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akolms par pārcelšanu pamatskolās bas stāstos kopējs cilvēka-fizioloģijas
mi pilnas pamatskolas kursa beig- kurss, kāds pamatskolas paredzēts.
5. Apliecības par pilna pamatskolas
šanas kārtība.
noteikumu
ua
pagaida
kursa
beigšanu izdod skolas pedagoģiskā
par
Hkoiams
tarifa preču pārvadāšanas pārgro- padome.
zījumiem.
1. piezīme. Liecību lapas dabūjamas izglītības' ministrijas mācības
^
līdzekļu
biroja Rīgā.

jumā, bet ja tas pārsniedz 1000 klgr.,
tad par pirmiem 1000 klgr. 50 sant. un
par katriem nākošiem 10 kilogramiem
virs 1000 klgr. preču svara — pa
0,3 sant."
III. Nodalījuma
B II
punktā „b"
iepriekš teikuma «Pie precēm, kuras apliktas ar muitas nodokli* ierakstāmi
Paziņojums.
2. p ie zī m e. Ja skolas pedagoģiskās vardi „Par nomuitošanas formalitatu nopadomes locekļu skaits mazāks kārtošanu "
Saeimas pirmās ua otrās sesijas starpIV. Pēc nodalījuma B II piezīmes
par 3, tad pie pārbaudījumiem skolas
likā ministru kabinets Latvijas Republi2. ierakstāma jauna piezīme 3. šādā repārzinis
pieaicina
skolotājus
no
81.
panta
kārtība
kas Satversmes
tuvākam pamatskolām, kuri tad arī dakcija:
ir izdevis un iesniedzis Saeimai sekošus
,Ja preču īpašnieks no
ārzemēm
lldzparaksta
liecību.
noteikumus:
ievesto
preču
nomuitošanu
gala
stacijā
6.
Liecību
var
izdot
tikai
tad,
ja
visos
1) Noteikumi par atlīdzību valsts civil
uzdod
dzelzsceļiem,
tad
par
šī
uzderesoru darbiniekiem komandējumos liecība zīmētos priekšmetos vismaz apapvuma
izpildīšanu
komisijas
nodoklis
mierinošas atzīmes, apvienojot
gada
valsts robežās.
rēķināms
pēc „b" punktā paredzētām
sekmes un pārbaudījumu rezultātus.
2) Noteikumi par 1933. gada lauklikmēm, neatkarīgi no dzelzsceļiem piePiezīme.
No svešam valodām tikai
saimniecības skaitīšanu.
nākošas maksas par muitas formalitatu
viena obligatoriska pilnas pamat3) Noteikumi par atlīdzību apsardzības
nokārtošanu pierobežas muitā pie preču
skolas kursa apmēros, bet ja ari ielaišanas Latvijā, kura noteikta šī noresora darbiniekiem komandējumos
nevienu no tām šādos apmēros dalījuma „a* punktā."
valsts robežās.
skolēns nepārvalda, tad liecībā
V. Nodalījuma B III. punkti „a" un
4) Pārgrozījums pagaidu noteikumos
taisāma attiecīga atzīme, bet liecība
par zirgu pasēm un tirgošanos ar
„b"
apvienojami, izliekot šādā jaanā repar beigšanu tomēr izsniedzama, ja
zirgiem.
dakcijā:
citos priekšmetos atzīmes pietiekošas.
a) per sūtījumiem pie kuriem maitas
5) Papildinājums noteikumos par ār7. Skolēnam, kas nevēlas turēt pār^
formalitatu nokārtošana
nav saistīta
valstnieku iebraukšanu un uzturē- baudījumus vai tādus nav izturējis, izar
preču
nomuitošanu,
komisijas
šanos Latvijā.
dēdama apliecība tikai par 6. klases
nodoklis
ņemams
0,2
sant.
par
F. Vesmans,
apmeklēšanu.
kstriem 10 kilogramiem, bet ja pie
Saeimas priekšsēdētājs.
8. Pie gala pārbaudījumiem var piešādiem sūtījumiem dzelzsceļam tolaist arī eksterņus.
Tāpat pedagoģiskā
J. Vesmans,
mēr jānokārto ari akcīzes, policijas
padome var uzņemties pārbaudīt par
vai citas formalitātes, tad minētais
Saeimas sekretārs.
atsevišķas klases kursu bērnus, kas
nodoklis ņemams 0,4 sant. par
privāti mācījušies; eksterni pārbaudāmi
katriem 10 kilogramiem, bet ne
visos attiecīgas klases resp. skolas kursa
mazāk ka 50 sant. no sūtījuma.
priekšmetos.
VI. Nodalījuma B III. punkts ,c" ap9. Par pārbaudījumu sadalījumu diezīmējams ar burtu „b" un iepriekš teiApstiprina.
nās un stundās skolas pārzinis paziņo kuma „Pie precēm, kuras apliktas ar
1923. g. 11. aprilī.
sava rajona
inspektoram vismaz 10 muitas nodokli"
ierakstāms
teikums
Izglītības ministrs
dienas pirms pārbaudījumu
sākuma. ,Par nomuitošanas formalitatu nokārtoP.Gailīt» .
Paziņojumā jāuzrāda arī pieaicināmais šanu".
Rīkojums
par pārcelšanu pamatskolās un pilnas komisijas loceklis, ja tāds būtu un
Šis rīkojums stājas spēkā 1923. g.
pēdējās klases (klašu) skolēnu skaits.
}5. aprilī.
pamatskolas kursa beigšanas kārtību.
10. Pēc pārbaudījumu beigām pamatDzelzsceļu galvenais direktors
Apvienojot un papildinot izglītības skolu inspektoram iesniedzams ziņojums
K. B ļ o d n i e k s.
ministra rīkojumus Ma 20611 — 1920. g. par darbu gaitu un rezultātiem, pievieFinansu direktors Mazkalniņš
«« te P. 2154 — 1922. g„ noteicu šādu
nojot beigušo sarakstu.
«ūfibu pamatskolās:
EkspSoatacijas direktora palīgs
11. Visi pārbaudījumu materiāli:rakstu
A. Dukurs.
J- Par skolēnu pārcelšanu lemj skolas darbi, darbu gaitas apraksts un attiecīgi
pedagoģiska padome uz skolēnu sekmju lēmumi, uzglabājami skolas kancleja.
PŅoata, bež jpašiem pārcelšanas pārbauSkolu departamenta direktors
«pmiem; pecpārbaudījumi pie pārceļL.Ausējs.
ošas no klases uz klasi pēc vasaras
Paziņojums
brīvlaika pielaižami tikai izņēmuma ga- Pamatskolu nodaļas priekšnieks
izpostītiem
lauksaimniekiem
un visiem
Melnalksnis.
K.
ilamos, ua ne vairāk kā divos priekšJaunsaimniekiem.
metos.
11. aprilī. Ns P. 1483.
Saskaņā ar lauku dzīves atjaunošanas
Piezīme: Ņemot vērā to, ka pēc
Iv. klases beigšanas daudzi skolēni
padomē pieņemto un no zemkopības
Apstiprinu.
Pāriet uz citam skolām (2. pakāpes),
Ršgā, 1923 g. 9. aprīlī. ministra apstiprināto lēmumu izpostītiem
bet viena daja viņu vecuma dēj
lauksaimniekiem, t. i. tiem,
kuriem
Satiksmes ministrs
J. Panluks. mājas gluži nopostītas, vai ari nopostīta
beidz apmeklēt pamatskolas,
šīs
Klas;s pārcelšanas prasībām piegriekāda no galvenam saimniecības ēkām,
Rīkojums Nr. 84.
žama sevišķa vērība, prasot pilnīgas
visiem jaunsaimniekiem us jaunsaimnieLieku priekšā pagaida noteikumu un cību rentniekiem, ša pavasara sējai,
attiecīga kursa zināšanas, it īpaši
§ 79—1 ievest
latvju valodā, Latvijas vēsturē un tarifa preču pārvadāšanai
pļavu, ganību un āboliņa lauku mēslosekošus
pārgrozījumus:
šanai vajadzīgie mākslīgie mēsli: superģeogrāfija un matemātikā.
,a"
punkti
IL
—
fosfāts,
tomasa milti, kaulu milti, kālija
Nodalījuma
A
I.
itni. 1"piInas (6 klasīgas) pamat- un b" izliekami šāda jauna redakcija: sāls, kainits, čllizalpeters un citi — tiek
*
£"*§uša jāuzskata skolēns,
ES
izsniegti uz atvieglinātiem nosacījumiem,
a) par tranzita, tāpat par ievedamiem
apmierinošas
sekmes
i5*
J!iizTādI
īd
pie
kam valdība no 1923. g. 1. aprija
sūtījumiem,
kuri
un izvedam em
gada bei £aoturējis pārbi«H"
"aijsmus sekošos priekšmetos: latvju
aplikti ar muitas nodokli,_ — ja ar saviem līdzekļiem sedz 25°/e no mēslu
k)q3
tirgus cenas.
dzelzsceļi nokārto arī šo sūtījumu
vēsturē,
matemātikā
Mēslu saņemšanai jāizņem no pagasta
u dabas zinībās. ģeogrāfijā,
tiešo
formalitātes,
—
nomuitošaBas
valdes
apliecība, kurā jāuzrada:
bet
ne
mazāk
apmēros,
izdevumu
n0 mati8kālB
«tbtidPmfUd^Umii 8astiV
1) ka mēslu pieprasītājs ir izpostīts,
kā 20 sani. no sūtījuma;
(uz tv,?* 0! augšminētos priekšmetos
jaunsaimnieks, vai jaunsaimniecību
izvedamiem
"
b) par ievedamiem un
,vēlēšanos «• «tos priekš»n o\\ ?!
rentnieks;
formalitatu
muitas
De ,atv l« valodā
sūtījumiem, ja
un matemātikā
*xU»i ;.
2) priekš cik lielas zemes platības
nokārtošana nav sastīta ar precu
cigi rakstu darbi
Pārbaumēslošanas mākslīgie mēsli tiek
%Sm par
ļzdevumu
nomuitošanu — tiešo
Pan?atu ņemams pamatskolo „
pieprasīti
un
sant.
30
mazāk
ne
ka
ogramas projekts, nepletuapmēros, bet
roti-?
3) kādi mākslīgie mēsli un viņu dausūtījuma.
pie v
no
,burtiski, bet
«ti ežot
dzums ir vajadzīgi.
.a- izSeno vērību
uz
II. Nodalījuma B II. punkta
«koisn
izņemtām apliecībām mēsla saņemAr
iutiPar
aatti8tibu.
liekams šādā jaunā redakcijā: .
4 pšanai jāgriežas pie sekosim organizālormihtatu
muitas
kuriem
k«isa Slb--dil 'Ha,i noturami 6. klases jumiem, pie
er precu no- cijām:
Utvi a T,5ļ>_Papildinot to sekošā kārtā: nokārtošana nav saistīta
1) Centrāles savienības „Konzuras",
ņemajs
nodoklis
kitisj ulT n nemanis 5. līdz 6. klašu muitošanu, komisijas sūtījuma, ja ecu
Rīgā, Dzirnavu ielā J* 68 un viņas
no
P
Vēs,sr5 HB ģeogrāfijā un 50 santinu apmērā
nodaļās.
suti^ātiS'
Tlka P|!
n»
klgr., viesa
°3 pamatskolas kurss, da- svars nepārsniedz 1C00

2) Latviešu lauksaimnieku ekonomiski
sabiedrībā Rīgā un nodaļās.

3) Izpostīto

apgabalu

pa-

Piezīme.
Augšminētās organizācijas pret attiecīgo drošību izsniedz,
mākslīgos mēslus arī uz rudens nomaksu.
Lauksaimniecības departaments.
Ziņojums.
Aptieku pārvalde uzaicina
aptieku
īpašniekus, kuri izraksta no ārzemēm
nāvīgas vielas, iegādāties viņu saņemšanai muitā atsevišķu atļauju no aptieku
pārvaldes.
Rīgā, 1923. g. 11. aprilī.
Aptieku pārvaldes priekšnieks
K. Freibergs.
Darbvede E.

L ī d a k.

Sludinājums.

Kara gūstekņu un

bēgļu nodaļa nosūtīs trešdien, š. g. 18. aprilī 38. ešelonu uz padomju Krieviju ar Krievijas
bēgļiem un optantiem. Izceļotājiem jāieronas stacija Rīga I. pulksten 7 vakarā.
Mantas līdzi ņemt atļauts saskaņā ar

reevakuacijas līgumu (skat. «Valdības
Vēstnesī" 1920. g. 134. numurā).
Pašvaldības departamenta direktora
palīgs J. Eizenbergs.

Transporta nodaļas vadītājs,
vecākais sevišķu uzdevumu ierēdnis

nm nemīl ns pudeles.

mm& lasiSžo pozinoSiM

kongresa

domē.

Jakobsons.

Iecelšanas.
Jelgavas

apgabaltiesas

priekš-

sēdētājs
ar šo dara

vispārībai
zināmu, ka ar viņa š. g.
6. aprija rīkojumu Jelgavas apgabaltiesas vecākais
kanclejaa
ierēdnis Ģederts-Teodors
Pērēja dēls
B i e rn i s iecelts par tiesu pristava vietas izpildītajā Ilūkstes apriņķi, skaitot no š. g. 1. aprija
ar sēdekli Grīvā.
Priekšsēdētājs S a c k e n s.
Kanclejas pāizinis C a u n e.
*

Rīkojums Nš 173.
1923. g. 24 februāri.
1. §•
Gulbenes virsmežniecības otrās šķiras virsmežziņa
vietas hpildītēju Frļdrichu Kalniņu
pārceļu dienesta laoā tanī pašā a-natā uz Krāslavas virsmež-

niecību, skaitot no 1923. g. 1. maija.
2- §
Engures virsmežniecības pirmās šķiras
iecirkņa
mežzini Oskara Niedri
ieceļu par otrās šķiras
virsmežziņa vietas izpildītāju Gulbenes virsmežniecībā, ar IX. amata kategorijas a!gj, skaitot no

1923. g. 1. maija
Zemkopības
Mežu departamenta

ministrs

direktors

E. Bauers.

K- Melderis.

*
Rīkojums m 179.
1923. g. 26. martā.
1. §.
Ieceļu : 1) Mežu departamenta jaunāko taksators
Jēkabu Surgenieku
par mežsaimniecības daļas
vadītajā palīgu, ar VII. amata kategorijas algu,
skaitet no 1923. g. 1. aprīļa;
2) mežu departamenta
pirmās šķiras darbvedi
Jāni
Lusaru,
par vecāko sevišķa uzdevumu
ierēdni, ar VIII. amata kategorijās algu, skaitot no
1923. g. 1. apriļa.
3) meža depatamenta
pirmās šķiras darbvedi
Jāni Muižnieku
par vecāko sevišķu uzdevuma
Ierēdni, ar VIII. amata kategorijas algu, skaitot no
1923 g. I. apriļa.
1 §.
Ieskaitu valsta civildienestā, paaugstinu un apstiprina amati:
i) mežu departamentā

nodarbināto otrās šķiras
tāju Pēteri Loginu kā
ai XI amata kategorijas
1. aprīļa;
2) mežu departamenta

uz brīva

Ilguma pamata

grāmatveža vietas izpildīpirmās šķiras grāmatvedi,
algu, skaitot no 1923. g.
uz brīva

līguma pamata

nodarbināto trešās šķiras grāmetveža vietas izpildītāju Jūliju Lasmani kāctrās šķiras grāmatvedi,
ar XII amata kategorijas alga, skaitot ne 1923. g
1. apriļa.
3. §.
Ieskaitu valsts civildienesta un aps-rprinu amatā :
1) meža departamentā us brīva līguma parasta
nodarbināto pirmās Šķiras vecākā grimrtveža vietas
«pildītāju Pēteri Skrastiņu
ka pirmās šķ tas
grāmatvedi, skaitot ne 1923 g. 1. apriļa;

2)

mežu departamentā

uz brīva

līguma pamata

nodarbināto pirmās šķiras grāmatveža vietas izpild tāju Jāni Ozelmani kā pirmās šķiras grāmat-

vedi, skaitot no 1923. g. 1. apriļa,
3) mežu departamentā uz brīva liguma pamata
nodarbināto pirmās šķiras darbveža vietas izpildītāju Robertu Pētersonu kā pirmās šķiras darbvedi, skaitot no 1923 g. 1. apriļa;
4) m»2a departamentā uz _ brīva līguma pamala
nodarbināto otrās šķiras grraaatveža vietas izpildītāju Ernestu O p ma n i kā otrās šķiras grāmatvedi, skaitct no 1923. g. 1. apriļa;
5) mežu departamentā uz blīva līguma pamata
nodarbi-a' .o trešās šķiras grāmatveža vietas izpil-

dītāju Vili Maizīti kā trešās šķiras grāmatvedi,
skaitot no 1923. g. 1. apriļa;
6) mežu departamentā uz brīva līguma pamata
nodarbināto trešās šķiras grāmatveža vietas izpildītajā Arnoldu Galevski kā trešās šķiras grāmatvedi, skaitot no 1923. g. 1. apriļa;
7) mežu departamentā uz brīva līguma pamata
nodarbināto pirmās šķiras rēķinveža vietas izpildītāju Lūciju Jakobson kā pirmās šķiras rēķinvedi,
skaitot no 1923 g. 1. apriļa;
i) mežu departamentā m brīva līguma pamata
nodarbināto pirmās _ šķiras rēķinveža
vietas izpildītāju Eiženiju K r e s 1 i ņ ki pirmās šķiras rēķinvedi, skaitot no 1923. g. 1. aprīļa.

3) uz brīva līguma

4- §•

amata:
1) mežu departamentā uz brīva līguma pamata
nodarbināto vecākā kanclejas ierēdņa vietas «pil-

dītājs Eduardu Lūsi kā vecāko noliktavas pārzini,
ar XIII. amata kategorijas algu skaitot no 1923. g.
1. apriļa ;
2) mežu departamentā uz

brīva līguma pamata

nodarbināto pirmās šķiras rēķinveža vietas ispildītāju Annu B i 1 a n kā trešās šķiras grāmatvedi, ar
XIII. amata kategorijas algu, skaitot no 1923. g.
1. apriļa;
--? sļ Ķ$g|
3) mežu departamentā ur operatīvo sumu rēķina
nodarbināto Lūciju D r e n ge r par vecāko kanclejas
ierēdni, »r XV. amata kategorijas algu, skaitot no
1923. g. 1. apriļa;
4) mežu departamenta uz operatīvo sumu rēķina
nodarbināto Jāni Strazdiņu par trešās šķiras
grāmatvedi, ar XIII. amata kategorijas alga, skaitot
no 1923. g. I. apriļa.
5. §.

Pilscni Maksi Bose pieņemu ka jaunākā meža
taksatora vietas izpildītāju uz brīva līguma pamata, saskaņa ar civildienesta likuma 10. panta?
ar IX. amata kategorijas alga, skaitot no 1923. g.
1. apriļa.

tas izpildītāju Jāni Vabuli kā trešās šķiras iecirkņa
mežzini, skaitot no 192i. g. 1. apriļa;

5) oz brīva līguma pamita

1. apr.ļa.

Bibrenes

vietas

izpil-

dītāju Vasiliju Kalniņu ka darbvedi grāmatvedi,
skaitot no 1923 g I. apriļa;
6) uz briva līguma pamata pieņemto Popes
virs.nežni-čības darbveža-grāmatveža viet»s tipildītāju Pēteri Saulīti kā dārbvedi-grāaiatvedi,
skaitot no 1923 g. 1. apriļa; .
7) ns brīva līguma pamata pieņemto Piltenes
virsmežniecības darbveža-grāmatveža vietas iipil-

dītāju Rūdolfu Veidemani kā darbvedi-grāmatvedi, skaitot no 1«23. g. 1. apriļa ;
8) uz brīva līguma pamata pieņemto Nītaures
virsmežniecībās darbveža-grāmatveža vietas izp'ldītāju Arvīdu A p r a n u kā da;bvedi-grāmatvedi,
skaitot no 1923. g. 1. apriļa;
9) uz brīva līguma pamata pieņemto Bebrenes
virsmežniecības rakstveža vietas izpildītāju Franci
Skoliņu
kā rakstvedi, skaitot
m 1923. g.
1. apriļa;
uz brīva līguma

pamata

pieņemto _ Lubānas

virsmežniecības rakstveža vietas

1. apriļa.

Zemkopības ministrs E. Bauers.
Mežu departamenta direktors K. Melderis.
Rīkojums

Pilsoni Jāni V i ķ e 1 i pieņemu un pielaižu pie
amata pienākumu izpildīšanas kā mežziņa amata
kandidātu Piltenes virsmežniecībā, uz brīva līguma
pamata, saskaņā ar civildienesta likuma 10. pantu,
ar XV. amata kategorijas ^lgu , skaitot dienestu
no tas dienas, kad viņš stāsies pie minētā amata
pienākumu izpildīšanas,
2- §?
Daugavpils
virsmežniecības
rakstvedi
Jāni
D e k 1 a u, uz paša lūgumu atsvabinu no amata,
skaitot no I. apriļa 1923. gada.
Mežu departamenta direktora vietā
J. Robežnieks.
*

Rīkojams

Nē 196.

1923. g. 23. martā.
Mežu departamenta otrās šķiras darbvedi Teodoru Rudzit i, uz paša lūgumu pārceļu par
darbvedi-gramatvedi Slokas virsmežniecībā, skaitot
no 1. apriļa 1923. gada.
Mežu departamenta direktors K. Melderis.
*

Rīkojums

t& 197.

1923. g. 26. martā.

Lipnas virsmežniecibā uz brīva līguma pamata
pieņemto rakstveža vietas izpildītāju Almu Lindenberg, uz pašas lūgumu atsvabinu no amata,
skaitot no 1. apriļa 1923. gada.

Mežu departamenta direktors K. Melderis.
*
Rīkojums

Ns 190.

1923. g, 12. martā.
Atceļot 1922 g. 10. novembra rīkojumu Ns 128
I! §, par Bebrenes virsmežniecības virsmežziņa
vietas izpildītāja Pētefa Dombrovska atlaišanu
no amata uz

Civildienesta

likuma

1923 g. 24. aprīļa.

Zemkopības ministrs E. Bauers.
Mežu departamenta direktors

Rīkojums

Ns

K. Melderis.

192.

1923. g. 16. martā.

1. §•
Ieskaitu valsts civildienesta,

1923. g. 27. martā.

?

36. panta pa-

māta, atstāju viņu a;ī turpmāk mežu resora dienesta un pārceļu dienesta labā taī pašā amatā uz
jaundib r.amo Ainažu virsmežniecību, skaitot no

paaugstinu

un ap-

stiprinu amatā:
1) uz briva līguma pamata pieņemto Rendas
virsmežniecības otrās šķiras iecirkņa mežziņa vietas
izpildītāju Vilhelmu Staaku kā pirmās šķiras
iecirkņa mežzini, skaitot no 1923. g, 1. apriļa;
2) uz brīva līguma pamata pieņemto N,taures
virsmežniecības trešās šķiras iecirkņa mežziņa vietas
izpildītāju Mārtiņu Staaku kā otrās šķiras iecirkņa
mežzini, skaitot no 1923 g. 1. apaļa;
3) uz brīva līguma pamata pieņemto Valmieras
virsmežniecības trešās šķiras iecirkņa mežziņa vietas
izpildītāju Jāni Priedīti kā otrās šķiras iecirkņa
mežzini, skaitot no 1923. g. 1. apriļa;
4) uz brīva līguma pamata pieņemto Taurkalna
virsmežniecības otrās šķiras iecirkņa mežziņa vietas
izpildītāju Jāni Eše kā pirmās šķiras iecirkņa
mežzini, skaitot no 1923. g. 1. aprļa ;
5) uz briva 1 gurna pamata pieņemto Daugavpils
virsmežniecības trešās šķiras iecirkņa mežziņa vietas
izpildītāju Vladimiru Rambachu kā otrās šķiras
īeciikņa mežzini, skaitot no 1923. g. 1. apriļa;
6) uz btīva līg ma pamata pieņemto Daugavpils
virsmežniec bas trešās šķiras iecirkņa mežziņa vietas
izpildītāju Osvaldu Treimani kā otrās šķiras
iecirkņa mežzini, skaitot no 1923. g 1. apriļa;
7) uz btīva līguma pamata pieņemto Daugavpils
virsmežniecības te šās šķiras iecirkņa mežziņa
vietss izpildi āju Tee.doru Laksi kā otrās šķiras
iecirkņa mežzini, skaitot no 1923 g. 1. apriļa.
2. §.

Ieskaitu valsts civildieres^ā un apstiprinu amatā:
1) uz briva līguma pamata pieņemto Oravas

virsmežniecības
pirmās šķiras iecirkņa mežziņa
vietas i:pildītāju Oto Valdmani kā pirmās šķiras
iecirkņa mež. irti skaitot no 1923. g. 1. apriļa;
2) uz briva līguma pamata pieņemti Vircavas
virsmežniecības otrās šķiras iecirkņa mežziņa vietas
izpildītāju Valentīnu Turku ka otrās šķiras iecirkņa
mež:ini skait t no 1923. g l. apriļa;
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1923. g. 27. martā.
Slotas virsmežniecībā uz brīva līguma pamata
pieņemto otrās šķiras iecirkņa mežziņa vietas izpildītāju Eiženu Plūmi, uz paša lūgumu atsvabinu no amata, skaitct no 1. marta 1?23. gada.
Mežu departamenta direktors K. Melderis. *
*
Rīkojums Nš 199.
1. §•
departamenta

Ieceļu:, 1) mežu
trešās šķiras
darbvedi
Heinrichu Kāpostu — par pirmās
šķiras darbvedi, ar XI. amata kategorijas algu,
skaitot no 1. apriļa 1923. g.;
2) mežu departamenta jaunāko kanclejas ierēdni
Amāliju L a 11 e r — par vecāko kanclejas ierēdni,
ar XV. amata kategorijas algu, skaitot no I. aprita
* *
1923g.;
3)'mežu departamenta vecāko kanclejas ierēdni
Jāni Bērziņu — par tiešās šķiras darbvedi, ar
XIII. amata kategorijas algu, skaitot no 1. apriļa
1923. g.;
4) mežu

departamenta

pirmās

Hermīni Putniņ

šķiras rakstvedi

— par trešās šķiras darbvedi,
ar XIII. amata kategorijas algu, skaitot no 1. apriļa 1923. g.:
5) mežu departamenta jaunāko kanclejas
Raisu

ierēdni

Verchovskaju

— par pirmās šķiras
rakstvedi, ar XV. amata kategorijas algu, skaitot

no 1. apriļa 1923. g.;
6) mežu departamentā uz brīva līguma pamata
nodarbļnato
jaunāka
kanclejas ierēdņa vietas
izpildītāju Hermini Paune — par vecākā kanclejas ierēdņa vietas izpildītāju, uz briva līguma
pamata, saskaņā ar civildienesta likuma 10. pantu,
ar XV. amata kategorijas algu, skaitot no 1. apriļa
1923. g.
'
2. §.
Paaugstinu: I) mežu departamenta trešās šķiras
darbvedi Kārli Kociņu
— par otrās šķiras
darbvedi, ar XII. amata kategorijas algu, skaitot
no 1. apriļa 1923. g.;
2) mežu departamenta otrās šķiras
darbvedi
Oskaru S v i ķ i — par pirmās šķiras darbvedi, ar
XI. amata kategorijas algu, skaitot no I. aorila
K
'
1923. g.;
3) mežu departamenta
otrās šķiras
darbvedi
Andreju O s i t i — par pirmās šķiras
darbvedi,
ar XI. amata kategorijas algu, skaitot no 1. aorila
K '
1923. g.;
4) mežu departamentā uz brīva līguma pamata
nodarbināto trešās šķiras darbveža vietas izpildītāju Aleksandru Vil nieku — par otrās šķiras
darbveža vietas izpildītāju, ar XII. amata kategorijas algu, skaitot no l.apriļa 1923. g., atstājot
viņu arī turpmāk dienesta uz brīva līguma pamata
3. §.

Pieņemu un

pielaižu

pie

amata

pienākumu

izpildīšanas:

1) meža departamentā uz operativo sumu rēķina

nodarbināto Voldemāru Krās tinu — par pirmās

———^^'
Mežu

uz
operativo sumu
5) mežu departamenta
par
rēķina nodarbināto
Rolandu. Blumentalu
uz
vietas izpildītāju,
trešās šķiras, mērnieka
brīva līguma pamata, saskaņa ar civildienesta
likuma 10. pantu, ar XIII. amata kategorijas algu,
skaitot no 1. apriļa 1923. g.
Mežu departamenta direktors K. Melderis.
Rīkojama

1. §•
departamenta techniskas

daļas vadītāju
Mežu
Jāni J a g a r u, sakarā ar minētās daļas likvidēšanu,
atsvabinu no amata, saskaņā
ar civildienesta
likuma 37. pantu, skaitot no ' 1923. g. 31. marta.

vecāko

mežu

taksatoru

Arvīdu Asari, sakarā ar techniskas daļas likvidēšanu, atsvabinu no amata, saskaņa ar civil-

dienesta
31.

likarna 37. pantu,

skaitot

no

departamentā

uz

fc
^>

h-

rsf**«°saS

4. §.
departamentā uz briV!1 ,.
nodarbināto vecākā
sevišķi ,.j "?u ,n» a,
Vubi
vietas izpildītāj u Pauli
kToū1 ?* l
amata, saskaņa ar civildienesta
L
llkum »
'
skaitot no 1923. g. 31.
3*.
raarta
Z€m k1 oP'ba8 ministrs
u E n
Mežu departamenta
direktors «?'
*
' ™Ui
R«koju ma J*
203
R'gS. 1923. g. 28.
raa^
Mežu

atsvab;,

*•

?§.

Mežu departamenta pirmās
šķiras m
Augustu Dzeni paaugstinu
par & 1

fļ^r'
^^01 ^^'^^
2.8.

Pieņemu:

1) mežu

departamentā ...
sumu rēķina nodarbināto
Konstantīnu

i,!

par
vecāka meža taksatora
vieta,
brīva līguma pamata, saskaņā
ar S
likuma 10. pantu, ar VIII. amata kVt, ilt>
eg
skaitct no 1923. gada 1. aprīļa
2) mežu departamentā uz operativo
s,,™. „
nodaibināto Zani Stuberovski-n? '
mežu iaksatora _ vietas izpildītāju uz brivl'f*
pamata, saskaņa ar civildienesta
likuma '0»
ar IX. amata kategorijas algu, skaitot
no 1M
i*

i,„i,il

°"
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Rīgā, 1923. g. 31. martā.

departamenta

3. §.

sass:i.?sys**a

1923. g.;

Mežu

Mežu departamenta direktors K. Melderis.

no 1923. 24. apriļa.

rija 1923. g- ;
4) mežu departamenta uz operatīvo sumu rēķina
Aiunan — par vecāka
nodarbināto Valesku
kanclejas ierēdņa vietas izpildītāju uz brīva līguma
pamata, saskaņā ar civildienesta likuma 10. pantu,
ar XV. amata kategorijas algu, skaitot no l.apriļa

2- §?

1923. g. 22. martā.
I. §•

Rīkojums

sumu rēķina
2) mežu departamentā uz operatīvo
Stunda — par otras šķiras
nodarbināto Kārli
darbveža vietas izpildītāju, uz brīva līguma pamata,
ar XII.
saskaņā ar civildienesta likuma 10- pantu
1923. g.;
amata kategorijas alga, skaitot no 1. aprīļa
3) mežu departamentā uz operativo sumu rēķina
nodarbināto Maksi Zeipj — par tre?ai šķirat
uz brīva līguma
darbveža vieta: izpildītajā,
10. pantu,
pamata, saskaņā ar civildienesta likuma
ar XIII. amata kategorija* alga, skaitot no 1. ap-

Ns 195.

3. §•

Tukuma virsmežniecības otrās šķiras virsmežzini
Robertu Rovi dienesta labā pārceļu tanī pašā
amata ez jaundibināmo Ērgļu virsmežniecību, skaitot

liaunia
šķiras darbveža vietas Izpildītāju, uz brīva
pamata, saskaņā ar civildienesta likuma l'l. pantu,
ar XI. amata kategorijas algu, skaitot no I. aprīļa

izpildītāju Martu

Vilciņ kā rakstvedi, skaitot no 1923. g. 1. apriļa;
11) uz brīva līguma pamata pieņemto Cīravas
virsmežmecīofls rakstveža vietas izpildītāju Ferdinandu Zveja kā rakstvedi, skaitot no 1923. g.

Zemkopības ministrs E. B a u e r s.

! §•
Apvienojot no Kokneses, Piebalgas un Kalsnavas
virsmežniecībām atdalītos mežu novadus, dibinu
jaunu
virsmežniecību — Ērgļu
skaitot no
1923 g. 1. apriļa.
2- §•
Apvienojot no Skulbergu un Vecsalaces virsmežniecībām atdalītos mežu novadus, dibinu jaunu
virsmežniecību — Ainažu, skaitot no 1923. g.

pieņemto

virsmežniecības darb/ežv-grāmatveža

Mežu departamenta direktors K. Melderis.
*
Rīkojums Ns 188.
1923. g. 10. martā.

o Rusko'ovas

virsmežniec bis trešās šķ ras iecirija mežiiņa vie
tas izpildītāju
Eduardu Maržecki
kā trešās
šķiras iecirkņa mežzini, skaitot no 1923 sļ. l.ainļa;
4) «z brīva līguma pamata pieņemto Vircavas
virsmežniecības trešās šķiras iecirkņa mežiiņi vie-

10)

Ieceļu, ieskaitu valsis civildienesta un apstiprinu

pami'apiejem

1. apriļa.

3. §.
Mežu departamenta vecāko mežu
jum
Robertu Brutanu
- ieceļu par vecāko ļ
taksatoru, ar VIII. amata kategorijas abu .
s' *
no 1923. g. 1. apriļa.

1923. g.

Zemkopības ministrs E. Banti
Mežu departamenta direktors K.
Meldi

marta.

Meklējams personu saraksts Hr. 94.
iS

.

ļš
I«
*""

Usvā'rda, vlrda, tēva vlrds,
verara, pfaieribas
vieta,
daivas vi«te pēdēja laikā,
ārējais episkais (ņasīmea).

_,

,,_

, .

y*i iB,i,,-j.
vy

Kca aatla, n kāda nkati
Sjj m

*-"

*'„'

^apvainot*.

""?

mnum gtfija

Rīgas apgabaltiesas
tiesas Paziņot meklētā
Valkas apriņķa
2. iecirkņa
izmeklēšanas tiesneša 1923 g.
28. februāra raksts J* 635,
apvainots sod. lik. 51., 157. p.
2. d. ua 499. p. 1. d. 4. pkt.
7318. Akmentiņš, Jvliuss Pē- Ta paša 1923 g. 28 februāra Tapsi
tera d, Valkas apr. raksts J* 643, apvainots sod.
Raszas pag. pilsonis.
lik. 499, 1, ua 2. d. 4. p.,
157. 2. d., 453. un 51. p. p.
7319. Akerblums,
Oskars- Ludzas apr. ps-ka
1922. g. Izpildīt lēmumi
Miķelis Jāņa d., 31 g. 15. jūlija lēmums JN& 32491/ paziņot,
ve.s.
949-950, sodīts adm. kārtā par
nelegālu valsts robežas pārnākšanu no'pad. Krievijas ar
Ls. 30, vai 14 dienām aresta.
Jevdokija Tas pats;
7320. Akerblara,
Tāpat.
Prokoiija m., 30 g. v.,
7317. Apsīts, Pēteris Jēkaba
dēls, dzimis 1897. g.
22. decembri, Valkas
apriņķa. Smiltenes pag.
pilsonis.

Aizputes pilsone

(Tu-

vāku ziņu nav.)
7321. Birzaieks, Jēkabs, 33 g. Priekulēs-Vaiņodes
iecirkņa
vecs, 1923. g. jaavsra miertiesneša 1923 g, 7. marta
mēnesī dzīvoja Vaino- raksts Jfc 259, apv. sodu lik.
des miestā.
581. p.
7322. Cīcis,
Fricis, čigāns, Tukuma apriņķa miertiesneša
agrākā dzīves vieta Tu- 1923.
"30.
janvāra
g.
kūma.
raksts M 225, apv. sodu lik.

Apcietināt un
sūtīt meklētāju
Paziņot dzīves i

meklētājam.

138. p.
7323. Dabrovskis, Aleksandrs Kara tiesas priekšsēdētāja 1923. Apcietināt uaie
Ivaaa d, dzim. 1886. g, g. 5. maita raksts te 17986, tīt 3 īec. W

meklēšanas tio

pareizticīgs, krievs, pie- apv. sodu lik. 581. p. 2. d.
derīgs pie Viļņas gub.,
Viļeikas apr., HataikuKolocevas pagasta, bij.
13.Tukuma kājn. pulka
kareivis.

rīcībā, paziņoju
dējam.

(Tarpmāk vēl.)

Ie
Administratīvā departamenta direktori iIekšējās apsardzības pārvaldes priekšnieka J. Garo*

Valdības ieiejo Iestāžu rikoimnl.
Trakuma sērgas apkarošanas lietā.

Trakuma sērga piesuņiem Cēsu apriņķī plosās plašos apmēros. Vairāki desmit
pilsoņi sakosti un nogādāti uz Rīgu
ārstēšanai,
Sevišķu lielu postu traki
suņi nodarīs, kad vasarai sākoties ganāmus pulkus dzīs ganībās. Es esmu
devis lauku policijai rīkojumu
spert
stingrākos soļus sērgas apkarošanai. Ar
šo uzaicinu_ sabiedrību nākt administrācijai palīga sērgas apkarošanā, noteikti
izpildot obligatoriskos noteikumus par
šīs sērgas apkarošanu. Par katru noteikumu nepildīšanas gadījumu
lūdzu
darīt zinātņu vietējai policijai. Ja policJJ3s _ kārtībnieki nolaidīgi izpilda savus
pienākumus sērgas apkarošanā , par katru
atsevišķu gadījumu lūdzu ziņot rnaa dēl
vainīgo saukšanas pie atbildības.

Iekšzeme.
Priekšlasījumu P»'.f«£y
tekošiem jautājumiem
sarīko

Bieriņu

Iauk«almsiegJ

pag
drība 15. aprilī, Biennu
agro ^
apriņķa
Rīgas
Lasīs
E 1 k s n e.

Ārzemes.
Notikums angļa par'a"
apakšnami

10,
Londonā,

j(ļ

*PfJ

~ attia
šodien pec
a)U
kādu tecbniska Jaut l3ffl - valiļ
pen«ļ*ļ
uz bijušo kareivju
cietusi negaidītu^ņeveiks^ j^ i
dabūjusi balsu vairāk""»» .^

Apakšnamā

Op**

«zalta»
138. Balsošanas
uzbudinājumu , » ^
kārtīgu
%orjSer#
Cēsu apriņķa priekšnieks
ji
Izrādās , m
slēgt.
dzeja
Biče v s k i s.
^
kļūdu,
in^a"
lideri izdarījuši
frakcijas locekļus, ka "<>

—'—"——

w '*L——
kādēļ ka šo jautājumu visā pilnībā iztirzās imvakara,
TT7 j vēlu
K<
patukša. pērijas saimnieciskā konference, kura
bija
zā!e
S-sēžu
:

ka valdības tiek sasaukta š.
anrndās domā,ar to. ka jauta- runātāji tāpat

85

^Ees novērst
parlamentam
$, ,

vēlreiz.

piemiņas sēde.
tfi£U ralchstaga

Vācijas
aprilī.
prezidenta
klātvalstai
%lļ šodien
Esene_ Rosauto
sēdi
sēra
CfSLais
Valsts*& ap bedīšanas gadījumā.
politisku
pie88 1
ar
uzstājās
Kuno
,BC '
esot
visas
kritušie
Esenē
,Hnu
simbols, jo tie
kopīgā likteņa

'

10.

nnē

g. oktobra mēnesī. Citi
noteikti aizstāvēja Ednama
ierosinājumu. Kapiians Volless ar skaitļiem apradīja, ka
1913. gadā Anglijas
tirdzniecība ar aizjūras dominijam un
kolonijām par 257o pārsniedza tirdzniecību ar visu pārējo pasauli. «Tādēļ
mums nepieciešami vajadzīgs
attīstīt
impērijas daļu savstarpējo tirdzniecību
vairāk, nekā tirdzniecību ar citām valstīm."
Dr. Cepis, liberāls, uzsvēra, ka strādnieku izceļošanai uz dominijam jābūt
savienotai ar kapitālu emigrāciju. Strādnieku partijas loceklis Šorts izteicās, ka
pilnīgi atbalstot rezolūciju, jo strādnieku
partija tāpat ieinteresēta angļu impērijas

K«
ieroču priekšā sargāK J frarču
kļuvusi par varu,
kura
£ t taisnību,
kopīga griba
S ta visas vācu tautas
attīstība.
LTA.
vaina krītot uz franču
Visa
tMlsta "
kari padzinuši no dzīves
!i lesEjiem,
Anglijas tirdzniecības flote.
pilsoņu par at£, tūkstošiem vācu
leslodziLifildā, 9. aprilī. (Radio.) Milzu
Sānos «pabalstīt netaisnību,
zaudējumi,
cietumos
un
izarto
kādus angļu tirdzniecības
cilvēku
atjātiem
dzīvības. No- flotei nodarījis pasaules karš (nogremcilvēku
sL daudza
dēto kuģu koptilpums sasniedz 7 milSto vārdā Vācija tagad prasot visas
uz jonus toņu), tagad pilcīgi izlīdzināti.
tās
vēl
gaidīšot
ilgi
cik
tautas,
S-.es
pēdējais izdevums
tač-j ārprātīgās un šausmu pilnās varas »Lloyds Register"
esot labprātīgi liecina, ka pasaules tirdzniecības flote
Vācija
galu."
«lirikas
ilggadīga pieaugusi jau līdz 61 miljonam toņu un
iedāvājusi lielas vērtības,
drošību,
velēdamas
par apmēram 14 miljoniem toņu pārirba augļus kā
sniedz 1914. gada skaitli.
Arī
tagad
uzklausīta.
seesot
Galvenā
bet
nieru,
gatava vienoties ar kuģniecības lielvalsts joprojām ir Anglija,
esot
valdība
vācu
i
tomēr viņas pārsvars nav vairs tik liels
«biedrotiem, bet t ika i brI vas _ sarunāt
kā
kā pirms kara.
1914 gadā apm. 4472°/o
iespēju
došot
ja
tai
runās,
ļiditiesīgam partneram un ja no vispasaules tālbraucēju kuģu tonaža
piederēja Angīnai, turpretim tagad tikai
alts nemēģināšot lietot spaidus. Renaracijas pienākumi jāierobežojot līdz 33Vs «7o.
Bjjeļainai kopsumai, vācu zeme vairs
Pēdējos gados strauji pieaug motordrīkstot palikt ienaidnieka varā. Va- kuģu skaits. Pagājušo gadu nolaists
ūdenī Rietumāfrikas Ūnijas vajadzībām
cij» nevarot piekrist nekādam kompromisam, kas aizkārtu viņas suverenitāti pirmais okeāna pasažiera tvaikonis ai
(lirā vai ReiEzerne. Kamēr pretinieki naftas motoru dzinējspēku. 1914. gadā
nesot ar mieru ieiet uz saprašanos, bija pavisam 297 motorkuģi,
tagad
rieti tautas pasivā pretošanās jaturpinot turpretim reģistrēti jau 1.620 ar ll/z milii tikpat nelokāmu apņemšanos un lielu jona toau koptilpuma
LTA.
ļpta'bJj kā līdz

šim.

LTA.

Notikumi okupētā Vācijā.
Berlīnē, 11. aprilī.

Esēsē

apcie*

tiaātais vācu valstssekretars Hamms, ka
biti, aizvests uz Bredeneju vai Kastropa,

tai atrodas franču karafiesas.
Vācu
jitse asi uzbrūk okupācijas iestādēm
par šo aresta un uzsver, ka Hamms
oot braucis uz Rūru tikai reprezentēt
«a valdību nošauto Krupa strādnieku
apbedīšaaa, pilnīgi bez politiskiem soliem.
Nakti uz otrdienu miris viens no Mafijā sestdienā ievainotiem, ar ko upuru
Ws pieaudzis kz 14 personām.
ibttrgas pilsētai uzlikta 75 miljoni
jļļirh liela kontribūcija par notikušiem
pgraia vada bojājumiem.
Metmanā
neizdevies usbrakums kādam
virsniekam, kādēļ pilsētai 8 dienu
marka
ļļ jānomaksā 30 miljoau
~oda,
«ira franči

izraidījuši

no

brīvdzL

Jm vēl ap 100 vācu dzeizsceļnieku
?h Izraidīšana draud visiem, kas
? J>IŅn atteiksies strādāt zem franču
LTA.

mi'irl!!,
Pi Vikont,

l

?k

apriIr - (Sadio.) AP"
£ervati yās Partijas lo-

^
Edaatnā
iesniedza intereu ~ .uzaicināt valdību
-i
asspert so lus laicik vien iespē-

kt» w i
Kb-ģjf

fas ni^-i
^.

attīstītu

Lv mPenjas

>

tirdzniecība starp
attevišķām daļām".

ct'0as mmistrs
Loid-Grims pilnīgi
ļ ez olucijā izteiktām domām, un

'

R
ša"bām visas apakši o'arL
*?e
2!st Par dibinātu « Mūsu
' iSf»K
: dSf ļidzšim "«da ļoti noraēs 8ribatn P"
R^ arbu'J8
mams nav cita līdzekļa.
def Ht» '
"«cīnāt; jāiet pat vēl
5J ero
ot
4a »!, l . tehnikas progresu
razosaaa Pirmskara rovairs
R ieku e>,^H°darbinat agrāko
* Nauno^-- Tādē J Anglijai ne-

3 SLT ar grākie tirgibet iā"
I( ^spējams'ļoti
*

','
m$* tirdzniecību ar
lomiņu
«•ai»*.Ministrs aizrādīja,

ti „

8. aprilī.

Uzdeva

qP

Mīksta,

jamas.

biroja locekļiem

Pateicība.

inženieram

W

Ķuzem un Vegnerim sastādīt ūdenslikumu,
Visiem saviem kolēģiem,- aa«i£§pi
kuru paredzams drīzumā pamata vilcienos
teātra direkcijai un visiemHigj|g|fģf^fem
dabūt gatavu un virzīt tālāk likumdošanas cienītājiem un labvēļiem, kas mani bij

instancēs.

pagodinājuši

manā

jubilejas dienā ar

Par Doles ūdensspēku izbūvi visās
balvām, sveicieniem un izrādes apmeklētechniskas aprindās valda pamatots uzskats,

šanu, izsaku sirsnīgāko pateicību.
ka šis kritums tagad būtu izbūvējams,
Ella Jakobson.
jo patreizējais Rīgas elektrības patēriņš
nodrošina Doles ūdenselektriskās cenNacionālais teatrs. Ceturtdien, 12. aptrāles pastāvēšanu.
Doli pakāpeniski rilī, pulksten 5 pēc pusdienas, skolēnu
paplašinot, varēta sasniegt pāri par izrādē Šekspira traģēdija «Hamlets".
20.000 zirgu spēkus.
Projektu
par Griežam skolu vēribu uz šo ievērojamo
Doles ūdenskritumu izbūvi
patlaban klasisko darbu Nacionālā teātra izveidoskata cauri komisijā pie jūrniecības jumā.
Piektdien, 13. aprilī, Rūdolfa
departamenta.
Blaumaņa
ņiprā tautas joku
luga
Biroja padome atzina,
ka tūliņ jāno- Jrīnes grēki"
ar dziesmām un
dibina Doles stacijas būvkomiteja, sa- dejām orķestra pavadījumā. Sestdien,
stāvoša no darbu vadītāja
un
pār- 14. aprilī, J. Raiņa traģēdija «Jāzeps
stāvjiem no finansu un darba ministrijām, un
viņa
brāļi".
V. Damberga
ka arī augstskolas un jūrniecības de- komēdija ,Mēs viņu gūstīsim"
partamenta pārstāvjiem, kuriem nekapirmo reizi izrādīs trešdien, 18. aprilī.
vējoties jāķeras pie priekšdarbu sagataSagatavošanā J. Lejiņa drāma „P i e
vošanas. Par darbu vadītāju inženieru dzimtenes krusta", kuru izvēlētechniķu kongresa birojs uzstādīja kā
kandidātu inženieri Razumu.
Kredīti

jusies suileze

Berta

Āboliņ

savai

beneficei.

Doles
spēku
izbūvei
150.000.000 rbļ. apmērā.

Febris recanca» , . .
Febria intenn
Varžola et vasiolola . .
Morbslii
Scariatina
......
Tussis convtstsfva
. .

Atgulās drudzis .

—

Purva dradzis . .
Batcas
Masalas ....
Šarlaks
Garais kiepai . .

—
—
2
10
1
—
1

Amerika un Turcija.
Parizē, 11. aprilī. „Chicago Tribune" sniedz sensacionālu ziņu, ka Diphtheritis
Difterīts
....
Turcijas parlaments esot apstiprinājis Influenracura PsesHionia Infiuenca ....
Mosulas naftas avotu izdošanu koncesija Cholera ssSatsca . . . Āzijas koHera . .
Dvaenteria
..... Asins sērga
. .
vairākiem amerikāņu kapitālistiem. KonParotitla
epldescScs
.
.
Ģīmja
aatūkama
apstiprinājuma
šai
stantinopolē oficiāla
(Matea) ...
ziņai tomēr vēl trūkst.
« Joisrnal de Valvo-VaginltSa gononhoica
StambosI" raksta, ka gadījuma ja ta Erjrslpelas
Roze
^ parla Meningitis cerebrospinalia epidemica . .
izrādīšoties par patiesu, jauna
menta uzdevums būšot Jconcesiju izni- Trachoma
Lepra
Spitālība ....
cināt, jo ta draudot pārvērst Turciju par
LTA.
amerikāņu koloniju.
Precību jautājums Turcijā.

Godalgu piespriešana.

tirdzniecību

kongresa birojs

jau paredzēti
Sakarā aršo
Dailes teatrs._ Šodien,
12. aprilī
darbu izvešanu sagaidāms, ka tuvākā pulksten 8 vakarā par tautas izrādes
laikā Rīgas tirdzniecībā sāksies neparasta cenām ķiniešu
luga
« Dzeltenais
dzīvība.
ģērbs*. Piektien, 13. aprilī pulkstea
V28 vakarā par strādnieku izrādes cenām
Nedējas ziņojums
Renē Benšareēna komēdija « Priecīgas
par saslimšanas gadījumiem
nejaušības". Sestdien, 14. aprilī par
tautas izrādes cenām „S v. Jēkaba
Čīgā,
lipīgām
slimībām
ar
ceļojums". Svētdien, 15. aprilī pulkko reģistrējusi
ho
1923. g. 1. līdz sten 2 diena «Lauku
Bulgārija un reparaclja.
miljonārs"
7. aprilim _ Rīgas pilsētas
statistiski un pulksten ^28 vakarā « Dzeltenais
B e r 1 i n ē, 11. aprilī. Neues Wiener valde pēc ārstu paziņojumiem:
ģērbs".
Journal" ziņo, ka reparaciju komisija
Ceturtdien, 19. aprilī pirmo reizi jautrā
pieņēmusi Bulgārijai ārkārtīgi labvēlīgu
Šekspira komēdija
brēka
«Liela
lēmumu: Bulgārijas reparaciju parāds
Sit raibai nosnaknm»
-|g'ig
maza
vilna" (Daudz trokšņa par
tiek samazināts no 2200 uz 500 miljoŠekspira
neko).
Komēdija
uzrakstīta
niem zelta franku, pie tam tuvākos
"
4
Tvphtts
abdora.
....
Vēdera
Bh
.
,
.
ziedu
laikā,
starp
1598.
un
1600.
5 gados būs jānomaksā sabiedrotiem
Tvphes exanth .... Izsituma tīla . .
4
gadu un ir nepārspējama savā dzirkLTA.
tikai 5 miljoni,

Berlīnē, 11. apritu Angoras parlamentam iesniegts savāds likumprojekts
hsavienība un Rūtas jautājums. — noteikt, ka visiem turkiem, kas sasniedz 25 gadu vecumu, obligatoriski
apriIi
Vossische
jāprecas. Ar balsu vairākumu projekts
'
ii^V^. onas korespondents ziņo, tomēr noraidits.
fatat
Uj- . ^vienības padome savā nākošā
J» Pļinigi atturēsies no debatēm par
'jautājumu, ļi netraucētu gaida^
iautlskās sarunas reparaciju
Rīga.
i
s« nokārtošanai.
rBS»3i
LTA.

pAnglijas

inženieru un technlķu

pārrunāja sava pedeja sēdē Daugavas Estonia, dāņu tvaikcnis, 6344 reģ ton. brutto, uz
tirgus pārcelšanas projektu no DaugavDancigu ar jauktu lādiņa.
malas pie Sarkaniem spīķeriem un atzina
9 aprtlī.
tādu soli par vēlamu un viņa izvešanu Strassburg, vāca
tvaikonis, 943 reģ, tcn. brutto,
^
par iespējamu.
Tika apskatīti arī daži
uz Grangemutu ar propsu.
priekša celti jauna tirgus laukuma iekārtošanas plāni, pie kam prof. Bīmanis un
citi aizrādīja uz vairākām īpatnībām, kuras
jauna laukuma būtu nepieciešami ievēro-

—

—
1
—
—
—

—
—

stošā atjautībā
un
bagātībā.
Darbība

komisko
situācija
norisinājās Itālijā,

Mesinā, kur tik daudz saules un prieka
pārpilnības, ka cilvēki nezin ceļu, kādā
to labāki izšķiest. Darbojas cēlais Aragonijas princis DoaPedro, jaunais un
viltīgais Don-Žuans, skaistais Kļaudio un
daiļā Hero, brīnišķīgais pā;is — Beatrise
un Benedikis, no kurieni pirmā necieš
vīriešus un otrais sievietes, bet abi tomēr
saprecas. Beidzot — mācītie policijas
uzraugi Dzērvene "fln Ķīsels, kuri ari
mūsu laikos, varbūt, nav nemaz tik reti.
Visam pa starpu muziķa, dziesmas,
masku balles un dejas.

Tirdzniecība un mpnlecita.

Telegrarnas.

Kursi.
Rīgas birža, 1923. gada 12. aprilī
(Latvijas

2—

100 Latvijss rbļ
Amerikas dstaw
Angļu mārciņa

.....

iiaakt . , , .
....
tanki
Šveices trauki
Zviedrijas kronas
. , .
Norvēģijas kroni» . . .
Daniiaa kronā» ....
100 Holandes gslsteņi
. . .
10000 Viojas ssarkts
. , ,
100 SsfBijsa mtufcsa ....
, . .
100 Igaunija» sauktu

100
100
100
100
100
100

Fraadjaa

BeSģtjia

5,09 — 5,14
23,72-2396
33,30 - 34,55
28,60 - 30 05
92,95-93,91
134,10 -136,84
89 85 - 93,10
96 60 — 100 50
199.39-201 .40
2,20 - 2,50
13,35 - 14,35
1,47—1,53
52,—
50,
1.65
14,90 - 15,65

Apsardzības ministrijas ēku un būvju
pārvalde bija izsludiaajjisi Stopiņu nometnes izbūves atrisinājumu konkursu. 180 liti
...
Bija iesniegti 12 piedāvājumi, kurus pār- 10000 PoUjse ntsria»
no
180 Cechoalovaks kronas . .
sastāvoša
komisija,
lietpratēju
baudot
25,00 - 26,10
100 Itālijas Ihm
arcbitektiera Pēkšena un Malves ua _ in- Pfidomts rbļ. . , . . . .
—
25,50
ženiera Aronieta piesprieda izsludinātas 10 krieva salta rej
Zelts (Londoni) j«f I and Sra
godalgas sekosi:
celta.
Mudite*
1. godalgu par atrisinājumu .
par 1 rbl
Krievijas sadcabaļ gļ ;
; ;
J;JJ ļ
docentam P. Zīlītim.
.
.
.
o
neatkar.
Biioem,.
2,
2,10
„Sprie- 5°/
30 seita ir. S°/o Rīg. h!p. bSadr.
2. godalgu par atrisinājumu
—
ķīla zinies. ......
gums" inženieram Švercam.
50 zelta h. 6°/o Riga* pils. to.
bieds, ķile zīmes
....
—
3. godalga nav piespriesta nevienam,
vien100 zelta ir. ā°/o Riga pils. kr.
bet šis godalgas suma sadalīta 5
biedr. ķiia ainu» ....
līdzīgās daļās un lozējot starp negodiesnieguRigas
biržas komitejas kotacijas komisijas
algotiem atrisinājumiem krita
priekšsēdētājs A. K a c e n t
,
Sakombinejums
motto
,.
miem zem
māklers T h. Šu m m e r a.
Zvēr.
biržas
an
Betons*
. Nākotne", .Mālbetons", .
izstādīti
Sacensības darbi
. Izturība".
24
No liepājas ostas bgāļui! ku§9,
pārvaldes techniskā nodaļā Citadele JVs
līdz
7. aprilī.
un ieinteresētie tos var apskatīt
726 reģ. tori. brutto, uz
pulksten
enata,
tvaikonis,
vācu
R
š. g. 15. aprilim darbdienas no
Ēmdeni ar propsu.
12 līdz 15.

t«!sg«ifa

tcgentnni

āisemja

tsirvgran»)

Rēvelē, 12. aprilī. (ETA) Igaunijas
valdība iesniegusi padomju Krievijaiasa
protesta notu sakarā ar 3. aprilī Pēterpiiī notikušo uzbrukumu Igauuijas konsulātam.
R edaktors: M. žr&ss.

Valsts tipogrāfijā
dabūjami

no finansu ministra apstiprināti

Pagaidu notti
par gblliatoilskii spsasdro^aSaai
(iespiesti

.Valdības Vēstneša* 1922. g.
59., 60. un 61. num.).
Maksā 20 sant., ar piešūt, pa pastu 22 sant.

iDiii 11tipii.
Valsts tipogrāfijā, Rīgas pilī, īsti,
dabūjamas
dažāda biezuma, pēc
darba ministra apstiprināta parauga:

1) Strādnieku darba grāmatiņas.
Z) Strādnieku saraksta grāmatas
(forma

Ns 51).

3) Vispārīgās strādnieku algu riķiou grāmatas «oma .\= m.

reklāmu, sludinājumu

un afišu izlikšanu Aizputes
pilsēta.
Apstiprināti

no

iekšlietu mipašvaldības
departa-

nistrijas
menta ar rakstu

Ns

100401 no

13. janvāra

1923. gada.
rakstura
reklāmas,
sludinājumi un afišas var tikt izlikti
Aizputes pilsētas robežas šim nolūkam
noteiktās
vietās, vienīgi ar pilsētas
vvldes katrreizēju sevišķu atļauju.
2. Visi izliekamie sludinājumi, reklāmas
un afišas atļauts Izl kt vienīgi no pilsētas valdes ierīkotās vietās, un proti:
vz rtkarau stabiem Jāņa Pasta, Lielās
1. Veikalnieciska

Baznīcas

un Boju

Jelgavas ielu stūros
nn uz tāfelēm: Upes, Boju ielu stūros,
Jelgavas ielā, pie pilsētas valdes nama
tin Jāņa Lielās ielas stūrī.
privātu
3. Kā pilsētas, tā ari
ēku,
«tabu, žogu un citu priekšmetu un būvju
aplikšana ar reklāmām, afišām un slu-

dinājumiem
4.

stingri

Uz privātu

aizliegta.

sludinājumu

tāfelēm ar

īpašnieka piekrišanu atļauts izlikt tikai
tos sludinājumus, aiišas un reklāmas,
par kūju
izlikšanu
samaksāts
pilsētas
nodoklis pēc šiem noteikumiem.
5. Par sludinājumu, reklāmu, un afišu
izlikšanu tiek ņemts nodoklis par labu
pilsētas pašvaldībai no katra
aizņemta
kvadrāta metra divi (2) lati mēnesī, pie
kam nepilni
mēneši tiek skaitīti par
pilniem, un no attiecīgi mazākām reklāmām — attiecīgu daļu.
6. Nodoklis tiek aprēķināts samērā ar
ieņemto _ teipu daudzumu tikai no vienas
izliekamas vietas, pie kam pārējās sešas
vietas netiek
7.

Par

ierēķinātas.

katras

sludinājuma

re * lamas,

ilgstošas

vai

aiišas

izlikšanu

no-

maksājams

ik mēnešus jaunus nodokļus.
8. Valsts, pašvaldību
iestāžu un sabiedrisku organizāciju sludinājumi no ša

nodokļa atsvabināti, ja pēdējiem nav
veikalnieciska rakstura.
9. Nav atļauts aplipināt un apsegt
citus uz

tāfelēm

vai

stabiem

izliktos

sludinājumus, affšas vai reklāmas, kuriem
nav notecējis izlikšanas termiņš.
10. Par bez atļaujas
izliktiem
sludinājumiem laika nenomaksātais
nodoklis
piedzenams
no reklāmas, sludinājuma
vai afišas izticēja divkārtējos
apmēros.
Bez tam vainīgie saucami pie atbildības
par šo noteikumu pārkāpšanu.
1! _. Šie noteikumi stājas spēkā 14dienu
laļka, pēc viņu publicēšanas .Valdības
Vēstnesī* .

Aizputē, 5 aprilī

1923. gadā.

Aizputes pilsētas galva J. Vanags.
Sekretārs P. Šķiliņš.

iūgumu

viņas prasibas

Pētera d. Vanag
uzaicina pēdējo,

saskaņā
ar
savu 1923. g. 20. marta
lēmumu, meklē uz sod. lik. 51., 455. p
p., 6. un 9. pkt pamata
apsūdzētos:
1) pie Rīgas apr., Menģeļa pag. pieder.
Jāni Juja d. Vftollņu, apm. 31 g. vecu,
apar.

46 g.

vecu, 2) pie Cēsu apr., Sausnējas pag.
pieder. Jāni Reiņa d. Oitl, apm. 40 g.
vecu un 3) pie Ilūkstes apr. (pagasts
nezinfms)
piederīgo
Pauli
Annas d.
Grrbutu, apm. 31. g. vecu . kura pazīmes

tiesai nav zināmas.

Visām iestādēm un personām, kurām
būtu zināms, kur atrodas min. Vītollņš,
Auziņš, Olte un Gributs un viņu manta,
Jāpaziņo par to Rīgas apr. III. iec. izmeklēs, tiesnesim

Rīgā, 7. aprilī

un

apliecība

par

atbildētāja

prombūtni

ar norakstiem.
Ja atbildētājs noliktā laikā neieradīsies
frsonīgi
vai caur pilnvarnieku, tiks
oiikta tiesas sēde lietas klausīšanai
.ieraugu riski.

Rīgā, 27. martā 1923 g.
Priekšsēdētāja

b. J. lakstiņi

Sekretārs

J. Stūre.

3igas apgabait 3. civilnodaļa,
«skaņā ar civ. proc. !Jk. 1958. p. ar šo
j&tlņo, ka 17. aprīli 1923. g. minētās
īodaļas atklāta
tiessa _ sēdē
nolssis
18. martā 1917. g., Rīgā mirušā namīpašnieka Christiana (Krišjiņa) Anša d.
Lange ai. Garrals notar. testamentu.
SSgā, 7 aprilī 1933. g.
L. N> 1949
Priekšsēdētāja

v. A. Biumentals.

Kiihte

A. Kalve.

lik. par

dara
1923.
lietā
dzim.

laisl. 77. p.

pameta,

ar

noiprieda:
slēgta Rīgā 4./17. oktobrī

f

Tnvākas

uz petroleju

Rīgas apgabaltiesas

Mias departaments

apr.

lo

laulību,

:: Uaiēšaias) darbos::

^^

^uImS
skololSju blsdrīb

Rīgas smiņķa valde.

nodokfis 769 rbļ.
4) Ka personām,

vinnestu sa raksi

pulksten 10 no rīta

359

1443

2419

374

1526

rakstiskos un mutiskos tons

549
550
756

1642
1754
1783

28S0
2934
3035
3097

flifilsil

Ppazi
ņ
o,
sv lieli Mas piesili

iiilisiī

stamu mantu, sastāvošu no veikala ieDausavgiīvas
artilērijas
saimniecības
kārtas, 1 bufetes _ un plauktiem, baltā
da|ā _ 20 apriif i. 9., pulkst. 20 no rīta
krasā, kopvērtība
par Ls. 9225, dēļ
Liepājas apgabaltiesa
Lūgumi dēļ pielaišanas mutiskos Icruz sava š g. 22. marta lēmuma pamata gos. nomaksāt! ar attiecīgu zīmognodokii, soda naudas piedzīšanas Rīgas muitas
valdei par laba.
meklē uz sod. lik. 51. p. un 581. p. iesniedzami iorgu komisijai torgu dienā
Rīgā, 10. apriti 1923. g.
3. d. apvainoto
Merkuriju
Vasi'ija d. pirms torgu atklāšanas
Rakstiski pieSlmsonovu, kura pazīšan. zīme» sekošas: dāvājumi, tāpat nomaksāti
ar zīmog- Rīgas 3. polic. iecirkņa priekšnieks
Latvijas pavalstnieks, dzimis Daugavpilī
nodokli, slēgtās aploksnēs ar uzrakstu:
'
Fre i v a 1 d s.
1902. g, krievu tautības, pareizticīgs, .Uz g?ļas torgiem 20. aprilī S. g \
Rigas pol. 6. iec. priekēn.
neprecējies, no 20. marta
1919. g. līdz iesniedzami
Daugavgrīvas
artilērijas
20. februārim
1921. g. sastāvējis
par saimniecības ''alai līdz 20. apriiJ S, g. paziņo, ka 16. aprliT 1923. g, pulksten
kareivi 2. Ventspils kājnieku pulkā, vidēja pulksten 10 rītā.
11 riti, Elijas ielā Ns 8, dz 6,
auguma, gaišiem matiem, bez bārdas.
Torgu dalībniekiem pirms torgu atKatram, kam zināma Merkurija Siinsoklāšanas jāiemaksā l Ls drošības naudas
nova uzturas vieta, vai ari kur atrodas no puda uz piegādājamo gaļas daudzumu.
pils. Ericha arlnkerta
piederošo 1 dzelviņam piederoša manta, par to bez kaGaļas kondīcijas un sīkākus torgu notena oša koka
vēšanas jāpaziņo Liepājas apgabaltiesai
teikumus izsniedz Daugavgrivas
arliler
bufeti, novērtēta par
vai tuvākai policijas iestādei.
saimniecības daļā, darbdienās no pīkst. 36 latiem, tirdzniecības apgrozījuma nodokļa piedzīšanai.
9-15.
2
Liepājā, 6. aprilī 1923. g.
Daugavgrivas artil. saimn. prlekšn
Rīgas 6. policijas iecirkņa
Tiesas loceklis J šneiders.
v. i., kapteinis V i ļ u m s.
priekšnieks (paraksts).
Sekretārs (paraksts).
Darbvedis, kara ier. (paraksts).
A. Kasperovičs.

wim mlmtmliMū

Liepājas apgabaltiesa,
novembrī

1922.

aizgādnību,
Blumberga

g.

nolēmusi:
promesošā
Žaņa
mantībai, atrodošai

vieta bija

agrākā

dzīves

Jaunjelgavas apr. priekšnieka
palīgs I .
iec.
darazinamu, ka28 aprilīs. g „pulkst. 12
diena, Jaunjelgavas apr, Biržu pagasta
namā noturēs

ŪTRUPI,

Ezeres pagastā.

Liepāja, 26. martā

1923. g. J« 968/22.
Priekšsēd. b. V. B i e n e n š t a m s.
Sekretārs A. Kasperovičs.

Rīgas 5. iec. miertiesnesis

jMektodtS'izshsdin?

nederīgu t»o*»wl<što kara klausības
apliecību zem ?& 17755, 14. junitā 1920. g
apr. priekša., uz
izdotu no Rīgas kara
Jāņa Dāvā d. Straia .ārda.
par

«ISPOTISO atlej

Latvijas oslii padziļināšanas

kufā pārdos atklātā
vairāksolīšana pret
tūliņsamaksu, Biržu pag. vaids i aprakstīto
vienu dze'zs naudas skapi, dēļ 4250 rbļ.

piedzīšanas

1. Rīgas

pilsētas

Latvfias

unhrĒr: rīsus

leģitimācijas

kartiņa Ja 1583. uz ARRiarlJas KreHman
vārda
pazžuc?ēw nn ar šo tiek izslndiaāia par nederīgu.

gairākšGilgRā

bojātu naudas skapi.
Rīgas jCjm pol. pr. (paraksts).
Darbvedis īparaksts).
Iespiests

li

ijiprU»!.
MliaOaniiitaOviBmraiHi!!.
vajadzīgs

mežsargs,

slimu'cai priekš Borkovas
mš 1207 2. apgaitas.

vairāksolīšanā

kajt

t.,. Mttt ^»T«s«»1;

2. lec. tiesu

pristavs Kārlis K r e b s, kura kancleja
atrodas Rīgā, Andreju iela Ns 1, paziņo:
1) Rīgas hipotēku biedrības prasības
izdos
Margaretu
lietā
pret
Jāni un Mariju
par
septiņi
Hildegardi Kārklaukiem
tūkstoši seši simti (76C0; rbļ. cara nauda,
ar šo uzaicina jau laiku.
Ie?jlv«i
pēc Rīgas apgabaltiesas III. civilnodaļas
!
vajadzīgo ūdeni
pavēles raksta no 2. novembra 1922. g..
Rīgā, 10. aprilī 1923
zem N? 39644, Rīgas apgabaltiesas civile
W «- PH»- eaēL,,
nodaļas sēžu zālē
19. maijā 1923. g.,
mazakprasitāileiB slēgtā sacensībā
pulksten 10 no rīta uz publiskiem torgiem tiks pārdots
Jānim un Marijai
25. aprīli 1923. g., pulkst. 12 dienā.
Margaretai Hildegardei Kārklaukiem pieLatvijas
kurš
atrodas
derošais nekustams īpašums,
Ar noteikumiem var iepazīties katra
V.
hip.
daļa Rīgā,
Rīgā, Čiekurkalnā, I linija J* 41,
darba
dienu techniska
iec. ar zemes grāmatu reģ. Ņš 992 (88 gr.
Nikolaja Ielā Ns la no plk. 12-14.
5. g. 8. aprilī notikušās
srematu bj
1* 114) un sastāv no neapbūvēta pilsētas
saturoša
gruntsgabala,
dzimts rentes
244 kvadrat asis.
2) Ka īpašums priekš publiskiem tor87
1020 2081 3380
4055
giem apvērtēts par 12.000 rbļ.
93
1168 2178 3461 4m
Romanova
izdos
sava
kancleja,
as
prasības
augšmne:
3) Ka bez
111
1218
2305
352
1
ielā Nr. 24,
īpašums apgrūtināts ar hipotēku parādiem
196 1371 23,5 3519 J8
par 9650 rbļ. cara n. ar °/o un imobiļa
245
1382 2359
25. aprilī 1923. gadi,

« 1921. g par labu.
kura
1909. g ar šo atsauc
.Vaid. Vēstn.
starp prasītāju Jēkabu Krūmiņu
un atN? 121, ievietoto sludināj. par Alfrēda
Jaunjelgavas apr. pr-ka p-.ligs
dzim
Laura un Paula Plotiņa meklēšanu, tā
II. iecirknī (psraksts).
bildētāju
Annu Paulini Krūmiņ,
Darbvedes (paraksts).
Izak, šķirt; prāvnieku meitu Annu Emmu ka tie atrasti.
Ženiju līdz viņas pilngadībai
piešķirt
Miertiesnesis (paraksts).
audzināšanai
prasītājam
un piedzīt no
Sekretāra v. (paraksts)
Mata rajona valsts iemin pān'Bis
atbildētajās prasītājam
par labu 350 r.
Ahī» zināmu, ka Madonā, rajona kanctiesas izdevumu un 350 r lietas vešanas ligas aggafeaittes III. ta. tiesas mm leja, 21. aprīli i. g., pulkst. 10 no rīta,
izdevuma.
S. Terpilovskis
paziņo, ka š. g. iznomās
Ja aibUdētāja civ. proc. tik.
728., 20. aprilī, pulksten 10 rītā, Rīgā, Avotu
181. nn 748. p. p. paredsStā
laikā aeie:ā >& 34, dz. 6, pārdos
Rafeeja
foniegs tiesai
atseakam!
vai
pārPizova kustamo
mantu, sastāvošu no
«idrils, tad spriedām» tt&riea UktiSiīgš mēbelēm, zirga, veģiem un cit., un no- uz 1923./24. saimn. gadu sek. objektus:
«pekā.
1) Praulienas
vērtētu par 80.400 rbļ.
un Patkules muižas
Izzināt sarakstu, novērtējumu, ka ari ūdens dzirnavas;
Rigā, 20. martā 1923. *.
t» 431764
apskatīt pārdodamo
mantu
varēs pār2) Mārcienas muižss koku zSgētavu
Priekšsēdētaja b. J. J a k s t i ņ i.
ar elektr. spēiiu staciju;
došanas dienā uz vietas.
Sekretāra v. Stute.
3) Meiranu muižas ķleģeju
Tiesu pristsvs S. T e r p i 1o v s k 1 s.
cepli un
ftig*s apgabait 3. civiinod&|ii,
4) Berzones, Mārcienas, Lcdes (Kosas
pag.) un Saikavas muižu augļu dārzus.
ligas Malt. iii. iec. tiesas prisiais
««iJiņfl ar civ. prr>:
lifc 1958. p. m
Nosoillājam tūliņ jāiemaksā rajona
fo casiņo, ka 17. aprli! 1923. 8b. utaetū
5. Terpilovskis
paziņo, ka 1923. g.
atklāta
pārziņa kase no gada nomas, kā drono'asij 26. aprīli, pulksten lOrītā, Rīgā, Chersadaļas
tiesa* sēdē
šības nauda
24. jūlijā 1917. g., Valmieras pagastā, kovss ielā J* 1, p ā rd os Roberta
snir. Liel-Mušaiņa mājas īpašnieka 3Sņa Blaii'e kustamo mantu, sastāvošu no
Pamatojoties uz valsts mantu uzņems,
Jāņa dēia Tančera savstarp. iesiasentu
vitna zirga, un novērtētu par !5,CC0 rbļ. nodaļas lakstu 19. marta š. g.,
J& 3690.
L. Jft 1948.
Rigē, 7. aprilī 1923 g.
Izzināt sarakstu, novērtējumu, kā arī
DubuStos, polic. valdē,
Priekšsēdei, v. A. Biumentals.
apskatīt pārdodamo mantu
varēs pārSekwt?.!S A. Kalve.
24. apriti S. s„ pulkst. 10 tītā, pārdos
došanas dienā uz vietas.
Tiesu pristavs S. Terpilovskis.
RigāK

i
istabā 16 122a no plk. 12-14.

30 ton.

virsvaldē

ziņas izsniedz dzelzsceļu

9fi IftfMfe

Žaņa FrKa Blumberga

zināmu,
ka
tiesa 5. februāri
g., Jēkaba Krūmiņa
prasības
pret
Annu Ptulini
Krūmiņ,
Izak. par laulības šķiršanu * i z -

stagari ak f

Dzelzsceļu virsvalde« jmuhki

ēkas remonta darbus.

Ezeres pagasta.

ISgiS mMMl i. tHiilit-il
«

30. aprīlī 1923. g.

kuras vēlās pie torņemt, _ jāiemaksā zalogs
giem dalīnu
3.
^igas apgabait.
civilnodaļa, desmitā daļa no apvertešanas sumas un
«skaņā ar civ. proc. lik. 1958. p., ar šo jāstāda priekša apliecība par to, ka no bez pēctorslem — mazSksolitāiam
paziņo, ka 17. aprīli 1923. z. minētās tieslietu ministrijas puses _ nav šķēršļu
nekustamu Nu-T-mižu Bauksalm. skolas
personām
iegūt
aodajas
atklātā
tiems sēdē attaisīs minētām
m «otesīs 14. janvārī
1923. g., Viskaļu īpašumu; un
pagastā mirušā Aulaka mājas īpašnieka
5) Ka zemes grāmatas uz šo īpašumu
Reiņa Jura d. Jostsona savstarp. testa- tiek vestas Rīgas-Valmieras zemes grāAr darbu aprakstiem un darbu izvematu nodaļā.
mentu.
šanas noteikumiem
var iepazīties augšPersonām,
kurām
ir
kādas
tiesības
uz
L. M 1953
Rīgā, 7. aprilī 1923. g.
minētā apriņķa valdē katru darba dienu
pārdodamo īpašumu, kas pārdošanu nePriekšsēd. v. A. Biumentals.
no pulksten 10 līdz 12, sākot ar 9. appielaiž tādas tiesības jāuzrada līdz pārSekretārs A. Kalve.
rīli 1923. g.
došanas dienai.
Ar zimognodokli
samaksāti
lūgumVisi papīri un dokumenti, attiecošies
Liepājas apgabaltiesa,
uz pārdodamo
īpašumu
ir
ieskatāmi raksti pielaišanai pie torgiem tiks pieuz Hildegardes Kārļa meitas S i k s n e
ņemti torgu dienā taisni pulksten 10.
apgabaltiesai
III. civilnodaļas
Rīgas
lūgumu un sava 26. februārī
1923. g.
Pie lūgumraksta, resp. rakstiska piekancleja.
lēmuma
pamata
uzaicina 20. janvāri
dāvājuma uz torgiem, iesniegšanas ir
9.
aprilī
1923.
g.
Rīgā,
jāiemaksā apr. valdei 1000 latu drošības
1922. gādā, Rīgā mirušā Jāņa FridTiesu nristavs K r e b s.
aaudas vai jāstāda
priekšā galvojuma
rieha
Augusta Jāņa
dēla Siksne
mantiniekus, kreditorus, legatarus, iideiraksts par minēto sumu, ar tādu divu,
komisarus un visas citas personas, kam
oficiāli apliec i nāta, galvinieku vai bankas
varētu but kādas
tiesības vai prasības
parakstiem, kurus spr. valde atzīst par
uz viņa atstāto mantojumu, vai kuras
pietiekoši drošiem,
Nš 1200.
velētos apstrīdēt viņa testamentu, piePriekšsēdētājs (paraksts).
teikt tiesai savas tiesības un prasības
Daugavgrīvas artilērija
Rīgas 3. pol. iec. priekšnieks
sešu mēnešu laikā, skaitot no sluizdos torgos mutiskos un rakstskos
dinājuma iespiešanas dienas .Valdības
ka 17. apriti 1923. g., pulksten
Vēstnesī*.
10 riti, Aleksandra ielā Nš 35, dz. 20,
apmēram 400 pudu
Minētā laikā nepieteiktās
tiesības un
prasibas
tiks atzītas par zaudētām uz
visiem laikiem un pēc aizrādītā termiņa
notecēšanas _ testamentu pasludinās par artiilerijas vajadzībām no 1. malla līdz
likumīga spēkā stājušos.
31. augustam 19S3 g. Gāja pi«gādāj.
Liepājā, 17. martā 1923. g.
>ft 4571/23 artilērijas noliktavā Mangalsalā (brau-iens
pilsonei Zara! riarkuze
piederošo kuPriekšsēd. b. V. Bienenštamsl
līdz Augsburga kuģīšu piestāneš
Sekretārs

iecelt
Friča

b. D aukla.

Sekretārs

šķiršanu,

mēneša
laikā
no šī sludinājuma
iespiešanas dienas .Valdības Vēstnesi".
Pie lūguma pielikti: laulības apliecība

9.

1923. g.

Priekšsēdētāja

laulības

izsludina

772

1850

866

1927

valsts tipogrāfijā.

iecirkņa

mežniecības

Reflektantus lūdz pieteikties 7 dienu
laika, no ši sludinājuma
iespiešanas
dienas, iesniedzot v:r. mežniecībai pašrocīgi rakstītus un ar zīmognodokli ap^
maksātus
lūgumrakstus
līdz ar sīku
aprakstu
dzīves
un apliecībām
par
agrāko nodarbošanos un izglītību.
Lūgumraksti adresējami: p. st. Varkļlni,
Atspuka, Varkļānu virsmežniecībai.
VarkļSnu virsmežniecība.

Seces

pagastam, Jaunjelgavas aprltftl,
vajadzīgs

ārsts.

Kandidātu kungi, kas šo vietu vēlētos
pieņemt, tiek uzaicināti ierasties sestdien. 21. aprīli i. g., pulksten 12 dienā,
Seces pagasts māja pie pagasta pado-

mes uz nolīgšanu.

Pasta

adrese:

st. .SECE". Tuvākās
dzelzsceļa stacijas: Sece un Koknese.
Secē, 8. apriiī 1923. g.
Par priekšsēdētāju (paraksts).
Rīgas ksjs spri ņķe priekšnieks Ssslaaina psr rwderig« nessedēto kāja klausības apliecību zem M 37274, 8. augustā
1921. g, izdotu no Rigas kara apr. pr.
uz Viļā Kārja d. Nfkfes vārda.

3595 5S
3662
3675
3697
3729
3773
3780

3298
3364

4537

m \
473 !
481Q
m

1

tm >
4922
Vinnesti saskaņā ar fešL mhi
1
prinātiem noteikumiem izreraam;'
22. asriHm i. g. biedribas biroji \
laja iela >fe 36a.
y^
3830

īīīi {iii iii i
kārtēja pdna bladn

sapulce
tiek sasaukta 26. aprit; 1923, g., pe!
6 vak, biedribas telp Ganība dtīt
Dienas

kārtība:

1) Sapulces darbinieku vēlēšson.
2) Jaunu biedru uz^emšant,
3) Valdes un reviz. komis. ziņojimL

4) Statūtu pārgrozīšanas jautājusj,
5} Dažidi priekšlikumi.
6) Reviz komisijas vēlēlans. Vaid
nTiHM^^™^^^^^^^^^™^™™!^

Sili» ^miiotfSl-sMifBfii
kārtēja

pilna

biedi

sapulce

.Krāns*)

Ugas spgaialtas 01 MsiaMaļa,

d. Ainiņa,

Uetā pret Augustu

kara dzīves vieta prasītājai nav zināma, Ierasties tiesā četru

Sekretārs

un Jāni Indriķa

par

i j_

.

-

61:n
noliks 27. aprM š. s„ pulkst
Todlebena

1)
?2)

3)
4)

bulv. ?& 4.

Dienas kārtiba:
Sapulces d«rbisiektt vēlēšanas.
Gada pārskats psr 1922._g. e
videntu ziņojuma, gada pīts»
stiprināšana un peļņas ijdeli»
Valdes priekšlikumi un ziņojam
Sapulces protokola nolasīto»
l/8|i

ņemšana.

Pēfernieku pag. vai*
dara zināmu, ka 2. maiji J. U f
vsldesio
1 dienā, pag. padome , pag.

iii Hilli

būvss toW
lielceļa, pie M»
ceia*
"
Jim, tuvākas z'ņaa kancleja,
Adrese: caur st. Daibe.
10. aprKī 1923. *
»
Priekšsēdētājs F. E t <f»
Darbvede (£«g°

3 tiltu

1 renes

un

Rīgas-Emburgas

* V*

Meita feiffl m

Ru SonuvIrsmežnlecIbs^Kig
l S.Vaid. Vēstneša"
""^
apšu kluž« PW^"b7
lt»-?
kļūda: Pird^amie
»^
j
novērtēti nevis par ls. u,ii,

Ls. 0,21 kub. 9*°*

kas ar šo tiek ^°k

g idi*

Rušonas_^gi!!l ^-

Jflrnteclbas "HFļgM

par nederīgu nozaudeiJ i*k .$ i
Uga dipiomu, No tu n°'> T
191it?
minscijss komisija
g
Rīgas k*w «I^
^**J
slsdiaa par oeietigb
zem
^
'
klausības apliec?^
AM*
^^
?ijt}
1919. g., Met» no
lazaretes, uz__PgHJg 3^-^Hrf
apriņķs prief

??

RīgMteja

pu nederīgu n« r §5;vffl.,*

\

par

* clv. proc lik. 293., 295. 298., 301., ļ
309., 311. p.p. pamata, uz Reginas Pau- j
lines Friča m. Vanag, dzim. Nātrišj

...

,

lipioīisi noteikumi

^ifcas apgabaliieea, 1. civilrsod,

1921. g., izdota

»

'ļ

^ģļj^%

m mj
m£

kllu zīmes
8zaud
" P
-ntiek
tieK
mata ar so
d^rļg^fļ:

P
W"»dinStt
«^
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