Jankovakls paziņo, ka 8. martā
1923. s?.. pulkstei 10 rītā, Riga, Tod-

lebtna bulvāra Ns 5, da. 5, pārdos
VJļaVagara kustamo mantu, sastāvošu
no rieksta kosa dīvāna ar paneli un
persiešu tepiķa, novērtēju par 24000 r.

Izzināt sarakstu, novērtējumu, kā arī
spskatit pārdodamo mantu varēs pār-
iošanas dienā uz vietas.

Tiesas pristavs O Jankovskls

Rīgasapgt. 4. iec. tiesas pristavs
O.Jankovskis paziņo, ka 12. marta
1923. 8>, pulksten 10 rītā, Rīgā, Suvorova
ielā J* 10, dz 2, pārdos lāņi Dln-
valda_ kustamo mantu, sastāvošu no
mēbelēm, gleznām un cit., novērtētu
par 40,000 rbļ.

Izzināt sarakstu, novērtējumu, ka ari
tpskatīt pārdodamo msntu varēs pār-
iešanas dienā uz vietas.

Tiesas pristavs O. Jankovskis

Dēkabmiesta virsmežniecība
5, martā 1923.g., pīkst. 12 dienā, Salas pag. valdes nama, pie Jēkabrmesta,

pārdos torgos
gatavu jauktu susu dedzināmo malku.
a £ m «o . w OT — vienības a -S oc m n« « -| Vienības

li II II Grēdu** J|||j vērtība ff «f Jt G ēdu MM ļ||ļ5 vērtība

5ŽS 8- S&l-Sl latos I* £?§ fr |5p-gj latos
' ?— i i? ? - ? —? - ?? .i.i— ? —.... i ' i? —?? i -i — .. i ?..!.-- . i.—? ,—? ??? ? ii—? m---i-i-^»---ii-^ -----» -»»--»*-*»-*----**»***'

???????**???̂ m^^—~ ^t^^m^^^m^

1 70 Rugeļa 1—32 7' 22 26356 23 57 Spuļģa 1—36 T 15 152.70
2 . V 33-62 . 14Va 20156 24 . . 37-73 . 19»/» 248.70
3 . , 63-91 . 15 i 21.6.52 25 . . 74—109 . 15/4 191.50
4 . . 92—120 . 18/« 25728 26 . , 110—143 . 15/» 160.10
5 . . 121—166 . 213/4 219— 27 . . 144—180 . 19»/" 244.40
6 71 . 1—30 . 30S/8 360.44 28 . . 181—216 . 15»/»9 150.30
7 . . 31—59 . 3i»/* 372.40 29 . . 217—252 . 13»/4 171.10
8 . » 60-80 . 29 349.16 30 . . 253-30» , 25 31V70
9 . . 1—35 , 221/2 268.60 31 44 , 1, 2, 3 , 4/* 53.88

10 , . 36-57 , 13»/4 153.36 32 43 . 1—33 . 26»/* 305.40
11 . 58—113 . 25V4 447 76 33 54 , 1—62 larš. 14/s 271.—
12 72 . 1—42 . l?3/i 201.70 34 , . 63-88 . 8V« 161-20
13 73 . 1—28 . 16/4 167.40 35 . , 1—8 , ļ
14 . , 29-56 . 12V3 129 56 , 55 . 1-35 . I
15 . . 57-84 , 161/3 170.40 . 56 , 1-19,22-27,32-34 , p0/s 320 80

16 . . 85—110 . 18 185.40 . . . 36-47 . J
17 . . 111—155 . 241/a 295.10 36 57 . 1—76. . 18V»» 462.46
18 72/59 . 1—29 . 13 52.— 37 . . 77—131 , 14»/« 214.70
19 71/58 . 1—27 „ 14»/» 7250 38 68 Urbaca 1—80 . 23/s 533.40
20 71/72 . 1—27 . 131/2 6750 39 69 . 1—69 , 18*/s 351.40
21 . . 28—54 . 14 53— 40 83 . 1—95 , 311/3 593 80
22 „ , 55-73 . 9 36— 41 94 , 1-90 „ 22»/* 518.86

So'išana notika mutiski un slēgtās aploksnēs. Priekš torgu sākuma pircējiem jāiemaksā 10°/o drošības naudas
tto nosolāmo vienību vērtības. Virsmežniecība atstāj sev tiesību izsludinātās vienības noņemt no torgiem pec saviem
ieskatiem. Tuvākas ziņas Jēkabmiesta virsmežniecībā, Jēkabmiestā.

Jekabmlesta virsmežniecība.

Lobi lestroddlles korti
(vēlams invalids vai atvaļināts kareivis)
tūliņ var pieteikti Qs

jralsts tipogrāfijā, kanten
Ar tvaikoni

„ORLA"Antverpene
pienākošo preču saņēmēji caur šo tiek uzaicināti ierasties nekaveiotiet k
ziņa ne «ēlak ka 8 dienu laika pēc apakša auīmfita, lai iesniegt»?S I
dēļ vajadzīgās havarijas pienākumu pildīšanas listes, ka ari dēļ havariī», '''V
jumiem. i"»»**,

Lorenz M. Meesenburo
Lielā Pils Ielā Nr. 6. 5

Tāļr. M 4391.

Akcsab.„ADAvaldd
ar šo uzaicina god. akcionāru kungus tu

kartēju pilnu sapulci,
25. marta, pīkst. 12. diena, akc. sab. „ADA" telpas Vaļņu ī«|ļ Hr i
lai lemtu par sekošiem jautājumiem: 1)_ 1922. g. bilances caurskatfeī
un apstiprināšana, kā ari iepriekšējs aprēķins un darbības plāns 1923 p
2) valdes locekļu un revīzijas komisijas velēšanas; 3) 25. § pārgrozīšana

:i!a iKiiii tiMuu,
Rijas apgabaltiesa

izgludina otrreizēju

KONKURENCI
mazākprasltāilem par seKoš.darbiem:

1. Zemesgrāmatu un žurnālu
iesiešanu par septiņiem
gadiem un

2. Zemesgrāmatu reģistru pār-
siešanu un izlabošanu.

Piedāvājumi samaksājami ar zīmog-
nodokli un iesniedzami slsgtās aploksnē, *
Rīgas - Valaiieiaļ reotesgrāmatu nodaļai,
līdz i. g. 1. martam, ar uzrakstu:

„Ux konkurenci 1. marti
1923. g."

Turpat do-1 tuvākus paskaidrojumus ļ
par konkurences nosūtījumiem.

RiSas ostos valdei
vajadzīgs

ugunsdzēs. šļūt 4/i * plak. mēr. 400 pēd.,
. 4* . , 600 .
. 3»/** . . 200 .'

zeģeldrebe 180 arš,
pernica 3 muc

Piedāvājumi, līdz ar paraugiem, no
maksāti ar zīmogm dckli, slēgtās ap
loksnes ar uzrakstu .uz sacensību
6. martā* iesniedzami ostas valdei
Nikolaja iela J* la, līdz pulksten 12'
sacensības d:ena Ostss valde.

Rīgas 3. pol. iec. priekšnieks
paziņo, ka 2. marta 1923. g., pulksten
10 no rīta. Staba ielā I* 6, dz. 2,

pārdos fiālM.
Sīmanim Taublņam piedtrošo kustamu
mantu, SAitāvosn no 1 turku pliša
dvana, novērtētu par 25 lati, soda
naudas piedzīšanai.

Rgā, 24. Iebraari 19?3. g
Rīgas 3. polic iecirkņa priekšnieks

Freivalds.

'«5p'-3ft'3 VS-IS5 * l'.JKUf«jRJtg."

Elsas psiiciias I. Iecirkņa pneksaieu
dara zināma, kā 12. marta 1923. 81
pulksten 10 rīta, Riga, Renteias ieli
J* 3, pados vairāksolīšana Pēterim
Eichenbergam piederošo trsktiepi
iekārtu, apvērtētu par Ls 365,20.

Rīgā, 24. Iebruari 1923. g.
Rīgas policijas I. iecirkņa

priekšnieks Langcnields.

Rīgas poHc. 3. iec. priekšnieks
paziņo, ka 3. ma'tS 1923. g, pulksten
10 rītā, Skolas ielā N» 27, dz. 2,

pārdos naiAollffini
Neucham Dlnk|ta*ft piederošo nekustamu
mantu, sastāvošu no: 1 tt mo spoguļa,
novērtēlu par 28 Ls 8 sant, dēj tirizn
rāpniecības nodokļa piedzīšanas.

Rīgā, 24. iebruari 1923. g.
Rīgas Iii. pol. iecirkņa priekšnieks

F t e i v a 1 d 4.

Rīgas poie. 7. iec. priekšnieks
ar šo izsludina, ka 16 marti 1923. g.,
pulksten 12 dienā, izpārdos vairāk-
solīšana Romartcva ielā f& 52/54,
dz 52, pie Arona _R a po p o r ta ap-
ķīlātas mantas, sastāvošas no dažādāir
istabas mēbelēm, novērtētām par 6,550 r.
Ls 338,50 soda naudas piedzīšanai viņš
kontrbandas lietā.

Rīgas pol. 7. iec priekšnieks (paraksts)

Finansu inisinias \l\miM
«epartsiuMs

uzaicina

visas penoeas ed iestādes.
kutam pret minēto jūrniecības departa-
mentu būtu kā-J?s prastbas (rēķini
un t. t.), par kiku līdz 1. aprīlim
1923 g., iesniegt tādas ne vēlāk, kā
līdz 10. martam 1923. g.

Ja dažādu apstākļu deļ prasības ne-
būta iespējams iesuhgt, tad iesūtīt par
tam paziņojamus, uzrādot apm. pienā-
košos sam.i.

Pēc uzrādītā termiņa notecēšanas,
prasības var tikt atstātas bez ievērības

Subates pilsētas ualde
izdos 2. marta 1923. g., pulksten
12 dienā, pilsētas valdes telpās,

nUstn do libittos TORGOS

Mīlpiiii
pamatskolas ēkas pārblī-
vēs un plefoUves darbus.

Pirms torgu sākšanās jāiemaksā 300 Ls
drošības naudas.

Torgi bez pēctorgiem.
Tuvākas ziņas pilsētas valdē, no

pniksten 9—3 dienā.
^2 Priekšsēdētājs (paraksts).

Baldones virsmežnī&c.
23. martā š. g. izsludin. tergi Baldones

virsmežniecībā uz gatavas maikas pār-
došanu pie Mercendories stacijas

tiek Pārcelti uz 9. martu i g.
Baldones virsmežniecība.

Dili iMiiiaii
Vestienas lauksaimniecības

biedrīb. krājaizdevu sabiedrība
sasauc

biedm sapulci
4. marta 1923. g., pulksten 1 dien*,
Viestienas _ muižā, uz kuru lūdz ierasties
vists minetēs sabiedrības biedrus.

Dienas kārtiba:
1) Statutupāireģisttēšana,
2) gada pārskata par 1922. g. pieņem-

šanu,
3) vēlēšanas un
4) dažādi priekšlikumi.

Sī sapulce būs obreizēja; skaitīsies
pilntiesīga p>e kura katra sanākušo biedru
skaita. 2 Valde.

Alojos Ml-nizfleeu kases
sabiedrības valde

sņsacc 15 marta 1923. g„ pulksten 1
diene, Alojas biedrības namā,

biedru pilno aula.
Dienas kārtiba:

Gada rēķinu pieņemšana.
Dividendu un procentu noteikšana.
Valdes un padomes locekļu vēlēšanas,statūtu pārreģistrēšana.

Ja biedri augšminētā dienā neierastosstatntos paredzēta skaitā, tad

otra Elīna īrledīu sapulce
notiks 22. marta 1923. g.. tanī pašāstunda un vieta, kura nejkatoties uz ie-rad ošos biedru skaitu izspriedīs augšā
minēto dienss kārtību. Valda
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