
Valdības rīkojumi un pavēles.
Saraksts

valsts ci V'rt'l H'PtfTS s ta{u a m a-
t i em, kuru izpildītāji mobili-
zācijas gadījumā atsvabināti
no iesaukšanas aktivā kara

dienestā.
(Izdots uz ks^tmsmsaiWĒmt^^:paaTi

pamata.)

I. V a1st s P r ez i d en t a
sekretariāts:

Atsvabināti (ari rezerves virsnieki):
Sekretārs.

II. Saeimas kancleja:
1) Atsvabināti (ari rezerves virsnieki):

Saeimas kancleja : kanclejas direktors.
2) Atsvabināti uz 1 mēnesi pēc mobili-

zācijas izsludināšanas:'
Saeimas kancleja: nodaļas vadītājs,

virsgrāmatvedis, komandants-inten-
dants, stenografu biroja priekšnieks,
komisiju technisko darbu vadītāji.

III. Valsts kancleja:

1) Atsvabināti (ari rezerves virsnieki):
Valsts kancleja: kanclejas direktors,

2) Atsvabināti (izņemot rezerves virs-
niekus)
Telegrāfa aģentūrā: direktors.
Valsts tipogrāfijā: pārvaldnieks un
. .Valdības Vēstneša" redaktors.

IV. Iekšlietu ministrija: .
1) Atsvabināti (ari rezerves virsnieki):

Ministrijas kancleja: pārvaldnieks,
galvenais grāmatvedis.

Pašvaldības departamentā: direktors.
Administratīvā departamentā: direk-

tors, iekšējās apsardzības pārvaldes
priekšnieks.

Prefektūrās: Rīgas, Liepājas un Daugav-
pils prefekti un pilsētas policijas
iecirkņu priekšnieki.

Centrālā kriminālpolicijā: kriminālās
pārvaldes: priekšnieks, nodaļas
priekšnieki, inspektori; politiskās
pārvaldes: priekšnieks, rajonu pār-
ziņi, aģentūras vadītājs, izmeklē-
šanas nodaļas vadītājs, izmeklē-
šanas ierēdņi.

Dzelzsceļu policijā: policijas priekš-
nieks, nodaļu priekšnieki.

Apriņķu policijā : apriņķu priekšnieki,
apriņķu priekšnieku palīgi, apriņķu
policijas iecirkņu priekšnieki.

Robežpolicijā: robežsargu kontrolieri.
Veselības departamentā: departamenta

direktors.
Aleksandra augstumu slimnicā: slim-

nīcas direktors, ārsts—psiehiatriskās
nodaļas vadītājs.

Strenču valsts slimnicā: slimnicas
direktors ārsts — psiehiatriskās no-
daļas vadītājs.

Gintermuižas valsts slimnicā : slim-
nicas direktors, ārsts— psiehiatriskās
nodaļas vadītājs.

°'gas leprozorijā: leprozorijas di-
rektors.

Apri ņķu ārsti.
balsts slimnicu priekšnieki (direktori).
Farmaceiti — aptieku pārvaldītāji.
Sarkanā krustā: ģenerālsekretārs, ārst-

niecības līdzekļu nodaļas vadītājs-
Jarmaceits.

^īgas, Daugavpils, Jelgavas un Pļa-
viņu slimnicu vecākie ārsti.

smiltenes un Irlavas slimnicu vecākie
ārsti.

Biķernieku, Asaru, Krimuldas, Cēsu,
Kalnamuižas un Bātes sanatoriju
vecākie ārsti.

2) Atsvabināti (izņemot rezerves virs-
niekus) :

Pašvaldības departamentā: nodaļu
vadītāji.

Administratīvā departamentā: direk-
tora palīgs, ķīmiskas laboratorijas
pārzinis.

Garīgo lietu pārvaldē: pārvaldes
priekšnieks, garīdznieki, kuriem
draudze.

Būvvaldē; būvvaldes priekšnieks.
Prefektūrā: policijas nodaļu uzraugi,

vecākie policijas kārtībnieki, jaunā-
kie policijas kārtībnieki.

Centrālā kriminālpolicijā: krimināl-
policijas uzraugi.

Dzelzsceļu policijā: policijas I. un
II. šķiras ierēdņi.

Apriņķu policijā: nodaļu uzraugi,
kriminālpolicijas uzraugi, vecākie
policijas kārtībnieki, jaunākie poli-
cijas kārtībnieki.

Robežpolicijā: robežsargu uzraugi,
robežsargi, robežsargi telefonisti.

Veselības departamentā : aptieku pār-
valdes priekšnieks.

Veterinarvaldē: veterinarvaldes priekš-
nieks.

3) Atsvabināti uz 2 mēnešiem pēc mobi-
lizācijas izsludināšanas :
Emigrantu un bēslu nodaļā : nodaļas

vacmajs.
Valsts emigrantu un bēgļu etapa

punktā: punkta pārzinis.
Valsts kara zaudējumu komisijā: ko-

misijas priekšsēdētājs.
4) Atsvabināti uz 14 dienām pēc mobili-

zācijas izpludināšanas: pagastu valžu
priekšnieki.

5) Atsvabināti uz 1 mēnesi pēc mobili-
zācijas izsludināšanas: pagastu valžu
darbveži.

V. Ārlietu ministrija.

Atsvabināti (ari rezerves virsnieki)
Ministrijas ģenerālsekretārs.
Administratīvi-juridiskā departamenta

direktors.
Politiski-ekonomiskā departamenta di-

rektors.
Nodaļu priekšnieki un šifra pārzinis.
Ārkārtēji sūtņi un pilnvaroti ministri.
Sūtniecībupadomnieki: Francijā, Krie-

vijā.
Sūtniecību I. sekretāri: Polija.
Sūtniecību II. sekretāri: Itālijā, Igau-

nijā, Lielbritānijā, Lietava, Somija,
Vācijā

Ģenerālkonsuli un konsuli, izņemot
goda konsulus.

VI. Tieslietu ministrija.

1) Atsvabināti (ari rezerves virsniekļ):
Senātā : departamentu priekšsēdētāji,

senatori, virsprokurors un viņa
biedri.

Tiesu palātā : priekšsēdētājs, depar-
tamentu priekšsēdētāji, prokurors,
palātas locekļi.

Apgabaltiesā : priekšsēdētāji un_ viņu
biedri, prokurori, zemes grāmatu
nodaļaspriekšnieki

^
vecākais notārs.

Galvenā cietumu valde : valdes priekš-
nieks, cietumu priekšnieki, cietumu
priekšnieku palīgi,pavadu komandas
priekšnieks.

2) Atsvabināti (izņemot rezerves virs-
niekus) : "

Ministrijas: departamenta direktors,
vecākais juriskonsults, pastāvīgie
juriskonsultacijas locekļi, kodifi-

kacijas nodaļas vadītājs, nodaļas
vadītāji, kodifikacijas nodaļas re-

daktori.
Senāta : virssekretan.
Tiesu palātā : prokurora biedn, se-

kretāri, tiesu pristavs
Apgabaltiesa: apgabaltiesas locekļi,

prokurora biedri, sevišķi svarīgu

lietu izmeklēšanas tiesnesis, svarīgu
lietu izmeklēšanas tiesnesis, iz-
meklēšanas tiesneši, miertiesneši,
zemes grāmatu nodaļas priekšnieka
palīgi, vecākā notāra palīgs, se-
kretāri, zemes grāmatu nodaļu se-
kretāri, vecākā notāra sekretārs,
tiesu pristavi.

Galvenā cietumu valdē: valdes priekš-
nieka palīgi, finansu nodaļas vadī-
tājs, cietuma uzraugi, uzraugi-pa-
vadoņi.

VII. Zemkopības ministrija.

1) Atsvabināti (ari rezerves virsnieki):
Ministrijā: departamenta direktori.

2) Atsvabināti (izņemot rezerves virs-
niekus) :

Ministrijā: daļu vadītāji, nodaļu va-
dītāji, apriņķu valsts zemju inspek-
tori, virsmežziņi.

VIII. Finansu ministrija.

1) Atsvabināti (ari rezerves virsnieki):
Muitas departamentā: muitas iestāžu

priekšnieki.
2) Atsvabināti (izņemot rezerves virs-

niekus) :
Netiešo nodokļu departamentā: de-

partamenta direktors, vecākais re-
vidents, vecākais inženiers, sekre-
tārs, akcizes nodaļas vadītājs, in-
spektori, vecākie grāmatveži.

Jūrniecības departamentā: departa-
menta direktors, techniskais vice-
direktors, kuģniecības nodaļas
vadītājs, hidrogrāfiskas daļas
priekšnieks, kuģu inspektors,
ostu būvju vecākie inženieri, ve-
cākais grāmatvedis, iekšējo ūdens-
ceļu pārzinis, ūdensceļu rajona pār-
ziņi, hidrogrāfiskās mechaniskās
darbnicas- vadītājs, bāku uzraugi,
Liepājas bākas montiers, Kolkasraga
bākas mašinists, tvaikoņa „Hidro-
grafs" kapteinis, botsmanis, stūr-
manis, I. meistars, II. meistars,
matroži, kurinātāji.

Ostas valdē: ostas priekšnieki, vecā-
kais grāmatvedis, ostas vecākie
botsmaņi, ostas iecirkņu pārziņi,
iecirkņu uzraugi, loču komandieri,
loči, ostas peldošu līdzekļu: kap-
teiņi, stūrmaņi, mašinisti, kurinā-
tāji, matroži uz tvaikoņiem „Lāč-
plēsis" un „Zibenis", krāna vadītāji,
ostas inženieri.

Jūras skolā :.Krišjāņa Valdemāra skolas
priekšnieks.

Rūpniecības departamentā: departa-
menta direktors, nodaļu vadītāji.

Mēru un svaru valdē: valdes priekš-
nieks.

Proves valdē: valdes priekšnieks.
Patentu valdē: valdes priekšnieks.
Kreditu departamentā: departamenta

direktors, vicedirektori, nodaļu
priekšnieki, notārs, revidenti, virs-
grāmatveži, vecākie grāmatveži.

Muitas departamentā: departamenta
direktors, vicedirektors, nodaļu va-
dītāji, vecākie grāmatveži, revidenti,
muitas valžu priekšnieki, muitas
valžu priekšnieku palīgi, eksperti-
specialisti, kancleju pārziņi, nolik-
tavu pārziņi.

Tiešo nodokļu departamentā : depar-
tamenta direktors, vicedirektors,
nodokļu revidents, nodaļu vadītāji.

Nodokļu inspekcijā: nodokļu inspek-
tors, nodokļu inspektoru palīgi.

Valsts papiru spiestuvē : valdes priekš-
sēdētājs, vecākie grāmatveži, kasiers,
materiālu noliktavas pārzinis, no-
daļas vadītāji, darbnicu uzraugi,
technisko darbu vadītāji, burtliči,
litografi, litogrāfijas mašiumei-
stari, tipogrāfijas mašinmeistari,
steriotipisti, fotogrāfi, cinkografi,
galvanoplastiķis, kapara drukātāji,
elektromontiera, mechaniķi, gald-
nieks, gravieri.

Liepājas kara ostas darbnicā: valdes
priekšsēdētājs, darbnicu vadītājs-
inženiers, saimniecības nodaļas un
elektriskās spēka stacijas vadītājs,

. techniska biroja vadītājs, galvenais
grāmatvedis, kalkulācijas biroja
vadītājs, virsmeistari.

Valsts zemes bankā: bankas pār-
valdnieks, bankas pārvaldnieka
biedrs, valdes locekļi, galvenais
darbvedis (techniskais vadītājs),
arehivars-mantzinis, galvenais grā-
matvedis, virsgrāmatveži, revidenti,
nodaļu priekšnieki,, nodaļu vecākie
grāmatveži.

Valsts bankā: padomes locekli, val-
des locekļi, nodaļu pārvaldnieki,
nodaļu priekšnieki, inspektori, cen-
trāles pilnvarotie, nodaļu pilnva-
rotie provincē, galvenā kasiera pa-
līgi, vecākie korespondenti-valodu
pratēji, vecākie kasieri, kontrolieri.

3) Atsvabināti uz 14 dienām pēc mobi-
lizācijas izsludināšanas:
Juglas spēka stacijā: stacijas vadītājs,

vecākais mašinists.
Juglas elektriska uzņēmuma pār-

valdē: pārvaldnieks, vecākais grā-
matvedis. ..

Augstspriedes spēka stacijā: vecākais
mašinists.

Uzņēmuma tīkls: rajona pārziņi, ve-
cākie montieri.

IX. Satiksmes ministrija.
1) Atsvabināti (ari rezerves virsnieki):

Ministrijas kancleja: sekretārs, gal-
venais inspektors.-

Dzelzsceļu galvenā direktora kancleja:
virsvaldē: galvenais direktors, gal-
venā direktora palīgs, starptautis-
kas satiksmes inspektors, vecākais
sevišķu uzdevumu inženiers, se-
višķu uzdevumu inženiers, vecākie
sevišķu uzdevumu ierēdņi, admini-
stratīvas nodaļas vadītājs un kancle-
jas pārvaldnieks, socialāsapgādības
nodaļas vadītājs, vispārējo lietu
biroja vadītājs un kanclejas pār-
valdnieka palīgs.

Ekspluatācijas direkcija: virsvaldē:
ekspluatācijas direktors, direktora
palīgs, eksploatacijas inspektori,
dažādu šķiru nodaļu vadītāji,
kanclejas pārzinis, preču transporta
biroja pārzinis, ritoša materiāla
eksploatacijas kontroles biroja pār-
zinis, instrukciju uu stacijas izvei-
došanas biroja pārzinis, kontroles
instrukciju b roja pārzinis, grafiku
un vilcienu saraksta biroja pārzinis,
pasažieru transporta biroja pārzinis,
konduktora biroja pārzinis, mobilizā-
cijas biroja pārzinis, biroja pārzinis-
vecākais kustības rīkotājs I šķiras
darbveži-kustības rīkotāji, III. šķiras
darbveži telegrāfisti, \ecākbis grā-
matvedis, telegrāfa un telefona daļas
vadītājs, vecākais telegrāfa mecha-
niķis, remonta darbnicas pārzinis,
I. šķiras meistars-tcehniskais darb-
vedis, brigadieri, vecākais techniķis
svaru lietās, in\entara biroja pār-
zinis, I. šķiras darbveži rīcības un
pasažieru i odaļās;

b)eksploatacijas nodaļu kantoros:
eksploatacijas nodaļu priekšnieki,
kancleju pārziņi, vecākie revizori,
eksploatacijas revizori, telegrāfa
iecirkņu pārziņi, technisko biroju
pārziņi-vecākie kustības rīkotāji,
kustības rīkotāji, vecākie kantoristi-
telegrafisti, konduktoru brigādes
pārziņi, techniskie darbveži;

c) liniju darbinieki: visu šķiru staciju
priekšnieki,staciju priekšnieku palīgi,
rezerves aģenti, vilcienu sastādītāji,
manevru pārziņi, vecākie pārmij-
nieki, visu šķiru pārmijnieki, preču
noliktavas pārziņi, preču pagalmu
pārziņi, konduktora brigādes rīko-
tāji, virskonduktori, dažādu šķ :ru

Ministru kabineta sēde š. g. 28. augustā.
Saraksts valsts civilresoru štatu amatiem,

kuru izpildītāji mobilizācijas gadījumā
atsvabināti no iesaukšanas aktivā kara
dienestā.

Rīkojums par stirnu medīšanu Vidzemē
un Latgale.

Valsts izdevumu klasifikācija.

Maksa pai, Valdības Vēstnesi "sākot no 1. janvāra:

Saņemot ekspedīcijā:
ai, j mēnesi . 1 lats 50 sant.

Piesūtot mājā un pa pastu:
p.ļ i mēnesi 1 lats 80 sant.
Ptt atsevišķu numuru: saņemot

ekspedīcijā — . 6 .
Pie atkalpārdevējiem — . 7 .

Latvijas valdības
iznāk katru dienu, izņemot

Redakcija:
Rīgā, pilī JVs 3. Tel. JSfs 9-89
Runas stundas no 11—12

oficiāls laikraksts
svētdienas un svētkudienas

Kantoris un ekspedīcija:
Rīgā, pilī Jfe 1. Tel. Mb 9-57
Atvērts no pulksten 9—3

Sludinājumu maksa:
a) tiesu sludinājumi līdz 30 vien-

slejīgām rindļņām .... 3 lat. 60 sant.
par katru jalaku rindiņu . . — , 12 .

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

c) privātiem par katru vienslejīgu
rindiņu (par obligat. sludin.) . — . 20 ,



konduktori, dažādu šķiru elektro-
techniķi, dažādu šķiru elektro-
montieri, dažādu šķiru telegrāfisti,
rezerves telegrāfisti, telegrāfa un
telefona staciju pārziņi, techniskie
kantoristi, lokomotivu pavadītāji,
vagonu sakabinātāji, signalisti, šaur-
sliežu ceļu pārziņi, eksploatacijas
revizoru palīgi, dažādu šķiru ba-
gāžas un preču kasieri.

Techniskās direkcijas:
a)virsvaldē: techniskais direktors, di-

rektora palīgs, sevišķu uzdevumu
inženiers-, vecākie inženieri, tech-
niskās daļas vadītājs, vecākais ar-
chitekts, inženieri, rēķinvedības no-
daļas vadītājs, personāla nodaļas
vadītājs, budžeta biroja pār-
zinis, atsavināšanas nodaļas vadītājs,
materiāla un inventāra biroja pār-
zinis, zīmētavas pārzinis, kanclejas
pārzinis, vecākais grāmatvedis,
I. šķiras grāmatvedis, I. un II. šķiras
darbveži-techniskie, I. un II šķiras
techniķi, vecākie zīmētāji.

b) līnijas darbinieki ceļu iecirknī:
iecirkņu priekšnieki, iecirkņu priekš-
nieku palīgi, kantoru pārziņi, mant-
ziņi, vecākie ceļu meistari, I. II. un
III. šķiras ceļu meistari, I. un II.
šķiras priekšstrādnieki, montieri
(centr., sign., tiltu un krānu) kalēji
— ceļu virsbūves darbiem.

Mašinu direkcijas:
a) virsvaldē: direktors, direktora palīgs,

vecākais inženiers, inženieri, daļu va-
dītāji, personālās nodaļas vadītājs, rē-
ķinvedības nodaļas vadītājs, vecākais
grāmatvedis, biroju pārzini, vecākie
techniķi, kanclejas pārzinis, I. šķiras
elektromontiers, vecākie zīmētāji,
I. un II. šķiras techniķi, I. šķiras
darbveži.

b)uz linijas: galveno darbnicu vadī-
tāji, galveno darbnicu vadītāju pa-
līgi, darbnicu nodaļu vadītāji, darb-
nicu nodaļu vadītāju palīgi,
iecirkņu priekšnieki, iecirkņu priekš-
nieku palīgi, pamatdepo pārziņi,
maiņas depo pārziņi, inženieri, ve-
cākie techniķi, 1. un 11. šķiras tech-<
niķi, vecākais grāmatvedis, pamat
un maiņas depo dežuranti, ma-
šīnistu instruktori, biroju pārziņi,
kanclejas pārzinis, I. šķiras darb-
veži (ari darbnicas), lokomotīvju un
vagonu remontu montieri, lokomo-
tīvju un vagonu remonta meistari,
lokomotīvju vadītāji, lokomotīvju va-
dītāju palīgi, stacionāro mašinu
mašinisti, ūdenspumpju mašī-
nisti, ūdenspumpju montieri, elektro
montieri, stipras strāvas pārziņi,
techniskie aģenti, vagonu ap-
skatītāji, apgaismošanas meistars,
vagonu smērētāji, katlu mazgātāji,
depo brigadieri, I. šķiras atslēdz-
nieki, katlu kalēji, vaj-a kalēji, ka-
lēji, āmura sitēji, tvaika un auto-
mātisko veseru vadītāji, depo kuri-
nātāji, lokomotīvju brigadu rīkotāji
(vec. kant), smērētāju brigadu rīko-
tāji (vecākie kantoristi), tabeļveži,
1. šķiras urbēji, dzelzsgriezēji-vir-
potāji, mašīnistu revizori.

Finansu direkcijas: finansu direktors,
finansu direktora palīgs, daļas va-
dītājs, galvenais kasiers.

Materiālu apgādības: apgādības priekš-
nieks, apgādības priekšnieka pa-
līgs, nodaļu vadītāji, kanclejas un
personāla pārzinis, inspektori, vecā-
kais inženiers.

b)uz linijas: rajonu pārz'ņi.
Centrālā statistikā: statistikas va-

dītājs.
Veselības nodaļā: galvenais ārsts,

ārsti, feldšeri, provizors.
2) Atsvabināti uz 2 mēnešiem pēc mo-

bilizācijas izsludināšanas:
Ministrijas kancleja: vecākais grāmat-

vedis, vecākais sevišķu uzdevumu
ierēdnis.

Dzelzsceļu galvenā direktora kancleja:
virsvaldē: juriskonsults, juriskon-
sulta palīgi, I. šķiras darbveži.

Eksploatacijas direkcijā: II. šķiras
darbveži, atalgošanas un nodarbi-
nāšanas kārtības biroja pārzinis,
saimniecisko uzņēmuma biroja
pārzinis.

b)eksploatacijas nodaļu kantoros: ne-
techniskie darbveži, dažādu šķiru
grāmatveži.

c)līniju darbinieki: dažādu šķiru svē-
rāji, preču un bagāžas taksētāji.

Techniskā direkcijā:
a)virsvaldē: II. šķiras grāmatveži,

b)linijas d rbinieki ceļu iecirknī:
ceļu sargi, I., II. un III. šķiras
iecirkņu grāmatveži.

Mašinu direkcijā:
a) virsvaldē: I. un II. šķiras grāmatveži,
b)uz līnijas: vagonu apkurinātāji,

lokomotivu kurinātāji, vagonu pa-
vadoņi (elektriskās apgaismošanas
apkalpotāji), galdnieki.

Finansu direkcijā: vecākie taksētāji,
kasieri maksātāji, I. šķiras darb-
veži, vecākie un I. šķiras grāmat-
veži, galvenā kasiera palīgs.

Materiālā apgādībā:
a) virsvaldē: vecākie grāmatveži, biroja

pārzinis, vecākais techuiķis, drukā-
tavas pārzinis, I. šķiras darbveži,
I. šķiras grāmatveži, I. šķiras tech-
niķi, vecākais kasiers, kasieri mak-
sātāji, techniskie darbveži.

b)uz linijas: mežu izstrādāšanas vie-
nību pārziņi, noliktavu pārziņi,
centrālās materiālas noliktavas pār-
ziņa palīgs, iecirkņu pārziņi, II. un
III. šķiras grāmatveži, rēķinveži,
rīcības ierēdņi, noliktavu uzraugi,
materiālu izdevēji.

Centrālā statistikā : eksploatacijas no-
daļas vadītājs, komerciālās finansu
nodaļas vadītājs, norēķinu un prē-
miju biroja pārzinis, nobraukuma

. biroja pārzinis, pārvadājuma biroja
pārzinis, kanclejas pārzinis.

Pasta un telegrāfa virsvaldē:
L) Atsvabināti (ari rezerves virsnieki):

Virsvaldē: galvenais direktors, direk-
tori, radiostaciju priekšnieki, nodaļu
vadītāji, radiocentrales vadītājs, te-
košo rēķinu daļas vadītājs, eksploa-
tacijas inspektori, vecākais sevišķu
uzdevumu ierēdnis, inženieri, visu
šķiru mechaniķi, visu šķiru darbveži,
noliktavas pārzinis.

Galvenā darbnicā : darbnicas vadītājs,
nodaļu vadītāji, visu šķiru mecha-
niķi un techniķi, visu šķiru elektro-
techniķi, visu šķiru montieri, visu
šķiru meistari, smalkmechaniķi, visu
šķiru darbveži, zīmētāji.

Vietējās pasta, telegrāfa un telefona
iestādēs : pasta, telegrāfa un telefona
iestāžu priekšnieki, pasta, telegrāfa
un telefona iestāžu priekšnieku pa-
līgi, technisko rajonu pārziņi, apa-
rātu zāles un biroju pārziņi aug-
stāko šķiru iestādēs, visu šķiru
pasta un telegrāfa ierēdņi, radiote-
legrafisti, visu šķiru telegrāfa un
telefona mechaniķi, visu šķiru elek-
trotechniķi, visu šķiru montieri, visu
šķiru darbveži.

2) Atsvabināti uz 2 mēnešiem pēc mobili-
zācijas izsludināšanas:
Virsvaldē : visu šķiru grāmatveži.
Galvenā darbnicā: visu šķiru grā-

matveži.
Vietējās pasta, telegrāfa un telefona

iestādēs: visu šķiru grāmatveži,
pastnieku uzraugi, pastnieki.

Šoseju un zemes ceļu valdē:
Atsvabināti (ari rezerves virsnieki):
a)centrā: direktors inženiers, inspek-

tors inženiers, vecākie inženieri,
inženieri, vecākie techniķi, I. šķiras
techniķi, vecākais zīmētājs, darb-
vedis, I. šķiras zīmētāji, inventāra
pārzinis.

b)apriņķos: apriņķu ceļu inženieri,
vecākie techniķi, I. šķiras techniķi,
darbveži-rēķinveži, šoseju meistari.

X. Valsts kontrole.

1) Atsvabināti (ari rezerves virsnieki):
Padomes locekļi, kolēģiju locekļi,

kanclejas pārvaldnieks, vecākais
sevišķu uzdevumu ierēdnis.

2) Atsvabināti līdz kara kontroles nofor-
mēšanai : vecākie revidenti, revidenti.

XI. Izglītības ministrija.

1) Atsvabināti (ari rezerves' virsnieki):
Skolu departamentā: departamenta

direktors, direktora palīgs, pamat-
skolu, arodskolu un vidusskolu
daļu priekšnieki, vidusskolu direk-
tori, pamatskolu inspektori.

Konservatorijā: direktors.
Mākslas akadēmijā: rektors, prorektori.
Universitātē: rektors, prorektori, pro-

fesori, dekāni, sekretārs, aptiekas
pārzinis.

Etnogrāfiskā muzejā: direktors.
Mākslas muzejā: direktors.
Valsts bibliotenā: direktors.
Krievu skolu nodaļā: priekšnieks.
Vācu skolu nodaļā: priekšnieks.
Poļu skolu nodaļā: priekšnieks.
Baltkrievu skolu nodaļā: priekšnieks.
Žīdu skolu nodaļā: priekšnieks.
Valsts vēsturiskā arķivā: direktors.

XII. Darba ministrija.

1) Atsvabināti (ari rezerves virsnieki):

Departamenta direktors.

XIII. Valsts statistiskā
p ārvalde

1) Atsvabināti (ari rezerves virsnieki):

Direktors, vicedirektors.
I n iezīme. Saraksts valsts civilre ;I

s
P
oru štaTu amatiem, kuru izpildīta],

mobilizācijas gadījumā atsvabināti
no iesaukšanas aktiv? kara dienesta ,

attiecināms uz amatpersonām, kuras
skaitās rezervē un zemessargos, oet

uav attiecināms uz amatpersonām ,
kuras skaitās līdz turpmākam rīko-

jumam atvaļināto karavīru kategorija.

II piezīme. No iesaukšanas atsva-
" binātās personas var tik iesauktas

armijā uz kara klausības likuma
124. panta pamata vai padotas 2. panta
piezīmē un 153. pantā minētiem
noteikumiem.

Rīgā, 1924. g. 7. augustā.
Ministru prezidents V. Zamuels.

Kara ministra vietas izpildītājs
J.Arājs.

Ievērojot stirnu mazo skaitu, aizliedzu
uz medību likuma 10. punkta pamata
visā Vidzemē un Latgale stirnu
medīšanu līdz 1. augustam ,027. g.
Šis rīkojums neattiecas uz tiem medī-
šanas radījumiem, kas noteikti slēgtos
līgumu;* par medību, tiesību iznomāšanu.

Rīgā, 26. augustā 1924. g.
Zemkopība* ministrs B a u e r s.

Rīkojums.

Valsts izdevumu klasifikācija.
(rždota saziņā ar valsts kontrolieri).

A. Valsts izdevumu sadalījums grupās
un vietās.

Grupa I. Augstākās valsts
iestādes.

V. 1. Valsts prezidents.
V. 2. Saeima.
V. 3. Ministru kabinets.
V. 4. Valsts kontrole.

Gr. II. Ārlietas.
V. 5. Ārlietu centrālās iestādes un vie-

tējās aģentūras.
V. 6. Pārstāvniecības ārzemēs.

Gr. III. Iekšējā drošība.
V. 8. Centrālās drošības lietu iestādes.
V. 9. Arējā policija.
V. 10. Kriminālpolicija.
V. 11. Robežpolicijā.
V. 12. Aizsargu organizācijas.

Gr. IV. Tiesas un c i 11 u m i.
V. 14. Tieslietu centrālās iestādes.
V. 15. Senāts.
V. 16. Tiesu palāta.
V. 17. Apgabaltiesas.
V. 18. Miertiesas.
V. 19. Cietumi.

Gr. V. Izglītība.
V. 21. Izglītības lielu centrālās iestādes.
V. 22. Augstākas mācības iestādes.
V. 23. Vidusskolas.
V. 24. Arodnieciskās skolas
V. 25. Pamatskolas.
V. 26. Ārpusskolas izglītība.
V. 27. Muzeji, arehivi, bibliotēkas un

pieminekļi.
V. 28. Pabalsti izglītības veicināšanai.

Gr. VI. Sociālā apgādība un
darba aizsardzība.

V. 31. Sociālo lietu centrālās iestādes un
darba inspekcija.

V. 32. Bezdarba apkarošana.
V. 33. Pensijas.
V. 34. Pabalsti.
V. 35. Piemaksas slimo kasēm.
V. 36. Valsts darbinieku ārstēšana
V. 37. Patversmes un neredzīgo institūts.

Gr. VII. Sanitārā uzraudzība
un veselība.

v ii' U
eseli,bas lietu centrālās iestādes,

v 1q š
arantinas un emigrācijas nami.V. 43. Slimnīcas, sanatorijas, leprozorijas

un ambulatorijas.
V. 44. Veselības avoti un kūrorti
V. 45. Veterinārās lietas.

Gr. VIII Saimniecisko nozaruuzraudzība un veicināšana.
V. 48. Lauksaimniecība , mežsaimniecība

un zvejniecība.
V. 48-a. Zemes ierīcība.
V. 49. Rūpniecība un tirdzniecība.
V. 50. Kooperācija.

Gr. IX. Satiksme.
V 51. Dzelzsceļi.
V. 52. Zemes ceļi.
V. 53. Ūdensceļi un ostas.

Gr. X. Valsts finanses.
V. 56. Valsts finansu vispārējās centrālā,

iestādes.
V. 57. Tiešonodokļu un nodevu ievākšana
V. 58. Akcizes izdevumi.
V. 59. Muitas iestādes.

Gr. XI. Valsts parādi.
V. 61. Parādu nomaksas.
V. 62. Procentu nomaksas.

Gr. XII. Valsts kapitālu
ieguldījumi.

V. 64. Aizdevumi.
V. 65. Pamatkapitāli.
V. 66. Rīcības kapitāli.
V. 67. Ieguldījumi vertspapiros.
V. 68. Ieguldījumi nekustamā mantā.
Gr. XIII. Dažādas pārvaldības

iestādes.
V. 71. Pašvaldību pārvalde.
V. 72. Garīgo lietu pārvalde.
V. 73. Būvvalde.
V. 74. Statistikas pārvalde.
V. 74-a Kara zaudējumu komisija.
V. 80. Dažādas iestādes.

Gr. XIV. Dažādi izdevumi.
V. 81. Ordeņu domes.
V. 84. Atmaksas un atlīdzības.
V. 85. Neparedzami izdevumi.

Gr. XV. Apsardzība.
V. JO. Apsardzības izdevumi.

B. Valsts izdevumu vietu sadalījums
paragrāfos.

Grupa I. Augstākās valsts
iestādes.

Vieta 1. Valsts Prezidents.
§ 1. Atalgojumi.
§ 2. Pārvaldes izdevumi.
§ 3. Saimniecības izdevumi.
§ 4. Inventāra jauniegādāšana.
§ 5. Eku pamatremonti.
§ 9. Reprezentācijas izdevumi.

V. 2. Saeima.
§ 1. Atalgojumi.
§ 2. Pārvaldes izdevumi.
§ 3. Saimniecības izdevumi.
§ 4. Inventāra jauniegādāšana.
§ 5. Eku pamatremonti.
§ 6. Izdevniecību izdevumi.
§ 9. Reprezentācijas izdevumi.
§ 12. Tautas nobalsošanas izdevumu

V. 3. Ministru kabinets.
§ 1. Atalgojumi.
§ 2. Pārvaldes izdevumi.
§ 3. Saimniecības izdevumi.
§ 4. Inventāra jauniegādāšana.
§ 9. Reprezentācijas izdevumi.

V. 4. Valsts kontrole.
§ 1. Atalgojumi.
§ 2. Pārvaldes izdevumi.
§ 3. Saimniecības izdevumi.
§ 4. Inventāra jauniegādāšana.
§ 5. Eku-pamatremonti.
§ 6. Izdevniecību izdevumi.

Gr. II. Ārlietas.
V. 5. Ārlietu centrālās iestādes un vie-

tējās aģentūras.
§ 1. Atalgojumi.
§ 2. Pārvaldes izdevumi.
§ 3. Saimniecības izdevumi.
§ 4. Inventāra jauniegādāšana.
§ 5. Ēku pamatremonti.
§ 9. Reprezentācijas izdevumi.
§ 10. Informācija un propaganda.
§ 11. Dalību naudas un starptautiskas

konferences.
V. 6. Pārstāvniecības ārzemās.

§ 1. Atalgojumi.
§ 2. Pārvaldes izdevumi.
§ 3. Saimniecības izdevumi.
§ 4. Inventāra jauniegādāšana.
§ 5. Eku pamatremonti.
§ 9. Reprezentācijas izdevumi._
§ 84. Pārstāvniecības bez norēķinā-

šanās.
Gr. III. Iekšējā drošība.

V. 8. Drošību lietu centrālās iestādes,
§ 1. Atalgojumi.
§ 2. Pārvaldes izdevumi.
§ 3. Saimniecības izdevumi.
§ 4. Inventāra jauniegādāšana.
§ 5. Eku pamatremonti.

V. 9. Ārējā policija.
§ L Atalgojumi.
§ 2. Pārvaldes izdevumi.
§ 3. Saimniecības izdevumi.
§ 4. Inventāra jauniegādāšana.



^ gķu pamatremonti.

11 Dienesta apģērbi.
\ p Reprezentācijas izdevumi. _

. ' ,0 Kriminālpolicija.
7 Atalgojumi.

54" pārvaldes izdevumi.
§ *' saimniecības izdevumi.
S * inventāra jauniegādāšana.
§ e Eku pamatremonti.

ļjj Robežpolicijā.
\ i Atalgojumi.

? 2 Pārvaldes izdevumi.

3 Saimniecības izdevumi.
f 4 Inventāra jauniegādāšana.

5' Eku pamatremonti.

I %[ Dienesta apģērbi.

„Aizsargu organizācijas.

s 1' Atalgojumi.
? 2 Pārvaldes izdevumi.

I 3
' Saimniecības izdevumi.

\ 4 Inventāra jauniegādāšana.

QrIV. Tiesas un cietumi.

?> i4, Tieslietu centrālās iestādes.
c j. Atalgojumi.
ļ 2. Pārvaldes izdevumi.
ļ 3.' Saimniecības izdevumi.
ļ 4

' Inventāra jauniegādāšana.
ļ 5. Eku pamatremonti.
š 6. Izdevniecību izdevumi.
£ 58. Nodokļu zīmju izgatavošana.

115. Senāts.
s 1. Atalgojumi.
§ 2. Pārvaldes izdevumi.
§ 3. Saimniecības izdevumi.
s 4. Inventāra jauniegādāšana.
§ 5, Eku pamatremonti.

ļf, 16. Tiesu palāta.

I 1. Atalgojumi.
§ 2. Pārvaldes izdevumi.
§ 3. Saimniecības izdevumi.
§ 4. Inventāra jauniegādāšana.
§ 5. Eku pamatremonti.

V. 17. Apgabaltiesas.
§ 1. Atalgojumi.
§ 2. Pārvaldes izdevumi.
§ 3. Saimniecības izdevumi.
§ 4. Inventāra jauniegādāšana.
§ 5. Eku pamatremonti.
§ 8. Dienesta apģērbi.

V. 18. Miertiesas.
§ 1. Atalgojumi.
§ 2. Pārvaldes izdevumi.
§ 3. Saimniecības izdevumi.
§ 4. Inventāra jauniegādāšana.
§ 5. Eku pamatremonti.
§ 8. Dienesta apģērbi.

V. 19. Cietumi.
§ 1. Atalgojumi.
§ 2. Pārvaldes izdevumi.
Š 3. Saimniecības izdevumi.
$ 4. Inventāra jauniegādāšana.
$ 5. Eku pamatremonti.
§ 6. Izdevniecību izdevumi.
§ 7. Uztura izdevumi.
§ 8. Dienesta apģērbi.
§ 77. Eku jaunbūve.

Gr. V. Izglītība.
Ml. Izglītības lietu centrālās iestādes.

5* 1. Atalgojumi.
§ 2. Pārvaldes izdevumi.
§ 3. Saimniecības izdevumi.
ļ 4. Inventāra jauniegādāšana.

§ 5- Eku "pamatremonti.
* 6- Izdevniecību izdevumi.

'22. Augstākās mācības iestādes.
§ ! Atalgojumi.

I
2. Pārvaldes izdevumi.

I
3. Saimniecības izdevumi.

s 4. Iuventara jauniegādāšana.
I

5. Eku pamatremoti.
I

o- Izdevniecību izdevumi.

I
5. Mācības materiāli.

I ļ- Ekskursijas un izstādes.
s 18. Pabalsti sabiedriskām un priva-
* tām skolām.
S *L Pabalsti trūcīgiem skolniekiem,
j stipendijas un internāti.
s &I- Piemaksas dažādiem uzņēmu-

miem.
23 - Vidusskolas.

1 0 ^gojumi.

I
*• Pārvaldes izdevumi.

I ^
Saimniecības izdevumi.

I
4. Inventāra jauniegādāšana.

I ,?? Eku pamatremonti.
ļ }«• Mācības materiāli,
i ' Ekskursijas un izstādes.

iaPabalsti sabiedriskām un pri-
« 01 !.atālTi skolām.

'*? Pabalsti trūcīgiem skolniekiem,
stipendijas un internāti.

V. 24. Arodnieciskās skolas.
§ 1. Atalgojumi.
§ 2. Pārvaldes izdevumi.
§ 3* Saimniecības izdevumi.
§ 4. Inventāra jauniegādāšana.
§ 5. Eku pamatremonti.
.§ 15. Mācības materiāli.
§ 17. Ekskursijas un izstādes.
§ 18. Pabalsti sabiedriskām un pri-

vātām skolām.
§ 21. Pabalsti trūcīgiem skolniekiem,

stipendijas un internāti.
V. 25. Pamatskolas.

§ 1. Atalgojumi.
§ 2. Pārvaldes izdevumi.
§ 3. Saimniecības izdevumi.
§ 4. Inventāra jauniegādāšana.
§ 5. Eku pamatremonti.
§ 15. Mācības materiāli

§ 18. Pabalsti sabiedriskām un pri-
vātām skolām.

§ 21. Pabalsti trūcīgiem skolniekiem,
stipendijas un internāti.

§ 23. Piemaksas obligatorisko skolu
skolotājiem.

V. 26. Ārpusskolas izglītība.
§ 16. Kursi un priekšlasījumi.
§ 17. Ekskursijas un izstādes.
§ 22. Ārpusskolas izglītības piemaksas

un pabalsti.
V. 27. Muzeji, archivi, bibliotēkas un

pieminekļi.
§ 1. Atalgojumi.
§ 2. Pārvaldes izdevumi.
§ 3. Saimniecības izdevumi.
§ 4. Inventāra jauniegādāšana.
§ 5. Eku pamatremonti.
§ 6. Izdevniecību izdevumi.

V. 28. Pabalsti izglītības veicināšanai.

§ 19. Izglītības pabalsti pašvaldībām.
§ 20. Izglītības pabalsti organizācijām.

Gr. VI.. Sociālā apgādība un
darba aizsardzība.

V. 31. Sociālo lietu centrālās iestādes un
darba inspekcija.

§ 1. Atalgojumi.
§ 2. Pārvaldes izdevumi.
§ 3. Saimniecības izdevumi.
§ 4. Inventāra jauniegādāšana.
§ 5. Eku pamatremonti.
§ 6. Izdevniecību izdevumi.

V. 32. Bezdarba apkarošana. '
§ 25. Sabiedriski darbi.

V. 33. Pensijas.
§ 27. Kara invalidu un viņu dzimtu

pensijas.
§ 28. Civilierēdņu, karavīru un kal-

potāju pensijas.

V. 34. Pabalsti.

§ 29. Pabalsti kara invalidiem un
viņu dzimtām.

§ 30. Pabalsti civilierēdņiem, kara-
vīriem un viņu dzimtām.

§ 31. Pabalsti māksliniekiem, zināt-
niekiem, rakstniekiem, skolotā-
jiem un viņu dzimtām.

§ 32. Pabalsti nespējniekiem un trū-
cīgiem pilsoņiem.

§ 35. Sociāli pabalsti pašvaldībām.
V. 35. Piemaksas slimo kasēm.

§ 33. 2° 0 piemaksas kasēm.
§ 34. Sakropļošanas gadījumu pie-

maksas.
V. 36. Valsts darbinieku ārstēšana.

§ 1. Atalgojumi.
§ 2. Pārvaldes izdevumi.
§ 3. Saimniecības izdevumi.
§ 4. Inventāra jauniegādāšana.
§ 36. Ārstniecības pabalsti un izde-

vumu atmaksas ierēdņiem.
& 38. Ārstniecības materiāli.

V. 37. Patversmes un neredzīgo institūts

§ 1. Atalgojumi.
§ 2. Pārvaldes izdevumi. .
§ 3. Saimniecības izdevumi.
§ 4. Inventāra jauniegādāšana.
§ 5. Eku pamatremonti.
§ 7. Ustura izdevumi.
§ 77. Eku jaunbūves.

Gr. VII. Sanitārā uzraudzība
un veselība.

V. 41. Veselības lietu centrālās iestādes

§ 1. Atalgojumi.
§ 2. Pārvaldes izdevumi.
§ 3. Saimniecības izdevumi.
§ 4. Inventāra jauniegādāšana.

V 42. Karantinas un emigrācijas nami

& 1. Atalgojumi.
& 2. Pārvaldes izdevumi.
& 3'

. Saimniecības izdevumi.
§ 4 Inventāra jauniegādāšana

§ 5. Eku pamatremonti.
§ 7. Ustura izdevumi.
§ 38. Ārstniecības materiāli.

V. 43. Slimnicas, sanatorijas, leprozorijas
un ambulatorijas.

§ 1. Atalgojumi.
§ 2. Pārvaldes izdevumi.
§ 3. Saimniecības izdevumi.
§ 4. Inventāra jauniegādāšana.
§ 5. Eku pamatremonti.
§ 7. Ustura izdevumi.
§ 38. Ārstniecības materiāli.
§ 77. Eku jaunbūves.

V. 44. Veselības avoti un kūrorti.
§ 51. Piemaksas dažādiem uzņēmu^,

miem.

V. 45. Veterinārās lietas.
§ 1. Atalgojumi.
§ 2. Pārvaldes izdevumi.
§ 3. Saimniecības izdevumi.
§ 4. Inventāra jauniegādāšana.
§. 6. Izdevniecību izdevumi.
§ 38. Ārstniecības materiāli.
§ 40. Atlīdzība par sērgās kritušiem un

sērgu dēļ nogalinātiem lopiem.

Gr. VIII. Saimniecisko nozaru
uzraudzība un veicināšana.

V. 48. Lauksaimniecība, mežsaimniecība
un zvejniecība.

§ 1. Atalgojumi.
§ 2. Pārvaldes izdevumi.
§ 3. Saimniecības izdevumi.
§ 4. Inventāra jauniegādāšana.
§ 5. Eku pamatremonti.
§ 6. Izdevniecību izdevumi.
§ 42. Lauksaimniecības veicināšana.
§ 43. Lauksaimniecības pabalsti.
§ 44. Lauksaimniecības ražojumu eks-

porta kontrole.
§ 45. Mežsaimniecības veicināšana.
§ 46. Zvejniecības un zivkopības vei-

cināšana.
§ 47. Meliorācija.
§ 77. Eku jaunbūves.

V. 48-a. Zemes ierīcība.
§ 1. Atalgojumi.
§ 2. Pārvaldes izdevumi.
§ 3. Saimniecības izdevumi.
§ 4. Inventāra jauniegādāšana.
§ 5. Eku pamatremonti.
§ 6. Izdevniecību izdevumi.

V. 49. Rūpniecība un tirdzniecība.
§ 1. Atalgojumi.
§ 2. Pārvaldes izdevumi.
§ 3. Saimniecības izdevumi.
§ 4. Inventāra jauniegādāšana.
§ 5. Eku pamatremonti.
§ 6. Izdevniecību izdevumi.

V. 50. Kooperācija.
§ 49. Pabalsti kooperācijai.

Gr. IX. Satiksme.

V. 51. Dzelzsceļi.
§ 51. Piemaksas dažādiem uzņēmu-

miem.

V. 52. Zemes ceļi.
§ 1. Atalgojumi.
§ 2. Pārvaldes izdevumi.
§ 3. Saimniecības izdevumi.
§ 4. Inventāra jauniegādāšana.
§ 5. Eku pamatremonti.
§ 53. Ceļu remonti.
§ 54. Tiltu remonti.
§ 77. Eku jaunbūves.
§ 79. Jauni ceļi un kapitālas ceļu

pārbūves.
§ 80. Jauni tilti un kapitālas tiltu

pārbūves.

V. 53. Ūdensceļi un ostas.

§ 1. Atalgojumi.
§ 2. Pārvaldes izdevumi.
§ 3. Saimniecības izdevumi.
§ 4. Inventāra jauniegādāšana.
§ 5. Eku pamatremonti.
§ 8. Dienesta apģērbi.
§ 55. Ostu remonti.
§ 77. Eku jaunbūves.
§ 78. Ostu izbūve.

(Turpmāk beigas.)

Finansu ministrs Ringolds Kalnings.
Kredita departamenta direktors

A. K ā r k 1i ņ š.

Valdības iestāžu paziņojumi.
Paziņojums.

Izziņas 1913./1914g. īres lietās iz-
sniedz valsts archiva pilī, dz, 4, no
pulksten 9 līdz 1.

Valsts vēsturiskā archiva direktora
vietā K. Petersons.

Musu delegācijas adrese Zeņeva
pa tautu ^savienības kongresa laiku:
Grand Hotel de la Paix, Geneve, Suisse.

Paziņojums
Kuldīgā un apkārtnē dzīvo-
jošiem valsts darbiniekiem.

Darba ministrijas veselības nodaļa pa-
ziņo, ka valsts darbinieku zobu ārste
G. Linde, Kuldīgā, uz pašas lūgumu,
sākot ar 1. septembri atsvabināta no
savu pienākumu izpildīšanas un viņas
vietā par zobārsti pieņemta Ilze Dinter,
dzīvo Kuldīgā, Baznīcas ielā N° 9.

Departamenta direktora vietā
G. Stengrevics.

Veselības nodaļas vadītājs
Dr.G r i b b a.

Nosacīti notiesāto sarakstāNr.44,
kas ievietots š. g. 21. augusta „Valdības
Vēstneša" 188. numura pielikumā zem
JV»493t „185. p." vietā lasāms: ,184. p."
un zem .Ne 4947 „A. N° 136/14. g." vietā
lasāms: ,A. Ne 136 24. g."

Rīgā, 1924. g. 27. augustā.

Tieslietu ministrijas departamenta
direktors Brikovskis.

Nodaļas vadītājs J. S a u 1ī t s.

Lauku apdrošināšanas lietās
valsts zemes banka aizrāda, ka bankā
ieķīlātu mantu apdrošināšanu papa u
savstarpējās biedrībās, kuras nav biedri .
savst. ugunsapdrošināšanas centr. sa-
vienībā, pielaidīs tikai līdz tek. gada
beigām. Lai apdrošināšanuvarētu turpināt,
biedrībām jānoslēdz ar banku īpašs
līgums, kura tekstu banka ir izgatavojusi
un uz pieprasījumu piesūta biedrībām.
Biedrības, kas grib noslēgt ar zemes
banku šādu līgumu, iesniedz bankai
sekošas ziņas; 1) kopš kāda laika
biedrība darbojas, kādi pārtraukumi
bijuši darbībā; 2) statūtus; 31 cik
saimniecības biedrībā apdrošinājušās
1923. un 1924. g. g., cik starp tām vec-
saimniecību, cik jaunsaimniecību, cik
rūpniecības uzņēmumu un kādi; 4) par
kādu sumu biedrībā apdrošinātas 1923.
un 1924. g. g. lauksaimniecības ēkas, un
par kādu sumu citas mantas; 5) biedrī-
bas darbības pārskats un noslēguma
bilance par 1922. un 1923._g. g. un pē-
dējā bilance. Ar ziņu piesūtīšanuneva-
jadzētu kavēties, tādēļ ka apdrošināšanas
līgumu varēs noslēgt tikai ar biedrības
pilnas sapulces piekrišanu.

Valdības darbība.
Ministru kabineta sēdb

1924. g. 28. augustā.
1. Pieņem un nolemj izsludināt Lat-

vijas Republikas Satversmes 81. panta
kārtībā:

1) Noteikumus par pilsētas tiesību
piešķiršanu Vecauces miesta'

2) Noteikumus par Vidzemes un Kur-
zemes likumos pastāvošā noilguma
starpības atcelšanu.

2. Ieceļ Voldemāru Ba;: 1n - Bē r -
ziņu par Latvijas konsulu Lodzē bez
atlīdzības no valsts līdzekļiem, skaitot no
š. g. 1. septembra.

Kursi.
RiKas Mīli, 1924 gada 29 augusti.

100 Latvijas ibl. . 2,—
1 Amerikas dolārs ..... 5,16 — 5,21
1 Anglijas mārciņa. .... 23,14 — 23.37
100 Francijas irarM .... 27,50-28,35
100 Beļģijas franku . .... 26,45 — 26,25
100 Šveices franka 96,70 —S8 .15
100 Itālijas lini 22 5'— 23,25
100 Zviedrijas kronu .... 136.Č5 — 138.60
100 Norvēģijas krona . . . . 70,40 — 72,55
100 Dānijas kronn .... 82.85 — 85,40
100 Čechos'ivaķfjas krona . . 15,25—15,85
100 Holandes guldeņa . . . 1«8,75 — 201,75
1000 miljards Vācijas mārki . 1,10 —1,30
100 Somijas marka 12,75 —13,25
100 Igaunijas marka .... 1,10 — 1.S0
100 Polijas zlota 98, 102,—
100 Lietavas lita 50, 52,—
10 Krievijas zelta rabļa . . . 26,50

Krievijas »«draba{^ j^ : J;™}parl 1»

SSSR červoņeca 26,10— 26,90
5/o neatkarībai aizņēmums 2, 2,10
6°'o Zemes banka ķīla zimes 98, 100

Rīgas biržas komitejas kotacljas komisīļ*»
priekSsēdētā s Rob. BaltgalMt

Zvērināts biržas māklera M. Okmians.

Redaktors: M. Ārons.

Šim numuram 6 lappuses.



Tiesu sludinājumi.
? II !?„ I IIMI I ? MM

Rīgai apgabalties. 1. civilnod.,
uz likura. par laul. 77. p. pamata,
dara zināmu, ka tiesa 25. februārī
1924. g. Janne Freiberga prasības
lietā pret Annu Amāliju Emmu F r e i -
berg, dzim. Mallaš, par laulības šķir-
šanu aizmuguriski nosprieda: šķirt laulību

^kura noslēgta Rīgas Mārtiņa draudze
1893. g. 27. jūnijā starp Janne Freibergu
un Annu Amāliju Freiberg, dzim. Mallaš,
atbildētājas vainas dēļ.

Ja atbildētāja civ.proc. lik. 728., 731.
un 748. p.p. paredzēta laika neiesniegs
tiesai atsauksmi vai pārsūdzību, tad
spriedums stāsies likumīgā spēkā.

Rīgā, 18. aug. 1924. g. Ms 434641/248
Priekšsēd. b. J. J a k s t i ņ š.

9267 Sekretāra v. Stūre.

Liepājas apgabaltiesa
saskaņā ar savu 14. aug. 1924. g. lē-
muma pamata uzaicina 15. maijā 1906. g ,
Ziemupes pagastā mirušā Mārtiņa Jāņa
d. Zeime mantiniekus, kreditorus, lega-
tarus, fideikomisarus un visas citas per-
sonas, kam varētu būt kādas tiesības
vai prasības uz atstā o mantojumu, pie-
teikt viņas tiesai sešu mēnešu laikā,
skaitot no sludinājuma iespiešanas dienas.

Tiesibas un prasības, par kurām nebūs
paziņots tiesai minētā laikā, tiks atzītas
par zaudētām uz visiem laikiem.

Liepājā, 26. aug. 1924 g. Ke748m/24
Priekšsēd. b. v. Cincels.

9782 Sekretārs A Kasperovičs.

Liepājas apgabaltiesa
uz sava 21. augusta 1924. g. lēmuma
pamata uzaicina decembrī 1916. g,
Rīgas frontē mirušā Jāņa Jēkaba dēla
K a d i g a mantin., kredit,, legat., fidei-
komisarus un visas citas personas, kam
varētu būt kādas tiesības vai prasības
uz atstāto mantojumu, pieteikt viņas
tiesai sešu mēnešu laikā, skaitot no slu-
dinājuma iespiešanas dienas.

Tiesībjs un prasības, par kurām nebūs
paziņots tiesai minētā laikā, tiks atzītas
par zaudētām uz visiem laikiem.

Liepājā, 26. aug. 1924. g. K°769m/24
Priekšsēd. b v. Cincels.

9783 Sekretārs A. Kasperovičs.

Rīge.8 apgabali Liec. tiesas prist.
raziņo, ka 5. septembrī 1924. g., pulkst.
10 no rīta, Rīgā, Šķūņu ielā K° 3, veikalā,
pārdos Dāvida Oliksmaņa ku-
stamo mantu, sastāvošu no grāmatām
nn novērtētu par 110.000 r.

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

Rīgā, 23. augustā 1924. g.
$809 Tiesas pristavs V i 1 d a u s.

Rīgas apgabaltiesas 1. iecirkga
tiesas pristavs

paziņo, ka 6. septembrī 1924. g.,
pulksten 10 rītā, Rīgā, 1. Jaunā ielā 29,
pārdos Maksa Blumenthala kustamo
mantu, sastāvošu no drogu precēm, un
novērtētu par Ls 6500,—.

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

Rīgā, 26. augustā ;9V4. g.
9847 Tiesu pristavs V i 1d a u s.

Rīgas apgabaltiesas
2. iec. tiesas pristavs

kura kancleja atrodas Rīgā, Andreja
Pumpura ielā Ks I, paziņo:

1) ka valsts zemes bankas, Jāņa
Bļodnieka un citu prasības lietās par
Ls 12,̂ 5,04 pret Andreju Kļaviņu
29. novembri 1924. g. pulksten 10 rītā,
Rīgas apgabaltiesas civilnodaļas sēžu
zālē, uz

liriķiem trim
pārdos Andreja Kļaviņa nekustamu
īpašumu, kurš atrodas Rigā, Strēlnieku
ielā 3, ar zemes platību 227 kv. asim,
II. hipotēkas iecirkni ar zemesgrāmatu
teģista _Ns 120 (grupa 18, grunts N° 39)
Vū sastāv no 2 stāvu koka nama ar
4 dzīvokļiem;

2) ka īpašums priekš publiskiem tor-
giem apvērtēts par Ls K .OOO;

3) ka bez augšminētās prasības īpa-
šums apgrūtināts ar hipotēku parādiem
par Ls B34.

4) ka personām, kuras veļas pie tor-
giem dalību ņemt, jāiemaksā zalogs —
desmitā daļa no apvērtēšanas sumas,
un jāstāda priekšā apliecība pat to, ka
no tieslietu ministrijas puses nav šķēršļu
minētām personām iegūt nekustamo īpa-
šumu; un

5) ka zemesgrāmatas uz šo īpašumu
tiek vestas Rīgas zemesgrāmatu nodaļā.

Personām, kūjām ir kādas tiesības
uz pārdodamo "īpašumu, kas pārdošanu
nepielaiž, tādas tiesības jāuzrāda līdz
pārdošanas dienai.

Visi papiri un dokumenti, atliecoši uz
pārdodamo īpašumu, ir ieskatāmi Rīgas
apgabaltiesas 3 civilnodaļas kancleja.

Rīgā, 21. augustā 1924. g.
9810 Tiesas pristavs K. Krebs.

Rīgas kara apr. priekšn. izsludina pat
nederīgu nozaudēto kara klausības ap-
liecību zem Ks 7300, izdotu _ 26. jūlijā
1923. g. no 9. Rēzeknes kajn. pulka
k-ra uz Viļā Gustava d. Mača v. 9812

Ārlietu ministr, ārzemju pasu nodaļa
izsludina par nederīgu 1921. g. sūtnie-
cībā Polija izdoto sagaidu apliecību
Ks 235, uz Olģerda Šentelda v. 9814

Rīgas apgabaltiesas 2. iecirkņa
tiesas pristavs

paziņo, ka 12. septembrī š. g., pulkst.
11 dienā, Rīgā, Antonijas ielā >fe 16,
dz. 34, p ā r d o s Borisa F a 1 k a kustamo
mantu, sastāvošu no mēbelēm, kakao,
un rakstāmmašīnas, un novērtētu par
Ls 1390,80.

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

Rīgā, 20. augustā 1924. g.
9807 Tiesas pristavs Krebs.

Ilgai apgasairesas 2. lec. tiesas plitan
paziņo, ka 5. septembrī 1924. g., pulkst.
11 dienā, _ Rīgā, Terbatas ielā Ns 41 43,
dz. 2, pārdos Hermaņa P u n g a ku-
stamo mantu, sastāvošu no mēbelēm,
un novērtētu par Ls 570.

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

Rīgā, 12. augustā 1924. g.
9808 Tiesas pristavs Krebs.

um iMiialtlnii 5. !ic. flnai prtittfi
paziņo, ka 2. sep tembrī 1924. g-. P"£«f-
10 rītā, Rīgā, Brīvības iela Ks 101,
pārdos Kārļa P reisa kustamo
mantu, sastāvošu no _ 22_ gabaliem bre-
zenta audekla, un novērtētu par Ls_4o».

Izzināt sarakstu, novērtējumu, ka ari

apskatīt pārdodamo mantu, varēs pār-
došanas dienā uz vietas.

Rīgā, 20. augusta 1924. g.
9798 Tiesas pristavs E. Smeils.

iīias apgatialtfēias 5. Iec. tiesas priiiais
paziņo, ka 4. septembrī 1924. g, pulkst.
9 rītā, Rīgā, Matisa ielā Ks 22, pārdos
otro» torgos Alfrēda S i r s o n a kustamo
mantu, sastāvošu no mēbelēm, vāģiem,
zirga un t. t., un novērtētu par Ls 1252.

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

Rīgā, 20. augusta 1924. g.
9803 Tiesas pristavs E. Smeils.

Apriņķa teļa mžeiiers Jelgavā.
izmainot sludinājumu par 3 dzelzsbetona
caurteku jaunbūves darbu izdošanu rna-
zākprasitājam š. g. 29. augustā paziņo,
ka š. g. 29. augustā, pulksten 10, apriņķa
ceļu inženiera kancleja, Jelgavā, Upes
ielā Ks iO, izdos torgos mazākprasītā-
jam tikai vienu dzelzsbetona caurtekas
jaunbūves darbus uz Auces-Tukuma
jaunā grants ceļa, 7 klmtr., 9. piketā.
9736 1

uz laikiem laipni
pārdos Artura Modlingera nekustamo
ipašumu, kujš atrodas Rīgā, Dzirnavu
ielā Ks 31 , ar zemes platību 624 kvadr.
asīm 11. hipot. iecirknī ar zemesgrāmatu
reģistra Ks 146 (grupā —, grunts K° —)
un sastāv no 6-stāvu mūra nama ar
57 dzīvokļiem;

2) ka īpašums priekš publiskiem tor-
giem apvērtēts par Ls 325,000.— ;

3) ka bez augšmin. prasības īpašums
apgrūtināts ar hipotēku parādiem par
Ls 608 ',—;

4) ka personām, kuras vēlas pie tor-
giem dalību ņemt, jāiemaksā zalogs —
desmitā daļa no apvērtēšanas sumas un
jāstāda priekšā apliecība par to, ka no
tieslietu ministrijas puses nav Šķēršļu
minētām personām iegūt nekustāmo
īpašumu; un

5) ka zemesgrāmatas uz šo īpašumu
tiek vestas Rīgas zemesgrāmatu nodaļā.

Personām, kurām ir kādas tiesības uz
pārdodamo ipašumu, kas pārdošanu ne-
pielaiž, tādas tiesības jāuzrāda līdz pār-
došanas dienai.

Visi papiri un dokumenti, attiecoši
uz pārdodamo īpašumu, ir ieskatāmi
Rīgas apgabaltiesas 111. civilnodaļas
kancleja.

Rīgā, 21. augustā 1924. g.
9811 Tiesas pristavs Krebs.

Rīgas apgabalties. II. iec.
tiesas pristavs,

kura kancleja atrodas Rīgā, Andreja
Pumpura ielā Ks 1, paziņo:

1) ka finansu ministrijas prasības lietā
par 328,720 latiem pret Arturu Modlin-
geru 29. novembrī 1924. g., pulksten
12 dienā, Rīgas apgabaltiesas civilno-

daļas sēžu zālē,

iiiis manīt 5. ik. tini iristin
paziņo, ka 4. septembrī 1924. g., pulkst.
9 rītā, Rīgā, Brīvības iela Ks 70, pār-
dos Ludviga Karnevāla kustamo
mantu, sastāvošu no pieci tūkstoši ruļļu
tapetēm, un novērtētu par Ls 600.

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

Rīgā, 15. augusta 1924. g.

98M Tiesas pristavs E. Smeils.

Latgales apgabalt. vecāk, notārs
paziņo, ka pēc 1924. g. 14. jūlija
Daugavpils notara_ R. Skuja kantorī, no-
slēgtā pirkšanas-pardošanas līguma, ap-
stiprināta 1924. g. 22. augusta, Zeliks
Šloma dēls Žerdins ieguvis no Arona
Dāvida Joeļa dēla Levi par 4500 1 Lat-
vijas rubļiem dzimtsīpašuma_. grunts-
gabalu 7249 kv. asis platība, ar eso-
šām uz ta ēkām, atrodošos Daugavpilī
I. pilsētas iecirknī, Vokzales, bijuša
Podoļskaja, ielā ar Ks 14.

Daugavpilī, 1924. g. 22. aug. Ks 5103

Vecākā notāra pal. E. K r i ķ i s.
9601 Sekretāra p. i. M e i j e r s.

[ Citu iestāžu sludinājumi. ]
Tiešo nod. departamenta
dažādu maksājumu piedzinējs paziņo, ka
5. septembrī 1924._g., pulksten 4 diena,
Liepājā, Kungu ielā Ks 41, dz. 2,

pārdos vSirāfisoiilanS
Jēkaba R 0 1 0 f a kustamo mantu, no-
vērtētu par Ls 225 — un sastāvošu no
vienas ozolkoki buietes un viena ozol-
koka skapja, viņa 1923. g. nekustama
īpašuma nodokļa un 1922. un 1923. g. 1
dzīvokļa nodokļa segšanai.

Liepājā, 27. augustā 1924. g.
9833 Piedzinējs T. R u d u 1 s.

R'ūaa apgabaltiesas 3 iecirkņa
tiesas tH'stavs

paziņo, ka 4. septembri 1924. g., pulkst.
10 '/a rītā, Rīgā, Blaumaņa ielā Ks 36,
dz. 7, pārdos Kārļa Osiņa kustamo
mantu, sastāvošu no klavierēm, un no-
vērtētu par Ls 660.

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

Rīgā, 28. augustā ly24. g.
9301 Tiesu prist. J. Grinfelds.

Kigas apg ibalt. 6. iec. tiesu prist.
paziņo, ka 10. septembrī 1924.-g., pulk-
sten 11 diena, Rigā, Stabu ielā 102,
pārdos Jāņa K r i e g e r _a kustamu
mantu, sastāvošu no klavierēm un mē-
belēm un novērtētu par Ls 63'.

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

Rīgā, 28. augustā 1924. g.
9800 Tiesu pristavs J. Grinfelds.

3ig. apgabalt 3 iec. tiesu prisi.
paziņo, ka 18.septembrl 1924. g., pulkst.
U_ diena, Rīga, Ģertrūdes ielā Ks 105,
pārdos Friča Kal kustamo mantu,
sastāvoša no atslēdznieku darbnicas
iekārtas, un novērtētu par Ls 1580-

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

, Rīgā, 28. augustā 1924. g.
98j2 Tiesu pristavs J. Grinfelds.

Madonas miesta valde

izdod mnzānjolisfliis
Madonas vidusskolas jaunbūvi.

Rakstiski piedāvājumi iesūtāmi miesta
valdei līdz 7. sept. Mutiska mazāk-
solīšana notiks 9. sept., pulksten 10 rī:ā,
Madonas miesta valdē.

Tuvākas ziņas izsniegs no 1.-7. sept.
Madonas miesta valdē un Rīgā, Pulkv.
Brieža ielā 7, dz. 5, pie-inž. arch. Mavdell,
no pulkst n 3—4. 1 9564

Zilupes iecirkņa policijas
priekšnieks

izsludina, ka 12. septembrī 1924. g.,
Zilupes miestā, uz tirgus laukuma,
pulksten 12, notiks valsts ķēves .Bruno"

3īgas apgabalt. 5. iec. tiesas
pristavs

Vziņo, ka 2. septembrī 1924. g., pulkst.
9 ntā, Rīgā, Brivības ielā Ks 60, pār-
dos otros torgos Hermaņa V u 1 f s o n a
kustamo mantu, sastāvošu no veikala
iekārtas, un novērtētu par Ls 1010.

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

Rīgā, 2J. augustā 1924. g.
9799 Tiesas pristavs E. Smeils.

Notārs Roberti Valtb,
9835 Rīgā, Kaļķu ielā Ks 30
ar šo izsludina interesentu zināšanai, ka
saskaņā ar izdarīto caur viņa notāru
16. augustā 1924. g. paziņojumu Paulam
Dalke, Nikolajs Vija d. Ginters iz
stājas iz sabiedrības zem firmas
„P. Dalke un Ko.' dibinātas starp Paulu
Dalke un Nikolaju Ginteru, saskaņā ar
sabiedrības līgumu, apliecinātu šī notāra
kantorī, 29. jūlija 1924. g. zem Ks 6283.

uzaicinājums
uz Centrālo preču noliktavu sabiedr.

Rigā akcionāru

flrtiārtējo Pilno sapulci
e*?.£*ffA*JSDienas kārtība:
Q0,Q Noliktavu pārdošana.
98^ - Vald _e_

sludinf n/ra ^ņķa P»ekšnieks iz-
kausirLP

a
l ,nedeK"indēto kara-

S, 90
apl'eC,bu

, zem X? 788/3815zdotu 29. janvāri 1924. g no Rīaoc
Ja?adēiaJa

ekŠniek? UZ A»« TeoZI?>*ņa dēla Jansona v„ dz. 1 ,09 o giU
Jelgava* ac» or-ka pa. || jecS*.ĪF&"sSey£

., 8877
Nacionālais teatrs,

Kārīa i-8^ P^sten l 28 vak ., Kārļa Brivnieka iubilei-,

Kara limsliis tam ?» wm>« nn Mnk

===== konkurenci =^uz ēku N«N°54, 60,338,18,6, 22 un 376 remontu darbu izvešanu Daugavpils chu
Rakstiski piedāvājumi, nomaksāti ar at .ec.gu zīmognodokli , ie,'**

i,«nir,,^nrM dieni līdi pulksten 11. Pie piedalīšanas konkurencē 5>
J£"nauda 10?/o apmira no apstiprinātu darba maksas aprēķinu ^^df

Tuvākus noteikumus, darba maksas aprēķinus un zīmējumus va.
«nskatīt katru dienu no pulksten 9-15. Daugavpils grupas kancleja , Da Jat:

cietoksnī Embotes ielā Ks 26, bij. Patversmes eka, pie grupas darbveža g3V
*

Izsludinātā konkurence gahga
^

1 J

RĪGAS OSTAS VALDēP
vajadzīgi I.

40 kub ass labas bēr?u malkas, 8 mucas petrolejas,
12 mucas mašinu eļļas, 2 „ t encina (automotiLļ
6 „ cii ndrj e|ļa* 6 „ naft s. R

Piedāvājumi slēgtās ap loksnēs ar uzrakstu: .Uz 10. septembra konkurē,
nomaksāti ar attiecīgu zīmognodokli,iesniedzam. Rīgas ostas valdē, Valdi
ielā Ks la, līdz 10. septembrim 1924. g., pulksten 12 diena.

9839 ' 2 '. 0stas valde

Apr2ft)ķace|uinZenla?sDaufiAvpi!i
Šosejas ielā K° 101, 8. septembrī 1924. g., pulksten 10 rītā, izdos

jauliti sncensM MfiRpresitijiei
1) Akmeņu piegādāšanu uz Daugavpils—Jaunlatga! es šosejas 23, 24, 25 111

26 kilometriem; drošības nauda Ls 2000;
2) koka tilta kapitālo remontu uz Grīvas—Kalkuau bruģa; drošības nauda Ls 350ub
3) šoseju vecāko remontu strādnieku mājas tekošo remontu uz Daiigavpils-

Jaunlatgales šosejas 1. kilometri; drošīcas nauda Ls 15J.
Tuvākas ziņas katru dienu apriņķa ceļu inženiera kancleja, no pulksten

9 līdz 5. ' x « '

_ . - ij izsludina sek-ošus

Dzelzstefu virsvalde raKstisuns tor$us:
3 septembrī 1924. g., uz uzgriežņiem 39690 kg, pulksten 12 dienā.

10. . ... cepurēm formas ar nozīmēm 4509 gab.;p
un noteikumiem, pulksten H rīta. s'

17 , , , . 1) cilindru eļļu slapjtvaikam, 60 ton., pēc techniski,
noteikumiem.

2) gultņu eļļu, ziemas sezonām, 370 ton., pēc tectļ
noteikumiem, pulksten 10 rītā.

17. , . , . 1) motoru eļļu, 2000 kg.
2) mašinu eļļu, viskoziates 5—8, 12000 kg, visk 3 5

-3000 kg.
3) transformatoru eļļa, 5000 kg, pec techn. noteiļ

pulksten 10 rīta.
24. , „ 1) sliežu bultām, kopā 190000 gab., teoret., kop-

svarā 998C0kg. pecspecii. techn. noteik un razejum
2) sliežu kabam, kopa 27500, teoret. kopsvars 10641111

pēc specif. techn. noteikumiem, pulksten 10 rit]
24. ...Tīģeļiem, graiita, pēc saraksta, kopā 510 gab., pā

techn. noteikumiem, pulksten 10 rīta. 2
Tuvākas ziņās par torgu noteikumiem, materiāliem un iemaksājamām to

šības naudām izsniedz dzelzsceļu virsvalde ist. 122a, no pīkst. 12— 4. 94-3

Vācu polidiiijas bietiribtfs centrālā uWMMi Mi
senāk Vidzemes vācu palīdzības biedrības centrāla sabiedrības kase paziņo,

ka no šīs kases lidotas noguldījumu ZĪmeS

Zīmes Ke Izdošanas diena Uzvārdu S U M A

1076 545 13> jūnijā 1923. g. Gjstav Rozenkranc L. rbļ. 25.000.-
1253 751 2>.novemb. 1923.g. Margarethe Kunath Lati 200.-

(no paša sākumi
Ls 300 liels)

ir nozudušas, kamdēļ visi, kain uz 29. aprija 1920. g. (Valdības Vēstnesī" J* 97)
likuma pamata, uz _ augšminētam noguldījumu zīmēm ir kaut kādas likumīgas
prasības, tiek uzaicināti pieteikties 6 mēnešu laikā, skaitot no izsludināšanas
dienas, vācu palīdzības biedrības _centrālā sabiedrībās kasē. pretējā gadījumā, pēc
sī termiņa notecēšanas, augšminētas zīmes skaitīs par nederīgām un viņa vietā
tiks izdotas jaunas zīmes. 9815

Rīgā, 27. augustā 192L g. 2 Valde__

kumsla-ķēiīles,
3 mēnešu vecas,

pārdošana ucirāisoliianā
9825 pret tūlītēju samaksu.

Dažādi sludinājumiT ļ

VGselaaskas pagMlintittii
vajadzīga pilntiesīga

skolotāja
ar vācu valodu, ka special priekšmetu.

Kandidātes tiek lūgtas pieteikties
personīgi pie pagasta padomes 9. sepf.
1924 g., pulksten 1 dienā, iesniedzot
dokumentus par izglītību un ārsta ap-
liecību par veselības st.rvokli.

Adr.: caur Cēsīm.
9841 Pagasta vafele.

Iespiests Valsts tipogrāfijā.

, Nurmižu pag. padome
izdos 6. septembri 1924. g.,pīkst. 2 dienā,

pilos torsos ir pēctoigiem
nespējnieku nama izbūves darbus.

Plāņos un apiēķinos var ieskatītiesvietēja
^
pagasta valdē ikdienas

Drošības nauda Ls 400 apmērāiemaksājama iepriekš torgiem.
2liZ Pagasta valde

Li! oo iaiis iii
lotti kino;.
1924. gada 16. burtnīca

iznākusi un dabūjama Valsts tipogralļjī
pilī, 1. istabā, kur ari vienīgi jāgriež»

ar pieprasījumiem.
' Burtnica maksār

bez piesūtīšanas Ls 0,22'
ar piesūtīšanu . . 0,24

Saturs:
122) Pārlabojums noteikumos par ™ļ-

vidus- un arodu skolu skolo»

algošanu pēc algu kategorijām ^
lotājiem ar augstskolas iz^ iitiou. 1

123) Noteikumi par ārvalstu preču\W&Jk
izmantošanu privatsaimniecibu f
jadzibam. _. „,;ļ. *

124) Papildinājums 1921. g. 20. *W
likumā par akciju biedrībām
paju sabiedrībām. ., ;.j

125) Noteikumi par Ventspils P'is
robežās esošo nekustamo ni.

pārvešanu Ventspils p ilsētas ze^

grāmatās. .„ «*
126) Papildinājums pie notemumierr i

Latvijas konservatorijas rru

speķu atalgojumu. „g
127) instrukcija pie noteikumiem Ļ

nekustamas mantas i<-'8IiSand "o.
tošanas un pārvaldīšanas
bežošanu. „,„* „«.

128) Latvijas hipojekujarikasjtau^

Nacionālais teatrs.
Sesonas atklāšana:

Otrdien, 2. septembrī , pulksten / ,

„@otivara iH^
R. Blaumaņa drāma 4. cēlienos.

^Kase atvērta no 10-1 un no o-



osuas apgabaJtiesas 3. clvilnod.
ties Uk. 2011., 2014. un 2019.

^"p^ata Paziņo, ka pēc 1923. g.
pi niliiā Vecpiebalgas pag. miruša

^r Dzērven
Ks

74" mājas īpaš-
?V fa Antona Anža d. Baltgaiļa

«tklāts mantojums un uzajcina, kam
&mantojumu , vai sakara ar to,
if U -L« kā mantiniekiem, legatarijiem,g-ars-Sr'ss.'ii
p

šui mēnešu laikā, skaitot no šī
sludinājuma iespiešanas dienas .Vaid.

VŽminētās personas savas tiesības
„ašā uzrādītā termiņa nepieteiks, tad

as a{Zīs kā šīs tiesības zaudējušas.
^

Rigā, 1924. g- 12. augustā. L Ks 3264

Priekšsēdētāja v. A. Ve i d n e r s.
wSekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. clvilnod.
„7Civ ties. lik. 20U., 2014. un 2019.

no pamata paziņo, ka pēc 1920. g.

25 janv.Maskava mir. Nikolaja Aleksandra
i Bakejeva ir atklāts mantojums

' uzaicina, kam uz šo mantojumu, vai
«akarā ar to, tiesības ka mantiniekiem,
ieeatarijiem , īideikomisarijiem, kredi-

toriem u. t. t., pieteitkt _ šīs tiesibas
minētai tiesai sešu mēnešu laikā,
skaitot no šī sludinājuma iespiešanas
Sienas „Valdibas Vēstnesī."

Ja minētās personas savas tiesības
augšā uzrādītā termiņā nepieteiks, tad
rirjas atzīs ka šīs tiesības zaudējušas.

Rīgā, 19?4. g. 12. augustā. LKs3277
Priekšsēdētāja v. A. V e i d n e r s.

līgsi Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. clvilnod.
az civ. ties. lik. 2011., 2014. un 2019.
p p. pamata paziņo, ka pec 1917. g
]ļ. novembrī Lielstraupes

^
pagasta

mirušā ,Skelenu _ Nš 29" mājas īpaš-
nieka Kļāva Pētera d. R u d z i ša
ir atklāts mantojums un uzaicina, kam ir
uz šo mantojumu, vai sakara ar to, tiesības
kā mantiniekiem, legatarijiem, īidei-
komisarijiem, kreditoriem u. t. t, pie-
teikt šis tiesības minētai tiesai sešu
mēnešu laikā, skaitot no šī sludinā-
juma kspiešanas dienas „Vald. Vēstn."

Ja minētās personas savas tiesības
augšā uzrādītā_ termiņā nepieteiks, tad
viņas atzīs, ka šīs tiesibas zaudējušas

Rīgā, 1924. g. 13. augustā. LKs261S
Priekšsēdētāja v. A. V e i d n e r s.

9024 Sekretārs A. Kalve.: ;

«īga» apgabaltiesas 3. ctvllno.s
uz civ. ties. lik. 7011-, 2014un 2019
p.p. pamata paziņo, ka pec 1924. g.
25. aprilī Smiltenē miruša Bilskas
pagasta „Lejas-Reiņu" mājas īpašnieka
Pētera Akmeņa afias Reinakmeņ a
ir atklāts mantojums un uzaicina, kam
uz šo mantojumu, vai sakarā ar to,
tiesibas kā mantiniekiem

^
legatarijiem,

fideikomisarijiem, kreditoriem u. t. t,
pieteikt šī» tiesības minētai tiesai
sešu mēnešu laikā, skaitot no šī

' sludinājuma iespiešanas dienas ,.Vald
Vēstnesī."

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

Rigā, 1924. g. 13. augustā. LKs 3221
Priekšsēdētāja v. A. Veidners.

9008 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnod.
uz civ. ties. lik. 2011., 2014. un 2019.
P'P. pamata paziņo, ka pec 1924. g.
22. aprilī Rīgā mirušā Stukmaņu pag
jaunsaimnieka Kārļa Jura d. S.trala
ir atklāts mantojums un uzaicina,
tam ir uz šo mantojumu, vai sakara ar
to, tiesības kā mantiniekiem, lega-
tarijiem, fideikomisarijiem, kreditoriem
u-t. t, pieteikt šīs tiesības minētai
tiesai sešu m ēnešu laikā, skaitot
no šī sludinājuma iespiešanas dienas
.Valdibas _ Vēstnesī."

^minētās personas savas tiesības
augšā uzrādītā termiņā nepieteiks, tad
viļas atzīs kā šīs tiesības zaudējušas.

Rīgā, 1924. g. 13. augustā. L Ks2988
Priekšsēdētāja v. A. V e i d n e r s.

f|w__ Sekretārs A. Ka 1 ve.
Rīgas apgabaltiesas 3. civilnod.
m civ. ties. lik. 2011., 2014. un 2019
P P pamata paziņo, ka pec 1923. g.
4 jūnija Praulienas pagasta mirušā
Akmensal Mš 90" mājas ipašn. Kārļa

£«era dēla Grunduļa ir at-
iUat$ mantojums un uzaicina, kam uz

i lolojumu, vai sakarā ar to, tiesibas
Jmantiniekiem, legatarijiem, fidei-
^Pļ'sarijieni, kreditoriem n. t. t., pie-
iaļft šis tiesības minētai tiesai sešu
m e n e šu laika, skaitot no šī siudina-
lima iespiešanas dienas „Vald. vēstn. "

?te jninetās _ personas savas tiesības
™gsā uzradītā termiņā nepieteiks, tad
'?atzīs ka šīs tiesibas zaudējušas.
R'gā, 1924. g. 13. augustā. L Ks 3218

Priekšsēdētāja v. A. V e i d n e r s.
^£i__ Sekretārs A. Kalve

^sas apgabaltiesas 3. civilnod.
"civ. ues. lik. 2011., 2014. un 2019.
JP-. Pamata paziņo, ka pēc 1923. g.

Jnhi 'a ^'Sa miruša namīpašnieka
Ad,(JāV> Ernesta (Ernsta) dēla

'icin Ta ir atk!āts mantojums un uz-
"<*_> kam ir uz šo mantojumu, vai

fe>nt - ar to
' uesības kā mantiniekiem,sa-arij, em , fideikomisarijiem, kredi-

win?t
U {- '- P'ete ikt šīs tiesības

s^itot' "esai sešumēnešu laika,
<W no ši sludinājuma iespiešanasnas -Valdības Vēstnesī."

Ja _minefas personas savas tiesībasaugša uzradīta _ termiņā nepieteiks, tadviņas atzīs ka šīs tiesibas zaudējušas.R,I.> ,l_-8- 13. augustā. L Ks 3151
onoo ekssedetaja v. A. V e i d n e r s.9022 Sekretārs A Kalve

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnod.
atklātā tiesas sēdē 12. augustā 1924. g.
izklausījusi mir. Jura Krāc mantojuma
masas aizgādņa Jāņa Spaliņa lūgumu
deļ hipotekarisko parādu dzēšanas zemes
grāmata, nolēma:

1) atzīt par samaksātām uz tagad
Fricim Pūriņam un Jurim Krūcim pie-
derošo Valkas apriņķī Zeltiņu muižas
zemnieku zemes māju „Kundrat Ks 23"
reģ. Ks 2 4, apstiprinātas 17. novembrī
18'.-6. g. divas obligācijas par labu
A. f. Kālenam zem Ke 74 , sumā 855 rbļ.
un zem Ks 750, sumā 1225 rbļ., kurs
tās cedējis uzrādītājam.

Rīgā, 15. augustā 1924. g. Ks 1384..
Priekšsēd. v. A. V e i d n e r s.

9145 Sekretārs A. Kalve.

X\Va* »o«aMaltieša» 3. clvilnod
atklātā tiesas sēdē 12. augustā 1924. g.
izklausījusi Kārļa Jura dDāles lūgumu
deļ hipotēkas paradu dzēšanas, nolēma:

1) atzīt par iznīcinātu uz Kārlim Jufa
d.

^
Dalem piederošo nekustamo ipašumu

kšķiles muižas zemnieku zemes Jakstu
mājām Ks 13, Rīgas apriņķī ar zemes
grāmatu reģ. Ks 5741, apstiprinātu
26. februārī 1913. g. zem Ks 159, obli-
gāciju par 4 0 > rbļ. Rīgas pilsētai par
labu.

'Rigā, 15. augustā 1924. g. Ks 24 9.
Priekšsēd. v. A. V e i d n e r s.

9144 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. clvilnod.
atklāta tiesas sēdē 29. jūlijā 1924. g
izklausījusi Miķeļa Miķeļa d. Brītca
lūgumu deļ hipotekarisko parādu dzē-šanas, nolēma:

1) atzīt par iznīcinātu uz Miķelim Miķeļad. Britam piederošo nekustamo īpašumu
no _ Kauguru muižas kvotu zemes Gaides
mājam atdalīto gruntsgabalu ar KsKs 1,2, 4 un 5, Valmieras apriņķī ar zemei
grāmatu reģ. Ks 1505, apstiprinātas sešas
obligācijas ingrosetas: a) 1. septembrī
1900. g. zem Ks 173, par 900 rbļ.;
b) 1. septembrī 1900. g. zem Ks 174
par 900 rbļ.; c) 1. septembrī 190 ' g
zem Ks 175, par 900 rbļ.; d) l.septembrī
1900. g. zem Ks 176, par 9u0 rbļ.;
e) 19. maija 1904. g. zem Ks 141, par
3000 rbļ. un f) 13. augustā 1914. g. zem
Ks 416, par 4000 rbļ. izdotas: pirmā,
otra, treša un ceturta Jānim Jāņa' d.
Tilleram, piektā Pēterim Pētera d.
Marovskim un sestā Voldemāram Pētera
d. Eglītim par labu, no kurām obligācijām
punktos ,e" un A" apzīmētos, minētie
Marovskr's trn Eglīts ir cedējuši blanko.

Rīgā, 13. augustā 1924. g. Ks 2560.
Priekšsēd. v. A. V e i d n e r s.

9023 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnod.
atklātā tiesas sēdē 12. augustā 1924. g.
izklausījusi Rīgas pilsētas valdes lūgumu
dēļ _ hipotekarisko parādu dzēšanas,
nolēma:

1) atzīt par iznīcinātu uz Ansim Friča
d. Aronam piederošo nekustamo īpašumu
Rīgas pilsētā 111. hipotēku iecirknī zem
zemes grāmatu reģ. Ks 2404, apstiprinātu
16. jūlijā 1901. g. zem Ks 1375

^
obligā-

ciju par 454 rbļ. Rīgas pilsētai par
labu, jo paradu pēc šis obligācijas Rīgas
pilsētas valde ir saņēmusi, bet pēdēja
obligāciju nespēj izsniegt parādu maksā-
tājam tādēļ, ka tā ir gājusi zuduma.

Rīgā, 15. augustā 1921. g. K? 2645.

Priekšsēd. v. A. V e i d n e r s.
9146 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. clvilnod.
atklātā tiesas sēdē 12. augustā 1924. g.
izklausījusi Katrines Aleksandra m. Roth
lūgumu dēļ hipotekarisko paradu dzē-
šanas, nolēma:

1) atzīt par iznīcinātam uz Nikolajam
Ivana d. Kovalovam piedeiošo nekustamo
ipašumu Rigas pilsētā, II. hipotēku ie-
cirknī zem zemes grāmatu reģ. Ks 455,
apstiprinātas divas obligācijas, ingrosetas
9. februārī 1898. g.: a) zem Ks 237, par
5'iOO rbļ., Aleksandram f. Roth par labu
un b) zem Ks238, par 10(M) rbļ., atlikuma
no obligācijas par 2000 rbļ. pirmatnēja
lielumā Heinricham Heinricha d. Pi-
rangam par labu, kura obligācija ir pār-
gājusi u Aleksandra Augusta d. f. Rothu,
kā blankocesionāru, kas viņu ir cedejis
atkal blanko.

Rīgā, 1924. g. 15. augustā. Ks 2477

Priekšsēdētāja v. A. Veidners.
9139 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabalt. registrac. nodaļa
atklātā tiesas sēdē 12. augustā 1924. g
izklausījusi Gustava Ādama d. Petersona
lūgumu dēļjhipotekarisko paradu dzē-
šanas, nolēma:

1) atzīt par iznīcinātam trīs obligā-

cijām apstiprinātas: a) 3. septembri
1817 g. zem Ks 1032, par 150 ) rbļ.;
b) 29. janvārī 1901. g. zem Ks 43, par
2'00 rbļ. un c) 11. februārī 1913. g.
zem Ks 1 2, par 2000rbļ. tagad lūdzējam
piederošo nekustamo īpašumu Valten-
berga muižas zemnieku zemes ,Vec-
Jurku" mājām Valmieras apriņķi zem

zemes grāmatu reģ. Ks 130, izdotas:
pirmā Jēkabam Tilikam, otra Jānim
Mārtiņa d. Dreimanim un treša Jānim

Jura d Eglītim par labu, kas minētas
obligācijas ir cedējuši blanko, pie kam

pirmā obligācija ir pārgājusi uz Jāni
Mārtiņa d. Dreimani, ka blankocesionāru,
kas viņu ir cedejis atkal blanko.

Rīgā, 15. augustā 1924. g. Ks 354.
Priekšsēd. v. A. Veidners.

9131 Sekretārs A. Kalve.

Liepājas apgabaltiesa,
saskaņa ar savu 1924. g. 14. augusta
lēmumu uz Kārļa un Lizetes Helmaņu
lūgumu un civ. proc. lik. 2031. un sek.
p. p. pamata uzaicina obligāciju turē-
tāju, kuras izdotas: 1) par 1500 rbļ.,
2) par 3000 rbļ., 3) par 1000 rbļ. un
4) par 2000 rbļ.; 1) uz Ventspils krāj-
kases vardu, 2) uz Žamueļa Immermaņa
vārdu, 3 un 4) uz Ventspils krājkases
vārdu un 1) 5. jūlijā 1891. g.; 2) 18 okt.
1899. g zem žurn Ks 198, 3) 2 augustā
1912. g. zem žurn. Ka 241 un 4) 14. jan-
vārī 1»13. g. zem žurn. Ks 7 nostipri-
nātas uz laulātiem Kārlim un Lizetei
lielmaņiem piederošas nekustamas
mantas Ventspilī, 2. kvartālā, zem krep.
Ks 63, sešu mēnešu laikā, skaitot
no sludinājuma iespiešanas dienas .Val-
dības Vēstnesī," ierasties tiesā lidz-
ņemot minētās obligācijas.

Pie kam tiek ai zrādīts, ka pēc minētā
termiņa notecēšanas, ari obligācijas
turētājā neierašanās gadījumā, parādu
atzīs par samaksātu un pašas obligācijas
par iznīcinātām, piešķirot lūdzējiem
tiesibu pieprasīt parāda izdzēšanu iz
zernes grāmatām.

Liepājā, 1924. g. 18. aug. AKs818/24
Priekšsēd. b. v. i. Cincels.

9341 Sekretārs A. Kasperovičs.

Rīgas apgabalt. 3. civiln.,
uz Latvijas civillikumu kop. 36. p. pie-
zīmes pamata, paziņo vispārībai, ka
laulātie draugi Ferdinands Andreja d.
H a a z e un Melita-Paulīne Indriķa m.
Haaze, noslēguši savstarpīgo laulības
līgumu pie Rīgas notāra M. Čulkova
29. jūlija 1924. g. reģistra Ks 9215, ar
kuru viņi, attiecība uz viņu noslēgto
laulību, ir atcēluši vietējo civillikumu 79.
un turpm. p. p. paredzēto laulāto mantas
kopību.

Rīgā, 12. aug. 1924. g. L. Ks 3269
Priekšsēd. v. A. Veidners.

895!) Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabalt. 3. civiln.,
uz Latvijas Civillikumu kop. 36. p. pie-
zīmes pamata, paziņo vispārībai, ka
laulātie draugi Alberts Augusta d. Bro-
ders un Marianna Mārtiņa m. Bro-
d e r, dzim. Ivanson noslēguši savstar-
pīgo laulības līgumu pie Rīgas notāra
V. Lieveņa 2?. jūlija 1924. g., reģistra
Ks 13877, ar kuru viņi, attiecībā uz viņu
noslēgto laulību ir atcēluši vietējo
civillikumu 79. un turpm. p. p. paredzēto
laulāto mantas kopību.

Rigā, 12. aug. .9.4. g. L. Ks3229
Priekšsēd. v. A. Veidners.

8963 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabalt. 3. civiln.,
uz civ. ties. lik. 2011., 2014. un 2019. p.p.
pamata paziņo, ka pec 1921). g 9. martā,
Narvā (Igaunijā) mir. Adolfa-Andrēja
Karja dēla Eksteina (Ecks'eina)
ir atklāts mantojums un uzaicina kam
ir uz šo mantojumu, vai sakarā ar to,
tiesības kā mantiniekiem, legatarijiem,
fideikomisarijiem, kreditoriem un t. t,
pieteikt šīs tiesības minētai tiesai sešu
mēnešu laikā, skaitot no šī sludinājuma
iespiešanas dienas.

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

Rīgā, 12 augustā 1924. g. L.K°3233
Priekšsēd. v. A Veidners.

8955 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabalt. 3. civiln.,
uz civ. ties. lik. 2011., 2^14. un 2019. p. p.
pamata paziņo, ka pēc 1924. g. 7. febr.,
Rigā mirušā namīpašnieka Jāzepa For-
tunata dēla B a 1 č u n a s a ir at-
klāts mantojums, un uzaicina, kam ir
uz šo mantojumu, vai sakarā ar to,
tiesības kā mantiniekiem, legatarijiem,
fideikomisarijiem, kreditoriem un t. t.,
pieteikt šīs tiesības minētai tiesai sešu
mēnešu laikā, skaitot no šī sludinājuma
iespiešanas dienas.

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

Rīgā, 12. aug. 1924. g. L. Ks 2828
Priekšsēd. v. A. Veidners.

8957 Sekretārs A. K a 1v e. ?

Rīgas apgabalt. 3. civiln.,
uz civ. ties. lik. 2011., 2014. un 2019. p.p.
pamata paziņo, ka pec 1919. g. jūnija
mēnesī, Daugavpilī mirušā Jāņa Reiņa
dēla Lūša -ir atklāts mantojums un
uzaicina, kam ir uz šo mantojumu, vai
sakarā ar to, tiesības kā mantiniekiem,
legatarijiem, fideikomisarijiem, kredito-
riem un t. t., pieteikt šīs tiesības mi-
nētai tiesai sešu mēnešu laikā, skaitot
no šī sludinājuma iespiešanas dienas.

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

Rīgā, 12. augustā 1924. g. L. Ks2881
Priekšsēd. v. A. Veidners

8958 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabalt. 3. civiln.,
uz civ. ties. lik. 2011-, 2014. un 2019. p. p.
pamata paziņo, ka pēc 1917. g. 14. maijā,
Dzelzavas pag., mir. .Skutan-Elmu Ks6_7"
mājas īpašnieka Andreja Pētera dēla
Sp r e i ļ a ir atklāts mantojums un uz-
aicina, kam ir uz šo mantojumu, vai
sakarā ar to, tiesībis ka mantiniekiem,
legatarijiem, fideikomisarijiem, kredito-
riem un 1.1., pieteikt šīs tiesības minētai
tiesai sešu mēnešu laikā, skaiiot no šī
sludinājuma iespiešanas dienas.

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

Rīgā, 12. augustā 1924. g. L.Ks3222
Priekšsēd. v. A. Veidners.

8945 Sekretārs A. Kalve.

Rg.s apgabalties. 1. cunlno',
uz civ. proc. lik. 291, 295., 298., 301.,
309 un 3H. pp- pamata, uz Jēkaba
Jāna d. B i 11 e lūgumu viņa prasibas
lietā pret Lizi Bille, dzim. Medinskij,
par laulības šķiršanu, uzaicina pedejo,
kuras dzīves vieta prasītajam nav zi-
nāma, ierasties tiesā 4 jnenešu laika
no ši sludinājuma publicēšanas dienas.

Pie lūguma pielikti laulības apliecība
un aplieciba par atbildētajā prombūtni,
ar norakstiem.

Ja atbildētāja noliktā laika neieradīsies
personīgi vai caur pilnvarnieku, tiks no-
likta tiesas sēde lietas klausīšanai aiz-
m

Rlg?8. 'aug. 1924. g. Ks 434507/1093
Priekšsēd. b. J. J a k s t i ņ š.

8803 Sekretāra v. Stūre.

liepājos apgabaltiesa,
saskaņa ar savu 1924. g. 14. augusta
lēmumu uz Teodora Goldmaņa lūgumu
un civ., proc. lik. :083. un 2084 _p_ . p
pamata uzaicina obligācijas turētāju,
kufa izdota par 19,00J rbļ uz barona
Georga Georga d. Zasa vārdu un
30. jūlijā 1893. g. nostiprināta uz Teo-
doram Heinricha' d. Goldmaņam pie-
derošas nekustamas mantas Kuldīgas
apriņķī, .Šķēdes" ūdens dzirnavu un
krogu, zem krep. Ks 870, sešu mē-
nešu laikā, skaitot no sludinājuma
iespiešanas dienas ,Vald. Vēstnesī,"
ierasties tiesā līdzņemot min. obligāciju.

Pie kam tiek aizrādīts, ka pēc minētā
termiņa notecēšanas, ari obligācijas
turētāja neierašanās gadījumā, paradu
atzīs par samaksātu un pašu oblieaciju
par iznīcinātu, piešķirot lūdzējam tiesību
pieprasīt parāda izdzēšanu iz zemes
grāmatām.

Liepājā, 1921. e,.\*. aug. A Ks 823 24
Priekšsēd. b. v. Cincels.

934^ Sekretārs A. Kasperovičs.

Liepājas apgabaltiesa,
saskaņa ar savu 1924. g. 14. augusta
lēmumu, uz Mirjamas Podrjadčik lūgumu
un uz civ. proc. lik, 20Si. un 20H4p.p.
pamata, uzaicina obligāciju turētāju,
kufas izdotas: 1) par 40U0 _ rbļ. un
2) par 1000 rbļ., 1) uz Liepājas krāj-
kases vardu, un 2) uz Bieranda Kaupa
dēla Kalniņa vārdu un \) 2. decembrī
1898. g. zem žurn. Ks 1410 im
2) 27. novembrī 1902. g. zem žurn.
Ks '167 nostiprinātas uz Mirjamai
Movšas m. Podtjačik, dzim. Hodes,
piederošas nekustamas mantas I.iep.ījā
zem krep. Ks 881, sešu mēnešu
laikā, skaitot no sludinājuma iespie-
šanas, dienas .Valdibas Vēstnesi," ie-
rasties tiesā līdzņemot min. obligācijas.

Pie kam tiek aizrādīts, ka pēc minēta
termiņa notecēšanas, ari obligacļjas
turētāja neierašanās gadījumā, paradu
atzīs par samaksātu un pašas obligācijas
par iznīcinātām, piešķirot lūdzējai «esību
pieprasīt parāda izdzēšanu iz zemes
grāmatām,

Liepājā, 19 4. g_ 18. aug. A Ks 82! 24
Priecšsed b. v. Cincels.

9344 Sekretārs A. K a s p e r o v i č s.

Liepājas apgabaltiesa,
1924. g. 14. augusta uz Izraēla Bēra
Bindera lūgumu, 18. marta i92 . g.
likumu un civ. proc. lik. 2081.-20e6.
p p., nolēma:

) parādu 3100 rbļ. pec obligācijas,
izdotas uz Johana Friča g. Pokema un
Vilhelmines Cli istoia m Pokern, dzim
Hartvig, vārdu un 1908. g_ 23. maija
zem žurn. Ks 427 nostiprinātas uz lau-
lātiem Izraelim Beram un Etai Binde-R'in
piederošās nekustamas mantas Liepāja,
zem krep. Ks 1S!5 _ atzīt par pilnīgi sa-
maksātu līdz ar visam procentem;

2) atvēlēt lūdzējam pieprasīt zemes
grāmatu nodaļā minēto paradu izdzē-
šanu iz zemes grāmatām un

3) iemaksāto naudu glabāt tiesas de-
pozītā lidz kreditora ierašanai, kuram
tad naudu izmaksāt.

Liepājā, 1924. g. 18. aug. A Ks 557/24
Priekšsād. b. v. Cincels.

9316 Sekretārs A. Kasperovičs.

Latgale- apgabaltiesas| <i/iln.,
uz civ. proc. lik. 29'., 295., 2>>8., 301.,
,09. un 311. p.p pamata uz Jāņa Jāņa
dēla LovČinovskija lūgumu, viņa prasībās
lietā pret Emiliju Antona m. Lovčinov-
skiju, dzim. Blaževič, par laulības šķir-
šanu, uzaicina pēdējo, kūjas dzīves
vieta prasītājam nav zināma, ierasties
tiesā četru mēnešu laikā no ši
sludinājuma iespiešanas dienas „Vald.
Vēstneši."

Pie lūguma pielikti izraksts iz metrikas
grāmatas un lūguma noraksts. _

Ja atbildētāja noteiktā laika neiera-
dīsies personīgi vai caur pilnvarnieku,
tiks nolikta tiesas sēde lietas klausīšanai
aizmuguriski.

Daugavp., 1924. g. aag. C L Ks 72 3p 24
Priekšsēdētaja v. (paraksts),

9 57 Sekretārs J. Kangurs.

Piltenes lecirkoa policijas pr-ks j
izsludina par neder., ka nozaud. Latv.
iekšz. pasi, izd. no Alšvangas pag. ļ
valdes 11. martā V20. g. zem >& 711 ļ
uz Trīnes Jāņa m. Zernevic v. 8304

Ventspils Dils. pol. li. iec. or-ks
izsludina par neder,, kā nozaud. kara
klausības apl. uz Friča Jāna d. Lapiņa
v., izd. no Ventspils kara apr. pr-ka
18. apr. 1923. g. zem Ks.272. t427

mm piis. poiir. ii. iet. mmm
izsludina par neder., ka nozaud., sekošus
dokumentus: 1) Latv. iekšz. pasi.
no Ventspils polic. pret. ? . aug. 1921 g

125 uz Kārļa Valta d. Kalniņa
v., un vi ka a klausības atvaļin, apl.,
izd. no Ventspils kara apr. pr-ka l.aug.
1921. g. zem Ks 4b4 uz tā paša Kal-
niņa v. 8157

Kuldīgas apr. pr-ka palīgs I. fec.
izsludina par neder, nozaud: Latv. iekšz.
pasi, izd. no BukmuiŽās pag. valdes
4. apr. ly22 g. zem K> 1493 uz Pedora
Grigorija d. Volkolakova v. 8151

Jelgavas Pils. policijas i. lec.phī
izsludina par neder, sekošas nozaud.
kara klausības apl. : 11 zem K» 5459,
izd. no galv. staba satiksmes dalās pr-ka
uz Jāņa Jāzepa d. Martinaitis v., 2) zem
Nš 1261, izd. no 12. Bauskas kājn. pulkakomand. uz Martiņa-Vernera Jēkaba d
Bērziņa v. un 3) zem Ks 936, izd. no

is-Bauskas kara apr. pr-ka uz
Alfreda-Karļa Zaņa, Kārla d. Ma-
ianski v. 81 4

Daugavpils apr. pr-ka pai. I. lec.
izsludina par neder., kā nozaud. i
pasi, izd. no Siksnas pag. vaid. 1 >l . g.
24. nov. zem K» 15615 uz Jāņa-Jez;ma
Jāņa d. Davidoviča v. 8616

Ventspils pils. Liec. pol.prie sn.
izsludina par neder, kā nozaud. Latv.
iekšz. pasi, izd. no Ventspils polic. pret.
31. jūlija 1920. g. zem Ks 6590 uz pils.
Olgas Jēkaba m. Bader v. 8428

JaiililiaTaapriiiair-lapaLLlH.
izsludina par neder, nozaud. kara klau-
sības apl. K> 257, izd. 25. aug. 1921. g.
no Jaunjelgavas-Ilukstes kara apr. pr-ka
uz Augusta Jura d. Otto v.' 8307

Jaunjelgavas apr. pr-ka pal. II. iec.
izsludina par neder, nozaud. iekšz. pasi,
i d no Biržu pag. valdes 27. aug.
192 . g. zem Ks 2000 uz Pētera Pētera
d. Cukuriņa v. 805 i

Liepājas apr. pr-ka pai. par Z. iec.
izsludina par nozaud un neder, aizsargu
nod. dalība, apl., izd. no Liepājas apr.
pr-ka 20. sept. 1922. g. zem Ks 2632
uz Jana Miķeļa d. Pankoka v. 8532

Bauskas apr. pr-ka pa). 1. iec.
ar šo izsludina par neder, nozaud. kara
klausības apl, izd. no Jelgavas-Bauskas
kara apr. pr-ka 23. nov. 1922. g. zem
Ks >- 322 uz Gotfrīda Krišjāņa
Rudzita v. 8617

Rēzeknes pils. policijas priekšn.
izsludina par neder, matrikuli, izd. no
Latv. augsskolas 1922.. g. sept: mētiesi
zem Ks 6686 uz Musjas Menachima m.

:kij v. ? 830.5

Daugavpils apr., Aglonas iec.
\ polic. pr-ks

izšķīdina par neder., kā nozaud. Latv.
iekšz. pasi zem Ks 39<i>, izd. no Vi
pag. valdes 21. jul. 1922. g. uz Marijas
Donata m. Ciinoiis v. 8533

Ventspili apr. pr-ka palīgi
izsludina par neder., ka nozaud. Latv.
iekšz. pasi, izd. no Ventspils apr. pr-ka
I. iec. pal. 1920. g. 1 . martā zem .Ns 171
uz Lūcijas levalda m Sveicer v. 8738

Ventspils mm pr-ka palīgs
izsludina par neder., ka nozaud. Latv.
iekšz. _pasi, izd. no viņa 1-20 g.
1. maija zem Ks 524 uz Linas Indriķa
m. Kalēj v. 8155

Talsu apr. pr-ka palīgs II. iec.
izsludina par neder., ka nozaud., sekošus
dokumentus :

1) kajakl. atvaļ. apl., izd. no 2. Ven.s-
pils kājn. pulka komand. 26. martā
1921. g. zem Ks 4 24 Fricim Miķeļa d.
Birkenšteinam, 2) iekšz. pasi, izd. no
Zentenes pag. vaid. 30. jun. 1920. g.
zem Ks 129 Krišam Friča d. Liepiņām,
3) iekšz. pasi, izd. no Zentenes pag.
vaid. 30. jun. zem Ks 130 Billei Liepiņ
un 4) Zirga pasi, izd. no Valgales pag.
vaid. 11. aug. 1920. g. zem Ks 4 Fricim
Setlerim. 8084

Tieslietu ministrijas
kodii'ikacijas nodaļa

laidusi klaja jaunu 1924. g. kodifikacijaa
izdevumu:'

Tiesu iekārtas
likumi.

Sis izdevums atvieto Krievijas 1914. g.
..VHpemAeHie Cyfle5Hbi.--. -b Vcrano-
BneHjM" ar visiem vēlākiem pārgro-

zījumiem un papildinājumiem.
Maksā brošēts eksemplārs:

bez piesūtīšanas . . . Ls 1.60
ar piesūtīšanu ... . 1,80

Dabūjama
Valsts tipogrāfijā, pilf, 1. istabā,

kur ari vienīgi
jāgriežas ar pieprasījumiem.



Migas apgabaltiesas 3. clvilnod
atklāta tiesas sēdē 5. augustā 1924. g.
izklausījusi Margaretes foņ Šlippe, dzim.
Kūlberg lūgumu deļ obligāciju atzīšanus
par zudušām nolēma:

11 atzīt par iznīcinātām uz nekustamo
īpašumu Pasta muižu, Rīgas apriņķī,_ ar
zemes grāmatu reģ. Ks 82, apstiprinātas
triš obligācijas ingrosetas: a) 12 maija
1^4. g. zem Ks 24, par l00 rbļ. Žor-
Žlnaj (Oeorgļnai) Georga m. Henzel par
labu, kura pārgājusi uz Albertu Georga
d. Henzelu, kā blankocesionāru, kas viņu
ir cedejis atkal blanko; b) 29. maija
1895. g. zem Nš 30, par 30o ' rbļ Ha-
raldam Vilhelma d. fon Vālam par labu,
kura pārgājusi uz Pāvilu Michaloviču
kā blankocesionāru, kas viņu ir cedeiis
atkal blanko ; c) 28. novembrī 1897. g.
zem Ke 41, par 4000 rbļ. atlikuma no
obligācijas par 6t)00 rbļ. pirmatnējā
lielumā MaraldamVilhelma d. fon Vālam
par labu, kura pargājuse uz Heinrichu
Eižena d. Ostvaldu, ka blankocesionāru,
kas 'viņu 4000 rbļ. lielā atlikuma ir
cedejis atkal blanko, ka punktos „a , „ b^
un ,c* pievestas obligācijas ir 16. maija
1 24. g dzēstas uz argrara reformas
likuma pamata.

Rigā, 1924 g. 8. augustā. Ks 1120
Priekšsēd. v. A. Veidners.

8685 Sekretārs A. Kalve. _

Latgales apgabaltias kr'.mhal-
nodaļa,

saskaņā ar savu 1921. g. 6. augusta lē-
mumu, meklē uz sod. lik. 51. P-
un 589. p. 2. d. 5. pkta pamata apsū-
dzēto Semjonu Vlasa d. Sergucenko.
34 g. vecu, piederīgu pie Vitebskas gub ,
Sebežas apr., Volodarskas pag., Kosu-
evas ciema. 1922. g. minētais Sergu-
cenko dzīvoja Zilupe.

Tuvāaas viņi pazīmes nav zināmas
^Visām iestādēm un personām, kuram

ir zināma minētā Semjona Vlasa_ d. Ser-
gucenko un viņa mantas atrašanas vieta,
jāpaziņo Latgales apgabaltiesas 1. kri-
minalnoJaļai.

Daugavpilī, 11. augustā 1924. g.

Priekšsēd. v. (paraksts).
8921 Sekretāra v. (paraksts).

Daug^vp. apr. 4 iec. miertiesn.,
saskaņā ar savu 1924. g. 15. augusta
lēmumu un pamatodamies uz civ. proc.
lik. 14J1. un 1402. p.p. un civ. lik
X sēj. 1. d. 1239. p. ar šo uzaicina
7. februārī 1923. g. mir. pilsoņa Aloizija
Jāņa d. veceļa mantiniekus, pieteikt
savas mantojuma tiesības uz _ manto-
jumu, kas palicis pēc minētā pilsoņa
nāves Daugavpils apr., Līvānu pag.

Mantojuma tiesības jāpieteic pēc pie-
kritības sešu mēnešu laika, skaitot
no šī sludinājuma iespiešanas dienas
.Valdības Vēstnesī."
9255 Miertiesneša v. A. Pļaviņš.

Talsi plsštas solic. iec. wfeBiIrt«
izsludina par nederīgiem, kā nozaudētus,

sekošus dokumentus:
1) Latv. pasi zem Ks 936, izo. no

Pastendes pag. valdes^', sept 1921. g-

l]Z Jules Hermīnes Fnda ™Fr™^'
21 Kara klausības apl. zem JMs nuo ,

J' „o Tukuma-Talsu kafa apr. pr-ka
7 febr. IV2i g. «z Ernsta Jana d.

A°)Latvpasi zem Ks 141, izd. no

Koku pagvaldes 12. martā 1920. g.

uz Lizes Viļā m. Krūze v.;
4) kara klausības apl. zem Ks 2687,

izd no galvenās aitilerijas noliktavas

pr-ka 31 martā 1^21. g. uz Ģirta Fncad.

Spēlmaņa v.; ---„
5) kara klausības apl zem Ks 5359,

izd. no 'jaunjelgavas-llukstes kara apr.

pr-ka 2. maija 192 '. g. uz Nikolaja Pē-
tera d. Auziņa v.;

V) kara klausības apl. zem Ks 1445,

izd. no Tukuma-Talsu kara apr. pr-ka

3. maijā 1923. g. uz Eduarda Ernsta d.

Krūmiņa v.; . „„ . ,
7) Latv. pasi zem Ks 343, izq. zs. jui.

192) g. un zirgu pasi zemNš 17, izd.

14 apr. 1920. g. no Sparnes pag.
valdes uz Valta Jorena d. Freimana v.;

8) Latv. pasi zem Ks l3-\ izd. no
Spārnes pag. valdes 26. maija 192". g.

uz Kailines Kārļa m. Gangnus v..;
9) Latv. pasi zem Ks 251, izd. no Lī-

bagu pag. valdes S. maija 1-20. g. uz
Amālijas Eduarda m. Kubdanc v.;

1 ) Latv. pasi zem Ks 2 >s2, izd. no
Mūrmuižas pag. valdes 21. janv. 1922. g.
uz Zelmas Ernesta m. Sprtink v.;

11) Latv. pasi zem Ks jol, izd. no

Pastendes pag. valdes 12. jun. 1*20. g.
uz Gertrūdes Otilijas Jāņa m. Runķis v.;

12) Jāņa Liekniņa zirgu pasi zem
Ks 10, izd. no Priekules miesta valdes
26. aug. 1923. g. uz Haima Keilmanav.;

1j) kafa klausības apl. zem Ks j-51 ,
izd. no Latgales artilērijas pulka k-ra
19. dec. 1922. g. uz Ģirta Kārļa d.
Šūniņa v.;

14) Latv. pasi zem Ks 3024, izd. no
Talsu pils. iec. pol. pr-ka 29. dec. 15*21. g.
uz Lūcijas Jūlijas Annas Jāņa m. Gaiķ-
niek un Latv. pasi zem Ks 440, izd. no
Talsu apr. pr-ka pal. I. iec. 23. apr.
192 . g. uz Helenes Pētera m. Gaiķniek v.;

15) kafa klausības apl. zem Ks 11677,
izd. no Jātnieku pulka k-ra 29. nov. 1921. g.
nz Anša Jēkaba d. Mucenieka v.;

I-) Latv. pasi zem Ns 955, izd. no
Valdegales pag. valdes 22. okt. 1920. g.
uz Marijas Ulricha m. Anderson v.;

17) Latv. pasi zem Ks 949, izd. no
Talsu pils. iec. pol. pr-ka 12, aprilī
1920. g. uz Irmas Teodora m. Blumberģ v.;

18) Latv. pasi zem Ks 1419, izd. no
Stendes pag. valdes 2. apr. 1921. g. uz
Lidijas Teofila m. Auns v.;

19) Latv. pasi zem Ks 2451, izd. no
Talsu pils. iec. pol. pr-ka 14. oktobrī
1920. g. uz Markusa Mozus d. Glazera v.;

20) Ziedojuma vākšanas listi zem Ks 2,
izd. no Talsu apr. pr-ka Fricim Tam-
bergam;

21) Ziedojuma vākšanas listi zem
zem Ke 7, izd. no Talsu apr. pr-ka
Rūdolfam Tonam. 8309

Rīgas apgabalt. registrac. nodaļa
pamatojoiies uz Jāņa Anša d. Lāča lū-
gumu un savu 1924. g. 5. augusta lē-
mumu paziņo, kā lūdzējs Jānis Anša d.
Lācis: 1| kā atbildētājs pēc Rigas
apgabaltiesas 19 9 g. 13. jūlija zem
Ks 43935, izpildu raksta un tiesas izpil-
dītāja F. Šelkovska 1909. g. 13. augusta
zem Ks 513 raksta par labu starptautiskai
pļaujmašīnu sabiedrībai, Amerikā 6582 r.
23 k ar 6,o skaitot no 1909. g. 6. aprīļa
un 470 rbļ. 61 kap. tiesas un lietas
vešanas izdevumi, ievestas atzīmes
1909. g. 31. augustā zem Ks 933, uz
nekustamo īpašumu Cēsu apriņķi no
Ļaudonas muižas atdalītās zemnieku
zemes .Vardaugel Ks 8 ' un Ks 7-a*
mājām zem zemes grāmatu reģ. Ks 1440
un 2) tiesu izpildītajā E. K. Springa
1916. g. 4. jūlija zem Ks 1209, raksta
pēc Cēsu-Valkas miertiesnešu apgabala
4. iecirkņa miertiesneša izpildu raksta
no 1911. g 15. marta zem Ks 89, par
labu mir. Jēkaba Brunova mantojuma
masai 150 rbļ. ar 12 '.'<> skaitot no
1 07. g. 4. jūnija un 6 rbļ. tiesas un
lietas vešanas izdevumu; ievestas atzīmes
1916. g. 9. jūnijā zem K» 226, uz tiem
pašiem nekustamiem īpašumiem, ar to
pašu 1924. g. 5. augusta tiesas lēmumu
ir dzēsta.

Pamatojoties uz augšā izteikto un civ.
proc. lik. i -6033 - p. pamata apgabaltiesas
3. civilnodaļa uzaicina starptautisko pļauj-
mašīnu sabiedrību, Amerikā un mir
Jēkaba Brunova mantojuma masu ie-
rasties tiesā dēļ šo augšā minēto parādu
saņemšanas, kura nauda iemaksāta tiesas
depozītā, kopsumā LslSl, jeb personas,
kurām būtu tiesibas uz šo naudu.

Rīgā, 1924. g. 11. augustā. Ns 3184.
Priekšsēd. v. A. Veidners.

8830 Sekretārs A. K a 1 ve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnod.
atklātā tiesas sēdē _ 12. augustā 1924. g.
izklausījusi Anša Jāņa d. Zurovskij, _ al.
Zarauskij lūgumu dēļ hipotekarisko paradu
dzēšanas nolēma:

1) atzīt par iznīcinātam uz lūdzējam
piederošo nekustamo īpašumu Rīgas
pilsētā, II. hip. iec, ar _ zemes grāmatu
reģ. Ks 12'2 , apstiprinātas: a) obligācija
par 7000 rbļ., atlikumā no obligācijas
par 15,0 0 rbļ. pirmatnējā lielumā, ap-
stiprināta 2 .novembri 1900. g. zem
Ks 1892, Zigizrnundam Solomona d.
Jolkam par labu, kufa obligācija atlikumā
par 7t00 rbļ., ir pārgājusi uz Hermani
Kārla d. Kampe, kā blankocesionāru, kas
viņu un ir cedejis blanko un 2) obligācijas
da'ļu par 8000 rbļ. atdalītu no obligācijas
par 15,000 rbļ. pirmatnējā lielumā un
kuru obligāciju dalu par 8000 rbļ.Volis
Hirša d. Gels, kā blankocesionārs ir
cedejis Jpzefam Gotfrida d. Pleiferam,
par ko 30. oktobrī J9l)«. g. ir izgatavots
atsevišķs zemes grāmatu dokuments zem
Ks 9120, kuru Pfeifers 17. maijā 1911. g.
ir cedejis blanko.

Rīgā, 1924. g. 15. augustā. Ks 753.
Priekšsēd. v. A. Veidners.

9140 Sekretārs A. Ka Īve.

Jelgavas apgabaltiesa,
uz civ. proc. lik. 1967., 2011., 2014. un
2079 p.p. pamata uzaicina visus, kam
būtu uz 9. aprilī 1924. g., Saukas pag.,
Jaunjelgavas apr., mirušā Asse-Jān māju
Ks 5 īpašnieka Jāņa Jāņa dēla Žu-
revs'ka atstāto mantojumu kādas tie-
sibas kā mantiniekiem, legatarieffl, fidei-
komisariem, kreditoriem u. t. t., pieteikt
savas tiesības šai tiesai sešu mēnešu
laikā, skaitot no sludinājuma iespiešanas
dienas.

Termiņi ,epieteiktas tiesības ieskatīs
par spēku zaudējušām.

Jelgavā, 12. aug. 1924. g. L.Ksl392/24
Priekšsēdētāja v. J. Z v i r b u 1 >.

8991 Sekretārs K. Pus sars.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnod.
atklātā tiesas sēdē 5. augustā 1924. g.
izklausījusi valsis zemes bankas lūgumu
dēļ hipotekarisko parādu dzēšanas,
nolēma:

1) atzīt par iznīcinātu obligāciju par
900 rbļ., apstiprinātu 28. novembrī 1911. g.
zem Ns 1701, uz Dāvim Dava d. Lie-
piņām piederošo Cēsu apriņķī no Vese-
lauskas muižas atdalīto zemnieku zemes
gabalu, zemes grāmatu reģ XXXVI
sējumā zem reģ. Ks 5424, apzīmēto zem-
nieku māju .Kālna-Grīsle M°28' baronam
Aurēlijām Baltazara d.Kampenhauzenām
par labu.

Rīgā, 1924. g. 8. augustā. Ks 1575.
Priekšsēd. v. A. Veidners.

86t0 Sekretārs A. Kalve.
Latvijas skolo,tāju kopējā

slimo k a s e ziņo, kā nozaudēta Latv.
skolotāju kopējās slimo kases dalībnieka

matiņa zem Ks 1901 uz Jāņa Berga
du. Skaitāma par nederīgu. 8744

Rencēnu pag. valde, Valmieras
apr., izsludina par nederīgu Latv. iekšz.
pasi, izd. no Rencēnu pag. valdes
24. maijā 1923. g„ zem Ks 31 uz Hele-
nes Jāņa m. Bērtiņ v., kufa pieteikta
par pazaudētu. 8185

Jelgavas apgabaltiesa,
uz civ. proc. lik. 1967., 2011.—2014.,
2079. un priv. lik. 2451. p.p. pamata,
uzaicina visas personas, kurām būtu kādas
ierunas pret ? 6. janvārī \^tZ4g, mirušā
Ādama Krista d. Ka n [maņa 1924. g.
2. janvāri mājas kartība sastādīto testa-
mentu, vai kufas vēlētos pieteikt savas
tiesības uz minēto nel. Ādama Kant-
maņa mantojumu kā mantniekī, legatari,
fideikomisari, kredito-i u. t. t., piete kt
savas ierunas un tiesioas šai t esai sešu
mēnešu laikā, skaitot no sludinājuma ie-
spiešanas dien»s .Valdības Vēstnesī*.

ļ Pēc minētā termiņa notecēšanas tiesa
nekādas ierunas nepieņems un nepie-

ļ teiktas tiesības atzīs par spēku zaudē-
jušām.

Jelgavā, 5. aug. 1924. g. L.Ks 1283/24
Priekšsēdētāja v. J. Z v i r b u 1 s.

8656 Sekretārs K. P u s s a r s.

Jelgavas apgabaltiesa
dara zināmu vispārībai, ka saskaņā ar
šās tiesas 1922 g. 7. septembfa nolē-
mumu ir iecelts aizgādnis promesošā Jāņa
B u t e v i c a mantibai

Jelgavā, 5. aug. 1924. g. L.Ks983.22
Priekšsēd. v. J. Z v i r b u 1 s.

8655 Sekretārs K. Pnssars.

Jelgavas apgabaltiesa,
uz civ. proc. lik. 1967., 2011.-2014.,
2079. un priv. lik. 2451. p.p. pamata,
uzaicina visas personas, kufām būtu kādas
ierunas pret 10. decembrī 192.-'. gadā,
mirušā Indriķa Pormalana 1922. g.
14. februārī mājas kārtibā sastādīto te-
stamentu, vai kufas Vēlētos pieteikt sa-
vas tiesības uz minēto nel. Indriķa Por-
malana mantojumu kā mantinieki, lega-
tari, iideikomisari, kreditori u. t. t., pie-
teikt savas ierunas un tiesības šai tiesai
sešu mēnešu laikā, skaitot no sludinā-
juma iespiešanas dienas .Valdības Vēst-
nesī". '

Pec minētā termiņa notecēšanas, tiesa
nekādas ierunas nepieņems un nepie-
teiktas tiesības atzis par spēku zaudē-
jušām.

Jelgavā, 4. aug. 1924. g. ? L.Ks974/24
Priekšsēdētāja v. J. Z v i r b u 1 s.

8491 Seketars K. P u s s a r s.

Jelgavas apgabaltiesa,
uz civ. proc. lik. 1967., 2011., 2014. un
2079. p.p. pamata uzaicina visus, kam
būtu uz 24. decembrī 1918. g., mirušās
Bauskas apr., Budbergā pag., Tunkuna
ciema 10. pūrv. zemes gabala īpašnieces
Annas Miķeļa m. Stakauckas atstāto
mantojumu kādas tiesības kā mantinie-
kiem, legatariem, fideikomisariem, kredi-
toriem u. t t, pieteikt savas tiesības
šai tiesai sešu mēnešu laikā, skaitot no
sludinājuma iespiešanas dienas.

Termiņā nepieteiktas tiesības ieskatīs
par spēku zaudējušām.

Jelgavā, 12. aug. 1924.g. L.Ksl273 24
Priekšsēdētāja v. J. Z vi r b u 1 s.

8989 Sekretārs Ķ. Pussars.

Latgales apgabaltiesas WbH.
saskaņā ar savu 1924. g. 4. jūlija
lēmumu, meklē uz sod. lik. 51. p,
455. p. 1. d. 6. un_ 12. pkt., k. s. 1.
279. p. pamata apsūdzēto Rigas apr.,
Rikteres pag. piederīgo Eduardu Alfrēdu
Jēkaba d. Karkliņu, 49 g. vecu,
paliela auguma. _ plecīgs, tumšiem ma-
tiem

^
priekšpuse uz galvas nogājuši,

tumšam acīm.
Visām iestādēm un personām, kufam

ir zināma min. Eduarda Alfrēda Jēkaba d
Kārkliņa dzīves vieta un viņa mantas
atrašanas vieta, jāpaziņo Rēzeknes apr.
4. iec. izmeklēšanas tiesnesim.

Daugavpilī, 1924. g. 14. augustā.
Priekšsēdētāja v. (paraksts)

9207 Sekretārs P. P 1 a t a u s k s.

Latgales apgabalties. krim nal-
nodaļa,

saskaņā ar savu 1924. g. 5. augusta lē-
mumu, - meklē uz sod. lik. 51. p. un
589. p. pamata apsūdzēto Vasiliju Va-
vila d. Z u j e v u , 26 g. vecu, piederīgu
pie Ludzas apr., Kočanovus pag.

Meklējamā pazīmes: vidēja auguma,
gaišiem matiem, zilām acīm, strupu
degunu un skūtu seju.

Visām iestādēmun personām, kufām
ir zināma minētā Vasilija Vavila d.
Z u j e v a un viņa mantas at-
rašanās vieta,_ jāpaziņo Ludzas apriņķa
5. iec. izmeklēšanas tiesnesim.

Daugavpilī, 18. augustā 1924. g.
Priekšsēd. v. (paraksts).

9259 Sekretāra v. (paraksts).

Ēveles pag. valde izsludina par
nederīgu, ka nozaudētu, iekšzemes pasi,
izd. no šis pag. valdes 2. aug. 192o. g.
zem Ks 259 uz Zelmas Matisa m.
Jendzis v. 8134

Daugavpils apr. 4.iec. miertiesn.,
saskaņā ar savu 1924. g. 9. augusta
lēmumu un pamatodamies uz civ. proc
lik. 1401. un 1402. p.p. un civ. lik.
X. sēj. 1. d. 1239. p. ar šo uzaicina

6. oktobrī 1919. g. mir. pilsoņa Bertuļa
P ļ a v i n s k a mantiniekus pieteikt
savas mantojuma tiesības uz manto-
jumu, kas palicis pēc minētā pilsoņa
nāves Daugavpils apr., Kolupes pag.

Mantojuma tiesības jāpieteic pēc pie-
kritības sešu mēnešu laikā, skaitot
no šī sludinājuma iespiešanas dienas
,Valdības Vēstnesī."
8897 Miertiesneša v. A. Pļaviņš.

Daugavpils apr. 5. lec. miertiesn-,
Preiļos, pamatodamies uz 1239. panta
10 sēj un civ. pr. lik. 1401. p. uz-
aicina 1919. g. 10 oktobrī mirušā
Sidora Aionasija d. Petska manti-
niekus pieteikt savas mantojuma tiesības
uz nelaiķa atstāto nekustamo īpašumu,
kufš atrodas Jelenovijas muižas centrā
Preiļu pag., au g šminētam miertiesnesim
sešu mēnešu laikā, skaitot no šī
sludinājuma iespiešanas dienas ,Vald.
Vēstnesī. -
903J Miertiesnesis (paraksts).

Lifpaasl.iec. miert ejnen's,
saskaņa ar savu lēmumu un pamatojot.
uz civ. proc.'lik. H60. p. uzaicina sa-
biedrību G. Berlhold, kufa pirms kafa
atradās Petrogradā, Mieščanskaja ielā
(MtuiancKasi) Ks 13/15, ierasties pie
miertiesneša saņemt Liepājas tipo-lito-
grafijas „Libavskij Vestņik" Īpašnieku
Nikolaja Malkiua, Marijas Lesniek,
šķirtas Kuršinskij un Anša Petrevica
deponētos divdesmit divus (22) latus
20 sant. ka uz, 1915. g. 1. janvārī pa-
likušo 1279 rubļu 9," kap. krievu naudas
parāda un procentu samaksu par to.

Liepājā, 1924. g. 5. apgūsta. Ks 232
8592 Miertiesnesis Ziemelis.

Daugavpils prefektūra
izsludina par neder. Latv. pasi zem
Ws 915', izd. 2-. aug. 192'. g. no
Daugavpils prefekta uz Agates Krivona
m. Rucin-Ruckajas v., kā pieteiktu par
nozaudētu. 8425

Daugavpils prefektūra
izsludina par neder. Latv. pasi zem
Ms 12486, izd. 4. jun. 921. g. no Dau-
gavpils prefekta uz Annas Stepana m.
Jakovlevas v., ka pieieik. par nozaudētu.

8426

Ventspils pils pol. II. iec pr ks
izsludina par neder, pieteiktus par no-
zaud. sekošus dokumentus:

1) Latv. iekšz. pasi uz Jāņa Uldriķa
d. Lapas v.. iz ' i Ventspils ' apr. pr-ka
zem Ne 955 un

2) Latv. iekšz. pasi uz Andreja Vasiļa
d. Dogadova v., izd. no Ventspils apr.
pr-ka 10. okt. 922. g. zem Ks 10 78.

f64f»

Talsu apr. pr-ka pali» 11. lec-
izsludina par neder., ka nozaud., kafakl.
atvaļin. apl, izd. no Tukuma-Talsu kafa
apr. pr-ka 20. nov. 1922. g. zemKs 80 s<
Herbertam Friča d. Āboliņam. fc892
Piltenes iec.polic. pnekšn,
izsludina par neder., kā nozaud.
zirga pasi, izd. no Piltenes pag. valdes
7. aug. 192,). g. zem K° 124 uz Mārtiņa
Gutmaņa v. 8887

Kuldīgas apr. pr-ka palīgs I- lec.
izsludina par neder., ka nozaud. iekšz.
pasi, izd. no Kuldīgas apr. pr-ka pal.
par I. lec. 90. maijā 92'. g. zem
Ks 4832 uz Jēkaba Indriķa d. Jansonav.

8779

Jilgaias m: polkijas li iir. %\\m
izsludina par neder. Mārtiņa Kristapa d.
Sunita nozaud. apl. zem Ks 16397 par
neder, kafa dienestam, izd. 1923. g.
14. martā no Jelfc ivas-Bauskas kafa

apr. pr-ka. 874

Talsu apr. pr ka palīgs II. lec.
atsauc sludinaj. „Vald. Vēstn." 110. num.
no š. g. 16. maija par Inta Ju a d. Pod-
nieka pases un Hermaņa Hirššona zirga
pases nozaud. Pase, izd. no Zlēkas
pag. valdes 18. martā 1920. g. zem
Ks 466 un zirga pase, izd. no Sabiles
pils. valdes 3 . janv. 1924. g. zem Nš 3
ir atrastas un un uzskatam, par derīgām.

___^ 8891

Rīgas eļļas ssieslra alu. sai.
senāk lini Hsrtmans.

4. mortifjkacij. saraksts.
Pamatojoties uz mo-tifikacijas likuma

3. un 11. punktiem, Rīgas eļļas spie-
stuves akc. sab., senāk Vm. Hartmans ,

direkcija ar šo izsludina vispārības zinā-
šanai, ka pret mortificējamam akcijām,
izsludinātam „Vald. Vēstn." 2'. fet>-
192.g. Ks42 par zudušām , l'dz
šim nav iebildumi celti, un tadeļ aņsp-
minetās sabiedrības direkcija , pamato-
damas uz attiecīgo mortifikacijas lik'imu ,
noteic izsludinātās akcijas par nederīgam
un izsniegs nozudušo akciju vieta jaunas
pagaidu akcijas ar agrāko akciju tiesībām
un nosacījumiem. . .

Mortificējamās akcijas ir sekosas.
NiK°.8041-8050, 1986—1990.

Rigā, 21. augustā 1924. g.
9531 Direkcija-

Mmnmni prefektūra
izsludina par neder. Latv 0a<s
Ks 16763, izd. 10. martā 9 2 ļ Zem
Daugavpils prefekt. uz Elja Dāvid-,'!?Fciņ v, ka pieteiktu par nozaud. sga"

Daugavpils prefektūra
izsludina par neder, kafakl aol ,
Ks 1919, izd. 25. janv . 1924 g no D
gavpils kafa ap _r. pr-ka uz Falka Fafuād. Kagan v., ka piet. par nozaud j.klļ

Ventspils pils. polic. lCi]clfļ
izsludina par neder, nozaud. Latv iekšpasi, izd. no Ventspils prefekta »„
Ks 4 04 uz Helenes Kriša m Jaķ0K.
s_^

___8882
Kuldīgas apr. pr-ka palīgs i |K.
izsludina par neder, nozaud. ieroč »«
zem Ks 77, izd. 9. febr. 19 4. o £Kuldīgas apr. pr-ka Heinricha Jaņa T
Dzenit-Zenina v. ^:
Daugavpils prefektūra ^

izslud. par neder, uzturas zīmi zem KsX
24>49, izd. 2.). nov. 1 2 . g. no iek^ministr, pasu nod. uz Nikolaja Feld-maņa v., ka pieteiktu par nozaudētu

883y

Ludzas pils. polic. pr-ks
izsludina par nozaud. un tamdēļ neder,
sekošās Latv. iekšz. pases, izd. no Lud-
zas pils. polic. pr-ka:

1) 2. dec. 920. g. zem Ks 1359 uz
pils. SamuilaFaivuša-Leizerad. Zacfiarav.

2) 3. janv. 192 . g. zem Ks 1637 uz
pils. Hajas-Freidas Haima m. Majofis v.

3) 12. okt. 19.20. g. zem Ks 778 iu
pils. Samuila Arona d. Zusera v.

4) 20. dec. 1920. g. zem Ks 1555 uz
pils. Havaš-Zislas Micheļa m. Feitel-
baum v. un

5) 17. sept. 1920. g. zem Ks 494 uz
pils. Alisas Jakova m. Luss v. 8846

fnhiiii a?r imtfiirta n Ui l i>t
izsludina par neder., kā nozaud. Latv
iekšz. pasi, izd. no viņa 15. febr. 42i g
zem Ks .62 uz Olgas Novadniek a

87 :

Mazsalacas miesta valde, Val-
mieras apr., izsludina par nozaudētu un
nederību Latvijas iekšzemes pasi uz
Antonijas Antona m. Rodziņ vārdu, izd
no Mazsalacas viesta maldes 192 i . a^
7. maiiā zem Ks 44 . 8543

Vārkavas pag. valde ar šo izslu-
dina par nederīgiem, kā nozaudētus se-
košus dokumentus:

1) kara klausības apliecību, izdotu no
Daugavpils kafa apr. pr-ka zem Ks 259
21. aprilī 1922. g. uz Jakova Savelijad.
Karpova-Dementjeva vārdu;

2) zirga pasi zem Ks 2-sO, izdotu no
Vārkavas pag. valdes I92J. g. uz Franča
Znotiņa vardu;

3) Latvijas iekšzemes pasi zem Ks '698,
izdotu 25. okt. 1921. g. no Vārkavas
pag. valdes uz Jēzupa Franča d.
Znotiņa vardu;

4) Latvijas iekšzemes pasi zem
,Ks_ 1856, izdotu 23. dec. 1921. g. no
Vārkavas pag. valdes uz Potapa Por-
feja d. Kirilova vārdu;

5) Latvijas iekšzemes pasi zem
Ks 2089/173, izdotu 14. febr _ 1922. g.
no Vārkavas pag. valdes uz Jāņa Mār-
tiņa d. Loca vardu. 80*7

Nurmuižas pag. valde izsludina
par nederīgu nozaudētu Latvijas iekš-
zemes pasi zem Kš 575, izdotu no šīs
valdes 2-». aprilī 1920. g. uz Alīdes
Kārļa m. Skaldes v. 8)81

Kazdangas pag. valde ar šo iz-
sludina par nederīgu, kā nozaudētu,
Latv. iekšzemes pasi uz Ievas Ernsta m.
Krūmiņ, dz. Salt v., izd. no šīs pag. valdes
28. jun. 1920. g. zem Ks 910. 8185

Kurmenes pag. valde, Jaunjelg.
apr., izsludina par nederīgu, kā nozau-
dētu Latv. iekšz. pasi, izd. no šīs pag.
valdes, 7. jul. 1921 g., zem Ks 27 uz
Petefa Jāzepa d. Niķis v. 8180

Rīgas apriņķa pr-ka palīgs
'. iecirkni

izsludina par nederīgiem sekošus nozau-
dētus dokumentus:

) zirga pasi uz Pēteja Jana d.
Martinsona v., izd. no Rīgas pilsētas
valdes 1 21. g.;

2) iekšzemes Latvijas pasi uz Jaņa
Jaņa d. Lidaks v., izd. no Rīgas apr.
pr-ka pal. 1. iec. zem Ks 2081;

3) Latvijas iekšzemes pasi uz Kārļa
Mārtiņa d. Auziņa v„ izd. no Rīgas apr
pr-ka pal. I. iec. Ks 3642;

4) Latvijas iekšzemes pasi uz Pētera
Jana d. Dumpe v., izd. no Rīgas apr
pr-ka zem Ks 2-86;

5) Latvijas iekšzemes pasi uz JaņaPetefa d. Lidaks v., izd. no Rīgas apr
pr-ka pal. 1. iec. zem Ks ?5 9;

6) Latvijas iekšzemes pasi uz Lavizes
Jaņa m. Karra v., izd. no Bierinu pag
valdes Ks M5; * ? 5

7) Latvijas iekšzemes pasi uz Zofijas
Indriķa m. Kukulit v., izd. no Rīgas
prefektūras zem M> 215536;

8) Latv. iekšz. pasi uz Marijas Jaņa mKnoke v izd. no Ropažu pag. valdes
zem Ks 174;

9) Latvijas iekšzemes pasi uz KārlaAugusta d. Naufeldts v., izd. no Ropažupag. valdes zem Ks 31 un kaa klausī-bas apl. uz ta paša vārdu, izd. no Rīgasapr. apsardzības pr-ka Ks 4-Q-
10) zirga pasi , izd. no Rīgas pilsētasvaldes uz Ludviga Muntingera v1 Latvijas iekšzemes pasi uz AntonaJēkaba d. Sikmana v., izd. no Skujenes

pag. valdes Ks 639;
„ }?Zirgi

l C- Izd- no Koses pag.valdes _uz_Knsjaņa Biirdais v. 85^4

fīnliilli illitļ» giin. ii. nt mm
SIS ^Tu£L—aS-

Poļetftoas iecirkņa policijas pr-ksizsludina par neder sek. par nozaudpieteiktus dokumentus :
nozaua.

) Latv. pasi, izd. 19^2. g. !Q maiiā
m° LStrf S žag- vaIdes «ai * lo87 uzMtchaila Pereca v.,

2) Kafakl. apl., ižd. 1921. g. 31 mart5no darba batal. komand. zem K» 3329uz Antona Petrovska v. un3) Latv. pasi, izd. 1921. g 2 anrii?
Vandīs Zem *» «2
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