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Sludinājumu maksa:
a) tiesa slndinijnmi līdz 30 vien-

?lefigam rindiņām 3 iat 60 saat.
pai katra tālāku rindiņu . .— , 12 ,

b) citām Iestādēm un amata per-
sonām pat katru vienslejigu
rindiņa - , 16 ,

c) privātiem par katru vienslejigu
rindiņa — ,20,

L^as aizrādījums.
^ .Mnar aizliegumu , tirgoties 1.maija
TalSoIiskiem dzērieniem.

5 tidkuni pat koku tranzītu caur Latviju.
? Lns par Rīgas pilsētas administra-
; ^ tivāffl robežām.
' ridinājnms rīkojumā par zvejniecība.

Itošie noteikumi par privātu dzērienu

5 ^rdotavu iekšējo iekārtu.

s Valdības aizrādījums.
Pilsētā ir teplatitas nepamatotas baumas par sadursmēm un

kartības traucējumiem, kuri itkā būtu iespējami sakarā ar 1. maija
svētku svinēšanu. Valdība ar šo paskaidro, ka nekas tamlīdzīgs
nav ne paredzams, ne iespējams, jo parastie 1. maija gājieni un
sapulces notiks stingri noteiktā kārtībā pēc iepriekš iztrādāta
un apstiprināta maršruta un piana. Nekāda novirzīšanās no tiem
netiks pielaista. Tāpat netiks pielaisti gājieni un sapulces, kuri
iepriekš nebūs pieteikti un atļauti likumīgā kārtībā. Ikviens mēģi-
nājums traucēt kārtību atļautās sapulcēs un gājienos, vai sarīkot
neatjautas sapulces un gājienus, tiks novērsts ar stingru rīcību
un bez kavēšanās.

Valdība uzaicina pilsoņus, nepiegriest vērību nepamatotām
baumām, bet mierīgi svinēt 1. maija svētkus, pilnā paļāvībā, ka
valdības rīcībā ir pietiekoši daudz līdzekļu kārtības uzturēšanai
un ka valdība pratīs apsargāt pilsoņu mieru un drošību.

Rīgā, 1923. g. 30. aprilī. Nr. 217527.
Ministru prezidents 3. Pauluks.

Iekšlietu ministrs P. Berģis.

Mis rtkolmnl m pekles.
Rīkojums.

Valsts drošības un sabiedriska miera
«Urēšasas labā, pamatojoties uz pastipri-
mapsardzības noteikumiem, aizliedzu
ii valsti š. g. 1. maijā tirgošanos
i reibiaošiem dzērieniem, neizslēdzot
biedrību bufete?, klubus, restorānus un
ieteļu btietes.
Maigie šī rīkojuma neizpildīšanā tiks

loditi administratīvā kārta līdz 500 latiem,
ii! 3mēnešiem aresta, kurus sodus uzlikt
Izvaroju pilsētu prefektus un apriņķu
pittšnlektts.
ftā , 1923. g. 28. aprilī. J* 1156.

Iekšlietu ministrs P. Berģis.
Administratīvā departamenta

direktors J. Ieva.

Rīkojums.
Sakarā ar .Valdības Vēstneša" 243. nu-

wī 1922. g. 27. oktobri publicētiem
Kleita iem par Rīgas pilsētas admini-
tatinim robežām, iekšlietu ministrija,
mijā ar pašvaldības- iestādēm paziņo,
n visi tieapgabali,kuri pēc jaunoRīgas
pilsētas administratīvo robežu nosprau-
dis paliek ārpus pilsētas pie apriņķa,
policijas ziņā padoti Rīgas apriņķa po-
rcijai, skaitot no š. g. 1. maija.

Sīgā, 1923 g. 25. aprilī. J* 18933.
Mieta ministra biedrs

A. Birznieks.
Adniinistrativā departamenta

direktors 1. Ieva.

Noteikumi
P» koku tranzītu caur Latviju.

„ I. daļa.
likumi attiecībā uz mui-
l.lu raudzibu Par tranzitē-
,'J'J» koka materiāliem,
"plosto no ārzemēm pa

upēm. 1.-38. §§.
ļtm _ ministra apstiprināti 1923. g.
Bl,Ka 11025- (1923. g.valdības Vēstneša* 84. numurā.)

II . H. daja.
tU B7r.!.

attie Clba HZ mui'
iiBiVJ i z,Par tranzitē-
li;,, ļ kok« materiāliem,

67 *\lfve .ārzemēm pa
39

U2el2 scejiem 39.-55. §§.

^
a^*8 -ievest Pa dzelzsceļu no

kraujot »«,"-'tara caur Latviju, iz-
*Wwja rMrsdā Jot zemes iekšieaē,
^ēn hJ?ku&os' izvešanai uz
^dlLiM. t.levedPrecēm paredzētās
L? PaS i *SS .tos koka «aterialus,
^'lidzsekn J

ai
tranzlta Pār vadā-

t §)
QZ8ek°]osos ārzemju dokumentos

S* ie£ta -koka materiāli skaitās
Claid2aparzmā 8akot ar to dienu,
^P'^rn nl~?ēmBSe vagonus ar
5'dz o'*erodaiB,e» muitas likuma
E"1 muita, ifaatos Paredzētai kārtībai

t^ī^Jr*
^^-tnsKS
5}*« ar SSL"?. B«nj"»o», ja tie,

lt šīm ^f-»mentiem, adre-a« muitām, vai ari,, ja

preču īpašnieks to ar sevišķa rakstu
pieprasa (maitas likums 313 p).

42. Ja satiksme starp pierobežas un
citām muitām netiek pa dzelzsceļiem,
kuri piemēroti ārzemju vagonu kustībai,
tad atļauts pārvadāt koka materiālus bez
pārkraušanas no ārzemju vagoniem, vai
platformām, saskaņā ar muitas likumu
246., 318. un 320. p.p.

43. Pie koka materiāla pārkraušanas
pierobežas muitās no ārzemju vagoniem
Latvijas vagonos, _!o no pierobežas mui-
tām uz gala muitām pārvadājamo prečd
izkraušana notiek zem sevišķi, pēc darba
sadalījuma iekārtas, norīkota ierēdņa un
viņam pietiekošā skaita padoto muitas
uzraugu pārraudzības, muitas likums
246. līdz 249., 251. līdz 257. un 262.
pantu kārtība.

44. Koka materiālu tranzita pārvadā-
šanai pa dzelzsceļiem no ielaidu uz gala
muitām un šo preču izkraušanai bei-
dzamās jānotiek visādā ziņa saskaņā ar
muitas likumu 304., 306, 307,, 311.,
313 līdz 318 un 320 līdz 331. pantiem.

45. Gala muitās izkrautie tranzita
koka materiāli glabājas līdz viņu izlai-
šanai no muitas iestāžu pārzinās, vai nu
muitas noliktavu rajonos vai ari privātas
tranzita koka materiālu noliktavas (muitas
likums515—517., 519.-52L, 524.-526,
530, un 531. p. p.).

materiālu

Piezīme. Koka parvaaa

šanai no vagonu izkraušanas vietas
uz noliktavu vai ari uz izkraušanas
vieta kuģī janoiiekja pēdējas at-
rodas lielā attāluma no vagonu iz-
kraušanas vietas, zem līdzsekojošam,

.pēc noteikta_ parauga izgatavotam
pārvadu zimem.

46. Tranzita koka materiālu plūdi-
nāšanu uz gala muitu, ielaidmuita var
atļaut pēc viņu pieņemšanas (40. §.}, uz
sevišķa rakstiska preču īpašnieka pie-
prasījuma pamata (muitas likuma 361. p.),

vienīgi veselas partijas veida, kura uz-
rādīta pie tam vienā dzelzsceļu precu
zīmē, bet ne atsevišķām partijas daļām
(maitas likuma 306., 307. an 336. p. p.)

Piezīme. Aizliegts pludināt tranzit-
ceļā pa upi uz plostiem tos ārzemju
koka materiālas, kuri aplikti ar ieved-
muitu.

47 Lūgamā jānorāda ne tikai pluci-
nāšanai nolemto koku <S?B*8 P"
šķirām, bet arī pēc dzelzsceļa precu
zīmēm (pec šo zīmju numunem un, ne-

sūtīšanas stacijām), tāpat ari jāuzdod
plostu vadītāja vārds un uzvārds.

48 Sākot ar koka materia'u izkrau-
šanu no vagoniem (43 un 45 §§), līdz
tranzitpiostu karavanes atiešanai no
krasta uz gala muitu, tie atrodas tiešā
diennakts muitas sargu-uzraugu pārrau-
dzībā, uz preca īpašnieka rēķina.

Koka materiālu pārvešana no izkrau-
šanas vietas uz plostu karavanes sastā-
dīšanas vietu notiek, ja šīs vietas atro-
das lieiā attālumā no izkraušanas vietas
zem līdzsekojošam, pēc noteikta parauga
izgatavotām muitas pārvada zīmēm.

Piezīme. Sargu posteņu skaitu
noteic maitas priekšnieks, atkarībā
no vietējiem apstākļiem.

49. Tranzitpiostu karavani sastāda
preces Ipašsieks, maitas ierēdņu uzrau-
dzībā, tikai no ta koku daudzuma un
tām koku šķirām, kuras noteikti minētas
vienā vai vairākos lūgumos (46. un 47. §§).

50. P/'e koka materiālu nodošanas
plostošanai traazitā, muita sastāda pār-
vadu zīmi divos eksemplāros (pec
par. Ns 9) az katra tranzitkoku kara-
vani, norādot: pārvada zīmes datumu un
kārtējo numuru, kravas pieņemamo un
nododamo diena, plostu un plenica
skaitu, zīmes un numurus, materiālu šķiras
un daudzumu, preču īpašnieka un kara-
vanes vadītāja vārdu un uzvārdu, nosūtī-
šanas un gala muitas nosatkumus, nodo-
šanas termiņu, dzelzsceļu preču zīmju
oamaras un pirmbutīgas nosūtīšanas
stacijas nosankums.

Piezīme. Nosūtītāja maita ved
sarakstu par viņas izdotām pārvada
zīmēm un taisa uz attiecīgiem kravas
dokumentiem (40. un 49. §§) atzī-
mes par izdotam pārvada zīmēm.

51. Pēc tam, kad maitas ierēdnis no-
beidzis atliešanai sagatavotas plostu
karavanes apskati un kontroli, tas nodod
pārvada zīmes dublikāta karavanes vadī-
tājam ar parakstu uz oriģinaleksemplara,
personīgai iesniegšanai gala muitā (plo-
stošanas zīmes vieta 17. un 12. §§)
Tikai pēc pārvada zīmes saņemšanas
karavanes vadītājam ir tiesība atstumt
no krasta savu tranzitpiostu karavani,
noiešanai uz gala maitu.

52. Pārvada zīmes or ģinaieksemplaru
(50. §.) nosūtītāja maita nosūta pa pastu
gala muitai.

53. Pie plostu karavanes plostošanas
tranzita uz gala muitu, ievērojamas pra-
sības, karas sīki izteiktas minēto notei-
kama 6., 10., 12. un 14. līdz 16. §§.

54. No nosūtītajās muitas pa pastu
saņemtais pārvada zlmtB oriģinaleksem-

plars, pēc viņa salīdzinājuma ar dubli-
kātu, ko iesniedzis karavanes vadītājs
(51._ un 52. §§.), gala muita ieraksta
sava galda reģistri (17. §)

Gala maita paziņo nosūtītājai muitai
plostu karavanes pienākšanas laika an
kārtējo numura, zem kura ierakstīta pār-
vada zīme viņas galda reģistri.

Piezīme. Karavanes vadītājam iz-
sniedz ostas zīmi, saskaņā ar šo no-
teikumu 23. §.

55. Kārtība, kādā atveramas privātas
tranzitkoku noliktavas, kā arī kārtība,
kāda pieņemami, uzglabājami, cedējami
un pārstrādājami, pārvadājami az zemes
iekšieni un izvedami pa jūru uz ārzemēm
tranzitkoka materiāli, kuri ievesti no
ārzemēm pa dzelzsceļiem, un beidzot
termiņš, līdz kuram šī koka materiāli
var atrasties muitas pārziņā, sīki noteikti
šo noteikumu 19. līdz 38. §§ par muitas
uzraudzību, attiecība uz tranzitkoka ma-
teriāliem, kurus plosto no ārzemēm pa
upēm.

Pamats: muitas lik. 138. p.
Rīgā, 1923. g. 28. aprilī. M> 12072.

Finansu ministrs A. B a š e v i c s.
Muitas departamenta vietā,

direktors E. Dundurs.

Papildinājums
,.RIkojumā par zvejniecību Latvijā".
i. «Rīkojuma par zvejniecība Latvijā*

(sludināts «Valdības Vēstneša* 1922. g.
6. numurā) 20. § tiek papildināts sekosi:

Tiesība pielaist atsevišķos gadījumos
un zvejas ūdeņos izņēmumus no šiem
noteikumiem pieder zemkopības mi-
nistrim ar viņa katrreizēju rakstisku at-
ļauju an šajā atļauja noteiktās robežās.

Pamats: «Rīkojums par zvejas no-
kārtošanu Latvijā", sludināts «Val-
dībasVēstneša" 1921. g. 209. numurā.

1923. g. 28. aprilī. X- 9147.
Zemkopības ministrs E. Bauers.

Zemju departamenta direktora vietā
E Maciņš.

Zvejniecības xn zivkopības nodaļas
vadītājs V. Miezis.

Saistošie noteikumi
par privātu chērienu pārdotavu iekšējo
iekārtu kā pilsētās, tā ārpus tām un
par kārtības un pieklājības uzturēšanu

šinīs pārdotavās.
Izdevis finansu ministrijas netiešo

nodokļu departaments, saziņā ar iekšlietu
ministrijas administratīvo departamentu
m pašvaldības iestādēm, pamatojoties uz
1920. gada 17. augusta likuma par alko-
holu saturošu vieluražoš&nu, aplikšanu
ar nodokļiem un pārdošanu 236. pantu.

I. Vispārīgi noteikumi.
1. Privātām personām piederošas un

šiem noteikumiem padotas reibinošu
d;ērienu pārdotavas iedalāmas divās
kategorijās. Pirmā kategorijā ierindo-
jamas pārdotavas, kas tirgojas patē-
rēšanai uz vietas un otrā katego-
rijā — pārdotavas, kas_ trgojas vienīgi
promnešanai. Pie pirmās kategorijas pie-
der krodzaiecības veikali, ja tajos atļauta
tirgošanās ar reibinošiem dzērieniem,kā:
traktieri (1. un 2. šķiras), restorāni, bu-
fetes klubos, teātros, biedrībās, dzelzs-
ceļu piestātnēs, uz kuģiem, izstādēs, tir-
gos un dažādu biedrību izrīkojumos,
iebraucamās vietās, krogi un viesnicas.
Otrai kategorijai pieskaitāmas : vīnu tir-
gotavas, vīnu lieltirgotavas, vīnu tirgota-
vas ar iekšzemes augļu un ogu vīniem
un alus noliktavas.

2. Katras telpas, kurās nodomāts ierī-
kot reibinošu dzērienu pārdotavu, iepriekš
apskatāmas kopīgi akcīzes valdes, poli*



cijas un vietējās pašvaldības pārstā-
vjiem. Par apskatīšana ar klātesošo pa-
rakstiem sastādams akts, karā atzīmēja-
mas ziņas par veikala telpām un vai tās
apmierina izdotos saistošos noteikumus
par privāta dzēriena pārdotava iekšējo
iekārtu. Akts iesūtāms netiešo nodokļu
departamentam.

3. Reibinošu dzērienu pārdotavas var
ierīkot pirmā vai otrā stāvā; augstākos
stāvos šīspārdotavas var ierīkot tikai ar se-
višķa netiešo nodokļu departamentaatļaaja.
Bufetes an viesnīcas var ierīkot visosstāvos,
bet vīnu tirgotavas, vīnu lieltirgotavas
un vīnu tirgotavas, kas tirgojas ar iekš-
zemes augļu an oga vīniem, tikai pirmā
stāvā an pagraba telpās.

Piezīme. Netiešo nodokļu depar-
tamentam saziņā ar _ policiju un
vietējo pašvaldības iestādi ir tiesības
atļaut ierīkot pagraba telpas ari
citas reibinošu dzērienu pārdotavas,
kas azskaitītas šo noteikumu pirmā
pantā.

4. Ieeja pārdotavā publikai atļauta
vienīgi tieši no ielas, laukuma, vai brau-
camā ceļa. Šis noteikums nav saistošs
bufetēm. ,

5. Krēslai iestājoties ieeja jāapgaismo
līdz pārdotavas slēgšanai, bet viesnīcas,
iebraucamās vietās un krogos līdz rīta
gaismai.

6. Visām pārdotavas «stabam jāatro-
das savstarpējā satiksmē. Durvis no
vienas istabas otrā izņemamas. Istabām
jābūt sausām un pietiekoši gaišām ar
nepieciešamu ierīkojumu ventilācijai.
Istaba augstumam jābūt pilsētās ne mazāk
par ZJ2 aršinss un ārpus pilsētām līdz
3 aršinām. Sienas un griesti izkrā-
sojami ar gaiša krāsa vai iztapsē-
jami ; durvis, loga rāmji ua koka grīdas
izkrāsojamas ar eļļas krāsa. Koka grī-
das ārpus pilsētām var būt arī nekrāso-
tas, bet tad viqām jābūt tīri noberstam
un ikdienas nokaisītām ar zāģu skaidām.
Grīdas var būt arī no asfalta vai cementa,
ārpus pilsētām atļautas arī ķieģeļu grīdas.

7. Pārdotavās, kas tirgojas ar reibi-
nošiem dzērieniem patērēšanai uz vietas,
kopējās istabās nedrīkst ierīkot šķērs-
sienas, sirmjus u» vispār noslēdzamas
telpas. Kabinetu ierīkošana atļaata vie-
nīgi pirmās šķiras traktieros, pie kam šie
kabineti nedrīkst būt noslēdzami, t. i.
viņu durvīm jābūt bez atslēgām.

8. Septītā pastā minētās istabas jā-
būt glītiem galdiem un krēsliem; bufe-
tes istabā izkarams redzamā vietā sienas
pulksten*. Visās istabās temperatūra ne-
drīkst būt zemāka par 12° R.

9. Virtaves atļauts ierīkot tikai krodz-
niecības veikalos

10. Katrā pārdotavā, kas tirgojas ar
reibisešiem dzērieniem patērēšanai az
vietas, jābūt labi ierīkotam atejas vietām
un pisuariem, karus ko iekšpuses var
noslēgt; ieejai atejas vietā un pisuarā
jābūt no pārdotavas iekšpuses, betne
no ārienes uā ae caur virtuvi, kur tāda
atļaata.

11. Visas pārdotavas telpās, neizņe-
mot atejas vieta un pisuaras, ievērojama
tīrība an kārtība an krēslai iestājoties
šis telpas pietiekoši jāapgaismo.

12. Reibinošu dzērienu pārdotavas ne-
drīkst atrasties iekšējā satiksmē ar citām
tirgotavām vai rūpniecības iestādēm, kā
arī ar dzīvojamām telpām, neizslēdzot
pat īpašnieka, pārdevēju vai kalpotāju
dzīvokļus. Šis noteikums par dzīvokļiem
nav attiecināms uz krodzuiecības iestā-
dēm, karas iznomā istabas, un uz
krogiem.

13. Katrai pārdotavai jāpieliek attie-
cīga izkārtne valsts valoda.

14. Katrā pārdotavā var tirgoties tikai
ar tādiem reibinošiem dzērieniem, kuru
pārdošanai tai ar izsniegto atļauju dotas
tiesības. No iztukšotiem traukiem ban-
droles nekavējoties nokasāmas.

15. Pārdodamiem dzērieniem, uzko-
žamiem un ēdieniem jābūt labiem un
bez veselībai kaitīgu viela piejaukuma.

16. Pārdotavām, kas tirgojas ārvalsts
spirtu an degvīna, jātur šiedzērieni pie-
tiekošā krājamā, visu lielāmu traukos,
lai apmierināta publikas prasības, un
pēdējai nevar atteikties pasniegt šos dzē-
rienus, aizbildinoties, ka tādu nav.

17. Pārdodot dzērienus promnešanai
vienai personai vienā reize var izsniegt
no krodzniecības iestādēm ne vairāk par
vienu spaini, no vīnu tirgotavām — ne-
aprobežotā daudzumā _ Krodzniecības
iestādēm aizliegts iegādāties valsts dzē-
rienus vīnu tirgotavās.

18. Pārdotavās, kas tirgojas patērē-
šanai az vietas, jāizliek redzamās vietas

dzēriena, uzkožamo un siltu ēdiena
cena rādītāji valsts valodā.

19. Reibinoši dzēriesi pārdodami
tikai pret skaidru samaksa.

20. Aizliegts pārdot reibinošus dzē-
rienus tā patērēšanai uz vietas kā prom-
nešanai redzami piedzērušām un maz-
gadīgām personām. _ Ja gadītos, ka ap-
meklētājs pārdotava piedzēries līdz
tādam stāvoklim, ka atstājot viņu bez
uzraudzības un palīdzības apdraudēta
viņa veselība vai mantība, pārdotavas
īpašniekam vai pārdevējam jāsper soļi
piedzērušā aizsardzībai pret sakropļo-
šana aa aplaupīšanu. Tādos gadījumos
piedzērušo nevar atstāt uz trepēm,
priekšnamā vai az ielas, bet tas nogā-
dājams mājās, ja viņa adrese zināma,
vai nododams policijai.

21. Tirgošanas ar reibinošiem dzē-
rieniem izdarāma tik&i likumīgā ceļā
noteiktā laikā. .

22. Mazika, dziedāšana, dejas an
likumā atļautas spēles (šachs, darabrets,
biljards a. t. i.) pielaižamas ar policijas
atļauju tikai krodzniecības veikalos, no ku-
riem I. šķiras traktieros pielaižams orķestra,
dziedāšana un dejas, neizslēdzot atļautās
spēles, bet otrās šķiras traktieros un
bufetēs bez spēlēm tikai automātiski mū-
zikas instrumenti.

Piezīme. Biljards novietojams at-
sevišķā istabā, kurā izkarami palk-
siens, policijas atļauja an biljarda
lietošanas takse.

23. Katra reibinošu dzērienu pārdo-
tavā, karā par pārdevēju nav pats īpaš-
nieks, jābūt atbildīgam pārdevējam. Par
atbildīgu pārdevēja pieņemšanu vai maiņu
īpašniekam nekavējoties jāziņo akcizes
valdei. Par pārdevējiem vai viņa palī-
giem nevar būt personas jaunākas par
21 gada un tādas, kas uzrādītas 1920.
gada 17. augusta likumā par alkoholu
satarošži viela ražošana, aplikšanu ar
nodokļiem un pārdošanu 230. pantā.

24. Iestādēs, kur tirgojas ar reibi-
nošiem dzērieniem, aizliegts nodarbināt
bērnus un pusaudžus, kā ari sievietes
jaunākas par 21 gadu un ar lipīgām
slimībām saslimušas personas. Ar
šādām slimībām saslimušie kalpotāji bez
kavēšanās nogādājami ārstēšanā.

25. Pārdotavas īpašnieka un atbildīgā
pārdevēja pienskūms ir, raudzīties uz
tam, lai veikalā valdītu kārtība un pie-
klājība. Pablikai trokšņojot, viņiem jā«
sper soļi tiokņa izbeigšanai, vajadzības
gadījumā griežoties pie policijas pēc
palīdzības.

26 Netiešo nodokļa departameata
atļauja reibinošu dzēriena pārdošanai,
patents un citi tirdzniecības dokumenti,
kā ari saistošie noteikumi izkārtņu pār-
dotavā redzamā vltiā.

27. Akcizes valdes un policijas
ierēdņi, _ kā ari pašvaldības pārstāvji
bez kavēkļiem pielaižami pie pārdotavu
au pārdotavu īpašnieku un pārdevēju
dzīvokļu apskatīšanas, ja šie dzīvokļi
atrodas tajā pašā mājā vai pagalmā, kur
pārdotava ierīkota.

II. Par iekārtu pārdotavās, kas
tirgojas patērēšanai uz vietas.

28. No j)irmā pantā pirmā punktā
minētām pārdotavām viesnīcas, iebrau-
camas vietas ua krogi iesīkojami ar
istabām izdošanai ceļiniekiem.

29. Katrai krodzniecības iestādei jā-
sastāv vismaz no divām publikas ista-
bām, bufetes istabas un ēdamās istabas
(iebraucamas vietās un krogos no ēdamās
istabas an istabas kurā pavadīt nakti),
apkalpotāju telpām un virtuves.

30._ Virtuve atdalāma no bufetes un
ēdamas istabas ar koridoru vai caurejamu
istaba, lai virtuves smaka neiespiestos
publikas istaba.

31. Bez 29. pantā minētam divām
kopējām istabām, iebraucamās vietās un
krogos jābūt vismaz vienam, bet vies-
nicas vismaz trim numuriem ar nepie-
ciešamām un kārtīgām mēbelēm, kur
ceļiniekiem apmesties un pārgulēt. Bez
tam katra numurā izkarams cenu rādītājs
valsts valoda, kā numuram, tā patērēja-
miem priekšmetiem.

32. Pilsētu viesnicas priekšnamā iz-
karama tāfele, uz ķeras apzīmējami ap-
metušos ceļinieku uzvārdi.

33. Pie iebraucamam vietām ua kro-
giem jābūt segtām telpām zirgu un ratu
novietošanai, akai vai citam ūdens
avotam ar spaini an sili zirga dzirdinā-
šanai un siena an auza krājumam zirgu
barošanai.

34. Visās krodzniecības iestādēs galda
un tējas traaki turami pietiekošā dau-
dzumā, tīrība un kārtībā.

35. Lai pagatavotu an pasniegtu

publikai siltas ēdienas krodzniecības ie-
stādēs arvien jābūt pietiekošam ēdamo
produktu krājumam. Katra krodzniecības
iestādē jābūt svaigiem aukstiem azko-
žanriem ua maizei. Uzkožamie an maize
izliekami bažetes (ēdama) istaba uz se-
višķa galda vai letes «n pārklājami ar
segstikin vai drāšu pinamu, tīra saivjeti
vai musliau. Visās krodzniecibss ie-
stādēs visādā ziņā uz publikas piepra

^sījumu pasniedzama kafija an tēja, kā
arī vārīts ūdens porcijām vai glāzēm.

36. Traktieros ua dažādas bufetēs,
kurās atļauts tirgoties ar spirta, degvīnu
un liķieriem dažāda lieluma pildījumos
an no karafēm par brīvam cenām, ne-
drīkst uzglabāt lai pārdošanai spirta,
degvīnu vai liķierus neaizzīmogotos
traakos vairāk par vienu spaini kopsamā.
Pārdotavās, ksrās tirgojas patērēšanai az
vietas, atļauts uzglabāt vīaogu un oga
un augļu vīnus vaļējos neaizzīmogotes
traukos ne vairāk par vienu ceturtdaļu
spaiņa no katras šķirtnes.

37. Reibinoši dzērieni glabājami tikai
bufetēs un pieliekamas istabās _un pa-
grabā. Tanīs dienās un stundas, kad
pārdotavā atļauts tirgoties tikai ar ēdie-
niem, tēju u. c. t. dzērieniem, visām
reibinošu dzērienu uzglabājamām telpām
(skapjiem, plauktiem h. t, 1.) jābūt no-
slēgtām.

38. Traktieriem nn buktēm jāņem
atpakaļ no pircējiem_ valsts dzēriena
tukšie trauki tikaijaja gadījumā, ja šie
dzērieni pirkti tajā paša veikala, kādēļ
traktieriem un bufetēm ir tiesības uz-
spiest uz valsts dzērienu traukiem se-
višķas zīmes, kura paraugi iesūtāmi
akcizes valdei. Veikaliem, kas neizlieto
tiesības uzspiest īpašas zīmesaz valsts
dzērienu traukiem, bsz ierunām jaņera
pretī iztukšotie un nebojātie trauki uz
pircēja vienkārša paziņojumu, ka trauks
pirkts šais tirgotavās.

III. Par iekārtu pārdotavās,
kas tirgojas ar reibinošiem
dzērieniem promnešanai.

39. Pirmā pantā ot«ā punktā uzskai-
tītās pārdotavas var ieņemt viena vai
vairāk istabas, kas atrodas viena ar otru
tiešā sakarā.

40. Pirmā istaba no ieejas ir tieši
priekš tirgošanās un tur bez letes, skap-
jiem, galdiem un nedaudziem krēsliem
uzgaidīšanai, nekādas citas mēbeles ne-
drīkst būt. Pārējās istabas jzlietojamas
dzērienu uzglabāšanai un tajās svešiem
aizliegts ieiet.

41. Pie pārdotavām, kas tirgojas ar
reibinošiem dzērieniem promnešanai", var
būt ledus vai vienkārši pagrabi, kā no-
liktavas dzērienu uzglabāšanai; no šīm
telpām aizliegts pārdot dzērienus.

42. Vīnu lieitifgotavā'm un alus no-
liktavām atļauts pildīt un bandrolēt pir-
mām vīnus un otrām ala. Pildītavām
jābūt gaišām ar krāsota koka vai betona
vai asfalta griiu un jāatrodas tajā pašā
māja ua pagalmā, kur Meltirgotava vai
noliktava, un tar nedrīkst glabāt nekā-
dus citus priekšmetus, kā vienīgi tos,
kas nepieciešami dzērienu pildīšanai. Tā
telpām, ka traukiem, pildīšanas un trauku
mazgāšanas ierīkojumam jābūt arvien
tīriem un Saba kārtībā un pie pildīšanas
jāievēro visas higiēnas prasības,

43. Vīnu tirgotavās un vīnu tirgotavās
ar iekšzemesaugļu ua ogu vīniem aizliegts
glabāt glāzes, krūzes un citus traukus,
izņemot tukšas dzērienu pudeles, ar
kādiem dzērieniem atļauts tirgotavās
tirgoties.

44. Vīnu tirgotavās valsts dzērieni
pārdodami tajos traukos, kādos tie sa-
ņemti no noliktavas tu par tām cenām,
kas uz etiķetēm apzīmētas traukos ar
nebojātiem spiedogiem. Tāoat liķieri,
alus un citi bandrolēti dzērieni pārdo-
dami ar nebojātam bandrolēm. Vīnu
tirgotavām aizliegts pārdot valsts mono-
pola dzērienus citām reibinoša dzērienu
pārdotavām resp. traktieriem un bufetēm.

45. Vīnu tirgotavas, vīnu lieltirgotavas
ua vīnu tirgotavas ar iekšzemes augļu
un ogu vīniem var savienot ar kolonial-
preču pārdotavām, pie kam tirgotava un
pārdotava var atrasties vai nu atsevišķās
iekšēji savienotās istabās vai vienā
istaba; tajās dienās un standās, kad
tirgošanas ar reibinošiem dzērieniem
aizliegta, šo dzērienu uzglabājamās
vietas (istaba, skapji, plaukti) noslē-dzamas.

Piezīme. Vīnu tirgotavām ua vīnu
lieltirgotavām tukšie valsts dzērienu
traaki jāņem atpakaļ zem tiem
pašiem noteikumiem, kā traktieriem

ua bufetam (38. pastsrT^ 'vīna tirgotavās £** 8e, [tavas ievestie vahts SlJ^tlpēc ievedama U2 etiķS*% .
jami ar 38. pa*** afJSL *W« '

46. Izņemami no šiem «J\nai5*pielaižami tikai ar setiejn tttB«»
departamenta atļauja, saziniV°H *un vietējo pašvaldība Policij, i

^.
noteikumi stāja, spēkā

.^^
Rīgā, 1923. g. 26. aprīli.

Netiešo nodokļa departamenta
direktors K. Kaili -Nod»J« vadītājs E. p „,n *

MflU Mis RtaH
Paskaidrojums

par slimo kasu dalībnieku unVmBģimenes locekļu pabalstiem l
ārstēšanu pašnāvības vai N{.
nltfbas mēģinājuma gadījumos,
Pamatojoties az .Noteikuma par |hn *

nieka un cita algota darbinieku aote
aāšanu slimības gadījumos* 12 «J,
darba ministrija paskaidro:

1) Ja slimo-kases dalībnieks izdari lpašnāvības mēģinājuma an Ha& ,, {j
zināmu laiku kļuvis darba nesņēik P
slimo kases pienākums izmaksāt viaSi
naudas pabalstu ka slimības gadījamī *Ja pašnāvnieks miris, izmaksājams a|
apbedīšanas pabalsts. Sacītais zīmējaļ
ari uz slimo kases dalībnieku apgādā-
jamiem ģimenes locekļiem.

2) Medicīniskāpalīdzība pašsāvaīekiera II
sniedzama uz vispārējonoteikumaparaatt

1923. g. 26. aprīli. Ht 15892.
Departamenta vicedirektors

H.PuBga. 1Sociālāsapdrošināšanas an darbaaiziar-
dabasnodaļasvadītājs JuLTreimasj,

Darba ministrijas veselības rtock|at K
paziņojums

visim vakts iestldSm, valstsdarbi--niekiem un valsts ārstiem.
Lai valsts darbiniekiem neceltos lielo

izdevumi braucot sz Rīgu un atpakaļ i» 1
ārstu komisijas par ievietošanusanatorijā
Majoros, darba ministrijas veselības»
daļa lūdz ievērot sekošo:

Valsts darbiniekam,_ kuru vietējais I
valsts ārsts atzinis ka tādu, kas slimo ar
neirasteniju ua mazasinlbu, jāizņemno
savas tiešas priekšniecības pavadraksti
(saskaņā ar š. g. .Valdības Vēstneša
61. numurā iespiesto noteikumu 3.pa»")
uzrādīšanai ārstu komisijai, divi to* ?
p '.ekti miesas veļas un viena vilna.
gultas sega. Minētā kārtība ieturami
tamdēļ, lai gadījumā, ja, darbuuaj
piešķirtu sanatorijas ārstēšanu, *o«
velti jāmēro ceļš pēc minētiem pg
metiem uz savu dzīves vietu. Wg ®
kulozes slimniekus, kapēm pa8«g«'«*
temperatūra un kuru krēpas aj
konstatējis taberkulozes baciļus, s»

torijā neuzņem. . . ,j
Reizē ar šo darba ministri) !J

lūdz visas valsts iestāde» .«"L !8j
valsts darbiniekiem an »«^JJjiL
pavadrakstus uzrādīšanai arat» Jjo™ '
kā arī gādāt, ka darbiniekusi,W »

ar neirasteniju un mazasiaibu,,
j ^no dienesta pienākuma wp»,,Darba ministrijas veselības nofla
J ,«

katru atsevišķu darbiatd» PJ. ļ
iestādes priekšniecībai ārstu 0,
lēmumus resp. uz cik Ugu «»
nieks ievietots sanatorija. $$ ty

Nākošo komisiju sēža kartiM P«

.Valdības Vēstnesī'.
^Rīgā, 1923. g. 25. aP"11'*^1

Departamenta vicedirektors
^ ^^

Veselības nodaļas vadītājs f
£)r. A. Ld

Paz,
°S* varš» ,..

visām valsts Mfļ'JĻ.
darblrilek.emuB

^Darba ministrijas veselib"
^
&

ziņo, ka sanatorijas ārsta }£gj
notiks sestdienas, 5, 11, » pttsdg
an 2. jūnijā pulksten 3P^,valsts ierēdņa centrāla a«"
Baznīcas ielā tfs l* fij,

Veselības ^%^M1^

Par darbvedi l*'



M'gs bankas nedēlos porckob
* uz 25. apriii 1923. g.

A k<tiv«. ! s- _ Paaivā. Lati. S.
t *« 7,in šf^ l"?. 8? aM aPSiOEbā. . 19,717.000 —

ī: .k«5 n«i«ta« «īme« . • - 'f^.
TCO - Pamataikapttato 8,000,000-

"^īS aoffl" . ,H«oti m ĪSS?noffddijMH 171,250 49

^boTib" monētas ....
",335.Ml 24 Tekoši reķ.n, 18,571,706 27#& 4o'n7Q?t! 9? Valsts «*«' s-- 121 67

^
vekseļi . ._-. .- • 9. 079154 21 dņona . 18,576,655 93

"S Jrei nodroļHnajum.em . 6<308.944 86
^

Citi pasivi €.944,125 -

**' " '
^__

'
n ',77SaŠā-^

* —
77,775 .859 36

rfj,. Līdz 25 aprilim J. ģ. apgrozībā izlaistas Latvijas bankas zīmes par Ls. 19.717.000 —1,1 (deviapadsmit miljoni septiņi simti septiņpadsmit tūkstoši latu) ^

. nodrošinātas ar tīru zeltu . . Klg ^" %i simti kilogramu tīra zelta)
, . , ..... ? --..... ... S 225 582 2951 "/divi simti divdesmit pieci tūkstoši vienssimts astoņdesmit diviem dolāriem

an divdesmit deviņiem centiem)

JCseptini simti trīsdesmitdeviņi tūkstoSi seši simii četrām ' angļu mār- ' '
cinim, septiņiem šiliņiem un deviņiem pensiem)

ēc 1923. g- 24. aprija Londonas biržas zelta kursa.

?256 aprilī 1923. g.
*' Padomes priekšsēdētājs: Ring. Kalnings.

^
Galvenā direktora v.: K. Vanags.

Meklējam© p®t&musaraksts N?. 96.

, UtvSrdi, vārda, tgvs vārds,
8 recsas , piederība» vieta,
i ļS*iv<s» «less pēdējā fesiM.
I jiSļsla apvttksut (pashaea),

|S, Aljonas, Antons An-
dreja d„ 2. Ventspils
kšjn. pulka, dienesta
pakāpe nav zināma, agr.
dzīv. vieta Rīga.

JO, Beikmans, Jānis Kārļa
dēls, 2, Ventspils kājn.
pulka, dienesta-pakāpe
aav ziaama, agr. dzīv.
vieta Mālpils pag,
Bakeb, Jūlijs Antona d.,
i Liepājas k. p. karei-
vis, agr. dzīv. vieta
Ogre» pag. Braka m.

5i Bilields, Josils Šimela
dēls, I. Liepājas kāj-
nieku pulka kareivis.

13, Balčunas, Ādams Jāņa
dēls, 64 g, vecs, Rīgas
pilsonis.

M. Buchrots, Kārlis Jāņa
dēls, 52 g.vecs, Irša
kolonijas Cēsu apriņķa
pilsonis.

95, Cistovs, Jāais Uijassa
dēls, dzīves vieta pē-
dējā laikā Ušvaldespag,
Vaļera sādža.

* Elpera, AesIs Kārļa d„
« g. vecs, Latvijas pa-valstaieks.latvietts iuter-
Jg», agr. dzīves' vieta
Bf a, Ciekeikalnā, 3.šķēr slīnijā te 2, āz. 16.

9 urabmskis , Jalius Kri-
'Japa d., 33 g. vecs,
igavas apr. Mežaini-z. P3g. pilsonis, agr.
jay«vieta Rīgā, Stabaeia57, dzflS, pēc

m 5* Matīsa ietā * 54.*?"*?. Hja Ideja d,'uepajas kājnieku p.
SD-'-" dzIves
5£' Rjga, Avotu ielā

m *A dz. 8
2?J* *?« Krlsti-
Sn-f' 2' Ventspils««palka, dienesta
dzL^ zinama, agr.

* WvsLna Māl!P-

vS; r;vietaMali-
SI° Pag. VijsolsovkaS

Ķ£\ *^«*26 i„ Mat«a d.,
Ws. iJu?'- Jelgavas
d:īvoji 5

P,1
^!>. agrāk

* ļf/ d22
a;'ieiā

" gJ'ļ M.tvej.jo,,
ttild?"- ļf »• ļ.
sādža, n?iP»ku
^ivoi8PlL Soni8- agrāk
.lelat i?amu * Pag.

'' katoļticīgs.

Kaa attitic, bi feāia raksta

s» pe? ka apvainota.

Rīgas apr. pr ka 1923 gada
1. marta raksts N° 290/11, de-
zertējis 1920 g. 24. jūnijā.

Tas pats, dezertējis 1920. g.
26. augustā.

Tai pats; dezertējis 1919. g.
15. SGvembrī,

Tas pats, dezertējis 1919. g.
16. decembri.

Rīgas II. iecirkņa miertiesneša
1923. g. 3. marta raksts M 71,
apv. s I. 276. p.
Rīgas II. iecirkņa miertiesneša
1923. g. 24. febraara raksts
JNš 166, apv. s. 1. 276. p. I.d.

Daugavpils apriņķa priekšnieka
1923. g. 19. marta raksts
J* 1473/IU, no Latgales apg.
tiesas prokurora nolikta zem
policijas uzraudzības, atstājis
dzīves* vietu.
Rfgas pilsētas 9. lec. mier-
tiesneša 1923. g. 23. febr.
raksts te 284, apv. s. 1. 276.
p. 1. pkt.

Latgales apgabaltiesas Rēze-
knes apr. 1. iec. izmeklēšanas
tiesneša 1923. g. raksts J* 1294,
apv. soda lik. 51. un 595. p.
1. pkt. p.

Rīgas apr. pr-ka 1923. g.
1, marta raksts te 290/IL, de-
zertējis 1919. g. 16. dec.

Tas pats, dezertējis 1922. g,
20. augusta.

Daugavpils apr. pr-ka 1922. g.
30. dec. lēmums Ns 5680/VII,
sodīts ar 10 latiem, vai 3
dienām aresta par trokšņo-
šanu iereibuša stāvokli.
Rīgas pilsētas 3. iec. mier-
tiesneša 1923. g. 7. marta
raksts te 1003/22., apv. s. 1.
530. p.

Rīgas pilsētas 9. iec. mier-
tiesneša 1923. g. 2. marta
raksts te 309, apv. sod. lik.
276. p.

(TmīpfflSk vēl.)

Vai apcietiiāiiāg
«s tess d&tmm

stīšUnm gasli|sfflS.

Nogādāt pulkā.
i

Tāpat.

;
Tāpat.

Tāpat

Paziņot dzīves vietu» ļ

Tāpat.

Tāpat,

Tāpat.

Tāpat.

Nogādāt pulkā.

Tāpat.

Izpildāms lēmums.

Paziņot dzīves vietu.

Apcietināt _nn no-
gādāt meklētajā ka-
merā.

Administratīvi departamenta direktors J. Ieva.

Iekšējās apsardzības pārvaldes priekšnieks J. O a r o x i ? «• šim numuram 6 iapas pusea.

Ārzemes,
Msgneta slāņi Krievijā.

Rīgā, 28. aprilī. Krieva sūtniecības
preses birojs ziņo, ka proiesors Lazajevs
atradis Ksrskas guberņā milzīgus mag-
netita slāņus ar 40% 'Iras dzelzs. Atradums
izskaidro nenormālās magnētiskās parā-
dības, kādas novērojamas Viduskrievija.

LTA.
Maršals Fošs,

izbraucis 28.' aprilī uz Varšavu.
LTA.

Kabineta krhe Dienvidslāvijā.
Prāgā, 28. aprilī. Pēc Pašiča vel-

tīgā mēģinājuma sastādīt jauno ministra
kabinetu, Dienvidslāvijas karalis Ale-
ksandrs uzdevis demokrātu vadonim
Davidovičam valdības sastādīšanu.

LTA.

Telegramas ,
(Latvijas telegrāfa aģentūras ārzemju telegramas.)

Rēvelē, 28. aprilī. (Eta). Oficiāli
apstiprināta poju-igāuņu tirdzniecības
kamera, kuras mēiķis ir savstarpēji tuvināt
Poliju an Igauniju tirdzniecības laukā.
Kameras goda prezidents ir Igaunijas
parlamenta priekšsēdētājs Paetss. Līdz-
dibinātāju starpā ir ievērojamākās Igau-
nijas iirmas.

Bordo, 30. aprilī. (Radio,) No
Maskavas ziņo, ka krievu tā saucamās
„dzīvās baznīcas" kongress atzinis patri-
archu Tichonu par vainīgu „kontrrevolu-
cionaros noziegumos".

Konstanti nopol ē, 29. aprilī,
(Reiters.) Konstantiaopoles policija atklā-
jusi plašu lieliniecisku sazvērestību,
kuras dalībnieki gatavojuši sacelšanos
1. maija svētkos. Atrastas lielā daudzumā
skrejlapas ar uzaicinājumu proletariātam
.sacelties pret kapitālistisko valdība".
Kā dzird, šinī lietā esot iejaukta arī pa-
dotajā Krievijas tirdzniecības delegācija.
Apcietināto sazvērnieku starpā ir vairāki
krievi.

Literatūra.
..Izglītības Ministrijas Mēnešraksta"

1923. g. 4. burtnica. Izdevēja: Izglītības
ministrija. Redaktors: Teodors Zeiierts.

Saturā: Teodora — Krišjānis Barons.
K- Ieviņa — Vidusskolu reforma Zviedi ijā.
P. Birkerta — Plādoņa daiļradīšanas pro-
cesa psicholoģija. Dr. phil. J, Zēvera —
Patapinātie vācu vārdi latvieša valoda.
P.Šmita — Programa tautas tradīciju
krājējiem (turpinājums) u. c. Pielikums:
Latvju pamatskolu saraksts.

Svari. Satīrisks mākslas žurnāls.
te 16 — 1923, g.

Ilustrēts Žurnāls. Izdevējs ,Leta".
Jft 17 — 1923. g.

Redaktors: M. irons

Rīga.
Latvijas grāmatvežu savienība

sarīko 2. maijā, pulksten 7 vakarā, sa-
vienības birojā, Todlcbena bulvāra J*_4,
dz. 1, II diskusijas vakaru par zvērināto
grāmatvežu jautājumu. Vēlama jo plaša
biedra un interesentu piedalīšanas.

Māksla.
Nacionālais testrs. Pirmdien, 30.aprilī

Alberta Timraas 10 gada skatuves
darbības jubilejā Kārļa Jēkabsona drāma
.Sirdsapziņa". Otrdien, 1. maijā,
pulksten 2 dienā ierēdņu izrādē A. Upīša
komēdija .Peldētāja Zuzanna".
Teoloģijas kandidala Kleberga lomu tēlos

Ernests Feldmans. Pulksten 7/» vakarā
A. Deglava drāma .Vienpadsmitā
stundā*. Trešdien, 2. maijā tautas
izrādē Šekspīra traģēdija .Hamlets".

| Latvija un citas valstis,

|

Franču sūtniecība
paskaidro, ka nav nekāda pamata no

ļ vācu avotiem izplatītām ziņām, itkā mar-
šals Fošs nodomājis, sakarā ar savu uz-
turēšanos Varšavā, apmeklēt arī Baltijas

| valstis, lai iepazītos ar viņu militāro
\ spēku gatavības līmeni. Maršalam nav
bijis nodoma, grozīt savu agrāko ceļo-
juma plānu, kas paredz vienīgi uzturē-
šanos Čechoslovaķija an Polijā. LTA.

Vispasaules jaunekļukristīgā savienība
izteikusi savu pateicību ārlietu mini-
strijas preses nodaļai par Latvijas valsts
karogu, kurš nosūtīts savienības vaja-
dzībām sakarā ar vispasaules kristīgās
jaunekfu eaviefiības konferenci, kura no-
tiks Austrijā no 1. maija līdz 15, jūnijam.

Paziņojums.
Rīgas apriņķa pieņemšanas an ārstu

komisijas sēdes pie Rīgas kara apriņķa
priekšnieka pārvaldes turpmāk netiks no-turētas, ka līdz šim katra piektdiena, bet
gan divreiz mēnesī sekošās piektdienās:
š.g. 11.un 25. maijā, 8. un 29. jūnijā, 13. un
27. jūlijā, 10. un 24. augustā, 14. un
28. septembrī, 12 un 26. oktobrī, 9. un
23. novembrī, 7. un 21. decembrī,
pulksten 10 no rīta.

Rīgas kara apriņķa priekšnieks,
pulkvedis Kreicbergs.

Vecākais darbvedis, kara ierēdnis
'cp K r i e v i ņ š.

Reevakusclja.
No valsts kara zaudējama komisijā

pieteiktām prasībām dfļ īpašuma reeva-
kuacijas, Krievija paziņojusi, ka ta neiz-
dos graudi, bet atlīdzinās par sekošiem
evakaētiem īpašumiem:

1) K. J. Mikše spiestuvei 9394 zelta
rubļi.

2) Daugavpils ūdensvada iestādei
4633 zelta rbļ.

3) A. Nitavska spiestuvei 3375 zelta rbļ.
4) Kovarskij pat 9 motoriem 1881

zelta rbļ.
Par atlīdzības lieluma vienošanās pa-

nākta š. g. 21. marta sēdē.

Iecelšanas.
Pavēle *fe 154.

Pār«ļu lidjJinējo mašinu direktora II. palīga
vietas izpildītāju inženieri Nikolaju Springi par
pastāvīgu mašinu direktora H. palīgu no š. g.
1. aprija ar līdīšinējo atalgojamu pēcV. kategorijas
no eksploatftrfjas kredUa.

Rīgā, 1923. g. 27 aprilī.
Satiksmes ministrs J. P a u 1u k s.

Dzelzsceļu galvenais direktors K. Bļodnieks.
.??IMI'il^llll.limMi—??Mi— IIIM.I.^HI—MM!IIMM—.H

TfrMecia on rapnleclba.
Kursi.

Rīgas birža, 1923, gada 30 aprilī.

10tJ Utvli»* sžL. . , , . . 2,—
Aiatrtkas dotefš ..... 5,08 — 5,13
Ang{« samruK. 23,57 — 23,81
100 FraadjiH fana*! .... 3395 — 35,20
100 BsJIljg» fosa&ž .... 29.25-3060
100 Sveicu fesatt. , . . , 92 33-93,26
iOO Zviedrija» kronas . , . 134,84 —137,69
5P0 Norvēģiju* toosss , » . 86,25 — 90.50
100 DanJjss kicaas . , ,|95 35-9925
100 Holandes gs&ssl . „ . 198,70 — 2C0 71
tGDCO VSciJa» tast&s . . . 155—1,85
130 Somijas Sii*x*8« . , . « 13,50 — 14,i0
100 ?g*BBŽjs« mmkte , . . M7 —1,53
100 liti ... ... 50 52
10000 Polijas nffikat ' '. .. ' 1,65
180 Csc&asicvaira tofc&s , 15 25 ~ 16,00
100 Itālijas Hf«e 24,70 - 25,80
Ps'iosca tbļļ. .,,,,;
10 feileva mffilts tfcf 25,50 ~ —
Zeita (LcKdoai) p«s i k«sž iUa

nsSta. ,.,.,... ~

"«««Hi; :: o',?o>r,riA
;5> ae&tkm. Ēisjias.. . . . 2, 2,10
20 »*lts it. S/? Klg. Hņ, sitāt.

ķīla Kijaas. ..,. ,.
S0 EcitBh, 6/s Rigffi ņ&ļ, kt.

feiedi, ļUm simm , . > .
100 sslte ir. 6°,* Rtte» pš^s. fex.
'?Ste&l. ķB* iStiSSf* ....

Rīgaa bitžas kopitejaa kotadjas komisija»
priekSsēsSētaja A Kac«ac,

Zvēr. biržas rcakler» Th. Summēta.

Sīgas ostā tefiāk'^M kuģi
27. aprīlī.

Wiwel, poļa tvaikonis, 811 reģ. tcn. brutto, no
Stetines ar siļķēm.

Anna Maersk, dāņu tvaikonis, 1366 reģ. ton. brutto,
r,o Portlandes ar balastu.

Duddingston, angļu tvaikonis, 2214 reģ. ton.
brutto, no Pilavas ar balastu.

28. aprilī.
Renāte, vācu tvaikonis, 894 reģ. ton. brutto, no.

Dancigas ar gabalu precēm.
Bjarke, dāņu tvaikonis, 1318 reģ. ton. brutto, so

Bsndholmas ar balastu.

U© Klf&s ©stes !sg£|s;-ži kuģi.
27. aprilī.

Axfred, zviedru tvaikonis, 350 reģ. ton. brutto,
uz Norkopingu ar balastu.

Bengore Head, angļu tvaikonis, 2609 reģ, ton.
brutto, uz Ventspili un Belfastu ar gabalu
precēm.

28. aprilī.
Neubad, latviešu tvaikonis, 95 reģ. ton. brutto, uz

Ainažiem ar gabalu precēm.



Senberjas maltos nodala
uz muitas lik. 1140. p. pamata dara
tinamu, ka caurskatot Lietavas pavalst.
3Sņa Plaslņa un Eduarda Bankovska

kontrbandos lieta,
nflloirltf * tninētos pilsoņus kopēji sodīt,
uOlEluil. administratīvā kārtā, par

kontrabandas ievešanu at 120 latiem; pat
nelegālu robežas pāriešanu ar 15 latiem
katru. Piem tiem aizturētos: vistu olas
koka izstrādājumus un ragaviņas kon-
fiscēt un pārdot vairāksolīšanā, bet aiz-
turēto sivēnu atdot īpašniekam atpakaļ,
pēc pienācīgās soda naudas samaksā-
šanas.

Šo lēmumu var pārsūdzēt, adresējot
sūdzību muitas departamentam. Sūdzība
jāapliek ar 80 sant zīmognodokli un
trīs nedēļu laiki, skaitot no šī sludi-
nājuma iespiešanas dienas .Valdības
Vēstnesi*, jāiesniedz caur šejienes
muitas nodaļu.

Šenbergas muitas nodaļas
priekšnieks J. Bekmans.
Par darbvedi J. Lujans.

Iespiests valsts tipogrāfijā. ~~

Tiešo nedili departamenta
dažādu maksājumu piedzinējs paziņo,
ka 5. malJS 1923. g., pulkst. 2 dienā,
Rīga, i. Peldu ielā M 18, pārdos
vairāksolīšanā Antokol Pinchus
kustamo mantu, novērtētu par 22,500 rbļ.
un sastāvošu no 10 g. veselas zoju
adas, dēļ viņa procent. peļņas nodokļa
segšanas par 1922. g.

Rīgā, 27. aprilī 1923. g.
Piedzinējs J. V a i v a ds.

''?????HMnaa*flM"ai"fffiTfBVB*aaHa9aa"ffa

Ilūkstes ap-ķap-ka I. lec.palīgs
izsludina uz 15. maiju 1923. 8., pīkst.
10 rītā,

ūtrupi,
kāp tiks pārdoti Bornes pag., pie vie-
tējās pag. valdes telpām, pils. Leo
Lanae piederošie lopi, dēļ nomas
nasdss piedzīšanas pat 1921.,22. saim-
niecības gadu.
Ilūkstes apr. pr. pal. I. iec. (paraksts).

Darbvedis v i. Šiliņš.

Rīgas 8. pol. iec. priekšnieks
ar lo dara zināmu, ka 7. mallfi i. 9->
pulksten 10 rīti, Matisa ielā J* 119,
vairāksolISanS pret tuliņ-
samaksu pārdos Hannas Abēja meitas
F i k s dzīvokļa iekārtu, sastāvošu no:
1 ozola koka buietes, 1 ēdamgalda,
1 koka gultas, 1 karamās lampas
6 ktēsliem un c, novērtētas pat Ls 117.—,
dēļ Ls 1014.31 soda naudas segšanas.

Apskatīt pārdodamās mantas varēs pār-
došanas dienā uz vietas.
Pamats. Rīgas muitas va'des 28. no-

vembra 1922. g. raksts, zem 34989.
Rīgas 8. pol. iec. pr-ks (paraksts).

Darbveža v. i. (paraksts).

Svlrtavas lauksaimniecības mašīnu
koplietošanas biedrības valde paziņo,
ka viņas statūtu oriģinaleksemplars ir
nozaudēts un atrašanas gadījuma no-
dodams biedrības valdei. Valde.

Citi KHB| siiiniļ
M BodBkjB fejnfiīNli

dažādu maksājumu piedzinējs paziņo
ka 5. maija 1923. g„ pulksten 2 diena
Rīgā, 1. Ķēniņu ielā Nš 21, dz. 2
pildos vairāksolīšanā Pault
Ber mana kustamo mantu, novērtētu
par 57,300 rbļ. un sastāvoša no dzīvokļi
Iekārtas, deļ viņa procent. peļņas no-
-dokļa segšanas par 1921., 1922. g.

Rīgā, 27. aprilī 1923. g.
Piedzinējs J. Vaivads.

U Do«eI|i iegartaiita
daladu maksājumu piedzinējs paziņo,
ka 4. msiJS 1923. g., pulksten 2 dienā,
Rīgi, Kaļķa ielā Nj 12, pitdos vairāk-
solīšanā Bermate* un Levln
kustamo mantu, novērtētu pat 78.300 tbļ
un sastāvošu no dažādām mēbelēm,
zelta un sudraba lietām, dzelzs naudas
skapja un tepiķiem, dēļ viņu procentuāla
peļņas uodokļa segšanas par 1922. g.

Rīgā, 27. aprilī 1923. g.
Piedzinējs J. Vaivads.

Risa staptltii.
Higas apgabali 3. civi(nodaļa,
tsakaņi ai civ. proc. Uk. 1958. p. ar
li paiiņo, ka 8. maija 1923. 3- aiaētās
nodaļas atklātā tiesas sēdē nolasīs
23. jūlijā 1917. g., Rīga, mirušas Lizas
Jura meitas Z i g e 11 notarielo testamentu.

Rīgā, 27. aprili 1923. g. L. Ns 2093
Priekšsēdētija v. A. Veidners.

Sekretārs A. Kalve.

Jelgavas apgabaltiesa,
pamatojoties uz civ. proc. lik. 1958. p.,
paziņo, ka šīs tiesas sēdē ša gada
17. maija attaisīs un nolasīs 29. aprilī
1911. g. mirušas Trīnes Ozoi testamentu.

Jelgavā, 26. aprilī 1923. g.
Priekšsēd. v. A. Lauke.

Sekretārs A. Veidenbetgs.

i Jelgavas tāioiii pis
izdos caur mutiskiem torsiem

jiiailiiiiaļas
piegādāSanu pulka tekošām
vajadzībām par laiku no 15. maija
līdz 1. septembrim 1923. g.

2 pavisam 1650 pudu.
Torgi notiks Jelgava, pulka štābā uz

Dambja, 1923. g. 7. maijā, pulksten 10.
Gaļas kondīcijas un uzņēmuma no-

teikumus var lasīt ikdienas no pulksten
9 līdz 15, pulka štāba saimniecības daļā.

^šāšā*jgcaur so paziņo, ka uz 28. aB.,,,'*sasaukta kārtīgā «ne™.. f%
nepieteikšanas dēļS'P^4
kādēļ tiek noteikta "^

IM tāliSfflllll
arto pašu dienas kārtība 1

Akcijas tiek pieņemtas m»5. malām, un piln araa idz
vl

J.^katru dienu, izņemot svēidien,, ,?
dienas no pīkst. 10-1 *"'?'*

2 ?
]lumi

mmijgpjiaL
Mi bi tttpiii linfaii

vajadzīgs

arehītekts.
ar algu Ls 194 mēnesī.

Kandidātus lūdz pieteikties līdz š. g.
10. maijam,- iesniedzot pašrocīgi rakstī-
tus lūgumrakstus, apliecības par iz-
glītību, iepriekšējo nodarbošanos un
sīku dzīves aprakstu.

Pasta un telegrāfa virsvalde,
Rīgas kam apriņķa priekšnieks izsludina

par nederīgo nozaudēto karaklausības
apliecību ieta J* 26641, 21. augustā
1920. g., izdotu no Rigas kara apriņķa
priekšnieka uz Jāņa Miķeļa dēla
SIHņa vārda. * '

Nacionāla» «*";
Pirmdien, 30. aprld. ***

Albertt mm
X. s. skat. dari».«

Izrādīs pirm° reW-

*teč9*PflS>
K.Jēkabsona *~ +
Otrdien. 1-» ifSJ:

valsts ietednu «»
tf

$elāētā$aX»f*
Pulksten V^'^

Latvijas \iwM\i\i
Rīgā, šķūņu ielā M 15,

uz statūtu 8. panta pamata ai
dina zināšanai, ke uz pagaidu aplJtcitā
NšNs 96, 97, 98, li7, 146 iļļ fctf
iemaksas termiņa nav ierStoat I
2 nedēju Ia!k8. skaitot no
nājutna iespiešanas dienas ,v«ffl
Vēstnesī', iemaksas nebās nokii»
pagaidu apliecības tiks izsludināta* ?i
nederīgam. S2L

Rīgas kara apr. prieteSnieta »h«
?nederīga nozaudēto toiaj*
«pHedba «emJ* 19040,26. sept, W
izdotu no Rīgas kar«r aonņķa g»
pārvaldes, uz pilsoņa Teodora
Gruenberga vārds. _^>

Rigas bpt apriņķa V****l
dina pat nederīgu ««udeto WJ
sības apliecību zem I* 1»
1921. g., izdotu no gah'en"

noliktavas priekšn., uz Eduarda m

Kflvlcļcls jšrda.
"Rīgas kapTapriņfea pr^
lisdiia pat nederīga «***Ķ
klausības apiledba zem « J
24. maijā 192S.g.,i^

n0
R O

apriņķa ptiekšn., uz RoberU
Bērziņa vārda^ .

^nozaudēta ?vs
"rit S no * "gjļtf Jvaldes (numurs un izdošanas
zināmi). Minēto pasi Ir"""
nederīgu. —j^T

iaīii pagasta mm.
izdos 8. meijā 1923_ g„ pulksten
12 dienā — pagasta māja,

4-kIas.;pamafskolas nama

būves darbus,
kamdēļ ieinteresētie uzņēmēji tiek uz-
aicināti personīgi vai rakstiski iesniegt
savus piedāvājumus dēļ nolīgšanas.

Tuvāki pajka'drojumi pag. valdē Pie
nolīgšanas jāiemaksā 3°/o drošības nauda
no līguma sumas. 2

Priekšsēdētājs O. Betnhatds.

Ozolnieku pagasta saldē,
Tukuma apriņķī, dara zināmu, ka pa-
gasta padome — 19. mallS 1923. g.,
pulksten 1 dienā — Ozolmuižā,

iiiipitii
Smārdes pamatskolas

nama Mm darbus,
kamdēļ ieinteresētie uzņēmēji tiek uz-
aicināti ierasties personīgi dēļ nolīgšanas.

Tuvāki paskaidrojumi pagasta valdē.
Pie noligSanas jāiemaksā 10°/o drošības
naudes no līguma sumas. Valde

^mmmm^mnmmĒ

Iekšlietu ministrija. HnaUī
izsludina mutiskus un rakstiskus

TORGUS
12. mallfi š. 3-, pnlkst. 10 no tīta, (sa
skaņā ar noteikumiem par valsts uzņē-

mumiem un piegādājumiem)
par būvremonta darbiem semi-
nāra ēkā, Āgenskalnā, I. Aito-
novas ielā Ne 6, kopsumā par

apm. 40.000 latu.
Pieteikšanās uz tergiem, ar attiecīgu

zīmognodokli, iesniedzama slēgtās ap-
loksnēs līdz 12. maijam S g., pulkst.
10 rītā buvvalde, istaba A1? 150, klāt
pieliekot 40G0 lati drošības naudas.

Torgi būs galīgi.
Ar da-bu aprakstiem un noteikumiem

var iepazīties būvvaldē sākot no 3 maija
š. g. ikdienas no pulkst. 10—2 diena.

k>0w Ide.

•

tŠS^ļF***^
Baltijas celulozes fabrikas, sit

ttdtuuin.
ka sestdien, 26. mallfi 1923 g M»,
3 dienā, Rīgā, 1. Sm>Bn ielā»'

kāti. ia ik
Dienas kārtība:

1. Direkcijas darbības pārskats parlSKļ.
2. Nekustama īpašuma iegūs?
3. Dhekcijas priekšlikumi.
4. Velēšanas.
5. Akcionāru varbūtējie priekšlikumi.

Akcionāriem, kujiem pieder i
akcijas, tiek uzaicināti nē vēlāk kā 7dina
pirms pilnas sapulces depoi;
minētai direkcijai vai šo akciju
ditu iestādes kvītes par akcijas tņ
bāšanu vai attiecīgu ieķīlāšanu.

Baltijas celuloī's ftbiliu
sabiedrības SlokS pie Bli»

direkcija.

,

Sila iii. u Mm alt.ntMr

"iotvilos Stikls
Rīgā, Parka ielā Nr, 8.

Pārskats par 1922.s
Peļgas un zaudējumu konts par 1922. g.

Debets. kredīts.
Tekoši izdevumi . . . Ls 44,432.65 No pātdot. ražojumiem. Ls 147.751.90
Algas: valdei un ierēdņ. , 39,385.64 . materiālu konta . - , 383.50
Procenti ;...... . 3,681.—
Fabrikas atjaunošana . . 14,105.10
Fabrikas ticības izdev. . , 12,16541
Noliet darba rīki un inv. . . 2,181.41
Dažādi zaudējumi.... 160.40
Amortizācija , 12,039.09
Norakstīti debitori. . . . 3,329.40
Skaidra peļņa par 1922. g. . 16,65530

Ls 148,135.40 Ls 148,135,40

Bilance uz 1923. g. 1. janvāri.

Aktīvs. Pasīvs.
Kase: Akciju kapitāls . . . Ls 100,000.—

a) valdes Ls 4,324,46 Amortizācijas fonds. . , 8,347.46
b) iabtikas . 69.30 ls 439375 Aizņem, pret tiek. īpai . 42.168.60

Tekoši rēķini .... S^*'S^22,639.27
Drošības naudas .... 750— .< ,rKrikj,- 011110
Līvānu iabt. atjaunošana . 38,843.83 b> ltb,ms ' «? '" 'JL . 31.750.37
Inventats un darba rīki. . 21,711.72 Diskontēti vekseļi . . . . 19,904 —
Jaunizbūve 32,86647 Pārejošas sumas . . . „ 3,216.39
Gatavi ražojumi: Maksājamie nodokļi , . , 1,900.—

a) iabriks Ls 5,305.70 Skaidra peļņa par 1922. g. . 16.655.30
b) Rig.nol.. 14,007.12 19312.82

Materiāli:
a) fabrikā Ls 25,014,82
b) Rig. nol.. 386.46 25401.28

Debitori:
a) valdes Ls 45,699.96
b) fabrikas . 873.72 _ 45,57368

Iekasējamie vekseļi . . , 21,904.—
Aizdevums pret nsk. īpaš. . 6,168 60
Pārejošas sumas . , . . 2.817.— .

Ls 223,942.12 Ls 223,942.Vi

° Pēc akcionāru peļņas sapulces lēmuma dividendu par 1922. g. piespriests
10°/o t. i. rbļ. 250.— uz katras akcijas. Valde.

mm^mmmmt^mammmKmmmm^mimmmmmĒmKmtmmamai^^mKmmĒmmt^Kmmmmmmi^āmimĒt^Ē^mmmmmimmmmĒĒmmmmnĒmi^^i^mmĒima

Aps. min. ēku un būvju pārveides
btivniecTbas nodala

pazip, ka 2 angaru remontu darbu
izdošana mazaksolišanā.

kura izsludināta „Valdības Vēstnesī" 16. aprilī; „Brīva Zemē"
un „Latvī" 15. aprilī

nenotiks 30. aprilī ē. g.,
bet tiks noturēta 8. maijā S. 9.

pulkst, 10. dienā.

Ventspils virsmežniecība

pārdos torsos
8. malia 1923. 8. pulkst. 12 dienā Ventspils virsmežniecības kanclejā, Ventspilī,
sekošus materiālus:

1. uz Kana laukuma, Ventspilī, 150 gab. lāgu baļķus at apmetām
1200 kub. ped ž Ls. 0,18

2. turpat šāļu latu un lāgu kluču malkas, apmetām % kub. asis . . 10,00
3. turpat, apmēram 60 standartu brāķa plankas un dēļus , 37,00
4. uz Asara laukuma, Ventspilī, šāļu un latu malkas, apmērām

6 kub. asis p^og
Torgi notiks mutiski un rakstiski, pie kam torgos tiks pielaisti un piedā-

vājumi atzīti no personām, kuras iemaksās torgu komisijai 10°/8 no piedāvātās sumas.
Tuvākas ziņas izsniedz virsmežniecības kanclejā,
Ventspili, 23. «prilī 1923. g. Nš 115. i

Ventspils virsmežniecība.

Dzelzsceļu virsvalde^^la'mtiu"^;torgi par MMm piegādāšanu «* pamesti „ li. maiju š. o.

"ai

Dzelzsceļu virsvalde iZS>udina seko§aS
KONKURENCES:

16. mailB 1923. s„ uz zibeņa aizsargiem, numetatotiem un elektriskiem zvaniem.
16. . ... svina kabeli un telefona komutatoru rezetvu daļām.
17. . ... tērauda un dzelzs drāts tauvām.
19. , ... finieri, berza, trīskārtainu
19. ... darvu, akmeņogļu 55 000 kg un darvu koka 5000 kg.
19. . . . . dzen- un šujamām siksnām, ada ua adu kruponos, priekš

manžetēm.
23. . ... dzelzs drāti, cinkotu un necinkotu, telefonu, atlaidmāru un

lodējamu, kopa 17136 kg.
23. . ... Morzes teiegr. aparātu un telefona aparātu piederumiem.
24. . ... ūdens vadu cau ailēm ar piederumiem.
28. , ... elektrotechniskiem piederumiem 2

Tuvākas zinas izsniedz dzelzsceļu virsvaldē, istabā 122a, no pīkst. 12—14,

i

.

Latvijas

V
sērkociņu1

"
Akciju sabiedrības '^ll

„ ULKAN
valde ar šo paziņo, vispārīgai zināšanai, ka min. sabiedr *t i
nājumlem un pārgrozījumiem ir apstiprināti no Hnansn ' 1, ? !' '& ai.
1922. g un 16. Jebruafī 1923. g. (publicēti .Ekonomistā- iT'? ^ d^un .Valdības Vēstnesī' J* 25 un Ht 40, 1923. g.), m ka

ap
"J923.^

ir uzsfikusi savu darbību
Par valdes priekšsēd. un direktoru-tīkotāju ir ievēlēts i >pat valdes locekli un diiektoiu Latvija T. 3. Babsts un nar v.uN«»Hadvokāts V. t. Kuehns. pat va'fes ļoc

^Valde atrodas Liepājg, Lielā ielā Nr u



Risas prefektūra
izsludina par nederīgām sekošas
pases un personas apliecības, kuras
ir pieteiktas par pazudušām:

Latvijas pases: 1) Nš 67013 no 8. pol.
iec. uz Martas Andreja m. Cīrul vārda;
2) Ns 151983 no Rīgas pref. uz Viļā
Jāņa d. Zaļaiskalns v.; 3) Nš 65416 no
3. pol. iec. uz Sofijas Ferdinanda ra.
Redrich v.; 4) Nš 108975 no Rīgas pret.
uz Annas Jāņa m. Markunas v.; 5)
Nš 31237 no Iecavas pag. uz Doras
Dāvida m. Haveson v.; 6) Jsfe 1561 no
Preiļu pag. uz Veronikas Bērtuļa m.
Mivreņik v.; 7) Nš 208615 no Rīgas pt.
uz Vilhelma Jāņa d, Palcera v.; 8)
Ns 139225'no Rīgas ptei. uz Kristapa
Indtiķa d. Batter v.; 9) Nš18 no Dteiliņu
pag. uz Jura Georga d. Such v.; 10)
Nš 16684 no 3. pol. iec uz Mollijas Vil-
jama tn. Veber v.; 11) Ns 132175 no
Rigas ptei. uz Aleksandra Jāņa d. Rut-
kovskij v.; 12) Ns 61350 no 8. pol. lec.
uz Olgas Jāņa m. Oossler v.; 13)
Nt 150U17 no Rīgas pref. uz Annas Jāņa
m. Eglīt v.; 14) Ns 1414 no Piebalgas
m. uz Šarlottes Ludviga m. Švech-
heimer v.; 15) Nš 174340 no Rīg.
prei. uz Ādolfa Jāņa d. Mszdavids v.;
16) Ns 187679 no Rīgas prei. uz Vil-
helma Johana d. Himpel v.; 17)
jNš 224536 no Rīgas pref. uz Šnieta
Oeišona d. Smuilovič v.; 18) Ns 5092
no 5. p. iec. uz Arvīda Jāņa d. Zaķis v.

Personas apliecības..: 19) Nš 15242 no
Rīgas pref. uz Dāvida Jāzepa d. Bitker
v.; 20) Ns 11206 no Rīgas prei. uz
Marijas Jēkaba m. Neistadt v.

i

!
'
:
\
'
'
!

'
'

Latvijas pases: 1) Ne 783 no Talsu
pils. pol. uz Pētera Kārļa d. freimans
v.; 2) Ns 191657 no Rīgas ptei. uz
Voldemāra Jāņa d. Kauke v,; 3)
Ns 66789 no 6. pol. iec. uz Marijass
Jāņa m. Dambit v.; 4) Nš 16062 no
3. pol. iec. uz Emīlijas Jāņa m. Skrastiņ
v.; 5) Ns 8311 Liepājas pref. uz Merie
Sīmaņa m. Šoen v.; 6) Ns 1318 no Jaun-
svirlaukas p. uz Oskara Jāņa d. Betg-
mans v.; 7) Ns 220441 no Rigas ptei.
uz Buņas Josseļa m. Zelikson v.; 8)
Ns 126695 no Rīgas pref. uz Jāņa Sī-
maņa d. Vaskin v.; 9) Ns 645 no Bēt«
zones pag. uz Bertas Jāņa m. Liget v.j
10) Ns 4/261 no 12. pol. iec. uz Līnas
Jāņa m. Sēls v.; 11) Ns 43070 no 3. pol.
iec. az Rachilas Mozes m. Veinberg V.J
12) Ns 94232 no 4. pol. iec. uz Anto-
nijas Antona m. Sveifett v.; 13) Ns 5207
uz Emīlijas Jāņa m. Eglīt v.; 14)
Ns 152975 no Rīgas ptef. uz Ētikas
Jāņa m. Antiņ v.; 15) Ns 44063 no
Rīg. pt. uz Jēkaba Ftidticha d. Hoiers v.ļ
16) Ns 1225 no Rīg. pt. uz Alfrēda Friča
d. Krauze v.; 17) Ns 49349 no 4. pol.
iec. uz Arvida Pētera d. Zuis v.; \%)
Ns 10415 no Liepājas apr. pr-ka pal. uz
Elizabetes Kārļa m. Pavlovskij v.; la)
Ns 29069 no Liepājas pref. uz Annas
Jāņa m. Krūklis v.; 20) Ns 154157 no
Rīgas pref. uz Kārļa Anša d. Brechman
v.; 21) Nš — no Emburgas pag. uz
Alises Dāvā m. Skuja v.; 22) Ns 101712
no 11. pol. iec. uz Rūdolfa Jāņa d,
Rungain v.; 23) Nš 3953 r.o Jūrmalas
pol. pr-ka uz Helēnas Jāņa m. Berkholc
v.; 24) Ns 3971 no Jūrmalas pol. pt-ka
uz Heleties Gordiana m. Bemholc v.ļ
25) Ns 99173 no 3. pol. iec. uz Rūdolfa
Andreja d. Stūus v.; 26) Ns 3459 no
Valmieras pol, pr-ka uz Hermīnes Dā-
vida m. Knostenbetg v.;

Personas apl.: 27) Ns 7155 no Rigas
pref. uz Hajas Simcha m. Cukerman v.

Pamats: Rīgas prefektūras raksti
13., 14., ie.. 17., 18. un 19. aprilī 1923. g.
zem NsNs 2920 un 3025.

Rigas ptetekta pal. v. (pataksst).
Pasu nod. darbv. L e 11 o n s.

Valmieras apr. Pr-ka t. k. palīgi
izsludina pat nederīgiem, kā nozaudētus
sekošus dokumentus:

1) zirga pasi Ns 4335, izd. no Rīgas
pils. noaokļu nod. 7. apr. š. g. uz Jāņa
Liepiņa v.;

2) zirga pasi Nš 101, izd. no Jaun-
piebalgas pag. v. 9. jun. 1920. g, uz
Jēkaba Anša d. Papēdis v.ļ

3) pasi Ns 645, izd. no Valmieras
pils. polic. 14. febr. 1920. g. uz Marijas
Pētera m. Muceniek, dzim. Musiņ v.;

4) pasi Nš 16, izd. no Valmieras apr,
pr-ka 1. iec. pal. 5. janv. 1922. g. uz
Izraēla Absejeva d. Idsona v,;

5) kara kl. apl, Nš 723, izd. no Vec-
guibenes dzelzsc. mezgla k-ta 1921. g,
uz Kārļa Dava d. Mucenieka v., un

6) pasi Nš 63708. izd. no Rīgas polic.
2. iec. 24. janv. 1920, g. uz Ludviga
Jāņa d. Tiltiņa v.

Pulķeles pagasta valde, Valmieras
apr., izsludina par nederīgu nozaudētu
ieroču atļ. zem Nš 1677, izdotu no Val-
mieras apr. pr-ka 1920. g. 19. februāri
at beidzamo pagarinājumu 14, marta
1S22. g. zem Ns 1683 uz Annas Friča
m, Petersoa vārda, 378.

Ērberšes pagasta valde, izgludina
par nederīgu nozaudētu Latvijas iekšz
pasi, izdotu no šīs pag. valdes 1920. g.
25. augusta zem Nš344 uz Marijas
Mārtiņa m. Stanke v. 451.

Valles pagasta valde izsludina par
nederīgu nozaudētu Latvijas personas
pasi zem Nš 910, izdotu no šīs pag.
valdes 30. oktobrī 1920. g. uz Emīlijas
Pētera m. Timerinan v. 610.

Piltenes pagasta valde izsludina
par nederīgu nozaudētu zirga pasi, Izd.
no Grobiņas apr,, Vecpils pag. valdes,
18. februāri 1920. g. zem Ns 268 uz
Jāņa Griblqvski v»

Demenes pag. valde, Ilūkstes apr.,
izsludina par nederīgiem sekošus no-
zaudētus:

1) iekšzemes pasi, izd. no Demenes
pag v. 12. janv. 1921. g. Ns 961, un
zirsa pases, izd. 14. martā 1921. g.
zem N?/*254 un 255 uz pils, Pimena
lvanova v, 1286 2

Kuldīgas apr. pr-ka palīgs 1. iec.
izsludina par nederīgu, kā nozaudētu,
ziedojumu vākšanas listi pat labu Vec-
bebru biškopības skolai, izdotu no
Latv. biškopības centralnodaļas 23. dec.
1922. g. zem Ns 21/1630, uz instruktora
Kārļa Anša d. Sauliša vārda. 2351

JJb api. ļt-ta pal. 1.1.
lus D"f lm nederī giem, kā pieteik-
0e<itiV „noza jldet '. sekošus doku-
'»ta vārda: Knstaa [ailM <* Hof-

>aldes ' 9«' < izd' D0 Naudītes pagasta
* 280 „,' ieDr . 1919 gadā zem
J%,_' 'erocu apliecību, izd. no
^ l» ir& Priek*n*eka 7. sept. 1921.g.Ut)6' 1230

landskoronas pagasta valde z-

slrfdina par nederīgu nozaudētu Latv

iekšzemes pasi, izsniegtu no Pojesc nas

!ec. pol. pr-ka zem Nš 2082 uz M.ķeļa

Ludviga d. Buraka ___a_______i^jg:

Ērberšes P««astavaldei"'"par neder, nozaud. zirga pasi, izd. no Ko-

/entovas pag. valdes 11. jumja 1920. g.
fflNT763 uz Domiņika Oigel vārda,

no kura pircis Jānis Zaļaiskalns 1921. g.

14 apiilī Rīgā un pārrakstīta uzpedejo v.

Jļlkabrniesfa kooperatīva
ļbilance uz 1. janvāri 1923. g.
I A k t i v s. R. K. P a s i v s. R. K.

40,391.33 Biedru pajas 47 713 85
V* Tiepirk. «nu . 430,646.50 Kapitāli 247,836:98
j^ces

par repi».
^ _ 18,760.- Vekseji 120,000- *nebīton . • V. iEdev. 17,800.— Kreditori 21,707 10 t

£ priekša samai".
^ 33,824.15 Biedru noguldījumi . . . 184,73180 1

H"°",. n« 1922. g. 88,967.75 Nenomaksātie izdevumi . 8,400.— 1
sadējams P 63038973 630.389J3 ,

1 ? 1

8 pelnās un zaudējumu rēķins uz 1. janv. 1923. g,
ļ '' zau dēts. R. K. Pelnīts. R. K.

liecības izdevumi pat _ Brutto peļņa uz ptecēm . 297,351.75
IiļKfJ 342,379,- °/90/c. par noguldījumiem . 471.50l92L' diišanā ... 3. 38-SUO Dažādi ienākumi . . . . 1,615.50* fffg .Sun.lem _ . 42,645.10 Zaudējums .. . .. . . tefo/TS

% '/ I*' -
_ 388,40630 388,406.50

Kooperatīvam ir 1 veikals at 3 kalpotājiem Koopetativs pats neko neražo:
*. i i/nv 1923. g. kooperatīva skaitās 324 aktivi biedri . Pajas lielums 50rub., i

*-aaās nauda 5 rub.. papildu atbildība 500 rub. Par 1922. g prtču pārdots 1
„B 3375,632.15. Brutto peļņa uz precēm līdzinās 9»/o no apgrozījuma. Tirdz-
tihas 'izdevumi līdzinās 11,50 °/o no apgrozījuma. Gada laikā preces pazemi-

' "f« oar apm. R 80,268.50 jeb 2,3 o/0 no apgrozījuma . Caur central-savienibu
t Kziims iepirkts 36«/o no visu precu sumas.

___ , Valde.

Aizputes kraj-aizdevu sabiedrības
libiedriba atrodas Aizputes apr., Aizputes pilsētā. Pasta adr. Aizputē, Jāņa ielā 2.
Tirikā dzelsc. stacija: Aizpute. Sabiedrība dibināta 1903. g. Statūti pār-
liiitreti 1922. g. Sabiedrības darbības rajonā ietilpst sekošie pagasti: Aizputes

5 apkārtne 50 verstu attāluma. .

Pārskats par 1922. g.
Bilance uz I. janvāri (923. gadu.
A k t i v s. Ls P a s i v s. Ls

Skaidra nauda kasē .... 621.87 Pamata (paju) kapitāls . . . 514.35
jekošl konti citās kreditiest.: Rezerves kapitāls 62.14 I

alās iestādēs ? . 33.36 33,36 Speciāli kapitāli un fondi . . 113.14 1
Aizdevumi" Noguldījumi uz noteiktu laiku i

,) pret ķīlām . 2,097.19 un uz augļu augļiem .. . 62.03 i
b pret galviniek. 5,338.32 7,435.51 N °S?ldll»m' uz , nenoteiktu 1

nl«. na»d*Tdtās organiz ' laiku un uz tekošiem kont. 5,681.86 ]

^sfiS?5o:- Aistedisi;o„rparād -
2 oo6 6 7 1

i***ņ*k m. 5167 PātskaU ^ gadā"nesamaksāti2'°°-Inventārs un īpasumt: augļi pat noguldījumiem . 1,171.78,
j) Inventārs . . . 353.bl Pārejošas sumas 37.81
b) nek. īpašumi . 138.22 491.83 Aizņēmuma rentes nenom. . 3.— ]

Vērtspapīri 26.96 Aizdevumu rentes pat 1923. g. 95.90 i
Prieks nākoša gada samaksāti Neizdalīta peļņa 158.50 i

augļi par aizņēmumiem . . 45.— Tīrs atlikums 9.52 ]
Pārejošas sumas 137.46
Izstāvošas proc. pat tāļaknod. 4.—

, . . aizdev. ? 1,068.04 ______
Kopā 9,916.70 Kopā 9,916.70

Valde.

Pirms Rīgas saustarpiga kredittiedriDa
Kīga, lielā Smilšu Iela Ns 8/10.

Bilance uz 31. decembri 1922. g.
Debets. R. K. i Kred .its. R. K.

Kase 1,613,642.05 Biedru iemaksas kapitāls . 346,262.43
Tekošais rēķins Latvijas Rezervi:

bankā 1,548,534.50 Rezerves kap. 100,000 —
TekoB rēķini priv. bankās 6,764,018.39 Nama dzēš. , 166,7y9.94
Ārzemju valūta 79,497.55 Spec. rez. tēķ. 240,767.56 506,567.50
WM un dokumenti ātzemju Noguldījumi 9.J3.826.41
.™» 237,300.- Tekoši rēķini _ 16,684,856.78
C, './,•,«„.„ 1,~~ Mantības pārvērtēšanas re-Vekse Iportfeļ, 7,284,199.96 ķins _ļ; 23,478,169.70
fcbehpie ķo. Korespondenti:respondent.__ 544,527.50 7)828,727,46 a) Nostro . 464,428.50
Ubiigacijas 43,143.22 b) Loro . 1,188,873.66 1,653,302.16
tavi?

88 na"» 28.665.950.- Dividendes T " 29,107.65
iS"V : ; 385,553.03 Nama obligācijas .... 120,666.67

Int '*?ltala vērtspapīji 2.-4 Uzteikta biedru nauda . . 28,8u6 90inka sovērtības Komitenti 1,757,113.52
InClv- i '370-707-83 Valsts nodokļi 44.W3.70

25 ?" «.,*« Noguldījumu rentes .. . 163,439.44res pondent. 214,666.36 1,585,374.19 Pārejošas sumas .... 3,225,998.82
Korespondenti .No.tro"" 2,222,995.47 Komisija par 1923. g. . . 145,889.65
«maKsājami izdevumi. . 124,973.60 Aizdevumu rentes par
A Pgrozijuma kapitāla vērts- 1923. g 3,000.—
J*?P 43,805.67 Vekseļu diskonta rentes
$«aļ tekoš. rēķins . . 866,338.83 par 1923. g 65,242.90

«rejošas sumas 1,996,219.50 Nekustamu īpašumu ieņem.Al devumi uZ tek. rēķiniem par 1923. g 25,500.-
«n nogumījumiem . . 176,657.77

54^744:23 54,182. 744.23

Peļņas un zaudējumu rēķins.
_ Pelnīts. R K, Zaudēts. R. K.

KontT!• • • 423 .737.35 Noguldījumu «/» • • • _j____ļH5Nometu vekseļu rentes 726;290.30 Tekoša tēķina °/o. . .,. .,. 7b2.697.57

Komi.- re »le,,te8 203,187.56 Tirdzniecības un pārvaldes

0S- par dažādām izdevumi, kā direktoru

Caur 5r7'i™ 2,722,074.40 un ierēdņu algas, īre, ap-

licii» |u valutu °P" I kurināšana, apgaismosan,
Nekustami, :.'. 1,719,493.22 drukas darbi, pasta, tele-

A'aaltsV?..'?ires 1.275,050.- grafa un kanclejas izde-
«g*tai norakstītas pra- vumi un t. t,. . . . 2,945,950.70

No 19195,309.91 Nekustamā īpašuma zdev. 560,983.05

no»u nii 8' ne PPrasīti Inventāra vērtsnoraksts . 38,935.50

Pelna u7l-(' • • • • 2,045.90 Kara laika cēlušos zaudē-
m uz ^spapiriea, . 816 43 jumu norakstīšanai .. 1,^,55.41

R emuneracijas izmaksai . 85Q,wo.—

7.129. 673.82 ______12^'673'82
""vaīdeT

Krustpils lauksaimniecības biedr.,
(Daugavpils apr.' Krustpils pagastā.)

bilance uz 1. janvāri 8923. g.
Aktīvs. R. K. P a s i v s. R. K.

Skaidra nauda kasē . . . 104;042.34 Biedru pajas 50,747.64
Preces par iepiik. cenām ._ 488,744.35 Kapitāli: pamata 22,685.75
Dalības naudas citās iestādes: rezerves 31,647.73
PajaCS. ,.Konz.* 5,000— Daž.kap.u __________ 7,209,303.45
Akc. Latv. taut.b. 17,.0Q0— 22,000.— Aizņem, nobiedt. 191,511.28
Debitori no 1915. g. . . 10.32/.64 Parāds par prec. 134,462.'20
Bazāra mantas un labība 5,926.— Komis. preces . 113,768.— 439,741.48
Iemaksas uz precēm . . 17,646.80 1915. g. kreditori .... 7,556.72
Būvju remonts 221,616.65 L. d-ta pabalsts lauks, skola 59,120.—
Dažādi debitori 10,601.48 Aizņēmums mājas rem. . 100,000 —
Nekust. īpašums 13,500.— Vekseļi L. t. bankā ... 100,000.—
Inventārs . . . 57,129.58 70,629.58 Dažādi kreditori .... 8,116.58
Uz priekšu samaks. izdev. 8,350.— Nesamaksāti izdevumi . . 200.—
Rudzu sēkla (iesēta) . . . 437.— Neizdalīta peļ;a .... 6,981.93
Zaudējums no veikaliem . 63,676.45 Atlikumi no dažādiem pa-

sākumiem 42,230.49
Kopā " 1,023,998 29 Kopā 1,023.998.29

Pārdots preču par rbļ. 2,697,711.80. Brutto peļņa uz precēm rbļ. 281,104.95
Tirdzniecības izdevumi rbļ. 342,084 40. Veikali atrodas: 1) .Plevna" pie Krust-
pils stacijas, 2) Krustpils pilsētā, 3) pie Ungurmuižas pag. nama.

; Valde.

!

Bērzmuižas krāj-aizdevu kases
goda pārskats par 1922. ļ.

Bilance ,
Rēķinu nosaukuma. uzl. janvāri 1923. g.

_________________
^^^

Aktīvs. Pasīvs.

<ases rēķins 23,781.72 —
Siedru dalības rtķins — 42,101.15
Noguldījumu rēķins '. . . . — 482,273,58
Mzdevumu rēķins 1,466,900.— —?amata kapitāls 6,666.66 6,666.66
Jūvkapitals . 28,471,71 28,451.71
Rezerves kapitāls — 4,067.13
ekasejamie rēķini 3,95308 —
fekoši rēķini citās kredītiestādēs 264.42 — l
aizņēmumu rēķins — 875,000.—

rentes 18,997.20 —
:nventara rēķins . 827.45 —
Pārejoši rēķini . , — 4,004.59
Proctntu rēķins — 94,046.76'
Peļņas ... .. — 13,250.66

Kopā Lat. rbļ. ļ 1,549,862 24 1,549,862.24

Valde.

.Rīgas jūrmalas krāj-aizd. sabiedr.
Dubultos, Mellužu 17, pašas namā. i

Bilance 31. decembri 1922. g.
A k t i v s. R. K. Pasīvs. R. K.

??*? •. 31,953.90 Rīcības kapitāls 52,184.60iizūevumi 1,454,209.20 Noguld. termiņa un bezterm. 591,628.80 '
»-i, "r \ u ,-• 3,834.59 Nog.uztek.rēķ,unkrāj-nog. 480,746.05ek. reķ. Latv banka . . 51, 189.95 Noguldij. rentes . ... 7 55,70005 \._ . kredītiestādes . 6,055.33 AizoTevumu rentes .... 32,354.75 '
P?".-. 1,052,327.15 Dažādi izdevumi .... 20,500.— 'Vērtspapīri 1,399.95 Speciāli kapitāli 6,307.68 !

Rezerves kapitāls .... 979,719.76
Aizņēmumi . 350,000.—
Aizņem, no ktievu vaid.. 6,666.65 '

? Gada peļņa .... . . 25,161.73 '
______L600jl7a07 2,600,970.07

Peļņas un zaudējumu konts.
Pelnīts. R. K. Za u dēts. R. K

Uzdevumu rentes . . . . 168,068.28 Noguldījumu rentes . . . 41,530 80
Jažadi ieņēmumi .... 82,791.75 Kantora izdevumi .... 97,566.50

Dažādi izdevumi .... 73,538.70
īpašums 13,062,30j 1922. gada peļņa . . _____ 25,161 73

250,860.03 250.860.03
Valde.

Baldones patērētāju biedrības
Biedrības adr. Baldones pag. resp. miestā. Pasta adrese caur Baldoni

darbības pārskats par 1922. g.
Bilance 31. decembri 1922. g.

A k t i v s. R. K. P a s i v s. R. K.
K_se .... 32,183.55 Biedru pajas 24,067.60
preces _ " 67,029.75 Pamata kapitāls . . . 11,662,81
C S .Konzums" . . . 5,000.— Rezerves kapitāls . . . 8,356.81
Grienvalde* krāj-aid, sa- Amortizācijas kapitāls . 3,080.60

biedrība 2,000.— Kooperācijas darbinieku
Inventārs 30,300.— palīdzības fonds . . 4,178.51'/?
Debitori ....... 42,610.97/a Izglītības veicin. . . . 5,207:45
Uz priekšu samaksāti Tautas nama 265.—

izdevumi 626.— Aizņēmumi 112,011.—
Tukša tara 2,505.— Dažādi kreditori . . . 6,560.—
Nekustams īpašums . . 825,000— Nenomaksāti izdevumi
Nekustama īpašuma rēķ, 53,655.55 vekseļi _ . 50,000.—

Nekustama īpašuma vērt.
starpības kapitāls . . 808,211.—

Tīrs atlikums 27,309.74

Kopa_ li06ā9Ī0.82»/a Kopā 1,060,910.82»/a

Pelnīts btutto tbļ. 156,697.56; tekoši darbības (tirdzniecības) izdevumi
rbļ 136,649.22; tīts atlikums rbļ. 27.309.74; preces pārdotas par rbļ. 1,338,158.27;

Dividende uz pajām 8°/o; prēmijas uz iepirkumiem 2°/o.
Biedru gada sākumā 180; beigās 210; veikals atrodas BaUones miesti,

Pašu namI- Valde.
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Priehules policijas priekšnieks
Liepājas apr., izsludina par nederīgiem
sekošus nozaudētus dokumentus uz
Augusta Ēvalda d. Mackus-Maķena v.;

1) iekšz. pasi zem Nš 323, izd. no
Aizputes apr. pr-ka pal. par 2. iec.
9. martā 1920. g;

2) zirgu pases zem NW° 142 un 39,
izd. 7. jun. 1920. g. no Kalētu pagasta
valdes, un

3) Kalētu azsargu nod. dalībnieka
apliecību zem M 2669, izd, 21. jūlijā
1922. g. no Liepājas apr. pr-ka.

Maitas iec. policijas pr-ks
Rēzeknes apr., izsludina par nederīgu,
kā nozaudētu, atvaļin. apliecību Nš 591,
Izd. 8. rtov. 1921. g. no Rēzeknes kara
apr. pr-ka uz jauniesauktā Kāzakovska,
Vladislav* Ignata * vārda.

Ventspils pili. polic. I. lec. MMeh
izsludina par nederīgu nozaudētu Latv.
iekšzemes pasi, izd. no Ventspils pol.
pt-ka 26. maijā 1920. g. zem Nš 5049
uz Līnas Jēkaba m. Melder vārda.

Ventspils pilsētas polic. 1. iet. pr-ks
izsludina par nederīgu, kā nozaudētu,
Latv. iekšz. pasi, izdotu no Vents
pils polic. prefekta 15 novembrī 1920.g.
zem Ns 7527 uz Otiltjas Anetes Kārļa
m. Krūmiņ v. 1789

Ventspils pilsēt. pel. i. iec. prleklsieks
izsludina par nederīgu, kā nozaudētu,
Latv. iekšzemes pasi, izdotu no Rīgas
prefekta zem Nš 189768 uz Katrīnes
Jāņa m. Belman vārda. 17881

Liepājas apgabala tiesa,
saskaņā ar savu lēmumu 9. aprilī
1923. g. uz Jāņa Kristapa d. Bokuma
lūgumu un civ. proc. lik 2081. p. pam.
uzaicina Katrīnu Kristapa m. Bokum,
Ernestu Ktistapa d. Bokum, Mārtiņu
Kristapa d. Bokumu, Ernestu Bitznieku
un Frici BirZnieku ierasties tiesa saņemt
no Jāņa Bokuma tiesas depozitā iemak-
sātos Ls. 10,72, kā mantojumu atmaksu
par viņam dāvāto īpašumu Vaiņodes
.Vidmede" mājām.

Liepājā, 21. aprilī 1923. g. Nš573-1/ 23
Priekšsēdētāja b. V. B i ti e n 3 t a m a

Sekretārs A.Kaspe, r o vICa.

tēsu apr. liet. mīertlesnsts
pamatodamies uz civ. proc. lik. 2011.—
2014. un 2079. pantiem uzaicina 6. feb.
1922. g. mirušās Ilzes Jāņa m. Kalniņ
mantiniekus, legatar, fideikomisarijus,
kreditorus un citas ieintresētās personas
kurām būtu tiesības uz Kalniņ atstāto
mantu, pieteikt šīs tiesīb. miertiesu, Ērgļos
6 mēnešu laika, skaitot no šī sludinājuma
iespiešanas dienas .Valdības Vēstnesi'.

Ja min. personas, savas tiesības augšā
uzrādītā termiņā nepieteiks, tad viņas
atzīs kā šīs tiesības zaudējušas.

ļSrgļos, 14. aprilī 1923. g. NŠ572
Miertiesnesis K. Apsita.

m w»i**!?
uz civ. proc. i.k. 201 -™ ? ^jp.p, pamata paziņo, n r „ pag *
30 decembra, Valkas ap£ *° ?m

i

.Bētetu" mijā. ««* "ftloj^
Bērziņa u afl&» fcffla „io|^ ,
uzaicina visus, kam _^^vai sakarā ar to, ' S_ffllW riji*1
kiem, legatan„em, JJg» ? «Jļ
ditoriem u. t. t„ P'mēnesi » ,
mm. miertiesnesw

J^
«,,*?*

skaitot no Sī «"?;..'
^dienas .Vald

^
Vestn ,^.^^

Personas, ķ«Pļ "/£ atzītas- »
termiņā nepie»», t*
tiesības zaudējušas. „tr

Alūksnē, 20, apnli &' » ,|i»
Miertiesnešu t-

Latgales apgabali, kriminoH
saskaņā ar savu 192d. g. 17. apsila lēni.
atsauc .Valdības Vēstneša" 272. numuia
2. decembrī 1922. g. iespiesto sludinā-
jumu pat uz sod. lik. 41. p- <»

f
12. pkt. pamata apsūdzēto OifV'
apt., Osunes pag. piederīga »««
Pontasa meklēšanu, jo minētais Juijar»
Nikolaja d. Pontags it atrasts.

Daugavpilī, 20. aprilī 1923. g.
Priekšsēdētāja b. B, Ciruls.

Sekreta^vJ^_______.
Latgales apgabaltiesas nfrh-

nodaļa
dara zināmu, ka saskaņa ar appWļJ
š. g. 16. aptiļa lēmumu m «• P

vesta kooperatīvu «^JfJJf
.Sttadu I- Pifnsa mniekujabWjJ

Vaidēs sēdeklis atreaas v«*i
pag,, Strados, ,

_J^af^^
data zināmu,ka saskaņā ar

^
0),

i 6. aprija 1923. g- »\l»»
proc. lik. 1460» P- Pf

a
bie „« ir

un ievesta kooperatīvu b*%bi(d-
ģistrā .Borkovas piensaimnieku

"Gaides sēdeklis -trodas **"

miestā. »h b n 1«-
Priekšsēdētaja v. A0 j.

Se__ et«aj_____JU---'

Latgales apgabalalīesaļ
Ludzas apt. I. iec. miertiesnesis, _
matodamies uz civ, proc. lik i _ļ.
^^ ^'

X'*^ 1839-P-.
«*«miruša 1916. g. 20. maiji Jim

Miķeja dēla Prulana mantiniekus pļ.
teikt savas mantos, tiesib. uz nel. mt,
miettiesn. kamerā, Ludzā, Zirgu ielāw
sešu mēnešu laikā, skaitot no i!
sludinājuma iespiešanas dienas «Vaid
Vēsta.'.

Miertiesnesis (paraksts),
iwiiii"ii. 11 ...ii jibii»«> wijiii.—i , i nnwwi.it iL,| mm

Latgales apgabaltiesas,
i«Oiāpni|ayg£iiip i*ii
pamaiodamies uz civ. proc, lik. 1401.p,
un civ. lik. krāj. X. sēj. 1239. p., an »?
skaņa ar savu 1923. g. 9. aprija lē-
mumu uzaicina Daugavpils apriņķī, Ka-
slavas pagastā, Cikānu sādža mtīušī
Donata Jegora d. Urža mantinieks pie-
teikt savas mantošanas tiesības mista-
aeša kametā Krāslavā, Palodāt īeOā
Ns 53a, uz nel.atstāto mantojumu, bmēneša
laikā, skaitot no šī sludinājuma Iespē-
šanas dienas .Valdības Vēstnesi*.

Pēc minētā termiņa notecētam st-
rādās ptasības nepieņems.

Kfāsiavā, 16. aprilī 1923. g. »11N
Miertiesnesis Āboli;!.

Uāzas anriala 3. Utniņs sisrtļ»saskaņa ar civ. proc.\ ^'«H
1239. p, un civ. lik, 14o,'- *? Kj,
zināmu, ka pēc mir To p " ^vecā stila 1916. gadā Otto i??*Matīsa atklājies \a\°^JuKārsavas miestā, Kar āvas i ^Ludzas apriņķī un"acikam būtu uz l0 Zj^jeb sakarā at viņu kādas t.2?mantiniekiem., legat.. iideikoiTto^nem un t. t., pieteikt sms' 2*sešu mēnešu laikā, skaitot ?^
dibas Vēstn.', miertiesnešaT' Č-Kārsavu miestā, Telegrāfa ielā S'1

Brīdinādams, ka tiesību *££_pec_ noteikta termiņa notecēša^S

Kārsavā, 17. aprilī 1923. g. «^Miertiesnesis J. Rozent.i.

Kandavas kraj-aizdevu kases
bilance uz 1. janv. 1923. g.

A k t i v s. R. K. P a s i v s. R. K.
Kase 5,188.37 Rīcības kapitāls 5,248.40
Tekošs rēķins kreditb. ._ . 1,011.95 Rezerves kapitāli .... 14,003.40
Krievu valdīb. parāds Speciāli kapitāli 11,670.31

vērtspapīri 6,878.35 Noguldījumi 114,599.63
Aizdevumi pret galvin. . 149,319.97 Rentes:
Aizdevumi pret cit. droš, 2,189.56 noguldīj. . . 29,736.86
Rentes, aizd. ...... 12,150.66 aizdev. renta
Inventārs 64.69 , par 1923.g. 1,474.30 31,211.16

_ Peļņa par 1922. g. . . . 70.64
176 803,54 176,803.54

Peļņas un zaudējumu rēķins.
1922. s- ieņemts. 1922. a. izdots.

Atlikums no31.dec. 1921.g. 988.37 Peļņa pat 1921. g. pārv. uz
Aizdevumu soda °/o°/o . . 2,637.79 .speciāli kap. kont.* . 988.37
Dažādi ienākumi .... 10.— Noguldījumu °/oO/o . . . 8,997.42
Aizdevumu rentes .... . 27,406.27 Sīki un kantora izdev. . . 5,486.—

Algas 15,500.—
Tīra peļņa

.__.
70.64

31,042.43 31,042.43
~~

Valde.

Jelgavas sabiedrības kases
pārskats par 1922. i

Peļņas un zaudējumu rēķins.
Zaudēts. R. K. Pelnīts. R. K

Rentes no noguldīj. . . . 155,855.79 Provīzijas 267,810.76
Izdevumi 274,188.26 Rentes no aizd 272,706.87
Peļņa . . 110,473.58

540.517.63 540,517.63

Bilance uz 31. decembri 1922. g.
A k t i v s. R. K. P a s i v s. R. K.

Kase 21,184.13 Rezerves kapitāls .... 1,000.—
Vērtspapīfi 950.— Pamata 372,500.—
Aizdevumi 3,923,547.90 Noguldījumi 2,654,562.31
Latvijas banka . . . . 32,367.— Korespond. konts .... 1,277,724.86
Inventārs 62,623.50 Rentes 18,500.—
Tranzit sumas . . . ? . 394,088.22 Peļņa . 110,473.75

4,434,760.— 4,4347760.- "

Valde.
~

Taisu apriņķa ,.Kooperativa"
bilance uz 1. janvāri 1923. g.

A k t i v s. R K. P a s i v s. R. K.
Skaidra nauda kasē .' . . 66,936.91 Biedru pajas 175,727,15
Preces par iepirkuma cenām 1,216,395.60 Kapitāli: COoo«in
Dalības naudas citās iestādes: pamata . . °A_ltJ
Paja C. S. .Konzums* . . 5,000.- rezerves . . 14,500.-
Akcijas L. tautas bankā . 40,500.- koop. darbib.
Dažādi debitori 158,071.90 pal. ionds 7,250.—
Inventārs 58,305.30 izglītības vei-
Priekš nākoša gada samak- cināšanas,.oc.sātie izdevumi .... 35,900.- ionds ? . 14,892.09 99,638.19
Laidzes muiža 699,573.50 Noguldījumi no biedriem 1,177,145.80
Dātzkopības tēķins . . . 12,149.— Aizņēmumi naudā no
Tekošs rēķins Latv. bankā 201,000.— nebiedr. un iestād. . . 250,000.-
Tekošs rēķins Latv. tautas preču iepircēja rēķ. . . . 130.84

bankā 4,293.75 Dažādi kteditoti .... 744,740.45
Pātskata gada nesamaksātie

izdevumi vekseļi . . . 20,500.—,
Tīrs atlikums .... . ? 30,243,53

Kopā 2,498,ī'25.96 Kopā "2,498,125.96
~
_ Valde,

It «i īo. akt biedi. Jositis" Hispttls» 1922.».
Bilance uZ 1. Janvāri 1923. g.

A k t i v s. Ls Pasīvs. Ls
Kase rēķins 562,32 Akciju kapitāla rēķins . . 40,000,—
Pārejošu sumu rēķins . . 310.03 Izd. vekseļu tratte rēķ. . 1,025.—
Tekošai rēķins 5,476.— Pārejošu sumu rēķins . . 17,764.24
Inventāra rēķins 1,947.50 Kreditoru rēķins .... 42,92511
Spīkera rēķins 2,553.42 Pelnīts 6,573.35
Ārzemju valūtas rēķins . 86.22
Sviesta rēķins 2,50638
Gaļas žāvētavas rēķins . 820.08
Debitoru rēķins 2,527.12
Preču ceļā rēķins .... 49,106.35
Rītupes nodaļas rēķins . . 41,392.28
Saņemto vekseļu rēķins _ 1,000,- . ??

108,287,70 j 108.287770

Peļņas un zaudējumu rēķins.
Zaudēts, Ls Pelnīts. Ls

Zaudējums par 1921. g. . 375.02 Zirgu rēķina 1,534.72
Procentu rēķina 914.92 Komisijas rēķina .... 1,521,51
Siena rēķina 831.35 Piecu tēķina .. . .... 39,849.59
Titdzniecības izdevumu

rēķina . 34,211.18
36,332.47

Pelnīts par 1921. g. . . . 6,573.35
42,905,82 42,905 82

i i i- i _

Gada pārskats apstiprināts pilnā akcionāru sapulcē 22. martā 1923. g.
Valde.

Initas iz Ift. iis iisliiias II®
gada pārskata par 1922. g.

Peļņas un zaudējumu konts.
P e J ņ u deva sekosi konti:

Renšu konts , t rbļ. 86.208J8
Soda naudas konts 345,929,73
Māju pārvaldes konts 402,383.—
Atmaksājamas sumas . . , 368.60

Zaudējumu deva sekosi konti: l. tbļ. 834,890.lī
Pātvaldes izdevumu konts . . . . I. rbļ, 445,831.20
Mājas remontēs konts 43,258.50
Inventāra konts , 11,976.90
Ārzemju valūta . . '243,109.— t 744,175.60

1922. g. peļņa 1. rbļ. 90,714.51

Bllarce 31. decembrī 1922. g.
A k t i v s. R. K. P a s i v s. R. K.

Aizdevumu ķīlu zīmes . . 12,423,666.60 Ķīlu zīmes apgrozībā . . 10,834,533.87
Aizdevumu procenti . . . 1,378,639,91 Kuponu ionds 322,860.15
Biedr. nekustami īpašumi 1,788,870.— Nesamaksātie kuponi . . 2,528,502.88
Ārzemju valūta 14.733.33 Deldēšanas Ionds .... 1,925,068,01
Tekošs rēķins Rīgas biržas Rezerves fonds 790,107.09

bankā 645,298.95 Speciāls rezerves Ionds . 1,716,022.27
Vērtspapīri 35,000.— Aizņēmums uz biedrības
Kase 45,739.78 nek. īpaš. ...... 133,333.33
Depo kredita departamentā 1,559,999.85 Atmaksātie aizdevumi . . 313,080.35
Izdevumi par biedr. pārvald. Atmaksājamas sumas . . 1,430.60

atr. nek- īpaš 731,755.46 Izlozētas ķīlu zīmes . . . 671,202.13
Biedr, nek. ipaš. temonta lngtosacijas izdevumi . . 6,180.—

konts 389,326.50 Eksgtosacijas izdevumi . 64.582.08
5°/o Latv. kuponu nodoklis 76,602.52 Mottifikacijas izdevumi . 28,577.05
20°/o , , , 79,599.89
Zīmognodoklis ..... 9,500.—
Biedrības locekļiem aizliktie

izdevumi 3,524.92
Ķīlu zīmju izgatavošanas

izdevumi 45,430.—
Inventārs . 107,792.10

19,335,479,81 19,3337479.81

Apstiprina! no pilnas sapulces 19, martā 1923' g

19. marts 1923. g. noturēts biedrības 56. kārtēja pilns sapulce
taisīja šādus lēmumus: 1) no valdes par 1922.g. sastādītais un norevizijas komisi-
jas pārbaudītais gada pārskats apstiprinās un valde atsvabināta no atbildibas par
šo gadu; 2) 1923, g, dividendes ne maksāt; 3) izniedzamiem ķīlu zīmju aizde-
vumiem rezerves kapitālam ņemamās maksas noteikt 3°/o uz minētiem aizdevu-
miem; 4) velēt par valdes locekļiem M. Rūtenberg un N. Kvmmel, par valdes
locekļa vietniekiem A. Jaks un V. Butte, par kontrolkomisijas locekļiem E. ton Potthan,
R, ion Hēn, N. Plab un K- Loeser; 5) no valdes uz 1923. g. uzstādītais un no
revizijas komisijas pārbaudītais budžets atvēlēts; 6) valdei dota pilnvaru pie jaunu
ķīlu zīmju izdošanas paaugstināt rentes līdz 10°/o.

Valde.

Tukuma vācu kraj-aizdevu kases
bilance uz 1. janvāri 1922. gada.

j. _? , _ . Aktīvs. Pasīvs.
Rēķinu apzīmējums. .

Rbļ. K. Rbļ. | Ķ.
Kase . 50l70| 70 — i-
Aizdevumi pret galviniekiem 351712 45 — i —

, , obligācijām 15480 85 — i —
, . biedru grāmatām 218 35 — I —

, vērtspapīriem 5813 25 ļ i —
Rentes 3642 25 23205 65
Rīcības kapitāls — — 13932 65
Rezerves kapitāls — — 7997 20
Noguldījumi beztermiņa — — 284449 95
Augļu augļu noguldījumi — — 10525 45
Noguldījumi uz tekošo rēķinu — — 82705 20
Latvijas bankā iemaksāts uz tekošs rēķinu 1000 — — —
Ptiekšliktas sumas 950 — — —
Vertspapīji biržas bankā Rīgā 12360 — — —
Kursa starpība — — 7600 —
Nesamaksāta gada peļņa — — 417 70
Inventārs ,, 32650 — — —
Kapitalkonts — — 52327 25
Peļņa un zaudējumu konts . 4163 20 — ļ —

Kopā (483161 05| 483161|05
Valde.

Siti _Wa salielīta gala pārskats oai 1922. g.
Ieņēmumu un zaudējumu rēķins.

a) Ieņemts: 1921. gada atlikums Rbļ, 304.10
No aizdevumu °/o 8,454.99
Dažāds 70584 9,464.93

b) Izdots: Pārvaldīšanai Rpļ. 7,768.—
Aizdevumu °/o atmaksāti 26.66
1922. g. rentes 3,959.02 11,753.68

Iztrūkums Rbļ. —.— 2,288,75
Zaudējums tiek mazināts ar rezerv. kap, Rbļ. 1,853.79
Vidutajibas kapitālu . 115.33 _ ,_ ļ _go, 12

I. .. iztrūkums Rbļ, —.— 3Ī9T63

Bilance uz 1. janvāri 1923. g.
Aktīvs. R. K. Pasīvs.

Ķase 5,020.17 Rīcības kapitāls. ... . 10,742.56Aizdevumi 64,389.42 Noguldījumi 67,431.26Kr. vaid. parāds naudā . 3,36993 1921, g. rentes 1 26631
"!n'ars 10,300.- 1922. g. rentes 3,959.02Iztrūkumi 319.63

Kopā 83,399,15 Kopā 83,399,15
. Valde.
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