
ļjtojunis par sprāgstošam vielām.
ļjkojuais par pagaidu vai nejaušu darbu

sirādnieku nodrošināšanu slimības
dagiismos.

IBcibas gada maina obligatoriskas skolās.
ļļtojaras par mācības gada beigām un

iesākumu, par mācības laiku un
mācība pārtraukumiem 1923./24. mā-
cības gadā.

HM tMlnml no povBHi
Papildinājums

pie .Noteikumu par sprāgstamo vielu
ai materiālu iegSdlšsnu, uzglabāšanu

un izlietošanu" 31, panta.
1, piezīme. Katrai pe?so»ai, kas

vēlās pārbaudīties celmu un akmeņu
spridzināšanas meistera tiesību iegū-
šasai, jānomaksā būvvaldes pārstā-
vim pret kvīti pirms eksāmena sāk-
Šsaas, sakarā ar pārbaudīšanas iz-
devumiem, noteikta maksa — 3 lati
50 sant.

2. p i e z i m e. Pirmā piezīmē minētā
lama tiek iemaksāta Latvijas bankā
ieskaitīšanai būvvaldes spridzināša-
nā lietu depozīta un ta izlietojama
iekšlietu, apsardzības un zemkopības
ministrijas pārstāvja dienas naudas
»a ceļu izdevumu segšanai izbrau-
kuma gadījumos uz sagatavoto per
soau pž^audīšanu, kā arī attiecīgo
kaaclejss izdevuma segšanai.

1923 g. 9. maijā.
fcļlleto ministra vktĶ A, B i r z n i ek s.
Buvvaldes priekšnieks,

inženieris E. Kolpaks.

Rīkojums

JJļ Pasaldu vai nejaušu darbu
«Sdnleku nodrošināšanu slimības

sadljumos.
liek»"18^0-'uz -Noteikumu par strād-
teša.

C,!gotu darbinieku nodro-
hj """slimības gadījumos* 3. paatu

, g- 8. maija .Noteikumu par pa-
tei-sV1nelattšu darbu strādnieku no-
d»rK \smibas gadījumos' 4. pantu,
*ia«iĪa l*P90» ka pagaidu vai
%Z ™£a stlādnieki nodrošināmi

ļ
"» gadījumos sekošās slimo kasēs:

īLlt ~~. ^'S Centrālā slimo kasē,
UiJa J?.Iela M'57/61.

r*« .v !ā ~~ Liepājas pilsētas ko-
1 fe'Lm °- kasē> Lielā »«« M 4.

niet» ~~ *• Jelgavas strad-

, ^V^trT° kaSē'
?iek»u.— Ventspils darbi-
ni ^

koPelā slimo kasē, Pils ielā

«1*m vp,l! — Daugavpils dzelzs-
taii ,!?izg;Gādnieku un kalpo-

i Vaia?a8ē
, slimo kLV'u-r Valmieras kopējā

Cēju e'Jiso dzirnavu nama.
. Qa ttia,"JT1 Kopējā Cēsu slimokasē,1,lVa a * 12-

kaig. ~~" Valkas kopējā slimo

9. Rūjiena — Rūjienas kopējā slimo
kasē.

10. V e c g u 1 b e n ē_ — Vecgulbenes un
apkārtnes kopēja slimo kasē.

11. Rēzeknē — Rēzeknes apriņķa un
pilsētas slimo kasē, 1. Ludzas ielā
Na 86.

12. Tukuma — Tukuma slimo kasē,
Lielā ielā_ J* 38

13. Bauska — Bauskas apvienota
strādnieku un kalpotāju slimo kasē,
Piis ielā J* 19

14. Sloka — Slokas kopēja slimo
kasē.

15. Saldū — Saldus kopējā slimo
kasē, Upesmu'žas ielā.

16. Kuldīga — Kuldīgas kopēja
slimo kasē, Liepājas ielā J* 8.

17. A i z p u t ē — Aizputes kopējā
slimo kasē, Bojas ielā J* 8.

18. L i g a t ē — Ligates papīru fabrikas
slimo kasē.

19. Jēkabmiesta — Jēkabmiesta
kopējā s'imo kasē.

20. Talsos — Talsu slimo ka;e
apriņķa valdes namā.

21. Sabilē — Sabiles slimo kase.
Augšminēto slimo kasu valžu pie-

nākums nekavējoties stāties pie pagaidu
vai nejaušu darbu strādnieku nodroši
nāšanas saskaņā ar darba ministrijas
1923 g. 8 maijā izdotiem noteikumiem
J* 15971.

1923. g. 12. maijā. J* 15984.
Darba ministrs K. Loreucs.

Departamenta direktors
R.Veidemans.

Sociālās apdrošināšanas nodaļas
vadītājs Jul. T r e i ra a n s.

Skolu valdēm.

Mācības gada maiņa obligatoriskas
skolās.

1. Mācības gads_ skaitās no 1. augusta
līdz 1. augustam «akoša gadā.

2 Pašvaldības iestāžu skolu skolota-
jiem gadījumos, kad tie pariet no vienas
vietas uz otru, alga izmaksājama bez
pārtraukuma, pie kam jaunajā dienesta
vietā algu sāk izmaksāt no apstiprinā-
šanas dieuas, bet ne vēlāk ka vienu

mēnesi pēc ievēlēšanas dienas. Liciz
tam tādam skclctājam pienākas saņemt

algu savā agrākajā darba y:eta.
3 Ar mācības gada beigām algas iz-

maksa izbeidzas tiem, a) kas paši at-

stāj skolotāja dienestu, b) kas kāda
iemeslu dēj tiek atlaisti un c) kas pie-

laisti darboties tikai uz vienu gadu.

Par atlaišanu no vietas atlaižamam ja-

oazino ne vēlāk kā līdz 1- J»"]»»- , _
P

P i e z i m e: Tādiem, kas sākuši stra-
dāt 11 mācības gada beigās un pie-

laisti darboties tikai hdz macibas

gada beigām, skolu valde var a tie-

cīgi ierobežot algas «maksas lūka,

par to iepriekš vienojoties ar uzai-

cināmo skolotāj». _

4. Visas skolotāju ievēlēšanas un par-

vēlēšanas izdarāmas ne
J

ak. ta^2 ne-

dēļas pirms mācību ««k»»»^-,....
5 Pēc mācības gada beigām jmb

ievēlētiem skolotājiem, ja tie leprteksēj

gada nav par skolotājiem dienējuši, tie-
sība algu saņemt ne agrāk kā ar jasnā
mācības gada sākumu.

6. par dienesta maiņas laiku neviens
skolotājs nevar saņemt algu divās vietās.

7. Skolotājiem-praktikantiem, kam no-
tecējušā mācības gada beigās tiek pie-
šķirtas skolotajā tiesības, paaugstinātā
alga aprēķināma tikai ar jaunā mācības
gada sākumu.

Piezīme. Algas paaugstinājums sa
kara ar nokalpotiem gadiem sāk
spēkā no tas dienas, kad jauna no-
kalpoto gadu kategorija iesākas.

8. Skolu valdes pie skolotāju atlaiša-
nas un apstiprināšanas noteic algas iz-
maksas pārtraukšanu un sākumu šinī
rīkojumā paredzēto noteikumu robežās

Izglītības ministrs P. Gailīt».
Skolu depaitamenta direktors

L.Ausējs.
Pamatskolu nodaļas priekšnieks

K. Melnalksnis.

1923. g. 14. maijā, te P. 1930.

Apstiprina.
1923. g. 12. maijā

Izglītības ministrs P. Ci a i! ī t s.

Rīkojums
par mācības gada beigšanu un iesā-
kumu, par mācības laiku un mācību
pārtraukumiem 1923./24. mācības gadā.

1. 1922./23. mācības gads beidzas
1923. g. 31. jūlijā.

2. 1923./24. mācības gads iesakās
1923g 1. augustā.

3. Vispārizglītojošas vidusskolas, sko
lotāju semināros, institūtos ua ko-
mercskolās, kā arī technikumaun
zemāko arodu skolu I. klasēs raācī
bas jāiesāk 1923, g. 27. avgutā,
noturot pārbaudījumus līdz mācības
sākumam.

4. Technikumu un zemāko aroduskolu
pārējās klasēs mācības jāiesāk
1923. g. 3. septembrī.

5. R»deus mācību pārtraukums no
1923, g. 28. oktobra līdz 4. novem-
brim (ieskaitot)

^6. Ziemassvētku pārtraukums no 1923 g.
21. decembra līdz 1924. g 6. jan-
vārim (ieskaitot).

7. Lieldienu pārtraaku
13. aprija līdz 27. aļmffisr(iesKa tot).

8. Vasarassvētku pārtraukums no 8. līdz
10. jūnijam (ieskaitot).

9. Skolas mācību beigas 1924. g.
20. jūnijā.

10. Mācības laiks 1923./24. mācības
gadā ir 210 dienas,

Piezīme. Mācību sākumu un beigas
arodu un vispārizglītojošās vidus-
skolās var noteikt ar skolu depar-
tamenta piekrišanu no 3. un 9. §§.
minētās dienas, bet agrāk vai vēlāk,
skatoties pēc vietējiem apstākļiem,
tikai ar to nosacījumu, ka mācības
dienu skaits nav mazāks par
210 dienām. Ar skolu departamenta
atļauju uz pedagoģiskās padomes
ierosinājumu 10. §. minē'o minimālo
mācības dienu skaitu arodu skolu
atsevišķās klasēs var pamazināt
vasaras prakses dē).

Rīgā, 1923. g. 12. maijā. J*.V. 1376.
Skclj departamenta direktors L. Ausējs.

Vidus un arodu skolu nodaļas
priekšnieks K. Ozoliņš.

Utildnias fsstfižu pozbjoiiioiL
Atsaucu

.Valdības Vēstneša" 1S22. g. 35. nu-
mura izsludināta 3. Jelgavas kaļnieku
pulka dezertiera Jāņa Kauc meklēšanu,
jo Kunc atrasts.

Pamats. Bauskas apr. priekšu, pal.
I. iec raksts 1923. g. 4. maijā zem
te 1135.

Rīgas kara apriņķa priekšnieka palīgs,
pulkvedis-leitnants M u i z u I s.

Vecākais darbvedis, kara ierēdnis
Krie v i ņ š

Iecelšanas.
Rezolūcija N* 48.

Grozot sava 1822. g 25. _ jūlija rezolūciju ?* 91,
Rgas prefektūras sanitararstam Dr. Hermanim
Blumenam, kojš sastāv dienestā uz brīva
līguma pamata, nesaka atalgojumu 720 latas
gad?, izmaksājot šo sumu vienlidsigās daļās pa
60 L». mēnesī, skaitet no š. g. 1. aprīļa.

Rīgā, 1933. g. 12. maijā. >fe 17183.
Iekšlietu ministra vietā A. B i r z n i e k s.

Administratīvā departamenta direktors J. Ieva.

Ziņojuma
par izsniegto zaudējumu atlīdzību no mājkustoņu sērgu apkarošanas nodokļa
sumām par sērgu dēļ nogalinātiem un sērgās kritušiem lopiem 1923. gada

marta mēnesī.
(1920. g. 15. marta likums, iespiests «Valdības Vēstneša" 1920. g. 66. numurā.)

1. Valkas apriņķī. Lejas pagasta Ambeniekos,
Benjamiņam Keģim — par zirgu influencē
kritušo ķēvi ' Ls. 219— (Rbļ. 10950,—)

2. Valkas apriņķī, Tirzas pagasta Kalvišos,
Rainim Purlicim — par liellopu ļauna galvas
karsonī kritušo govi 69,— ( » 3450,—)

3. Daugavpils apriņķī, Pustinas pag. Kuvtiški
iolvarkā, Josipam Koledam — par liellopu
ļaunā galvas karsonī kritušo govi , 65,— ( , 3250,—)

4. Cēsu apriņķi, Jaunpiebalgas pagasta Magoņos,
Pēterim Upenam — par liellopu galvas kar-
soņa dēļ nokauto govi 52,— ( » 2600,—)

5. Valkas apriņķī, Litenes pag. Litenes muižas
jaunsaimniecībā, Jūlijam Dzenim — par zirgu
infiuencē kritušo zirgu > 140,— ( , 7000,—)

6. Ludzas apriņķi, Nerzas pagasta Guļsn* ciemā,
Annai Cabul — par lielbpu ļauna galvas kar-
soņa dēļ gaļā nokauto govi . 31,83 ( . 1591,50)

7. Ludzas apriņķi, Nerzas pagasta Gujanu ciema,
Boļeslavam Turcinam _— par liellopu ļaunā
galvas karsoņa dēļ gaļa nokanto teli ... , 9,70 ( . 485,—)

8. Ilūkstes apriņķī, Salonajas pag. Marjanpolu
mājās, Jānim Vladinovskim — par ļauno
galvas ienāšu dēļ nogalināto zirgu .... , 121,— ( , 6050,—)

9. Kuldīgas apr., Skrundas pag. Mazlāčos, Ausim
Arājam — par zirgu influencē kritušo kumeļu » 71,— ( , 3550,—)

10. Valmieras apr, Umurgas Saruma pag. Ri-
mačos, Kristi uei Kruzīt — par liellopu ļauna
galvai karsoņa dēļ uokauto bullīti 14,— ( , 700,—>

Viiflbai Vēitnetf tftot m 1. Janvspr.
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Sludinājumu maksa:
?) rieta stādinājām! līdz 30 vien-

aiejīgām rindiņām 3 lat. 60 sant.
pa? katra tāļaku rindiņu . . — . 12 .

b) citām Iestādēm un amata per-
sonās par katru vienslejīgu
rindiņa — , 1« .

C) privātiem par katra vienslejīgu
rindiņa — , 29.4 .



11. Daugavpils apr., Pridruiskas pag. Saikavas
sādžā, Teodoram Miklaševičam — par zirgu
influencē kritušo zirgu Ls. 218,— (RbJ. 10900j—)

12. Liepājas apr., Bunkas pag. Vidbrakšos, Edu-
ardam Rsbežam — par liellopu ļaunā galvas
karsoņa dēļ gaļā nokauto govi „ 50,— ( , 2500,—)

13. Kuldīgas apr., Rendas pag. Aizporos, Krišam
Stralam — par liellopu ļauna galvas karsoņa
dēļ gaļā nokauto govi „ 42.70 ( „ 2135.—)

14. Rīgas apr., Ādažu pag. Carnikovas Skābos,
Mārtiņam Lēģerim — par liellopu ļaunā galvas
karsoņa dēļ gaļā nokauto govi un teli ... m 20,25 ( , 1012,50)

15. Rīgas apr, Lielā pag. Tapiņos, Ernestam Kar-
kliņam — par trakuma sērga kritušo govi. . , 90,— ( , 4500,—)

16. Liepājas apr., Gramzdas pag. Mazgramzdas
muižā, Andrejam Niedolam — par liellopu
ļauna galvas karsoņa dēļ gaļā nokauto govi , 41,— ( , 2050,—)

17. Tukuma apriņķī, Irlavas pag. Bundžu-Zaķos
Fricim Treijam — par ļauno galvas ienāšu
dēļ nogalinātiem trim zirgiem un iznīcinātiem
priekšmetiem „ 935,— ( , 46750,—)

18. Rīgas apriņķī, Bieriņu pag. Tieviņciema Ni 8
Jānim Krieviņam — par liellopu ļaunā galvas
karsoņa dēļ gaļā nokauto govi 67,50 ( . 3375,—)

19. Tukuma apriņķī, Vecauces pag. Vīriņu muižas
jaunsaimniecībā Jānim Skrastiņam — parliel- mlopu galvas karsoņa dēļ gaļā nokauto jaun-
lopu — teli . . 3,— ( . 150,—)

20. Valmieras apriņķi, Paies pag. Altciemos Vilim
Knocham — par liellopu galvas karsoņa dēļ
nokauto jaunlopu — bullīti ....... , 10,50 ( „ 525,—)

21. Kuldīgas apriņķī, Saldus pag. Paikos — Jānim
Grīslim par liellopu galvas karsoņa dēļ nokauto
bulli . „ 33,— ( « 1656,—)

22. Cēsu apriņķī Brantu pag. Naudiešos —Jānim
Krievam — par trakuma sērgā kritušo zirgu . „ 375,— ( „ 18750,—)

23. Rīgas apriņķī, Aizkraukles pag. Lielmaņos —
Jānim Leimanim — par liellopu galvas karsoņa
dēļ gaļā nokauto govi ..,.. _ 70,— ( , 3500,—)

24. Jaunjelgavas apriņķī, Jēkabmiesta Jēkabam
Bielevicam — par zirgu influencē kritušo zirgu . 369,— ( „ 18450,—)

25. Valmieras apriņķī, Mazstraupes pag. Klāmaņos
Gustavam Ozoliņam — par liellopu galvas
karsoņa dēļ gaļā nokauto jaunlopu — teli. _ . , 15,— ( „ 750,—)

26. Rīgas apriņķī, Suntažu pag. Suntažu muižā
Gustavam Kampām — par liellopu galvas
karsoņa dēļ gaļā nokauto govi. . . . _. _ . , 50,10 ( , 2505,—)

27. Cēsu apriņķī, Liepas pag. Jaun-Stuku mājas
Marcim _Lakām — par liellopu galvas karsoņa
dēļ gaļā nokauto govi . . . * . 41,— ( » 2050,—)

28. Cēsu apr., Kussas pag. Lokraušos, Pēteram
Vanagam — par liellopu galvas ļ karsoņa dēļ
gaļa nokauto govi , . ._. . 46,50 ( . 2325,—)

29. Valmieras apr., Pāles pag. Kalnazaķos, Mār-
tiņam Celmiņam — par ļauno galvas ienāšu
oeļ nogalināto zirgu un par iznicinātiem
priekšmetiem 384.— ( , 19200,—)

30. Jaunjelgavas apr., Biržu pag, Dzelznavas
jaunsaimniecībā, Eduardam Jakanam — par
liellopu galvas karsoņa dēļ gaļā nokauto govi » 40,— ( » 2000,—)

31. Valmieras apr, Sēļu pag. Pērļos, Kārlim Bēr-
ziņam — par trakuma sērgā kritušo zirgu » 375,— ( , 18750,—)

32. Valmieras apr., Jaunvāles pag. Laužos, Pē-
terim Krūmiņam —par trakuma sērgā kritušo
zirgu , 270,— ( , 13500,—)

33. Rīgas apr., Salas pag. Jaunzemos, Jānim Ka-
pam — par liellopu galvas karsoņa dēļ gaļa
nokauto govi . . . 25,— ( , 1250,—)

34. Daugavpils apr,, Līvānu pag. Aizporiešos,
Ādamam Aizporietim — par liellopu galvas
karsoņa dēļ gaļā nokauto govi _. , 24,— ( , 1200,—)

35. Kuldīgas apr, Kuldīgas pilsētā Lauku muižā,
Eduardam Ulicham — par . zirgu influencē
kritušo zirgu _ 371,— ( , 18550,—)

36. Jaunjelgavas apr., Ekengraves pag. Ozoliņos,
Krišam Peldšeram — par zirgu influence no-
beigušos ķēvi . . . . . m 294,— ( , 14700,—)

37. Cēsu apr., Dzērbenes pag. Kīres, Pēterim
Šmidtam — par zirgu influencē nobeigušos
ķēvi . . . . 590,— ( „ 29500,—)

38. Valmieras apr., Pociema pag. Gumzās, Erne-
stam Putniņam — par trakuma sērga kritušo ^
zirgu un nogalināto cūku „ 315,— ( „ 15750,—)

39. Jelgavas apr., Jaunsvirlaukas pag. Jaun-
Sausamos, Fridricham Pridatam — par ļanno
galvas ienāšu dēļ nogalināto zirgu .... . 300,— ( , 15000,—)

40. Jelgavas apr., Jaunsvirlaukas pag. Jaun-
sausumos, Kristapam Kroģerim — par jauno
galvas ienāšu dēļ nogalināto ķēvi.... _. » 124,— ( , 6200,—)

41. Valmieras apr., Jaunvāles pag. Mugas kroga,
Jēkabam Ķikutam — par trakuma sērgas deļ
nogalināto zirgu » 300,— ( » 15000,—)

42. Jelgavas apr, Kroņa Vircavas pag. Briežos,
Eduardam Kalniņam — par liellopu galvas
kasrsonī nobeigušos govi _ . . „ 76,— ( , 3800,—)

43. Rīgas apr, Lielā pag. Kalnpunenos, Jānim
Ķauķim par liellopu galvas karsoņa dēļ gaļa
nokauto govi „ 26,— ( „ 1300,—)

* 44. Ludzas apr., Višgorodas pag. Moctišķi vien-
sētā Jēkabam Gusakovam — par trakuma
sērgā kritušo ķēvi » 300,— ( , 15000,—)

45. Valkas apr., Zvārtavas pag. Teraudos —
Elizabetei Griviņ — par trakuma sērga kri-
tušo govi 90,— ( . 4500,—)

Kopā Ls. 7174,20 (Rbļ. 358710,—)

Veterinarvaldes priekšnieks, veterinārārsts J. Cīrulis.

Darbvedis Graudiņš.

Valsts zemes fonda Ieskaitīto nekustamo īpašumu s^aksITT^»
(Sarakstu te 1 skat. .Valdības Vēstneša» 91. numurāT *

o Zemes gra-
Apn-„ķjS ttn Nekustamo īpašumu Atsavināto „«w«•jS matu nodaļu v **" īpašumu bij„- ^%>« nosaukumi un pagasts. nosaukums. uzvārds J- * '^^

% reģistru N°J* ' .°n tēv,

Jelgavas- Bauskas
Baaskas. apriņķī:

65. 6 Ceraukstes p. Ardzes muiža. VillonsJ^ifrM t
66. 33 „ Botchera-Parauša. Palēns P fl«u l?°(l0'
67. 3571 „ Dvoru pusmuiža. MasilioBisX»
68. 77 . Ceraukstes muiža. pien.» \J"J ļOiip
69. 1226 » Margene. Palēns p!n>
70. 4958 . Meža gabals „OzoIs\ Paiens p!™,!£-71. 4979 . Ganības uu Igauņu krogs.Bistrama,NikoK72. 168 » Ishcu muiža. Pai( ' pļļg 'pJĒ

Ādolfs Pētera'rf73. 34 „ Paces muiža. paieBS, PaX
^

74. 62 Bornsmindes p. Bornsmindes un Greiz- Šeppiags DmLvdarbes muižas ar pui- ' "'l1
muižu Ausgal un Plom-
born.

75. 46 . Kaucemindes muiža ar Palēns,p,i$pEzeres, Dzirkales m. Ādolfs Pētera d
76. 45 Iecavas p. Brantu muiža. Bogdanovičs, jjtanidi

Kārļa d.
77. 64 , Iecavas un Gaiļu muiža. Palēns, SergejsLeonid,
78. 68 „ Kambarleita muiža. Hāns,VilhelmsE<C
79. 54 Bruknas p. Bruknas Senbergas m. Koris, Aleksandrs j

laja d.
80. 11 Svitenes p. Bērsteles muiža. Hans,VilhelmsEduard
81. 55 , Lielsvitenes muižas un Līvens, Anatols Pāvilazemes gabals „Maizit".
82. 165 Bauskas p. Bungu muiža. Akermans .KārlisFridrii

dēls.
83. 31 » Depreļu muiža ar kalpu Līvens, AnatolsPāvils

mājam Purpeteri.
84. 1167 » Plostiņu (Plosta krogs). Līvens. Anatols Pāvila
85. 5882 „ No Drengeļu mājam at- Līvens, Anatols Pāvili

dalīts gabals.
86. 63 . Pilsmuiža un Liel-Dirde Līvens, Anatols Pāvila

un krogi: Tupini,
Plosti, Vērsgalv, Mūra,
Bauskas Pils drupas
un Bauskas valsts
meža gao. L.enne.

87. 41 Codes p. Codes muiža ar Bišu Līvens, Auatols Pāvila
muižas pusmuižu.

88. 5106 » Dubes pusmuiža, atdalīta Hans, Kārlis Franci
no Codes muižas.

89. 5702 , Bišu muiža, atdalīta no Līvens, Anatols Pāvila
Codes muižas.

SO. 5046 , Sarkanā muiža, Ragu Ivanovskis, Antons li
krogs un ķieģeļu ceplis. rentija d.

91. 5334 „ Rajumu mežs. Ivanovskis, Antons li
rentija d.

92. 5699 » Alines pusmuiža un Ivanovskis, Antons Li
Blasas krogs. rentijad.

93. 12 » Bērzu un Kārļu muižas. Rene, Pavils Aleksait
dēls.

94. 179 „ Lācīšu muiža. Rene, Pavils Aleksam
dēls.

95. 42 , Garozes-SIokas muiža. Grothuša Valtera Li
viga dēla manimlo
1) Ženni Grothus, i
ViIebois,2)EleneFttd
dzimuse Grothus
3) Grothus, K oiļJ

96. 44 , Jurapravmuiža. Lidinghausens, V*F Bernholds Alfrēda
97. 26 Mežotnes p. Gravendales muiža. Klopmans, Ansis1 0J
98. 30 Mežotnes p. Mežotnes muiža. Līvens, Anatols vm
99. 1115 , Berke mājas. Uvt*\$f°JZ

100. 162 Grienvaldes p. Ibenetes muiža. Rautenfeldfs, Aļew»
Kārļa d.uB AšeaW
Stefans. .«

101. 48 , Misas muiža. Reichards, Ēdini"»
raunda d.

102. 67 Senbergas p. Krusas muiža. Korfs, Aleksandrs.
103. 70 . Hana Mēmeles muiža. Hans,Francis-Adan»

nelms Franča o.

104. 60 Uves p. Kalna muiža. Alups, Jēkabs.
105. 2627 . Babas krogs. Alups, JekaM.

^106. 19 . Uves muiža. Gerike, Kārlis
riels. _

107. 47 Kr. Misas p. Lambartes muižas unpus- Grothas, Kan*
muižas: Viļu un Jauna. ^-.ļ.

108. 5003a . No Lambartes Pukšuraā- Grothus, W«».

jām atdalīts zemes gab.
un pievienots Lambar-
tes muižai. ^.tu Kfrl'i

109. 49 Mercendorfesp. Mercendorfes muiža. Liv!°*„„« Albert»^
110. 172 Vescaules p. Vec-Mēmeles muižas. FHdnchsoB».'»'

ārda d. .^
111. 158 , Berzemindes meža gab. Fridricbsons,*

Na 158 ard Jarna9''H2. 35 . Pētermuizaunzemesgab. uto*'£|uiot, EBJJB "g°vic- y,« r&jr
113. 53 Rundāles p. Rundāles muiža. ^gf jpl
"4. 5893 ; Maz-Bērsteles muiža. Pa"|ks' ^^

^
115- 6757 . Sēmes gab. .Pelēki". »#JF
116. 32 Jaunsaules p. Jaun-Saules muiža «» R°KJ

1 Malvines muiža. āeiS'



] *« «»- Aariskis aa Nekustamo «palama Atsavināto nekustamo

«d»l» ipašumu biiu^> īpašnieku
" """ liii a" P»Sasts- nosaukums. uzvārds, vārds un tēva

i* *™** . * viids-
: !' .. B auskas

ffias V*:

L « Jaunsaules p. V£ ™*tai«««^, dzimusi

57 Vecmuižas p. Umpārtes muiža. Kregers, Jānis Ernesta d.
> ,82 . Namsalu mežs. Grothuša Valtera Ludviga

dēla mantin.: 1) Ženi
Grothus, dz. Villebois,
2) Eiene Fuchs, dz.
Grothus un 3) Grothus,

_ Konrāds.
Budbergas p. Mūra - Poņemuna (Bud- Budbergs, Jozefs Aleks-

'$berga) ar Jodavas folv. andra d.
Mežkungu muižu Pā-
vilu miestu, Budbergas,
Lauvas un Māriņu
krogiem.

, Sarkaņa-Poņemunas Orlovskaja, Elizabete Ei-
r muiža. žena m.

„ Brunavas muiža. Štrauchmaņi, Dagmāra,
- , , Helmārs un Gerhardts.

„ Zļuksteues muiža. Hans, Valters Vilhelma d.
Stilchen-Pomuša ar Bērzu Bistrams, Roberts.

? kalpu mājam. -
,- » Gaču mājas. Bistrams, Roberts.

Pērkonišku folvarks, pie- Bistrams, Roberts.
'"' derīgs pie Šiliņ Po-

mušas1 kura atrodas
Lietava.

, Gienctales m. Bistrama Nikolaja mant.
Bistram, Aleksandra,

ļjj Ceraukstes p. Brunavišķes muiža. Ribas, Miķels un Olga
un Brikovskis, Eduards.

29 , Karaardes muiža. Hans, Vilhelms Franča d.
Bornsmindes p. Pograņičas muiža. Frank, Pfelicer Ella.

(Turpmāk vēl.)
Rīgā, 1923. g. 8. maija.

Zemkopības ministra biedrs R. Lindiņš.
Zemju departamenta direktors P. Grāvs.
Mērniecības daļas vadītājs Z. Krūmiņš.

Iekšzeme.
2, Latvijas ugunsdzēsēju kongress
silks 1923. g. 20, 21. un 22. maijā
Jelgavā ar sekošu dienas kartību:
Svētdien, 1923. g. 20. maijā pulksten

ii dienā, Amatnieku biedrības zālē (Pa-
li)» ielā Ik 37): 1) kongresa atklāšana.

Prezidija vēlēšana. — Pulksten 4 pēc
pKdtenas Amataieku biedrības zālē (Pa-
ijai ielā N 37): K o p s ēd e: 1) Savie-
to valdes ziņojumi. 2) Pārskats par
«uibas darbību un kases stāvokli.
? Revīzijas komisijas ziņojums. 4)Ziņo-
jumi bo vietām.

Pirmdien, 1923. g. 21. maijā pulksten
0 no rīta. Kružoka biedrības zālē (Pasta
«Ja 36): Kop sē de: Referāti. No
fisten 1 līdz 3 diena pilsētas muzeja«ugunsdzēsēja āepo apskatīšana. Pulk-
? 5 Pēc pusdienas Kružoka biedrības
«(Pasta ielā Ns 36): Kop sēde:TOkshkami.
«, 1923. g. 22. maijā pulksten?» ņta Amatnieku biedrības zālē (Pa-
J

iela j« 30: Kop sēde: Težu
«jansaia. - Pulksten 1 dienā kopēja

Jafesanās. -Pulksten 2 dienā Amat-?» biedrības zālē (Palejas ielā tedī) :0 ede: 1) pmes un revīzijas
jMjas vaaana*. 2) Darbības plāna
£T^> Kongresa slēgšana.«sarji ati paziņojumi biedrībām at-

isi nl i ko?gres* aetiks piesūtīti, bet
i^'?^*™ «• t. t- būs ievie-

^«i«?™^, "' sākot ar

ļ*nja un citas valstis.
Koļl"Va,StU ««"otals mini*»»
Meiere"s . sniedzis ārlietu ministrim

.Saska,,-'" sekošu HOttt:
vsldiba, n ar j 1Bstrukcijām no savas

ka oaa?»os informēt Jūsu ekse-
"aprilf ni ieooto vaIst» augstākā tiesa
*"to«arJr?1mtS lēmumā« ku fP*
^??si T. Ml° Pretalkohola likumu,
?*i«> «e l- V[tam kB i'™ . ne ār'
^ības ievi*?"kas, nav likumīgas
^orialo* nn bavienoto valstu ostās vai
f*i«u«r P- ņos lebkādus alkoholiskus
'?m® anT.ifc aBW administrācija pašlaik
> dzivg e,k*niH* P« « lēmuma izve-

.' >tastes' . -, - driz »mā tiks publicēti
Ui
*£n\?!\ I923' 8- 10 jūnijā.

> *hl^
būs Padoti šiem no-

SB5*» ļoti ~ .lāka paziņojuma.
NPar P2*F&> J'JS" ekselence«»cita publicēšanu, sevišķi

Latvijas kuģu īpašnieku uu tādu personu
aprindās, uz kuriem minētie noteikumi
varētu būt attiecināmi". LTA.

Ārzemes,
Oeteborsas Izstāde.

Stokholma, 14. maijā. (Radio.)
Zviedrijas ministru prezidents Trigers par
Geteborgas izstādi izteicies, ka ta esot
plašāka un labāk izdevusies, nekā jeb-
kura cita, kādu viņš agrāk redzējis. LTA.

Komunisti VScijfl.
Hallē, 13. maijā. (Volfs.) Pēc pa-

pildu ziņām sadursmēs starp nacionāli-
stiem un komunistiem Eizenburga ievai-
noti ap 100 cilvēku, to starpā 37 smagi.

Minchenē, 13. maija. (Volfs) Ba-
vārijas valdība slēgusi Minchenes komu-
nistu laikrakstu .Rote Bavernfahne"^ par
kūdīšanu uz pastāvošās iekārtas gāšanu.

LTA.

Rīga.
Risa ieradušies

mūsu sūtnis Dr. O. Voits un E. Feld-
manis no Berlines un Maskavas.

Tautu savienības veicināšanas biedrībai
Latvija

vakardien bija atklāšanas akts raušu
universitātes svētku zāle, ko pagodināja
ar savu klātbūtni mūsu Valsts Prezidents
J. Čakste, Saeimas prezidents, ministru
prezidentsarvairākierakabinetaunSaeimas
locekļiem, kā arī liela daļa no universitātes
saimes. Sevišķu svinību un svarīgumu
aktam piedeva tas, ka pie ta_ ņēma da-
lību Tautu savienības veicināšanas bie-
drību apvienību ģenerālsekretārs profesors
Risens, kurš apsveica Latvijas biedrību
un attēloja tautu savienības un sas sa-

vienības veicinātāju biedrību augstos

mērķus, uzturēt mieru tautu un valstu
starpā. Tāpat biedrību sveicināja un tai
novēlēja daudz sekmes viņas svarīgajā
dartS 'Valsts Prezidents, Saeimas prez-
dents, visas valdības vārda ārlietu mi-

nfstrs' Meierovics un mūsu pārstāv *
tautu savienībā, sūtnis Dr. M. Valter»,

teikdami pie tam «e^»»" JS^S
vispārim par tautu savstarpējam ties skara

u«politi,kāra attiecībām senāk un tagad,
kā ari taisni par .mteni jaata ««.

Jaunās biedrības Ppekssteks Profe sor«

V Maldons atzīmēja, ka mušu i autu

LeX vdd-ila.M biedrība pieaugot

arvienu plašumā: Latvi,
^

£#»

3Sl.fi.SSft ?«?pW ar
dziesmu skaņām universitātes kons.

letvijas delegācijas atgriešanas
no Polijas.

sestdien atgriezās Rīgā no Polijas lat-viesu tirdzniecības un rūpniecības dele-gācija (izņemot Trauberga un Vidiņa
kungus, kuri vēl divas dienas uzturēsiesVaršavā, un bez tam vēl Bigges kungu).

Soda plesprledums.
Uz valsts statistiskās pārvaldes iero-

sinājumu š. g. li. maijā 4. iecirkņa
miertiesnesis piesprieda J. Gutkina un
Paffrath čuguna lietuves atbildīgajam
vadītājam B. Gutkinam 1250 rubļu
naudas sodupar to, ka pēdējais nebija
noteiktā laika (līdz 15. martam) iesnie-
dzis statistiskas riņas par minēto uz-
ņēmumi .̂ Drīzumā nāks iztiesāšanā ari
citu rūpniecības uzņēmumu vadītāju
lietas par statistisku ziņu neiesūtišanu
noteiktā laikā.

Māksla
Nacionālais teatrs. Otrdien, 15. maijā,

pulksten 7/» vakara, par tautas izrādes
cenām Blaumaņa joku luga ,Trīnes
grēki" ar muzjku uu dziedāšanu.
Trešdien, 16. maija, pulksten 5 pēc pus-
dienas, skolēnu izrādē J.Raiņa „Jāzeps
un viņa brāļi". Ceturtdien, 17.maijā,
pulksten 5 pēc pusdienas, skolēnu izrāde
Annas Brigader .Maija u n_ P a i j a".
Sīs lugas, cik paredzams, izrada pēdējo
reiz šinī sesona._ Ekskursantu neiz-
pirktas biļetes pārdos vietējiem skolu
audzēkņiem. Bertas Rumniek benefic-
izrāde notiks piektdien, 18. maijā. Izrādīs
Annas Brigader jautro komēdiju *Pie
latviešu miljonāra".

UrāmlecSBa en mpnlecnss.
Kursi.

Rīgas biris, 1923. gada 15. maiji

100 Lst«|ss ibj. , , ? , . 2 00
Anutikss dcstari ...... 5,09 — 5,14
Hjsfrjsi Hiājrdļpa . . . « V ii 23 55 — 23,79
100 Fffisdfsa fcrafikS »' . ' . 33,15 — 3440
100 fk!pas fersnfež , , , .1 28,90-30.05
!CO Svētas» SsaaM. .... 91,78 — 92,71
100 Zvl««! riī{si kroaaa ... 134,23—136.96
100 Ncfrēģjjaa kMKas » s . 80,75 — 85 —
100 Dantļss toonaa . . « . 95 65 — 99.55
100 HcSaadM galda?! , . . i 199,14 — 201,15
10000 VācSjfii «asrke . , .: 1,00— 1,30
100 Somiļts aarkss , . ? « 13,50 —14,50
100 Fgssnt'Jas «Birkai , , . 1,47 — 1,53
1S0 Htt , , 5000-52.—
10000 FoUfas saikae . . . 1,40
100 CacfccsksvMu kioaas . . 15.35 — 16,10
100 Itfi^S» flift ..... 23,65 — 24,75
Padostss ite}. .. —
10 krlav* aeSta ibf. . , . . 25^0
Zstta (SLcad«ai) pelassitiEa

sāna ->••> —-

Klievfiu aa<kaS«{
^ ļ ; ; *'Jg }par 1 iW

5°/o aeatkai. siasim..... 2, 2,10
29 «elia h. 6/'o Klg. felp. biedi.

ķža simts. ,.«. . ,. —
50 arita b. S°/o J^gaa plist, ta.

biedr. ķHa slsssa .... —
100 ie«a tr. 8°/o Rīgas pHs. ki.

hladr. ķl!» «Saias —
6°/o Zemes bankas ķīla ismes 98,

Rīgas biržas komitejas kotadjas komisijas
piiekisedetājs A. K a c « r s.

Zvēr. biržas māklera P. Rupnan

Risas osti Ienākuši kusi
9 maija.

Baltabor, angļu tvaikonis, 1319 reģ. ton. bratto,
no Rēveles ar daļu lādiņa priekš Londonas.

Venus, vācu tvaikonis, 603 reģ. ton. bratto. no
Hamburgas ar gabalu precēm.

10. maijā
Maiga latviešu tvaikonis, 141,27 reģ. ton. brutto,

no Stokholmas ar gabalu precēm.
Elisbcrg, zviedra burenieks, 98,4 reģ. ton. bratto,

no Zviedrijas ar ķieģeļiem.
Kņud U, dāņu tvaikonis 1946 reģ. ton. bratto, no

Rēveles ar gabalu precēm.
Elza, latviešu burenieks, 72 reģ. ton. bratto, no

Mērsraga ar malku,
11. maijā

Uranus, vācu tvaikonis, 726,28 reģ. ton. bratto,
no Hamburgas ar gabalu precēm.

Neubad, latviešu tvaikonis, 95 reģ. ton. bratto, no
Pemigeles ar gabala precēm.

Teodor, latvieša tvaikonis, 94 reģ. ton. bratto, no
Kurzemes piekrastes ar gabala precēm.

Dido, angļu tvaikonis, 3553 reģ. ton. bratto, no
Rēveles ar daļa koka lādiņu.

Activa, vācu tvaikonis, 556 reģ. ton. brutto, no
Bones ar oglēm.

12. maija.
Haukur, dāņa mctorkoģis, 357 reģ, ton. bratto, no

Trondhjema at sijķēm.
Caurus, vācu velkonis, 223 reģ ton. bratto, no

Dancigas takšā. _
Frieda, vācu jūfas pjaaris, 628,08 reģ. ton. bratto,

no Dancigas ar eglēm.
Irmgard, vācu jūras prāmis, 628,48 reg. ton. bratto,

no Dancigas ar ogļu kali.
13. maijā.

Frankfurt, vāca tvaikonis. 1186 reģ ton. bratto,
no Hamburgss ar gabalu precēm.

Seine, tranču tvaikonis, 1383 reģ. ton. brutto, no
Rēveles ar gabalu precēm

Pemigel, latviešu tvaikonis, 168 teģ. ton. bratto, no
Ventspils ar gabalu precēm.

Neabad, iarviešn tvaikonis . 95 reģ. toa. bratto,
no Ainažiem ar gabala precēm.

14. maijā.
Vclderaer, zviedru mctorkoģis, 9416 reģ. toa.

brutto, no Stetlnes ar šamotķieģejiera.

No Risas ostas izsalusi kusi.
9. maijā.

Suruga, amerikāņu tvaikonis, 4390 reģ. toa. brutto,
oz Hamburgn ar balastu,

iris, vāca tvaikonis, 1177 reģ. ten. bratto, ua
Crangemou'liu ar kokiem.

Rostock, vācu tvaikonis. 2542 reg. ton. brutto, ua
Stetini ar rudziem.

Libau, zviedru tvaikonis, 332 reģ. ton. bratto, az
Rēvell ar gsbalu precēm.

Anna Maersk, dāņu tvaikonis, 1366 reģ. ton. bratto,
dz Livtrpuli ar kokiem.

Revolociakrievu tvaikonis 433,29 reģ. ton. bratto,
oz Revell ar gabala precēm.

Minos, vācu tvaikonis, 7l8 reģ. ton. brutto, ua
Hamburgu ar gabalu precēm.

Christel Salling, vāca tvaikonis, 1305 reģ. ton.
bratto, uz Orangemcuthu ar gabala 'precēm.

Lisa, zviedru motorkuģis, 904 reģ. ton. brutto, uz
Vesthartlepulu ar kokiem.

Olga, latviešu burenieks, 94 reģ. ton. bratto, ua
Mērsragu tukša.

Marta, latviešu burenieks, 51 reģ. ton. brutto, ua
Kalteni tukša.

Lotus, latviešu burenieks, 79 reģ. tca. brutto, na
Mērsragu tukša.

V, K. P. J* 1, latviešu jūras prāmis, 307 reģ.
ton. brntto, uz Ķesterciemu tukša.

PernlgeL latvieša tvaikonis, 168 reģ. ton. bratto,
uz Ventspili ar gabala precēm.

10. maijā.
Neubad, latviešu tvaikonis, 95 reģ toa. brutto, az

Pernigeli ar gabalu precēm.
Prolelarii, krievu tvaikonis, 1123 reģ. ton. bratto,

uz Ventspili tukša.
12. maija.

Neubad, latviešu tvaikonis, 95 reģ. ton. brutto, uz
Ainažiem ar gabalu precēm.

Regina vācu tvaikonis, 1303 reģ. ton. brutto, az
Stetini ar gabals precēm.

Amiston, angju tvaikonis, 2082 reģ. ton. brutto,
uz Dundi ar liniem un kokiem.

Alexsander, igauņu tvaikonis, 550 44 reģ. ton.
brutto uz Lcnd. nu ar ozolkokiem.

Sēdina, vācu tvaikonis, 1087 reģ. ton. brutto, ua
Gotenburgu ar kokiem.

Duddingstcn, angļu tvaikonis, 2214 reģ. ton.
brutto, uz Aberdieni ar liniem un kokiem.

Hans Brcge, dāņu tvaikonis, 2094 reģ. ton. bratto,
uz Roueni ar kokiem.

Austra, latviešu tvaikonis, 490 reģ. ton. bratto,
uz Stokholma ar gabala precēm.

Baltabor, angļu tvaikonis, 1319 reģ. ton. bratto,
bz Londonu ar gabalu precēm.

Vega, dāņu tvaikonis, 1663 reģ. tcn. brutto, uz
Centi ar liniem un kokiem.

Casablanca, zviedru tvaikonis, 1191 reģ. toa. brntto,
oz Gotenburgu ar liniem.

Albert, latviešu burenieks, 54 reģ. ton. brutto, ua
Neibadi tukšā.

Mikus, latvieša tvaikonis, 75 reģ. ton. brutto, ua
Apšciemu tukšā.

John Erns *. latviešu burenieks, 147 reģ. ton. bratto,
uz Ģipku tukšā.

Straume, latviešu borenieķs, 77 reģ. tcn. brutto,
uz Ģipku tukšā.

Ilga, latviešu tvaikonis, 229 reģ. ton. bratto, uz
Ventspili ar gabala precēm.

Leemverik, holandieša motorkuģis, 13831 reģ. ton.
brutto. uz Fridrikshamni tukšā.

13. msija.
Maiga, latviešu tvaikonis, 141,27 reģ. ton. brutto,

uz Roni tukša.

Telegramas.
(Latvijas telegrāfa aģentūras ārzemju telegramas)

Berlinē, 14. maijā. Krievu delegā-
cija Tuvo Austrumu konferencē saņēmusi
no Maskavas rīkojumu bez kavēšanas at-
stāt Lozanu.

Londona, 14. maija. (Reiters.) Pa-
domju Krievijas atbilde uz angju alti-
mativo notu saņemta Londona. Oficiālās
aprindas pagaidām atturas no jebkā-
diem spriedumiem par viņas saturu. Šo
vakar vai rīt Londonā sagaida ieroda-
mies Krasinu, kurš izbraucis no Maska-
vas ar lidmašīnu.

Literatūra

,.Latvju Grāmata" aprija (4.) numurs,
kas nupat iznācis, interesants un bagaU
saturā. No apcerējumiem atzīmējami:
Zentas Mauriņ studija .Jānis Po-
ruks"; R. Egles «Trīs Poruka jaunības
dzejas", ar komentāriem; kritiķa Edg.
Sūnas teoietiskais apcerējums .Māk-
slinieciskā uztvere"; profesora A.
S p e k k e s .Jaunākās rokas grāmatas
romāņu filoloģijā"; K. Dziļlejas
.Latvju dainas vācu valodā" un V.
C a u n e s .Iespējams atvieglojums
bibliotēku kataloģizācija." Kritikas no-
daļā: J. Ziemejnieka, Edg. Sūnas,
R. Egles, P. Ermaņa, E. Brastiņa,
K. Egles, Zentas Mauriņ u. c. kritikas
par jaunākām grāmatām. Bez tam
A. Ģintera pilnīgs latvju tekošo iz-
devumu biļetens par marta mēnesi.
Numurs māksi 60 sant. (30 ībj.).

Mērniecības un Kulturtechnlkas Vēst-
nesis. Latvijas mērniecības un zemes
meliorācijas techuiķu savienības izde-
vums. Rīgā, 1923 g. — J* 2.

3. Ziemeļnieks. Nezināmai. Dze-
jas. .Lapsenes" izdevums. Rīga, 1923.

Redaktors: M. Aroas



Paziņojums.
Finansu ministrs 1923. g. 18. aprīlī

an 9 maijs apstiprinājis tirdzniecības
un rūpniecības akc. biedrības

..Austrums "
statūtu 6. § grozījumus, saskaņa ar
kuriem biedrība: a) pārvērtē savu
2,000,000 ibļ. lielo akciju kapitālu latos,
noteicot to uz 40,000 latiem, sadalītiem
400 akcijas pa 100 latu katru un b) pa-
vairo pamatkapitālu par 40,000 latiem,
sasiadot tādā kārtā visu pamatkapitālu
«0.000 latu lielu, sadalīta 800 akcijās,
pa 100 latu katra.

Tirdzn. u. b. nod. pr.p. V. Galiī t s.
Revidents A. Zalpeters.

losnjeisauos apriņķu valde
ar ?o paziņo, ka saskaņa ar š. g.
17. marta un 27. aprij» Eke -gravēs
miestā "domes un apriņķa padome» lē-
mumiem, apstiprinātiem no iekšlietu
ministrijas pašvaldības departamen ta ar
rakstu 7. maijā zem Jfc 104782 t ek gro-
»ti obligatorisko note'kumu Ekengraves
miesta iedzīvotājiem § 4. un 5. (public.
.Valdības Vēstnesi' J* 132 — 1922. g.)
sekošākārta:§ 4. Maizes, gaļas, desu un sīku
preču tirgotavas var tirgoties arī nedēļas
svētdienas no pīkst. 7 līdz 9 no rīta un
no pīkst. 2 līdz 4 pēc pusdienas.

§ 5. Izņemot punktā 4. minētās, visas
citas tirgotavas, neizslēdzot arī tirgus
būdas un galdiņus kā arī vīnu un citu
stipru dzērienu tirgotavas promnešanai,
pilnīgi slēdzamas Šādās dienās:

a)_ visās svētku un valsis svinamās
dienās un

b) visās nedēļas svētdienās.
Piezīme: Lieldienās, vassras-svētku

un ziemas-svētku trešajās dienas,
kā arī 23. jūnijā līdz pusdienai tir-
gošanās atļauta līdzīgi darbdienām.

Šie noteikumu pārgtoz jumi stājās
spēkā 14 dienu laikā pēc viņu izpludi-
nāšanas .Vadības Vēstnesī*.

11. maijā 1923. g. J* 2053
Jaunjelga as apriņķa valdes

priekšsēdētājs (paraksts).
Darbvedis P. Lāpi ņš.

i' " ' »' "? ?" '??— ??? ???'" ii.»i — iii. i

Ziemeļa iMmmUi m rapsienfeas
akt. alMflli. ii.

Bilance no 31. dec. 1922. g.
Aktīvs.

Kase, tekoši rēķini un
depozīti R. 55,752.83

Nekustams īpašums . , 3,719,572.52
Mašinas 2,915,197.94
Elektriskās ietaises ... 115,453.50
Daroa rīki 51 .605 —
Fabrikas inventārs . . , 41,025.—
jēivielss 285,575.—
Preces 2,300,594.70
Preces konsignacija . , 1,514,287.—
Debitori , 579.384 81
izdevumi, atpakaļ tek.. . 397,206.4 ā
Kaniora iekārta .... 502,184.70
Modei , 1.—
Šaubīgi debitori.... I.—
Organizācijas izdev. . , 1.—
Telpu remonta un rekl. . 1.—

R. I2,4au,84vt.t5
Pasīvs. ~

Akciju kapitāls . . . R. 8,000,000.—
Rezerves kapitāls . . , 50,000.—
Amortiz kapitais . . . 172,814.88
Kreditori 2,489982 31
Konsignac. kredi'oii . , 1,5i4.287.—
Tīra peļņa par 1922 g. , 253,759,26

R.,430 84,* 45

Peļņas un zaudējuma rēķins.
Debets.

Algas» R. 848,71750
Tirdzn. izdev., kantora

iekārta, nodokļi u. t t , 1,271,338.49
Pasta-telegr. izdevumi . . 7i,3 29.88
Tīra peļņa , 253 759.26

R. 2.446,145.13
Kredīts, —"

Pelņas uz precīm . . R. 2,445,145 13

Val dlT"

fltSD iiisiļiii.
litu palātu kiinioal-ilepartaHts
saskaņā ar savu 0. maija š. g., lēmumi
atsauc savu š. g. 18. aprīļa siudin
( Vaid. Vēstn " Ns 83) par Nochuma
Ābrama d Fleišmaņa meklēšanu.

Rīgā, 1. maijā 1923 g.
Priekšsēdētājs (paraksts).

Sekretāra v. i. Fr. Z e i d e n b e r g s

Dzelzscejn virsvaldes materiālo mīda **rjļaW
mutisku un rakstisku konkurenci
darbu izdošanai uz apmēram 200000 kb. pēdu bajķu uzlādēšanu uz plat-
formām Vaidavas stacijā. Konkurences dalībn. jāiemaksā iepriekšēja drošības
nauda Ls 300 apmērā. Tuvāki paskaidrojumi saņemami dzelzsceļu*virsvald 125 ist.

Dzelzsceļa uBtie r^^SitS^imM
bez pec konkurences uz IOOOO mtr. t. Dombrovas ogļu
PiGSād-cIŠSnilcif ^'°a lokomotivu apkurināšanai. Ogles jāpiegādā
— a līdz i. oktobrim 1923. 8., līdzīgās partijas. Paredzams
pirkt markas C&eladz, Kaslmierz, Flora, Geors-Nivka. Dzelzsceļu virsvalde pa-
tur sev tiesību pirkt bez aug?a minētam markam citas, ari SilezTjas, ja tādas iz-
rādīsies par izdevīgām iesniegtos piedāvājumos.

Ogles piegādājamas saskaņā ar dzelzsceļu virsvaldes komercieliem un tech-
niskiem noteikumiem.

Konkurences dalībniekiem jāiemaksā 200,000 rbļ. drošības naudas.
Tuvākas ziņas izsniedz virsvalde, ist'bā 125 "

. Apsardzības ministrijas ēku un miglu mmar šo paziņo, ka 25. maijs 1923. S-, pulksten 11 dieni ru^r*
pārvaldes telpas, ' lMele «

===== izdos inazāksoSišani =markas pSrvašanu ar liellaivām no Zvirgzdu salas 150 kb asuJTT
maizes ceptuvi Oskara Ielā un 100 kb. asis līdz ,.ICrena" ku*'šu«. ...s
Mangalu sala. «"D*.

Rakstiski piedāvājumi slēgtās aploksnēs, kā ari lūgumi piedaloties»
solīšanā, nomaksāti ar attiecīgu zīmognodokli, iesniedzami pārvaldes II miīdz minētas dienas pulksten 11. Torgi būs galīgi. Pie piedalītai
solīšanā jāiemaksā 13000 rubļu drošības nauda un viens un tas pats soba
piedalīties tikai viena no sacensības veidiem. Tuvāk;s ziņas turpat detbino pulksten 9—15.

^^^ ' w

iminiMiim) imiiin i mmi?iīnmrrTiTimnMiii!? iMiimnruTniniMirinnMiin—im«h '

Apriņķa ceļu inženieris Rīgā.
izdos 1923. s. 29. maija, pulksten 15, s,\vā tenc'ejā Rīgā, Romanova Ielā
**, īRnktilt tflFdflf ar Pe:t°rgiem turpat 1923. g. 1. Jūnija, pulkst.
dz 7, JUUIUU* lUlSUA 15, sekošu tiltu būves darbus: 1. Koka tilts
22,50 mtr. par m. Juglu pie Suntažu maižaš. 2. Koka tilts 17,80 mtr. pār
Mergupi pie Vittes mu'žas. 3 Dzelzsbetona tilta 5 mtr. uz Rīgas-Opes
šosejas 51. versti. Tuvākas ziņas kancejā no pulksten 9—15. 2

ApsarOzības mīoisfriias M m I8v|e pārvaldes tminfei nodala
1923. s. 25. maijā, pulksten 10 rītā,

"Jffiflf BāifŠbjfliīČanā ^ar.resoram piederošu koka Šķūni, atrodošu
PdlllUa KflilHuSUIladUa pieValmierasstac.uz ,Gaides" mājas grcnts.

Rakstiski priekšlikumi nomaksāti ar zīmognodokli, slēgtās aploksnēs, kā ari
lūgumi deļ pielaišanas pie mutiskas sacensības līdz ar drošības nauda Ls 20
apmēra, iesniedzami uz vietas 25. maija 1923. g., līdz pulksten 10 dienā attiecīgai
komisijai Viens ua tas pats dalībnieki var piedalīties tikai vienā no sacen ibasveidiem. Sacensība notiks šķūņa atrašanas vietā, t. i. pie Valmieras stacijas uz
.Oiīdfs' mija grants. 3

,.Dziesmu dienas'rietbaskomiteja
sacensības ce|ā

izdod būvdarbus
Mētāju ettrate celšanai es iņlmin Mmitnlftai.

Projekta zīmējami ieskatam' konservatorijas kanclejā, Suvorova ielā J* 1darbdienas no 10—!, turpat ari saņemami noteikumi un būvdarbu apraksti
Darbu piesolījumi ar cenām iesniedzami rakstiski līdz 17. maijam 1923 spulksten 10 rīta, iemaksājot drošības naudu 1C0) lata apmērā.

Iaspiestj valsta tipograrijā.

ŪTRUPE.
Ceturtdien 17. maijā 1923 S. pulksten 1 pēc pusd., akc. sab. .TEK

noliktavā, Sarkanos spīķeros .Ns 17, ,

pārdos atklāti wairāk$@Sīianj
firmas P. DanneMerga uzdevumā asns. 30 tonnu no uguns un aem w
dStus linus. Tuvākas ziņ*s izsniedz trešdien, 16. maija I9Ž3. g., no F"
3—4, akc. eab. ,Tcka" kantorī, Kaļķu ielā »7, MM

P. Putmars. zvēr, biržas ma^m .

Dzelzsc. virswalde X MrraPiliiP
19. maijā 1923. g., uz dzensiksnām, plāt. 150 mm = 100 teM

Tuvākas ziņas izsniedz dzelzsceļu virsvalde ist. 122a, no pulksten^

?īgas apgabali. 3. civilnodaļa,
*i Latvijas dvillik. kop. 38. p. piezīmes
jāmato, ar šo pauino vispārībai, ka
laulātie draugi Fridrīchs Kārļa d. Poler.c
un Alīde Johana m Polenc atraitne
Port, dz. Timma, noslēguši savstarpigo
laulības līgumu pie Rīgas notāra
V. Lieveņa, 24. aprīlī 1923. g, r?.£istra
Nk 6556, a? kufs viņi, attiecībā az viņe
aoslēgto laulība, Ir atcēluši Balt. gub.
-JvilUtasmu 79. un tnrpm. p, p. paredzēto
laulāto mantas kopību.

Ri(?ā, 9. maijā 1923. %. >b 2108
Priekšsēd. v. A. B1 u me n t a 1s.

Sekretārs A. Kalve.

Eii gaili li
sasauc 27. maijā 1923. J-P^ .;

pilnu Biedru snpulii
K Dienas «i' L!"!,,

1. Sapu'ces darbiniek veiešma'

2. Statūtu pārreģistrēšana. &
Ja 27. maijā nesanākta W

^
biedru skaits, tad ar to P«»

p

£ otra &vb Sgt' jg
dienā, kura būs sprieduma spe,

^
Ka^bjedru^ita^^ ^ J— ,ļ

Mmm 103
(c. Jaunkalsnava), va.

labi iestrldSJ^

dnMe& f§
Pieteikšanās P fe ļ»»*^ I j17. maus ņ- :*;'Jļ*

pusd., personīgi vaiI»»«"
ziņas «n dokumenta P fi
nodarbošanos , kdz «

^Th^^^^
~T**ģ*SīVZ*««"-?^ss*i*i*,

^!â

^Jal*ep« «^An
^

mc latvi**» *""

i?m fatfeiiiii
Ma teļa IižeU Jelgavā.

izdos 1923. s- 23. maija, pulksten
12-os, savā kanclejā Jelgavā, Upes iela

J* 10, mutisks un rakitlskfi

sacensībā
mazākprasltaiam 116,60tek.

metru gara koka tiita

paceiianas
darbus,

pār Iecavas upi pie Ozolmuižas.
Drošības nauda Ls 300,—.
Tuvākas ziņas kanclejā, no pulksten

9 lidz 3. .
Pēctorgi notiks 26. maSJS t923.gadi,

pulksten 12-os dienā, turpat 1

BRUŅOŠANAS PĀRVALDE
ar ēo izsludina 2. jūnijā 1923. g.

KONKURENCI
uz sekošu mantu piegādāšanu pārvaldei

Aviācijas audekli 1000 metr.; lidmašinu gumijas amartizaciju: 3/8"-g)j
V*— 150 mtr.;/s" — 150 mtr.; svina blombas — 50 kgr.; bismutu —SOI
kardmiju — 5 kgr. ; izolācijas lenti V" — 80 kgr.; gumijas lenti l/a"—m
izolācijas lenšu un gumijas lenša skārda kastites — 700 gabalu; gumijss I
(atšķaidījums) — 16 kg.; sveces stearīna (ā 4 uz mārc.) — 32 kg; r>arķa di
(fianels) — 30 arš.; vardites telei blokus — 100 gabalu; trices valgu 0 8 mm
1500 mtr.; mikrofons kapseles vācu 0 52 mm — 1700 gabalu mikrofonu tapt
.Eriksona" Ns 1 — 70 gabalu; mikrofona kapseles .Eriksona" 1*5 — 350gsb
ozokeritu — 400 fcs?.; asfslta laku — 32 kg,; kondesstirus franču npar. - ISIS
puļķus (slēgtapas) ar 2 saskaiiem; vācu — 500 gabalu; puļķus (slēgtam*)
2 saskariem, franču — 100 gsbalu; savienojuma šņore 2 dzisl. — 500 i
ierunas radziņus sienas apar. — 100 gabalu; zvana drāti parafinētu -8
ogļu pulveri rupjo — 5 kg.; ogļu pulveri smalko — 3 kg.; membrānu skrotite
3 kg.; ssvienojamo šnoil 2 dzisl. ar 2 slēgtapām — 1000 kg.; Le-Clancte
mentus — 600 gabalu.

Piedāvājumi maksāti ai attiecīgu zīmognodokli (katra loksne 40 a
slēgtāsaploksnēs, ar uzrakstu: „uz konkurenci 2. Junljfi 1923. 8," iesnīeda
iemaksājot drošības naudu 10°/o apmēra no piedāvājamās kopsumas pārvil
apgādības daļā N'kolsja ielā >fe 10/12, dz 16, līdz minētā datuma pulkst \j
rīta. Cenas uzrādāmas netto svarā franko pārvaldes noliktavā. Pieca«ļ
mantu paraugi iesniedzami līdz 25. maijam 1S23. g. Olertcs bez zimogncS
an uzbaksta neievēros. *

TrIkat*rZrr"""""^
izsludina par ne«tEr?" v»lda

^^ KaSS^ SS
i) Trikates oap?«>a . ,.1921-g-, zm^lL^K,beztermiņa pasi an atm ini

apiecbu . izdotu no Va L^8 kl!«
priekšnieka 15. fcj^f» «Pr.

,^f& 2803 uz PCt>r> T- "*'. s
vļrtta; 3) TrikaTs r'Jg

a,vVd!1920. g. zem te ssV^T" «.»
v Jāņa Reioadg:. '.ļ*_*«

P« nedegu nUg^^spliecību zem j* ^, ltaI« Uj»
1921 g„ot« no ijSpuika kom.. cz F-1P« is ™es

^dzim. 1898! g °Ja?a d K'lmi
Rig£S teļā~ļmīniT~SuC^-7~--.

iina par nedenV noSsf'?'
«bas apliecībuVmm^«19, oktobrī 1922 e -JL ^
k«raaPr. pr.ulXlCdc

ū
DT!Joffe vārda, dzim. 1902 J m

Rīgas apgabali 3. civilnodaļa,
saskaņā ar civ. prot. iik. 1958. p., ar So
pulgo, ka 23. msllfi 1923. «• minētās
nodaļas atklātā tiesas sēdē attaisīs
un ioIssīs 8. martā 1922. 5., Jaun-
piebalgas p3g., mirušā Kahia-Veķu mijas
īpašnieka Jāga Salmiņa testamentu.

Rīgā, 11. maijā ;S23, g, L. >e 1599
Psiekfeēd. v. A. Blumentals.

Sekretāra A. Kalve.

f KJu rOpS Uomisijn Wcž ļI m tās Pieteku upēm I
paziņo visiem uzņēmējiem, kam malka pludināma pa gSm upēm, ka
viņiem ta jāpieteic pludināšanas kom sijā, Rīgā, Kaļķu ielā NQ 1, dz. 11, vai Vents-
pilī, Katrīnas ielā Nq 17, līdz 18. maijam 1923. g, un jāiemaksā uz pludināšanas
komisijas priekšsēdētāja Jeannot Sebbas kga vārdu — Ventspili, a conto 10 rbļ.

par ikkatru kubikasi (7X7'X7) pludināšanas izdevumu segšanai.
Pie izlozēšanas, kas notiks Ventspilī 23. maijā š. g. pielaid s tikai tos, kas

būs savas lietas ar komisiju nokārtojuši.

i Rīgā, 11. majiā 1923. g. Valde. J|

f Rakstāmmašīna J
= ar iatwju burtiem. .

Nepārsniegta Izturība un darba spSJS,

Galvenais priekšstivis g. ĻļPPE^TS, "^ĻļļP'grjg!"

Dzelzsceļu wirswaSde «. i»»i»iSm. »di
= rakstiska koetau to ildtotam =

1) uz 20000 mt. t. angļu akmeņogļu piegādāšanu cif Rīga, lokomotivu ap-
kurināšanai, pie kam no šī daudzuma 'īdz 5000 mt. t. var tikt nosūtītas cii Lie-
pājā. Ogles jāpiegādā līdz 1. oktobrim 1923. g., līdzīgās partijās.

DfdlOffaflIflf liivlff' 1) no Soutb Vorkshire oglēm 4D00 mt. t. seko-
rllllSUt<UIiM PllIU. šās mfrkas: Watb, Cariton, Elstcar. g)noDur-

hamas markam, South Hetton Lambton 8000 mt. t. 3) no Northumberlandes
rajona Davlson, Covpen, Bothal 8000 mt. t

Dze'zsceļu vjrsvalde patur sev tiesību pirkt bez aagšā minrtām markam ari
citas, ja tādas izrādīsies par izdevīgām iesniegtos piedavājurr.o?, ka ari izmainīt
kopējo un atsevišķo grupu daudzumu; tomēr iepirkt ir paredzēts ne mazāk par
10000 tonnām. Ogles piegādājamas saskaņā ar dzelzsceļu virsvaldes technis-
kiem noteikumiem. Konkurences dalībniekieai jāi» maksā 500.000 rbļ. drošības
naudas, Tuvākas ziņas izsniedz istabā 125.


	Valdības Vēstnesis no. 101 15.05.1923��$桭瑸쎘㥏��䬀
	Article
	HM tMlnml no povBHi
	Utildnias fsstfižu pozbjoiiioiL
	Article
	Article
	Article
	Article
	ļ*nja un citas valstis.�湜田ㄠ
	Ārzemes,�㙡〰㘱〰
	Rīga.����䔇
	letvijas delegācijas atgriešanas�⁉‱
	Māksla����ć
	UrāmlecSBa en mpnlecnss.�䔇䂹㼞Ȁ
	Risas osti Ienākuši kusi����㐳
	Telegramas.
	Literatūra�㘷〰㜲〰
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Section
	Article
	Article

	Advertisements
	Adv. 1 Page 4
	Adv. 2 Page 4
	Adv. 3 Page 4


