
Likums pair telpu īri.

I. nodaļa.

Saeima ir pieņemas! nn
Valsts Prezidents izsludina
Sādn likuma:

Vispārējie noteikumi.
1. Šis likums attiecas uz izīrējamām

telpām pilsētās un miestos, kā:
a) dzīvokļiem, istabām un gultas vie-

tām, ar vai bez piederumiem ;
b) telpām, kuras īrē savām tiešām va-

jadzībām izglītības, audzināšanas
un labdarības iestādes, slimnīcas,
slimo kases un bezpeļņas rakstura
biedrības un organizācijas;

e) veikalu, noliktavu, biroju, kantoru,
darbnīcu un aptieku telpām.

Piezīme. Šī likuma 37. un 38. p.p.
noteikumi neattiecas uz namiem,
kuri celti vai izbūvēti pēc 1918. g.
18. novembra, vai kuri pēc šī likuma
spēkā nākšanas caur kapitālremon-
tiem uz namu īpašnieku rēķina pār-
vērsti no neapdzīvotiem apdzīvojamā
stāvoklī. Par kapitālremontiem uz-
skatāmi tādi, kuru vērtība pārsniedz
25°/o no nama vērtības.

2. Īres līgumu noteikumi, ciktāļu tie
runā pretīnj šim likumam, uzskatāmi pn
spēkā neesošiem, neatkarīgi no tam, vai
šie līgumi slēgti pirms vai pēc šī likuma
spēkā nākšanas.

3. Attiecīgie civillikumu panti, ciktāļu
tie runā pretim šim likumam, nav spēkā.

4 Līdz ar šī likuma spēkā stāšanos
jstcelti 1920. gada 15. oktobra pagaidu
noteikumi par dzīvokļu īri, 1921. gada
16. septembra papildinājums pie šiem
pagaidu noteikumiem, 1920. gada 15. ok-
tobra pagaidu noteikumi par atsevišķu
istabu īri, 1921. gada 16. septembra
papildinājums pie šiem pagaidu no-
teikumiem un 1922. gada 23. augusta
papildinājums pagaidu noteikumos par
dzīvokļu īri.

5. Līdz ar šī likuma, spēkā nākšanu
risas tiesās iepriekš uzsāktās īres lietas,
kuras vēl nav galīgi , izspriestas, izšķi-
ru inas pēc šī likuma attiecīgiem, no-
teikumiem. . .

Kad starp pusēm šinīs lietās bijis
strīdus par īres maksas apmēru un
izīrētājs pieprasījis īrnieka izlikšanu īres
naudas nesamaksāšanas dēļ, tad, lai arī
izīrētāja aprēķins tiktu, atzīts par
pareizu, īrnieks nav izliekams, ja viņš
f dienu laikā pēc tiesas vai īres valdes
lēmuma pasludināšanas iesniedz no mi-
nētām iestādēm kvīti par piespriestās
īres maksas samaksu.

6. Par šī tikuma 21., 22., 23., 24.,
25, 28. pantu un 37. panta 2 piezīmes
noteikumu pārkāpšanu, par 32. pantā 4.,
7. un 8. punkta paredzēto tiesību iz-
lietošanu īres valdes vai īrnieku maldi-
nāšanas nolūkā, kā arī par 46., 49. panta
noteikumu neizpildīšanu, vainīgie so-
dāmi ar naudas sodu līdz 500 latiem
?^ ai ar arestu līdz 3 mēnešiem, vai ar
abiem šiem sodiem kopā, bet par
5'. panta noteikumu tīšu pārkāpšanu
vainīgie sodāmi ar naudas sodu līdz
500 latiem.

7. Instrukcijas par šī likuma piemē-
rošanu izdod tieslietu ministrs, saziņā
ar iekšlietu ministri.

II. nodaļa,
īres valde.

8. Pilsētās un miestos nodibināmas
īres valdes, kurām piekrīt īres un apku-
rināšanas lietās visu strīdu izšķiršana

starp izīrētājiem un īrniekiem un izīrē-
jamo telpu pārraudzība un reģistrācija.

Piezīme. 1. Lielākās pilsētās pēc
vajadzības var nodibināt vairākas
īres valdes.

Piezīme. 2. Lietas, kuras iesāktas
tiesās līdz šī likuma spēkā nākšanai,
bet nav I. tiesas instancē izšķirtas
līdz īres valdes izvēlēšanai attiecīgā
pilsētā vai miestā, nododamas īres
valdes izšķiršanai.

9. īres valdes locekļus ievēl pilsētu
un miestu dome uz savu pilnvaru laiku
no īrnieku un namsaimnieku priekšstāv-
jiem tādā skaitā, kā tas paredzēts in-
strukcijā par šī likuma dzīvē izvešanu
attiecībā uz katru atsevišķu pilsētu un
miestu. Priekšstāvji izpilda savus pie-
nākumus bez atlīdzības. īres valdes priekš-
sēdētājs ir vietējais miertiesnesis, kurš
noteic sapulču kārtību ievēlētiem īres
valdes locekļiem, pēc kuras katrā sapulcē
jāpiedalās vienam īrniekam un vienam
namsaimniekam.

10. īres valdes locekļi ievēlami no
īrniekiem un namsaimniekiem vienādā
skaitā. īrnieku un namsaimnieku orga-
nizācijām ir tiesība iesniegt pilsētu un
miestu domēm kandidātu sarakstus.

Kur tādu organizāciju nav, tur īrnieku
un namsaimnieku grupām no vismaz
50 personām ir tiesība iesniegt kmdidatu
sarakstus.

Ja kandidātu saraksti nav iesniegti, tad
pilsētu un miestu domes ievēl īres valdes
locekļus no domnieku priekšā liktiem
kandidātiem.

tlr. Pilsētas galva resp. miesta valdes
priekšsēdētājs ņem no īres valdes lo-
cekļiem svinīgu solījumu, ka viņi izpildīs
savus pienākumus pēc labākās apziņas
un likuma.

12. Prasību lietās īres valde piemēro
civilprocesa likumu noteikumus par tie-
sāšanas kārtību miertiesās, ciktāl tie ne-
runā pretim šim likumam.

13. īres valdes sēdes noturamas iepriekš
noteiktās dienās, kuras izziņojamas ie-
dzīvotājiem, īres valdes loceklim, kurš
no viņa neatkarīgu iemeslu dēļ nevar uz
sēdi ierasties, laikā par to jāziņo priekš-
sēdētājam, kurš uzaicina uz sēdi viņa
vietnieku.

īres valdes loceklis, kurš bez dibināta
iemesla izlaidis 2 sēdes, uzskatāms par
izstājušos un viņa vietā vēlams jauns
loceklis parastā kārtībā.

14. īres valdes sēdes ir pilntiesīgas,
ja viņās piedalās priekšsēdētājs, īrnieku
un namsaimnieku priekšstāvji. Izklausī-
jusi lietu atklātā sēdē, īres valde iziet
atsevišķā istabā, kur apspriežas un taisa
lēmumu. Pirms izlemšanas priekšsēdētājs
uzstāda jautājumus, kuri attiecas uz strī-
dus apstākļiem.

15. īres valdes lēmumus izpilda vie-
tējā policija uz īres valdes izdota izpildu
raksta pamata. Piespriestās naudas
zumas piedzenamas saskaņā ar noteiku-
miem par valsts neapstrīdamu prasījumu
piedzīšanu (Krievijas lik. kop XVI. sēj.
II: daļa' ^ Noteikumi par valsts neapstrī-
damu prasījumu piedzīšanu", izd.
1910. g.).

16. īres valdes izdevumu segšanai
ņemama nodeva no katras īres valdei
iesniedzamas prasības vai pretprasības
4/o apmērā no prasāmās vai apstrīdamās
zumas.

17. īres valdei ir tiesība atsvabināt
no 16. pantā minētās nodevas mazturīgas
personas, kuras nespēj šo nodevu sa-
maksāt

^18. Īres valdes spriedumi un lēmumi
prasību lietās pārsūdzami tāda pašā kar-
tībā, kā miertiesneša spriedumi un lē-
mumi, piemērojoties civilprocesa likumu
noteikumiem. Pārējās lietās īres val-
des lēmumi pārsūdzami apgabaltiesai,
saskaņā ar likumu par administratīvām
tiesām.

19. īres valdes jāuztur pilsētu un
miestu pašvaldībām.

20. Uzraudzība par īres valdes dar-
bību piekrīt pilsētu vai miestu domēm
un attiecīgai apgabaltiesai. Disciplinārā
kārtā īres valdes priekšsēdētājs un locekļi
padoti apgabaltiesai.

III. nodaļa.

Telpu īrēšana.
21. Visas 1. pantā minētās izīrējamās

telpas izīrētājam 3 dienu laikā pēc to
atbrīvošanās un pārejas viņa rīcībā jā-
pieteic īres valdei, kā arī jāizkar
redzamā vietā paziņojums par svabadām
telpām, stāvu, istabu skaitu un īres
maksas lielumu. Par pieteikto telpu iz-
īrēšanu jāpaziņo īres valdei 2 dienu
laikā pēc izīrēšanas.

Piezīme. 1. 1. pantā minētās iz-
īrējamās telpas, kas svabadas īres
valdes nodibināšanas laikā, viņu iz-
īrētājiem jāpieteic īres valdei ne
vēlāk kā 10 dienu laikā pēc īres
valdes nodibināšanas.

Piezīme. 2. Ja īrnieks mēneša
laikā pēc izīrēšanas dienas telpas
neieņem, tad viņas uzskatāmas par
atbrīvotām, pieteicamas parastā kār-
tībā īres valdei un izīrējamas.

22. Namsaimnieks bez dibināta
iemesla nevar atteikties izīrēt 1. pantā
minētās svabadās telpas, ja tās atrodas
lietojamā stāvoklī.

23. īrnieks var ieņemt vienā pilsētā
reso. miestā tikai vienu dzīvokli.

24. Sak rā ar telpu atstāšanu vai
izīrēšanu aizliegts ņemt atsevišķu atlīdzību
jebkādā veidā, kā piemēram — atkāp-
šanās naudu vai uzliekot īrniekam par
pienākumu atpirkt dzīvokļa iekārtu, vai
arī izdarīt remontu uz sava rēķina.

25. īrniekam ir tiesība lietot mājās
vai pie tām esošos un ar īrējamām telpām
saistītos piederumus un ērtības, kā:
ūdeni, gāzi, elektrisko strāvu, liftu, siltu
Odeui, centralapkurināšanu, pagrabus,
bēniņus, pieliek mās telpas un tamlīdzīgas
labierīcības. Atsevišķu*-pieciešamu pie-
derumu un ērtību lietošanu namsaimnieks
var noliegt tikai ar īres valdes piekrišanu.

26. īres līgumu atjaunojot, namsaim-
niek m nav tiesība bez īres valdes pie-
krišanas atņemt īrniekam tos piederumus
un ērtības, kādi viņam bija piešķirti
pirmo līgumu noslēdzot.

27. Namam pārejot cita īpašumā, uz
jauno īpašnieku pāriet agrākā īpašnieka
noslēgtie īres līgumi.

28. īrniekam aizliegts tālāk izīrēt visu
nomas objektu. īrniekam atļauts tālāk
izīrēt dzīvokļa daļas, ja viņš pats ap-
dzīvo ne mazāk par pusi no visa dzī-
vokļa. Apakšīrniekam nav tiesības no-
īrētās telpas tālāk izīrēt.

29. Ar šī likuma spēkā nākšanas
dienu līdzšinējiem apakšīrniekiem, dzī-
vokļu un telpu faktiskajiem īrētajiem,
tiek piešķirtas uz ieņemamo dzīvokļu
un telpu tālāk īrēšanu arī visas īrnieka
tiesības, un namsaimnieks nevar atteikt
īres līguma atjaunošanu tieši uz šī
apakšīrnieka vārda, ja pēc šī likuma
spēkā . nākšanas pēdējais to pieprasa
Par dzīvokļu un telpu faktisko īrētāju
uzskatāms tāds apakšīrnieks, kurš līdz Šī
likuma spēkā nākšanai maksā īri par
visu dzīvokli vai telpām.

30. īres līguma uzteikšanas gadījumā
īrniekam nekavējoties par to jāpaziņo
saviem apakšīrniekiem.

31. Namsaimniekam, kā arī katram
nama līdziedzīvotājam ir tiesība prasīt
īrnieka izlikšanu, ja:

1) īrnieks apdraud pārējos nama iedzī-
votājus, turot īrētās telpās sprāg-
stošas vai spridzināmas vielas;

2) ierīko īrētās telpās netiklības pe-
rēkļus;

3) zistematiski traucē pārējo iedzīvo-
tāju mieru vai pārkāpj citus kop-
dzīvei vienā namā nepieciešamus
noteikumus.

32. Izīrētājam ir tiesība prasīt īres
līguma atcelšanu un īrnieka izlikšanu, ja:

1) dzīvokļa, istabas vai gultas vietas
īrnieks pēc īres maksas termiņa no-
tecēšanas, neraugoties uz izīrētāja
atgādinājumu, nav 10 dienu laikā
no šī atgādinājuma samaksājis no
vit)a termiņā pienācīgo īres maksu;

2) šī likuma 1. panta b un c punktos
minēto telpu īrnieks nav samaksājis
termiņā no viņa pienācīgo īres maksu
līdz sūdzības iesniegšanai;

3) īrnieks ļaunprātīgi bojā ieņemtās
telpās, tās nekārtīgi lietojot;

4) telpas prasa neatliekamu remontu,
kuru nevar izdarīt, īrniekam telpas
lietojot;

5) ne īrnieks, nedz viņa ģimenes lo-
cekļi nelieto telpas nepārtraukti
4 mēnešus;

6) īrnieks iznomājis tālāk visu dzī-
vokli vai ari dzīvokļa daļu un pats
neapdzīvo dzīvokļa pārējo daļu, iz-
ņemot aizceļošanas gadījumus vai
pāreju uz vasaras dzīvokli, ievērojot
iepriekšējā punktā noteikto laiku,
vai šī likuma 1. panta b un c
punktos minēto telpu īrnieks izno-
mājis tālāk visu nomas objektu vai
nomas objekta daļu, nelietojot
pārējo daļu;

7) telpas vajadzīgas izīrētāja un viņa
ģimenes personīgai lietošanai, pie.
kam frimene saorotama vietēio
civillikumu 262. panta nozīmē, vai

gadījumā, ja izīrētājs ir valsts vai
pašvaldības iestāde, — telpas ne-

- pieciešamas šo iestāžu tiešām vaja-
dzībām;

8) telpas vajadzīgas namiķa vai, juri-
diskām personām piederošos namos,
— pārvaldnieka dzīvoklim;

9) īrnieks viņam izīrētās telpas izīrē
tālāk par cenu, kura pārsniedz šinī
likumā noteikto normu;

10) namos, kuri uzskaitīti šī likuma
1. panta piezīmē, telpu īrnieks
atsakās maksāt izīrētāja noteikto
īres maksu;

11) īrnieks noteiktā laikā nav no-
maksājis uz viņa krītošo daļu par
izīrēto telpu apkurināšanu;

12) īrnieks, neskatoties uz izīrētāja at-
gādinājumu, nesper visus no viņa
atkarīgos soļus pret apakšīrnieku,
kurš pārkāpis 31. panta I., 2. un
3. punktus un 32. panta 3. punktu.

Piezīme. 1. Par šī panta 1.punktā
minēto atgādinājumu uzskatāms arī
izīrētāja paziņojums īrniekam ierak-
stītā k rtē, kura adresēta uz namu,
kurā atrodas īrnieka dzīvoklis vai
istaba ; ja īrnieks apgalvo, ka minētā
kartē nav bijis atgādinājums, tad to
viņš var pierādīt tikai stādot priekšā
minēto karti. Atgādinājums, adresēts
uz īrnieka dzīvokļa vai istabas adresi

tanī namā, kurā atrodas īrniekam
izīrētās telpas, uzskatāms par izda-
rītu ari tai gadījumā, kad īrnieks
faktiski šai dzīvoklī neatrodas vai
arī k-id minētais atgādinājums netiktu
īrnieka dzīvoklī vai istabā ņemts
pretim.

Piezīme. 2. Šī panta 7. un 8.
punktā paredzētos gadījumos īrnieka
izlikšana nenotiek, ja izīrētāj m vai
pārvaldniekam, vai namiķim namā,
kurā dzīvoklis pieprasīts, ir jau bijis
cits dzīvoklis, nekā pieprasītais, un
no minētām personām atstāts pirms
izlikšanas pieprasīšanas. Izbeidzo-
ties līgumam par nama pārvaldīšanu
vai apkalpošanu, reizē ar to izbei-
dzas arī dzīvokļa īres līgums. Iestā-
joties jaunam pārvaldniekam vai
nama apkalpotājam, viņiem ierādā-
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mas tas pašas telpas, kuras ieņēma
agrākais pārvaldnieks vai apkalpotāji.

33. īrniekam ir tiesība prasīt līguma
atcelšanu ar apakšīrnieku un pēdējā iz-
likšanu aiz 31. un 32. pantā minētiem
iemesliem.

34. Prasība par īrnieka izlikšanu īres
naudas nesamaksāšanas dēļ atkrīt, ja
īrnieks pierāda, ka viņš līdz 32. panta
1. un 2. punktos minētai iesūdzības die-

nai šai likumā paredzēto pienācīgo īres
maksu izīrētājam piedāvājis, vai to iemak-
sājis īres valdes depozitā, vai arī strīdus
gadījumā par īres apmēru, griezies pie
īres valdes ar lūgumu noteikt pienācīgās
īres maksas apmērus.

Ja īrnieks pierāda, ka viņš nav ter-
miņā samaksājis īres maksu no viņa ne-
atkarīgu nepārvaramu apstākļu dēļ, tad
īres valde var noteikt laiku, līdz kuram
īres maksa īrniekam jānomaksā, un ap-
turēt izlikšanu līdz tam laikam.

35. Ja īrniekam jāatstāj telpas 32.panta
4. punktā paredzētā gadījumā, tad viņam
ir tiesība tās atkal ieņemt pēc remonta
izdarīšanas, šo savu vēlēšanos paziņojot
īres valdei, telpas atstājot. Tādā gadī-
jumā namsaimnieks nevar remontētās
telpas izīrēt citam vai ieņemt pats, bez
īres valdes piekrišanas.

36. Ja nolemts īrnieku izlikt 32. panta
4., 7. un 8. punktā paredzētos gadījumos,
īres valde uz īrnieka pieprasījumu uz-
rāda viņam jaunas telpas. Ja īres valde
telpas nevar uzrādīt, tad īrnieka izlik-
šana notiek mēneša laikā pēc īres valdes
lēmuma.

IV. nodaļa,

īres maksa.
37. īres maksa par izīrējamām telpām,

ar vai bez piederumiem un ērtībām,
neierēķinot centrālās apkurināšanas iz-
devumus, nosakāma pēc tās īres maksas,
kāda pastāvēja 1914. gadā līdz 1. augu-
stam, un nedrīkst pārsniegt par katru
minētā laikā maksāto zelta rubli:
1) 80 santimus par telpām, kuras uz-
skaitītas šī likuma 1. pantā a un b
punktos; 2) 160 santimus par telpām,
kuras uzskaitītas šī likuma 1. panta
c punktā.

Piezīme. 1. Sīko amatnieku darb-
nīcas, kā arī brivo profesiju darba
telpas, kuras ierīkotas viņu dzīvoklī,
padotas īres maksas ziņā šī panta
1. punkta noteikumiem.

Piezīme. 2. Uz īrnieku piepra-
sījumu izīrētājam jāuzdod pirmskara
īres maksa, pastiprinot pēdējo ar
tā laika īres kvītēm, vai pilsētas un
miestu valdes attiecīgiem datiem,
jeb citiem pārliecinošiem pierādī-
jumiem. Ja šādu pierādījumu izīrē-
tājam nav, tad uz īrnieka piepra-
sījumu īres maksu nosaka īres valde.

38. Ja nams atrodas nolaistā stā-
voklī, vai tam trūkst tās ērtības un
priekšrocības, kuras bijušas pirms kara,
tad īres maksu var attiecīgi pazemināt.
Ja turpretim nams uzlabots ar labierī-
cībām un ērtībām, kādu pirms kara
nebija, īres maksu attiecīgi var paaug-
stināt līdz vienam latam par pirmskara
zelta rubli.

Piezīme. Kur pirmskara īres
maksā ietilpusi arī maksa par cen-
trālo apkurināšanu, tur no kopējās
īres maksas jāatvelk par centrālo
apkurināšanu ne mazāk par 12°/o,
lai dabūtu pirmskara telpu īri.

39. Izīrējamām telpām jābūt apdzī-
vošanai resp. lietošanai derīgā stāvoklī.
Ja namsaimnieks atteicas telpu nepie-
ciešamo remontu izdarīt, tad īres valde,
uz īrnieka pieprasījumu, konstatē re-
monta nepieciešamību, kā ari tā apmēru
un atļauj irniekam pašam izdarīt nepie-
ciešamo remontu uz namsaimnieka
rēķina, atvelkot remonta izdevumus no
turpmākās īres maksas. Atvilkums nevar
pārsniegt pusi no turpmāko mēnešu
īres maksas.

40. Tālāk izīrējot istabu bez mē-
belēm, dzīvokļa īrnieks var ņemt līdz
25°.o virs tās īres, kuru viņš pats, sa-
skaņā ar šī likuma noteikumiem, maksā
namsaimniekam par attiecīgu istabu. So
īri aprēķina, dalot īres maksu par visu
dzīvokli uz dzīvojamo istabu skaitu,
neierēķinot apkalpotāju istabu.

41. Par istabu ar nepieciešamām
mēbelēm, proti: galdu, gultu ar matraci,
kumodi vai skapi, 3 krēsliem, lampu,
mazgājamo galdu un logu aizkariem,
dzīvokļa īrnieks var ņemt no apakšīrnieka
līdz 50° o virs-tās īres, kuru viņš pats,
saskaņā ar šī likuma noteikumiem, maksā
namsaimniekam par attiecīgu istabu.

42. Par vairāk kā nepieciešamam

mēbelēm noteicama maksa uz brīvas
vienošanās pamata, pie kam istabas
īrnieks nav spiests maksāt par mēbelēm,
kuras viņš savā lietošanā neveļas pie-
ņemt. Uz vienošanās pamata pļeņemto
mēbeļu lietošanu tiklab izīretajs, _ kā
īrnieks var uzteikt divu nedēļu laika.

43. Par izīrē'ām gultas vietām īres
maksas kopzuma nevar pārsniegt 30/o
virs tās īres, kuru dzīvokļa īrnieks,
saskaņā ar šī likuma noteikumiem,
maksā namsaimniekam par attiecīgu
istabu. Ja gultas vietu izīrētājs pats
lieto līdz istabu, kurā viņš izīrē gultas
vietas, tad īres maksas kopzuma ieskai-
tāma arī uz viņu krītošā maksas daļa.

44. Izīrējot gultas vietu ar nepiecie-
šamām mēbelēm, proti: gultu, krēslu,
galdu, vietu skapī, izīrētājs var ņemt no
īrnieka līdz 30° o virs 43. pantā noteiktas
gultas vietas īres maksas.

45. Par elektriskās strāvas_ un gāzes
lietošanu apakšīrnieks mak«a dzīvokļa
īrniekam samērā ar strāvasun gāzes pa-
tēriņu, piemērojoties vietējai noteiktai
taksei.

V. nodaļa.
Centrālā apkurināšana.

46 Par centrālo apkurināšanu ņe-
mamā maksa nedrīkst pārsniegt faktiskos
apkurināšanas izdevumus un sadalāma
proporcionāli īrnieku un namsaimnieka,
kā arī nama pārvaldnieka ieņemto telpu
tilpumam.

Piezīme. Apakšīrnieks par īrētās
istabas vai gultas vietas apkurinā-
šanu maksā proporcionāli ieņemto
telpu tilpumam.

47. Centrālā apkurināšana jāizdara
namsaimniekam. Namsaimnieks līdz 1. jū-
lijam paziņo īrniekiem, uz kādiem no-
teikumiem viņš uzņemas apkurināšanu,
Ja īrnieki šiem namsaimnieka noteiku-
miem nepiekrīt, tad dzīvokļa īrnieku
vairākumam ir tiesība ņemt uz savu
zolidaru atbildību apkurināšanu, paziņojot
par to, kā ari par saviem apkurināšanas
noteikumiem, namsaimniekam un visiem
īrniekiem līdz_ 1. augustam. Ja līdz
1. augustam >tāds paziņojums namsaim-
niekam nav iesniegts vai panākta vieno-
šanas ar namsaimnieku, tad saimnieka
noteikumi uzskatāmi par pieņemtiem.

Piezīme. Apkurināšanas maksu
nevar bez īrnieka piekrišanas prasīt
vairāk, kā par vienu mēnesi uz
priekšu.

48. Ja īrnieku vairākums nolēmis
pārņemt nama centralapkurināšanu, tad
apkurināšanas vadībai izvēlama komiteja
no 3—5 locekļiem. Par apkurināšanas
komitejas izvēlēšanu un sastāvu jāpa-
ziņo īres valdei, namsaimniekam un
vietēja iecirkņa policijai.

Piezīme 1. Namsaimnieka pienā-
kums ir nodot apkurināšanas komi-
tejai pilnīgā kārtībā visu apkurinā-
šanas ietaisi, kurināmā materiāla
pieliekamās telpas, kā ari apkurinā-
tajā dzīvokli.

Piezīme 2. īres valdes spriedu-
miem par apkurināšanas ietaises un
tās piederumu nodošanu apkurinā-
šanas komitejai, jādod iepriekšēja
izpildīšana.

49. Namsaimniekam vai viņa viet-
niekam resp. apkurināšanas komitejai
kārtīgi jāved centralapkurināšanas iz-
devumu grāmata un uz pieprasījumu tā
jāuzrada katram īrniekam vai īres valdei.

50. Telpu temperatūrai namos at
centrālo apkurināšanu jābūt apkurinā-
šanas periodā ne zemākai par 14°R dienā
un 12"R naktī.

Piezīme. Apkurināšanas perioda
sakums un _ beigas noliekami- pēc
īrnieku vairākuma vēlēšanās.

51. Ja kāds no nama īrniekiem ne-
padodas īrnieku vairākuma lēmumiem
par centralapkurināšanas maksu, tad uz
apkurināšanas komitejas pieprasījumu
īres valde lemj par viņa izlikšanu no
telpām.

Rīgā, 1924. gada 16. jūnijā.
Valsts Prezidents J. Čakste

Valdības rīkojumi un pavēles
Rīkojums.

Netiešo nodokļu departaments, saskaņā
ar finansu ministra .Valdības Vēstnesī"
Ņ° 62 1924. g. 15. martā publicēto rīko-
jumu par obligatorisko tukšo spirta un
degvīna monopola pudeļu atpakaļņem-

šanas atcelšanu, paziņo, ka reize ar so

tiek ari atcelti saistošo noteikumu £ 5»
un piezīme pie § 45, kādi pubhceti

.Valdības Vēstnesī" X» 90 1923. g.
26. aprilī.

Rīgā, 1924. g. 14. jūnija.

Netiešo nodokļu departamenta
direktors K. Kalniņš.

Apstiprinu
1924. g. 13 jūnija

Iekšlietu ministrs
p Juraševskis.

Rīkojums.
Visus medicīnā un veterinar-medicinā,

potēšanai, ārstēšanai un diagnozei lieto-
jamos serumus un vakcīnas drīkst izsniegt
no aptiekām speciāli ziniskam un sani-
tārām iestādēm uz rakstisku pieprasījumu,
bet privatpersonam _ resp. privātam orga-
nizācijām tikai uz ārstu receptēm.

Piezīme. Šis rīkojums neattiecas
uz aizsargu baku potēm.

Veselības departamenta direktors
J. K i v i t c k i s.

Veterinārās valdes
priekšnieks J. C ī r u 1 s.

Farmācijas valdes
priekšnieks K. Freibergs.

Kara tiesa

Mūža katorga slepkavām.
Š. g. 13. jūnijā kara tiesa iztiesāja uz

1923. g. 19. jūlija likuma par dažādu
noziedzīgu nodarījumu pastiprinātu ap-
karošanu nodotu lietu par Jāni Riek-
stiņu, 28 g. vecu, apvainotu Kriša
Ābola noslepkavošanā mantkārīgā no-
lūkā.

Lietas apstākļi īsumā sekošie : 1923. g.
oktokra mēnesī Riekstiņš saņēmis no
Rīgas koku tirgotāja Haspovska 15.000 rbļ.
lielu avansu malkas iepirkšanai, kādā
nolūkā nobraucis uz Kandavu un Sabili.
Tur viņš iepazinies ar pārtikas vielu uz-
pircēju (ari no Rīgas) Krišu Ābolu,
kuram Riekstiņš uzdevies par kādas
angļu koku tirgotavas kompanjonu. Kad
šo avansu Riekstiņš bija nodzīvojis, at-
braucis Rīgā un dabūjis vēl 7000 rbļ.,
pēc kam atgriezies uz Sabili. Ceļā viņš
iztērējis ari šo naudu, kādēļ nodomājis
braukt uz Pūres pagastu pie savas krust-
mātes. Tukumā nopircis biļeti līdz
Zvares piestātnei. Vilcienā nejauši sa-
stapies ar Ābolu, kurš braucis no Rīgas
atkal uz Kandavu iepirkt _ kartupeļus.

Ceļā Riekstiņš pierunājis Ābolu izkāpt
Zvares piestātnē, jo pēdējās apkārtnē
varot labi iepirkt kartupeļus. Ābols to
ari izdarījis.

Ceļā no Zvares piestātnes, Talsu virzienā,
bijis jāiet caur mežu. Še Riekstiņš, bū-

dams pārliecināts, ka Ābolam ir nauda ,
nodomājis Ābolu nogalināt un aplaupīt ,
ko ari izdarījis, to nogalinādams ar di-
viem „Mauzera" revolvera šāvieniem
galvā un izņemdams no viņa kabatas
piezīmju grāmatiņu ar dokumentiem ,
10000 rbļ. naudas un _ kabatas pulksteni ,
bet pašu līki ar pārejam mantām paslē-
pis mežā zem eglītēm un žagariem; tad
— atnācis uz Tukumu kājām, no turie-
nes ar vilcienu nobraucis Rīga, kur sa-
maksājis Livadijas viesnīcā rēķinu, bet
pēc dažām dienam nobraucis uz Daugav-
pili, kur pārdevis .Mauzera" revolveri.

Uz ievākto ziņu pamata Riekstiņš are-.
stēts Pūres pagastā, kur viņš bija izda-
rījis zādzību. Pie nopratināšanas krimi-
nālpolicijā, pie izmeklēšanas [tiesneša un
kara tiesā apvainotais Riekstiņš atzinās
par vainīgu Ābola noslepkavošanā pagā-
jušā gada 31. oktobrī mantkārīgā no-
lūkā. Tiesā Riekstiņš noziegumu no-
žēloja un lūdza sodu mīkstināt.

Tiesa nosprieda: pēc uzlikta soda
mīkstināšanas, Jāni Kriša d. Riek-
stiņu sodīt, pēc sodu kopības ar sodu,
kas uzlikts ar Kandavas iecirkņa mier-
tiesneša š. g. 18. janvāra spriedumu
(4 mēneši cietuma soda — par zādzību)
— ar nodošanu pie spaidu darbiem uz
visu mūžu, ar likumā šim sodam pare-
dzētām sekām un skaitot minēto mier-
tiesneša spriedumu par dzēstu. — ŠĪ—

Latvijas tautas bankas
instruktoru nodaļas darbības

pārskats
par laiku no 1923. g. 1. jūlija
līdz 1924. gada 31. martam.

Instruktoru nodaļa normāli sāka dar-
boties 1923. gada 1. oktobrī, kad darbi-
nieku skaits pieauga līdz 3. Līdz tam
instruēšanasdarbus veica bankas personāls.

Sākumā instruktoru darbība noritēja
vairāk centrā, jo vajadzēja izstrādāt un
izdot kreditkooperativu darbvedības un
grāmatvedības veidlapas, bez kurām pa-
reiza darbvedības un grāmatvedības no-
stādīšana kreditkooperativos nebija iespē-
jama. Tāpat instruktoru nodaļa bija
aizņemta ar dažādu aizrādījumu došanu
darbvedības noorganizēšanas un kredit-
kooperativu darbības atjaunošanas jautā-
jumos. Plašākos apmēros instruēšanu uz
vietām izveda šinī gadā, sarīkojot kredit-
kooperativu darbinieku kursus-apspriedes,
izdarot darbvedības-grāmatvedības revi-
zijas, ievedot grāmatas pēc jauniem
paraugiem, piepalīdzot noorganizēties
jaundibinātām krāj-aizdevu sabiedrībām
un t. t.

Pilnīgu ainu par pārskata laikā veikto
darbu sniedz talak pievestais:

A. Sniegta instruktoriska palīdzība.
Uio>

^ 2 Kādos jautājumos sniegta iustruktoriska Organizāciju skaits

S'Pal!dziba Wtf JS. Kopā
1. Aizrādījumi statūtu reģistrēšanās un pārreģistrēšanas

jautājumos 59 ^g2. Kreditkooperativu dibināšanas uu darbības 'uzsākšanas
jautājumos . . . 53 r,

3. Kreditēšanās jautājumos '
13 134. Grāmatvedības un darbvedības jautājumos.' . . .201 27 2285. Organizācijas jautājumos i40 13 1536. Ar instruktoru nodaļas vidutājibu reģistrēti statūti . . 26 — 267. Uzstadītasbilances un noslēgtas grāmatas. . '
13 _ 138. Noorganizēta grāmatvedība, noslēgtas grāmatas un '

sa-stādīti gada pārskati — 39 3Q9. Izdarītas revīzijas 7 710. NoturēU priekšlasījumi . ' .
' .' ." .' .' .' ' ... '. — 4 411. Piedalījās ar ziņojumiem kreditkooperativu dibināšanas

un gadskārtējas sapulcēs — q q
12. Kreditkooperativu valžu un padomju sēdēs — 3 313. Citu kooperatīva veida organizāciju pilnās sapulcēs . . _ 3 314. Izsūtīti apkārtraksti un aizrādījumi dažādos organizato-

riskos jautājumos ggg g55
Kopā 1360 102 1462

B. Izstrādāti:

1. Aizrādījumi par kreditkooperativu
pārreģistrēšanu.

2 Paraugu noteikumi par labības
lombardešanu.

3. Aizrādījumi par kooperativo orga-nizāciju noteikumiem un iesniedzamām
ziņām.

4 Aizrādījumi par krāj-aizdevu sa-biedrību darbiem gada beigās.

J^i
darbvedI,™ grāmatvedības

ormulariem _ galīgā veidā izstrādāti :1) biedru grāmata ; 2) aizdevumu gra-ma a pre ķīlām; 3) aizdevumu la-mata pret galviniekiem; 4) noguldījumuuz noteiktu laiku grāmata / sfnogS

jumu uz nenoteiktu laiku grāmata;
6) tekošu izdevumu grāmata; 7) pārejošo
sumu grāmata; 8) kapitālu rēķinu grā-
mata; 9) vekseļu grāmata; 10) inventāra
grāmata; 11) aizņēmumu grāmata;
12) mēnešu bilances; 13) noslēguma
bilances publicēšanai .Ekonomistā";
14) ķilu _ raksti labības ieķīlāšanai un
15) aprēķinu (orderu) grāmatiņas.

C. Sarīkoti kursi-apspriedes
12. vietās.

Rīgā, Daugavpilī, Liepājā, Jelgavā,
Valmierā, Rēzeknē, Vec-Gulbenē, Valkā,
Jekabmiestā, Jaunjelgavā, Ventspilī un
Talsos. Kursos - apspriedēs piedalījās
174 pārstāvji no 119 organizācijām.



p. pasniegta kreditkoope-

rācijas g-f ā m a tv e d ī b a.

Instruktoru nodaļas darbinieki pa-
sniedza kreditkooperacijas grāmatvedību
Latgales lausaimniecības biedrību rajonā
savienības sarīkotos kooperācijas kursos
un centrālās savienības .Konzums"
grāmatvežu kursos. Pirmos piedalījās
27 kursanti un otros — 43; pirmos —
grāmatvedība pasniegta 15 stundas un
otros — 352 stundas.

E. Izdotas grāmatas un
veidlapas.

Grāmatas:

1. Virsgrāmatas 301

2. Kapitālu rēķinu grāmatas . . 202;
i3. Biedru grāmatas 301
4. Pārejošo sumu grāmatas . . 289
5. Inventāra grāmatas .... 303
6. Aizdevumu pret ķīlām grā-

matas 299
7. Aizdevumu pret galviniekiem

grāmatas. ....... 301
8. Vekseļu grāmatas .... 339
9. Noguldījumu uz nenoteiktu

laiku grāmatas 267
10. Noguldījumu uz noteiktu laiku

grāmatas ....... 196
11. Tekošu izdevumu grāmatas . 380
12. Aizņēmumu grāmatas . . . 300
13. Vekseļu termiņu grāmatas . 100
14. Biedru grāmatiņas .... 30269

35. Krājgrāmatiņas 10095
16. Aprēķinu grāmatiņas . . . 6000

Veidlapas:
1. Gada pārskatus 5000
2. Mēneša bilances 5000
3. Bilances publicēšanai .Ekono-

mistā" 2000
4. Ķīlu rakstus . . . . . . 3000
5. Biedru pieteikšanas rakstus . 25000
6. Kredita pieprasījumus . . . 25000
7. Aizrādījumus kreditkooperativu

statūtu pārreģistrēšanas lietā . ' 300
i 8. Krāj-aizdevu sabiedrību sta-

tūtus 8000

F. Pārskata laikā apgādātas
''jar grāmatām 287 organizācijas.

287 organizācijām pārdotas un iz-
sniegtas par pazeminātu cenu grāmatas,

?statūti un veidlapas vērtībā par
|Ls 16.236.64.

G. Piedalījās ar referātiem.
Instruktoru nodaļas darbinieki pieda-

lījās ar referātiem I. Patērētāju biedrībā
un II. Savstarpējo ugunsapdrošināšanas
biedrību kongresos un līdzdarbojās ko-
operācijas žurnālā .Kopdarbība".

H. Naudas izdevumi.

t Pārskata laikā grāmatu izdošanai un
nstruktoru nodaļas vajadzībām izdots

Ks 30.407.56.

Iekšzeme.
Centrāla izglītības savienība

nodomājusi sarīkot pa vasaras brīvlaiku
koncertus un koncertus-lekcijas, kupDs
piedalītos pazīstamais vijolnieks Jūlijs
Sproģis, pianists V. Ružickis, vairāki
operas dziedoņi un citi spēki. Centrālās
izglītības savienība vedusi sarunas ar
minētiem māksliniekiem un tie apsolī-
jušies būt piepalīdzīgi Centrālai izglī-
tības savienībai dot iespēju rīkot kon-
certus provincē ar samērā.vieglā-
kiem noteikumiem. Lauku biedrī-
bas var griezties pie Centrālās izglītības
savienības biroja Rīgā, Tērbatas ielā
Ne 1/3, dz. 21, telei. 54-10 un atzīmēt,
kuras dienās nodomāts sarīkot koncertus,
lai birojs, kurš uzņemas starpniecību
šinī lieta, jo drīzāk paspētu nokārtot
koncertu gaitu. C. 1. S. birojs.

Rīga
Valsts Prezidents J. Čakste

svētdienas rītā aizbrauca uz Madonu,
kur vakar notika vietējā aizsargu pulka
karoga svētki. Šorīt Prezidents atgriezās
atpakaļ galvas pilsētā.

Lāčplēša kara ordeņa pasnieg-
šana ārzemju virsniekiem.

Šodien, pulksten 1 dienā, Valsts Pre-
zļdents, kā Lāčplēša ordeņa domes priekš-
8ēdetajs , _ visu ordeņa domes locekļu
klātbūtne, pils priekšā pie parādes pa-
sniedza svinīgā kārtā Lāčplēša ordeni:
Francijas militaratašejam pulkvedim-leit-
nantam Carlam Aršanām, rezerves
komandantam, docentam E t j e n a m

Marselam Segrestamun Čecho-
slovaķijas konsulam Latvijā, rezerves
majoram Josefam Košekam.

Angļu eskadras viesošanās.
Angļu eskadra, sastāvoša no kreise-

riem .Curacoa" un „Conquest" un 5 zem-
ūdens laivām, piektdien iebrauca Rīgas
ostā, apmainīdama salūta šāvienus ar
mūsu krasta baterijām. Sestdien, pulk-
sten 12, eskadras komandiers admirālis
G i 1 b e r t s līdz ar kuģu komandieriem
bija vizitēs pie Valsts Prezidenta. Šo
dien, pulksten 102, Valsts Prezidents
atbildēja uz viziti, apmeklēdams admi-
rāļa kuģi, kur to saņēma ar Latvijas
valsts himnas nospēlēšanu un pavadīja
salūta šāvieniem.

Māksla

Dziesmu un vingrojamos svētkus sa-
rīkoja vakar Rīgas apriņķa pamatskolas
Saules dārzā, pie Ķīšezera. Svētki nori-
tēja ļoti patīkami, tikai ar mazu traucē-
jumu uznākušā lietus dēļ. Pie svētkiem
ņēma dalību vairāk kā 70 pamatskolas.
Svētku programa sastāvēja no dziesmām
un vingrojamiem gabaliem. Visu skolu
bērni dziedāja kopā bagātu krājumu
dziesmu, pie kam katru dziesmu vadīja
savs virsdiriģents izraudzīti skolotāji.
Protams, pa lielākai daļai tapa skandi-
nātas tautas dziesmas. Viņu izpildīšana
izdevās necerēti labi. Lielais bērnu koris
dziedāja skaidrām, drošām balsīm ar labu
izrunu un izjūtu. Dažas dziesmas izpil-
dījums tuvinājās jau mākslas līmenim,
kas sniedza klausītājiem baudu. Prieks,
ka mūsu pamatskolās jau sasniedz šādas
sekmes dziedāšanā. Uz šāda pamata
likta mūsu dziedāšanas mācība un attī-

stība visā tautā droši vien varēs sasniegt

visai augstu stāvokli. Senāk, kad mūsu
skolās bij jākaujas jau no pašas
pirmās stundas ar svešu vokabuļu
kalšanu, protams, tādas sekmes nebija
sasniedzamas mākslās, kā dziedāšanā
u. c. Ari vingrojumi atstāja pie skatītā-
jiem labu iespaidu. Interesanti un pa-
tīkami bija redzēt ari to, ka visi bērni,
kas pie vingrojumiem ņēma dalību, bija
vienādi ģērbušies, avētki jauki nobeidzās
ar skolotāju un citu ciemiņu viesīgu
satiksmi pie tējas galda

Tirdzniecība un rūpniecība

Rīgas ostā ienākuši kuģi.
3. jūnijā.

Aleksanders, latviešu burenieks, 107 reģ. ton,
brutto, no Liepajis ar stutkokiem.

Brālis latviešu burenieks, 127 reģ. ton brutto, ne
Upesg.īvas ar stutkokiem.

Jānis, latviešu burenieks 147 reģ. ton. brutto, no
Beķerciemai f.r maku.

El2a, latviešu burenieks, 72 reģ ton. brutto, no
Melnsiles ar stutkokiem.

Kaija, latviešu tvaikonis, 244 reģ ton. brutto, no
Ainažiem ar fabalu precēm.

Curacoa, angļu kara kuģis.
Conquest, angļu kara kuģis.
K. 6, angļu zemūdens la va.
K. 2, angļu zemūdens laiva.
M. 3, angļu zemūdens laiva.
K. 2?, angļu zemūdens laiva.
K. 12 angļu zemūdens laiva.
Glen Head, angļu tvaikonis, ' 6 0 reģ. ton. brutto,

no Tallinas ar daļu kravām.
Frithjof, vācu tvaikonis, 1606 reģ. ton. brutto, no

Karalaučiem ar balastu.
14. jūnijā.

Post Havnasch, latviešu jūras prāmis, 65 reģ. ton.
brutto, no Ainažiem ar blankām.

Uga, latviešu tvaikonis. 229_reģ. ton. brutto, no
Ventspils ar gabalu precēm.

No Rīgas ostas izgājusi kuģi.
12. jūnijā.

Nikolajs, latviešu burenieks, 63 reģ. ton. brut o,
uz Svejciemu tukšā.

Krams, latviešu jūras prāmis, 71 reģ. ton. brutto,
uz Salacgrīvu tukšā.

Mathias, vācu tvaikonis, 632 reģ. ton. brutto, uz
Dancigu tukšā.

Bengore Head. angļu tvaikonis, 2609 reģ. ton.
brutto, uz Belfastu ar gabalu precēm.

14 jūnijā.

Olga, latviešu burenieks, !4 reģ. ton. brutto, uz
Svejciemu tukšā.

Baltija, latviešu motorburenieks, 79 reģ. ton. brutto,
uz Melnsilu tukšā.

Karneels, latviešu burenieks, 147 reģ. ton. brutto,
uz Ģipku tukšā.

Neubad. latviešu tvaikonis, 94 reģ. ton. brutto,
uz Ainažiem ar gabalu precēm.

Liepājas osta ienākuši kuģi.
1), jūnijā.

Thor, vācu tvaikonis, 271 reģ. ton. brutto, ne
Klaipēdas ar dažādām precēm.

Hague angļu tvaikonis, 974 reģ ton brutto, no
Methilas ar akmeņu oglēm.

12. jūnijā.
V. K. P. J, latviešu prāmis, 307 reģ. ton. brutto,

no Pāvilostas tukšā.

Douro, dāņu tvaikonis, 806 reģ. ton. brutto, no
Kopenhāgenas ar dažādām precēm

Svanholm, dāņi tvaikonis, 1320 reģ. ton. brutto,
no Kl'ip oas ar dažādām precēm.

Baltriger, angļu tvaikonis, 1143 reģ. ton. brutto,
no Klaipēdas ar dažādām precēm.

No Liepājas ostas izgājuši kuģi'
11. jūnijā.

L. O. N° 22, latviešu prāmis, 372 reģ. ton. brutto,
uz Pāvilostu ar akmeņu bluķiem

V. K- P. ', latviešu prāmis, 307 reģ. ton. brutto,
uz Pāvilostu ar akmeņu bluķiem.

Ulf, dāņu tvaikonis, 13l2 reģ. ton. brutto, uz
Londonu ar dažādām precēm.

Marta, vācu tvaikonis, 5 4 reģ. ton. brutto, uz
Rapso tukšā.

12. jūnijā
Varonis, latviešu ve'konis, 250 reģ. ton. brutto, uz

Pāvilostu.
V. K P. li latviešu prāmis, 307 reģ. ton. brutto,

uz Pāvilostu ar akmeņu bluķiem
Tor, vācu tvaikonis, 271 reģ. ton brutto, uz

Dancigu ar dažā ām precēm.
Uga, latviešu tvaikonis, 21» reģ. ton. brutto, uz

Ventspili ar dažādām precēm,
Claus. vācu tvaikonis 302 reģ. ton brutto, uz

Svinemindi ar balastu.

Ventspils ostā ienākuši kuģi.
7. jūnijā.

Peinigel, latviešu tvaikoni?, ' 68,84 reģ. ton. brutto,
no Liepājas ar gabalu precēm.

9. jūnijā.
Ounhild, dāņu tvaikonis. 1142, 8 reģ. ton. brutto,

no Stetines ar balastu.
Sundsborg, zviedru tvaikon's, 1337,55 reģ. ton.

brutto, no Nijkopingas ar balastu.
12. jūnijā.

Pernigel, latviešu tvaikonis, 163,84 reģ. ton brutto,
no Rīgas ar gabalu precēm.

No Ventspils ostas izgājuši kuģi.
7. jūnijā.

Pernige', latviešu tvaikonis, 168,84 reģ. ton brutto,
uz Rīgu ar gabalu precēm.

Ostanovik, zviedru tvaikonis ,213 reģ ton. brutto,
uz Ronni ar eļļas raušiem.

Noas, latviešu burenieks, 290 reģ. ton. brutto, uz
Rīgu ar laktes malku.

Ilze, vācu tvaikonis, 340,16 reģ. ton. brutto uz
Kopenhāgenu ar eļļas raušiem.

8. jūnijā.
Ans latviešu burenieks 140,27 reģ. ton. brutto,

uz Liepāju ar laktas malku.
Fridrichs. latviešu burenieks, *8,74 reģ ton brutto,

uz Liepāju ar laktes malku.
12. jūnijā.

Pernigel, latviešu tvaikonis, 168,84 reģ. ton. brutto,
uz Liepāju ar gabalu precēm.

Telegramas
(Latvijas telegrāfa aģentūras ārzemju telegramas.]

R ēvelē, 14. jūnijā. (Eta.) Igauni-
jas valsts vecākais šodien svinīgi atklāja
Rēveles izstādi.

Berlinē, 14. jūnijā. Dumerga ievē-
lēšana par Francijas republikas prezidentu
Berlines laikraksti vērtē kā „kreisā bloka"
neveiksmi, kas tomēr nedraudot radikāli
grozīt politisko stāvokli, kāds radies pēc
franču jaunā parlamenta vēlēšanām.

^ Vorvvārts" raksta, ka Herio tomēr ve-
dīšot citādu politiku, nekā Puankarē,
un nopietni gribēšot saprasties ar
Vāciju. „Berliner Tageblatt" uzsver,
ka ar Dumergu tomēr Elisejā ienā-
kot ta „otrā Francija", uz kuru
Eiropa liekot savas cerības. Konser-
vatīvie laikraksti neatkāpjas no sava
pesimisma. „Lokalanzeiger" raksta, ka
franču politikas mērķis vienmēr esot
bijis un ari turpmāk būšot panākt t. s.
Reinas robežu. ,^KM

Londona, 15. jūnija. (Radio.)
Glazgovā policija šodien ielenca kāda
restorāna namu, par kuru bija zināms,
ka to bieži apmeklē iru republikāņi.
Izdarot kratīšanu, atrada lielu daudzumu
sprāgstošu vielu, to starpā 160 samsonita
bumbas. Apcietinātas 5 personas.

Parīzē, 14. jūnijā. (Reiters.) Herio
sastādījis Francijas jauno
ministru kabinetu un šovakar
iesniedzis ministru sarakstu republi-
kas prezidentam Dumergam. Herio
personīgi uzņēmies premjera un
ārlietu ministra amatu. Par kara
ministri iecelts ģenerālis Nollē,
sabiedroto militārās kontrolkomisijas
priekšnieks, par finansu ministri —
Klemantels, flotes ministri —
D i m e n i 1 s , iekšlietu ministri —
Kamills Šo t ā n s.

Franču politiskās aprindas pareģo jau-
najai valdībai diezgan īsu un ļoti vētrainu
mūžu. Tautas vietnieku namā valdības
partijām nav vairākuma: opozīcijai —
labajam spārnam, komunistiem un
sicialistiem pieder — 300 Hdz 320
vietas. Herio kabinetam bus jākrīt
tiklīdz sociālisti tam atraus savu
pabalstu. Senāts, balsojot on bloc
pret Herio uzstādīto kandidātu
prezidenta amatam, pierādījis, ka ari tur
jaunā valdība nevar but droša. Turklāt

WBB^M— " ».— ^^'-*''^iW— r

senāta radikālais vairākums ir mazāk
kreiss nekā tautas vietnieku namā, un
nevēlēsies būt atkarīgs no sociālistiem.

Literatūra

Izglītības Ministrijas _ Mēneš-
raksta 1924. g. 6. burtnica. Izdevēja: Izglītības
ministrija. Redaktors Teodors Zeiierts. Satura
A. Gobfs — Fridricha Malberga dzīve;_ J Kton-
līni — Kara sekas mūsu obligatoriskajas skolas;
J. Seska — Igaunijas skolu pārskats; K- Kārkiiņa
— Rūdolfa Blaumaņa noveles (beigas); P. Abula
— Kur atradās Beverina? (beigas) u c.

Lēli pjlniāia.
Meitenes muita
sask. ar malt lik. 1140. p kārtība izslu-
dina, ka cmts'atot fcoatiebandas li tu
1924. g. zem Ns 172

nolemts:
sodU par kontrabandu ad-ein 'sifMiva
kārta L etuvas pilsoni Zuzannu Fr ča m.
D i j o k a i t [s, 29 gadus veca, ar dzīves
vietu Lietuvā Skaistgiru pag. Mudraiču
sādžā ai astoņi simti septiņ te»mit de-
viņiem latiem un 9D snt. (Ls 879,90)
liflu naudai sodu, at aizturēto mantu
un pārvietošanas līdzekļu 1onf iscēlana.

Uz muitas lik. 1141. p r amata šis
lēmumi stājas spēkā 3 nedēļu laika,
skaitot no iespiešanas dienai .Valdībis
Vēstnesi".

Pārsūdzība, nomaksāta ai 8) s'n' .imu
tīfcogncdolija, iesniedzama augšminētā
laikā caur Melenes muita uz maitas
departamenta vardu. f

Muitas priekšniek* J Zig Ievies.
5154 Darbved i" O. ' « n| nslr i«

R edaktors: M. Ārons.

šim numuram 6 lappuses.

Daugavpils apriņķa priekšnieka palīgs
2. iec. izšūdina psr nefle īgiem zen āk
minētos dokumentus, ku;i no viņu īpaš-
riekiem pieteikti par nozaudētiem: 1) Lat-
vijas pasi zem Nj 879, izdotu no Dau-
gavpls apr. priekšnieka palīga 2. iec.
26. jūnija 1923. g. uz Martss-Emilijas
Peiera m. Sietniek vārdu; 2) Latvijas
pa>i zem Jsfc 6579, izdotu no Preiļu pag.
vfldes 2 augustā 1922 g. uz Staņislava
Jārepa d. Veiguļa vārdu un 3) apliecību
zem J* 20/2405, izdotu no Daugavpils
apr. priekšnieka-p lī a 2. iec 16 mv tā
1923. g. uz Amālijas Jāņa m. Orāvīt
vardu. 3867

Izabojums.
Mālupes ragasta vild's sludinājumā

,. aldības Vēstneša" š g 105 numurā
pir dižšdu dokumentu nozaudēšanu no
varfkam personām ieviesusies tļūda:
Sludinājumā izlai'ts galvenais teikums,
ka r okumenti _ liek īz.-ludināti par ne-
derīgiem, kadeļ viņam, sludinājumam,
jāskan : «Mālupes pagsstt valde, Valkas
apiiņķī, izsludina par nederīgiem se-
košos par nozaudētiem ļ ieteiktos do-
kumentu " u t t. 5142

Bruknas pag. vrlde izsludina par ne-
derīgu kāja klausības apliecību uz Jāņa
Liepiņa vārdu, izdotu no 3. Jelgavas k.
p. komandiera 12. janvārī 1920. g. zem
Nr. 133. 4033

Strei.ču miesta vaide izsludina parne-
deruu nozaudētu Latvijas Iekšzemes
pa i, izdotu no Rigas prefektūras 7. sep-
tembrī 1920. e. zem Nr. 1-4543 uz
Aleksandras Nikolaja m. Knostenberg
vārdu. 4026

Valtenberģu pagasta valde, Valmieras
apr, izsludina par nozaudētiem un
tamdēļ nederīgiem, sekošus dokumentus:
1) Latvijas iekšzemes pasi, izdftu no
Šīs veldes 4. maijā 1S20. g. ar Nr. 834
uz Jāņa Jāņa d. Bīriņa vtrdu un 2)
zirga pasi, izd no šīs valdes 11. maijā
1920. g ar Nr. 201 uz Jāņa Jāna d.
Bērziņa vardu. 4034

Meklēju savu viru Jāni Miķeli d.
Ceļdomu kutš 1915. g. dienēja Kosen-
ck3h OnojmeHCKajt 6pHra.ua, 1. apy>KnHa,
IV. pora. Kas kaut ko per viņu zinātu,
lūdzu paziņot Anmi Ceļdcma, Boju
krogā c. Aizputē. 5173
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Kursi.
Rīgas biržā, 1924. gada 16. jūnijā.

100 Latvijas rbļ 2,—
1 Amerikas dolārs 5,16 — 5,21
1 Angtijas mārciņa 22,28 — 22,50
100 Francijas franku .... 27,20 — 28,05
100 Beļģijas franku .".... 23,55 — 24 25
100 Šveices franku 90,75 —92, 15
100 Itālijas liru 22,25 — 22,90
100 Zviedrijas kronu ... 136,65 — 138.70
100 Norvēģijas kronu . . . . 69,05 — 71,1.b
100 Dānijas kronu .... 86,25 — 88,85
100 Čechoslovaķijas kronu . . 14,95 — 15,55
100 Holandes guldeņu 192,05 — 194,95
1000 miljardu Vācijas marku 1, 1,40
100 Somijas marku .... 12,75 — 13,25
100 Igaunijas marku .... 1,28—1,35
100 Polijas zlotu 98, 102,—
100 Lietuvas litu . . 50, 52,—
10 Krievijas zelta rubļu . 26,50
Krievijas sudrabaļJļļ. naudā J;™}par 1 rbļ.
SSSR červoņecs 26,10 — 26 90
5°/o neatkarības aizņēmums 2, 2,10
6° o Zemes banku ķīlu zīmes 98, 100

Rīgas biržas komitejas kotacijas komisijas
priekšsēdētājs A.Kactns.

Zvērināts biržas maklers M. O k m i a n s.
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[ Tiesu sludinājumi
Rīgas apgabalt. 3. krimmalnod.,
saskaņā ar savu 1924. g. 6. jūnija
lēmumu, atsauc savu š. g. 19. maija
.Valdibas Vēstnesī' Ka 113, iespiesto
sludinājumu par Haralda Eižena Johana
Leopolda dēla Norrenberga meklē-
šanu, jo minētais Norrenbergs atrasts
un apcietināts.

Rīgā, 11. jūnijā 1924. g. Ka 77311
Priekšsēdētāja biedrs D a u k ša.

5058 Sekretāra pal. E. B a u d e.

tlM: iiliMtlIS. OUlflttlrlltin
V. Požariskis paziņo, ka 25.jūnija
1924. g., pulksten 10 rīta, Rīga, Aspa-
zijas bulvāra Ns 8, pārdos Dāvida
Gliksmana kustamo mantu, sastāvošu
no grāmatām, un novērtētu par Ls 1000.

Izzināt sarakstu, novērtējumu, ka ari
apskatīt pārdodamo mantu, varēs pārdo-
šanas dienā uz vietas.
5170 ' Tiesu prist. V. Požariskis.

Rīgas apgt.4. iec. tiesas pristavs
V. Požariskis paziņo, ka 27. jūnijā
1924. g., pulksten 10 rīta, Rīgā, Parka
ielā te 8, dz, 5, pārdos firmas
,J. Leitman un D. Levitan' kustamo
mantu, sastāvošu no mēbelēm un cit.,
un novērtētu par Ls 1930.—.

Izzināt sarakstu, novērtējumu, ka ari
apskatīt pārdodamo mantu, varēs pārdo-
šanas dienā uz vietas.
5169 Tiesu prist. V. Požariskis.

«i» tnabalflnas 4 Iil tinas prlitafi
paziņo, ka 25. jūnijā 1924. g., pulksten
10 rītā, Rīgā, Aspazijas bulvāra Ka 8,
pārdos Dāvida Gliksmana kustamo
mantu, sastāvošu no grāmatām, un no-
vērtētu par Ls 1800,—. _

Izzināt sarakstu, novērtējumu, ka ari
apskatīt pārdodamo mantu, varēs pār-
došanas dienā uz vietas.
5167 Tiesas pristavs V. Požariskis.

I Valsts zemes bankas
'atklāta ķīlu zīmju izloze uz š.g. no-

ivembra termiņu notiks 27. jumja S. g-,
' pulkst. 12 dienā, bankas telpas, Valde-

māra ielā 1-b. Valsts zemes banka.
5158 .

Šodien īvnāk
Sieimas pi?ņemta's un Valsts Prezidenti

izsludinātais jaunais

LIKUMS *
par telpu īri,

ar Saeimas deputāta Nik. Kalniņa
ievadu un juridiskiem paskaidroju-
miem, ap^ . .Saule' izde.umā atse-
višķā brošūrā t.2 drukas laksnes).

i Maksā 15 rbl. un dabūjams vlscs
kioskos un veikalos. Vairuma: Vatera

;un Rapas un .Lētas" veikelcs un apg
i .Saule' — R<£ā, pasta kaste te 733
(fzsīta pa pa-,tu pret 30 sa&t. pastmar-
kās) Apg, tekošs rēķjnjjpastš te 3:4.

Rīgas kara apr. priekšnieks izsludina
par nederīgu nozaudēto kara klausības
apliec, zem Ka 517, izd. 22. martā 1920. g.,
no kara skolas priekšnieka uz Eduarda
Pētera d. Šenber g a vardu. 5041

Rīgas kāļa apr. priekšn. izsludina par
nederīgu nozaudēto kara klausības ap-
liecību zem Ka 1232, izd. 4. febr. 1921. g.
no Liepājas kara apr. priekšnieka uz
Nauma Machuma Iciga d. Stires
vārdu. 5163

Rīgas kāja apr. priekšn. izsludina par
nederigu nozaudēto karaklausības aplie-
cību zem Na 41143, izdotu 8. septembrī
1921. g. no Rīgas kara apr. priekšn. uz
Viļā Gotirida dēla Bērzlapa v. 5152

Rīgas prefektūra izsludina par neder.,
kā nozaudētu, gada uzturas apliecību
zem X Na 25795, uz Šloma Jankeļa dēla
Gelkina vārdu. „J>042

Latvijas dzelzsceļu policijas pārvalde
izsludina par nederīgu 12. jūnijā š. g.,
nozaudētu dienesta apliecību zem Ne 70,
izd. 17. janvārī s. g., uz Eduarda Šen-
ber g a vārdu. 5039

Latvijas dzelzsceļu pol. Rīgas nodaļa
paziņo, ka 11. jūnijā š.g., stacijā Rīgā
atrasta nauda. Pazaudētājs var
saņemt pie dzelzsceļu pol. Rīgas nod.
priekšn. stac. Rīga 1. 5i60

Valkts kara apriņķa priekšnieki iz-
lud'na psr nederīgu atvaļinājuma ap-

liecību zem te 12967, izdetu lb21. g
12 septembrī no Vaitti- as k»ji apriņķa
priekšnieka pils. Rukmanim, Augusta!»
Jē-aha d. 4103

Ventspils pilnētas policijis II. iecir ga
priekšnieics izsludina par nederīgu, kā
pieteiktu pai noiaudēto, Latvijas iekS>>
zemes pati zem te 9378, izdota no
Ventspils spriņķ* priekšnieka U22 . g.
30. janvārī uz Kāļa Jēņi d. Šakkna v.

4179 __
Lāzberģa pag. valde, Valkas apriņķi,

ar šo izsludina par nederīgu nozaudēto,
zirgu pasi, izdotu no Lāzberģa pag. iz-
pildu komitejas 21. novembrī 1920. g.
zem JMe 488, uz Augusta Nebēdnieka v.,
kura pase apzīmētais zirgs pirkšanas-
pārdošanas ceļa pārgājis ša pagasta
robežās dzīvojošā Aleksandra Sīmaņa d.
Vēzis īpašumā. 4027

Rīgas apgabaltiesas 3. clvllnod.
saskaņā ar civilprocesa likumu 1958. p.,
ar šo paziņo, ka 1. jūlijā 1924g. minētās
nodaļas atklātā tiesas sēdē nolasīs
1920._g. marta mēneša 5. dienā, Rīgā
mirušas atraitnes Solomonidas Trifona
meitas Parfenov, dzim. Petrov notarielo
testamentu.

Rīgā, 1924. g. 11. jūnijā.
Priekšsēd. v. A. B 1 um e n t a 1 s.

5067 Sekretārs A. Kalve.

Jelgavas apgabaltiesa,
pamatojoties uz civ. proc. lik. 1958. p.
paziņo, ka šīs tiesas sēdē š. g. 19. jun.
attaisīs un nolasīs 11. maijā 1924. gadā
mirušā Ernesta Jura d. Salenieka
testamentu.

Jelgavā, jūnijā 1924. g.
Priekšsēdētājs (paraksts).

5087 Sekretārs K. Pussars.

Rīgai apr. 111.kt miertiesnesis/
meklē š. g. 14. aprīlī uz sod. lik. 532. p.
3. pkt. p. notiesāto ar divām nedēļām
cietuma Kārli Jēkaba dēla Majoru,
28 g. v., piederīgu pie Rīgas apr., Lauber
Ozolu pag., senāk dzīvojis Rembatē.

_Atra_ šanas gadījumā ņemt to apcieti-
nājuma, ieskaitot _ Rīgas apr. 3. iec.
miertiesneša rīcība, paziņojot par to
miertiesnesim, Rīgā, Andreja Pumpura
iela N° 1.

Rīgā, 5. jūnijā 1924. g. M> 276
5057 Miertiesnesis (paraksts).

Rīgas apgabaltiesas 1. iecirkņa
tiesas pristavs

paziņo, ka 25. jūnijā 1924. g., pulksten
10_ no rīta, Rīga, Miesnieku ielā Ka 4,
pārdos Aleksandra Brigemana
kustamo mantu, sastāvošu no grāmatu
spiestuves mašinām, un novērtētu par
Ls 1420,—.

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

Rīgā, 12. jūnijā 1924. g.
5165 Tiesas pristavs Vi 1 da u s.

R gas apgabaltiesas 1 iecirkņa
tiesas pristavs

paziņo, ka 26. jūnijā 1924. g., pulksten
10 _ no rīta, Rīga, Skārņu ielā Ka 25.
pārdos sab. „Brāļi Zolotonos"
kustamo mantu, sastāvošu no riepu
dzelzs^ kapara vadiem un t. t. un no-
vērtētu par 239,700 rbļ

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

Rīgā 12. jūnijā 1924. g.
5164 Tiesas pristavs V i 1 d a u s.

lliti miMmi 1 ta. (Inai irititn
paziņo, ka 27. jūnija 1924. g., pulksten
10 no rīta, Rīga, Liela Kalēju ielā Ka 56,
uz otriem torgiem pārdos firmas
„A. Chait un E. Boruchovitc" kustamo
mantu, sastāvošu no sīk -precēm, un
novērtētu par 94,25'J rbļ.

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

Rīgā, 13. jūnijā 19 4. g.

5166 Tiesas pristavs Vildaus.

^igas soat.4.ier 'ie^as p-'stavs
V. Požariskis paziņo, ka 27. jūnijā
1924. g-, pulksten 1 ) rītā, Rīgā, Aspa-
zijas bulvāra N° 3, pārdos Hugo
Meijera kustamo mantu, sastāvošu no
gumijas caurules un mēbelēm, un no-
vērtētu par Ls 452,—.

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

5,68 Tiksit prist. V. Požariskis.

Bfsas apgabaltiesas 5. Iec. tiesas pristavs
E. Smeils paziņo, ka 17. jūnija 1924. g.,
pulksten 9 rītā, Rīga, Brīvības iela Ka 184
pārdos Ābrama Blumberga kustamo
mantu, sastāvošu no vienpadsmit lauka
smēdēm, un novērtētu par Ls 400.—.

Izzināt sarakstu, novērtējumu,_ ka ari
apskatīt pārdodamo mantu, vates pār-
došanas dienā uz vietas.

Rīgā, 6. jūnijā 1924. g.
5171 Tiesas pristavs E. Smeils.

( Citu iestāžu sludinājumi.
5. Cēsu kājnieku putos,

Rīga, Pernavas iela Ka 19, izpārdos
19. jūnijā 1924. g., pulksten 10 rītā,

valrfiksolīšanā j
(mutiskā), apmēram 540_ kgr.
viln s lupatu un apmēram
640 kgr. ādas lupatu (nolietots!

ietērps un apavi).
Pārdodamo priekšmetu apskatīšana

katru dienu, izņemot svētdienas, no
pulksten 9—15. 5172

Rīgas Jūrmalas polic. priekšnieks dara
zināmu, ka 27. jūnijā š.g., pl. 12 dienā,
Dubultos, Melužu prosp. Ka 101,

plrdos vairāksolīšanā
Rohelei R _a g o ļ s k a i piederošo šujamo
mašinu, deļ valsts nod. piedzīšanas.

Priekšnieks (paraksts).
5037 Darbvedis M. Ž ā g e r s.

Rīgas Jūrmalas polic. priekšnieks dara .
zināmu, ka 26. jūnijā š. g., pl. 2 dienā,
Ķemeros, Nikolaja iela Ka 5,
plrdos valraksolfSsnl

Jānim E 1k s n i ša m piederošu motora
tramvaju ar 4 cii. ,Fiat" motoru un pie-
aķejamo vāģi, deļ procentuālās peļņas
nodokļa piedzīšanas.

Priekšnieks (paraksts).
5038 Darbvedis M. Z ā g e r s.

Dolei pag. valde,
Rīgas apr., ar šo dara zināmu, ka Doles
muižas jauniedalīto

InualiiUti piešķiršana
notiks pagasta valdes sēde 20. jūnijā š. g.'
pulkst. 10 no rīta, vietējā pag. namā. i

Ieinteresētas personas var ierasties!
pagasta valdē un dot savus paskaidroj.
5047 Pagasta valde, i

c \\
Dažādi sludinājumi.

Va^tsRēzGtrnes krievu vidusskolai
v aj a dz īgs

zīmēšanas skolotājs.!
Pietejkties rakstiski uz skolas padomes

priekšsēdētaja vārda (Rēzeknē, Pasta
iela te 19), pieliekot dokumentus (no-
rakstus) par izglītību un pedagoģisko
praksi. 3
51^6 Skolas pārzinis (paraksts).

lw\ Mg Matbiie ton»
ri«i

ar šo paziņa, ka viņas pilsētas aģents
Fricis Mārtiņa dēls Ābels no 24. maija
š. g. pazudis un paņēmis līdz sekošas
kontrolmarkas:
Ka 91P387-9 0400 ā rbļ. i 1 2 Ls — 42
Ka571396—57 4 0. , 2 ' —%h\
Ka 018310 u.018317 . . 500 " 20-Ka 018329-018350 . , 500 * 220 —'
Ka 029356—029-62 . . 100 "14_Ka 029370-029377 . . 10.) " ļ« _
Ka 029392-029400 . . 100 \ \s.—

Augša minētās kontrolmarkas tiek no ļ
mums atzītas par nederīgām. 5159 !

S^rSeufiDBliadUneCoūi»

Rīgas apgabalt. 3. civilnodaļa,
saskaņā ar civilprocesa likumu 1958. p.,
ar šo paziņo, ka 1. jūlijā 1924. g. minētās
nodaļas atklāta tiesas sēde nolasīs
1922. g. 29. novembrī mirušā Iršu kolo-
nija, pag. mājas te 29-b, mājas īpaš-
nieka Georga Gustava Kārļa d. Henela
testamentu.

Rīgā, 1924. g. 5. jūnijā. L. te 2704
Priekšsēd. v. A. B 1u m e n t a 1 s.

5135 Sekretārs A. Kalve.
Rīgas apgabalt 3 civilnodaļa,
saskaņā ar civilprocesa likumu 1958. p.,
ar šo paziņo, ka _ 1924. g. 1. jūlijā minētās
nodaļas atklāta tiesas sēdē nolasīs
Vec-Karķu pag. 1923. g. 11. oktobrī
miruša .Kauke" un .Bare" mājas īpaš-
nieka Heinricha (Indriķa) Pētera dēla
Austriņa testamentu.

Rīgā, 1924. g. 13. jūnijā.
Priekšsēd. v. A. B 1u m en t a 1s.

5077 Sekretārs A. Kalve.

i Tirgotam un rūpnieku
ekonomiskos ubledribas

Mirt.iii saite
3. jūlijā 1924. g., pulksten 5 pec pus-
dienas, Rīga, Liela Ķēniņu iela Ka 28.

Dienas kārtība:
1. Sapulces amata vīru vēlēšana.
2. Sabiedrības mantas pārvērtēšanas ap-

stiprināšana.
3. Gada pārskata un bilances pieņem-

šana un apstiprināšana par 1923. g.
[4. Tekoša gada budžets un darbibas
r plāns.
5. Statūtu grozīšana.
6. Valdes priekšlikumi un ziņojumi.

Tā kā 12. jūnijā izsludinātā sapulcē
nesanāca statūtu t<2. paragrāfā noteiktais
biedru skaits, tad šī

ļ otrreizējo sapulce
i 3. jūlijā pec 33. paragrāfa skaitīsies par
ļ pilntiesīgu, nelūkojoties uz to, cik biedru
tajā piedalīsies.
5148 Valde.

1

ļ Ufuijas Lauksaimnieku
! ekonomiskos sabiedrības

30. jūnijā 1924 g., pulksten 10 rītā,
Jelgava, Katoļu iela Ka 46, sabiedrības
nama.

Dienas kārtība:
1. Sapulces darbinieku vēlēšanas.

2. Gada pārskats par 1923. g. un bilance.
3. Revidentu ziņojums.
4. Nolemšana par izdalāmo peļņu.
5. Tekoša g. budžets un darbības plāns.
6. Valdes priekšlikumi.
7. Statūtu pārgrozīšana.
8. Velēšanas.

Tā ka 14. jūnijā izsludinātā sapulcē
nesanāca statūtu 32. paragraiā noteiktais
biedru skaits, tad šī otrreizējā sapulce
30. jūnija pec, 33. paragrāfa skaitīsies
par pilntiesīgu, nelūkojoties uz to, cik
biedru tajā piedalīsies.
5145 Valde.

Latvijas kuģniecības sabiedrība
„AUSTRA"

uzaicina savus biedrus (akcionārus) uz

i oliijo Bili» sili
30. jūnija 1924. g., pulksten 5 vakarā,
Liela Miesnieku ielā Ka 12.

Dienas kārtība:
1. Sapulces amata vīru vēlēšana.
2. Gada pārskats un revidentu ziņojums.
3. Budžets.
4. Dažādi jautājumi.
5. Velēšanas: 6 valdes locekļi, 1 valdes

kandidāts un 3 revidenti.
I Ta' ka šī sapulce ir otrreizēja, tad
^ viņa bus pilntiesīga pie ikkura sanākušā
j biedru skaita.
; 5147 Valde

Latvijas Mežkopju
Saufenībos

Mita tiiti)] bIii sapulce
notik š g. 30. u 31. augustā —Rīgā

5145 Valde.
Rīgas kara apriņķa priekšnieks iz-

sludina par nederi gu nozaudēto kara-
klausības apliecību zem Ka 35266 izd
10. februārī 1923. g. no Rīgas kara apr.'

i pr. uz Vilhelma Otto d. Millera v. 5014
Rīgas kara apr. priekšnieks izsludina

par nederīgu noz-audēto kara lausības
aphecbu zem Ka 12678, izdotu 14. martā
r g

*A
n

u ?'gas ka fP- P'tekšn. uz
i Borisa Michaila deļajvjmovav. 5040
! Rīgas kara apriņķa priekšniel<7~ iz-ļ sudrrta par nederīgu nozaudēto kara-
UoTnoT. «PļW«n«a apliecību zemKa 6093, izdotu 24. nov. 1920. g noarmijas virspavēlnieka štāba, uz komrotas kar. Jana Ādama d. U i s k a v 4960

Madonas Iecir. priekšn.
izsludina par nederīgiem sekotas, psr
nozaudē inra pieteiktus dokamentas;
1) Latv. iekšz. {asi ar J* 172, izd. no
Ka.dabgs pag. vaid. 1920. g. 10. martā
uz Jāņa Pētera d. Pelēc v.; 2) Z'rga
pasi ar J*44, izd. no Kā'zdabas pa^.
vaid. 12. jen. 1920. g. uz Jāja Pētera
d. Pelēc v.; 3) Kāja klausītas apl. ar
Ka 4826, izd. no Cēsu kafa 1 pr. prkkin.
21. aprili 1921. g. uz Jāņa Pētera d.
Pelec v.; 4) Krr« klausītos apl. at
J* 5173, iid. no Zemgales arti, pulka
ktmsnl 2. jsn. 1923. g. uz Pētera
āa d. Brutana v. ;_ 5) Zirga pas- a;

M 116, izd. no Krāslavas pag. vaid.
1921. g. 13. Ieb;. uz Rafaia Sureh v;
6) Atsaucu sīvu .«lulin. .V^fd. Vēstn."
Ka 81 no 10. apli ā 1S24 g. atteiba
u'. Viktora Pētīja d. Zelt m L?tv. iekšz
pa'i Ka 64, Izd. no P aitlienas pig.
vaid, 19. fetr. 1920. g. nozaud, jo pē-
dēja ir atrasta; 7) Kar» klausības rpl
ar NŠ 3636, izd. 1921. g, 15. aprili no
Mežu ekspl. bataljona uz Zilvest a Otto
d. Rudtit v. 4161

Jasmaižas pagasts v/lde, Daugavpil
epriņļfī, izšūdina par nederīgiem, kā
nozaudētas, zdct s no šas pag. vaidēs
sekošus dokonKnUs:

1) zirgu pasi z?m ti» 1058, izdota
1920. gadā uz Sergeja Antonova v.;

2) iekšzemes p si zem Nš 4364, iz-
dotu 1922, g. 21. septembrī uz Jāzspa
Staņislava d Stroia v ;

3) iek< z*mcs pasi zem Na 3643, iz-
dotu 1922. g 4 septembrī uz Roziliiasezu a m. Strod v.;

4) iekšzemes pasi zem te 2132, iz-
dota 1921. g 19. decembn, ui

5) ttvaļ. apliecību z. te 5104/23587/ž,
izdota no Daugavpils la a apr. pilekš-
rreka 1923. g. 16 maitā ' uz Staņislava
Jāja d. Zaraua v. 4101

Kalnciema pag. valde, Jtlgavas ap;,izsludina pat nederigu Latvija» lekjze-
mts pasi zem te 331, izdotu no šīs
prasta valdes 1920. g. 7. miijā uz
Olgas Jāņa m Krasi vskij v., kura pie-
teikM p. r sadegašu. 4100

Iecavas pagasta vide, Banskss apr,izsludina pat nozauaētu ua nederīga
LaMjM iekšzemes pasi uz iē'aba Mir-
T. ' ?^a "- ,2'otu "0 5ās pag.V<!

4 99
g" 4 ' 8P(il1" "24*

Sec-s pig^sta valde izsludha par ne-

KoTsh^ mS8
10 aa

^ ™*Ka 3t 8 Hil a Mirt ņa m. Ancelan Iz-

pazHHii 4 f02
Rundāles pag valde izsludina par

niL kk?;a kllusI'S atvaļinājumupl.eobu, .zdotunoS.Jdguaski.riTuP ka koma dieļa nj 192a g. 6 juni a*em Ka 2447 uz Vol eman Jēla d?sie .aao iea vārdu 4;04

Rundāles pag. valde izsludina par ne-
derīgiem sekošus nozaudētus doku-
mentus: 1) Latvijas iekšzemes pasi, iz-
dotu no Rundāles pag. valdes zem
Na 1866 uz Paula Jāņa d. Cepurnieka v.;
2) Latvijas iekšzemes pasi, izdotu no
Rundāles pag. valdes zem Ka 1135 trz
Voldemāra Jana d. Stepanoviča v.;
3) personas apliecību, izdotu no Rundāles
pag. valdes zem Ka 32 uz Oskara
Heindris Alvina d. vārdu un 4) Latvijas
iekšzemes pasi, izdotu no Grobiņas
apriņķa priekšnieka pal. I. iec. Na 7'279
uz Hertas Ģederta m. Heindris v. 4105

Aizputes apriņķa priekšnieka palīgs
2. iec. izsludina par nederīgu nozaudēto
Latvijas iekšzemes pasi zem Ka 1 y7,
izdotu uz Jāņa Dāvida d. Aktumaga v. 11a
Asites pag. valdes 1920. g. 14. aprili. 3878

Aizputes apriņķa priekšnieka palīgs
2. iec. izsludina par nederīgu nozaudēto
Latvijas iekšzemes pasi zem Ka 188,
izdotu uz Lavizes Jura m. Pavelkop, dz.
Strazdiņ v. no Bālas pag. valdes 1920. g.
3 maija. 3877

Aizputes apriņķa priekšnieka palīgs
2. iec. izsludina par nederīgu nozaudēto
Latvijas iekšzemes pasi zem Na 1490,
izdotu uz Indriķa Neiburga v. no Asites
pag, valdes 1922. g. 23. decembri. 3-76

Skrīveru pag. valde izsludina par ne-
derīgu, ka nozaudētu, Latvijas iekšzemes
pasi zem Ka 2483, izdotu ;5. decembri
192Lg. no Rīgas apr. pr-ka pal. 111. iec-
uz Jēkaba Gotarda d. Puntuls v. 4045

Skrīveru pag. valde izsludina par ne-
derīgu, ka nozaudētu . Latvijas iekšzemes-
pasi zem Ka 3454, izdotu 16. jūlijā 1922. g-
no Madlienas polic. iec. pr-ka uz Eduard».
Andreja d. Briedis v. 403»

ļimi iii minisim kabineti
DDleiku taju
1924. gada 9. burtnica.

iznākusi un dabūjama Valsts tipogrāfijā,
pilī, 1. i>taba, kur ari vienīgi jāgriežas

ar pieprasījumiem.
Burtnica maksā:

bez pie_sutīšanas Ls 0,08
ar piesūtīšanu . .0,10

Saturs:
81) Likums par biedrību, savienību ui»

politisku organizāciju likuma pa-
pildināšanu.

82) Likums par karavīru atvaļināšanu
no kafa dienesta 1924./25. budžeta
gada.

83) Likums par disciplinārā reglament*
papildinājuma 73. p. atcelšanu. _

84) Pārgrozījums valsts īpašumu pār-
valdes likumā par izp irkšanas aktu
nodevām.

85) Likums par kreditlikuma _ (Krievijas-
likumu kopojuma XI. sej. 11. daļ^S-
1903. g. izd.) X. sadaļas 31. panta-
grozīšanu.

86) Likums par eksportējamas gaļas urs
tās pārstrādājumu kontroli.

87) Liku 1 s par olu eksporta kontroli.-
88) Pārgrozījums noteikumos par dienas?

maksu un ceļu izdevumiem ārzemju
komandējumos.

89) Pastiprinātas apsardzības stā okļa
pagarinājums Hdz š. g. novembrim»
atceļot to pārējās valsts daļas.

Kara būvniecības pārvalde,
Citadelē 24, apkurināšanas nod. telpas,

izdos mutiskos un rakst. torsos
27 jūnijā š g., pulkst. 12 dienā, ar pectorgiem 30. jūnija š. g., pulkst. 12 dienā ,

malkas parveS. darbus pa dzelztc.n > apkārtnes :

uz Rīau apm 400, uz Bolderāju 40, uz Jelgavu 210 uz Valmieru 210, uz Cēsīmuz Kigu apm. w
2ļQ ^ KmstpiIi 130 un Alūksni 160 asis.

Katram torsu dalībniekam jāiemaksā 500 ls drošības naudas. Ar torgu
noteikumiem var iepazīties minētās telpās katru darba dienu no pl. 9-15. 5198

Šoseju un zemes ce|u valde
25. jūnijā š. g., pulksten 11 diena,

izdos mazākprasītājiem. rakstiskā un mutiskā sacensībā, jaunbūvējamās Valmieras-
Matīšu šosejas zemes darbus no Annas muižas līdz Pintes. mājam uz 17,8 klm.
gara gabala. Drošības nauda Ls 11,000.— Tuvākas ziņas, Gogoļa ielā Ka 3,
ist. 403, ikdienas no pulkst. 10—14. 5196 -

Kait raistils kafa iralias muMsMii tusnī i$
18. jūnijā 1924. g., pulksten 12 dienā, izdos rakstiskā

= SACENSĪBĀ =
Rīgas grup. kancleja, Citadele 24, techniskas kazarmes remontu darbus.

Pieteikšanās uz sacensību, nomaksāta ar attiecīgu zīmognodokli, iesniedzama
tai pašā dienā līdz pulksten 312, Rīgas grupas darbvedim. Drošības naud a
Ls 1000 jāiemaksā līdz pulksten '/ai2 sacensības diena pārvaldes kase.

Tuvākus noteikumus un darbu aprakstus var dabūt apskatīt Rīgas grupas
kancleja pie darbveža, katru dienu no pl. 9—15. 5197



Jelgavas apgabaltiesa,
pamatodamas uz sava š. g. 12. maija
nolēmuma, dara zināmu vispārība', ka
šādi koioborēti akti- 1) obligācija par
2000 rbļ., korob. 1882. g. 5. martā zem
te 64 uz Jelgavai II. lec. nekustamu
īpašumu zem hip. J* 222; 2) obli-
gācija par 1500 ībl, korob. 1885. g.
4. novembrī zem Ka 307, uz Jelgavas
II. iec. nekustamu īpašumu zem hip.
te 134; 3) obligācija par 500 rbļ., korob
1899. 9- 6 jūlijā zem te 702, uz Jel-
g vas IV. iec. nekustami īpašumu zem
h>p. te 97a; 4) obl'gscija par 1500 rbļ,
korob. 1900 g. 5 decembrī zem te 1076
uz to paša īpašumu; 5) obligācija par
5000 ib|., ko ob. 1910. g. 8. jūliji zem
te 2188, uz Staļģenes ua Peterbergas
muižām zem hip. Ka -6; 6) obl gaciļa
par 900 rbļ., kor:b. 1897. g. 5. novembrī
uz Jaunel^ as apr., Kurmenes pag

.fakres' e* mājam zem h'p. te 280;
7) obligācija par ?3 0 ibļ, korob.
1895. g. 9 ļenija uz Ilusstes apr.
.Feldhci* mūžu zem hip. te 24; 8
rbligacija par 1500 rbļ., korob 1882 g
8. lebutri ;em te 555 uz Liel- un Maz-
Abjuldu .Gtbeļu" mājām zem hip.
Ka 756 un 9) p'rkšanas-pārdcšaaas lī-
gums, pēc kurs palics rarāds kā pirk-
šanas sumas atlikums 5130 ībl., korob.
1884. g 21. jūnijā zem te 408, uz Ilzes
ūdens dzirnavām zem h*p. te 783, atzīti
par iFnīci-ātiem un lūdzējam, Luīzes
ion Lutcau ma tibss aizgādnim, ku; š
uzdod, ka nel. Luiz'e Ion lutcaa bijuse
ci ēto tk:u likumīgā īpašnece, dota
tiesība sajemt šo aktu norakstus, ku(i
stāsies nozudušo orfģnUu vietā.

Je'gavā, 26. maijā 1924. g. LKa277/24
Priekšsēdētaja v. J. S k u d r e.

4137 Sekietars K. Pussarš

ln aprlļia 7. iitirkoi ilirniuisli
vadoties no civ. lik. krāj. X. sēj. 1239
p. un dv. pr. lik. 1401. p. ar šo dara
zināmu, ka pēc mirušā 16. septembrī
1921. g. Vinca Jezupa d. Slišana
atklājies mantojums, Bal'inoves pagastā,
Ludzas apriņķī, un uzaicina visus,
kam ir kādas tiesības uz šo mantojumu,
jeb sakarā ar viņu pieteikt savas tie-
sības, sešu mēnešu laikā,
skaitot no šī sludinājuma iespieš. dienas,
.Valdības Vēstn.*, miettiesneša kamerā,
Karsavaa stacija, brīdinādams, ka pēc
noteiktā termiņa notecēšanas manti-
nieku tiesību pieteikšana netiks pie-
ņemta.

Kārsavā, 26. maijā 1924. g. te 1944
4302 Miertiesnesis ' nimkuisV

UAB ii\i arnia iiai
Izsludina par nederīgiem zemāk minētos
nozaudētus kara klausības dokumentus:

A) Atvaļinājuma apliecības izdotas no:
1) 10. Aizputes kāja. tulka koman-

diera, 18. jauv. 1922. g., zem te 15046,
uz Jāņa Anša d. Kkuta v.

2) 1. Liepai n kān. pulka komand.,
1973. g. zem Ka 273, uz Ernsfa Reiņa d.

Ruserta v.
3) 7. Siguldas kājn. pulka komand.,

26 jūlijā lfc22. g. zeai te 18, uz Volde-
māra Evalln d. Rača v.

4) Ķfra ēku un būvju valdes Lie-
pšj's r»jona pr-ka, 31. janv. 1921. g.
zem te 794, vz Johana Mārtiņa d.
Lubkovski v.

5) 11. Dobeles kājn. pulka komand.,
20. ja.»v. 1922 g. sera 838, uz Miķeļ.
Jēkaba d. Tomeli v.

6) Liepājas ka;a apr. pr-ka, 14 maitā
1923 g. zem J* 12071, uz Voldemāra
Kaila d. Šradera v. 4290

Aizputes-Kuldīgas kāja apriņķa
pārvalde

izsludina sekošas zemāk minētas no-
zudušās apliecības par nederīgām:

1) Atvaļinājuma apl. zem Ka 10755,
izd. 1920 g 20. oktobrī no Ludzas apr.
komandanteras uz kareivja Jāņa Jēkaba
d Stepana v, dzim. 1889. g.

2) Atvaļinājuma apl. zem te 335, izd.
1921. ļ. 15. martā no II. Dobeles kāj-
nieku pulka komand. uz kāļa ierēdņa
Nikolaja Rūdolfa d. Berica v„ dzim.
1888, g.

3) Atvaļinājuma apl. zem te 253, izd.
1920 g 39. septembrī no 12. Biuskas
kājnieki pulka komand. uz kareivja An-
dreja Ādama d Zveja v., dz m. 1888. p.

4) Atvaļinājumi apl. zem te 2148
zd. 1920. g. 28 augustā no Zemgales

artilērijas pulka komand. uz ka eivja
Andreja Jāņu d Aniņa v, dzim. 1887. g

5) Atvaļinājuma apl. zem Ka 23460,
izd. 1922. g. 4. martā no 2 robežsargu
rplVa komand. uz kareivja Andreja
Ā4-nu d Šūniņa v., dzim. 1899. g.

61 At aļnājuma apl. zem te 819, izd
1922. g. 20. janvārī no 11. Dobeles kāj-
nieku pulka komand. uz kareivja An-
dreja Vilhelmi d. Ernstsona v., dzim.
1900 g.

7) Atvaļnājuma apl. zrni te 361, izd.
192i. g. 25. martā no 11. Dobeles kāj-
nieku pulka komand. uz kareivja Fričs
Kārļa d Ābele v., diim. 18? 8. g.

8) Atvaļhājmna apl. zem te 2131,
izd. 1921. g 23. martā no 8. Daugav-
pils kājnieku pjlka komand. uz kareivja
Pētera Friča d. Leimaņa v., dzim.
1898. g

9) Atvaļinājuma apl zem te 4143,
izd. 1921. g. 17. ma tā no Aizputes-
Kuldīgas kara apriņķa pārvaldes uz
jaunmob. Anša Juri d. Jansona v.,
dzim. 1886. g.

10) Atvaļinājuma apl. zem te 2817,
izd. 1923. g. 6. jūnijā no 2. Ventspils
kājnieka pu'ka komand. uz kareivja
lazepa Miķeļa d. Meirupska v., dzim.
1901. g.

11) Atvaļinājuma apl. zem Ka 328.
izd 1920. g. 25. martā no 1. Liepājas
kājnieku pulka komand. uz kareivja Pē-
tera Jēkaba d. Cepurīša v,, dzim
1RSS o

12) Atvaļinājuma apl. zem te 8535,
izd. 1920, g. 2. oktobrī no 10. Aizputes
kājnieku pulka komand. uz kareivja
Kārļa Kriša d. Kanta v., dzim. 1890. g.

13) Atvfļ;nājuma apl. zem te 88, fzd.
1922. g. 19. oktobrī r.o 11. Dobeles
kājnieki pulka lomand. uz kareivja
Jāņa Uldrlķa d. Eņķa v., dzim. 1900. g

14) Atveļfnājuma apl. zem te 53 6,
izd. 192 i. g. 23 martā no 9. Rēzeknes
"jnieku pulka komand. uz ka eivja
Ādama Anša d. Anša v., dzim. 1893. g

15) Atvaļinājuma apl. zem te 1921.
izd 1921. g. 26. martā no Zemgales
inženieru rotas komand, uz seržanta
Mārt ņa Andreja d. Oemberga v., dzim
1?97. g.

161 Atvaļinājuma apl. zem te 1516/a,
iid. 1923 g. 9. jūnijā no Kurzemes oii-
vizijas štāba pr-ka uz kareivja Kristapa
Jāņa d. Kibe v., dzim. 1900. g.

17) Rszervista kara k'auubas apl.,
zem Ka 318, izd. 7. aprili 1923 g. r,o
Rī;as ka:a slimnīcas prlekln.eia uz ka-
reivja Gustava Kārļa d. Fogela v.,
dzim 1901. g. 4039

Rigas apgabaltiesas 3. clvilnod.
atklātā tiesas sēdē 1924. g. 20. mijā
izklausījusi mir. Kristapa Jāņa d. Dom-
brovska testamenta Hetu, staro citu
nolēma: pat prombūtnē esošā Kriatoia
Johana Georga Dimbrovski man'u
iecelt aizgādnību, par ko paziņot Rīgas
piisetas bāriņu tiesai; io lēmumu publi-
cēt civ. p oc. lik. 1944. p. paredzētā
kārtība.

Rīgā. 1OT4 g. 22. maijā te 2681.
"riekšsēd. v. A. Blumentala.

3825 Sekretāra *? Kalva.

Rīgas apgabaltiesas 3. clvilnod.
atklātā tiesas sēdē 1924. g. 13 ma'iā
Izklausījusi

^
Jevgeņijas Stefana meitas

Sulginas lūgumu dēļ aizgādnības iecel-
šanas par prombūtnē esošā Alekseja
Aleksandra d. Sulgina atstāto mantu,
nolēma: par prombūtnē esošā Alek-
seja Aleksandra d. Sul gina atstā o mantu
iecelt aizgādnību, par ko paziņot Rīgas
pilsētas bariņu tiesai; šo lēmumu publi-
cēt civ . proc. lik. 1944. p. paredzētā
kartībā.

Rīgā, 1924. g. 22 maijā te 2169.
Priekšsēdētāja v. A. BI um en ta ls.

3814 Sekretāra A. Kalva.

Rīgas apgabaltiesas 3. clvilnod.
atklātā tiesas sēdē 1924. g. 27. maijā
izklausījusi mir. K'istines Jāņa meitas
Ozol mantošanas lietu, starp cilu no-
''tu : par nezināmā prombūtnē esošā
Eduarda Ozola inttešu rlzstāvēšanai
iecelt aizgādnību, paziņojot par to ar
pavēli Mār-ncu pagasta tiesai attiecīgai
rīcībai un rublicēiot šo lēmumu civ.
p oc. lik. 295. p. kārt/bā.

Sigš. '974 9 30. maijā te 1891.

Priekšsēd. v. D. Cimmermans.
4141 Sekretāra A. Kalva.

Rīgas apgabaltiesas 3. clvilnod.
atklātā tiesas sēdē 1924. g. 27. maijā
lzkl«n«?l»si Annas Jakobson lūgumu dēļ
kiratelf-s iecelšanas oar prombūtnē
esošā Kā'ļa Teodora Mārtiņa d. Keidana
mantu, nolēma: atcelt aizgādnību,
>*s iecelta ar tiesas lēmumu 1920. g.
17. jūnija par prombūtnē esošā Kārļa
Teodoia Matiņa d. Ke dana mantu, pai
ko paziņot Rīgas pilsētas bāriņu tiesai;
šo lēmumu publicēt civ. proc. lik,
1944. p. paredzētā kārtībā.

Rīgā, 1924. g. 30 m'iļā te 846/20.
Priekšsēdētāja v. D. Cimmermans
4449 Sekretārs A. Kalve

Rīgas apgabaltiesas 3. clvilnod.
atklātā tiesas sēdē 1924. g. 23. maijā
«klausījusi Teolana Parumonova manto-
juma masas aizgādņa zv. adv Gustava
Heinike lūgumu dēj aizgādnibasiece' -
ianas par Ņinas Vladimira m. Panin
mantu, nolēma: par prombūtnē eso-
Sās Ņinas V/adimiia m. Panin mantu
iecelt aizgādnību, par ko paziņot Rīgas
pilsētas bāriņu tiesai; šo lēmumu publi-
cēt civ. prec. lik. 1944. p. kārtība.

m?Ķ W4 g. 26. maijā te 2649.
Priekšsēd. v. A. Blumentala.

^979 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. clvilnod.
atklātā tiesas sēd? 1974 g. 27. maijā
'kliusījusi Arnolda Andži d Jēriņa
lucernu dēj hipotekarisko paradi dar-
inās- n o I ē m a: _

atzit par īznīclratu Arnoldam Anša
- ēlam Jēriņam piedeiošo nekustfmo īpa-
šumu Cēsu apr, Vecpiebah as muiža»
ifmn eku zemes māju .Kalna-Giunen"
te 61. reģistra te 3198, obligāciju par
1,000 r. apstiprinātu 1912 g. 11 jūnija
zem te 834, ptr labu Jānim Mārtiņa d.
Rozenbergam.

Rīgā, 1924. g. 30. maijā Ke 1789.
Priesšsēd. v. D. Cimmermans.

4452 Sekretārs A. Kalv«

Rigas apgabaltiesas 3. clvilnod.

tklātā tiesas sēdē 1924 g. 27. maijā
^klausījusi Jāņa Andte a d. Jirgenscna
lūgumu dēļ hipotekarisko parādu dzēša-
na» , nolēma:

atzīt par iznīcinātu vienu obl'gaciju
par 4,000 r„ apstiprināta 1913. g.
54. septembrī zem te 594, uz tagad lū-
dzējam piederošo nekustamo īpašumu
Bilderliņu valsts muižas zemnieku zem' s
no Jaanzemju mājām te 1-a, zem zemes
grāmatu reģ. te 4570, atdalīto grunts-
gabalu te 14, Rg» s apr . zem zemes
X'āroa u reģ. te 5814, Dāvim Dava d.
Vilkam par hbn un blan^o cedem.

Rīgā, 1924. g. 30. maija te 1459.

Priekšsēd. v. D. C i mm e r m a ns.
4446 Ketrr+tH'B * K * I " »

Liepājas apgabaltiesa

tz sava i. g. 23. maija lēmomu pamata
meklē uz sod. I.k. 441,448. p.p. un

591. p. 1. d. apv. Jāni Aleksandra d.

Sulcu, kura pazīšanas zimes sekošas:
Jānis Sulcs dzim. 1889 g. piederīgs

pie Dobeles spr. Vircavas pag., latvie-

tis, luterticīgs iekšzemes pase te ĪOOS,

izdota 1920. g. no Jelgavas prefektūra?.

Viņa izskats: vidēja augt ma, skūtu seju,
gaišmatis. ,_ * . „,

Katram, kam zināma Jāņa bulca uz-
turas vieta, vai kur atrodas viņam pie-
deroša manta , par to bez ^vešana
jāpaziņo Liepājas apgabaltiesai, Liepājas
Ji.irc. Izmeklēšanas tiesnesim vai tuvā-
kai policijas iestādei.

Liepājā, 25. maijā 1924. g. Ns 4459
Tiesas lecektis (paraksts).

3 c7 Sekretārs (paraksts).

Jelgavas apgabaltiesa,
pamatodamās uz sava š. g. 27. marta
nolēmumu, usaicine Vili Jāņa d. Feld-rnani, Lūciju Feldman, Emīliju FeldmanOtto Rozenbachu ud Zelmu Vecgail vai
viņu liesibu ņēmējus uz legāliem! kuriviņiem noteikti murušā Oito Feldmana
notarielā testamentā, koroborēta uz Run-
da es pagasta .Anziņu' mājām te 96,
1914. gada 27. martā zem te 825, unproti Vilim Feldmanim. Lūcijai Feldman,
Emīlijai Feldman un Olto Rozenbacham
par labu katram 100 cara rubļu apmērā
un Zelmai Vecgail par labu 303 cara
rubļu apmēra, — ierastiej šai tiesā
viena mēneša laikā, skaitot no
sludinājuma iespiešanas dienas .Val-
dības Vēst esi" un pieteikt savas tie-
sības uz minētām hipotekāri: kām pra-
sībām.

Ja minētā termiņā neieradīsies un
tiesības nep;eteik«, tiesa atzīs iīs pra-
sības par samakiātām un lūdzējam Vi-
lim Māriņa d. Feldmanim dos tieubu
prasīt minēto hipotēku dzesinu no Run
dales Anz ņu māju folijas.

Jelgav> , 26. maijā 1924. g. L te 270/24
Priekšsēdētaja v. J. Skudre.

4311 Sekretārs K. P u s s a r s.

Jelgavas apgabaltiesa,
pamatodamās uz savu ša gada 10.ma ja
nolēmumu, uzaicina tās persona», krru
rokis atrodas šādas rz Jelgavas apr.
Auruiru; žas „Vec Bemberu" mājam zem
hio Ks 4)20 koroborēias un uz Jelgavas
la'jksainmi'Cbai biedrībai kāšanas t>n
a zdošanas sabiediības vārdu izstādies
obli acija«: 1) par 600 rbļ., korob.
1906. g. 3. mar ā zem te 1662; 2) par
500 rbļ. korob 1906 9. 2. ma»jā zem
te 2710: 3) par 1C03 fbj, korob
H08 g. 5 jūnijā zem te 1379; 4) par
3C0 rbļ., korob 1908 g. 27. novembrī
zem te 2598; 5) par 400 rbļ., korob.
1910. g. 1. apiilī zem te 994; 6) par
2500 >bļ., korob. 1911. g 4. augasta z*m
te 2586 un 7) par 500 rbļ. kerob.
1912. g. 10 septembri zem te 24l3;
ierasties šai tiesā sešu mēnešu laika,
skiitct no iludinājuma iespiešanas die-
nas .Vaid. Vēstn.* un iesneg; minētos
aktus.

Ja minēta termiņa neierādīs es un
aktus neiesniegs, tiesa tos atzīs par
iznīcinātiem un parādus pēc vi tiem oar
samaksātiem un lūdzējam Jānim Jan-
sonam dos tiesību pasit šo parādu
dzēšanu zemes grāmatās.

Jelgavā, 26. maijā 1924. g. Ite810/24
Priekšsēdētāja v. J. Skudre.

4135 Sekietars K. Pussars

Liepājas apgabaltiesa,
19. maija 1924 g. uz Mamili?na (Maksa)
D a s s e ļ a tā^u-nu

un civ. pr. lik. 2087.
un sek. p. p. nolēma: uz Jankeim
Meiera d. Tuvje pedērošo Lie alas
nekustamu ī aš.mu ztm kre\ te 13.

— 19 2. g. 4 augusta zem žarn. J* 1243

nostiprināto uz Vladimira Osipa <1 Gai-
perina vārdu obligioju 3C00 rbL _liel*nn
atzīt par iznic inātu un piešķirt lūdzējam
MamuVnam (Maksām) Egbeita d Das-

seim tiesību piepras t zemes grāmatu
nodali nozaudētās obligācijas ve *a —
viņas ncpk>ta izdo?anu ar oriģināldoku-

menta speķu un nozīm. „„.„
Lieoājā. 26. maijā 1924. g. J* 782/23

Priekšsēd b. V. Bienenstams.
4114 SeVretars A Kasperovics

Jelgavas apr. pr-ba pal. II. iec.
izsludina par nederīgu, ka nozaudētu,
karak lau». apliecību, izd 1922 g zem

te 1589, no Lttvijas strēlnieku putta

nz Antona Viktoru A. luītes v 3880

Daugavpils prefektūra
izsludina par nederigu uzturas zīmi

zrni te f 7483, izd. n" ieķšl. ministr,
pāvu ncd. uz Julijts Sčerbickij vārriu,
jo minētais dokuments pieteikts par no-
iaudētu. 4056

Cesu apriņķa priekšnieka
paligs II. iec.

izs'ulina par nederīgiem sekošus pie-
teiktus par nozaudētiem dokumentus:

1) Pa*i, izdotu no Vecbiebalgas pag.
valdes 24. augustā 1P22. gadā zem
te 2797, uz Alinas-Emilijas Pidriķa ra.
Buren v.

2) Pasi, izdotu no Liezeres p«ga<sta
valdes 21. _marta 1920. gadā zem te 872,
nz Jāņa Pētera d. Kalniņi v.

3) Pasi, izdotu no Vecpiebalgas pag.
valdes 2. jūnijā 1921. gadā zem te 172i,
uz Annas Mīrtiņa m. Jēkobson v.

4) Pasi, izdotu no Vecpiebalgas ta?.
valdes 28 jūnijā 1921. gadā zem
te 2111, uz Jšņa Andža d. Steks v.

5) Pasi, izdo.u r.o 'umurdas pagasta
valdes 11 janva'i 1920 gada zem te 1,
uz Kārļa Arvīda Jāņa d. Putn ņa v.

6) Pas ', izdotu no Vestienas pigasta
valdei 22 j jh jā 1921. gada zem
!* 1321, uz Augusta Pētera d Ošs v.

Zirga pasi, izdotu no Vestienas
pag. valdes 21. aprili 1920, gadā zem
te 89, uz Pētera Bē z'ņa v.. kurš z'rgs
pr ekšanas ceļ i pārgājis A'iiusta Oša
īpašuma.

7) Pasi, izdotu no Vecpiebalgas pag.
valdes 10 martā 1920 gadā zem te 430,
ut F.des Iek»ba m. Velin v. 4283

Aizputes apr. priekšnieks
izsludina par nedeiī^u iekš ietu mini-
st ijas pasu nodaļas ārzemnieku uzturas
apliecibi zem te 119174, derīgu līdz
26. martam Š. g. un izdotu uz Adolines
Taahe v^rdu. 4273

Lazberģa pag. vajde, Valkas apr.,
ar šj iz-lidina par nede īgu, la nozau-
dēta kāja klausības izpildīšanas.aplis-
cibu, izdotu no Valkas apriņķa rpsrr
dzibas priekšnieka 16. oktobrī 1920. g.
zem te 1238 uz Jēkaba Pētera d. Peter-
sona v. 4269

Posines pagasta valde, Ludzas spr.,
ar šo izsludina par nederīgiem pazau-
dētos zemāk norādītos dokumentus:

1. Zir&a pasi zem te 5^, izdotu no
Posines pag. valdes 28. septembiī
1920 g. uz Aleksandra Staņislava d.
Joņičeno* v.

7. Zirga pasi zem Ke 167, izdotu no
Posines pag valdes 2. maijā 1923. g.
uz īgnai ja Oiipa d. Ļicbovič v.

3. Z rga pasi zem j£ 762, izdota no
Prsines pag. va'des 1970 gadi uz Ma-
rijas Niko aja m. Sļadte/skajas v, Rivcanu
ciemā- 3723

4. a) L- tvijas p si zem te 2056 Izdolu
no Jaunoiebalfai pag. valdes 3. sep-
tembri 1921. g. uz Pētera Kārļa d.
Lēruma v.; b) kara klausības apliecību
zem J* 57265, izdotu no Rīgas kara
apr. priekšnieka 3

^
f.bruaū 1922. g. uj

Pet-ja Kā ļa d. Lēruma v.; c) skolotāju
pabaidu apliecība zem te 660b, izdotu
no skdu departamenta pamatskolu no-
daļas 1922. gadā uz Pētera Kārļa d
Lēruma v; d) apliecība par Rīgas vien-
gadējo skolotāju sagatavošanas kursu
apm. I92I./22. m. g. izdotu no Rigas
viengadējiem skolotāju sag. kursiem
1922. gadā uz PēteraKi' ļ'd lērumav.

Rīgas Jūrmalas policijas pr-ks
izsludina par nederīgu nozaudētu at-
vaļinājuma apliec, izd 30. nov 1921 g.

no L' tjales anrer. pulka km-ta zem
te 8566, uz avaļ līdz tuīpm. rikij
kaprāļa Miķeļa Jēkaba d. Zeidenberga
vārdu 4031

Daugavpils spr. pr-ka pal. I. iec.
Izsludina par nederīgu, kā nozaudētu,
kara kļaus, apliecību, izdotu no 10. Aiz-
putes kājn pulka km-ra 1923. g.
23. maitā zem te 4294 uz Antona Jāņa
d. Kapteiņa vārdu. 4058

Dauiaopils prefektūra
izsludina par nederīgu Latvijas pasi
zem J* 15844, izd. 28. februāri 1922 g.
no Daugavpils prefekta uz Janutļi laka
Simaņa d. Uļfan vardu, io minētais
dokuments p'-rcikts oar nozaadētn 4053

Vecsaules pag. valde tr šo izslu-
dina par nedēiīg em, kā nozaudētus se-
košus dokumentus:

1) Latvijas iekšzemes pasi seai J* 9.'5
izdošanas gads un mēnesim nez nami,
izdotu no Ceraukstes pag. valdes uz
Lon jas Jēkaba m. S v a 1 b e vārdu.

2) Latvijas iekšzemes pasi zem te 2214.
izdo'anas gads un mēnesis nezināmi,
izdotu no Bauskas apriņķa priekšnieka
palīga I. iec. uz Jana Jēkaba d. Li-
kais vārdu . 3720

Brambaiģes pag vaid: Jelgavas
apr., ar šo izsludina par nederīgu, ka
nozaudētu Latvijas iekšzemes pati, izd.
no Bukaišu pag. valdes 3. decembrī
1920 g. zem te 665 uz pilsoņa Jāņa
Jura d. Urbanoviča vārdu. 3410

Pazaudēta kara k aušības apliecība
par atvaļ, lidz turpmākam ūkejumam,
izdots no 5. Cēsu kājnieku pulka kom.
28. febr. 1922. g. te 15704 uz Asgmta
Jēkaba d. L,ci v., skaitīt par nederigu.
3119 Pagasta vaHc

BSrzmulias pag. valde izsludina
far nederigu, kā nozaudētu, Letujas
pasi, izdotj no šīs r>*ga>ta vaKes
15 ju'ijā 1922. g. zem Kb 1447 uz A'ek-
sandra Anša d. Kna v. 3697

BSrzmulias pag. valde izludma
par nederīgu, kā nozaudē.u, Latvijas
ra i, izdotu nj Vesenusl.as pag. valdes
11. ju!i;ā 1922. g. zem J* 680 uz Vil-
he ma Jana d. Lūsis v. 3698

Bērzmuižss pag valda izsludiiap^r
nei-ngu, Kā nozaudētu. LMv.jai pasi
izdo.u no šīs pag. v ldes 13. maijā

922. g. zem te 1416 uz Eduirda Au-
gi.s'a d. Apškaleja v, ?696

Daugavpils apr. pr-ka pal. 1.Iec.
izsludina par nederīgu, ka nozaudētu,
iekšz. pasi, izdotu no Vilku pag.
valdes, 1923..g. 23- maijā zem te 2:88
uz Jevdoxejas Zachara m. Kolosevss
vārdu. 4059

Daugavpils prefektūra
Izsludina par nederīgu Latvijas pasi
zem te 11049, izd. 20. apriiī 1921 g
no Daugavpils prefekta uz Jrlizeja
Osipoa vārdu, jo minētais dokumenti
pieteikts par nozaudētu. 4057

Tukuma apr. pr-ka palīgs II. iec.
izsludina par nederīgiem kā pieteiktus
par nozaudētiem sekošus dokumentus:

1) Latvijas iekšzemes pasi, izd. no
Jaunauces pag. valdes 20. ma jā 1920. g.
zem J* 318, uz Jāņa Anša d. Ķulveļ» v.;

2) Latvijas iekšzemes pasi, izd. no
Annenieku pag. valdes 23. aprili 1920. g.
zem Ks 24 uz Friča Jēkaba d. Jēkau-
sona v.;

3) Kara klausības atvaļinājuma apl.,
izd. no Tukuma-Talsu kara apr. pr-ka
30. sept. 1921. g. zem Ka 12350 uz
Zaņa Jana d. Bensona v.;

4) Latvijas iekšzemes pasi, izd. no
Bēnes pag. valdes 4. jun. 1920. g. zem
J* 394, uz Almas Jāņa m Zvlrgidiņ v;

5) Kara klausības atvaļināju na apl.,
izd. no Kurzemes artilērijas pulka kom.
7. (un. 1923. g. zem J* 2961, uz
Fridricha Augusta Indriķa d. Janevica v.;

6) Latv. iekšzemes pasi, izd. no
Zvārdes pag. valdes 22. martā 1921. g
zem te 302, uz Augustes Jāņa m Osis v ;

7) Latvijas ieklaemes pasi, izd. no
Bfneš pag. valdes 12. apriiī 1920. g.
zem Ka 28, uz Johannas Jāņa m. Valner v,;

8) Zirga pasi, izd. no Vecauces pag.
va'des 28 jul 1923. g. zem J* 79 uz
Vija Vlļa d. Raudi i v.;

9) Ieroču atļauju, Izd. no Tukuma
apr. pr-ka 15. sept. 1921. g. zem
te 555/2249 uz Kārļa Ernesta d.Viksne v ;

10) L«tvijas iekšz?me3 pasi, izd ro
Jaunsuees pagasta valdes 5. jumja
1920. g. zem te 439, uz Friča Jura d.
Liepas v.;

11) Latv. iekšzemes pasi, izd. no
Vecauces pag. valdes 5. maijā 1920. g.
zem Ka 527, uz Oigas Friča m. Gail s,
dzm. Rozenberg v.;

12) Latv. iekšzemes pasi, izd. no
Jaunauces pag, valdes 4 mai|ā 1920 g.
zem Ka 86. uz Mir.nas Kristapa m.
Johan oi v.;

13) Zirga pasi, izdotu no Penkules
pag vsldes 23. nov. 1921. g.- «em
te 338, uz Roberta Vintera v. un pār-
rakstīta uz Kārļa Jāņa d. Vītoli v.
4275

SSrenss pas. valde fesudina par
nederīga Latvijas pasi, izd no Katla-
kulia p?g valdes 8. jun. 1920. g. zem
** 139a uz Mildas Jāņa m. Oigcrovič v.,
kā nozaudētu. 44-19

Skrudailnas pag. valde ar io izslu-
dina par nedaiļu, kā nozaudē u Lat-
vijas iekšzeaes pa»i, izd no S*.iudalin-!s
psg. valdīs 1921. g. zem te 47 uz
Vavilova di. Miičedkovas Fctm .ias An-
dreja m. vārdu. 4378

Rīgas jūrmalas policijas pr-ks
izsludina par nederīgu, kā nozaudētu,
Latv. iekšzemes pasi, izd. Dubultos,
zem J* 3384, uz Haralda Oskara d.
Stonke vārdu. 4060

Ventspils apr. pr-ka Pal. 2. k.
izsludina par nede Tgu, ka nozau-
dētu Latvijas iektz. pasi, izdotu no
viņa 1922. g. 3. novembrī zem )* 2383
uz Kārļa Friča d. Šveicera v. . 4047

Ventspili apriola pr-ka palīgs 2, ier.
izgludina par nederīgu, kā nozaudētu,
Latv. iekšzemes pasi, izdotu no viņa
1920. g. 17. jul, zem Mi 1803 uz Jūles
Kārļa m. Penigbeig i?ā'du. 4046

Ventspils pils. pol. I. iec. pr-ks
izsludina par nederīgu, kā nozaudētu,
Latv. iekšzemes pasi, izd. no Ventspils
apr. pr- *a 10. aprili 1922. g. zem
te 9625, uz Osipa Staņislava d Ru-
t'ik-i vārdu. 4052

Valstspapīru spiestuves valde
izsludina pnr neo.ri ^u , kā i.csaudētis
Valstspapīm s iestuv-'s ieejas atļauju
zem te 192, izd. 1923. g. 3. oktob ī uz
Elizabe'es B'aVš vardu. 4004

Piltenes iec. polic. priekšn.
izsludina par nederīgu, kā nozaudētu,
Latv )as iekšzemes pasi, izd. no Pa-
dures pag. * a'des 4. ļtnijā 1920. g.
zem te 515 uz Annas Jāņa m Oiert v.

3761

Piltenes iet. policijas priekšnieks
izsludina par nederīgu, ka nozaudētu,
Latv. iekšz pasi, izd. no Iv*ndes pag.
va'des 18. maitā 1920. g. zem J* 3 if*.
uz Grietas Jāņa m Oiet vārdu. 3762

Ilūkstes aprija pr-ka I. Iet. pailgs
izsludina par nederīgu, ka nozaudētu,
Latv. iekšz. pasi, izd no Kurcuma
pag. valdes 1921. g. 23 aug. zem
te 581. uz Haritines Sergeja m. K'ivo-
sejevas vārdu. 3392

Daugavpils prefektūra
izsludina par nederīgu apliecību nac.o-
nalas pa^es vietā iem te

432, izd.
2. marta 1P22. g. no Daugavpils
prelekta .uz Annas Andrejevas vardu,
jo minētais dokuments pieteikts par no-
zaudētu ? 3«6Q

Alūksnes Iecirkņa policijas priekšnieks
izsludina par nederīgu. Kā nozaudētu,
Latv. iekšzemes pasi uz pil<oņa
Eiika Gustava d. Aizkalna vārdu, izdota
no Opes miesta valdes zem te 110,

' 14. aug. 1920. g. 3B73
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Bilance
uz 1. janvāri 1924. g.

A k t i v s. R. K.

Kase •986,'^fĀrzemju nauda 105,221.
Tekoši lēķini:

a) Latvjis
bankā 1,062,233.-

b) Prlvat-
bankās 1.990 827— 3,053,(60.—

Rezerves "kapitāla vērts- .„
papid 33,i5,

Diskontēti vekseļi . . . . 3,294,651 —
Aizdevumi pret nodrošinā-

jumiem 2,009850.-
Kcmisijas dokumenti .. 5 257,031.-
Depozitu vekseļi .... 3.15M94.&U
Inkasenti. . 1,326.950.50
Korespondenti:

a) Lorn . . 5,76<\973-
b) Nostro . 175.925.— 5,942,898 —

Inventārs 421,735.—
Pārejošas sttras .... 340,155.50
Izdevumi 1924. g 29 052.—
Atmaksājami izdevumi 1924. g. 4,779 —
Prote tēti vekseļi . . . . 53,501 —

26.014,613 50

Pasīvs. R. K.

Rīc bas kapitāls 3,066,000.—
Rezerves 34 '22o"i^
Dzēšanas rēķins .... 49,628.50
Noguldījumi uz tekošu rēķinu 4,373 266 —
Komitenti 8,481,700.50
Dokumenti nodoti iekasē-

šanai 1,326,950.50
Korespondenti:

a) Loro . . 4,627,578 —
b) Nosfo . 1,096,293 50 5,723,871.50

Rediskonts 1,187,250 50
Valsts nodokli 18,684.—
Pārejošas sumas .... 578,040.50
Neizmaksāti pārvedumi . 8,160.—
Procenti un provziias 1924. g. 37,365.50
Ierēdņu penziju fonds . . 17,956.—
Peļņas un zaudējumu rēķins

1922. g 106,900.25
Peļņa 1923. g. . . . . . 1.004,839.75

26,014 613 50

Tika nospriests izdalīt dividendi 12°/o
apmērā.
4014 ^ Valde.

Risas prefektūra
izsludina par nadortgflm sekoSaa
pašas un optacijas «plltclbas, kuras
pieteiktas par pazudušām:

Latvijas pases, izd.: ļ) no Piediuļas
pag. uz Palonijas, Tadeusa m. Volkovič
vārdu; 2) te 216775 no Rīgas pref.
uz Jura Pētera , d. Slinkus v.ļ 3)
J6 12948/1269 no Lipnas pag. vec. uz
Lidijas Gearga m. Dimze v.; 4) te 644
no Evermuižas pag. uz Helenes Alek-
sandra m. Zeivot v.; 5) te 33830 no
IX. pol. iec. uz Foma Nikolaja d. Spi-
lidonov v.; 6) te 140 no Laoberes-
Ozcla p. Robetta Jāņa d. Mauliņš v.;
7» ni 66285 no V. pol iec. uz Paulines
Pētera m. Bremptl v.; 8) te 169325 no
Rīgas pref. uz Jēkaba Georga d. Sulcs v.;
9) te 1388 ro Tukutra apr. nr-ka pol.
I iec. uz Hedes Hiiša ' m. Naftai v.;
10) te 183659 no Rīgas pref uz Alvī-
nes Jāņa m. Riņķis v; H) j* 24055
no Rīgas pref. uz Ce-illjas Jāņa m
Heince v.; 12) te 12C690 no VIII. pol.
iec uz Leontīnes Kārļa m. Rāmi v.;
13) te 190836 no Rīgas pref. uz Cipes
Aizeka m. Golmatck v.; 14) te 53394
no Vil p. iec uz Annas Jāņa ra. Rin-
cen v.; 15) 3501 no Mēmeles pag. iz
Emmas Haima-Benca m. Kanter v;
16) te 158383 no Rīgas pref. uz Marijas
Albeita m Dikšeit v.; 17) Nš 66513 no
V. put iec. tz Valerijas Aleksandra ro.
Erlich v.

Optacijas apl, izd. : 18) no 15. mart.
1924. g. no Maskavas uz Alekseja Jāņa
d. Granatovič vārdu.

Rīgas prei. pal. S i m a n o v i č s.
3893 Pasu nod. darhv. Q r i n b e r g s.

Mii Nl-ufen iiMite
gada pārskats par 1923. g.

Kases b.īance uz 31. dec.1923. g.
Aktīvs. Ls

Kase 4.18
Aizdevumi 2,220.—
Tekoši izdevumi par 1923.g. 64.35
Zaudējumi . _. 6.28

Kopā 2,294 81
P a s i v s.

Pajas 200.—
Rezerves kapitāls .... 4.—
Aizņēmumi 2,00963
Azlevumu °/o°/o 1923.jj. 81.18

Kopā 2,294,81
4262 Valde.

Talsu apr. prieku, palīgs 2. ieclrlji
izsludina par nīderīgiein, kā nozaul.,
sekošus dokumentus: i) isksz pasi, izd.
no Talsu apr. p-ka 2. kc. pal. 1920. g.
28. jun. z:m te 3037 Ludvigam Hein-
lich m Kārļa d Šēnbergatn; 2) kara
kļaus. atv. ap\, izd. no 3. Robežsargu
milna kom. 1922. g. 9. ' martā ze<n
te 28675 Jānim Kārļa d. Fogelaa;
3) kara kļaus. atv. apl, Izd. no Tu'<utna
aps. pi-ka 1920. g 6. f :br. zen I* 53/24
Voldemāram Matsad. Antonam; 4)kaj»
klani. atv. apl., izd. no Tukuma _T*lsu
kara apr. pr-ka 1923 g. 30. maija z m
J* 3107 Fricim Jāņa d. Duburarn;
5) iekš:, pasi, izd. no Preiļi pag. vaid,
Daugavpils apr., 1920. g. 1. okt. zem
Na 551 Jāzepam Donata d. Daņiļev čsro.

4009
Jaunpils pag. valde, Rīgas apr. ar šo

izslud. par nozaud. ua neesošu Latv.
iekšz. pasi, izd. no šīs viii 20 manā
1920 g, zem te 146 uz A'frela Mārt.ņa
d. Kalniņa v. 4039

Bauskas «pr. priekšn. pal. 1. lec. ar
šo izslud. p r nederīga nozaud. pērs.
apl. zem Ns 257, izdota no Bauskas apr.
pr-ka pal. 1. ie:. uz Eduarda Mārt.ņa
dBaltraltisv. 4108

B'uskas apr. pienšri. pal. I. iec. ar
šo izslud, par nederīgu nozaud. letšz.
paii, Izd. no Bauskas pils. pol. priekšn.
20 rrarta 1920. g zem te 13) uz
Kriijāņa Miķeļa d. Burkāna v. 4107

Jērcēna pag. valde (/alka i ap:.) iz-
slud. pat nozaud. ua tatnd'.l nedaiigu
zirgu pasi, izd no šīs vaid. '.921. g.
29. jul. zem te 16 uj Rudolia Dīva d.
Kreicberga v. 4106

Daugavpils prefektūra
zsludina par nederīgu apliecību nac.
)asesvietāNš 145, izd.^ lO.apr. 1923. g. no
Daugavpils pref. uz Jūlijas jčerbickij
raidu, jo minētais dokuments pieteikts
jar nozaudētu. 4055

Risas prefektūra "
izsludina par nederīgam sekošas
pašas un personas apliecības , karaspieteiktas par pazudušām:

Latv. paseS
i

izd.: 1) Ns 42111 no
Rīgas pref. uz Julmia Reinholda d. Mun-tals vardu; 2) no Kaunates pag. uz
Leona Alekša d. Katkovskij v 31
N* 73572 no III. iec. „ Eljas Alek-

latpitits Valsts UpograujT

sandra m. Relnhold v
^
; 4) te 187571 no

Rigas prei. uz Jāņa Jēkaba d. E glis v.;
5) J* 132326 no Rīgas pref. uz Jāņa
Vlļa d. Reineks v.; 6) te 7836 no Iman-
tas pag uz Pētera Mārča d. Grinbergs v.;
7) Na 127904 no Rīgas prei. uz Annai
Jāņa m. Janson v.; 8) Ns 120496 no
Rigas pref. uz Kreinas Vulfa m, Abrām-
son v.; 9) 109115 no VIII. iec. uz Rū-
dolfa Jāņa d. Po.uls v.; 10) I* 139 no
Džukstes-Pienavas uz Elizabetes Mi-
ķeļa m. Jubert v.; 11) te 2743 no Vi-
ļakas pag. uz Domiņika Jezufata d,
Dalbinskij v.; 12) te 205462 no Rīgas
pref. nz Kazimira Antona d. Lešcinskii v.;
13) N* 62770 no I. pol. iec. uz Erne-
stīnes Jēkaba ra. Kron v.; 14) te 1042
no Kursīšu pag. uz Katrīnes Jāņa m.
Kincis v.; 15) te 82931 no XI. pol. iec .
nz Annas Nikolaja m. Svīkul v.; 16)
te 37519 no IV. pol. iec uz Emilijas
Jāņa m. Ekstein v.; 17) Ni 159243 no
Rīgas pret. uz Tatjinas Kuprina m.
Kason v.; 18) te 71204 no VIII. pol.
iec. uz Juliusa Indriķa d. Putuiņ v.;
19) Ns 310 no Liepkalna-Ozola pag. uz
Emīlijas Reiņa m Miķelson v.; 20;
J« 2418 no III. pol. iec. uz Ade'lnes
Kiiša m. Sniegs v.; 21) Ns 79143 110
III. pol. iec. uz Lūcijas Jāņa m. Ertel v.;
22) Ni 64656 no XII. pol. iec. uz Teo-
dora Pētera d. Janovs v.; 23) te 2860
Janovoles pag tz Fiiča Ēvalda d. Lie-
piņš v ; 24) Ni 40121 no VI pol. iec
uz Alekša Vladimita d. Cauna v ; 25)
Ni 50582 no V. pol. lec. uz Voldemāra
Anža d Sproģis v.; 26) te 115243 no
VIL pol. iec. uz Oskara Jāņa d Ge-bauers v.; 27) te 184593 no R-ess prefuz Staņislava Aleksandra d. Miškovič-
Adamovič v.

a«nr?,aP
v"izd28I6357"°W-gas preL uz Veras Jāņa m. Sinktvič v.

«OK*Sf P««W" P«'- S i m a n 0 v i č s.3596 Pasu nod jarbv_ n,' - h f r g
"

Daugavpils prefektūra
em M9t77« i*?"!Latv'i«P"'zem te 21776, Izd. 21. martā 1923 gno Daugavp ils prefekta uz JānaEmanuēla Josifa d GaldanoviT vārdu
'zaudētT"d °kument8 P'^ ts par „:
- " "' 4054

,.RISūs lHilonj" par- un lidzapdrolinfišanas aRcrja saMedribas sadci wm W 19Z*fl-
Pe|ņas un zaudējamu rēķins. Lr 266343

Nodokli un nosvin . . . L. r. 378,828 50 Pārnesums no 1922. g.. _- -, : 034175887
KoraSijumrn^nekuštama īpašuma \ \ \ \ Lr. 336,54270 Peļņa no uguns-ap drošinajumiera ..... L.t.2,34!

jg^ 85.5i
no inventāra 3,665- . 340.207.70 n0 trans P- ' T . 317,164.89

aaS%rr - "":""*.: :?:::::: : uSžžSl?— ū*i ? ? ? ? ??????'--^g^S
L.r. 2,93q.l!0')16

Bilance 31. decembrī 1923. gadā.
Lrlooooooo

K„e . . . L. r. 249,283.29 Pamata kapitāls * ' 127,501.90
Tekošie rēk n'i '

.
''

. ' . 7,360,976.61 Rezeivu kapitāls 129,503.45
Iegrāmatoti nekustama īpašuma vērtība 10,881.88090 Speciālaisjezervu fonds L'r/6,012,587 85
Uz priekšu samaksātie nodokļi im nodevas .„'*« ^^mmu rezerves ':' '

.
' . '. ' . '. . 1092992.68 , 7,105,58053

Debitori 4,931,852 55 Zaudējumu rezerves
4 282 349 51

Kantora inventārs . 32'^Kreditori : " ' 6'o2*50
Drošības naudas 800,000— Valsts nodoklii - 7169. 50

Zīmoga nodoklis .'»:.• ' " j * «nn'flfiO
Uzraudzības padomes un valdes drošības naudas vuu.ijvu.
Skaidra peļņa un viņas sadslījums: t7QQqfi 4010°/o rezervu kapitaam L-r- *i,=

^
fļ

20°/o speciālam rezervu fondam ZM,»yj.oi

Tantjema:
Uzraudzības padomei . . L. r. 89,597.40
Valdei . 53,758.44 , 143 355 84

Gratifikācija ierēdņiem 35 838 96
Dažldu nodokļu nomaksai ™«'™n
Dividende » 70UOUU.—
Pārnesums uz nākošu gadu 16,779-25 , 1,769 963 96

-
177^5^9835

L.r 24.258.098.35

Valde.
4012 ? k :

Kooperatīvo ..Socensioo"pārskats par 1923.g.
Valde Rīgā Blaumaņa ielā 16/18.

Bilance uz 1. janvāri 1924. g.
Aktivs Pasivs

Kase 11,781.29 Paj* kapitāls 200,000.—
Preces 683,403 56 Iestāšanās naudas .... 8,000.—
Debitori 295,363 24 Kreditori . 1,587,858.28
Inventārs 579,94750 Valdīsas avanss pr. linu
Lini 421.071.25 iepirkšanas 700,000 —
Tirdzniecības izdev. 24. g. 23,607.60
Zaudēts 480,683 84

2.495.858 28 ' 2.495.858.^8

Peļņas un zaudējumu rēķins.
Zaudēts. Pelnīts.

Z udēts 1922. g 174,249 90 Brutto peļja uz precēm . 460,444.37
Jiidzniecības izdevumi . 914,700.67 . , . liniem . 83,239.70

, , maiņas punk-
tos 9,418.83

Valūtas starpība .... 65860
Komisija par apdrošin. . 3,726.25
Zaudējumu dzēšanai ie-

maksāts 50,77898
Zaudēts 480,683 84

1.088 950 57 1.088 950.57

3929 VALDĒM

Rundāles patērētāju biedrības
1923. g. darbības pārskats.

Biedri oas adiese: Rundāles pagasta, caur Bauaku

Bilance uz 1. janvāri 1924. gadu.
Aktīvs. R. K. p a s i v a. R. K.

Skaidra nauda kasē . . . 144,342.50 Biedru pajas 11,723.50
Preces par pašcenu . . . 491,618.50 Kapitāli: . „„„„„
Dalības naudas citās ie- Pamata . 'f^S.02

st«dēs: Rezerves . 11,073 33

Paja Č S. Ko p darb.
.Konzums' 5,000.— pai. fonds. 5,785.59
Akc. L. T. Biedr nama
Bankā . . 2,000.— būves f. . 11,536.—
Paja sav. Bibliotēkas 33106 43,024.—
ug.ap.csb. 500.— 7.EO0.— Maksājuma vekseļi . . . 618,500.—

Pārējie debitori 351,510.50 Aizņēmumi 137,919 47
Inventārs un nekust. īpaš. 78,230.50 Citi kreditori / 125,060.21

Pārejošas sumas .... 30,146.—
Drošības naudas .... 56,762.82
Tīrs atlikums 60,066.—

1,073.202 — 1,073.202.-

4013 Valde.

Ķimikāliju tirdzniecības akciju sa&īedrīIia„CHEVAG".
Rīga, Biemiešu ielā te 5.

Pārskats par 1923. s-
Bllance uz 1924. g. 1. janvāri.
Aktivs. R. K. Pasivs. R K.

Kases rēķins 101,951.51 Pamatkapitāls 2,000,000 —
Preču rēķins 4,783,115.25 Reskontro rēķins .... 2,950,27821
Kontrakta rēķins .... 500,000.— Skaidra peļņa 428,06655
Inventāra rēķins .. .. 33,278.—

5,418,34476 5.418 344.76

Pelņas un zaudējumu rēķins.
Debets. R. K. Kiedits. R. K.

Tird-niecibas izdevumi . 1,356,805.41 Preču rēķins 2,324,824 89
Amortizācija 3,697.— Agio rēķins 3,073 27
Org».ni?acijas izdevumi . 112,61650
Komisijas 34,101.81
Procenti 367,723 45
Preču rēķins 19,33144
Peļņa par 1923. g. . . . 428063. 55

2,327,898.16 2.327.S98.16

Saskaņā ar vispārējās pilnčs sapulces 29. apriiī š. g. lēmumu, dividende
par 1923. g. ir noteikta uz 10°/o, un var tikt saņemta no pīkst. 9—5 p. p. sabie-
drības kantori. 4261 Valde.

Vidzemes ūdensceļu uzlabošanas
un izmantošanas akc. sabiedrības

gada pārskata izvilkums par 1923. g.
Pejņas un zaudējumu rēķins.

Debets. Ls Kiedits. Ls
Bilance 498.84 Nomas maksas ..... 1,19833
Nekustams un grunts ipa- Procenti 1,35955

5ums 510.— Kanāla nodevas 47,935.99
Kanāla būve 4,490 44
Kuģniecības slūžas . . . 1,547.20
Inventārs 815 55
Uzņēmumu remonts . . . 6,780 63
Apdrošināšana 300.88
Rezerves kapitāls .... 1,745 8 9
Ierēdņu pibalsta fonds . 331.71
Bilance 53,47273

50.49387 50,493 87

BILANCE uz 3t. decembri 1923. g.~

Debets. Kiedits.

Nekustams un grunt«ipaš. 49,410.— Akciju kapitāls 450 000.—
Kanāla būve 294 851.— Aizņēmumi. . . . . . 1,464.18
Kuģniecības slūžas . . . 96,632.— Rezerves kapltils .... 1,933.39
Vērtspapīri 13-34 Ierēdņu pabalsta ionds . 365 43
Inventārs 4,437.13 Peļņa un zaudējums . . . 33,472.73
Kase • • 736.84
Daž. debitori - 41,145 42

487,225.73 487,225.73

Bilance un darbības pārskats vienbalsīgi pieņemts 2. maijā 1924. g. no
pilnas sapulces. 3930 Valde.

Spiestuves oliclju sobletfribos ..Salamandra"
gada pārskats par 1923. g.

Bilance uz I. janvāri I924. g.
Aktīvs. Ls Pasivs. Ls

Kasē skaidrā naudā . . . 551.62 Akciju kapitāls 133.000.—
Vekseļi no citiem .... 124.48 Akceptu apgrozība . . . 16,100.—
Zalogi pie citiem .... 631,22 Kreditori 44,548.74
Inventāra vērtība .... 106,328 96 Pārejošas sumas .... 206 20
Dažādi materiāli .... 5,24812
Pāraūves ve.tiba .... 9,581 04
Orgfnzaciju izdev. vērtība 5,62268
Debitori '. . 48,786.34

.Pol. Vēs t. « spec. rēķ, 2,400.—
Zaudējums 14 580.48

Kopā 193,85494 Kopā 19i.854.94
4245 Valde.
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