
Valdības rīkojumi un pavēles.

Pārgrozījumi un papildinājumi
noteikumos par nekustamu
īpašumu atsavināšanu un ap-

grūtināšanu.
(Izdoti Latvijas Republikas Satversmes

81. p. kārtībā.)
I. Noteikumu par nekustamu īpašumu

atsavināšanu un apgrūtināšanu (Lik. kr.
1922. g., 3) 23. pantu papildināt ar se-

košu piezīmi:
Piezīme. Imobiļa pēdējo iegū-

šanas vērtību tiesu pristavs vaja-
dzības gadījumā noteic noteikumu
13. panta 2. daļā aprādītā kārtībā.

II. Minēto noteikumu 24. pantu,
25. p. piezīmi un 26. pantu ar piezīmi
izteikt sekošā redakcijā:

24. Atsavināšanas gadījumā spaidu
kārtā nodokli maksā ieguvējs.
Nodokli aprēķina apgabaltiesa
Sjiedēļu laikā, skaitot no torga
dienas. Nodoklis ieguvējam jā-
nomaksā septiņu dienu laikā,
skaitot no nodokļa aprēķināšanas
dienas; pretējā gadījumā iestājas
civ. proc. lik. 1882. p., bet Lat-
galē 1170. p. paredzētās sekas.

Lēmumu par nodokļa aprēķi-
nāšanu finansu ministrija, kā ari
ieguvējs var pārsūdzēt blakus
sūdzības kārtībā uz vis-
pārēja pamata. Sūdzības iesnieg-
šana neaptur šī lēmuma izpildī-
šanu.

25. p. piezīme. Tieslietu mini-
strijas atļauja nav vajadzīga ne-
kustamu īpašumu tiesību aprobežo-
šanas vai to apgrūtināšanas gadī-
jumā valstij, valsts iestādēm un
hipotēku bankām par labu.

26. Pie nekustama īpašuma apgrūti-
nāšanas ar parādiem ņemams
sevišķs nodoklis 2° o apmērā no
apgrūtināšanas sumas, ievērojot
pie tam 12., 17. un 21. p. no-
teikumus.

Piezīme. Šinī (26.) pantā minētais
nodoklis nav ņemams, ja nekustamu
īpašumu apgrūtina valstij vai valsts
iestādēm par labu. Šādos gadījumos
ķīļu tiesības ierakstāmas zemes
grāmatās uz finansu ministrijas pie-
prasījumu, pie kam parāda un no-
drošinājuma raksti izrakstāmi uz
valsts vai attiecīgas valsts iestādes
vārdu, apliecināmi un ierakstāmi
zemes grāmatās kārtībā, kas pare-
dzēta 1920.gada 11. augusta likumā
par valsts aizdevumiem un to no-
drošināšanu.

Rīgā, 1924. g. 10. janvārī.
Ministru prezidents Z. Meierovics.

Tieslietu ministrs V. Holcmanis.

Pārgrozījumi
noteikumos par autonomiem

valsts uzņēmumiem.
(Izdoti Latvijas Republikas Satversmes

81. panta kārtībā.)
Noteikumu par autonomiem valsts uz-

ņēmumiem (Lik. krāj. 1922. p. 10)8. pantu
izteikt sekosi:

Uzņēmuma kases, grāmatvedības,
rēķinu un citu naudas dokumentu,

gada pārskata un bilances reviziju
izdara revizijas komisija, kurā ieiet
divi pārstāvji no attiecigā resora
un viens no finansu ministrijas.
Viens no resora pārstāvjiem, pēc
resora vadītāja izvēles, ir revizijas
komisijas priekšsēdētājs.

Šis pārgrozījums stājas spēkā no iz-
sludināšanas dienas.

Rīgā, 1924. g. 8. janvāri.
Ministru prezidents Z. Meierovics.

Finansu ministrs H. P u n g a.

Noteikumi
par dažu apriņķu robežu

pārgrozīšanu.
(Izdoti Latvijas Republikas Satversmes

81. panta kārtībā.)
1. No Cēsu apriņķa Raunas pa-

gasta pievienot Valkas apriņķa B 1o m u
pagastam „Jaunā-Kroga" māju un no
Cēsu apriņķa Brantu pagasta pievie-
not Valkas apriņķa Blomu pagastam
„Jaun-Brikužu" un „Vec-Brikužu" mājas.

2. No Valmieras apriņķa Ren-
cēnu pagasta atdalīt un pievienot
Valkas apriņķa Ēveles pagastam
sekošas mājas: 1) Krejanu, 2) Jaun-
Daņu, 3) Vec-Bēršu, 4) Jaun-Bēršu,
5) Jaun-Vaļģu, 6) Vec-Vaļģu, 7) Springu,
8) Penne, 9) Lettene, 10)Jenkas 11) Du-
kanu, 12) Vec-Daņu, 13) Kežu, 14) Vīšas,
15) Vec-Stienes, 16) Jaun-Stienes, 17)
Škiliņas, 18) Pabērzus, 19) Ozoliņus,
20) Jaun-Pīpus, 21) Vec-Pīpus, 22) Erķi-
nus, 23) Rukšas, 24) Sužas un starp šīm
mājām atrodošos Birzes skolu.

3. No Daugavpils apriņķa V o r-
k o v a s pagasta pievienot Rēzeknes
apriņķa Rudzatu pagastam „Rožano-
vas" novadu.

4. No L u d z a s apriņķa D o m o -
p o 1 e s pagasta pievienot Rēzeknes ap-
riņķa Bikovas pagastam „Stružanu"
novadu.

5. Pievienotās apriņķa daļās paliek
spēkā agrārās reformas līdzšinējie no-
sacījumi.

6. Šo noteikumu izvešana dzīvē un
finansielo attiecību nokārtošana, zīmējo-
ties uz pašvaldību īpašumiem, piekrīt
iekšlietu ministrijai

Rīgā, 1924. g. 10. janvārī.
Ministru prezidents Z. Meierovics.
Iekšlietu ministrs A. B i r z n i e k s.

Noteikumi
par kinematogrāfiem.

(Izdots Latvijas Republikas Satversmes
81. p. kārtībā.)

1. Pastāvīga kinematogrāfa atvēršana
vai ari ceļojoša kinematogrāfa nodibinā-
šana iepriekš jāpieteic iekšlietu mi-
nistrijai.

2. Pieteikumā jāuzrāda: a) kinemato-
grāfa īpašnieka, ja tas ir fiziska persona,
vārds, uzvārds, pastāvīga dzīves vieta,
vecums un pavalstniecība, bet ja tas ir
juridiska persona, tad firmas nosaukums
un atrašanās vieta; b) kinematogrāfa va-
dītāja vārds, uzvārds, pastāvīga dzīves
vieta Latvijā, vecums un pavalstniecība,
līdz ar šīs personas rakstisku paziņo-
jumu, ka viņa uzņemas atbildību par
izrāžu sarīkošanu; c) pastāvīga kine-
matogrāfa atrašanās vieta un nosau-
kums; d) ceļojoša kinematogrāfa nosau-
kums, darbības rajons un lietojamā apa-
rāta nosaukums.

Bez tam pieteikumam jāpieliek ap-
liecības, ka atbildīgais vadītājs: a) pa-
stāvīgi dzīvo Latvijā, b) ir sasniedzis
21 gadu vecumu un c) nav ar tiesas
spriedumu aprobežots savās tiesībās:
jāpieliek ari būvvaldes apliecība par telpu
noderīgumu būvnieciskā ziņā.-

3. Kinematogrāfu var atvērt pēc tam,
kad saņemts iekšlietu ministrijas pa-
ziņojums par pieteikšanu. Paziņojums
izsniedzams 14 dienu laikā pēc pietei-
kuma saņemšanas. Paziņojumu neiz-
sniedz, ja pieteikumam nav pievienotas
2. panta otrā nodalījumā minētās ap-
liecības vai 2. pantā prasītās ziņas iz-
rādās par nepatiesām.

4. Pieteikuma paziņojums zaudē savu
spēku, ja kinematogrāfa darbība nav uz-
sākta gada laikā, skaitot no ta izdošanas
dienas vai ari, ja darbības pārtraukums
ilgst vairāk par vienu gadu.

5. Kinematogrāfa īpašnieka vai at-
bildīgā vadītāja maiņa vai kinematogrāfa
atrašanās vietas maiņa var notikt tikai
iepriekš pieteicot to prefektam vai ap-
riņķa priekšniekam un pēc paziņojuma
saņemšanas, kurš izsniedzams 3. p. pa-
redzētā kārtībā.

6. Kinematogrāfos izrādīt atļauts vie-
nīgi iekšlietu ministrijā iepriekš cenzētas
filmas. Šis noteikums attiecas ari uz
slēgtiem filmu uzvedumiem, kuri pieie-
tami vienīgi iepriekš noteiktam apmeklē-
tāju sastāvam (klubos, biedrībās un
līdzīgās slēgtās organizācijās).

7. Filmas iesniedz cenzēšanai iekšlietu
ministrijai, uzrādot filmas nosaukumu un
pieliekot divos eksemplāros visus uzrak-
stus, kā ari aizrādot, kur uft kad filmu
izrādīs cenzēšanai. Filma aizliedzama,
ja tās uzvešana : 1) varētu apdraudēt
sabiedrības mieru un drošību, 2) aizskar
reliģiskās jūtas, 3) veicina brutalitāti vai
ari atstāj ļaunu iespaidu uz skatītāju
tikumību un kaitē valsts cieņai vai ari
valsts labām attiecībām ar ārvalstīm. Var
prasīt ari zināmu filmas daļu izgriešanu,
pie kam izgriezumi nododami iekšlietu
ministrijā.

8. Personām līdz 16 gadu vecumam
atļauts apmeklēt tikai tādas kino izrādes,
kuru filmas iepriekš cenzētas izglītības
ministrijā. Nepilngadīgo izrādēm, bez
9. pantā minētiem, aizliedzamas ari tādas
filmas, kuras varētu atstāt ļaunu iespaidu
uz jaunatnes morālisko attīstību, vai ari
varētu pārmērīgi kairināt jaunatnes fan-
tāziju.

Bērni līdz 6 gadu vecumam nav pie-
laižami kinematogrāfu izrādēs.

9. Cenzējamas tiklab filmas, kā ari
to nosaukumi un uzraksti. Uz kinema-
togrāfu izrādēm attiecīgo reklāmu cenzē
vietējais prefekts vai apriņķa priekšnieks.
To var aizliegt tikai aiz 7. un 8. pantā
minētiem iemesliem.

10. Iekšlietu ministrijas lēmums attie-
cībā uz filmas uzvešanas atļaušanu vai
aizliegšanu atzīmējams uz izsniegtā fil-
mas teksta un izsniedzams filmas cenzē-
šanas ierosinātājam. Viens filmas teksta
noraksts uzglabājams iekšlietu ministrijā.
Par vienu filmu var izdot vairākus cen-
zūras eksemplārus.

11. Par filmas aizliegšanas motiviem
iekšlietu ministrija uz pieprasījumu paziņo
ar rakstu.

12. Par filmu cenzēšanu un atļauju
izrakstīšanu ņem atlīdzību iekšlietu mi-
nistra noteiktā apmērā.

13. Filmu uzrakstiem jābūt valsts
valodā. Bez valsts valodas pielaižami
ari uzraksti citās valodās, tomēr valsts
valodai jāstāv pirmā vietā un uzraksti
valsts valodā nevar būt mazākiem
burtiem, kā uzraksti citās valodās. Filma
ar uzrakstu valsts valodā nevar būt
īsāka, kā filma ar uzrakstu citās valodās.
Kinematogrāfu izrādēs uzņemama ari
vietējā kronika.

Piezīme: Vienreizējās izrādēs ar
iekšlietu ministrijas piekrišanu var
pielaist izņēmumus no šinī pantā
minētā noteikuma par filmu uz-
rakstu valodu.
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14. Visi_ kinematogrāfu divertisimenta
teksti cenzejamļ iekšlietu ministrijā tādā
pat kartība, ka filmas. Vismaz pusei
no priekšnesumu tekstiem jābūt valsts
valoda.

15. Šie noteikumi neattiecas uz mā-
cības un zinātnisku iestāžu kinema-
togrāfiem.

16. Iekšlietu ministrs izdod instruk-
cijas ša likuma robežās.

1924. g. 10. janvārī.
Ministru prezidents Z. Meierovics.

Iekšlietu ministrs A. B i r z n i e k s.

Finansu ministra rīkojums
par metrisko mēru likuma
piemērošanu liķieru fabri-
kas, ajus darītavās un no-
liktavas, augļu un minerāl-

ūdeņu iestādēs.
Sakara ar metrisko mēru ievešanu no-

saku sekošo:
1) Apgrozībā esošās V-'o unjospaina pu-

deles liķieru fabrikām, alus darītavām
un noliktavām, augļu un minerālūdeņu
iestādēm atļauts lietot ne ilgāk kā līdz
tekoša gada 1. jūlijam.

2) Akcizes nodoklis par dzērieniem,
kurus no pirmā pantā uzskaitītām vie-
tām izlaiž apgrozībā līdz š. g. 1. jūlijam
1/'2o un y« spaiņa pudelēs, nomaksā-
jams saskaņā ar šim nolūkam pastāvo-
šiem akcizes likumiem un rīkojumiem.

3) Laižot apgrozībā līdz š. g. 1. jū-
lijam iepriekšējā 2. pantā minētās pu-
deles

^
šo pudeļu tilpums uz etiķetes

atzīmējams litros, bet iekavās var 'atzī-
mēt tilpumu ari spaiņa vai stopa daļās.

4) Pēc 1924. g. 1. jūlija dzērieni no
ša rīkojuma 1. panta minētām vietām
izlaižami vienīgi metrisko mēra pudelēs,
izņemot galīgi no lietošanas ^ao un \i0

spaiņa pudeles.
Rīgā, 1924. g. 11. janvārī.

Finansu ministra biedrs
J. B 1 u m b e r g s.

Netiešo nodokļu departamenta
direktors K. Kalniņš.

Maksa par .Valdības Vēstnesi' sākot no 1. janvāra:
Saņemot ekspedioijfi:

Pai 1 mēnesi 1 lati 50 sant.

Piesūtot mājā un pa pastu:
Par 1 mēnesi 1 lats 80 sant.
Par atsevišķu numuru: saņemot

ekspedīcijā — . 6 .
Pie atkalpārdevējiem — , 7 .

Latvijas valdības jtfbļk oficiāls laikraksts
iznāk katru dienu, izņemot ife^^pv^,^ unsvetkudienas

Redakcija: ^TOSaSSillIi^ffi Kantoris un ekspedīcija:
Rīgā, pilī >* 2. Tel. Ns 9-89

^ā^^^^^P^ Rīgā, pilī N° 1. Tel. Ws 9-57
Runas stundas no 11—12 HN3«}ffi^*&'ii Atvērts no pulksten 9—3

Sludinājumu maksa:
a) tiesu sludinājumi līdz 30 vien-

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

b) citām iestādēm un amata per-
sonām par katru vienslejīgu
rindiņu _ . 15 .c) privātiem par katru vienslejīgu
«ndiņn _ . 20 .

Pārgrozījumi un papildinājumi noteiku-
mos par nekustamu īpašumu atsavi-
nāšanu un apgrūtināšanu.

Pārgrozījumi noteikumos par autonomiem
valsts uzņēmumiem.

Noteikumi par dažu apriņķu robežu
pārgrozīšanu.

Noteikumi par kinematogrāfiem.
Finansu ministra rīkojums.

Valdības iestāžu paziņojumi.
Tiešo nodokļu departamenta
paziņojums lauku nekustamu

īpašumu nodokļa lietā.
Tiešo nodokļu departaments paziņo,

ka saskaņā ar lauku nekustamu īpašumu
nodokļa rīkojuma 30. pantu (publicēts
.Valdības Vēstneša" 1921. g. 211. nu-
mura), minētais nodoklis par 1923. gadu
ir izvests Ventspils apriņķī un maksā-
tāju saraksti izsūtīti pagastu valdēm.

Nodokļa nomaksas termiņš — 1924. g.
1. februāris.

Rīgā, 1924. g. 12. janvārī.

Direktora vietā E. L o s k e.
Nodaļas vadītājs A. Kauliņš.

Papildinājums
lauku tirgu sarakstā.

Iekšlietu ministrija atļāvusi noturēt
Daugavpils apriņķī, Pridruiskas pagastā,
Balbinovas sādžā pie Indras stacijas —
iknedēļas tirgu sestdienās.

Rīgā, 1924. g. 12. janvārī.

Pašvaldības departamenta
direktors J. Zankevics.

Nodaļas vadītājs P. K 1 i n k 1 a v s.



Valsts zemes fonda ieskaitīto nekustamo īpašumu sarakstsNr.22.(25. turpinājums.)

Visas šinī sarakstā nosauktās zemes atrodas Rīgas pilsētas administratīvās robežās.

Sa 1»* 1*
Nekustamo īpašumu Atsavināto nekustamo ipaSnmu

-c o "^ § o 5 biju šo īpašnieku uzvārds, vārds

*1* S
nosaukums. un tēva vārds.

2100. IV. 615 Švarcmuiža (IIlBapueHrocp-ra- Švarc, Alise, dz. Ķempe.
rencrocp h KopHMa Beabre)

2101. „ 1417 Obroka zemes gabals ,
2102. „ 1418
2103. , 1421
2104. „ 1428
2105. . 1429
2106. „ 1430
2107. „ 897
2108. . 1438
2109. „ 1440
2110. „ 1447
2111. , 1448
2112. „ 1454
2113. „ 1455
2114. „ 1466
2115. „ 2230
2216. „ 1478
2117. „ 1483
?2118. 1485
2119. „ 1487
2120. „ 1488
212'. „ 1503
2122. „ 1511
2123. „ 1516
2124. . 1518
2125. „ 1526
2126. . 1529
2127. „ 1530
2128. „ 1531 . „ .2129. „ 1536
2130. . 1538
2131. „ 1545
2132. „ 1546
2133. . 1549
2134. „ 1170
2135. „ 742
2i 36. „ 1574
2137. „ 1576
2138. „ 1583
2139. „ 864
2140. „ 1586
2141. „ 1588
2142. „ 1589
2143. „ 1590
2144. „ 1591
2145. „ 1592
2146. ' „ 1593
2147. , 1594
2148. „ 1595
2149. „ 2029
2150. „ 1615
2151. „ 723
2152. „ 1532
2153. „ 1606
2154. „ 775
2155. „ 1610
2156. „ 838
2157. „ 1613 „
2158. „ 16* 18
2159. „ 1621
2160. „ 1622
2161. „ 1626
2162. „ 1627
2163. „ 1359
2164. „ 1629
2165. „ 1630
2166. „ 1632
2167. „ 1,636
2168. „ 2104
2169. „ 1637
2170. 905
2171. „ 2065
2172. „ 927
2173. , 962
2174. , 1656
2175. „ 1657
2176. „ 1662
2177. „ 1665
2178. „ 1666
2179. „ 1667
2180. „ 1674
2181. „ 1675
2182. ; 1679
2183. „ 1682 „ „
2184. , 1683
2185. „ 1686
2186. „ 1689
2187. „ 1690
2188. „ 1695
2189. „ 1696
2190. „ 1698
2191. „ 1700
2192. „ 1704
2193. , 1705
2194. , 1710
2195. „ 1923
2196. „ 1719
2197. „ 1721

*) Skaties .Valdības Vēstneša' pag. g. 91., 101., 104., 106., 110., 117., 120., 121., 125., 130.,
131., 140, 151., 161., 178., 215., 249., 250., 251., 252., 253., 254., 270., 284. un 287. numuros.
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2198. IV. 1722 Obroka zemes gabals. Švarc, Alise, dz. Ķempe.
2199. „ 1723
2200. . 1731
2201. ,1732
2202. , 1164
2203. ,1733
2204. . 1229
2205. „ 1739
2206. 1745
2207. „ 1749
2-'08. , 1754
2209. „ 1760
2210. „ 1771
2211. , 1772
2212. „ 1785
2213. „ 1786
2214. „ 1787 . „
2215. . 1794
2216. 1795
2217. . 1165
2218. . 1806
2219. „ 1812
2220. „ 1813
2221. „ 1815 , „2222. „ 1816
2223. 2031
2224. „ 1820 „ l
2225. „ 1822
2226. „ 1828
2227. „ 1391
2228. ,1829
2229. „ 766
2230. „ 1842
2231. „ 1852
2232. „ 1863 „ , .' ,
2233. „ 2077
2234. , 1870
2235. „ 1875
2236. 1883
2237. „ 1889
2238. 1896
2239. „ 1897
2240. . 1898
2241. „ 1899
2242. ,1902
2243. . 1315
2244. „ 1912
2245. , 2248
2246. -„ 2055
2247. ; 1920
2248. „ 1921
2249. „ 1928
2250. „ 1353
2251. „ 2096
2252. „ 1793
2253. . 1933
2254. . 2082
2255. „ 1943
2256. , 1945
2257. . 1946
2258. 1948
2259. , 1951
2260. ,,1960
2261. „ 1964
2262. 1963
2263. . 1965
2264. „ 1980
2265. „ 1990
2266. „ 2000
2267. „ 2001
2268. . 2002
2269. „ 763
2270. 2013
2271. „ 2014
2272. - 2015
2273. „ 2006
2274. „ 2033
2275. „ 2038
2276. , 2041
2277. , 2043
2278. „ 2044
2279. „ 2047
2280. „ 2053
2281. „ 767
2282. „ 2058
2283. „ 1227
2284. „ 2067
2285. „ 2071
2286. . 2076
2287. „ 2083
2288. , 2084
2289. „ 2085
2290. . 2086
2291. „ 2087
2292. „ . 2090
2293. „ 1802
2294. „ 2100
2295. „ 1978
2296. „ 2107
2297. „ 2108
2298. . 2115
2299. „ 2118
2300. „ 2119
2301. „ 2120 . ,
2302. .. 2122
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2303. IV. 2143 Obroka zemes gabals. švarc, Alise, dz. Ķempe
2304. „ 2144 „ F
2305. . 2146
2306. „ 2147
2307. , 2151
2308. „ 2163
2309. 2164
2310. „ 2165
2311. , 2167
2312. „ 2168
2313. „ 2173
2314. „ 2187
2315. „ 2191
2316. „ 925
2317. „ 2203
2318. . 2204
2319. „ 2219
2320. „ 2220
2321. . 2221
2322. „ 2222
2323. , 2223
2324. „ 2224
2325. „ 2225
2326. „ 2228
2327. „ 2247
2328. „ 2249
2329. „ 2250
2330. „ 2262
2331. „ 2264
2332. „ 1634
2333. „ 1702
2334. „ 750
2335. 1465

(Turpmāk vēl.)
Zemkopības ministra biedrs A. V e 1k m e.

Zemju departamenta direktora vietā C ī r u 1 s.
Mērniecības daļas vadītāja vietā J. Hartmans.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnod.
iz Latvijas civiiiiKumu kop. 36. p. pie-
zīmes pamata, ar šo paziņo vispārībai,
ka laulātie draugi Jīnis Mārtiņa dēls
Liep iņš un v ilhelmine (Mnna) Klāra
Jfkaba meita Lirpiņ, atraitne Veide-
man, dzimusi Bija, noslēguši sav-
starpīeo laulības līgumu pie Rīgas notāra
R. Voigta 5 decembrī 192b. g.
reģistra J* 8791, ai karu viņi,
attiecība uz viņu noslēgto Īsu! bu, ir atcē-
luši vietējo civillikumu 79. un turpm. p. p.
paredzēto laulāto mantas kopību

8 janvārī Ml g. L. J* 1539.
Priekšsēdētaja v. A. Veidnrrs.

Sekretārs A K nlvt

Literatūra.
Paskaidrojumus

par nozīmi un izrunu izlūdzos šādiem
vārdiem: atbukt jeb bukt, cabls jeb cebls,
cabuls jeb cebuls, cakāns, capatas, cēbe,
cebru josta jeb cēbru j., cēcelas, cab u)ļi,
cecers, cencers, cecinus, cēdrs, cēdru josta,
cegris, ceguna jeb ceguns (ar u vai ū?),
ceimurs, cekoties, celte, celts, cenceri,
censeles, cens(l)e, censt, cera, cerba,
cerbans, cerbuks, cerbuls, cerekla, cerekle,
cereklis, cēris, cēses, cermauksis jeb
cermuoksis „sermuliņš", cērpties, certa,
certains. cieksts, ciera, cīkstens, cikšu jeb
ciekšu, cilāt, cīlavas, cilīgs, cilli, cilsīt,
cilsēt, cilša, cilta, cimenis, cīmis, ciņa,
cipatas, cipt, circene, cirkulis, cirmitains,
cīrole, cirpats, cirsens, cīrvulis, cisinis,
cīsla, cīstēt, cīties, cizāzitis, cobele, cokars,

coris, cūbele, cucurs, cūneši, čābuls,
„cālis". čaburs, čagans, „sakārnis", čagans,
„čūska", čakats, čaksturs, čālaps, čama,
.riekšava", (varbūt „čamma"?), čams,
čamurici, čankurs, čāparains, čaparni,
čāpt, čāpe, čārpa, čaugrans, čavainīte,
čavata, čēbars jeb čēbara, čeberkājis,
čegams, cemuls, čermukste, „sērmuokslis",
čermuls, červuļains, čēveris, česuls, čeverēt,
čiekšt, čigris, čiguris, čiksteklis, čikoņa,
čima, čimurs, činkulis, cīpslains, čipt
„būt", čirgata, čirstaklis, čivulītis, čopa
(ar o vai uo ?), čubars, čubele, čudurēties,
čuibus, čumeklis, čumekslis, čunčure,
čūpēt, čupt „iegūt".čūrināt, čuruls, čapnis,
čunčuloties, čuinis, čūgarāt, čeize, čurbar
čērkstele, čušs, čapaklis, čegaunis, čausts.

Rīgā, Ģertrūdes ielā 3.
J. E n d z e 1 ī n s.

Latvju Grāmata. Kritikas, grāmatniecības
un bibliogrāfijas mēnešraksts. Redaktors R. Egle
J* 11/12. — 1923. g.

Nedēļa, J* 2. —1924. g.
Lētas Ilustrēts Žurnāls. N° 2. —

1924. g.
O. 11 z i ņ š. Pirmie soļi Fotogrāfija, izdevējs

A. Cālits 1924. g
Kopdarbība. !* 2. — 1924. g.
Atziņas. Latvju rakstnieku autobiogrāfijas.

Pirmā daļa. K. Egles sakārtojums un bio-
bibliografija 1923. O. Jēpe apgādībā, Cēsīs—Rīgā.

Redaktors: M. Ārons.

šim numuram 6 laopuses

Rīga.
Centrāla savienība ,Konzums''

sarīko Rīgā, no š. g. 11. februāra līdz
12. aprilim kooperatīvu grāmatvežu
kursus. Kursos izņems patērētāju bie-
drību (11. līdz 28. febr), krāj-aizdevu
sabiedrību (29. febr. līdz 11. martam\
kopmoderniecību (13. līdz 29. martam),
savstarpējo ugunsapdrošināšanas biedrību
(31. marta līdz 5. aprilim) un mašinu
koplietošanas biedrību (7. līdz 12. apr.)
grāmatvedību. Kursos uzņems tikai ar
priekšzināšanām grāmatvedībā. Pielaidīs
klausītājus ari uz atsevišķu kooperatīvu
veidu grāmatvedību. Pieteikšanās un
tuvāki noteikumi kopdarbības nodaļā,
Rīgā, Dzirnavu ielā N° 68.

Māksla.
Nacionāla teātrī

pagājušā sestdienā pirmo reiz izrādīja
J. Jaunsudrabiņa komēdiju „Z v ē r u
dīdītāja s".

J. Jaunsudrabiņš sniedzis mūsu rakst-
niecības dažādās nozarēs dažu jauku
ziedu, dažu paliekamu vērtību. (Lai tik
atgādājamies viņa patiesiem dzīves tēlo-
jumiem bagāto „Balto grāmatu"!)

Sarakstīdams komēdiju „ Zvēru dī-
dītājas", J. Jaunsudrabiņš, acīm redzot,
nav gribējis dot kādu nopietnu, dziļāku
darbu ar šādu, vai tādu ideju, bet viņam
iepaticies izdomāt tikai komiskas situā-
cijas un gādāt par jautrību un smiekliem.
Ari 'par tautas dzīves tēlojumu nevar

„Zveru dīdītājas" uzskatīt, jo skati, kādi
šaī komēdijā zīmēti, var norisināties
tikpat labi kā pie mums ari kautjebkurā
citā zeme.

Kā vienkāršā jautrības gabalā „Zvēru
dīdītajās" tad ari sastopam tādu notikumu,
ka pasažieri stacijas bufetes telpās, gai-
dīdami uz vilcienu, izdejojas kā īstā ballē.

Par komēdijas pirmizrādes labu izdo-
šanos atzinība nākas labiem tēlotājiem.
Visi galvenie lomu izpildītāji: Lācis,
kā nelabojamais pārgalvis, Pēteris Avo-
tiņš, kā degvīnā pamirkušais kalējs,
Berta R ū m n i ek, kā viņa sieva,
Podnieks kā muižas pārvaldnieks —
bija, kā saka, katrs savā vietā.
Ari ļaužu skati bija dzīvības
un jautrības pilni. Resnais, visai tipiskais
pazažiers bufetes telpā, kā ari veselīgā
blondīne muižas ļaužu dejā visai komiski
pārspīlētai situācijai piedeva stipri reālu
nokrāsu.

Publika, kuras bija visai daudz, ko-
mēdiju uzņēma ar skaļiem smiekliem un
autoru godināja ar izsaukšanu. —J—

Uz Alises Brechman jubileju
nacionālā teātrī 21. janvārī, kurā izrādīs
A. Brigader BRa u d u p i e ti", biļetes
jau dabūjamas.

Nacionālais teatrs. Otrdien, 15. jan-
vārī, Ed. Vulfa nāves 5 gadu piemiņas
dienā „Svētki Skangalā ". Pirms
izrādes Kristaps Linde deklamēs Vulfa
pēdējos dzejoļus. Trešdien — J. Jaun-
sudarbiņa „Zvēru dīdītājas. Ce-
turtdien kareivju izrādē « Laimes
lācis". — Lilija Ērika svin savu
15-gadu jubileju 4. februārī, izrādot

Ed. Vulfa lugu ,Meli".

Tirdzniecība un rūpniecība.
Kursi

Rīgas biržā, 1924. gada 14. janvāri.

100 Latvijas rbļ 2.—
Amerikas dolāra 5,14 — 5,18
Angļu mārciņa 21,89 — 22,11
100 Francijas franki .... 23,80 — 24,60
100 Beļģijas franki .... 21.50 — 22,15
100 Šveices franki .... 88,80 — 90,15
100 Itālijas liri 22,40 —23,05
100 Zviedrijas kronas . . . . 134,75 — 136,80
100 Norvēģijas kronas . . . 72,80 — 75,—
100 Dānijas kronas . . 88,60 — 91,30
100 Čechoslovaku kronas . 14,70 — 15 30
100 Holandes guldeņi . . . 191,75 — 194.65
1 biljons Vācijas marku . . . 1,50— 2,00
100 Somijas markas .... 12,65 —13,15
100 Igaunijas markas .... 1,34— 1,40
10,000 Polijas markas .... 0,01
100 Lietuvas liti ..... 50, i2,—
10 Krievijas zelta rubļi . . . 25,50
Krievijas sudraba^- j^

? JJļj}

par

1 rbt
SSSR červoņecs
5/o neatkarības aizņēmums 2, 2,10
6°/o Zemes banku ķīlu zīmes 98, 100

Rīgas biržas komitejas kotaciias komisijas
priekšsēdētājs J. S k u j e v i c s.

Zvērināts biržas maklers Th. Summers.
4MHMHB ^^^ mt

Goļfinu virsmežniecību
pārdos torgos

1924. q. 28. janvārī, pīkst. 12 dienā, Goļānu virsmežniecības
kanclejā, Vidzmuižā, nepārdoto 1923. q. 5. septembra torgos

gatavu aršfngaru dedzināmo malku,
atrodoēcu Vidzmuišas V. iecirkņa mežniecībā, sekošās vienībās:

n m oiir.o NoAēitē-
s J*. Apgnias Apg»itu Kvartālu ,™"" ianas

||i Novads MtM MM ** tt™ ^- p-
—: ' ŪT~

1 Oolānu Ušas 15 53 2,5 16
2 , Laci,«s 18 5.- 10 16
3 , . - - 10 16
4 . — — 8,) 16
5 . — 52i ir» is
6 . _ - 10 15
7 . - - 8 15
8 . . _ - 5 15
9 . - - 5 15

10 . - - 10 15
11 - - 10,5 15
12 , - - 5 15
13 . - - 5 15
14 . _ _ 10 15
15 - - 4 15

Solīšana notiks matiski un slēgtās apļo snē».
Virsmežniecība patur sev t'esības neņemt no torgiem vlenīb«s no valiak-

solīšanu Pirms torgu sākšanas daībniekiem jāieuaka torgu komisijai iO°/o
no nosolamīs vērti >as. Rakstiski piedāvājumi apliekami ar 80 s«nt. zimegiodokii.

Tuvākas z ņis pieprasāmas virsmežniec kanclejā, V.dzmuižā, caur Viļāniem.

2 Goļanu vlrsmcžītedb».

Piltenes virsmežniecība
pārdos torsos

12. februāri 1974. g., Piltenes virsmežniecības kanclejā,
Zlēkas mežmuižā, pulksten 12 dienā:

n) snjatttuoiu dedzināmo mM^-Sšfr^sSSJZ
ā Ls 10 par kub. as-:

Vēver kr.utuve kopa 25 kub. as 14 vienībās
Novtdniek . , 58/-..Vēlog . , 50V . . 19

b) numurētus dusošus Kokus:
„g - r- j ffi« i S o~ nauda izcirt
~ a Ana.it* «*

C'rSmU Rads » "? **
~ I apmežolan i

5Apgaita «g g B ,a, « o«w 50ssnt.no
H E X ž-Šo 3=£ I taka. as. =

> -* 2 e 100 k p.

III. ieerkņa n-tžneclba — Zlēkas novads
50 Pi ke 119 19?3.. Ns 3 108 1755 65 18
5! U9 1923., Ns 3 101 2214 82 21
5? 119 191*.. J* 5 18 594 22 6
53 .. . .... 113 1916., J* 6 16 419 16 5
54 Popan 84 1917. J* 11 78 175 65 20

Solīšana uz dtdji āmo maku notiks mutiski un slēgtās aploksnē*, bet uz
nomurētiem kok>m tikamufsH

Pirms toigu sikuma pircējiem jāīemeksa 10°/o dro'ības nauda no nosolāmo
vienību vērtības

Virstrežnie iba patīra tev lies bss izilodinā'ai vienībai n ņrmt no torgiem
pēc savirm ieskatiem.

Tu-akas zinas Piltenes virsrrež .iecībss kanclejā dur U^āli un pie III. un
IV. iecirkņu mežziļi-m. Pltcnet vlrsmeinlectba

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnod.
uz civ. ties. lik. 2011., 2014- un 2019.pp.
pamata paziņo, ka pēc 1912 gadā
21. j«nvarī Katlakalna pae mirušā n»m-
īpašnirkaJēkabaMatisad. Gibže ^ Gibze)
ir atklāts mantojums un uzaicina, kam
ir uz 5o mantojumu, vai sakarā ar to,
tiesības kā mantiniekiem, legatarijiem,
fideikomlsarijiem, kreditoriem un t t,

pieteikt šī? tiesības minētai tiesai sešu
mēnešu laikā, skaitot no šī sludinājuma
iespiešanas dienas

Ja minētās personas savas tiesības
augšā uzrādītā termiņā nepieteiks, tad
viņas atzīs kā šis tiesības zaudējušas.

1924. g 8. janvāri. L. 1* 1295.
Priekšsēdētāja v A Veidners.

Sekretai* A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnod.
uz Latvijas civil ikumu kop. 36. p pie-
zīmes pamata, ar šo paziņo vispārībai,
ka laulātie draugi Eiichs Džona dēls
Prāms un Msrgare e Kārļa m. Prām,
dzim Untinovskv noslēguši savstrrpīgo
laulības līgumu pie Rīgas notāra A. Lie-
veņa 19. novembri 1923 g. reģistra
J* 19637. ar kuru viņi, attiecībā uz viņu
noslēgto laulību, ir atcēluši vietējo civil-
likumu 79. un turpm. p. p. paredzēto
laulāto mantas kopību.

8 janvārī >924. g L J* 1620
Priekšsēdētāja v. A. Veidners

Sekretārs A. Kalve.

Daugavpils prefektūra
iislud'na p»r nederiav Latvijas pasi
t* 16658, Izd. 6 aprīlī 1922 g. ne
Daugavp prefekt. as Prsjis Sl ma m.
Rivkin vārdu, kar* pieteikta par no-
1—rfgtu

Valkas apr. pr-ka Palīgs Kalkā
izsludina par nederīgu, kā nozaudētu.
Latv. iekšzemea pasi zem tb 2241,
izdotu no Valkas pils polic. pr-ka
13. septembri 1920 g. uz Austras
Hcimines Otto m. Anderioa vārdu.

P.ltenes īec. policijas ptieušn.e.s iz-
sludina pti nederīgu, kā nozaudētu,
iekšzemes pasi, izdotu no Piltenes rol.
priekšnieka 1920. g. 15 martā jem
Nr 66 uz Jāņa Kristapa d. Freber^ a v.

Alūksnes iecirkņa policijas priekšnieks
izsludina par nederīgu, ki nozaudētu,,
Latvijas iekšzemes pasi uz pilsoņa Kārļa.
Indriķa d. Laca vārda, izd.no ValkS
apr. pr-ka palīga zem M» 3oS
5. janvāri 1922. g. JJg

Daugavpils prefektūra .>R*<-I*
izsludina par nederīgu uzturas - titaft'
f* 1603, lid. no Latgales Jpg^JMa
pr-ka uz Pētera Q rvidz vārrfu, < kura
pieteikta par nozaudēta

H ga» atgabameta» 3. iiviWoia)a
uz civ. ties lik 2011., 2014. un 2019. pp
ppmata paziņo, ka pec 1917. gadā
2. augustā Mtskava mirušā Jē.aba-
Gotirida Jāņa d. Strausa (Straussa)
ir atklāts mamojums un uzaicina, kam
ir uz šo mantoj mu, vai sakarā ar to,
tiesības kā mantiniekiem , legatarijiem,
iideikomisarijiem, kreditoriem un t. t,
pieteikt š<s tiesības minētai tiesai sešu
mēnešu hika, skaitot no šī sludinājuma
iespiešanas dienas

Ja minētās personas savas tie.Mbaa
augšā uzrādītā termiņā nepieteikt, tad
viņas atzīs ka šīs tiesības zaudējušas

1984 g 8 jan/ari. L M 1446.
Priekšsēdētāja v. A. Veidners.

Sekretārs A Kalve.
Piltenes iec policijas priekšnieks Iz-

sludina par nederīgu, ka noz£udētu,
iekšzemes pasi, izdotu no Piltenes pel
prekšnieka 1920. g. 12. maija zem
Nr. 90 uz Pāvila Andreja d Rēderav.



Paziņojums.
Finansu ministra bledria 1924. g. 7. jan-

vārī apstiprināji»: Liepājas kOdrat Iz-
maatolanas akc. sab.

,.Piocis "
statūta 23. un 41. §§ grozījumus. Sa-
skaņā ar pēdējiem: a) valdes locekļu
stalta noteikts uz 3 vai vairāk, pie kam
V* no vijiem jābūt Ltvijas pilsoņiem;
bi valdes sēdeklis pārcelts no Liepājas
m Rīga; c) mailīti § 41. noteikumi
par revizijas konisiju.

Tiidsn. un b. n. prieki". A.Kaceni.
Revld*n*s R. Bērziņš.

Ugas apgabaltiesas 3. civilnod.
«ukaņi ai dv. proc. lik. 1958. p. ar šo
paziņo, ka 22. lanvari 1924. g., minētās
a daļas atklātā tiesas sēdē nolasīs
917. g. 23. decembri Cēris mlraiā

Eduarda Jāņa dēla S'lrnn no'arielo
testamenta.

Rigā, 11. janvāri 1924 g. L. J* 1688
Priekšsēdei, v. D. Cimmermana

Sekretārs A. Kalve.

ligas muitas valdes Ivitas:
1) izdota 3. decembri 1923. g, zēns

ser. A Ns 71165, par muitas un cita
nod. samaksu, kopsuma Ls 315 86 nn

2) izdoti 12. decembrī 1923. g, zem ser,
A J* 73796, par muitas un c tu nod!
samaksu, kop?ut«a Ls 498,88, ne
li.mis: ,3ohn Lsuremz* vārda

pazaudētas
un ar šo tiek. izsludin. p r nederībām.

Rīgā, 12. janvārī 1924 g. 3
Plnv. 3c ha Laurentz, E. Petersom.

lieso palātas kriminal -departaments
ar šo atsauc .Vaid. Vēstn." 1923 g.
li), novembra numurā iespiesto sludi-
nājuma par Rēzekies apr., Ma ašanu
pag. pieieiīgā Broņislava Tadeuša d.
B>a|lnsKa meklēšanu.

Rīgā, . janvārī 1924. g.
Priekšsēdētājs (paraksts).

Sekretāra pal. v. i. Alf. Lācis.

Kara tiesa,
^aiaatodamās aa sava ticības sēdes
lēmuma un kara tiesu lik. 951. un 953. p. p.,
meklē bij. Preiļu miesta,un iec koman-
dantu k. 1. ier. Mārtiņu Andreja dēlu
Kalniņu, apv. noziegumos, kādi paredz
K. S. L. 128. p., I d., 133. p. un S L.
445. p. I, d., 657. p. II. d, 665. p. un
867. p. I. d.( 10. Aizputes k. p. kareivi
Ptteri Jēkaba d. V.ksnl, apv. noziegum,
kādi paedz. S. L. 13J. p. 1 d., 2. p. un
tinkn diviz. no leita. par kareivi degrad.
Vtldemāru Jāņa d. Sapalu alias Vladi-
miru Sappalu, apv. noziegumos, kādi
palīdzēti S. L 585. p. I. d., 51. un 618 p

Kalnņš piederīgs pie Rīgas aprliķi,
Mangsļu pag., dz.m. 1880. g, 19. manā,
luteiticigs, lat tētis, pie.tji.s. Atejās
pazīmes: liela augumaplatu seju, maz s
tumšas ūaas, bātda slut ».

Viksne piederīgs p e Daugavpils apr.,
Krustpils p?g., dzim. 1901. g., 19. sept.,
nepiecēļies. latvietis, luterticīgs, vecāk)
dzivo K ustjjils pag., pēc, nodarbošanās
lokomotīves vadītājs. Ar jās pazīmes:
vidēja auguma, patukls, plata seja, ie-
sarkani vaigi, mazas tumšas ūsas, nēsā
.pence-nez*.

Sapals piederīgs pie Rīgas pilsētas,
dzim. 1898. g. 27. septem rī, luter icigs,
latvietis, tiek saukts aii par Vladimiru
Sappalu.

Personām, kurām būta zināmas viņu
uzturēšanās vietas, nekavējoties ziņot
kara tiesai vai tu/akai policijai, kārai
Kalniņi un Vīksni apcietināt un ieskait.
5. lec. kāja kmekiēš. tieneša ncība,
bet Sapalu ņemt z:m utr sudzīaas, p;zi-
ņejot pēdējam viņa dzīves vietu.

Rīgā, 10. janvāri 1924. g.

Kara tiesas priekšsēdētājs,
pulkv.-leitn. Fr. Blrkensteins.

Sekret. ktļh ier. A R u m p e.

Paziņojums.
finansu ministrs 1923. g. 7. decembri

atjāva Llepfllas kOdraa Izmantošanas

a/s. „Piocis"
dibitāājiem ragarināt teimiņu 25°/o Ie-
maksai ui akcijām īdz 1924.g. 1. jūnijam,
tiidin. a. b.nod. piiekšn. A. K a c e n s.

Revidents A. Zalpeters.

Tiesu sludinājumi, ļ
Kara tiesa,

pamatodamās uz savu rīcības sēdes
lēmumu un kam tiesu lik. 951. p. un
S53. p-, meklē kara saimniec. darba
bataltona kareivi Serg-ja Dimiirija dēlu
Borlsenoku, apvainotu noziegumos, kādi
paredzēti kar. sod. lik. 128. p., I. d. un
133. p.

Borlsenoks piederīgs pie Ludzas apr.,
Janovoies pag. ar dzīves vietu turpat.
Jorzovo ciemā, dzim. 19J2. g., pareiztic.
krievs, neprecēj es, ar pgastskolas Iz-
glītību un p c nodarbošanās zemkopis.
Ārējās pazīmes: vidēja auguma, platai
un lieli situ is, pasauss ģīmis, biunas
acis un gašl mati.

Personām, kutam būtu zināma viņa
uzturēšanās vieta, nekavējoties paziņot
kāja tiesai vai tuvākai policijai, kurai
to apcietināt un ieskaitīt I. iec. kara iz-
mekl. tiesneša rīcība, paziņojot pēdējam.

Rigā, 10. janvāri 1924. g.
Kara tiesas priekšsēdētājs,

paikvedis-leitn. Fr. Blrkensteins.
Sekretārs, kāļa ier. A, Rumpe.

Ilgu apgabaltiesas III. 1it nesas prlstan
S. Terpilovskis paziņo, ka 28. lan-
vari 1924. %., pulksten 10 rīta, Rigā,
Stau ielā Nā 59, dz. 20, pārdos
Gutmaņa Kukle kustamo mantu, sa-
stāvošu no mebetem un cit, un novēr-
tētu par 19,900 rbļ.

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

Tiesu pristavs S. Terpilovskis.

Ilias tpgaaalt. IIL Iir. tltsas irlstafs
i, Terpilovskis paziņo, ka 28 lanv.
1924. 8-. pulksten 10 rīta, Rigā, Stabu
ielā J* 71, dz. 7, pārdos Lelzera-
Lul «n Zaras 3an ctle/ kustamo mantu,
sastāvošu no mēbelēm un cit., un no-
vērtētu par 28,475 rbļ.

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

Tiesu pristava S. Terpifovakts.

ligas asaaiiaiiles.If. lec tiesas itlstais
V. P o ž a i i s k I s paziņo, ka 24. lan-
vari 1924. s., pulksten 11 tītā, Rigā,
Stāvu iela 1*1, pārdos otrreizēja
ūtrupē tskciju sab. , Latnora" kustamo
mantu, sastāvošu no dreijbcņķa priekš
metāla, un novērtētu pai Ls 400.—.

izzināt saraksta, novērtējumu, kā aii
«pskatīt pārdodamo manta vaiea pār-
iešanas dienā «s vieta».

Tiesas pristava V Požariskis.

3igas apjjt. 4.iec. tiesas pristavs
V. Požariskis paziņo, ka 28. lanvari
1924. g., pulksten 10 rītā, Rīga, Kuidig's
ielā J* 27-a, pārdos sērkte. rūpniec.
sablcdr. ,.ZIbens * kustamo mantu, sa-
stāvošu no 200 kastēm nsbandrol. sēr-
kociņu un zirgiem un novērtētu par
125,000 rbļ.

Izzināt sarakstu, novērtējumu, kā ari
apskatit pārdodamo manta varēs pārdo-
šanas dienā uz vietas.

Tiesas pristavs V. Požariskis.

[ Citu Iestāžu sladlnājumi.)
Ma nodokļu depailiegts

izdos jaukti

izioliil
29. laavarl 1924. g., pulkslea 10 no

tīta, līdz

500 aun. asis

iras bērza malkas
piegādāšanu

valsts spirta un degvīna monopola
vajadzībām.

Personas, kuras vēlētos malkas pie-
gādāšanu uzņemties, tiek lūgtas ie-
sniegt rakstiskus piedāvājumus, vai pie-
dalīties mutiskā mazākaoiišanā.

Rakstiski piedāvājumi, nomaksāti ar
40 aant. zirnognodokli iesniedzami slēg-
tās aploksnes ar uzrakstu:

Jz torgiem 29. janvāri 1924."
netiešo nodokļu departamenta, ne vēlāk,
kā lī iz 29. janvārim .924 g. pulksten
10 no rīta, un tajos jāuzrāda cenas, par
k°b asi, ieskaitot novešanu valsts no-
liktavā, Rīga, Pioneru ielā J* 4-a, ar
sakraušanu grēdās.

Torgi notiks Netiešo nodokļu depar-
tamentā, Rīgā, Valdemāra i Ja J* 1 b.

Katram torgu dalībniekam, ka raksti-
skam, tā ari mutiskam, jāiemaksā pirms
torgiem drošības nauda Ls 2,000.—
apmērā.

Tuvākus noteikumus vai saņemt valsts
spirta un degvīnu noliktavā, Rīga, Pio-
nieru iela J* 4-a, pie noliktavas pārziņa.

Rīgā, 11. janvāri 1924. g,
Netiešo nodokļu departamenta

direktors K- Kalniņš.

Ludzas apr. priekšn. pal. I. iec.
ar šo dara zināmu vispārībai, ka 25. lanv.
I. g., pulkst. 10 no rīta, Ltdzā, Dakteru
iela 1* 49, pfirdos

2 tobežpollcijas dlen-sia» nederīgus

zirgus.
Pie solīšanas tiks pielaisti zemkopji,

kuri uzrādīs pagasta vaižu apliecibjs par
zirga nepieciešamību.

Ludzā, 10. janvārī 1924. g.
Priekšn. pil. A. U p i n I eks.

1.lepSJas pilsētas valde
izziņo, ka saskaņā ar pilsētas domes
21. augusta 1923. g. lēmumu «Iii Lie-
paļa Ievadāmie Hal- un alkla lopi
novietojam) p Isētas lopu aētfl (pie
pilsētas lopkautuves) pec viņas atilālanaa

Līdz ar pilsētas lopu sētas atklāšanu,
ko pilsētas valde izsludinās atsevišķi,
ar min. detnes lēmumu tiek atcelts sai-
stošo noteikumu 23. daļas 1. §, ar kuru
līdz šim atļautas privātas lopu sētas.

Liepājā, 10. janvāri 1924. g.
Liepājas pilsētas valde.

fla ioielH Maitita
dalfid» maksājuma ^«dzinēja paziņo,
.a 18 lanvari 1924. n., pulksten
3 dienā, Rīgā, Strēlnieku ielā J* I, dz 4

jāris rnMM
Teodora Krasiļņlkova kustamo mantu,
novērtētu par Ls 3 800— an sastāvoši
no dažādām mēbelēm, dēļ viņa 1921 g.
proc. peļņas nodokļa segšanas.

Riga, 11 janvārī 1924 g.
Pledižaeļ» H e i b o v i č t.

Rēzeknes apriņķa ualsfs
zemju Inspektors

paziņo vi pāribai, ka 28. lanvari
1924. g., pulksten 10 dienā, Rēzekne,
Br. Skrindas (Augšpiis) ielā 1* 15,

iznomās vaiiiī
zvejas tiesības

no 23. aprija 1924. gada.
Tuvākas ziņas inspekcijas kanclejā.

Rēzeknes apriņķa valsts zemju
in?pe tors B. Migliniks.

Darbvedi A. Uplt».

Sludinfijuiiis.
R'gas prefekuras salmn.

noda|f,
17. J nvarJš s, pulkst. lOnorīta, pārdss

iiiil
vienu poleijzs vajadzībām nederīgu

sirgu.
Prelekta pal. J. Orinvaids.

RēzBtiu lamiiii» iii!
izslud na 28 lanvari 3. g., pīks). 12 diena,

rakstisku un mutiskas
TORGUS

uz aom. 1000 kub. metru sausas
dedzināmās malkas piegādāšanu

karantīnas vajadzībām.
Malta» jābūt pirmās šķiras, bērza vai
jauktai no priedes egles un alkšņa.
Malka piegādājama franko karantīnā.
Nedot ma ku var ari mazakāa partijās.
Torgu dalībniekiem ja emaksā iepriekšējā
drošības nauda Ls 500 apmētā. Rakstiskie
piedāvājumi, apmaksāti ar 80 sant. zirnog-
nodokli, slēgtās aploksnēs ar uzrakstu:
.Uz malkas torgem 28. j'nvarī 1924. g."
iesniedzami karantīnas kanclejā, līdz
mutisku torgu sakumam.

Tuvāki noteikumi ieskatāmi katru
dienu karantīnas kanclejā, pie saimnie-
cības vaditt ja.

Rēzeknē, 11. janvāri 1924. g. M 6091.
Karantīnas pārzinis A. Lapiņš.

3 Darbvedis A. Bērziņš

Dažādi sludinājumi.

Kļūdas Izlabojams.
.Vaid. Vēstnesi' 1923. * Jfc 279,

10. lapaspuse, Ieviesusies kļūda: iekš-
zemes pasi zem Ns 38, t>z Indriķa
S p r i n c i s všr£u,h sludina par nederīgu
ne -is .Ungāru", bet En juras pagasta
valde, kas at šo tiek Izlabota.

iluiiiis valsis īliiai
vajadzīgas

120 kub. asis

sausas mnlbas
(bērza, alkšņa vai priedes).

Pieprasījumus, uzdodot malkas vairumu,
cenu un pievetanas maksu, iesniegt
slimnīcas kanclejai ar 80 sant. zirnog-
nodokli apmaksātās sl gtāa aploksnēs
līdz 21. lanvarlm 1924. g., pulksten
12 disnā.

Tuvākas ziņas slimnīcas kanclejā no
9—4 dienā. 3

Slimnīcas saimniecības pSrzInls

Tieslietu ministrijas
kodifikacijas nodaļa

laidusi klaja sekošu i 923. g. kodifikacijas-
izdevumu:

Civilprocesu litai
Vispārēji noteikumi un I.grāmatd I

(tiesāšanas kārtiņa miertiesās)
Šis izdevums atvieto bijuša Krievijas
1914.g.„ycTaB-brpa}«AaHCKaroCyflo-
npoM3BOflCTBa" atbilstošo daļu ar
visiem vēlākiem pārgrozījumiem uti ļ

papildinājumiem.

bez piesūtīšanas . . Ls 0.90,
ar piesūtīšanu ... , 1.07.

Dabūjama
Valsts tipogrāfijā, pilī, 1. istabā,

kur ari vienīgi
jāgriežas ar Diemasīiumiem.

litaii h liiio īdomsti
?oteikimn kiini
1923. gada 26 burtnīca

Iznākusi an dabūjama Valsts tipogralifft
pili, 1. istabā, kur ari vienīgi jāgrieltt

ar pieprasījumiem.
Burtnīca maksā:

bez piesūtīšanas Ls 022
ar piesūtīšana . . 0,24

Saturs:
160) Likums par vienreizējā kara pelņas

nodokļa likuma atcelšanu.
161) Likums par Ludzas pilsētas admi-

nistratīvo robežu paplašināšanu.
162) Papildinājums agrārās reforma*

likuma 111. daļā.
163) Likums par tiesu ziņnešu takse*

paaugstināšanu.
164) Pārgrozījums pagaidu noteikurņo*

par pilsētu domnieku velēšanām.
165) Pārgrozījums pilsētu nolikuma.
166) Pārgrozījumi rīkojuma par nodokl»

no nekustamiem īpašumiem pil-
sētās un miestos.

167) Pārgrozījums pagaidu noteikumo»
par miestiem.

168) Likums par līgumu par noziedz-
nieku izdošanu starp Latviju u»

Amerikas Savienotām Valstīrru

Nacionālais teatrs.
Pirmdien, 14. lanvari, pulksten 7 vak-

Annas Aiman audzēkņu

ilajlll. n.ritni.ļlnoretovila». ;
Oirdiaa, 15. Janvāri , pulksten 7 va*

Ed. Vulla oiemitaa di'na
,.fvētGi Skam&alc".

izlabojums.
Sakarā ar tlesletu ministrijas rakstu

Nš 487, dzimtsarakstu nodaļa
Sventes pagastā tiek atvērta nevis
ar 1. janvāri, ka tas nepareizi iespiests
.Valdības Vēstnesī* S. g. 7. numurā,
bet ar 1 februāri 1924. g,

Pagasta priekSn. uzd. (paiaksts).

tti§as apgabalt 3. civilnodaļa,
Matosi ar dv proc. lik. 1958 p. ai lo
MB.ņo\ ka 22. lanvari 1924. g. mi-
nētas todaias atk'ātā tiaias aēdē
sc4aiīs 1923 $ 1. decembri Rigā
mirušās atta mts Šelras Michsia meitas
Maiat, dzimusi Jakobjon notarielo
testamenta.

Rīgā. 11. janvāri 1924 g. L. 1*1622
Piiekssēd. v D. Cimmetmani.

Sektettra A. Kalve.

ftigas apgabaltiesas 3. civilnod.
saaiaņā ar civ. proc. lik. 1958. p. ar to
oatino, ka 22. lanvari 1924. g. min.
noia|as atklātā tiesas sāde aolasis
1922. g. 4. janvārī Rigā mirušā Dzēr-
benes pagasta, Cēsu apr. ,Ka!n-Igauņu*
mājai īpašnieka jaņa Jāņa dēla Mellupa
testamentu,

«jga, 10. janvāri 1974. g. L. 1* 597
Priekšsēdei, v. D. Cimmermana.

Sekretārs A. Kalve.

Pilnvaras Aildta^naiS.:
Adolphi plnvaroja Rāvu Tisu māju
samnieku Ansi Feldmani Iāfvi,ldife
apriņķa pilsētā Aizpute atrotfoios zeties-
gabalu ar māju zem hip. J* 74, kur»
pēdējais uz pilnvaras pamata pārvaldīja
no 30. septembra 1919. g. līdz 1. sept
1923. g, iekasējot ari nomas maksas.
Esmu spiests šo pilnvaru atsaukt un par
to paziņot atklātībai , jo ddmanis, ne-
skatoties uz manu rakstisku pilnvaras-
alsauklanu, turpma tīkoties kā mināt!
nekustamā īpašma pārvaldnieks. Nomas
maksājamus, kojus viņam nom ieki
maksā pēc 1. sept 1923. g, es neatzišu.

Liepājā, 31. dec 1923. g. TomaieiāS.2 Ad-okat* H Adolnhi.

Kigai «aja apt preksn izsludina pat
nederīga, nozaudēto ka;aklausīi«3 ap.
Heelba zem J* 40757, izdotu 27. iebr.
1923. g. no Rīgas kara api. pr. uz
Ditr'cha Vilhelma d Orothusa vā^du.

Rtgas kara apriņķa priekšnieks inula-
dina par nederīga nosaud. karaklausībai
eplleciba seni }« 1774, izdotu 23. iebr-
1921. g. no Kurzemes arti!, pulka £taba
uz Abruma lzn-eļļ d. H a 11 vārdu.

Nozaudēts Kijevai zemes mērnieku
«kolas V. V. Perminova atestāts
no 24 jūnija 1916. g, zem }* 8, par
šas skolas pilau, 4-gadigā kursa no-
befgša u, n n«e n.-taksst. nosattk. uz Jiņs
Pētep A BCrHņa vār'n wz«k«t va ir d«t.

Vietalvas labdar. bledr.
sasauc

pilnu sapulci
svētdien, 19. lanvari i g.. pl 12 dienā,
Vietalvai labdarībai biedrības namā.

Dlaaas kartība:
1) Sapulces daibinleku vēlēšana
2) Statūta pārreģistrēšana un gtoziš
3) Dažādi jautājumi.
Vietalvas-Odzieni. 10. janv. 1924. g.

Priekšn. v. J Markavs.
Daibvedis (paraksti).

Jelgavas apgabaltiesa
jāmato), uz civ. proc lik. 1958. panta,
paziņo, ka šīs tiesas sēde 1924. gada
28. lanvari attaisīs un nolasīs 28. aprīlī
1920. g. mirušā Kuzmaa Mackedca
testamentu. L. Nk 2784/24

Jelgava, 5. janvārī 1924 g.
Priekšsēdētāja v. A. L a u k e.

Sekretārs Ķ. P u s s a r s.

Latgales apgabaltiesas,
Ludzas apriņķa 1. lec. miertiesu, va-
doties no civ. lik. X. sēj. 1239. p. un
civ. proc. lik. 1401. p., ura' cina
1920. g. 27. febr. Ludzā mir. Afrolma
Isera d. Staraina mantin. pieteikt
savas mantošanas tiesības uz ne-
laiķa atstāto un Ludzā atrodošos
īpašumu miertieneša kamera, Ludzā,
Zirgu ielā 1* 6, sešu mēnešu
laikā, skaitot no ii uzaicinājuma ie-
spiešanas .Valdības Vēstnesī*.

Miertiesnesis (paraksts).

Dzelzsceļa virsvaldes materiāla apsilde
izsludina 24. Janvāri 1924. g., pulksten 12 dienā,

jauktus torsus
uz sekošu Ēka pārdošana noplēšamai ar aizveldami fiopažos:

1) galvena zāģētavai eka ar visām piebūvēm, nocenota par Ls 1200; 2) zāģētavas
kantoris un noliktavas eka, nocenoti par Ls 300; 3) šķūnītis, nocenots par Ls 100;

4) šķūnītis, nocenots par Ls 60 un 5) atejas vieta, nocenota par Ls 23.
Bez tam minētā dienā plrdos vairāksolīšanā aabojātr, firmas .Lanc*

lokomobili, 60 HP, atrodošos Ropažos un noceneta par Ls 4500.
Solīšana notiks atsevišķi uz katru objektu, sākot no nocenojama «urnas,

pie kam torgu dalībniekiem jāiemaksadrošibas nauda 10°/o apmērā no ta objekta
necenojuma sumas, uz kuru tie reilekte.

Tuvākai ziņas Izsniedz dzelz«ce|u virsvaldes 125. istabā.

' ŪTRUPE. ^=^
Trešdien, *6 Janvāri 1924 a„ _ pulksten 4 pēc pusdienas, Dzirnavu ielā Ha 13,
firmas Senker & Co uzdevuma

pārdos atklātā vairāksolīšanā
dažādas lauksaimniecības mašinas
kā: arklus, eceša», kaltinatorus, separatorus un citas. Augšminētie priekšmeti
apskatāmi ikdienas Dzirnavu ielā 13, i rmas Šenker & Ko. noliktavā.

Zvērināta biržas maklers P. R u p n e r s.

Dzelzsceļu virsvaldes materiāla apgāde
izsludina 1. februāri 1924. s, pulksten 12 diena,

rakstiskus torgus
uz apm. 125.000 gab pla'sliežu gulžņu piegādāšanu dzelzsceļu vajadzībām, saskaņā

ai dzelzsceļu virsvaldes gužņu apgādāšanas tecbniskiem noteikumiem. Gulžņas
var piegādāt lielākās vai mazākās partijās tie dzelzsceļi līnijas vai stacija». Pie
piedāvājumu iesniegšanas piegādātājiem jāiemaksā materiālu apgādes kase dro-
šības nauda l°/o apmērā no piedāvājuma sumas.

Tuvākas ziņas izsn'edz dzelzsceļu virsvaldes 125. Istabā

Doles pagasta Salas I. pakāpes
pamatskolai

(c Rī.u), vajadzīgs

skolotus (-lo) — «ieta$
Izpildītus (-lo),

kara dienēs ā iesaucamā skol tajā vietā
uz l/* gadiem, ar I. pakāpes pamat»
skolas skolotais tiesībām.

Kandidāti -es) tiek uzaicināti pie.
teikties pie pagasta padomes, Do'es pag
nf ma, rakitiski vai personīgi 2. februāri
1924. g., pulksten 12 dienā, uzrado t
vaj > dzīgos dokumentus.

Alga pec valdības noteikumiem ar
brīvu dzīvokli, apkurināšanu un apgais-
mošanu. Pagasta valda.



Rīgas apgabali, 1. civilnodaļa,
uz lik. par laul. 77. p. rnmata, ar šo
daa znamu, ka tiesa 7. septembrī
1923. «. Kārļa Ragis prasības lietā
pret Dominiku Ragis par laulības fķirJann
aizmuguriski nospieda: šķīt taulību
kura sgta Kijevā 7. februārī 1917. g,
starp prasītāju Kārli Ragi un atbildētāju
Domiriku Ragis, dzim. Ouročkina , atbil-
dētajās vainas dēļ un prāvnieku me tu
Tatratu līdz viņas pilngadībai plešķitl
audzinādami atbildēta jel.

Ja attidēiāa clv. proc. lik. 728, 731
un 748. p p. paredzēta laikā neiesniegs
tiesai atsauksmi vai pārsūdzību , tad
spriedums stāsies likumīgā s ēkā.

Rīgā, 22. dec. 1923, g. M 436719/198
Priekšsēdētāja v. J lakstiņš.

Sekretāra v. Stūre.

Jelgavas apgabaltiesa,
! M dv. tie,, lik 1967., 2011. -2014., 2079.«n vietējo privāttiesību lik. 2451. p.p.pamata, uzaicina visas personas, karambūtu kādas ieruna» pret 21. janijš922. g mirušā Kārla Slimie ka12 septembrī 1921. g. mājas kārtībā

sastādīto testamentu, vai kuras vēlētos
pieteikt savas tiesības uz minēto KārlaBirznieka mantojumu, kā mantinieki,
legatari, lideikoraisari, kreditori un t. t.pieteikt savas ierunas an tiesības lai
tiesai ielu mēnešu laikā, skaitot
no sludinājuma Iespiešanas dienas
.Valdības Vēstnesi* .

Pec minēta termiņa notecēšanas, tiesa
nekādas ierunas nepieņems an nepie-
teikta* tiesības atzīs par spēka saudē-
ufāra.

Jelgavā, 17. dec. 1923.g L. N» 1303/23
Priekšsēdētāja v. J. Skudre.

Sekrotsrs K Pusgarš.

Latgales apgabaltiei knnlnalnol,
saskaņa ar sava 1924. g. 4. janvāra
linumu, meklē ai aod. Hk. 51. p.
589. p. 1d. pamata apsūdzēto Jēkab-
pils pilsētas piederīgo. 20 g. vecu
Beinusu Bēra d. Fleišmana.

Visām iestādēm un personām, kurām
ir zināma minēta Pleilmana un viņa
mantas atrašanās vieta, iāpaziro Lat-
gales apgabaltiesas 1. krtmins' nodalal.

Daugavpili. 7. janvāri 1924 g
Prieisēdētāja b. B. C ī r u 1 s.
Sekretārs A. P 1a t a u s k s,

Latgales apgabaltiesas kriminal-
noda|a,

saskaņā ai savu 1924 g. 5 janvāra
lēmuma, meklē ua sodu likuma
51., 100. un 102. p. 1. d. un 129. p.
1. un 2. d. pamata apsūdzēto, 19—20
g vēro, Hairou Benjamiņa Eljaka d.
Ļišņjansku. Apsūdzētā pjzīmes: vidēja
auguma, tumši brūniem matiem, skatu
seja, pelēkām acīm.

Visām iestādēm «u personām, kutisi
ir sinama minētā Ļišnjanska un viņa
mantas atrašanās vieta, jāpaziņo Lat-
gales apgabaltiesas svarīgu lietu izmek-
lēšanas tiesnesim Saukumam.

Daagavpiii, 8. janvāri J924 g.
Priekšsēdētāja b. B. C i i u 1 s.

Sekretāra P1 a t a u s k s.

UtfilK ttHJtllitJU 1. dlilliHll
ar lo paziņo vispārībai, ka mirušā
27. augustā 1923. g. Daugavpils apr.,
V šķu pag., Maitarovu ciemā piederīgā
Staņislava Jura dēla Sūna notariālais
testaments, ai kuru testatora kustama
«t» nekustama manta novēlēta Agalijai
Suņa un Rozālijai Trofimovič ar ap-
gabaltiesas i. g. 5. decembra lēmumu
aps!ir>r!nā*s «n lidot» «mantiniekiem
Agafijai Sūna un Roza'ijai Trofirrovič.

uaagavp., 19 dec l»23.g. LJ* 1052a 23
Priekisēd. Fr. Zilbers.
Sekreta'a v. i. (paraksts).

Ritas nrefektara
izsludina par nederīgam sākošas
pases un personas apliecības, kuras
pieteiktas par pazudušām:

Latvijas pases: 1) J*92495 no 10.pel.
iec uz Vilhelmines Jāņa m. Oliov v.;
2) hk 227509 no Rītai pteL uz Oļģerta
Jāņa d. Junde vārdu; 3) Nt 173 no
Vīciemaa pag. valdei uz Elzas Pētera
meitas Priede v.: 4) Ns 92378 no 10. pol.
iec. uz Paula Jāņa d. Papīra vārdu;
5) Nt 200889 no Rīgas pret. uz Eižena
Jaņt dēla Alksnīts vardu 6) Nt 86724
no 8. pol iec. uz Lavizes Jāņa me.tas
Dzilne vārdu; 7) f* 5819 no 5 pol. iec.
uz Jāņa Jāņa dēla B tte v.; 8) J* 110059
no 11. pol. iec. uz Malvīnei An» m.
Indrikson v.; 9) J* 139736 no Rīgas
prei. uz Paulīnes Anulrija m. Sorkin v.;
10) J* 45001 no 1. poL iec. uz Doro-
tejas Jura m. Deteohof v; 11) 1*842*1
no 5 nol. iec. uz Aleksandra Andreja
dēla Oulba vārdu; 12) J* 159459 no
Rīgas pref. uz Rūdolfa Rīd.iia dēla
Fieim na vārdu; 13) hk 205874 no
Rī ga* prei uz Johaanas Pētera meitas
Vītol v; 14) J* 216306 no Rīgas prei.
uz Eriliļas Jāņa mtitas Seskis vardu;
15) J& 176395 no Rīgas orei. uz Ernesta
Jāņa d. Švalbe vārdu; 16) Nt 40603 no
6. pel. lec. uz Lības Kristapa meitas
Piot ovakij vārdu . 17) Nt 7854 no Preiļu
pag. uz Marijas Andreja m. Gavar v ;
18) J* 65326 no 3 pol. iec. uzKriUīne»

Kā ļa m. Kiastlņ v.; 19) 1* 131430
no Rīgas prei. uz Jāz*pa Kāiļa dēla
Krūmiņa v; 20) Nt 124797 no Rīgas
prei. uz Ludmilai Aleksandra meitas
Calpanova v.; 21) Nt 163078 no Rīgai
prei. uz Kārļa Ādama d. Auckalniņa v.j
22) Ni 13805 no 7. pol. iec. cz Ernesta
Anša d. MeUb.ks v.; 23) 1* 75253 no
9. pel. Iec. rz Dimitrlja S-rgeja dēla
Markova vārdu; 24) J* 165521 no Rīgas
pref. uz Zelmas Reinholda m. Holm v.;

Personas apliecības: 25) Ns 13787 no
no Rīgas ptei. uz Tijat Kristapa meitas
Bumakia v; 26) -Vs 36 no Rīgas piel.
uz Leonarda Savelija d.OHevskj vārdu;
27) N? 103373 no Rēzeknes karantin. az
Jsnkeļa Jefrema d. Matsoīa v.

Armijas pasi: 28) N° 79644 — Rīgā
uz Masas Vulfa m. Girsov c v.

Latvi es pases: 1) Nt 55t3 no 5. pol
iec. uz Līzettes Ja.a meitas Virziņ v,;
2) Nt 397 no Alūksnes pag uz Emmas
Līzes m. Strumpaan v.; 3) Nt 120135
no 8. pol. iec. uz Elizabetes £ ndreja m.
Prhkul v.; 4) Ni 14019 no 7. pol.
iec. uz Elizabetes Jēkaba m Spaļiņ v.;
5) J* 111 no Jaanvātes pag. uzKarlīnes
Mārča m. Izkaot v.: 6) J* 109957 no
7. pol. iec. uzFriča Dava dēla Lī.-cum v;
7) Nt 154104 no Rīgas pref ua Alberta
Kārļi d. Metuzala vārdu; 8) J* 192083
no Rīgas pret. uz Franča Jēkaba dēla
Kukuta v.; 9) J* 47985 no 12. poL_ iec.
uz Ind.iķ > Peteta d. Purmala vardu;
10) Nt 46408 no 3. pol iec uz Ādolfa
Re.ņa d, Euentala v.; 11) Nt 4184 no
Ventspils pel. pr-ka uz TusneMaa
Edurda mci'as Kre t v.; 12) J* 191450
no Rīgai ptef. uz Olgas Jāņa meitas
Purkalit v.; 13) J* 6896 no Cēsu apr.
pr-ka pal. 1 lec ua Z ;rrna Jāņa m.
Picho v.; 14) N° 168155 to Rigas pr.
vz Simona Faiva d. Kub nsteina vārdu;
15) Ns 27931 no 2. pol. iec. uz Vtolas
Kātļa m. Volanskij v; 16) J* 1543.9
no Rigts pief. uz Pelagrjas Konstantīna
meitas Šķenler v.; 17) 1* 83 8 no
9. pol. iec. uz Annas Andreja mtītas
Silkovski v.; 18) Nt 26)5 no Rīgas apr.
pr-ka pal. 1. iec. uz Kārļa Kā ļa dēla
Srnidta vārdu; 19) Nt 69247 no 10. pol

iec uz Karlīnes Andersou vārda; 20)
Ni 44100 no 8 pol. lec. uz Lavizes
Mārtiņa m. Ceimiņ v.; 21) J* 197994
no Rīgas prei. uz Viļā Anša de : a
Pamina v; 22j N* 129572 no Rijjaa
pref. uz lēk.-ba Indriķa dēla Skija v;
23) Nt 162099.no Rīg-!S pref. ui Almas
Kārļa meitas Abu't ņ vardu:

Personas apL: 24j J* 15095 no Rīgas
pref. uz Praskov as Kārļa ru. Karpova v.

Pamats. Rigas prefektūras raks i
12, 13., 14., 15, 17. un 18. decembrī
1»23. g. zem NsNt 9703 un 9798.

Rīgai prefekta pat. (parok <ts).
Pnau nod. darbv. Orinbergs.

. ?? ???? ?
Jimlatoal» ier Dolk. DīiRkMeki.

_-.-« -». ' r..»«w— .,

Ludzas apr., izsludina sekošus doku-
mentus par nederīgiem, kari pieteikti
par nozaudētiem:

1) Latv j is pasi, izd. no Kačanovas
pag. valdei 27. auj?. 1921. g. zern
Nt 759 uz Dmitrija Samena d. Strolkova v.;

2) ksja klau ības apliecību, izd. no
Ludzas apr. k?ra pr-ka 9. martā 1923. g.
uz Dmitrija Semena d. Strolkova v.;

3) Latvijas pasi, izd. no Kačanovas
pag. valdes 4. de:. 1920. g. zem Nt 37
uz Edvarda Jāņa d. Svarupa.;

4) dienesta apliecību, izd. no Ludzas
apr. pr-ka 9. martā 1922. g. uz robež-
po icijas uzrauga Rūdolfa Jāņa d. Poga v.;

5) Latvijas pas<, izd. no Oavru pag.
valdes 14. sept 1V22. g. zem J* 3198
uz Vasilija Maksima d. Fenogejava v.;

6) Latvijas pasi, izd. ao Višgcrodas
pag. valdes 13. ok'. 1921.g zem Nt 1558
uz Jāņa Ivana d. lvanova v.;

7) apliecīb i, izd. no Jaualatgales iec.
pol cijas pr-ka 4 apr. 1923. g. zem
N?30,'66 ua Timoteja Miroņa d. Mironova v.;

8) Latvijas pasi, izd. no Viigo odas
pag. valdes 30. aug. 1922. g zem
Nt 5173 uz Jelenas Aleksandra m.
Pavlovas v.;

9) Latvijas pasi, izd. no Tolkovas
pag. valdes 26. aug. 1921. g. zem
J* 7!5 uz Olgas Timoteja m. Boikovas v.;

10) Latvijas pasi, izd. no Vištorodas
pag. valdes 2. aug. 1923. g. ?em
i* 3176 uz Avdotijas Pētera m. Pin-
tigovas v;

11) Latvijas pasi, izd. no Višgorodas
pag. valdes zem Nt 3177 uz Pētera
Alekseja d. Fintigova v.;

12) zirfcu paai, izd. no Višer rodas
p«g valdes 27 jnl. zem Nt 790 uz
Avdotjas Pēteja m. Fintlgovas v.;

13) zirgu pasi, izd. no Oavru pfig.
va'des 21. okt. 1922 g. zem Nt 6/z
uz Michaiia Ivana d. Zugova v.;

14) Latvijas pasi, izd. no Oavru pag.
valdes zem 1* 1552 9. jon. 1922. g. uz
Ticbona Ntkita d. Nlkitina v.;

15) Latvijas pasi, izd. no Kačanovas
pagasta valdes 8. aug. 1922. g zem
Jfe 479 vz Nikolaja Ivana d. Zarecklja v.;

16) Latvijis pasi, izd. no Bolvu iec.
polic. pr-ka 1922. g. uz Tan» Jonitla
Franke v;

17) Latvijas paai, izd. no Kačanovas
pag. va'des 27. aug. 1921. g. uz Martes
Kārļa m. Aivater v;

18) dienes'a apliecību, Izd. no Ludza?
aor. pr-ka uz robežaarga Alek«a<idra
Ernesta d. Viganda v.;

19) Latvljss pasi, izd. no Kačano as
pag. valdes 13. maijā 1922. g. iz Mat-
veja G igorija Strumkina v.;

20) Latvijas pasi, izd. no To kovas
pag. valdes 21. nov. 1922. g. uz Ivana
Dmitrija d. Lomanova v.;

2i) Latvijas pasi, izd. no Kačanovas
pag. valdes 8. febr. 1922. g. uz Marijas
Vladimira m. Kozlovas v.;

22) Latvijas pa&i, izd. ni V š?oiodas
pag. valdes 2 okt 1922. g. remNs69 Jl
uz Pave'a Nkifcra d. Trusova v.:

23; Latvijas pasi, izd. no Višgorodas
pag. valdes 27. jūlija 1922. g. zem
J*4331 uz Fe:ora Nikolaja d Orrchova v.;

24) kara klausības apliecību, izd.
9. Rēzeknes kājnieku pulka k-ra zem
Jv» 6811 1921. g. uz Vladimira Feodord.
Jefrerr-ova v.;

25) Latvjjas p'si , ijd. no Tolko-as
pag. valdes 2. seft. 1921. g. zem X> 436
ua Emīlas Aleksandra m. Balodis v;

26) 2 mturas apliecības, hd. noiekšl.
ministr. 22. februMī 1923. g. z*m
NN> C '6*72 un C 16473 uz ārzemn.
Aleksand as en Vas'lija Vino ^ radsvu v.

Bolvu iec. policijas priekšnieks
Ludzas aprigķī,

izsludina par nedtrīg em zemāk minētos
nozaudētos dokumeitui:

1) Lat-ijas iekšzemes pasi, i-do u
14. jūlijā 192 . g Nt 7851 no Jelgavas
prefekta uz pili Aleksantra Aleksi .dra
dēla Katfasaņa ».ļ 2) La vijai iekšzemes
p?si, izdotu 1»21 g >6 1 213 4605 no
ViļāKas pagasta va'des un k;fa diene>ti
a(vaļir,āji mi ao iecību, izdotu 12 rauta
1923. g Nš 17747 ni Ludzas kap apr.
prieklnfeka uz An ona Jāņa d Str>p-
kova v.; 3) Latvijas iekšz mea pasi,
lid. 7. janvāri 1923. g. 1* 583/36 no
Rugāju pagasta vaidēt uz Senena Ek:-
mova v ; 4) Latvijas ie'<šzem s pasi,
i:dotu n-. Rniāju pagasta valdes 31. jul.
1923. g. Nt 181/2221 uz Teklas Aosmam,
L'ci v.; 5i Latvjas UHser es pasi, izd.
no Rugāju pagasta vides 3i iulijī
1922 g. Nt 180 uz Aleksandra /dima
dēla Lāci v.; 6) zi'ga pasi, izdotu
1922 g. (mē.esis cn datums nezn rtisj
no Igaunijas Pečuru miesta valdes,
Nt nezināms, uz Pētera Reiņ i d.
Rozlt v ; 7) Latvija» iekšzemes pasi,
izd. no Moksaou pag. valdes 22 sept
1922. g Ns 692 un kijt dienēta at-
vaļinājuma apliecību, ird. ni 13. Tukums
kājnieku palka kemind era 30. nov.
1921 g. Nt 1241 u< Harija L-opc!da d.
Gr-dzns'na v

Da givplis pilsētas prei ktura Iz-
sludina par nederīgu > taļ nājuma ap-
liec bu J* 1286/16224,ž, izdotu n:
Daugavpis kip a rii.ķa ptitkš.iieka uz
M vla Tacher \ā,du, kiia pieteikta
par rjv zaidētu.

Daugavpils plītētas prefektuta iz-
sludina par nediri^u La.vijas pasi
Nt 12793, izd. 28. maijā 1921 g. no
Djttgavpili pihēias prelekta uz Kr siines
S a 1 c e v i č vārdu, k< ri pieteikta par
nezaodētu.

PmtitB pol. prteliD. Liepājas apr.
iz.uidi ia par nederīgiem zca aa «tnei s
dokumen us, ku(l pieteikti par no-
za dētiem:

1) Latvijai iekšzemes pasi zem Nt 130,
izdotu tl. mai,ā 1920. g. no Prekkles
policijas pr-ka ui Annis Jēkeba m
Fre berg v.

2> Lat/ljas ie {zemes paai zem J* 8,
izdotu 11. maijā 1920. g no Pr>ekBles
policijai priekšnieka uz Ģ dis Klāva m.
Skubui v ;

3) Latvjas iekšzemei pasi zem J*351,
izdota 11. ma;t? 1920 g oo Aizputes
apr. pr-ka palī da par 2 iec. uz Budžan
Estrella Jāņa m., dzim. Daugor v.;

4) Latvijas iekšzemei psaizea H 433,
Izdotu 7. aprīlī 1920 g no Aizpu es
apr pr ka pslīga par 2. i c. uz Cucho .
Augustea Vilhelma ru v.;

b) Latvi as iekšre *es pasi zem Nt 1185,
izdom 8. jūnija 1920. g no P ietults
p lic<jas p.-ka tai Olgas Ind.iķ! m.
Lioel v.

Ērģemes pa?, valde irsludma par
nederijtu, ka noraudēt.i, krp kiausioas
apliecību, izd. no instruk'oru ba'aljona
V-n ua atvaļinātā dižKaieivja Paula
Peteļa d Piebal>a v 13 6

Saumozes pag. vāīde, Valkas apr.
iztlidna par nederību, ka nozaudētu,
la v i k?semes p«s*, i.d no Žī« pag.
valdes 14. janv. 1921. g. zem N» 407
vz Martas Kārļa m Jankas v. 1122

Latgales apgabaltiesas,
mHiflb milti UKlrtji HertlniBli,
pamatodamies uz civ. proc. lik. 1401. p.
un civ. «k. kiā). X. sēj. 1239. p. un sa-
skaņā ar savu 1923. g. 18 decem. Ie-
runātu, uzaicina Daugavpils apriņķi
Krāslavas psgastā, rolr. Staņislava
Tumaša dēla Jankevlča mantm. p.eteikt
savas mantošanas tiesības mierties-
neša kamerā Krāslavā, Polockas ielā

M 52, ai ne! atstāto mantojumu, 6 mēnešu
laikā, skaitot no šī sludinājuma iespie-
ša nas dienas .Valdības Vēstnesi*.

Pēc minētā termiņa notecēšanai na
kādas prasības nepieņems.

Krāslavā, 18. dcc. 1923. g. 1*4972.

Miertiesnesis Āboliņš, i

Latgales apgabaltiesas
ttunpili m. 1.Ik. īlertiBuiil.,

saskaņā ar savu 1923. gada 11. decem.
lēmumu uz civ. proc. lik. 1401. p. un
dv. lik. X. sēj. I. d. 1239. p.pam. paziņo,
ka pēc 1916 g. 6. maija Daugavpilī
mir Todres Matusa dēla Leslns un
1908. g 28. augustā Daugavpilī
mirušās Lejas Lesln ir
atstāti mantojums, kadeļ uzaicina visas
personas, kam nz_ šo mantojumu, vai
sakarā ar viņu būtu kādas tiesības, kā
mantin., pieteikt tās pēc piekritibas
sešu mēnešu laikā no
lā sludinājuma Iespiešanas die-
nai .Valdībai Vēstnesi'. 1*434

Daugavpili, 14 decembri 1923. g
Miertiesneša v. i. Dzenīts.

Latgales apgabaltiesas
Daugavpils apr. Liec. miertiesn.,
saskaņā ar savu 1923. g. 11. dee. lēmumu
t>s civ. proc. lik. 1401. p. un Civ. lik.
X. sēj. L d. 1239. p. pamata, paziņo,
ka pēc 1923. gada 9. juliia Dau-
gavpilī mir. Antona Franča d. Borkov-
ska ir atstati mantojums, kādēļ uzaicina
visas personas, kam uz šo man-
tojuma, vai sakara ar viņu, būta
kādas tiesības ka mantiniekiem,
pieteikt tās pec piekritibas i e i u
mēnešu laikā, skaitot no
B sludinājuma Iespiešanas .Valdības
Vēstnesi" . I*433

Daugavpili, 14 decembri 1923. g.
Miertiesneša v. I. Dzeniti.

Latgales apgabaltiesas I. civiin.,
ar io paziņo vispārībai, ka mirušā
10. decem. 1922. g. Rēzekies apriņķa,
Ružinas pagasta, Bieloglazovku sādžas
piederīgās Praskovjas Dāvida m itas
Vasiljevas privattestsments, ai kuru
testatora kuatama un nekustama manta
novēlēta Vati ijam Stepan ad. Vasiljevam
ar apgabaltiesas 1923. g. 16. novembra

i lēmumu apstiprināts un izdots manti-
niekam Vasllijam Stepana d. Vasiljevam.

Daugavpili, 20 dec 1923.g.LJ*699a/23.
Priekšsēdētājs Fr. Zilbers.

Sekretāra v. i. (paraksts).

Latgalis apsalta 1 Modāla,
ar <o paziņo vispārībai, ka mirušā
1922. g. 22. martā Ludzas pilsētas pie-
derīgās Annas Michaiļa m. Dukšt privat-
testsments, ar kufu testatora kustama
un nekustams manta novēlēta Augustam
Jāzepa d. Mutjanko ar apgabaltiesas
1922. gada 22. decembra lēmuma ap-
atiprināts an /īdot» mantiniekam Au-
gustam Jāzepa d Mutjanko,

Daagavp.. 19. dec. 192» g. LM726 23.
Priekšsēdētājs Fr. Z i l b e r s.

Srtrstma v. i. (paraksts).

Latgalei apgabaltiesai .Halnsd.,
saskaņā ar savu 1924. g. 8. jsnvaja
lēmumu, meklē uz scd. ļik. 18 <. p.
1. d. 1 pkt. pamata apsūdzēto, Rēzek-
nes pilsētas piederigo, Beini Eija d.
Druju, 2 i. g. vecu, vidēja auguma,
apt\* seju, umšara acīm, t mšiem
roahem, bez baries, pēdēja laikā die-
nējs 11. Dobeles kājn. pulkā.

Visām iestādēm un ļ>ersonām, kūjām
ir zināma minētā Beioa Eļja d. Druja
un viņa mantas atrašanas vieta, jāpaaiņo
Rēzeknes apr. 1. lec. izmeklēšanas
tiesnesim.

Daugavpilī, 9. ja iv ri 1924. g.

Priekšsēdētāja b. Cīrulis.
Sekretārs P 1 a t a u 8 k s.________—————————

Vems>il! aprņķa priekšnieka paiīgs
izsludina par nederīgu ka n zaudētu,
Lsivii s iekšzemes p»si, izdeu nt
DandBgaa t«g valdes 1920. g. ll.sfp ».

zem ab 2572 uz J:ya Ktrja d. TenJen v.

Latgales apgabalties, krimmat-
nodafa.

saskaņā ar sava 1924 g. 8. janvāra
lēmumu, meklē u sod. lik. 181 p.
1. d. 2. pkt. pamata apsūdzēto, Rēzek-
nes apr. Makašaiu pag piede.igo,
Jezuru Aloza d. Purmali, 25 g. vecu,
lielāks par vidēju sug<mu, tumšiem
mbt em, bez bārdas un ūsām.

Visām iestādēm an personām, kurām
ir sinama minētā Jezupa Purmala un
viņa mantas atrašanās vieta, jāpaziņo
Rēzeknes apr. 1. iec. Izmeklēšanai
tiesnesim.

Daagavpiii, 9 janvārī 1924. g.
Priekšsēdētāja b. B. Cīruls.

Sekretārs P 1 a t a u s k 8

Llepsios apgabalu tiesa,
saskaņa ar savu 1923. g. 20 dec. tēm.
uz valsts zemes bankas lūgumu
un uz dv. proc. lik. 2081. un sekos. p. p.,
pam. «aicina oblig. turētāju. kui,a iz-
dota par 2610 rbj. uz Ēdolei ildei-
komisa vārda un 10. maijā 18»2. gadā
nostitttināta ui Jānim Jāņa d. un
Ķeritai Ftiča ro. Poriņiem piederolu
nekustamu mantu Ventspils apriņķī,
Ēdoles pagastā .Etrnan* mājām
zem kreposts Nt 1301, — sešu
mēnešu laikā, skaitot no sludinājuma
iespiešanas dienai, Ieraitiea tiesā
līdzņemot mirt obligāciju.

Pie kam tiek aizrādīts, ka pēc min.
termiņa notecēšanai, ari obligācijai tu-
rētāja neierašanās gadījumā, parādu st-
ili par samaksātu un paša obligāciju
par iznicinātu, piešķirot lūdzējai tiesību
pieprasīt parāda izdzēšana is aeroes
grāmatām.

Liepājā 24 dec. 1923. g. 1*1072/23.
Ptlekisēd. b V. Blenenstams.

Sekretārs A. Jansons.

LiepfiiBS opsoboltieso,
laskaņā ai savu 1923. g. 20. dec. lē-
mumu uz valsts zemes bankas lūgumu
un civ. pr. Ilk. 2081. un sek. p. p. uz-
aicina obligācijas turētāju, kurn izdota
par 1840 rbļ. az Dundagas iideikomisa
vārda un 23. aprīli 1883. gadā
nostipr. uz Pēterim Grasmanim pieder,
nekustamu mantu Ventspils apriņķī,
Dundagas pag., .Zemter-Muke* mijam
zem krepostu J* 1160, — sešu
mēnešu laika, skaitot no sludinā-
juma iespiešanas dienas, ierasties tiesā,
līdzņemot min. obligāciju.

Pie kam tiek aizrādīts, ka pēc min.
tetmiņa notecēšanas, ari obligācijas tu-
rētāja neierašanas gadījumā, parādu at-
zīs pai samaksātu un pašu obligāciju
par iznīcināta, piešķījot lūdzējai tiesību
pieprasīt parāda izdzēšana la zemes
grāmatām.

Liepājā, 24 dec. 1923. g. NH073/23.
Priekšsēdētāja b. V. Blenenstams.

Sekretārs A. Jansons.

Latgales apgabaltiesas kriminal-
nodaļa,

saskaņā ar lavu 18!T4. g. 5. janvāra
lēntamu, meklē ez sod. lik. 51 p., 100.,
102. p. 1. d. un 129. p. 1. un 2 d.
panata apsūdzētc, 50 g. v., Mo seju
Izaka (Levika Icixa) d. Grinmani.
Apsūdzētā paaīmes; iegarenu seni,
tumši btūniem matiem, bez ūsām, nēsā
brilles.

Visām Iestādēm un personām, kurām
ir sinama minētā Grinmana as viņa
mantas atrašanās vieta, japas'no Latga-
les apgabaltiesas svarīgu lietn izmek-
lēšanas tiesnesim Saukumam.

Daugavpil, 8 janvan 1*34 $
Priekšsēdētāja b. B. Cīruls.

S*kri"t«f« Pi«Uo«k>

JelsnvDJ Apgabaltiesa,
saskaņā ar valsts zemes bankas lūgumu
un pamatodamās uz sava š. g. 3. dec.
nolēmuma un civ. proc. lik. 2081. p.
2. pkt., kā ati 1923. g. 17. maita lik.
3. p., uzaicina to personu, kuras rokās
atrodas pitkšanas-pārdošanas akts, kas
kotoborēts 1880. g. 22. aprilī lem
N> 203, uz llckstes apr., Gārsenes pag.,
.Butkenu Nt 36* mājām, zem biiotekas
J*1607, nodr. pirkšanas sumas atlikumu
2720 t. ai ķīlu tiesībām uz min. mājam,
ka ati persona», kurām būtu kādas tie-
tībfs uz min. aktu, — pieteikt savas
tiesības šai tleaal seju mēnešu laikā,
skaitot no sludinājuma iespiešanas dienas
.Valdības Vēstnesī*.

Ja min. termiņā obligāciju neiesniegs,
vai tiesības nepieteiks, tiesa atzīs parāda
aktu pai speķu zaudējušu un zemes
bankai doi tiesību prasīt šī patāda dzē-
šana zemesgrāmatās.

Jelgavā, 1923. g. 10. dec. LM2605/23.
Priekšsēdētāja v. A. L a u k e.

Sekirtars Ķ. PussatS.

Jelgavas apgabaltiesa,
? clv. ties, lik. 1967., _gil._2014.,
2079. un vietējo privāttiesību lik. 2451. p..
pamata, tuaiemn visas peiaonas, kmām
būtu kādas ierunas pret 20. oktbrī
1923. g. mirušā Kandavas p«gasti, Rate-
nieku māju īpašnieka Friča Priedes
18 oktobrī 1923 g. mājas kārtībā sa-
stādīto tsitamectu, vat kuļas «ēlētoa
pieteikt savas tiesības us minēto Friča
Priedes mantojumu, kā mantinieki, leģē-
tai!, iideikomisari, kieditori un 1.1., pie-
teikt savas ietunas un tesības šai tiesai
sešu mēneša laikā, skaitot ao
cludinājama iespiešanas dienas .Valcībaa
Vēstnesī". _

Pēc minētā termiņa notecēšanas, tiesa
nekādas ierunas nepieņēmi an nepie-
teiktai tiesības atzīs par spēka saadē-
iašam.

Jelgavā, 17. dec. 1923. g. L. J*2602/23
Piiekšsēd. v. J. Skudre .

Sekretārs K, Paiaari,

Jelgavas apgabait. reģ. nedaja,
pamatodamās ez civ. ties. lik. 1460. p.
paiiņo, ka minēta tiesa civilnodaļas
15. oecembrī 1923 g atklāts sēdē nolēma
Jelga &.> krieva saviesīgo bkdiīb.
.Kružuk" pārveidot par Saviesīgu bie-
dtību .Z-mgales tlubs" , ievedot viņu to
bied ibu reģutra pirmajā dtļa, kuram na/
peļņas iegūšanas mērķa.

Bisdnbas valdes lēdeklis atiode*
Jelgavā

_gavn, 19. decembri 1923. ļ.
Reģ. nod. pāiz. J. Skudie.

Par sfkretarn D. L e S i n a k i j n.

imaf» mMfom n.lM« .naļi,
pamatodamās uz dv. ties. lik. 146071. p.
paziņo, ka minētā tiesa civilnodaļas
15. d'_cembrī 1923. g. atklātā sēdē no-
lēma A lavas stdiaudzigo bedr.pārveidot
zem ta paša nosausuma, ievedot viņu
lo biedrīou reģistra pirmajā daļā, kuram
nav peļņas ieguSanas mēiķa.
_ Sicdnlas valdes seoeklii atrodas
Atlavas psgastā.

Jelgava, 22. decembri 1923. ļ.

Reģ. nod. pāiz v A. S11 a z d i ņ š.
Pai sekietarn D. Lešlnsklļ»

Jelgavas apgabait. reģistr. nod.,
pamatodamās uz civ. ties. lik. 1460" p.
paziņo, ka minēta tiesa _ civilnodaļas
15 decembri 1923. g. atklātā sēdē no-
lēma Jelgavas Latvi ša biedi.bu pār-
veidot z< m ta paša nosaukuma, ievedot
vigu to biedrību reģistra pirmajā daļā,
kurām nav peļņas iegušatas mērķa.

Biedrības valdei sēdeklis atrodas
Jelgavā.

Jelgavā, 10 decembri 1923. g.
Reģ. nod. pārz. J. Skudre.

Pat f estētam I). L e ši n s k i j s.

JUMU. iMMiiiiH» «JutiitUii euiit,
pamatodama! az civ. tiei. lik. 1460». p.
paziņo, ka minētā tiesa dvilnodajai
15. decerebjī 1923. g. atklātā sēdē nolēma
Kandavas ugonsdzēsēju biedrību, tKan-
jtaacKoe no«apHoe o6meaBo) pārveidot
pat Kandavas brīvpiaugo ugonsezē-
sēu biedrību, ieveuoi viņu to
biedrību reģistra pirmaiā daļā, kujam
nav peļņas iegūšanas mētķa.

Biedrības vaiae» lecektis atrodas
Kar dāvā.

Jelgavā, 32. decembri 1923. g.
Reģ. nod. pāiz v. A Strazdiņš.

Pei sekietaru D. L e šI n i k i ji.

Ventspls aptiņķa priekšnieka paligs
izsludi a psr neaeriga kāja klausības
ajiecību, izd tu no Zemgaes inženieru
puk- no 26. iebiueja š. g Ml* 1189
sz Ausa An»a d. Jaunkteipa vā.du.



Talsu apriņķa pr-ka palīgs Z. Iec.
izsludina par nederīgiem, ka no-
zudušus, sekošus dokumentus:

1) Ltt/. lekšz paai. izd. no Rīgas
9. iec. pol. pr-ka 1919. g decembra
mēn. zem Nš 41513 Teodoram Kriša d
Burmeisteram;

2) Latv. iekšz. pasi, izd. no Dzir-
ciema pag. valdes zem Ka 158 Pēterim
Bēduļa d Tutkevicam;

3) Latv. iekšz psi. izd no Sēme
pag. valdes zem JM» 486 Zofijal Kriš*
m. Gailis;

4) pērs. apl., izd. no vācu okupac
varas 18. nov. 1917. g. zem Nt 5190
Mildai Jāņa m. Pavilaon; _

5) peis apl., izd. no vācu okupācijas
varas 1918. g. Jānim Ernesta dēlam
Āboliņam;

6) Latv. iekšz. pasi, izd. no Tahu
apr. pr-ka pal. 2. lec. 7. aug. 1920. g.
zem jvfe 3 81 Mildai Mārtiņa m, Ro-
zenteld;

7) Letv. iekšz. pasi, izd. no Neietas
pag. valdes 16. tag. 1920. g. Berta*
Jura m. Ratriek;

8) karakl. atv. apl., izd. 6 jūlijā
1920. g. sera Na 3496 no Tuk.-Talsu

kara apr. pika Ludvigam Kārļa d. Šen-
bergam;

9) Latv. iekšz. pasi, izd. no Kaisi lu
pag valdes 5. rept, 1922. g. zem
Nš 2166 Ernestam Kriša dēlam Jekab-
sonatn;

10) Latv. iekšz. pasi, izd. no Talsu
apr- pr-ka pel. 2. iec. 10. maija 1920. g
zem Nt 2607 Trīnei Emilljai Ģi.ta m.
Bumbier;

11) Latv. iekšz. pasi, izd. no Sēmes
pag. vai .tes zem Nt 227 Annai Indriķa
m. Cnkeiman;

12) Latv. iekšz. pasi, i/d no Talsu
api. r»r ka pal. 2. iec. 13. nov. 19:0. g.
zem Nš 3510 Emmai Am Idai Jāņa m.
Ozolniek;

13) Latv. iekšz pasi, izd. no Talsu
apr. pr-ka palīga 2- iec. 24. marta
1920. g. zem Nt 830 Šmeieram Meijera
d. Glazētam;

14) kara kl. atv. apl., izd. no 13
Tukuma kājn. pulka koni. 1920. g
zem Nš 129/111. Fridricham Alberta d.
Rozenieldam;

15) Lttv. iekšz. pasi, izd na Matkules
pag. valdīs 29. maijā zem Nš 1155 un
zirga pasi, izd. no tas pašas pag. v
26. aug. 1920. g. zem Nš 343 Vilim
Kriša d. Neitalam;

16s zirga paai, izd. no Liepājas pils.
valdes 31. aag. 1921. g. zem Nš 508
Matiso-iam;

17) Latv. iekšz. pasi, izd. no Laminu
pag. valdes 17. jul. 1920. g. zem Nt 85
Fricim Anša d. Berzām;

18) zirga pasi, izd. no Tukuma pils.
valdes 14. janv. 1922. g. zem Nš 72
Ābramam Blutnentalam;

19) Latv. iekšz. pasi, itd. no Talsu
apr pr-ka palīga 2. iec. 28. jūnijā
1920. g. zera Nš 3042 Hermanim Katla
d. Celmiņam;

20) kara kl. atv. apl. izd. no Daaga -
pils dzelzsceļa mezgla kom. 5. martā
1922. g. zem N° 4567 Hermanim Kārļa
d. Celmiņam;

21) ieroča arļ. izd. 27. sept. 1920. g.
zem Nt 586/2161 un aizsargu nod.
aktīvā dallbn. apl, izd. 8 jul. 1922. g.
zem Nš 667 no Talsu apr. pr-ka Herma-
nim Kārļa d. Celmiņam;

22) kara kl. atv. apl., izd. no Alīk-
snes kājn. pulka kom. zem N° 958
Kārlim Franča d. Voltam un

23) Latv. iekšz. pasi, izd. 12. maijā
1920. g. zem Nt 539 un zirga pasi,
izd. 8. jul. 1920. g. zem Nt 57 Andre-
jam Andreja d Gailitm no Matkules
pag. valde».

Bolvu iec. po icijas prekšnieks
Ludzas apriņķī,

izsludina, oar nederīgiem kl nozudētus,
sekos s dokumeitus:

1) Kara denestt a v ļināj uni aol.,
izd. no 1 Liepājas kājnieku puk' ko-
mandiera 7 matt* 1922 g zem Nt '323

z p ls Aleksandra Stanijla a d. M«ss
vardu; 2) kara stvaļinajami ep iecibn,
izd. no b j. Latgs'e» pat iz'.ņu pulka
komandiera 29. decembrī 192j g. zem
Nš 178 6 uz pils Ivana Romāna d.
Romanova v ; 3) kari invaldu 2 kate-
goiijas a;licību zem J* 202, izd no
Ludzas apr k«rā cietušo pensiju komi-
sijas uz pils D.nata Vrlcuka d Z&cha-
rana v ; 4) Letvij<s iekšzemes ps ? izd
no Bolvu pag. valdes 5. dec. 1921. g.
zem Nt 67e9 uz pils. E nes a P tēta d.
Piatcla v.; 5) atvajinājsma apliec bw,
izd. no 1 Liepājs kfjnieitu p«lka krs
9 Kārtī 1921. g. zem Nt 5,8 uz pil».
Pētera Jāņt d. Piis?ilks v.; 6) zirga
p si, izd. ) o B lvu psg. va'.d. 24 jolijā
1920. g. zem Nt 1924 tz p ls. Paula
T'ffiofeja. d Btlova v ; 7) ieiočuafļa i«8
ap iecību, izd no Ludzas apr 'pr-"*28 ju»ijā 1923 g. zem 1* 4»5/ 3776

z pils Andsēja Jāzepa d. Skrtč v ;
8) zr^a pasi, I d. no Michalovas ds*».
ailes 16. m*!jī i922. g. zem Nt 2064

uz pila. Jezupa Pēieri d. Giiiisa v,
pārrakstītu vz pīs Jana Kazimira d.
Mikazana v ; 9) Latvijai iekšzem pasi,
izd no Domopoles p g. valdes 2 sept.
1921. v. zem Nt 1688 uz pl s. Ksavēra
Jufa d. Luvanina v.

Sējas pag. valda, Rīgas apr. «r šo
izsludina par nozaudētu un nederīgu
Latv. iekšzemes pasi, izd. no Rīgas
polic. XII. iec. pr-Va 13 febr. 1920. g.
zem Nš 11816 uz Elizabetes Kārļa m.
Perro v. 1190

Smiltenes pag- valda izsludna par
nederi gu Muižniek Emmas Kārļa nt.
nozudušo Latv. iekšz. pasi, izdotu no
Mēru pag. valdes 10. nov. 1920. g.
zem N° 434.

Srriltenei pag. valde Izsludina par
nederīgiem sekošus nozaudētu* doku-
mentus 1) Ciekurzis Kārļa Jēkaba d.
Latv. iekšz. tasi, izd. no šis pag. va'des
4. 1922. g. zem Ns 3331 un kara
klausības apliecību, izdotu no Valkas
kara apr. pr-ka 15._«pr. 1921 g. J* 6425
2) Jāņa Kārļa d Āķis Latv. iekšzem
pssi. izd. no Smiltenes rag. valdes
27. sept. 1920. g. zem Nt 828.

Daugavpils prefektūra
izsludina pai nederīgu Latv. pasi
zem J* 15285, izd. 16 janv. 1922. g.
no Daugavpils prefe'ita uz Helenes
Ussina m. Žodžik vārda, kura pieteikta,
kā nozaudēta.

Jelgavas apr.pr-lia pal. 11. lec.
izsludina pat nederīgu, kā nozaudētu,
Latvijas pasi, zem Nt 76 izdotu 1920. g.
20 februārī no Ozolnieku pag. valdes
uz Roberta Mārtiņa d. Bullita vārdu

Jelgavas apr. pr-ka palīgs 2. Iec
izsludina par nederīgu, kā nozaudētu,
Latv. pasi, izd. 1920. g. 1. maita zem
J* 896 no Saldu īpag. valdes uz Jāņa
Jēkaba d. Buša vardu.

3anovoles pag. valda izsludina par
nederīgiem sekošus no šīs valdes izdo-
tus un pieteiktus pat nozaudētiem do-
kumentus:

1) lara kļaus, atvaļ. aol., izd. no Lu-
dzas kara apr. pr-ka 1923. g 15. sept
zem Nt 6551, uz Grigoiija Alekseja d.
Zejišs v.;

2) iekšz. pasi uz Semena Seraena d
Čuchnova v., izd. 1921. g. 25. jūnijā
zem Nš 1191;

3) iekšz. pasi, izd. 1921. g 31. maijā
zem Nt 844, uz Tatjanas Nikiiora m.
Zibenkovas v.;

4) zirga pasi, izd. 1920. g. 25. oktobri
zem Na 462 uz Kuzma Leona d. Bara-
nova v.;

5) pērs. apl., izd. 1921. g. 23. martā
zem Na 1470 uz Fedoias Andreja m.
I/anovas v.;

6) pāilieksmi pai Latv. pases nozau-
dēšanu, izd. 1923. g. 9. janvārī zem
Nt 53, uz Movša Gliša Dāvida dēla
Ļgova v.;

7) iekšz. pasi, izd. 1921. g. 6. maijā
zem Nt 391 uz Olgas Grigorīja meitas
Šachurovas v.;

8) iekšz. pasi, izd. 1920 g. 20. no-
vembri zem Nt 9/186 uz Micnaila Lhtina
d. Migunova v.;

9) iekšz. pasi, iz i. 1921. g. 17. maijā
zem J* 601, uz Varvaias Jāņa m. Ta-
tatovas v.;

10) tekiz. pasi, izd. 1921. g. 19. aug.
zem Na 1755, uz Monikai Frola meitas
Grcduļ v.;

11) iekšz. pasi, izd. 1921. g. 13 maijā
zem Nš 307, uz Ustinijas Nikolaja m.
Mltroščenkovas v;

12) iekšz. pasi, izd. 1921. g 31 maiji
zem Nš 886, uz Fevronijas Grigorija ro.
Truchanovas v.;

13) atvaļ. apl, izd. no Ludzas kija '
api. pr-ka 1921. g. 10. jūnijā zem
Nš 5105, uz Vasilija lzaka d. Rasime-
noka v

Aumeisteru pag. valde izsludina par
nederīgiem, kā pieteiktus pat nozaudē-
tiem, sekošus dokumentus:

1) Latv. iekšz. pasi, izd. no šīs pag.
valdes 1921. g. 1. aprilī zem Nš 1308,
uz Katla Kārļa d Jansona v.;

2) kara kļaus, apl., izd. no 5. Cēsu
kājn. pulka k-ra 1920. g. 29. zeptembrī
uz Kārļa Kārļa d. Jansona vārda zem
Nš 9333, un

3) zirga paai, izd. no Aumelsteiu pag.
valdes 1921. g. 22. febr. zem Nš 519,
nz A'tr'da Mieža v.

Vaidavas peg. valde, Valmieras apr.,
izsludina pai pazaudētiem un nederī-
giem zemāk minētos dokumentus uz
Eduarda Jāņa d. Ieviņa v.:

1) Latv. pasi, izd. no Rīgas apr. pr-ka
2. iec. pal. Siguldā 1922. g. 6. maijā
zem Nš 3683;

2) atveļ apl, i?d. no Rīgas kara apr.
pi-ka 1922. g. 25. aptilī zem J* 1917,
un šoferu grāmatiņu no Rigas automo-
biļu pārbaudīšanas komitejas 1923. g.
22 febr z-«n Nš 458

Padur jS pag. valde, Kuldīgas apr.,
izsludina par nederīgu nozaudēto Latv.
iek?z. pasi, izd. no šīs pag. valdes
1920. g 4. jūnijā zem Nš 491, uz Emi-
Uias Andreja m. Goldman v.

Zilupes iec. polic. priekšnieks
izsludina par nederīgiem sekošus zer āk
azrādītus nozaudētos dokumentus: 1) iekš-
lietu ministrijas gada u* uras aMieobn.
izdotu 17. okt biī 1922. g zem N° 10035
uz Aleksandras Pērēja m. Popovas v.;
2) Latvijas pasi, izdotu ru Zilupis i<c.
pol. pr-ta 14. oktobrī 1920. g. zem Nš 46
uz Ievas Jāņa m Duklt v.; 3) Latvijai
pasi, izdotu no Posines pag. valdes
26. ju'ijā 1921. g. ?em Nš 1583 uz Jāņa
Staņislava d Dukš; v.; 4) Zirgu pasi,
izdota no Posines pag. valdes 4. oktob t
1920. ļ?. zem Nš 256 uz Jāņa Staņislava
Dulišt v.; 5) Latvijas pasi, izd. no Zil-
uoes iec. pol. pr-ka 9. martā 1921. g,
zem Na 1107 uz An'otia Stanishva d.
Vondo v; 6) Latvijas r>asl, izd. no
Rī<as prei'kturas 4, oitobri 1920. g.
rern Nš 141822 uz Lūcijas Franča m.
Baron v.

Palsmane) pag. valde izsludina par
nedrīgu ro viņas 13. augustā 1920. g.
uz Friča Pavu'a d. Jēpa vārdu izdotu
Latv iekšzemes pasi zem I* 189.

Daugavpils piseias prefektūra ir lā-
diņš par nederīgu uzturam s zirni
Nš 3332 i, izd 15. decembri lv20. g.
co iekšlietu minis'rijas pasu nofeļas tz
Adeiea Jūlija m. Petrovskas vādr,
kup pl-teikta pa' nozaudētu.

Vārenbrokas p<g. vai te izsludina par
neder gu, ka nozaudētu, aivaļinājama
apliecību, izdotu no armijas kara satiks-
mes tūvnfecības nodaļas 31. novembri
1922. g. zem Nš 7165 uz Kātļa Jāņa d.
Dzer visa vardu

Vārenbokas pag. valde izilodiia pat
nederīgu, ka iznīcinātu Latvijai pasi .
Izdotu no šīs pa?, valdes 28. oktobrī
14*22. g. zem Nš 374 uz Gotfrīda Anša
d Ceberga vrdu J* J289

Rīgas apriņķa pr-ka Palīgs 1. lec
izsludina par nederīgiem, kā nozaudētus,
sekošus dokumentus:

1) pasi Nš 1698, izd. no Rīgas apr.
pr-ka pal. 1. iec. uz Jura Matveja dMa
Rszeviča v. un zirga pasi Nš 62, izd.
no Katlakalna pag. valdes uz to pašu
vārdu;

2) pasi Nš 74, izd. no Salaspili pag.
valdes uz Emīlijas Pētera m Striķis v.;

3) pasi Nš 1316, izd. no Ropažu pag.
valdes uz Dmitūja Jefrosima d. Bal-
kova v;

4) zirga pasi, izd. no Ikšķiles pagasta
valdes zem Nš 441, uz Mārtiņa Ciniša
virdu;

5) pfsl Nt 2210, izd. no Rigas apr.
pr-ka pal. 1. iec. uz Mārtiņa Mārtiņa d
Lazdiņa v.;

6) atvaļ. apl, izd. no Rēziknes kara
apr. pi-ka uz Jara Allzas d Trubkss v
(1* un datums nezināmi);

7) pasi Nš 131, izd. no Katlakalna
pag valdes uz Annas Jēkaba meitas
Liades v;

8) pasi Nt 2208, izd. no Rīgas api.
pi-ka pal 1. iec. uz Friča Pētera dēla
Briedis v. un žirgt pasi Nš 552, izd. no
Doles pag. valdes uz to pašu vaidu;

9) zirga pasi, izd. no Ikšķiles pagasta
valdes uz Jzņa Indriķa d. Bole v.

Iespiests Valsts tipogrāfijā.

Lugažu pag. valde izsludina par
ned'rigu nozaudēto zirga pasi, izd. no
viņas 24. sept. 1920. g zem Nš 282 uz
Makša Halnera v., [riekš dzeltenas
spalvas ķēves, 8 g. vecas, 2 arš. 3 vērš.
augstas. 2707

Rozēnu pag. valde ar šo izsludina
par nozaudētu ie.upa Ignata d. Puncuļa
apliecību, izd. no Rēzeknes kaj-a apr.
pr-ka 4. jul. 1923. g. zem »» 10370

Rozēnu pag valde izsludina par
nedetīgu nozaudētu pasi, itd. uz Rozēnu
pag. valdes uz Kārļa Ādama d Bošē-
tava v. 13. martā 1920 g. zem Na 311.

Rincēnu pag valde, Valm ēras apr
iislidim par nederīgu Latv. iekšzemes
pasi, izd. no šīs pag. vades 13. janv.
1922. g. zem Nš 2166 uz Juliusa Jāņa d
Kreilis v. '?uļa pieteikta par naz^udpju.

Stukmaņu iec. polic. pr-ks
izsludina par nederīgu, ka pietdktu
par nozaudētu, Latv. iekšz pasi zem
Nš2004, izd. no Vestienas pag. valdes
1922. g. 30. decembri uz Aivida Pētera
d. Auziņ" vārda

la* |B[i8bi ML PileiHs
izsludina par nederīgu, kā nozaudētu;
zirga pasi, izd. Dubultos 1920. g.
27. aprilī zem N? 84 uz Teodoam
Teodora d. Botttcheram piederošo
ērzeli, 10 g. vrcu, 1 aiš 9vērš. augstu,
brūnu spalvu, baltu zīmīti pietē.

Zssas pag. v»lde, Jaunjelgavas apr.
zr šo atsauc iavu s'udinajum .Vaid.
Vēsin." 36. numura no i. ?. 14 febr.
par nozaudēto iekšzemes pasi zem Nt 1',
izd. 5. maijā 1920. g no šīs pagasta
valdes uz Andreja Deklava d. Breimaņa
vārdu, jo pase atrasta tn ieskaitā par
derlitu. 1423

Kelkunes pag. valde ar šo izsludina
pat nederīgiem, kā pazaudētus, sekošus
dokumentus: 1) Latvijas pasi. zem
Nš 2949, izd. no Ka'kunes p«u. valdes
uz Viktorijas Boleslava m. Osman v.;
2) kara klausība arliecību zem Nš 11231,
izd. i-o Jaunjelgavas-llukst.es ker/ a apr.
pr-ka uz Varilija Mina d. Ziļ vārdu;
3) Latvijas pasi zem Ne 3213, izdotu
no Kalkūnes pag. valdes uz N kita
Savelija d. Bogačava v; 4) Latvijas
pasi zem Nt 347, izd. no Kalkūnes pag.
valdes uz Filaleja, Pataisona d. Trofi-
raova v.; 5) zirgu pasi zem Na 405,
izd. no Kalkūnes peg. valdes uz Izota
Kurraeļova' v.; ua 6) Latvijas pasi zem
Nš 1276, izd. no Kalkūnei pag. valdes
uz Guneias Jāņa m. Juneļ v. 2545

Borovkas pag. valde, Ilūkstes apr.
izs udina, par njzaudētu atvaļināiuma
apliecība, numurs nav zināms, izd. no
Jaunjelgavas-llukstes kāja apr pr-ka
sept. mēnesi 1921. g. uz Ādolfa Ale-
ksandra d. Kiukovski v. skaitāma par
nedergu 1407

Ventspils pils. pol. II. iec. pr-ks
izsludina par nederīgu, kā nozaudētu,
Latvijas iekšz. pasi, zem Nš 1631, izd.
no Ventspils polic. prefekta 8 aprilī
1920. g. uz Andreja Otto d. Strausa
vārdu.

Aizputes apr. Pr-ka pal. par 1. iec.
atsauc savu sludinājumu .Valdīb s
Vēstneša' 5. g. 103. numuia pai
Dziedātāja Žaņa Ernesta Ernesta d.
iekšz. pases nozaudēšana, jo pase ir
atrasta un skaitāma ka derīga.

Piltenes iec.polic. priekšn.
izsludina pat nedeiīgu, kā pieteiktu
par nozaudētu, iekšzemes pasi, zem
Ne 1030, izd. no Pitenes polic. pr-ka
23. augustā 1920. g. uz Jāņa Jāņa d.
Pfter«on vardu.

Rigas apr. pr-ka pal. I. iec.
izsludina pat nederīgiem sekošus no-
zaudētus dokumentus:

1) pasi Nš 3228, izd. no Rīgas apr.
pr-ka pal. 1. iec. uz Jāņa Juja dēla
Ozols v,;

2) atvaļ. apl. Nš 15384, izd. no Rīgas
kara apr. pr-ka uz Jara Kārļa dēla
Sproģis v;

3) ieroču atļ. Nš 1784/U?56, izd. no
Rīgai prefektūras uz Alfrēda Gusta d.
Ozeta v.;

4) pasi Nš596, izd no Ulbrokas-
Stopisu pag. taldes uz Emīlijas Andreja
m. Bērziņ v.;

5) pasi Nš 201, izd. no Doles pag.
vaidea uz Kates Mārtiņa meitas Pēter-
aon vā'du;

6) atvaļ. apl. Nt 14453, izdotu no
2. Ventspils kājn. pulka k-ja uz Jāņa
Kriš apa d. Bagana v.

Jgljsuas apr. pr. pal. Liec.
izsludina par nederīgu, pieteiktu pai
nozaudētu, zitga pasi, izd. no Kalna-
mnižas pag. va'des 20. oktobrī 1920. g.
zem Ne 341 mi Jāņa .laņa d. Datu; v.

Jelgavas pils.policijas 1.Iec pr-ks
izsludina par nederīgu, kā nozaudētu,
karakl. apliecību zem Nt 1392, izd.
29 janv. 1921. g. no ViJzenes-Latga-
les gūstekņu ncme'nes pr-ka uz
Fēliksa Jēkaba Jāņa d. Mittuļa alias
Mikluna vārdu. 6981

Jelgavas pilsētas policijas II. Iet. prieku
izsludina par nederīgu, kā nozaudētu,
Jelgavas-Bauskas Kara apr. pr-ka
14. maitā 1923. g. izd. atvaļinājuma
apliecību zem Nš 1675) uz Jēkaba
Ruvas vārdu. 6910

fentsDl.. vils. iiIIl li. lec.āīši
izsludina par nedetīgu, kā nozaudētu,
kara klausības apliec, izd. no kāta
saimniecības komandas darba bataljona
km-ra 19. janv. 1922. g. zem Nš 12217
uz Erne-ta Jžņa d Maurera v. 5695

iNhA aprija pr-ka palīgi 2. k.
izsludina par nederīgam, ka nozau-
dētai:

1) Latv. iekšz. pasi, izd. noltabeliaas
pag. vald-s, Daugavpils apr. zem
Ns 3916, un 2) kāja kļaus, apliec., izd.
no 3. robežsargu oulka km-ja 1922 g.
8. martā zem Nš 28533 uz Jozefa
Antons d. Vikinta v. 2377

Rīgas jūfoialas policiju priekšnieks
iz ludi ja pat nederīgu nozaudētu iekš-
zemes Latvijai pasi, izd. no Sīgas pre-
fekt ras zem Nš 180883 uz Kārļi Kārļa
d. Galiņi v.

Rī^as Jūrm-ilaj policijas pri kšmeks
izsludina par r.ederīgu nozaudētu atvaļi-
nājuma apliecību, izd. no 8. Daugavpils
kān eka ņ Ika k-ra 22. decembrī 1920 g.
zem Nš 9861 vz atval 1 t t. kar. Ernesta
Indriķa d. Blank^nf Ida v.

Ludzea pilsētai poli ifas priekšnieks ar
šo i sludha par reieiīg , kā nzaudetu,
Latvijas pasi, izdota no Ludzas pilsē as
policiias pii?kšnteka 8. martā 1922. g.
zsm Nš2190 un kara klausības apliecību,
izdotu no Ludzas k ra apriņķa pr-ka
22. jūnija 1921. g. lem Nt 7020 uz
Georgija Vladimira d. Zareraba vaida.'

Veclaiten's pag. valde, Valkas apr.,
izsludina par nederīgu, kā nozaudēta,
Latvijas iekšzemes pasi, iz lotu no šīt
pag. valdes 15. oktib'i 1920. g. zem
J» 121 uz Voldemāra Kārļa d. S a i i ņ
vātdu.

Ilūkstes apr. priekšnieka Ļ iec. pailgs
izsludina par nedeiīgu, ka nozaudētu,
petfonis apliecību, izdotu no Iluks es
apriņķa priekšnieka 4. ju'ijā š. g. J*20i
uz G a v e n a Pāteļ-a Hermaņa d. vā'du.

Kosas pag. valde fr šo izsludina par
nozaudētu un t.mdēļ nederīgu, zirga
pasi izdotu no Kursīšu pag. valdes
1920. g. zem Nš206, uzJ. Cekull ņa
vardu

Daugavpils prefektūra
izsludina par nederīgu Latv. pasi zem
Nš 1938, izd. 16. nov. 1920. g. no -
Daugavpils prefekta uz Annas Vikentija
m. Zodžik vardu, kūta pieteikta kā no-
zaudēta.

Bormaņa pag. valde izsludina par ne-
deiīgam personas pasi zem Nš 645, iz-
dotu 7. septembri 1920. g. un zī ga pasi
zem Nt 440, izd. 23. februārī 1920 g.,
no Gaujitnas pag. valdrs uz K^rļa Pētff t
d. Driķa taido, kutas pieteiktas pu
nozaudētam. "

Vai tas kara api. priekšnieka izsludini
par niderīgu atvaļinājuma apl. zem
Nš 3817, izdotu 5 m rtā 1921 g no
Velkas karn apriņķa pr ka jaunsobiiiz vam
Pēteram bīnana d Jauniņām

Kiicuma pag. vāld* izsludina rar ne-
derīgu i atviias iekšzenes pasi zem
N° 210, izdjfu no šis pag, valdes 3. ju ijā
1921. g. uz pilsoņa Ahksaadra Miķeļa
d Bļesona ārdu.

Dfgdas iec. policijas prie šn eks iz-
sludina par nedeiīgu, kā nozaudēiu p. s.
Jānim Pēiefa d. Koļeda no Daugav-
p ls kara apriņķi pr-ka izdMu 30. jalijā
19"3. g. ailiec-bn zem Nš 7101/11 ^61/ž.

Daugavpili pilsētas piefentaia i li-
dina par redengu LatAijaa pa 1 Nš8143,
izd. 27. fesruarī 1921. g. n<, Daugavpils
pilsētas preiekta uz Stefānijai S a I sa-
novič vātdu, k.ja pieteikta par n>
zaulēn.

Bolvu virsmežniecību

pārdos torgos
14. februāri 1924. g., pīkst 11 diena virsmežniecības kanclejā, pie Bolvu stacijas

l B ^j * <£ «J 's g - li 1 s t 1-
_|| Apgaita ļZ l i|| *U Piezīme.

Č* zs ŽJB o 5 S z as%,

I. iecirknī Sitas mežniecībā.
1 Pakalnieki VII. apg. mežs. 6 — — 11,51 64 5
2 . Jugano 7 urt 7a — — 24,27 63 5
3 , 8 na 8a — — 2381 181 10
4 . 10un 10a — — 21,76 109 10 Malkai noderīgi koli. kas

l I i 15 - - liŽ5 272 15 atlikušies uz likvidētām

7 , 17 — — 2594 41 5 I lemtam

8 . 20 — — 25,64 87 5
9 . 21a — — 2036 150 10

10 , VIII. aog. mežsargs 12 — — 15,82 95 5
11 . Mačaks 26 — . — 26,30 171 10
12 Sitas IV. apg. mežsargs

Krieviņš 14 1923. 2 1,5 950 48
, . C rsmas, kūjas nav pār-

II. iecirknī Bolvu virsmežniecība. ļ dotas 30. oktobra 1923. g.
13 Bolvu VI. apg. m. Vītols 22 I 1* 1 — 19221 1 1,20 11 5 torgos

14 . IX. apg. mežsargs 3 «2—1921 1 3,28 459 25
15 , Apias 21 | Ma 6 — 1921.1 1 un 2 2,62 515 25 '

Solīšana notiki mut'ski. Pircēji iemaksā 10°/o drošības n*u'as no no olītās vērtības. Virsmežniecība patur tiesības
torgu vienības noņemt no torg'em uz attiecīgā likuma pamata. Tuvākas zij«s virsmežniecības kanc'eiā, st. Bolvi.

Boliu virsmežniecība.
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