
Instrukcija par_ kuģu tuvinu izmērīšanu,
kuri mazāki par 20 bruto reģistru
tonnām.

Rīkojams par zirgu cn transporta līdzekļu
reģistrēšanu.

Rīkojums par tarifa pazemināšanu III starp-
tautiskās zemkopības un rūpniecības
izstādes eksponātiem.

tci« rffiijsffll m pspfies.
Apstiprina

Rīgā, 1923 g 28. maijā.
Finansu ministrs

A. Bnševics

Instrukcija

par kuģu tuvinu Izmērīšanu, kuri mazāk!
par 20 brūte reģistra tonnām.

1. Kvģi, kuru izmērīšana neietilpst
1923. g. 12, marta likumā par kaģa
izmērišaBU. izmērāmi pēc tuvinās for-
mulas, atkarībā no kuģa gājuma, pla-
tam un dziļuma.
' 2. Bruto tilpībs reģ. tonnās notei-
teicama pēc formulas Vbr = 0,7.
LB.H. : 100, kara ,L" ir kuģa garums
pār kuģa klāju, skaitot no priekšvadņa
pakaļējās malas līdz stūres vārpstas
centram, „B" — platums pār klāju kuģa
garaiņa vidū, »H"_ — kuģa iekšējais
dzijums garuma vidā, skaitot no diben-
brangu augšējās malas līdz klāja se-
gumam. Visas izmēras formulā ņemamas
pēdās un pēdu desmitdaļās.

3. Neto tilpība ņemama 25/o no
bruto tilpibas.

4. Izmērīšanu izdara ostas valde uz
kuģa īpašnieka pieprasījums.

5. Par izmērīšanu kuģim izdod se
višķu izmēfīšanas apliecību ar ostas
priekšnieka ub izmērītajā parakstu. Ap.
liecība bez bruto un neto tilpības reģ.
tonnās jābūt: 1) kuģa vārdam, 2) kuģa
šķirai, 3) kuģa īpašnieka vārdam un
adresei, 4) kuģa pierakstīšanas vietai,
S) kuģa garumam, platumam nn dzi-
jimam, kā p. 2 minēts un 6) bruto nn

?eto tilpibai.
Rīgā, 1923. g. 28. maijā.
Departamenta direktors A. Lonfeldi.

Kuģniecības nodaļas vadītājs
K. Liepisš.

Kuģu būves inspektors,
vecākais inženiers V. šmulderi.

Ar ministru kabineta
piekrišanu apstiprinu
1923. gada 6. jūnijā.

Satiksmes ministrs
J.Paulaks.

Rīkojums Nr. 134
Mr tarifa pazemināšanu III. starptau-
l&fe zemkopības un rūpniecības

Izstādes eksponātiem.
Lieku priekšā visām Latvijas dzelzs-

j*l« stacijām, sākot no š. g. 22. jūnija
li *. g. i. septembrim pieņemt parva-

°a *anai līdz Rīgas precu-, Pasažieru-,
^asta

un
Krūzesmuižas stacijām

"i; starptautiskās zemkopības un rūpnie-
ks izstādes eksponātus (izstādāmo

n\~
B-Pretmetu) sūtījumus, kā pa-

""^
ta arī pasažiera ātrumā, aprēķinot

P" šiem sūtījumiem 75% no pastāvoša
Pļcu tarifa veduma maksas.T«».i i. . . . ~ »*

_

i»« H aeKH P"eksa Rīgas precu-, ra-
«neju . {^ra3ta un krūzesmuižas staci-
gj P'enemt un nosūtīt atpakaļ minētas
ļ^aes nepārdotos eksponātus līdz viņu
{Lg}!?n» «sūtāmām stacijām, pieraē-
Up rlatPakaj3ūtamiem eksponātiem

"ak miuēto pazemināto tarifa.
Eksponātu sūtījumiem tiešās ārzemju

m
^»mēs minētā pazeminātā veduma
.piemērojama Ūkai pa Latvijas
^ceļu daļa.

Izstādītājiem, kuri vēlās savus ekspo-
nātus pārvadāt par pazeminātu tarifu
sūtījumi jāadresē _ az III. starptautiskās
zemkopības nn rapaiecības izstādes ko-
mitejas vardu un eksponātus nosūtot pie
preču zīmes jāpieliek minētās komitejas
izdota apliecība pēc klātpielikta paraaga.

Izsūtāmā stacija šādu apliecību pievieno
pārvadāšanas dokumentiem, kurus gala
stacija iesūta finansu direkcijai pie izdoto
preču norēķina.

Par tiešas ārzemju satiksmes eksponātu
sūtījumiem, ja tie adresēti uz izstādes
komitejas vārdu, minētās apliecības var
iesniegt ari gala stacijā.

Izstādītājiem, kuri vēlās savus nepār-
dotos eksponātus atpakaļsūtīt uz izsū-
tāmo staciju par pazeminātu maksu,
eksponātus atpakaļsntot pie preču zīmes
jāpieliek iepriekšējā preču zīme, pie
kuras eksponātu sūtījums pienācis Rīgā,
kā ari no minētās komitejas, pēc klāt-
pielikta parauga, izdota apliecība, kura
vietējas satiksmes sūtījumiem līdz ar
iepriekšējo preču zīmi jāpievieno pārva-
dāšanas dokumentiem nn jāiesūta finansu
direkcijai pie izdoto preču norēķina;
ārzemju satiksmes sūtījumiem šī aplie-
cība un minētā preču zīme jāpieliek pie
izsūtīto preču norēķina.

Atpakaļsūtamo eksponātu daudzums
nedrīkst pārsniegt iepriekšējā preču zīmē
azrādīio eksponātu daudzumu.

Pārvadājot ekspozatus, papildu mak-
sājumi ņemami pastāvošos tarifos pare-
dzētos pilnos apmēros.

p'rapgs eksponātu
pārvadāšanai uz izstādi.

APLIECĪBA.
III. starptautiskā zemkopības un rūp-

niecības izstādes komiteja ar šo apliecina,
ka

(eksponenta vārds on uzvārds)
piederos _.

(izstādāmo preču vai priekšmetu

noseohuHis t© gabalu vai svara daudzums)

ir pieteikti izstādes komitejai kā III. starp-
tautiskās zemkopības un rūpniecības
izstādes eksponat - un tapec pa
matojoties uz dzelzsceļu virsvaldes š. g.
rīkojumu J* pārvadājams no
stacijas līdz stacijai
par pazeminātu par 25/o no pastāvoša
preču tarifa veduma maksu.

Izstādes komitejas paraksts.
Datums.

Zīmogs.
Ii. Darāties, nepārdoto eks-

ponatn atpakaļsutišanai,

APLIECĪBA.

III. Starptautiskās zemkopības un rūp-
niecības izstādes komiteja ar šo apliecina,
ļja —

(izstādītāja vārds aa uivārds)

piederos - --—;—r-rzn
(preču vai pnekimetu nosau-

kums, to gabalu vai avara daudzums)

Ir nepārdot «I- Starptautiskas
zemkopības un rūpniecības izstādes
eksponat nu tāpēc, pamatojot es
uz dzelzsceļu virsvaldes š, g. rīkojumu
j* no š. g pārvadājam
n0 stacijas Ildz
stacijai par pazeminātu par 2»°/j_P"
stāvošā preču tarifa vedama maksu.

Izstādes komitejas paraksts.
Datums.

Z ī m o g J.

Dzelzsceļu galvenais direktors
K. Bļ od nieks.

Finansu direktors Mazkalniņš.

mmm Iestāžu pazinājusi
Noteikumi

par skolotāju fiziskās audzināšanas
kursiem pie Latvijas fiziskas Izglītības

Institūta.
A.

1. Latvijas fiziskās izglītības institūta
sarīkojamos fiziskās audzināšanas kursos
pielaiž visus Latvijas skolotājus ne vecā-
kus par 40 gadiem, ar apmierinošu vese-
lības stāvokli.

2. Vasaras kursi sadalīti 3 koncentrēs.
Priekš apliecības iegūšanas par kursu
nobeigšanu ikkatram kursantam ir sek-
mīgi jābeidz visi 3 koncentri.

3. Katrs vasaras kurss līdzinās vienam
koncentram. Pielaišana nākošā kon-
centrā var notikt tikai pie attiecīga pār-
baudījuma sekmīgas izturēšanas.

4. Beigušie 3 koncentrus un izturē-
jušie attiecīgus pārbaudījumus iegūst
tiesību pasniegt fizisko audzināšanu
I, pakāpes pamatskolās.

Piezīme. Tiem kursantiem, kuriem
šādas tiesības nav vajadzīgas top
izdotas apliecības par koacentru
apmeklēšanu.

5. Visus kursantus sadala grupās, pie
kam katrā grupā var uzņemt ne vairāk
par 45 cilvēkiem.

B.

l._ Sarīkojamos 1923. g. vasarā fi-
ziskās audzināšanas kursos darbosies
2. koncentri. 1. koncentrā pieņems tos
skolotājus (as), kuri fiziskās audzināšanas
kursos līdz šim nav nodarbojušies;
2. konceatrā pielaidīs tos, kuri apmeklē-
juši 1922. g vasaras fiziskās audziaā-
šanas kursus, pēc attiecīgas repeticijas
1 koncentrā apmērā.

2. Pieteikšanās uz koncentriem (per-
sonīga vai rakstiska) ne vēlāki par
25. jūniju š. g.

3. Skolotājiem (jām), kuri pieteiksies
uz 2. koncentru, 26., 27. un 28. jāsijā
notiks repeticija.

4. Kursu sākums: 1. koncentram
27. jūnija; 2, — 29. jūnijā. Kursu
beigas: š. g. 15. augusta; gala akts
18. augustā.

C.
1. Nedarbošanās ilgums ikdienas

5 stundas (ikkatra stunda ilgst 50 minū-
tes ar 10 minušu starpbrīža) pēc noteikta
stundu plāna.

2. Praktisku un teorētisku stundu ap-
meklēšana visiem kursantiem obligato-
riika.

3. 20°/o stundu izlaišanu uzskatīs ka
kursanta izstāšanos no kursiem, aa kon-
centrs netiks ieskaitīts.

Piezīme. Par stundas izlaišanu uz-
skatīs ari 20 minūtes nosebojumu uz
stuidu.

4. Par kursa mācības līdzekļu bojā-
šanu un nozaudēšanu vainīgais nes ma
terialu atbildību.

Noteikumi par kursu vadīšanu
nn mācībasgaitu,ar'1. Kursus vada atsevišķa persona —

kursu vadītājs, kuri pārzin administratīvo
un saimniecības daļas, un kursu mācības
daļu pānia kursu vadītājs, saziņā ar
pedagoģisko koleģ ju, kura sastāv no
visiem kursa pasniedzējiem (izņemot
asistentus).

2. Nodarbošanās kursos top vesta
pēc izstrādāta no Latvijas fiziskās izglī-
tības institūta padomes un apstip-
rināta no skolas departamenta mācības
plāna.

3 Repeticijas atsevišķos priekšmetos
top izdarītas no katra pasniedzēja atse-
višķi. Izlaidu pārbaudījums sastāv iekš
praktiskās stundas nodošanas. Praktiskās
stundas nodošanu pārbauda komisija,
kara sastāv no kursu vadītāja, diviem
pasniedzējiem un kursu ārsta.

4. Visu kursu apmeklētāju veselības
stāvokli pārbauda kursu ārsts.

Direktora vietas izpildītājs Dr. Dille.
Darbvede (paraksts).

Paziņojums.
Tieslietu ministrija paziņo, ka Mērs*

raga pagastā Talsu apriņķi š. g. 1. jū-
nijā nodibināta patstāvīga dzimtsarakstu
nodaļa, atdalot to no Engures pagasta
dzimtsarakstu nodaļas rajona.

Rīgā, 1923. g. 8. jūnijā.
Vecākā juriskonsulta vietas

izpildītājs Bode.
Nodaļas vadītāja Moisejev.

Skolu valdēm.
Tautskolotāju liecība cenzēšanas ko-

misija noturēs sēdes skolu departamentā
sekešās dienās:
28. jūnijā — Vidzemes — skolotāju lietās.
29. , —Kurzemes— . „
30. „ — Latgales — , »

Apspriedīs dažādus izlabojumus un
pārgrozījumus cenza pakāpēs un nokal-
poto gadu skaitā. No apriņķiem, resp.
pilsētām, kur vairāk nenoskaidrotu lietu,
vēlama inspektora, resp. skolu valdes
locekļa klātbūtne.
1923. g. 9. jūnijā. Ws p. 2368.

Skola departamenta direktora palīgs
P. Zālīts.

Pamatskolu nodaļa? piekšnieks
K. Melnalksnis.

Izglītības ministrijas rokdarbu darb-
nīcas Dīga vasaras kursi skolotajiem
sāksies šādās dienās: 1) mācibr-s lī-
dzekļu gatavošana fizikā — 4 jūlijā;
2) mācības līdzekļu gatavošana mate-
mātikā — 25. jui'jā; 3) dzimtenes mā-
cība (Rīgas apriņķa skolotājiem) —
26. jūnijā; 4) grāmatu siešana —
2 jūlijā; 5) papes darbi — 25. Jūnijā;
6) pinumu darbi — 28 jūnija; 7) gald-
niecība 2. jūlijā; un 8) veidošana —
6. augusta.

Pieteikties var arī iepriekš un tikai
personīgi, iemaksājot avansu. Vieta
skaits pprobežets.

Rokdarbu darbnīcu pārzinis
V. Miezīts.

Daib/edis J. Kalniņš.

Iecelšanas.
Ar zemkopības ministra rīkojuma laikā no 1923. g.

1. meija līda 1. jūnijam zerrju departamenta
mērniecības daļā ieskaitīti:

1) zīmētājs aa briva līguma Berķis Jēkabs
no 5. maija,

2) mērnieks-praktikants uz brīva līguma B u 11 ņ i
Jēkabs no 5. maija,

3) mērnieks- praktikants uz brīva liguma Minies
V'adt's avs no 2. meija,

4) mērntcks-praktiican'su brīva līguma Apsīts
Jūlijs no 7. maija.

5) I. Šķiras zīmētijs ui brīva liguma S a k e n -
i elds Arturs nr 5. maija.

6) mērnieks-traktikants uz biīva līguma Roieg-
t a 1s Jānis no 23. maija,

7) līmētājs uz briva liguma Sirmu kslls
Voldemārs no 23. maija,

8) mērnieks praktikants ui briva līguma Rci-
tēts Jānis no II. maija.

9) »īraētā;s oz briva liguma Gruzis Ervins
no 23 maija.

10) mēmleks-praktikants uz briva līgums S vī-
kals Jul js no 17. māja,

11) sētnieks-;raktikan's uz briva līguma Bergs
Jānis no 23. roa ji,

12) mērnleks-prekt kan's uz brīva rīgurra Sā-
tiņi Jānis no 25. maija

13> vecākais mērnieks ārštata Preisereinds-
D r o ž i ņ i n s Kcnstsntns no 25. maija.

Atlaisti: t) trmētājs uz brīva liguma B a i I e
Elmārs no 1. maija uz paša lūgcm\

2) zīmētšjs uz brīva figuma Maziņi Valentīna
no 14. maija oz paša lūguma,

3) I. šķiras mērnieks Ja ko b i Jevgeņijs no
17. maiji az paša lūguma.

Mērniecības daļas vadītājs Z. Krūmiņš.
Darbveža vietā R. Ķēķis.

Mai pa ,VbWHm» Vēstnatl' tīkot no 1. {sarvttr.
Saņssnot ekspsdtelja:

j jKo*si ,» ? I rata 50 aazrt.

p!s*Stot siSJS «n pa patin:

m i oēoeai . 1 lai* 80 tsat
Z atsevišķa samani: asBcant
* «icfpedīctji. - . f .
gļ, Itkalp2"t«*eP*m .? 7 «

Latvijas valdības
iznāk katru dienu, izņemot
? iiiiii iiiiiiiii im

Redakcija:
R3gā,piliJfc2. TelM*»
Rasas stsadas ao 12—12

Sludinājumu maksa:
I) Bass) itadlnijami līdz 30 vien-

?JaPzia rindiņām 3 laL 00 sanL
pa* kalni tālāku rindiņu . . — . 12 .

D) crttai iattidem un amata per-
ooiaa pai katra vienslejign

rindiņa. — . 16 »
e) privattam par katra vienslejīgu

Un*»» - . 20 ."*a ?

oficiāls laikraksts
svētdienas un svētku dienas

Kantoris un ekspedīcija:
Rīgā, pl!l Ns 1. Tel.J6 9-»7
Atvērts bo pulksten 9—S



Valsts zemes fondā Ieskaitīto nekustamo īpašumu saraksts Nr. 8*)

(7. turpinājums.)

m Zemes grā- . ... „ Atsavināto nekustamo
" matu nodaju ^MNekustamo īpašuma Ipašunm Wjnšo ipašnleka

g nosaukumi un pagasta, nosaukuma. uzvārds, vārda un tēva
™ reģistru J*fft vārda.

Jaunjelgavas
apriņķis:

687. 6 Mēmeles pag. VecMēmele Harens, Pauls, Eižena d.
688. 8 . Grisgales muiža Budbergs, Leo.
689. 7 , Liel-Mēmele Oiten-Saken, Meta Pau

lina, Heinrieta-Marija,
Artura m. m,

690. 22 , Liel-Susēja Hans, Francis, Franča d.
691. 16 . Jauna muiža Grintals, Kārlis Kārļa d.
692. 4 . Ozolmuiža Šlipenbachs, Arturs.
693. 114 a Vecmuiža Zakašinskis, Jānis, Jāņa d.

Stankovič, Klāra un
Anna - Elizabete, An-

dreja m., dz. Darziņ.
694. 23 Sēlpils pag. Vec- un Jaui-Sēlpils Zelmers, Roberts, Ādolfa

dēls.
695. 18 . Vigante Bērs, Heinrichs, Jūlija d.
696. 34 . Seipils mācīt muiža
697. 3306 iVetcaiue Nš 11 un 12 Vecain, Madaļa,Pētera m
698. 1152 . Piekalni Bērs, Heinrichs Jūlija d.
699. 1152 . Suseinieki . . , ,
700. 4248 , Zemes gab. no Bērziņ . . .

kroga
701. 4225 . Zemes gab. ao Beņķale- » » » »

jas mājam
702. 4226 „ Zemes gab. ao Robež- , ».,..>

kroga
703. 1160 „ Upmaļi » » ,
704. 1164 , Krustceļi . , ,
705. 1162 . Pļavenieki . , „
706. 24 Vārenbrokas p. Varenbroka Bērs, Heisricha d.
707. 93 . Jaunā muiža . , .
708. 2 . Ževalde Majevskis, Eduards, Ze

nona d.
709. 53 . Zemes gab. Tlcaa Majevskis, Eduards, Ze-

nona d.
710. 25 Zasas pag. Zasa Greigs, Aleksejs, Vasilija

dēls.
711. 52 , Zasu ķesterats Greigs, Aleksejs, Vasilija

dēls.
712. 9 Erberģes pag. Erberģe. Hans, Francis Ādams

Viļums Franča d.
713. 15 Neretas pag. Neretas, Liel Zalvas un Šuvalovs, Aleksandrs Pau-

Daudzevas muižas. la dēls.
714. 17 . Pilkalne. Rechenbergs Lintens, Jo-

hans Ernests.
715. 49 , Neretas mācit. muiža.
716. 26 Sērenes pag. Alstiķe. Nolken, Ingeborg Rei-

mēra d.
717. 11 Kurmenes pag. Kurmene-Mūra muiža. Komarovskis, Pēteris.
718. 1 Salas pag. Danefelde. Bērs, Georgs Heinricha

dēls.
719. 859 . Kipu krogs. Bērs, Georgs Heisricha

dēls.
720. 29 > Līkumi. Rampe, Pēteris un Jūlijs,

Indriķa d, un Rumpe,
Magdalina Andreja m.

721. 13 Lindes pag. Linde-Birzgale. Hāis, Pauls Kārlis Jttr
gēns Ādolfa d.

722. 45 Lindes mācīt, muiža.
723. 14 Dignājas pag. Menke, Treilons, Kārlis Ernesta

dēls.
724. 37 , Dignājas mācit. muiža.
725. 21 Sunākstes pag. Maz-Sunakste. Lidinghauzens, Arturs

Voifs.
726. 21 . Sunākstes macit. muiža.
727. 29 KroņaSusejasp. Cīruļi. Bruuovskis, Georgs-Mi-

ķeļa d.
728. 3 Eķengrāves p. Eķengrāve. Lintens, Johais Alek-

sandra d.
729. 132 Jēkabmiesta JanopoJe. Naruševič, Vladislavs

pils. robeža. Ferdinanda d.
730. 1 Jēkabmiesta Pļava piederoša pie Ja- Naruševič, Vladislavs

pils. robeža. nopoles. Ferdinanda d.
731. 14 Jēkabmiesta Pļava piederoša pie Ja* Naruševič, Vladislavs

pils. robeža. nopoles. Ferdinanda d.
732. 24 Jēkabmiesta Pļava piederoša pie Ja- Naruševič, Vladislavs

pils. robeža. nopoles. Ferdinanda d.
733. 55 Jākabmiesta Pļava piederoša pie Ja- Naruševič, Vladislavs

pils. robeža. nopoles. Ferdinanda d.
734. 64 Jēkabmiesta Pļava piederoša pie Ja- Naruševič, Vladislavs

pils. robeža. nopoles. Ferdinanda d.
735. 73 Jēkabmiesta Pļava piederoša pie Ja- Naruševič, Vladislavs

pils. robeža. nopoles. Ferdinanda d.

736. 83 Jēkabmiesta Folvarks pie Janopoles. Naruševič, Vladislavs
pils robeža. Ferdinanda d.

737. 95 Jēkabmiesta Pļava piederoša pie Ja- Naruševič, Vladislavs
pils. robeža. nopoles. Ferdinanda d.

738. 118 Jēkabmiesta Pļava piederoša pie Ja- Naruševič, Vladislavs
pils. robeža. nopoles. Ferdinanda d.

739. 127 Jēkabmiesta Pļava piederoša pie Ja- Naruševič, Vladislavs
pils. robeža. nopoles. Ferdinanda d.

740. 126 Jēkabmiesta Pļava piederoša pie Ja- Naruševič, Vladislavs
pils. robeža. nopoles. Ferdinanda d.

741. 121 Jēkabmiesta Pļava piederoša pie Ja- Naruševič, Vladislavs
pils. robeža. nopoles. Ferdinanda d.

742. 10 Jēkabmiesta AntOBišķi. Grosets, Teodors Teodora
pils. robeža. dēls.

743. 18 Jēkabmiesta Sorokāre. Grosets, Teodors Teodora
pils. robeža. dēls.

*) Skaties .Valdības Vēstneša* t g. 91., 101., 104., 106., 110., 117. un 120. numuros.

jļ Zemes grā- m Nekuatano īpašuma Atsavināto kj^,^
Jļ

matu nodaju v «~ īpašumu bijušo ipaZ^
S:« nosaukumi un pagasta. nosaukums. uzvār da, vārda un -
* reģistru MNl vārda.

Jaunjelgavas
apriņķis:

744. 32 Biržu pag. Biržu mac. muiža.

745. 38 Vāles pag. Vāles māc. muiža.
746. 46 Liel-Zalves p. Liel-Zalves mac. muiža.
747. 35 Saukas pag. Saukas māc. muiža. Osterchofs, Oskar* p^

richa d. Fnd *
748. 30 Seces pag. Seces māc. muiža.

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

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

Jaunas valstis.
Somija.

Attiecības ar Krieviju.
Helziņforsa, 9. jūnijā. (Radio)

Krievijas militārā atašē pailgs Lillemaegi,
kara tūlītējo aizsaukšanu pieprasījusi So-
mijas ārlietu ministrija tādēļ, ka tas
iejaukts spiegu organizācijas darbība,
vakar atstājis Helziņforsu. LTA.

Ārzemes.
Sabiedrotie.

Berlinē, 9. jūnijā. Vācu prese
ziņo, ka starp Briseli—Londonu un Bri-
seli—Romu jau sākušas sarunas par
sabiedroto izturēšanos pret Vācijas priekš-
likumiem. Tieša domu apmaiņa starp
Franciju un Angliju, vai Francija un Itā-
liju, cik vērojams, vēl nenotiekot. _ Acu-
mirkli politisko interešu degpunkta esot
jautājums, vai visas sabiedroto valdības
varēs vienoties par kopēju atbildi Vāci-
jai, — par sabiedroto vienotās
frontes atjaunošanu. Sevišķi
enerģiski par to uzstājoties beļģu valdība.
Ta nepiekrītot franču domam, ka Fran-
cija un Beļģija varot atsevišķi oficiāli
paziņot Vācijai savu prasību, lai Berlīnes
valdība izbeidz pasivo pretošanos. Šāds
paziņojums, kā Briselē vakar pusoficiali
paskaidrots, neesot gaidāms. LTA.

Anglijas nodomi
Londonā, 9. jūnijā. (Reiters.) _ Mi-

nistru prezidents B a 1 d v i n s kāda runa
Oksfordā izteicies, ka Anglija cieši ap-
ņēmusies, caur tagadējo valdību vai kādu
citu — vienalga, panākt patiesa miera
atjaunošanu izmocītajā Eiropa. „Pec
manas pārliecības rietumu civilizācijas
pastāvēšana atkarājas no Eiropas stabi-
litātes un no ta, vai nācijas būs nodroši-
nātas pret tādiem politiskiem eksperi-
mentiem, kādus mēs redzējām Krievijā.
Neviena cita valsts pasaulē nevar darīt
uz pārējām tik lielu iespaidu, kā Anglija.
Mūsu priekšrocībasir stabilitāte un
atturēšanās no nepārdomātiem eksperi-
mentiem. Tādēļ Anglija darīs visu
iespējamo, lai palīdzētu Eiropai". LTA.

Itālija un reparacijas.
Berlinē, 8. jūnijā. Pēc ziņām no

Romas arī Itāļu valdība līdzšim atturas
no komentāriem par jauno Vācijas notu.
Tomēr, cik vērojams, Itālija grib panākt
visu sabiedroto kopīgu atbildi Vācijai.
Laikrakstu atsauksmes ļoti nevienādas.
.Giornale di Roma", piemēram, uzstājas
pret ierosinājumu, dibināt starptautisku
šķīrējtiesu, kas piesavinātos reparaciju
komisijas pilnvaras, un nožēlo, ka Vācija
vēl neatsakās no pasivās pretošanās
Rūras okupācijai. Pēc laikraksta domām
šāda atteikšanas būtu devusi arī Francijai
iespēju pieņemt vācu memorandu par
izejas punktu turpmākām sarunām.
.Messagero" izceļ grūtības, pret kādām
būšotjāatduras starptautiskai šķīrējtiesai,
un nak pie slēdziena, ka valstskanclers
Kuro esot vēl tālu no saprašanās ar
vismērenāko no sabiedroto valdībām
Turpretī .Paese" aizstāv uzskatu, ka
Vācija nevarot atteikties no pasivās
pretošanās, jo ta esot vienīgais ierocis,
ar kuru Vācija tagadējos apstākļos vēl
varot aizstāvēt savu nacionālo cieņu.

LTA.
Reparaciju Jautājums un Amerika.
LoHdonā,_ 8. jūnijā. No Vašiņto-

nas ziņo, ka vācu memorands reparaciju
jautājumā iesniegts ari amerikāņu valdī-
bai. Oficiālas aprindās tomēr paskaidro,
ka Savienotās valstis šinī lietā nekādus
aktivus soļus nespers. LTA.

Vācija.
B e r 1 i n ē, 8. jūnija. Rekhstaga iiri.

diska komisija ar visām pret aba labā
spārna partiju balsīm nolēmusi izsindi-
nāt 11. augustu, Vācijas republik āniskā»
satversmes pieņemšanas dienu,par uacio-
naliem svētkiem. jj!^

Komunisti Vācijā.
Berlinē, 9. jūnijā. (Volfs.) Berlīnes

kriminālpolicija izdarīja kratīšasas kora».
sistu laikraksta ,Rote Fahae" redakcija»
telpas. Kratīšanu ierosinājis viriproks-
rors sakarā ar kādu rakstu, kurā „Rote
Fahne" atklāji kūdīja pret valdību. Laik-
raksta atbildīgais redaktors Geučs sacie-
tināts. LTA.

Sniegputenis Vācijā.

Berlinē, 8. jūnijā. Vācijā pēdējas
dienas iestājies ārkārtīgi auksts laiks .
Daudz apgabalos temperatūra tikai ne-
daudz graduvirs salas punkta. Eisle-
benes rajona, Saksijā, vakar pat bijis
stundām ilgs sniegputenis, kas nodarījis
lauksaimniekiem smagas zaudējumus.

LTA.
Dānija un Krievija.

Kopenhāgenā, 9. jūnijā. (D. P.
B.) Tirdzniecības līgums ar padomju
Krieviju vakar ratificēts abos Dānijas
parlamenta namos: folketiugā ar 105
balsīm pret 21 un landstisgā ar 53 pret
10. Čemberleas KJens .kurš vadījis dāņu
misiju sarunās par līguma noslēgšanu,
izbraucis uz Maskavu apmainīt ratifikā-
cijas dokumentus noteiktā laikā. LTA

Japāna un Krievija.
Tokija, 8. jūnijā. (Reiters) Pēc

laikraksta ziņām padomju Krievijas piln-
varotais pārstāvis Joffe pieņēmis ja-

pāņu valdības noteikumus, ar kariemt»
saistīja savu piekrišanu tālākām sarunām
par japāņu-krievu konferenci. LTA.

Rīga.
Rīgas apriņķa kerā cietušo pensu*

komisijas
sēde notiks š. g. 28. jūnijā pulksten 9 m

rīta Rīgā, Ērgļu ielā te 3 sarkana krasu

slimnīcas telpas.
Rīgas Ielu dzelzsceļu valde

paziņo, ka sakarā ar lielāku sile*» re-

monti pie nacionālā teātra otrdiej,

12. jūnijā visi vagoni no U ļ> *? ?
un 6. linijas iegriezīsies riņķa IW£
tikai no kreisās puses, pie katn6. i«g
vagoni brauks tikai līdz agraķaffl & «J
jas gala punktam Daugavmala(W»«
Misijas vagoni šinī <««* J?ļS
pa riņķa Ūniju, bet brauks tikai

vecam dzelzs tiltam.

Māksla. . , *
Nacionālā teātra aktieri ip

^
B. Rūmniek, L. Spllberg, Eī""iarikoi
mans, T. Podnieks i. Ļh jaBiji
,Dziesmu dienas'_ 16.J«? ' ^.
teātra izrādes nacionāla teanv'«

^
kušiem lauciniekiem d<*"JTuVak*«
ros apmeklēt teātra izrāde^

^zinas turpmāk.

TMZBledUfl OB «•*
Bj3M osi?. 1m***'

Karniels, latviešuburenieks,Wno Kolkas raga ar W*^* tou. *»ita *

Neubad, latviešu tvaikonis,, 95J*
Pernigeles ar gabala precēm.

9- i*"»!* . «fc u* K"*'
Gaida, latviešu tvaikonis, *» B

^no Ventspils' tf^a Sļ »*
Uranus, vicu ^korUs,

^'p
'ece*

no Hambargas ar gabain p



*tfl^ -V-dib- Vēstneša- 66. numurā
i^fj mu, izdarīt reģ strēto zirgu un transporta uEx^?&PJ£"££k*r_P*ka vajadzībām 8. panta pamata,
ft to Riga* kara apriņķi zirgu, ratu, pa jugtt, velosipā" StoLhS «

a,itl
*!?,,"; g> 1S" J"J»dz 15. jūlijam.

^
uzrādi, « kuru nogādājami »i»-ati&^.^^

apskati izdam laikl
« **»*.

<~ ļj jjj —-—??—?—————?

__„ _. a___a_B~i»I -j <XJ «3
^

.; R eģistrācijas iestādes|| fs Kādā vietā jānogādā grgi untransporta
«o iģ.ā līdzekļi Kad izdarīs apskati
Ž g

, Ļ poiidjas iecirknis ;;;;.. }
I Rīgā, Ganibu dambī (pilsēta, zirgu tirgus) 15^

*''

J ļ " I ! I i " ? • . 15.VI.? K ' I " " - - - - 16.VI.
i ļ ' I ' - - . . 16.VI.
Uf " I I " » . .. 18.VI.
f Mangai» P aSasts ' ! J "

. " " ' " " !« m
ļ 7. policijas iecirknis

ļ
rj starp Tambom „

»
„ Rjazan ".^ ļ J-VJ-

i 6 „? » " ļ i n 19.VI.
I ļ ' " } - » - 20. un 21.VI.
- ?" ' ' I t vt " ," , " . .... 25.VI.
ļ. 10. - ...... i ii Nometņu laukumā (pie 2. pilsētas slimnīcas) 26.VI
l£ ļ - - . 2. „ . 27. un 28.VI.
I 13. » ? . i 111 B ^ ,2. 28VISokas pagasts. . H iv Slokas pagastā, Kaugarciemā !* ... " .. īsivi"

Slokas policijas iecirknis . . ... II iv , » ļ?Vl
h Kemeru miesta policijas iecirknis .

^
II iv , ļr y,

I Asaru Valtermuižas pasta nodaļa . . II IV , * . ' . '. '
. '. '. 16 VI

l Salas pagasts . . II IV Salas pagattā, pie Fišmeister mājām . '. '. '. 16.VI.
ļ Buldura poltcij-s nodaļa II V Bulduros, tirgus laukumā . . . 18 VIi Mell*žu policijas nodaļa 14 V , , ... 18 Vi "
ļj, Dubultu policijas iecirknis . ... II V , , 18 vi'
i Edisburgas Majoru pasta nodaļa . . II V , , \ \ ]g'yj
ii Piņķu pagasts II V . , " '. ' . '

. '[ ' . [ [ i8 un 19. VI.
ļ Kaļķaina pagasts II VI Katlakalna pagastā, pie pagasta mājas . . . 25 VI.
j, Bleriņu pagasts ........ II VI „ . „ „ u ... 26.VI.
!i Doles pagasts II VI . , 27. un 28. VI.
li Olaines pagasts . II VI „ „ .. , .... 28.V1.
| Salaspils pagasts II VII Ulbrokas-Stopiņu pagasta mājā 29.VI,

11, Dreiliņu pagasts II VII , . , 29. un 30. VI.
2, Ulbrokas-Stopiņu pagasts II VII , . ,..,... 30.VI.
i Rembates pagasts II VIII Ogres miestā 2. un 3.VII.
I, Ikšķiles pagasts ii Vili , „ 3. kh 4.VII.
5, ogres miests II VIII 4.VII.
i, Lielvārdes pagasts II IX Pie Jumpravas pagasta mājas 6 VII.
L Jumpravas pagast II IX „ » .„ „ 7.VII.
!. LSdmanes pagasts, II IX , „ .„ „ 9.VII.
J, Krapes pagasts II IX „ . „ 9.VII.
ii, Skrīveru pagasts II IX , „ „ „ 10 VII.
i pču pagasts III X Pie Nītaures pagasta mijas 15.VI.
i Nitasres pagasts III X , , , 16.VI.
ii Mores pagasts III X „ » , , 18.VI,
i Jaunpils pagasts III XI Pie Mālpils pagasta mājas 20. un 21.VI.
i Mālpils pagasts III XI „» , , . 25. un 26.VI.
i Rikteres pagasts III XI , , . 26.VI.
i Kastrases pagasts. .. . .... III XI , , , 27.VI.
* Siataža pagasts III XI » . . . 28.VI.

:ft Lielais pagasts III XII Malienes miestā 30.VI. un2.VII.
* Plāteres pagasts III XII , , 2.VIL
I Aderkašu pagasts. « III XII , , 3.VII.
% Lauberes Ozolu pagasts .III XII „ , - - 4.VII.

[f; Menģeles pagasts III XII . 5.VII.
f«. Ķeipenes pagasts .III XII . 6.VII.

»• Kokneses psgasts III XIII Kokneses pagastā, pie pagasta mājas. . . . 9. un 10.VII.
J Aizkraukles pagasts III XIII . . . . ..... 11 VII.
J Stukmaņu pagasts III XIII . . » ..... 12.VII.
* Bebru pagasts III XIII , , . . » ' • • 13 ."? 14YIt
* ttiknasa poi. iec iii xiu . . . - -;? „:;

J Viskaļu pagasts III XIII . -, » „"- ,»••* !i*1C „,1 Ropažu pagasts . . . IV XIV Ropažu pagastā, pie Ropažu stacijas. . . . 15. un 16VI.
«. Idažu pagasts. ..!'..... IV XIV , . . _. . ...... J6. un 18.VI.
* Knmuldaa pagasts IV XV Pie Sējas pagasta mājas 20.VI.

Sejas pagasts IV XV 21.VI.
* Pabažu pagasts IV XV . . . 25.V.

f S^kalM pagasts IV XV . . 25V.
"' Biriņa pagasts IV XV » » » 2o.vi.
} Skultes plgasts ' ! IV XVI Skultes pagastā, pie Skultes baznīcas . . . 28 un 29.VI.
* Lēdurgas pagasts '

.
'. '. ! ... IV XVII Pie Lēdurgas pagasta mājas 2.vil.

7, Saida» Pagasts IV XVII . . . • • ļļ\\
' S"^ Pagasts IV XVII . . - _ - JJ '
1 Ņsrmiša pagasts IV XVIII Pie Siguldas pagasta mājas 5.Vil.
' J*"IP« Pagasts IV XVIII . . * {"
' g^ Pagasts IV XVIII . - • • •

f™vn' p^™ Prasts
IV XVIII . . . - ' ?? J-V

H
U
" 9-"

"Paltmaies pagasts IV XVIII . - » ........ *vu.

iezīme . Visi Rīga. pilsētā reģistrēti automobiļi un motocikleti nogādājami š. g. 2. un 3. jūlijā pirmā apskates
punkta Ganību dambi.

im,»m« nor/ādāšanas laiku un kārtību apskates punktos izsludina
Sīkākas noteikumus par z rga un tranipotta līdzekļu a°S™? J*,*" nriek srakgtiemp .-?.r£a5cri riTTi^rs!»- &^s^^- -?

»ga, 1923. g. 8. jūnijā. . . priekšnieka pailgs, pulkvedis-leitnants Muižu li.Rjgas «ara apr ^ v
^M% darbvedi8ļ kara lerēdnis K r i e v i n i

*° ^sea ©stās izgājuši ku#.

^
8. junljg.

tlJS kiJH»!
ešnbareniek8 . 65 reģ. ton.'bratto,

aļj,
^

,rbii'em tukšs.

^tt
U

fuS^' ^- t0n' brUtt°' "
\J^i ienieks - 7a reģ - tcn- bratt °*"

N^adUuk jā
ureniek8- ra tež'- bmtl0, "*

In«r. dāņa tvaikonis, 67,11 reģ. ton. brntto, ta

Atidcm ar vecam dielaīn.

Oaribaldi. krieva tvaikonis, 1515.30 reģ. ton. brutto,

uz Kara lasčiem ar rudziem .,.„„,
Absalom, dāņu tvaikonis. 2144 reģ. tcn.bn.tto. «u

Roaeni ar kokiem.
9. jūnijā.

Neubsd, larvieJa rva.konls. 95 reģ. ton. bnrtto.«

Ainažiem ai gabalu precēm.

Teodor, latviešu tvaikonis, 84 reģ. ton. bnttc, n

Roņu salu tuklā.

UepMUas ost» ien«kuSl kudL
8. jūnijā.

Baltannic, angļu tvaikonis, 1147 reģ ton, brutto,
no Dancigas ar jauktu lādiņu.

Ilga, latviešu tvaikonis, 211 reģ. ton. brutto, no
Ventspils ar jauktu lādiņu

Pernigel, latviešu tvaikonis, 168 reģ. ton. brutto,
no Ventspils ar jauktu lādiņu.

Pdonia, dāņu tvaikonis 7500 reģ. ton. brntto, no
Dancigas ar jauktu lādiņu.

Rhone, dāņu tvaikonis, 1063 reģ. ton. brutto, no
Kopenhāgenas ai jaukta lādiņa.

Kursi.
Rīgas biržā, 1923. gada 11. jūniji.

100 Latvija» rbĻ
Amerikas dolārs
Angļu mārciņa
100 Francijas iranki ....
100 Beļģijas Iranki ....
100 Šveices iranki ....
100 Zviedrijas kronas . . .
100 Norvēģijas kronas . . .
100 Dānijas kronas ....
100 Holandes guldeņi . . .
10000 Vācijas markas . . .
100 Somijas markas ....
100 Igaunijas markas . . .
100 liti
10000 Polijas markas . . .
100 Čechoslovaku kronas . .
100 Itālijas liras
Padomes rbļ
10 krievu zelta rbļ. ....
Zelts (Londonā) par 1 onsi tīra

zelta
Krievijas sudraba {** —

;
5°/o neatkar, aizņem
20 zelta fr. 6°/o Rīg. hlp. biedi.

ķīlu zīmes
50 zelta fr. 6°/o Rīgas pils. ki.

biedr. ķīlu zīmes ....
100 zelta fr. 6°/o Rīgas pils. kr.

biedr. ķīlu zīmes ....
6°/o Zemes bankas ķīlu zīmes

MO
5,11 - 5,16

23 55-23.79
3205 — 33 30
27,90 — 29,05
91,78 - 92,71

134,46 — 137 20
83,80 — 88 05
9085-94,75

200 16 - 10218
0,50 — 0,75

13,50 —14,50
1.47 — 1,53

50,00 — 52,—
1,10

1535-1610
23.45 - 24,55

25,50--

0' JparliH.
2.-- 2,10

98,00— —
Rīgas biržas komitejas kotadjas komisijas

priekšsēdētājs A. Kacens.
Zvēr. biržas maklers Th. S u m m e r s.

Holiepājas ostas isgāguši kuģi
8. jūnijā

Manchurian, angļu tvaikonis, 2831 reģ. ton.
brutto, uz Rēveli ar jauktu tranzītu.

Baltannic, angļu tvaikonis, 1147 reģ. ton. brutto,
uz Londonu ar jauktu lādiņa.

?en&$3fi@ osti ienākuši kuģi
7. jūnijā.

Eddi, vācu tvaikonis, 1121,39 teģ. ton. brutto, ne
Stetines cr 1 tvaika katlu.

Pernigel, latvieiu tvaikonis, 168,84 reģ. ton. braite
no Rgas ar gabalu precēm.

Ilga, latviešu tvaikonis, 229,43 reģ. ton. brntto, no
Rīgas ar gabalu precēm.

8. jūnijā.
Tekla, dāņutvaikonis, 1469,05 reģ. ton. brutto,

no Liepājas ar kckiem.
Gaida, latviešu tvaikonis, 331 reģ. ton. brutto, no

Liepājas ar gabalu precēm.
Oudrun, dāņu tvaikonis 1905,90 reģ. ton. brutto,

no Iminghama ar balasta.

No Ventspils osfcis Szgēiušl ku$L
7. jūnijā.

Eddi, vācu tvaikonis, 1121,39 reģ. ton. brutto, u
Kctku ar balastu.

Pernigel, latviešu tvaikonis, 168,84 reģ. tos, brutto,
uz Liepāja ar gabala precēm.

Ilga, latviešu tvaikonis, 229,43 reģ. ton. brutto,
uz Liepāja ai gabala precēm.

8. jūniji.
Gaida, latviešu tvaikonis, 331 reģ. ton. brntto, uz

Rīgu ar gabalu precēm.

Nedējas ziņojums
par saslimšanas gadījumiem

ar Uplgām slimībām Rīgā,
ko reģistrējusi no 1923. g. 1. līds
7. jūnijam Rīgas pilsētas statistiskā
valde pēc ārstu paziņojumiem:

liiiSlimībai soitikini sj«
w

*"*
Tvphas abdom.....Vēdera Hra , . . —
Tvphus exanth .... Izsitama tUa . . 2
Febrls reearrena . . . Atgulās drudzi» . —
Febris interm Purva dradiis . . —
Vniiola et vaiiotoia . . Bakas —
McrbHll Maaalaa .... —
Searlatuu Šarlaka 9
Tussis convultiva . . Garais klepu . . —
Diphthetitta .....Dttterita .... 2
LntlueniacumPnearaoaialnlluenca .... —
Cholera aaiatica . . . Āzijas koliem . . —
Dvsenterifl Asina sērga . . —
ParotJtts epidemica . . Olmja aatūkuna

(Mauca) ... 2
Valvo-Vaginitls gononhoica —
Erysipelas Roze —
Meningitia cerebroapinfilJa epidemica . . —
Trachoma —
Lepra Spitālība .... —
Anthiu - —

Telegramas.
(Latvijas telegrāfa aģentniaa ārzemju teiegramu.)

Sofijā, 9. jūnijā. (Reiters). Bul-
gārija noticis apvērsums.
Līdzšinējā valdība gāsta un visi ministri
ar premjeru Stambulinski priekšgalā
apcietināti. Sacelšanos vadījusi re-
zerves virsnieku organi-
zācija. Nodibinājusēs jauna val-
dība, kurā piedalās visas līdzšinējās opo-
zīcijas partijas, izņemot komunistus.
Tiklab galvaspilsēta, ka citur Bulgārijā
patlaban viss mierīgi.

Redaktora: M. Arona

šim numuram 6 lapas pus©*.



HiSl fliiiUllf.
Kafa tiesa,

pamatodamās uz savu rīcības sēdea
lēmumu un kara tiesu llk. 951. un
953. p. p., meklē Daugavpils apr. ko-
mendanturas kareivi Miķeli Fadeļa alias
Fabiana d. Raudi, apvainotu par nozie-
gumu, kāds paredzēts kara sodu lik.
161». p

Raude, 28 g. vecs, piederīgs pie Rē-
zeknes apr., Makašānu pag., latvietis,
katoļticīgs, pēc nodarbošanos akraeņ-
kalējs.

Personām, kurām zināma viņa uzturē-
šanās vieta, nekavējoties ziņot kara
tiesai vai tuvākai policijai, kurai to
apcietināt un ieskaitīt 5. iec. kafa iz-
meklēšanas tiesneša rīcība, paziņojot
pēdējam.

Rīgā, 8. jūnijā 1923. g.
Ka^a tiesas priekšsēdētājs,

pulkv.-leitn. Fr. B i i k e n s t e i n s.
Sekretārs, kara ier. A. R u m p e.

Rīgas 6. iec. miertiesnesis
dara žinamu, ka Jāņa Juliusa d.
Kressra meklēšana, saskaņā ar slu-
dinājumu 1921. g. .Valdības Vēstnesī*
>6 251, izbeidzama min. Kregera atra-
šanas deļ.

Rīgā, 6. jūnijā 1923. g. >6 607
Miertiesnesis ļF. Kalniņš.

Mas apr. 4. iec niiertiesDHis
dara zināmu, ka Staņislavs Melrans,
apv. uz soda lik. 581. p, 1. d., par
kura uzmeklēšanu publicēts .Valdības
Vēstnesi* 1922. g. 10. nov. Ns 254, ir
atrasta un ta meklēšana tāpēc iz-
beidzama.

Valkas apriņķa IV. iec.
miertiesnesis (paraksts).

Lietavas pagasta tiesa, Bauskas apr,
pamatojoties uz sava 17. maija 1923. g.
lēmuma un uz pag. tiesu likuma II. daj.
no 220.—226. p. »., uzaicina 18. febr.
1919 g. mirušā ša pagasta Andrupa

māju īpašnieka Jēkaba Nikolaja Andrupa
mantiniekus, paradu devējus un ņēmējus
pieteikties pie šis pagasta tiesas sešu
mēneša laikā, skaitot no šī sludi-
nājuma iespiešanas trešo reizi .Val-
dības Vēstnesī*, un uzdot savas tiesības
un prasības.

Pēc termiņa notecēšanas nepieteikušies
mantinieki un parāda devēji vairs netiks
ievēroti.

Iecavā, 17. maijā 1923. g.
Priekšsēdētāja v. (paraksts).

3 Darbvedis J. Robeža

Duntes pagasta tiesa,
Valmieras apriņķī, pamatojoties uz savu
30. maija 1923 g. lēmumu, uzaicina
mir. Dzegus mājas īpašnieka Jāņa
V i k m a n a mantiniekus pietieikt savas
mantošanas tiesības uz nelaiķa atstāta
mantību pie šīs tiesas sešu mēnešu
laika, skaitot no tas dienas, kad šis
sludinājums iesp'esfs trešo reizi Vaid
Vēstīt. Vēlāki pieteiktas prasības un
tiesības tiks atstatas bez ievērības.

Duntā, 1. jūnijā 1923. g. J* 77.
Priekšsēdētājs J. Li lien tais.

3 Darbvedis A Kurzemnieks.

Kafa tiesa,
pamatodamās az savu rīcības sēdes lē-
mumu izbeidz Vasilija Osipa dēla
Krupcnko meklēšanu. (1923- g. .Vaid.
Vēsta.* >fe 63).

Rīgā, 8. jūnijā 1923. g.
Kafa tiesas priekšsēdētājs,

pnlkvedis-leita. Fr. Birkensteins.
Sekretārs, kāta ier. A. Rnmpe.

^šļgas apgabali, 3. civilnodaļa,
Mi&sui ar civ. prec. lik. 1958. p. ns So
ijasiņo, ka 19. Junijfl (923. {*. sainēts»
ssaaļaa atklātā tiesas sēdē attaisīs
an ijclaMa 1923. g., 15. martā Liezeres
pag., mir. .Gruslenu* mājas īpašnieces
Lizes Jāņa m. Apln, dzim. Birnbaum,
testamentu.

Rfgā, 8 jūnijā 1923. g. L. *& 2050
Priekšsēdētaja v. A. Veldners.

Sekretāra A. Kalve.

Jrtisas apgabali 3. civilnodaļa,
saskaņā ar ef> . pwc. tik. 1958, p: a*
fo pa«riņo, ka 19. Jūnijā 192S. g„ aiaētat
njdājas atklāta tiesas sedl notesī*
29. maijā 1922. g., Rīgā mtuSžs He-
lenes (Lienes) Miķeļa m. Pilag notarielo
testamentu.

§Bga, 5. jūnijā 1923. g. L J* 2365
Priekšsēdētāja v A. Veidners.

Sekretārs A. Kalve.

Jelgavas apgabaltiesa,
es civ. ifec, kārt. 1987., 2011., 2014. »r
2879. p. p. pssn*ta, ssšfctea visas, karš
būta bz 12. augusta 1920. g., «Sraža
Kristapa Karaša atstāto rssnroīunia
k&6*a iiesīiiSs, ki muita., hgi,\āiitai
ļj^i&cmisariem, kreditoriem ua t. t.,
ffefer*» savas tiesības 2ai tiesai
#«fa mest5 s teika, sk&ltsi m atadi.
sajuma ie8pf*58.a3s āscKas .VaMibse
Vēstnesi".

Te*«»ē|i rse??S*r«&ias Heaibas Ieskati*
»&j apēfcs sfffsrfgf«8«j£5.

Jelgavā, 7. jtf lija 1923. g. L fe 1202 '23

Priekšsēdētāja v. A, Lauke.
Sekretāra A. Veldenbergs

Jelgavas apgabaltiesa,
« civ. ties. kārt. 1967., 2011., 2014. un
2079. p. p. pamata, uzaicina visus, kam
būtu uz 9. jūnijā 1916. gadā, mirušā
Kārļa Augusta Fridricha d. Haacka
atstato mantojumu kādas tiesības,
kā mantiniekiem, legatattem, fidei-
komisariem, kreditoriem un t. t., pie-
teikt savas tiesības šai tiesai sešu
mēnešu laikā, skaitot no sludinājuma
iespiešanas dienas .Valdības Vēstnesi*.

Termiņā nepieteiktas tiesības ieskatīs
par spēku zaudējušam.

Jelgavā, 7. jūnijā 1923. g. L.M 1098/23
Priekšsēdētāja v. A. Lauke.

Sekretāra A. Veldenbergs.

Jelgavas apgabaltiesa,
az dv. ties. kāri 1967., 2011., 2014. un
2079. p. p. pamata uzaicina visas, kam
būtu uz 6. decembrī 1907. g., mirušā
Mzepa īgna a d ROrana atstāto man-
tojumu kādas tiesības, ka mantiniekiem,
legatariem, lideikomisariem, kreditoriem
tu t. Ļ pieteikt savas tiesības šai
tJesfii sešu mēnešu laikā,
?kaitot ao sludinājuma iespiešanas
dienas .Valdības Vēstnesi'.

Termiņā nepieteiktas tiesības Ieskatīt
par spēka zaudējušām.

Jelgavā, 7. jūnijā 1923 g. L.**952:23
Priekšsēdei b. A. Lauke.

Sekretārs A. Veldenbergs.

Jelgavas apgabatiesa,
pamatojoties uz civ. proc. lik. 1958. p.
paziņo, ka šis tiesas sēdē Ša gada
5. jūlijā nohsis 4. aprīli 1923. g. mir
Ksavera Skudres testamentu.

Jelgavā, 5. ju Ijā 1923. g. LJ*1293/23.
Priekšsēdētaja v. A. Lauke.

Sekretārs A. Veldenbergs.

figas apgalsattlnis 2. Itc flssi irīstan
Kārlis K r e b s paziņo, ka 20. jūnija
1923. 8, pulksten 10 diena, Rīga,
lielā Nevas ielā J* 7, dz. 2, A. Mecnls
un A Dzenis lietas pārdos otrā
ūtrupē Pētera Si'.lgala kustamo mantu,
sastāvošu no dzīvokļa iekārtas, šuj-
mašīnas, cinkota 'draša striķa, jauna
rudeņa mēteļa un t. t, novērtētu par

106,840 rbļ _ , _ ,
Izzināt sarakstīs, novērtējumu, ka ari ap-

skatīt pārdodamo mastu varēs pārdoša-
nas dienā uz vietas

Rīgā, 8 jūnijā 1923. g.
Tiesu pristavs Krebs.

Rīgas kara apr. priekšnieks izsladina

pat BCiSgrigs nozaudēto kara HaosiM»-

apliecību jsra Mi 3301, 18. maija 1922.
^Izdotu no 8. Daugavpils k«n. pa»»

kom-ra, uz pulkveža Kārļa Jāņa deis

Berķa vārda. __—

Rīgas kara apriņķa priekšnieka l«-

<ladina par nederīgu nozaudēto atva-

ļinājuma apliecina* zem M Wļ
22. jūlijā 1921. g., Izdotu no »g«

kaa apriņķa pr-ka uz Teodora Jura tt.

Cužo vārda. „——

Koka pag. valde izsludina pir n£
de.īgu nozaudētu Latvijas Pa^ 'znd<

T
no h pag. valdes 11. »«**«**
zem td 126, uz Jāņa Jaņa.d. L *^,
vārda. — -

lieso nedaiļi departamenta
iaindu maksājuma piedzinējs paziņo,
-* 16 JunlJS 1923. g., pulkst. 2 diena,

Rīgā, Skolas ielā Ns 13 dz. 12, pārdos
vairāksolilana Resnlkovlč kst-
stamo mantu, novērtētu par 33,000 r.
un sestāvosu no dzīvokļa iekārtas,
dēļ viņa 1921. g. proc. peļņas nodokļa
segšanas.

Rīgā, 9. jūnijā1923.gPiedzinējsJ.Vaivads.

KONKURSS
Finansu ministrija

Izdos

mazāksolīšanā
1923. 9. 19. Junlli. pulksten 12 dienā,

ItriMa lontnibilai tatk
BzstadRsm

priekā finansu ministrijas telpu
centrālās apkurināšanas.

Pkdāvājucr.i slēgtās aploksnēs un
nomaksāti ar attiecīgu zīmognodokli
iesniedzami līdz 19. Jūnijam 1923. s.
pulksten 12 dienā, i nsnsu ministra
kanclejā, Nikolaja Ielā Jfe 2a, saimnie-
cības un ēku pārzinim K- Kļaviņām.

Tuvākus paskaidrojumus nn darbu
aprakstu izsnegs turpat katru dienu no
pulksten 9—.12 d

Jātnieku pulks
Daugavpili, Viļņas ielā Ns 93, 20 Junlli
1923. g., pulksten 10 dienā, pārdos

vairāksolīšanā
5 kumeļus,

3 mēnešus vecus.
Pie solīšanas tiks pielaisti zemkopji,

kuri uzrādīs attiecīgas apliecības par
zirga vajadzību. 2_

Dzelzsceļu virsvalde
izdos 1923. g. 13. Jūnijā, pulksten 11
dienā, istabā J* 302, Jauktos

TORGOS,
ar pēctorglem 21. JunlJS

preīo \i- it go pāikiaiias
bita

Valkas,Valmieras.Vecgulbenes,
Jelgavas un šķirotavas stacijās.

Torga dalībniekiem jāiemaksā Ls 100,
drošības naudas.

Tuvākas ziņas dzelzsceļu virsvaldē,
istabā Ns 321a, nn pie minēto staciju
priekšniekiem 2

Šoseju un zemes ceļu valde

pārdos altā laiiHoā
pret tuiiteju samaksu Smoļeaskas ielā
>e 14 (ie-eja no Elija ielas):

š. g. 18. jūnijā, pulksten 10,
ap 60000 kvadr. pēdas ozola 0,8 mm

finiera,
ā. g. 19. jūnijā, pulksten 10,

1487 ruļļus jumta papes,
36 pudu vecas tvaika katla caurules,
2 dzelzs vinčas.

Minētie priekšmeti apskatāmi katru
darbdienu no pulksten 10—14, Smoļen-
skas ielā Nš 14 un Oogoļa ielā Ns 3,
istabā 403.

KalDCiema pagasta tai.
Jelgavas apriņķī, Izdos

milMmū
19. Jūnija 1923. g., pulksten 3h pēc
pusdienas,

vietējā pagasta nespējnieku
patversmes un pagasta nama

nopostīto eku

atlaonošanas od izlabošanas Mi.
Drošības nauda ieguldama lG°/o no

nosolītas sumas.
Tuvākas ziņas un nosacījumos var

saņemt _ un ieskatīties pagasta valdes
kanclejā, katru dienu no pulksten 9—3.

Kalnciemā, 5. jūnijā 1923. g. Nš 1287
Valdes priekšnieks (paraksts).

_1 Darbvedis V. Cālers.

Daugavpils pilsētas vai.
notiks ceturtdien. 12. jūlija 1923. g.,

pulksten 12-os dienā,

galīga bes pārsoBIšanas

vairāksolīšana,
kā mutiska, talāri caur aizklātu kuvēru
padošanu, kura tiks Iznomāts uz vienu
gadu, skaitot no 1. augusta 1923, g.,

tirāns nodoklis,
piedzenamais uz pilsētas tirgus lauku-
miem no iebraukušiem pilsētā tirgotā-
jiem ar pārtikai vielām un citām precēm
deļ pārdošanas.

Vairāksolīšana iesāksies no sumas
Ls 50,000.

Personām,_ kuras vēlās piedalīties
vairāksolīšana, jāiemaksā 500 Ls zaloga,
papildinot tos vairāksolīšanas beigās līdz
2,000 Ls.

Kondīcijas var apskatīt pilsētas valdē.
Daugavpilī, 8. juniiā 1923. g.

Pilsētas valde.

Ipriļfta uIh 1.iuieft Risi,
25. JunlJS 1923. g, pulksten 10 dienā,
noliktavā, Aleksandra ielā N* 153 (bij.
Etnas labr),

Dārdos vaiisolišiā
vecas dzelzis un daiSdu nederīgu
Inventāru. Priekšmeti apskatāmi nolik-
tavā no pulksten 16—18. 2

lltii Sjglillll.
Rigas kara apriņķa priekiaieks izsludina

?M nederīga nozaudēto karaklausības
spUecībusem }* 4234, 7. jūnijā 192L g.,
izd. no Daugavpils kara apr. priekšn.,
uz A'ona Girža d Moretna vārda.

Latvijas universitātes leģitimācijas
kartiņa 3583, uz kustina Berbovlca v.,
pazaudēta un as So tiek izsludināta parnedericu.

Ljlui iii ministra Un
pptiia un.
1923. gada 8. ņ*rZL„a».-

iznāknsi un dabūjama valsts ņpogga.
olll, 1. istabā, kar m v em gl l«kw

ar pispīBaii»m,e- .. ļBSgS.
——*? Bnrtnica «««»«? .-"

bes piesūtīisnaj Ls- O-"?
ar piesūtīšana . . u-*™

S a t » r »i t4U ta»
55) Pārgrozījums likuma pa

nobalsošanu un likumu lerosin

56) Likums P"'?-9-^
1
!^*

likuma kārt.bā valdības

12. janvan «fJJ/ft»"»*atcelšanu pie 47. pania '. umieoi,
par pilsētu ienākumiem, tzdev

budžetiem un Pārs^ 'f™ na-Utni th
57) Pārgrozījumi un papildina)"

kūmā par čeku iese^f
58) Pārgrozījums 918. g- iekš?fa5

pagaidu noteikumos P«

ap sardzības organizēšanu.

59) Likums par nekustamas ,
^' piespiedu atsavināšanu^ v

sabiedriskām vajadzībani ^^60) Likums P"1 .'«^!,Vsp tieki«ņ-.
čības līdzekļiem arpns aP „

61) Pārgrozījums Vidzemee0*
1860. g. 13. n ovembia un

1817. g- 25. augusta'i s g.

62) Izglītības minist^as
dzekju biroja statūti.

Kulte m. A. ilr. 26039,
izdota no Rīgas muitas vsldes 9. jūniji
1922. g. btājism Veideman, P"
tonažas un bāku nodokja 30101 rbĻ
85 kap. nomaksu par tvaikoni .Septnņa
ir nozaudēta un tādēļ tiek izsludināts
par nederīgu. * '?-

Rīgas kokvilnas vērptuves od lenta aiitirc
saidrl nLentaM

ar šo paziņo, ka uz ārk&tējās .vispārējai-
sapulces 4. aprija 1923. g., lēmuma

pamata,

tiek iiilas li slsi w
Pītās saidiis Biiit
izmaksājot pret katru nodoto obligāciju,
resp pagaidu zīmi 250 Latv. rbļ.

Izmaksa sākās no 15. Jūnija1923.gfirmas ,V. Eickert. Rijs & Co kantori,
HFgS. lielā Zirgu lelS N°. 25, darbs
stundas no pulksten 10 bds 2

Direkcija.

Ugas kBkfilnas vērmnvei dd lenii anftom
ulUHIia99L#nie izmaksāsdividendipar1922.g
sākot ar piektdienu, 15. JunlJS 1923 j
firmas ,V. Eickert, R js & Co.* kantori,
liel» Zirgu Ielā % 25, pie kam jāuz-
rada oriģināls, resp. pagaidu akcija»
atzīmei Dlrakdla.

Risas mednieku biedrība(bij. Ķeizariskā medības kustoņu oavlurošanas un pareizu medību VleSSav'
uzaicina biedrus ierasties uz

Pilno biedru sapulcikus & srsv^
Dienas kārtība:

li Sapulces amata personu vēlēšana
2. Biedrības nosaukuma grozīšana, litu»statūtu pieņemšana un reģistrēšana.
3. Tekos*s darīšanas.
4. Vēlēšanas. Valda

Pd pagasta mm
; V-'mleras apr. vajadzi glT— mocīta =-

vecmāte.
Kandidātes tiek uzalrinsi.. ,

Ķiibižu pjgasta nam^i Tunjj S^»pulksten 10 no rīta, p|e p"g 1,W2J- «•
mes uz nolīgšanu līdzncmn? 1, Pado"
tus. Alga pēc vterSaSā. °kameB"
dzīvojeļa ^apk^ināsa^apģa^^V» purvzemes, kartupeļudēsSsakņu dārzs. uc *us«m

^
Ķirbižos, 5. jūnijā 1923.g.

^Pagasta valdes priekšsēd. E.Lain,in»
Pirt^sjpa^'f-

tai*ii h oi Mi Baraties ttappaipils rajons
(Daugavpili, cietoksni) , bijuša patversmes namā, rajona telpās, 20. Jūniji I. 9puikste^i^diena-,maZ aiksolīšanā, SSSS
un maizes ceptuves Iekārtošanu Jātnieku pulka rajona, eka M° 114.

Rakstiski piedāvājumi slēgtās aploksnēs, kā ari lūgumi, piedalīties mutiskā
mazāksolīšanā, ar attiecīgu zīmogs odokli apmaksāti, iesniedzami rajonam līdz
pulksten 12 torga dienā.

Pie piedalīšanās mazāksolīšenā jāiemaksā drošības nauda 15°/o apmērā
no apstiprinātu darba maksas aprēķinu samas.

Darba maksas aprēķinus un noteikumus var apskatīt darba dienās no
pulksten 9—15, rajona techniskā dajā. Torgi galīgi. 1

JMJlests valsta tipogrāfijā.

Izglītības mlnlslrijūs rohtlarbu darbnīcas
izdos mazāksolīšanā

ēku remonta darbus.
Piesolījumi ar uzrakstu: .uz remonta darbu konkursu' nododami slēgtās

aploksnes, nomaksāti ar 80 santīmu zīmognodokli un tuvākas ziņas dabūjamas
Romanova ielā N° 55, līdz 25. Jūnijam 1923. g., pulksten 12. Darbus izdos
tikai pec budžeta apstiprināšanas Saeima. 2

Finansu ministrijas Linu nodaļa

pārdos atklātos torsos
volroksolišono

Centrālās linu noliktavās Pletenburga ielā Ne 9, piektdien,
15. lunlja 1923. fg., pulksten 12 dienā,

ap. 135 pūttu gpfJcgužu nn saslapinātu lina.

Dzelzsceļa trinilfe :»*£ konkurences
2. lulIJS 1923. S.i «z rēķinmašinām 5 gab., 2 gab. sistēmas .Thales* raod. ,A*,

1 gab. sistēmas .Thales" mcd. ,B\ 1 gab. sistēmas .Trinks* mazo un
1 . , .Triumiator".

4. lulljfl 1923 8. uz petroleju 58 tortas dzelzsceļu techniskiem noteikumiem.
Piedāvājumi jāiesniedz līdz palksten 12. Tuvākas ziņas par konkurences

noteikumiem, material em un iemaksājamām drošības naudām, izsniedz dzelzsceļu
virsvalde, istaba 122a. no pulksten 12—14. 3

Ludzas ?§rsmežnieclba
pārdos torsos

10. Julfļi 1923. gpulksten 12 dienā, Ludzas virsmežnie-
cības kanclejā, Ludzā,

apses klučus,
atrodošos Marienpoles mežu novadā, pavisam 391 gab.,
apmēram 2142,42 kub. pēd., takses vērtība kopā Ls 350,89.

Torgi notiks mutiski nn rakstiski, pie kam torgos tiks pielaisti un piedā-
vājami atzīti no personām, kurss iemaksas torga komisijai 10°/o no piedāvātās
sumas. 1

Tuvākas ziņas izsniedz virsmežniecības kanclejā, Ludzā, Vakzales ielā J*36.
2. jūnijā 1923. g. i® 720 Ludzas virsmežniecība.



-^^apgabaltiesa,
-« uz savu š. g. 7decem.

kātodamas zļnafflu vispar jbai > kā

ļo^'V pirkšanas-pārdošanas li-
miti» P%0ofbļ., pirkšmas sumas

P-\n ob 1870 g. 30. aprīlī zem

'"& Tukuma apr., Vecmoku pa-
liUi ««linu' tnSJSm zem hipotēkas

l"''^ at zīts P*samaksātu un
*'-T Amālijai Postniek, dota

'' prasīt ša parāda dzēšanu zemes-

feā28.maijāl923.g. L.NŠ289/22.
m priekšsēdētā ja v. A. Lauke.

c.w^«A. Veldenbergs.

' '"^'̂ ^^^^^mm mmmm* vmhhm* -

Liepājas apgabaltiesa,
12. aprīlī 1923. g. uz 3ēkaba Kru-kovska lūgumu uz 18. marta 1920 slikumu un civ. pr. lik. 2081.—2086 onolēma: ' *'

1) parādu pēc sekošām obligācijām,
nostiprinātam uz Jēkabam Ādama dēlaKrukovsklm piederošas nekustamas man-
S* £ <!^S -,-riķu Pg" «Kruke-
Krukovskij* mājas zem kreposta Mi 3863un proti:

„,*) P" 400 rbļ., 2) par 200 rbļ. un
3) par 1000 rbļ uz 1) Kuldīgas lauk-
saimniecības un sadraudz. biedrības
kraj-aizdevu kases, 2) tās pašas un
3) Kārla Viimaņa vārda nostiprinātas
1) 7 februāri 1903, g., 2) 28. martā
1908. g. un 3) 22. febr. 1911. g
— atzīt par pilnīgi samaksātu .līdz arvisām procentēm;

2) atvēlēt lūdzējam pieprasīt zemei
grāmatu nodaļā minētā parāda izdzēšanu
iz zemes grāmatām;

3) iemaksāto naudu glabāt tiesas de-
pozītā līdz kreditora Ierašanai, kutam
tad naudu izmaksāt

Liepājā, 23. maijā 1923. g. 1*903-1/21
Priekšsēdētāja b. V. Bīnenštams.

Sekretārs A. Ķasperovičs.

Liepājas apgabaltiesa,
saskaņā ar savu lēmumu 19. aprīlī
1923. g. pamatojoties uz civ. proc. lik.
2087.—91. p. p. uzaicina sekošo obli-
gāciju nezināmos turētājus: 1) par 3500 r
atlikuma sumā 1200 r., uz graia Ludviga
.Medema vārda, nostiprināta 8. maijā
1862. g.; 2) par 400 r. uz Jozefa Ābrama
d. Levcnberga v., nostiprināta 19. aug.
1909 g. un 3) par 600 r. uz Dpmana
Mozes d Blumental v., nostiprināta
13. novembrī 1912. g., līdz ar iepriekš
minētām uz Mirļamai Ābrama m. Blu-
mental, dzim. Hiršson un Zeldai Mozes
m. Blamental piederoša nekustama īpa-
šuma Kuldīgā, zem krep. 1* 320; 4)
par 3000 r. uz Alfonsa Teodora d.
Gebela v., nostiprināta 28. jūnijā 1894. g.
un 5) par 10000 i. — atlikuma suma
9000 r. — uz Mētās Hermaņa m. Kelpin
v., nostiprinātas līdz ar iepriekšējo uz
snvio Karja d. Bredrictism un Bertai
Henriettes un Zolijas Breddch piederošo
Kuldīgas apr., Kurmāles muižu, zem
krep. Nš 238, 6) par 7500 r. uz Jozefa
Jozefa d. Rekļa v., un nostipr. 2). janv.
1913. g. uz Jānim Jansonam piederoša
nekustama īpašuma Kuldīgas pilsētā
zem krep. Nš 274 un 7) par i 000 r uz
Marijas Rekl, deim. Ba'uer v. un nostip-
rināta 29. janvāri 1913. g. uz Jānim
Jansonam piederoša nekustama īpašuma
Kuldīgas pilsētā zem krep. Nš 505 —
sešu mēnešu laikā skaitot no šī sludi-
nājuma iespiešanas dienas, ierasties tiesā
līdzņemot minētās obligācijas.

Pie kam tiek aizrādīts ka pēc minēta
termiņa notecēšanas, ka arī obligācijas
turētajā neierašanas gadījumā, visas
minētās obligācijas tiks atzītas par zu-
dušam un _ iznīcinātam uu lūdzējam at-
vēlēts iegūt izrakstus no zemesgrāmatām,
kuriem piešķirt oriģinālu spēku un
nozīmi.

Liepājā, 28. maijā 1923. g. Nš 526-1/23
Prlekšsēd. b. V. Blenčus"taras.

Sekretārs A. Ķasperovičs.

Kuldīgas apr., Kurmāles png.tifisa,
pamatodamies uz savu lēmumu 1923. g.
22 marta un uz pag. tiesu ust. 2. d.,
276. un 277. p.p, uzaicina vias per-
sonas, kuram Putu kādas likumīgas ie-
runas pret

^
to, ka Kurmāles pagnsta

Sade majas _ īpašnieks Gustavs Ššde pie-
ņem īsta bērnu vietā l) Vilhelmu Līzes
d. Matis, dzim. 26. aprīlī 1917. g. un
2) Mariju Alvīni Līzes m. Šulc, dzira.
27. janvārī 1919.g. — pieteikties pie
šīs tiesas 6 mēnešu laikā, skaitot no šā
sludinājumu iespiešanas trešo reizi
.Valdības Vēstnesi".

Pēc minētā termiņa notecēSanas ne-
kādas ierunas netiks ievērotas. Nš 11

Kurmāles pag. namā, 10. apr 1923. g.
Priekšsēdētājs (paraksts).

1 Darbvedis Galickis.

Jelgavas apgabaltiesa,
«matodamas uz savu 1923. g. 23. apr.
SŠmumu, dara zināmu vispārībai

ii parādi pēc šādam uz Bauskas ne-
iisiania īpašuma zem hipot. Nš 122,
toroborētām obligācijām: 1) par 3000 r.,
Iidolj uz Halma Hofšovjca, bet 1912. g.
!, maijā cedēta uz Amt-Bauskas krāj-
tizd kases vārdu korobor. 1899. gada
». jūlijā zem Nš 69, 2) par 4000 rbj.,
Idola uz pēdēji minētas kases vārda,
tooboi. 1908, g. 8. okt. zem 138,
- atzīti par samaksātiem un lūdzējam,
Urellm Herclkovičam, dota tiesība
prasīt ša parāda dzēšanu zemes grā-

"jeigavi, 28. maijā 1923.g. L N4450/23
Priekšsēdētāja v. A. Lauke.
Sekretārs A. Veldenbergs.

Jelgavas apgabaltiesa,
praatodamās uz savu ša gada 17. maija
nolēmumu, dara zināmu vispāribaj, ka
parādi pēc šādam uz Bausnas nekust.
īpašuma zem hipotēkas N? 5le korobo-
lēlām un ai Amt-Bauskas krāj-aizdevu
kuea vaida, izdotam obligācijām:
1) pat 2000 r„ korobor. 1908. gadā

!8. septembrī *zem Ni 133, 2) par
1500 rbļ., korob. 1911. g. 19. janvārī
«m J* 8, — atzīti par samaksātiem
«i lūdzējai Martai Grīslis, dota tiesība
prasīt šo paradu dzēšanu zemes grā-
matās,
Jelgavā, 30. maijā 1923. g. LNsS15/23

Priekšsēdētāja v. A- Lauke.
Sekretārs A. Veldenbergs.

Liepājas apgabaltiesa,
nskapā ar savu lēmumu 14. maijā
1923. g., uz mirušā Heinricha Adolta
«oim testamenta izpildītāja zv.
ļ«v, Hermaņa Adolphi lūgumu uz
*. proc. lik. 2083. un 2084. p. p.
» 18, marta 1923. g. likuma pamata
«aicina obligāciju turētājus, kuras iz-
«as: 1) par 400 rbļ., 2) pat 600 rbj.,

511 3) pat 3000 rbļ. 1) uz Eduarda
Jļ" RuŠčic un Alvines ton Ruščic, dzim.
«ch bērnu vārda, 2) uz Jakoba Ju-
«1° Franka vārda un 3) uz Zaļomona
«e haar vārda un 1) 1. Iebruarī
'«'«• gadā, 2) 9. martā 1876. gada un«Jo, maijā 1880. g. nostiprinātas uz
™ņ«cham Ādolfam Heinricha d. Grosse
.L , Js nekustamas mantas Liepājā
g krep. » 507, - mēneša laikā,««ot no sludinājuma iespiešanas die-
X, lerMtles ties*. līdzņemot minētās
i £?C'las dēl '^maksāto Ls 69.36, t. i.f«Ma ai procentēm saņemšanas.
mm ?.,ek aiziādlts '*«PE'. teiminfL notecēšanas, arī

iiii!m -turetaJu neierašanās ga-
Di^!'.paraduj atziS Paf samaksātiem,
S °L '"^ēiam tiesību pieprasīt

bl--li .?oSanu iz zemesgtāmatām.UePaja, 28. maijā 1«23. g. M649/2&
Pnekisēd. b. v. Bienenštams.>*^ aekrttsrs A ir.o...A.,u,

_

Latgales apgabaltiesas
C w,apr,ņ*-- mlartlasnes.,
taatn* ,a aUodas Varkļanu miestā,
rc °iYs «5.<:.v. proc. lik. 1401.p.
*« i, „j' 1 d- 1239-P- sa"
W g am 'šmumu, no 15. maija
1917 S'.h-^lcina miI"ša 4.

septembri
4, pLK™a Vladislava (Laduša) Krusta
"«avs r

3 Wavina) > Pēc metrikas Via-
niot ? '.oia d> ''ndnik mantinie-

ka m,--savas raantošanas tiesības
iiatātQ m. . fm'ertiesnesim uz nei.
**>* un I" , Jamu ' sastāvošu no ztmes .
«lOdoinL la"5saimniecības inventāra un

W 8««i N,t1
knes , aPri^i ' Atašienes

mi nēs,, 7koiajevkas mājās, sešu
%i-.' skaitot no ši «ludi-
Vžs!nei. pieJanas dienas Valdības

5:^«s' vai» ' '»?ct«ēsanas , nekādas
l! '^sgrar

Miertiesnesis J. Berķis.

•^j ^aTapflabaltiesa,
«.tadamās uz savu Sa gada 14. maija
Pr «T uzaicina tās personas, kuru

SZ^^intrM bl -®,l u? Hemlettes Osterhof un M«-

tl Lundberg vārda, korob. 1915. g.
f?JiS Jeffl J* 322 uz Jēkabmiesta
^'fipaTuma

zem blp. M 237, _-
8 .... «aī tiesā vēna m e -
mlaikā, skaitot no šī sludi-
'.??». iespiešanas dienas .Valdības

ft- un saņemt, iesniedzot minēto

Sciiu s'ās tiesas depoz. kap.unproc.

S dzēšanai iemaksātos Ls 69.34.
7a minētā termiņa obligāciju neie-

JL vai tlesibas un prasības nepie-
S tiesas to atzīs par samaksātu un
dzĒiam Aleksandram Linde, dos ties.

Jļasit ša parāda dzēšanu zemes gra-

,a
Sivi, 30. maijā 1923. g. L.Nsl338/23

Pr iekšsēdētāja v. A. Lauke.
Sekretārs A. Veldenbergs.

Liepājas apgabala tiesa,
14. maijā š. g. uz promesošo Viken-
tija un Zofijas Tondrik mantas aizgād:
lūgumu, pamatojoties uz 18. marta
1920. g. likuma un civ. proc. lik. 2081.—
2086. p. p. nolēma:

1) parādus pēc sekošas obligācijas,
nostiprinātas uz laulātiem Vikentijam
Franča d. Tondrikam un Zoiijai Rodiona
m. Tondrik, dzim. Petrušina, piederošas
nekustamas mantas Liepājā zem krep.
Ns 3126 un proti:

a) par 1000 r. pēc 23. augustā 1908. g.
zem žurn. Ns 718 un b) par 3000 rbļ.
pēc 4. maija 1911. g. zem žur. N& 499
uz Andreja Osipa d. Dragūna vārda,
nostiprinātam obligācijām, pēdējās ce-
dētas uz uzrādītajā vārda, — atzīt
par pilnīgi samaksātiem līdz ar
visām procentēm;

2) atvēlēt lūdzējam pieprasīt zemes
grāmatu nodaļā minēto parādu izdzēšanu
iz zemes grāmatām;

3) iemaksāto naudu glabāt tiesas de-
pozītā līdz kreditora ierašanai, kuram
tad naudu izmaksāt.

Liepājā, 18. maijā 1923. g. NM55/23.
Priekšsēdētaja b. V. Bienenštams.

Sekretārs A. Ķasperovičs.

Liepājas apgabaltiesa
17. maijā 1923. g. uz Mārtiņa
Pollka lūgumu, uz 18. marta
1920. gada likuma un civ. pr.
lik. 2081.—2086. p. p. nolēma:

1) parādu par 1400 rbļ., pēc obligā-
cijas, izdotas uz bir. Nikolaja fon Nolde
vārda 3100 rbļ. pirmvēttības lielumā,
pārgājušas bar. Kārļa Kārļa dēla ion
Manteuiela īpašuma un 10. janvāri
1883. g. zem 1* 8943 nostiprinātas uz
Mārtiņam Ernsta (Irnesta) d. Polikam
piederošas nekustamas mantas Diž-
Krūtes ( .Oross-Kruthen) .Agef māju,
Liepājas apr. zem lauka nekustamu
mantu zemesgrām. 2.reģ.zem krep. Ns 619
atzīt pat punigi samaksātu līdz at
visām procentēm;

2) atvēlēt lūdzējiem pieprasīt zemes
grāmatu nodaļā minētā parāda izdzē-

šanu iz zemesgrāmatām;
3) iemaksāta naudu glabāt tiesas depo-

zitā līdz kreditora Ierašanai, kuram
tad naudu izmaksāt. .*„**»

Liepājā, 26. maijā 1923. g. N*509/22
Priekšsēdētētāja b. V. B i n e n s t a m s.

Sekretārs A.Ķasperovičs.

Liepājas apgabala tiesa,

17. maijā 1923. g., uz T « r « sa»
Bller lūgumu, uz 18. marta
1920. g. likumu un civ. proc. lik.
2081—2086. p. p. nolēma:

1) parādu par 6000 rbļ. pec obli-
gācijas, izdotas uz Adelaides Teodora m.
Klopman, dzim. Fitlnhof vārda un

12. novembrī 1893. gadā nostiprin. un

Terēzei Franča m. Bīto- dzim.

Dovjat piederošas nekustam as mantas

Kuldīgā zem kreposta Ņs 5b, -

atzīt pat pilnīgi samaksātu Udz v

visām procentēm; ..
2) atvēlēt lūdzējam pieprasīt zemes

grāmatu nodaļā minētā parāda izdzēšanu

Iz zemes grāmatām;
3) iemaksāto naudu glabāt tiesas de-

pozītā līdz kreditora ierašanai, kuram

tad naudu izmaksāt.
Liepājā, 26. maija 1923. g. J*381-l/23

Priekšsēdētaja b. V. Binenžtams.
Sekretārs A. Kasp erovičs.

Liepājas apgabaltiesa,

14 maijā 1923.g. uz Krlšjaņai Strautiņa
Iūk.uz clv. pioc lik. 2081. -2086. p. P-
m 18. marta 1920. g. UtaM Pamata
a0

l)p«ādu par 10000 rbļ., pēc obligā-

cijas izdotas uz Moteļa ^Maksa) M cha-

eia d. Tubina vārda un PW5m

Samuila Jēkaba d. Freidberga īpašuma

un 1902. gadā 12. janvai. zem žu^ņ
?* 40 nostiprināta uz Kriš anim Fi.d.i

cha d. Straitlngam (Strautiņam] pieder.

nekustamas mantas Liepāja zeffl

kreno'ta N4 , — 8telt Par pl l
mg

samaksiro Hdz ar visām P«centem;
8fl

2) atvēlēt lūdzējam p ieprasīt zemes-

grāmatu nodaļā minēta parada izdzē-

šanu iz zemesgrāmatām;
3) iemaksāto naudu glabā tiesas oc-

pozitā līdz kreditora Ierašanai, kutam tad

aaāfā??6.maijā 1923- g Jf**

"fssa^K;:""»^

Latgales apgabaltiesas kriminal-
nodaļa,

saskaņā ar savu 1923. g. 19. maija
iearamu, meklē <&z sodu itk, 652. p
1. d, pamata apsūdzēto, Rēzeknes apr,
Rozenmuižas pag. piederīgo, Vladislavu
ViKentija d. Losanu, 27 g. vecu, vidēja
auguma, plecīgs, apsļu seju, gaišiem
matiem bez ūsām un bārzdas. _

Visām iestādēm un personām, kuiārt
ir sinama minētā Vladislava Vikentija
d. Losana nn viņa mantas atrašanās
vi?;a , jāpaziņo Rēzeknes apriņķa 2. iec.
izmeklēšanas tiesnesim.

Daugavpili, 30. maijā 1923. g.
Prekšsēdētāja b. B. Giruls.

[Sekretārs P. Platausks.

Latgales apgabaltiesas kriminal-
nodala,

saskaņā ar savu 1923. g. 19. maija
lēmumu, meklē uz sod. lik. 51. p,
556. p. pamata apsūdzēto Nikolaju
Maksima d. Ivanovu piederības vieta
nav zināma, apmetam 19 g. vecs, vidēja
auguma, gaišu apaļu seu, melnam
ūsigām un platu nelielu degunu,

Visām iestādēm un personām, kuiārn
ir zināma minētā Nikolaja Maks ma d
Ivanova un viņa mantas atraš. vieta,
jāpaziņo Ludzas apr. 3: iec. izmeklēšanas
tiesnesim.

Daugavpili, 30 maijā 1923. g.
Priešsēdētāja b. B. C i r u 1 s.

Sekretārs P. Platausks

Latgales apgabalties. kriminal
nodaļa,

saskaņā ar sava 1S23. g. 28 maija
lēmumu, meklē uz aod. lik 581. p
3 d. pamata a psūdzēto Rēzeknes pil-

sētas piederīgo, TsrantIJu Artemija d.
Troflmovu, 22 g. vecu, maza auguma,
bez ūsām un bārzdas ar apaļu, sievietei
līdaīgu seju, _ _

Visām iestādēm un personām, kuram ii

zināma min. Terentija Troiima un viņa
mantas atrašanās vieta, jāpaziņo Rē-

zeknes apriņķa 2. iec. izmeklēšana»

tiesnesim. ., „,_
Daujpvpili, 30 maijā 1923. g.

Priekšsēdētaja b. B. C ī t u 1 s.
Sckrr-tvs P. Platausks.

Mpiis apr., I lec. miertiesnesis.
uz civ. proc. lik. 2011.-2014. un 2019.

p. p. pamata paziņo, ķa pec Popes
Krievu' mājās mirušo Uldiika Pētera

d un viņa sievas Annas B i r-
z
'
i ņ i e m ir atklājies mantojums un

uzaicina pērs., kam ir uz šomantojumu.
vai sakarā ar to, tiesības ka mantinie-
kiem, legatariiiem, tideikomisarijiem, kre-

ditoriem u. t. t., pieteikt sl. tiesības
min. miertiesnesim sešu mēnešu laika,

skaitot no šī sludinājuma iespiešanas

dienas .Vaid Vēstn. *
Ja minētās pērs. savas ties. augšminēta

termiņ ā nepieteiks, tiks atzītas, ka Tis
tiesības zaudējušas. ..,..,

Ventspilī, 16. novembri 1922. g.
m:„,ti»...ocio .1 M u n d e ci e m s.

^"^?
jtiici tig«.« -- . ,

Valkas an. Ma Palīgs hmitteni
izsludina par nederīgu, kā nozaudētu

U7v iekšzemes pasi NŠ 6fl6, izdotu

21. jūlijā 1920. g. no Vecgulbenes pag.
valdes uz Lldllaa Jāoa m. Junson v.

Jelgavas apr. pr-ka pal. I. iec.
izsludina par nederīgu, kā pieteiktu

oar nozaudētu Latv, pasi, izd 1920. g
9 jūnijā zem J* 478, no Bukaišu pag.

valde» uz Melān ijas Jāņa m. B.tten
vārda. 2236

Risas prefektam
izsludina par nederīgām sekošas
pases un personas apliecības, kuras
pieteiktas par pazudušam:

Latvijas pases: 1) Ni 162680 no Rigas
ptei. uz Voldemāra Aleksandra d. Veid-
man vārda; 2) J* 127578 no Rīgas prei
uz Marijas Pētera m. Biezais v.; 3)
NS 105029 no ^Rīgas pref. uz Mārtiņa
Mārtiņa d, Oieze v.; 4) Nš 6067 no 7.
pol. iec. uz Gotharda Žaņa d. Heideman
v.; 5) Ns 48657 no 10. pol. iec. uz
Valentina Valentīna d Koršeņevski v.;
6) N° 96611 no 8. pol. Iec. uz Jāņa
Dāvā d. Oossler v.; 7) Ns 183541_ no
Rīgas prel. uz Mārtiņa Kārļa d, Bērziņ
v.; 8l Ns 57555 no 11. pol. iec. uz
Hermines Jāņam. Oriķe v.; 9)N° 119047
no 11. pol. iec. uz Dores Anša m. Ada-
maitis v.; 10) M 62163 no 1. pol. iec
uz Elizabetes Jēkaba m. Rozīt v.: 111

.f* 143734 no Rīgas prel. uz Šeinas
Dāvida m. IHcin v.; 12) Ns 4416 no
5. pol. iec. uz Eduarda Mārča d. Vilip
v.; 13) Ni 141910 no Rīgas pret. uz
Klāras Mārtiņa m. Ābelīt v.; 14) Ns 61004
no 8 pol. iec. uz Jāzepa lija d. Pilat v.;
15) Ns 169968 no Rīgas pref. uz Annas
Oeronima m. Pilat v.; 16) Ns 112140 no
Rīgas prel. uz Ogas Jāņa m. Mukkev.;
17) Ns 203156 no Rīgas prel. uz Osipa
Fdata d. Tolstoi v.; 18) Ht 172187 no
Rīgas pref. uz Borisa Markusa d. Vasser
man v.; 19) Nt 217915 no Rīgas pref
uz Civias Movša m. Vagman v.; 20)
"* 94516 no 4 pol. uz Artura Jāņa d.
Strazdiņ v; 21) Ns 81922 no 10. pol.
iec. uz Vilhelma Jēga d. .Oulbe v.; 22)
N° 71113 no 8. pol. iec. uz Jūlijas Jē-
kaba m. Cipul v.;

Personas apl.: 23) Ns 1029 no Rīgas
pref. uz Valerijas Ādolfa m. Sierer v.;
24) Na 16773 no Rīgas pref. uz Hed-
vigas Jegora m. Kovaļevsklj v.

Pamats: Rigas prefektūras raksti
23., 24. un 15. maijā 1923. g. zem
Ns 3838.

Rigas prefekta pal. v. (paraksts).
Pasu nod. darbv. Leitons.

Rioas nrefekfuras
izsludina par nederīgam sekošas
pases un personas apliecības, ku(as
peteiktas par pazudušām:

Latvijas pases: 1) Ns 219966 no Rīg.
pref. uz Emiljas Jāņa m. Spunde vārda,
2) Na 114497 no 10. pol. iec. uz Annas
Miķeļa m. Janov v.;' 3) Ns 38198 no
2. pol. iec. uz Olgas Jāņa m. Auzing v.;
4) Ns 191879 no Rigas pref. uz Henri-
ettes šoloma m. Levin v.; 5) Ns 33823
no 9. pol. iec. uz Eduarda Kristapa d
Kliģis v.; 6) Ns 8700 no 8. pol. iec. uz
Annas Jāņa m. Parūga v.; 7) Ns 15749
no 6. pol. iec, uz Friderikas Ferdinanda
m. Irenstreit v.; 8) Ns 1763 no 1. pol.
iec. uz Dainas Voldemāra m. Maldon v.;
9) Ns 12C832 no Rigas pref. uz Emmas
Kārļa m Strautiņ v.; 10) Nš 137769 no
Rīgas pref. uz Elzas Pētera m. Šiliņ v.;
11) Ns 159569 no Rīgas pref, uz Pētera
Pētera d. Dzeltens v.; 12) J* 3221 no
Rīgas apr. pr-ka pal. 1. iec. uz Arsenija
Jēkaba d. Tomson v,; 13)_>6 29624 no
12. pol. iec. uz Miķeļa Mārtiņa d. Gal-
gauska V;; 14) J6 187362 no Rīgas pref
Smueja Vulia d. M:nc v.; 15) Nš 196440
no Rigas pref. uz Fridricha Indriķa d.
Prauliņ v.; 16) Nš 35775 no 8. pol. iec.
uz Kārļa Jāņa d- Zeltiņ v.; 17) Nš 13415
uz Jevdokijas Pēte[a m, Bodtova v.;
18) Nš 205467 no Rīgas pref, už Jāņa
Otto d. Sokolovskij v.; 19) hb l'i7402
no Rīgas prei. uz Kāiļa Augusta d.
Vanags v.; 20) >* 584 no Zvārtavas p.
uz Annas Teodora m. Kratovskij v.; 21)
Ns 1005 no R. ārlietu ministr, uz Paula
Paula d. Feierabend v.; 22) Nt 114247
no 10. pol. iec uz Lavīzes Jāņa m.
Tion v.; 23) J* 673 no Reņģu pag. uz
Mildas Kārļa m. Lasman v.; 24)
Ns 178797 no Rīgas pref. uz Artura
Pētera d. Kodols v.; 25) J* 1737 no
Ļaudones pag. uz Martas Andreja m
Auziņ v.; 26) Nš 207316 no Rīgas pref.
uz Johannas Osipa m. Petkevic" v.; 27)
Nš 89084 no 3. pol. iec. uz Vandās
Andreja m. Kaudze v.; 28) Nš 129743
no Rīgas pref. uz Annas Mārča m.
Velmer v.; 29) >fe 86337 no 8. pol. iec.
uz Olgas Vilhelma m. Rozen v,; _ 30)
Nš 152223 no Rīgas p ef. uz Pētera
Staņislava d, Kantan v; 31) >* 257 no
2 pel. iec. uz Olimpiādes Jēkaba m.
Otlan v,;

Personas apliecības: 32) Nš 10378 no
Rīgas pref. uz Leokadija Oeron ma m
Borovskajas v.; 33) Ns 7434 no Rīgas
pref. uz Draisas Leiba m. Chaifec v.;

Latvijas pases: 1) Nš 57084 no 11 p.
iec. uz Olgas Friča m. Balod v.; 2)
Nš 8855 no 9. pol. iee. uz Jāņa Gustava

d. Briedis v.; 3) Nš 3812 no Valmieras
pol. pr-ka uz Eduarda Grunstein v,; 4)
Nš 218376 no Rīgas prei. uz Alises
Jāņa m. Lazdšņ v.; 5) Nš 210343 no
Rīgas pref. uz Aleksandra Kamutis v.;
6) Nš 142149 no Annas Mārtņa m.
Zeltman v.; 7) Nš 179541 no Elzas
Ādolfa m. Neiman v; 8) Nš 142147 no
Rīgas pref. uz Lības Jāņa m. Zeltman
v.; 9) Nš 79035 no 3. pol. iec. uz Kārļa
Pētera d. Apiņ v.; 10) Nš 35683 no
7. pol. iec. uz Luīzes Vilhelma m. Koch
v.; 11) 220825 no Rīgas pref. uz Alek-
sandra Juliusa d. Baroning v.; 12)
Nš 190 no Lielstraupes pag. uz Bertas
Luda m. Sfaļge v.; 13) Nš 260021 no
1. pol. iec. uz Jūlijas Jāņa m. Everman
v; 14) Nš 1823 no Valmieras pag. v.
uz Ringolda Roberta d. Upatniek v.;
15) Nš 63406 no 2. pol. lec. uz EHridas
Jāņa ra. Spa'is v.; 16) Nš 1131 no Prau-
iienes pag. uz Jāna Jāna d. Turss v;
17) Nš 210013 no Rīgas pref. uzBaševas

Leizera m. Soņik v.; 18) Nš 226378 no
Rīgas pref. uz Annas Pētera m. Leiman
v.; 19) Nš 825 no Iršu kol. pag. v. uz
Johannas Jura m. Hofman v.; 20)
Nš 73091 no 3. pel. iec. uz Zelmas
Viktora m. Rakovskl v.; 21) N»7508 no
7. pol. iec. uz Annas Juta m. Murniek
22) Nš 7644 no 8. pol. iec. uz Andreja
Klāva d. Grigors v.; 23) Nš 219181 no
Rīgas pref. uz Bernda Aleksandra d.
Hiršheidt v.; 2t) Nš 74217 4. pol. iec.
uz Alberta Miķeļa d. Brunnau v.; 25)
Nš 117326 no 4. pol. iec. uz Leonarda
Tomasa d. Drande v.;

Personas apliecības: 26) Ns 4725 no
Rīgas pref. uz Ipolita Konstantīna d.
Zovņerovski v.; 27) Nš 9537 no Rīgas
pref, uz Minnas Izaka m. Jofik v.

Pamats: Rīgas prefektūras raksti
14., 15., 16., 17., 18. un 19. maijā
1923- g. zem Nš Nš 3699 un 3744.

Rīgas pref. pal. (paraksts).
Paso nod. darbv. Leitons.

Daugavpils apr., Krāslavas iec,
policijas pr-ks

izsludina par nederīgiem, kā nozaudētus
sekošus dokumentus:

1) zirga pasi Nš 1461, izd. 1920. g.
10. augustā no Osunes pag. valdes uz
Konstantīna Ignata d. Snucins v. un
pa: rakstītu uz Vladislavu Antona dēlu
Kukel v. un Latv. pasi Nš 2390, izd,
1922. g. 16. decembrī no Pridruiskas
pag. valdes uz ta paša vārda;

2) Latv. pasi Ns 1118, izd. 1920. g.
9. decembrī no Ktāslavas pils. valdes
uz Cipuk Ruvina v.;

3) Latv. pasi Ns 1404, izd. 1921. g.
17. janvārī no Krāslavas pils. valdes uz
Haima Viktora d. Jassim v.;

H) Latv. pasi Nš 137, izd. 1920. g.
no Krāslavas pag. valdes uz Fēliksa
Adela d. Kosonskij v.;

5) Latv. pasi Nš 264, izd. 1920. g 18. okt.
6. augustā no Krāslavas pils. valdes uz
Matronas Prokofija m. Zaharovas v.;

6) pārlieksmi, izd. no Krāslavas pot.
zem Nš 13, uz Olgas Sloma m. Pejjkin
vārda;

7) Latv. pasi Nš 2923, izd. 1922. g.
1. augustā no Krāslavas pils. valdes uz
Mihela Borucha d. Blaera v.;

8) zirga pasi Ns 167, izd. 1920. g.
20. novembri no Piedrujas pag. valdes
uz Staņislava Pētera d. BlazeviČa v.;

9) Latv. pasi Nš 945, izd. 1921. gada
13. janvarr no Izabelinas pag. valdes uz
Alekseji Pētera d. Blazeviča v.;

10) kafa klausības apl. Nš 6163, fzd.
1921. g. 3. novembri no Daugavpils
kara apr. pr-ka uz Adolia Ādama dēla
Cimoskeviča v.;

11) zirga pasi Nš 126, izd. 1920. g.
no Piedrujas pag. valdes uz Haima
MivSa d. Donde v. un pārrakstītu uj
Vladimira Osipa d. Zvirbliša v.;

12) zirga pasi uz zirga ar sekošām
pazīmēm: zirga bruņas spalvas, 14 g.
v., 2 arš. augsts, balta piere, krēpes Už
labo pusi, pārrakstīta uz Savelija Amosa
d. Salaieva v.:

13) zirga pasi uz zirga ar sekošām
pazimem: zirgs 8 g. v., sirmas spalvas,
krēpes uz lao pusi, 1 arsi 15 veršoku
augsts, pārrakstīts uz Pētera Jura dēla
Vanaga v.;

14> Latv. pasi Nš 136339, iid.
1920. g. 7. septembrī no Rīgas prefek-
tūras uz Emilijas Mārtiņa m. Kupče v.;

15) gada uzturas apl. zem Nš 11634,
izd. 1922. g. 16. jūniji no iekli. mlo.
pasu nodaļas uz ārzemn. Kamillas Jaņs
m Nltoslavskijis v.;

16) zirga pasi Nš 800, izd. 1920. g.
3 decembrī no Krāslavas pag valdes
uz Franča Vanaga v.;

17; zirga pasi Nš 111, izd. 1920. g.
15. septembrī no Krāslavas pag. valdes

uz Ignatija Timoško v. un pārrakstītu
uz Augusta Sīmaņa d. Ornican v.;

ls) Latv. pasi Nš 4328, izd. 1922. g.
30. septembrī no Krāslavas pag. valdes
us Antona Osipa d. Voronko v.;

19) zirga pasi Nš 1524, izd. 1922. g.
11. maijā no Izabelinas pagasta val-
des uz Donata Ustlņa dēla Laksa
vārda. 1562

Smiltenes policijas pr-ks
izsludina par nederīgu, kā nozaudētu
kara kļaus, apliec, zem Nš 4617, izdotu
no Valkas kafa apr. pr-ka 22. martā
1921. g. uz Pēteja Pētera d. Dolgis
vārda. 2716

Jaunjelgavas apr. priekša, pal. I. iec
izsludina par nederīgu nozaudētu iekšz
pasi uz Pētera Pēteja d. Rūguma
vārda, izd. no Valles pag. valdes
19. jūlijā 1920. g. zem Nš 194, skaitīt
par nederīgu.



Rii Viita molin. freditliieinlm
sekošas noguldījumu zīmes (Deposital-
scheine), kā nozaudētas, ar šo tiek iz-
sludinātas par nedetīgām.

1) Skultes baznīcas
Ns 245 no 1904. g. 16. oktobra

\ Nš 456 . 1906. . 8. maija
Nš 534 . 1907. . 28. februāra
Nš 559 , 1907. , 17. apriļa
Nš 584 , 1907. , 1. jūnija
Nš 890 . 1910. , 21. apriļa
Nš 960 . 1910. , 21. dec.
Ns 1105 . M912. , 17. februāra
Nš 1185 . 1912. . 15. oktobra
Nš 1227 . 1913. . 6. februāra

2) Aizkraukles baznīcas
Nš 156 no 1903. g. 28. nov.

3) Ropažu baznīcas

Nš 175 no 1903. g. 11. dec.
Nš 447 . 1906. . 21. apriļa
Nš 730 , 1909. » 16. janvāra
Nš 966 „ 1911. . 3. janvāra
Nš 1207 . 1912. . 13. nov.
Nš 1225 , 1913. . 10. janvāra
Nš 1418 , 1914. , 15. dec.
J6 1432 . 1915. . 30. janvāra

4) Bērzaunes baznīcas#
Nš 286 no 1905. g. 4. marta
Nš 557 , 1907. , 16. aprīļa
Nš 749 . 1909. . 1. apriļa
Nš 868 . 1910. , 13. feoruara
Nš 936 . 1910. , 19. oktobra

. Nš 1056 . 1911. . 13. oktobra
Nš 1173 . 1912. . 3. oktobra
Ns 1268 . 1913. , 15. maija
Ns 1451 . 1915. . 17. aprīļa

5) Opekalna baznīcas
Nš 254 no 1904. g. 23. nov.
Nš 659 . 1908. . 9. maija
Nš 736 . 1909. . 23. janvāra
Nš 823 . 1909. . 27. oktobra
Nš 1348 . 1914. , 13. marta
Nš 1436 . 1915. . 26. februāra

6) Katrīnas baznīcas
Ns 189 no 1904. g. 5. februāra
Nš 408 . 1905. . 9. dec.

7) Jaunpils baznīcas
Ns 165 no 1903. g. 3. dec.
Nš 271 , 1905. . 15. janvāra
N» «69 , 1*10. . 20. februāra
Nš 1046 . 1911. . 26. jūlija
Nš 1016 , 1912. . 21. janvāra
Nš 1095 , 1912. , 20. janvāra
Nš 1160 . 1912. . 9. augustā
Nš 1224 » 1913. ., 31. janvāra

8) Jaunpils baznīcas kurinammalkas
obligācijas

Nš 191 flo 1904. g. 10. februāra
Ns 497 . 1S06. . 3. nov.
Nš 621 . 1907. , 21 nov.
Nš 675 , 1908. . 5. augusta
Nš 722 , 1908. . 16. dec.
Nā 865 . 1910. , 10. februira
Nš 917 . 1910. . 8. jūlija
Nš 975 . 1911. . 22. janvāra
Nš 1039 . 1911. , 9. jūnija

9) Jaunpils nespējn. nama
Nš 164 no 1903. g. 3. dec.

10) Lielvārdes baznīcas
Nš 153 no 1903 g. 26. nov.
Nš 187 . 1C04. , 3. februāra
Ns 772 . 1909. , 1. maija
Nš 961 . 1910. , 21. dec.

. Nš 1421 . 1914. , 18. dec.
Nš 1454 . 1915. . 28. apriļa

11) Ēveles baznīcas
Ns 434 no 1906 g. 14. marta
Ns 442 . 1906. , 15. apriļa
Ns 864 , 1910. , 5. februāra
Nš 1191 , 19.2. . 24. oktobra

18. maijā 1923. g.
Valsts zemas banka.

Elga. aprima pr-ka palīgs I. iec.
Izsludina par nederīgiem sekošus no-
zaudētus dokumentus:

1) pasi zem Nš 1516, izd. no Ādažu
pag. valdes uz Berncharda Aleksandra
d. Liediga vārda;

2) pasi zem Nš 1165, izd. no Rīgas
apr. pr-ka pal. 1. iec. uz Andreja
Jēkaba d. Parasiņa v.;

zirga pasi zem Ns —, izd. no Neieta?
pag. valdes uz Kriša Jāņa dēla Žu-
revska v.;

4) pasi zem Nš 1048, izd. no Rigas
apr. pr-ka pal. 1. lec. uz Trīnes Mārtiņa
m. Skrastiņ v;

5) pasi zem Nš 344, izd. no Remba-
tes pag. valdes uz Annas Jāņa meitas
Virsis v., un

6) pasi zem Nš 4009, Izd. no Rīgas
apr. pr-ka pal. 1. iec. uz Kārļa Pētera
d, Mucenieka vārda, un kara klausības
apliec, zem Nš 10403, izd. no Rīgas
kafa apr. pr-ka uz ta paša v.
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Valmieras apr. pr-ka palīgs par
2. iec.

izsludina par nederīgiem sekošus nozau-
dētus dokumentus:

1) Latv. pasi Nš 2420, uz Oskara
Jāņa d. Holms v.;

2) Latv. pasi *& 1579, uz Jāņa Jāņa
d. Adamsona v.;

3) Latv. pasi Ns 14, uz Kristīnes Fer-
dinanda m. Elksnīt v., izd. no Limbažu
pag. valdes;

4) Latv. pasi Ns 1675, uz Jāņa Jē-
kaba d. Mauriņa v., izd. no Pāles pag.
valdes;

5) Latv. pasi Ns 484, uz Kārļa Kāiļa
dēla Ķēniņa v., izd. no Pociema pag.
valdes;

6) Latv. pasi Nš 1531, uz Lienes Teņa
m. Strundas v., izd. no Pāles pagasta
valdes;

7) Latv. pasi Nš 34018, uz Kārļa In-
dri?* d. Fenge v., izd. no Rīgas 12. iec
pol. pr-ka;

8) Lats' , pasi Nš 58, uz Jāņa Andreja
dēla Balod v., izd. no Pociema pagasta
Valdes*

9) Latv. pasi Nš 197, uz Jāņa Kriš-
jāņa d. Nolles v., izd. no Pociema pag
valdes;

10) Latv. pasi Nš 848, uz Jāņa An-
dreja d. Ptūsis v, izd. no Limbažu pag.
valdes"

11) Latv. pasi Ns 500, uz Friča Mār-
tiņa d. Zeģeļa v., izd. no Pociema pag.
valdes;

12j zirga pasi Ns 144, uz Jāņa Kriš-
jāņa d. Nolles v., izd. no Pociema pag.
valdes;

13) zirga pasi Ns 160, uz Jāņa An-
dreja d. Balod v., izd. no Pociema pag.
valdes;

14) kara klausības apliecību, uz Teo-
dora Jāņa d. Porejs v., izd. no 3. Jel-
gavas kāju. puika k-fa;

15) k«ja k ausibas apliecību, uz Alek-
sandra Aleksandra d. Liepiņa vārda
Ns 1985, izd. no 1. Liepājas kājn. pulka
komandēja;

16) zitga pasi Nš 257, uz Jāņa Pēlēja
dēla Čikas v., izd. no Limbažu pilsētas
valdes;

17) zirgi pasi Nš 67, uz Jāņa Jāņa d.
Adam.ona v, izd. no Limbažu pilsētas
valdes;

18) Latv. pasi Nš 26, uz Friča Kārļi
dēla Baumaņa v., izd. no Katvaru pag.
valdts;

19) dienesta apliecību mežsargam
Kārļam Mārtiņa d. Lošmanim, izd. no
Burtnieku virsmežniecības. 2675
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uz Pelik.a Vasllevski vTa? ^pieteikta par nozaudētu kufa

Dau9avpi!8
~

^r7ArJir^ j_r
polic. pr-ks
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Jelgavas apriņķa pr-ka pal. 2. k
afusVo^eng'~«

1) Latv. pasi izd. 1920. g. 2 lumis
zem Ns 296, no Vecsvirlaukas p£valdes, un F»a»sia

2) it£.,atlau^' M - i922.g. 23.antrzem Ns 2357, no Jelgavas aprVta SJāņa Anša d. Rapas v.

Jaunjelgavas apr. pr. pal. | jec
izsludina par nedeiīgu, kā nozaudētu '
zirga pasi uz zirga ar sekošām paziraēnr
baltas spalvas apm. 18 g. vecs, 1 arš
13/* vērš. augsts, krēpes uz labo pusi'
Līdz ar to ja lāstos pretendants uz šo
zirgu, lūdzu 1 mēneša laikā pieteikties
pie policijas Jaunjelgavā.

Posinss pag. valde izsludina pat
nederīgiem sekošus nozaudē ;us doku-
mentus:

1) Latv. nac. pasi zem Nš 2202, izd
1921. g. 16. sept. šī pag. Skavnu ciema
pils. Vikentijam Jāņa d. Korotkijam;

2) pērs. apl. zem Ns 1374, izd. š. g.
3. maija pils. Jēkabam Parieja d. Ste-
panovam, džīv. šī pag. Ķaroenku ciemā,

Dzelzavas pag. valde ar šo izslu-
dina par nederīgu, kā sabojājušos un
iznīcinātu kara klausības apliecību zem
Ns 10156, izd. no 4. Valmieras kājnieka
pulka 1920. g. 30. sept. uz JS?a Jēkaba
d. Nabaga v. 925

Ludzai pilsētai polliijas pili
izsludina par nederīgiem, kā pieteik-
tus par nozaudētam, sekošas Latvijas

1) zem Ns 1390, no 17. dec. 1920. g.
uz Kl mana Ciprjana d. Oailana v„ un
2) zem Ns 1470, r.o 14. dec. I920g. uz
Leokadiias I_uata meitas Novarstcajaj
vārda. 2525

Jaiiliavas apr. pr-ka pal. t. iet
izsludina par nederīgu, kā nozaudētu
tirdzniecības zīmi uz Jāņa Jaua d,
Kuģenieka vārda, izd. 29. dec. I9i2. g.
zem Ns 28, jvat 1923. g. 1- pusi.

Valkas apr. pr-ka pal.Vecgulbenē
izsludina par nederīgu, kā nozaudētu,
Latv. ifkšzemes pasi zem Ns x 1733,
izdotu 23. martā 1923. g. no Stāme-
rienes pag. valdes uz Bojeslava Antona
d. Deksne vārda. ______

ZUmupes pag. valde izsludina pat
nederīgām sekošus iekšzemes pases

Ns 192, izd. no viņas 1920. g. 1. maijā
uz Brūvera Andreja Annas d. vatda un
Ns 244, izd. no viņas 1920. g. 4. maija

uz Vitrup Lizes Kriša m. (di. Heidman.)
vārda, pases nozaudētas. 513
~~

ļŠtcēnupiļ. valda,"Valšās apriņķi,
izsludina par nozaudēju un tamdēj ne-
derīgu izdotu no Ēveles pag. valdes

iekšzemes pasi 4. aug. 1921. g zem
Ns 709 uz Krūze Alma Adele Teņa m.
vārda. _ °_L.

Astns pagasta valda, izsludina pat

ne ieilgām sekošas nozaudētas, no sn

pag. valdes uz Jāņa M>ķeļa d. Bttani-
Bitinieka vātda izdota s pases: 1) «'?'
iekšzemes pasi zem Ns 31 — »»_"s-
14. jūnijā; 2) zirga pasi zem Ns 8W-

14. maijā 1922. g. _______-?1
"Vālies pagasta valdes izsludina par

nederību nozaudētu z'tga P»;™
iiivaīdea 1921. g. 16. »*»£,_?J
Ns 688 uz Andrēia Jēkaba d. ____ _!

nederīgu nozaudētu zirga pu>, ««?

no šis valdes 8. april. ^fv?'/
Ns 104 uz Pēteļa Ja_________g_____—--g
n^īl^pl_a«rviīdTļ^'Mg
ne^er gu nezaudētu zirga pa*, g»

no Vecsaules pag, v. 2. dec. w

uz Viļā Laura vaids, ar atzīmi.P»"\
pāriešanu Jāņa Mārt.ņaJ_j?_^iJ^-
-Vī li^āgasta valde

f^^nederīgu nozaudētu t
zl^a n

P.f'1920. fr

KJ

^^^^^
!

nederīgu nozaudētu par, g« l266
valdes 5. marta 1921. g-ze-».;..,« Unn H. Griķa v -rC

laiduse klajā sekošu 19^- 8-ft
izdevumu . ,

Kriminālprocesa ii
tjaap*-

mlErtieiūī). __«•»«=_yssr$.
Dabūjam 5 -

Valsts tiposrafU^
?»l - ^**

Tukuma apr. pr-ka pal. I. iec.
izsludina par nederīgiem, kā pieteiktus
par zudušiem, sekoius dokumentus:

1) zitga pasi izd. no Rīgas pilsētas
valdes uz piederošo A-sim Ulmanim
zirgu, brūnas spalvas, 12 g. v., biesi,
l'/a arš. augstu;

2) zirga pasi izd. no Zantes p. valdes
zem Ns 85 uz piederošo Paulim Kir-
šain zirgu;

3) iekšzemes pasi, izd. no Tukuma
pils. policijas pr-ka zem Ik 989 uz Perēs
Mosestama v., un

4) iekšzemes pasi, izd. no Tukuma
pils. polic. pr-ka zem Ns 3215 uz Friča
Oerka v. 5179

Dagdai lec. polic. prietirieb
izsludina par nederīgu, kā ne jaudētu,
pils. Broņislavam Jāņa d. Grizanam no
Daugavpils kafa apr. pr-ka 1921. g.
22. nov. izd. atvaļinājuma apliecību
zem Ns 8616.

Datmavpiis apr. pne^oieka pal. II. iec
izsludina par nederīgu nozaudēti-
Latv. pasi, izdotu no Daugavpils apr.
pr-ka palīga 2. iec. 24. martā 1923. g.
zem Ns 637, uz Aleksandra Ludviga
Justina dēla Krasovskis vārda.

Jauoeloīgavas apr. pr-ka pal. 1. iec.
izsludina par nederīgu, kā nozaudētu
zirga pasi uz zirga ar sekošām pa-
zīmēm, ķēve, baltas spalvas, 2 aršinas
augsta, apm. no 9—12 g. veca, krēpes
uz labo pusi, sevišķu pazīmju nav.

Pietendantus uz šo zirgu lūdz ie-
rasties viena mēneša laikā, skaitot no
izsludināšanas dienas, manā kanclejā no
pīkst. 9-15.

Rēzeknes apriņķa, Varakļānu lec.
polic. pr-ks

izsludina par nederīgiem, kā no-
zagtus, sekošus dokumentus:

1) Latv. iekšz, pasi, izd. no Atašie-
nes pag. valdes 6. jun. 1921. g. zem
Nš 79 uz Izidota Skuteles vārda;

2) zirga pasi, izd. no Atašienes pag.
valdes 8 sept. 1950. g. zem Ns 386 uz
kidora Skuteles v., un

3) krustāmo zīmi. izd. no Varakļānu
R.-katoļu draudzes mācītāja 9. dec.
1922. g. zem Ns 1059 uz Jadvigas Beč
vārda.

Valkas apr. prieklnieka palīgs Vecgulbenē
izsludina par nederīgu, kā nozaudētu
kafa kl. apliecību "zem Ns 6531, izd
30 sept. 1920. g. no Vecgulbenes bā-
zes noliktavas Nš 2, priekšnieka uz
Jāņa Sviheimera vātda.

Savlenas pag. valde izsludina par
nedeiīgu iekši. pasi uz Emīlijas Pētera
m. KātKlšņ v., izd. no ElKŠņu pag. val-
des, Jaunjelgavas apr., 1919. g. zem
Nš 975, kura pieteikta par nozaudētu.

Viļakas pag. valda izsludina par ne-
derīgu nozaudēto zirga pasi Ns 195,
izd. no šīs pag. valdes 1920. g. 26.
maijā uz Tomasa Jāņa d. Babanova v

Viļakas pag. valde izsludina par ne-
derīgu nozaudēto invalida apliecību
i* 1/1, iz<i. no kāja invalidu izmeklēs,
komisijas Viļakā, 1920. g. 5. jūnija u?.
Alekša Pāvela d, Kokoreviča v. 1770

Baltlnovas pag. valde izsludina.par
nedetīgām, kā nozaudētas, no viņas iz-
dotas sekošas pases:

1) Latv. iekšz. pasi, izd. 1921. g. 16.
aprilī zem Ns 4464/914, uz Agatas Jē-
zupa m. Ktanop v.;

2) zirga pasi, izd. 1910. g- 11. jūnijā
zem Ns 892, uz Staņislava Jēzupa dēla
Shšana v.;

3) Latv. iekšz. pasi, izd. 1921. g. 13.
aprilī z-m Ne 979/4445, uz Jāņa Jezupa
d. Slišana v.;

4) Latv. iekšz. pasi, izd. 1922. g. 4
oktobrī zem Ns 4988, uz Boleslava
Ādama d. Igauņa v. 3243

Akc. sabiedr. „Teka", Rīsā.
Pārskats par 1922. i.

Peļņas un zaudējumu konts par 1922. g.
Rbļ. K. Rbļ. K.

Tekoši izdevumi .... 449,052.20 No spedicijas 1,673,048.70
Algas valdei un ierēdņiem 1,237,368.65 , preču novešanas . . 242,610.05
Inventāra deldēšanas konts 14,027.95 . . uzglabāšanas . 152,676.30
Pelna par 1922. gadu . . 528.512.— . °/o par muitas izlikumu 124,315.90

^_^ . Ventspils nodaļas . . 36,309.85
2,228,960~ 80 2,228,960.80

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

Kase 111,695.10 Akciju kapitāls 3,000,000 —
Tekoši rēķini bankās . . 12,846.40 Rezerves kapitāls .... 150,000.—
Akciju kapitāla 1923. gada Kreditori 1,613,361.50

tekošās iemaksas . . . 1,125,000.— Inventāra deldēšanas konts 14,027.95
Vekseli .... 95,000— Pārejošas sumas .... 57,111.80
Debitori ! ! ! 3,672,676.30 Peļņa par 1922. gadu . . 528,512.—
Nodaļas 100,916.95
Vērtspapīri 75,000 —
Inventārs 140,278.—
Muitas konts 19,151.50
Pārejošas sumas .

. . . 10,449.—
__ .

5,363,013.25 5,363,013.25
B=a __ ? "

valde.

Apdrošinās, akc. sabiedr. «Kurzeme", Jelgava,
ļautais par 12. opmijas gadn.

Pe|ņas un zaudējumu rēķins.
Rbļ. K. Rbļ. K.

Prēmiju rezervs .... 2,172,868.36 Prēmijas 4,941,554.57
Komisijas naudas (provi- Prēmiju piemaksas . . . 604,984 61

zijas) . . 1,079,594 61 Pasta nauda (Porto) . . 146,351.12
Ucunszaudējumi 1922 g. 817,759.79 Polišu izgatavošan. maksā-
Kantora izdevumi .... 538,277.21 jumi 94,727.78
Nekustami īpašumi . . . 97,612.50 Noilguši ugunszaudējumi
Algas 609,000— 1912./23 1,351.49
Penzijas 8,100.— Procentes 181,385.70
Slimo kase 5,324.— Nams Rīgā 148,931.90
Vērtspapīri 5.— . Jelgavā, Palejas ielā 42 14,717.45
Ārzemes valūta .... 2,167.12 , ...11 8,499.51
Agio 1,790.54
Peļņa . 810.005.-

6,142,504.13 6
^
142,50413

Bilance uz 31. decembri 1922. 9.
Debets. R. K. Kredīts R. K.

Vērtspapīri 251,639.01 Pamata kap. (Ls 100,000.—) 5,000,000.—
Ārzemes valūta 16.534 62 Rezerva kapitāls .... 434,726.46
Korespondenti 2,883,261.13 Prēmiju rezervs . . . . . 2,172,868 36
Sabiedr. .Eka' pārapdroši- Kapitāla nodoklis .... 24,000.—

nāšana 467,818.29 Uguns zaudējumu rezervs
Pārapdrošināšana pie valsts 95,236 25 1913—1921. g 72,653.75
Nekustami īpašumi . . . 4,783,014.— Uguns zaudējumu rezetvs
Inventārs . 9,541.— 1922. g 621,300.—
Afcenti 488,71561 Ieturētas sumas 377.89
Zīmognodoklis 111.25 Peļņa 810,005.-
Valsts nodoklis 3,089.29
Kasē . 136,971.01

~ 9,135,931.46 9,135,931.46

Pārskats par 1922. gada darbību apstiprināts pilnā akcionāru sapulcē
28. aprilī 1923. gadā.

Valde.

Ugas sili fabriku akciju saidribas \M li, li,
darbības pārskats par 1922. g.

Precu konts:
Bilance uz 1. janvrrl 1923. g 13,629,000.-

Debets 1922. g 911,217.93
Kredits 1922. g. - 17,087,764.70

Bilance uz 31. dec. 1922. g ? ? — 13,303.046.-

14,540,217.93 30,390,810.70
— 14,540,217.93

1922. g. apgrozījums ......<. a ..... — 15,850,592.77

Izdevumi:

Izejvielas 1,486,736,75
Algas strādniekiem . 5,300,310.32
Algas valdei un kant. darbiniekiem 2,152,808.10
Malka . 2,768,92218
Iepakājumi 712,724.50
Pārviet. izdevumi 98,517.49
Slimokase 333,259.40
Mašinu uzturēs . . . . 857,363.31
Vedēju j, 440,158.10
Nekust, pašumu izdev 61,839.09
Apgaismošan 58,911.75
Rentes un provīzija ' 740,717.67
Dažādi izdevumi, zimognod. u. t. t 909,401.43 15.921.670.09

1922. gada zaudējums . . ' . ...... 71,077.32

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

Kase 8,694 90 Akciju kapitāls 42,500,000.—
Tek rēķins Latv. bankā . 3606— Latv. bankas aizdevums . 2,117,000.—

. Rīg. kom. banka 3663.75 Algas 446 628.80

. Latv. , , 35,529.— Akcepti 1,784.666.66
Vekseļi 19,531.— Reskontro 17,352,38156
Gruntsgabals 8,000,000.— /
Nekust. īpašums .... 3,000,000.— /
Stiklu preces ... ? . . 13,303,046.— /
Krāsnes 10,072,347.45 /
Mašīnas 16,681,397.— /
Kantora pieder, un daib.riki 10,398,245.60 /
Kust. īpašums 573,000.— * /
Rati un aizjūgi 713,500- /
Materiāli 651,545.25 »

/
Malka 173,750- /
Iepakojumi ....... Sl./b'i.SO /
Mašinu uzturēšana . . . 387,688.75 „ /
Vedēju uzturēšana . . . 12,568.50 /
Apgaismošana 9,720.— /
1922 e. zaudējums pārvests /

tu 1923. gadu . . . ? 71,077.32
/ .

64,200,677.02 64,200,677.02
Valde.
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