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j. piemirtas zīmi.
Pārgrozījumi angļu valodas instiia sta-
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gadā.

Rīkojums par Latvijas rubļa un ārzemju
valūtas kursiem pie nodokļu un
nodevu aprēķināšanas un nomaksas.

Rīkojums par pasažieru uzgaidāmo telpu
atvēršanu, lietošanu, apgaismošanu
un apsildīšanu.
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instrukcija

par Latvijas atbrīvošanas kara
piemiņas zirni.

(Izdota saskaņā arministru kabineta 1922 g.
2. maija sēdē pieņemtiem noteikumiem,)

1. Latvijas atbrīvošanas kara piemiņas
zīme ir sarka ci emaljēts bronzas, vai
sudraba vairogs ar 1,5 mm. pialām oksi-
dētām sudraba malām, kuras iekšpusē
ierobežotas ar šaura melnu svītriņu;
virs emaljas oksidēta sudraba roka ar
satvertu spoža šķēpu, kz kura uguns-
krusts ; abos vairoga augšējos stūros un
rokas elkoņa locītavas ieiokā uz emaljēta
pamata pa vienai piecstūrainai zelta
zvaigznei; abās vairoga ārmalās trīslapu
ozola- zariņi no oksidēta sudraba; virs
vairoga oksidēta sudraba lenta ar uz-
rakstu: ,1938. Par tēvzemi. 1920.*;
virs sadraba lentes cilpiņa zīmes savieno-
šanai ar 3 cm. platu nacionālo krāsu nē-
sājamo lentīti; zīmes lielums 2,7X3,3 cm.

P i e z ī _m_e. Zīmi atļauts izgatavot
un nēsāt uz adatas samazinātā veidā
V'a no normālā lieluma, bez cilpiņas.

2. Tiesība_ uz piemiņas zīmes iegā-
dāšanu un nēsāšanu ir visiem Latvijas
pilsoņiem, kuri Latvijas atbrīvošanas
cīņu laikmetā, no 1938. g. 18. novembra
līdz 1920. g. 13. augustam, sastāvējuši
nacionāla armijā, izņemot gadījumus,
kuri paredzēti šīs instrukcijas 6. pantā.

3. Apliecības par piemiņas zīmes pie-
šķiršanu izsniedz galvenais stabs.

4. Apliecības izsniedzamas līdz 1923.
gada 31. decembrim, nosūtot tās pēc at-
brīvošanas kara dalībnieku dzīves vietām.

5. Atbrīvošanas kara dalībniekiem,
kuri līdz noteiktam laikam nebūs saņē-
muši apliecības par piemiņas zīmes pie-
šķiršanu, ar pieprasījumiem jāgriežas pie
galvena staba. Pieprasījumos jāuzrāda
dienesta vieta_ un laiks, kara apriņķa
priekšcieka pārvalde, kura ieskaitīts, vai
citi pierādījumi par tiesībām uz piemiņas
zīmi. Tādi iesniegumi brīvi no zīmog-
aodokja.

6. Piemiņas zīmes nevar piešķirt per-
sonām, kura tiesības ar tiesas spriedumu
ir ierobežotas.

7. Piemiņas zīmes izgatavošanas un
izplatīšanas tiesība pieder vienīgi Brāļu
kapu komitejai.

8; Piemiņas zīme nēsājama krūšu
kreisajā pusē, pie kam: karavīriem virs
daļst nozīmēm, Lāčplēša un ārzemju or-
deņa kavalieriem — blakus ordenim pa
kreisi.
9._ Par nepiešķirtas piemiņas zīmes

atklātu nēsāšanu vainīgie sodāmi pēc li-
kuma noteikumiem.

Rīgā, 1923. g. 13. janvārī.

i Apsardzības ministrs G. Z e m ga 1s.

Apstiprina.
1923 g. 13. janvāri.

Izglītības ministrs A. Dauge.

Pārgrozījumi
angļu valodas institūta statūtos,
apstiprinātos 1922. gadā 25. Jūlijā.

(Publicēts 1922. g. «Valdības Vēstneša"
166. numura.)

Angļu valodas institūta statūtu septīto
pantu izteikt sekošā jaunā redakcijā:

7. Institūta mācības spēki tiesību un
pensiju ziņā pielīdzināmi vai nu
augstskolas mācības spēkiem vai
arī vidusskolu skolotājiem, skatoties
pēc viņu izglītības cenza, bet kā
atalgojumu saņem 156 latus gadā
par katru parastu un 208 latus par
katru speciālu stundu nedēļā, ar
noteikumu, ka izdevumi algām se-
dzami ar māribas maksām, t. i.
viņi neprasa piemaksas no valsts
budžeta līdzekļiem.

Skolu departamenta direktors
L. Ausējs.

Sekretārs V. Vīgants.

Rīkojums

par Latvijas rubļa un ārzemju valūtas
kursiem pie nodokļu un nodevu ap-

rēķināšanas un nomaksas.
Nodokļu un nodevu aprēķināšanai un

nomaksai, sākot ar š. g. 20. janvāri, līdz
turpmākam rīkojumam, piemērojami se-
kosi kursi:

100 Latvijas rabļi . . . . Ls. 2 —
1 angļu mārciņa ....,,24.—
1 Amerikas dolārs . . . „ 5.20

100 Holandes guldeņi . . . „ 205.—
100 Šveices franki . . . . „ 97.50
100 Francijas franki . . . „ 36.—
100 Beļģijas franki. ...» 33.—
100 Itālijas liras „ 26.—
100 Zviedrijas kronas. . . „ 140.—
100 Norvēģijas kronas . . „ 96.50
100 Dānijas kronas ...» 105.—
100 Čechoslovaķijas kronas . „ 16.—
100 Austrijas kronas ...» 0.01
100 Somijas markas ... » 13.—
100 Igaunijas markas ...» 1.50
100 Polijas markas 0.04
100 Vācijas markas ...» —.06
100 ostrubļi » —.12
100 liti » 52.—

1 Krievijas zelta rublis. . „ 2.55

Nodokļu aprēķināšanai ievērojams Sa-
tversmes Sapulcē. 1922. g. 30._ jūnija
pieņemtais likums (»Valdības Vēstneša"
147. numurā) par zelta frankos noteikto
nodokļu aprēķināšanu, ņemot par likmes
reizinātājiem zemāk pievestos skaitļus:

Ievedmuitas nodoklis . . 1,0
Izvedmuitas » . . 2,0
Ostu nodoklis 1,0
Zīmognodoklis:

a) vienkāršais ... 2,0
b) proporcionālais . . 1,0

Visi pārējie netiešie nodokļi 2,0
Nodoklis no lauku, pilsētu

un miestu nekustamiem
īpašumiem par 1921. g. 2,0

Tirdzniecības un rūpnie-
cības zīmes par 1921. g.
un 1922. g 2,0

Pārējie nodokļi . . . . 1,0

Ar šo atcelts 1922 g. 2. decembra
rīkojums (BValdībss Vēstneša" 273.
numurā) par ārzemju valūtas un Lat-
vijas rubļa kursiem pie nodeva un no-
dokļu nomaksas un aprēķināšanas.

Rīgā, 1923. g. 13. janvārī. M 196.

Finansu ministra vietas izpildītais
A. Riekstiņš

Kredita departamenta vicedirektors
Rob. Baltgailis

Rīkojums Nr. 8

1923. g. 13. jauvarī.
Par pasažieru uzgaidāmo telpu atvēr-
šanu, lietošanu, apgaismošanu un

apsildīšanu.
Paziņoja zināšanai un izpildīšana,

zemāk nodrukātos noteikumus par pasa-
žieru uzgaidāmo telpu atvēršanu stacijās,
pie kam aizrādu, ka:

1) Pasažieru uzgaidāmām telpām, mi-
nēto noteikumu 1. paragrāfā pare-
dzētā laikā, kad paredzēta vis-
pārīga staciju telpu apgaismošana,
jābūt pietiekoši apgaismotām, bet
4. paragrāfā paredzētos gadījumos
pasažiera uzgaidāmās telpas ap-
gaismojamas vienīgi ar vienu ma-
zāko lampiņu.

2) Laikmetā, kad paredzēta staciju
telpu apsildīšana, arī pasažieru
uzgaidāmām telpām jābūt pietie-
koši siltām.

Pasažieru uzgaidāmo telpu apgaismo-
šana un apsildīšana stacijās, kurās ir
ierīkotas bufetes, ja tas, paredzēts līgumā
par bufetes iznomāšanu jāizdara balēšu
nomniekiem ar saviem līdzekļiem un uz
viņu rēķina, bet visās pārējns stacijās
un taīs pasažiera uzgaidāmās telpās, kura
apgaismošana un * apsildīšana minētos
līgumos nav paredzēta, līdzīgi pārējām
staciju telpām, apgaismojamās. apsil-
damas ar dzelzsceļu līdzekļiem.

Še klāt pieliktie noteikumi par pasa-
žieru uzgaidāmo telpu atvēršanu un
ietošanu izkarami uzgaidāmās telpās,
redzamās vietās.

Galvenais direktors K. B ļ o d n i ek s.
Ekspluatācijas direktors T. Dumpis.

Apstiprinu.
1923. g. 12. janvāri.

Satiksmes ministrs
J.Pau J u k s.

Noteikumi 209

1923. g. 20. janvārī.

par pasažieru uzgaidāmo telpu
atvēršanu un lietošanu.

1. §•
Pasažieru uzgaidāmam telpām visas

stacijās jābūt atvērtām pasažiera lieto-
šanai 2 stundas pirms un 1 stundu pec
katra pasažiera vilciena atiešanas.

?. §.
Virs 1. paragrāfa paredzētā _ laika pa-

sažieru uzgaidāmām telpām jābūt atvēr-
tām un pasažieriem atļauts uzturēties
viņās, arī vēl sekošos gadījumos :

1) tādās mazās lauku stacijās, karu
tuvumā neatrodas pilsētas, miesti, vai
spdzīvotass vietas un nav viesaicu, kur
apmesties, bet pasažiers : slikta laika un
lauku ceļu stāvokļa vai nedrošas satik-
smes pa lauku ceļiem nakts laikā nn
citu svarīgu apstākļu dēļ ir spiests ie-
rasties dzelzsceļu stacijā pirms 1. pāra-
ragrafā paredzēta laika, pasažiera uzgai-
dāmās telpas atveramas tūliņ, pēc tāda
pasažieru ierašanās stacijā;

2) mezglu, pārsēšanās stacijās, kad
pasažieriem jāgaida vilciens tālākai brauk-
šanai, viņiem atļauts palikt stacijā no ta
vilciena pienākšanas laika, ar kuru pasa-
žieri atbraukuši, — līdz ta vilciena at-
iešanai, ar kuru pasažieri var savu ceļo-
jumu turpināt;

3) kad pasažieris, kurš piebraucis gala
mērķa stacijā, piepeši saslimis vai sa-
tiksmes līdzekļu trūkuma dēļ pa zemes
ceļiem, jeb ši paragrāfa pirmā punkta
minēto apstākļu dēļ ir spiests palikt sta-
cijā, — līdz minēto šķēršļu novēršanai.

Piezīme. Šiaī psragrafā minētos
gadījumos pasažieriem nav tiesība
prasīt pilnīgu uzgaidāmo telpu ap-
gaismošanu.

3. §.

Pasažieriem, staciju uzgaidāmās telpas:
a) noliegts trokšņot un ar nepieklā-

jīgu uzvešanos traucēt citu pasa-
žieru mieru un vispārēju kārtību;

b) noliegts sasmērēt vai bojāt dzelzs-
ceļam piederošus priekšmetus an
vispārīgi dzelzsceļa īpašumu.

c) jāievēro iīriba un visas dzelzsceļu
administrācijas un darbinieku liku-
mīgas prasības un aizrādījumi.

4. .§..
Pasažieri un publika, kuri neievēro

šos noteikumus, izraidāmi no staciju
telpam_ un saucami pie atbildības tiesas
ceļa pēc pastāvošiem soda likumiem.

5. §.
Kara spēka daļām vai atsevišķām kara

vīru grupām pasažieru uzgaidāmām
telpām jābūt atveltām katrā laikā.

6. §.

Šie noteikumi stājas spēkā no viņu
izsludināšanas dienas un izkarami visās
stacijās, redzamā un publikai pieietamā
vietā.

Dzelzsceļu galvenais direktors
K. Bļodnieks.

Eksploatacijas direktors
T.Dumpis.

HUMMIMIEM

NUBnb Isifižsi piilpsm
Paziņojums

par ?aiits aizdevumiem.

Finsnsu ministrijas kvedita departa-
ments paziņo, ka departamenta kredīta
nodaļa, sākot ar 35. janvāri pārtrauc aiz-
devumu piešķiršanu krediikooperativiem.
Turpmāk kreditkooperativi varēs kreditē-
ties Latvijas bankā, saskaņā ar bankas
noteiktimiem. Aizdevumus lauksaimnie-
kiem neizsniedz kredita departaments,
bet valsts zemes banka. Tirdznieciski-
rūpnieciska veida kreditus lauksaimnie-
kiem un kreditus rīcībss kapitāla vaja-
dzībām rūpniekiem piešķir Latvijas banka.

Rīsā, 1923. gada 13. janvāri.

Kredita departamenta direktors
A. K ā r k 1 i ņ š

Atgādinājums par dokumentu Izsnieg-
šanu no plesaknu grāmatiņām.

Ar finansu ministrijas rīkojumu «Val-
dības Vēstnesi" 1939. g. 3. decembrī
76. numurā, uzlikts par pienākumu attie-
cīgu kategoriju tirdznieciskiem un rūp-
nieciskiem uzņēmumiem izsniegt doku-
mentus no sevišķām piesakņu grāmatiņām.

Tā ka ne visi uzņēmumi, uz kuriem
tas attiecas, izpilda šo rīkojumu, tad
tiešo nodokļu departaiseats atgādina, ka
visiem A līdz II. kategorijai tirdznie-
ciskiem un I. līdz VI. kategorijas rūpnie-
ciskiem uzņēmumiem tāds obiigatoriski
jāizpilda, nomaksājot zīmo?nodokli sa-
skaņā ar rīkojuma 58. uu 75. pantu par
zīmognodokli.

Tiešo nodokļu departaments.

Paziņojums.

Atvērta pasta palīga nodaļa Vārkava
vienkāršiem un ierakstītiem sūtījumiem
Vārkavas pagasta vaidē, Daugavpils ap-
riņķī, 12 verstis no Preiļiem.

Administratīvais finansu direktors
Krūmiņš

Nodaļas vadītāja vietā Ķ u z i s.

maksa par .Valdības Vēstnesi" sākot no 1. janvāra:

Saņemot ekspedīcijā:

Pat 1 mēnesi 1 lats 50 sani

Piesūtot mājā un pa pastu:

par I mēnesi 1 lats 80 sani.
par atsevišķa numuru: saņemot

ekspedīcijā — » 6 »
pie atkalpārdevējiem — > ' »

Lat?l|as valdības Jfe^^Ļ oficiāls laikraksts
fonēk kmru d\anuizņemot JfcJ^CT^ļ^P^ sv

fttdšensis
un

svētku

dienas
? »»™*jiB52ii*a?Qaj)?fi jMuJ"i~-a^^^'^^^^M r̂Erffi^ft^ a«»f«s»»«*«n»»ii»a

R e d a k s i ja:
ļp^E^^^^r^^^t

Kantoris tin ekspedīcija:
Rīgā, pilī Ka 2. Tel. Ns9-89 «5^^^^^^^^ Rīgā, pilī Ns 1. Tel. Ns 9-57
Runas stundas no 11—12 ^TT^MM^H Atvērts no pulksten 9—3

4

Sbdinājumu maksa:
a) tiesu sludinājumi līdz 30 vien-

slejīgām rindiņām 3 lat. 60 sant.
par katru tālāku rindiņu . . — , 12 .

b) citām iestādei» un amata per-
sonām par katru vienslejīgu
rindiņu — » 16 ,

c) privātiem par katru vienslejīgu
rindiņu — , 20 .



Valdības darbība.
Pārskats par Iekšlietu ministrijas

darbību 1922. g.
(Turpinājums.)

III. Veterinarvalde.
Galvenais veterinarsanitara personāla

uzdevums pastāvēja lopu sērgu apkaro
šanā. It īpaša _ vērība bija_ piegriesta
pierobežas joslā liellopu mērim, _ kurš
vēl arvien plosās padomju Krievija un
arī pa daļai Polijā.

No citām lipīgām slimībām, kuras
sevišķi lopkopību apdraudēja, minamas

zirgu ļaunie galvas ienāši, liellopu
plaušu sērga, trakuma sērga, liesas sērga,
liellopu ļaunais galvas karsonis un zirgu
influenca. Saskaņa ar likumu par atlī-
dzības izsniegšanu sērgu deļ nogalināto
un sērgās kritušo lopu īpašniekiem, kurš
pieņemts no Tautas Padomes 1920._g.
15. martā, par 4 no augša minētam
slimībām tiek izsniegta lopu īpašnie-
kiem atlīdzība. Tomēr dzīve rādija, ka
arī liellopu ļaunais galvas karsonis un
zirgu influenca diezgan lielos apmēros
izplatījušās un prasa ne mazāk upuru,
ne kā citas aprādītas lipīgas slimības.

No veterinarvaldes izstrādātais un
iesniegtais apstiprināšanai likums par

|

atlīdzības izsniegšanu
"
™$\^ļ™

kritušiem un liellopu Ja»a «»J" *£.
sona dčl noga mātiem un krītus em io

Sem m ministra kabineta aps ipnnata

1922. ģ 13. janvāri. Par kritušiem, vai

an nofalinātiem no minētām «sam lim-

gām slimībām par 471 «oāļķaatoai urnak-

fāte Daeāiušā gadā 2.085883 rb . SOkap.
"NoTSffieta ministrijas par vetennar-
nozari pārskata laikā izdoti sekosi uko-

mmi: i) pārgrozījumi 1920. g. 15. marta

likumā par atlīdzības izsniegšanu sērgu

dēļ nogalināto un sērgās kritušo lopu

ipaŠBiekiem, 2) par sēigas apkarošanas
gada nodokii un viņa iekasēšanas kar-

tību no mājkustoņiem,ka arī par lopiem,

kurus ievedLatvija, 3) parlopvuZr>
(ādu, kaulu, ragu, saru, vilnas u.t t )\^tranzitceļacaur Latviju uzārzemēmm"Ludzas, Daugavpils un Ilūkstes 1$^
pierobežas jostas sadalīšanu veter*
sanitāros rajonos, 5) par trakuma i'"''
apkarošanu, 6) par tirdzniecisko r*
nogādāšanu pa dzelzsceļiem E2 ^kautuvēm, 7) par lopu tirgu ateJ?"
Vecauces miesta, _ mutes un nagu I"
apkarošanas nolūkā un 8) par r"
ārstniecibā _ atļaujamāmdažādun,?kurnu smērēm, preparātiem Uū i
pulveriem, 10P«

Bez tam izdoti sekosi oblieatori v
noteikumi: 1) noteikumi par lopa p>

Veterinārārsti un veterlnarfeidšeri, kuri sastāvēta dienestā un brlvpraktizēla
Latvijā 1922. gadā.

Veterinārārsti Veterinarfeldšeri

Apgabali Valsts dienestā ,« „ Valsts dien. ,„ v
* » sastāvošie "s? >?» sastāvošie "5 >£

Apriņķi §>a rar — g>s <&

Kiiseias - « cl* jau
^^

g*s
5 .2* 3.js g-s

S
>9i aē |-s '^> sč|«s >
35 ^eS!SlS«-si'ēg<S
> CM N "*

Rīgas apr — 3 — — — 1 3 — — 10
Cēsu — 3 — — — — 3— 112
Valmieras apr. ... — 3 — — — — 3 — 1 5
Valkas apr — 3 — — — — 3 — — 11
Rīgas pilsētā .... 3 1 8 _3 7_ 2 1 — 3 2

Viedzemē 3 13 8 1 7 3 13 — 3 40

Liepājas apr — 1 — — — — 2 — — 1
Aizputes)f„ .... — 1 — — — — 1 — — 1
Kuldīgas ;„....— 2 — — — — 2 — — 2
Ventspils „....— 1 _ _ _ _* ļ _ _ _

Talsu „ _.... — 1— 1 — — 2— 1 2
Liepājas pilsētā ... — — — — 2 — — — — 2

Kurzemē — 6— 1 2— 8— 18

Tukuma apr — 2 — ?__..__ — 2 — — —Jelgavas „.... — 2— 1— 1 2 — — 3
Bauskas „ — 1 — — — — 1 — — 2
Jaunjelgavas apr. .. — 2 — — — — 2 — .— 1
Ilūkstes apr — 1 — — — — 2 — — —
Jelgavas pilsētā . . — — — — 2 — 1 — — —

Zemgalē — 8— 1 2 1 10 — — 6

Kurzemē un Zemgalē — 14 — 2 4 1 18 — 1 14

Daugavpils apr. ... — 3 — — ' — — 3 — — 9)
Rēzeknes »... — 2 — — — — — — 52)
Ludzas . . . — 2 — — — 1 3 — — 9»)
Daugavpils pilsētā . . — — — — 1 1 — — 1

Latgalē — 7 — — 1 2 6 1 23

Visā Latvijā 3 34 8 3 12 6 37 — 5 77
l) 5 apriņķa valdes dienestā. 2 ) Visi apriņķa valdes dienestā. 8) Visi apriņķa valdes dienestā.
Veterinarvalde nodarbojas veterinārārsti: priekšnieks, viņa palīgs un bakte-

riologs asistents.

I

Lopkautuves, gaļas izmeklēšanas stacijas no 1922. g 1. janv. līdz 30. no».

Lonkau- ' Nokautu kautuvēs ē- Apskatītu izmeklēšanas
tUveS priekš gaļas|™>*°*«ttvgHP«sē"

, _ ?— — C —

£ Apriņķi un pilsētas f|
XI B" C

* 8 I f * ā āl f 3 ā ,
£ £ 2 < unO S 3 |3 §

1 Rīgas apr. ..16 1724 1410 49-1 483 315 41L
2 Cēsu „ . . 1 3 4230 4675 482- 3 3221 3303 1506-
3 Valmieras „ . . 3 - 6313 3975 , 1502- 2 855 1152 1442-
4 Valkas . . . 1 5 836 145 — — - -.'?;
5 Rīgas pilsēta. . . 1 —| 32571 16183 9649 61 2 97336 64379 4687761

Vidzemē 7 14 45654 26388 1168261 6 99885 66919
^

4986661

6 Liepājas apr.. . . 1 2 520 74 — — — _ j
7 Aizputes „ . . 1 — 1848 2119 88- 1 114' 620 46-
8 Kuldīgas .... 2 — 4302 4440 610 — — _ _
9 Ventspils „ . . . 12 2638 3735 339— 1 3181 392 140-

10 Talsu „ . . . 2 2 1117 3995 23— 1 236! 420 119-
II Liepājas.pilsēta. . 1 1 15818 33480 33325 2 3 9392j 5904 2898 1

Kurzemē 8 7 26223 25823 33985 2 4 30060 7136 3203 1

32 Tukuma apr.. . . 2 — 4430 7190 62—2 438 546 2210-
13 Jelgavas „ . . . 1 — 3496 3200 291 — 1 33 215 48-
34 Bauskas , . . . 3 — 2303 2274 24— 3 599 464 320-
35 Jaunjelgavas apr. . 2 — 3107 3630 8—2 283 260 414-
16 Ilūkstes apr. :..l — — — — — — __
17 Jelgavas pilsēta. . 1 — 3715 2565 212- 1 6282 56611 39372i

Zemgalē 8 — 13051 14839 597—7 7613 7146. 692^

Kurzemē un Zemgalē 16 7 39274(40662 14582 2 11 17673 14282 10132b

18 Daugavpils apr.. . 3 — 1332 954 — — — — — - -
19 Rēzeknes . . . 1 3 3190 5611 — — 1 143 97 908-
20 Ludzas ;' ".. 2 1 2440 936 — — — - ļ-
21 Daugavpils-pilsēta . 3 — j 30336 2725 33 3- 1 3080 2750 5388;-

Latgalē 7 4 17278 10226 311ļ-- 2 3223! 284?ļ 6296:-
Visā Latvijā 30ļ 25 102206J 77276J 26575163 19 I2078lļ 84048J 6629419)

Ziņas par atlīdzības Izsniegšanu sargu dēļ nogalināto un sērgās kritušo iopu ipešniekiem 1922. gadā.
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?» |»|l 1 .n. K.|l^r^ šļļ ^lj m ;"
Rīgas apriņķī . .T- . . . 3 39000 — 1450— 40450— 3 13— 1 in9finn «
Cēsu apriņķi ...... 7 76250- 500-76750-1 39- 145125-7IZ

~
1^" « SJSJ1

~ J 198350342500- 64 27478 5
Valmieras apriņķī .' 7 72840- 625- 73465- 4 31 1 5 58325

™~
?J' ^8970 - 2 35000 - 105 368220-

Valkas apriņķī. ..... 3 18500 18500-1 īg-ZfiSS " ~ ~ 1021085 _ __ _ _ 58 25,875-
W75U-- - - 17 32400- 1 4500- 8 95700- 49 214850-

Jelgavas apriņķī 8 133250—11700— 134950—''- _
Tukuma apriņķi 4 82500— 500- 83000 1___ ~ -11 21925 _ _ 1 18450- 20 175355'
Bauskas apriņķī 1 16500 16500 _ — — 11 1745750 — _ _ 3 41100- 18 14155'*
Jaunjelgavas apriņķi. ... 1 18750 18750- 1 iQc nn — — 2 2507 — — 1 17950- 4 36?57'
Ilūkstes apriņķī 1 15000 15000 J __ ZZZ ~ ~ 9 21275 — - 2 26350- 13 7987-'— — 5 5555— — _ 6 20555-
Liepājas apriņķī 2 39000 — 39000 ,
Kuldīgas apriņķī 1 15000 15000 -I 13500— 6 14500 — - 1 U7^n 10 81750"
Aizputes apriņķi - _ _ __ ~ 8 14332 - 8050 Z 0 37381'
Talsu apriņķī 1 18000 18000 J Z - - 3i 3575 - iS- 4 1837'
Ventspils apriņķī — — I ~~ — - 2 4880 __

^uu3 22880'
— - 4 4300. ' 4 4300'

Daugavpils apriņķī .... — — -_ __4 -.„,_
Rēzeknes apriņķī — — __ _1 ī l i^c — — 4 8375 a 632"°'Ludzas apriņķi. . . , . . 3 48000 48000 1 *!?75 T ,- - 4 354250 - Z Z

~
o o^700

~
g 40517/
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«,.dāšanu r>a Latvijas ūdens ceļiem.
K par mutes un nagu sērgai apdrošinu,

« par zir^a influenču
un 4) par liellopu

/govju) galvas karsoni.

Ievērojamākās lopu lipīgas slimības
«alkata laikā reģistrētas sekosos ap-

K
"zirga kašķis 244 punktos. Jaunie

?aWas' ienāši - 34, trakuma sērga -
§4 mutes un nagu sērga — 32, liellopu
nbiiitt sērga - 2, Hesis sērga — 6,
& influeace - 45. liellopa ļaunais
Saivas karsonis - 280, cūku roze -

'frrt cūku mēris — 17, cūku sērga —
?S asins mīšana — 130, lipīgā pār-
nešanās - 10, plankuma drudzis —10

Potes slimību noteikšanai resp. diagno-
stikas mērķiem, kā malleins un tuber-
kulins un serumi aizsardzībai pret sa
Rimšanu ar lipīgu slimību pret cūku rozi
«n mēri un ārstniecības mērķiem pie
tetanus, kumeļu ienāšiem, teļu dizenteri
ias lip'gās pārmešanas u. t. t, iepirkti
Vācijā un Dānijā. No minētiem potēm
un serumiem izlietoti no rajonu veterinār-
ārstiem: 1) acu un zemādas malleins
317 0, 2) subkuianais un acu tuberkulins
220,o', 3) cūku rotēs serums 28,200,0,
4) kumeļu ienāša serums 500 0, 5) liesas
sērgas serums 40,0, 6) streptokokku se-
rums 25,0, 7) cūku mēra serums 180,0,
8) abozans pret lipīgo izmešanos —
100,0.
Tuvākas ziņas par: a) veterināro per-

sonālu, b) veterinarvaldes ienākumiem un
izdevumiem, c) lopkautuvēm

^
un gaļas iz-

meklēšanas stacijām, d) mājlopu sērgu
,gaitu, e) atlīdzības izmaksusergu gadī-

jumos, redzamas iz šeit klatpievienoja-
mām tabelēm.

teteri narvaldes ienākumi un
izde v umi

par laiku no 1922. g. 1. janvāra līdz
1. decembrim.

A. Ienākumi:
'Mājlopu sērgu apkarošanas Liti

nodoklis par 1920 g. . . . 4205
Mājlopu sērgu apkarošanas no-

doklis par 1021. g 43597
Mājlopu sērgu apkarošanas no-

doklis pār 1922. g 64280
Maksas par lopu ārstēšanu un

kopšanu 871
Ienākumi no dezinfekcijas un

aizsargu līdzekļiem . . . 2728
Kopā . . 115682

B. Izdevumi:
t) Veterinarvļldes per- L«t> Lati

sonala algas:
a) pamatalga . . . 10022
1)) dzimtas piemaksas 864 inaKa

:2) Veterinarvaldes operatīvie iz-
devumi:

a) dezinfekcija ..... 388
b) medikamenti, potes ua se-

rumi . 2751
c) instrumenti 346

-d) atlīdzība par sērgās kritu-
šiem un aērgu dēļ nogali-
nātiem lopiem .... 38169

e) bakterioloģiska kabineta ie-
rīkošana un uzturēšana . 230

i) karantiau punktu ierīko-
šana ua uzturēšanu ... 27

g) karaatiau punktos turamo
lopu barība ..... 17

•3) Veterinarrajona ārstu un feld-
šeru algas: Lati

a) pamatalgas. . . . 71179 #b) dzimtspiemaksas . %S3 o0842
4) Mēra joslas personāla algas. 1810
5) Iecelšanas un pārcelšanas pa-

balsts 130
€} Veterinarrajonu ārstu un feld-

šeru citi izdevumi:
a) kiadejas izdevumi ... 117
b) administratīvie izdevumi . 1235
c) dienas naudas un braukša-

nas naudas 3134
Kopā . . 140064

HV. Pašvaldības departaments.
Pašvaldību darbību likumības un liet-

lerības ziņa pārzin pašvaldības departa-
ments. Savā darbībā tas sadalās p i I -
«etu un lauku nodaļās.

Pilsētu pašvaldības.
Lielā kara brūces vēl stipri gulstas

«z pilsētu pašvaldībām. Pilsētu budžetiar maz izņemamiem nav vēl saskaņoti«n tie bieži piredz prāvu? iztrūkuma*,ia sociatāa apgādās vajadzībām pagā-
juša gadā pilsētām no valsts līdzekļiem
«sniegts ap 2 miljonu rubļu liels naudas

pabilsts, Bei tam vēl pilsētas saņē-
muša^aizdevumu veidā 5 miljonu rubļu
Mīnētas samīs neietilps 1: aizdevumi un
pabalsti, kādus pilsētas saņēmušas no
iz^lītīoas, darba un finansu ministrijām
Neskatoties uz valdība? pretimnākšanu
naudis līdzekļu jautājumos, pilsētas nav
varējušas izpildīt tekošos saimnieciskos
uzdevumus Ltelās nespējnieku armijas
ua slimnīcu uzturēšanas izdevumi vēl
stipri apgrūtina pilsētu izdevumus. Niv
arī paredzams, ka tuvākā nākotnē pil-
sētu pašvaldību saimnieciskais stāvoklis
varētu uzlaboties. Ar valsts saimnie-
ciskā s'avo'rļa nostiprināšanos, cerams,
arī uzlabosies pilsētu materiālās iz-
redzes _ Valsts ua pašvaldība budžeti ir
lielā rnera viens ar otru saistīti, jo no
saimnieciskās konjunktūras atkarājās
budžetu stāvoklis.

Pilsētu brutto budžetu kopsuraa par
1922. gadu sasniedz 1,106.125.558 rbļ.
56 kap. _ Salīdzinot minēto sumu ar
iepriekšēja gada kopsavilkumu ta ir
lielāka par 27,19°/o. Iemeslu šādai pa-
dībai nav grūti atrast, jo valsts atjauno
šanas darbs prasa lielus naudas lī-
dzekļus. Iipo slitas pilsētas iegulda
lielas samas kapitāliem darbiem: ēku
atjaunošanai, pilsētas labierīcības pā-
rmīšanai It. i t Paorāiii*» ornrlā ir nt.

jaunotas vairākas elektriskas centrāles
un papildināts pilsētu uzņēmumu
skaits. Minētie darbi prasa lielus
izdevumus, kurus segt ar parastiem
ieņēmumiem pilsētām nav iespējams.
Nespējnieku apgādāšana pilsētām ir
prasījusi 18,86% no budžeta kopsumas.
Tāpat skolu uzturēšana ir apgrūtinājusi
pilsētu budžetus par 13,85%. Salīdzinot
šos izdevumus ar priekškara apstākļiem
jāliecina, ka uzlikto pienākumu nasta ir
nesamērīgi smaga u-i bieži pat neizpil-
dāma. Pie normāliem saimnieciskiem
apstākļiem smagos uzdevumus varētu
veikt tikai ar lielām grūtībām. Nav
domājams, ka tuvākā laikā pilsētas varētu
pilnīgi iztikt bez valsts pabalstiem un
aizdevumiem. Mums ir pilsētas, kuras
uzņem lielas nespējnieku armijas un tādā
ceļā stipri apgrūtina savus budžetus.
Pie tādām pilsētām piezkaitamas: Rīga,
Va'miera, Liepāja, Daugavpils un Jelgava.
Sakarā ar minēto apstākli šīs pilsētas
atrodas ļoti spaidīgos naudas apstākļos.
It īpaši tas ir attiecināms uz Daugavpilī
ua Liepāju.

Lai oārbaudftu oilsētu valžu darbību.
tika izdarītas vairākas revizijas, kuras
nepārprotami konstantē ja, ka pilsētas
bieži neievēro likuma prasības un ignorē
saimnieciska un lietderības principus.
Sūmnieciska skata trūkums spilgti novē-
rojams Daugavpils un Liepājas pilsēta
saimniecībā. Abas pievestās pilsētas ilgi
kavējas pie saviem budžetiem un tos
neskaitāmas reizes par jaunu_ pārspriež
un cilā savās sēdes. Kāda būs turpmāk
šo pilsētu saimniecība, to rādīs nākotne.
Cerams, ka J3unizvēlētā _ Liepājas dome
labāk pratīs nostādīt pilsētas saimniecību.
Kas attiecas uz Daugavpili, tad_ izredzes
uz apstākļu uzlabošanos ir samēra vajās,
jo pilsētai trūkst vajadzīgo ienākumu, lai
segtu tekošas izdevumus. Tā pagājuša
gadā pilsētas valde_ nespēja izmaksāt
saviem ierēdņiem kārtēji algas. Protams,
pie tādiem apstākļiem nevarēja sagaidīt
ražīgu darbu un sekmes pilsētas saim-
niecībā.

Lai pilsētu saimniecību ievadītu daudz-
maz saimnieciskās robežās, tad nepie-
ciešami tīkumdošanas_ ceļā jānokārto
sociālās apgādes jautājums. Nav turp-
māk pielaižams, ka pilsētas ir
spiestas uzņemt savās patversmēs ne-
spējniekus, karu piederība nav noskai-
drota. Nispējiga un_ nevarīgu pilsoņu
Hrnpmšanii nati/erv.nej vaiadzetu saistīt

ar nodzīvota laika attiecīgas pašvaldības
robežās. Lietderība prasa, ka tiesību uz
sociālu pabalstu iegūtu tikai tie nespēj-
nieki, kuri nodzīvojuši attiecīgās pašval-
dības robežās ne mazāk ka 1 gadu Ta tas
ir Vakareiropā, un tā tas drīkstētu but
arī pie mums Latvijā. Bez tara nespēj-
nieku kustības brīvība būtu jāierobežo,
pretējā gadījumā tie zaudē tiesību uz
pabalstu. Pārceļošanu varētu atļaut tikai
uz pašvaldību savstarpēju vienošanos.
Sī svarīgā likuma izstrādāšana no mi-
nistru kabineta uzticēta darba ministrijai,
no kuras atkarājas arī viņa steidzamība.
Sakarā ar pilsētu nolikuma izstrādāšanu
departaments sakrājis vajadzīgos mate-
riālus un novērojis līdzšinēja likuma
trūkumus. Tekošā gadā, djmajams, pil-
sētas tiks pie piemērota pilsētu nolikuma,
kas dos iespēju pilsētu darbību nostādīt
uz vairāk noteiktiem pamatiem. Pie

likumprojekta izstrādāšanas ir no liela
svara, lai pilsētas iešautu savus ierosi-
nājumus un papildinājumus, kas līdz
šim vel ir maz bijis. Ar materiālu
iesūtīšanu derētu pasteigties.

Pagājušā gadā pilsētu skaits (35) pa-
lielinājās ar Krāslavas miesta pārdēvē-
šana par pilsēlu. M nētā pilsēta ir
dzīves spējīga un ta, domājams, attaisnos
savu būtību. No pastāvošām pilsētu
pašvaldīoām par jauna ir pārvēlētas
23 pilsētu dirnes. Pēc sava sastāva tās
ir maz mainījušās uu partiju samērs ir
palicis iepriekšējais Pēc partiju sastāva
domes sastādās, rēķinot procentos, so-
ciālistiskas partijas 23,54%, pilsoniskas
31,18%, un nenoteiktas grupas 40,23%.

Pagājušā gadā nokārtots Rīgas, Rē-
zeknes un Ludzas pilsētu administratīvo
robežu jautājums. Vispārīgi jāatzīst, ka
pilsētas cenšas paplašināt savas robežas,
lai tāda ceļā pavairotu savus ienākumus.
Ne katrā gadījumā ši tendence ir attaisno-
jama,]'© sakarā ar paplašinātām robežām
pilsētām tiek uzlikti lielāki materiāli
uzdevumi.

Visu kopā savelkot, jāliecina, ka pil-
sētu saimniecība ir ievadīta budžetu ro-
bežās un ka pilsētu pašvaldību turpmākā
darbība atkarājas no valsts saimnieciskā
stāvokļa.|

(Turpmāk vēl.)

iMifiītSBs sa ffipāiclM
Kursi.

Rīgas birža, 1923. gada 15. janvārī.

100 Latvijas rbļ 2,—
Amerikas dolārs 5,05 — 5.11
Angļu mārciņa 23,63 — 23,90
100 Francijas franki .... 35,27 — 35,63
100 Beļģijas franki .... 32,22 — 32,55
100 Šveices franki 95,67 — 96,64
100 Zviedrijas kronas . . . 136,13 —137,51
100 Norvēģijas kronas . . . 94,62—95.58 '
100 Dānijas kronas .... 100.79 — 101,81
100 Holandes guldeņi . . . 200 52 - 202,54
10000 Vācijas markas . . . 4,88 — 4,93
100 Somijas markas .... 12,43 — 12,68
100 Igaunijas markas . . . 1,46 —1.50
100 Liti 53,08 - 51,10
10000 Polijas markas ... 3 —
100 Čechoslovaku kronas . . 14,42 — 14,71
100 Itālijas liras 24 95 — 2546
Padomes rbļ —
10 krievu zelta rbļ. . . . . 25,50
Zelts (Londonā) par 1 unci tīra

zelta —

Krievijas sudraba }JJ, ^ ; ; J$ļ ļ
par l rbL

5°/o neatkar, aizņem 2, 2,10
20 zelta fr. 6°/o Rīg. hip. biedr.

ķīlu zīmes —
50 zelta fr. 6'/o Rīgas pils. kr.

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

biedr. ķīlu zīmes ... .i —

Rīgas biržas komitejas kotacijas komisijas
priekšsēdētājs A. Kacens.

Zvēr. biržas mākleris Th. Šummers,

Sigas osta ieaflicuSI kuģi.
11. janvārī.

Eastern Coast, Amerikas tvaikonis, 3863 reģ. ton.
brutto, no Ņujorkas un Dancigas ar gabalu
precēm.

Truie Bremer, vācu tvaikonis, 1114 reģ. ton. brutto,
no Mantilata ar balasta.

Viator, norvēģu tvaiko ii«, 983 reģ. ton. brutto, no
Londonas ua Dancigas ar gabalu precēm.

12. janvārī.

Erna, vācu tvaikonis, 865 reģ. ton. brutto, no
Hamburgas ar gabalu precēm.

Irene Maria, dāņu tvaikonis, 1861 reģ. ton. brutto,
no Sunderlandas ar oglēm.

No Sīgas ostas izgājusi kuģi.
11. janvārī.

Greif. vācu tvaikonis, 617,2 reģ. ton. bratto, uz
Stetini ar gabalu precēm.

Wannebago, Amerikas tvaikonis, 4280 reģ. ton.
brutto, uz Holtenavu ar balastu.

Ulf, dāņu tvaikonis, 1313 reģ. ton. brutto, uz
Ruanu ar kokiem.

Aggersbnrg, dīņu tvaikonis. 1426 reģ. ton. bratto ,
ne Vesthirtlep'ilu ar kokiem.

Stokke. norvēģu tvaikoiis, 2181 reģ. ton. brutto,
uz Velzen-Holanda ar kokiem.

Baltabot, angļu tvaikonis, 1319 reģ. ton. brutto,
uz Rēvili ar gabalu precēm,

12. janvāri.
Sa-atov, krievu tvaikonis, 1601 reģ. ton brutto,

un South Alloa ar kokiem.
Kurt Hartwig S-emers, vācu tvaikonis, 1129 reģ,

ton. brutto, uz Mančestru ar kokiem.

13. janvārī.
Bolbek, vācu tvaikonis. 1528 rej. tcn. brutto, uz

Mančestru ar kokiem un gabalu precēm.

Liepājas osti ienākuši kuģi.
10. janvāri.

Uffe, dāņu tvaikonis, 1869 r»ģ. ton. brutto, ne
Kopenhāgenas ar jauktu lāiiņa.

11. janvāri.
Baltannic, angļu tvaikonis, 1147 reģ. ton. brutto,

no Dancigas ar jauktu lādiņu.
Renāra, vācu tvaikonis, 726 reg. ton. brutto, no

Stetines ar balastu.
Iris. zviedru tvaikonis, 353 reģ. ton. brutto, no

Dancigas ar jauktu lādiņu.
Gazolina. poļu motorkugls, 141 reģ. ton. brutto,

no Klaipēdas ar nafiu.
12. janvar».

Marta, vācu tvaikonis, 504 reģ. ton. brutto, no
Kieles ar balasta.

Gaida, latviešu tvaikonis, 331 reģ. ton. brutto, no
Rīgis ar jauktu lādiņu.

Ko LiasāJas osus * bsiftfctii kuģi.
10. janvāri.

Andalusia, vācu tvaikonis. 1384 reģ. ton. brutto,
uz Ventspili ac labību un kokiem.

Inga, zviedru tvaikonis, 532 reģ. ,ton. brutto, uz
An-'verpeni ar labību.

Kari K'ehn, vācu burtvaikonis, 184 reģ. ton.
brutto, uz Farileni (Gotlandi) tukšā.

Theo Kiehn, vācu prāmis, 371 reģ. ton brutto, uz
Farileni (Gotlandi) tukšā.

Britte, zviedru tvaikonis, 1541 reģ. ton. bratto, uz
Liverpūli ar propsu.

11. janvāri.

Būre, norvēģu motorkuģis. 499 reģ. tcn. brutto,
uz Dancigu ar linsēklām.

Alesia, vācu tvaikonis, 1385 reģ. ton. brutto, uz
Ņukasteli ar kokiem.

Thyra, dāņu tvaikonis, 1193 reģ. ton. brutto, uz
Kardifu ar kokiem.

12 janvārī.
Hegre, norvēģu tvaikonis, 1528 reģ. ton. brutto,

uz Ven'spili ar kokiem.
Baltannic, angļu tvaikonis, 1147 reģ ton. brutto,

uz Dancigu ar jauktu lādiņu.

Ventspils osta Ienākuši kuģi.
11 janvar'.

Gaida, latviešu tvaikonis, 331 reģ. ton. brutto,
no Rīgas ar gabalu precēm.

12. janvārī.
Viesturs, latviešu tvaikonis, 795,17 reģ. ton. brutto,

no Reveles tukšā.
Hidrograls, latviešu tvaikonis, 290,56 reģ. to«.

brutto, no Reveles tukšā.

No Ventspils mtm tegliuli kuģi
12. janvāri. v

Gaida, latviešu tvaikonis, 331 reģ. ton. bratto, uz
Liepāju ar gabalu precēm.

Māksla.
Nacionālais teatrs. < Pirmdien, 15.

janvārī, pulksten 8 vakara pazīstamās
igauņu mākslinieces Ellas 11 b a k
plastiskas dejas pēc Vāgnera, Griga,
Sibeliasa, Skrabina, Debissi, u. c. mū-
zikas. Otrdien, 16. janvārī, Anni
S ira san trešā uzstāšanās Hauptmaņa
drāmā «Roze Bernd". O.rdiea pār-
palikušās biļetes studenti varēs dabūt par
puscenām.

TeSeoramas..
(Latvijas telegrāfa aģentūras ārzemju telegramas).

Kaunā, 13. jan/arī. (Elta) Klaipēdas
dumpinieku vadonis pilsētas tuvumā sa-
ticies ar franču karaspēka priekšstāvjiern
ua iesniedzis tiem no'u, kurā deklarē,
ka Klaipēdas apgabala iedzīvotāji bez
asinsizliešanas esot jau skaidri pierādī-
juši savu padevību dumpinieku nodibinātai
aizsardzības komitejai. Partizāni necīnoties
pret sabiedrotiem, bet gan pret Klaipēdas
valdibu, Tādēļ viņi prasot

^
lai franču

karaspēks nekavējoties izvācās no Klai-
pēdas unatturas no jebkādiem kara dar-
biem. Tādā gadījumi Klaipēdas iedzī-
votāju un ierēdņu drošība nebūšot ap-
draudēta. Turpretī ju notiktu asiņainas
cīņas, atbildība nekritišot uz Klaipēdas
partizāniem.

i i i it cuici t

r a . c, . jauvau, ^«. ».^ o<-

biedroto sūtņu konference vakar apsprieda
notikumus Klaipēdas apgabalā. Nolēma
sūtīt uz Klaipēdu franču pulkvedi, kurš
uzņemsies vadīt sabiedroto sauszemes
karaspēku.

P a r i z ē, 15. janvārī. Reparaciju ko-
misija saņēmusi notu, kurā vācu valdība
oficiāli paziņo savu nodomu, pilnīgi
pārtraukt reparacljas maksājumus skaidrā
naudā un preču devumus tādēļ, ka ar
Rūras okupāciju pēc Vācijas ieskata
Versaļas miera līgums esot Iausts.

Franču flotes ministrs devis pavēli
Kreiseram ,Voltaire" un divām torped-
laivām steidzoši izbraukt uz Klaipēdu.
Vajadzības gadījumā sūtīs vēl citus kuģus.

Bordo, 14. janvārī. (Radio.) Franču
prese atsauc angļu laikrakstos parādījušās
ziņas, itkā vairāki franču kareivji pie
Klaipēdas esot nonāvēti un ievainoti.

Redaktors: M. Ārons.
«????wmmm*mmmamKmmĒmm—im—mmmob
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Tiesu statitiliiil.
Latvijas tiesu palāta,

nz tiesu Iek. iik. c82. panta pamata,
dara zinartu, ka no Latvi .as z- einātu
advo ātu padomes zvēncātu advokāti
skaitā uzren-tais Jānis Ludvigs Jāņa d.
Matisons nodeva zvērināta advokāta
svinīgu solījumu tiesu palātas departam.
kopsapulces sēdē 10. janvāri 1923. g.
un uz šinī sēdē taisītā lēmuma pamata
ir ievests zvērinātu advokātu saraksta.

Rīgā, 11. janfari 1923. g.
Tiesu palātas priekš, v. i. A. Z u m be r g s.

Sekretāra v. i. O. K a z i n s.

Rīgas apgabait. 3. civilnodaļa,
saskaņā ar civ. proc, lik. 1958. p., ar šo
paziņo, ka 23. Janvāri 1923. g. minētas
nodaļas atklāta tiesas sēdē no-
lasīs 4. majjā 1932. g., Konstances sa-
natorija (Vācijā), mirušā Kārļa Ullmaņa
uotarielo testamentu.

Rīgā, 12. janvāri 1923 g. LJ* 1358.

PriekŠsēd. v. A. V e i d n e r s.
Sekretārs A. Kalve.

ilgai ap&aiiissai i. lec flsis nliim
paziņo, ka 20 Janvāri 1923. s„ pulk-
sten 9 rītā. Rīgā, Eliasa iela Na 23,
uz otriem torsiem pārdos Pāvila
Ullmaņa Kustamo mantu, sastāvošu no
islabas iekārtas, un novērtētu par 3,750 r.

Izzināt sarakstu, novērtējumu, kā ari
apskatīt pārdodamo mantu vates pārdo-
šanas dienā uz vietas.

Rīgā, 8. janvāri . 1923. g.
Tiesu pristavs V i 1 d a us.

Rīgas apgabaltiesas Rīgas ap-
riņķa tiesu pristavs

Andrejs Ozoliņš paziņo, ka saskaņā
ar tiesas spriedumu, 20. Janvar! i. g.,
pulksten 10 rīta, Majoros, Aleksandra
ielā Ne 8, pārdos Lizetes Lāc kustamo
mantu, sastāvošu no vienas vasarnīcas,
33 pēdi garas 22' platas, būvētas no
plankām, šindeļu jumtu, sastāvošas no
8 telpām un verandas, novērtētu par
22,000 rbļ.

Tiesu pristavs A. Ozoliņš.

Rīgas apgabaltiesas Rīgas ap-
riņķa tiesu pristavs

Andrejs Ozoliņš paziņo, ka saskaņā
ar tiesas spriedumu, 29. janvāri i. g,
pulksten 10 rīti, Majoros, Jūras ielā
Na 58, pārdos Bertas Snlker ku-
stamu mantu, sastāvošu no ēdamistabas
un zāles mēbelēm, bildēos, gramofona,
rakstāmgalda un cit., novērtētu par
30.000 rbļ.

Izzināt sarakstu, novērtējumu, kā ari
apskatīt pārdodamo mantu varēs pār-
došanas dienā uz vietas.

Tiesu pristavs A. Ozoliņš.

Rīgas spgabaltiesas Rīgas ap-
riņķa tiesu pristavs

Ozoliņš paziņo, ka saskaņā ar tiesas
spriedumu, 28 janvāri 1923. S„ pulkst.
10 diena . Vecākos, Daugavas prospektā
Ņs 24, pārdos mantas dalīšanas no-
lūkā mir. Andreja Alkšņa vasarnīcu,
sastāvošu no tris ēkām un setam, at-
rodošam ies uz Mangaļu muižas obroka
zemes_ gabala Ne 45, 793 kvadr asu.
lielumā. Solīšana sāksies no 25.000 rbļ.
Pie nosolīšanas jāiemaksā lC°/o no
atlikušās stttnas 7 dienu laikā

Tiesu pristavs A. Ozoliņš.

Bangairpils apr. 1.lec miertiesnesis.
pamatodamies uz civ. proc. lik. 1401. p.
un lik. krāj. X. sēj. 1239. p. pamata
uzaicina 3. aug. 1909. g. Daugavpilī mir.
Martas Staņislava m. Saltevič mantin.
pieteikt savas tiesības miertiesneša ka-
merā, Daugavpilī, Alejas ielā I* 7, uz
mirušss atstāto mnafu, kura atrodas
Daugavpilī, Krasta ielā Ne 4, sešu
mēnešu laikā no ša slu-
dinājuma iespiešanas dienas .Valdības
Vēstnesī*.

Daugavpilī, 20. decembrī 1922. g.
Miertiesnesis R. Petersons.

Latgales apgabaltiesas,
tonmiii aprigsja SJerMp mizmli,
pamatodamies uz civ. proc. lik. 1401. p.
unciv. lilr. krāj. X. sēj. 1239. p., un sa-
skaņā ar savu 1922. g. 19. decembra lē-
mumu uzaicina Daugavpils apriņķa, Pri-
druiskas pagasta, Sfremku sādžā mir.
Domeņika Ignata d. Pupiņa mantin. pie-
teikt savas mantošanas tiesības mierties-
neša kamerā Krāslavā, Poiockas ielā
Nš 58a uz atstāto mantojumu, sešu mēnešu
laika, skaitot no šī sludinājuma iespie-
šanas dienas .Valdības Vēstnesī'.

Pēc minētā termiņa notecēšanas ne-
kādas prasības nepieņems.

Krāslavā, 20. dec. 1922. g. NŠ3461
Miertiesnesis Āboliņš.

Cits itsiifa MV.
Tīsso ffiASla topartauta

dažādu maksājumu piedzinējs paziņo,
ka 18. Janvāri 1923. g., pulksten 2 dienā,
Rīgā, l. Maskavas iela Ns 66a, dz. 13,
pārdos vairāksolīšana Simona
€alanternika kustamu mantu, novērtētu

par 5767 rbļ. un sastāvošu no mēbelēm,
dēļ viņa ienākumu proc. p. nodokļa
segšanas.

Rīgā, 12. janvāri 1923. g.
Piedzinēja K a z i ņ š.

maasmĒBmaBĒmBSsmmemaaamam

Kara salmu. eaH mantu noliktava

pārdos
mutiskos torsos vairāksolīlājiem 22. Jan-

vāri i. S-, pulkst. 10 no rīta, noliktavas
vecu mantu nodaļā, Rīgā, Marijas ielā
Mš 100, sekošas karaspēkam nevajadzīgas

un vecas mantas:
1) Kažoku lupatas .... 200 pudu
2) Dažādu ādu atkritumus un

atgriezumus 800 ,
3) F'lczābaki, nederīgi . . 1 ,
4) Piķēta drēbe 59 ,
5) Pakulas 5 .
6) Dažādu lopatu atkritumi 800 ,
7) Diegu spolītes .... 2i ,
8) Sērkociņus, nederīgus . . 11 kāst.
9) Velosipēdu lūžņus ... 5 pudi

10) Rakstāmu mašmu lūžņus 2 kāst.
11) Saru birstes, nelietotas . 725 gab.
12) Papīra atkritumus ... 50 pud
13) Pogas, cilpas, āķus daž. 5 ,
14) Nātnu lupatu, sīki atgriez. 100 ,
15) Matrači 22 gab.
16) Sieviešu svārki .... 3 ,
17) Gaidas segas, bojātas . 3 ,
18) Kamanu pakaļējā sega,

stirnas adas .' .... 1 ,
19) Spices i/amārc.
20) Brezenta lupatas ... 1 padu
21) Velosipēdu taure ... 1 gab.
22) , . gaisa pumpis 1 ,
23) Sujmašinas ..... 4
24) Maisu lupatas .... 200 pudi.

Mantas, apskatāmas katru dienu, iz-
ņemot svinamas dienas no pulkst 9—15,
Kara saimniec. galvenās mantu noliktavas
vecu mantu nodaļā, Rīgā, Marijas ielā
Ne 100. 2

Torgu noteikumi uzzināmi noliktavas
kanclejā, Citadele Ns 5 a, Pētera-Pavi.'a
un Miķeli ielas stūrī, katru dienu, Iz-
ņemot svinamās dienas, no pulkst 9—15.

Daini lipjjoī
Mm pili ļjnfflg i
ar šo dara zināmu, ka svētdien 31 ].,
var*? S- PMlut. 1 dienā, feērbstbiedrības nama, noturēs

vispārinu biedru
gads sapulci

ar šādu dienas kārtību:
1) Sapulces vadoņa unprotokolista izvāt
2) Jsuno statūtu pieņemšana.
3) Biedru reģistrēšana.
3) Gada pārskats.
5) Budžets.
6) Revidentu ziņojums un vēlēšanas.

Priekšsēdētājs K. Mednis.
Sekretārs A. Dulpe.

Sapieru fiotaljons
izdēs TORGOS.

apmēram 1000 pudu

lipliiSBii
piegādāšenu, laikā no 1. febr.līdz 1. maijam š. g, ar piegā-dāšanu sapieru b-namBolderajš.

Torgi būs rakstiski un mutiski unnotikt Bolderaļā, ssp'eru b-na saimnie-cības daļa, 25. Janvāri 1923. g..pulksten 11. *'

a-P ? ?°l08nodokli nomaksāti lūgumi
deļ pielaišanas torgos iesniedzami torgukomisijai, torgu die«ā pi:ms torguatrašanas. s

rthJ.kl kU
i-n ?; ej!cunius izsniedz saimnie-cības daļa, ikdienas no pulksten 8—17.

Šoseju un zemesceļu valde
uļfc*2LS ?*?*<»** SSSen12 diena, rakstiskus *,_ __:„_

un mutiskus SOif ©US.ar P e c t o r g i e m 1923. g žfjgnvan,Rīgas veca dzslzstilta ledlaožn remonta
Harta īzdošaoaj mazākprasltājlem.^ywwii&-ssa;

no pulksten 10—2.
«dienas

i
Rīgas kaa apr. priekšnieks b* »

m «derīga nozaudēta «JriM$
*p!ier.foa s«a }* 37278, 8. «P*
1921. g., izdotu no Rigas M£?',,
priekša., uz Pētera Jāņa d. I»

vārda, dzim. 1890. g. . -~r

Rīgas toja spriņķft 9**12(5
dina oar aederigu nozaudēto 8W»
«pUetitra, zem t* 33389, 5-ļ»
1920. g., izdotu no Rīgas W^ $
priekšnieka uz Kžrļfl Ed^rda
Alberga vārda, dzim. lBMļJ^-

Rīgas kara apriņķa P**g%
sludina par nederīgu nozaua-^

^klausības apliecību,lem*11. martā 1922. g.. izd?t" p!'
strēln. pulka komand., uz Petef»*
ITfuslinn vardn. "'

Rīgas kafa apri^ķ» P^f **r
r.ar nederīgu »o»»f%rI>
«liecību tem M 28238, 28 »

#
1922. g.( fedotu no K'gfjl ķ
priekša! m Aleksandra Andrej*

Š u 11 e vārds, dzim. 1*86. gr e"

N&cN»nat@i£ m^
Otrdien, 16. Janvāri* paikste"

^AnnI Simson viesu tzra

(Roze ®e*»t
Trnšdlen, 17. Janvārī, P"*,
Peldētāja %u%w

Kokneses savstarpējāsap
drošināšanas biedrības

ugunsgrēku gadijum. valde
izaicina biedrus uz

ofiizi pili 0.
«2S. a. 28 JamfarJ, pulkstea 10 liii.
Kokneses pag. namā.

Dianas kārtība:

1) Sapalces darbinieku vēlēšanas.
2) Valdes un revizijas konsisijss riļļopmi
3) 1922. g. pārskata apstiprināšanu
4) Biedribas statūtu pārgrozīšana i

viņu pārreģistrēšana.
5) Dažādi jautājumi.

Ta kā ši sapulce ir otrreizēji 11
7. janvārī nenotikušās vietā, tādēļ «P
būs pilntiesīga, neskatoties uz ien»
biedru skaitu. J-

WAī1»MP Apakšā parakstījies nāļ

iUSl!!. lūdz pagasta darbvA U
;

neatieikties pazinot viņam ar pecms»

vēstuli, vai kādā no mūsu pagf'
nedzīvo viņa brālis Pttarls Jetei»

J
Cīrulis un ta paziņa 3ulIJs 5ar«»
kufi abi iebraukuši no Krievija» !>tM»
Barnadas apr.) un, domājams, bob»
sies uz dzivi Latvijā, bet nezināms w

Kārlis Cīrulis.
Svitenes pagastā, caur Bm»>

,Grobenu_ Pajoil_—

d

VaidlDS» v »^

Mežu departaments
pārdos torsos

30. Janvārī š. g., pulksten 12 dienā, Rigā, Todlebena bulv.
Nr. 6, dz. 2, sekošus gatavus materiālus:

I. Bolvu virsmežniecībā:
1. 6 verstis no Sitas stacijas apm. 340 kub. asis dedz. malkas ā Ls. 15-— kub.asi.

2. 5 , , . , , 123 . . . f ' ?~ '
3. 3 92 , . . ., 15.— . .
4. 5 138 . . , .

? , 5.- . .
5. 2 63 . . , .. a 1*.- . .
6. Pie Sitas-Aleksandropoles dzelzsceļa dambja, 6 verstis no

sliežu galiem, Varnes upes tuvuma, 543 kub. asis T garas
dedzināmas malkas un 21 kub. asi stutmalkas i » 22.— » .

7. Aleksandropoles mežniecība apm. 526 kub. asis T garas
dedzināmas malkas * » U-20 »

II. Daudzevas virsmežniecībā:
8. Daudzevas mežniecībā apm. 405 kub. asis dedzin. malkas ā Ls. 11.80 kub. asī.

9. Erbergu , . 36 . ? ' ļ^?X " *
10. Mazzalves , . 282 . , ā . 13.10 , .
11. Rundāles , . 192 . . a , 13-10 . ,
12. Lielzalves , , 105 » ._ a . 10.60 » _._
13. Mazzalves un Lielzalves m-bās 58 baļķi. apm. 1262k.ped.a . 00.14 s. pēda

Eli. RTgā:
14. Eksporta ostas laukumā 29 melnalkšņa kluči apm. 170k.ped. ā Ls. 00.42 s. pēdā
15. Milmaņa koku zāģētavas laukumā 28 kub. asis grēdu latas ā , 30.— kub. asi.

Solīšana notiks mutiski un slēgtām aploksnēm, pie kam meža departaments
patur sev tiesību noņemt no torgiem izsludinātos materiālus pēc saviem ieskatiem.
Torgos tiks pielaisti unpiedāvajumi atzīti no personām, kutas iemaksas torgu
komisijai 10°/o no piedāvātās sumas.

Tuvākas ziņas un noteikumi mežu d-ta mežsaimniecības daļā, Rīga, Todlebena
bulv. Ns 6, dz. 8, un attiecīgu virsmežniecību kanclejās.

Mežu departaments.

Mežu departaments N

pārdos torgos
14. februāri 1923. gadS, Rīga, Todlebena bulv . N Q 6

sekošus gatavus materiālus
Viļaku virsmežniecībā:

1 Pierobežas mežniecībā, 6. apgaitā, 85 kub. asis dedz. malkas . z,.
i. Salgunovas mežniecībā, Jetšepoles novada, 15. apgaitā , 293 kb. U

asis dedzināmās malkas , .

3 Kuprovas mežniecībā, Viļakas novadā, 5„ 6., 16. un 17. apgail u
' tās, 791 kub. asi dedzināmās malkas ? .» U |

V a r k! ā n u virsmežniecībā:
? 4. II. iecirkņa mežniecībā, cirsmā J* 103 — 118 kub. asis dedzi-

namās malkas • • • • ; • • _ ? . . jj. ,.
5 Turpat, cirsmā N» 106, apm. 234 kub. asis dedzināmas malkas . j L, *
t Turpat, cirsmā J«6 104, apm. 151 kub. asis dedzināmās malkas . & £^

Solīšana notiks mutiski un slēgtās aploksnēs, pie kam Meln deiu-i,
patur sev tiesību noņemt no torgiem izsludinātos materiālus pgS^
datiem. Torgos tiks pielaisti un piedāvājumi atzīti no personām, kuras )ZJ".
torgu komisijai 10°/o no piedāvātās sumas. "™«9»

Tuvākas ziņas un noteikumi Mežu departamenta mežsaimniecību, t
Rīga. Todlebena bulvāra >fe 6, dz. 8, un attiecīgu virsmežniecību kanckju f

<Mežta ctegartameirt ,,

DZELZSCEĻU VIRSVĀLdT
izsludina Jauktu konlcoreflcl 20. Janvāri 1923, g., uz 2000 klg. lupatu ptegMjļ,,

2 Tuvākas ziņas izsniedz materiālu apgādība, istabā Ks 122a, no pilot, u "

Kokneses virsmežniecības
uz 7. fabruarl izsludinātos torgos (.Vaid. Vēstn." Nš 4., 1923. g.) jāizlabo:

I *> Pārdos Novgrtēi
mŽ No kādas virsmežniecības, novada un apgaitas num.kokus ., ''
S^ gab. rubjos

V. iec. meinlecibSs
9. Jaunķeipenes nov., 4 apg„ kv. >h 26, numurēti

bērzi, atd. Mš 6 361 49.400

IV. iec. mežniecībā:
21. Ērgļu nov., Iraida apg., Kūtenes mežā, apses

sērkociņiem 300 70.000

III. lec. mežniecība:
22. Iršu nov., Forsta apg., kv. Nfe 1, dedzināma milka

51V» kub. asis, vērt 600 rbļ. kub. asr.
Kokneses .virsmežniecība.

Mežu departaments
paziņo, ka 17. Janvāra 1923. g. torsu sludinājumā (nodruk. .Valdības Vēstn
2. numurā — 1923. gadā),

ievedami sekosi iaiab@iumis
^

KĀdā Pārd- PNnvpripi Toig°s ja- Drošībfis
Kādā virsmečniecībā

^^

num.
plāt. Novēri.* im d n .

& koki no pard. s, tmšan

Kursišu 1 36,12 | 36388 ļ — 2544
1 tekstā strīpot: .Miezis 11. apg., kv. 15,

Mačuļu apg., kv. 16."
Melsa departaments.

d

Cīravas virsmežniecība

pārdos otrreizējos torsos
24. janvāri 1923. gatfl, pulksten 12 dienā, Aizputē, Aiz-
putes apriņķa valdes telpās, sekošus

gatavus materiālus:
1) Upesmuižas novadā, Orinhagena apgaitā 203/4 kub. asis aršīn-

nialkas, .sadalītas 2 vienībās, vērtībā l$. 515
2) Ulmales nov., Zīlnieka apgaitā 26Va kub. asis bērza arSīnmalkas,

venībā . . ': Ls. 675 —3) Cīravas novada, Ķauķa apgsita 53/4 kub. asis dedzinām, malkas,
sadalītas 2 vienībās, vērtība Ls.1061

Solīšana mutiski un slēgtās aploksnēs. Torgos jāiemaksā 10°/o drošībasnaudas no pirkšanas sumas.
Tuvākas ziņas izsniedz Cīravas virsmežniecības kanclejā, Cīravas muižācaur Aizputi. Cīravas virsmsiniettba.

Daugavpils virsmežniecība
3. februāri 1923. g.pulksten 12 dienā, Daugavpils virs-

mežniecības kanclejā, Daugavpilī, Drujas ielā Nr. 38.

pārdos vairāksolīšanā
sekošus gatavus meža materiālus:
1. vienībā 25 kb. as., aršinu g., bērza malku, atrod. Pustiņas nov., r.ovērt.par 29.450—2- . 75 , , , . apses , , «ļfiinn
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Saistošie noteikumi
Kuldīgas pilsētā

par:

1) pilsētas lopkautuves lietošanu;

2) kaujamo lopu un gaļas ap-
skatīšanu; .

3) gaļas un gaļas produktu īz-
vadāšanu un

4) tirgošanos ar gaļu, gaļas pro-
duktiem un tirgotavu iekārtu,
pieņemti 1922. g. 15. jūnija un
16 augusta Kuldīgas pilsētas
domes sēdēs un no iekšlietu
ministrijas apstiprināti 1922. g.

21. oktobrī zem Ne 111346.

I. pilsētas lopkautuves lietošana.

§ 1. Lopu kaušana pilsētā un pilsētas
robežas tiklab paša vajadzībām, kāari
pārdošanaļ atļauta izdarīt vienīgi pilsētas
lopkautuve.

§ 2. Pilsētas lopkautuves
^

lietošana ir

atļauta visiem un katram pec takse no
teiktas samaksas, ievērojot sekošus no-
teikumus: ....

8 3. Lopu kaušana notiek, izņemot

svētdienai un svētkudienas,ikdienasTikai tie lopi, kuri novesti lopu kautuve
līdz pīkst. 3 pēc pusdienas var tikt tanī
pašā dienā kauti. Laiku noteic pilsētas
valde, pie kam darba laiks nedrīkst pār-
sniegt 6 stundas diena.

§ 4. Ieeja lopu kautuve nepiederošam
personām noliegta. Bērnus jaunākus

par 14 gadiem nedrīkst pavisam kau-
tuvē ielaist.

§ 5. Jr aizliegts suņus ievest lopu
kautuvē.

§ 6. Sētā un lopkautuves ēkās ir

cieši aizliegts tirgoties ar lopiem. gaļu,
dzīvnieku produktiem, vai citiem kādiem
priekšmetiem.

§ 7. Lopus pārvadājot, ar tiem jā-
apietas visādā ziņa uzmanīgi, nedarot
lopiem nekādas mokas. _ Ir aizliegta
katra cietsirdīga apiešanās ar lopiem,
kā: sišana ar kokiem, speršana ar kā-
jām, astes lauzīšana un t. t.

§ 8. Katram, kas pilsētas lopu kau-
tuvē aizved kaujamos lopus, nekavējoši
jāpaziņo kautuves veterinārārstam, vai
viņa vietas izpildītājam lopu skaits un
Šķira. Lopu kaušana netiek atļauta pirms
nav samaksāta pēc takses_ noteikta maksa
un lops nav no veterinārārsta, vai ta vie-
tas izpildītāja apskatīts. _ Pec takses no-
teiktā un reiz samaksāta maksa netiek
atmaksāta.

§ 9. Lopu kaušanai jānotiekjvienīgi
tikai šam nolūkam ieradītas telpas. Šis
noteikums zīmējās ari uz lopu iekšām,
kuņģu, zarnu un t. t. tīrīšanu, plucinā-
šanu un zarnu izgatavošanu priekš desu
fabrikācijas.

§ 10. Lopus, kurus nodomāts kaut
pēc_ ebreju parašas, nedrīkst ilgi sasietām
kājām uz grīdas guldīt. Miesniekam
jau agrāk iepriekš kaušanas visi kau-
šanai vajadzīgie sarīkojumi jātura gatavi.
Cūkas un liellopi, ku[i netiek pēc ebreju
parašas kauti, ir pirms asiņu nolaišanas
apdulinājami. Lai lopi netiktu nevaja-
dzīgi mocīti, tad lopu kaušanu drīkst
izdarīt tikai iepraktizējušies cilvēku

§ 11. Teļu un aitu gaļu uzpūst ir
stingri aizliegts. /

§ 12. Zarnu saturs un nokauto lopu
asinis paliek pilsētas kpmunalvaldes
rīcība bez kādas atlīdzības'atmaksas, iz-
ņemot nokauto cūku asinis, kas paliek
lopu īpašniekiem, ja tās atzītas par lieto-
jamam.

Cūku asinis, kuras pie kaušanas at-
zītas par slimām, aizturamas un nav iz-
dodamas lopu īpašniekam ari taī gadī-
juma, ja cūkas gaļu atzītu par veselībai
nekaitīgu.

_ Asinis, kuras pielaistas desu taisīšanai,
jāved uz māju ērtos emaljētos traukos,
kuriem jābūt pastāvīgi tīriem un tādiem,
ka pie iekšpuses tīrīšanas un apskatīšanas
nevarētu celties nekādas grūtības.

§ 13. Ar visiem lopu kautuvei pie-
derīgiem instrumentiem, darba rīkiem
un piederumiem vajāja uzmanīgi ap-
ieties. Ja viņus ļaunā nolūkā vai caur
nolaidību apsKādētu, tad zaudējumi jā-
atlīdzina, pēc priekšmetu vērtības, viņu
sabojātajam.

§ 14. Personas, kuras kautuvē no-
darbojas,_ vai lopkautuvi apmeklē, ne-
drīkst but iereibušā stāvoklī un viņām
ir jāuzvedas mierīgi un kārtīgi nelietojot
lamas vārdus.

Dziedāšana, spēlēšana, svilpošana un
t. t. miera un darba traucēšana stingri
aizliegta. Tāpat ir _ aizliegts reibinošus
dzērienus lopkautuve līdzi ņemt un lietot,
ka ari lopkautuves telpas smeķet.

§ 15. Katram miesniekam meistaram,
palīgam māceklim, strādniekam un vispā-
rīgi katram lopu kautuves lietotājam ir
bez pretrunas jāpadodas un jāklausa no
pilsētas valdes iecelta veterinārārsta, vai
viņa vietnieka rīkojumiem un aizrādīju-
miem. Nepaklausīšanas gadījumā vainīgos
policija izraida no lopu kautuves telpām.

§ 16. Saistošu noteikumu lielāku pār
kāpumu gadījumos bez attiecīga tiesas
soda pilsētas valdei ir tiesības vainīgam
aizliegt lopu kautuvi apmeklēt vai pa-
gaidām, vai uz visiem laikiem.

§ 17. Pilsētas valde neuzņemas ne-
kādu atbildību ne par dzīviem, ne no-
kautiem lopiem un gaļas tirgotājiem
piederīgiem gaļas produktiem, ne ari
priekš kaušanas uzticētiem instrumentiem.
H. Kaujamo lopu uu gaļas apskatī-

šana.
§ 18, Pilsētas lopkautuvē novesto

kaujamo lopu apskatīšana kā pirms, tā

ari pec kaušanas, dēļ viņu veselības
stāvokļa noteikšanas, izdara veterinār-
ārsts vai ta vietnieks. Cūku gaļa visādā
ziņa jāizmeklē mikroskopiski, bet gaļas
produkti no citiem lopiem izmeklējami
mikroskopiski tik tad, ja veterinārārsts,
vai ta vietnieks, to atrod par vajadzīgu.
A. Dzīvu kaujamo lopu ap-

skatīšana. '
§ 19. Ļoti _vajus_ un slimus lopus nav

brīv kaut. Ka izņēmums tiek uzskatīti
lopi kas slimo ar tādam slimībām, kuras
nav savienotas ar drudzi un no kurām
lops nav bezspēcīgs palicis. Teļi, jēri,
sivēni un kazlēni pielaižami kaušanai ja
tie ir astoņas dienas un vecāki.

§ 20. Sasvīdušu un no dzišanas no-
kausētu _ lopu kaušana tiek uz pilsētas
veterinārārsta vai viņa vietnieka rīko-
juma atlikta un drīkst tikai ar viņa at-
vēli notikt.

§ 21. Pie apskatīšanas atrastos aiz-
domīga saslimušos lopus var ievietot
kautuve atsevišķā stallidēļ uzraudzības,
līdz lopu slimības izzināšanai.

§ 22. Ar nelipīgām _ slimībām no-
beigušos lopus nodod adu novilkšanai
uz to personu rēķina, kuras atvedušas
minētos lopus kaušanai: pretējā gadī-
juma ar epizodiskām slimībām kritušie
lopi, — ja veterinārārsts, vai ta viet-
nieks atrod, ka ādu novilkt nav pie-
laižams, norokami _ ar sagraizītu ādu uz
lopu īpašnieku rēķina, bez kaut kādas
atlīdzības izsniegšanas lopu īpašniekiem.
B. Nokauto lopu apskatīšana.

§
^
23. Ir aizliegts nokautos lopus no

kaušanas vietas pārvietot citur, vai sa-
cirst gabalos, pirms viņi nav apskatīti
un nozīmogoti; ir atļauts tikai cūkas
rumpi pāršķirt uz 2 daļām, bet tā kā
abas daļas pie galvas turas kopā. Lopu
iekšas *un adas_ pie katra lopa tā jāpie-
vieto, lai nebūtu iespējams viņas ar
citu lopu iekšām un ādām samainīt.

§ 24. Katram, kurš ar nokauto lopu
sadalīšanu nodarbojas un atrod slimas
un aizdomīgas lopu daļas, ir pienākums
par to ziņot klātesošam veterinārārstam
vai viņa vietniekam. Slimas un aiz-
domīgas daļas, pirms viņu izmeklēšanas,
ir aizliegts prom aizvest.

§ 25. Ja nokautā lopa gaļa svaigā
veida atrasta par nederīgu ēšanai, bet
sālītā, vai novārītā veidā, vai tauku
iztecēšanai un t. 1. vajadzībām, atrasta
par lietojamu, tad ta pārstrādājama uz
lopu īpašnieka rēķina līdz tādam stā-
voklim, kad ta vairs nav veselībai kai-
tīga, un tad tik atdodama atpakaļ gaļas
īpašniekam.

§ 26. Ja lops pec apskatīšanas iz-
radās vesels, tad veterinārārsts, vai viņa
vietnieks viņu apzīmogo par zīmi, ka
gaļa bez kādiem ierobežojumiem atļauta
ēšanai. Teļus apzīmogojot tiek vajadzības
gadījumā kāda daļa ādas atdīrāta. Vete-
rinārārsts vai viņa vietnieks pie gaļas
apskatīšanas reizā noteic viņa vērtību,
uzspiežot attiecīgus zīmogus, ka vērtīga,
mazvērtīga. Tikai pēc notikušas apzīmo-
gošanas īpašnieks var ar nokauto lopu
un viņa iekšām brīvi rīkoties. Cūku ap-
zīmogošana tiek jzdarīta pēc viņu mikro-
skopiskas izmeklēšanas.

§ 27. Ja nokautā lopa gaļa slimības
dēļ ir pilnīgi nelietojama, tad tādu sa-
graiza, ja veterinārārsts vai viņa viet-
nieks to atzīst par nepieciešamu.' mazos
gabalos, aplej ar petroleju, vai stipru
kaļķūdeni un aprok, Ar gaļas iznīci-
nāšanu saistītie izdevumi īpašniekam
jāsedz no saviem līdzekļiem. Par_ gaļas
produktu un ādas iznīcināšanu sastādams
protokols, kūju paraksta veterinārārsts
vai viņa vietas izpildītājs, pilsētas paš-
valdības un policijas priekšstāvji.
C. Kuldīgā pārdošanai ie-
vestu, dzīvu lopu un liellopu,
teļu, aitu, kazu un cūku gaļas

izmeklēšana.
§ 28. Pilsētā pārdošanai ievestie lopi,

visādas šķiras, ir no veterinārārsta vai
viņa vietnieka apskatāmi un izmeklējami
īpaši zīmējoties uz epizootiskām slimībām.
Tikai izmeklētus lopus ir atļauts pārdot
un kaut.

§ 29. Svaigu, sālītu un žāvētu gaļu
atļauts ievest Kuldīgas pilsētas robežās
cauru gadu.

Piezīme. Desas nav atļauts ie-
vest no 1. maija līdz 1. sep-
tembrim pārdošanai.

§ 30. Svaigu gaļu atļauts ievest tikai
šādos apgabalos: liellopu, teļu, aitu un
kazu gaļu ceturtdaļās, cūkas un sivēnus
— veselus. No apgabaliem, kuros lopi
ar lipīgu slimību slimo, ir aizliegts gaļu
un lopus ievest. Lopu rumpji ievedami
kopēji ar iekšējiem orgāniem, kā plau-
šām, sirdi, aknām, nierēm un liesu, lai
pie pēdējo apskatīšanas būtu iespējams
spriest par lopa veselības stāvokli pirms
kaušanas.

§ 31. Visa ievestā gaļa priekš kam
un kādiem mērķiem ta ari nebūtu, _ ir
tūdaļ _ pie ievešanas pilsētā jāstāda
priekšā apskatīšanai. Pārdošanai un
lietošanai atļauta gaļa tiek apzīmogota.
Ir aizliegts neapzīmogotu gaļu uzglabāt
gaļas skārņos, pagrabos, preču noliktavas,
iebraucamās vietās un t. t. Šo notei-
kumu p.p. 25.-27. attiecas ari uz ie*
vestu gaļu.

§ 32. Miesniekiem un citām personām,
kuras tirgojas ar gaļu un gaļas produk-
tiem, vajaga pie apskatīšanas uzspiestos
zimogus uzglabāt nesabojātus. Ja zīmogi
uz gaļas vai gaļas produktiem neatrastos,
tad ta tiek skaitita kā noteikumi par
gaļas izmeklēšanu un apzīmogošanu nav
ievēroti. Par zīmogu neatrašanos uz
gaļas vai gaļas produktiem policija sa-
stāda protokolu un gaļas vai gaļas pro-
duktu īpašnieku sauc pie likumīgas at-
bildības, bet šādu gaļu un gaļas pro-
duktus apskata un izmeklē, kā ari no-

zīmogo, ja viņa izradās lietojama, pre-
tēja gadījumā sastāda protokolu un gaļu
iznīcina.

§ 33. Zīmējoties uz augšā pievestiem
noteikumiem, Kuldīgas pilsētas robežās
ir atļauts tikai tādu gaļu pārdot un iz-
lietot gaļas izstrādāšanai, kura ar lopu
kautuves zīmogu apzīmogota.

§ 34. Iekams apskatīšanai pievestā
gaļa nav šo noteikumu minētā kārtībā
izmeklēta, to nedrīkst aizvest projām.

§ 35. Ir aizliegts pirms apskatīšanas
izgriest serožas ādiņas (krūšu un vēdera
plēvi), kā ari limfu dziedzerus.

§ 36. Par pilsētas gaļas izmeklēšanas
iestādes lietošanu no domes noteiktā
maksa samaksājama priekšlaikus. Pēc
samaksas iekasēšanas tiek izdarīta gaļas
apskatīšana. Pēc takses noteiktā un sa-
maksātā nauda nekāda gadījumā netiek
izmaksāta atpakaļ.

§ 37. Apskatīšanu izdara pirmdienās,
trešdienās un piektdienās no pīkst. 8—11
diena pie tirgus laukumi atrodošā ap-
skatīšanas stacijā. Pārējās darba dienās
gaļu apskata lopkautuvē no pilsētas val-
des norādītās stundās.

§ 38. Gaļas īpašniekiem nav tiesības
celt kaut kādas ierunas pret veterinar-
ārstavai viņa vietnieka uz šo noteikumu
piemērotu kārtību pie gaļas apskatī-
šanas.

§ 39. Pēc apzīmogošanas gaļa ir no
pilsētas pārvaldes ierīkotas izmeklēšanas
stacijas tūdaļ jāved projām. Pilsētas
pārvalde neuzņemas kaut kādu atbildību
par ievestas gaļas drošību. Uzraudzība
par to piekrīt vienīgi īpašniekam.

§ 40. Katram, kufš staciju gaļas iz-
meklēšanas nolūkā apmeklē ir jāuzvedas
kārtīgi un mierīgi; kaut kāda miera un
kartības traucēšana pie izmeklēšanas
aizliegta.

§ 41. Gaļas apskatīšanas iestādē ir
aizliegts tirgoties ar gaļu, gaļas produk-
tiem un t. t.

III. Gaļas un gaļas produktu iz-
vadāšana.

§ 42. No nokautiem lopiem iegūto
gaļu drīkst pārvest no lopu kautuves uz
pilsētu ne citādi, kā rūpīgi ietītu skai-
dros palagos ar ratiem, kuņem jābūt no
ārpuses nokrāsotiem gaiši pelēkā eļļas
krāsā un iekšpusē apsistiem ar cinkbleķi.
Šos ratus drīkst lietot tikai nokauto lopu
vešanai. Dzīvus lopus,_ vai nokautu lopu
atkritumus kā: neizstrādātas ādas, kājas,
galvas un t. t. nedrīkst nekādā gadījumā
ar minētiem ratiem vest. Vedot sēdēt
uz gaļas, lai ari ta būtu ietīta, ir aiz-
liegts.

§ 43. Pārdošanai pilsētā ievedama
svaiga gaļa, vedot jāietin skaidrā au-
dekli, nokauto lopu iekšas kā: sirds,
plaušas, aknas un t. t. ir ievietojamas
atsevišķi.

§ 44. Par šo noteikumu neizpildīšanu
vainīgo sauc pie likumīgas atbildības.

IV. Vietējie noteikumi par tirgošanos
ar gaļu, gaļas produktiem un tirgo-

tavu iekārtu.
§ 45. Ar gaļu un gaļas produktiem

Kuldīgā ir atļauts tirgoties:
a) veikalos,

> b) uz tirgus laukuma _ no pilsētas val-
des norādītās vietās.

§ 46. Veikalos, kuros tiek pārdoti
citi uzturas produkti, ir atļauts tirgoties
vienīgi ar sālītu, žāvētu, vai vārītu gaļu,
desām un citiem konzervetiem gaļas
produktiem , Svaigu gaļu pārdot šādos
veikalos ir cieši aizliegts.

§ 47. Katrai gaļas tirgotavai virs
durvīm jāpiestiprina izkārtne ar īpaš-
nieka vārdu un uzvārdu.

§ 48. Gaļas tirgotavu telpas jāuztur
pilnīgi tīras. Sienas nokrāsojamas ar
eļļas krāsu vai izbalsinājamas un vien-
mēr uzturamas tīras. Tāpat uzturami
priekšzīmīgā kārtībā un tīrībā visi tirgo-
tavā atrodošie priekšmeti, kā: soli,
plaukti, svari un t. t. No gaļas tirgo-
tavas nevar būt durvis uz dzīvojamām
telpām.

§ 49, Gaļa pārdotavā uzkarināma uz
cinetiem pakarinamiem (āķiem) 3 collu
atstātu no sienas; sienam jābūt nokrāso-
tām augstāki par pakarinamiem āķiem
eļļas krāsā.

50. Galdiem jābūt pilnīgi tīriem.
Gaļas ciršanai lietojamais bluķis jāuztur
vienmēr tīrs _ ar gludu galu,

§ 51. Izkārt gaļu pie tirgotavu dur-
vīm vai arējām sienam ir pilnīgi aiz-
liegts.

§ 52. Gaļas pārdotava bez gaļas,
sviesta, olām, konzerviem un gaļas iz-
strādājumiem cita prece un pie pārdo-
tavas nepiederošie priekšmeti nedrīkst
atrasties pārdotavā.

§ 53. Gaļas un desu tirgotavas, tā-
pat pie tām piederīgās telpās, kā pa-
grabos, noliktavas un t. t., kuras

^
tiek

gaļa uzglabāta vai sagatavota pārdošanai
atļauts novietot, vai pārdot vienīgi svaigu
gaļu un gaļas pārstrādājumus no lopiem,
kas izmeklēti un apzīmogoti pilsētas
mikroskopiskā stacijā vai lopu kautuve,

§ 54. Pilsētas veterinārārstam vai ta
vietniekam, policijai un sanitārai komi-
sijai ir tiesības katrā laika, skatoties pēc
vajadzības, revidēt gaļas tirgotavas un
pie tam piederīgāstelpas gaļas novieto»
šanai un pārstrādāšanai, zīmējoties uz
tīrību un kārtību pēc iepriekšēju p.p,
noteikumiem.

§ 55. Vasaras mēnešos aizliegts no-
vietot gaļu tieši no saules apspīdētās
vietās.

§ 56. Tirgotavās lietojamie naži un
cirvji turami uz galdiem vai bluķiem
vislielākā tīrībā.

§ 57. Dažādi atkritumi ka: asinis,
kauli un t. t. ir tanī pašā diena nogādā-
jami prom no gaļas tirgotavas un grīda
nomazgājama ar svaigu ūdeni. Aizliegts

turēt tirgojavās jēlādas, vilnu, zarnas,
ka ari apģērba gabalus.

§ 58. _ Ielaist un līdzņemt suņus gaļas
tirgotavas uz ciešāko aizliegts.

§ 59. Tirgotavu īpašniekiem jālūkojas
uz to, ka visi tirgotavas kalpotāji un
pārdevēji ievēro tīrību un darbā nēsā
audekla priekšautus, kas aizklāj krūtis,
vēderu un kājas pāri ceļiem.

§ 60. Visām personām, kas slimo ar
lipīgam slimībām, noliegts nodarboties
gaļas tirgotavās, desu un tamlīdzīgu
gaļas pārstrādāšanas darbnicās. Uz
sanitāras komisijas pieprasījumu viņiem
jāuzrada ārsta apliecība, ka tie veseli.

§ 61. Gaļu no tirgotavām iznēsāt pa
pilsētu patērētājiem atļauts vienīgi tīros
traukos, pārklātos ar tīru audeklu.

§ 62. Lopu galvas, kājas un iekšas
pārdot atļauts pēc viņu notīrīšanas.

§ 63. Šie noteikumi attiecas ari uz
tirgošanos ar gaļu uz tirgus laukuma,
pie kam galdiem jābūt ar segtu jumtu,
lai izsargātu gaļu no saules un lietus
iespaida. Ratos vai uz galdiem atrodošā
gaļasakot ar 1. maiju līdz 1. septembrim
apklājama ar vieglu caurredzamu drēbi.

§ 54. Vainīgie par šo noteikumu ne-
izpildīšanu tiek saukti pie likumīgas at-
bildības.

§ 65. Par saistošo noteikumu izpildī-
šanu jāraugās Kuldīgas pilsētas policijai.

§ 66. Šie saistošie noteikumi nāk
spēkā divu nedēļu laikā no viņu izslu-
dināšanas .Valdības Vēstnesī".

Kuldīgā, 1922. g. 2. novembri.
Kuldīgas pilsētas valde.

Rīgas apr. priekšnieka pal. 1. iei
izsludina par nederīgiem sekošus
nozaudētus dokumentus:

1) Latv. pasi zem Ns 328, izd. no
Ropažu pa*, valdes uz Kārļa Jura d,
Lēģera vārda un zirga pasi zem Ns5999,
zdoti no Rīgas pi'sētas valdes uz Ed-

gara Bekmaņa vārda;
2) Latv. pasi zem Ne 2961, izd. no

Rīgas apr. pr-ka p. I. iec* uz Vilibetta
Mārtiņa d. Zariņa vārda un kara kļaus,
apliec, zem Ne 7980, izd, no Latgales
artilērija 1! pulka uz ta paša vārda;
_ 3> Latv. pasi zem Ne 559, izdotu no
Ādažu pag, valdes uz Emmas Miķeļa m.
Peterson v,;

4) Latv. pasi zem Nš 1325, izdotu no
Ikšķiles pag, valdes uz Jāņa Mārtiņa d.
Krēsliņa v, un zirga pasi zem Nš 349,
izd. arī no Ikšķiles pag, valdes uz ta
paša vārda, un

5) Latv, pasi zem Ns 606, izd. no
Ādažu pag, valdes uz Jēkaba Jēkaba d
Stirnas v. un velosipēda braukšanas
atļauju, izd. no Rīgas apr. pr-ka zem
Ns 313 uz ta paša vārda.

Stukmaņu policijas priekšnieks
izsludina par nederīgiem sekošus doku-
mentus uz Jāņa Reiņa d. Kārkliņa
vārda, kuji pieteikti par nozaudētiem:

1) Latv, pasi NŠ912, izd. no Kokneses
pag, v. 1920. g. 12. jul.;

2) zirga pasi Ns 169, izd. no Kokne-
ses pag. valdes 1920, g. 10. febr,

Talsu pilsētas policijas pr-ks
izsludina par nederīgiem sekošus nozau-
dētus dokumentus:

1) Latv. iekšz. pasi, izd. no Talsu
pils lec. polic. pr-ka zem Nš 1399 uz
Annas Friča m. Damberg vārda;

2) Latv. pasi, izd. no Tumes pag. v.
zem .Ns 147 uz Matildes Jēkaba m.
Ran vārda;

3) Latv. iekšz. pasi zem Ns 2408 izd.
no Talsu pils. iec. po'ic. pr-ka uz Minu-
chas Jēkaba m. Jeruchmanovas v.;

4) atvaļin. apliec, izd. no dsrba ba-
taljona km-ra 4. martā 1922. g. zem
Ns 13554. uz Kārļa Kristapa d. Jaku-
bovska vārda;

5) Latv. iekšz. pasi zem Ns—(nezin.)
no 1920. g. uz Margrietas Edvarda m.
Stāl vārda;

6) Latv. pasi, izd. no Vandzenes
pag_ valdes 1920. g. uz Annas Teodora
m. Svarc vārda;

7) Latv. iekšz. pasi, zem Nš 327,
izd. no Talsu pils. Iec. polic. pr-ka uz
Bertas Jāņa m. Heiden vārda;

8) Latv. iekšz. pasi, izd. no Nogales
pag. valdes uz Jūles Nikolaja m. Gros-
bach vārda;

9) Latv. pasi, zem Nš 164, izd. no
Spārnes pag. valdes un aizsargu no-
daļas dalibn. apliec, izd. no Talsu apr.
pr-ka uz Indriķa Frldricha d. Brālis v.;

10) Latv. pasi, zem Nš li87, Izd. no
Talsu pils. iec. polic. pr-ka uz Marijas
Ernesta m. Vecrink v. 5572

Daugavpils prefektūra
izsludina par nederīgu karantīnas apl.
Ns 67604/5603, izdotu no kara gūst.
un bēgļu nod pie Rēzeknes karantīnas
uz Nikolaja Miķeļa d. Kondratjeva
vārda, kura pieteikta par nozaudētu.

Rēzeknes apr. pr-ka 1. iec. palīgs
ar Jo atsauc savu ša gada .Vaid,
Vēstn, " Ns 199 iespiesto sludinājumu
(9.okt.)par pases nozaudēšanu, jo nlinetā
pase zem Nš 1410 uz Julianas Filipa m,
Osčenkovas v. atrasta un izsniegta pēc
piederības. 3395

Poļems iec. policijas pinis
izsludina par nederīgiem sekošus doku-
mentus, kuri pieteikti par nozaudētiem:

1) Latv. pasi, izd. no Rundanu pag.
valdes 21. janv. 1922. g. zem H. 872,
uz Feoktistas Pētera m. Dukul vārda;

2) Latv. pasi, izd. no Landskoronas
pag. valdes 31. aug. 1921. g. zem
Nš 837 uz Staņislava Jāņa d. Rimševiča
vārda;

3) zirga pasi, Izd. no Landskoronas
pag. valdes 31. aug. 1920. g. zem
Nš 210 uz Staņislava Jāņa d, Rimše-
viča vārda;

4) dienasta apliec, izd. no Zilupes
virsmežniecības 4. maijā 1922. g. zem
Nš 245 uz Staņislava Jāņa d Rlmševča
vārda. 3637

Jaiinjeloavas apr. priekln. 2. ioc. pai
izsludina par nederīgiem sekošus nozau-
dētus dokumentus:

1) iekšzemes pasi, Isd. no Kroņasu-
sejas pag. valdes 7. aprilī 1920. g. zem
Ns 22; 2) zirga pasi, izd. no Kroņa-
susejas pag, v. 7. aprīlī 1920. g zem
Ns 131; 3) Ieroču atļauju uz re olvera
un medības blsu turēšanu, tedotu no
Jaunjelgavas apr. pr-ka 14. oktobrī
1921. g zem Ns 974 un 4) aizsargu
nodaļas dalībnieka apliecību, izd. no
Jaunjelgavas apr. pr-ka zem Nš 264,
vi» I augšā minētie dokumenti uz Jāņa
Pētefa d. Gutman vārda. 9533

Liepājas apgabala tiesa,
30. novembrī 1922. g. uz Otto Kllinga
lūgumu, pamatojoties uz 18. marta
1920. g. likuma un civ. proc. lik. 2081.—
2086. p. p. nolēma:

1) parādus pēc sekošām obligācijām,
nostiprinātam uz Otto Ludviga dētam
Kilingam piederošas nekustamas mantas
Ventspilī, 1. kvar. zem krep. Ns 18
proti:

e) 3000 r. pēc 18. maijā 1898. g. zem
žurn. Nš 79 uz Elizabetes Veber, dzim.
Seraiim vārda no. tiprinātas obligācijas,
blanko cedētas, b) 2000 rbļ. pēc 4. sep.
1899. g. zem žur. Nš 150 uz tās pašas
Veber vārda nostiprinātas obligācijas
blanko cedētas un c) 4400 rbļ. pēc
24. jūlijā 1910. g. zem žurn. Ns 166 uz
Martas Dāvid, Idas Dāvid, Kārļa Male-
ra. Idas Dāvid, dzim. Vessel, Idas Se-
rafim, dzim. Māler, Annas Edgara, Eli-
zes un Emmas Dresler vārdiem, nostip-
rinātas obligācijas un b'anko cedētas,
— 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 depo-
zītā līdz kreditora ierašanai, kuram
tad naudu izmaksāt.

Liepājā, 22. dec. 1922.g. NŠ525V22
Priekšsēd. b. V. B i e n e n št a m s.

Sekretāre B. Z u m b e r g.

Rīgas apr. 1. iec. miertiesnesis,
saskaņā ar savu lēmumu 2. novembrī
1922. gadā un krim. proc. lik. 59. p.
846. p. p. meklē Igoru Parfenovu,
apvainotu uz sod. lik. 581. p,

Tuvāku pazīmju trūkst.
Visas ies,tādes _ un personas, kufām

būtu zināma minētā Parfenova uzturēs,
viitā, tiek lūgtas paziņot miertiesnesim.

Rīgā, 21. decembrī 1922. g.
Miertiesnesis N e i m a n s.

Stukmaņu policijas priekšnieks
izsludina par nederīgu Latv. iekšzemes
pasi Nš 793, izd. 1920, g, no Ungur-
muižas pag, v. uz Bertis Jāņa m. Bēr-
zlņ vārda, kāda pieteikta par zudušu.

Stukmaņu policjas pr-ka
izsludina par nederīgiem sekošus no-
zaudētus dokumentus uz Brenča Reiņa d
Viksne vārda:

1) Latv, p.isl Nš 1590, izd. 1921. g.
14. aug.; 2) Ieroču atļauju Nš 672/ 1, un
3) medības aplkc. uz 1922. g. zem
Nš 4/1, pēdējās izdotas no Rīgas apr,
priekšnieka,

Alviekstas pag. valde, Daugavpils
apr. izsludina par nederīgu nozaud. atvaļin.
apliecību, izd. no Daugavpils apriņķa
? omftndanta 29. maija 1920. g. zem
Nš 4981, uz kareivja Pētera Jāņa d.
Strazdiņa vārda. 2098

Vecgulbenes miesta valde, Valkas
apr, izsludina par nederīgu Latv, pasi,
izd. no Vecgulbenes pag. valdes
12. sept. 1920. g. zem Nš_ 1408 uz
Paula Paula d. Lancman vārda, kura
pieteikta par nozaudētu. 1945

Katvaru pag. valde ar _ so izsludina
par nederīgiem, ka nozaudētus, se'r.ošus
dokumentus izd uz Gustava Voldemāra
Gusta d. Dauguļa vārda:

1) Latv. iekšz. pasi, izd. no Katvaru
pag. valdes 8. dec. 1921. g. zem Nš 68;
2) kara kl. apliec, izd. no telegrala un
telefona rotas km-fa 23. dec. 1920. g.
zem Nš 6327 un 3) divas zirgu pases
zem NsNš 62 un 61, izd. no Katvares
pag, valdes. 1760

Puiķeles pag. valde, Valmieras apr.,
izsludina par nederīgu nozaudētu iekšz
pasi, izdotu no šīs pag. valdes 1920. g.
23. martā zem Nš 936 uz Indriķa Jāņa
d. Zariņa vārga.

Sēkabnleka pag. valde, Jelg. apr,
izsludina par nederīgu, kā nozaudētu,
iekšzemes pasi, izd, no šis pag. valdes
8 maijā 1920. g. zem NŠ 176 uz Ka-
trīnas Dāvā ni. Kreicberg v. 915

Stukmaņu policijas priekšnieks
izsludina par nederīgu Latv. pasi uz
Jiņa Jāņa d. Oša vārda, izd. no Bebra
pag. valdes 1920. g. 14. Iebr. zem
Nš 193, kura pieteikta par nozaudētu.

Valkas apr. priekšnieka palīgs
Valkā

izsludina par nederīgu, ka iznīcinātu,
kara kl, atvaļin. apliecību zem Ns19878,
izd, no Valkas kafa apr. pr-ka 4. febr.
1922. g. uz jaunmobllizetā Hermaņa
Pētera d. Auniņa v.



Rēzeknes apriņķa, Varklanu iec,polic. pr-ks '
izsludina par nederīgiem, ka nozaudē-
tus, sekošus dokumentus:

1) Latv. pasi, izd. no Rēzeknes apr.
4. iec. polic. pr-ka 24. dec. 1920. g.
zem Ns 6885 uz Jaze:a Tuča vārda;

2) Latv. pasi, izd. no Rēzeknes apr.
Ķ. iec. polic. pr-ka 6. dec. 1920. g. z»m
Nš' 4584, uz Natālijas Novikovas v.;

3) Latv. pasi, izd. no Attšienes pag.
valdes l.aug. 1921.g. zemNš 157 uz Jāņa
Pudnieka v.;

4) kara kl. apliec, izd. no 3. robež-
sargu pulka km-ra 24. iebr. 1921. g.
zem Ns 4598, Miķeļa Hailova v.;

5) kara kl. apliec, izd. no Rīgas
etapa komandanta 21. dec. 1920. g.
zem Nš 155/42002, uz Ivana Boļša-
kova v.;

6) Latv. pasi, izd. no Rēzeknes apr.
4. iec. polic. pr-ka 23. okt. 1920. g. zem
Nš 910 uz Juja Nagla v.;

7) Latv. pasi, izd. no Rēzeknes apr.
4. iec. polic. pr-ka 8. dec. 1920 g. zem
Ns 6468 uz Veronikas Trup v.;

8) Latv. pasi, izd. no Rēzeknes apr.
4. iec. polic. pr-ka 20. nov. 1920. g.
zem Ns 1820 uz Pētera Nagla v.;

9) Latv. pasi, izd. no Rēzeknes 4. iec.
polic. pr-ka 7. dec. 1920. g. zem Ns 6436
uz Seinas Goldštein v.;

10) Latv. pasi, izd. no Rēzeknes apr.
4. iec. polic. pr-Ka 9. nov. 1920. g. zem
Nš 1467 uz Kopula Dimanta_ v.;

11) Latv. pasi, izd. no Rēzeknes apr.
4. iec. pol. pr-ka 20. dec. 1920. g. zem
Ns 6777, uz Anufrija Zeljeva v.;

12) Latv. pasi, izd. no Rēzeknes apr.
4. lec. pol. pr-ka 9. okt. 1920. g. zem
Ns 252, uz Dinas Hesed v.; _

13) Latv. pasi, izd. no Rēzeknes apr.
4. Iec. pol. pr-ka 22. janv. 1921.g. zem
Nš7391, uz Franča Stroda v.;

14) zirga pasi, izd. no Varkļanu pag.
valdes 1920. g. zem Na 674, uz Franča
Stroda v.;

15) zirga pasi, izd. no Varkļanu pag,
valdes 1920. g. zem Ns 423 uz Augusta
Sarnas v.;

16) kara kl. apliec, izd. no 3. robež-
sargu pulka km-ra 10. marta 1921. g.
zem Ns 6161, uz Antona Kokara v.;

17) Latv. pasi, izd. no Rēzeknes apr.
4, iec. polic. pr-ka 6. nov. 1920. g. zem
Nš 2895, uz Franča Stroda-Medimka v.;

18) Latv. pasi, izd. no Rēzeknes apr,
4- iec. pol, pr-ka 15, apr. 1921, g, zem
Nš 5546, uz Jāņa Goba v.;

19) Latv. pasi, izd. no Rēzeknes apr.
4. lec. polic. pr-ka 29. nov. 1920. g.
zem Nš 4308, uz Antona Leitana v.;

20) zirga pasi, izd. no Atašcenas pag
valdes 3. febr. 1922. g. zem Nš 18, uz
Antona Leitana v,;

21) 2 zirgu pases, izd. no Atašienes
pag. valdes 1920. g. zem Ns 539 un
540 uz Antona Leitana v.;

22) Latv. pasi, izd. no Stirnienes pag.
valdes 31. janv. 1922. g. zem Nš 179 uz
Izidora Malnborda v.;

23) Latv. pasi, izd. no Rēzeknes apr,
4. iec. pol. pr-ka 16. apr. 1921. g, zem
Ns 5672, uz Franuses Barkovskas v.;

24) Latv. pasi, izd. no Rēzeknes apr.
4. iec. polic. pr-ka 4. janv. 1921. g.
zem Ns 7088, uz Eljaša Vilkauša v.;

25) zitga pasi, izd. no S.imienes pag.
valdes 1921. g. zem Nš 369, uz Eljaša
Vilkauša v.;

26) Latv. pasi, izd. no Rēzeknes apr.
4. iec. pol. pr-ka 1. dec. 19:0. g. zem
Ns 4366, uz Jāzepa Stalidzana v.;

27) Latv. pasi, izd. no Borfcovas pag.
valdes 28. aug. 1921. g. zem Ns 1028,
uz Antona Nagla v.;

28) zirga pasi, izd. no Borkovas pag
valdes 31. jul. 1920. g. zem Ns 750, uz
Antona Nagla v.;

29) Latv. pasi, izd. no Varkļanu pag
valdes 2. sept. 1921. g. zem Nš 432, uz
Kārļa Trokše v.;

30) Latv. pasi, izd. no Rēzeknes apr.
4. iec. polic. pr-ka 10. apr. 1921. g. zem
Nš 3207, uz Alberta Solozemnieka v.;

31) kara kl. apl-, izd. no 2. robež-
sargu puika km-ra 2. apr. 1921. g. zem
Ns 5363, uz Augusta Škele v.;

32) Latv. pasi, izd. no Rēzeknes apr.
4. iec. pol. pr-ka 30. nov. 1920. g. zem
Nš 6230, uz Virgines Upeniek v.;

33) Latv. pasi, izd. no Rēzeknes apr.
4. iec. polic. pr-ka 15. apr. 1921.g. zem
Nš5508, uz Antona Daškeviča v.;

34) zirga pasi, izd. no Rudzatu pag.
valdes 26. jun. 1920. g. zem Nš 148, uz
Antona Daškeviča v.;

35) Latv. pasi, izd. no Rēzeknes apr.
4. iec. pol. pr-ka 30. dec. 1920. g. zem
NŠ 7007, uz Annas Vilkauš v.;

36) kara kl. apliec, izd. no 1. Liep.
k, p. km-ra zem Ns 32, uz Alekseja
Kokara v.;

37) Latv. pasi, izd. no Borkovas pag
valdes 28. jun. 1921, g. zem Ns 342, uz
Jāņa Tropa v.;

38) kara kl. apl., izd. no Rēzeknes
kafa apr. pr-ka 3. nov. 1921. g. zem
Ne 12181, uz Jāņa Tropa v.; _

39) Latv. pasi, izd. no Rēzeknes apr.
4. iec. polic. pr-ka 6. nov. 1920. g. zem
Nš 1392, uz Staņislava Rubuļa v.;

40) kara kl. apliec, izd. no Rēzeknes
kara apr, pr-ka 28. nov. 1921. g. zem
Ns 13029, uz Jāzepa Cakulav.;

41) Latv. pasi, izd. no Rēzeknes apr.
4, iec. pol, pr-ka 19. nov. 1920. g. zem
Nš 2397, uz Jēkaba Gruntē v.;

42) zirga pasi, izd. no Borkovas pag.
valdes 22. jul. zem Ns 1693, uz Jēkaba
Gruntē v.;

43) zirga pasi, izd. no Varkļanu pag,
valdes 15. sept. 1920, g. zem Nt 1129,
uz Domenieka Cakula v.;i

4-1: Lstv. pasi, izd. no Varkļanu pag
valdes 27. okt. 1921. g. zem 3*717, uz
Aleksandra Juškeviča v;

45) zirga pa-i, izd. no Vidzmuižss
pag. v 20. apr. 1922. g. zem Nš 226, uz
Silvestra Venoza v.;

46) Latv. pasi, i^.d. no Rēzekn es apr.
4. iec. pol. pr-ka 22. jul. 1921. g. zem
Ns 7984, uz kik.i K/hteļ, v.;

47) Latv. pasi, izd. no Rēzeknes apr,
4 iec. polic. pr-ki 6. nov. 1920. g.
zem Nš 1365, uz Donata Nagla v;

48) Latv. pasi, izd. no Rēzeknes apr.
4. iec. polic. pr-ka 16. jul. 1921. g. zem
Ns 7979, uz Ernesta Prouma v.

Valmiera, apr. pr-Ka pal. 1. iet
izsludina par nederīgiem sekošus no-
zaudētus dokumentus:

1) Pasi Ns 34017, izdotu no Rīgas
prefektūras 4. dec. 1919. g. uz Līzettes
Indriķa m. Fenge v.;

2) Pasi Nš 3366, izdotu no Valmieras
pol. 26. mfirtā 1920. g. uz Kristīnes
Dāvā m. Lbske v.;

3) Pasi N» 1305, izdotu no Valmieras
pol. 24. febr. 1920 g. uz Kristīnes Na-
tālijas Miķeļa m. Zulis, dz. Grinberg v;

4) Pasi Ns 384, izdotu no Burtnieku
pag. valdes 29. martā 1_920. g. uz Em-
mas Natālijas Jāņa m. Āboliņ v.;

5) Pasi Ns 3770, izdotu no Valmieras
pol. 30. martā 1920. g. uz Pētera Dāvā
d. Grundiņa v.;

6) Kara kļaus. apl. Ns 2598, izdotu
no 5. Cēsu kajn. pulka 17. marta
1920. g. uz Jāņa Miķeļa d. Valdmaņa v.;

7) Pasi Ns 143, izdotu no Burtnieku
pag. valdes 24. martā 1920. g. uz Em-
mas Antona m. Ābol v.;,

8) Kara kļaus. apl. Ns 10697, izdotu
no Valmieras- apr. aps. pr-ka 24. nov.
1919. g. uz Valdemāra Ernesta d.
Petersona v.;

9) Pasi Nš 1180, izdotu no Valmieras
pol. 21. febr. 1920. g. uz Augusta Pē-
tera d. Sūna v.;

10) Kara kļaus. apl. Nš 19705, izdotu
no partizāņu p. k-ra 18 martā 1920. g.
uz Aleksandra Friča d. Paja v.;

11) Pasi Ns 58990, izdotu no Rīgas
pref 9. janv. 1920. g. uz Almas Pētera
m. Taube v.

Rēzeknes pils. policijas priekšn.
izsludina par nozaudētiem sekošus do-
kumentus:

1) iekšzemes pasi, izd. no Maļinovas
pag. valdes Daugavpils apr. 1922. g.
I. aug. zem Ns 547 uz Antonīms Tri-
tona, m. Nikitinas v;

2) iekšzemes pasi, izd. no Makašānu
pag. valdes Rēzeknes apr. 1921. g.
5. apr. zem Nš 14171 uz Donata Aloisa d.
Arbidans v.;

3) apliecību, izd. no Rēzeknes pilsē-
tas pol. pr-ka zem Ns 6788, 15 sept.
1922. g. par pases nozaudēšanas pie-
teikšanu uz Antona Jāzepa d.Petroviča v.;

4) apliecību, izd. no Rēzeknes apr.
pr-ka pal. 1. iec. zem Nš 3695, 11 jul.
1922. ģ. par iesniegtu lūgumu deļ gada
uzturas apliecības atjaunošanas uz Jev-
dokijas Maksima m. Gavriļenko v.;

5) iekšzemes pasi, izd. no Rozen-
rnuižas pag. valdes Rēzeknes apr. 1921. g.
30. aug. zem Nš 119 uz Sinifora Simaņa
d. Ruļeva v.;

6) iekšzemes pasi, izd. no Rēzeknes
pilsētas polic. pr-ka 1930. g. 23. sept.
-em Ns 3398 uz Pētera Aleksandra d.
Unžula v.;

7) atvaļinājuma apliecību, izd. no
Rēzeknes kāja apr. pr-ka 1921. g.
13. dec. zem Ns 5459 uz Aleksandra
Kazimirova Zutis v.;

8) iekšzemes pasi, izd. no Rēzeknes
pilsētās prefekta 1920, g. 8, okt. zem
Ns 4348 uz Gsivus Leiba d. Bukmuž v.;

9) atvaļinājuma apliecību, izd. no
8. Daugavpils kājnieku pulka k-ra
1921. g. 25. martā zem Ns 23S8 uz
Dāvida Ābrama d. Brozgftls v.;

10) apliecība par kara klausības izpil-
dīšanu, izd. no Latvijas strēlnieku pulka
k-ra 1921. g. 23. martā zem Ns 429 uz
Antona Stinislava d. Locmana v.

ITentspIIs aor. priekšnieka palīgs 21. iec
izsludina par nederīgiem, kā nozaudētus
sekošus dokumentus:

1) Latvijas iekšzemes pasi, izdotu no
Dundagas pag. valdes 24. aug. 1920. g.
zem Ns 1800 uz Friča Kārļa d. Zemzāi
vārda.

2) Latvijas iekšzemes pasi, izdotu no
Popes pag. valdes 4. maijā 1920. g.
zem Ns 72 uz Trīnes Uldriķa m. Tīle
vārda.

3) Latvijas iekšzemes pasi zem Ns 675,
izdotu no.Dundagas pag. valdes uz Eli-
zabetes Jāņa m. Dicman vārda.

4) Zirga pasi, izdotu no Rolitu pag.
valdes 11. Jūnijā 1920 g. zem N» 200
uz Kārļa Jāņa d. Martiņkrista vārd*.

5) Latvijas iekšzemes pasi, izdotu no
Popes pag. valdes 3. majjā . 1920. g.
zem Ns 42 uz Trīnes Andreja m. Kraut
man vārda un zirga pa, i izd no tās
pašas pagasta valdes 30. martā 1920. g.
zem Nš 85 uz Dāvida Krautmana vārda.

6) Zirga pasi, izdotu no Borbeles pa-
gasta valdes (Talsu apr.) 19. jūnijā
1920. g. zem Nš 73 uz Kārļs Ronis —
vel kl pārrakstītu uz Didžus Viļā d.
Mertena vārda.

7) Latvijas iekšzemes pasi, izdotu no
Popes pagasta valdes 9. augustā 1920.-g.
zem Nš 1360 uz Līz^s Uldriķa m. Vec-
kagan vārda. Ns k7. 7

Ventspils Pils. policijas 2. iec. pr-ks
izsludina par nederīgu, ka' nozaudētu,
Latv. iekšzemes pasi, izdotu no Vents-
pils pol. pref. 1920. g. okt., Nš 72i7 uz
Piltenes pils. Julius Ādolfa fcika d
Kā;:a vārda. 4682

Mii iMfāJ polic. 11. Ibl pristefliBB
izsludina par nederīgu nozaudēto Latv.

iekšzemes pasi, izd. no Ventspiis poLc.
prefekta 16. apr.lī 1920. g. zem
Nš 2182 uz Zūiu pag. valdes, Ventsp.
apr. pilsones Edas LizeteS Jukuma m.
Viller v.

Jaunjelgavas apr. pr-ka pal. 11. iec.
izsludina par nederīgiem sckosus nozau-
dētus dokumentus:

1) kara klausības apliecību, izd no
2. Ventspils kājn. pulka krn-ra 1921. g.
24i martā zem Ns 4450;

2) apliecību par zemes pirkšanu, izd.
no Jaunjelgavas apr. zemes ierīcības
Komitejas 3. martā 1922. zem Nš 818;

3) iekšz. t>asi, izd no Biržu pag.
valdes zem Ns 2266 uz Kārļa Ādaina d.
Stūrana v. 9227

Valkas apr. prleklnieka palīgs Valkā
izsludina par nederīgu, kā nozau-
dētu iekšzemes pasi zem Ns 1815, izd.
10. dec. 1920. g. no Gaujenes pag.
valdes uz Mildas Indriķa m. leviņ
vārda. 6014

Rēzeknes apr. pr-ks 1. iec. palīgs
ar so paziņo, ka p. g. .Vaid. Vēitn."
209 Nš par nederīgiem i;sludināti
dokumenti: iekšz. pati Nš 11976 un
zirgu pasč Ns 1235_ uz Izidora Skrcdeja
vārda atrasti kadeļ. tiex atzīti akai
par derīgiem. 4461

ICļOdas izlabojums

Rēzeknes apr. pr-ka I. iec. palīga
sludinājuma par nozaudētiem uoKitmen-
tiem ieviesusies nepareizība: 13 Ns pēc
kānas lasāms: .pagaidu apliecība, izdota
no Uzulmuižas pag. valdes zem Ns 198
uz Aleksandram Antona d. Kivko pie-
derošu zirgu. 99,3

Po(esčinas iecirkņa policijas pr-ks
L.sludina par nederīgiem sekošus nozau-
dētus dokumentus:

1) Latv. pasi, izd. no Poļeščinas iec.
pol. pr-ka 4. marta 1921. g. zem Ns440
uz Teofilijas Volodko vārda; 2) Latv.
pasi, izd, no Poļeščinas iec. pol. pr-ka
13. apr. 1921. g. zem Nš 816, uz Valen-
tīnas Volodko v. un 3) zirga pasi, izd.
no Rundanu pag. valdes 13. dec. 1921.g.
zem Ns 49 uz Kazimira Vololko v.

tupēs iecirkņa policijas priekšnieks
izsludina par nederīgiem, kā nozaudētus
sekošus dokumentus: Latvijas iekšzemes
pases:

1) Ns_ 1439 uz Pētera Pēiera d. Krūs-
kopa vārda, izdota no Ternejas pagas-a
valdes 30. ma^ā 1922. g.;

2) Ns 773 uz Hermines Miķeļa m.
Kļavin v., izd. no Rujjnes policijas
priekšnieka 29. martā 192j. g.;

3) Ns 484 uz Hildas Jāņa m. Kartofe!
v-, izd. no Ipiķu pag. Valdes 21. aept.

4) Nš 750 uz Marisas Gustava m.
Bergsoa v., izd. no Rujenes pag, v.ldes
30. jūnijā 1920. g.;

5) Ns 90 uz Ādama Viļuma- d. Vītola
v-, izd. no Naukšēnu pag, vaid. 18. maijā
i920. g. un uz ts paša vārda kara klau-
sības apliecība Ns 38u6, izd. no Val-
mieras kara .-pr. pr-ka 22. martā 1921. g.

6) ziiga pa*e Ns 584 uz Alfrēda Pen-
dita d. Niklaus v., izd. no Naukšenes
pag. valdes 17. jūnijā 1920.;

7) uz Ernsta Pētera d. Grāpa vārda:
ieroču atļauja zem Ns 1955 un medības
biļete zem Ns 565, izd. 8. maijā 1922. g.,
no Valmieras apriņķa priekšnieka.

ioliriscip pelkUaiDiitte
izsludini par nederīgi am

a"«l
zaudētus, sekošus dokumentos %

1) Latv. pasi Ns 328, jZdn'nas pag. valdes uz Ievas La -? ^
Ruben v.; Andr «)a ,

2) Latv. pasi Ns 280, izd no rnes pag. valdes uz Jana Andrsi, *'Rudzīt v.; ' "la dēli
3) Latv. pasi Nš 1516, izd.

kaņu p"g. valdes uz Einas pē?J*Kronbetg v.; Cie fa a.
4) Latv. pasi Nš 369, izd. no v, ,

pag. valdes uz Kārļa PāviladM,5vārda; ' ma «ii!ļi
5) z rga pasi Nš 37 , fej,

pag.*vaide3 uz Stabiņa v.< A ™!!|b)Latv.pt-siNs490, izdrto Kv,„
pa* valda uz Elizes Jēkaba mjļj

7) Litv. pasi Ns 829, izd. no 0>„
ne* pag. valde,-_ un karaklauc ani ?
no atsevišķu izlūkošanas nod u,W
Karpa v.; '*>»!

8) atsaucu sludinājumu par Laivupa«i Nš 133, izd. no Meiianu Dap *
des uz Elizes Ozoliņ v. un i„S\
.Vaid. Vēsu,.- p. g. 201. „"„„'ev*«

Dlsnajae pag. vaids izskidinaT
nedsng.era sekošus nozaudētus rfiat
aentus: m

1) uz Jūlija Andreja d. Clam»,,.
*) pasi, izd. no Dignājas pāg. vl;
1921. g. 28. decembri zem Xs 47397
b) karaklausības spiiec, izd. no 3'
bežsargu pulka koni. 192J. s 10 u
zem Ns 4179; *' * *

2) uz Minnas Jēkaba m. QriķuDei v
- pase, izd. no Dignājaspag.Lu1920. g. 29. jūlijā zem Ns \m te

3) uz Pētera Alfrēda Juja d.' Līmi.,
vārda — pasi, izd. no Dignājas Zvaldes 1920. g. 24. maitā zem N> 66f

4) uz Paulines Antona m. Vuškan',
— pasi, izd. no Dignājas pag, vnM»
1820. g. 24.jūlijā;'5) uz Pētera Jura d. Saldaiova v -pasi, izd. no Daugavpils apr, pr-ka ieu

' 6) uz Kār}a Errista d, Treilona v, -
pasi, izd. no Dignājaspag.v^1922. g. 31. janvāri zem Nš 5.54i;

7) uz Annas Jāņa m. Ribicki ' v. -
pasi, ? izd, no Dignājas pag. valdei
1922. g. 24. janvāri zem Ns 5122;

8) Jēkaba Jāņa d. Stūrana v. —pasi,
'zd. noJDignajas pag. valdes 1920, s
5. marta zem Ns 221;

9) uz OUiijas Jāņa m. Stūran v, -
pas, izd. no Dignājas pagasta valdes
1920. g. IV.jūlijā z m Nš 1260;

10) uz Pētera Jāņa d. Graveia v.: a)
pasi, izd. no Dignājas pagasta valdes
1921. g. 22. jūnijā zem Ns 3015; b) kara
klausības apl., izd. no 2. Ventspils kāj-
nieku pulka komaud, 1921, g. 26. lete.
zem Ns 2859;

11) uz Juja Jura d. Zāliša v. — kiņ
klausības apl., izd. no Jaunjelgavas-
Ilūkstes kara apr. pr-ka 1921. g. 2. ju-
nijā zem Nš 199;

12) uz Jāņa Andreja d. Ieviņa v. -
ksraklaus, apl., izd. no Jaunjelgavas ipi.
pieņems, komis. 1919. g. 21. oktobrī
zem Ns 10. »

Aizputes apriņķa priekšnieka palīgs
2. iec. izsludina par nederību, kā nozau-
dētu Latvijas iekšzemes pasi zem Ns 23,
izdotu no Asites pag. valdes 24. martā
1920. g, uz Ernesta Ādolfa d. Pin-
kovska vārda,

Kurmenes pag. valde, Jaunjelgavas
apriņķī, izsludina par nederīgu nozau-
dētu Latv . iekšz. pas, izdotu no šīs
pag valdes 2. jūlijā 1921. g. z. Nš 253
uz M ārtiņa Jāņa d. Ķipura vārda.

Stukmaņu polic. pr-ks
izsludina par nederīgu apliec, zem
Ns 1398, izd. 1921. g. 22. februārī uz
Doroteja Filipa d. Šemeļova vārda,
Rīgas IX. polic. iec. par iesniegta lū-
gumu deļ uzņemšanas Latv. pavalstnie-
cībā, jo tāda pieteikta par nozaudēti,.

Stukmaņu polis, pr-ks
izsludina par nederīgu Latvijas pasi
zem Ns 2176, uz Edes Jāņa m. Mūce-
niek j vārda, izd. 1922. g. z0. augusta
kura pieteikta par zudušu.

Stukmaņu policijas pr-ks
izsludina par nederīgu Latv. iekšu, pasi
Ns 1266, izd. I921._ g. 13. jul., uz Jāņa
Pētera d. Berga vārda, kāda pieteikta
par nozaudētu.

Stukmaņu polic. pr-ks
izsludina par nederīgiem seko-
šus nozaudētus do;miireatus uz Jāņa
iedaba d. Saldava vārda, kā:

l)Latvijas pasi zem Nš 1310, izd. no
Kokneses pag. valdes 1922. g. 10. okt.;
2) atvaļin. apliecību zem Ns 3568, izd
no Kurzemes diviz. transporta pr-ka
1921. g. 21. dec, dzim. 1891. g.

Piltenes policijas pr-ks
izsludina par nederīgu, kā pieteiktu
par nozaudētu, Latvijai iekšz pasi, izd.
no viņa 17̂ ji,«. 1920. g. zem Nš

583
uz Annas Emaņa m. Nāttiņ vārda.

ļasmuižas paa- vaid», Daugavpils

apr., izs udina P'ai "nedeiifu no viņai
izd. zirga p,si zem Nš 1248, 1920. g
15. sept. uz pils. Ādama Jāņa d Va;-

V"«< av

M6mc1«s pag. valde, Jaunjelgavas
apr., izsludina par nederīgām, ka nozau-
dētas, sekošus personas pas«s:

1) izd. no Mēmeles pag. valdes zem
Nš 372, 1920. g. 3. novembrī uz Jules
Kriša m. Burkevitc v.;

2) izd no Mēmeles pag. valdes zem

Ns 371, 1920. g. 3. nov. 1M Jāņa Jēkaba
d. Burkevitc v. '?ž06ii

Ziemupss pag. valde, izsludina pai

nederīgu, kā nozaudētu, no vijas 1922 g
17. au suitā izd. iekšzemes pasi zem
Nš 595. uz Emsta Jāņa d Citrona v.

Vaidavas pag. valde izsludina pa;
nederīgu nozaudēto Latv. pasi, izd, no
šis p.ig. valdes 1920. g. 10. maija zem
Ns SOg^uzJāņa Jāņa d. Cukura v.

Kuldīgas pag. valdīs izsludina par
nozaudētu Latv. iekšz. pasi uz Baoas
Andža m. Steinberg v., izd. no Kuldīgas
pag. valdes 1921. g. 10. kbruari zem
Ns 1152. 215V

Kuldīgas pag. valde izsludina pa,
nozaudētu Latv. iekšz. pasi uz Teodora
Jāņa d. Štala v., izd. no Griķu pag.
valdes 192J. gada 19. ja .varī zem
Ns 546. 2160

_

Irsu kolonijas pag. valde izsludina
par nederīgiem sekošus pazaudētus do-
kumentus:

1) pasi, izd. 1920. g. 20. jūnijā zem
Ns 918 uz Jāņa Voldemāra d. Spenge|a v.;

2) pasi, izd. no Iršu kol. pag. valdes
1S20. g. 20. juni;ā zem Ns 919, uz Ben-
jamiņa Voldemaia d. Spengela v.;

3) atvaļin. apliec. Ns 1951, izd. ne
armijas aviācijas parka uz Jāņa Volde-
māra d. Spengela v. 1451

Vai.oda pag valdt, Rēzeknes apn,
ar šo izsludina par nederīgiem sekošus
nozaudētus dokumentus:

1) atvaļin. apliec, izd. no Rēzeknes
kara apr. pāivaldes 1922. g. 20. augustā
zem Nš 17374, uz pils. Osipa JaDijana
d. Savina v.;

2) iekšz. pasi, izd no Rēzeknes apr.
Maitas īec. pol pr-ka palīga 1920. g.
zem Nš 7591, uz pils. Antena Dementija
d. Korpov ča v. 2030

Valodu pag. valde, Rēzeknes apr.,
ar

^
šo izsludina par nozaudetem un tam-

dēļ nederīgiem sekošus dokurņenhts:
1) iekšz. pasi, izd. 10 Rēzckn s apr.

3. ie:. pol. pr-ka palīga 1921. g. zem
Ns 3855, uz Jona Jezupa d. Paulina v.;

2) zirga pasi, izd. no Vaivodu pag.
valdes 1921. g. 1. julijā zem Nš 664,
uz Donata Zigismunda d. Ručinska v.

Vilces pag. vaids izsludina pa; ne-
derīgu, kā zuduša, paii, izd. no šī*
pag. vaidēs 1922. g. 17. martā zem
Ns 1005, Elvirai Lāman, 1268

Nāķ rsa pag, valde, Cēsu apr., iz-
iiudma par nede.īgu nozaudēto Latv.
pati uz Roberta Anša d. Melbarda v.,
izd. no šis pag, valdes zem Ns4,1920. g.

Lejas pag. valde izsludina par nede-
rīgām, ua nozaudētas. Latvijas iekšzemes
pases, izdotas no šīs pag, valdes: uz
Jūlija Otto d. Klein vārda, izdotu
28. aug. 1920. zem Ns 593 un 2) uz
Elizas Lavīzes m. Klein vārda, izdotu
5. septemorī 1922. g. zem Ns 1796.

Golgovskas pag. valde izsludua par
nederīgu, ka nozaudētu, Latvijas iekšz.
pasi, izdotu no šīs pag. valdes Zaļe
nieku pag. pilsonei Luizei Dāvā m.
J a n s on , 9. aug. 1920. g. zem Ns 1332

Kursišu pagasta valde izsludina i,ar
nederīgu, kā zadušu Latv. iekšzeme*
pasi, izdotu no Kursišu pagasta valdes
4. jūlija 1921. g. zem Nš 2133, uz Jea-
nota Ādama d. Ķincis vārda.
"Plāteres pagasta valde, Rīgas apr.,
izsludina par nederīgu, kā nozaudētu,
Latvijas iekšzemes pasi, izdotu vietējam
pilsonim Andrejam Jāņa d. Cīrulim
no šīs pag. va.des 14. julijā 1920. g.zem Nš 260. &

Lieliugažu pag. valde, Valkas apr., iz-
sludina par nederīgu šīs pag. valdes
24.zept.

^
1920, g., zem Ns 39, Ancim

Juca d Zemnieks izdoto Latvijas
leKszemes pasi, kūju tas pieteicis poli-
cija^ parjiozag

tu
Igaunijas Valkā. 194

Pāles pag._ valde ar šo izsludina par
nederīgu ka nozaudētu pasi uz JāņaJāņa d. V e i d e s vārda, izdotu 26. martā
19ž0. g., z.m Ns 411.

Palsmanes pag. valde izsludina r-arnederīgu nozaudētu kara klausības ap-
liecību, izdotu no 9. Rēzeknes k. p ko-mandiera 23. novembrī 19i 1. g zemNš 17849, uz Artura Jāņa d. Ozoliņavaida. 2,-/27

Misai pag. valdi ar Šj izsludiiiT^nederību, ka .nozaudētu Latvijas iekš-zemes pasi, iz Jotu no Bauskas pilsētaspolicijas priekšnieka 2. martā 1921 ezem Ns 2267, uz Amālijas Andreja '
m.S p 1 r e vārda. '

GMaruu psg. valde, OcsuIpTTtelhīdi .a par nederīgiem , kā pazaudētus se
?S?w

doku?^: U 2 z"g" PasesNsNs un datums nezināmi), 2) karaklausības apliecību zem Ns 1708 31Latvijas iekšz, pasi zem Nš 614 m, 4)ieroču atļauj zem Nš 681/500 uz JoņaKiņķers vārda. ^ 129,

Rozēnu pag. valde izgludina par

nederīgu, kā nozaudētu , pad, izd. «ļ
;ļ!s pag. valdes 1922. g 22. mana

776, uz Adelīnas Kārļa me,t«
S!otiņ v. ___ ^

Lielstraupes pag. valde, izsludini
par nederīgu, ka nozaudētu, Latv. pn
uz Andreja Pētera d. Rugoja v., izd no
šīs pag. valdes 1920, g. 27. aprīli m
Ns ;,7,i. ' \tt

Cēsu pag. najd-s izsludina par nede-
rīgu, kā nozaudētu, zirga pasi, izd.it
šis pag. valdes 1920. g. 5. marti »
Ns 19, uz Emmas Laktin v. ™

Mežotnes pag. valde, Bauskas apr
izsludina par nezaudētu Latv. pasi, i»

no šīs pag. vaidēs 1921. g. 15. juffija
zem Nš 1<i26', uz Alberta Krišjāga d«
Skujas v. J2

Vecsaules pag. valde, Bauskas apr,
izsludina par nederīgu, kā nezaudētu ,
karakl. atvaļ. apliec, izd. no Jelgavas-
Bsuskas kara apriņķa pārvaldes n
Ns 21016 (datums nav zināms), uz «J
Jāņa d. Skujas v. i?

Seces pag. valde izsludina p« »<?

derīgu zirga pasi zem Nš 114, »'
šīs pag. valdes 1920. g. Lienai V«g ?

levič, tamdēļ, ka ta pieteiktapatPdušu, ^*-
Vecsalacas pagasta valde isl*'

par nederīgieia, kā pieteiktuspatPdušiem senošus dokumentus:
1) apliec.bu par atvaļināšanu no »l

dienesta slimības dēļ uz Nikolaja w»

vā,da, izdotu no 6. Rīgas ksi»? J*

komandiera 15,22. g. ar Nšļf%2) iekšzemes pasi, izdotu 2*'K,
1921. g. ar Ns 1435 no šās paSļ.ļJjj
Georgam Andersnnam, vL

^

Daugavpils apriņķa pnewnw»

palīSs II. iecirkni
izsludina par nederīgu kara w- r
uz Eduarda Viklasa d. Bērziņa v»

izd. no Valmieras kara «nr- r,
22. no*. 1919. g. zem ^ }?i 'pi
ruinētais Bērziņš ir pieteicis P»^
zaudētu. ?? —-—i
" Koiupes Pag. valde te^Js

nederigu šās valdes izdoto un sa« *
zirga pasi Ns 1.08 uz VajteļjflfflJ^ .

Sarkanmuiias pagasta valde, j
pis apriņķi, izsludina pat "j^ jufl,
kā nozaudētas Latvijas iekszerri^.^
izdotas no Ventspils apriņķa pnU g.
1. iec. palīga; 1) 30. ..marta w

^zem Ns 266, 2) 29. jūlija 192a » %it
Ns 1710 un 3) 6. augusta 19^- * jm
Nš 19s7 uz 1) Indriķa Andre a

^2) Ortes Jēkaba m. Uztic, dz» 0
son un 3) Annas Jura m. B^.
Ztemel vārdiem.


	Valdības Vēstnesis no. 11 15.01.1923�ଘ�$桭瑸쎘㥏��
	Article
	MfflMS iRGlfiSU li Plillil
	NUBnb Isifižsi piilpsm
	Article
	Valdības darbība. Pārskats par Iekšlietu ministrijas darbību 1922. g.��������������������
	iMifiītSBs sa ffipāiclM�⃘錝棘錝����0
	Māksla.�猀㘶〰㘹
	TeSeoramas..
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Section
	Saistošie noteikumi Kuldīgas pilsētā�䴗ょ䴗�₉䴗ꢉ䴗쌁�ሟĀ
	Rīgas apr. priekšnieka pal. 1. iei��嘀�嘀
	Stukmaņu policijas priekšnieks��0㙢1
	Talsu pilsētas policijas pr-ks���0㙢
	Daugavpils prefektūra�illi
	Rēzeknes apr. pr-ka 1. iec. palīgs�3젦蠝ဧ蠝����
	Poļems iec. policijas pinis�����
	Jaiinjeloavas apr. priekln. 2. ioc. pai
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Rēzeknes apriņķa, Varklanu iec, polic. pr-ks '�䪮ᰮ굁⸧跾ᩛ蔔㵺ŕꙖ⨼贏䄓訽
	Valmiera, apr. pr-Ka pal. 1. iet
	ITentspIIs aor. priekšnieka palīgs 21. iec�� '�
	Ventspils Pils. policijas 2. iec. pr-ks
	Mii iMfāJ polic. 11. Ibl pristefliBB�ｻɉﾪɉ
	Jaunjelgavas apr. pr-ka pal. 11. iec.
	Valkas apr. prleklnieka palīgs Valkā�輝ナ輝����� 
	Rēzeknes apr. pr-ks 1. iec. palīgs�kā�輝ナ輝���
	ICļOdas izlabojums�V�V�
	Po(esčinas iecirkņa policijas pr-ks��⃫輝�����
	tupēs iecirkņa policijas priekšnieks��⃫輝�����
	ioliriscip pelkUai Diitte
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article

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


