
instrukcija par karavīru atvaļināšanu no

aktivā kāja dienesta, līdz turpmā-
kam rīkojumam atvaļināto karavīru,
rezervistu un zemessargu reģistrāciju,
kontroli un iesaukšanu apmācībā.
(Eļeigas.)

Noteikumi par robežapsardzības iekārtu.

Valdības rīkojumi un pavēles

Instrukcija

par karavīru atvaļināšanu no aktivā kara
dienesta, līdz turpmākam rīkojumam
atvaļināto karavīru, rezervistu un zemes-
sargu reģistrāciju, kontroli un iesaukšanu

apmācībā.
(2. turpinājums un beigas.)

97. Iestājoties amatā vai izstājoties no
amata, kurš atsvabina no iesaukšanas
mobilizācijas gadījumā, līdz turpmākam
rīkojumam atvaļinātie karavīri, rezervisti
vai zemessargi 2 nedēļu laikā paziņo pār
to caur savu priekšniecību, tam kara
apriņķa priekšniekam, kura sarakstos viņi
skaitās, kā tas noteikts karaklausības li-
kuma 99. pantā.

98. Līdz turpmākam rīkojumam atva-
ļinātiem karavīriem, rezervistiem un zemes-
sargiem kārtīgi jāglabā karaklausības
apliecības un jāuzrāda, kā dzīves vietu
mainot, tā ari pie iesaukšanas apmācībā,
aktivā kara dienestā un kontroles sa-
sauksmes. Par apliecības nozaudēšanu
jāpaziņo vietējai reģistrācijas iestādei
7 dienu laikā.

99. Virsniekiem, sanitarvirsniekiem.
kara un kara laika ierēdņiem neatkarīgi
no ziņojuma iesniegšanas par ikreizējās
dzīves vietas pārmaiņu, ikgadus 1. jan-
vārī jāiesniedz vietējam kara apriņķa
priekšniekam klātpielikta parauga (25. pie-
likums» ziņojumi par savu dzīves vietu
un nodarbošanos.

100. Līdz turpmākam rīkojumam at-
vaļinātie karavīri, rezervisti un zemes-
sargi padoti, kā vispārējiem likumiem,
t5 ari šinī instrukcijā paredzētiem nosa-
cījumiem.

10L Līdz turpmākam rīkojumam at-
vaļinātos karavīrus, rezervistus un zemes-
sargus var atzīt par nederīgiem .kara
dienestam un izslēgt no grāmatām sli-
mības vai fizisku trūkumu dēļ tikai pēc
Pārbaudīšanas apriņķa karaklausības ko-
misijā. Tādā gadījumā viņiem jā-
iesniedz zi ņojums kara apriņķa priekš-
Diekam, pieliekot klāt ārsta apliecību.102

. Līdz turpmākam rīkojumam at-
vaļināto

^
karavīru, rezervistu vai zemes-

sargu nāves gadījumos, viņa piederīgievai mājas saimnieks 7 dienu laikā par
,pazino vietējai reģistrācijas iestādei,

nooodot karaklausības apliecību ar tās
amatpersonas apliecinājumu, kurai pie-
™ mirušo reģistrācija.

XII. nodaļa.

in
istraciJas pārraudzība.

reiz?" irPārraudzIba Par kārtīgu un pa-
lien!

re?istraci iu- pagastu, miestu un po-
Driv ' .^stādes Piekrīt kara apriņķa
^smekam, bet kara apriņķa pārvaldēs
penam štābam.

iesDsjfl ^ara apriņķa priekšniekam, pēc
miestu,' reizi gadā Jāizdara pagastu,
grāmat P°liciias iestāžu reģistrācijas
meiot Un dokurDentu revizija, atzī-
gramat-reviziJas rezultātus reģistrācijas

sari-1 *?e ' Kontroles sasauksmes

^a kara apriņķa priekšnieks var
L„; Heizdarīt reģistrācijas iestāžu

105 Mu ."
ri % nriS3?; 1538 gadījumā, kara ap-ir
sevis 'll^iekam tiesība izsaukt pie

vietās air- vai sapulcināt noteiktas
cijas »ra *

gas amatpersonas ar reģistra-
nāšaaai ? -

m un dokumentiem salīdzi-
baudoj. ^,Patvaldes grāmatām. Ja pār-

registracijas grāmatas un doku-

mentus, izradās, ka pielaistas kļūdas un
nolaidības, kara apriņķa priekšnieks uz-
dod nekavējoties novērst trūkumus un
ierosina nolaidībā vainīgo amatpersonu
saukšanu pie atbildības.

106. Pārskatus par revizijas rezultā-
tiem kara apriņķa priekšnieks piesūta
galvenā staba organizacijas-mobilizacijas
daļai reize ar kārtējiem pārskatiem.

107. Kara apriņķa priekšnieks ikgadus
iesniedz galvenā štāba organizacijas-mo-
bilizacijas daļai sekošas termiņa ziņas :
a) 20. janvārī — pārskatu _ par , ieskaitī-
šanu zemessargos un izslēgšanu no ze-
messargiem (26. pielikums); b) 25. jan-
vārī — virsnieku, sanitarvirsnieku un kara
ierēdņu sarakstus 2 eksemplāros, katrai
kategorijai atsevišķi (27. pielikums);
c). 10. maijā — pārskatu par trešās daļas
rezervistiem (28. pielikums); d) 20. ok-
tobrī — pārskatu par ieskaitīšanu 1. un
2. daļas rezervē un izslēgšanu no' re-
zerves (29. pielikums) un e) 10. februārī,
10. maijā un 10. novembri pēc reģistrā-
cijas grāmatām sastādītu pārskatu par
atvaļinātiem līdz turpmākam rīkojumam
karavīriem, rezervistiem un zemessargiem,
katrai kategorijai atsevišķi (30, 31. un
32. pielikumi).

XIII. nodaļa.

Kontroles sasauksmes.
108. Kara apriņķa priekšnieks uz kara

ministra rīkojumu izdara ik par trim
gadiem vienu reizi līdz turpmākam rīko-
jumam atvaļināto karavīru un rezervistu
kontroles sasauksmi, lai pārliecinātos
vai reģistrācijas grāmatās ievestie
karavīri un rezervisti ari patiešām
dzīvo norādītās dzīves vietās un vai re-
ģistrācijas iestāžu ziņas saskan' ar kara
apriņķa priekšnieka pārvaldes reģistrācijas
ziņām.

Piezīme. Kontroles sasauksmes iz-
darāmas, pēc iespējas, no lauku
darbiem brīvākā laikā, vasaras pirmā
pusē.

109. Kontroles sasauksmes punktus

noteic un maršrutus izstrādā, vismaz
2 mēnešus pirms sasauksmes izvešanas,
kara apriņķa priekšnieks, saziņā ar ap-
riņķa valdes priekšsēdētāju. Maršrutos
jāuzrāda kontroles sasauksmes laiks un
punkti, kā ari apdzīvotās vietas, no kurām
kontrolējamiem karavīriem uarezervistiem
jāierodas sasauksmes punktos. Kontroles
sasauksmes maršrutus apstiprina galve-
nais štābs.

Piezīme. Kontroles sasauksmes
punkti noteicami: uz laukiem —
pagastu valdēm, miestos — pie miestu
valdēm un pilsētās — pie policijas
iecirkņiem.

110. Noteicot kontroles sasauksmes
punktus, kara apriņķa priekšnieks ievēro
kontrolējamo karavīru skaitu, apdzīvoto
vietu attālumu un lai kontrolējamos kara-
vīrus neatrautu no darba vairāk par
24 stundām. Vienā kontroles sasauksmes
punktā izsaucami tikdaudz kontrolējamo,
cik iespējams pārbaudīt vienā dienā,
ņemot vērā, ka kontrole iesakāma
pulksten 8 un nobeidzama pulksten 18,
ar vienu stundu pārtraukumu pusdienai.

111. Kontroles sasauksmes _ izsludinā-
mas uz vietas, vismaz 2 nedēļas pirms
kontroles izvešanas. Izsludināšanu iz-
dara: uz laukiem — pagastu valdes,
miestos — miestu valdes, bet pilsētās —

policijas iestādes, izliekot redzamas
vietās klātpielikta (33. pielikums) pa-
rauga sludinājumus. Neatkarīgi no slu-
dinājuma izlikšanas, pašvaldības un
policijas iestādes paziņo par kontroles
sasauksmi vēl personīgi katram kontrolē-
jamam karavīram un rezervistam vai

viņu mājas vai dzīvokļa saimniekam.
112. Kontroles sasauksmes jāierodas

personīgi visiem līdz turpmākam nkoju-
mam atvaļinātiem karavīriem un rezer-
vistiem, kuri kontroles sasauksmes laika
atrodas kontrolējamo reģistrācijas iestāžu

robežās, neskatoties uz to, kur viņi re-
ģistrēti.

113. No ierašanās kontroles sasauk-
smes atsvabināti: 1) Saeimas deputāti;
12) ministru kabineta locekļi; 3) brīva
līguma darbinieki karaspēka daļās, kara
iestādes un kara resora uzņēmumos;
4) valsts iestāžu amatpersonas; 5) per-
sonas, kurām slimības dēļ nav iespējams
ierasties sasauksmes un 6) personas, ku-
ras atrodas apcietinājumā.

Piezīme. Slimība pierādama ar
ārsta vai pašvaldības iestādes ap-
liecību, kura iesniedzama kara ap-
riņķa priekšniekam līdz kontroles
sākumam.

114. Par personām, kuras pēc ieņe-
mama arnata vai nodarbošanās atsvabi-
nātas no ierašanās kontroles sasauksmes,
iestāžu, karaspēka daļu vai uzņēmumu
priekšnieki piesūta kara apriņķa priekš-
niekam, ne vēlāk par 7 dienām pirms
kontroles sākuma, klātpielikta parauga
(34. pielikums) sarakstus līdz ar kara-
klausības apliecībām. Tāpat reģistrācijas
iestādes piesūta kara apriņķa priekšnie-
kam, līdz kontroles sākumam paziņoju-
mus par kontrolējamām personām, kuras
atrodas apcietinājumā, klātpieliekot kara-
klausības apliecības.

Piezīme. Kontrolei izbeidzoties,
karaklausības apliecības līdz ar
kontroles atzīmi nekavējoties nosū-
tamas atpakaļ attiecīgām iestādēm
izsniegšanai pēc piederības.

115. Kontrolējamiem karavīriem un
rezervistiem jāierodas sasauksmes punktos
noteiktā dienā un stundā, saviem līdzek-
ļiem, līdzņemot karaklausības apliecības.

116. Par kārtību kontroles sasauksmes
gādā policijas iecirkņa priekšnieks. Līdz
kontroles sākumam policijai jānostāda
kontrolējamie karavīri un rezervisti tādā
kārtībā, kādu noteicis kara apriņķa
priekšnieks.

117. Pirms kontroles sākuma, kara
apriņķa priekšnieks paskaidro sapulcētiem
karavīriem un rezervistiem viņu pienā-
kumus un tiesības, griežot vērību uz
karaklausības likuma 92. pantu.

118. Kontroli pēc iepriekš izgatavo-
tiem klātpielikta parauga (35. pielikums)
sarakstiem, katrai reģistrācijas iestādei
atsevišķi, izdara kara apriņķa priekš-
nieks, reģistrācijas iestādes priekšnieka
klātbūtnē, izsaucot kontrolējamā kara-
vīra vai rezervista uzvārdu, vārdu, tēva
vārdu un dienesta pakāpi un atzīmējot
sarakstos un karaklausības apliecībās par
ierašanos sasauksmē. Kontroles atzīme
taisāma ar spiedni sekosi:

19 . . g. K. S apriņķī, ļ

119. Pēc kontroles atzīmes, kara ap-
riņķa priekšnieks izsniedz atpakaļ līdz
turpmākam rīkojumam atvaļinātiem kara-
vīriem un rezervistiem karaklausības ap-
liecības un nekavējoties atlaiž tos uz
mājām. Par tiem, kuri bez likumīga
iemesla nav ieradušies kontroles sasauk-
smes, kara apriņķa priekšnieks paziņo
attiecīgam policijas priekšniekam sauk-
šanai pie likumīgas atbildības uz sodu
likuma 138. panta pamata. Uzraudzība
par saukšanu pie atbildības piekrīt kara
apriņķa priekšniekam.

120. Reizē ar cilvēku kontroli, kara
apriņķa priekšnieks apskata ari kara-
klausības apliecības, pie kam tās, kuras
stipri sabojātas, vai kurām trūkst ap-
loksnes ar dienesta gaitas izvilkumiem
u. t. t, atņem un nodod reģistrācijas
iestādei. Pēdējā saņemtās apliecības
nosūta pie atsevišķa saraksta kara ap-
riņķa priekšniekam — trūkumu novēr-
šanai vai jaunu apliecību izdošanai.

Piezīme Kontroles sasauksmes
kara apriņķa priekšnieks ņem līdz
darbvedi vai rakstvedi.

121. Par kontrolējamo karavīru vai re-
zervistu iznīcinātām vai nozaudētām kara-

klausības apliecībām attiecīga reģistrā-
cijas iestāde sastāda sarakstu, kuru nosūta
policijai izziņas izdarīšanai. Pēc izziņas
saņemšanas un agrāko apliecību nede-
rīgumu izsludināšanas „ Valdības Vēst-
nesī" , kara apriņķa priekšnieks izsniedz
karaklausības apliecību dublikātus šīs
instrukcijas 48. pantā paredzētā kārtībā
un uzdod saukt pie atbildības tos kara-
vīrus vai rezervistus, kup apliecības tīši
isnīcinājuši vai aiz nolaidības nozau-
dējuši.

122. Visas konstatētās nepareizības
un nolaidības reģistrācijas iestādes sa-
rakstos un grāmatās izlabojamas tūliņ
uz vietas vai, ja nav iespējams, — kara
apriņķa priekšnieka noteiktā laikā. Par
reģistrācijas iestāžu amatpersonu pie-
laistām nolaidībām un nepareizībām
kara apriņķa priekšnieks ziņo viņu
tiešai priekšniecībai attiecīgai rīcībai un,
vajadzības gadījumā, saukšanai pie at-
bildības.

123.. Kontroles sasauksmēm izbei-
dzoties, kara apriņķa priekšnieks iesniedz
galvena staba organizācijas — mobili-
zācijas daļai klātpielikta parauga (36. pie-
likums) pārskatu līdz ar atsauksmēm
par reģistrācijas iestāžu darbību un
grāmatu un karaklausības dokumentu
stāvokli.

124. Reģistrācijas iestādes priekš-
niekam jārūpējas par nakts guļas telpām,
sasauksmes punkta tuvumā, kara apriņķa
priekšniekam un viņa darbiniekam.

125. Vajadzīgos šķūtniekus kara ap-
riņķa priekšnieka un viņa darbinieku
pārvadāšanai no viena sasauksmes punkta
uz otru, dod vietējā pašvaldības iestāde
1921. g. 9. marta likuma kārtībā.

XIV. nodaļa.
Rezervistu un zemessargu

iesaukšana apmācībā.
126. Pirmās un otrās daļas rezer-

visti iesaucami apmācībā ne* mazāk
par 3 un ne vairāk par 6 reizēm, katru
reizi ne ilgāk par 6 nedēļām. Trešās
daļas rezervistus var iesaukt apmācībā
ikgadus uz 30 dienām. Tāpat var
iesaukt apmācībā 3 reizes, katru reizi
uz laiku ne ilgāku par 4 nedēļām, zemes-
sargus, izņemot tos, kuri pārskaitīti
zemessargos pēc noteikta laika sastāvē-
šanas rezervē.

127. No iesaukšanas apmācībā at-
svabināti: 1) Saeimas deputāti; 2) Mi-
nistru kabineta locekļi; 3) garīdznieki,
kuriem ir draudze, to starpā visi katoļ-
ticīgie un pareizticīgie garīdznieki, sākot
ar apakšdiakona grādu, to ieskaitot;
4) grūti slimie; 5) tie, kuri atrodas ap-
cietinājumā un 6) personas, kuras stāv
zem tiesas un izmeklēšanas noziedzīgos
nodarījumos, par kuriem draud sods ar
tiesību zaudēšanu.

1. piezīme. Kā slimības pierāda
jums noder ārsta apliecība, kup-
iesniedzama kara apriņķa priekš-
niekam līdz iesaukšanas dienai.

2. piezīme. Par atrašanos apcieti-
nājumā un zem izmeklēšanas at-
tiecīgai reģistrācijas iestādei jāpaziņo
kara apriņķa priekšniekam līdz
iesaukšanas dienai.

128. Apmācībā iesaucamiem rezer-
vistiem un zemessargiem, kuri slimības
vai fizisku trūkumu dēļ būtu nederīgi
kara dienestam, ir tiesība lūgt apskatīt
viņus apriņķa karaklausības komisijā.
Šāds lūgums iesniedzams ne vēlāk par
2 nedēļām pirms apmācības sākuma
vietējam kara apriņķa priekšniekam,
klātpieliekot ārsta apliecību. Lūgumu
iesniedzēji apskatāmi komisijā līdz
iesaukšanas dienai, piemērojot vispārējos
noteikumus. Visus ceļa izdevumus sa-
karā ar apskati lūdzēji sedz saviem lī-
dzekļiem.

129. Izņēmuma gadījumos, galvenā
staba priekšniekam ir tiesība atlikt
iesaukšanu apmācībā grūtu saimniecisku
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un ģimenes apstākļu dēļ. Lūgumi atlikt
iesaukšanu iesniedzami tieši galvenā
štāba priekšniekam, klātpielikot vietējās
pašvaldības iestādes motivētu lēmumu.

130. Rīkojumu par iesaukšanu ap-
mācībā izdod kara ministrs ar Valsts
Prezidenta piekrišanu. Kara ministrs
noteic ari apmācr ā iesaucamo rezervistu
un zemessargu kategorijas un apmācības
laiku. Apmācamo rezervistu un zemes-
sargu vispārēja sadalīšana pa karaspēka
daļām piekrīt galvenā štāba priekšniekam,
saziņā ar armijas komandieri.

131. Iesaukšana apmācībā izsludināma,
izliekot redzamās vietās klātpielikta pa-
rauga (37. pielikums) sludinājumus. Iz-
sludināšanu izdara uz laukiem — pa-
gastu valdes, miestos — miesta valdes
un pilsētās — policijas iestādes. Neat-
karīgi no sludinājumu izlikšanas, paš-
valdības un policijas iestādes par iesauk-
šanu apmācībā paziņo vēl personīgi
katram iesaucamam rezervistam vai zemes-

sargam.
Piezīme. Par virsnieku, sanitar-

virsuieku un ksp ierēdņu iesauk-
' sanu apmācībā kara apriņķa priekš-
nieks piesūta viņiem caur reģistrā-
cijas iestādēm atsevišķus priekš-
rakstus.

132. Iesaucamo karavīru un rezervistu
sapulcēšanas punktiem vajadzīgās telpas
ierīko un ierāda pašvaldības iestādes uz
sava rēķina, saskaņā ar kara apriņķa
priekšnieka aizrādījumiem.
. 133. Rezervistiem un zemessargiem
jāierodas apmācībā gada laikam pie-
mērotās drēbēs un apavos, pēc iespējas
kareiviskās. Ierodoties sapulcēšanas
punktā, viņiem līdzi jāņem gultas drēbes,
vajadzīgais uzturs ceļā, karaklausības
apliecības un pases.

Piezīme. Par savu drēbju un
apavu lietošanu pa apmācības laiku
rezervisti un zemessargi atlīdzību
nesaņem.

134. Sapulcēšanās punktā ieradušos
rezervistus un zemessargus kara apriņķa
priekšnieks sadala pa karaspēka daļām
saskaņā ar galvenā šteba rīkojumu un
pēc tam nosūta ar klātpielikta pa-
rauga (38. pielikums) sarakstiem, kara-
klausības apliecībām un pasēm pēc pie-
derības pieņēmēju pavadībā. Pieņēmējus,
rēķinot pa vienam uz 50 cilvēkiem, iz-
sūta karaspēka daļas uz kara apriņķa
priekšnieka tieša pieprasījumu, Gadī-
jumos, kad vienai karaspēka daļai jāno-
sūta 100 un vairāk cilvēku, tad bez pie-
ņēmējiem-kareivjiem un instruktoriem —
jābūt vēl vienam virsniekam. Pieņēmēju
neierašanās gadījumā kara apriņķa priekš-
nieks nosūta apmācībā iesauktos rezer-
vistus un zemessargus pārvaldes kareivju
pavadībā vai citādi.

135. Pieņēmēji atbild par kārtību ko-
mandā un par apmācībā iesaukto rezer-
vistu un zemessargu kaitīgu nodošanu
karaspēka daļās.

136. Karaspēka daļu pieņēmējiem no-
dotie rezervisti un zemessargi skaitās šo
karaspēka daļu rīcībā un dezertēšanas
gadījumā tos sauc pie atbildības kara-
spēka daļā.

137. Ja kara apriņķos, sadalot rezer-
vistus un zemessargus pa karaspēka da-
ļām, izrādās pārpalikums — tad tas sa-
dalāms proporcionāli pa visām galvena
štāba rīkojumā minēiām daļām. Tāpat
proporcioneli samazināms iedalāmo skaita
rezervistu un zemessargu iztrūkuma ga-
dījumā.

138. Apmācībā iesaukto rezervistu
un zemessargu pārvadāšanu no sapulcē-
šanas punktiem uz karaspēka daļām pār-
zin armijas komandiera štāba satiksmes
daļa. Pārvadāšanas kārtību noteic sa-
tiksmes daļas priekšnieks iepriekš sazino-
ties ar kara apriņķu priekšniekiem. Ja re-
zervistus un zemessargus sūta parastos vil-
cienos, kara apriņķa priekšnieks izdod
tiem dzelzsceļa biļetes vai pieteikumus.

139. Rezervisti un zemessargi, kup
aiz kaut kādiem iemesliem nav ieradušies
apmācībā vai ieradušies ar 5 dienu no-
kavējumu, iesaucami apmācībā nākošā
gadā.

140. Rezervisti un zemessargi, kuri
saslimst pēc ierašanās sapulcēšanaspunktā,
no iesaukšanas apmācībā nav atsvabināmi,
bet nosūtami kara slimnicai ārstēšanā.
Pēc izārstēšanas viņi nosūtami uz attiecīgu
karaspēka daļu apmācībā.

141. Karaspēka daļas saņemtos re-
zervistus un zemessargus daļas priekšnieks
ieskaita uz uzturu un algu, aprēķinot
algu : virsniekiem, sanitarvirsniekiem un
kara ierēdņiem, kā virsštata darbiniekiem,
bet instruktoriem un kareivjiem — kā
obligatoriskā aktivā kara dienesta kareiv-

jiem. Uzturs izdodams un alga izmak-
sājama, skaitot no ierašanās dienas
karaspēka daļā.

142. Karaspēka daļas izsniedz lieto-
šanā pa apmācības laiku : virsniekiem,
sanitarvirsniekiem un kara ierēdņiem —
vidusjostu ar pleca siksnu, bet instrukto-
riem un kareivjim — cepuri, zīmotnes,
uzpleču nozīmes un uzkabi. Šie priekš-
meti, apmācībai izbeidzoties, atņemami.

143. Gadījumos, kad apmācībā ie-
sauktiem virsniekiem, savitarvirsniekiem
vai kara ierēdņ: em nav kareiviska tērpa,
tādu, uz iesauktā vēlēšanos, var izsniegt
karaspēka daļas pret samaksu, un tas
skaitās par karavīra īpašumu.

144. Iesauktos rezervistus un zemes-
sargus karaspēka daļas apmāca pēc pro-
gramas, kuru izstrādā armijas koman-
diera štābs un apstiprina armijas koman-
diers. Vajadzīgos apmācības līdzekļus
izsniedz karaspēka daļas.

145. Rezervisti un zemessargi uzska-
tami par apmācību nenobeigušiem un ie-
saucami apmācībā nākamā gadā, ja viņi
apmācības laikā slimojuši vai bijuši
arestēti ilgāki par 10 dierjām.

146.' Apmācībai izbeidzoties, kara-
spēku daļu komandieri atlaiž rezervistus
un zemessargus uz mājām, izsniedzot
karaklausības apliecības, pases, uztura
naudu 3 dienām ceļā un ceļa naudu
nobraukšanai pa dzelzsceļu līdz agrākās
dzīves vietas tuvākai stacijai. Pirms iz-
sniegšanas, karaklausības apliecībās tai-
sāma ar spiedni sekoša atzīme: Bijis
apmācībā pulkā, laikā no
19 . g. .. ." līdz „. . ."

Atzīmi apstiprina kara-
spēka daļas komandiers ar parakstu un
zīmoga nospiedumu.

Piezīme. Par agrāko dzīves vietu
uzskatams tas pagasts, miests vai
pilsēta, kur rezervisti vai zemes-
sargi dzīvojuši līdz iesaukšanai
apmācībā.

147. Neatkarīgi no atzīmes kara-
klausības apliecībās, karaspēka daļu
komandieri sastāda par katru virsnieku,
sanitarvirsnieku un kara ierēdni atestā-
cijas slēdzienu pēc klātpielikta parauga
(39. pielikums), uzrādot slēdzienā, kādam
amatam piemērots mobilizācijas gadī-
jumā. Atestācijas slēdziens sastādams
3 eksemplāros/ un piesūtāms divīzijas
komandierim vai pārvaldes priekšniekam,
kujš tos ar savu slēdzienu nosūta: vienu
eksemplāru — attiecīgai karaspēka daļai,
otru — attiecīgam kara apriņķa priekš-
niekam pievienošanai dienesta gaitas
sarakstam, un trešo — galvenā štāba
priekšniekam. Attiecībā ' uz kareivjiem
un instruktoriem karaspēka daļu un
kara iestāžu priekšnieki sastāda? par
viņiem klātpielikta parauga (40. pie-
likums) sarakstus, kuri nosūtami at-
tiecīgiem kara apriņķu priekšniekiem
atzīmēšanai reģistrācijas grāmatās un
dienesta gaitas sarakstos, kā ari pazi-
ņošanai reģistrācijas iestādei. Atzīmes
taisāmas ar spiedni sekosi: „Bijis ap-
mācībā kājnieku pulkā,
laikā no 19 . . g. „."..." ........
līdz . . . .

?Piezīme. Iesaukšana apmācībā ne-
groza karavīru kategoriju, kurā viņš
ieskaitīts.

XV. nodaļa.
Izdevumi.

148. Visus izdevumus, kuri radušies
kara apriņķu pārvaldēm un reģistrācijas
iestādēm sakarā ar līdz turpmākam rīko-
jumam atvaļināto karavīru, rezervistu un
zemessargu reģistrāciju, kontroles sa-
sauksmem un iesaukšanu apmācībā,
sedz: kara apriņķu priekšnieki — no
kara resora līdzekļiem, bet reģistrācijas
iestādes — no saviem līdzekļiem, pa-
redzot vajadzīgās sumas gadskārtējos
budžetos.

Ar šo atcelti: 1) visi agrākie kara
ministra, armijas komandiera, bij. kara-
spēka inspektora un galvenā štāba rī-
kojumi, kup nesaskan ar šīs instrukcijas
nosacījumiem, un 2) 1919.g. 30. decembra
instrukcija par karavīru ieskaitīšanu re-
zervē un rezervistu sarakstu vešanas
kārtību («Valdības Vēstneša" 1919. gada
98. numurā) līdz ar vēlākiem papildi-
nājumiem un grozījumiem.

Rīgā, 1924. g. 27. oktobrī.
Kara ministra vietas izpildītājs

J.Arājs.
Galvenā štāba priekšnieks,

ģenerālis P e n i ķ i s.
Karaklausības nodaļas priekšnieks,

kara ierēdnis L a b a n s.

Apstiprinu
1924. g. 25. oktobrī.

Iekšlietu ministrs
P. Juraševskis.

Noteikumi
par robežapsardzības iekārtu.
Ar š. g. 1. novembri pastāvošā robež-

apsardzības iekārtā ievedamas sekošas
pārmaiņas:
A. Administratīvā departa-

menta:
1. Pie departamenta nodibināma at-

sevišķa robežapsardzības nodaļa pec se-
koša štata :

1) Nodaļas priekšnieks VII. am.kat.
2) Vec. darbvedis resp.

biroja pārzinis... X. „ „
3) I. šķiras darbvedis . XI „ „
4) Veckmclejas ierēdnis XV. „ B
5) Mašīnrakstītāja (va-

loda pratēja) . . . XIV. „ „
2. Nodaļas ierēdņu štats izdalāms no

administratīvā departamenta iekšējas ap-

sardzības pārvaldes,_ pārdēvējot vec. se-
višķu uzdevumu ierēdni robežapsardzības
lietās par nodaļas priekšnieku. Nodaļas
priekšnieka, Ii ', šķiras darbveža un ma-
šīnrakstītājas amatu kategorijas paaugsti-
nāmas budžeta kartībā.

3. Robežapsardzības nodaļa pārzin
pastāvošās robežapsardzības — robežpo-
licijas darbību, viņas iekārtu, komplek-
tēšanu un kontroli; pārrauga tirdzniecību
2 klm pierobežas joslā un izraidīšanu
no 15 klm pierobežas joslas; izšķiļ- jau-
tājumus par robežas pāriešanu, leģitimā-
cijas biļešu izsniegšanu un kontrabandas
apkarošanu pierobežas joslā; ved caur-
braucēju statistiku (ar leģitimācijas biļe-
tēm) caur pārejas punktiem un pierobe-
žas stacijām, — kā ari pārzin visus citus
uz robežapsardzību attiecošos jautājumus.

4. Nodaļai ir atsevišķs budžets, kur/ā
ietilpst vispusīga robežapsardzības ierēdņu
apgādāšana un robežu izbūve.

5. Nodaļas priekšnieks ir atbildīgs
pār kārtīgu nodaļas kanclejas darbību
un ari par vispārējo robežapsardzības
stāvokli uz vietām. Viņa pienākums ir
istrādāt attiecīgus projektus un rīkojumus,
kā ari pēc iespējas biežāk pārbaudīt
robežapsardzības darbību uz vietām.
Viņš padots tieši departamenta direkto-
ram un rīkojas pēc pēdējā aizrādījumiem.

6. Visas uz robežapsardzību attiecošās
lietas un aktis, kuras atrodas departa-
menta iekšējās apsardzības pārvaldē un
pasu nodaļā izdalāmas un nododamas
robežapsardzības nodaļai.

B. Ap riņķos.

7. Robežpolicijas kontrolieru padotība
apriņķu priekšnieka palīgiem resp.
iecirkņu priekšniekiem, tiek atcelta un
kontrolieri padoti tieši apriņķu priekš-
niekiem, kā operatīvā, tā saimnieciskā
ziņā. Sakarā ar šo kontrolieru funkcijas
pēc «Robežsargu reglamenta" paplašinās
līdz bataljona komandiera funkcijām.

8. Kontrolieri ved sarakstīšanos caur
apriņķa priekšniekiem, bet uz departa-
menta robežapsard2ības nodaļas piepra-
sījumu sniedz ziņas tieši nodaļai. Šādos
gadījumos norakstus no sarakstīšanās
Kontroliers piesūta apriņķa priekšniekam
zināšanai. ' '.",'/'

9. Pie kontroliera nometnēm nodibi-
nāmas kanclejas. Katram kontrolierim
paredzams viens kanclejas darbinieks:
III. šķiras darbvedis Daugavpils, Ludzas
un jaundibināmā Jaunlatgales apriņķos
— uz Padomju Krievijas robežas, —- 'un
vec. kanclejas ierēdnis pārējos apriņķos
— uz Lietavas, Polijas un Igaunijas ro-
bežām. Šie kanclejas ierēdņi pēc iespē-
jas izdalāmi no pastāvošā robežpolicijas
kanclejas ierēdņu štata,, kuri atrodas pie
iecirkņu kanclejām, — iztrūkstošie ieve-
dami štata budžeta kārtībā.

10. Grāmatas un aktis, kas attiecas
uz robežapsardzību, un kuras līdzšim ved
iecirkņu kanclejas, sadalāmas starp
apriņķa priekšnieka pārvaldi un kontro-
lieriem. — Šikākus noteikumus par ro-
bežkontrolieru kanclejas iekārtu, — ieveda-
mam grāmatām un aktīm, — izstrādā
robežapsardzības nodaļa.

11_. Robežpolicija atsvabināma no
iekšējās policijas pienākumu izpildīšanas.
Tikai 2 klm pierobežas joslā robežpoli-
cija! piekrīt vispārējās policijas pienākumu
izpildīšana, izņemot vairāk apdzīvotās
vietas, kurās pēc pastāvošiem štatiem
atrodas policijas kārtībnieki. Šinī joslā
robežpolicijas ierēd ņiem ir tiesība kon-
trolēt iedzīvotāju dokumentus un pār-
baudīt māju grāmatas. Bet ari še vis-
pārējās policijas pienākumi jāuzsāk tikai
nepieciešamības gadījienos un darbības

turpinājums pie pirmās izdevības isnT"
vispārējai policijai pēc pieder h.Nelegālie robežpārnācēji pie aiztur-s "
protokola nosūtami attiecī giem i© - u as
priekšniekiem un protokola čr^piesūtāms apriņķa priekšniekam zingļj ?

12. Divu verstu pierobežas josi,/
3''

saka apriņķa priekšnieks, sastādot Vi?"
visu apdzīvoto vietu sarakstu t„
ietilpst šai joslā. ' Kuīas

13. Robežsargu reglamenta 6 un 7pantos paredzētās tiesības robežpolir;
ierēdņiem paliek, bet viņas izlietoji
tikai pie nelegālu robežpārnācēm ,„
kontrabandistu gūstīšanas aizmugurē

14. Kontrolierim ir tiesība pieaicināt
policiju un pagastu aizsargus pie neiegalu robežpārnāceju_ un kontrabandisti!
gūstīšanas aizmugure.

15. Robežpolicijas kontrolierus pieņem
dienestā un atlaiž administratīvā depar
tamenta direktors. Kontrolieru palīgus"
vecākos uzraugus, uzraugus ~ un sargus
pieņem dienestā un atlaiž apri ņķu priekš-
nieki, saziņa ar kontrolieriem. Pie jaunu"
ierēdņu pieņemšanas pēdējie pirmo$ 1-2
mēnešus ieskaitāmi dienestā, kā amatu
pag. vietas izpildītāji. Ja pēc augšēji
termiņa notecēšanas kontroliers dod par
ierēdni negativu atsauksmi, tad pēdējais
nav apstiprināms amatā, bet atlaižams

* 16. Visiem robežpolicijas ierēdņiem
pēc iespējas jābūt bijušiem kara vīriem,
pie kam pie jaunu ierēdņu pieņemšanas
priekšrocība dodama dienējušiem Latvijas
armijā. Vērība piegriežama ari politiskās
pārvaldes atsauksmei par ierēdņu poli-
tisko pusi.

17. Robežkontroliers savā rajonā var
pārvietot lietderības labā ierēdņus no
viena posteņa uz otru ; organizēt tuvāko
aizmugures apsardzību, novietojot tur
posteņus un atsevišķus ierēdņus — cik
to atļauj pastāvošais ierēdņu štats; sa-
dalīt zirgus starp sava rajona uzraugiem,
kā to prasa labāka rajona apsardzība,-
paziņojot par visu to apriņķa priekšnie-
kam atzīmēšanai pavēlē.

18. Visa atbildība par kārtīgu sava
rajona apsargāšanu gulstas uz kontro-
lieriem, kuri ir faktiskie robežapsardzības
vadītāji uz vietām. Sava rajona posteņu
darbību kontroliers pārbauda pēc iespējas
biežāk, bet ne mazāk, kā četras reizas

.

19. Apriņķa priekšnieks ir atbildīgs
par visa sava apriņķa robežapsardzību
un kārtīgu robežpolicijas ierēdņu apgā-
dāšanu materielā ziņā, cik to atļauj
budžets. Viņam jākontrolē ierēdņu
personāla sastāvs, ierēdņu apmācība un
dienesta pienākumu izpildīšana. Kontro-
lieru kanclejas un robežapsardzības
ierēdņu darbība uz vietām apriņķa
priekšniekam jāpārbauda ne mazāk kā
divreiz gadā.

20. Lietas, kas attiecas uz robež-
apsardzību, apriņķu priekšnieku pārvaldē
izdalāmas atsevišķi: atsevišķi vedami
robežpolicijas personāla un inventāra
saraksti. Ari budžets sastādams atsevišķi ,

sazinoties ar kontrolieriem.
21. Ludzas apriņķa priekšnieka palīgs

robežapsardzības iietās pārzin Ludzas
apriņķa robežapsardzību, ka operatīva,

tā saimnieciskā ziņā, un kā faktiskais
robežapsardzības vadītājs ir atbildīgs par
pareizu viņas nostādīšanu. Viņam tieši

padoti visi apriņķa robežkontrolieri. Visus

principielosjautājumusrobežapsardzi^lietās tas izšķir saziņā ar apriņķa pneKS-
nieku un rīkojas pēc pēdēja aizrādījumiem'
Viņam ir sava kaacleja, kuras tereaņ»
štats izdalāms no apriņķa pneksniejļ
pārvaldes. Apriņķa priekšnieks Parra^
palīga darbību un nes vispārējo atbild'"
par sava apriņķa robežapsardzību.

.22. Jūras robežas posteņi, izņeoj
Valmieras un Liepājas apriņķus , kur
padoti kontrolieriem, padoti atttecig
iecirkņu priekšniekiem.

23. Agrākie noteikumi par _ro J2
sardzības iekārtu (administratīva ūbp

tamenta 1922. g. 20. februāra raK

No 16223 slepeni) ar šo tiek atcelti-

Administratīvā departamenta dire^oļ
vietas izpildītājs J.Krurrt'9

Robežapsardzības nodaļas
priekšnieks J. ĶefflaD

Valdības iestāžu paziņojumi-

Latvijas konsulāta Dublina

jaunā adrese:
Latvian Consulate, n«bli fl '

102, Grafton Street, L>u



Linu ražotāju ievērībai.

Sakarā ar linu cenu paaugstināšanu

l g 1. novembr a un linu pievedumu
L>rrSaflOS!inu punktos, finansu mi-

,trija lai izsargātu linu nodevējus no
.vajadzīg iem zaudējumiem, uzaicina ra-
ila'ius p ie li flU nodošanas pieņemšanas

nkto 's, ievērot sekošus noteikumus:

1 Nododamo linu šķira nosakāma
tūiiņ pie IlQU pieņemšanas, bet katra
ziņā pirms to izsvēršanas un novie-
tošanas noliktavā.

2, Par p ieņemtiem liniem obligatoriski
izrakstāma pieņemšanas zīme ar
2 norakstiem, kuj-as 2. eks. izsnie-
dzams linu nodevējiem.

i Zīme jābūt atzīmētiem : linu no-
devēja vārdam, dzīves vietai, pie-
ņemto linu šķirām, svaram, cenai,
izmaksājamai naudas sumai un
linu nodošanas dienai.

4, Nauda par nodotiem liniem, pec
izsniegtās pieņemšanas zīmes, iz-
maksājama tūliņ pēc Hnu pieņem-
šanas.

5, Pieņemšanas zīmi paraksta linu
nodevējs un punkta vadītājs, vai
viņa vietnieks, pie kam linu no-
devēja rakstīt nepratēja vietā zīmi
var parakstīt, uz pēdējā lūgumu,
cita persona, izņemot linu pieņem-
šanas punkta darbiniekus.

6. Ja linus nodod un naudu saņem ne
linu īpašnieks, bet cita persona, tad
viņai jāparakstās attiecīgās perso-
nas vietā par naudas saņemšanu,
taisot atzīmi: „linu nodevēja uz-
devumā".

I Pieņemšanas zīmes bez attiecīgiem
parakstiem skaitās par nederīgām.

& Gadījumā, ja kāds no augstāk mi-
nētiem noteikumiem netiktu no
linu pieņemšanas pnnkta vadītāja
ievērots un izpildīts, finansu mi-
nistrija uzaicina linu nodevējus
Piesūtīt linu nodaļai, Rīgā,
Valdemāra ielā Ne 1-b, -izdoto linu
pieņemšanas zīmju 2 eksemplārus
»dz ar vajadzīgiem paskaidroju-
miera, vainīgo sodīšanai.yPunktos nododamiem linu
sai ņiem jābūt apsietiem
arpēc iespējas tievākiem
ptriķiem , pie kam pēdē-
l'em jābūt izgatavotiem
ļjotās pašas linu šķiras,
«ada atrodas nododamā
sainī. Finansu ministrija.

Paziņojums N° 11.
ifi? ar l923- g- 23- aprija likuma
>azin0 t

Zenies _vērtešauas virskomisija
'ērtei'nffsedes skatīs cauri vietējo
auižu «,f kornisiiu lēmumus sekošo

^
saimniecību novērtēšanas lietās:

Rieāg ki^dec-' Pulksten 3 dienā,
.33) ļ,.' Nollktavas ielā Ne 1, dzīv. 5

tol89ķa Spāres pagasta Spā-

i34) P^muS ;MazsP āres "n Ropiķu

RolS63 aPrinķa Lažas pagasta
iās m im"ižas 0zol'W rentes mā-
Večla? zas' K°reles, Jaunlažas,
Torifn Kokaizu muižās ar

l) 3Pusmuižu;

4ža<
apM-vBlrinu Pagasta Bīriņu

muiža. ^eibades vasarnīcā «Meža
^?K AA*? *• decembrī , pulkst. 3 dienā,
6) HukstesX^Rubeņu lpny^ Rubeņu pagasta

ttiHižu n U!zā ar Bābeles pus-
'u "Davas muižā ar Tadano-

vas un Girinišku pusmuižām un
Ancenišku muižā;

137) Rīgas apriņķa Rīgas Jūrmalas pil-
sētas apbūves gabali, kuri novērtēti
no š. g. 24. līdz 27. oktobrim.

Rīgā, 1924. g. novembrī.
Zemes vērtēšanas virskomisijas

priekšsēdētāja biedrs A. V a i t s.
Sekretārs J. Šiliņš.

Paziņojums
latiņu valodas pārbaudījumu lietā.

Skolu virsvalde uzaicina personas, kas
vēlētos š. g. decembra mēnesī turēt pār-
baudījumu latiņu valodā pilna vidus-
skolas kursa apmērā, pieteikties rakstiski
skolu virsvaldē līdz š. g. 20. novembrim.

Pie pārbaudījumiem pielaidīs personas
ar pilnu vidusskolas izglītību.

Rīgā, 1924. g. 1. novembri. NsA-2442.

Skolu virsvaldes direktors
Reinis Liepiņš

Virsvaldes sekretārs V. V ī g a n t s.

Paziņojums
visām pašvaldības iestādēm.
Valsts statistisko kalendāru 1925. gadam

iespiedīs ļoti aprobežotā skaitā, kamdēļ
nepieciešama iepriekšēja pieteikšanā^ uz
to. Vajadzīgo eksemplāru skaitu jāpie-
teic valsts statistiskai pārvaldei Rīgā līdz
š. g. 10. no ve m bri m.

Par šo iekšlietu ministrijas pašvaldības
departaments paziņo ievērībai.

Rīgā, 1924. g. 28. oktobri. Ne 108256.
Pašvaldības departamenta direktors

J. Zankevics.
Nodaļas vadītājs P. Klinklavs

Dzelzsceļu ziņas,
Tukuma II. — Ventspils līnijā starp

pieturas punktu Zvāri un Kandavas sta-
ciju no š. g. 1. novembra atvērs pie-
turas punktu MPūre" biļešu pārdošanai
un bagāžas pieņemšanai «z Rīgu, Torņa-
kalnu, Tukumu I. un Ii., Zvāri, Kandavu,
Stendi, Ventspili, Jelgavu un otrādi, ap-
rēķinot maksājumus par patieso attālumu.

Reizē ar šo Zvārē, bez līdzšinējām
stacijām, biļešu un bagāžas operācijas
ievedīs ari līdz Pūrei, aprēķinot maksā-
jumus no un lidz Zvārei par attālumu
no un līdz blakus tarifa stacijai. Pie
kam vēloties saņemt bagāžu Zvāre,
bagāžas īpašniekam par to jāpaziņo
bagāžas konduktoram Tukumā II. vai
Pūrē; pretējā gadījumā bagāžas nogādās
līdz kvītē uzrādītai tarifa stacijai, t. i.
līdz Tukumam H. vai Pūrei, kur tā atra-
dīsies glabāšanā līdz pieprasīšanai, uz
ko dzelzsceļu virsvalde griež publikas
vērību.

Dzelzsceļu eksploatacijas
direktors V. Dumpis.

Rīcības nodaļas vadītājs (paraksts)

Vasarnīcu un apbūves zemes
gabalu ieguvējiem

Rīgas Jūrmalā, Siguldā, Neibadē, Kok-
nesē, Rembatē un citur Rīgas apriņķi
nekavējoties jāierodas Rīgas apriņķa
valsts zemju inspekcijā tos saņemt
vēlākais līdz š. g. 15. novembrim. Pre-
tējā gadījumā šos zemes gabalus iz-
nomās citām personām pie valsts fonda

zemju iznomās 1925/26. saimniecības

gadā.

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

Vēstneša" 187. numurā)
zem Ne 650 ievietotais Krupenko,
Aleksandrs Donata d. dzēšams no augš-
minētā saraksta saskaņā ar Ludzas apr.
4. iec. miertiesneša š. g. 9. oktobra ziņo-
jumu, ka spriedums dzēsts ar Rīgas apr.
3. iec. miertiesneša š. g. 10. septembra
spriedumu.

Nosacīti notiesāto sarakstā Nr. 11
(sk. 1922._ g. 3. novembra „Valdības

Vēstneša" 248. numurā)
zem Ne 865 ievietotais B e i t i ņ š , Her-
berts Pāvela d. un zem Ne 908 — L u i k s,
Augusts-Julijs Pētera d. dzēšami no augš-
minēta saraksta, jo 1) saskaņā ar Tukuma
iec. miertiesneša š. g. 11. augusta lēmumu
sods apvienots ar Saldus iec. miertiesneša
š. g. 6. augusta spriedumā noteikto sodu,
2) saskaņā ar Rīgas 6. iec. miertiesneša
š. g. 18. septembra ziņojumu.

Nosacīti notiesāto sarakstā Nr.'i?
(sk. 1923. g. 10. februāra „Valdības

Vēstneša" 33. numurā)

zem Ne 1519 ievietotais Kristovskis,
Nikolajs Anša d. dzēšams no augšminētā
saraksta, jo saskaņā ar Aizputes iec.
miertiesneša š. g. 23. oktobra lēmumu
spriedumu uzdots izpildīt

^
Nosacīti notiesāto sarakstā Nr.20
sk. 1923. g. 4. ap'riļa «Valdības Vēst-

neša" 68. numurā)
zem Ne 1819 ievietotais Kožuchov-
s k i j s , Jānis Ādama d. dzēšams no
augšminētā saraksta saskaņā ar Grīvas
iec. miertiesneša s. g. 16. septembra no-
lēmumu.
Nosacīti notiesāto sarakstā Nr.22
(sk. 1923. g. 3. maija „Valdības

Vēstneša" 92. numurā)
zem Ne 2047 ievietotais J o k m a n i s ,
Juris Jura d. dzēšams no augšminētā
saraksta saskaņā ar Tukuma iec. mier-
tiesneša š. g. 13. oktobra ziņojumu, ka
sods izpildāms.

Nosacīti notiesāto sarakstā Nr.37
(sk. 1924. g. „Valdības Vēstneša"

4. numura pielikumā)

zem Ne 3255 ievietotais Ašāks, Jānis
Jāņa d. un zem Ne 3419 ievietotā Vol-
g e m u t, Marija Matrenas m. dzēšami
no augšminētā saraksta saskaņā 1) ar
Valmieras apr. 4, iec. miertiesneša š. g.
30. septembra ziņojumu, ka spriedumu
uzdots izpildīt š. g. 22. septembrī, un
2) ar Liepājas 2. iec. miertiesneša š. g.
6. oktobra lēmumu.

Rīgā, 1924. g. 29. oktobrī.
Tieslietu ministrijas departamenta

direktors Brikovskis.
Nodaļas vadītājs J. Saulīts.

Iecelšanas.
Rezolūcija N° 2431.

1924. g 28. oktobri.

Ieceļo līdzšinējo valsts Krāslavas vidusskolas
matemātikas skolotāju Matīsu K r i s o n u par
valsti Daugavpils vidusskolas direktora vietas
izpildītāju ar algu pēc valsts armiu sadalī;uma
VI. kategorijas, skaitot no š. g. 1. novembra.

Izglītības ministrs K. S t r a u b e r gs.
Skolu virsvaldes direktors Reinis Liepiņš.

Vidusskolu direktors K. Ozoliņš.

Rīkojums Ks 6:.
Rīgā, 1924. g 8. oktobrī.

1- §•
Pilsoni Alfrēdu Bodnieku izsledau no sa-

rakstiem kā atteikušos stāties pie_ rakstveža vietas
izpildīšanas Ainažu \irsme?niecīDā.

2, §.
Lubānes virsmezniecbā cz brīva līguma pamata

nodarbināto mežsiņa amata kandidātu Augustu
Sniedzi atsvabinu no amata uz paša lūguma
pamata, skaitot no 1924. g. I. oktobra.

Mežu departamenta direktors K. M e I d e r i s.

Kursi.
Rīgas biržā, 1924. gada 3. novembrī.

100 Latvijas rbļ 2,—
1 Amerikas dolārs 5,17,5 — 5,20
1 Anglijas mārciņa 23,54 — 23 66
100 Francijas franku .... 27, 27,55
100 Beļģijas franku 24,85 — 25,35
100 Šveices franku .... 99,20 — 100,23
100 Itālijas liru 22,40 — 22,90
100 Zviedrijas kronu . . . 137, 138 40
100 Norvēģijas kronu . . . . 73,70 — 75 15
100 Dānijas kronu .. .. 88,85 — 90,65
100 Čechoslovaķijaskronu . . 15,30 — lS .eS
100 Holandes guldeņu . . 204,30 — 206,25
1000 miljardu Vācijas marku . 1,20—1,26
100 Somijas marku .... 13, 13.30
100 Igaunijas marku .... 1,32— 1,40
100 Polijas zlotu . ..... 98, 102,--
100 Lietuvas litu 50,59—52,—
10 Krievijas zelta rubļu . . . 26,50— -
Krievijas sudraba^!- . ^ Jj°ļ1 rbl
SSSR červoņecs . .... 26,10 — 26,80
5°/o neatkarības aizņēmums . 2, 2,11
6°/o Zemes banku ķīlu zīmes 98, II2

Rīgas biržas kotacijas komisijas
priekšsēdētājs A. K a c e n s.

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

Iekšzeme.

Daugavpils.
Pateicība. Izsaku slimnicas vārdā

sirsnīgo pateicību visām tām personām
un iestādēm, kuras gan personīgi gan
rakstiski sveicinājušas^ valsts Daugavpils
slimnīcu viņas svinīgās atklāšanas dienā.

Dr. med. E. Hellmanns,
valsts Daugavpils slimnicas direktors.

Literatura.

Nedēļa Mā 44. — 1924. g.
Jaunatnes Draugs. Religiski-etisks ilustrēts

jaunatnes mēnešraksts. K» 11.

Redaktors: M. Ārons.

Arlietministrs L Sēja
savā pēdējā informācijā preses pār-
stāvjiem pastāstīja vispirms par ār-
lietu ministrijas jaunizstrā-
dāto satversmi, kura nosūtīta
jau kodifikacijas nodaļai tāļākvirzīšanai
likumīgā ceļā. Jaunā satversme manāmi
atšķirsies no vecās. Tajā atmesti depar-
tamenti, to vietā paredzētas 11 nodaļas:
Austrumu, Baltijas valstu, Rietumu u. 1.1.
Ministrijas augstākās personas: ministrs
un ģenerālsekretārs ar viņa biedri.
Ģenerālsekretārs pārzinās ministra prom-
būtnē visu ārlietu ministriju; kabineta
krizes vai valdības maiņas gadījumā
viņš nebūs spiests demisionēt, tādēļ tas
būs uzskatams par ārlietu ministrijas
tradīciju glabātāju. Viņa biedrs pārzinās
visas ministrijas technisko daļu.

Tālāk ziņoja par tikko parakstīto
tirdzniecības līgumu ar Fran-
ci j u , kas ļoti svarīgs būs pie mūsu
tirdzniecības sakaru izkopšanas ar Fran-
ciju. Francijas valdība parādījusi
ar šā līguma parakstīšanu lielu pretim-
nākšanu mums. Viņa piešķir Latvijas
ražojumiem lielus muitas atvieglojumus,
nesaņemot no mums pretim tagad nekā-
dus tādus labumus, Līdzīgu labvēlību
Latvija' nav saņēmusi ne no vienas citas
valsts. Vislielākie atvieglojumi muitas
ziņā (pēc listes A) piešķirti taisni mūsu
ievērojamākiem ražojumiem, kā liniem, ko-
kiem, gan apstrādātiem, gan neapstrādā-
tiem, sviestam, sieram, augļiem, kartu-
peļiem, sēklām, zivju konserviem, olām,
žāvētai gaļai, taukiem, papiram u. c.
B grupā (jau ar drusku augstāku muitu)
ietilpst: cements, stikls un stikla iz-
strādājumi, linu un kokvilnas audumi
u. t. t. Pilnīgus sarakstus valdība drī-
zumā publicēs.

Tirdzniecības līgumus ar Dāniju un
Šveici cerams ari drīzumā parakstīt.

Bez tam ministrs izteicās vēl par da-
žādiem ārzernju jautājumiem, par Angli-
jas vēlēšanu"iznākumiem, par Helzing-
forsas konferenci, kura sanāks ap 10.de-
cemBri, un par muitas saskaņošanu ar
Igauniju, kura darbība jau pa lielākai
daļai nobeigta.

Šim numuram 8 lappuses.

Māksla,
Dailes teatrs. Otrdien, 4, novembrī,

pulksten 5 pēc pusdienas skolnieku iz-
rādē «Mērnieku laiki". Trešdien,
5. novembrī, pulksten 728 vakarā ..Pļā-
pīgās sievas". Ceturtdien, 6. no-
vembrī, vēl reizi strādnieku izrādē
„Divas pīles"-

Nacionālais teatrs. Otrdien, 4. nov.
ierēdņu izrādē J. Akuratera komē-
dija Jautas darbinieki". Biļetes
jau dabūjamas, pie kam pirmdien,
3. novembrī kase būs atvērta tikai līdz
pulksten 6. Trešdien, 5. novembrī,
J. Petersona komēdija „Prāta cil-
vēki" . Sagatavošanā Lunca traģi-
komēdija „Arpus likuma", Ernsta
Feldmaņa režijā. — A. Mierlauka
40 gadu skatuves darbības
Jubilejā 24. novembrī izrādīs
A. Kicberga drāmu „Elks".

[iljiiss Mas nedēlos pārskats
I*** V uz 29. oktobri 1924. g.

Aktivā. Lati S. Pasivā Lati S
Bankas naudas zīmes 2,000,000 —*?? „.,Hbs zīmes .... 3,449,670 — Pamata kapitāls 10,259656 97

wnW,,imes un metāla nauda 12,913,427 19 Rezerves kapitāls 961879 22
sSSSS-a» , - 23,598,113 48 Noguldījumi , '..... 4,683,9H 71

,lis le°\_ 50,357,f.43 98 Tekoši reķm 46 648 304 20> valnto
_ _,865,643

02 Valsts rēķini ..... ... 18 864920 771 tenBI?- „ret nodrošinājumiem . 40672,'64 41 , depozīti 61,' 2971267 64
^devumi i» _ ? ? 5,725,605_ 64 Citi pasivi 10 86616421
li aktīvi • ? 179^82,16772 179W,167 72

uz 29 oktobri 1924. g. Latvijas bankas naudas zīmes izlaistas par . Ls 26,000 000 —

iezīin"parušinātas:,M*2200klg:divi tūkstošidivi simtikig. ,kss pēcparitātes 1klg.=
11 u\l444 nerosina -....,-.,:, -' . 1 ?. ? - . 7,577,777 -

11 e 9 000 000, i<5>vl miljoni dolāriem), kas pec J paritātes 1 $ =
"Ai) tīra zdts = Ls 5,18262, nodzina . 10,365,240 -
'?'Ss'63 -I- iris sinvi če'ries*it p eci tūkstoši septiņi simti sešdesmit trīs

u , m ';rcioāffl), kas pēc JJ kursa *S 1.- = JT 4,4962 * 1.— = 1,5046

%izdti vai Ls 5,18262, kas nodrošina s
_^ 8,0'-6,983 _-

S'
pēc V- oktob fa 1924'Ņui°rkas biržas kutsi«n. _jj_ 26,000,000

Rīs?, V. oktobrī 1924. g. Padomes priekšsēdētājs Ringolds Kalnings.
1419* 4 Galvenais direktors Šve a e.



Iekšlietu min.acfministra-
tivais departaments,

pamatojoties uz 1920. g. 15. septembra
likuma par uzvārdu maiņu p. 10, dara
linamu, ka uz: 1) Edgara Burcharda
Dibena, 2) Aleksandra Lāča, ari Lācis,
viņa sievas Ellas un dēla Ērika 3) Jāņa
Tūpļa, saukts Tube, viņa sievas Lības
un meitas Marijas, 4) Vilhelmines Bērziņ,
ari Zariņ, dēlu Artura-Kārļa un Herberta,
5) Vladislava Kukulis un 6) Ernesta
Veineiberga, viņa sievas Mildas un
meitas Ausmas — attiecīgiem lūgumiem,
kufi izsludināti .Valdības Vēstneša" 158.
num., no 17. jūlija š. g. un pret kuriem
triju mēnešu laikā ierunas nav
celtas, iekšlietu ministrs

nolēma:
I. Lūdzējiem turpmāk saukties:
\)Edgaram Burchardam Dibenam —

uzvārdā .Vilnis".
2) Aleksandram Lācim, viņa sievai

Ellai un dēlam Ērikam — uzvārdā
«Strautiņš*.

3) Jānim Tūplim, saukts Tube, viņa
sievai Libai un meitai Marijai — uzvārdā
,T.ub e*.

4) Vilhelminei Bērziņ, ari Zariņ, dē-
liem: Arturam-Kārlim un Herbertam —
uzvārdā .Zariņš" .

5) Vladislavam Kukulim — uzvārdā
.Galējs" un

6) Ernestam Veinerbergam, viņa sievai
Mildai un meitai Ausmai — uzvārdā
,Ve i n b er gs".

II. Visi dokumenti, kā: pases, aplie-
cības, pilnvaras, līgumi, kvītes un t. t.,
kas _ izdoti līdz šim uz lūdzēju vārdu no
visādam iestādēm, kā ari valsts amata
un privātām personām ir skaitāmi, kā
izdoti uz lūdzēju jaunajiem uzvārdiem.

III. Šie lēmumi stājušies spēkā
17. oktobrī š. g.

Rīgā, 24. okt. 1924. g. Nš 54126 V
Administratīvā departamenta

vicedirektora v. i. V Ludiņš.
13862 Nod. vad. v. K. Ābels.

Paziņojums.
Finansu ministrs 1924. g. 20. oktobrī

apstiprinājis noteikumus par Anglijas
akciju sabiedrības .Anglo-Asiatic Com-
pany Limited" darbību Latvijā.

Sabiedribas mērķis Latvijā ir tirdz-
niecība ar kolonialprecērt , to starpā
ar teju.

Sabiedribas pamatkapitāls Latvijā ir
Ls 100.0'"0 liels un tam pastāvīgi jā-
atrodas Latvijā skaidrā naudā, piecēs,
citā mantā, vai preču un naudas do- ļ
kumentos. . '

Visi strīdi, kas varētu izcelties starp
sabiedrību un valdības iestādēm, vai
privātām personām, jautājumos par sa-
biedrības operācijām Latvijā, izšķirami
Latvijas tiesu ies:?d?s uz Latvijā pa-
stāvošo likumu pamata.

Tirdž. un banku nod. pr. A. K a c e n s.
13^55 Revidents. A. Zalpeters.

Paziņojums.
Finansu ministrs 1924. g. 8. oktobrī

apstiprinājis noteikumus par franču akc.
sao. .Elektriskas vilkšanas un apgais-
mošanas kontinentāla akc. sab." (Societe
continentale de traction et d'ēceairage
par l'ēlēctricite) darbību Latvijā.

Sabiedrības mērķis Latvijā ir elektrisko
tramvaju un apgaismošanas uzņēmumu
ierīkošana un izmantošana, kā ari vis-
pārīgi elektriskās enerģijas izmantošana.

Sabiedrības pamatkapitāls Latvijā ir
Ls 6.000.000 liels un tam pastāvīgi jā-
atrodas Latvija skaidrā naudā, precēs,
cita manta, vai preču un naudas doku-
mentos.

Visi strīdi, kas varētu izcelties starp
sabiedrību un _valdības iestādēm vai
privātam personām, jautājumos par sa-
biedrības operacijām _ Latvijā, izšķirami
Latvijas tiesu iestādes uz Latvijā pa-
stāvošo likumu pamata.

Tirdzn. u. b. nod. pr. A. K a c e n s.
13381 Revidents A. Zalpeters.

Paziņojums.
Finansu ministrs 1924. g. 24. sep-

tembrī apstiprinājis Latvijas sērkociņu
fabriku akciju sabiedrības .Vulkan"
statūtu grozījumus, saskaņā ar kuriem
sabiedrība izlaiž 17680 jaunas, otrā iz-
laiduma akcijas par Ls 50 katru, kop-
sima par Ls 884.000.

Minētam jaunizlaidumam finansu mi-
nistrs apstiprinājis sekošus noteikumus:

1. Akciju sabiedr ba izlaiž 17680 jau-
nas, otrā izlaiduma akcijas par Ls 50
katru, _ kopā par Ls 884.000 nomināl-
vērtība.

2. Akciju emisijas kurss Ls 55. Ls 5
liela prēmija pieskaitāma rezerves ka
pitalam.

3. Parakstīšanās uz jaunā izlaiduma
akcijām izdarāma sabiedrības valdē,
Liepāja, Liela iela JSTs 18.

4. Parakstīšanās un parakstīto akciju
sadalīšana starp _ ieguvējiem izdarāma
triju mēnešu laikā, skaitot no šo notei-
kumu izsludināšanas .ValdībasVēstnesī".

5. Pie parakstīšanās uz akcijām jā-
iemaksā 50°/o emisijas cenas, bet pārējā
suma jāiemaksā gada laikā, skaitot no
šo noteikumu izsludināšanas dienas ,
valdes norāditos termiņos.

6. Viena mēneša laikā no šo notei-
kumu izsludināšanas dienas sabiedrības
akcionāri pie akciju pirkšanas bauda
priekšrocības pie jauno akciju iegūšanas,
saskaņa ar statūtu § 13. noteikumiem.
Neizņemtas akcijas valdei tiesības pār-
dot trešam personām.

7. Jaunā izlaiduma akcijas piedalās
pie dividendes līdzīgi ar pirmā izlaiduma
akcijām, sakot no 1. janvāra 1925. g.

Tirdzn. un b. nod. pr. A.K a c e n s.
132-7 Revidents R. Bērziņš.

Jelgavas apgabalt. Jelg.aprigķa
tiesas pristavs,

kura kanclejā atrodas Jelgavā, Aunas
iela Ms 8, paziņo:

1) ka Beinusa B e r 1 i n a prasības pie-
dzīšanai no Jēkaba Fiika pec Jelgavas
pilsētas miertiesneša sprieduma 8. sept.
1923. g. ar Xs 5653 uz vekseļiem, ka ari
citu prasību piedzīšanai no Jēkaba Frika
un Zaras Arenstein 14. janvāri 1925. g.
pulksten 10 rītā, Jelgavas apgabaltiesas'
civilnodaļas sēžu zāle, uz

pslfe tatin Pārdos
Jēkabam Frikam un Zarai Arenstein
piederošu

nekustamu īpašumu,
kurš atrodas Jelgavā, Lielajā itlā K° 6,
II. hip. iecirknī ar zemesgrāmatu reģistra
N° 104U05;

2) ka īpašums priekš publiskiem tor-
giem apvērtēts par 500.000 rbļ.;

3) ka bez augšmin. prasības īpašums
apgrūtināts ar hipotēku parādiem par
168,333 rbļ. 32 kap.

4) ka personām, kuras vejas pie tor-
giem dalību ņemt, jajemaksa zalogs —
desmitā daļa no apvertešanas sumas un
jāstāda priekšā apliecība par to, ka no
tieslietu ministrijas puses nav šķēršļu
minētam personām iegūt nekustamo
īpašumu; un

5) ka zemesgrāmatas uz šo īpašumu
tiek vestas jelgavas-Bauskas zemes-
grāmatu nodaļā. _

Personām, kuram ir kādas tiesības uz
pārdodamo īpašumu, kas pārdošanu ne-
pielaiž, tādas tiesības jāuzrada līdz pār-
došanas dienai.

Visi papiri un dokumenti, attiecošies
uz pārdodamo ipašumu, ir ieskatāmi
Jelgavas apgabaltiesas civilnodaļas
kanclejā.

Jelgavā, 6. oktobrī 1921. g.
13979 Tiesas pristavs J. Vīksna.

Lateales zemes orem.atlaan. komisija
uz Filata, Timoteja, Ivana un Antipa
(viņš ari Ankips) Savelija dēlu I v a -
n 0 v a lūgumu par nekustama īpašuma,
sastāvoša no atdalītā no .Razrivki"
muižas pļavas gabala 4,75 desetīnas
platībā vairāk vai mazāk, atrodošās
Daugavpils apr., Preiļu pag., ievešanu
zemes grāmatu reģistri, — uzaicina visas
personas, kuram ir kādas tiesības uz
minēto atkust, .mantu, iesniegt komisijai
par _ to paziņojumu četru mēnešu
laika no izsludināšanas dienas .Valdības
Vēstnesī', pretējā gadījumā nepieteiktās
tiesības skaitīsies par iznīcinātām un
lūdzēji var tikt ievesti Latgales zemes
grāmatu reģistri, par norādītās neku-
stamas mantas īpašniekiem, bez kādiem
aprobežojumiem ar neapstrīdamas pār-
došanas un hipotekarisku apgrūtinājumu
tiesībām.

Daugavpilī, 14. okt. 1924. g. J6 6445
Komisijas priekšsēdētājs,

apgabali, vec. notārs E. H e 11 vi c h s.
13133 ? Sekretārs A. B e r g s.

Erberģes pagasta valde izsludina par
nederīgu Latvijas pasi, izdotu no Er-
berģes pagasta valdes 1920. g. 10. apr.
ar .Nš 101 uz Bertas Andreja meitas
Balodīt vardu. 12408

Latgales zemes grāmatu
atjaunošanas komisija

uz Igura un Maksima Andreja dēlu
Dobrecovu lūgumu par zemniekiem
piešķirtās zemes viensētas, pēc plāna
ar Ns 1, platībā 17,25 desetinas, atro-
došās Rēzeknes apr., Sakstigalas pag.,
pie Davidokas saožas, ievešanu zemes
grāmatu reģistri, — uzaicina visas
personas, kurām ir kādas tiesības uz
minēto nekustamo mantu, iesniegt par
to komisijai paziņojumu četru mē-
nešu laikā no izsludināšanas dienas
.Valdības Vēstnesī", pretējā gadījumā
nepieteiktās tiesības skaitīsies par iznī-
cinātām un lūdzēji var tikt ievesti Lat-
gales zemes grāmatu reģistri par norā-
dītās nekustamās mantas īpašniekiem
bez kādiem aprobežojumiem ar neap-
strīdamas pārdošanas un hipotekarisku
apgrūtinājumu tiesībām.

Daugavpilī, 17. okt. 1924. g. >6 6530
Komisijas _ priekšsēdētājs, apgabaltiesas

vecākais notārs E. He 11v i c h s.
13360 Sekretārs A. B e r g s.

Jelgavas apgabaltiesas Jēkab-
pils apriņķa liesu pristavs

paziņo, ka 11. novembrī 1924. g.,
pulksten 12 diena, Biržu pagasta, ,Ber-
ziešu" mājās. Jēkabpi's apriņķī, pārdo_ s
Kārļa Vecpētefa kustamo mantu, sastā-
vošu no koka sudmalu ēkas,_ dzīvojamas
ēkas un šķūņa priekš noplēšanas, no-
vērtētu par Ls 300.

Izzināt sarakstu, novērtējumu, kā ari
apskatīt pārdodamo mantu, varēs pār-
došanas dienā uz vietas.
14219 Tiesu pristavs Ernstsons.

Jelgavas apgabaltiesas, Jēkab-
pils aprigķa tiesu pristavs

paziņo, ka 8. novembrī 1924. g.,
pulksten 10 rītā, Erberģes pagasta,
Erberģes muiža, pārdos Knšjaņa
Osīša kustamo mantu, sastāvošu no
vienas ķēves, darba ratiem, zirga sakām
ar sedolku un slejām, novērtētu par
Ls 335,—.

Izzināt sarakstu, novērtējumu, _ kā ari
apskatīt pārdodamo mantu, varēs pār-
došanas dienā uz vietas.
14220 Tiesu pristavs Ernstsons.

IzIaHojums.
Apgabalt. I. civilnodaļas
tiesas sludinājumā, iespiestā .Valdī-
bas Vēstnesī" N° 243, no 1924. g.
24. _ oktobra, K'istines Trenče prasības
lieta pret Kārli Jāzepu Janeček un c,
ieviesusies kļūda — pēc vārda uzaicina
izlaists: „K_ārli Jāzepu Jāņa d. Jaņe-
čeku", kādēļ minē 1am teikumam jāskan:
uzaicina Kārli Jāzepu Jāņa d. Jaņečeku,
Kārli Villi Juliusu Jaņečeku un Melittu
Ludmilu Margaretu Jaņeček un t. t.

Priekšsēd. b. J. J a k s t i ņ š.
14222 Sekretārs (paraksts).

Igsss apgabeltiesas 3. civihod.,
saskaņā ar civilprocesa likumu 1958. p.,
ar šo paziņo, ka 11. novembrī 1924. g.,
minētās nodaļas atklātā tiesas sēdē
attaisīs un nolasīs 1924. _ g. 20l februārī
Lubānas pag., mir. .Veveraju" mājās
atraitnes Ruttes Kārļa m. S a 1 i ņ, dzim.
Preiss, testamentu.

Rīgā, 28. oktobrī 1924. g. L.NŠ3713
Priekšsēd. v. A. V e i d ne r s.

14055 Sekretārs A. Kalve.

Vecsvirlaukas pagasta
tiesa, Jelgavas apr.,

pamatodamās uz savu lēmumu no
15. augusta 1924. g. un pag. tiesu lik.
276. un 277. p. p. paziņo, ka laulāts
paris Jēkabs un Anna Strautnieki,
dzīvojoši Cāļu m, pieņem par bērnu
fadoptē) Ivana Chmāra un Olgas
Kalniņ dēlu Aleksanderu Ivana dēlu
Chmāru,_ dzim. 1920. g. 6. janvārī,
kujam bērnam vēlas dot ari savu uz-
vārdu ,S t ra u t n i e k".

Personām, kūjām būtu kādas ierunas
pret šo adopciju, tādas pieteikt šai tiesai
sešu mēnešu laikā, skaitot no šī sludi-
nājuma iespiešanas dienas pēdējo reizi
.Valdības Vēstnesī".

Pēc šī termiņa notecēšanas nekādas
ierunas netiks pieņemtas un adopcija
tiks apstiprināta.

Vecsvirlaukā, 15. augustā 1924. g.
3 Akts Ns 2/24.

Tiesas priekšsēd. P. I k 1a v s.
13584 Darbvedis J G r ū b e.

Rolfcersu pagasta tiesa,
Valkas apriņķī, ar šo izsludina vispārības
zināšanai, ka Georgs Jāņa d. Kocings
vēlas adoptēt Georgu Bertas dēlu
Butkeviču, dzimušu 1922. g. 30. martā,
dodot viņam savu ģimenes vārdu
.Kocing".

Perscnām, kurām būtu kādas ierunas
šai adopcijas lieta, tādas jāpieteic šai
tiesai s e _š u mēnešu laikā, skaitot no
šā sludinājuma iespiešanas trešo reizi
.Valdības Vēstnesī".

Pēc šā termiņa notecēšanas nekādas
ierunas netiks pieņemtas un adopcija
tiks apstiprināta.

3 Priekšsēdētājs (paraksts).
12317 Darbvedis A. Kordons.

Ēveles pagasta tiesa,
Valkas apriņķī, pamatodamas uz sava
š. g. 17. septembra lēmuma un pagasta
tiesu likuma 108. un 109. p. p. ar šo
paziņo, ka laulātie draugi Juris un Ade-
līna Elerti, kuriem bērnu nav, pieņem
bērnu vietā (adoptē) Valli ju Vipul
(Dāva-Eduarda un mir. Annas-Emilijas
Vipul meitu), dzim, 4. augustā 1917. g.,
piešķirot viņai miesīga bērna tiesības,
ka mantošanas ziņā, tā ari uzvārdā.

Personas, kurām pret šo adopciju
kādi iebildumi, tiek uzaicinātas tos pie-
teikt šai liesai sešu mēnešu laikā,
skaitot no šī sludinājuma iespiešanas
dienas .Valdības Vēstnesī", trešo reizi.

Pēc uzrādītā termiņa nekādas ierunas
netiks pieņemtas un adopcija skaitīsies
par likumīgā spēkā gājušu.

Ēvelē, 23. septembrī 1924. g. Ks 62
Priekšsēdētājs J. E i z en t h a 1 s.

11668 3 Darbvedis J. Liepiņš.

Latgalei aigaaaitiesft Mātais notārs
paziņo, ka pec 1924. g. 30. maija pie
Daugavpils notāra R. Skuja noslēgtā
pirkšanas-pārdošanas līguma, apstiprinātā
1924. g. 22. oktobrī, Leontīne Karoline
Natālija Eduarda m. K r e i 1 ieguvusi
par Ls 3500.— no Aliņas un Marijas
Emerika m. m. Volodko dzimtslietošanas
tiesibas uz pilsētas gruntsgabalu N» 8
lit. B, platībā 198 kv. sāž. ar ēkām Dau-
gavpilī, III. pils. iec. 87. kv. Minskas un
Vitebskas ielu stūrī zem pol. Ns 19/21-23.

Daugavpilī, 1924. g. 23. okt. Mi 6745
Vecākā not. palīgs E. K r i ķ i s.

1376^ Sekretāra pal. J. St r a d s.
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Kara tiesa,
pamatodamās uz savu 15. oktobra rīcī-
bas sēdes lēmumu, izbeidz Viļā '
Jāņa d. Tālberga meklēšanu.
(.Vaid. Vēstn." 1922. g. 132. numurs).

29. oktobrī 1924. g.
Kara tiesas priekšsēdētāja v. p. i.

pulkv.-leitn. (paraksts).
14147 Sekretārs k. ier. A. Rumpe.

Dzelzsceļu «irsonlde *&**.%£ ?
kurus noturēs pulksten 10 dienā: "** « 8Ul

13. novembrī 1921. g uz mēteļiem impregnēta brezenta 100 gab «&. ,
noteikumiem un parauga. '^«l

13 , , ,.sērkocļņiem 22,000 kāst.
17' " , ' . . caurulēm, svelmes, dzelzs, dažāda izmēr,

kopā 270 gab, un lztnera «s ,
vafcstisfcu ftora&iireiici

13. novembri 1924. g. uz aparātiem ugunsdzešamiem, ķimiskiem Mi„-
.Pluvins - pavisam-38 gab. »miI»»nav ,,

Tuvākas ziņas par torgu noteikumiem, mater. un iemaksājamām omi
izsniedz Dzelzsceļu virsvalde istaba N° 122-a, no pulksten 12 |īdz 14 ' "^-r : ' Z Z r~ ' ' rtOoc.

Rigas polic. 4 iec. priekšnieks
paziņo, ka 7. novembrī 1924. g.,
pulksten 10 rītā, Matīsa ielā N° 22, dz.13,

pārdos vairāksolīšanā
piederošu Alfrēdam Sirsonam ozolkoka
bufeti, novērtētu par Ls 65.—; par labu
Rīgas kopējai slimo kasei.

Pārdodamā bufete apskatāma pārdo-
šanas vietā Ltrupes dienā.

Rīgā, 1. novembrī 1924. g. 14218
Priekšnieka vietā, viņa pal. (paraksts).

Zirgu tirgus,
Rīgas pilsētas valdes Tirdzniecības nodaļa

dara zināmu, ka 13. un 14. nov. 1924. g., no pulksten 8 rīta līdz pulkst. 4pi

pusd. noturēs zirgu tirgu laukumā pie pilsētas lopkautuves, Ganību dambī. 14a

Almantos virsmežniecība
pārdos TORGOS

27. novembri 1924. g., pulksten 12 diena, Ēdoles pagasta valdes telpās,
Alšvangas dzirnavās atrodošo firmas „BIomve-
Bromberg" divstāvu 20" rāmja platuma gateri

ar piederumiem:
2 baļķu vāģīšiem, baļķu velkamo aparātu, 8C truļu sliedītēm un vienu transmi-

sijas vārpstu 1/2X10' ar diviem skrituļiem, un ķemmriteņiem.
Gaters ar piederumiem novērtēts par Ls 1500. Torgi notiki? mutiskim

slēgtās aploksnēs. Torgos pielaidīs un piedāvājumus ateisno pet sitām, tas
iemaksās torgu komisijai 10°/o drošības naudas no novērtētās sumas, kura pit
nosolīšanas jāpapildina līdz 10° o no nosolītas sjmas.

Tuvākas ziņas virsmežniecības kanclejā, Ēdoles pag., Sluķu muiža.

27. oktobrī 1921. g. N° 759.
14215 - Alšvangas virsmežniecība. _

Pasta un telegrāfa virsvaldes galvenā darbnīca
izsludina 21. novembrī š. g., rtmtzstistku sacensī6u uz

1) dažādām metalapstrādājamām mašinām,
2) elektriskiem signalizācijas pulksteņiem un
3) elektromotoriem.

Tuvākas ziņas parsacensības nosacījumiem, iegādājamām mašinām uri u
techniskie noteikumi dabūjami pasta un telegrāfa virsvaldes galvenās darbnia
kanclejā", darbdienās no pulksten 10—15. 1 \ļ\$

Dzelzsceļu Mdes materiālu omu
izsludina 17. novembrī 1924. g., pulkst: n 12 dienā

rakstiskos torsus s^iJSSS.TjssStsās*
Daugavpi's staciļam, saskaņa ar dzelzsceļu gulžņu techniskiem noteikumiem
Gulžņus var piegādāt ari mazākās partijās, bet re mazākas par 1000 gab To»dalībniekiem jāiemaksā materiālu apgādes kase drošības nauda l°/o apmērā l
piedāvājuma sumas. Tuvākas ziņas izsniedz dzelzsceļu virsvaldes 125. ist. m

'

DZELZSCEĻU VIRSVALDI
S£ roKstiskns torjus un Konicurences. fe-J
13. novembrī 1924. g., uz dažādam krasam, kopa 7200 kg, pēc techn r
17. , ...uzvalku piederumiem, pec saraksta. *4
17." . . . . krāsu sauso un eļļā bersto, pēc techn. noteik un«i
20. , , , » atsperu tērauds 76,4 to., pec saraksta un techn
20. . ...lokomoiivu darba nkiem pec specifikācijas un zinf?

Tuvākas ziņas par rorgu noteikumiem, materiāliem un iemaksājamīnil*
naudām izs liedz Dzelzsceļu virsvalde ist. K° 122-a no pulksten 12—14

Ūtrupe.
l°24.g. 8. novembrī, pulksten 11*j
pie Dzelzava' s pagasta nama, jmt
publiskā vairāksolīšana Dzelzavas »
Bieznieku māju pilsonim Kuao^ ļ
Burkevičam aprakstītas sem

mantis: vēna gramofonu , _ novem
par Ls 10, dēļ soda naudas piedffljl
saskaņā ar Cēsu apr. II. iec miert»

izpildu rakstu. ,«
Mantas būs apskatāmas ūtrupes

uz vietas. , ^ m
Madonā, 28. oktobrī 1924. g. *"

Madonas iecirkņa policijas
14217 priekšnieksJpaļS^

Ūtrupe.
Ša gada-8. r.ovembrī, pulksten 14 d.

pie Bučauskas pagasta nama, pārdos

publiskā vairāksolīšanā
Bučauskas pag., Bučauskas muižas pils.
Edgaram Kleinam aprakstītas sekošas
mantas: vienu 16 g. vecu bēras spalvas
zirgu, novērtētu par ls 4) .—, dēļ .«oda
naudas piedzīšanas , saskaņā ar Valkas
apriņķa 3. iec. miertiesneša izpildu
rakstiem.

Mantas būs apskatāmas ūtrupes dienā
uz vietas.

Madonā, 29. oktobrī 1924. g. Mš 4499
14214 un J* 4498.
Madonas iec. pol. priekšnieks (paraksts).

Valmieras pag. valde, Valmieras apr.,
izsludina par nozaudētu un tādēļ ne-derīgu Latvijas pasi uz Augusta Jāņa d.fciduka vārdu, izdotu no šīs valdes
16. martā 1920. g. ar K° 174 12454

Jēkabpils apr. prittpalīBs II. iec.
paziņo, ka 8. novembri š. g., pulksten
12 diena, Jēkabpils apriņķī, Biržu pa-
gasta nama,

Dārdos milMml
pils. Staņislavam Skauniekam pie-
derošo vienu vadmalas uzvalku un vienu
pāri šņorzābaku, deļ drošības naudas
piedzīšanas viņa kontrabandas lietā.

Jēkabpilī, 30 oktobrī 1924. g.Ks 4691.
Jēkabpils apr. priekšnieka II. iec.

142'3 palīgs (paraksts).

Lēdmaņu pagasti»
(Rīgas apriņķi, caur Reniban^,

vajadzīgs
^

.

skolotājs di
ar pilnas pamatskolas «f

^Pieņemšana pie Pagas .V\p„ 2p 8
11. novembrī 1924. g..„P"lksit

pusdienas, pagastanama.,14166 _ _J*\ j j

Pi ^Mias
jm»"

TŽJSti^^
Dienas kartība-

1) Sapulces darbinieku veM ,,
2) Statūtu nolasīšana1 un P'^ S ,
3) Sabiedribas nodibināšanas

bīoas atklāšana. „„
4) Valdes, revizijas komisija

datu velēšana.
5) Instrukcijas valdei. iekurt:.
6) Dažādi jautājumi un P""itiļS,
14221 =-r^tf*

Nacionālais tef
Otrdien, 4. novembrī , P"*!

ierēdņu '^j^i

Trešdien, 5. novembri , pu ^.,
.(fvāta cd***



"T oifls apgabalties. kriminal-

, , Savu 1924. g. 4. oktobra
&meklē uz sod. lik. 589. p. I
^"f'aosūdzēto Franci Antona dēla'
P"kovu Minēta Poļakova seviš-
p0 'o7?mes- 30 g- v., _ lielāka par vi-
Psp aueuirm mati, barda un ūsas
deju 3 °ļtenij acis zilas, iegarena smai-

*Bnsl ia un uz kreisas vai labas rokas
d'S3., delnas tetovētas divas bezde-
aagspus oeu

flŠLn, iestādēm un personām, kurām
nama minētā Franča Poļakova un

" mantas atrašanas vieta, _ ja-
!-'?a ;no Ludzas apr. 3. iec. izmeklēšanas
japaz'v;

"SSrp ffi.- oktobrl ,924 - «?
Priekšsēd. v. (paraksts)

ļ2735 ^
Sekretāra p. v. (paraksts).

^t gales apgabaltiesas,
5p«t w. i. ik. mltrtlc».

^mu
aLSaVU 1924- 8- »>• septembra

«o civ S "i? c,v - P- «*• 1401. p.
pamata n " *• seī- L d- 1239. panta
Cbn Paf'°'Pēc 1&17- 8- 25 no-
M«

0ii
au8avPi 1' m'"išā Dāvida

N luarin3 atstāts mantojums,
<2' VISas Personas, kam uz
k»W^U ysakara at

vi v« būtu
% Pēc n;lSka mantiniekiēm , pieteikt
^P',k"«bas sešu mēnešu

Sinas dien». 1? ?i sludinājuma ievieto-
DauJ ? 'VaWibas Vēstnesi."

12B03
8 Vp"U924- g. 7.okt. NŠ613

"T"- MĻertiesnesis Dzenīts.

Īli,«PSabaltiesas,
5**i.htiWiBi.

>«, uz,
Vu ša 8ada 30. sept. lē-

/' sej- I P- Proc- lik - 1401. p. un
teļo '_ « cv. iik. 1239. p. pamata
^ Pili mfiiJ 917-,^

3.
jūnija

""f- Hanona Vasilija d. P e-

;
revalova iratst.mantojums,kādēļuzaicina visas personas, kam uz šo man-toiumu

^
vai sakara ar viņu kādas tiesī-

bas, ka mantiniekiem, pieteikt tās pēc
piekntibas sešu mēnešu laikā,
skaitot no šī sludinājuma iespiešanas
dienas .Vaid. Vēstnesī*.

Daugavpilī, 7. okt. 1924. g. M6I1
12604 Miertiesnesis Dzen i t s.

Latgales apgabaltiesas
Rēzeknes apr. 2. iecirkņa

miertiesnesis
uzaicina 3. decembrī 1922. g. mirušā
Jegora F o m i n a mantiniekus pie-
teikt viņam savas mantošanas tiesības
uz nelaiķa atstato mantību sešu mē-
nešu laikā no šī uzaicinājuma iespie-
šanas dienas .Vaid. Vēstn.-

Rēzeknē, 7. oktobrī 1924. g.
12730 Miertiesnesis (paraksts).

Burtnieku virsmežniecība
pārdos mutiskos lorgos
1924. gada 3. un 4 decembrī Limbažos, Limbažu pilsētas valdes telpās,

augošu mmiu, sadalītu sekošis ^ignibis:
%
2 3
e Mežniecības, novada un Cirsmas Atdalās £
g ., , Kvartu» j * "5
jļļ apgaitas nosaukums gads Ns o.
£°
o ? \ļ>
i- o-

Drošības naudas
No- Ls

p verte- "P ^
— « ,, Iz- n 'E Piezīmes

Ja )UmS cirlmmi I c^u ii
g" Ls

t,-rīšanai |^f-|"
3. decembrī.
III. iec. mežniecība.
Katvares novadā:

1 Katvares Nr. 7 apg. . .
2 . . 7 . . . .

3 . . T , '
1 -

4 . » 7 , . . .
5 . . 7 , . . .

6 . . 7 . . . .

Liel-Pociema novadā:

7 Ķipenu Nr. 12 apg. . . .

8 Pociema Nr. 13 apg
9 . 13 „

10 , . 13 . . .
11 . i 13 .

12 , . 13 .

13 . „ 13 .
14 „ , 13 .

15 . .. . .

16 . ..
Dikļu-Ezermuižas .novadā:

17 Ozolu-Spandegu Nr. 14apg.

18 . . 14 ,
19 . .„
20 . . 14 .
21 . .,
22 . „ 14 „

Sāruma novadā:

23 Sāruma Nr. 27 apg. . . .

IV. iec. mežniecība.
Rozbeķu novadā:

24 Rozbeķu Nr. 21 apg. .

25 . ' . 21 ,

26 . . 21 .

27 . . 21 „

28 . . 21 .

29 , . 21 . ...

30 . . 21 . .

Vainižu novadā:

31 Augstrozes Nr. 22 apg. .

32 , .' »? »
'

. ,

33 , . 22 . .

34 . . 22 „ .

35 . . 22 . .

36 , . 22 . .

37 , . 22 . .

38 . . 22 . .

4. decembrī.
IV. lec. mežniecība.

Augstrozes novadā:

39 Dauguļu Nr. 23 apg. . .

40 . . 23 .

Dauguļu novadā:

41 Dauguļu Nr. 23 apg. . .

42 . . 23 ,

43 . . 23 .

44 . . 23 .

45 . . 23 .

46 . . 23 . .

47 . » 23 ,

48 . . 23 .

49 . . 23 .

. 1 1924725. 2 —
Jaunsaimnie- Arkart.
cībaNr. 36 F 1924./25. 1 —

2 —
3 —

Jaunsaimnie-
cība Nr. 27 F . 1 —
Jaunsaimnie-
cība Nr. 35 1923./24. 3 —

Jaunsaimnie- Ārkārt.
cībaNr. 44F 1924./25. 6 1,68
Ķiguļu birze

42 1924/25. 1 0,85
39 1923. 24. 5 —
39 1923./24. 1 —

Jaunsaimnie- Arkart.
cībaNr. 9 F 1924./25. — '—

Jaunsaimnie- Arkart
čība Nr. 8 1924./25. 1 0,36

Ramaņu
birze

_ »_ 2 1,00
Jaunsaimnie- Arkart.
čība Nr. 8 1924./25. 3 1,38

Ramaņu birze
Jaunsaimnie- „ 1 —
čība Nr. 50

Jaunsaimnie- 1923./24. 1 —
čība Nr. 26

Jaunsaimnie- Arkart.
čība Nr. 48 1924./25. 1 0,85

2 1,50
3 1,40

_ ._ 4 1,25
Jaunsaimnie- Arkart.
čība Nr. 8F 1924/25. 1 0,38

3 1,97

3 1923. —

Jaunsaimnie- Arkart Nr. 1
čība Nr. 3 1924-/25. daļa Nr. 1 0,59

Nr. 1
daļa Nr. 2 0,38

Nr. 1
daļa Nr. 3 0,40

Nr. 1
daļa Nr. 4 0,45

Jaunsaimnie- , Nr. 2
čība Nr. 8 daļa Nr. 1 0,60

Nr. 2
daļa Nr. 2 0,39

Nr. 2
daļa Nr. 3 0,30

Jaunsaimnie- Arkart.
čība Nr. 60 1924./25. — —
Jaunsaimnie- „ — i—-
čība Nr. 59
Jaunsaimnie- „ 2 3,67
čība Nr. 58
Jaunsaimnie- „ 6 —
čība Nr. 50
Jaunsaimnie- 1923-/24. Nr. 2 0,24
čība Nr. 29 daļa Nr. 1
Jaunsaimnie- , Nr. 2 0,19
čība Nr. 29 daļa Nr. 3

Taboru pļavas
mežs.

Jaunsaimnie- » Nr. 3
čība Nr. 29 daļa Nr. 1 0,28
Upitkalna

mežs. _
Jaunsaimnie- Arkart. Nr. 10
čība Nr. 29 1924./25. daļa Nr. 3 0,25
Upitkalna

mežs.

Jaunsaimnie- Arkart
čība Nr. 47 1924./25. — 4,5

Lielkalna Ceļmalu
mežs. koki — —

Jaunsaimnie- Arkart
čība Nr. 22 1924./25. — 4,0
Jaunsaimnie-
cība Nr. 44 J92\ 1 —

Jaunsaimnie- Arkart.
čība Nr. 14 1924./25. — 2
Jaunsaimnie-
cība Nr. 13 1921. 2, 3 1,32
Jaunsaimnie-
cība Nr. 20 1921. Q

Jaunsaimnie- Nr. 1
čība Nr. 33 1921. daļa Nr. 3 —
Jaunsaimnie- Nr. 1
čība Nr. 50 J92I. daļa Nr. 3 —

, Arkart.
1924./25. 1 —

1923. 1 —

9 255 12 12.75

10 169 8 8.45
5 111 5 5.55

13 209 10 10.45

14 464 23 23.20

4 100 5 5.—

— 2074 108 108.70

1116 55 55.80 3 Nav cērtami
27 513 25 25.65 skuju koki.
4 80 4 4.—

243 750 37 37.50 "Retaine.
— 547 27 27.35

— 1093 54 54.65

— 1208 60 60,40

15 297 14 14.85
9 151 7 7.70

— 520 26 26.—
— 236 11 11.80
— | 598 29 29.90
— i 825 41 41.25

— 251 12 12.55
893 44 44 .65

16 329 16 16.45

— : 287 14 14.35

— 230 11 11.50
— 132 6 6.60

— 220 11 11.—
— 261 13 13.05

— 98 4 4.90

— 56 2 2.80

33 853 42 42,65 Izlases koki.
50 1388 69 69.40 Izlases koki.

— 1760 88 88-~

33 1104 55 55.20

— 140 7 7.—

— 58 2 2.90

— 318 15 15-93

260 13 13 —

— 402 20 20.10

2 86 4 430

— 539 26 26.95
7 154 7 7.70

— ļ 399 19 19.95

— 141 7 7.05
36 491 24 24.55

43 429 21 21.45

12 ļ 116 5 5.80

45 336 16 16.80
17 288 14 14.40

Turpinājums 6. lappusē.

Latgales apgabaltiesas,
Rēzeknes apr., 5. iec. miertiea.
kura kanclejā atrod. Varakļānu miestā,
pamatodamies uz civ. proc. lik. 1401. p.
un civillik. X. sēj. 1. d. 1239. p., sa-
skaņā ar savu lēmumu no 4. oktobra
1924. g. uzaicina 8. janvārī 1919. g.
mir. Aloiza Andreja d. M o 1 n i e k a
mantiniekus pieteikt

^
savas mantošanas

tiesības augšā minētam miertiesnesim
uz nel. Aloiza Molnieka mantojumusa-
stāvošu no viena hek. zemes un mājām
un atrodošos Rēzeknes apr., Barkovas

pagastā, Trizelnieku sādža, sešu
mēnešu laikā, skaitot no si sludin.
iespiešanas dien. .Vald.Vestn."

Pēc šī termiņa notecēšanas, nekādas
prasības vairs netiks pieņemtos.

oktobrī 1924. g. Ks 4635

12551 Miertiesnesis J. Berķis. _

Pilsbergas pag. valde izsludina par

nederigiem, kā nozagtus, sekosus doku-

mentus: 1) iekšzemes pasi, izdotu no

šīs valdes 1922. g. 22. augusta ar

Ns 33 un 2) zirga pasi, izdotu no sis
valdes 1920. d. 5W. augusta ar J* 16

uz Jāņa Jāņa d. Trumara v. 12129

Daugavpils apr. 5. lec. miertiesa.,
Preiļos, pamatodamies uz 1239. panta
10 sej un civ. proc. lik. 1401. p. uz-
aicina 1923. gadā _ 19. februārī mirušā
Ādama Augusta dēla Sunepa man-
tiniekus pieteikt savas mantojuma tiesī-
bas uz nel. atstāto īpašumu Preiļu pag.,
Zvergžu viensētā augšminētam mierties-
nesim sešu mēnešu laikā, skaitot
no šī sludinājuma iespiešanas dienas
.Vaid. Vēsf.
12457 Miertiesnesis (paraksts).

Daugavpils apr. 5- iec- mlertiein.,
Preiļos, pamatodamies uz 1239. p. X. sej.
un civ. proc. lik. 14 Jl. p. uzaicina
1914. g. 2o. aprīlī mirušā Andriva Ādama
d. P u n c u ļ a rriantin. pieteikt savas
mantojuma tiesības uz nel. atstāto neku-
stamu īpašumu Preiļu pag., Puncuļu sādžā
un Biksta putvu viens, augšmin. miertiesn.
sešu mēnešu laikā, skaitot
no šī sludinājuma iespiešanas dienas
.Valdības Vēstnesī."
12456 Miertiesnesis (paraksts).

Latgales apgabaltiesas,
Loto apriņķa 3. ledrlņa mlerflesnesU,

saskaņa ar savu 1924. g. 4 okt. lē-
mumu un uz civ. proc. lik. 1401. p un
civ. lik. X. sej. 1. d. 1239. p. pamata
paziņo, ka pec 1923. g. 11. dec. Kārsa-
vas pag., Rodu ciemā miruša Anufra
Izidora d. K r e i c a ir palicis man-
tojums, kurš atrodas Kārsavas pagastā,
Rogu ciema, kādēļ uzaicina visas
personas, kam uz šo mantojumu, vai
sakara ar viņu būtu kādas tiesības, kā
mantiniekiem, pieteikt tās pēc pie-
krītības sešu mēnešu laikā,
skaitot no šī s'udinājuma iespiešanas
dienas .Valdības Vēstnesī.*

Kārsavā, 1924. g. 6. oktobrī.
12732 Miertiesnesis E. K a 1e j i ņ š.

Daugavpils apr.4. iec. miertiesn.,
saskaņā ar savu 1924. g. 6. oktobrī
lēmumu un pamatodamies uz civ. proc
lik. 1401. un M02. p.p. un civ. lik.
X. sej. 1. d. 1239. p. ar šo uzaicina
3. aprīlī lb22. g. mirušā pilsoņa Pēlēja
Matīsa d. Baltača mantiniekus pieteikt
savas mantojuma tiesības uz manto-
jumu, kas palicis pēc minētā pilsoņa
nāves Daugavpils apr., Kolupes pag

Mantojuma tiesības jāpieteic pēc pie-
kritibas sešu mēnešu laikā, skaitot
no šī sludinājuma iespiešanas dienas
.Valdības Vēstnesī."
12556 Miertiesnesis (paraksts).Latgalis mMlmi 1.rjfiHi| i

ar šo paziņo vispārībai, ka miruša
1924. gada 8. jūnija Daugavpils ap-

riņķa, Izveltas pag., piederīgā Michaila
Onufrija d. Podskočija notariālais
testaments, ar kuru testatora kustama
an nekustama manta novēlēta viņa
dēlam Konstantīnam Michaila d.
Podskočijam _ ar apgabaltiesas 1924. g.
16. augusta lēmumu apstiprināts un iz-
dots mantiniekam Konstantīnam Michaila
i. Podskočijam.
Daugavp., 6.okt. 1924.g. L.K9910a 24

Priekšsēd. b. J. Krūmiņš.
12592 Sekretārs J. K a n g urs.

Laioales apgabalties, kriminal-

podaļa,
«skaņ ā ar savu 1924. g. 10 oktobra lē-

2iu meklē uz sod. lik. 51. p.
"fp 2. d. un 51. p., 468. p. 1. d. un
si o 468- P- * d- Pamata apsūdzēto
naueavp ils apriņķa, Izvoltes pagasta,
feslevas ciema piederīgo 21 g. veco

Pēteri Antona d. Sa r gu n u
^Visām iestademun personām, kuram

ir zināma minēta Sarguna un viņa
mantas atrašanās vieta jāpaziņo Lat-
gales apgabaltiesas 1. kriminalnodaļai.

Daugavpilī, 10. oktobrī 1924. g.
Priekšsēd. v. R. Plauks.

12935 Sekretāra v. K. Ozoliņš.

Latgales apgabaīhesss kriiniiialiioi.,
saskaņā ar savu 1924. g. 9. oktobra
lēmumu, meklē uz sod. lik. 5 _1. _p.
un 468. p. 1. d. p. pamata apsūdzēto
Jīm Kazimira d. Q r u n d a n u, 18 g. v.
piederīgu pie Daugavpils apr., Izabelinas
pagastā. Pēdējā laikā dzivoja tā paša
apriņķa un pagasta, Staiņilķu ciemā.

Visām iestādēmun personām, kurām
ir zināma min. Jaga Kazimļra d. Orun-
dana un viņa mantas atrašanās vieta , jā-
paziņo Daugavpils apr. 3. iec. izmeklē-
šanas tiesnesim.

Daugavpilī, 1924. g. 10. oktobrī.
Priekšsēdētāja v. (paraksts).

12934 Sekretāra v. Ķ. Ozoliiņš.

IHb apgabaltiesas L civilcodala
a šo paziņo vispārībai, ka mirušas
1924. g. 25. janvāri Ludzas apriņķa,
Pildas pag., Savliku ciema piederīgās
tadokijas Spiridona meitas Kolosovas
Privattestaments , ar kuru testatora
kustama un nekustama manta novēlēta
«gorām un Jaņam Kolosoviem ar ap-
gabaltiesas 1924. g. 18. jūlija lēmumu
apstiprināts un izdots mantiniekiem
Igoram un Jāņam Kolosoviem.
Daugavp., 6. okt. 1924.g. L K»525a/24
„,Priekšsēd. b. J. K r ū m i ņ š.
ii2^ Sekretārs J.

Kangurs.

apaļas 1. iec. miertiesn.,
»z Fanijas (Feiges) Lippert, dzim. Grin-
»'« lūgumu un sava 1924. g. 30. sept.«Mina pamata, uzaicina 1924. gadā
"lebiuan Liepāja, mirušā Meera Urīn-
™.aia mantiniekus , kreditorus, legata-
«litokoiiīisarijus un visus citus, kam«ern-biji kādas tiesības vai prasības

tdkt
n
r^

atstāto mant0jumu, pie-
nesi i b- miettiesnesim sešu mē-
šntiL A ' skaitot no sludinājuma iespiē-«»as dienas .Vaid. Vēstn."
feiw

mmeta terminf» notecēšanas visas
tSs Ul* Prasības, kuras nebūs pie-
Sā"ollktā la *ā. tiks skaitītās parae,am «* visiem laikiem.

j ^jaja. 4. oktobrī 1V24. g. M> 575
"^LJiiertiesnesis J. Z i e m e 1i s.

Latgales apgabaltiesas,
Ludzai apr. 5. iec Mlmnli

uz civ. proc. lik. 1401. p. un civ. lik.
X. sēj. 1239. p. pamata, ziņo, ka 1924.g.
11. februārī miris Aleksandrs Grigotlja
dēls Skupovs-Beelovs, atstādams
kā mantojumu Ludzas apr., _ Tolkovas
pag. nekustamu mantu, sastāvošu no
viensētas, zem nosaukuma .Zolotaja
Gorka", ar dažādām ēkām un ku-
stamu mantu un uzaicina _ visus,
kam būtu uz šo mantojumu kādas tie-
sības, pieteikt tās minētam _ mierties-
nesim s e.š u mēnešu laika, skaitot
no šī sludinājuma iespiešanas dienas

.Vaid. Vēstnesī".
1924. g. 24. sept. NŠ228

11823 Miertiesnesis R. Petersons.



^ Drošības naudas
% ' .. 8 No- Ls

uS
g Mežniecības, novada un

kvar ,_
^

Cirsmas Atda!j f . vērtē- — j£~ |J Piezīmes
E apgaitas nosaukums gads Jsfs 3.:-. S ?£ iums ? Icirtumu ^^~ ^ cirtumu „ Vikug« 0 ,<rf m » t-i- - apmezo- £ «
ir ^ ? . iq> o tīrīšanai C ~*1

£ cl o. Ls unbd!ldl ianai <

Augstrozes novadā:
50 Sprēstiņu Nr. 24 apg. . . Slaben-

gārša 1921. 2, 4, 5 22 268 13| 13.40
Vainižu novadā:

51 Vainižu Nr. 25 apg. . . . Jaunsaimnie- Ārkārt. Nr. 1
čība Nr. 17 1924./25. daļa Nr. 1 0,15 — 126 6 6.30

52 „ . 25 „ . . . , , Nr. 1
daļa Nr. 2 0,14 — 109 5 5.4o

53 . „ 25 , . . . . , . Nr. 1 ' - .
daļa Nr. 3 0,14 — 136 6 6.80

5-1 „ . 25 „ . . . „ . . Nr. 1
daļa Nr, 4 0,14 — . 103 5 5.15

55 Vainižu Nr. 25 apg. . . . Jaunsaimnie- Nr. 2
čība Nr. 12 1924/25. dala Nr. 1 0,48 — 296 14 14.80

56 ? - 25 . - . . . . Nr. 2 „« ' ,« »»ndaļa Nr. 2 0,50 — | 316 15 15.80

" 25 " ' ' * " _ " daļa^.3 0,53 - 279 13 " 13.95
58 , » 25 „ . . . Jaunsaimnie- Arkart. Nr. 1

čība Nr. 18 1924./25. daļa Nr. 1 0,42 - 317 15 15.8o
59 " . 25 » . . . .

daļ^Nr 1_2 049 298 H J490

daļa Nr. 3 0,56 — 333 16 16.65

" 25 " ""' ' " " da|aNr.4 0,61 379 18 18.95
fi9 9S Nr 1

" ' ' " " dala Nr. 5 0,70 - 425 21 21.25

63 . 25 „ . . . . . Nr. 1
daļa Nr. 6 0,65 - 466 23 23.30

" . "
K * " daļa^Nr. 7 0,59 - .432 21 21.60

65 „ „ 25 „ . . Jaunsaimnie- Nr. 4 nnr.
čība Nr. 36 „ dala Nr. 1 0,65 257 12 12.85

66 „ „ 25 . . . „ Nr. 4
daļa Nr. 2 0,40 — 177 8 8.85

67 , „ 25 . . . . . » Nr. 4
daļa Nr. 3 0,40 — 203 10 10.15

68 '' , ,,; 25- . '. '';' . , , Nr. 4 ?
daļa Nr.4 0,40 — 217 ,10 10.85

69 „ „ 25 „ . . . „ „ ? ' Nr. 4
daļa Nr. 5 0,40 — 259 ' 12 12.95

70 „ - , 25 . . . . . „ Nr. 4
daļa Nr. 0 0,40 — I 216 10 10.80

71 „ . 25 „ . . . Nr. 4
daļa Nr. 7 0,40 - ^03 10 . 10.15

72 , 25 , . . . , „ Nr. 4
daļa Nr. 8 0,40 - 265 13 13.25

73 „ „ 25 . . . „ „ Nr. 4
dala Nr. 9 0,40 — ļ 279 13 13.9a

74 , , 25 , . . . * Nr. 4
daļa Nr. 10 0,40 - 286 14 14.30

75 „ 25 . . - . . ', Nr. 4
daļa Nr. 11 0,40 — 275 13 13.75

76 , 25 . . . . „ ., Nr. 4 \
daļa Nr. 12 0,40 — M<6 22 22.30

77 „ „ 25 „ . . . , . Nr. 4
daļa Nr. 13 0,40 — 400 20 20-

Solīšana sāksies pīkst. 12 dienā! Drošības naudas torgu komisija pieņems sākot no pīkst. 10 rītā. Torgos pie-
laidīs personas, kuras iemaksās torgu komisijai 10°/o drošības naudas no vērtētas zurrfas, kura pec nosolisanas jāpapildina
līdz 10°/o no nosolītās zumas. -

Izcirtumu tīrīšanas un apmežošanas drošības naudas iemaksājamas pie meža ciršanas biļetes izņemšanas.
Drošības naudu var iemaksāt iepriekš Latvijas Bankā Burtnieku virsmežniecības depozīta, iesniedzot kvīti torgu

komisijai.
Kā drošības nauda tiks pieņemti ari:

1) Latvijas valsts iekšējo aizņēmumu obligācijas un vaists zemes bankas ķīlu zīmes par viņu nominālvērtību.
2) Latvijas bankas vai no viņas pārgarantētas privātu banku beztermiņa garantijas.

, 3) Banku akceptēti čeki, kuri nosolīšanās gadijuma pircējam 3 dienu -laika jāapmaina.
Virsmežniecība patur sev tiesības izsludinātās uz torgiem un nolemtās pārdošanai torgu vienības noņemt no torgiem

pēc saviem ieskatiem.
Tuvākas ziņas virsmežniecības kanclejā un pie attiecīgiem iecirkņu mežziņiem. ?

I3860 Burtnieku virsmežniecība.

Saistošie notiii

Apstiprinu
1924. gada 29. septembrī.

Iekšlietu ministrs
P. Juraševskis.

par tirgošanās laiku
Talsu apriņķa pagastos
un pagastu bieži apdzī-
votās vietās, kurās nav

miestā pašvaldību.
1. Svētdienās tirdzniecības uzņēmu-

mus atļauts atvērt no pulksten 1 līdz
pulksten 5 pēc pusdienas.

2. Viesnicu, traktieru_ un biedrību bu-
fetes ar reibinošiem dzērieniem atļauts
atvērt darbdienās no pulksten 7 rītā līdz
pulksten '0 vakarā, bet svētdienās —
no pulksten 2 pēc pusd. līdz pulksten
10 vakarā. Biedrību un izrīkojumu bu-
fetes izrīkojumu dienās atļauts atvērt pa
visu izrīkojuma laiku.

3. Vīna tirgotavas promnešanai at-
ļauts atvērt darbdienās no pulksten 7
riiiī līdz pulksten 8 vakarā, bet svēt-
dienās tās slēdzamas visu dienu.

4. Pārtikas vielu tirgotavas un bārzd-
dziņu veikalus atļauts atvērt svētdienās
ari no pulksten 7 ritā līdz pulksten 9
rītā.

5. Augļu ūdens tirgotavas, kafejnī-
cas iffi konditorejas atļauts atvērt svēt-
dienās no pulksen 8 rītā līdz pulksten
TO vakarā.

6. Ēdienu namus un tējnīcas bez rei-
binošiem dzērieniem atļauts atvērt svēt-
dienās no pulksten 8 rītā līdz pulksten
10 vakarā, bet svētku un svinamās die-
nās no pulksten 8 līdz 10 rītā un
pulksten 2 pēc pusd. līdz pulksten 10
vakarā.

7. Tirgos tirgošanas atļauta: no 1.
maija līdz 31. augustam no pulksten 6
rītā līdz pulksten 6 pēc pusd., bet no
1. septembra līdz 30. aprilim _ no pulk-
sten 7 rītālīdz pulksten 5 pec pusd.

Piezīme. Pastāvīgas tirgotavas_ uz
tirgus laukuma, kuras iznomātas
uz veselu gadu, atļauts atvērt t;ri
pašā laikā, kā pārējās tirgotavas.

8. "'/īsi tirdzniecības uzņēmumi, vies-
nicu, traktieru, tējnīcu, kafejnīcu, klubu un
biedrību bufetes Ziemassvētku, Lieldienu
un Vasaras svētku pirmās dienās — jā-
slēdz visu dienu.

9. Šie noteikumi neattiecas uz ap-
tiekām, iebraucamām vietām, mēbelētām
iztabām, viesnīcām (izņemot viesnicu
bufetes) un dzelzceļu _ bufetēm, kuras
pieejamas ceļotājiem pēc vajadzības.

10. Uzraudzība par šo noteikumu iz-
pildīšanu piekrīt vietējai policijai.

11. Vainīgos par šo noteikumu neie-
vērošanu sauks pie atbildības uz sodu
likuma pamata.

12. Šie noteikumi nāk spēkā 14
dienu laikā pēc viņu publicēšanas .Val-
dības Vētsnesī'.

Talsu apriņķa pašvaldības
14 58 likvtdačijasi valde.

Apstiprinu
1924. gada 29. septembrī

Iekšlietu ministrs
P. Juraševskis.

Silā niliii
par tirgošanās laiku

Cēsu apriņķa pagastos
un pagastu bieži apdzī-
votās vietās, kurās nav

miesta pašvaldību.
1. Svētdienās tirdzniecības uzņēmu-

mus atļauts atvērt no "pulksten 1 līdz
pulksten 5 pēc pusdienas.

2. Viesnicu, traktieru un biedrību bu-
fetes ar reibinošiem dzērieniem atlants
atvērt darbdienās no pulksten 7 rīta līdz
pulksten 10 vakarā, bet svētdienās -
no pulksten 2 pēc pusd. līdz pulksten
10 vakarā. ' Biedrību un izrīkojumu bu-
fetes izrīkojumu dienās atļauts atvērt
pa visu izrīkojuma laiku.

3. Vīna tirgotavas promnešanai at-
ļauts atvērt darbdienās no pulksten 7
rītā līdz pulksten 8 vakarā, bet svēt-
dienās tās slēdzamas visu dienu.

4. Pārtikas vielu tirgotavas un bārd-
dziņu veikalus atļauts atvērt svētdienās
ari no pulksten 7 rītā līdz pulksen 9 rītā.

5. Augļu ūdens tir otavas, kafejnicas
un konditorejas atļauts atvērt svētdienās
no pulksten 8 rītā līdz pulksten 10
vakarā.

6 Ēdienu namus un tējnicas bez rei-
binošietrl dzērieniem atļauts atvērt svēt-
dienās no pulksten 8 rīta līdz pulksten
10 Vakarā, bet svētku un svinamās di-
nās pulksten 8 līdz 10 rītā un no pulk-
sten 2 pēc pusdienas līdz pulksten 10
vakarā.

7. Tirgos tirgošanās, atļauta: no 1.
maija līdz 31. augustam no pulksten
6 rītā līdz pulksten 6 pēc pusdienas, bet
no 1. septembra līdz 30. aprīlim no
pulksten 7 rītā līdz pulksten 5 pēc pusd.

Piezīme. Pastāvīgas tirgotavas uz
tirgus laukuma, kuras iznomātas
uz veselu gadu, atļauts atvērt
tai pašā laikā, kā pārējas tirgo-
tavas.

8. Visi tirdzniecības uzņēmumi, vies-
nicu, traktieru, tējnīcu, kafejnīcu, klubu
un ' biedrību bufetes Ziemas svētku,
Lieldienu un Vasaras svētku pirmās
dienās — jāslēdz visu dienu.

9. Šie noteikumi neattiecas uz ap-
tiekām, iebraucamām vietām, mēbelētām
istabām, viesnīcām- (izņemot viesnicu
bufetes) un dzelzsceļu bufetēm, kuras
pieejamas ceļotājiem pēc vajadzības.

10. Uzraudzība par šo noteikumu iz-
pildīšanu piekrīt vietējai policijai.

11 Vainīgos par šo noteikumu neie-
vērošanu sauks pie atbildības uz sodu
likuma pamata.

Šie noteikumi nāk spēkā 14 dienu
laikā pēc viņu publicēšanas .Valdības
Vēstnesī".

Cēsu apriņķa pašvaldības
14089 likvidācijas valde.

Saistošie nsteiiii

Apstiprinu. 2°. septembri

U24. gadā.
Iekšlietu ministrs

P. Juraševskis.

par tirgošanās laiku
Aizputes apr. pagastos
un pagastu bieži apdzī-
votās vietās, kurās nav

miesta pašvaldību.
1. Svētd ēnās tirdzn ec.bas uzņēmu-

mus ftļsut* atvērt nopīkst. 1 līdz pīkst.
5 pēc pu dieni?.

2. Viesnicu, traktieru uniedrību bu-
fetes ar reibinošiem dzērieniem atļauts
dtvērt darbdiena^

no pīkst. 7 rītā līdz
p!k>t. 10 vakara, bet svētdienas ne
plk't. 2 pēc pusd. līdz 10 vakara. Bie-
drību un i'rīkojamu bufetes izrīkojumu
dienai atļaut* atvērt pa vi'U i-rīkojumu
laiku.

3. Vīna tirgotavas promnešanai *t-
ļauti atvēit d r dienās no rjkst. 7 rīta
līd ; pīkst. 8 v.-kfrā, bet svētdienas as
slēdzam»» vi«u ditn'o.

4. Pārtikas vielu tirgotavai un bīrd-
džinu veikalus alļauts i tvert s\etdienas
sri no plk t. 7 l'ds 9 rītā.

5. Augļu ūden< tirgotava?, kafejncis
un kond.torejas atļauh ttvāt svētdie-
nā* no_plk t. 8 rītā līdi pīkst. 10 vak.

6. Eaienu namuu un tējnicas bez
reibinošiem dūrieniem atļauts atvērt
svētdienās no plkjt 8 rta līdz _ pīkst.
10 vakarā, bet sveiku un svimmas d e-
nāsno pīkst. 8 līd; lOritāun no plkat.
2 pec p. īdi 10 vakara.

7. Tirgos tirgošanās atļauta: no
1. maija līdz 31. augustam no pīkst. 6

rītā līaz pīkst. 6 p. p., bet r.o 1. ser-
tembra līd'. 30. aprilim no pīkst. 7 rīta
līdz plk t. 5 p. p.

Pie līme: Pastāvīgas tirgotavas uj
tirgus laukuma, kuras i nomātas
ūz ve elu jādu, atļauti atvērt
tajā pašā laikā, kā pārejās tir-
gotavas.

8. V<1 tirdmiecības uzņēmumi, vies-
nicu, traktieru, tējnīca, ksfejnicu, klubu
un biedrību bufetes ziemas svētku, liel-
dienu un vasaras svī tku pirmās dienās
— jāslēdz visu dienu.

9. Šie noteikumi neattiecas uz apt e-
kām, ietraucamām vietām, mer/elētām
istabām, viesnicām (izņemot vie nicu
bufete) un dzehsceļu i i* tētēm, kuras
pieejamas ceļotājiem pēc vajad?īPar.

10. Užrauddba par šo noteikumu iz-
pildīšanu piekrīt vietējai policijai.

11. Vainīgos par ša noteikumu ne-
ievērošanu sauk« pie atbildītas uz sodu
likuma pa *ata.

12. Šie noteikumi nāk spēkā 14 dienu
laikā pēc viņu publicēšanas .Valdības
Vēstnesī". 14122

A'zputes apriņķa pašvaldības
1kvidscijas valde.

Borovkas pag. valde izsludina par ne-
derīgiem, kā nozaudētus, sek. dokum.:

1) atvaļinājuma apliecību, izdotu no
Jaunjelgavas-Ilukstes kāja apr. priekšn.
8. jūnijā 1923. g. uz Michaila Klima d.
Brankova vardu;

2) Latvijas iekšzemes pasi ar M» 1227,
izdotu no Borovkas pag. v. 31. augustā
1921, g. uz Alžbetas Osipa m. Barč v.;

3) atvaļinājuma apliecību, izdotu no
9. Rēzeknes kājnieku pulka ar N» 3762
8. jūnijā 1923. g. uz Oskara Paula d.
Steinberga vardu;

4) personas apliecību ar N» 857 % izd.
no Ilūkstes apr. pr-ka I. iec. palīga
1923. g. uzPeiska Geicika d. Vairon v.;

5) atvaļinājuma apliecību , izdotu no
Latgales partizāņu pulka apriļa mēnesi
1922. g. uz Andreja Pētera d.Saranav. ;

6) atvaļinājuma apliecību, izdotu no
10. Aizputes_ kājnieku pulka 1922. g.
uz Jāzepa Jāņa d. Pukina v.;

7) atvaļinājuma apliecību , izdotu no
Jaunjelgavas-Ilukstes kara apr! priekšn.
15 decembrī 1921. g. uz Jāņa Ludviga
dēla Tureikisa v. 194.M7

Vecbrenguļu pag. valde izsludina par
nederīgiem , ka nozaudētus , sekošus do-
kumentus, izdotus uz Jāņa Augusta
dēla Ķira vārdu:

1) Latvijas pasi ar M? 18, izdotu no
Trikates pag. vaid. 17. maijā 1920.;

2) ksja klausības izpildīšanas apl. ar
X? 2646, izd. no Valkas apr. apsardzības
priekšnieka 28, janvārī 1921. g. un

3) Valkas apr. Vecbrenguļu aizsargu
nodaļas apliecibu ar N° 9s041, izdotu
no Valkas apr. priekšnieka palīga par
I. iec. 10. septembrī 1923. g. 12416

Smiltenes pagasta valde izsludina par
nederīgu nozudušo pasi, izdotu no
Smiltenes pagasta valdes 21. aprilī
1922. g. ar Ns 3229 uz Emmas Annas
meitas Pavlovski vardu. 12485

Lažas pag. valde, Aizputes apr., iz-
sludina par nederīgu, kā nozaudētu,
zirga pasi, izdotu no Lažas pag. valdes
1. novembrī 1921. g. ]* 198 uz Toma
Miķelsona vardu, raudam zirgam, 1 arš.
15 vērš.augstu, lauku pieri, 4 g. v. 12449

Tetelmindes pag. valde izsludina par
nederīgu, ka nozaudētu, Latvijas pasi
uz Dava Kristapa d. Neilanda vardu,
izdotu no minētas pag. vaid. 21. oktobrī
1922. . ar N°549 12415

Ozolnieku pag. valde, Jelgavas apr.,
izsludina par nederīgu, ka nozaudētu,
zirga pasi, izdotu no Katlakalna pagasta
valdes 3. janvārī 1922. g. ar Ms 1 uz
Mārtiņa Jāņa d. Birkana v. 12452

Lipnas pag. valde i2sludi
derīgiem, ka nozaudētus "*? par

"*-1) personas pssi, izdotu „ °,kuni -pag. valdes 31 decembrī i<Wn Bol u
N° 2828 5.06 uz Prast ™ S S'S- »<
Michailovnas v.; Jas Mlct, a«a i».

2) zirga pasi . izdotu no I m„valdes 29. aprilī 1921. s ,.Up .ras Pag.
Jāņa Alekša d. Podnieka v

3j
3) kara klausības apliecību fedLatgales partizāņu pulka k-ra io n°1921. g. arNs .489 uz VasuiJ v *m

dēla Jegorova v.; 1]a Vasr!ija
4) a) Latvijas pasi, izdotu no u„pag. valdes 31. novembrī lQ?n rnas

J* 1472/35 un b) ieroču atļauju Li
no Ludzas apriņķa pr-kaifi°1924. g. ar JM» 600/12010uzLn!fJāņa d. Ropš vārdu.

Z K°f'Mi
___ļ£ī58

Blomu pagasta valde izsludina n,nederīgiem, ka nozaudētus, uz aLuJēkaba d. Kukaiņa' vārdu izdotus sewdokumentus: 1) iekšzemes pa??
M218I, izdotu 11. aprilī ,92f '
Smiltenes policijas priekšnieka- 2ik»,klausības atvaļinājuma apliecības duhH
ķit u, izdotu no 6. Rīgas kājnieku putkom-ra24. aprilī 1923. g.Ķ.R11 S

hmttiHtirMjiuiir
Tukuma apr.,

bilance par 1023. g
A k t i v s. „ Ls

Skaidra nauda kasē 3^,,
Preces par iepirkšanas cenu ) 2,33021Paja centr. sav. .Konzums' *

10o' -_Akcijas Latv. taut. banka -fjn ^Paja _ Annen. krāj-aizd. sab. 2-Dažādi debitori .... 1,48241
Inventārs . 39228Priekš nākošā gada samak-

sātie izdevumi .... 5ļļ<ņ
Nekustams īpašums . 1,319'm

6,0857 j
P a s i v s. Ls

Biedru pajas . 49205
Nedalāmie kapitāli . . . l,M2.6i
Aizņēmums no biedriem 799.93

nebiedriem gļj.in
Dažādi kreditori . . . 1,422.33
Vekseļi ? l.ooo!—
Tīrs atlikums .... _. 639.55

6,08 Mi
121'9 ValdeT

nB5liik[MīiB;0 *i!illi
bilance uz 1.janv. I924. g,

A k t i v s. Ls
Skaidra nauda kasē . 4,218.23
Aizdevumi pret galviniekiem 53,560.-
Dalibas nauda Latv. tautas b. 59.-
Inventars_ . . 197.89
Priekš nākoša gada samaksāti

augļi par a zņēmumiem . 971.95

Kopā 59. 0C6.98

P a s i v s.
Pamata (paju) kapitāls . 8,160.—
Noguldījumi uz noteiktu laiku 1,700-

„ nenoteiktu „ 40'.—
Aizņēmumi un vekseļu redi-

_skonti _ 46,800.-
Parskata gada nesamaksātie

augļi par noguldījumiem _. 5864
Priekš nākoša gada iekasēti »

augļi par aizdevumiem . 1^357.^7
Tīrs atlikums .... 311,27

ļ<c^ā
~
59006^

12110 Valde.

Saukas pag. valde izsludina par ne-
derīgu, kā nozaudētu, zirga pasi, izdotu
no Saukas pag. valdes 23. februārī
1921. g. ar Ks 764, uz Jāņa Jāņa d.
Robiņa vardu. 12414

Kosper.jiii'
(Fārsfcats

noI.jan.1.jul. 192% &?

Valde Rīgā, Blaumaņa ielā 16/18.

Bilance ux 1. lul. 1924.1
Kase

AkUVS - 9,4^3
Preces " ' ' "''

.
'. 13,872.34»

Inventārs H.428-65

Tirdzniecības izdevumi uz
^

zaudēs.::::: lLji^?-4^īj2lb-

Pasīvs.
Paju kapitāls 'm-
Iestašanas nauda .... oc Aia 'ifl
Kreditori .... -3

?>Valdības avans priekš linu, 25g81
iepirkšanas .... "—ģļ^ģT

Pe|ņas un zaudējumurēķins
Zaudēts Ls,

Zaudēts līdz 1924. g. - ? Jno5'59»
Tirdzniecības izdevumi ___—'-q ~50

Pelnīts
^Bruto peļņa uz precēm . o'-i35 77s»

, liniem . . *° 6 gļ
Valūtas starpība _ - 55,76
Komisija par ap drošināšanu

^Procentes par aizdevumiem
Zaudējumu dzēšanai ie- ^o.—

maksāti n 534. 0^-
Zaudēts .-_j 77^97

jSfi^ļgi
—~~~~~V!b&z-

12799



caDQ*bait 3' civi,n -
W*. nk 1967-, 2011.-2014. un
? . :!eS ,n Balt. privāttiesībukop.
!r>. P- p ' (» uz. Dārtas Franča m.

5-P'iria'dv. pal. N.Vasiļkova
#" Cirtņa visas personas, kuram
f^.S oretenzijas , strīdi vai ieru-
> f tiesā 28. oktobrī 1924. g.

J* Pte Vq24 g. 25. marta Rīga miruša
f*Bcet DStera d. Voitana notarielo
fraoča ^i 3fi vjsas personas, kuram

i^tsHas tiesības uz miruša Franča
i wut/vnitana mantojumu, vai sakarā
^'litojumu, kā mantiniekiem, Jega-

*i fiīieikomi sariem, paraddevejiem
uriem, jkt sayas tiesības, preten-
*l\ ierunas minētai tiesai sešu
£p?laikā, skaitot no šī sludinājuma

iesP'f" minētā
^termiņā nebūs izdarīts,

ja 'stās personas atzīs kā atteikušas
lld „5m un zaudējušas savas tiesības,

ļļtSķitu pasludinās par likumīgā

Sekto ri 1924.g. LI* 3516

SPriekšsēd/v. A. Veidne rs.
.,„ Sekretārs A. Kalve.

Piaas apgabālt.3. civiln.,
„ ties lik. 1967., 2011.-2014. un

ļ5,c'v „ „?' un Balt. , privattiesībif kop.
S'„ 'pamata, u'z Henri Vilde *un
t'ļJzv adv. Oskara Poelchau

itrnu uzaicina visas personas, kurām

U kādas pretenzijas, strīdi vai leru-
^pret šai tiesā

7.
oktobrī 1924. g.

icēto 1924. g. 29. augusta Rīga mir.

Ls Paula m. Vil d e testamentu, kā

ii visas rsonas, kufam ir kaut kādas

iUas uz mirušās Klāras Vilde mants-
m vai sakarā ar šo mantojumu, ka
mantiniekiem, legatariem, fideikornisariem,
Ldderejiem u. i ., pieteikt savas

esibas , pretenzijas un jerunas
jtsai sešu mēnešu laika, skaitot no si
jiudinājuma iespiešanas _ dienas.

Ja tas minēta termiņa nebūs izdarīts,
Hd minētās personas atzīs ka atteikušas

jo ierunām un zaudējušas savas tiesības,
tetmaūt. līgumu pasludinās par likumīga
spēkā gājušu.

Rīgā, 28. oktobrī 1924. g. L.Ns3617
Priekšsēd. v. A. V e i d n e r s.

11054 Sekretārs A. Kalve.

jļjgasapgabali. 3. civiln.,
i dv. ties. lik. 1967., 2011—2014. un

ļfj/9. p. p. un Balt. privāttiesību kop.
HS1. p. pamata, uz Ellas Rudovic un

dlir pilnv. zv. adv. A. Strausmaņa
līgumu uzaicina visas personas, kūjām

ir kaut kādas pretenzijas, strīdi vai ierīt-
us pret šai tiesā 28. oktob.i 1924. g.
publicēto ly2t. g. 10. septembrī Majoros

mitušā atraitņa Anša Jāņa d. E r t a k a
notarielo testamentu,, kā ari visas per-
sonas, kurām ir kaut kādas tiesības uz

?irušā Anša Ertaka mantojumu vai sakarā
iišo mantojumu , kā mantiniekiem, lega-

miem, lideikomisariem, paraddevejiem
lU, pieteikt savas tiesības, pretenzijas

»ierunas minētai tiesai sešu mēnešu
ļiilā, skaitot no šī sludinājuma iespie-

žas dienas.
Ja tas minētā termiņā .nebūs izdarīts,

1*1 minētās personas atzis kā atteikušās
'»ierunām un zaudējušas savas tiesības,

w testamentu pasludinās par likumīgā
%kā gājušu.

RigI , 28.oktour, 1924. g. L. Ks 3780
Priekšsēd. v. A. V e i d n e r s.

™» Sekretārs A. Kalve.

«igas apgabali. 3. civiln.,
If- tles.uk. 1967., 2011.—2014. un
*? P- p. un Ba t. privāttiesību, kop.
'*>'p- pamata uz Pētera Jāņa d.«Ņerja lūgumu uzaicina visas personas,
?m ir kaut kādas pretenzijas, strīdi
™ ierunas pret šai tiesā 28. oktobrī^?

g-
publicēto 1924. g. 15. martā

«skaspag. mirušās ,Dzērbu-Maikau -
lēs atraitnes Edes Pētera m.

' Kau, dzim. Akmentiņ, testamentu,
fel P ersor|as, kurām ir kaut kādas
,i «*. Edes Markau mantojumu
«*.„? ar šo mantojumu, kā manti-
*mļ, legatariem , fideikornisariem, pa-

Wen7i- emu ''' P'eteikt savas tiesības,
«ēnp „ i ,-n lerunas m'nētai tiesai sešu
«ftLJ skaitot no ši sludinājumaj'»anas dienas.

lai mlsr inStā teimiņā nebūs izdarīts ,
ton jPersonas atzis kā atteikušās
to (mi,™ U.n zaudejušas savas tiesības,
«•SS

Pasludinās Par likumīgā
R|S«. 29. oktobrī 1924. g. L. 1*3:38
11130 kssēd' v-A. Blumentāls,

' jp- ___Sekretars A. Kalve.
^Pgabaltiesas

3.
civilnod.,

Cr;.". 17.m.rt. 1923. g. !i-
-n Civ p;'e?'|0 maksāšanas līdzekli

" «vob*. 7. Kretcera pilnvarnieka
"«vu iq3a gflida Jakobi lūgumu
H,kail' -S- 2| - oktobra lēmumu,
V'ter n P5anieks Jekabs Dāvida d.
liti) mb

pārada pēc obligācijas par
t,"13 !» u L ?PstlPfinatas 1912. gada
> Ki8i iv IP uz nekustamo īpa
2r*WnZ h,?otel{a iecirkni zem
>*ib« ^ * 74*. 'zdotas no
B -anim nT Jeger unKoPtajiui ™

^
ova d.

Ebertasn, kura
iftSocLn

lf gangu Leo °. Kuenu,
oī »m

arU ,'vinu !r ced«)is
neva ^/"

bet šī augšā min.
ua dēl ^.. '""iegta atpakaļ

-Nēl kl . dzesanas zemes krā-
toPtc 8DMhL'gaJzuduaā.
**an, vgrtalheug m civilnodsļa

Personas , kurām būtu tie-

sības uz auša apradīto obligāciju, pie-tekt es tie-a viena mēneša laikāskaitot no dienas, kad š>s sludinājums
iespiests .Valdības Vēstie*»' un aizrāda
ka ja sis personas noteiktā laikā nepie-leikvfeH, obligāciju azīs par iznīcinātu
un _ Iudze)a;m dos tie ibu prasit parād*
dzeSanu zemes grāmatā. 13787

Rīgā, 24 oktobrī, 1924. e. J* 3606
Priekšsēdētāj v. A. Veidners.

Se'<retsr- A. Kal e

Rīgas apgabali3. civilnod.,
uz civ. ties. Hk.20U.,2014.un2019.p.p.
pamati paziņo, ki pēc 1924.?. 4. maiji
Rifa, miruša namīp-šnieka Indriķa (Hein-
ncha) Jāņa d, M e t a s s (Mettas, Metti
Moettis) -ir atklāt» mantojums un uz i-
cina _ kam ir uz šo mantojumu vai
sakara ar to tiesības kā man īnie-
kiem, legatarijiem, fideikomisaiijiem, kre-
ditoriem u. t. t.. pieteikt šīs tiesības
mhētrri tiesai sešu mēnešu laikā,
skaitot no ši tludinājuma iespiešanas
dienas.

Ja minētās personas savas tiesības
au?šā uzradītā termiņā nepieteiks, tad
viņas atzīs ka šīs tiesbas zaudējušas.

21. oktobri 1924. g. L. J* 3739
Priekšsēdētaja v. A B 1u m e n t a 1 s.

13508 Sekreiars A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesa 3. civilnod.,
uz civ. ties.lik. 2011.,2014..t/n2019. p.p.
pamata paziņo, ka pēc 19!7. . 14. okt.
Rigā mir. Jochana K?r|a Jēkaba dēls
V e i d e s ari Vītola ir atklāts man-
tojums un uzaicina, ksm ir uz šo man-
tojumu, vai sakarā ar to tiesības kā
mantiniekiem, lejetatijiem, fdeisotni-
sarijiem, kreditoriem u. t t., pieteikt šīs
tiesības minētai tiesai sešu mēnešu
laika, sk itot no šī sludinājuma iespie-
šanas dieni?.

Ja minētās peruonas savas tiesības
au šā minētā termiņā nepieteiks, tad
viņas atzīs kā šis tie ības zaudējušas.

,21. oktobrī 1924. g. L. Nķ 3732
Priekšsēdētāja v. A. B1 um e n t a 1s.

!3."i09 Sekretir- A. K»lve.

Risas apgabaltiesas 3. clvllaadala
pamatojoties uz civ. proc. lik. 2060. un
2062. p.p., ievērojot Margrietas Fridricha
meitas Brickel, dzim. Bergman pilnvar-
nieka zv. adv. Oskara Poelchau lūgumu
un savu 1924 g. 14. oktobra lēmumu,
paziņo, ka kara apstākļu dēļ ir gājušas
zudumā obligācija par 4-1.000 rbļ. atli-
kumā no obligācijas par 80.000 rbļ.,
pirmatnējā lielumā, apstiprinātas 191 l.g.
23. augustā ar Nr. 2702, uz nekustamo
īpašumu Rīgā, IV. hipotēku iecirknī zem
zemes grāmatu reģistra Nr. 55, izdota
no Heinricha un Teodora Johana dēliem
Lucrit par labu Albertarn 'ohana dēlam
Buehardtam, kura pārgājusi uz Tomasu
Hironimusa dēlu Brickel, ka blanko-
cesioņaru, kas viņu ir cedejis atkal
blanko.

Tāpēc apgabaltiesas, 3. civilnodaļa
uzaicina visas personas, kuram būtu
tiesības uz augšā aprādīto obligāciju,
pieteikties tiesā sešu mēnešu laika,
skaitot no tās dienās, kad šis sludinā-
jums iespiests „Valdības Vēstnesi'' un
aizrāda, kā ja šis personas noteikta laika
nepieteiksies, obligāciju atzīs par iznīci-
nātu- un lūdzējam izdos obligācijas du-
blikātu, kurš izpildīs orģinala vietu.-

Rīgā, '8. oktobrī 1924. g. Nr. 3695,
Priekšsēdētāja v. A. Veidners.

13318. Sekretārs A. Kalve.

Sīgas apgabaltiesas 3. cīvllaadaļa
pamatojoties uz 17. marta 1923. gada
likuma par vienīgo maksāšanas līdzekli
nu civ. proc. lik. _2060. un 2062. p. p.,
ievērojot Jāņa Mārča dēla Tilm'ana
lūgumu un .savu 1924. gada 14. oktobra
lēmumu, — paziņo, ka parādnieks Jānis
Mārča d. Tīlmans paradu pec obligācijas
par 1675 rbļ., apstiprinātas 1S93. gada
!0. maijā ar Nr. 2.0, uz nekustamo īpa-
šumu Valmieras apriņķī Veļķu, muižas
zemnieku zemes Kalacu Nr. 3 rnājam,
zem zemes grāmatu _ reģistra Nr. 41 7,
izdotas no Jāņa Kārļa d. Purina par
labu Kārlim Ernsta d. Koch, kurs viņu
ir cedējis blanko, ir samaksājis viņas
beidzamai kreditorei Valmieras biedrības
krāj aizdevu sabiedrībai, bet šī augša
minētā obligācija nevar tikt izsniegta
atpakaļ parādniekam deļ dzēšanaszemēs
grāmatās, tamdēļ ka ir gājusi zuduma.

Tāpēc apgabaltiesas, 6. civilnodaļa
uzaicina visas personas, kuram būtu
tiesības uz augšā aprādīto- obligāciju,
pieteikties tiesa viena m e n e ša laika,
skaitot no dienas, kad šis sludinājums
iespiests .Valdības Vēstnesī" unjtizrada,
ka jā šīs personas noteikta laika nepie
teiksies; obligāciju atzīs par iznīcinātu
un lūdzējam dos tiesība prasit parada
dzēšanu zemes grāmata. .

Rīgā, 18. oktobrī 192 L g. Nr. 3682.
Priekšsēdētāja v. A. Veidners.

13351 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabali. 3 civilnodaļa

atklātā tiesas sēdē_ 1924. g. 7. oktobrī
izklausīja Bertas Jāņa m. Bagat lū-
gumu dēļ aizgādniecības _ iecelšanas pat
bezvēsts prombūtne esoša Ernsta Jāņa d.

Bagāta mantu un nolēma: par bez-

vēsts prombūtne esoša Ernsta Jana d
Bagāta atstāto mantu iecelt aizgādnie-
cību, par ko paziņot Manguļu pagasta

tiesai; šo lēmumu _ pubhcet _ Civ. proc.
lik. 1^44. p. paredzēta kartība.

Rīgā, 1^24. g. 14. oktobrī. Nr. 3352.

Priekšsēdētāja v. A. Veidners.
13092 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabalt., 3. cvilnod&ļa,
uz Civ. ties. lik. 2011 2014. un 20!9. p'.p!
pamata paziņo, ka pec 19 4. g. 6. maijā
Drabužu pag mir. .Jaun-Slle* mājas
īpašnieka Jēkaba Andreja d Krieviņa
ir atklāts mantojums un uzaicina, kam
ir uz šo mantojumu, vai sakarā ar to,
tiesīqas kā mantiniekiem, legatarijiem,
iiddkomisarijiem, kreditoriem " un. t. t,
pieteikt

^
šīs tiesības minētai tiesai sešu

mēnešu laika, skaitot no šī sludinājuma
iespiešanas dienas.

Ja_ minētās _ personas' savas tiesības
augša uzradīta termiņā nepieteiks, tad
viņas atzīs kā šīs tiesības zaudējušas.

1924. g. 15. oktobrī. L. Nr. Č213.
Priekšsēdētāja v. A. Veidners.

1H)99 Sekretārs A. Kalve.
3igas apgabalt 3. civilnoo.al.-j
uz Civ. ties. lik 2041., 2014. un 2019. p.p.
pamata paziņo, ka pec 1919. g. 25. maijā
Liezeres draudze mir. Friedricha-Rudolfa-
Viktora-Artura Artura d. Šoulc fon
A še r a d e n ir atklāts mantojums un
uzaicina, kam ir uz šo mantojumu, vai
sakarā ar to, tiesības kā mantiniekiem,
legatarijiem, Bdeikomisartjiem, kredito-
riem 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.

1924. g. 15. oktobrī. L. Nr. 366J.

Priekšsēdētaja v. A. Veidners.
13098 Sekretārs A. K a 1v e.

Rīg as "apgabaltiesas 3. civilnod.
pamatojoties uz civ. proc. lik. 2060 un
?0a2. p. p., ievērojot Jāņa Anša dēla
Sudraba lūgumu no 14. okt. 1924. g.
paziņo, ka pēc lūdzēja ziņojuma parādu
pec oblig cijas par 800 rbļ, ap tiprinātas
20. februāri 1889. g. zem N° 47 ui ne-
kustamo īpašumu Cēsu aprņķī, Ve -
Piebalgas muižas zemnieku Ka na Vilum
N» 173 māj^s zem gnmatu reģ. .t* 330 4
izdotas no Anša Sudra a par labu rē-
terlm Bise niekam ir ssmak-ājis bet sī
augšā minētāo.digac ja nevar tikt dzī-
sla zemes grāmatā, t-imd l ka v ņas kre-
ditors Bi-eneeks ir miris un viņa manti-
nieki nav z nami.

Tapšc Rīg<ss Apgab altiesa. 3. Civil-
nodaļa uzaicina visas personas, kurām
oūlu tiesības uz augšā apiād to obligā-
ciju pieteikties tie«a sešu m nešulaiKā.
^ itot no dienas, kad šis sludinājums
iespiests «Valdības Vēstnesī" unazrāda,
ka ja šī» penonss noteiktā laidā n: pie-
t iksies, obligāciju atzu par ssm ksāru
unlūdzejam dos tiesiiu pra īt parāda
dzēšanu zemes grāmatā.

Rīgā, 16. oktobrī 1924. g. J* 3706
Priekšsēdētāja v; A. Blumentals.

13167 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas3. civilnod.,
atklātā tiesas sēdē 7. oVtobrī 1924. g.
izklausīja mir. Margaretei Miķeli m.
Novs, dzim. Bērziņ, manto-anas lietu
un nolēma: par prombūtnē esošo M tu
Anton ju Alidi Vilhelma m. Regier, dz.
Fišer, iecelt aizgādn i ecību, par to paziņot
Rīgas bāriņu tiesai un u;dot bāriņu
tiesai pēc aizgādņa iecelšanas paziņot
pēdējā vārdu un dzīves vietu.

Rīga, 15. oktobrī 1924. g. J* 3211.
Pri' kšsēdē'āja v. A. Veidners.

13101 Sekretārs.A. Kalve.

Rīgas apgabalt. 3. civiln.,
uz Latvijas civillikumu kop. 36. p. pie-
zimes pamata, paziņo visparibai, ka
laulātie draugi Kārlis Jēkaba d. Aletans
un Katrine Gavrila m. Aletan, dzim.
Četkina, noslēguši sl larpīgo laulības
līgumu pie Rigas notāra E. Trautsolta
9. oktobrī 1924. g. reģistra N° 56,_ ar
kuru viņi, attiecībā uz viņu noslēgto
laulību, ir atcēluši vietējo civillikumu
79. un turpm. p. p. paredzēto laulāto
mantas kopību.

Rīgā, 21, oktobrī 1924. g. L. Ns 3750
Priekšsēd. v. A. Blumentals.

13524 Sekretārs A. Kalve

Rīgas apgabalt. 3. civiln.,
uz Latvijas Civillikumu kop. 36. p. pie-
zīmes pamata, paziņo vispārībai, ka
laulātie draugi Pēteris Friča d. F_r e i-
mans atias Preimans un Zinaida Mārtiņa
m. Freiman alias Preiman, dzim. Berkan,
noslēguši savstarpīgo laulības līgumu pie
Rigas notāra M. Čulkova 1. oktobri
1924. g. reģistra X» 12527, ar kuru viņi,
attiecībā uz viņu noslēgto laulību, ir
atcēluši vietējo civillikumu 79. un turpm.
p.p. paredzēto laulāto mantas kopību.

Rīgā, 21. oktobrī 1924.g. L.Xa3723

Priekšsēd. v. A Blumentals.
13525 Sekretārs A. K a 1v e.

Rīgas apgabalties. 4. civilnod.
uz lik. par laul. 77. p. pamata, dara
jinamu, ka tiesa 13. novembri 1922. g.,

Alides Elzes Laur, dzim. Jankovitc,
prasības lietā pret Rafaelu - Leopoldu-
Hermani Laur par laulības šķiršanu aiz-

muguriski nosprieda: laulību, kura .no-

slēgta Cēsīs 3. novembrī 19J7. g. starp
Rafaeli-Leopoldu-Hermani Jēkaba d Laur
un Alidi-Elzi Mārtiņa m. Laur, dzim. Janko-
vitc, šķirt; prāvnieku dēlu Egonu, dzim.

19. aprilī 1913. g, atstāt Alides Laur
audzināšanā līdz viņa pilngadībai.

Ja atbildētāja civ. proc. lik. /2»., Mi.

un 748. p.p. paredzētā laika neiesniegs
tiesai atsauksmi vai pārsūdzību, tad

spriedums stāsies likumīga speķa.

Rīgā, 2*2. oktobrī 1924. g. M 435675

Priekšsēd. b. E g 1ī t s.
13778 Sekretāra v. Stūre.

Rīgas apgibalties. 4. civilnod.
uz lik. par laul. 77. p. pamata, dara
zināmu, ka tiesa 22. septembri 1924. g.,
Idas Andrejam Erman, dzim. Peterson,
prasības lieta pret Jāni-Alfredu Ermani
par laulības_ šķiršanu aizmuguriski no-
sprieda^ slēgto 16. aprilī 1917. gadā
Maskava starp Jani-Alfredu Jura d. Ermani
un Idu Andreja m. Erman, dzim. Peter-
son, laulību šķirt un piedzīt no atbildētāja
Jāņa-Alfreda Ermaņa par labu prasītājai
Idai Erman, dzim. Peterson, piecpadsmit
(15) Ls 50 sant. tiesas izdevumu un
trīspadsmit (13) Ls 33 sant. lietas vešanas
izdevumus, bet parajā daļā prasibu atraidit.

Ja atbildētājs civ. jroc. lik. 728., 731.
un 748. p.p. paredzftā laikā neiesniegs
tiesai atsauksmi vai pārsūdzību, tad
spriedums stāsies likumīgā spēkā.

Rīgā, 25. okt. 1924.g. N» 435823/544
Priekšsēd. b. E g 1 ī t s.

13857 Sekretāra v. Stūre.

Rtgae apg-balties. 4. civilnod.
[ua lik. par laul. 77. p. pamata, dara
j zrnamu, ka tiesa 20. oktobrī 1924. g.,
ļ Kārļa Jāņa d. Rasina prasības lietā
ļ pret Eleni Tenisa m. Rasiņ, dzim. Massler,

par laulības šķiršanu aizmuguriski no-
' sprieda: šķirt laulību, kas noslēgta Krie-
vijā, Ufas guberņas Ziatoustas pilsētas
latviešu draudzē 1905 g. janvārī starp
Kārli Rasinu un Eleni Rasiņ, dzim Massler,
prešķirot prāvnieku dēlu Arnoldu, dzim.
1905. g. 8. oktobrī atbildētājai audzinā-
šanai 1 dz viņa pilngadībai.

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

Rigā, 28. oktobrī 1924. g. 435874/302
Priekšsēd. b. E g 1 ī t s.

14139 Sekretāra v. Stūre.

Rīga* apgabalties. 4. civilnol
uz likum. par laul. 77. p. pamata,
dara zināmu, ka tiesa 13. oktobrī 1924. g.,
Marijas Aleksandram. Bolodko, dzim.
Bulgakova, prasības lietā pret Vasiliju
Savelija d. Bolodko par laulības šķiršanu
aizmuguriski nosprieda: šķirt laulību, kas
noslēgta 22. janv. v. st 1912. g. Rīgas
pareizticīgo katedrālē starp Vasiliju Save-
lija d. Bolodko un Ma iju Aleksandra m.
Bolodko, dzim Bulgakovu.

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

Rigā, 24. oktobrī 1924. g. J4š 435753
Priekšsēd. b. E g 1 ī t s.

13781 Sekretāra v. Stūre.

Jelgavas apgabaltiesa,
uz civ. ties. lik. 293., 301. un 309'. p.p.
pamata uzaicina Georgu Ukstiņu,
ktifa dzives vieta nezināma, četru mēnešu
laikā ierasties šai tiesā saņemt norak-
stus no viņa sievas Minnas Paulinas
U k s t i ņ , dzim. Kripul, iesūdzības raksta
viņu laulības šķiršanas lietā un no pie-
likumiem un uzdot savu dzīves vietu
Jelgavas pilsētā. _

Ja minēta laika aicināmais neierastos,
lietu noliks uz termiņu un izspriedīs bez
viņa klātbūtnes. Ja ieradīsies, bet savu
dzīves vietu Jelgavā neuzdos, aicinājumu
uz tiesas sēdi un visus pārējos papirus
atstās tiesas kanclejā.

Jelgavā, 24. okt. 1924. g. L.K° 394/24
Priekšsēdētāja v. R. M ū 11e r s.

13987 Sekretāra pal. F. Kaps.

Jelgavas apgabaltiesa,
uz civ. proc. lik. 1967., 2011., 2014.
un 2079. p. p. pamata uzaicina visus,
kam būtu uz 1921. g. 16. aprilī mirušā
Ilūkstes apriņķa, Demenes pag., Stirbļu
māju līdzīpašnieka Ādama T u r e i k o
atstāto mantojumu kādas tiesības ka man-
tiniekiem, legat., fideikornisariem, kre-
ditoriem u. t. t., pieteikt savas tiesības
šai tiesai sešu mēnešu laikā, skaitot
no sludinājuma iespiešanas dienas .Val-
dības Vēstnesi*.

Termiņā nepieteiktas tiesības ieskatīs
par spēku zaudējušām.

Jelgavā, 21. okt. 1924.g. L.NŠ1519/24

Priekšsēdētāja v. F e 1 d m a n s.
13601 Sekretārs K. Pussars.

Jelgavas apgabaltiesa,
uz civ. proc. lik. 1967., 2011., 2014. un
2079. p.p. pamata uzaicina visus, kam
būtu uz 1923g. 24. novembrī, Tetel-
mindes pagastā miruša Petera _ Augusta
Lizetes dēla Jeneta atstato man-
tojumu kādas tiesibas ka man-
tiniekiem, legatariem, fideikornisariem,
kreditoriem u. t. t., pieteikt savas
tiesības šai tiesai sešu mēnešu laika,
skaitot no sludinājuma iespiešanas dienas.

Termiņā nepieteiktas tiesības ieskatīs
par spēku zaudējušām.

Jelgavā, 21. okt. 1924.g. L. J* 1518/24
Priekšsēdētāja v. F e 1 d m a n s.

13602 Sekretārs K. Pussars.

Jelgavas apgabaltiesa,
uz civ. proc. lik. 1967., 2011., 2014. un
2079. p.p. pamata uzaicina visus, kam
būtu uz 1891. g. 1. oktobri pec veca
stila mitušā Indriķa T i e m a ņ_a at-
stāto mantojumu kādas, tiesibas ka man-
tiniekiem, legatar., fideikornisariem, kre-
ditoriem u. t. t., pieteikt savas tiesības
šai tiesai sešu mēnešu laika, skaitot
no sludinājuma iespiešanas dienas.

Termiņā nepieteiktas tiesības ieskatīs
par spēku zaudējušām.

Jelgavā, 21. okt. 1924. g. L. NŠ956 24
Priekšsēdētāja v. F e 1 d m a n s.

13603 Sekretārs K. Pussars.

Jelgavas apgabaltiesa,
uz civ. proc. lik. 1967., 2011.—2014.,
2079. un priv.-lik. 2451. p. p. pamata,
uzaicina visas personas, kurām būtu
kādi strīdi vai_ ierunas pret 1916. g.
18. janv. mirušā Jāņa Miežuvārpas
19 5. g. 15. novembrī, mājas kārtībā
sastādīto testamentu, pieteikt savus strī-
dusun ierunas šai tiesai sešu mēnešu
laikā, skaitot no sludinājuma iespiešanas
dienas „Valdības Vēstnesī'.

Pēc minētā termiņa notecēšanas, tiesa
nekādas ierunas nepieņems un nepie-
teiktas tiesibas atzis par spēku zaudē-
jušam.

Jelgavā, 11. okt.J92t. g. L.X°1502
Priekšsēdētaja v. A. L a u k e.

12961 Sekretārs K. Pussars.

Liepājas apgabaltiesa
uz sava 9. oktobra 1924. g. lēmuma
pamata uzaicina 19. jūnijā 19')6. g.,
Cieceres pagastā mirušā Mārtiņa Re-
ni es a mantiniekus, kreditorus, lega-
tarus, fideikomisarus un visas citas per-
sonas, kam varētu būt kādas tiesības
vai prasības uz atstāto mantojumu, pie-
teikt viņas tiesai sešu mēnešu laikā, skaitot
no sludinājuma iespiešanas dienas.

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

Liepājā, 15. okt. 1924. g. N°802m/24
Priekšsēd. b. V. Bienenstams.

13270 Sekretārs A. Kasperovičs.

Liepājas apgabaltiesa
uz sava 9. oktobja 1924. g. lēmuma
pamata uzaicina 19. aprilī 1922. g,
Liepājā mirušā Georga Vilhelma Jāņa
dēla K e r n a mantiniekus, kreditorus,
legatarus, fideikomisarus un visas citas
personas, kam varētu būt kādas tie-
sības vai prasības uz nel. atstā o
mantojumu, pieteikt viņas tiesai sešu
mēnešu laikā, skaitot no sludinājuma
iespiešanas dienas.

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

Liepājā, 15. okt. 1924. g. J\r°842m/24
Priekšsēd. b. V. Binenstams.

13271 Sekretārs A. Kasperovičs.

Liepājas apgabaltiesa
uz sava 9. oktobra 1924. g. lēmuma pa-
mata uzaicina 2 i. maijā 1924. g., Vā-
cijā mirušā Ekbetes (Elizabetes) Šar-
lottes Roberta meitas S p r i n g e r
mantiniekus, kreditorus, legatarus, fi-
deikomisarus un visas citas perso-
nas, kam varētu būtkādas tiesības vai
prasības uz nel. atstāto mantojumu, pie-
teikt viņas tiesai sešu mēnešu laikā,
skaitot no sludinājuma iespiešanas dienas.

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

Liepāja, 15. okt. 1924. g. Ks 845m 24
Priekšsēd. b. V. Bienenstams.

13272 Sekretārs A. Kasperovičs.

Liepājas apgabaltiesa
uz sava 9. oktobja 1924. g. lēmuma
pamata uzaicina 10. martā 1924. g., Dun-
dagas pag. mir. Kārļa Kārļa d. Frišen-
felda mantiniekus, kredit., legat., fidei-
komisarus un visas citas personas, kam
varētu būt kādas tiesības vai prasības uz
viņa atstāto mantojumu, pieteikt tiesai
savas tiesības un prasības sešu mē-
nešu laikā, skaitot no sludinājuma iespie-
šanas dienas.

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

Liepājā, 15. okt. 1924. g. .NsSllm 24
Priekšsēd. b. V. Bienenstams.

13273 Sekretārs A. Kasperovičs.

Liepājas apgabaltiesa
uz sava 16. okt. 1924. g. lēmuma pamata
uzaicina 21. augustā 1924. g., Liepājā
mirušā Alfrēda Mārtiņa dēla N i 1 s e n a
mantiniekus, kreditorus, legatarus, fidei-
komisarus un visas citas personas,
kam varētu būt kādas tiesības vai pra-
sības uz viņa atstāto mantojumu, vai
kūjas vēlētos apstrīdēt viņa testamentu,
pieteikt tiesai savas tiesības un prasības
sešu mēnešu laikā, skaitot no sludinā-
juma iespiešanas dienas.

Minētā laikā nepieteiktās tiesības īin
prasības tiks atzītas par zaudētām uz
visiem laikiem un pēc aizrādītā termiņa
notecēšanas testamentu pasludinās par
likumīgā spēkā stājušos.

Liepājā, 27. okt. 1924. g. K2808m/24
Priekšsēd. b. V. Bienenstams

13963 Sekretārs A. Kasperovičs.

Latgilei apgasaitlessis ecālais notas
paziņo, ka pec '924. g. 2. septembrī
Ludzai notāra Z. Grundmaņa kantorī
no lēgtā pirkšsnas-pārdošanas līguma,
ap tnrinātā 1924. g. 2'. okt. T?kli
Vinca m. Ruško par 10000 latiem ie-
guvusi no, Ričarda-Adama-Adolfa Ignat i
dēla Orlovska Rēzeknes apr., Kaunatu
pagastā atrodošos nekustamu īpašumu,
sastā ošu no Marcinopoles folvarka iz-
dalītiem 2 ?emes gabaliem ar no au-
kumu ,Sauļa-Zora" un „Glubokij-Moch*,
kopplatībā 47 deset. 2070 kv. asis.

Daugavpli, 192/L g. 21. aktobrī.
Vecāka i.otara vieta,

viņi palīgs A. Mi kalks.
13574 Sekretāra palīgs J Strad».

Gavru pagasta valde ar šo izsludina
par nederīgu pieteiktu par nozaudētu
Latvijas iekšzemes pasi ar Ma 2374, iz-
dotu no Vizgorodas pagasta valdes
26. novembrī 1921. g. uz Andreja Vasi-
lija d. Ivanova v. 12451



Liepājas apgabalt. reģistr. nod.
uz civ. proc. lik. 1460.* p. pamata pa-
ziņo, ka ar viņas š. g. 23. oktobfa lē-
mumu reģistrētā Padures lauksaimnie-
cības mašinu koplietošanas biedrība ir
ievesta kooperatīvu sabiedrību un viņu
savienību reģistra I. daļā.

Valdes sēdeklis atrodas Padures pa-
gastā.

Liepājā, 27. okt. 1924. g. J* 165/24
Priekšsedet. b. v. i. (paraksts).

14042 Sekretārs A. J a n so n s.

Liepājas apgabalt. reģistr. nod.
uz civ. proc. lik. 1460. p. pamata pa-
ziņo, ka ar viņas š. g. 23. oktobfa
lēmumu reģistrēta Gramzdas lauksaim-
niecības mašinu koplietošanas biedrība
ir ievesta kooperatīvu sabiedrību un viņu
savienību reģistra I. .daļā.

Valdes sēdeklis atrodas Gramzdas pa-
gastā.

Liepājā, 27. o _kL _ 1924. g. Nš 161/24
Priekšsedet. b. v. i. (paraksts).

14043 Sekretārs A. J a n s o ns.

Liepājas apgabalt. reģistr. nod.
uz likuma par biedrībām, savienībām un
politiskām oiganizacijām 17. panta pa-
mata paziņo, kaar viņas š. g. 23. okt.
lēmumu reģistrētais „Ventspils Raiņa
klubs" ievests bezpeļņas biedrību un
viņu savienibu reģistra 1. daļā.

Valdes sēdeklis atrodas Ventspilī.
Liepājā, 27. oktobrī 1924. g. N» 163/24

Priekšsedet. b. v. i. (paraksts).
14044 Sekretārs A. J a n s o n s.

Latgales zemes grāmatu
atjaunošanas komisija,

uz Filipa Antonova, tagad pec uzvārda
Panova Filipa Antona dēla lūgumu
par nekustamas manta , sastāvošai no
.Žogovo" ari „Staroje Žogovo" mdžas,
V2 desetina? platībā, atrodošā* Ludzas

(bijuš. _ Ostrovas) apriņķa, Tolkavas
paga«tā ievešanu zemes grāmatu .reģistri,
— uzaicina visas person»? , kurām ir
kādas tiesības uz noradīto nekustamo
mantu, iesniegt komisijai par to pazi-
ņojumu 4 mēnešu laikā no iz ludināš*-
nas dienas .Valdības Vē.-tne>ī", pietējā
gfdījumā nepietektas tieribas skaitīies
par iznīcinātām un lūdiējs var tikt ie-
vests Latgales zemes grāmatu reģistri
par norādītās nekustamās mantas īpaš-
niehu hez kādiem »prohežojumiem ai
neapstrīdamas pārdošanas un hipoteka-
risku apgrūtinājumu tie ībām.

Daugavpilī, 1924. g. 14. oktobrī.
Komisijas priekšsēdētājs,
Apgabaltiesas vicākais notārs

13132- E. Hellvichs.
Sekretārs A. Berg*.

Latgales zemei grāmatu atjau
nošnnns komisija,

uz Antona Jāņa dēla D e k s n a lūgumu
par nekustamas mantas, sastāvošas no
0,42 desetiņu zemes gabala ar ēkām,
atrodošas Rēzeknē, Vienības ielā Ne 11
(bīj. Sloboda — Režica, Makašānu pa-
gastā, Rēzeknes apriņķī), ievešanu ze-
mes grāmatu reģistri, — uzaicina visas
personas, kurām ir kādas tiesības uz
minēto nekustamo mantu, iesniegt par
to komisijai paziņojumu 4 mēnešu laikā
no izsludināšanas dienas .Valdības
Vēstnesī", pretējā gadījumā nepieteiktas
tiesības skaitīsies par iznīcinātām un
lūdzējs var tikt ievests Latgales zemes
grāmatu reģistri par norāditās nekusta-
mas mantas īpašniekiem bez kādiem ap-
robežojumiem ar neapstrīdamas pārdo-
šanas un hipotekarisku apgrūtinājumu
tiesībām.

Daugavpilī, 1923.g18. okt. Nr.6355.
Komisijas priekšsēdētājs, apgabalt.

vecākais notārs E. Hellvichs.
13498 Sekretārs A. Bergs.

Latgales zemes grāmatu atjau-

nošanas komisija,
uz Pētera Tomasa dēla Baloža lūgumu
par nekustama īpašuma, sastāvoša no
20 desetiņu liela zemes gabala zem no-
saukuma „Baikova" atrodošas Ludzas
(bij. Ostrovas) apriņķa, Kacanovas pag.,
ievešanu zemes grāmatu reģistri, —uz-
aicina visas personas, kuram ir kādas
tiesības uz minēto nekustamo mantu,
iesniegt komisijai par to_ paziņojumu
4 mēnešu laika no izsludināšanas dienas
.Valdības Vēstnesī", pretēja gadījuma
nepieteiktās tiesības skaitīsies par iznī-
cinātām un lūdzējs var tikt ievests Lat-
gales zemes grāmatu reģistri par nora-
dītās nekustamās mantas īpašnieku bez
kādiem aprobežojumiem ar neapstrī-
damas pārdošanas _ un hipotekarisku
apgrūtinājumutiesībāmDaugavpilī, 1924.g.14.oktobrī.

Nr. 6455.
Komisijas priekšsēdētājs, apgabal-

tiesas vecākais notārs E. Hellvichs.
13131 Sekretārs A. Bergs.

Latgales apgabaltiesas vec. notan
paziņo, ka pēc 1924. g. 11. septembrī
pie 'Daugavpils notāra R. Skujas no-
slēgtā un 1924. g_ 8. oktobrī apstip-
rināta pirkšanas-pardošanas līguma, Jā-
zeps Franča d. Pabērzs par 88.000
latiem ieguvis no Mendeļa Morducha d.
Markoviča nekustamu īpašumu Daugav-
pilī, I. pils. iecirknī Vladimira un Zaļas
ielu stūri zem pol. N° 26, 28/2', sastā-
vošu no diviem blakus gruntsgabaliem:
1) dzimtsīpašuma gruntsgabals Nr. 5
līt. V platībā 96 kv. asis ar ekam, un 2)
dzimtslietošanas tiesību pils. gruntsga-
bals Nr. 5 1it, a 110,5 kv. asis platība.

Daugavpilī, 1924. g. 23.okt. Nr. 6743.
Vecākā notāra palīgs E. K r i ķ i s.

13766 Sekretāra palīgs J. Strads.

Latgales apgabaltiesas vecākas

notārs
paziņo, ka pēc 1924. g. 7. maijā Ludzas
notāra 2. Grundmaņa kantori noslēgta
un 1924. g. 15. oktobrī apstiprināta
pirkšanas - pārdošanas līguma pamata

Jānis Vikentija d. Tulovskis ieguvis
par 2800 latiem no Ignata Vikenta d.
Tulovska zemniekiem piešķirtas zemes
viensētu Nr. 5, platība 10,658 ha Ludzas
apriņķa Zvirgzdienes pagasta.

Daugavpilī, 1924. g. 17. oktobrī.
Nr. 6348.

Vecākā notāra vietā,
viņa palīgs A. Mi kalks.

13500 Sekretāra palīgs J. Strads.

Apstiprinu 29. septembrī
1924. g.

Iekšlietu ministrs
P. Juraševskis.

Saistošienoteikumi
par tirgošanās laiku

Valkas apriņķa pagastos
un pagastu bieži _ apdzī-
votās vietas, kuras nav

miesta pašvaldību.
1. Svētdienās tirdzniecības uzņēmu-

mus atļiuts atvērt no pīkst. 1 līdz pīkst.
5 pēc pusdienas.

2. Viesnicu, traktieru un biedrību
bufetes ar reibiro'iem dzērieniem at-
ļauts atvērt darbdienās no pīkst. 7 rītā
lidz pīkst. 10 vakarā, bet svētdienās —
no pīkst. 2. p. p. līdz pīkst. 10 vakarā.
Biedrību un izrīkojumu bufetes izrīko-
jumu dienās atļauts atvērt pa visu iz-
rīkojuma laiku..

3. Viņa tir otavas oromn»*ļaut, atvērt darbdienās no * "*līdz pīkst. 8 vakarā. beUviJiL*slēdzamas visu dienu.Claie
nas4. Pārtikas vielu tirgotavas .«, i.-dz.ņu veikalus atļauts atvērt «h***

ar. no pīkst. 7 r,tā līdz 9 rītā dlen *
5. Aupļu ūdens tirgotavas w,i„-un konditorejas atļauts atvērt sv5,Jnica

no pīkst. 8 rītā līdz pīksi. 10 v,^
6. Ēdienu namus un tanī*. '

reibinošiem dzērieniem atļaut, I.?
svētdienēs no pīkst. 8 rītā nd ,>kara, bet svētku un svinami, l"
no pkst. 8 līdz 10 rītā uTnot"2 p. p. līdz pīkst. 10 vakarā *

7. Tirgos tirgošanās atl-utn-1. maija līdz 31.ansustam««'„6 rītā lidz pīkst. 6 p. K?V? *
tembra līdz 30. aprilim pīkst. 7 riā$pīkst. 5 p. p. - a "i

P iezi me: pastāvīgas tirgotavas,
tirgus laukuma, kuras iznomātauz veselu gadu, atļauts atvērtpaša laika, ka pārējās tirgotiviļ

8. Visi tirdzniecības uzņēmumi vi.,ntcu, traktieru, tejnicu kafejnicu k!un biedrību bufetes ziemas svētku idienu ,un vasaras svētku pirmās dienī.— jasfedz visu dienu.
9. Šie noteikumi neattiecas uz auli.kam, iebraucamām vietām mēbelēti»

.stabam viesnīcām (izņemot vies„
bufetes) un dzel zsceļu bufetēm , k«pieejamas ceļotajiem pēc vajadzības.

10 Uzraudzība psr šo noteikumu iz
pildīšanu piekrīt vietējai policijai.

11. Vainīgos par Šo noteikumu neievērošanu s uks pie atbildības uz >cdilikuma pamata.
12. Šie notekuni n*k sptkā H diem

laika pec viņu publicešsnas .Valdibi
Vēsnesī'. ,:

Mežu departaments
pārdos jauktos torgos 3. decembrī 1924. g. Rīgā, Latviešu
biedrībā, Mērķēja ielā Nr. 13,

nusoSu meža no seRožnm virsmežniecībām:
*§ P 5 H No Drošības
Ž Kādas virsmežniecības,

a r °s '_ nauda latos.
c ;— verte-
.2 novada, Pēc \p> Izcīr- Mežu Piezīmes.
% Plātī- . :. Jums t„„ kultūru
oe apgaitas un kvartāla. bas K0KI iatos dar"
£ ha. gab- " tirIš. biem.

Jelgavas virsmežniecībā.
I. Voiguntes iecirkni.

1 Voiguntes nov., apg. 2, kv. 35 5,00 — 14650 438 735
2 , , 3, , 19 . . . 3,07 — 78S0 237 394

II. Garozas iecirknī.
3 Garozas nov.,apg. 9,kv. 50 un 53 . . 3,51 — 8000 240 4004 , , 16, . 92 un 97 . . 6,40 — 7910 237 3955 , , 13, . 67 4,05 — 6730 202 3376 , , 12, , 70 2,46 — 6320 190 3167 , „ 14, , 77. . . . 3,28 — 11190 336 5608 , , , 14, . 83 un 85 4,61 — 16210 487 811 ^9 . , ,11,* 55, 68 un 75 2,82 — 783 > 235 392 *10 „ , 11, , 75 4,81 — 15510 465 77611 , . 15, . 102 . . . . 1,74 ?* — 4100 129 20512 , .. 16, . 8d un 92 . . — 256 4870 146 244

III. Ozolmuižas ieci'knl.
13 Ozolmuižas nov., apg. 23,kv. 44 — 910 6920 208 34514 . . 24, , 46.58,59,

60 un 61 — 1204 14630 439 732
15 Ozolmuižas nov., apg. 20, kv. 97 . . . 8,12 — 31600 948 158016 . , 24, , 47. . . 4,15 — 14060 422 70317 , , 23, . 44 . . . 8,74 — 20760 623 1038

IV KIT es ledrknī.
18 Klīves nov., apg. 30, kv. 69 1,42 — 5070 152 25419 , „ 36, „ 101 . . . . 1,45 — 3300 99 165

Saldus virsmežniecībā.
I lec. meziiiecībg.

1 Saldus nov., Čičas apg., kv. 33 . . . . 3,17 — 3500 175 175
2 . , 215 — 3000 150 150
3 , 2,23 — 4450 225 225
4 , , 2,99 — I 6900 345 345
5 , ....-. — 1401 5100 255 255
6 . — 1368 6100 305 305
7 Kau. licu nov.. Stūrmaņa apg. f. 5. . . 5,43 — 5200 260 —

Iii. lec *einiedbā
8 Saldus nov., Zālmana apg., kv. 27 . . . 0,41 — 900 45 45
9 . , .... 2,17 — 2500 125 125

10 , , .... 0,82 — 1300 65 65
11 . . .... 1,65 — 3300 165 165
12 , . .... 5,93 — 8600 430 430

IV. lec mežniecībā.
13 Blīdenes nov., Aitiņa apg. 2,40 — 2501 125 125
14 . 3,00 — 2100 105 105
15 . Malicas apg 3,00 — 3000 150 150
16 1 2,50 — 1500 75 75
17 . 2,90 — 1900 95 95
18 . 3,00 — 1900 95 95
19 Stūru muižas nov., Zaļuma apg 2,32 — 3900 195 195
20 , — 500 3400 170 170
21 , — 500 3000 150 150
22 , — 500 2500 125 125
23 . — I 427 3000 150 150
24 Blīdenes nov., Malicas apg — 780 2900 145 145

Strenču virsmežniecībā.
1 Kāgeru nov., Dores apg. 6, kv. lr 11

un 20 5,80 — 9920 300 497
2 Kāgeru nov., Doies apg. 6, kv. 9, 10,

21 un 22 . . ? 11,51 — 20130 590 1008
3 Aņņu nov, Aņņu 1 apg., kv. 14 un 15 5,54 [ — ļ 10600 305 529

S - p;rd0S No- Drošības
2; Kādas virsmežniecības. nauda latos
c verte- —
f novada, pgtfs tzcir_ Mežu Piezīmes

ā apgaitas un kvartāla plāt. kokus
^^

tumu ku ]ļ_ru

0 ha. gab. tīrīs. biem .

4 Aņņu nov., Aņņu 1 apg., kv. 35 . . 3,97 — 9335 280 467
5 , . kv. 40 un 41 5,48 — 13025 390 651 :
6 Aņņu nov., Aņņu 1 apg., kv. 43, 42,

41un35 . . — 1720 11110 320 556
7 Aņņu nov., Koksu 2. apg., kv. 4, 6 un 9 8,96 — 14650 435 733
8 . . 2. „ „ 12 un 21 6,53 — 15250 415 763
9 . .2. 24 31 47

un "48 ." . " ..""' ..' . 8,87 — 19790 565 449
10 Aņņu nov., Annu 1. apg., kv. 20 . 0,99 — 3500 100 175
11 Sēļu nov,, Burgas 7. apg., Lejas un

Kalna meži .... ... 8,81 — 2180 50 —
12 Burgas nov., Gerķu mežs 3,79 — 1430 40 —
13 , Jekuļu mežs 11,30 — 6285 170 —
14 Baņķu nov., Spices 3. apg., kv. 48 , . 12,30 — 6270 150 314
15 . . 3. . , 37 . 3,40 — 4100 120 205
16 . Zīles 4. , „ 74, 10

uti 19 7,67 — 13820 375 69117 Baņķu nov., Zīles 4. apg.,kv. 20 un 29 5,67 — 7020 270 35318 . 4. , , 10 un 29 — 425 4370 125 219
19 . Pukšu 10. , . 66, 64

un 68 . . . 18,95 — 25450 640 724
20 Baņķu nov., Postsila 8. apg., kv 12 3,77 — 5540 130 277
21 . Baņķu 9. apg., kv. 31, 32

un 62 . . 10,27 — 17270 450 865
22 Liel-Lugažu nov., Kurmiša 13. apg.,

kv. 17 un 23 4,84 — 4430 120 222
23 Oliņas nov., Vīksnupes 16. apg., kv. 50,

75, 76 un 51 . . .. 11,04 — 10540 295 527
24 Oliņas nov., Zeira 14. apg., kv. 61,

40 un 63 . . . 10,15 — 10840 295 543
25 Oliņas nov., Rāmja 19. apg., kv. 96, 93,

94 un 127 . 6,05 — 8040 225 403
26 Oliņas nov., Gailīša 15. apg., kv. 14, 6, i Kv. 14. c»

22, 23, 10 un 2 . . ' .' 15,9i — 15030 430 753 J tāmi tikai 3»
27 Oliņas nov., Luņķa 17. apg., kv. 112, l num.kote

M „„3, 113 un 79 7,24 — 980 280 494
28 Kaucu nov, Kauču 20. apg., kv. 39 un 16 3,72 — 6760 195 338 '?
29 , . 20. , , 1 22

un 23 . • • . ... . . . 3,76 — 5700 165 286 '
Stāmerienes virsmežn.

I. iecīr.ņa mežniecība.
1 Litenes nov., apg. 3, kv. 13 a 4,36 - 6610 331 —
2 - . 2 , 33 . . . . 3,89 — 3110 156 —
«J > . 2 , 33 1,67 — 1960 98 — |
i . 2 , 35 3,78 — 2560 128 — i5 . . 2 , 35 . . . . 2,80 — 3730 187 — ?
° . 2 , 35 2,09 — 1821 91 —
1 ? » . 2 , 35 . . . . 1,54 _ 1500 75 —
° - . 2 , 38b 1,76 — 1260 63 -
,* . . 2 , 38b . . . . 3,92 — 2420 121 -10 . 2 , 38b . . . . 3,38 - 4i50 203 -

I*, iecirkņa "težniec'ba.
11 Annas nov., apg. 8, kv. 65 .... 2,90 — 1780 89 89
\l » . 8 , 66 o,70 - 344 17 17
I? ? . 8 , 66 2,10 — 1960 93 98
Jt . 8 , 66 2,30 — 2200 110 110
\l ? . 8 , 74 . . . . 3,50 — 2330 117 H7
6 . . 8 . 74 0,10 _ 60 3 3

\ļ . 8 . 74 4,00 - 4150 208 20818 - . 8 , 74 4,40 — 4121 2C6 2 6

Solīšana sāksies pīkst. 12 dienā. Slēgtas aploksnes un drošības naudas torgu tofĒļ
ņems sakot no pīkst. 10 rītā. Mutiskos torgos pielaidīs personas, kuras iemaksās torgu ?

^10»/o drošības naudas novērtētas sumas,kura pēc nosolīšanas jāpapildina līdz 10»/i no nosoM»
^... . slēgtas aploksnes , kurās iesniegtie piedāvājumi lidz mutisko torgu sākumam neou

sinati ar drošības ņaudu 10"/n apmērā no piedāvātās sumas, netiks atzītas. , t . irne»5«*Cirtumu brišanas un kultūru darbu drošības naudas iemaksājamas pie ciršanas biļetes «V . „»*
. . ^?,4s 4 uaudu, var iemaksāt iepriekš Latvijas bankā mežu departamenta
iesniedzot kvīti torgu komisijai. cjjas «»

„„.=? „ !iīK,,-?a tiks P'eņemti ari: 1) Latvijas valsts iekšējo aizņ ēmumu oblig
£

™ J£
ba

,
nklķ ,'1U Zmes par vi!?u nominālvērtību; 2) Latvijas bankas vai *JEM

F«n£Ltl=r "l, banku , 8aran "ias . P'e kam pircēju ērtības labā būtu vēlams, ka Sf ""U^
«SV*"*P,af katru virsmežniecību; 3) banku akceptēti čeki, kui nosol.sanas g
pircējam 3 di e n u l_a i ka jāapmaina.

Cirsmas atzīmētie seklas koki nav cērtami .torf*

viPnih^ln^farta?entS Patur sev liesibas irdinātās uz torgiem un nolemtās p ārd°sar
vienības noņemt no torgiem pēc saviem ieskatiem

Tuvākas ziņas mežu departamentā un pie attiecīgiem virsmežziņiem.

Mežu departamer«'
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