
Valdības rīkojumi un pavēles.
Apstiprinu

1924. g. 15. janvārī.
Darbā ministrs

G. K1 a u s t i ņ š.
Rīkojums

par darba vietu pievienošanu
slimo kasēm.

Saskaņā ar ,.Noteikumu par strādnieku
un citu algotu darbinieku nodrošināšanu
slimības gadījumos" (Tieslietu ministrijas
kodifikacijas nodaļas 1922. g. izdevums)
14., 15. un 16. pantiem un pamatojoties
uz to pašu noteikumu 12. pantu, darba
ministrija nosaka:

1. Darba vietas (fabrikas, darbnicas,
kantori, biroji, noliktavas, tirgotavas,
bankas, skolas un citi uzņēmnmi un
iestādes, kā ari atsevišķi darba devēji),
uz kurām zīmējas „Noteikumi par strād-
nieku un citu algotu darbinieku nodro-
šināšanu slimības gadījumos" un kurās
nodarbinātie algotie darbinieki (strādnieki,
amatnieki, mācekļi, meistari, kalpotāji,
kantoristi, skolotāji un citi) vēl nav no-
drošināti slimo kasē, pievienojamas pa-
stāvošām slimo kasēm turpmākos pantos
nosacītā kārtībā.

2. Attiecīgas darba vietas visiem
algotiem darbiniekiem tiesība pēc savas
izvēles nodrošināties tikai vienā vai nu
kopējā, vai ari speciālā (arodnieciskā)
slimo kasē, kuras darbības rajonā darba
vieta atrodas.

Pagaidu vai nejaušu darbu strādnieki
var nodrošināties tikai vai nu īpaši viņu
nodrošināšanai dibinātās kasēs, vai ari
tajās slimo kasēs, kurām šie strādnieki
pievienoti ar darba ministrijas rīkojumu.

3. Lēmumi par iestāšanos slimo kasē
iesūtāmi attiecīgās slimo kases valdei
iestāšanās raksta veidā ar attiecīgās
darba vietas algoto darbinieku vairākuma
parakstiem. Iestāšanā* rakstā jāuzrāda :
1) darba vietas nosaukums un adrese,
2) darba devēja vai atbildīgā vadītāja
(ja darba devējs ir juridiska persona)
uzvārds un vārds, 3) nodarbināto algoto
darbinieku skaits un 4) kādā slimo kasē
un ar kuru dienu algotie darbinieki vēlas
iestāties.

4. Ja zem iestāšanās raksta nav
iespējams sadabūt attiecīgās darba vietas
algoto darbinieku vairākuma parakstus,
tad iestāšanās ierosinātājiem jāsasauc
darbinieku sapulce, izziņojot to septiņas
dienas iepriekš visiem attiecīgā darba
vietā nodarbinātiem algotiem darbinie-
kiem. Par iestāšanās ierosinātājiem var
būt tiklab attiecīgās darba vietas at-
sevišķi algoti darbinieki vai viņu grupas,
kā ari attiecīga slimo kase. Sapulcē ar
padomdevēja tiesībām var piedalīties ari
ieinteresēto slimo kasu pārstāvji.

5. Šī rīkojuma 4. p. kārtībā izziņota
sapulce skaitās par pilntiesīgu, ja tajā
piedalās vismaz viena treša daļa no
darba vietas algotiem darbiniekiem. Par
iestāšanos attiecīgā slimo kasē sapulce
lemj: 1) ar vienkāršu balsu vairākumu,
ja sapulcē piedalās vismaz puse algoto
darbinieku un 2) ar divu trešdaļu balsu
vairākumu, ja sapulce piedalās mazāk
par pusi algoto darbinieku. Balsošana
sapulcē izdarāma aizklāti tikai tad, ja
to kāds no sapulces dalībniekiem pie-
prasa.

6. Par iestāšanās sapulci jāved pro-
tokols, kurā jāuzrāda: 1) sapulces diena
un vieta, 2) attiecīgās darba vietas no-
saukums un adrese un darba devēja vai
atbildīgā vadītāja* (ja darba devējs ir ju-
ridiska persona) uzvārds un vārds, 3) no-
darbināto algoto darbinieku skaits, 4) sa-
pulcē piedalījušos algoto darbinieku
skaits, 5) sapulces vadītāja un protoko-
lista uzvārds un vārds. 6) kādā slimo
kasē un ar kādu dienu lemts iestāties un
7) ar kādu balsu vairākumu lēmums
pieņemts. Protokols parakstāms no sa-
pulces vadītāja, protokolista un vismaz
diviem no sapulces ievēlētiem pilnvaro-
tiem un iesūtāms attiecīgās slimo kases
valdei. i

7. Pēc iestāšanās raksta (3. p.) vai
iestāšanās sapulces protokola (6. p.) sa-
ņemšanas, slimo kases valde savā tuvākā
sēdē lemj par darba vietas pievieno-
šanu, nosakot pievienošanas dienu, kuru
nevar noteikt laikā pirms valdes lēmuma.
Noraidīt darba vietas pievienošanu slimo
kases valde var tikai gadījumā, j# attie-
cīgā darba vieta neietilpst kases darbī-
bas rajonā, vai pec sava rakstura kasei
nepiekrīt. Savu lēmumu kases valde
triju dienu laikā paziņo attiecīgā rajona
darba iespektoram, reizē piesūtot ari
iestāšanās raksta vai iestāšanās proto-
kola norakstu.

8. Savu lēmumu par darba vietas
pievienošanu slimo kases valde triju
dienu laikā paziņo ari darba devējam,
aizrādot uz viņa pienākumiem pret slimo
kasi, kas paredzēti nodrošināšanas no-
teikumos un slimo kases statūtos. Iebil-
dumus pret darba vietas pievienošanu
slimo kasei var iesniegt attiecīgā rajona
darba inspektoram triju dienu laikā,
skaitot no dienas, kad par pievienošanu
valde paziņojusi darba devējam.

9. Ja septiņu dienu laikā pēc slimo
kases valdes pievienošanas lēmuma sa-
ņemšanas darba inspektors neceļ pret to
iebildumus, tad darba vieta skaitās par
galīgi pievienotu slimo kasei no kases
valdes nosacītās dienas. Ja darba inspek-
tors ceļ iebildumus, tie rakstiski paziņo-
jami slimo kasei, kura nepiekrišanas
gadījumā strīdus jautājumu nodod izšķirt
darba ministrijai. Darba ministrija strīdu
izšķir četrpadsmit dienu laikā, skaitot no
slimo kases sūdzības saņemšanas.

10. Ja darba inspektors pret pievie-
nošanu ceļ iebildumus un sakarā ar to
darba vietu pievieno citai slimo kasei,
bet tai slimo kasei, kura lēmusi par
darba vietas pievienošanu, darba devējs
jau izdarījis maksājumus un kase snie-
gusi palīdzību dalībniekiem vai viņu
ģimenes locekļiem, tad abām slimo
kasēm savstarpīgi jānorēķinās.

11. Slimo kases valdei tiesība pie-
prasīt no darba inspektora tādu darba
vietu pievienošanu, kuru algotie darbi-
nieki nevienā slimo kasē vēl nav nodro-
šināti un par iestāšanos kādā slimo kasē
nav ari lēmuši. Pieprasījumā jāuzrāda:
1) darba vietas nosaukums un adrese,
2) darba devēja vai atbildīgā vadītāja
(ja darba devējs ir juridiska persona)
uzvārds un vārds un 3) algoto darbinieku
skaits. Pēc pieprasījuma saņemšanas
darba inspektors 7 dienu laikā nosaka
pievienošanas dienu un dod rīkojumu
darba devējam par darba vietas pievie-
nošanu slimo kasei, paziņojot par to ari
slimo kases valdei.

12. Darba inspektoriem tiesība un
pienākums ari patstāvīgi dot rīkojumu
par darba vietas pievienošanu slimo
kasei, kurai darba vieta pēc sava rak-
stura vai atrašanās vietas piekrīt. Strīdu
starp slimo kasi un darba inspektoru
šinī un 11. pantā paredzētos gadījumos
izšķir darba ministrija.

13. Ja slimo kasei pievienotā darba
vietā darbs pagaidām pārtraukts uz laiku,
kas nepārsniedz vienu gadu, tad šī darba
vieta nav izslēdzama no slimo kases sa-

stāva un darbu atjaunojot, darba devējam
jāiesniedz slimo kasei algoto darbinieku
saraksts, saskaņā ar „Valdības Vēst-
nesī" 1923. g. 118. numurā izsludinātiem
« Noteikumiem par ziņu iesniegšanu slimo
kasēm no darba devējiem", kā ari jāuz-
ņemas pret slimo kasi visi likumā un
kases statūtos nosacītie pienākumi." Ja
darbu pārtraukums ilgst vairāk par vienu
gadu, tad darba vieta izslēdzama no
slimo kases sastāva un darbiem atjauno-
joties, jārīkojas saskaņā ar šiem noteiku-
miem.

14. Ar darba vietas pāriešanu citas
personas īpašumā, tās saistība ar slimo
kasi neizbeidzas. Gadījumā, ja slimo
kase no agrākā īpašnieka medicīniskās
palīdzības sniegšanu kases dalībniekiem
pārņēmusi savā pārziņā, kases valdei jā-
liek jaunam īpašniekam priekšā parak-
stīt agrāko pārņemšanas aktu, atsacīša-
nās gadījumā rīkojoties saskaņā ar „Val-
dības Vēstneša" 1923. g. 48. numurā iz-
sludinātiem ..Noteikumiem par medici-
niskās palīdzības pārņemšanu slimo kasu
pārziņā".

15. Ja slimo kasei pievienotā darba
vieta likvidēta un tanīs pašās telpās at-
vērts cits uzņēmums, darbnica, iestāde
u. t. t., tad šis uzņēmums u. t. t. uz-
skatams par jaunu darba vietu.

16. Ja slimo kasei pievienotu darba
vietu pārceļ ārpus slimo kases darbības
rajona un darba vietas jaunā atrašanās
vieta ietilpst citas slimo kases darbības
rajonā, tad ta izslēdzama no slimo kases
sastāva un pievienojama attiecīgai slimo
kasei. Slimo kase, no kuras sastāva
darba vieta izslēgta, turpina sniegt pa-
līdzību tiem dalībniekiem, kuri kļuvuši
darba nespējīgi pirms darba vietas iz-
slēgšanas.

1924. g. 15. janvārī. JV? 15123.
Departamenta direktors

R. Veidemans.
Sociālās apdrošināšanas nodaļas vadītājs

Jul. Treimanis.

Noteikumi
par ārstniecības kabinetiem
1. Atvērt kabinetus speciālai ārstē-

šanai, kā: 1) Rentgena, 2) ortopēdiskus,
3) kabinetus ārstēšanai ar gaismu,
4) zobārstniecības, 5) kosmētiskus, 6) ze-
roloģiskus, 7) ķimiski-bakterioloģiskus
un tamlīdzīgus — ir tiesība personām,
kurām ir savā arodā vajadzīgā izglītība
un kuras izvēlētās nozares darbībai ir
speciāli sagatavotas, un kā tādas no
veselības departamenta reģistrētas.

2. Atverot kabinetus Rīgā — pie-
teikumi iesūtāmi veselības departa-
mentam; provincē — attiecīgam apriņķa
ārstam, klātpieliekot dokumentus par
izglītību un kabineta adresi, kā ari
iekārtas aprakstu,, līdz ar norādījumu,
zem ka atbildības tās darbosies.

Piezīme: Katrreizējā kabineta adre-
ses vai kabineta atbildīgās per-

sonas maiņa — jāziņo attiecīgam
uzraugu orgānam, t. i. Rīgā —
veselības departamentam un pro-
vincē apriņķa ārstam.

3.' Kabineta īpašniekam un atbildīgai
par viņa darbību personai stingri jā-
ievēro visi par kabinetu darbību no
veselības departamenta izdotie notei-
kumi un instrukcijas.

4. Veselības departamentam un viņa
pārstāvjiem ir tiesība katrā laikā pār-
baudīt kabineta iekārtu un viņa darbību.
Veselības departamenta izdoto notei-
kumu un instrukciju pārkāpumu gadī-
jumā kabineta atbildīgo personu sauks
pie atbildības un svarīgos pārkāpumu
gadījumos kabinetus slēgs.

Rīgā, 1924. g. 14. janvārī.
Iekšlietu ministrs A. B i r z n i e k s.

Veselības departamenta direktors
J.Kiv i c k i s.

Rīkojums.
Latvijas iekšējā 1920. g. 4°/o aizņē-

muma ar prēmijām obligāciju pārdošana
atjaunota, sākot ar 1924. g. 15. janvāri.

Finansu ministrijas kredīta
departaments.

Apstiprinu.
1924. g. i6. janvārī.

Satiksmes ministrs
1 D n ,, i,, i..,i (i i j

o. li u n .

Rīkojums Nr. 13
par Krievijas dzelzsceļu staciju ieslēgšanu
tiešā Latvijas un Krievijas preču satiksmē.

Latvijas un Krievijas tiešā preču sa-
tiksmē ieslēgto Krievijas dzelzsceļu sta-
ciju saraksts «Konvencijas starp Latvijas
un Krievijas dzelzsceļiem" 141. lap. p.
papildināms ar sekošām stacijām: Ņef-
tjanaja, Uvek, Rjazanas-Uralas dzelzsceļu,
Baku Aizkaukaza dzelzsceļa, skaitot no
15. janvāra un Perejezdnaja Donas
dzelzsceļa, skaitot no š. g. 20. janvāra.

Dzelzsceļu galvenais direktors
K. B ļ o d n i e k s.

Finansu direktora pal. J. Bērziņš.
Eksploatacijas direktors T. Dumpis.

Ar ministru kabineta
piekrišanu apstiprinu
1924. g. 16 janvārī.

Satiksmes ministrs
J. P a u 1 u k s.

Rīkojums Nr. 14.
Par pārgrozībām preču alfabētiskā

nomenklatūrā un klasifikācijā.
Par telefonu un telegrāfa līniju dzelzs

traverzu (šķēršņu) pārvadāšanu pa
dzelzsceļiem noteicu veduma maksu pēc
2. klases preču tarifa.

Sakarā ar augšminēto, preču alfabē-
tiskā nomenklatūrā un klasifikācijā starp
preču nosaukumu apzīmējumiem ,.trauki ,
izņemot sevišķi minētos" un « treliņi
(mergas), — dzelzs, tērauda un čuguna"
jāieraksta sekoša jauna pozīcija:

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

Pai 1 mēnesi 1 lats 50 sant.
Piesūtot mājā un pa pastu:

Par 1 mēnesi 1 lats 80 sant.
Par atsevišķu numura: saņemot

ekspedīcijā — . 6 .Pie atkalpārdevējiem — . ^ ]

Latvijas valdības m% oficiāls laikraksts
iznāk katru dienu, izņemot J^^^^^K^^

svētdienas

un svētkudienaa

Redakcija:
Jpi^Š^K Ifeilr^. Kantoris un ekspedīcija:

Rīgā, pilī X.2. Tel. N°9-89
^^^^^^^^^ Rīgā, pilī N° 1. Tel. N°9-57

Runas stundas no 11—12 H^^ra^^TT Atvērts no pulksten 9—3

Sludinājumu maksa:
a) tiesu sludinājumi līdz 30 vien-

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

b) citām iestādēm un amata per-
sonām par katru vienslejīgu
rindiņu — . 16 .

c) privātiem par katru vienslejīgu
rindiņu — . 20 ,

Rīkojums par darba vietu pievienošanu
slimo kasēm.

Rīkojums par Latvijas iekšējā 1920. g.
4°/o aizņēmuma obligāciju pārdo-
šanas atjaunošanu.

Noteikumi par ārstniecības kabinetiem.
Rīkojums par Krievijas dzelzsceļu sta-

ciju ieslēgšanu tiešā Latvijas un
Krievijas preču satiksmē.

Rīkojums par pārgrozībām preču afla-
betiskā nomenklatūrā un klasifikācijā.

^??^aMi ^|^|^»ļļļ|^^»^^^»ļļļļinĵ |^^ļMļļ̂ ļM|^^ļ^i^^^|^l^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
M^

Tieslietu ministrijas kodifikacijas nodaļa
laidusi klajā sekošu 1923. g. kodifikacijas izdevumu:

Civilprocesa likumi
Vispārēji noteikumi un I. grāmata (tiesāšanas

kārtība miertiesās).
Šis izdevums atvieto bij. Krievijas 1914. g. Nerast f~ pa>KAaHCKaro
CyAonpoH3BOACTBa" atbilstošo daļu ar visiem vēlākiem pārgrozī-

jumiem un papildinājumiem.
Maksā: bez piesūtīšanas . . . Ls 0,90,

ar piesūtīšanu. . . . Ls 1,07.
Dabūjams Valsts tipogrāfijā, pilī, 1. istabā, kur ari vienīgi

jāgriežas ar pieprasījumiem.



„Traverzas (šķēršņi), telefonu un tele-
grāfa liniju, dzelzs un čuguna
2. klases, bet starp preču nosaukumu
apzīmējumiem „ Skrūves, izņemot se-
višķi minētās" un « slieces, — dzelzs,
tērauda un koka apkaltas" jāievieto
jauna pozīcija — „ Šķēršņi (traverzas),
telefonu un telegrāfa liniju, — dzelzs
un čuguna — 2. klase".

Šis rīkojums stājas spēkā no 1924. g.
1. februāra.

Delzsceju galvenais direktors
K. Bļodnieks.

Finansu direktors Mazkalniņš.

Valsts zemes fondā ieskaitīto nekustamo īpašumu sarakstsNr.22.(29.pinājums.)
Visas šinī sarakstā nosauktās zemes atrodas Rīgas pilsētas administrativās robežās.

is 1^ |- Nekustamo īpašumu Atsavināto nekustamo īpašumu f.|1| Nekus{amo īpašumu Atsavināto ?*?" *«j«*
^. -c o& |5 bijušo īpašnieku uzvārds,vārds « r o S- o| bijušo īpfsmeku uzvārds,vārds
|̂2|g* nosauk ums- un tēva vārds. IHlļlĒ

nosaukums u„ tēva vārds

2653. VI. 1446 Obroka zemesgabals. Atraitne Derk, Helēna 2742. VI. 1653 Obroka zemesgabals. Atraitne Derk, Helēna
Gustava m.,dz.Genne Gustava m., dz Genne
un bērni:Hanss,Mar- un bērni: Hanss,Mar-
garita, Teodors un garita,TeodorsunAdel-
Adelgards, Gustava gards, Gustava bērni,
bērni , Derks. Derks.

2654. „ 1447 . 2743. . 1658

2655. . 1448 . 2744. , 1664

2656. „ 1451 „ . 2745. „ 1665

2657. . 1452 „ , 2746. . 1666 „ ,
2658. „ 1455 ? „ . 2747. „ 1667
2659. „ 1459 „ „ 2748. „ 1668
2660. , 1460 . 2749. „ 1669
2661. . 1461 „ „ 2750. „ 1671
2662. „ 1462 „ . 2751. „ 1672
2663. . 1463 „ 2752. „ 1676
2664. , 1465 „ 2753. „ 1684
2665. . 1466 „ , 2754. „ 1687 ' „ '?
2666. „ 1468 „ , 2755. „ 1691
2667. . 1470 „ „ 2756. „ 1692
2668. „ 1472 . 2757. „ 1695
2669. „ 1473 „ , 2758. , 1699
2670. B 1478 „ 2759. „ 1706 "
2671. „ 1483 i 2760. „ 1731
2672. , 1484 „ 2761. „ 1735
2673. / 1485 . 2762. „ 1736
2674. . 1486 „ 2763. „ 1739
2675. . 1498 . „ 2764. „ 1740 „ j

2676. . 1499 m „ 2765. „ 1741
2677. , 1500 „ 2766. „ 1742
2678. „ 1504 „ , 2767. , 1746
2679. . 1505 „ .„ 2768. , 1747
2680. , 1506 „ 2769. „ 1748
2681. . 1507 . „ 2770. „ 1749 „ „ ,
2682. „ 1509 „ „ 2771. „ 1753
2683. . 1512 „ . 2772. . 1754
2684. . 1513 , „ 2773. „ 1755
2685. „ 1514 „ „ 2774. „ 1760
2686. . 1519 „ , 2775. „ 1761
2687. „ 1522 „ 2776. M 1762
2688. . 1187 , 2777. , 1763
2689. „ 1198 . 2778. „ 1764
2690. „ 896 „ „ 2779. „ 1765
2691. „ 1227 - ? . „ 2780. „ 1766
2692. . 1241 „ „ 2781. . 1767
2693. „ 1244 „ „ 2782. „ 1768
2694. , 1248 „ „ 2783. ,, 1772
2695. „ 1256 „ 2784. „ 1773
2696. „ 1299 „ 2785. , 1774
2697. „ 1523 „ 2786. , 1775
2698. „ 1524 „ 2787. . 1776
2699. „ 1525 , 2788. „ 1777
2700. „ 1526 „ 2789. . 1778
2701. , 1534 „ „ 2790. „ 1779
2702. „ 1535 „ „ 2791. , 1780
2703. „ 1546 , a 2792. « 1781
2704. „ 1547 „ „ , 2793. . 1782
2705. „ 1548 . „ 2794. „ 1783
2706. , 1549 „ „ 2795. „ 1787
2707. „ 1553 M „ 2796. „ 1788
2708. „ 1554 „ 2797. „ 1789
2709. ,, 1558 , , „ 2798. „ 1790
2710. „ 1562 . „ 2799. . 1791
2711. „ 1563 „ *- ' „ -. 2800. „ 1792
2712. , 1564 „ „ 2801. „ 1793
2713. „ 1566 „ , 2802. „ 1794
2714. . 1568 „ „ 2803. , 1795
2715. „ 1569 „ „ 2804. „ 1796
2716. „ 1580 „ „ 2805. „ 1797
2717. „ 1582 „ „ 2806. „ 1798
2718. . 1585 „ „ ' 2807. . 1799
2719. „ 1586 „ „ 2808. „ 1800
2720. „ 1588 , „ 2809. , 1801
2721. . 1591 „ , . 2810. „ 1802 . „ ,
2722. „ 1592 „ „ 2811. „ 1803
2723. , 1595 „ „ 2812. „ 1804
2724. „ 1596 „ „ 2813. . 1805
2725. „ 1600 „ „ 2814. , 1806
2726. „ 1603 n „ 2815. „ 1807
2727. . 1604 „ „ 2816. „ 1808
2728. „ 1606 . . 2817. , 1809
2729. . 1616 . „ 2818. „ 1810
2730. . 1617 . , 2819. 1811
2731. „ 1634 „ „ 2820. „ 1812
2732. , 1635 „ „ 2821. „ 1814
2733. , 1636 „ . 2822. „ 1815
2734. , 1640 , . 2823. , 1816
2735. , 1642 „ . 2824. „ 1817
2736. . 1643 , „ 2825. „ 1818
2737. . 1644 „ . 2826. „ 1819 „ "
2738. ,1645 . „ 2827. „ 18202739. . 1648 , „ 2828. . 1821 „ „ ,2740. , 1650 „ 2829. M 1822
2741. „ 1652 „ „- 2830. „ 1823 .

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

_ Zemju departamenta direktora vietā C i r u 1 s.
Mērniecības daļas vadītāja vietā J. H a r t m a n s.
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Valdības iestāžu paziņojumi.
Paziņojums.

Zemāk minētās pilsētu un miestu ne-
kustamu īpašumu nodokļa komisijas
aprēķinājušas par 1923. gadu nodokli un
izsūtījušas visiem maksātājiem nodokļa
listes š. g. 15. janvārī:

Rīgas pilsētas IX. iecirkņa
Y

n n J*-t »

i, n XI. „

Rīgas apriņķa II. „
Paziņojot par šo, tiešo nodokļu depar-

taments aizrāda:
1) Iebildumu raksti minētā nodokļa

lietā iesniedzami iecirkņa resp. apriņķa
komisijai mēneša laikā no šī paziņojuma
iespiešanas dienas „Valdības Vēstnesī".

2) Nodoklis nomaksājams līdz 1924. g.
15. februaram.

3) Par termiņā nesamaksāto nodokli
jāmaksā soda nauda P/2% apmērā no
nodokļa sumas par katru pilnu vai ne-
pilnu mēnesi.

4) Katra pienākums pārliecināties, vai
viņam nodoklis maksājams vai ne. Ziņas
par to sniedz nodokļu inspektori, pie
kuriem var ari dabūt nodokļa listes visi
tie, kam tās policija nebūtu izsniegusi.

Rīgā, 1924. g. 17. janvārī.
Tiešo nodokļu departamenta

direktora vietā E. L 0 s k e.
Nodaļas vadītājs A. Kauliņš.

Piekukuļošanas mēģinājums.
Kāda nepazīstama sieviete nodevusi

, Rīgas centrālcietuma priekšniekam ap-
loksni, kurā atradās 1) zīmīte ar lūgumu
stādīt priekšā ieslodzīto Vladimiru Čeču
primstermiņa atsvabināšanas komisijai un
2) skaidrā naudā 5000 rbļ.

Minētā suma nodota š. g. 4. janvārī
pret kvīti N2 27 Vidzemes patronāta
biedrībai, lūgums atstāts bez sekām.

Galvenās cietumu valdes priekšnieks.

Nosacīti notiesāto sarakstā Nr.5
(sk. 1922. g. 27. jūnija «Valdības Vēst-

neša" 138. numurā)
zem N° 373 ievietotais Kaļķis, Lud-
vigs Jāņa d., dzēšams no augšminētā
saraksta saskaņā ar Jelgavas apriņķa
miertiesneša š. g. 9. janvāra ziņojumu,
ka_gpriedumu uzdots izpildīt.

Nosacīti notiesāto sarakstā Nr. 8
(sk. 1922. g. 23. augusta «Valdības Vēst-

neša" 187. numurā)
zem N° 616 ievietotais A1 k s n i t s,
Teodors Eduarda d., dzēšams no augš-
minētā saraksta, jo saskaņā ar Rīgas
apgabaltiesas 2. krim. nod. 1923. g.
17. decembra lēmumu, dots rīkojums
spriedumu izpildīt.

Nosacīti notiesāto sarakstā Nr. 14
{sk. 1922._ g. 23. decembra _„Valdības

Vēstneša" 290. numurā)
zem N° 1261 ievietotais Vickis (ari
Vitckas), Eduards Krišjāņa d., dzēšams
no augšminētā saraksta, jo saskaņā ar
Valkas apr. 4. iec. miertiesneša 1923. g.
24. decembra lēmumu, dots rīkojums
spriedumu izpildīt.

Nosacīti notiesāto saraksta Nr. 25
(sk. 1923. g. 13. jūnija «Valdības Vēst-

neša" 124. numurā)
zem N° 2260 ievietotā B a r i g i n a, Us-
tina Ivana m. dzēšama no augšminētā
saraksta, jo saskaņā ar Rīgas 5. iec.
miertiesneša 1923. g. 21. novembra
lēmumu, dots rīkojums spriedumu izpildīt.

Rīgā, 1924. g. 17. janvārī.
Tieslietu ministrijas departamenta

direktors Brikovskis.
Nodaļas vadītājs J. S a u 1 ī t s.



Ziņojums
par izsniegto zaudējumu atlīdzību par sērgu dēļ nogalinātiem un sērgās kritušiem

lopiem 1923. g. decembra mēnesī.
(1920. g. 15. marta likums, iespiests «Valdības Vēstneša" 1920. g. 66. numurā.)

1. Liepājas apriņķī Medzes pag. Bunkas Kārļam
Jaunzemam — par liellopu ļaunā galvas kar-
soņa deļ gaļā nokauto govi Ls 30,— (Rbl. 1500—)

2. Rīgas apriņķī Jaunpils pag. Pulekšos Jāņam
Grunduļam — par liellopu ļaunā galvas kar-
soņa deļ gaļā nokauto govi._ , ioo,80 ( « 5040,00)

3. Cēsu apriņķī Līvu pag. Ūbelēs Mārtiņam
Vasseram — par liellopu ļaunā galvas kar-
soņa deļ gaļa nokauto -bulli 47,50 ( , 2375,—)

4. Jaunjelgavas apriņķī Biržu pag. Dzelzsnavas
jaunsaimniecība JM2 65 Eduardam Jakaņam —
par liellopu ļaunā galvas karsoņa dēļ galā
nokauto govi . . . .' ' . n 25,— ( , 1250,—)

5. Rīgas apriņķī Aizkraukles pag. Lejas-Maure-
ņos Jāņam Andersonam — par ļauno ienāšu
dēļ nogalināto zirgu-ķēvi un iznīcinātiem
priekšmetiem . 280,— ( « 14000,—)

6. Rīgas apriņķī Mālpils pag. Mālpils muižas
neatsavināmā daļā Elzai fon Grote — par
liellopu ļaunā galvas karsoņa dēļ gaļā nokauto
govi „ 30,85 ( « 1542,50)

7. Rīgas apriņķī Bīriņu pag. Karklaņos Kārļam
Zomeram — par liellopu ļaunā galvas kar-
soņa dēļ - nokauto govi (gaļa nederīga, iz-
vārīta ziepēs) „ 43,— ( „ 2150,—)

8. Rīgas apriņķī Nurmižu pag Langās Hugo
Arniņam — par liellopu ļaunā galvas karsoņa
dēļ gaļā nokauto teli . ! 26,— ( „ 1300,—)

9. Rīgas apriņķī Aizkraukles pag. Lejasmaureņos
Kārlim Tomsonam — par ļauno ienāšu dēļ
nogalināto zirgu un iznīcinātiem priekšmetiem „ 389,— ( , 19450,—)

10. Rīgas apriņķī Bīriņu pag. Jaunzemos Eduardam
Balodim par liellopu ļaunā galvas karsoņa
dēļ nogalināto govi (gaļa mazvērtīga, atstāta
ziepju izvārīšanai) „ 71,— ( „ 3550,—)

11. Rīgas apriņķī Sējas pag. Salās Jānim Kalniņam
— par liellopu ļaunā galvas karsoņa dēļ gaļā
nokauto govi » 52,— ( „ 2600,—)

12. Rīgas apr. Kokneses pag. Kārklos Jānim Uzi-
ņam — par liellopu ļaunā galvas karsoņa dēļ
gaļā nokauto govi „ 43,— ( „ 2150,—)

13. Jaunjelgavas apr. Salas pag. Dannenfeldas
muižā, Pēferam Kalējam — par liellopu Jaunā
galvas karsoņa dēļ gaļā nokauto govi . . . « 39,— ( , 1950,—)

Kopā . Ls 1177,15 (Rbļ. 58857,50)
Veterinarvaldes priekšnieks, veterinārārsts E. Cīrulis.

Darbvedis Graudiņš.

Bēgļu galīga reģistrācija.
Apstiprinot ārlietu ministrijas admini-

stratīvi - juridiskā departamenta p. g.
31. decembra raksta Ne A. 12800/50271
saņemšanu, sūtniecība pagodinās ziņot,
ka bēgļu galīgās reģistrācijas termiņa
lietā viņa savā š. g. 3. janvāra verbal-
notā Ne 26 griezusies pie ārlietu komi-
sariāta ar savu priekšlikumu, kurā norā-
dīja, kat Krievijas valdības šinī jautā-
jumā proponētie termiņi būtu pagari-
nāmi par vienu mēnesi, t. i. reģistrācijas
pēdējais termiņš RSFSR un USSR ro-
bežās dzīvojošiem bēgļiem būtu nolie-
kams uz š. g. 15. februāri un b. tālo
austrumu republikā uz 29. februāri.

Galīgie bēgļu izbraukšanas ter-
miņi, pēc sūtniecības domām, nav ka-
lendariski noteicami, bet jānosaka atka-
rīgi no izbraukšanas vizu faktiskās sa-
ņemšanas.

Saskaņā ar šo sūtniecība proponēja,
ka līdz 15. februārim reģistrējamiem
bēgļiem jāizbrauc uz Latviju divu mē-
nešu laikā no vizēto dokumentu saņem-
šanas, bet tālos austrumos dzīvojošiem
līdz 29. februārim reģistrējamiem bēgļiem,
triju, resp. četru mēnešu laika no vizas
dabūšanas.

Rakstiska atbilde uz šo sūtniecības
priekšlikumu vēl nav saņemta, bet per-
sonīgās sarunās ārlietu komisariātā no-
skaidrots, ka krievi necels iebildumus un
pieņems mūsu termiņus.

Maskavas padome jau izsludinājusi, ka
visiem Maskavā un Maskavas guberņā
dzīvojošiem bēgļiem jāreģistrējas līdz
15. februārim, kurš termiņš pagarināts
netikšot.

Pielikumi. Ārlietu komisariāta
p. g. 10. decembra verbalnota
Ne 16411 un sūtniecības 3. janvāra
verbalnota Ne 26 norakstos.

Maskavā, 1924. g. 9. janvārī.

Sūtniecības padomnieks (paraksts).
Optacijas nodaļas vadītājs (paraksts).

Iecelšanas
Rezolūcija Ns 247.

1924. g. 16. janvārī.
Saskaņā ar universitātes padomes _ š. g. 9. jan-

vāra sēdes lēmumu, apstiprinu līdzšinējo filoloģijas
un filosofijas fakultātes lektoru Jēkabu Velmi

par privātdocentu pie baltu filoloģijas katedra,
skaitot no š. g. 1. janvāra.

Izglītības ministrs H. Celmiņš.
Kanclejas pārvaldnieks J. Ļaudams.

*
Rezolūcija N° 248.
1924. g. 16. janvārī.

Saskaņā ar universitātes padomes š. g. 9. jan-
vāra sēdes lēmumu, apstiprinu līdzšinējo filoloģijas
un flosofijas fakultātes lektoru Rūdolfu Juer-
g e n u par privātdocentu pie pedagoģijas katedra,
skaitot no š. g. ]. janvafa.

Izglītības ministrs H. Celmiņš.
Kanclejas pārvaldnieks J. Ļaudams.
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Prese.
Francijas un Krievijas attiecības.

«LEurope Nouvelle" raksta
12. janvārī: Nākošās nedēļās Francijai
būs jāizšķiras, kā viņai nokārtot savas
attiecības ar Krieviju. Ramzajs Mak-
donalds nekad nav slēpis, ka viens no
viņa valdības pirmiem soļiem būs
Padomju valdības atzīšana. Ari Muso-
lini kategoriski izteicis savu gribu atzīt
Maskavas valdību de facto; vēl viņš
tikai nogaida, lai angļi iesāk. Beidzot,
Krievijas jautājums uzņemts Belgrades
konferences dienas kārtībā. Tā tad
tuvojas brīdis, kad Krievija atkal ieies
Eiropas politikā.

Francijā šaī jautājumā valda divējādas
domas.

Krievijas pretinieki saka: 1) nav
iespējams uzturēt kārtīgus sakarus ar
valdību, kas atsakās izpildīt iepriekšējās
valdības līgumus. 2) Krievijā nav nekas
darāms. Krievijas preču apmaiņa ar
rietumvalstīm 1923. gadā bija vājāka
nekā 1922. gadā. Krievi gan pārdeva
drusku vairāk, bet viņi pirka daudz
mazāk. Rikovs pats atzinies, ka Krievija
tagad pārcieš vissmagāko krizi kopš
lielinieku revolūcijas. Vai tiešām būtu
jāatsakās no saviem principiem un jā-
pabalsta nedroša valdība ? Bez tam
Maskava netaisās piekāpties ne parādu,
ne konfiscēto īpašumu jautājumā. Ko
Francija zaudēs, ja viņa vēl nogaidīs ?
Jāseko sabiedroto valstu paraugam un
nav jādod iemesls Francijas draugiem,
Polijai un Baltijas valstīm, šaubīties par
franču politiku.

Pretējas domas ir šādas: 1) Šaī jautā-
juma nav jaiejauc iekšējā politika. 2 Jā-
zin tikai, vai pastāvīgi saimnieciski
sakari starp Franciju un Krieviju tagadējā
brīdī būtu vēlami. Tā kā Krievijai trūkst
apgrozībā naudas, tai jāpārdod rietum-
valstīm labība un petroleja. Franka
zemais kurss spiež frančus ievērot tau-
pību savos iepirkumos, frančiem izdevīgāk
iepirkties Krievijā nekā Amerikā. 3) Ir
absurds cerēt uz valdības maiņu Maskavā.
Ja franči ietiepsies, viņi galīgi izpostīs
franču intereses Krievijā. Padomju val-
dība pastāv, un pastāvošo noliedzot nav
nekas iegūstams. 4) Nav jāpārspīlē ari
uztraukums, kas varētu rasties Varšavā
vai Rīgā. Polija un Baltijas valstis atzi-
nušas Padomju valdību un ar viņu ir
noslēgušas līgumus. Uzlabojot savas
attiecības ar jauno valstu kaimiņu, franči
tām vislabāk pakalpos.

Latvija un citas valstis.
Latvijas un Igaunijas līgumi .

«LEurope Nouvelle" 12. jan-
vārī iespiedusi 1923. g. 1. novembrī
Rēvelē parakstīto Latvijas un Igaunijas
līgumu tekstus ar piezīmi: « Šos līgumus
latviešu parlaments ratificēja 14. decem-
brī un igauņu parlaments 20. decembrī.
Ja šos tekstus salīdzina ar to līgumu
tekstiem, kas radīja mazo antanti, tad top
saprotams, ka Baltijas valstis tagad cen-
šas dibināt savienību, lai stabilizētu
mieru un kārtību, kas nodibinājās kopš
1919. g. no Krievijas atdalītās Baltijas
piekrastes valstīs."

Iekšzeme.
Limbaži.

Sieviešupalīdzības korpusa Limbažu no-
zare likvidēs savu darbību š. g. 25. janvārī.

Latvijas atbrīvošanas cīņām izbeidzoties
sieviešupalīdzības korpusa Limbažu nozare
centusies atstāt brīvības cīnītājiem mūžīgu
piemiņu — uzcelt pieminekli Limbažos,
kas izdarīts, un piemineklis atklāts p. g.
1. jūlijā.

Pieminekļa būve izmaksājusi pavisam
143.090 rubļu. Visi izdevumi segti ar
ienākumiem no ziedojumiem un izrīko-
jumiem.

Bez tam sieviešu palīdzības korpusa
Limbažu nozare nolēmusi vietējā baznīcā
nolikt 2 marmora tāfeles, kurās būs
iegravēti visu Limbažu apkārtnes karavīru
vārdi, kas krituši karā no 1914. g. līdz
1920. g. Minētās tāfeles ar uzrakstiem
izmaksās 18.000 rbļ. Pieminekļa ap-
kopšanas fondā atstāti 5000 rbļ.

Sīkākus datus par visiem ienākumiem
un izdevumiem dos un paskaidros par
nozares darbību likvidācijas dienā, 1924. g.
25. janvārī, vietējai sabiedrībai.

Limbažu nozare.

Māksla.
Latvijas nacionālais teatrs,

sakarā ar Annas Brigader « Sprīdīša"
pirmizrādi Somijas nacionālā teātrī, ap-
sveica pēdējo, izsakot savu prieku, ka
abi teātri tžlgad kopīgi varēs darboties
abu tautu mākslas celšanā. Uz to So-
mijas nacionālais teatrs atsūtījis sekošu
sirsnīgu atbildes telegramu : «Somu na-
cionālais teatrs sūta Annas Brigader un
Latvijas nacionālai skatuves mākslai sirs-
nīgu pateicību par « Sprīdīti", kur latvju
varonīgais gars un sirdsskaidrība dabū-
juši tik skaistu izteiksmi".

Nacionālais teatrs. Piektdien, 18. jan-
vārī, pulksten 7 vakarā J. Raiņa pasaka
« Mušu ķēniņš". Sestdien, 19. jan-
vārī, Fr. Molnara iecienītā leģenda
„L i 1 j o m s". Svētdien, 20. janvārī,
pulksten 2 dienā J. Raiņa «Mušu ķē-
niņš". Pulksten 7 vakarā J. Jaunsudra-
biņa komēdija «Zvēru dīdītājas".
Pirmdien, 21. janvārī, Alises Brechman
15 gadu skatuves darbības jubilejā Annas
Brigader drāma «Raudupiete" ar
jubilāri titula lomā. Otrdien, 22. janvāri
tautas izrādē Aspazijas drāma „A s p a -
z i j a".

Dailes teatrs. Šovakar „ Kreisiera
stūra logs". Sestdien, tautas iz-
rādē « Seši mazi bundzinieki".
Svētdien, pulksten 2 dienā « Aladins"
un pus 8 vakarā « Kreislera stūra
logs". Otrdien, 22. janvārī, pulksten
5 p. p. skolnieku izrādē « Aladins".

Nākošu ceturtdien, Grillparcera «Dzīve-
Sapnis" pirmizrāde. Grillparcers pie-
skaitāms ievērojamākiem romantisma
laikmeta dzejniekiem. Viņa darbi ar
savu scenisko krāsainību, reljefi vei-
dotiem raksturiem un spēcīgo drama-
tisko darbību ir pastāvīgi repertuāra ga-
bali visos Eiropas teātros.

Tirdzniecība un rūpniecība.
Latvijas Republikas ģenerāl-

konsulāts Londonā.
Iz nedēļas ziņojuma Ne 1

1924. g. 7. janvāri.
Koku cenas uzturējās stabilas un tir-

gus aktivs. No Latvijas ievesto koku
daudzums un vērtība pārsniedza visus
iepriekšējos gadus pēc kara.

Linu rūpniecībā 1923. g. turpinājās
krize un ievedumi no Latvijas, samērā ar
agrākiem gadiem, bija ierobežoti. Linu
cenas uzturējās stabilas. Viszemākās
cenas, pēc «Dundee Price Current", bija
£81 par tonnu un augstākās decembra
mēnesī — £ 105.

Sviests Londonā importēts un re-
ģistrēts kā Latvijas 85.340 muciņas. Tir-
gus uzturējās aktivs un Latvijas svie-
stam bija lieli pieprasījumi. Zemākās
cenas bija vasarā, bet augstākās gada
sākumā un beigās. Jūlijā zemākās
130 šiliņi par centneri, decembrī aug-

stākās — 214. Starpība starp Dānijas
uu Latvijas sviestu svārstīgas no 8 līdz
20 šiliņi par centneri. Igaunijas sviesta
cenas caurmērā līdzinājās Latvijas sviesta
cenām.

01 u tirgū bija novērojamas lielas
cenu fluktuācijas. Latvijas zemākās va-
saras vidū 9 šiliņi par lielo simtu pret
20 šiliņiem decembrī. No Latvijas Lon-
donā ievestas 24,358 kastes ar olām.

Speķis (bacon) no Latvijas Londonā
importēts 4211 kastes un siers 178
centneri Pārējie produkti importēti
mazākos apmēros.

Bez jau minētiem produktiem uz Liel-
britāniju eksportēti ari mūsu rūpniecības
ražojumi, kā stikla, metāla, un koka iz-
strādājumi, papīrs, sērkociņi, liķieri un
citi.

Cenas cēlušās: kafija, banāni,
labība, sviests, Īrijas un Dānijas speķis,
koloniju siers, Amerikas cūku tauki.
Kritušās : apelsīni ^ citroni, sīpoli, Anglijas
olas, Īrijas cūku tauki.

Kursi.
Rīgas biržā, 1924. gada 18. janvāri.

100 Latvijas rbļ 2,—
Amerikas dolārs 5,13 — 5,17
Angļu mārciņa 21,78 — 22,00
100 Francijas franki .... 23,80 — 24,50
100 Beļģijas franki .... 21,45 —22,10
100 Šveices franki ... 88,45 — 89,80
100 Itālijas liri 22.25 — 22,90
'.00 Zviedrijas kronas ... 133,55 — 135.55
100 Norvēģijas kronas . . . 71,75 — 73,95
100 Dānijas kronas . . 88,10 — 90,80
100 Čechoslovaku kronas . 14,65 — 15,25
100 Holandes guldeņi . . . 189,50 — 192,35
1 biljons Vācijas marku . . . 1,50 — 2,00
100 Somijas markas .... 1235 — 13,05
100 Igaunijas markas .... 1,34 — 1,40
10,000 Polijas markas . . . . 0,01
100 Lietuvas liti 50, 52,—
10 Krievijas zelta rubļi . . . 25,50
Krievijas sudraba^,

^
gj

„„
I M.

SSSR červonecs
5°/o neatkarības aizņēmums . 2, 2,10
6°/o Zemes banku ķīlu zīmes 98, 100

Rīgas biržas komitejas kotacijas komisijas
priekšsēdētājs J. Sk u j ev i c «.

Zvērināts biržas maklers M. O k m i a n s.

Literatūra.
Mūsu rakstnieki. I. Līgotņn Jē-

kaba Krišjānis Barons savā dzīvē
un darbāBiogrāfisks raksturojums. O. Jēpes
apgādība, Cēsīs—Rīgā, 1923.

Redaktors: ML Ārons.

šim numuram 6 lappuses.

Piltenes iecirkņa policijas priekšnieks
izsludina par nederīgu, kā nozaudstu .
Latvijas pasi, izdotu no viņa 27. aprīlī
1920. g. zem N» 820 uz Annas Friča
m. Erman vardu.

Daog-vpls pil ēt»8 pr. lekta izs>< dina
pir nederi.u L<tWj<s pasi J* S8 6,
Izdota 10 marā 1981. g. no Datgsv-
pils pil etia p ef;k a t>z Annas Petrovai
vārdu, kora pietikta par nezaudētu.



Paziņojums.
Finansu ministrs i. g. 15. janvāri ap-

stiprinājis akciju sabiedrībts
,,1l.epSJas banka"

statūtu grozījumus,ar kuriem noteikts, ka:
1) valdes sēdeklis ajrodas Liepājā,

bet valdei tiesība noturēt sēdes visās
vietās, kur atrodas bankai nodaļas
(36 panta);

2) valde var pieņemt un atlaist visus
ierēdņus, izņemot direktorus-rīkotāj« ,
nodaļa dire torus un vadītājus, prokū-
ristus un galvenos grāmatvežus un ka-
sierus visas baakas nodalīs (43. panta
P- .d.');

3) 43. pantā pkta .1* Ielaižami vārdi
,P- 2';

4) direkterus-rīkotājna pieņem valde
ar padomes piekrišana, bet apstiprina
vispārējā sapulce, algo viņiem nosaka
an tos atlaiž padome, ziņojot par to
vispārējai sapulcei; direktoru-rīkotāju
palīgus pieņem an atlaiž valde ai pa-
domes p'ekrišasu (44. pants);

5) bankas korespondenci un saistību
dokumentus paraksta vai nn divi valdes
locekli, vai viena valdes loceklis un
viens kandidāts, vai viens valdes lo-
ceklis «n direktori-rīkotajs, viņa palīgs
vai proknrists, vai direktors-iikotājs nn
viņa palīgs vai prokūrists, bet nodaļās
vai nu divi valdes locekļi, vsi viens
valdes loceklis un nodaļas vadītājs, vai
nodaļas direktors, vai vadīājs nn pro-
katists (46. panta).

Tirdzn. on b.nod. pr. A. K a c e n i.
Priekšnieka palīgs V. 0 ai lits.

Rīgas apgabaltiesas Rīgas ap-
riņķa tiesu pristavs

A. Ozoliņš paziņo, ka saskaņā ar
tiesas sprieduma, 23. Janvāri 1924. g.,
pīkst. 10 ritā. pārdos Katlakalna rtag. vecā
Bauskas ceļā 29, Oskara Dansona
kustamo manta, sastāvoša no vietas
dēļiem apšūtas diīvojamas ēkas, no
baļķiem būvētas kūtiņas ar piebūvi, no
plankām būvēta šķūn ša un pirts, nn
novērtēta par 25,00u rbļ. _

Izzināt sarakstu, novērtējamu, kā ari
apskatīt pārdodamo manta varēs pār-
došanas dienā uz vietas.

Tiesa pristavs A. Ozoliņš.

Rīgas apgabali 3. civilnodaļa
ssz Latvijas civillik. kop. 36. p. piezīmes
pamata, ar šo paziņo vispārībai, ka
laulātie draugi Ar vads G;orga dēs
Kunstelns un Irma Jāņa m. Kunstain,
dzim. G.išnvald, noslēguši savstarpīgo
laulības līgumu pie Rīgas notāra A.
Meike 5. decembrī 1923. g., reģistra
M 24315, ar kuru viņi, attiecībā uz viņu
noslēgto laulību, ir atcēluši vietējo civil-
likumu 79. un turpm. p. p. paredzēto
laulāto mantas kopību.

Rigā, 8. tanvarī 1924. g. L. J* 1610
Priekisēd. v. A. V e i d n e r s.

Sekretāra A Kalve

Rīgas apgabaltiesa, 1. civilnod.,
uz I<k par laul. 77. p. pamata, ar šo dara
zināmu, ka tiesa 10 decemb'ī ls-23. g.
Annas Kārļa meitas Sanov i dztmasi
Snseman, prasības lietā pret Dānī Pēteja
dēla JanovKu, par laulības šķiršanu
aizmuguriski nosprieda: šķirt lau-
lību, kura nosegta Rīgas debesbraukša-
nas baznīcā 1901. g. 6. maija, starp Jāni
Janovič, un Anna Janovlč, dzimusi
Smeman.

Ja atbildētājs civ. prec. lik. 72*., 731
nn 748. p.p. paredzētā la<ka_ neiesniegs
tiesai atsauksmi jeb pārsūdzība, tad
spriedums atāsies likumīgā spē«ā.

Rīgā, 4 jsnvari 1924. g. Ns 4364/622
Priekšsēdētāja b J. lakstiņš.

Sekretāra v. Stūre.

ž-Ugas apgabaltiesa, I. civilnod.,
ni Ilk. par laul. 77. o. pamata, ar lo
data tinama, ka tītsa 19. novembri I923.g.
Karstas fiiike, dzim. GrNberg, prasī-
bas tietā pret Aujustu Mlske, par lau-
lības šķiršanu §iim>?«'iskl no-
sprieda lau'ību, kura slēgta Sevastopolē
13 martā 1916. g., &tarp Augustu Milke
nn Karstu Miike, ds m. Orinberg. šķirt;
prāvnieku meitu Miršu, dzm. 1917. g,
«tstat Viņas mātes audzināšanā; pieJķin
Keratal rllike tiesības saukties turp-
māk viņas mittas tzvārda .Grlnberg*.

Ja atbildētājs dv. proc. tik. 72»..
781. an 748. p. p. partdsētā laiki nt-
lamlega tiesai atsauksmi vai pSr-
sidaiba, tad spriedums stisias likamīgē
apēki.

Rigā, 31. dec. 1923. _. I*436786/171
Priekisēd. b. J. Jakstiņš.

Sekretāra v. Stūre.

Tiesu sludmājumi.
Rīgas apgabalt. 3. kriminalnod.
saskaņā ar savu š. g. 10. janvāra lē-
mumu meklē uz lik no 1922. _g
3. maija, 7. pkt. pamata apsūdzēto
Bauskas apr., Bruknas pag. pederīgo
Jāni Jāņa d. Stelnbersu, 60 g. vecu,
kura pazīmes tiesai nav tinamas.

Min. Steinbergs, dz 1864. g. 26 febr.
katoļticīgs, 923 g. 11. janvārī viņam
izdota no Daugavpils or< fekturas Lat-
vijas pase zem Nš 21054, 1923. gada
vasarā dzīvoji' Ķemeros.

Viiām iestādēm un ptrsonām, kuram
ir zināms, kur at-od-s min. Steinbergs
un viņa manta, j paziņo par to Rīgas
apr. I. iec. izmeklēšanas tiesnesim.

Rigā, 12. janvāri 924. g. Nš 7576.
Priekšsēd. b. Daukša.

Sekretārs Ed. Kiihle.

Rīgas XI. iec. miertiesnesis,
nrsanr savu sludinājumu pat Kūts
dltdUl Veidllcfca meklēšanu, kuri
iespiests «Valdības Vēstnesi* Nš 41,
1921. g, minētā Veidlkha lietis iz-
beigšanas dēļ

Rigā, 12. janvāri 1924. g. Nš 138
Miertiesnesis (paraksts^

Saukas virsmežniecība
portfos otrreizējos mutiskos torsos

11. februāri 1924. f ., pulksten 12 dienā, Saukas pagasta namā,

augošu mežu,
sekoāās vienībās:

% § Drošības
Mežniecība, novadi, apgaita Cirsmu \tdaļu Platība rr 3 n«udas

tf un kvartāls gadi NsNš ha|2 'Mirt. ncirīT
g o tinš. apmež.
> 2 l"o« latos--• --—————————____——-____________________________________________________________ »

1 III. iec. meža., Saukas nov., apg. Nš 13, kv. 114 1922,'23. 1 0,19 76 4 9,50
2 Nš 13 , 114 . 2 0,19 71 4 9,50
3 ... . . . Nš 13 . 115 . 1 0,55 32 2 27,50
4 ... ... „ Nš 13 . 121 , 1 0.J3 29 2 6,50
5 . . ... J* 13 , 121 . 4 0,19 17 1 9,50
6 ... , . . Nš 13 . 121 , 5 0,19 22 2 9,50
7 Nš 13 . 121 , 6 0,19 39 2 9,50
8 Nš 13 . 122 . 2 0,18 25 2 9-

' 9 II. iec. me2n, Neretas nov., apg. Nš 16, kv. 143 1925. 3 0,69 221 14 34,50

Solītājiem fā'emaksā 10°/o drošība? naudas no nevērtē uan sumas, kura pēc t)m jāpapildina līdz 10°/o no ncsotflā»
sumas. Virsmežniecība pa'ur sev tiesības noņemt no torgiem izsludinātas vienības pec saviem ieskatiem.

Tu akas zinis virsmežniecības kanclejā un pie attiecīgiem iecirkņu mežziņiem.
Saukas Vicžatinižfi, 14 janvārī 1974 g. Saukai vlr«mailw|«aclb»».

Daugavpils pils. valde,
izsludina

konkursu
uz piegādāšanu rrlekš Dasgavci s p 1-
setas f 1??ktriskas staras — strāvas sa-
dalāmo Icklrtu, mērojamo piederumus,
transformatorus, motorus, pumpjus un
citu pat vispārējo budžeta sumu Ls 40,000.

Ludram visas firmas, kuras vēlētos
ņemt dalība konliu sī, paziņot par to
valdei līdz 15 februārim 1924. g., pie-
sūtot savu ražejumu katalogus.

Daugavpils pilsētas valda.

WBĒ B-BM __?

Telpas tipogrāfijas iekārtai
3 15 līdz 18 istabu vajadzīgas

uz aprija mēnesi centrā vai tuvākā apkārtnē. Piedāvājumus
var nodot šīs avizes ekspedīcijā pilī, istaba N° 1, «Valdības

Vēstneša" kantorī.

Rīgas kara apriņķa priekšnieks iz-
sludina par nederīgu, nozaudēto kara-
klausības apliecībai dubltk zem Nš 31586
izdotu 23 decembrī 1922. g., no Rīgas
kara apr. Drie«šn. pārv. uz Ati.usia
Acšs dēla Briksnis vārdu.

Rīgas kara apriņķa priekšnieks izslu-
dina par nederīgu nozaudīto karatcl us
apliecību zem Nš 835, izdotu 31. martā
1921. g. no 1. Liepājss ksji pulka kom.
uz lullana Steoana dēla Kallņko vārdu.

R'gas kara apriņķa priekšnieks iz-
sludina par nederīgu nozaudēto (ne-
klausības aplieti tj« z;sa /# 25826/52 '8,
udotu no Armijas saimniec. pārvaldei
uz kar Eduarda Pētera d.Vec vagara v.

Ārlietu ministriju ārzemju pasu no-
daļa izsludina par nederīgu rozaudētu
Vācijas pilsones Vllhelmines Š Idere!-
tar, dzfm. Nauman pavalstnfec bas ap-
liecība »r >* 93 izdotu 57 «pr-lī 1992 s.

"' i i. i i-i i. ????? i

Latvijas universitāte* leģitimācijas
*artlņ* Nš 156, su Krlijfiņa Mader-
nlaka «ārdu pazaudēta nu ai šo tiek
-«i.-HinSt* nnf n#<1»rie>-

LatvUas universitātes leģitimācijas
sietiņa Nk 1430, uz Inai 3urka rardu
pacaadeta un ai lo tiek Isaindlnāta ?*
n ri r I 9 «

Rīgas pilsētas Kastai u gaļas iiiišmas Slati
v a l a d z f _ a

veterinārārsts.
Lu unraksti lāiesniedz pilset s tirdzniecības nodaļā 1. Ķen ņa ielā N» 5,

līdz 85. ļanvarlm 1924. 3., p'elietot klāt dzīves aprakstu

Valsts tipo.rnfijll
ii dabūjamas:

ūārtlkns, rožotSlu __ patirēttUn
biedrliiii un kooperatīvu gaifi

DBnkatD BUNKAS
prieki pārskatu publicēšanas .Valdību

Vēstnesī* un .Ekonomistā'
Blankas māksi 2 sant gabali.

Tieslietu ministrijas kodiiikacijas nodaļu
izdevuma iznākusi grāmata

listi rīkojumi] sarit
kas iespiesti .Valdības Vēstnesī*

no 1921. g. 1. oktobra līdz 1922. g. 31. dec.
Saraksts sastādīts pēc resoriem un

priekšmetiem alfabētiskā kārtībā, ar dažā-
diem norādījumiem un atzīmēm.

Dabūjams Valsts tipograf ijā.pilī, 1.istabā,
kur ari vienīgi jāgriežas ar pieprasījumiem'
Maksā Ls 1.00. ar piešūt pa pastu Ls 1,1?

Nrsl-to on sarauta toHroloi
nortķlnllana! valsts iestādes,

pēc finansu ministrijas apstiprinātie*
paraugiem (skat. šā gada 27./IV. .VtK
dibai Vēstneša' Nš 93) dabūjam*

Valsta ttnrrf-v'IIS n!ll

Uiu.ii n iiisiiD lamu
leliia Slāps.
1923. aada 27 burtnīca _.

iznākusi an dabūjama Valsts tipograff*
pili, 1. latabi, kur ari vienīgi jāgritl*

ai pieprasījumiem.
Baitnica maksā:

bez piesūtīšanas Ls 028
ar piesūtīšanu . , 0,30

Satura:
169) Medību likums.
170) PapildinājumsnoteikumosPobligatoriskoskoluskolotāju darD*

laika aprēķināšanu.
171) Papildinājums noteikumos par«"'

tematiem pie valsts arodu
vidusskolām. .,

172) Slimību un fizisku trūkumus"
raksts. .,,
Alfabētisks satura rādītājs <\
kurnu un ministru kabineta
teikumu krājumam" par 1923.

^^

Nacionālais t«atr*
Piektdien. ?8. Janvāri, plksf. 7 *«"»"'

..JīttāšMā ķēniņš". ..
Sestdien. 19. Janvāri, pbut. " w

..JCifļoms".

Nozaudēta
Rīgas muitss valdes k»īte zem Nš25536,
zdota 8. aug. 1922. g. uz A. S t a n c k e

& Co. y.. m ar žo g-* 't> a kā nederīga.

nozaudēta 8tt sts.&
co iekšl. min. emigrantu un bēgļu
nodaļas 20. dec. 1923. g. z:m M* 132555,
uzskatama par nedfrigu.

Akc. sab. Latvijas privat-lombards
ķīlu zīme Nš 1446, no 20. septenrbra
1923. g., uz Emīlijas Jēkaba meitas
Zievert vārdu nozaudēta.

Vlļlkas pag- valda izsludina par
nederīgu nozaudēto zirga pasi zem
Nš 1110, izd. 15 jun. 1920. g. uz
Vo'dfmara Brnkka v. 4073

Vacumuiias pag. valda izludina par
nederīgu kara kļaus, apliecib. dublikāta
zem Nš 3405, izd no Jelgavas-Bauskas
ka(a apr. pr-ka 16. jūlijā 1923. g. uz
Mārtiņa lāpa d. Rētenais v.

Vacumuiias pas- valda izsludina
par nederīgu Latvijas pasi zem .N» 1387,
izd. no Vecumuižas pagasta valdes
15. aprīli 1920. gadā uz Katrīnes Kriša

m Klikut v.
Skultes pag. valde iz>ludina par

nederīgu Jullusa Pētera d. Krastiņa zirga
pasi, izd. no Skultes psg. valdes
5 martā 1920. g. zem N° 145, kura
pieteikta par nozaudēto.

InlBiias nīsts slimtai
vajadzīgas

120 kub. asis
sausos malbas

(bērza, alkfiņa vai priedes).
Pieprasījumus, uzdodot malkas vairumu,

cenu un pievešanas maksu, iesnieg'
slimnīcas kancleiai ar 80 sant zīmog-
nodokli apmaksātās sl'gtās aploksnes
līdz 21. ļanvarlm 1924. g., pulksten
12 diena.

Tuvākas ziņas slimnīcas kanclejā no
9—4 dienā. 1

Slimnīcas saimniecības plrelnls.

r" ' ' ''Dažādi sludinajami.
Latvijas asgjttkolas medicīnas fakultāte

ar šo aglieclna, ka stud. med. Alfrēdam
Pakalnam Izsniegta 1923. g. septembra
mēnesi studija grimst ņa zem J* 7692,
ui ka mtetl grāmatiņa nozaudēta un
tiek skaitīta ka nederīgs dokumenti.

•____-n___Bj_Bjrar_a^^

Ilūkstes apr. priekšnieka palīgs
II. iecirknī,

pios vairāksolīšanā
25. Janvāri S. _„ pnlkst. 10 no rīta
iec. kandeja, kā novalkātus un tālākai
lietošanai nederīgus 16 valsts kareivja
mēteļus (šineļus).

Ar. iec. pal. (paraksts).
Dsrbvrdis (paraksts).

Sludinājums.
Dara zināmu vis arībai, ka
Risas preff. glabāšanā

atrodas viena aizturēta ķfjse, apssēram
12 g. veca, 2 arš. 2 vēri. augsta, tumši
brūna, sedulkas vietā balts plankumiņi
no sarīvēšansa, melna aste, uz virslūpas
ba'ts plankums.

Cietušie, kam tāda ķēve būts nozagta,
tiek uzaicināti viena mrneša laikā
pieteikties Rīgas kriminalpoiic j i (pref
namā), 41 istaba.

Prefekta v. J. Orinvalds

Latvllas unlvarslt. lauksalmn. sakult.
Izmiģ nalumu un prakt darbu salma.
savā kantorī, 4, februāri i. _., pulkst.
10 no rīta, Vecauces pilī, atklātā

vafrāksoliSanā
iznomās uz 3 gadiem, sksitot no 192t. g.

i 23. apnji, vaikala telpas ar pagalmu
noliktavu, kurss atrodas pie Vecates

ļ miesta tirgus aaknma. Ar vairāksolīšanas
ļ un nomas rtosacijumiem var iepazīt e

saimn. kantorī, ikdienas no pl. 11—12.

Sludinājums.
Vispārībai tiek zināma darifs, ka bljusē

Allažu pagasta krāl-aiztteva kase
kara darbības deļ tika galīgi iznīcināta,
ka nav iespējams viņu atjaunot un tādēļ

viņas darbība I llCVIClGlC-a
Tāpēc aizņēmējus uzaicina atmaksāt

kases likvidicijas komisijsi savus pa-
rādus sešu mēnešu laikā, skaitot no
sī sludinājuma iespiešanas trešo reizi
.Valdības Vēstnes". Tāpat noguldītāji
tiek uzaicināti minēta laika pieteikt
savas prasības.

Liika nesamaksātus parādes pec ie-
spējas piedzīs tiesas ceļa.

Allažos, 15. jsnvari 1924. g.
I Likvidācijas komlsll», Allažu pag. namā.

Reņģes pag tiesa,
pamatojoties uz savu 5. janvāra š. g.
lēmuma pārdos

uoirfitoolBnnn
L marti I. s- pmkst. 2 dienā, Reņģes
pagasta, Ļūmaiņu mājās, nelaiķa Kārļa
C viiiiņa atstāto mantība par laba

aiiņiem kā: 1 zirgu, 1 ragsvas, aiz-jūgus, 2 tuklus bišu stropus, biešu ma-
jšinu un mēbeles.

Rer-ģes pag. tiesā, 5. jmv. 1924. g. Ni43
Piiekšsēdētājs Polis.

3 Datbved's Pūpola.

Izlabojums.
.Valdības Vēstneša* 1923. gada

286 numurā ?z<lud.nātte Slokss virs-
mežniecības torgi Slokas novadā, Ķezas
apsalts nenotiks vis 26. janvāri š g.,
tet 28. _lanvarl_ 1924. g, pulksten 9
rītā, minētā vieta.

Kleistes maižas un Buļļu muižas no-
vado* , kā jau sacīts, torgi tiks no nreti
23. Jars /ar?.

SioVas vlrsmež"lec'ba.

Fio-DM nlnlitr. iitiela nodokļu departaments
paziņo, ka Alfrēdam Valle i ka izdotā
aļauja no i. g. zem Jv» 1100, vīnu tir-
gotavas ierīkošanai R gā. Šoneru ielā
]_ 7, pieteikta par zuaušu, kādēļ tāda,
ja kur atrastos, uzskatama par nederīgu.

Nozaudētas atļaujas vietā Valiefkam
šodien izdots dubikats zem J* 1274.

Depart. direkt. v. L. Dīriķis.

Rīgas pol. 11.iec. priekšnieks
paziņo, Va 24, Janvāri i. g. pl. 12 d.,
Rīgā, Ju'ji ielā N» 2, pārdos

atklātā vaifāHanā
stiklu fab ikai „3akob Btck" piederošo
kustamo mantu, sastāv, no: 1) 1 t'aika
turbīnas, 2) 4 gaņģiem .Koler' priekš
akmeņu smalcināšanas. 31 2 akmeņu
maļamāa mašīnām, 4) 1 tvaika katla,
4 etmosf., 5) I gltži apstrādājamās ma-
šīnas 6) 1 liellaivas zem Nš 108, 7) 1 mo-
tora 25 zirgu spēka un 4 komplektiem ak-
meņu m ļamo n asinām, kopvērtībā par
Ls 18,300—

Izzināt sarakstu, novērtējumu, ka ari
apskatīt pārdodamās mantas varēs pār-
došanas dienā uz vietas.

Rigā, janvārī 1924. g.
Rīgas pol. 11. iec. priekšn. (paraksts).

Valgales gagaila liesa.
Talsu apriņķi (caur Sabili), ar šo dara
zināmu, ka Valgales pagasta, Samu
mājas īpašnieks Hermanis Z ā ļ k a 1 a s
ir iesniedzis pagasta tiesai lūgumu par
pie Stendes pagasta piederīga Friča
Frča dēla Zāļkaina, dzim. 1907. g.
14. aprilī, kura vecāki ir miruši, pie-
ņemšanu bērna vieta resp. adoptēšana.

Tādēļ visi, kam kādi Iebildumi pret
šo adopciju, ar šo tiek uzaicināti savus
iebildumus resp. ieriņas pieteikt šai
tess sešu mēnešu laikā, skaitot no
šš sludinājuma iespiešanas trešo rezi
.Valdības Vēstnesī*.

Pēc minēti te miņa nekādas ie uņas
netiks Ievērotas, bet pieteUta adopcija
tiks atvēle'a uti apstiprināta.

Priekšsēdētāja v. K. Niedrits.
3 Orrhved' s E. M i 11 e r s

Rīgas apgabaltiesas Rīgas ap-
riņķa tiesu pristavs

Andrejs Ozoliņš paziņo, ka saskaņā
ir tiesas spriedumu, 24. Janvāri
1924. gadi, pulksten 2 dienā, Bul 5uro«,

Rēzeknes prosp Nš 17, pirdos Erasta
K rstajaa kustamo mantu, sastāvošu no
dažādām mēbelēm ka: 7 gultas, matrači,
dīvāns ar 6 krēs iem nn galdu, 1 taJel-
klavieres, 3 drēbju skapji, kumodes,
18 krēsli un cii mēbeles, nn novēr-
tētu par 51,000 rbļ.

Izzināt sarakstu, novērtējumu, ka ari
ipskatīt pārdodamo manta, varēs pār-
iešanas dieni uz vietas.

Tiesu pristavs A. Ozoliņš.

[ Citu iestāžu sludinājumi. ]



3 — ,
r2

|g No kāda novada, kvartāla un Numu- Novērtē-
a g . rēto koku jums
f

Clrsmes skaits latos

111 Turpat atd. N? 2 17 235

]\l » 15 190
ļj? , . . 20 165
}}* ? 12 95
Jļ5 _ . 10 110
116 Turpat kv. 8 atd. Nš 1 20 265
n? . . 20 220
118 . , 12 145
119 . , 20 225
120 , , 12 90
121 . . 20 250
122 , . 13 130
123 , , 20 125
124 , , 13 150
125 . , lo 165
126 , , 18 140
127 . , 15 140
128 . , 18 230
129 „ , 15 150
130 , . 18 145
131 „ . 25 215
132 . . 9 65
133 . . 20 145
134 , , 12 95
135 , . 13 135
136 , , 20 150
137 . , 15 150
138 i , 18 155
139 , , 20 115
140 „ . 13 85
141 . . 15 140
142 , , 18 120
143 , ' . 12 75
144 , . 12 85
145 Koki uz Gaujas krasta, Tiepeles un Trikates nov. . 96 185
146 , , 84 295
147 . , 213 360

Torgi sāksies pulkst. 12 dienā. Vienības Nš 1—22 tiks pārdotas jauktas,
mutiskas un ar slēgtām aploksnēm, torgos, bet vienības N? 23—147, kā
paredzētas priekš rūpniekiem, pilsētu un miestu iedzīvotajiem, tiks pārdotas tikai
mutiskos torgos.

Pircējiem pirms torgu sākšanas jāiemaksā 10°/o drošības naudas no pie-
dāvājamas sumas. Uz vienībām Nš 23—147 drošības naudas vieta tiek pieņemtas
centrālo un vietējo kredītiestāžu garantijas.

Pie ciršanas biļešu izņemšanas jāiemaksā drošības nauda: 1) cirtumu tīrī-
šanai par vienībām N2 1—22, 54—58, 91—147 no novērtētas sumas 5°/o pi
2) apmežošanai par vienībām Ns 16—'8 no katra ha pa 50 latu un vienībām
N» 59—90, 107—144 pa 50 sant. no katram 100 kub. pēdām.

Virsmežniecība atstāj sev tiesības izsludinātas vienības noņemt no torgiem
pēc saviem ieskatiem.

Tuvākas ziņas dabūjamas virsmežniecība, caur Strenčiem un pie Zīles,
Saules, Oliņos un Trikates iecirkņu mežziņiem.

12. janvārī 1924. g. X, 973. g^^ vjrsmežniecība.

Jelgavas apgabaltiesa
pamatodamās uz sava 17. dec. 1923. g.
nolēmuma, uzaicina tās personas, kura
rokās rtrodas šādi koroborēti pirkš'nas-
pirdoJinss līgumi, pēc kur/iem palikuši
paiādi kā pirkšanas sumas atlikumi:
1) par 59900 rbļ, izdots uz grafa An-
dreja Šuvalova vārdu, korob. 1911. g.
24. maijā zem Nš 173i uz Bauskas apr.
Rundāles miižas .Maz Svi-kali" nn
.Lindesmu'žu' zem hip. Nš 5881, 2ipsr

3435 rbļ., izd uz to pašu vārdu, korob.
1911. g. 11. jsnv. zem Nš 83 dz Bauskas
apr., Rundāles aužas zemes gabalu
zem hip. Nš 5801, 3) par 5680 rbļ..
izd. uz ta paša vārdu, korob. 1911. g.
26. maijā zem .Nš 1805 uz Bauskss apr.,
Rundāles muižas diviem zemes g*bāliem
zem hip. Nš 5883. 4) par 7475 rbl, izd.
uz to pašu vārdu, korob. 1911. g.
26. maijā zem Ns 1806 uz Bauskas «pr.,
Rundāles muižas .Sivēnu'zemes gabalu
zem hip. Nš 5884, 5) par 5840 rbļ,
fzd uz to pīšu vārda, korob. 1911. g.
13 maija z m }& 1620 vz Bauskas apr.,
Rcndalrs muižas trīs zemes gabaliem
zem hip Nš5878, 6) par 3*107 rbļ.. izd.
uz to oašu vārdu, korob. 1911. g. 9. jun.
zem Nš 1901 uz Bauskas apr., Rundāles
muižas zemes gabau zem hip. Ns 5887,
7) par 3369 rbļ, izd. uz to pašu vārdu,
korcb. 1911. g. 20. jun. zem Nš 2091
uz Bauskas apr. Rundāles mu žss zemes
gabalu zem hip. Nš 5905 un 8) par
53,325 rbļ., izd. uz to pašu vārdu, kcrob.
19.1. g. 13. jun. zem Nš 1962 uz
Bauskas apr., Rundāles muižas , Maz-
Bērsteles* zemes gabalu zem hip.
NS5893 — iesniegt tos šai tiesai sešu
mēnešu laikā, skailot no sludinājuma
iespiešanas dienas «Valdības vētnesī* .

Ja minētā termiņā pirkšanas-pārdo-
šanas līgumos neiesniegs, tiesa tos
atzīs par iznīcinātiem un lūdzejim
grafam Andrejam Šuvalovam, kurš sevi
uzdod par šo aktu likumīgo īpašnieku,
izsniegs aktu izrskstus, kuri stāsies no-
zudušo oriģnalu vietā.

Jelgavā, 31. dec. 1923. g. Lr*2382/23
Priekšsēdētāja v. A. Lauke

Sekreta/s K. Pnsssrs.

Liepājas apgabaltiesa
uz sava 1924. g. 8. janvsra lēmuma
pamata, meklē uz sod. lik. 574. p.
2. d. apv. lietuvieti Jāni Vladislava d,
V.Hovskj, kura pazīšanas zīmes se-
košas:

40 g. v., garu slaiku augumu, iegarenu
seju, tumši blondi mati. personas aplie-
cība >& 8C2. izd. Liepājā no Lietuvas
konsula 1923. g. 13. ļu'ijā.

Katram, kam zināma Viikovs'ra
uzturas vieta, vai kur atrodas viņam
piederoša manta, par to bez kavē-
šanās jāpaziņo Liepājas apgabala tiesai
vai tuvākai policijas iestādei.

Liepājā, 14. ļanvarī 1924. g. N° 6065
Tiesas loceklis Z a s s.

Sekretārs (paraksis.)

Cēsu apriņķa I. iecirkņa
miertiesnesis

paz'ņo, ka saskaņā ar viņa li-24. gida
7. janvāra lēmumu uz civ. proc. lik.
1460-u-". p. p. pamata, atzīta par Iz-
nlcfnStu no Katrīnes Jāņa m. Frefman,
ai. Stuttin, dzim. Sūna, no sevis kā ari
kā Jāņa Jēkaba d. Sūna pilnvarnieces,
no Kailines Emīlijas Jāņa m Lubbe,
dzim. Sūna, no_ nepilngadīgā Nikolaja
Valtera Jāņa d. Suņa aizbildņu—viņa māt' s
Elirides fētep m. Sūna un ārsta Arveda
Sukura Jānim Eduarda d. Zetbodim iz-
dota un pie Cēsu netīra V. Kremera
1919. g. 1. ottobī zem reģ. Nš 103 un
4. oktobrī zem reģ. Nš 118, apliecinā-
šanai Iesniegta ģeneralpilnvara attiecibā
uz nekosta-o īpašumu Cēsīs, Rīgai ielā
zem adreses Nš 45 un zem krep. Nš 51.

9. janvāri 1924 g.
Miertiesniesii CnarakstsV

Ķieģeļu paa. valde izsludina par
neaeri& iem tekošus nozaudētus doku-
mentos:

1) Latv. iekšzemes raii, Izdotu ro
Ķieģeļu pag. valdes 1920. g. 20. maijā
zem Nš 515 uz Alfrēda Jāņa d, Zeibota
vārdu;

2) Latv. iekšzemes pasi, izdotu no
Dauguļu pag. valdes 1920. g. 15. martā
zem Nš 280 uz Kārļa Dīva d. Zar na
vārda, ua

3) zirga pasi, izd. no Ēveles pag. v.
1920 p. 15 -attā zem N° 11.

Ērberģes pag. valde ar šo izsludina
par ned;rigie_ se oļus no audētus
dokument

1) latv. pasi zemNš 168, izd. 20.martā
1920. g. no Savienas pag. valdes ur
Vīla Kārļa d. Jakabauskij v., un

2) Latv. pasi zem Nš 25133, Izdota
9. jul. 1921. g. no Mslinovas prg. v. uz
Oavrlļa Jāņa d. Sdorova v.

Liepājas apgabaltiesa
uz sava 1924. g. 3. janvaia lēmuma
pamata meklē Duniagas pag., Ventspils
apr., piedetī&os uz sod. lik. 589. p.
6. pkt. apv. Kār'i Eduarda d. Mežzili
nn Jšri Andersonu.

Kārla Mežzil'S pazīšanas zīmes seko-
šas: vidēja auguma, plecīgs, pilnīgu
seju, tumšiem ma km.

Jāna Andersona _ pazīšanas zimes:
35 gadus vecs, \iiēju audumu, patum-
šiem matiem.

Katram, kara zināma Mežrīles un
Andersons uzturas vieta, jeb ari kur
atrodas viņi'm piederoša mantā, par to
bez kavēšanās jāziņo Lie ājas apgabal-
tiesai, vai tuvākai policijas iestādei.

Liepājā, 2. janvārī 1924. g. Ns 6055
Tiesas loceklis Z a s s.

Sekretārs (paraksts).

F'nansu ministrs 1924. g. 14. janvārī
ir apstiprinājis sekoša»
. Kurzeme' apdrošināšanas akc sab.
staiutu §§ 1. on 7. grotījurros, kas p e-
ņemt. min. sabiedrības 1924 g. 8. jan-
vāra ārkārtējā »ispārējaakcionāru sapulcē.

Pārg'o i'o §§ jaunā redakcija ir sekoša:
§ I-

Mbied'ības meķis i:
a) Visāda kust«ma on ne k ustama

īpašuma apdrošināšana pret uguns,
zibeņu un eksplodēšanas briesmām;

b)Tr«nporta »pdrošināš«na, t. I.
vērtību an precu, kā ari ku(u
(kasko) un citu pārvietošanas lī-
dzekļu srpdrr šimsana pret visā-
diem nelaimes gadījumiem, kas
varētu notikt ceļā, piestātnēs un
uzglabāšanas vietās;

c)Stiklu apdrešināšana;
d) Apdrošināšana pret nelaimes ga-

dījumiem;
e) Ac drošināšana pret ielaušanās zā-

dzībām;
f) Dtīvības apdrošināšana.

Ar valdības atļauju tkdrības darbības
aplokā var ietilpt ari citas apdrošiniša-
nas nozares.

§7-
Sahiedr bas kapitāls sas'av no

Ls 140,000, k«i sadslās 70P0 akcijas,
katra par Ls 20 Pie sabedīb'S dibi
nāšanas akcionāriem ber akcifu nomina'-

ērtīb*s tūliņ vēl iāiemek ā 10°/orezerva
kaprāļa dlbināšnai nn organizācijas iz-
devumu segšanai.

Apdrošināšanas nod'ļa» pr-ks
V Perlbach»

Latgales apgabaltiesas
vecākais notārs

paziņo, ka aiz valdīšanas noilguma uz
1924. g. 3 janvārī Daugavpils rotara
P. Zīb'ņs kantori noslēvta nr ilguma
akta Nš 1. pamata, Andrejs Andreja d.
Kalniņš iega\is Dtugavoi's rpriņķī,
Ungormuižis pagastā no K ustpils mui-
žas izdalītos divos zemes gabalus zem
f*J* 237. un 303., kopplatība 20.16 de-
setīnas Minēt*is akts atzīmēts Daugav-
pils ap-iļķa zemes granātu reģistra
9. daļā, Nš 1893.

Dsugavpi'ī, 1924. g. 12 janv. Nš 104
Vecākā notāra pslīgs A. Mi kalks.

Se.ietars O. Drulle.

Strenču virsmežniecība

pārdos torgos
18. februārī 1924. g,

Valkas apriņķa Valdes telpās Valkā

augošu mežu un sekvestrētus materiālus
sekošas vienībās:

^ ~
ļO

Sg No kāda novada, kvartāla un Platība Numu- Novērtē-
%-ēf ? , rēto koku jums
§" ClrSmeS ha skaits latoso_; -,__ ..

' 3 0,31 650
2 4 0,24 440
3 5 0,31 560

= Purgaļa novada kv. 32 cirsma !> ° ,'23, f®

l 1923. g. atdalās N= )J ļļ-ļ» J40
7 9 0,19 ļ 170
8 10 0,45 770
9 Ul 0,84 450

10 f 1 0,57 1100
11 2 0,57 420
12 Baņķu novada kv. 61 cirsma I 3 0,47 240
13 1923 g. atdalās N° | 4 0,50 440
14 5 0,32 210
15 t 6 0,38 360

17 Oliņas novada kv. 51 cirsma i }.ri t t™
S 1923. g. atdalās N, [* }g

300

19 ( 380 800
20 Ceļma'u koki Oliņas novada i 190 450
2t 1 206 ļ 530
22 Kauču nov. sekvesfreti 7 baļķi, I/4 kb. asis papīr-

malkas un ]/a kb ass malkas 150
23 Sēļu novadā, cirsma 1923. g. atdala N° 1 . . . 25 30
24 , , . ... 25 , 58
25 . , . ... 25 58
26 „ „ • ' . ... 25 ļ 57
27 i . . ... 50 145
28 » , ... 50 160
29 , „ . , 50 - . 135
30 , „ ... 50 165
31 , , „ . . . 30 100
32 „ . . ... 30 91
33 „ -.- 30 135
34 , . .. 30 115
35 » . . ... 20 100
36 , ,. . • 20 60
37 » , „ ... 20 60
38 " • " fn" ii
39 . . . ... 40 95
40 , . „ ... 40 ! 150
41 , i „ ... 40 85
42 , „ „ ... 40 115
43 . , , . . . 60 190
44 ... 60 l 185
45 60 ! 130
46 . . . ... 60 155
47 . 15 26
48 . ... 15 46
49 * I .... 15 ļ 30

I : :-.?? ::: 8 i
52 " I ... 15 85
53 * " ... 10 36
54 " " I ... 100 360
« " l ... 100 285
56

* I ... 100 230
57 * - ? ... 100 330
58 * l . ... ICO 350
59 Liellugažu novadā kv. 17 sēklas koki ...... 10 35
co _ 10 45
M " ' ; 10 30
69 * " . I© 40
fo ' I 10 32
Z " " . JO 40
%£ " ' , 10 30
ae. ' " ..... 10 12
°2 * " 10 19b' . ' " " 10 17
g " I . I 10 30
70 " . . ? - - 10 12
7? " ..... 5 8
ļļ " " . 15 35
'% ' " 13 40
£3 * 17 60
ļl " ' 20 40
H ' ' 16 55

77 " ;
"
. ??*? ? 16 20

78 Turpat kvart. " 1 sēklas koki
10 ' 'so

«n " " '. '. ' . '. '? ''? '? 10 45
19 * " .... 10 55
S ? ? * : .. '. i6 5i?
83 Baķu novadā kv. 1 cirsma 1923. g. atd. Ns 3 . - 20 85

H " " " \ '. '? 10 60
ii " " I . . 20 55
ob " • . 20 65
87 » * ' ' . 20 53
88 . 20 37
89 20 38

91 Oliņas novadā ceļmalu koki ļ° jļļļj
92 , ? jo] 450
93 . ? ' . ' 24 30
94 . ' ? 94 125
95 . • - * * . 88 145
96 . ' 150 280
97 . - . 58 150
98 . ' ' 45 110
P9 * ' ? - " ' I 54 70

100 . - " •
. 96 i 135

101 . . '. '. '. ' . ? 68 110

103 Koki uz Gaujas krasta, Oliņas novadā . ? - 63

^^!04 . » 51 120
105 . " » 47 100
106 Kauču novada 20 110
107 Trikates , „ • .'. Vc ', ' 13 70
108 Staklītes apg. kv. 7 cirsma 1923. g. atd. Jft 1 - {« ]50
109 . , . 1 18 250
110 Turpat atd. N» 2

Nītaures virsmežniecība

p&rdOS mutiskos tor.05
Jaunpils pag. nama, 1924. g., 4. febr. pīkst. 12 diena,

numurētus augošus kokus.
~ā „_? _ Droi. nauda

™ £>7Z ti
ž Mežniecība, novads, apgaita un '%£ g-j _ « i ° —
I kvartāls |_g |S _ « 3 g|
S Z o o "3 S o o-*"
~ j< _-nBņ«i
> ~

1 V. Iecirkņa mežniecība, apg. Ns 17, Annas
no , fa ns'i-nlrcība NS 59 ...... 310 208 15 20

2 III iecirkņa mežniecība, apg. Nt 21, Jaun-
pils nov., Sila kalnā 11 54 4

3 Jaunpils nov., apg. 21. kv. Ns 3 54 120 9 7
4 . . . 22, . Nt 16 35 201 15 8
5 . . . 22, . J* 16 93 304 22 13
6 . . , 22, . NS 13 45 403 29 14

7 . . . 22, . J* 11 62 400 28 14
8 Jaunbērzn . . 20, . Ns 23 174 1152 81 25
9 . . . 20, . NS 35 50 151 11 5

10 . . . 20, . NS 21 100 805 57 25
II . . . 20, . NS23 156 1029 73 27
12 Kliģenes . . 1», Liebiešu mefā. . . . ] 380 456 32 34

Torgos pielaidīs nn piedāvājumus aļzīs no perorām, kuras iemaksās torgu
komisijai 10°/o drošības naudas no vērtētas sumas, kura pec nosoliianas japa-
pildfn» līdz 10°/o no nosolītās sumas

Drošības nauda izcirtuma tīrīšanai ua apmežošanai torgu sltdinājumā uz-
rādītos apmēros pircējam jānomaksā ci šanas biļeti izņemot.

Virsmežniecība patur sev tiesības izsludinātās nz torgiem on nolemtās
pārdošanai torgu vienības noņemt no torgien pēc saviem ieskāt em.

Tuvākas ziņas virsmežniecības kanclejā.
Nītaurē. 1924 g. 14 janvārī Ns 1486. Nītaurei virsmežniecība,



Rīgas apgabaltiesas 3. civilnod.
atklātā tiesas sēdē 1923. g. 11 decembri
izklausījusi Emila Friča d Mauriņa lū-
gumu dēj hipotekarisko parādu dzēša-
nas, nolēma:

atzīt par samaksātu obligāciju par
45,000 r., apstiprinātu 1911. g 13 au-
gustā zem NS 1905, uz tagad lūdzējam
piederošo nekustamo īpašumu Rīgas
pilsētā, 2 bip. iec. zem zemes grāmatu
reģ. Ns 27i, izd. Otto Alberta d Feier-
abtndam par labu, kas min. ob'igaclju
cedejis blfnko, koja obligācija uz Rīgas
apgabaltiesas lēmumu 1920 g. 9. sep-
tembri ir a'zīta par iznīcinātu un 1920.g.
19. novembrī ir izgatavots jauns zemes
grāmatu dokuments zem NS 7177, un
izsniegts zv. adv. Bcč govam kā Maitas
Arveda m. Kattche pilnvarniekam

Rīgā, 1924. g. 4 janvāri NS 1712.
Priekisēd. v. A. V e i d n e r s.

Sekretārs A. Kalve

Rīgas apgabalt. reģistrac. nodaļa
paziņo, ka ar viņas 1923. g. 12 d eembja
lēmumu pārreģistrēti: .Melngalvju kom-
pan ja* (I oebliche Kompsgnie der
Schtvarzrn Hā ipter) biedru pilnā sapulcē
1923. g. 28 nov embrī pieņemtie grozītie
statūti.

Nodalās pārzinis E. Bite.
Sekretāra p. v. i. J. R ogge.

Jelgavas apgabaltiesa
pamatodamās uz savu 1923. g. 15.- dec
nolēmumu, dara zināmu vispārībai, ka
parada pēc pirkšanas-pārdošanas līguma
560 rbļ apnērā, koroborēts 1908 gadā
15. oktobrī zem NS 948 uz - Talsu apr.
Zantes pag., Zantes muiž. meža zeme* gab.
zem hip. NS 372, —atzīts par samak-
sātu un lūdzējai valsts zemes bankai
dota tiesība prasīt šā parāda dzē-
šanu zemessnrāmatāa.

Jelgavā, 29. d-c 1923. g. L.M985/2?.
Priekisēd. b A. Lauke

Sekretārs P u s s a r s.

Jelgavas apgabaltiesa,
pamatodamās uz savu 1923. g. 15. dec.
nolēmumu, dara zināmu vispārībai, ka pa-
āds pēc pirkianas-pārdošanas līguma

570 rbļ. apmērā, ker. 1908. g. 15. okt.
zem Ns 955, uz Talsu apr., Zantes pag.,
Zantes muižas meža zemes gabalu
zem hip. NS 379 atzīts par samaksātu un
lūdzējai valsts zemes bankai dota tiesība
prasīt iā parāda dzēšanu zemes grāmatās.

Jelgavā, 29 dec I923.g L. M988'23.

Priekšsēdētāja v. A. Lauke.
Sekretārs Ķ. P n s s a r s.

Jelgavas apgabaltiesa,
pamatodamās uz savu 1923. g. 15. dec.
nolēmumu, dara zināmu vispārībai, ka
parāds 1800 rbļ. apmērā, pēc obligā-
cijas korob. 1882. g. 10. martā zem
NS 107/33 uz Jaunjelgavas apriņķa,
Liades pagasta .Siiup* mājām
zem hipotēkas NS 668, — atzīts
par samaksātu un lūdzējai valsts
zemes bankai dota tiesība _ prasīt iā
parāda dzēšanu zemesgrāmatas.

Jelgavā, 1923. g. 29. dec. LNs936/23.
Priekšsēdētāja v. A. Lauke.

Sekretārs Ķ. Ptumr».

Jelgavas apgabaltiesa,
pamatodamās uz savu 1923. g. 17. dec.
nolēmumu, uzaicina to personu kuras
rokās atrodas obligācija par 1800 rbļ.,
blanko cedēta, izdota uz Augusta Jir-
gensa v., kor. 1911. gada 13. okt. z-m
NS3203 uz Jelgavas nekustama īpašuma
3. hipotēkas iecirknī zem hio. Ns 106, —
iesniegt io šai tiesai sešu mēnešu
lalkfl, skaitot no sludinājuma iespie-
šanas dienas .Valdības Vēstnesī*.

Ja minēta termiņā obligāciju neie-
sniegs, tiesa to a zīs par iznīcinātu
un lūdzējai Jelgavas kredītbankai, kas
sevi uzdod par šā akta likumīgo
īpašnieci, izsniegs akta izrakstu, kurš
stāsies nozuduša oriģināla vietā.

Jelgavā, 29. dec. 1923.g. LNS2722/23.
Priekšsēdētāja v. A, Lauke.

Sekretārs K. P u s s a r s.

Liepājas apgabaltiesa,
saskaņā ar savu 20. decembra 1923. g
lēmumu, uz Teodora B a n k r a
lūgumu, un uz civ. proc. lik. 2081. an
s-k. p. p pamata, uzaicina obligāciju
turētājus, kuras izdotas:

1) par 1500 rbļ. un 2) par 443 rbj.
80 kap. 1) uz Ventspils latvieša krāj-
aizdevu sabiedrības vārdu un 2) uz
Lāzera Zebbas, Ābrama Zebbas, šolluma
Zebbas un Maksima lākobsona vārdiem
ua 1) 22. novembri 19J8. g. zem žarn.
N6 335 un 2) 76. aagostī 1905. g. zem
žurn. NS 128 nostiprinātas uz Teodoram
Kārļa dēlam Baikeram piederošu neku-
stamu mantu Ventspilī, 1. kvar. zem
krep. NS 421, — sešu mēnešu laikā,
skaitot no sludinājuma iespiešanas
dienas, ierasties tiesā, līdzņemot minētās
obligācijas.

Pie kam tiek aizrādīta, ka pēc
minēta termiņa notecēšanas, ari
obligācijas turētajā neierašanās ga-
dījuma, parādus atzīs par samaksātiem,
bet pašas obligācijas par iznīcinātam,
piešķirot lūdzējam tiesību pieprasīt
parada izdzēšanu iz zemesgrāmatām.

Liepājā, 31. dec. 1923.g. NS1082/23.
Priekšsēdētāja b. v. C i n c e 1 s.

Sekretārs A. K a s p e ro v i č s.

Risas prefektūra
izsludina par ?«derīgam sekosa»
pases ua personas apliecības, kuras
pieteiktas par pazudušām:

Latvijas pases: IV NS 15891 no
6 pol. iec. ut Ipatija Pētep d. Fed tjva
vārda; 2) * 128579 no Rīgas pret. uz
Fēliksa Friča d Gailīša v.; 3) NS 16523
no 6 pol. iec. uz Tīta Radiona dēla
Aleksejeva vārdu; 4) NS 3801 no Rīgas
apr. pr-ka pol. 1 iec. uz Jāna Brenča
d. Krūkle vardu; 5) NS 166826 ne
Rīgas orei. uz Annas Jēkaba m Kun v.;
6) ** 232978 no Rīgas prei, uz N?ch«me*
M-ndeļs m. Heiiec v; 7) NS 11243 no
12. pol. iec. uz Juliusa Jurka d Simana
vārdu; 8) N» 226631 no Rīgas orei uz
Lizas Jēkaba m. Tilkas v.; 9) te 26911
no 9 pol. iec. uz Timoteja Ja 7a deia
Rurajaneeva v.; 10) NS 83720 no 7. pol.
iec. uz Friča Kārļa d. Lagzdiņa vārdu;
11) NS 164256 no Rīgas prei. uzO'k t&
Kārļa d. Kazeka v.; 12) NS 220255 no
Rīgas .prei. nz Hermana Jšņa d Bnvula
vārdu; 13) Ns.220256 no Rī*as prei uz
Aleksandrs Ādama m. Brīvu! vārdu;
14) NS 166391 no Rīg pr. uz Eduarda Jāņa

d. Sī'mela v.; 15) NS417 noLie^ er-s o.
Jēkaba Andreja d. Blau v.; 16) NS214623
no Rīgas prei. uz Teodora Fridricha d.
Andringa vārdu; 17) NS 14743 no 8. pol.
iec. uz Emīlijas Kārļa m. Ozol vārdu;
18) NS 38988 no 8. pol. iec ui Almas

Andreja m. Runcis v.; 19) NS 144461
no R gas prei. uz Anetes Jēkaba meitas
Oliņ v.;

Personas apliecība: 20) NS 5713 no
Rīgas prei uz Vladimira Kinla dēla
Voronkjva v.

Latvijas pases: 1) Nš 181413no Rīgas
prei. uz Peteja Toma dēla El tņa v;
2) NS 1566 no 13. pol. iec. uz Jāņa
Pētera d. Upmala v.; 3) NS 144421 no
Rīgas piei uz Marijas Anša m. Grands-
bere vārdu; 4) J* 154793 no Rīgas prei,
uz Bernharda Kārļa dēla Sredtra vārdu;
5> f* 233R91 no Rīgas prei. uz Pdu-rda
Pidriķa dēla Kalniņa v.; 6) NS 82596
no 11 pol. iec. u; Olgas Jēkaba meitss
Vītol vārdu; 7) NS 7740 no Ventipiis
pol pr-ka uz Eiro'ma Tunija Leiba dēla
Arolovči vārdu; 8) I* 86209 no 7. pol,
iec. uz Jelimijas Nitrolaja m Novickiļ v.;
9) NS 120046 no 8 pol. iec. uz Zelmas
Jēkaba meitas Rezgal v.; 10) l* 4836 no
no 5. pol. iec. uz Elenas Jā?epa meitas
Stumbur v.; 11) NS 55553 no 8. pol i-c.
uz Vilhelma Jāņa dēla Roeflcrs «a du;
12) NS 117045 no 4 pol. iec uz H:rtas
Friča m. Vana ? vāMu; 13) NS 1078
no Rīgas prei uz Silvijas Kā ļi meitas
Palcer vārda; 14) Ns 228572 no Rīgas
prei. uz Emīlijas Augrsta m. Zieberg v.;
15) ha 233)07 no Rīgas prei. uz Ģirta
Kriša dēla Reinberga v.; 16) NS 2337.8
no Rīgas prei. uz Jāņa Jāņa d Bielaisa
vārdu; 17) »*2829 noPrldruiska» pag.
iz Juzpas Geroņima meitas Lovfn v.;
18) NS 64771 no 12 nol. iec uz JēKaba
Jēkaba d. Bukke vārdu; 19) NS 15217
no 6. pol. iec uz Elvīras Juli'a meitas
Mtlberg vārdu; 20) NS 178^9 no Rīgas
prei. uz Eduarda Pētera d Dumiņa v.;
21) NS 202594 no Rīgas prei. uz Agazes
Jāzepa m. Mežinis vārda; 221 Ns 74010
no 4 pol. iec. uz Ainas Mārtiņa meitas
Jurevic vārdu; 22) NS 98598 no 3. pol.
iec. uz Lūcijas Heinricha m. Seiler v.;
24) NS 131202 no Rīgas prei. uz Ģduarda
Andreja d. Jedrovica v.;

Personss apliecības: 25) NS 14981 ns
Rīgas prei. uz Vasilija Ignata d. Rut-
ktvska vārdu; 26) NS 7 no Bolvu iec.
pol pr-ka uz Kārļa Jāņa d. Z ed ņa v.;
27) NS 15888 no Rīgas prei. uz Maiijss
Maksima m. Butter v.

Pamats: Rīgas preiekturas raksti
22., 24-, 28., un 29. decembri 1923 v„
2. un 3. janvārī 1924. g. zem NSNš 10023
un 118.

Rīgas prefekta pal. (paraksts).
P«a« nod rtarbv Orinherjjs.

Tieslietu ministrijas
kodifikacijas nodaļa

laidusi klajā sekošu 1923. g. kodifikacijas
izdevumu:

Ciuilprocesa liJiumi
Vispārēji noteikumi un I. grāmata

(tiesāšanas kOrtlba miertiesās)
Šis izdevums atvieto bijuša Krievijas
1914.g.„ycraB-b TpamflancKaro Cvao-
npon3BOflCTBa" atbilstošo daļu ar
visiem vēlākiem pārgrozījumiem un

papildinājumiem.
* Maksā:

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

Dabūjama
Valsts tipogrāfijā, pilī, 1. istabā,

kur ari vienīgi
jāgriežas ar pieprasījumiem.

Pl sbaruas paa. valde 'zsludina par
nederīgu, ka nozaudētu, iekšzemes pasi,
izd. no šī« valdes 21. julijā 1921. g.
zem NS 778 uz Pētera Andreja d. Zveja
vārdu. 9?q

Pilsbergas pag valda izsludina par
nederīgu ka nozaudētu, iekšzemes pasi,
izd. no šīs pag. valdes 15. maijā
1920. g. zem Ns 279 uz Trīnes Jāņa m.
Kalniņ v. 9SI

Slampas pas. valde, Tukuma apr.,
izsludina par nederīgu, kā pie'eiktu par
pazaudētu, Latv. pasi zem Nš 735, izd.
25. febr. 1921. g. no Tumes pag. v.
T kūma apr., bez termiņi, uz pilsoņa
Jāzeps Viktoru d. Swbov«Wj v.

Liepājas apgabaltiesa,
saskaņa ar savu lēmumu 20. dec.
1923. gadā un pamatojoties uz civ. proc.
lik. 2081. unsek. p. p. uzaicina obli-
gācijas turētāju, kura izdota par 3120 rbļ.
uz Dundagas iideikomisa vārda, ua
31. mājā 1882. g. nostiprināta uz Jā-
nim Kārļa d. Klusbergam piederošu
nekustamu mantu Ventspils apriņķī,
Dundagas pagastā .Rukše" mājām
zem krep. NS 1273, — sešu mē-
nešu laika, no šī sludinājuma iespie-
šanas dienas, ierasties tiesā līdzņemot
minēt, obligāciju.

Pie kam tiek aizrādīts, ka pēc minēta
termiņa notecēšanas, ari obligācijas
turētāja neierašanas gadījumi, paradu
atzīs pat samaksātu un pašu obligāciju
pat iznīcinātu, piešķirot lūdzē-
jai tiesību pieprasīt parāda izdzēšanu
iz zemesgrāmatām.

Liepājā, 29. dec. 1983. g. NS1059-I/23.
Priekisēd. b. V. Bienenstams.

Sekretārs A. J a n s o n s._____________________________
Latgales apgabaltiesas

Daugavpils apr. l.iec. tniertiesn.,
saskaņā ar sava 1923. g. 28. dec. lēmumu
ua civ. proc. lik. 1401. p. un civ. lik.
X. sēj. I. d. 1239. p. pamata, paziņo,
ka pēc 1922. gada 9. aprilī Krie-
vijā, Rostovas pilsētā mirušas
Proskovlas Ivsna m. Kuzņecoves
ir atstats mantojums, kādēļ uzaicina
visas personas, kam ns šo man-
tojumu, vai sakarā ar viņu, būta
kādas tiesības kā mantiniekiem,
pieteikt tās pēc piekritības sešu
mēneša laika, skaitot no
šī sludinājuma iespiešanas .Valdības
Vēstnesī* . 1*452.

Daugavpili, 31. decembri 1923. g
Miertiesneša v. i. D z e n i t s.

Latgales apgabaltiesas
iHBgafgil- i». 1.Ik. Mudīšu,

saskaņā ar savu 1923. gada 28. decem.
lēmumu uz civ. proc. lik. 1401. p. un
civ. lik. X. sēj. I. d. 1239. p. pam. paziņo,
ka pēc 1920. g. 2/15. feb. Daugavpili
mir Nikolaja Kupriana dēla Petrova,
atstats mantojums, kādēļ uzaicina visas
personas, kam uz šo mantojumu, vai
sakara ar viņu būtu kādas tiesības, kā
mantin., pieteikt tās pēc piekritības
? eii mēnešu laika no
ia sludinājuma iespiešanas die-
nas .Valdības Vēstnesi*. NS462

Daugavpili, 3. janvārī 1924. g
Miertiesneša v. i. D z e n i t s.

Pamatojoties uz vērtspapīru mortiiika-
cijas pagaidu noteikumiem 19.0. g.
23 aprija .Vaid. Vēstnesī* NS 97. un
l«2l. g. 17. janvāra .Vaid. Vēstnesi*
NS 18.

LiepājaAies Miežu fml-
dzelzsceļa akcija uliliita

uzaicina zema* minēto sabiedrības ak-
ciju (par kuram paziņots ka viņas oazu-
dušas) nezināmos turētājus uzrādīt tās
sešu mēnešu laikā, skaitot no sludinā-
šanas dienas:

Akcllas NsNs 2552/2571.
Gadījumā, ja šis akcijai sešu mēn.

laikā netiks uzrādītas, viņas skaitīsies
par nederīgam un personām

^
kuras pa-

z ņojušas par viņu pazaudēšanu, tiks
izdotas jaunas akcijas zem tiem pašiem
numuriem.

Liepājā, 1924. g. 12. janvārī.
VALDE.

Jelgavas ap abaltiesa,
u civ. ties. kārt. 1967., 2011., 2014. un
2079. p.p. pamata uzaicina visus, kam
būtu uz 13. janvārī 1917. g. Mēmeles
pagasta miruša Jorģa Vanaga atstāto
mantojamu, kādas tiesības kā mantiniek.,
legatar., tideikomis., kreditoriem an t t„
pieteikt savas tiesības šai tiesai sešu
mēneša laikā, skaitot no sludi-
nājuma Iespiešanas dienas .Valdība*
Vēstnesi* .

Termiņā nepieteiktas tiesības ieskati*
par spēku zaudējušām.

Jelgavā, 29. dec. 1983. g. L. NS 1986 23
Priekšsēdētāja v. A. Laake.

Sekretārs K. Pus sars

Jelgavas apgabaltiesa,
«8 dv. ties. kārt. 1967., 2011., 2014. nn
2079.p p.pamata, «saīsina visus. ka«*i būta
uz 8. janvārī 1919. g. m"ušā Reņģes
pag., Jungaiņu māju īpašnieka Kriša
D r e I m a ņ a atstaro -aniojumu kādas
tiesības, ka mantiniekiem, Iegatatiem,
Udeikomisariem, kreditoriem aa t. L,
pieteikt savas tiesība* iai tiesai *«ia
mēnešu iaikā, skaitot no sladiaājama
iespiešanas dienas .Valdības Vēstnesi*.

Termiņā nepieteiktas tlesibaa ieskaits
pai speķu studējušām.

Jelgavā, 29 dec. 1923. g. L NS 1374 23
Priekšsēdētaja v. A. Lauke.

Sekretārs Ķ. P ass ars.

Jelgavas apgabaltiesa,
a* civ. ties. kārt. 1967., 2011., 2014. art
1079. p.o. pamata ««aicina visus, kam
būtu «1 28. jali,ā 1917 g. Elvas miestiņš,
Tērbatas apr. mirušā Ernsta Anša d.
Laugaļa atstāto mantojumu kādas
tiesības, kā mantiniekiem,. iegatatiem,
tideikomiaariem, kreditoriem sa t. L,
pieteikt tava* tiesības šai tiesai sešu
mēnešu laikā, skaitot no sludi-
nājuma Iespiešanas dienas .Valdība*
Vēstnesī".

Terminā nepieteiktas tiesības ieskatīs
?ai speķu zaudējušām.

Jelgavā, 29. dec. 1923. g. L. J*1994 23
Priekšsēdētāja v. A. Lauke.

S*kretnrs K. P u s s a r s.

Jelgavas apgabaltiesa,
pamatodamās uz savu 1923. g. 15. dec.
nolēmumu, dara vispārībai zināmu, ka
parāds pēc pirkšanas-pārdošanas līguma
575 rub. apmētā, korobor. 1908. gadā
15. oktobrī zem NS 947 uz Talsu
apr., Zantes muižas zemes gab. NS III
zem hipotēkas Ns 371 , — atzīts
par samaksātu un lūdzējai valsts
zemes bankai dota tiesība prasīt šā
parada dzēšanu zemesgrāmatās.

Jelgavā, 29. dec. 1923. g. LNS970/23.
Priekšsēdētāja v. A. Lauke.

Sekretārs K. P u s s a r s.

Rigas apgabalt. reģistrac. nodaļa
uz civ. proc. lik. 1460. o. pamata pa-
ziņo, ka arviņas 1923. g. 12. dec. lem. re-
ģistrēta kooperatīva sabiedrība zem no-
saukuma: .Liepkalna-Ozo' u krāj-aizdevu
sabiedrība*.

Sabiedrība* valdes sēdeklis atrodas
Liepkaliia-Ozolu pagastā.

Nodaļas pārzinis E. Bite.
Sekretāra p. v. i J. R o g g e.

Rīgas apgabalt. reģistrac. nodaļa
uz civ. proc. lik. 1460. p. ramata paziņo,
ka ar viņas 1923. g. 12.decembja lēmumu
reģistrēta koorerativa sabiedrība zem
nosaukuma: Salaspils-Stofiņu krāj-aiz-
devu sabiedrība*.

Sabiedrības valdes sēdeklis atrodas
Salaspils pagastā.

Nodaļas pārzinis E. Bite.
Sekretāra p. v. i. J. R o g g e.

Rīgas apgabalt.reģistrac.nodaļa
uz l'kuma par biedrībām, sav.'eiībām un
politiskām organizaciijām 17. p. pamata
paziņo, ka ar viņas 1923. g. 12. dec.
lēmumu reģistrēta bezpeļņas biedrība:
.Viļķenes lopkopības pārraudzības bie-
drība*, kūjas valdss sēdeklis atrodas
Viļķenes psgasta.

Nodaļas pārzinis E. Bite.
Sekretāra p. v. i. J. Rogge.

Rīgas apgabalt. reģistrac. nodaļa
uz likumu par biedrībām, savienībām
un politiskām organizācijām 17. p. pa-
mata paziņo, ka ar viņas 1923. gada
12. decembra. lēmumu_ reģistrēta bez-
peļņas biedrība: .Pirmā Dzērbenes lop-
kopības pārraudzības biedrība*, kuras
valdes sēdeklis atodās Dzērbenes psg.

Nodaļas pārzinis E. Bite.
Selrretara p. v i. J. R o g g e.

Rīgas apgabalt. reģistrac. nodaļa
uz likumu par biedrībām, savienībām un
politiskām organizācijām 17. p. pamata
paziņo, ka ar viņas 1923. g 12. decembra
lēmumu reģistrēta bezpeļņas biedrība:
.Jaun-Raunas lopkopībss pārraudzības
biedrība .Lopkopis", kurss valdes sē-
deklis atrodas Jaun-Raunas pagastā.

Nodaļas pārzinis E. Bite.
Sekretārs K. Fridrichsons.

Rīgas apgabalt. reģistrac. nodaļa
uz likumu par biedrībām, savienībām un
politiskām organiz«cijām 17, p. pamata
paz!ņo, ka sr viņas 1923. g. 12. dec.
lēmumu reģistrēta bezpeļņas bedrība:
.Sv.-Jšņa ģildes drēbnieku zeļļu palīdzī-
bas un bēru kase*, kuras valdes sēde-
klis atrcdās Rīga.

Noriaļaa pārzinis E Bite.
Sekretāra p. v. i. J. R o g g e.

Rīgas apgabalt. reģistrac. nodaļa

paziņo, ka ar viņas 1923 g. 12. decembra
lēmumu pšrreģistrēti .Studentu biedrība

.Fraternitas Balti ka' pie Rigas politech-
niskā inst tūta iilistru savienības* zem
jaona nosaukuma: .Pa'īdzibss biedrība
zem nosaukuma: .Studeatu korporācijas
,Fraternit«s Baltha filistru savienība'
dib. 1911. g.* kā sri reģistrēti biedrības
biedru pilnā sapulcē 1923. g. 13. nov.
pieņemtie grozītie statūti.

Nodaļas pārzinis E. Bite.
Sekretāra p. v. i. J. R o g ge.

Jelgavas apgabaltiesa,
pamatodamās nz savu 1923. g. 15. dec.
nolēmumu, dara zināmu vispārībai, ka
parāda pēc pirkšaaas-pārdošanas līguma
757 rbļ. apmērā, korob. 1870. gadā
7. septem. zem NS 43/90 uz Jaunjelgavas
apriņķa, Mēmeles pag,, . Jaunzemju*
mājām zem hip. NS 122, — atzīta par sa-
maksāta nn lūdzējai Valsts zemes
bankai dota tiesība prasīt iā parāda
dzēšanu semes grāmatas.

Jelgavā, 29. dec 1923. g. LNS 990/23.-
Priekšsēdētāja v. A. Lauke.

Sekretārs K. Pussara.

Jelgavas apgabaltiesa,
pamatodamās uz savu 1923. g 15. dec
nolēmumu, dara zināmu vispārībai,
ka parāds 800 rbļ. apmērā, pēc pirk-
šanas - pārdošanas līguma koroborēts
1885. g. 16. maijā zem Nš 286 uz Taisu
apr, Lubezeres .Šiliņu* hip. Ns 167,
— atzīts par samaksātu un lūdzējai, i
valsts zemes_ bankai, dota ties. prasīt
ša parāda dzēšanu zemes grāmatās,

Jelgavā, 29. dec 1923.g. LNS 966/23
Priekšsēdētaja v. A. L a u k e.

Sekretārs K. P uasar s.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnod.,
ui civ. ties. lik. 1967., 2011.—2014. un
2)79. p.p. un Balt. privāttiesību kop.
2451. p. pamata, uz Lavīzes Elsner
piln/arnieka zvērināta ed ok ta E viņa
Moiica un Metas Frank lūgumu uz-
aicina visas personas, kurām ir
kaut kādas pretenzijas, strīdi vai
ierunas pret šai tiesā 11. decembrī
1923. g. publicēto 1923 g, 27. jūlijā

Rīga mirušās namīpssnieces Lavizes
(Luīze») Andreja meitas L a z d i n,
atr. Krūze, d;im. Stūl, notar. testa-
menta kā ari visas personas, kuram ii
kaut kādas tiesības az mir. Lavizes Lazdiņ,
dzim. Stūl, mantojumu vai sakara ar
jo mantojumu, kā mantiniekiem, legā-
lai!) iem, iideikomisa tijiem, patāddevējiem
un t. l„ pieteikt tavas tiesības, preten-
zijas un Ierunas minētai tiesai sešu
mēneša laikā, skaitot no šī sludi-
nājuma iespiešanas diena* .Valdības
Vēstnesī".

Ja ta* minētā termiņā nebūs izdarīts,
tad minētās peiaonas atzīs kā atteikušās
no ierunām un zaudējušas tavas tiesības,
bet testamentu pasludinās par liku-
mīgā ipekā gājušu,

Rigā, 4. janv. 1924 g. L. NS 1496
Priekšsēdētāja v. A. V e i d n e r s.

Sekte*"w *. 'K 11" *"

Valles pag. valde izšūdina par ne-
derīgu, ka sadegušu zirga pasi, kuras
NS un datums, kā ari izdevējas iestādes
nosaukums nav ko istatēts, bet uz pases
ir b jusi atzīme, ka 18 g. V. ķēve,
1 arš. 14 veiš. augsta, baltiem planku-
miem seduikas virta; pase ir pirkšanas
ceļa pārgājusi

^
Mārtiņa Jekiba d. Spule-

nieka īn»-umā,

Salonajas pa?, valde izsludina par
nederīgiem sēks šus no šīs valdes iz-
dotus dokumentus, kuji pieteikti pai
zudušiem:

1) zirga pāri, izd. no 5 janvāra
1921. g. zem NS 581 un 2) iekšz pssi,
izd. 5. m»rtā 1921. g. zem NS 153 uz
Jāzepa Adima d. Kevita v. 1565

Jelgavas apgabaltiesa,
ua civ. ties. kārt. 1967., 2011., 2014 un
2079. p. p. pamata, uzaicina visus, kam
būtu uz 9. d-cembrī 1915. g. mirušā
Ģederta P i i e d e s atstāto mantojumu
kādas tiesības, kā mantiniekiem, legatar,
(ideikemis īriem, kreditoriem un t. t.,
pieteikt savas tiesības šai tiesai sešu
mēnešu laikā, (kaitot no sludinājuma
Iespiešanas dienas .Valdības Vēstnesī*.

Termiņā nepieteiktas tiesības ieskatīs
par speķu zaudējušām.

Jelgavā, 29 dec. 1923.g. L J* 1723/23
Priekšsēdētāja v. A. Lauke.

sekretārs K- Pussais.

Jelgavas apgabaltiesa,
ss civ. ties. kārt. 1967., 2011., 2014. an
2079. p. p. pamata, uzaicina visus,
kam būtu uz 27i septembrī 1912 g pēc
vecā stila Bauskā mirušās Freides Icika
m. P e r 1m a n atstāto mautojumu
kādas tiesības, kā mantiniekiem
Iegatatiem, Udeikomisariem, ktelitotiem
an t. t., pieteikt savas tiesības fai
tiesai sešu mēneša laikā, skaitot
no sludinājuma iespiešanas dienaa .Val-
dību Vēstnesī" .

Termiņā nepieteiktas tiesības Ieskati*
par apēku «audejušām.

Jelgavā, 29 dec. '923. g. L. NS 1919 23
Priekšsēdētaja v. A. Lauke.

s^*r»urs K. Pussar*

Jelgavas apgatoaltlttia,
«? clv. ties. kārt. 1967., 2011., 2014. an
2079. p. p. pamata, usaicina visu», kam
būtu uz priekš apmēram 20 gadiem
Ilūkstes pilsētā mir. Kairinās Vanaģel
atstato mantojama kādas tietīaai,
kā mantiniekiem, Iegatatiem, lilei-
komisariem, kreditoriem «n 1.1., pieteikt
avaa tietības ?*( tiesai sešu mēnaia

laikā, «kaitot no sludinājuma iespiešanas
dienas .Valdībai Vēstnesi*.

Termiņā neineiktu tiesības Ieskatīs
j*i spēka sa«d»jašām.

Jelgavā 29. dccjmg. L.NS 171023
Priekšsēdētāja v. A. Lauke.

S nretas Ķ. Pus sars.

Koku pas valde izsludina par ne-
derību, kā pazudušu i kšz. pasi, izdotu
na Koku pag valdes 23. martā 1920 g.
zem Ns 279 uz Peteja Peteja d. Jēkab-
sona vārdu.

Pazaudēta i^ffiffir'K
izsniegts no Ezeres pag. valdes 11.aug.
1922. g. zem NS 4087 uz Annas Pau-
līnes Jēkaba meitas Steinberg, dzim.
PSris vārdu.

Iespiests Valsts tipograiijā.

LiiiilisaiiaiiiutiuLdillBiiiia.
us dv. prec lik. 293. 295, 298. 301,
309, un311. p p. pamata uz PetroneLs
Ādama m. Žundo, dzimusi Jakas
lūgumu, viņa prasības lietā pret
Romualdu Ādama dēlu Žundo par
laulības šķilšanu, uzaic. pēdējo, kūja
dzīves vieta prasītajai nav zināma, ie-
rasties tiesā 8e11u mēneša laikā,
no ii sludinājuma iespiešanas dietus
.Valdības Vēstnesī".

Pie Iūg. pielikti noraksti no laul. aplie-
cības un lūguma.

Ja atbildētājs noteiktā laikā ne-
Terad. personīgi, vai caui pilnvarnieku,
tiks nolikta tiesas sēde lietas klausīšanai
aizmuguriski. C.L.M907.

Daugavpili, 28. decembri 1923. g.
Priekšsēdētājs Fr. Zilbers.

Sekrētam v. i. (paraksts).

Jelgavas apgabaltiesa,
pamatodamās az savu 1923 g. 15. dec.
nolēmumu, dara tinamu vispārībai, ka
patāds 1674 rbļ. apmērā, pēc pirkšanas-
pārdošanas līguma, koroborēts 1882. g.
11. maitā zem NS 110/34 uz Jaunjelg.
apriņķa, Lindes -Birzgales .Sīpolu"
mājām zem hip. NS 669, — atzīts
par samaksātu on lūdz. valsts zemes ban.
dota tiesība prasīt iā parāda dzēšanu
zemes grāmatās.

Jelgavā, 29. dec. 1923. g. LNS964/23.
Priekšsēdētāja v. A. Laake.

Sekretārs Pussara.
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