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Sludinājumu maksa:
a) tiešo sludinājumi līdz 30 vien-

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

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

c) privātiem par katru vienslejīgu
rindiņa — . 20 .

Valdības rīkojumi un pavēles.
Rīkojums

Veselības departaments vēl reiz at-
gādina visiem ārstiem, slimnicu, sanato-
riju, slimo kasu vadošiem ārstiem, cie-
tuma un citu tamlīdzīgu iestāžu vadītā-
jiem, kā ari visiem iedzīvju un dzīvokļu
saimniekiem, sākot ar 1924. gadu
ziņot attiecīgiem apriņķu, resp. pilsētu
ārstiem, vai pilsētu veselības nodaļām
par katru nāves gadījumu no elpošanas
orgānu saslimšanas, t. i. kakla, plaušu,
plaušu plēves u. t. t. tuberkulozi, norā-
dot mirušā dzīves vietu, vecumu, dzi-
mumu, nodarbošanos, slimības ilgumu.

Rīgā, 1924. g. 25. janvārī.

Veselības departamenta direktora
palīgs Dr. M. D žo n s o n s.

Epidemiol. nodaļas vadītājs
Dr. J. Sentels.

Apstiprinu.
1924. g. 25. janvārī.

Darba ministrs
G. K1 a u s t i ņ š.

Rīkojums
par naudas pabalsta izmak-
sas sākumu un ilgumu sli-
mības, sakropļošanas vai

dzemdību gadījumos.

1. Ja slimo kase «Noteikumu par
strādnieku un citu algotu darbinieku no-
drošināšanu slimības gadījumos" 50. p.
1, un 2a punktos paredzēto naudas pa-
balstu par svētdienām un svētku dienām
neizsniedz, tad svētdienas un svētku
dienas, kas iekrīt no darba nespējas sā-
kuma līdz pabalsta izmaksas sākumam,
nav ieskaitāmas to dienu skaitā, par
kurām kase pabalstu slimības sākumā
neizsniedz. Tādos gadījumos pabalsta
izmaksa uzsākama notekot attiecīgam
darba dienu skaitam, t. i. vienai, divām
vai trim darba dienām, ja pilna sapulce
nolēmusi pabalstu izsniegt ar slimības otro,
trešo vai ceturto dienu. #

2. Ja vidējo dienas algu naudas pa-
balsta izmaksai slimības, sakropļošanas
vai dzemdību gadījumos aprēķina nor-
malstatutu 43. pantā, vai slimo kases
statūtu attiecīgā pantā paredzētā, periodā
nopelnīto darba algu dalot uz šinī perioda
nostrādāto darba dienu skaitu, tad
naudas pabalsts par svētdienām nav iz-
sniedzams.

3. «Noteikumu" 50. panta l. un za

punktos nosacītā naudas pabalsta iz-
maksas ilgums — 26 nedēļas pie ne-
pārtrauktas slimošanas, vai _ 30 nedēļas
gadā pie slimošanas ar pārtraukumiem
— skaitāms no tās dienas, ar kuru slimo
kase uzsākusi izsniegt pabalstu.

4. Par pabalsta nedēļu uzskatamas:
1) sešas dienas, ja naudas pabalstu iz-
sniedz tikai par darba dienām, pie kam
šo sešu dienu skaitā ietilpst ari darba
dienās iekrītošas svētku dienas, neatka-
rīgi no tam, vai par svētku dienām pa-
balstu izsniedz vai neizsniedz, un 2) sep-
tiņas dienas, ja naudas pabalstu izsniedz
par visām kalendāra dienām.

5. Nepārtrauktas slimošanas gadījuma
naudas pabalstu nevar izsniegt ilgāk par
26 nedēļām (.Noteikumu" 50., p. 1.
pkt.), jo nosacījums par 30 pabalsta ne-
dēlam gadā saslimumiem atkārtojoties
zīmējas tikai uz saslimumiem, kuri katrs
par sevi nepārsniedz 26 nedēļas.

6. Saslimumiem atkārtojoties .Notei-
kumu" 50. panta 1. punktā paredzētas
30 pabalsta nedēļas gada laika aprēķi-
nāmas, pieņemot par pamatu slimošanas
gadus, kuri skaitāmi no slimo kases

dalībnieka pirmās saslimšanas pirmās
pabalsta izmaksas dienas (šī rīkojuma
3. pants). Katrā slimošanas gadā naudas
pabalsts, saslimumiem atkārtojoties, iz-
sniedzams kopskaitā ne ilgāk par 30 ne-
dēļām, ievērojot šī rīkojuma 5. panta
nosacījumu, ka pie nepārtraukta sasli-
muma pabalstu nevar izmaksāt ilgāk par
26 nedēļām.

7. Ja starp diviem saslimumiem no-
tecējis gads vai ilgāks laiks, kurā slimo
kases dalībnieks slimības vai sakropļojuma
deļ nav bijis darba nespējīgs un nav
saņēmis no slimo kases naudas pabalstu,
tad jauni slimošanas gadi skaitāmi no
jaunā saslimuma sākuma, neievērojot
agrākos slimošanas gados izmaksātos
pabalstus.

8. Ja slimo kases dalībnieks attiecīgā
slimošanas gadā saņēmis naudas pabalstu
kopskaitā par 30 nedēļām un pēdējais
saslimums nepārsniedz 26 nedēļas, tad
saslimumam nepārtraukti turpinoties ari
nākošā slimošanas gadā, dalībniekam
pabalsta izmaksa turpināma, bet ne ilgāk
par 26 nedēļām no pēdējā saslimuma
sakuma. Ja slimošana šajā jaunā slimo-
šanas gadā atkārtojas, tad pabalstu kop-
skaitā nevar izsniegt ilgāk par 30 ne-
dēļām, ieskaitot ari tās no nepārtrauktām
26 slimošanas nedēļām, kas no iepriek-
šējā slimošanas gada ieilgušas šajā jau-
najā gadā.

9Ja persona, kuras līdzdalība slimo
kasē izbeigusies, gada laikā pēc līdzda-
lības izbeigšanās par jaunu iestājusies
slimo kasē, tad pie naudas pabalsta no-
sacīšanas gadījumos, kas paredzēti _No-
leiKurnu" sv. pantā i. un zi punktos,
ņemami vērā agrākie slimošanas gadi
un pabalsta izmaksas periodi.

10. Ja slimo kases dalībniekam .No-
teikumu" 50. panta 1. un 2a punktos
paredzētos gadījumos naudas pabalsts
izsniegts nepārtraukti 26 nedēļas vai ar
pārtraukumiem 30 nedēļas gadā un ja
viņš pēc pabalsta izmaksas pārtrauk-
šanas tūliņ nestājas darbā kādā no slimo
kasei pievienotām darba vietām, tad viņa
līdzdalība slimo kasē izbeidzas ar to
dienu, līdz kurai izsniegts pabalsts.

Pamats. .Noteikumu par strād-
nieku un citu algotu darbinieku no-
drošināšanu slimības gadījumos"
12. pants.

1924. g. 25. janvārī. Xs 15190.
Departamenta direktors R. Veidemans.

Sociālās apdrošināšanas nodaļas
vadītājs Jul. Treimanis.

Valdības iestāžu paziņojumi.
Paziņojums.

Paziņoju, ka pamatojoties uz .No-
teikumu par strādnieku un citu algotu
darbinieku nodrošināšanu slimības ga-
dījumos" 25. pantu, darba ministrija
pārreģistrējusi š. g. 15. janvārī .Rīgas
dzeizsceļnieku slimo kases statūtus" un
š. g. 22. janvārī:

1) Sabiles un apkārtnes slimo kases
(agrāk .Sabiles slimo kase") ;

2) Liepājas kopējās slimo kases (agrāk
.Liepājas pilsētas kopējas slimo
kase");

3) Līgates papīra fabriku slimo kases
statūtus.

Rīgā, 1924. g. 25. janvārī. Ne 15191.

Darba ministrs G. Klaustiņš.
Departamenta direktors

R. Veidemans.

Paziņojums.
Ievērojot pienākušo Ventspilī Padomju

Krievijas vagonu neizpirkšanu un ne-
izpaušanu, sākot ar 29. janvāri lidz
turpmākam aizliedzu pieņemt nosū-

tīšanai visādas preces no Mangaļiem,

docents. No 1919. līdz 1921. gadam
Straubergsvadīja valsts arehivu-bibliotekas
nodaļu un piedalījās mākslas padomes
nodibināšanā. — Pie politiskām partijām
Straubergs nav ņēmis dalību un iegājis
tagadējā kabinetā kā ārpus partijām
stāvoša persona.

Rīgas krasta, preču, Krūzesmuižas un
Šķirotavas stacijām uz Ventspili adresē uz
Torgpreda, Vņeštorga, Gostorga, Seļsko-
sojuza, Ļnocentra, Ļnopravļenija, Ļno-
torga, Dobroflota, Mosvņeštorga, Neftje-
sindikata, Gosbanka, Zapgostorga, Gos-
torgbeja, Belgostorga, Rusota un
Centrosojuza vārdu.

1924. g. 28. janvārī. JVfs 170.
Eksploatacijas direktors Dumpis.

Rīcības nodaļas vadītājs Stankevics.

Iecelšanas
Jānis G r i n f e 1d s iecelts ar š. g, 1. februāri

par Rīgas 3. iecirkņa tiesas pristavu.
Rīgas apgabaltiesas priekšsēdētājs A. Būmanls

Sekretārs O. Blumbergs.

Jaunie ministri.
Ringolds Kalnings,

jaunā kabineta finansu ministrs, dzimis
1873. gadā, kā pazīstamā latviešu tau-
tiskā vadoņa un Rīgas latviešu biedrības
toreizējā priekšnieka, advokāta Krišjaņa
Kalninga vecākais dēls, vidusskolas kursu
nobeidzis Rigas Nikolaja ģimnāzijā un
studējis toreizējā Rīgas politechnikā
tirdznieciskās zinātnes. Pēc studiju beig-
šenas ilgus gadus darbojies Pēterpilī
rūpnieciskos un tirdznieciskos uzņē-
mumos, nodibinādams starp citu tirdz-
niecisku akciju sabiedrību.

Pēc brīvās Latvijas nodibināšanas at-
griezies dzimtenē, Ringolds Kalnings
1921. g. 21. martā uzņēmās finansu mi-
nistrijas vadību. Palikdams šaī amatā
UUZ Vifčjf, ti- a. ovyiv.inuuiii, vuio n\j

dibināja mūsu valsts saimniecībā stingru
finansielu kārtību un cieši turēdamies
pie taupības principa, nostādīja mūsu
valūtu uz drošiem pamatiem, tā ka starp
visām jaunajām valstīm Latvijas finansu
stāvokli tagad vispār uzskata par vienu
no vislabākajiem.

Tādēļ ari Ringolda Kalninga atgrie-
šanos atkal finansu ministra amatā
vispār uzņem ar īstu apmierināšanos.

Pulkvedis-leitnants
Fricis B i r k e n s t e i n s,

jaunais kara ministrs, dz. 1888. g. Talsu
apr., Kandavas pagasta Daigones kroņa
muižā. Beidzis reālskolu Ivano-Vozņe-
senskā un Kijevas komercinstituta eko-
nomisko fakultāti. Iestājās 2. Kijevas
praporščiku skolā, kuru beidza 1915. g.
Pēc tam 7. Bauskas latv. strēlnieku ba-
taljonā komandēja rotu un vēlāk batal-
jonu. 1918. g. 18. janvāri izstājās no
pulka un bija skolotājs Narvas komerc-
skolā. 1918. g. 4. decembri atgriezās
Kurzemē, kur saslima. Nacionālā armijā
iestājās 1919. g. 29. martā un atradās
pulkveža Baloža brigādē; no 1919. g.
30. jūlija kara tiesnesis; 1921. gada
18. augustā iecelts par karatiesas priekš-
sēdētāju, kādā amatā atradās līdz iecel-
šanai par kara ministri. Bermondta laikā
pulkvedis-leitnants Birkensteins bija' ari
virsnieku rotas komandiera palīgs un
piedalījies Daugavas tiltu aizstāvēšanā.

Docents Kārlis Straubergs,
jaunais izglītības ministrs, dzimis 1890. g.
2. jūnijā, Jelgavas agriņķī, Džūkstes
Lielstreģos. pagasta skolā pirmo mācību
baudījis pie A. Lercha-Puškaiša. Jelgavā
Straubergs iestājās pilsētas Aleksandra
skolā, bet pēc 2 gadiem pārgāja Jelgavas
ģimnāzijā, kuru beidza 1909. gadā.
Augstāko izglītību baudījis Maskavas
universitātē, studēdams klasisko filoloģiju,
bet no 1912. g. apmeklēja ari archeoloģijas
institūtu. Abas mācības iestādes Strau-
bergs pabeidza 1916. g. un iestājās kara-
dienestā, uzņemdamies Rīgā kara muzeja
organizēšanu. Pēc vācu ienākšanas viņš
devās uz Maskavu, kur darbojās skolās
līdz 1919. gadam, kad pārbrauc atkal
Rīgā un strādā Latvijas universitātē kā

Riga.
Pārlabojums.

Vakarējā ziņojumā par jaunā ministru
kabineta uzaicināšanu brokastīs pie Valsts
Prezidenta, beigu teikumā jālasa:
.... uzaicināja brokastīs kopā ar Saei-
mas prezidiju (nevis priekšsēdētāju).

Saistošie noteikumi
par skursteņu un citu dūm-
vadu tīrīšanu un uzraudzību

Rīgas pilsētā;
skursteņslaucītāju takse.

Pieņemti domes sēdē 1923. g. 15. no-
vembrī un apstiprināti ar iekšlietu mini-
strijas pašvaldib;s departamenta 1924. g.

10. janvāra rakstu Jfi 100244.

1. §. Visāda veida skursteņi un dūm-
vadi tīrāmi saskaņā ar šiem noteikumiem
un 8. pantā noteiktos termiņos.

Šai piespiestai tīrīšanai nav padoti visi
brīvā stāvošie fabriku skursteņi, tāpat
ari brīvā stāvošo tvaika katlu skursteņi
un neapdzīvoto namu skursteņi.

Par skursteni uzskatams katrs no ku-
rināmās ietaises līdz vai cauri jumtam
vedošais dūmvads.

likumīgiem vietniekiem jānoslēdz ar savu
iecirkņa meistaru jeb kādu citu pilsētas
būvvaldes apstiprinātu skursteņslaucītāju
līgums, pēc kura pēdējam jāuzņemas
visa nama skursteņu un dūmvadu kārtīga
tīrīšana un uzraudzība.

Skursteņslaucītājs saņem par šo darbu
atlīdzību pēc takses, kuru apstiprina pil-
sētas dome.

Skursteņus, kuri netiek kārtīgi jeb
vispār netiek tīrīti, pilsētas valdes būvju
nodaļa uzdod tīrīt iecirkņa meistaram
piespiedu kārtā uz nama īpašnieka
rēķina.

3. §. Tīrīšanas darbus atļauts izvest
vienīgi pilsētas valdes būvju nodaļas
pārbaudītiem un darbā pielaistiem skur-
steņslaucītājiem.

Būvnodaļa ieceļ un atceļ iecirkņa mei-
starus, viņu palīgus un dod savu pie-
krišanu citiem skursteņslaucītājiem uz-
ņemties tīrīšanas darbus. Viņai ir tiesības
par nolaidībām un nekārtīgu darbu vai-
nīgiem aizliegt tīrīšanas darbu izvešanu
uz noteiktu laiku vai pavisam. Skursteņ-
slaucītāju pārbaudīšanu izdara būvnodaļa
caur sevišķu komisiju.

Visas sūdzības par skursteņslaucītāja
izturēšanos jāiesniedz būvnodaļai, kura
izšķir ari izcēlušās domu starpības starp
nama īpašnieku un skursteņslaucītāju.

4. §. Skursteņu tīrīšana nav atļauta
mācekļiem vieniem pašiem. Mācekļi
drīkst strādāt tikai zem skursteņslaucītāja
vai ta paliga uzraudzības.

5. §. Skursteņu tīrīšanai un uzrau-
dzībai Rīgas pilsētu iedala 18 iecirkņos,
kuru robežas aprādītas šo noteikumu
pielikumā. Rīgas pilsētas valdei ir tie-
sība, skatoties pēc vajadzības, grozīt
iecirkņu skaitu un robežas. Katram
iecirknim pilsētas būvnodaļa ieceļ pār-
baudītu skursteņslaucītāju meistaru.

Katram iecirkņa meistaram jāuzdod
būvnodaļai pārbaudīts palīgs, kurš mei-
stara slimības, atvaļinājuma u. t. t. ga-
dījumos izpilda viņa vietu. Palīgs tā-
dās reizēs, kā vietas izpildītājs, bauda
visas iecirkņa meistara tiesības un iz-
pilda viņa pienākumus.

Iecirkņu meistaru, viņu palīgu un citu
darbā pielaisto skursteņslaucītāju vārdus
un adreses būvnodaļa izziņo atklātībai

Rīkojums visiem ārstiem.
Rīkojums par naudas pabalsta izmaksas

sakumu un ilgumu slimības, sakrop-
ļošanas vai dzemdību gadījumos.



Minētām personām būvnodaļa izsniedz
sevišķas personas apliecības.

Iecirkņa skursteņslaucītājs drīkst at-
stāt pilsētu ilgāk kā u 8 dienām tikai
ar pilsētas būvnodaļas sevišķu atļauju.

6. §. Iecirkņa meistaram jāraugās uz
to, lai skursteņi un dūmvadi arvien at-
rastos kārtīgā stāvoklī. Viņam, tiklab
uz ieinteresēto personu uzaicinājumu, ka
ari pašam no sevis jāapskata un pienā-
cīgā kārtā jātīra savā iecirknī skursteņi,
dūmvadi, krāsnis u. t. t.. Nama īpaš-
niekam jāatļauj iecirkņa meistaram katra
laikā aplūkot nama skursteņus un jā-
izpilda viņa likumīgās prasības.

7. §. Skursteņi, kuriem pievienoti
ķēķa pavardi, kā ari centrālā apkurinā-
šana; jātīra reizi mēnesī. Skursteņi,
kuriem pievienotas apkurināmās krāsnis,
jātīra reizi mēnesī kurināšanas periodā.
Rūpniecības un tamlīdzīgu iestāžu lieto-
jamie skursteņi jātīra divas reizes mē-
nesī, vai ik nedēļas, skatoties pēc va-
jadzības.

SKursteņos

8. §. sodrēji pamatīgi no-

kasāmi vai nokapājami. Šauru skur-
steņu tīrīšanu izdara ar vienkāršu pie
virves piestiprinātu slotu un svaru
bumbu.

Skursteņi jātīra līdz pamatam, no
apakšējās ' daļas izņemami sodrēji un
pelni.

9. §. Sodrēju izdedzināšana atļauta
tikai tādos gadījumos, ja tīrīšana citādi
nav iespējama. Dienu un stundu, kad
nodomāts izdedzināt zināma nama
skursteņus, iecirkņa meistaram jāpaziņo
dienu iepriekš nama īpašniekam vai
viņa vietniekam, vietējam _ policijas
iecirkņa priekšniekam un vietējas uguns-
dzēsēju nodaļas brandmeisteram. Skur-
steņu izdedzināšana jāpārrauga katru
reizi personīgi iecirkņa meistaram.
Izdedzināšanai jābūt pabeigtai līdz
pulksten 12 dienā.

10. §. Skursteņslaucītājiem jāraugās
uz to, ka dūmus nenovada ventilācijas
skursteņos un ka skursteņi, dūmvadi,
krāsnis, ķēķi vai citi pavardi atrodas
tādā kārtībā, ' kā to prasa pastāvošie būv-
noteikumi (§§. 57., 58., 59. un 78.).

Ja skursteņslaucītājs skursteņus tīrot
vai apskatot atrod, ka šīs prasības nav
izpildītas, vai kurināmo ietaišu un skur-

viegli aizdegošas vielas, tad viņš par to
paziņo nama īpašniekam vai viņa viet-
niekam, atrasto nekārtību novēršanai.
Svarīgos gadījumos un ja nama īpaš-
nieks neievēro dotos aizrādījumus, skur-
steņslaucītājam par to jāpaziņo būvju
nodaļai, lai ta varētu spert vajadzīgos
soļus.

11. §. Katram skursteņslaucītājam
jāved par skursteņu slaucīšanu sevišķa
grāmata pēc būvnodaļas dota parauga
un priekšraksta. Šinī grāmatā ierakstāms
katrs skursteņslaucītāja darbs un pie-
zīmes par atrastām nekārtībām. Ieraksti
apliecināmi ar nama īpašnieka vai viņa
vietnieka parakstu. Grāmata uzrādāma
uz pieprasījumu būvnodaļai vai citai
attiecīgai iestādei.

12. §. Šo saistošo noteikumu pār-
kāpēji saucami pie likumīgas atbildības.

13. §. Šie saistošie noteikumi stājas
spēkā divu nedēļu laikā pēc viņu publi-
cēšanas .Valdības Vēstnesī" un ar viņu
izdošanu skaitās atcelti domes sēdē
1921. g. 17. februārī pieņemtie notei-
kumi.

Rīgas skursteņslaucītāju
takse.

a) Gada maksa par katra krāsns skursteņa
tīrīšanu :

nama I stāvā . . . .15 rub. no stāva
i, U . ....15 „ „ .

katra sekoša stāva . . 9 „ „ .
b) Gada maksa par ķēķa skursteņa

tīrīšanu:
nama I stāvā .... 30 rub. no stāva

» _ 11 "_ _ ? _ * » » »
katra nākoša stāva . . 15

c) Maksa par katru maiznīcas, kondi-
torejas, ļaužu ķēķa, pirts vai rūp-
niecības iestādes kurinātavas skursteņa
tīrīšanu:
par katru atsevišķu reizi:

vien stāvu namos ... 30 rub. no reizes
divstāvu „ ... 45 „ „ .
augstākos „ . . . 60 _ „ „
d) Maksa par sienas krāsns roru vai

skārda trūbu tīrīšanu pēc vienošanās
ar namu īpašnieku.

Piezīme: Par skursteni uzskatams
katrs no kurināmās ietaises līdz vai
cauri jumtam ejošais dūmu vads.

Rīgas pilsētas galva A. Andersons.
Pilsētas sekretārs A. Pļavinskis.

Skursteņslau c ītāju iecirkņu
saraksts.

I. iecirkņa robežas: (gruntsgabalu gru-
pas 1, 2 un 3):

Daugavas krasts — Svaru — Kaļķu —
Vaļņu — L. Ķēniņu — Kārļa ielas —
Daugavas krasts.

II. iecirkņa robežas: (gruntsgabalu gru-
pas 6, 7 un 8):

Daugavas krasts — Valdemāra — Ci-
tadeles — Torņa — Vaļņu — Kaļķu —
Svērtuves ielas — Daugavas krasts.

III. iecirkņa robežas: (gruntsgabalu gru-
pas 4, 5, 9 un 10) :

Daugavas krasts — Kārļa — L. Ķē-
niņu — Vaļņu — Torņa — Citadeles —
Valdemāra ielas — Daugavas krasts —
Andreja osta — Elizabetes — Timo-
teja — Turgeņeva ielas — Daugavas
krasts.

IV. iecirkņa robežas : (gruntsgabalu gru-
pas 11, 12, 13, 18, 19, 23, 25 un
grupas 17 dienvidus daļa līdz Ele-
vatora dzelzsceļam):

Elizabetes iela — Andreja osta —
Daugavas krasts, ieskaitot mazo un
lielo Vējzaķu salas — Vējzaķu salas
izteka — Elevatora dzelzsceļš — Mīl-
grāvja dzelzsceļš — Klusā — Miera —
Valdemāra -- Elizabetes ielas.

V. iecirkņa robežas: (gruntsgabalu gru-
pas 14, 15, 16 un grupas 17 ziemeļu
daļa līdz Elevatora dzelzsceļam un
grupas 68 un 96):

Elevatora dzelzsceļš — Vējzaķu salas
izteka, ieskaitot Kundziņu, Zirgu,
Kurpnieku, Kaķasēkļa un Daudera
salas — Mīlgrāvja izteka — Ķīš-
ezers — robeža starp Mīlgravi un Meža
parku — Mīlgrāvja dzelzsceļš — Ele-
vatora dzelzsceļš.

VI. iecirkņa robežas: (gruntsgabalu gru-
pas 23, 26, 27 un 28):

Bruņinieku — Valdemāra — Miera —
Klusā ielas — Mīlgrāvja dzelzsceļš —
Brīvības — Kr. Barona — Bruņinieku
ielas.

VII. iecirkņa robežas : (gruntsgabalu gru-
pas u0, 21 un 22) :

Elizabetes — Valdemāra — Bruņi-
nieku — Kr. Barona — Elizabetes ielas.

VIII. iecirkņa robežas: (gruntsgabalu grū-
sna» m 30. 31 un 32):
Elizabetes — Kr. Barona — Bruņi-
nieku — Valmieras ielas — Daugav-
pils dzelzsceļš — Elizabetes iela.

IX. iecirkņa robežas: gruntsgabalu gru-
pas 33, 34, 35 un 36):

Bruņinieku — Kr. Barona — Brīvības
ielas — Mīlgrāvja dzelzsceļš — Atta —
Liniju — Ērgļu — Avotu ' — Bruņi-
nieku ielas.

X. iecirkņa robežas: (gruntsgabalu gru-
pas 70, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90,
91, 94 un 95):

Vidzemes šoseja — Brūkleņu iela —
Biķernieku mežs — Purvciema iela —
Mīlgrāvja dzelzsceļš — robeža starp
Mīlgravi un meža parku — Ķīšezers —
Juglas upe — Vidzemes šoseja.

XI. iecirkņa robežas: (gruntsgabalu gru-
pas 37, 38, 71, 92 un teritorija starp
šīm grupām un jauno administratīvo
robežu):

Daugavpils dzelzsceļš — JValmieras —
Bruņinieku — Avotu — Ērgļu — Li-
niju — Atta ielas — Mīlgrāvja dzelzs-
ceļš — Purvciema iela — Biķernieku
mežs — Brūkleņu iela — Vidzemes
šoseja — Juglas upe — Juglas ezers
— pilsētas robeža — Daugavpils dzelzs-
ceļš.

XII. iecirkņa robežas: (gruntsgabalu gru-
pas 39, 40, 41, 42 un 43):

Turgeņeva — Timoteja ielas — Dau-
gavpils dzelzsceļš — Daugavpils iela
Grebenčikova iela, ieskaitot Zvirgzdu
salu — Daugavas krasts — Turgeņeva
iela.

XIII. iecirkņa robežas: (gruntsgabalu gru-
pas 44, 45, 46, 47, 48, 72 un teri-
torija starp šīm grupām un jauno
administratīvo robežu):

Grebenčikova — Daugavpils ielas —
Daugavpils dzelzsceļš — Pilsētas ro-
beža — Daugavas krasts, ieskaitot Li-
bekas salu — Grebenčikova iela.

XIV. iecirkņa robežas: (gruntsgabalu
grupas 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55,
73, 74, 79, 83 un jaunpievienotā
teritorija starp Jelgavas šoseju un
Līves m.):

Raņķa dambis — Uzvaras parks —
Ermaņa — Altonavas ielas — Mārupes
dzirnavu dīķis — Mārupīte — Pilsētas
robeža — Daugavas krasts, ieskaitot
Slumpu, Fridriķa un Zaķu salas —
Āgenskalna līcis — Raņķa 'dambis.

XV. iecirkņa robežas: (gruntsgabalu
grupas '56, 57, 58, 5H, 60, 61 un
62):

Daugava, ieskaitot Ķīpu salu ^- maza
Daugava — mazā Ūdens — Ūdens —
Daugavgrīvas — Kuldīgas ielas -- Bol-
derajas dzelzsceļš — Mārupīte — Al-
tonavas i Ermaņa ielas — Uzvaras
parks — Āgenskalna līcis — Daugava.

XVI. iecirkņa robežas: (gruntsgabalu
grupas 75, 76, grupas 80 dienvidus
daļa līdz Slokas ielai, grupas 81,
82' un 93 ar Ozolciemu un Petriņ-
ciemu) :

Slokas iela — Pilsētas robeža — Jel-
gavas dzelzsceļš — Mārupīte — Bol-
derajas dzelzsceļš — Slokas iela.

XVII. iecirkņa robežas: (gruntsgabalu
grupas 63, 64, 65, 67, 77 un grupas
80 ziemeļu daļa līdz Slokas ielai):

Slokas iela Pilsētas robeža —
robeža starp Kleista un Jauno muižu
līdz Hapaka grāvim — robeža starp
Kremera muižu un pilsētas Spilves
pļavām — robeža starp Iļķenu muižu
un Poderagu — Daugavas krasts —
mazā Daugava — mazā Odens —
Ūdens — Daugavgrīvas — Kuldīgas
ielas — Bolderajas dzelzsceļš —
Slokas iela.

XVIII. iecirkņa robežas: (Vecmīlgravis,
Bolderaja, Spilve un Buļļu muiža):

Daugavas kreisais krasts — robeža
starp Iļķenu muižu un Poderagu —
robeža starp Kremera muižu un pil-
sētas Spilves pļavām līdz Hapaka
grāvim — robeža starp Kleista un
Jauno muižām — pilsētas admini-
stratīvā robeža — Mīlgrāvja izteka —
Daugavas kreisais krasts līdz cementa
fabrikas robežai.
Rīgas pilsētas galva A. Andersons.

Pilsētas sekretārs A. Pļavinskis.

Nedēļas ziņojums
par saslimšanas gadījumiem

arlipīgām s 1i m ī b ā m Rīg ā ,
ko reģistrējusi no 1924. g. 16. līdz 23.
janvārim Rīgas pilsētas statistiska valde
pēc ārstu paziņojumiem:

m m B
Slimības nosaukums. ^ § 5"
^~
Tvphus abdom .... Vēdera tifs . . 2
Typhus exanth Izsitumu tifs . 2
Febris rtcurrens . . . Atgulās drudzis —
Febris interm - . . . . Purva drudzis . —
Variola et variolois . . Bakas ....
Moibilli Masalas ... 23
Scarlatina Šarlaks ... 24
Tussis convulsiva . . . Gapris klepus . 1
Diphiheritis Difterits ... 6
InfluencacumPneumonia Iniluenca ... 2
Cholera asiatica .... Āzijas kolieta .
Dysenteria Asins sērga . . —
Parotitis epidemica . . Ģīmja satūkums

(Mums) . . 1
Ervsipelas Roze .... —
Lepra Sp tāliba ... —
Paratvphus —
Vulvo-Vaginitis gonorrhoica —
Meningitis cere rospinalis epidemica . . —
Trachoma . —
Anthrax . . . . . . —
Lyssa —

Tirdzniecība un rūpniecība.
Kursi.

Rīgas biržā, 1924. gada 29. janvāri.

100 Latvijas rbj 2,—
Amerikas dolārs . ..... 5,11—5,'5
Angļu mārciņa 21,68 -,-21,90
100 Francijas franki .... 23,30 — 2400
100 Beļģijas franki . . . . . 20,90 — 21 5S
100 Šveices franki ..... 87,90 — 89,25
100 Itālijas liri ...... 22,00— 22,79
100 Zviedrijas kronas .... 133,50 — 135 50
100 Norvēģijas kronas . . . 68,20— 70 25
100 Dānijas kronas . ... 80,60 — 8305
100 Čechoslovaku kronas . . 14,40 — 15,00
100 Holandes guldeņi . . . 189,20—192,05
1 biljons Vācijas marku . . . 1,50 —2,08
100 Somijas markas .... 12,60 — 13,10
100 Igaunijas markas .... 1,34—1,40
10,000 Polijas markas . . . . — —0,01
100 Lietuvas liti 50, 52,—
10 Krievijas zelta rabji . . . 25,50
Krievijas sudrabagļi -

^ ; J#j}
par 1rbi.

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

Rīgas biržas komitejas kotacijas komisijas
priekšsēdētājs Rob. Baltgailis.

Zvērināts biržas maklers P. R u pn e r s.
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nībai tas stāv tuvu. Nacionālā teātrī šīs
lomas sadalītas vairākiem tēlotājiem, tā
ka interesanti būs vērot dažādus inter-
pretējumus. Pirmajā izrādē tēlos:
Paustu — Jānis Ģermānis, Mefistofeli —
Rodrigo Kalniņš un Grietiņu — Mirdza
Šmitchen.

Nacionālais teatrs. Otrdien, 29. jan-
vārī par tautas izrādes cenām A. Upīša
komēdija .Laimes lācis". Treš-
dien, 30. janvārī pirmo reizi Ģetes sla-
venais darbs „Fausts" Fr. Rodes re-
žijā, A. Cimermaņa dekorativā iekārto-
jumā. Fausts Jānis Ģermānis, Meifsto-
iels — Rodrigo Kalniņš, Grietiņa —
Mirdza Šmitchen. Ceturtdien, 31. jan-
vārī, pulksten 5 pēc pusdienas skolēnu
izrādē Raiņa „M u š u ķēniņš". —
Pirmdien, 4. februārī, Lilijas Ērikas
skatuves darbības jubilejā Ed. Vulia
„M e 1 i". Biļetes jau dabūjamas.

Maksla.
Ģetes „Fausts" Nacionālā teātrī.

Trešdien, -30. janvārī parādīsies pirmo
reizi Nacionālā teātrī Ģētes pasaulslave-
nais darbs „Fausts". Tas ir ģeniālā
rakstnieka mūža darbs, kas atstājis
iespaidu uz visu tautu garīgo dzīvi. Ari
piemums J. Raiņa tulkojumā tas no-
derējis par vienu no stūra akmeņiem
mušu literatūras attīstībā. Par „Paustu"
ir sarakstīts bez gala daudz pētījumu un
komentāru un tas vispār jāpazīst katram
kultūras cilvēkam. „Pausts" pazīstams
ari ka opera, bet tur tas grozās vairāk
tikai ap Grietiņu. īstenībā „Fausts" nav
nekāda Grietiņas, bet gan Fausta, ģēnija,
cilvēces traģēdija, kura pilnīgi baudāma
tikai viņa īsta teātra veidā. Šo lielo
dramatisko darbu Nacionālais teatrs
sniegs 20 ainās, pie kam teksts
un skatuves pārmaiņas iekārtoti tā,
lai izrādes garumu samazinātu līdz
iespējamam minimumam. Izrādē uzņemta
ari ievada aina (debesīs), kuru līdz šim
parasti uz latviešu skatuves neizrādīja,
bet kura slēpjas visa „Fausta" galvenā
doma. Izrādes režija — Fr. Rodes, de-
koratīvais iekārtojums — A. Cimer-
maņa, plastiku iestudē N. Mirceva. Mu-
ziķa izvelēti populārākās kompozīcijas,
kas _ rakstītas „Faustam". „Faustā" ir
vairāk lomas, kuras cenšas tēlot katrs
teātra mākslinieks, kura skatuves īpat-

Tefegrasnas.
(Latvijas teiegrata aģentūras ārzemju telegrunas.)

L i f i 1 d ā , 28. janvārī. (Radio.)
Ramsejs Makdonalds šodien ārlietu mi-
nistrijā pieņēma 34 ārvalstu sūtņus un
pilnvarotos pārstāvjus. Katram no tiem
atsevišķi bija vairākas minūtes ilga sa-
runa ar jauno Anglijas premjeru.

Redaktors: M. Ārous.
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Bol u Iecirkņa policijas priekšnieks
(Ludzas apriņķi) izsludina par nederīgiem
zemāk minētos nozaudētos dokumentus:
1) Latvijas iekšzemes pasi, izdotu no
Lipnas pag valdes 21. janv. 1922. g.
zem Nr. 32 uz Jāņa Pētera d. Kaluga v.
2) Latvijas iekšzemes pasi, izd tu ro
Domoroles pag. valdes 4. nov. 1922. g.
zem Nr 3<80 uz pils. Voicika Donstad.
Kristapa v. 3) Latvijas iekšzemes pasi,
izd. uo C«?su pilsētas policijas priekšn.
8. oktobrī 1920. g. zem Nr. 6130 uz
čigāns Jēkaba Paula d. Simana vārda.
4) Latvijas iekšzemes pasi, izdotu no
Bolvu pag. valdes I. dec. 1920. g. zem
Nr. 1773 3124 uz pils Marijana s Stepana
m. Pleš v. 5) kara atvaļinājuma apl ec,
izd. no Latvijas strēlnieku pulka koman-
diera 27. aprilī 1921. g. zem Nr. 987
uz pi!s Vanlija Osipa d Osirova v.
6) izsludinātu «Valdibas Vēstntsī" 198.
numurā no 10 sept. 1923. g. Latvijas
iekšzemes pasi, izdotu no Bolvu pag.
vaid s 1921. g. zem Nr. 6274 un velo-
sjpeda atļauju, izdotu no Ludzas apr.
priekšnieka 1922. g. zem Nr. 61 skaitit
ne uz Jāņa Aleksandra d. Zitana vaida,
bet uz Jāņa Aleksandra d. Leitana v.

Talsu apriņķa priekšniekapalīgs II. iec.
izsludina sekošus dokumentus par nede-
rīgum: 1) Latvijas iekšz mes pasi, izd.
no Matkules pag. v. 4. maijā 1920. g.
zem I* »20 Lībai Jēkaba m. Stūri?, dz.
Jankevic ; 2) Latv iekšzemes pasi, izd.
no Talsu apr. priekšnieka II. iec. pal.
20. marta 1920. g. zem Nš 634 Kārlim
Fricim Jāņa d. Polim; 3) L tv. iekšz.
pazi, izd. no Talsu apr. priekšn. II. iec.
pal. 17. jūlijā 1921. g. zem N> 4712
Nechamei Slema ro. Kaplan; 4) pērs.
apl., izd. no vācu okup. varas 11. jūlijā
19 9. g. zeai )* 889 Paulim Indriķa d
Erzamam; 5) Latv. iekšz. pases dubli-
kātu, izd. 3. aug. 922. g zem )* 480
Fricim Kārļa d Šiliņam; 6) L tv. iekšz.
pasi, izd. no Talsu apr. priekšnieka II.
iec. pal. ?6. martā 1920. g. zem J8> 345
Fricim Kriša d. Kark'inam.

Skrundas pagasta valde izsludina par
nederīgu, kā nozaudētu, Latv. iekšzemei
pasi J* 1924, izdotu no Skrundas pag.
valdes uz Kriša Jāņa d. Žeņķevict v.

Prodes pagasta valde Izsludina par
nederīgu, kā pazaudētu, zirgu pasi, iz-
dotu no šīs valdes 11. martā 1921. g.
zem J6 53J uz Jāzepa Dimanta vārda.



Rucavas muita
dara znamu vispārībai, ka 1923. g.
29. dec. Rucavas muitas rajonā, Papes
ciemā, tika atrasti no jūras izskaloti

ļ 2 tikli ar piezīmēm „M'
tīkli sver 7,,00 klgr., 18 latu vērtībā.

Augšminēto tīklu īpašn'eki tiek uz-
aicināti pierādīt savas likumīgās tiesības
uz minētiem tīkliem 6 mene.'u laikā no
sludinājuma iespiešan-s .Vaid. Vēstn",
kā ari nokārtot preču uzglabāšanas
maksas jautājumu un attiec gas muitas
formalitātes, pretējā gadījumā tīkli tiks

i pārdoti vairāksolīšanā saskaņa ar tiidz-
I niecības lik. § 5.0 un muitas lik.

§ 496 un 561.

Muitas nodaļas priekšnieks (paraksts.)
Darbvedis A. Hermansons.

Pie lūguma pielikti laulības. apliecība
un apliecība par atbildētāja prombūtni —
ar norakstiem.

Ja atbildētājs noliktā laikā neieradī-
sies personīgi vai caur pilnvarnieku, tiks
nolikta tiesas sēde lietas klausīšanai aiz-
muguriski.

Rīgā, 22. janvāri 1924. g. 43414/755.
Priekšsēdētaja b. J. Jakstļņš.

Sekretāra v Stūre.

*!&as apgabali. 1. civilnodaļa,
uz civ. proc. lik. 293., 295-, 298., 301.,
309., 311. p. p. pamata, uz Elizabetes
Jura m. Kozjakovas, dzim. Bosikovas,
lūgumu viņas prasības lietā pret Nika-
noru Vasilija d. Kozjakovu par laulības
šķiršanu, uzaicina pēdējo, kura dzīves
vieta prasītājai nav zināma, ierasties tiesā
4 mēnešu laikā no šī sludinājuma publi-
cēšanas dienas.

Pie lūguma pielikti laulības apliecība,
apliecība par atbildētāja prombūtni un
noraksti.

Ja atbildētājs nolikta laikā neieradī-
sies personīgi vai caur pilnvarnieku, tiks
nolikta tiesas sēde lietas klausīšanai
aizmuguriski.

Rīgā, 23. janvāri 1924. g. 43431/756.
Priekšsēdētaja b. J. JaksUņš.

Sekretāra v. Stūre.

Latgales apgabaltiesas
Daugavpils apr. Liec. miertiesn.
saskaņā ar sara 1923. g. 28. dec. lēmām*
?i civ. proc. lik. 1401. p. un civ. lik.
X. sēj. 1. d. 1239. p. pamata paziņo,
ka pēc 1921. g. 19. jūlijā un 1973 g
2i. jūlijā Daugavpilī mitušā J nkela
Arona d. un Etd?s Rochas Šloma
Sīrcaņa meitas L a n g e ir at-
stāta mantojums, kādēļ uzaicina
visas personas, kam a» šo man-
tojuma, vai sakara ai viņa, būti
kādas tiesības kā mantiniekiem,
pieteikt tas pēc piekritībaa s e i ii
mēneša laikā, skaitot ne
II sludinājuma iespiešanas .Valdība»
Vēstnesi*. >* 453

Daugavpili, 31. decembrī 1953 g.
Miertiesnesis D z e n i t s.

|

Mītos iJtiMtllSli 1. dUlBUlIi
as lik. par laulība 50. un 77. p. p. pa-
mata ar šo dara tinamu, ka tiesa
14. novembrī 1923. gadā Annas An-
dreja m. Geste dzim, Viksne, prasības
irtā pret Andreju Kaspara d. Geste, par
laulības šķiršanu, aizmuguriski
nosprieda: laulību noslēgta
1898. g. Ventspils ev. luterāņu baznīca
t ešā maija, starp Andreju Oeste «m
Annu Vīksne, atzīt par šķirtu, at-
ļaujot sievai saukties viņas agrāka uz
vārdā .Vīksne*.

Ja atbildētājs clv. proc. lik. 728., 731.
un 748. p. p. paredzētā laikā neiesniegs
tiesai atsauksmi vai pārsūdzību, tad
ipriedums stāsies likumīgā spēkā.

Daugavp., 12. janv 1924.g. LNk282p/23,
Priekšsēdētājs P r. Z i I b e r a.

Sekretāra v. K. Dcbcs nieks.

utuiu uīisilttiiis niiitritllu itiaii
dara zināma, ka saskaņā ar Latgales
apgabaltiesas lēmuma 1923. gada
31. dec uz lik. par biedrībām 9 16.
p. p. pamata reģistrēti M chalovas pag.
laukiaimn ecibas birdribas .Arājs* statūti
un ievesti bezpeļņu biedrību reģistra
pirmā daļa.

Biedrības valdes sēdekli» atrodas
MichaJovts oegastā, Ludzas apr.

Daugavpilī, 7. janvāri 1924 g.

Priekšsēdētāja v. M. Abuls.

Rīgas apriņķa Madlienas polic iec.
priekšnieks izsludina par nederīgiem, Kā
nozaudētus, sekošus dokumentus: 1) Latv.
iekšzemes pasit*c013, izdotu no Rīgas
apriņķa priekšnieka palīga par III. iec.
uz Jura Kārļa d Brivuļa vārda 2) Latv.
iekšzemes pasi }* 118247, izdotu no
Rīgas prefekiuras uz Anša Kaspara d.
Lus s vārda un ā) zirga pasi M 3645,
izdota no Neretas pagasta vaids uz
Kārļi Kārļa d. Bulit vārda.

Utgiln anUaltluii rtfilitracīī» gnaļi
dara zināmu, ka saskaņa ar Latgales
apgabaltiesas 31. dec. 1923. g. lēmumu
uz lik. par biedrībām 9.—16. p. p. pa-
mata reģ. Ludzas biškopības un dārz-
kopības biedinās .Saime' statūti
un ievesti bezpeļņu biedrību re-
ģistra pirmā daļā.

Biedrības valdes sēdeklis atrodas
Ludzā, Vakzāles ielā J& 2

Daugavpilī, 7. janvāri 1924 g

Priekšsēdētāja v. M. Abuls.
Sekretāra v. A A uz i o I.

Latgales apsobaitles. nt nodalu
dara zināmu, ka saskaņā ar Latg. apgabslt.
lēmums 1923. g 31. dec. uz lik.
par biedrībām 9.—16. p. p. pamata re-
ģistrēti Rēzeknes brīvprātīgo ugunsdzē-
sēju biedrības statūti un ievesti bezpeļņu
biedrību reģistra pirmā daļā.

Biedrības valdes sēdeklis atrodas
Rēzekne.

Daugavpilī, 7. janvāri 1924 g
Priekšsēdētāja v. M. Abuls.

Sekretāra v. A. Auiini

Latgales apgabaltiesas

mganili ijr. 1.Ik. litrtiRnul.,
saskaņā ar savu 1923. gada 28. decem
lēmumu uz civ. proc. lik. 1401. p. un
civ. lik. X. sēj. I. d. 1239 p. pam paziņo,
ka pēc 1922 g. 20 decem, D«ogavpilī
mir Alatsandra Antona d. Meiocha
atstāta mantojuma, kādēļ uzaicina visas
personas, kam uz šo _ mantojumu, vai
sakarā ai viņu būta kfldss tiesības, kā
mantir.., pieteikt tās pēc piekritībaa
seiu mēnešu laika no
šā sludinājuma iespiešanas die-
nas .Valdības Vēstnesi*. J*460

Daugavpili, 3. janvāri 1924. g.
Miertiesnesis D z e n i t s.

Latgales apgabaltiesas,
Daugavp. apr.,2. iec. miertiesn.,
saskaņā ar savu 1923. g 28. novembra
lēmumu uz civ. proc. lik. 1401. p. un
X. sēj. 1. d. civ. likuma 1239. p. pa-
mata paziņo, ka pēc 19 M. g. 16. marta
Daugvpiiī mirušās Nialilas Renātes
B I ii "it I ir atstāts mantojums,
kādēļ uzaicina visas personas,
kam uz šo mantojumu vai_ sakara
ar viņu būtu kādas tiesības ka manti-
niekiem, pieteikt tās pec piekrīt, s e š u
mēnešu laika, skaitot no šī sludinā-
juma iespiešanas .Valdības Vēstnesī*.

Daugavpili, 12. janvārī 1924. g.

Miertiesnesis D u c ma n s

Latgales opgaltiesas,
Daugavpils apr. 2. iec. miertiesn.,
saskaņā ar savu 1923. g. 15. decem
lēmumu, uz civ. proc. lik. 1401. p. un
X. sēj. 1. d civ. lik. 1239. p. pamata
paziņo, ka pēc 192 . g 14 ok obrī Viļaka,
miruša Scndera Gtcsļa dēla
B o č k o ir atstāts mantojum», kā-
dēļ uzaicina visas personas, kam uz šo
mantojamu, vai sakarā ar viņu, būta
kādas tiesības, kā m antiņ ekiem pie-
teikt tās pēc piekritībaa s e š u_ mē
nēšu laikā, skaitot no šā sludinājuma

iiespiešanas dienas .Vaid. Vestn.*.

Daugavpilī, 12. janvārī 1924. g.
Miertiesnesis D u c m a n s.

Rīgas apgabaltiesas 3. clvilnod.
Uz civ. ties. lik. 1967., 2011.-2014.

an 2079. p.p. un Balt. privāttiesību kop.
2451. p. pamata, uz Katrines Striker,
dzim. Lazdovič lūgumu uzaicina Ūsas
personas, kurām ir kaut kādas pre-
tenzijas, strīdi vai ierunas pret šai tiesā
15. janvārī 1924. g. publicēto 1917. g.
16/3 februārī C sis mirušā Jura (Georga)
Vilhelma-Augusta Heinricha d. Strī-
ķēta (Stricker) testamentu, kā ari
visas personas, kuļam ir kaut
kādas tiesības uz Jura S t r i -
k e r a (Strickera( mantojumu vai
sakarā ar Šo mantojumu, ka man-
tiniekiem, legatarijiem, fideikomisa-
rijiem, parāddevejiem u. L t., pieteikt
savas tiesības, pretenzijas un ierunas
minētai tiesai sešn mēnešu laikā,
skaitot no šī slīdi' .ajuma iespiešanas
dienas.

Ja tas minētā termiņā nebūs izdarīts,
tad minētās personas atzīs ka atteikušas
no ierunām un zaudējušas savas tiesības,
bet testamentu pasludinās par likumigā
spēkā gājušu

Rīgā, 23. janvāri 1924. g. L J* 1667.
Priekšsēdētaja vietā A. Blume n tais.

Sekretārs K Kalve

Alū snes lecir-rja polic jas piiekšaieks
ijshdina par nederību ka nrzaidētu,
iekšzemes pa» i, isdntu m Alūksnes
iecirkņa policijas pr ekšnleka zem J* 1747 >
no 16 decembra 1921. g- ui pilsoņa

Ludviga Andiēja d Dibena vaidu. I

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnod.
pamatojoties uz 1923. g 17. maita li-
kuma par vienīgo maksāšanas līdzekli
un civ. proc. lik. 2060. un 2062. pp.
ievērojot valsts zemes bankas lūgumu
un savu lēmumu no 1924. g. 15. janvāra
paziņo, ka parādniece Kristine Lauberi
parādu pēc obligācijas par 7000 rbļ.,
apstiprinātas 1897. g. 17. iebr. ar Ns 4472
uz neku tamo ipaš mu Valmieras apriņķī
Šķir.-tinu muižas ar Suceniem zemnieku
zemes „Sucenu Ne 5" mājam zemes
grāmatu reģ Nš 4472, izdotas no Jāņa
Jura d. Priedīt par labu Michai'am Kārļa
dēlam Zommtram, kura uz bij. Rīgas
apgabaltiesas lēnuma no 1906- gada
8. novembra ar Šķirstiņu muižu un
Suceniem pārgājusi uz Eiichu Michaila
dēlu f. Zommeru iideikomisa ipašuma —
ir samaksājusi 1923. g. 1. augustā, bet
šī augšā minēt' obligācija nevar tikt
izsniegta atpakaļ parādniecei deļ dzēšanas
zemes grāmatās, tamdēļ ka ir gājusi
zuduma.

Tāpēc apgabaltiesas 3. civilnodaja uz-
aicina visas personas, kuram būtu tie-
sības uz augšā aprādīto obligāciju,
pieteikties tiesā viena mēneša laika,
skaitot no dienas, kad šis sludinājums
iespiests .Valdības Vēstnesi* un aizrāda,
ka ja šīs personas noteiktā laikā nepie-
teiksies, obligāciju atzīs par iznīcinātu
un lūdzējai dos tiesību prasīt parāda
dzēšanu zemes grāmatā.

Rīgā, 1924. g 19 janvāri. J* 1693
Priekšsēdētāja v. A. Veidne rs.

Sekretārs A. Kalve.

ļ Rīgas apgabali, 1. civilnodaja,
1 uz civ. proc. lik. 293., 295., 298.. 301.,
ļ 309., 311. P- P- pamata, uz Emmas
; Pētera m. Lilien'al, dzim. Meikul, lūgumu
ļ viņas prasības lietā pret Aleksandri Kri-

] stapa d. Liliental par laulības šķiršanu,
, uzaicina pēdējo, kura dzīves vieta

; prasītājai nav zināma, ierasties tiesa

J 4 mēnešu laikā no šī sludinājuma
i publicēšanas dienas.

Pie lūguma pielikti: laulības, aplie-

cība un bērna dzinšsn's apliecība ar
norakstiem

Ja atbildētājs noliktā laikā neieradīsies

Sersonīgi vai caur pilnvarnieku, tiks no-
kta tiesas sēde lietas klausīšanai aiz-

muguriski.
Rīgā, 22. janvārī 1924. g.

Priekšsēdētāja b. lakstiņš.
43419/748. Sekretāra v. Stūre.

Rīgas apgabali, 1. civilnodaja,
uz civ. proc. lik. 293., 295., 298., 301.,
309 311. P- P- pamata, uz Radinās
Ludviga m. Mērc, dzim. Rimatckij,

lūgumu viņas prasības lietā pret
Georgu-Rudolfu Ludviga d. Mērc
par laulības šķiršanu, uzaicina pedejo,
kura dzīves prasītajai nav zināma,

ierasties tiesā 4 mēnešu laikā no šī

sludinājuma publicēšanas dienas.
Pie lūguma pielikti: laulīb;s aplie-

cība un noraksti,
Ja atbildētājs noliktā h ikā neieradīsies

personīgi vai caur pilnvarnieku, tiks no-
likta tiesas sēde lietas klausīšanai aiz-
muguriski.

Rīgā, 22. janvārī 1924 g.

Priekšsēdētāja b. J. J a k s t i ņ š.
43418/752 Sekretāra v. Stūre.

Rīgas apgabali 1. civilnodaļa,
uz civ. proc. lik. 293., 295., 298., 301.,

309., 311. p.p. pamata, uz Valerijas Paula
ta. Klīvis, dzim, Kolion, lūgumu viņas
prasības lieta pret Josifu Lūkasa d.
Klīvis par laulības šķiršanu, uzaicina pē-
dējo, kura dzīves vieta prasītajai nav
zināma, ierasties tiesā 4 mēnešu laikā no
šī sludinājuma publicēšanas dienas.

Rigas apgabaltiesas 3. civilnod.
pamatojoties uz 17. marta 1923. g.

likuma par vienīgo maksāšanas līdzekli
un civ. proc. lik. 2060. un 2062. p. p.,

ievērojot Henriettes Vanagas, dzim.
Švarc, pilnvaru, zv. ad. Georga Rieztn-
kampfa lūgumu un savu lēmumu no
15. janvāra 1 -24 g. paziņo, ka lū izejas
Henriettes Vanagas pilnvaru, zv. adv
Georgs Riezenk, mpis pēc sekošām obli-
gācijām: 1) par 15000 rbļ, apstiprinātas
28. novembrī 1890. g. ar J« 706 uz
nekustamo īpašumu Rīgā, I. hipotēku
iecirknī zem zemes grāmatu reģ N? 1032,
izdotas no Aleksandra Kārļa d § varc
par labu Nikolajam Seeleram, kurn pār-
gājusi uz O.to Feod ra d. Klocu kā
blankcce.-iomru; 2) par 4000 rbļ., ap-
stiprināta 18. aujustā 1916. g. ar N? 165
uz to pašu nekustamo īpašumu izdotas
no Henriett*s Alek'andn m Vanagas,
dzim. Švarc un Henriettes Frarča meitas
Švarc, dzim Šefler, par labu Ivanam
Andreja d. Vitezkim, kūpi viņš ir cedējs

tkal blanko, — ir iemaksājis tiesas
depozitā Ls 82,04 dēļ šo augšā minēto
obligāciju kapitāla un 0 /o°;o dzēšanas
zemesgrāmatās.

Tāpēc apgabaltiesas 3. civilnodaļa
uzaicina visas personas, kurām būtu
tiesības uz augšā aprādītām obligācijām,
pieteikties tiesā viena mēneša laikā,
skaitot no dienas, kad šis sludinājums
iespiests .Valdības Vēstnesī* un aizrāda,
ka ja šīs personas noteikta laikā nepie-
teiksies, obligācijas atzīs par samak-
sātām un lūdzējam dos tiesību prasīt
hipotēkas dzēšanu zemes grāmatā.

Rīgā, 22. janvārī 1924. g. J* 1444.

Priekšsēd, v. A. Veidners
Sekretārs A. Kalve.

Bīriņu virsmežniecība
lordos mutiskos torsos

20. februārī 1924. g. pulksten )2 dienā, Bīriņu pagasta namā,

augošu mežu
sekošās vienības:

ā =
r2 « . _ Droš. nauda

J* Kādā Iecirkņa mežniecība . no*adā, apsaltā un g
p«'<»°*"»< ™> *TZ ^7^>S lemto kcku »o Bg« BS —

= 2 kvartāli _2 .S« ISSla-s
£? o s S*s«=as

_i£ * J*N» «kalts ž ņ £~ ņ?"»
——^———^————_ ____

I. iecirkņa mežniecība:
1 Vldriža nov., 2. epg., kv. J* 48 jiukta 137—308 172 135 18 5,10
2 . . 2. . . J* 48 309—497 189 165 19 5,68
3 . . 2 . . >6 7 1—181 181 118 18 6 —
4 . . 2. .1* 7 182—397 216 111 22 5,60
5 . . 2. . . J* 7 398—552 155 71 16 3,48
6 Jaunaijažu nov., 1. apg., nogsbals ,A*. atd ī* 3-a . 1—417 417 299 42 13,13

1-7 . . 1. . . . Nt 3-b 1—310 J40 264 34 11,47

S

8 Bīriņu nov., 1. apg., Bīriņu mu'žas meža predes 1—2 2 81 1 1,
9 . 1. . Oaškas mežā . 1—173 173 229 18 9,50

10 . 1. . PcCu kalnā jaukta 1—272 272 498 27 21, 17
11 . . 2. . kv. J« 90 . 1—114 114 101 12 5,31

II. iecirkņa mežniecība:
12 Lēdurgas nov., 1. apg., Sudurgas birzē — 1 . 1—400 400 611 40 28,47
13 . . 1. . . . — 1 . 411—829 429 671 43 29 73
14 . . 1. . . . — 2 401—799 399 451 40 18 40
15 . . 1. . . . — 3 . 1—333 333 519 33 22,76
16 . . 1. . . . — 4 1—100 200 782 20 30,81
17 . . 1. . . . — 4 bērza 2J1—400 200 618 20 24,38
18 Sejas novada lielceļa malā priedes 47 447 5 9 *5
19 . . i! apg, jaunsairnn. gab. jaukta 1—258 258 1762 26 35 58

2J Vecaijaža nov., 1. apg.. . , 1—200 200 328 20 14,15
2i . . 1 201—400 200 310 20 13 17
22 Turaidas nov., 1, apg., jaunsaima. gab . 1—361 361 4 4 36 14,53
23 . . 2. . kv. J* 31 1—259 259 451 30 15,47
24 . . 2. . . J* 31 . 260—516 286 499 29 i 16,86

Pēctorgi nenotiks. Pirms torgu sākšanās dalībniekiem jāiemaksā torgu komisijai lG°/o drošības naudas no p'e-
dāvājsmās sutnas. Virsmežniecība patur sev tiesības izsludinātās uz torgiem un nolemtās pārdošanai torgu vienības
neņemt no torgiem pec saviem ieskāt em

Tuvākas z ņas virsmežniecības kanclejā.
Bī'iios, 23 janvri 1924 g. Bīriņu «Irtmsžnleciba,

Latvijas skolotāju kopējas slimo kases

pilnvarnieku vēlēšanas notiks: UTSSR!&£™ti&
rajonos 2 marti ao pīkst 10—4 dlsnā.

Kases dalībnieku skaits 3745 un vēlamie 100 pilnvarnieki pēc vē ēšanu
rajoniem sad»lās šādi:

s
a j«

. . Vēlēšanu Ž5 c*AP"?? .. J55 £« Urnu atrašanas vieta

- o £ ?

Aizputes apr. Aizpute 61 2 Aizputes pils. pamatskolā
Embote 36 1

Cēsu apr. L p. insp. sk. 225 6 Cēsu pils. neogimnazijas le'pās
Cēsis

II. p. insp. sk. 187 5 Biržu vidusskolas telpās
Biržos

Daugavpils apr. Daugavpili 292 8 Daugavpils apr. valdes telpās
l.ukstes apr. Grīva 69 2 Grīvas pils. pamatskolā

Subate 49 1 Subates pils. pamatskolā
Jaunjelgavas apr. Jaunjelgava 43 1 Jaunjelg. I. latv. pamatskolā

Jēkabmiestā 75 2 Jēkabmiesta valsts vidusskolā
Kuldīgas apr. Kuldīgā 32 1 Kuldīgas pils pam. skolā Vents-

pils ielā
Saldu 79 2 Saldus pils. pamatskolā

Liepājas pils. Liepāja 320 9 Liepājas pils. IV. latviešu pamat-
skolā

Liepājas apr._ Liepājā 104 3 Llrpājas anr. vaUes teljās
Ludzas an Rezekn. Rēzeknē 300 8 Rēzeknes II pils. pamatskola

apriņķos
Rīgas pils. 762 20 Vēlēšana rtjoni tiek izziņoti at-

sevišķām darba vietām.
Rīgas apr. Rīgā 311 8 Rīgas apr. valdes telpās
Talsu apr. Talsos 73 2 Taisa pils pama'slolā

Kandavā 29 I Kandavas apv. pamatskolā
Tukuma apr. Tukuma 116 3 Tukuma pils. pamatskolā Lielā

Ielā
Vecaucē 45 1 Vecauces miesta pamatskolā

Valkas apr. Valkā 44 1 Valkas pils II. pamatskolā
Smiltene 45 1 Smiltenes I. pils. pamatskolā
Alūksnē 107 3 Alūksnes II pils. pamatskolā

Valmieras spr. Valmierā 169 5 Valmieras I pils. pamatskolā
Limbažos 56 1 Limbsžu II. pils. pamatskolā
Rūjienā 68 2 Rūjienes II. pils. pamatskolā

Ventspils un Pil- Ventspilī 48 1 Ventspils II. pils pamatskolā
tenes pilsētas

5533 iuu
Uz katriem 37 dalībniekiem nāk 1 pilnvarnieks un 1 vietnieks. Katra vēlē-

šanu rajona 12 dalībnieki ar personīgiem parakstiem var uzstādīt savu pilnvar-
nieku sarakstu, kurš iesn edzams kases valdei, Rīgs, Lāčplēša iel* 22, līdz š g.
10. iebruarim. Kandidātiem j*dod apliecības, ka viņi savas kandidatūras uztur.

Kandidāti nedrīkst būt kanddatu saraksta uzstādītājos. Kandidātu sarakstā n-var
uzrādīt vairāk personas, cik vēlami pilnvarnieki un viņu vietnieki attiecīgā velē-
šanu rajonā. Pilnvarnieku vēlēšanas izdarāmas pec grozāmiem kandidātu sarak-
stiem. Ja kādā vēlēšanu iecirknī iesniegts tikai viens derīgs kandidātu saraksts.
tad visi sarakstā atrimēt.e kandidāti skaitās par izvēlētiem bez balsošanas.

Valde



Tiesa shtfhiājami.
Kafa tiesa,

pamatodamās uz savu rīcības sēdes lē-
mumu, pārtrauc 10. Aizputes kājn.
pulka kar. Eduarda 3urko»ska mekle-
šsau (.Vaid. Vēstn.* 1921. g. 16. nom.).

24. janvāri 1924. g.
Kara tiesas priekšsēd.

pulkv.-le'tn. Fr. Birkenlteins.
Sekretārs, kara ier. A. R u m p e.

Kara tiesa,
pamatodamās uz savu rīcības sēdes lē-
mumu, pārtrauc bij. partizāņu pulka
saimniecības psrz. k. 1. ier. Aleksandra
Pētera d. Zariņa meklēšanu. (Vaid.
Vēsta.' 1923. g. 14. num.).

24. janvāri 1924. g.
Kam tiesas priekšs.,

pulkv.-leitn. Fr. Birkenšteins
Sekretārs, k ier. A R u m p e.

Pasta un telegrāfa virsvaldi
14. februāri 1924. g, pulksten 12 diena, notiks

=jaukti torgi =d
ūz 15463 telefona stabu plessdttanu.

Torgu, kā ari tech .riskie noteikumi saņemami pasta untelegrāfa.ikdienas no pulksten 13—15 nn sekošos paata-teležrai* ksntoros: Liepājas »
gavas, Ventspils, Tukuma, Bauskas, Kuldīgas, Valkas, Cēsu, Valmieras , RjLw
Limbažu, Vecgolbenes. Rēzeknes Daugavpils, KrastpUa. "£

11. jsnvarī i. g, Zemgales stacijā no-
zaudētas Daugavpils muitas valdes va-
gonu plombu stangas ar iegravējama
.Zemgales muita Ns 2*, kutas ar no-
raudēsaaas dienu skaitāmas par ne-
derīgam.

Daugavpils muitas valdes
priekšnieks V. Lielmežs.

Darbvedis Mednis.

Liezeres-Lut ejas-Mēdzūlas
krāj-aizdevu sabiedrība

svētdien, 17 ftbruarl 1924 g., pulkrien
2 diena, sasuc Liezeres labdarības
biedrības telpās,

pilnu biedru sapulci.
Dienas kārtība:

1. Sapulces vaditāja velēšinas.
?. Sebied ībai likvidēšanas iautāiums

s-.karā ar statūtu nepārreģis Stefanu
termiņa.
Ja minēti dienā nesanāktu vajadzīgais

biedru skaits, tad sapulce notiks svētdien
24. februāri 1924 s-, pīkst. 2 deni,
turpat, ar tādu pašu dienas kārtība un
būs pilnties ga p;e katra sanākušo be-n
s'ait* Valde

Latvijas universitātes ieģitira
kartiņa /* 5181, ai Irenes Alk
vārdu _ pazaudēta an ar šo ttal
sludināta oar n « d ? r I g?|

Latvlias universitātes leitim»
iartiņa Nk 4982, uz Almas Ā tre!
pazaudēta an ar šo tiek («sludināti
ledi riji

Rīgas ka[8 apriņķa priekšmeioļ
sludina par nederīgu, nozaudēto i
k'ausības apliecību zem J*|
25. aprilī 1921. g., izdotu no VI
kara apr. priekšn. uz Alioasa tiant
K 1e b o vfirda.

Ilūkstes apr. priekšn. pal. I. iec.
izsludina uz 8. februāri I. g., pulksten
10rītā . Grīvā, pielec, kanclejis telpām,

ūtrupi,
kurn pārdos vairāksolīšana sei. mantas:
1) vienus sedlus, 2) frenci, 3) vesti nn
4) cepuri.

Grīvā, 23. janvāri 1924. g. J* 9969.
Priekšn. pal. (paraksts).

Kuldīgas apriņķa valsts
zemju Inspektors

dara zināma vispārībai, ka 1924 g.
7. februāri, pulksten 10 dienā, Turlavas
pagasti, Turlavas muiža,

pārdos otrreizēja atklātā

unlrfiksollšanā
priežu un egļu dēļus, plankas

un būvklučus.
Materiālus var apskatīt Turlavas

muižā.
Tuvākas z'ņas dabonamas inspekcijas

kanci-ja, Kuldīgā, Kalpaka ielā J6 1,
darba dienās un stundas.

Kuldīgā, 23 janv. 1924. g. Jft 458/23
I spek'ors (paraksts).
Darbvedis (caraksts).

n.uMiissJiiKjjMitiicumtiTj
Kārlis Krebs paziņa, ka 4. ftb-
ruarf 1924. g.. pulksten 12 diena, Rīgā,
Ģertrūdes ielā J* 54, dz. 4, p ā r d o a
Itclka Kleina kustamo mantu, sastāvošu
no mēbelēm, un novērtēta par 50,000 r.

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

Tiesa pristava Krebs.

Ūtrupe.
Paziņoju, ka 8 februāri 1924. g.,

pīkst. 11 denā, pie Lubanet pag. nama,
pārdos

==atklāti faīraksolīfaaā=
vienu zlr^u, 9 g. vecu, novērtētu par
Ls 300— kurš aprakstīts pils Ernestam
D ž e d e dēļ nesamaksātā parada par
viņa ārstēšanu Latvjas sarkanā krusta
slimnīcā Ls 100.— piedaīšanas spaidu
kārtā. Zirgs bus apskatāms ūtrupes
dienā uz vietas.

Madonā, 25. janv. 1924. g. N> 1392.
Madonas iec. pol. pr. Kazmars.

Jaunjelgavas apriņķa
valsis z«m|u Inspekcijas
kanciejā, Jēkabmiestā Smilšu ielā Nb 11, j
15. februāri 1924. g., pulksten 10 rītā,

ļ iz n o m a s

zvp lielas
sekošos ūdeņos:

1) Daugavā, Ābeļu muižas robežās;
2) . Vigantea muižas robežās;
3) . Altomu- Brunavas muižas

robežās;
4) Daugavā, Alstikes muižas robežai;
5) Elkšņu pag., Azdumbles ezerā;
6) Lindes pag., Pankas ezera un
7) Biržu pag., Biržu muižas ūdens

dzirnavu diki.
Piesolījām! iesniedzami līdz augšā

minētai dienai ne vēlāk, ka līdz pulksten
11 pr. p, slēgtās aploksnes, apliekot tos
ar 80 sant. zīmognodckli un pievemjot
drošības naudas pusi no piesolītās

ļ sumas.
( Valsti z'mju inspektors (paraksts).
I Darbvedis J. Eglons.

īleio iBlsililiiaitaiiila
daZfidn maksājama pladalnēļs paziņo,
ka 5. februārī s. g„ pulksi 3 dienā,
Rigā, Brīvības ielā I* 121, dz. 14,

pārdos valrBksoliiana
Zamuela Bernstei/ia kustamo manta,
novērtētu par Ls 226.— an sastāvošu
no dažādām mēbelēm, dēļ viņa 1922 g.
ienākuma un 1923. g. proc. peļņas
nodokļa tegSanas.

Rīgā 28 janvāri 1924. g.
Piedalnējs Derings.

liels aoiolli leiartaieita
dažāda maksājama piediinēja paaiņo,
m 6. februāri 1924. g., palkst. 3 dienā,
Rīgā, Dzirnavu ielā J* 153/155,

liiiiB niiīiSDliīajii
Zamuela Bernstelna kustamo manta,
novērtētu par Ls 270.— an sastāvošu
no veikala iekārtas, dēļ viņa 1922. g.!
un 1923. g. proc. peļņas nodokļa segt.

Rigā, 28. janvārī 1924. g.
Piedzinēja Derlngs. !

Hieno pag. tie», Valmieras apr.
pamaiodumās uz savu lēmumu no
10. janvsra 1924. g. un pag. tiesu ust.
11. d. 220.—226. p. p._ ar šo uzaicina
sešu mēnešu laika, skaitot no šī
sludinājuma iespiešanas trešo reizi
.Valdības Vēstnesi,* visas personas un
iestādes pieteikt savas tiesības šai tiesai
uz ši pagasta pilsoņa .Kaut Kikka*
mājas īpašnieka Kārļa Jēkaba dēla
Priede atstato kustamo un nekustamo
mantu.

Vēlāk nekādi Ieb ldumi netiks ievēroti.
Priekšsēdeiajs M. Zmģis.

2 Darbvedis Ed. Rusmanis.

[ Citu iestāžu sludinājumi. ]
Apriņķa te|. inženieri Rēzeknē

lidos
6. februāri 1924. gada, savā kanciejā,
Dārza ielā J* 37,

izākiraijii
mutiskaii rakstiskai sacensība.

bez pēctorglem:
1) 48,50 mtr. gara koka tilta būvi pār

Rēzeknes upi, pie Mlzanu sādžas;
drašibas nauda Ls 930.

2) 688 kub. mtru grants piegādāšana
uz Kuprovas-Llpaas ceļa; drošības
bauda Ls 990.

Rakstiskie piedāvājumi un lūgumi dēļ
pielaišanas mutiska sacensībā, apmaksai!
ar attic īgo zīmognodokli, jāiesniedz
kanciejā līdz pulksten 10, sacensības
dirna 1

Ūtrupe.
21. un 22. februāri 1924. g., pulksten

10 no rīta, tiks noturēta ūtrupe,

liepājas litas ialālH.
Niķeļa ielā >» 2, kurā

aitā iijoliii
tiks pSrdotas dažādas konfiscētas

un no muitas

neizpirktas preces,
kā: audumi, tabakas, kosmētikas, ko!o-
nial-nn sīkas preces, alkoholiski dzērieni
papira tn skārda izstrādājami, elektri.ki
piederami, darba rīki un cit.
_ Pārdodamās preces būs apskatāmas
ūtrupes dienā muitas valdes telpās.

Llepala» mul»»« *alde.

Boli miestā. Boliu pap..
no 1. Janvāra 1924. 9.
katru nedēļu trešdienās tiek noturēts

nedēļai tirgus.
Priekfsēdft ji Strazdiņš,

Darbvedis (paraksts).

( Dažādi sludinājumi. j

Kalsnavas pagastam (Cēso api.)
vajadzīgs

pirmskolas

skolotus.
Pieņemšana pie pag«sta padomes

vietējā pagasta nama, 2. fabruarl š. g,
pulksten 1 diena.

Kalsnavā, 25. janvāri 1924. g. Ns 162

Pagasta priekšn. (paraksts).
Darbvedi J Limits.

Akciju sabiedrības JziUde"

kārt. pilna sapulce
notiks ceturtdien, 14. februārī S. g.,
pulksten »/i 6 vakara, izstādes bkojā,
lielā Pils ielā M 21, dz. 2.

Dienat kārtība:
1) 1923. g- pārskata nn bilances caur-

skatīšana un apstiprināšana.
2) Budžeta un darbības plāna caurskatī-

šana un apstiprinās, tekošam gadam.
3) Vēlēšanas.
4) Dažādi jautājumi ui priekšlikumi.

Piezīme: Balsstiesību sapulcē bauda
tie akc onari, kuri vismaz 7 dienas pi nn
pilnas sapulces savas akcijai uzrādīja'!
valdei atzīmēšanai sabiedrīoas grāmatās.

Valde.

Kļūdas izlabojams.
Rēzeknes apriņķa priekšnieka paliga

I. iec. sludinājumā, ievietota .Valdības
Vēstneša* š. g. 1. numura, kārtas N° 4
nepareizi uzrādīts Jāņa Danda iekšzemes
pases numurs (J* 1256): patiesībā pase

i izdota no Rēzeknes ar>r. pr. pal I. iec
1 1920. g. zem H° 1856, kas ar šo tiek
izlabots. j*8970

Iespiests Valsts tipogrāfijā.

litiai di ietti iai
ioīpitie bijis.
1924 gada 1 burtnīca

iznākusi an dabūjama Valsts tipogi
pili, 1, istabā, kur ari vienīgi jsgs

ar pieprasījumiem.
Bartnica maksā:

bes oleaūtisanas Ls 0 21
ar piesūtīšana . . 024

Saturs:
1) Noteikumi par nokalpoto gadu]I

ķinašanu vidus un arodu *
skalotajiem algu normu noteiļ I

2) Pārgrozījums skolu sarakstā,
apmeklēšana dod tiesību
iesaukšanu aktiva kara dienēs]

3) Papildinājums likumā parļ
Krievijas agrarbanku aizdeva
Latvijā.

4) Pārgrozījumi noteikumos paļļ
nomiem valsts uzņēmumiem.!

5) Papildinājums pārgrozījumos»
spēka amatu sadalījumā katefflļ

6) Noteikumi par kartupeļu iew
un izvešanas kontroli

7) Noteikumi par mākslīgo J
tirdzniecību.

8) Noteikumi par olu eksporta km
9) Pārgrozījumi noteikumos parfl

lejamas gaļas un tās pārstrfjS
kontroli.

10) Papildinājums noteikumos psfj
laiku dzelzceļu darbiniekiem»

11) Pārgrozījumi un papildināja
teikumos par nekustamujflB
atsavināšanu un apgrūtināšafBj

12) Noteikumi par dažu apriņķu'*|J
pārgrozīšanu

13) Noteikumi par kinematogrāfi 6"
.14) NoteiKumi par sīkas nietalni

fl. kalumu.
15) Noteikumi par valsts zeniesjf

aizdevumiem lauku sabietļralB
buvem, fc,

N«(l$>naial3 fieatļ
Otrdlee, 29. Janvārī, pulksteni
Taatas Izrādē: .Saimes £&

Trasdlea, 30. janvāri , pi**'- i
P^mo reizi: .(Fausts'

^1
Ģjtes tr-ģdija 1. dsļa 10 «?

Kara ministrijas Gaivenā štoļ

Instrukcija j
par darbību un darbus

Karaklausības lietās!
Maksa: bez piesūtīšanas Ls fB

ar piesūtīšanu „ 0W
Dabūjama

Valsts tipogrāfijā,p
1. Istabā, kur arī vienīgi jagriežā

pieprasījumiem.

Liepājas 3. iec. miertiesnesis
atsauc Toma Sīmaņa d. Nazujeva
meklēšanu, iz ludinātu .Vaid. Vesto."
J* 277, 8. dec. 1922. g, min. personas
atrašanas dēļ.

Miertiesnesis Schiemans.

ligai apgabaltiesas 2. Iil tinas pristavs
Kārlis Krebs, kura kanciejā at-
rodas Rīgā, Andreja Pumpura iela Ns 1,
paziņo:

1) ka pēc Rīgas apgabaltiesas III civ.
nod. pavēles raksta, 19. decembrī 1923.g.
zem l* 319748, dēļ mantas dalīšanas
3. maija 1924 g„ pulksten 10 rītā,
Rīgas apgabaltiesas civilnodaļas sēžu
zālē uz publiskiem torgiem pārdos
Andreja Frldenberga nn Konrāda
Krauzes nekustamo īpašumu, kurš
atrodas Rigā, Marijas ielā J* 137,
IIL hip. iec. ar zemesgrāmatu reģistra
J* 1264 (grupa 35, grunts _M 73), un
sastāv no trim 5 stāvu mūra ēkām, ar
vienu 5 stāvu mūra piebūvi, zemes
platība 600 kvadratasis;

2) ka^. īpašums priekš publiskiem tor-
giem apvēttēts par 3,100.000 rbļ;

3) ka bez augšminētās prasības īpa-
šums apgrūtināts ar hip. parādiem par
2,008 .800 rbļ;

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

5) ka zemesgrāmatas uz šo īpašumu
tiek vestasRīgas-Valmieras zemesgrāmatu
nodaļa.

Personām, kūjām it kādas tiesības uz
pārdodamo īpašumu, kas pārdošanu ne-
pielaiž, tādas tiesības jāuzrāda līdz pār-
došanas dienai.

Visi papīri un dokumenti, attiecoši uz
pārdodamo īpašumu, ir ieskatāmi Rīgas
apgabaltiesas III. civilnodaļas kanciejā.

Rigā, 28. janvārī 1924. g.

Tiesas pristavs Krebs.

Rīgas apgabaltiesas Rīgas ap-
riņķa tiesu pristavs

Andrejs Ozoliņš paziņo, ka saskaņā
ar tiesas spriedumu, 6 fabruarl
1924. gadā, pulksten 12 dienā, Ķeču
pag Dun sos, otrreizēja ūtrupi pārdos
Augusta Zastera kustamo mantu, sa-
stāvošu no viena zirga, govs un div-
s obru medību ilintes, un novērtētu par
19,000 rbļ.

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

Solīšanu vatēs sākt ari zemāki par
notaksēto vērtību.

Tiesu pristavs A. Ozoliņš.

tfīgas apgabaltiesas Rīgas ap-
riņķa tiesu pristavs

A. Oz o l i ņš paziņo, ka saskaņā ar
tiesas sprieduma, 4 februāri 1924. g.,
pīkst. 11 dienā, Rīga, .Lauvas* iebrauc,
vietā, Dzima u iela N° 101, pārdos
Jāņa Līča kustamo mantu, sastāvošu no
palagiem, dvieļiem, galdautiem, loga
aizkariem un traukiem un novērtēta par
13,680 rbļ

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

Tiesa pristavs A. Ozoliņi.

0i»|» paouta tina,Valmierai apr.,
pamatojoties >z savu lēmuma no 16 jan-
vāra 1924. g. nn pag. tiesu civilproc.
lik. 2 d 276. un 277. p. p. paziņo, ka
Dikļu pagasta Jostiņu mājas īpašnieks
Jānis Skrastlņš, kuram miesīgu
bērnu nav, pieņēmis (adop ejis) par
savu dēlu un mantinieku Teņa Orin-
berga un viņa sievas Trīnes 10 jan-
vāri 1888. g. dzimušo dēlu Albertu
Orinbergu, atstājot viņu līdzšinējā
Onv.berga uzvārdā.

Personas, kurām pret šo adopciju
buru kādi iebildumi, top uzaicināti pie-
teikt tis iai pagasta tiesai trīs
mēnešu laikā, skaitot no šā sludi-
nājuma iespiešanas dienēs .Valdības
Vēstnesī* trešo reiz.

Pēc minētā teimiņa nekidi iebildumi
netiks pieņemti an adopcija skaitīsies
par likumīgā spēkā gāīušu.

Priekšsēdētājs (paraksts).
1 Darbvedis L a z d i ņ š

Rīgas pilsētas valdes tirdzniecības nodaļai
Izdod vairfiksolitiiiem ]

192i. g. Iii! Bridi iespiešanu un iloHijni lātir
Piedāvājumi iesniedzami slēgtās aploksnēs tirdzniecības notaļas sekretii

V. Grunduļam, 1. Ķēniņu ielā J* 5, istaba 90, līdz 2. februārim 1924.
pulksten 12 diena. Tuvāki psakaid ojumi turpat.

Zemes laukums Ventspilī an (lentas labi Krusto
no Kustēs laukuma augšpus plosta tiltam,43687 (kvdr.) meJ

plašumā līdz 1. aprīlim š g.

= iznomājams. =f
Ar pieprasījumiem jāgriežas pie kara ministrijas ēku un būvju pjj V

II. nodaļas, Rīgā. Citadeles ielī t* 24

Dzelzsceļu virsvalde,
m-i» il«il ianbtM tarāns 18- februāri 1924. g, ar pēctnrgiem *1 februāri
PElOOfl J3DKT0I īfllflūl papīru, pap'ra atgriezumus ua atkritumus, kop,
apmēram 3241 kg Piedāvājumi jāiesniedz līdz pulksten 12, iepriekš ieruk,
dz«lzsce|a kasē drošības naudu Ls 20.

Tuvāki iepazīties ar torgu noteikumiem dzelzsceļu virsvaldē, Istabā »i
no oulksten 12 līdz 14. 5

Risas mežrūpniecības akciju sibiedriHas
,,Rapid" maltie

paziņo par savas darbības atklāšanu un
līdz it to uzaicini akcionārus uz

firkārt. sapulci
20. iebrua ī š. g, pīkst. 6 vak., Tirgoņu
ielā J*ft 4, dz. 1, valdes telpas.

Dianas kārtība:
1) Budžeta uz 1924. g. caurskatīšana, un

aptiprināšana.
2) Jauna k ndidatu vēiēšana izstājušos

vietā.
3) Sabiedrības nosaukuma grozīšana.
4) Dažādi tekoši jautājumi. Valde.

Tiek paziņots, ka uz Finansu ministra
29. decembrī 1923. gadā apstiprināto
noteikumu pamata, Anglijas sabiedrības

Jnoditil Tiztiln Cfinviif Limitē»"
nodaļa

Iesāka savu darbību
1. janva ī 1924. gadā, Rīga, Brīvības
ielā M 8, un par viņas atbildīgo aģentu
iecels Ivans Paramona d. Anisi-
m o v s, kurš dzīvo ati Rīgā, Btīvības
ielā Mi 8

Bauskas apriņķa priekšnieka
pa īgs 2. iecirknī

izsludina p«r nozaudētām Misas lauk-
saimniecības biedrības ziedojumu vāk-
šanas listes zem NM 30, 77 un 86,
reģistrētas pie Bauskas apriņķa priekš-
nieka 9. maijā 1923. g. zem /* 1577/11
B»n»k*8 apr. pr. pal. II. iec. (pankitsl
Punduru krājaizdevu sab. ,.Arājs '
daraar šo zināmu vispārībai, ka viņa
pārņēmusi no Punduru kredit-sabiedr.
visus ils biedrības pienākumus un
tiesības, ka ari visu vņus aktīvu un
pasīvu uz 31. decembri 1923. g.

Valde atrodas Baltinovas miestā, Lu-
dzas apr. Valde.

Bigas policijai 13. iBcpriiaMs
izsludina par nederīgu nozaudēto kara
klausības «p'iecībn zem J* 2448 izdota
7. jūnija 1923. g. no galv. artiler. nolkt.
priekšnieka uz Kristapa Jāņa dēla
Franča vārdu, ja ig.

Rīgas kara apriņķa priekšnieks iz-
sludina pat nederīgu, nozaudēto kara
klausības apliecību zem Ns 13063,
20. okt . 1920. g. izdota no Aizputes-
Kuldīgas kara apr. priekšn. nz Andrejs
Trīnes d. Damberga vārdu.
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