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Mhbt» kabineta sēde 1923. gada

20. martā.
l0„iflciums visām valsts iestādēm, valsts
r darbiniekiem un valsts ārstiem.
Lnozijami un papildinājumi 1922. g.
r 24 aprija noteikumos par norēķina-

šanos valdības iestādes.
[finansu ministrijas rīkojums par J. Otlana

firmas zīmognodokļa nomaksa.

MAS nkslootl ofi pieies.
Paziņojums

fisžm valsts Iestādēm, valsts darbi-
niekiem un valsts ārstiem,

Darba ministrijas veselības nodaļa pa-
ziņo, ka sākot ar š g. 1. aprili tiks at-
klāta valsis ierēdņu sanatorija Majoros.
Uzņemšanas noteikumi sanatorijā sekošie:

1. Valsts dsrbiniekiem, kuri slimo ar
plauša tuberkulozi pirmā stadijā, neiraste-
"ijn nn mažasinība, visupirms jāgriežas
Pie vietēja valsts ārsta ar iestādes izdoto
«ītnības līmi dēj atsauksmes,
_2Ja valsts ārsts atzīst sanatorijas
«rstēsanu par nepieciešamu, tad slirn-a' , valsts ārsta izpildītu slimibasaffli lidz ar talonu iesniedz savai tiesai
Pmksniecībai.

3 Iestādes priekšniecība valsts ārsta
ļļP'ldUu slimības zīmi, līdz ar savu at-»»Ksmi , iesūta darba ministrijas veseli-
°« nodaļai ar aizrādījumu, ka iestāde
um TS atbi!dib.par pienācīgās dajas«oaksu. Iestādes garantija priekš
Zr mmirW* paliek spēkā līdz g&-UU1 M atsaukšanas saņemšanai.
Piezīme. Iestādes garantija atkrīt,ja valsts darbinieks pie iestāšanās

«anatorija samaksā attiecīgo dalu1 nedējas uz priekšu.
Hsbi,-'t.'nistri Jas veselības nodaļa,

rinniaa .?!.brivžm vietItD sanatorijā, pa-
Kubi.\1 * PTiekšniecibsi, kurā dienā
liesam jāierodas uz ārsta komisija.
iezīme. Ārstu komisijas sēdesPublicēs .Valdības Vēstnesi'. Sēdes
h«il valsls ,erēdv« centrālā am-

5Mm
c?, Rīgā, Baznīcas ielā N 18.

ii s8BS
St 1l.niekus sanatorijā uzņems tikai«>rijas ārstu komisijas piekrišanu.

*°» 8ana!'-darbiaIekiem > Pārstēša-
*akji ?P?Jl' ,PP'lna uztura jāpie-^ četrdesmit (40) rbj. par dienu,

""% Jauicsaūas izdevumi uz ārstu ko-
Pašatu. 8anat0«J« jāsedz slimniekam

^idžm'L ļ.iniekH ģimenes locekļi8a«atorija netiek uzņemti.

De
Darba ministrs K. Lorencs.

amenta vice-direktors H.P u n g a.

Apstiprina.
1923. gada 21. martā.

Finansu ministra biedrs
J. Blumbergs.

Pārgrozījumi un papildinājumi
1922. g. 24. aprīļa noteikumos par

norCķlnāšanos valdības iestādēs.
I.

Noteikumu 7. §. ar piezīmi izteikt
sekosi:

Ja pie dokumentu apstrādāšanas (§ 5.)
izradītos, ka dokumentu kopsuma nesa-
skan ar bankas pavadrakstos un mēneša
kopsavilkumos uzrādītām samam, tad
starpība noskaidrojama attiecīgās bankas
nodsļās.

Gadījumos, kad iestādes rēķinā banka
ieskaitījusi šim rēķinam nepiederīgas
sumas, tad iestāde lidz ar mēneša pār-
skata (9. §) no?ātīšann valsts kontrolei,
sūta atpakaļ bankas centrālei Rīgā pie
pavadraksta 2 eksemplāros (paraugs tt 2a)
visus netecējušā mēnesī ieņēmumu tekošā
rēķinā nepareizi ieskaitītu samu iemaksas
dokumentus, atzīmējot uz tiem, saskaņā
ar saturu, kādos rēķinos sumas jāpār-
skaita citu iestāžu ieņēmumos, valsts
depozītos un speciālos līdzekļos vai
kredīta departamenta nenoskaidrotu valsts
ieņēmuma un nepareizi valsts ieņēmumos
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ieskaitīto sumu depozitu rēķinā. Doku- ļmenti pie nosūtiš?r "sakārto še klāt
pielikta pavadr*' ī (J* 2a)
paredzētās 3 g' atsevišķas
grupas dokum? šūtiem.

Piezļme. t rta (9. §.)
nosūtīšanas 2i, nepa-
reizi ieskaii skaitīšana
pēc piederīt 10 kredita
departamenta iita.

§. 15. papildināt
Izdevumu rēķinos lunošanai

nepareizi ieskaitītu -jaksas pa-
vadraksti jāsūta atpa» as nodaļai,
kurā atvērts kreditē ošā kārtībā,
uzrādot notecējušā m pārskatā 8. §.
paredzētās ziņas. pat kārtībā
jāsūta atpakaļ no izdev a tekoša rēķina
nepareizi norakstīta oro. eku taloni.

III.
Šie pārgrozījumi un papildinājumi

stājas spēkā no 1923. g. 1. apriļa.
Rīgā, 1923. g. 21. martā.

Kredita departamenta direktors
A, Karkliņš.

Valsts budžetu nodaļas
1 priekšnieka vieta P. Runģis,

Paraugs?fe 2a.

LATVIJAS BANKAS CENTRĀLEI.

RĪGĀ.
Še klāt nosūtām _rnēn. š. g. _

valsts ieņēmumos nepareizi ieskaitītu samu iemaksas pavadrakstus
kopsumā par Ls _ - ar lūgumu izdarīt zemāk norādīto

samu pārskaitīšanu.
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Iestāžu tekošu rēķfnu

nosaukums

A. Valsts ieņēmumu tekoši
rēķini:

B. Depozitu un speciālu
līdzekļu rēķini:

C. Kredita departamenta ne-
noskaidrota valsts ieņēmumu

rēķins:

Kopā Kopā

Kredīts
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j^ _ (Iestādes priekšnieka paraksts.)

(Zifflogs.) (Grāmatveža paraksts.)

Valsts Prezidenta rīkojums Nr. 38

1923. g. 13. martā.
Atļauj» izšūt 4. Valmieras kājnieku

Mika karogā valsts lielo ģerboni.
pamats: Lik. par L. R. karogu un

ģerboni 4. pants.

Valsts Prezidents J. Čakste.

Rīkojums Nr. 42
1923. g. 21. martā,

i U: likuma par Saeimas vēlēšanām
4, panta pamata, ieceju par savu piin-

ļvaroto centrālā vēlēšanu komisija tiesu
platas civildepartamenta priekšsēdētāju
Andžu Ziirabergu.

Valsts Prezidents J. Čakste.

Finansu ministrijas rīkojums Nr. 45.
Finansu ministrijas tiešo nodokļu

departaments dara atklātībai zināmu, ka
rīkojuma par zīmognodokli 74. panta
kārtībā liķieru fabrikai un vīnu lieltirgo-
tavai J. O 11a n s Rīgā atļauts uz viņas
lūgumu nomaksāt zīmognodokli par
katrām divām nedēļām desmit dienu
laikā Latvijas bankā naudā par izdoda-
miem dokumentiem.

Šis rīkojums stājas spēkā ar viņa pu-
blicēšanas dienu „Valdības Vēstnesī".

Direktors A. V i n t e r s.
Nodaļas vadītājs A. Kauliņš.

Ualdībos Iestāžu paziņojumi.
Paziņojums.

Sākot ar svētdiena, š. g. 25. martu
norīkoti apgrozībā pa svētdienām »n
visās trīs Lieldienas svētku dienās starp
Rīgu—Sloku bez jau esošiem apgrozībā
papildu vilcieniem vēl viens pāris
papilda vilcienu.

No Rīgas atiet 11.30, Slokā pienāk
13.00, atpakaļ no Slokas 17.23, Rīgā
pienāks 18.48._ Ceturtdien, 29.' un piekt-
dien, 30. jnarta, uzradītie papildu vil-
cieni nebūs apgrozība.

Bez tam uz Lieldienas svētku dienām
norīkoti apgrozībā sekosi papildi
vilcieni:

1) starp Rīgu — Auci: Sestdien,
31. martā no Rīgas atiet 21.40; Aucē
pienāk 0.50; atpakaļ no Auces otrdien,
3. aprili atiet 13.00; Rīgā pienāk 15.52;

2) starp Rīgu — Pļaviņām —
Vecgulbeni: Trešdien, 28. un sest-
dien, 31. martā no Rīgas atiet 14.00;
Pļaviņās 17.49—18.05, Vecgulbenē pie-
nāk 21.33; atpakaļ no Vecgulbeaes atiet
otrdien, 3. aprilī 15.00; Pļaviņās
18.30—19.05; Rīgā pienāk 22.58.

Dzelzsceļa virsvalde.

Pasta ziņas.
Ainažu dzelzsceļa stacijā ierīkots tele-

fona sarunu punkts.
Atvērta pasta palīga nodaļa „Murjāņi*

vienkāršiem un ierakstītiem sūtījumiem
Rīgas apr. 5/» klm. no Inčukalna.

Pasta un telegrāfa virsvalde.

Pārlabojums.
.Valdības Vēstneša" vakardienas (60.)

numurā raksta «Noteikumi par liķieru
fabrika ierīkošana, liķieru izgatavošanu
u. t. L" parakstā ieviesusies iespieduma
kļūda. Jāstāv: Nodaļas vadītājs
(ne: darbvedis)E. Priede; darbvedis
ir A. Nītcs.

Valdības darbība
Ministru kabineta sfide

1923. g. 20. martā.
1. Pieņem_ nn nolemj izslndināt pār»

valdes kārtībā:
1) noteikumus par tiesneša un dažu

citu tiesu resora darbinieku atalgo*
jomu an

2) pārgrozījumus karaspēka amatu sa-
dalījumā kategorijās un apsardzības
resora darbinieka alga normas.

2. Piekrīt līgumu noslēgšanai ar
Latvijas spirtrupniekn sabiedrību par
valsts degvīna, spirta un dena turētā
spirta izdalīšanu laikā no 1923. g.
1. maija līdz 1924. g. 1. maijam.

3. Atļauj pieņemt finansu ministrijas
dienestā Krievijas pavalstnieku Nikolaju
Lego.

4. Ieceļ Nikolaja R i p k e par Rīgas
apgabaltiesas prokurora biedri.

5. Saskaņā ar Saeimas lēmumu
uzdod:
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Ufvllas valdības **m.^ ofidab laikraksts
!*fiWt kūtru dienu, It^tmi MSĒ

j8J*§^§«vētdienasan«vētkudienas

Redakciju 2w-B§Biif «lāPlo^ Kantoris
un

©kepeiiicija:
Rīgā, pilī H» 2. Tel Ht 9-89 «ļgfi-fsl §ifpP^ Rlgi, pili Nk 1. Tel. JA9-S7
Ranss staadas »o 12 —12 ^mr^ņg10^* Atvērts ko palkateu 9—5

Sludinājumu maksa:
t) Uan iladinijuni Ddz 30 vien-

lejigāa rindiņām 3 lat. 60 sairt.
par katra tālāka rindiņa . . — . 12 .

b) citām iestādēm nn amata per-
sonām par katru vienslejīgu
rindiņa. . — . 16 .

e) privātiem par katra vienslejīgu
tindhn — . 20 .



1) iinansu ministrijai pārstrādāt veco
Krievijas lļkumu par mākleriem,
makiem grāmatām un zīmēm,

2) darba ministrijai izstrādāt likum-
projektu par pabalstiem un pen-
sijām strādniekiem nelaimes gadī-
jumos un piederīgiem nāves gadī
jumos, kas uz senāko tiesu lēmuma

i» ? Mi ii

pamata piespriestas Krievijas
rubļos bh '

3) zemkopības ministrijai izstrādāt
likumprojektu par ilggadējo veco
nomas līgumu nokārtošanu uz
visām lauksaimnieciski neizmanto-
jamām zemēm.

Personu saraksts, kuru meklēšana Izbeigta, Nr. 35.

(1. tarpialjnms.)
u14J .
°-ģ Uzvārds, vārds un tēva Kad nn uz kāda pamata Meklējamo persona

gi| vārds. meklēšana izbeigta saraksta kārtas NNr.

*
1486. Gargan», Francis. Daugavpils apriņķa 5, iecirkņa 3596/22.

miertiesneša 1923. g. 7. febr.
raksts te 18.

1487. Goldriags, Germans. Latgales apgabaltiesa? " "M7/22.
apr. 5. iecirkņa mi
1923. g. 3.(5.)febn
J*,290.

1488. Glikman,Zara Jozefam. Iekšlietu ministrijas 8/23.
stekņu unbēgļu noo
g. 10. lebr. raksts J*

1489. Heidemans, Alberts Jāņa Rīgas kriminalpolicij 002/23.
dēls. nieka 1923. g. 5. l<

N 2549/R.
1490. Imans, Alfrēds Eduarda Rīgas prefektūras 1$ 2374/21.

dēls. janvāra raksts M 1C
1491. Juškins, Nestors Paula Rīgas pilsētas koum . 3477/22.

dēls. telefonograma N* 1781
1492. Jansons, Bernhards Rīgas prefektūras lfc r. 3110/22.

Friča d. 30. janvāra raksts Ns 9,
1493. Jēriņš, Teodors Anša d. Rīgas apgabaltiesas prok a 359/21.

1923. g. 14. februāra : >ts
Na 5506.

1494. Jansoas, Jānis Jura d. Kara tiesas priekšsēdētaja 1923. 6680/22.
g. 12.februāra raksts 1*15942.

1495. Kurie, Kārlis Kārļa d. Rīgas krim. pol. pr ka 1923. g. 6693/23.
2. februāra raksts J* 1575/K-

1496. Klark, Soja Feodora m. Iekšlietu ministr, kara gūst. un 6874/23.
bēgļu nodaļas 1923, g. 24. jan-
vāra raksts te 130642.

1497. Klāvs, Krišs. Bauskas apr. pr-ka, palīga 1077/21.
1. iec. 1923. g. 31. janvāra
raksts te 1061.

1498. Kolpakovs, Vladimirs Latgales apgabala tiesas 1923g. 6955/23.
Jāņa d. 14. februāra raksts Ma 420.

1499. Krūmiņš. Jelgavasapgabala tiesas 1923.g. 6385/22.
31. janvāra raksts te 854.

1500. Krūmiņš, Pēteris Pē- Rīgas p©I. 9. iec. priekša. 6388/22.
tera d. 1923. g. 3. februāra raksts

te 427/429.
1501. Klibuss, Aleksandrs Rīgas apgabala tiesas 8. iec. 6517/22.

Jāņa d. izmekl. tiesa. 1923. g. 15. febr.
raksts te 363,

1502. Kozlovskis, Juliuss Er- Rīgas apgabaltiesas 5. iecirkņa 6773/22.
nesta d. izmeklēšanas tiesneša 1923. g.

31. janvāra raksts te 312.
1503. Kalniņi,Ludvigs Ernests Karaspēka inspektora 1923. g. 5843/22.

Gustava d. 31. janvāra raksts te 7159/gat.
1504. Kleinberg, Anna Jāņa Rīgas 6. iec. miertiesneša 3481/22.

meita. 1923. g. 25. janvāra raksts
fk 104.

1505. Leparskij, Jūlija. Rīgss 10. policijas iecirkņa 1875/21.
pr ka 1923. g. 23. janvāra
raksts Na 739.,

1508. Lepno, Domeniks.

1507. Lenkaaskis, Prans Je-
zupa d.

1508. Legzdiņš, Jānis Jēkaba
dēls.

1509. Mārcinkevič, Olga Jāņa
meita.

1510. Meirant, Rozālija Sta-
ņislava m.

1511. Muižnieks,Francis Jura
dēts.

1512. Maļinauskij, Anna Jura
meita.

1513. Matisons, Ignats Ignata
dēls.

1514. Milais, Roberts Jēkaba
dēls.

1515. Niemands,Jānis Kārļa d.

1516. Namnieks, Kāriis Jāņa
dēls.

1517. Osis, Pēteris Jēkaba d.

1518. Ozoliņš, Eduards Mārča
dēls.

1519. Paklevs, Aleksandrs
Jāņa d.

1520. Pupol, Anna Rafaelam.

"~———^_ tyLatgales apgabala tiesas Lu- 6242/<*>*dzas apr. 5, iec. miertiesneša ?
1923, gada 19. janvāra raksts
Ni 210.
Liepājas apr. pr-ka 1923. g, eStem
17. janv. raksts te 3613. w/22-

Rīgas apgabaltiesas prokurora 5039/9o
1923. g. 12. februāra raksts 4/<!2 «*»3«
te 5165.
Jēkabmiesta iec. miertiesneša 457/21
1923. g. 9. febr. raksts te 248.

Rīgas kriminālpolicijas pr-ka 639*>/9o
1923. g. 23. janvāra raksts l ls
te 144/R. _
Rīgas pilsētas komandantūras 3538/90
1923 g. 31. janvāra raksts '
te 6212.
Latgales apgabaltiesas Daugav- 3662/22pils apriņķa 2. iec. mierties-
neša 1923. g. 3. februāra raksts
te 393.
Rīgas pilsētas komandantūras 3759/22
1923. g. 9. februāra raksts '
te 6415.
Kara tiesas priekšsēdētāja 1923. ,V Vēstu« 1»
g. 10. februāraraksts Mi 15782. sludinājām./
Rīgas pilsētas komandanta 6461/22
1923. g. 16. janvāra telefono-
grama Na 1774.
Finansu ministrijas tiešo no- 6249/22.
dokļu departamenta 1923. g.
24. janvāra raksts te 3143.
Latgales apgabaltiesas Rēsek- 7022/23.
nes apriņķa I. iecirkņa izmek-
lēšanas tiesneša 1923. g. 31.
janv. raksts te 596.
Rīgas prefektūras 1923- g. 5. 2774/21.
februāra raksts te 63/K-
Rīgas prefekta 1923. g. 24. 1589/21
janvāra raksts te 376/9548/21.
Bauskas apriņķa priekšnieka 6579/22.
1922. g. 28. novembra raksts
te 1646/1.

(Tarpmsk vēl.)

Administratīva departamenta direktors J, levi
Iekšējās apsardzības pārvaldes priekšnieks J. Garoziji,

Reģistrēti Rīgas apgabaltiesa
1923. g. 7. marta.

Tautu Savienības veicināšanas
biedrība Latvijā.

(Associatioa pour la Sociētē des Nations
en Lettonie).

Statūti.

1. §. Biedrības nosaukums ir: «Tautu
Savienības veicināšanasbiedrība Latvija"
(Association pour la Societē des Nations
en Lettonie). Tautu Savienības veicinā-
šanasbiedrība Latvijā ir juridiska persona.

2. §. Biedrības valdes sēdeklis atrodas
Rīgā. Biedrības nodaļas var dibināt visos
Latvijas apvidos, kuros biedrības padome,
uz valdes ierosinājumu, to atzīs par vē-
lamu. Biedru skaitam nodaļās jābūt ne
mazākam par 10.

3. §, Biedrība lieto zīmogu ar savu
nosaukumu.

4. §. Biedrības mērķis ir:
a) veicināt Tautu Savienības attīstību

un tālāku izveidošanos saskaņā ar
viņas uzdevumiem;

b) atbalstīt Latviju Tautu Savienībā un
Tautu Savienības veicināšanas
biedrība aprindās un darbība;

c) popularizēt Latvijā Tautu Savienības
ideju un uzdevumus.

5. §. Šī mērķa sasniegšanai biedrība
a) organizē lekcijas, sapulces, kursus,

kuri modinātu interesi par Tautu
Savienības pamatprincipiem un radītu
tautā atbalstu šo principu izvešanai
dzīvē;

b) izpēta politiskus, tiesiskus, saim-
nieciskus nn kaitnieks jautājumus,
kstri rodas Latvijai tās starptautiskās
attiecībās;

c) sarīko ekskursijas un sūta studiju
komisijas uz ārzemēm lai iepazītos
ar atsevišķiem jautājumiem un vei-
cinātu tautu savstarpējo tuvināšanos;

d) izdod zinātniskus darbus, brošūras
un periodiskus rakstus saskaņā ar
saviem mērķiem;

e) cenšaspanākt pabalstu uu palīdzības
sniegšanu Latvijai lielos nelaimes
gadījumos, kā arī atbalsta šādu
palīdzības sniegšanu citās zemēs
līdzīgos gadījumos;

i) piedalās nacionālos un starptautiskos
kongresos uu konferencēs un or-
ganizē tādus;

g) uztur sakarus ar līdzīgām biedrībām
un savienībām citās zemēs.

6. §._ Biedrība stāv ārpus atsevišķām
politiskam partijām, tautībām un reli-
ģiskam savienībām.

7. §. Par biedrības biedriem var būt
aba dzimumu pilngadīgiLatvijas pilsoņi,
kuri rakstiski paziņo savu vēlēšanos
iestaties biedrība un ir ieteikti no diviem
biedriem. Par_ biedru uzņemšanu lemj
valde ar vienkārša balsu vairākumu.

Piezīme. Pie biedrības var nodi-
bināt arī «Tautu Savienības veici-
nāšanasbiedrībai jaunatnesnozares".
Jaunatnes nozaru programu un no-
teikumus apstiprina biedrības padome
uu so nozaru darbība atrodas biedrī-
bas valdes pārziņa un vadībā.

8. §. Ar padomes piekrišanu biedrība
var uzņemt ari ārvalstniekus.

9. §. Biedri sadalās:
a) goda biedros,
b) biedros,
c) mūža biedros.
10. §, Par goda biedriem biedrības

padome ievēi tāda* personas, kuras ar
savu politisko, zinātnisko vai citādu dar-
bību ievērojami veicinājušas Tautu Sa-
vienības ideju, viņasattīstība, darbību un
mērķus. Goda biedru ievēlēšanai nepie-
ciešams vismaz 3/s klātesošo padomes
locekļu balsu.

11. §. Biedri skaitās kā izstājušies
no biedrības:

a) ja viņi paši par to paziņo;
b) ja viņi gada laika nesamaksā biedru

naudu;
c) ja biedrības padome ar 2/s balsu

vairākumu atzīst kāda biedra dar-
bību par biedrībai nelabvēlīgu vai
kaitīgu.

12. §. Katrs biedrs maksā biedru
naudu, kuras lielāmu nosaka biedrības
padome._ Biedrs, kurš iemaksā nemazāk
ka 50 kartēju biedru naudu vienā reizē,
skaitās par biedrības mūža biedru.

13. §. Biedrības līdzekļi rodas:
a) no biedru iemaksām;
b) no ziedojumiem un citiem ārkārtē-

jiem ienākumiem;
c) no valsts pabalstiem;
d) no biedrības nodaļu iemaksām;
e) no dažādiem izrīkojumiem.
14. §. Biedru_ iemaksas, kā ari ziedo-jumi netiek nekādā gadījumā atmaksāti,

15. §. Biedrības darbību vada s

orgāni:
a) vispārēja biedru sapulce,
b) biedrības padome;
c) biedrības valde;
d) revīzijas komisija.
Vispārēja biedru sapulce ievel P*

locekļu, apstiprina if*<fe
strīdus jautājumus starp vm ,
ganiem, apstiprina biedrība» baj
pārzin visus tos jautājamas, m
ietilpst padomes kompetence.

^Biedrības padome uja» 0
.

valdes nn revīzijas konm jas
i

pārrauga biedrības orga»i «» ķ \
darbību, lemj ptr jd«*f J
iegūšanu un atsavināšanu , ,
aizņēmumu noslēgsssu uu

^
rīgiem biedrības darbības j „b

VaMe ir biedrības jļļr^'i
kurš izved dzīvē no padome»
rējās sapulces m&%L0 '
Valde vada kārtējo Megf 0
pārvalda biedrības ip«ļ ^

;,
Gurnus, sastāda budžetu, « „jins

pārskatu, izstrādā »»jīja^
rauga nodaļu darbību- dtf rf

kādas nodaļas darbi Seij^ ,
lietderīgu un nesekin^.-dflļ ji
padomē jautāju»*i P* &fi
likvidēšanu. Vilce»* , ^
tautu savienība*i Near
reprezentē biedrību uz

^ g
Revizijas konusi a pa" jfi

grāmatas un biedrība
J

««
**

16. §. *^fS£&
valde vismaz reiz. g. ^fi
valde sniedz sāpu*

Iekšzeme.
Stukmaņu lauksaimniecības biedrība
sarīko Stukmaņu pamatskolā no 25. līdz
30, martam lopkopības, dārzkopības un
būvniecības kursus. Kursus vadīs Rīgas
apriņķa lopkopības instruktors J. Vīto-
iiņš, dārzkopības instruktors A. Pļavnieks
un inženieris K- Marovskis.

Jaunās valstis.
Polija.

Polijas robežu gallgē atzīšana
atstājusi jūtamu iespaidu uz saimi
ciskiem apstākļiem, Varšavas biržšļ
markas kurss stipri ceļas. Līi

Ārzemes.
Strādnieku partijas prleMttu

angļu parlamenti.
L i f i i d ā , 21. martā. [U

Anglijas parlamenta debates par »
dena rezolūciju, kura nosodīta kaļ»
stiskā iekārta, vakar saistīja visļsij
uzmanību. Publikas vietas apara»
bija pārpildītas. Snoudena tmļ
vērojams, atstāja stipru iespaidoji

Latvija un citas valstis.
Memorands Kontā &ar Latvijas

saimniecisko stāvokli,, *
Rīgā, 21. martā. MSsu delegāts

starptautiska tirdzniecisko kameru kon-
gresa Romā Dr. Valters 21. martā no-
lasīs memorandu par Latvijas saim-
niecisko stāvokli. LTA.



« pašas, kā arī vispār par tautu«viesības galveno darbību un attīstību«tttjasa gadā. Revizijas komisija ziņoPa biedrības kases stāvokli.
kiiik VisPāia biedru sapulce ievel
goas padomi. Visām biedrības no-
tonf

lr Ķesība būt reprezentētām pa-<» Pie padomes vēlēšanām katra
2z mtada «e mazāk kā 2 kan-

Sua s uz padomes locekļa amatu. No
teM,aodidatiein. ^ arī no vis-
i'L .- ,a saPulcē uzstādītiem kan-

Ctttle .ievēlēti 30 padomes locekļi.
JJP"/«Pārēja biedru sapulce var
aanim . l-j Cibā uz padomes vēle-
hnsJr - ama 8evišķa instrukcija,
ļaJ

5UP«na vispārēja biedru sapulce.
<* vieni, Bi5dribas vadošosorgānus ievēl?» gadu ar aizklātu balsošanu.
WDL?K,dibinātāju sapulce
5 P'rmo biedrības padomi

'^ribft* V®!ed,ibas padome nosaka
10 ttvTvJ? u virzie««. Viņa izvēl

#«zi<iesrf, ,bied»bas prezidentu, vice-
^tar-SeK retaru8

' biedrības valdes
«ekretara ,,\ Priekšsēdētāja biedrus,
" 3 revi,» ,valdes locekļus, ka
1 21. s 7? komisijas locekļus.
^'iotekar» . fuBk c«Jas, kā kasiera,

510 vaiad7?h l l valdes locekļi sadala
n Tt m 8avā ^arpā.

Jf goda mWPad<"ne var ievēlēt

^PoDdeins!?e!as ua
viceprezidentus,

S?Wt«Ž^kltts ' k^iem atzi"
S saviS vai Praktiski nopelni
2*aretii ««-? ideias veicināšanā, vai
%tibft zvērojami veicināt biedrības

23. §. Biedrības padomes sēdes sa-
sauc valde. Viņas notiek ne mazāk kā
3 reizes gadā. Tāpat padomes sēdes jā
sasauc »z V» padomes locekļu velēšanos,
par ko tie m rakstu paziņo valdei.

24 §. Lai pabalstītu valdes darbību,
padome var ievēlēt atsevišķas komisijas
dažādu speciālu jautājumu izspriešanai,
kā piemēram juridisku komisiju, ekono
snisku komisiju, tautas veselības komi-
siju, strādnieka jautājumu komisiju, pre-
ses komisiju u. t. t.

25. §. Minētas komisijas darbojas sa-
ziņā ar valdi. Valdes sekretāri var pie
dalīties viņās ar balsstiesību.

26 §. Padome, valde, kā arī speciā-
la» komisijas var savas_ teies_ pieaicināt
personas, kuras ar savam zināšanām vai
piedzīvojumiem varētu viņu darbam būt
aoderīgas. , _. . ,

27. § Biedrības padome izvēl dele-
gātus starptautiskiem tautu savienības
biedrību kongresiem un konferencēm.
Minētos delegātus viņa var izraudzīt no
visiem biedrības locekļiem.

28. §. Valde notur sēdes pēc vaja-
dzības.,.29. §. Biedrības vispārējas sapulces
sēdes ir pilntiesīgas pie katra biedru
skaita. Valdes kvorums ir 3.

30 § Visu biedrības orgānu lēmumi
tiek pieņemti ar vienkāršu balsu vaira

kurnu, izņemot 10., 36., 37. nn 39. §§
minētos. „ . _ „_,

31. S. Par vispārējo sapulču, ka ari
padomes vietu un laiku valde izziņo 14
dienu iepriekš, ar sludinājumiem viet?ja
presē.

32. §. 2. punktā minētās biedrības
nodaļas darbojas uz biedrības statūtu un
instrukciju pamata.

33. §. Nodaļām, kā arī atsevišķiem
biedriem jāiesūta savi priekšlikumi un
rezolūciju projekti rakstiski valdei vis-
maz 7 dienas priekš vispārējas un pa-
domes sapulces.

34. §. Nodaļas maksā biedrībai kār-
tējas iemaksas, kuru lielumu nosaka bie-
drības padome.

35. §. Nodaļu likvidācijas gadījumā
viņu manta pāriet biediības īpašumā.

36. §. Par biedrības statūtu pārgrozī-
šanu lemj vispārēja biedru sapulce ar ne
mazāk kā 2/s klātesošo biediu balsu vai-
rākumu.

37. §. Par biedrības likvidāciju lemj
vispārējā sapulce.

38. §. Likvidācijas jautājumu var ie-
rosināt biedrības padome.

39. §. Vispārējā sapulce, kura lemj
par likvidāciju, ir pilntiesīgajā viņā pie-
dalās puse no biedriem un ja par likvi-
dāciju balso/u no klātesošiem.

40. §. Likvidācijas gadījumā biedrības
manta pāriet līdzīgu biedrību vai bie-
drībai idejiski tuvu stāvošu organizāciju
vai iestāžu īpašumā Latvija, par ko lemj
vispārējā sapulce. Likvidācijai jānotiek
saskaņā ar 36—46. pantu noteikumiem
par kooperatīviem un kooperatīvam orga-
nizācijām.

C^<abiedriskās iekārtas
fr. tSVerz,* tiek pakāpeniski.

5E .ļfSija neiešot ne
< tt*»8 * eViekšeais solis ne-

', ,Dā baadits 'un . izrādes

fc PPSao»dens ļoti noteikti
CW»en^* lieliniecismu. .Mes ne-

P'l/ revolūciju. Tāpat _ mēs

t&iZ n ekšā ķerties pie īpašumu
Etft* PTas būtu visgarākais
P^cēšanas. sasniegganai. Lieli-

l i "^tiS teorijas
nn viņu prakse

W PfHB konfiskāciju pamatos ir

^
iatur 9|lsms bet gan reakcija."

I*
S0C

vi rP laIi pārrunāja tagadējos

^Tl uksaimbiecības uņ tirdz-
(**f'stSs, kā arī dzīvokļu pro-

&basaPSāvēja uzskatu, ka par-

EpStādot kapitālisma ne-

Pff Alfrēds Monds, k»j/š atbildēja

I^S acionalliberaļu varda. iesne.
^l^iadiu. kurā uzsver, ķaiz-

P-l orivato interesi ražošanas līdzekļu

i*'id kttt izdalīšanas lauka, valsts

\;2 tautu nabagāku un vēl vairāk
*S saimniecības krizi. Sociālo

E
"
i uzlabošana esot sasniedzama
lot pastāvošās iekārtas pamatus;

TSberaļi uzstāšoties par reformām,
11 novērstu nevēlamās monopolu

5 M veicināta plašāko tautas masu
SU«. M°uzsvēra'^aOB"

atiesibā nododot ne kapitālismu,

S civilizāciju. «Būtu nejēdzīgi uz.
kapitālistiskai iekārtai visu atbildību

m nevienlīdzību tautas materiālas baga-
L veselības un citu apstākļu ziņā.

Daba ir loti patvaļīga savu dāvanu izda-

Siā, Strādnieku partija varētu naciona-
št kapitālu, bet ta nevar nacionalizēt
u vienlīdzīgi izdalīt cilvēku _ spējas.
ļļļtmēr sebūs iespējams pārliecināt katru
pilsoni, vispirmā kārtā strādnieku, lai tas
iida" priekš valsts vai pašvaldībām
ļjiilk, nekā priekšprivātuzņēmēja, —
I i!gi nevārīs būt izredzes uz apstākļu
Mana ar,sociālismu."
Debates, kā jau ziņots, turpināsies pēc
lieldienām. , LTA.

Eeparaclju lietā.
Londonā, 21. martā. Sabiedroto
«līsta sociālista konference Parizē, kur
Anglija reprezentē ievērojamākie strād-
niek partijas vadoņi, to starpā Ramsejs
Mdonalds un Arturs Hejsdersons, no-
tai satīt pa vienam delegātam no
Aijiijas, ?Francijas, Itālijas un Belģšjas
sociālistiem uz Berlini vest saruna* par
lepatacijas jautājuma. LTA

Vicu kalnrači pret okupāciju
Beriinē, 20 martā. Vācu kalnraču

'«jona konference Hammā nolēmusi tur-
pat pretošanos franču un beļģieša
okupācijai Rurā. Līdzīgu rezolūciju pie
pusi Rūras kristīgo kalnraču savienī-

™! pilna sspulce. LTA.

Vācija piekāpsies?
Parizē, 20 martā. Franču prese

aizime, ka ziņojumi no Vācijas pēdējās
dienās_ dodot vienmēr vairāk iemesla
oaredzet drīzu Vācijas piekāpšanos.
Havas» ziņo, ka Minsteras prefekts devis
vācu ierēdņiem Rurā jaunas instrukcijas,
kuras_vairs neaizliedz strādāt jebkādā
sakara ar _ okupācijas iestādēm. Iedzīvo-
tāju masās esot novērojams, ka nacio
nalistu un komunistu aģitācija vairs ne
atstāj agrāko iespaidu. V&Itropas raktuvē
strādnieki pēc paziņojuma, ka okspa
cijas vara izdans ogļu rekviziciju un
vajadzības gadījuma viņa ielādēšanas
darbiem izlietos franču darba spēku,
izteikuši vēlēšanos vest sarunas. Komu-
nistu apspriede Esenē notikusi bez
starpgadījumiem. LTA.

Notikumi okupētā Vācliā
Berlīnē, 21. martā. Vācu laikraksti

ziņo, ka dzelzscejkatastrofa pie Frimers-
heimas esot bijusi daudz smagāka, neka
franču iestāde» mēģinot to attēlot. No-
nāvēti esot pavisam 60 franču kareivji

LTA.

Kuras apgabala nošauti 20 pilsoņi.
Beriinē, 21. martā. Vācu valdība

sava pēdēja protesta notā Francijai aiz
rāda, ka Ruras apgabalā līdzšim nošauti
jau 20 vācu pilsoņi, pie kam vainīgie
neesot saņēmuši pienācīga sodu. Vācu
valdība liek priekšāierosināt starptautiskas
izmeklēšanas _ komisijas nodibināšanu,
kurai uz vietām būts jāizpēta nesenie
incidenti Esenē, Buera an citur. LTA

Pāvests un ROras notikumi.
Beriinē, 20. martā. „Vossische

Zeitung" ziņo no Romas, ka ievērojot
pretrunīgās ziņas par franču un beļģiešu
izturēšanos okupētā Ruras apgabalā.
pāvests uzdevis nuncijam Paceiii ievākt
objektīvu informācijas materiālu.

LTA.
Komunisms VSciiā.

Beriinē, 20. martā. ŠodienFrarsk
furtē pie Maieas beidzas starptautiskā
komunistu konference. Reichstaga loceklis
Brandlers izteicās, ka pēc_ 1918. gada
komuHistiskā_kKStība Vācijā nav guvusi
nekādas panākumus. LTA.

Saksilss komunisti piedalās valdībā.
B er I i n ē, 21. martā. „Vorwārts" ziņo

no Drezdenes, ka Saksijas socialderoo
kratu partija apstiprinājusi vienošanās
programu, uz kuras pamata komunisti ar
mieru piedalīties valdības sastādīšana.
Par kandidātu ministra prezidenta ama-
tam sociāldemokrāti uzstāda bijušo tles-
Ietu ministri Dr. Zeigeneru. LTA.

Flāmu valodas tiesības Beļģijā.
Parizē, 21, martā. Beļģijas senāts

ar 76 pret 58 balsīm atraidījis tautas viet
nieku namā pieņemto likumprojektu par
flarau valodas ievešanu Oentes augst-
skolā LTA.

Angiļu liberāļi.
Londonā, 21. martā. (Reiters).

Vakar nacionalliberaju un neatkarīgo
liberāļu frakcija kopīgā apspriedē vie-
nojās nodibināt komisiju, kuras uz-
devums būtu veicināt abu liberālo partiju
kopdarbību parlamentā.

Izteikts priekšlikums ievēlēt šinī ko-
misija arī Askvitu un Loid-Džordžu.
Sabiedrībā šo vienošanos uzskata par
ļoti svarīgu soli, kas lielā mērā tuvina
liberāļu apvienošanos. LTA.

Tautas nobalsojums S.elcē.
Parizē, 21. martā. Šveices federālā

padome oficiāli paziņojusi franču valdī-
bai, ka ievērojot tautas nobalsošanas ne-
gativo iznākumu, nav iespējams ratificēt
konvenciju par Žeņevas brīvtirdzniecības
joslu atcelšanu. LTA.

Rīga.
Sedzivotālu kustība Rīsā.

PēcRīgas pilsētas statistiskās valdesreģi-
strācijas 1923. g. februāra mēnesī (iekavās
atzīmēti skaitļi par iepriekšējo mēnesi):

Dzimuši Miruši Dzimsiīb. jeb
(ieskaitot nedzīvi dzimušos.) mirst.pārsvars

Latvieši 219(256) 200(230)+ 19 (+26)
Vācieši 47 (37) 61 (60) — 14 (—23)
Krievi 37 (52) 29 (27) + 8 (+25)
Žīdi 80 (67) 36 (41) + 44 (+26)
Poļi un

leiši 21 (25) 17 (21) + 4 (+ 4)
Citi 9 (15) 13 (16) — 4 (— 1)
Pavisam413(452) 356(395) + 57(+57)

Svarīgākie miršanas gadījumi: tuber-
kuloze 56 (50), organiska sirds kaite 58(65),
vēzis 44 (35), asiņu pieplūdums galvas
kausa dobumā 25 (26), vecuma nespēks
24 (31), plaušu karsonis 25 (20), pārējās
elpojamo orgānu slimības, neieskaitot
tuberkulozi 13 (11), izsitumu rifs 0 (0),
vēdera tifs 4(1), nieru kaite 8 (14), influ-
enca 4 (6), šarlaks 1 (7), difteritis 3 (0),

Laulības noslēgšanas: 216 (176) no
tām baznīcā laulāti: 147 (121).

Tirdzniecību nn rūpniecība.
Oepagas ostā lenakuil kutf.

19. martā.
Charkov, dāņu tvaikonis, 1025_reģ. ton. biutto, no

Kopenhāgenas ar jauktu lādiņu.
Victoria. vācu tvaikonis, 690 reģ. ton. brutto, no

Stetincs ar jauktu lādiņu.
Vesta, norvēģu tvaikonis, 1290 reģ. ton. brutto,

no Stetines ar balastu.
Kohlenimport, vācu tvaikonis, 1115 reģ. ton.

brutto, no Karalaučiem ar balastu.
Maggie vācu tvaikonis, 325 reģ. ton. brutto, no

Hambs rgas ar jauktu ISdiņu.
Caurus, vācu tvaikonis, 222 reģ. fon. brutto, no

Kieles
Sigrid, vācu tvaikonis 384 reģ. ton. brutto, no

Bremenes tukšā.
Alide, vācu tvaikonis, 367 reģ. ton. brtitto, no

Bremenes tukšā.

20. martā,
Johannes Tieman, vācu tvaikonis, 1292,9 reģ. ton.

brutto, no Ventspils ar tranzītu.
Proletarij, krievu tvaikonis, 1122,9 reģ. t. n. brutto,

no Stetines ar balastu.

No Liepājas ostas JzgSJull kugf.
17. martā.

L. O, W° 21, latviešu prāmis, 181 reģ. ton. brutto,
uz Pāvilostu tukša.

Johanna, latviešu prāmis, 72 reģ. ton. brutto, uz
Pāvilostu tukšā.

Herkules, latviešu prāmis, 90 reģ. ton. brutto, us
Pāvilostu tukšā.

Iris, zviedru tvaikonis, 353 reģ. ton, brutto, uz
Ventspili ar jauktu tranzītu.

Zuianne, vācu tvaikonis, 270 reģ. ton. brutto, ua
Dancigu ar jauktu tranzītu.

Wertburg, vācu tvaikonis, 888 reģ. ton. brutto,
uz Karalaučiem ar iastatn.

Austra, latviešu tvaikonis, 467 reģ, ton. brutto,
uz Aahusu ar klijām un auzām.

20. martā.
Renāte, vācu tvaikonis, 726 „reģ. ton. brutto, uz

Stetini ar malku
Vesta, norvēģu tvaikonis, 1290 reģ. ton. brutto, ua

Dancigu ar kekiem.
Charkov, dāņu tvaikonis, 1025 reģ. ton. brutto,ut

Kopenhāgenu ar jauktu lādiņu,
Alice, zviedru tvaikonis, 408 reģ. ton. brutto, uz

Oskarshammu ar klijām un auzām.

Ventspils ostā ieniteii kugl.
16. martā.

Daugava, latviešu tvaikonis, 1428,77 reģ. ton.
brutto, no Liepājas ar kokiem.

Kemonist, krievu tvaikonis, 1940,96 reģ. ton.
brutto, no Hamburgas ar gabalu precēm.

17. martā.
Sense, franču tvaikonis, 1382 61 reģ. tcn. brutto,

no Rēveles ar gabalu precēm.
Vindau, latviešu tvaikonis, 379,33 reģ. ton. brutto.

no Karalaučiem a; kāst. m. daļām.
18. martā.

Christel Salling, vācu tvaikonis, 1304,91 reģ. ton.
brutto, no Vismaras ar balastu.

Iris, .zviedru tvaikonis, 353 reģ. ton. brutto, no
Liepājas ar gaoalu precēm.

Biig, pola tvaikonis, 687,12 reģ. ton. brutto, no
Karalaučiem ar gabala precēm.

19. martā.
Amrum, vācu tvaikonis, 887,92 reģ. ton. brutto,

no Hamburgas ar gabalu precēm.
Minos, vācu tvaikonis, 717,78 reģ. ton. bruUo, no

Hamburgas ar gabalu precēm.
Inger, dāņu ivaikonis. 1214.72 reģ. tcn. brutto,no

Kopenhāgenas ar balastu.
20. maitā.

Reinbek, vācu tvaikonis, 1432,12 reģ. ton. brutto,
no Pilavas tukša.

No Venttptts ostas izsituši k«$.
15. martā.

Sigulda, latviešu tvaikonis, 1998.68 reģ. ton. brutto,
uz Genti ai liniem.

Andaluzia, vācu tvaikonis, 1384,07 reģ. ton. brutto,
uz Haitlepolu ai kokiem.

17. maitā.

Elbing, vācu tvaikonis, 466,08 reģ. ton. brutto, ua
Hambuigu at labību.

18. martā.
Daugava, latviešu tvaikonis, 1428,77 teģ. ton.

brutto, uz Hulu ai propsu.
Nordmark, vācu tvaikonis, 1488 reģ. ton. brutto,

uz VestharUepulu ai kokiem.
19. maitā.

Johannes Tiemar.n, vācu tvaikonis, 1292,90 reģ.
ton. bratto, uz Liepāju ar kokiem.

20- martā.
Venta, latviešu tvaikonis, 1850,96 reģ. ton. brutto,

ui Tini dock ai stutmalku.
Martha Holm, vācu tvaikonis, 962,99 reģ. ton.

brutto, uz Hulu ai kokiem.

Rcdakton: K. Ārons.

Kursi
Rīga &bt&, iSX3. gada 22. martā,

100 Latvijas rfeļ. ..... 2,
Amerikas dotais ..... 5,08 — i>,l3
Artgju mārcijfa ...... 23. 81 — 24,05
100 Francija» fcanfei .... 34,25 — 35,50
100 Beļģijas trauki .... 30,15-31,50
100 Sveicea Iraakl 93,66 — 94,61
100 Zviedrija» kroug» . . . 134,59 — 136,34
200 Norvēģija» kronai . , . 90,10 — £3,35
100 Dānija» toouaa .... 96,10 — 100 00
100 Holandes gelde?J . . . 20017 — 202,19
i 0000 Vādjat rasrfcjse . . . 2,25 — 2,55
100 Somijas martus» . . . . 1335 — 14 35
100 Igaunija» marka» . . .1 1,47— 1,53
100 liti ļ 50. 52,—
10000 Poiijaa maikas . . J 1.65
100 Čechoslovsicti ktmm . . ļ 14.95 — 15,70
100 Itālija» lirai 24.90 — 26,—
Padome» rbL ..... , —
10 krievu celta tnļ 25,50
Zelts (Londoaa) psal m<& tžss

Mita —

Krievija» »udrab« {Jļfc, ^ ; ;
J™

}»•*!.*,

5°/o neatkar, atecēsn. „ . , . 2, 2,19
20 zelta h. 6°/a feg. Ulp.biedt.

ķīla zīmes. ...... —
50 zelta ti. 6°/o Rīgu pU». ki.

biedi, ķus Kimei .... —
100 zelta ii. 6°/o Rīga» pila. ta.

biedi, ķīlu sīmei .... —

Rīga» blrZaa komiteja» kotaetļa» komisija»
priekfecdētiļs A. Ka cena,

Zvēt. birža» mākleri» Th. Sunnen



Tfess sliffleājssi.
Liepājas apgabaltiesa,

saskaņā ar savu 19. februārī 1923. g
lēmumu uz Hansa H o c h a p i e I lū-
gumu un pamatojoties uz civ. proc. Uk.
293., 301. un 309 1. p. pamata, uzaicina
atbildētāju Klāru H o c h a p I e 1, kuras
dzīves vieta nezināma, četrnmēnešu
laikā, ierasties šai tiesā, saņemt norakstus
no viņas vīra Hansa Hochapfela iesū-
dzības raksta, viņu laulības šķiršanas
lietā un uzdot savu dzīves vietu Lie-
pājas pilsētā.

Ja minētā laikā aicināmā neierastos,
Mets noliks uz termiņu un izspriedīs
bet viņas klātbūtnes, ja ieradīsies, bet
sava dzīves vietu Liepāja neuzdos,
aicinājuma uz tiesas sēdi un visus pā-
rējos papīrus atstās tiesas kancleja.

Liepājā, 22. lebr. 1923. g. Ns 163/23
Priekšsēdei, b. V. Bienenštam».

Sekretārs v. i. A. Jansons.

^Ha^ »

cm Mii HfJi.
Rīgas polic. 3. iec. priekšnieks
paziņo, ka 28. marti 1923. 8-, pulkst.
10 i.tā, Aleksandra ielā Ns 35, dz. 1,

pārdos «alrfiksolišanā
Pēterim Mārtiņa d. Velsam piederošo
kustamu mantu, sastāvošu no: 4 ozola
koka ar ādu apvilktiem krēsliem, 1 ēdam-
istabas galda un 1 trauka skapja,kopvert.
par Ls 61,53, parāda nomaksai 2. kopēj.
Rīgas pils. slimo kasei.

Rīgā, 20. martā 1923. g.
Rīgas III. pol. iecirkņa priekšnieks

F i e i v a 1 d s.

?nasaias HMBBMflaHHBnHnBMH

Liepājas apgabaltiesa,
saskaņā ar savu 19. februāra 1923. g.
lēmumu uz Margaretas Anša meitas
Šneideraitis, dzira. Stankevīc lū-
gumu un pamatojoties uz civ. proc
lik. 293., 301. un 309 1. p. pamata, uzai-
cina atbildētāju Jāzepu Annas dēlu
Šnetdetaiti, kura dzīves vieta ne-
zināma, četru mēnešu laikā, iera-
sties šaī tiesā, saņemt norakstus no viņa
sievas Margaretas Šneideraitis iesūdzības
raksta viņu laulības šķiršanas lietā un
uzdot savu dzīves vietu Liepājas pilsētā.

Ja minētā laikā aicināmais neierastos,
Metu noliks uz termiņu un izspriedīs bez
viņa klātbūtnes, ja ieradīsies, bet savu
dzīves vietu Liepājā neuzdos_ aicinājumu
«sz tiesas sēdi un visus pārējos papīrus
atstās tiesas kancleļi.

Liepājā, 22. februāri 1923. g. J* 175/23
Priekšsēd. b. V. Bienenštam».

Sekretāra v. i. A. Jansons.

Alsvangas virsmeinfec

pildos wM.\m
1 26. marti S. g, pulkst. 12 diena,

Shiķu muiža, Ēdoles pag., Ventspils apr.,
355 kub. asis jauktas dediln. malkas,
kura sagatavota no angju iirmas .Timbtr
Operator unContraktor' ziemā 1921./22.g
un sadalīta 35 torgu vienībās par Ls 4271.

2) 27. marti i. a, pulkst. i 2 diena,
virsmežniecības kancleja, Kuldīga, Po-
licijas ielā J* 4, - 132/i6 kub. asis
tādas pat malkai, sadalītu 12 torgu vie-
nībās, kopvērtībā par Ls 2599.

Solīšana notiks mutiski un rakstiski,
torgos pielaidīs perscnas, kuras iemaksās
torgu komisijai 10°/o droši oas naudas
no novērtēšanas sumas.

Slēgtām aplo.snes, kurās iesniegti pie-
dāvājumi līdz mutisko torgu sākumam
nebūs no^toširuti ar 10°/» drošības
naudas, ntttes atzītas.

Par noso ītām togu vienībām jāie-
maksā droši oas nauda op:rāciju nodro-
šināšanai 10°/9 no pirkšanas sumas

Virsmežniecība patur tiesības noņemt
no torgiem vienība? pēc saviem ieskāt.

Tuvākus paskaidrojumus sniedz virs-
mežzinis, Kuldīgā, Policija? ielā J* 4 nn
i te. mežzinis Sluķu muiža, Ēdoles pag.

Altvangas virsmežniecība.

Jaunjelgavas apriņķa priekšnieka
palīgs 1!. iecirknī

dara zināmu, ka 12. aprili 1923. fl.,
pīkst 12 diena, Jaunjelgavas apriņķī,
Biržu pag., Ezera Priekulanu mājas,
notuiēs

ūtrupi,
kurā pārdos atklāta vairāksolīšana
pret tūliosamaksa, 38nim Plūme ap-
rakstīto 8 zirgu spēku lokomobili, firmas
.Fleitner' 7792, dēļ nomas naudas
88764 ibļ. 55 kap. piedzīšanas.

Jēkabmiestā, 16. martā 1923. g.
Jaunjelgavas apr. pr. pal. 11.' lec, (paraksts)

Aizputes apriņķa priekšnieks
I. iecirkņa palīgs,

uzaicina pkteikties to personu, kup
li. sept. 1922 g., Aizputē tirgus tau-
kainā uz i-.tiern atstājusi vienu pelēkas
krātas ar divām rnflnām un divām
mazām baltām strīpiņām gar rralu

pašaustu lakatu
(viilani) viena mēneša lalkS, pretēja
gadījums tīts pžrdota /alrāksollianB

Rīgas pol. 6. iec.7^paziņo, ka š. g 27 „. '©ks-
10 lītā . 1. Masklvas ie^,

^

nttMtjj
pils. Aleksandram Dn Aim,,vlem piederošās manta, r 8 «•*»pulksteni un 5 lauru VuT^5par 120 latiem . Daugavfc>'«£nodokļa piedzīšanai. P pils- %

Rigas 6. po!icijas iecirk ņaPJĶksni^ , »

SPria oļi iDženlerisJelpi,
Upes Ielā Hs 10, izdos 28, marta
1923. g., pulksten 11 dienā.

rakstiskā un mutiski

sacensībā
sekošustilta remontdarbus

ar uzņēmēja materiāliem:
1) 700 kv. mtr. grīdas atjaunošanu pie

Lielupes tilta pie Jelgavas; iemaksā-
jamā drošības nauda Ls. 150.—.

2) 800 kv. mtr. giīdas atjaunošana pie
Jelgavas-Meiienes šosejas estakades;
drošības nauda Ls. 170,—.

3) 256 kv. mti. giīdas un 30 tek. mti
maigu atjaunošana pie tilta par Misas
upi, 13. v. uz Jelgavas-Rīgas šosejas;
drošības nauda Ls. 70,—.

Pectorgi turpat 31. marta 1923. g.,
pulksten 11 diena. 1

Tuvākas ziņas apriņķa ceļu inženiera
kancleja, no rnilkstcn 9—3 Js& 682

Uel«5rdes pag. valde
ar šo dara zināmu, ka 3. aprili š. g„
pag. valdes kanci. .Pūriņu* mājās izdos

naolijii
Kalbalas skolas atlaunoSanas darbus.

Pagasta valde.

BToas pilsētai lifti**-
ar §o paziņo, ka sekoša nogi
zīme uz ,

Oilhelmo Gus» m
zem >6 33415, 8 oktobrī 19'J'£
700 v. markām ir P ieif^X\^
zudušu, kādēļ uz Rīgas pilsētai au

bankas statūtu § 34. pameta , ar *
izsludināta par nadengu.

Risas pllietMjļsJcoņMj!!^

.'LīiHfzes bll-aUin *li
ārkārtēja

pilno Medru Jipft
notiks Līvbērzes pagnsta namā 24.mm
1M3. s-, pulksten 2 pec pusdienas.

Dienas kārtība:
1. Sapulces darbinieka vēlēšana.
2. Statūtu grozišsna un pāiteģts
3. Aizņēmuma jautājums. _
. Ja minētā dienā nesanāktu statnm
noteikiais biedru «?»« IļiļM Mjļļfl

skaits, tad Uild m* «l!"*
kūja bās pilntiesīga pie katra s«na^
biedru skaitā, notiks 3. apHli ««•?:
tanī pašā vietā ar to pašu? f^-

?kārtību. ' 1 *!!^-

ApdroSlnfiSanas akc. sab. «j,^
nKurseme"

uzaicina akc. kungus, uz status
17. un 22 pamata, uz

?tāīīējo . ipiii *24. apriti S. s. pulkst. 8 vakarā fc
sab. .Lauksaimnieks" telpās, Ri
Smilšu iel| Xs 36.

Dienas kārtība:
1) 1922. g. Pārskata un bilmces

rināšana un tiras peļņas izdali
.2) 1923. g. izdevumu budžetu :-
3) Vēielanas.
4) Dažādi jautājumi.

, Ja šinī sapulcē neierasto! stelulos»
redzētais akc. skcits, tsd, uz «tatj»
§ 22. pamata. 28. aprīli i. g..
S vakarā, noturēs turpat

otru sapulci
ar augšmin. dienas kārtību, ko
pilntiesīga un viņas lēmumi galīgi, d^
stkarīgi no atnākušo akcion. skaita.

'? ' V-ili-

Dzelzsceļu vi. cefuu(ilLpriekšnieks DauSizdos 5. apriti 1923. g. Dul?«? "savā kantoiī, *' pulks, en ij
^

liiraiļii
asenizācijas aptīrīšanas dar,lxveiamj

pa visu VLceJa iecirk ņa rajona „„-un posmiem uz linijai maļ,
?plls-Oiīva-Zemgale-Egbine „
pils-Indra. Maksa P ar kubik m,

Mazākprasītāji var piedalīties
un mntiski. Pirms konku.ence|3šanas jāiemaksā 3,003 rbl JsC"
naudas. Tuvika. ziņas VI. 4 Skantori, darbdienas no pulksten 9-1?

Daugavpilī, 15. martā l923.

Gulbenes virsmežniecība
28. rasta 19Z3. jatffl, pulksten 12 dienā, Jnonsalnenes pajusta namā

pārdos vairāksolīšanā
augošu mežu šādas vienības:

Vairāmi Drošības
Ž -3 ~~^ « _ 2 nauda latos _ .
S No kādas mežniecības, 2 & * i isl i« !T^lĀ

~ Nav cērtam.

ļ novada un apsaltas f £ t" « SŠ |S ģs 5| 1 S "»»««« koki

Jaungulbenes mež-ba.
Jaungulbenes nov.

1 Dravnieku apg 234 1922 10 3,83 — 610 43 — 90
2 . 234 1922 11 3,22 - 350 25 - 113
3 . 235 1922 12 2,50 — 460 33 — 74
4 , 235 1922 13 2,40 — 450 32 — 36
5 239 1922 14 4,00 - 850 - 60 - 99
6 237 1922 15 1,61 - 300 " 21 - 14
7 . 237 1922 16 1,71 — 111 S 18 — II
8 236 1922 17 1,66 — 145 a 11 — 107
9 , 236 1922 18 1,66 — 215 « 15 — 279

10 , 243 1922 25 4,20 — 650 46 — 410
11 Arabiržu apg 227 1922 1 3,40 — 490 « 35 — 29
12 . 224 1922 9 3,69 - 540 '38 - 8

13 . 230 1922 6 1,66 — 410 ~ 29 — 12
14 . 232 1922 8 2,79 — 470 - 33 — 69
15 233 1922 9 4,02 — 1323 o 93 — 5
17 Dravnieka apg 110a 1921 89 — egl. 158 2035 « 143 58
18 . 77b 78b 1922 18,20,23 — egl. 17 231 ° 17 6
19 Arabiržu apg. 142a 1922 1, 28 j =

141 a 1922 3, 52
142b 1922 4, 7 \ — egl. 56 550 o 41 18
143b 1922 10,11 «= ,
I41b 1922 51 i

20 . 122a 1923 29 — egl. 118 420 =l 30 3121 st?:::::::::: & igi 3A } - <*> » ™ 2 9 4
22 38b 1922 25—27 \

46b 1922 28-30 } — egl. 70 720 51 24
62b 1922 31—37 J

23 158 1922 garlielceļu — p.e.b.33 380 27 —
24 162 1922 , — pried. 57 802 57 —
25 163, 165 1922 , — . 39 474 34 —

i

1) Solīšana notiks mutiski un slēgtās aploksnēs, kuras jāiesniedz torgu komisijai pirms torgu sākšanās ar uzrakstu ,uz
meža pārdošanas torgiem 28. martā 1923. g.* un acmtksajsmi ar 40 sant. lielu zīmognodokli.

2) Par nesolītām vienībām pircējam jāiemaksā 10°/o no piedāvātās stma«.
3) Virsuežnieciba patur sev tiesības noņem: no torgiem vienības pēc saviem ieskatiem.
4) Tuvākas ziņas var dabūt virsmežniecības kancleja Vecgulbenē un pie IV. Jaungulbenes iecirkņa mežziņa Jaungulbenē.

Gribēties virsmežniecība.

DZELZSCEĻU VIRSVALDE
izsludina

rakstisku konkurenci
uz materiālu piegādāšanu;

26. martS — 5000 kub. mtr. lauku akmeņu. 27. marti —
1000000 gab. būvķieģeļu un 300000krāsns ķieģeļu. 28. marti —
50000 pudu nedzēstu kaļķu, 6000 pudu maltas ģipses un 30000
kv. mtr. skalu pinumu stukaturai un 4. aprili — 40000 gab.

krāsns podiņu vienkāršu un glazētu.
Piedāvājumi iesniedzami attiecīgā dienā pulksten 12, Gogoļa ielā Ns 3,

ist. 315a. Konkurences noteikumus izsniedz istabā N> 317 1

Lauksaimn. departaments
izsludina

KONKURSU
uz 1,000 pudu touzu piegādāšanu Rīgas centrālam

Gaidas punktam.
Kontam» notiks 27. marta i. ļ. pulkst. 10-os, Rīgā, Todlebena bulvāra 6dziv. ffe 11 luvakas ziņas nn noteku -nus sniedz turoat, istabā N» 23

Lauksalmn. departaments,
27. martS 1923. g., pulksten 12. pārdos

vairāksolīšanā
Centrālē vaislas punkta
^^= lopu mēslus,zzlz—

Solītājiem jāierodas lopkopības nodaļā, Todlebena bulvāra J* 6, dzīv. N» 11,istabā J* 22, kur var dabūt tuvākus ziņas un noteikumus.

Valkas pilsētas valde '
28. martā 1923. gadā,

izdosmazāksolīšanlonmelomBspomatsholoselektrībasinstoia»
darbiis.

_ Rakstiski piedāvājumi jāiesniedz pilsētas valdei līdz pm«s,CB

Torgu dalībniekiem jāiemaksā 100 latu drošības naudas. i*#
Tuvāki noteikumi dabīīlami mustas valdē 2 ——-—

Mākslas akadēmija
izsludina uz 28. martu 1923 0.» pulksten »

rakstisku un mutisku .

?S KONKURSU =f
uz Bronza darbnīcas Ierīkošanas darUP-

fc..s ^^nauda
10

-°00 rbļ. — konkurences dienā ^a^Ēf\ ii^f
S?^' ,T,vrtll3l ""?elknmaa un paskaidrojumus dod akadēmija»
pīkst. 11 udz 2 ditnā, Gogoj* ielā J6 3.

Uz Rīgas_ pilsētas _ bariņu t>e«as lēmuma no 17. lebruara 1923 e zemNa 405, nroTibutnē fso «a DmHriļa Onu'.enoka mantu, sasiāvo^u no 60 lielāmetiķa ņiucSm, vanSm . klollem, rokas pumpja, skapjiem, kantora paltemstikla traukiem un pudellem ' k-hchi,

pārdos ūtrupē=
trešdien, 28 marta IS23. s. puiKsten 10 rītā . Stabu ielā Ns 87.

PiUētas Strupnieks K. Urbāns.
Iespiests /alsts tipogratijā.


	Valdības Vēstnesis no. 61 22.03.1923�ଘ�$桭瑸쎘㥏��
	Article
	MAS nkslootl ofi pieies.
	Article
	Finansu ministrijas rīkojums Nr. 45.�����
	Ualdībos Iestāžu paziņojumi.� Nr. 45.������
	Valdības darbība� pieies.�
	Article
	Article
	Iekšzeme.
	Jaunās valstis.�Ԁఀ퀀ആ
	Ārzemes.�㙥〱〱〰
	Latvija un citas valstis.
	Rīga.����.
	Tirdzniecību nn rūpniecība.�⡌欘��̀�������̀㨀
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Section
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article

	Advertisements
	Adv. 1 Page 4
	Adv. 2 Page 4
	Adv. 3 Page 4
	Adv. 4 Page 4
	Adv. 5 Page 4
	Adv. 6 Page 4
	Adv. 7 Page 4


