
Saeima.
Ministru kabineta lēmums par mežu

takses pazemināšanu.
Instrukcija pie likuma par izrādēm un

izrīkojumiem.
Rīkojums par uztura un dzīvokļa vērtības

aprēķināšanu iemaksām slimo kasēs.
Rīkojums par vienkārša darba strādnieka

vidējo dienas algu slimo kasu da-
lībnieku atsvabināšanai no iemaksām.

SAEIMA

Sēde 21. novembrī.

Sēdi atklāj priekšsēdētājs F. Vesmans
pulksten 5.5.

Nolasa valsts dibināšanas svētkos sa-
ņemtos sveicinājumus : no Lietavas seima,
mūsu pārstāvībām ārzemēs, pašvaldībām,
skolām un dažādām organizācijām valstī.

Ministru prezidenta iesniegtos likum-
projektus nodod attiecīgās komisijās.

Ministru prezidenta lūgumu, dot at-
jauju deputāta A. Berga saukšanai pie
atbildības, nodod Saeimas locekļu lietu
izmeklēšanas komisijai.

Sociālās likumdošanas komisija lūdz
Saeimu, uzdot valdībai izstrādāt likum-
projektu par to Latvijaspil-
soņu pensijām, kas bija
ieguvuši tiesības, saņemt
tādas no bijušās Krievijas
valdības, vai no pensiju
kasēm.

Pēc tam, kad šai lietā izsacījusies
?N. Kalniņš, A. Sīmans, E. Mo-
rics, V. B a stj ānis, G. Reinhards,
ft. T r a s u ņ s, Ar. Kalniņš un
P. Gailītis, ierosinājumu pieņem.

R L i n d i ņ š un citi iesnieguši likum-
projektu par lauksaimniecības
būvniecību.

Kad šai lietā izteikušies R. Lindiņš,
R- K a 1n i n g s, J. Vesmans, V.
Bastjānis un A. Alberings, pre-
zidijs liek priekšā likumprojektu nodot
agrarlietu un budžetu komisijai, bet
Saeima ar 57 pret 31 balsi priekšlikumu
atraida.

Br. Kalniņa un citu iesniegto likum-
projektu par radiosatiksmes ierī-
košanu nodod tirdzniecības un rūp-
niecības komisijai.
.Pēc tam turpinās vispārējas debates

Pielikuma par zemes ceļiem.

Kad šai lietā izsacījusies T. R u d z 31 i s,
B. Ulpe un J. Purgals, sēdi slēdz.

Nākošā sēde otrdien, pulksten 5.

Valdības rīkojami nn pavēles
Ministru kabineta lēmums.

..Ministru kabinets š. g. 20. novembra
!e<lē nolēma pastāvošās mežu takses pa-
femināt: uz augošiem kokiem par 30%,
p uz sausiem, kritušiem un vēja gāztiem
so«iem - par 20°/o.

%S, 1924. g. 20. novembrī.
Ministru prezidents V. Z a m u e 1 s.
Zemkopības ministrs E. Bauers.

Instrukcija
Pie likuma par izrādēm un

izrīkojumiem
j .'^rīkojumos sarīkojamās priekšmetu
aorlpar sumu Iidz Ls 500,—at

'ļ -?ķa priekšnieks vai prefekts, no
ftin.'^ 1Idz Ls 2000 — iekŠli6 tU
Bilstr f, bet par lielāku sumu — mi-
Dls'ru

kabinets.ķ
? Priekšmetu vai naudas izlozes,

fas sarīko ārpus izrīkojumiem, par

sumu līdz Ls 2000,— atļauj iekšlietu
ministrs, bet pāri par Ls 2000,— —
ministru kabinets.

3. Izlozes atļaujamas tikai labdarīgiem
vai sabiedriskiem mērķiem.

4. Iesniedzot lūgumu pēc atļaujas, jā-
uzdod : izlozes sarīkošanas laiks un
vieta, noteikts mērķis, kuram par labu
izlozi sarīko, ložu skaits, lozes cena,
vinestu skaits un vinestu kopvērtība,
pie kam vinestu skaits nevar būt mazāks
par vienu simto daļu no ložu skaita,
bet vinestu kopvērtība ne mazāka par
50% no sumas, par kuru izlozi sarīko.

5. Izlozes termiņa atlikšana pielaižama
tikai ārkārtīgos izņēmuma gadījumos.

6. Izlozes sarīkošanu kontrolē attiecī-
gais apriņķa priekšnieks vai prefekts.
Ministru kabineta a'ļautās izlozes notiek
valsts kontroles pārstāvja klātbūtnē.

7. Lūgumi ministru kabinetam pēc
atļaujas sarīkot naudas izlozes iesnie-
dzami caur finansu ministriju, bet priekš-
metu izlozes — caur iekšlietu ministriju.

Pamats. 1) Likuma par izrādēm
un izrīkojumiem 8. pants, 2) Kriev.
lik. krāj., XIV. sej., labierīcības un
drošības likums 197—207. pants un
3) Rīkojums par loterejām (1920. g.
Lik. u. vaid. rīk. krāj. JsTs 246).

Iekšlietu ministrs P. Juraševskis.
Preses un biedrību

nodaļas vadītājs K. V i 1 d e.

Apstiprinu.
1924. g. 2o. novembrī.
Darba ministrs

* A. Krievi ņ š.
Rīkojums

par uztura un dzīvokļa vērtības
aprēķināšanu iemaksām slimo

kasēs.

Pamatodamās uz .Noteikumu par
strādnieku un citu aJgotu darbinieku no-l
drošināšanu slimības gadījumos" 8. panta
2. punktu, darba ministrija, saskaņā ar
viņas rīcībā esošiem datiem par uzturas
līdzekļu un dzīvokļu cenām, kā ari pa-
stāvošo darba algu, nosaka par laiku no
š. g. 1. decembra līdz turpmākam
rīkojumam sekošas naturālā atalgojuma
vērtības normas, no kurām attiecīgos ga-
dījumos izdarāmas iemaksas un piemak-
sas slimo kasēm :

1. Uztura vērtība:

a) Rīgā un Rīgas jūrmalā — Ls 0,90
dienā,

b) Slokā, Talsos, Tukumā, Rūjienā,
Ainažos un Ludzā — Ls 0,80 dienā,

c) visās pārējās vietās Vidzemē, Kur-
zemē un Latgalē — Ls 0,70 dienā.

2. Dzīvokļa vērtība, rēķinot
%°/o no darba algas kopsumas:

a) Dzīvoklis (bez apkurināšanas un
apgaismošanas) — 12%,

b) dzīvoklis ar apkurināšanu (bez ap-
gaismošanas) — J8°o,

c) dzīvoklis ar apkurināšanu un ap-
gaismošanu — 20%.

Piezīme. Darba algas sumā
^

pēc
kuras nosakāma dzīvokļa vērtība,
ieskaitāms tiklab atalgojums nauda,
kā ari saskaņā ar šī rīkojuma
1. punktu nosacītā uztura vērtība, ja
attiecīgie darbinieki saņem uzturu.

Ar šī rīkojuma spēkā stāšanos atcelts
„Valdības Vēstneša" 1922. g. 75. numurā
publicētais darba ministrijas rīkojums
?Nb 2284 un ari pēdējā papildinājums
N° 17349, kas publicfts .Valdības
Vēstneša" 1923. g. 214. numurā.

Rīgā, 1924. g. 20. novembrī. JNb 17232.
Darba aizsardzības departamenta

direktora vietas izpildītājs
Fr.Roze.

Sociālās apdrošināšanas nodaļas
vadītājs Jul. Treimanis.

Apstiprinu.
1924. g. 21. novembrī.

Darba minbtrs
A. K r i e v i ņ š.

Rīkojums
par_ vienkārša darba strādnieka
vidējo dienas algu slimo kasu

dalībnieku atsvabināšanai no

iemaksām.
1. Slimo kasu dalībnieki-ces, kuru

darba alga nesasniedz šinī rīkojumā no-
sacīto normu, atsvabināti no iemaksām
slimo kasēs un viņu vietā iemaksas iz-
dara darba devējs no saviem līdzekļiem

a) vīriešiem : 1) Vidzemē un Kurzemē
— Ls 2,80 dienā vai Ls 70,— mē-
nesī un 2) Latgalē un dzelzsceļnie-
kiem visā valstī Ls 2,40 dienā vai
Ls 60,— mēnesī;

b) sievietēm, pusaudžiem (līdz pilniem
18 gadiem) un mazgadīgiem : Vid-
zemē, Kurzemē un Latgalē Ls 1,80
dienā vai Ls 45,— mēnesī.

2. Šis rīkojums spēkā no 1924. g.
1. decembra līdz 1925. g. 1 aprilim.

Pamats: «Noteikumu par strādnieku
un citu algotu darbinieku nodroši-
nāšana slimības gadījumos" 63. pants.

1924. g. 21. novembrī. N» 17230.
Darba aizsardzības departamenta

direktora vietas izpildītājs
Fr.Roze.

Sociālās apdrošināšanas nodaļas
vadītājs Jul. Treimanis.

Valdības iestāžu paziņojumi.

r Paziņojums. ^Zemāk minētās ienākuma nodokļa ko-
Jmisijas aprēķinājušas par 1924. gadu
ienākuma nodokli, kā ari uzlikušas attie-
cīgos gadījumos sodu, par vajadzīgo
ziņu neiesniegšanu un izsūtījušas visiem
maksātājiem maksāšanas listes š.g. sekošās
dienās:
Rīgas 1. iecirkņa komisija . 13. novembrī

» 2. n „ 15. »
> n 3. „ „ 14. „

„ 4. . . 14. „
' . 5. . . 15.
i , fr » . H.
} „ 7. n . 15.

„ 8. „ , 13. .
. 9. . , 15.
„ 10. . 14.
i, It. . . 15. ,
i 12. . 15.

* 13. , . 15.
Rīgas apr. 1. iec. „ 15.

. 2. . . 15.
Malkas „ 1. „ 15.
Liepājas 1. , „ 15. „

2. „ 15.

3. , ,. 15.
Jelgavas pilsētas „ 15. ,
Aizputes apriņķa „ 15. „
Bauskas . „ 14. „
Jelgavas „ „ 13. „
Liepājas „ „ 15. „
Kuldīgas , 15.
Tukuma , 15.
Talsu , . 15.
Ventspils „ , 15. .
Jaunjelgavas „ „ 15. „
Daugavpils „ . 14.
Ludzas un jaundibinātā Jaunlatgales ap-

riņķa komisija 15. novembrī.
i Paziņojot par šo, netiešo nodokļu
(departaments aizrāda:

1. Sūdzības minētā nodokļu lietā
iesniedzamas iecirkņa resp. apriņķa ko-
misijai mēneša laikā no šī pazjņojuma
Iespiešanas dienas .Valdības Vēstnesī".

2. Nodoklis nomaksājams līdz 1924. g.
31. decembrim, bet sods 14 dienu laika
no maksāšanas listes saņemšanas dienas
(vietējā Latvijas bankas nodaļa.

3. Par termiņā nesamaksāto nodokli
jāmaksā soda nauda 1% no nodokļa
Sumas par katru pilnu vai nepilnu mēnesi.
r_ 4. It sevišķi departaments aizrāda
vēl uz to, ka maksāšanas listes nesa-
ņemšana laikā nevar būt par iemeslu
Sūdzības termiņa pagarināšanai, vai
Nodokļa nesamaksai noteiktā laikā. Katra
pienākums pārliecināties, vai viņam
nodoklis maksājams, vai ne. Ziņas par
ļo izsniedz nodokļu inspektori, pie kuriem
var ari dabūt maksāšanas listes visi tie,
kam tās policija nebūtu izsniegusi.

)

Rīgā, 1924. g. 21. novembrī.
Tiešo nodokļu departamenta

direktors A. V i n t e r s.
Nodaļas vadītājs L. Berghans.

Paziņojums.
Pārvadājumu trūkuma pēc uz Pāvil-

ostas-Alšvangas šaurceļa līnijas, no š. g.
17. novembra slēgta minētā linija un
Pāvilostas stacija.

1924. g. 21. novembrī. K« 1918/EC.
Dzelsceļu eksploalacijas direktora

vietā (paraksts).
Rīcības nodaļas vadītājs

Ed. Stankevičs.

Pasta ziņas.
Atklāta telefona palīga nodaļa ar

privātu telegramu pieņemšanu K a 1v ā n i
pie patērētāju biedrības .Savienība"
Jēkabpils apriņķa, Dignājas pagasta Kal-
vānos. ^Pievienota Līvānu telefona
centrālei.

Lībagu un Krapes pasta palīga no-
daļas pārveidotas par pasta un telefona
palīga nodaļām ar privātu telegramu pie-
ņemšanu. Pievienotas: Lībagi—Talsu un
Krape—Skrīveru telefona centrālēm.

Kraukļu, Madonas apriņķī un Vīķu,
Valmieras apriņķī telefona palīga no-
daļās iekārtota privātu telegramu pie-
ņemšana.

Pasta un telegrāfa virsvalde.

Meklējamo personu saraksts
Nr. 187.

(1. turpinājums.)
11418. Malinovskis, Vladimirs, 19 g.

vecs, piederīgs pie Ķijeves. — Rīgas 2.
iecirkņa miertiesneša 1924. g. 3. nov.
raksts N° 921 (239-24-XI), apv. us sod.
lik. 262. p. /. d. pamata. — Paziņot
dzīves vietu.

11419. Ozols, Alfrēds-Jēkabs Jura d.,
15 g. v., vidēja auguma, ģīmis ieapaļš,
acis brūnas, mati un uzacis tumši, ie-
vietots kolonijā uz Rīgas apgabaltiesas
II. krimiaalnodaļas 1924. g. 9. aprija
sprieduma pamata, vecāki dzīvo Rīgā,
Sarkandaugavā, A'ekša ielā 1.1, dz. 42.
— Iekšlietu ministrijas nepilng. zemkop.
un amatniecības kolonijas direktora tele-
fonograma co 1924. g. 7. nov. Ns 999
(83-24-V), 1924_ g. 6. nov. Rīgas dzelzs-
ceļu stacijā izbēdzis no pavadoņa-audzi-
nātāja, vedot atpakaļ uz koloniju no
tiešas — Iemetot koionijā.

11420. Ozoliņ, Berta Augusta m.,
dzim. 1904. g. II. augusta, pied. pie
Naudites pag., Jelgavas apriņķī, pēc
nodarbošanos prostitueta. — Rīgas 8. iec.
miertiesneša 1924. g. 2. novembra raksts
N° 1146 (86 24V), uz sod. lik. 274. p.
p. sod. ar Ls 25 vai 1 ned. aresta. —
Paziņot dzīves vietu.

11421. Paegle, Aleksandrs - Eduards
Kārļa d., dzim. 1905. g, Gaujenes pag.
agrāk dzīv. Palsmanes muižā. — Valkas
apriņķa 2. iecirkņa miertiesneša 1924. g.
1. novembra raksts Ne 442 (355-24-Xl),
ar spriedumu no 1924. g. 27. novembra
sod. ar ieslodzīšanu cietumā l-z 4. mēn.
— Pieprasīt 100 latus drošības naudu,
līdz iemaksai apcietināt.

11422. Pckšans, Pēteris Dominika d,
27 g. vecs, pied. pie Jasmuižas pag.,

Ulkja par .Valdība» Vēatneal* likot no 1. Janvāra:
Saņemot ekspedīcijā:

pu l mēnesi 1 lati 50 tant.

Piesūtot miji nn pa pastai
oļ, l mēnesi 1 lata 80 aant.
ptt atfeviiķanunn» : saņemot

ekspedīcija — . ļ m
fb atkalpārdevējiem — . 7 .

Latvijas valdības jAL oficiāls laikraksts
iznāk kaWdionu, izņemot jļPļļļWt&ģĒk

*****°*""***<<***"/ftadakoljai «zf^l&Pll K^flsk
**ntom un k»pedicija:

Rlgtf pili N» 3. Tel. Hi 9-89 *mg§i8 §SP* Rlg*> pM *& 1. Tel. Ns 9-57
Rutas stundas ho 11—12 »^w * Atvērts bo pulksten 9—3

Sludinājumu maksa:
a) tiesa sludinājumi līdz 30 vien-

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

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

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



agrāk dzīv. Kejavas muiža. — Cēsu ap-
riņķa priekšnieka 1924. g. 4. novembra
raksts N°3292 (354-24 XI), ar lēmumu 3292
1924. g. augustā sod. ar 40 latiem vai
21 dienām aresta par a'rašanos publiskā
vietā piedzērušā stāvoklī. — Paziņot
dzīves vietu.
* 11423. Rancans - Miglinieks, Ignats
Kaspara d., dzimis 1898. g. 7. decembrī,
piederīgs pie Ludzas apriņķa, Latvijas
pase Nv 1576, izdota 1922. g. 4. oktobrī,
dzīvojis Rīgā, Mašinu ielā N»6, dz. 1.—
Rīgas policijas 9. iecirkņa priekšnieka
1924 g 7. novembra raksts N° 13663
(191-24-IK), patvarīgi atstājis savu dzīves
vietu, kā sastāvošs zem policijas uz-
raudzības. — Ņemt zem policijas uz-
raudzības un saukt pie atbildības par
patvarīgu dzīves vietas atstāšanu. /

(Turpmāk vēl.)

Kriminālās pārvaldes priekšnieks
G. T i f e n t ā 1 s

Darbvedis A. Zaķis.

Iecelšanas.
Rezolūcija

1924. g. 19. novembrī.
hslēdzu no veselības departamenta ierēdņu sa-

rakstiem mirušo Rīgas apriņķa ārstu Dr. Jāni
Platu, skaitot no š. g 18. novembra.

Iekšlietu ministrs P. Juraševskis
Veselības departamenta direktors

J.K iv i ck i s.

Rezolūcija
1924 g. 19. novembiī

Uzdodu Rīgas tiesas un policijas prstam Dr.
Hermanim B1 u m e n a m pagaidām izpildīt Rīgas
apriņķa ārsta amata pienākumus, skaitut no š g.
19. novemtajā.

Iekšlietu ministrs P. Ju»aJevskis.
Veselības departamenta direktors

J.Kiv i ck i s.

Māksla.
Nacionālais teatrs. Svētdien, 23. nov.,

pulksten 2 dienā par tautas izrāžu cenām
A. Strindberga «Reibonis". Pulksten
7 vakarā Jūlija Pētersona komēdija
« Prāta cilvēki". Pirmdien, 24. no-
vembrī, Alekša Mierlauka 40 gadu
skatuves darbības jubilejā A. Kicberga
drāma „ E 1k s " ar jubilāru galvenā
lomā. Otrdien, 25. novembrī, par tautas
izrāžu cenām Aspazijas .Ragana".

Tirdzniecība un rūpniecība

Latvijas-Cechoslovaķijas
saimnieciski - tirdznieciski sakari.

Konsulārs ziņojums N° 28.
Pēc Čechoslovaķijas valsts statistiskās

pārvaldes ziņām pēdējā laikā cenas uz
pārtikas vielām ir cēlušās par 5,l°/o. Šīs
valsts ārējās tirdzniecības bilance pagā-
jušā mēnesī ievērojami uzlabojusies
tiklab ievedumu

^
kā ari izvedumu ziņā.

Ari iekšzemes rūpniecība ieguvusi sev
ārzemēs paplašinātu noņēmēju tirgu. Kā
ievedpreces Čechoslovaķijā galveno vietu
ieņem labība, milti un gaļas produkti.
Nākošā mēnesi var noteikti rēķināties ar
čechoslovaķijas ārējās tirdzniecības bi-
lances aktivitāti.

Šimbrīžam ceļā uz Čechoslovaķiju
atrodas 278 tonnās labākās zortes
Latvijas linu. Rīgā ir ieradies
Čechoslovaķijas linu vērptuvju priekš-
štāvis, lai vestu sarunas par jaunu, ev.
lielāku darījumu noslēgšanu. Ari uz
iekšzemes liniem beidzamā laikā Prāgas
linu tirgus sāk pierādīt stingrāku nekā
līdz šim tendenci.

Šejienes sviesta tirgū pēdējā
laikā notikusi ievērojama pārmaiņa taī
ziņā, ka cenas ir ļoti atslābušas; piedā-
vājumi — lieli, bet pieprasījumu maz.

It sevišķi dzīvi tirdznieciski sakari kon-
statējami uz Latvi jas dzīvu lopu
ievedumiem, kuri beidzamā laikā ir
ievērojami palielinājušies (izgājušā ne-
dēļa — 1000 galvas). Vietējo dzīvo lopu
un gaļas produktu pievedumi ir vēl vai-
rāk ka līdz šim pamazinājušies. Vis-
pāri mušu dzīvie lopi sāk ieņemt re-
dzamu vietu Čechoslovaķijas ārējā tirdz-
niecībā un to cenas tiek kotētas oficiā-
los biļetenos, kā ari ievietotas visā še-
jienes presē £ tāpat Čechoslovaķijas val-
dība ir novērsusi visāda veida ' grūtības
pie mušu dzīvu lopu ievedumiem. Sa-
karā ar to mušu nacionālās tirdznieci-
skās organizācijas sāk piegriezt lielāku

vērību nekā līdz šim šejienes tirgum. Ir
cerams, ka mušu tirdznieciskie sakari ?ai
ziņa vel vairāk paplašināsies, kaut gan
pēdējā laikā, pievedumiem palielinājotie?,
cenas ir mazliet atslābušas, tomēr Var
sagaidīt, ka z emas sezonai sākoties vi-
ņas atkal no jauna pieņems stingrāku
tendenci.

Prāgā, 1924. g. 15. novembrī.
Ed. Krasts,

Latvijas konsuls Prāgā.

Latvijas
ģenerālkonsulāts Londonā.

1924. g. 10. novembrī.
Nedēļas ziņojums N» 45.

Zemkopības produktu cenu celšanās
turpinās un vispārīgais cenu līmenis
šī gada oktobri bija par 63 prot
augstāks nekā tanī pašā laikā 1913. g.
Pagājušā gadā cenas samazinājās līdz
5Ī proc. virs pirmskara cenām, galvenam
kārtām cenas tad krita sienam, augļiem
un kartupeļiem. Turpretī šogad novē-
rojama pavisam pretēja tendence. Tā
kā caurmērā šogad cenas augstākas par
12 proc. Kviešu, auzu un miežu cenas
ari ievērojami cēlušās, salīdzinot ar
septembra mēnesi. kartupeļu cenas
turpina celties. Liellopu un aitu cenas
kritušās, bet piena govju cenām piemīt
tendence uz palielināšanos.

Sviesta tirgū iestājusies maza reakcija
un cenas samazinās. No Latvijas pie-
nāk ļoti ierobežots daudzums sviesta, tā
ka pēdējā laikā tas vairs nekotejās Lon-
donas produktu biržā. Tas pats sakāms
par Igaunijas sviestu. Ari speķa (bacon)
tirgū iestājusies depresija, kaut gan
cenas vēl arvien uzturas ievērojami
augstas Olu tirgum tendence

^
tipra,

sevišķi tas sakāms par labākās šķiras
olām.

Angļu importieri interesējas par La-
tvijas kartupeļiem un citiem zemkop ības
produktiem, kā ati rūpniecības ražo-

jumiem No pēdējiem pirmā vietā sta»
dažādi koku izstrādājumi, ķieģeļi, papus

un stikla ražojumi. ..
. Ģenerālkonsulāts Londonā attīstījis
plašu saimniecisko propagandu un in-

formāciju par Latviju visā Lielbritānija'
impērijā, caur saviem sakariem un ko-
sulatiem. No iknedēļas biļetena angj

valodā jau iznācis 45. numurs.
^Cenas cēlušās: kafeja, tēia, augļi,

kartupeli, sīpoli, banam, ow
y

Kritušai: cukurs, rieksti, kgg
auzas, mieži, kukurūza, milti, sv

speķis (bacon), Amerikas cūku tauKi.

Eduards Bīriņ š,

Latvijas ģenerālkonsuls m>

Chargē d'Affaires Londona.

Londonas produktu tirgus.

(Cenas 1924. g. 7. novembri.) -i

Sviests (par 112 angļu mārciņ ām resp- v

centneri): 20g/^
Īrijas ^' _ !'«'
Jaunzēlandes, 1. labuma . f«/ ? 200/"

2. , •
190/— ' -"

\ nesālīts . . ? -/- ' 200/-
Australijas, 1. labuma . • ] %£{ 186,'-

? 2- • • • 1S
~~ ' 206"

nesālīts . . ļ9°r" ' 200-
Ar&entinas ,w/
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Mūsu pārstāvniecību sveicinājumi
ārlietu ministrim mušu valsts svētku dienā.

Ļeņingrad, 19./11.
Astoņpadsmitā novembrī konsulātu

apsveica ārlietu komisariāta pilnvarotais,
kā ari visi ārzemju pārstāvji.

Ša m i 1 s.
Berlin, 17./11.

Sirsnīgi pateicos par paaugstinājumu
un apsveicu Jūs mūsu valsts šupļusvētkos.
Rītvakar iebraukšu Rīgā.

Kļaviņ-Ellansky.
17./U.

Sirsnīgi apsveicu Jūs un valdību neat-
karības svētkos. Lūdzu nodot manus
padevīgos labklājības vēlējumus Valsts
Prezidenta kungam.

Ši 11 i n g s-konsuls Visbadenē.

Leningrad, 17./11.
Pagodinos Jūs, ministra kungs, apsveikt

mūsu dārgās tēvijas sestos patstāvības
gada svētkos.

Ša m i 1 s, konsuls Ļeņinpilī.

Berlin, 17./11.
Sekmīgi turpināt darbu, nodrošinājot

Latvijas stāvokli tautu saimē.
Sūtniecības ģenerālkonsulāts.

Paris, 17. 11. 24.

Sūtniecības darbinieku vārdā nosūtu
caur Jum? valdībai Jums pašiem un
darba biedriem izjustus apsveikumus mūsu
valsts svētkos Esam līdzi darbojušies
Latvijas grūtos tapšanas brīžos, lai ilgi
lemts pārvarēt grūtības, veidojot viņu
arvien daiļāku, stiprāku. Sēja.

Helsingfors, 17./11.
Novēlam Jums un valdībai daudz laimes

un labas sekmes valsts kuģa vadīšanai.
Sūtnis Zariņš un darbinieki.

London, 17./11.
Valsts, sveikos sūtniecības ģenera'kon-

sulata darbinieki sirsnīgi apsveic un vēlē
laimes. Bīriņš.

Harbin,
Apsveicam Latviju gcda tvē kos

Kolonijā Mežaks.
Praha, 17/11.

Latvijas konsulāts un Čechoslovaķ'jā
dzīvojošie pilsoņi, svinēdami, līdz' ar
Jums sešgadīgos Republikas pastāvēšanas
svētkus, sūta vissirsnīgākos sveicienus
un laimes'novēlējumus.

323 Latvokonsulats.

_Moskau, 18../1).
Sūtniecības darbinieki un es apsveicam

Jūs Latvijas sešu gadu pastāvēšanas
svētkos un novēlam labas sekmes kopīgā
darba laukā.

Sūtnis Ozols.
Venezia, 17. 11.

Fēlicitations cordiales pour sixiēme
anniversaire indipendance.

S e 1 j a m a a.
Kristiansan, 10. 11.

Herzlichen G!iickwunsch.
Konsul G e r r a r d.

Tallinn, 18/11.
Noveļu krietnas sekmes valsts ārējo

sakaru veidošanā. Šodien mūsu nacio-
nālos svētkos Tallina apgreznota karogiem,

S e s k i s.
Dancig, 18./11.

Sveicināju ministra kungu un darbi-
niekus Latvijas svētkos.

Konsuls K a I c e n a u s.
Bukarest 18./11.

A l'occasion de l'anniversaire de la
proclamatipn de l'independance de la
Rēpublique Lettone je prie votreExcellence
de bien vouloir agrēer l'expression dejmon
devoument avec mes meilleurs voeux
pour la prosperitē de la Lettonie.

Teodor Orghidan
Consul de Lettonie ā Bukarest.

Koebenhavn.
Anlāsslich des Freiheitstages erlaube

ich mir hierdurch Ihnen im Namen
des Lettlandischen Ģenerālkonsulātos in
Dānemark die herzlichsten GlUckwūnsche
darzubringen.

Generalkonsul
Wilhelm Christiansen.

Valka, 18.'11.
Sirsnīgi sveicinu Latvijas valsts pro-

klamēšanas svētkos. Visu par Latviju,
nacionālu un patstāvīgu!

Vicekonsulats Valkā.

Rīga.
Latvijas tuberkulozes apkaro-

šanas biedrības
aizgādniecības punkts atrodas Bruņinieku
ielā Mfe 5. Slimniekus ar plaušu tuber-
kulozi pieņem pirmdūnās un ceturtdie-
nās no pulksten 4 līdz 6 vakarā un ar
kaulu tuberkulozi slimos — trešdienās
no pulksten 5 līdz 6 vakarā.

\



ļas 220— līdz 224/—
Holandes 222/— . 228/—
Latvijas —/— . —/—
Igaunijas —/— . —'—
(Sibīrijas 150/— . 176/—
Amerikas Savienoto valstu . 180/— . 200 —
'Kanādas 188— . 202/—
Francijas —/— . —/—

Sviesta cenas (augtākās) provincē
par centneri:

.- Man- Birming-
bverpule česterē hamā

Dānijas 234/— 236— 228
Jaunzēlandes . . 224/— —/— 224 —
W»* 208— —/— 21 H/_

ss —/— 230/— — I—
Ijas 186/— —/— 178/—

Siera (par centneri):
Cedar . . . . 100/— iīdz 170/—
Ēiadas 94 — . 98/—

nzelandes 92,— . 96/—

'ies, Gouda 84/— . 13.
Edām 84- . 120/-

Speķis (par centneri):
Kanādas, caurmērā .... 98/— lidz 10-
D»nijas . . .. .. 106/— . '

ijas 100/— . 109/—
Amn^l ^fc^ I A f~ \**)

Nm 108/- . 120 —

Šķi ņķis (par centneri) :
Anglijas, caurmērā .... 155/— līdz 210/-
<«nadas 106. — . 120-
Amerikas 100/- . 135/-

pikniks?—'cSku tauki:
")« ... . 103— lidz 113-
?ani ia* ... '. '.... -/— . -

<as. 86/— . «

Cukurs (par centneri) :
M. smalkais, caurmērā . 36 7't līdz 37, l«

gsbalos . . 30 9 .3
Mchoslovaķijas .19 9 .22
Potandea
^Boikas ; : . -

r* . — . -
Olas: (par Uelo simtu resp. 120 olām):

P«*j«s . 30 — līdz 34 —
ES*»»- 26 - . 30
(W« - . 23 -

C? • • • 6 . 16/-

ff^« .. .
'

. - . 27- . 29
fe«*»M 136 . 1^

126 .

A TVAĻINĀŠANU NO AKTĪVA KARA DIENESTA u t t. "
š g. MN, 248.-250.) (9. turpinājums.)

[RIEM, KURI DZĪVO _ KARA kPRlŅĶt
192 g

— ^^_^___m 31. pielikums instrukcijas 107. pantam.
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Liellopu, aitu, cūku un putnu
svaiga gaļa:

Liellopu, caurmērā 5/8 lidz 8 8 par 8 mārc.
Aitu un jēru . 5/— . 10/— .8
Cūku . 4/6 . 7/10 ." 8 .
Teju . 4;— . 9 4 .8 .
Vistu gāja . 8d . 1 9 , 1

Milti:
Anglijas caurmērā . 49/— līdz 52/ - par 280 mārc.
Kanādas . . 4« 6 . 51/— ,
Austrālijas . . 46,6

Labība:

Kvieši Anglijas . . 11/8 lidz 12/6 par centneri
Austrālijas . —/— . —/— . quarten

. ārzemju . . 60/— . 66/— . 504 mārc.
Auzas Anglijas .98 . 10 9 . centneri

La Platas. .31/9 . —/— . 320 mārc.

. Kanādas . . 34/6 . 3i,6 . 320 .
Mieži Anglijas . .12 — . 22/3 . centneri

, Austrālijas. .—/—. — . quarteri
, Kaliiornijas . 70/— . 72 — .
. Kanādas . . 45/— . 46 — ,

Zirņi 21/- . 27— . centneri
Kukurūza .... 47/6 . 48/— . 480 mārc.

Svaigi un žāvēti augli no kar-
tupeļi.

Āboli:

Anglijas vāramie . 5 -līdz 10 6 par bušeli
deserta. . 6/— . 12- . « i bušeli

Bumbieri žāvēti - . 128/— . centneri
Āboli žāvēti ...
Kartupeļi Anglijas . 5'— . 12— .

ārzemju 7, — , 7 6

Lini (par tonnu cif):

Latvijas Gulbenes R £140
. Livonija R fi 135

Hoffs xRX • E 135
Igaunijas Vēro Pecora R. . £ 138 līdz 140

. Tērbatas R £ 136 . 137
Pernavas R. .. . £ 131

Krievijas BKKO 1. labuma £ 135 .
Ržei 1. labuma. . . £ 125 . 127

[ Sičefka 1 labuma. . £ 115 . 117

Ella»:
BenzoU 90° . '"d* V3 par ga***
Petroleja
Benzins

'Te
jļrSrikM . - . P«eentn-

Linsēklu ejja . £4500 . £4550 par tonnu

Produktu ievedumi Londonā. Pēc

oficiālām ziņām pagājuša nedēļā (oo 29. ofct

līdz 4. novembrim 1924. g.) aekoši:

.£

No JJ .8 ii* «>' ?* =»—"5
;/: — co-« ico -*u

Kanādas...! 1501 556 „>657 600
Amerikas s.v. 2722 — 5213
Austrālijas. . 173= 2617
Jaunzēlandes 1965 61M
Argentīnas . 1700 — —
Urugvajas. . — 1956
Dānijas ... 278 36 3303 — - 3522
Holandes . . . 1631 650 952 — 784
Francijas. . . — — 1216
Itālijas. ... — 131 - _
Latvijas _ —
Beļģija* ... — — - — — 493
Lietavas ... — —
Krievijas. . . 4921 — 316 — — 200
Šveices ... — 18 — — —
Igaunijas . . — — — — - 100
Kinas — — —
Polijas. ... — — — — — 849
Norvēģijas — — — —

— I — - - 472

Īrijas briv-
val — 112 — — I 10

Kenja kolon. 200 — — — — —
Moravas... — — — — — —
Japānas ... — — — — 2728 —
Britan. Indijas — — — — — —
Somijas ... — 16 — — —
Zviedrijas. . — —

Kopā I
lepriek

nedēja 58307 67052! 6197 1387ļ 6512 29169

Zelta un sudraba cenas 1924. g.

Zelts Sudrabs
Nauda Uzpar una par und prickSu

s d d d
1. novembri 91 9
3. 91 3
4. 92 1
5. 92 2
6. . 90
7 . 90 10 34' «

Iz ziņojuma Nr. 14
par saimnieciskiem apstākļiem

Vācijā
par laiku no 1924. g. 10. novembra līdz

17. novembrim.
Biržas pārskata vība.

.ma nodokja nepa-

ar ko Devsa plāna pare <; saimnieciskas
ošana ir nosit..

Bezdarbnieku skait-

paredzams, a kal pa<
ira ar labības un daiu citu

cenu celšanos.
;«s par 3.5" x rap-

D:

nedēps, pama

ems pārskata nedēja palikušas ne-

fiuaiiaa
Gala* ~ ~
Ls' ?«» pif»k»ta nedēļā si

eigās stāvēja zemāk neka le-

P* 205—209mk. par 1000 h
kvieši 209—215 . 1000 . "

Putraimi un milti cenā drusku cēlušies. 15. no-
bri maksāja:

.i. 18,50—18,75 mk. par 50 kg
. 50 .

Sviesta un siers.
i kritušās Dariiu-

: mbn
par

spe-
Smk

par 50 k ^.- 185 mk.

Olu cenas pārskata nedili uro-

i r g i : pi a iz-
s nodomāts sarīkot dārzK

17. novembri.

Latvijas ģenerālkonsuls Vācijā.

Kursi.
Rigaa biržā, 1924. gada 22. novembri.

100 Latvijas rbj — - 2
1 Amerikas dolārs 5,17,5 — 5,30.
1 Anglijas mārciņu 23,97—^4.10
100 Francijas franku ... 27.10 - 27.65

Beļģijas franku 24,85 — 25,35
100 Šveices franku 50
100 Itālijas lira . . . 22.25 — 22,70
100 Zviedrijas kronu . 138.3 i — \Z9 70
100 Norvēģijas kronu . . 5 — 77,55
100 Dānijas kronu . . 90,30—M 10
100 Cechoslovakijaskronu . !5.4n — 1
100 Holandes guldeņu 2 4,15
100 Vādias marku — 126.—
100 Somijas marku 12.9o — 13.25
100 Igaunijas marku 1,32 — 1,40
100 Polijas zlotu i». - — 102,—
100 Lietuvas Utu 0 — 52,—
10 K Ita rubļu . . . «,50

:««*.b.{;?*M0di ; \pmlM.
SSSR ?ervonecs . 36,10 — 18 91
5*t neatkarības stzņēmums —3, 1u
6* Zemes banku ķīlu zīmes 98, 100

Rīgas birtas kotacij»» komi'
priesssedētājs J S es.

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

Literatūra
Letss Ilustrēts Zurssls M 47 —

1924. g
Lētas mazi bibliotēka M 71 B>īrons

Parizina. Tollt A Mežsētt — *? Niora
Eeliša Mācītāja meits. - .** 80—82 Vikt. Egl i»
Aizšsutai< vanags. — J* 83—3S Ed C

87. ZilsBaib: d Or-
A-girnā pa'tija — .** 8*. Veun-mas Li Leg-
par KTasin'ks kundi No S«g :lk. Oteu
Mar a. — J* 89—90 P. Graznas S sala.
— J* 9 —S2 Ģen K. Ooppers, L»tv strēlnieku
pulku Ziemas »vētW I«t6 g. — J* 93. Utrļu

izlase Precītra tn kaza dkiessBss — M 97.
Sarkanais i i^a-u tautas pasaka. Tam.
Diženajo Benhards St 97. Zvtj iekš kails.
Arābu lasītas pasāk* Tulk Diženajā Bernhards.
— Katrs nuBurs maksā 20 s

Redaktors: M. Hroas.

šim numuram 8 lappuses

Šim numuram iet kā pielikums līdzi
Mežu departamenta sludinājums
par jauktiem torgiem 1924.g.22. decembri.

Latvijas bankas nedēļas pārskats
uz 19. novembri 1924. g.

Aktīvā. Lati S ļ Pasīvi. Lati S
Kase: ' Bankas naudas zinies 2",000,000 —
*) bankas naudas zimes 1,796,980 — Pamata kapitāls 10,259,656 97
ļ>) valsts kases zimes un metāla nauda 10,936,414 33 Rezerves kapitāls . 961,879 22
ķelts lējumos un monētas . 23,61)9,123 98 Noguldījumi . 4,695,384 27
Ārzemju valūta . . 50,828,602 39 Tekoši rēķini .... 46,851,323 91
īsa termina vekseļi . . 42,983,665 51 Valsts rēķini . . 16,566.919 40
Aizdevumi pret nodrošinājumiem . 41,526,577 83 , depozīti . . . 61,410,776 42
fciti aktivi 6,530,130 56 Citi pasivi .... _ 1l,4o5,554_ 41

178,211,494" 60 178,211,494 60

Piezi mc uz 19. novembri 1924. g. Latvijas bankas naudas zīmes izlaist»* psr La 26,000.000
kutas nodrošinātas

1) ar tīru zeltu 2200 klg divi tūkstoši divi simti klg. , kas pēc paritāte» 1 kig. =
Ls 3444,444 nodrošina . . 7,577,777

bar S 2.000.000,- (divi miljon' dolariemi, kas pēc /paritātes l / =
1.5046 «r tīra zelts = Ls 5,18262, noot- . .. . 10,365,240

L3) ar £ 335.502,—/— trīs simti tnsdesn it p eci t'ikstoši pieci simt* divām
angļu mārciņām) , kas pēc £ Kursa £ 1.— ss $ 4,6337; f l — =z 1,5046
gt. tira zelta vai Ls 5,18262, ka» nodrošina _ . *83 -

Pēc 17. novembra 1924. g Ņujorkas biržas kursiem. ?

Ripā, 20. novembri 1924. g. Padomes prieksfērfčtā .'a vieta J. Vesman s.
15559 Galvenais direktors S ve d e

i — ? — ? ———.—



Rīgas apgabali 3. c'mlnodaļa,
saskaņā ar civilprocesa likumu 1958. p.,
ar šo paziņo, ka 25. novembrī 1924. g.
minētās nodaļas atklāta tiesas sēdē
nolasīs 1923. g. 2. janvārī miruša Ropažu
pagastā, Jaun-Dadziņu* mājas īpašnieka
atraitņa Kārļa Melķa dēla Straume
testamentu.

Rīgā, 19. novembrī 1924. g. L.NŠ3586
Priekšsēd. v. A. V e i d n e r s.

15492 Sekretārs A. Kalve.

3īgas apgabaltiesas,3. iecirkņa
tiesu izpildītājs

paziņo, ka 28. novembrī 1924. g.,
pulkst. 11 rītā, Rīgā, Stabu ielā Ks _71,
dz. 7, pārdos Leizara un Zaras
Zankelevu kustamo mantu, sastāvošu
no mēbelēm (otrā ūtrupē) nn novērtētu
par Ls 4 57,50.

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

Rīgā, 21. novembri 1924. g.
15553 Tiesu izpild. J. G r i n i e 1d s.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnod.,
saskaņā ar civilprocesa likumu 1958. p.,
ar šo paziņo, ka 2. decembrī 1924. g.,
minētās nodaļas atklātā tiesas sēdē
nolasīs 1924. g. 30. janvārī Limbažos
mirušā provizora Jēkaba Mārtiņa (Mārča)
dēla P r ū s s testamentu.

Rīgā, 20. novembrī 1924. g. L. Jfe 3952
Priekšsēd. v. A. V e i d n e r s.

15521 Sekretārs A. Kalve.

Jelgavas apgabaltiesa,
pamatojoties uz civ. proc. lik. 1958. p.
paziņo, ka šīs tiesas sēdē š. g. 29. nov.
attaisīs un nolasīs 12. sept. 1924. g.,
mirušā Anša Friča dēla N i e d r ī ša
testamentu.

Jelgavā, 10. nov. 1924. g. L.Ns1645 24
Priekšsēdētāja v. Feldmans.

15533 Sekretārs K. P u s s a r s.

Latgales apgabaitles. kriminālam!.,
saskaņā ar savu 1924. g. 14. novembra
lēmumu atsauc «Valdības Vēstnesī"
25S. num. 12. novembri 1924. g. ie-
spiesto sludinājumu par AI ērta Sv e n č a
meklēšanu, jo minētais Svencis it
atrasts.

Daugavpilī, 15. novembrī 1924. g.
Priekšsēd. b. v. (paraksts).

15452 Sekretāra p. v. i. (paraksts).

Rīgas apgabaltiesas 2. iecirkņa
tiesas pristave

ptt'ņ*\ ka T. decembrī 1924. g.,
pulksten 10 rītā, Rīgā, Valdemāra ielā
J* 10/12, pārdos Kara viru_ koopera-
tīva kustamo mantu, sastāvošu ne
mēbelēm trimo spoguļa, kungu un 'dāmu
zābakiem, manufaktūras precēm, lietus
s. rgiem, botēm un t. t. un novērtētu
pai Ls 10 .30,-.

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

Rīgā, 20. novembrī 1924. g.

15552 Tiesas pristavs Krebs.

Mežu departaments
paziņo, ka sludinājumā par 1924. g.
26. no -embra torgiem (iespiests ,Vald.
Vēstnesī' J* 244) attiecīgais teksts,
kļūdas izlabojot sekosi grozīts:

Daudzevas virsmežn. 22. torgu
vienības piezīme: .Neiek pārdot, 30 num.
koki" strīpota bet tā pate piezīme:
.Netiek pārdoti 30 numurēti koki" pie-
rakstīta torgu vienībai J* 23.

Daudzevas virsmežn. torgu vie-
nībai Ns 20 strīpota drošības nauda mežu
kultūru darbiem.

R e rn . ba t e s virsmežniecības 1. torgu
vienības tekstā strīpots ,kv. 6*, pie-
rakstīts ,kv. 60" un 2. torgu vienības
piezīmes strīpots .brīvkoki", bet uz-
rakstīts .būvkoki*.

Sludinājuma noteikumos p. 2. .bez-
termiņa" strīpots.
15514 Mežu departaments.

^

Tie.o nlokii departamenta
dažādu maksājumu piedzinējs paziņo, ka
27. novembrī 1924. g., pulksten 3 dienā ,
Rīgā, Marstaļu ielā Ns 20, dz. 5,

pārdos valrlIuollsaiiA
H. Vassermana, J. Rozenblat kustamo
mantu, novērtētu par Ls 1907,85 un
sastāvošu no cimdiem un zeķēm, dēļ
viņa 1923. g. proc. peļņas nodokļa
segšanas.

Rīgā, 21. novembrī 1924. g.
15565 Piedzinējs J. V a i v a d s.

lielu oodoKJn departamenta
dažādu maksājumu piedzinējs paziņo,
ka 28. novembrī 1924. g., pulksten
3 dienā, Rīgā, Marstaļu ielā J* 13,
veikala,

pārdos «ssolBaafi
Hainca Pernik kustamo mantu, novēr-
tētu par Ls 214,55 un sastāvošu no
veikala iekārtas, dēļ viņa 1923. g. proc.
peļņas nodokļa segšanas.

Rīgā, 21. novembri 1924. g.
ļ 15567 Pi. -dzinēis J. Vai vads.

Galīgie torgi.
Ilūkstes apr. pašvaldības

likvidācijas valde
savās telpās, Grīvā, 8. decembrī š. g.,
pulksten 10 no rīta, izdos mutiskā un
rakstiskā

mozsksolīšons
150,000 I. šķ. sarkano
ķieģeļu piegādāšanu

Grīvā, Kalkūnes pag. 6-kl. pamatskolas
atjaunošanas darbu vajadzībām. Ķie-
ģeļiem jābūt pļenācīgi apdedzinātiem
un piemērotiem ārsienu būvei.

Rakstiski piedāvājumi slēgtās aploksnēs
ar uzrakstu: .Uz ķieģeļu piegādāšanas
torgiem 8. decembrī š. g." un lūgumi
dēļ pielaišanas mutiskos torgos, nomak-
sāti ar attiecīgu zīmognodokli, iesnie-
dzami līdi torgu atklāšanai Ilūkstes apr.
pašvaldības likvidācijas valdei, vai tprgu
dienā v— torgu komisijai.

Torgu dalībniekiem pirms torgu at-
klāšanas jāiemaksā apr. pašvaldības
likv. valdes kasē Ls 1000.— drošības
naudas. 2

Ar torgu noteikumiem sīkāki var ie-
pazīties apr. pašv likvid. valdes kanc-
lejā no oulkst 9—15. Valde. 15358

Ventspils muitas valde,
pārdos 16. decembri 1924. g, pulksten
11 drenā,

vairāksolīšanā
uzglabāšanas nodokļa nesamaksāšanas dēļ

sekošas preces:
pogas, kaisītāju stāvu, traktora daļas,
mašīnu daļas, filtera materiālu, metāla
preces, sinepja pulveri, ķimikālijas, olivu
eļļu sarenes, rozines, kaltētus bumbierus
un aprikozes, melnos piparus, virces,
māla preces un akumulatorus.

Preces apskatāmas ūttu.es dienā.
15375 Ventspils muitas valde

Sludlnfllums.
Loba: iKliļa nletiiliti palīst Liec.

dara zināmu, ka pamatojoties uz Lat-
gales apgabaltiesas 2. kriminalnodaļas
rakstu no 22 oktobra š. g. ar Ns 22133,
2. decembrī 1924. g., pulksten 12 diena

atklātā vairāksolīšanā
tiks pārdota pils. Pētera Tumaša d.
Rumbinieka, dzīv. Michalovas pagasta,
Vecunanu ciemā, kustama mantība, sa-
stāvoša no piecu pudu zirņu.

Izzināt sarakstu, novērtējumu, kā ari
apskatīt pārdodamo mantu, varēs pārdo-
šanas dienā uz vietas.
15360 Priekšnieka 1. iec. pal. (paraksts).

Sludinājums.
Ludzai apriņķa prlehloīeka sairps I. Iec.

dara zināmu, ka pamatojoties uz Kārsa-
vas virsmežniecības rakstu no 27.augusta
š. g. ar Ns 1959 — 3 decembrī š g.,

pulksten 12 dienā,

atklātā vairāksolīšanā
tiks pārdota pils. Dimitrija Aleksandra
dēla Natšlnikova, dzīv. Michalovas
pagastā, Trupu ciemā, kustama mantība,
sastāvoša no vienas (1) govs.

Izzināt sarakstu, novērtējumu, kā ari
apskatīt pārdodamo mantu, varēs pār-
došanas dienā uz vietas.
15361 Priekšnieka I. iec. pal. (paraksts).

Piņķu muti valdei
vajadzīgs

pagasta valdes un tiesas

darbvedis
Velēšanas notiks 28. novembrī š. g.,

pulkst. 2 p. p. Kandidāti tiek lūgti pie-
teiktie? minētā dienā pagasta namā, pie
pag. padomes rakstiski vai personīgi.

1557! Pagasta valde.

Linu di nīīistīii kabiii
noietam krāps.
1924. gada 21. burtnīca

iznākusi un dabūjama Valsts tipogrāfijā
pilī, 1. istabā, kur ari vienīgi jāgriež*

ar pieprasījumiem.
Burtnīca maksā:

bez piesūtīšanas Ls 0,26
ar piesūtīšanu . . 0,28

Saturs:
169) Likums par papildinājumiem un

pārgrozījumiem kāja klausības
likumā.

170) Papildinājums likumā par zvērinā-
tiem mērniekiem-

171) Likums par Vaftts arehivu.
172) Likums par Valsts mākslas muzeju.
173) Likums par preses lietu tiesāšanas

kārtibu
174) Likums par tirdzniecību ar poligrā-

fisko iestāžu ražojumiem, par biblio-
tēkām un lasītavām.

175) Likums par izrādēm un izrīkojumiem .
176) Likums par udens satiksmes lī-

dzekļu un ostu ierīču mobilizāciju
kara vajadzībām.

177) Likums par virsnieku un kara ie-
rēdņu pārbaudīšanu valsts valodas
prašanā.

178) Noteikumi par kāja zinību pasnie-
dzēju atalgojumu.

179) Pārgrozījums noteikumos par valsts
zemes ionda piešķirto zemju izpirk-
šanas iīgum'em.

180) Pastiprinātas apsardzības stāvokļa
pagarinājums pierobežas josla līdz
lb25, g. 15. maijam.

181) '3. mēnešalgas izmaksa valsts dar-
biniekiem par 1921. g. otro pusi.

Pirmās Krievu zuperfosfata fabrikas
Milgrāvī pie Rīgas akc. sab. valde,

pamatojoties uz statūtu § 54.- pamata,
uzaicina akcionāru kungus ierasties uz

Muiiēiii aldoun pilnu sapil
kura notiks 3. janvārī 1925.g., pulkst. 3
pec pusd. firmas Rūdolfa Libeka kantorī,
Rīgā, Rats laukumā N° 7, ar sekošu

dienas kārtību:
1) Sapulces vadoņa- un protokolista

vēlēšanas.
2) Valdes ziņojums par darbību un

sabiedrības stāvokli no pēdējās pilnas
sapulces, kura notika 30.maijā 1915.g.
un a risinājums no ta laika izteko-
šiem jautājumiem.

3) Ārzemju banku noteikšana, kuru
depozitzīmes tiks atzitas kā piln-
tiesīgas akcionaiu pielaišanai uz
pilnu sapule

4) Apspriede un jautājuma atrisinājums
par fabrikas atjaunošanu un sabie-
drības darbības uzsākšana.

5) Valdes pilnvarošana vajadzīgā kapi-
tāla sagādāšanai, fabrikas atj mno-
šanai un darbibas uzsākšanai.

6) Apspriede un jautājuma atrisinājums
biudr bas mantu pārvērtēšanai un
varbūtējas komisijas ievēlēšana šim
nolūkam

7) Akciju vērtības pārdēvēšana, jaunu
akciju izlaišana un sakarā ar šo
statūtu grozīšana.

8) Biedrības nosaukuma maiņa.
9) Pazudušo, nacionalizēto un sekve-

strēto akciju neesamības atzīšana un
stāvokļa ieņemšana viņu atjauno-
šanai, kā ari samaksāto un Krievijā
palikušo obligāciju mortifikacija.

10) Valdes sastāva skaita noteikšana.
11) Vēlēšanas.
12) Varbūtēji valdes priekšlikumi.
13) Varbūtēji akcionāru priekšlikumi.

Šādi priekšlikumi uz samtu § 61
pamata iesniedzami rakstiski mazī-
kais 7 dienas priekš pilnas sapuKes
sanākšanas valdei.

Lai varētu piedalīties pilnā sapulcē ar
balstiesību, akciju īpaš ie<iem, kuru akci-
jas ir izrakstītas uz uzrādītāju vai kufas
ir deponētas, ir jāiesniedz vēlākais 15
dienas priekš pilnas sapulces sanākšanas
valdei, kura atrodas Rīgā, Rats laukumā
Ns 7, Rūdolfa Libena kantorī, attiecīgas
akcijas vai depozitu zīmes. Akcionāriem,
kuriem nav iespēja to izdarīt, var savas
tiesības pieradīt ar visiem viņu rīcībā
atrodošiem likumīgiem līdzekļiem.

Ja 3. janvārī 1925. g. pilna sapulce
nebūtu lēmumu spējīga, notiks divas
nedeļas _ vēlāk, t. i. 17. janvārī 1925. g.
tai paša vietaun laika otra pilna sa-
pulce, kuras lēmumi uzst tūtu §61. pa-
mata katrā ziņa ir pilntiesīgi.
15564 Valde.

Lāčplēša kāja ordeņa_ dome izsludina
par nozaudētu un tamdēļ nederīgu Lāč-
plēša kara ordeni Ns 782, kavaliera
bij. bruņoto automobiļu diviziona virs-
seržanta Pētera Magona zilo apliecība,
izdotu no domes 1921. gada 30. augustā
ar Ns 4220. 15560

Latvijas universitātes leģitimācijas
kartiņa N° 5555, uz Bertas K n o c ii
vārdu pazaudēta un ar šo tiek izsludi-
nāta par nederīgu. 15561

Rīgas kara apr. priekšnieks izsludina
par nederīgu nozaudēto karaklau;waj
apliecitu N° 9728, izdotu 29. septe bri
1920. g. no arm. mechan. ieroču darbn.
prieksn uz Vladislava Kazimira dēla
Račkovska vārdu. !5M

Rīgas prefektūra izsludina par nede-
rīgu kā nozaudētu gada uzturas aplie-
cību Nr. x 20090 uz Gūtas Fiškind
vardu. 1-li P

Nīcas-Sikšņu izglītības
biedr. „Lāpa"

valde ar šo paziņo, ka svētdien, 7. dec.
9_ 24. g. Dunikas pag., Siksnu Riteniete

mājas, notiks

vispārējs biedrusapulce,
ar sekošu dienas kartību:

1) Biedrības statūtu pārreģistrēšana.
Uz sapulci tiek lūgts ierasties nem

trūkstoši. 2 Valde.- 1535g

Ievērojot valdības rīkojumu , pec kura

agrāko gadu vekseļi va_r tikt protestēti
tikai līdz šī gada beigām,

Latvijas tirdzniecības un
rūpniecības banka,

kā bijašo IV. Rīgu, II. Vidzemes »

V. Rīgas savstarpigo kredītbiedrību tie-
sību un pienākumu ņēmāja, ar so

aicina bijušo
IV. Rīgas savstarpīgās kreditbiednbas ,

II. Vidzemes savstarp. kredjiMnM
V. Rīgas savstarpīgās kredītbiedrības

aizņēmējus ,
samaksāt no viņiem izrakstītos un

retos vekseļus Latvijas tirdzniecības
rūpniecības bankas kantorī, Rīga.'
Smilšu ielā 15/17, vēlākais līdz 10. »

š g„ pretējā gaJijuma visi min. wiw

tiks nodoti notāram protestēs^-
15562 Va -^--

Nacionalais teatrs-
Sestdien, 22. novembrī , pulksten i

,J1teW 2 die(j
Svētdien, 2?. no-ent n, pulkst.

tautas izrāde
„£7*ei/&o«*«l- <,

Pulk-ten 7 vakara:
^.&rāia citvēm ? ?ļfc

Pirmdien, 24. novembrī , pulk«- .^,
A. Mierlauka 40 g. skat. darn. j

Otrdien, 25. ni-embri. pn«»ten

tautas izrāde: $$

Rīgas apgabalties. 4. civilnod
uz civ. proc. lik. 293., 295., 298, 301.,
3 9. un 311. p. p. pamata, uz Paula
Jonana Ēvalda Kārļa Paula d. 5 m i d t.
lūgumu viņa prasības lietā pret Karlini
Fridu Augusti Vilhelma m. Š m i d t,
dzim. Z e i b e r t, par laulības šķiršanu,
uzacina pēdējo, kufas dzīves vieta prasī-
tājam nav zināma, ierasties tiesā četru
mēnešu laikā no šī sludinājuma publicē-
šanas dienas.

Pie lūguma pielikti laulības apliecība,
un apliecība par atbildētājas bezvēsts
prombūtni — ar norakstiem.

Ja atbildētāja noliktā laikā neieradīsies
personīgi vai caur pilnvarnieku, tiks
nolikta tiesas sēde lietas klausīšanai aiz-
muguriski.

Rīgā, 21. novembrī 1924. g. M° 1364

Priekšsēd. b. E g 1ī t s.
15^95 Sekretārs Stūre .

Tifšo nodokļu departamenta
dažādu maksājumu piedzinējs paziņo,
ka 28. novembri 1924g„ pulksten 3
diena, Rīgā, Šķūņu iela N» 3, veikalā,

pārdos vairāksolīšanā
Dāvida Gliksmana kustamo mantu,
novērtētu par Ls 778,— un sastāvošu
no likumgrāmatam krievu valodā, dēļ
viņa 1923. gada ienākuma nodokļa
segšanas.

Rīgā, 21. novembrī 1924. g.
15566 Piedzinējs J. V a i v a d s.

Tieio nodakļa departamenta
dažādu maksājumu piedzinējs paziņo, ka
28. novembrī š. g., pulksten 4 dienā,
Rīga, Kungu iela Nš 7, veikalā,

pārdos vairāksolīšana
Pētefa Bumaņa kustamo mantu, novēl-
ētu par Ls 1200,— un sastāvošu no
dažādām mantām, dēļ viņa 1924. gada
10°/o trakt. apg. nodokļa segšanas

Rīgā, 21. novembrī 1924. g.
15568 Piedzinējs J. V a i v a d s.

Liepājas apgabaltiesa
saskaņā ar š. g. 13. nov. lēmumu paziņo,
ka i izbeidzama Osipa Arona dēla
Blumemala meklēšanu, kurš tika me-
klēts uz Liepājas apgabaltiesas 1923. g.
22. marta lēmuma pamata. «Valdības
Vēstn." Xs 76, 1923. g.).

Liepājā, 17. nov. 1924. g. Ks 4899
Tiesas loceklis T. Bauce.

15175 Sekretārs Zvirbulis.

Daugavpils apr 5- iec miertie n.,
Preiļos, pamatodamies uz civ. proc. lik.
1401. p. un civ. lik. X. sēj. 1239. p., uz-
aicina miruša 1906. g. 3. februārī Matveja
Jura d. Dzeņa mantiniekus pieteikt
savas mantojuma tiesības uz nelaiķa
atstāto nekustamo Īpašumu, Peliš^u s.,
Varkovas pag., augšminētam mierties-
nesim sešu mēnešu laikā, skaitot
no šī sludinājuma iespiešanas dienas
.Valdības Vēstnesī".
131b0 Miertiesnesis (paraksts).

Ipnvta ceļo inženiera Ventspili,
Plosta ielā K° 23, i z d o s 4. decembrī
1924. g., pulkten 12 dienā,

i mazflhprositojom
rakstiska un mutiska sacensība 27,40 mtr.

i gāja
koka tilta jaunbūvi,

pār Amulai upi pie Matkules mežrauižas
uz Tukuma Kuldīgas ceļa.'

Drošības nauda Ls 400.— 3 15513

Dikļu pagastam,
kopīgi ar

Dauguļu pagastu,
Valmieras apr., 2 'a verstis no dzelzs-
ceļa piestātnes, ar 1. decembri š. g.,

vajadzīgs

ārsts.
Alga pec vienošanas, bez tam brīvs

dzfvoklis ar 8 istabām, apkurinās nu,
kūts, klēts un _ pagraba telpām, zeme un
dārzs ap 3 pūrvietas, pļava 2 pūrvietas,
parks 1 pūrvieta.

Kandidātu kungi, kuri vēlētos šo vietu
ieņemt, tiek uzaicināti i-iasties pie
Dikļu pag padonus 4. decembrī š. g.,
pulkst. 1 dienā uz nolīgšanu.

Dikļos, 13. novembrī 1924. g 2
15355 Pagasta valde.

8igas apgabaltiesas 3. civilnod.
saskaņa ar civilprocesa likumu 1958. p.,
ar šo paziņo, ka 2. decembri 1924. g

^minētas nodaļas atklāta tiesas sēde
attaisīs un nolasīs 1924. g. 17. aprīlī
miruša Gatartas pag., .Baižas" mājas
īpašnieka Jēkaba Andreja d. Oibuia
testamentu.

Rīgā, 20. novembrī 1924. g. L.Ks 3601
Priekšsēd. v. A. V e i dn e r s.

15522 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas a gabaltiesas 3.civilnod.
saskaņā ar civ. proc likumu 1958. p., ar
So paziņo, ka 2. decembrī 1924. g,
minētās nodaļas atklāta tiesas sēde
attaisīs un nolasīs 1924. g. 28. jūnija,
miruša Gatartas pag., „Lejas-Apiņu"
mājas īpašn'eka' atraitņa Kārļa Mārča
dēla Cecera testamentu.

Rīgā, 20. novembrī 1924. g. L. N> 3602
Priekšsēdētāja v. A. V e i d n e r s.

15523 Sekretārs A. Kalve.

™ ^^^^^^^^^^ — w

Galvenā intendanturas oārvaldi
iepirks caur komisiju ar nodošanu Rīgas noliktava uzglabāšanai derīgu!? "

kviešus 220, miežus 200, zirņus 140 un auzu 400 tonnu
ar nodošanu intendanturas Daugavpils noliktavai uzglabāšanai derīgus- '

zirņu 40 un auzu 600 tonnu.
Komisija notiks š. g. 3. decembrī, pīkst. 10 rīta, Galvenās intenda ,

pārvaldes telpās, Rīgā, Valdemāra iela Ns 10/12, dz. 3 (ieeja no Elizabetei m
Interesenti tiek lūgti lidz komisijas dienai iesniegt savus piedāvājam ''

paraugus, uzrādot ta;os piedāvājamas labības daudzumu un cenu par tonnu i m
minētās noliktavās. Irank o

Ja paraugus nebūtu iespējams iesniegt, tad uzradāmas piedāvājamās lab'hīpašības. 2
^^^

,5558 "»»

Galoeno intendanturas psroalde iepirks r toTGs0nsmu,isk*
90 tonnu speķa ar nodošanu franko intendanturas galvenā pārtikas noliktavā Rj -

Torgi notiks galvenās intendanturas pārvaldē, Valdemāra ielā ]\f» īni!"
dz. 3 (ie-eja no Elizabetes ielas), š. g. 28. novembrī, pīkst. 10 rītā. " '

Rakstiski piedāvājumi ar uzrakstu: ,Uz speķa torgiem 28. novembri 1924 »?kā arf lūgumi pielaišanai mutiskos torgos, nomaksāti ar attiecīgu zīmognodokV'
iesniedzami līdz torgu_ atklāšanai galvenās intendanturas pārvaldes pārtikas dal
priekšniekam, Valdemāra iela Ns 10/12, dz.JO, vai torgu dļenā — torgu konusi?

Torgu dalībniekiem pirms torgu atklāšana- jāiemaksā galvenās intendantu!
pārvaldes kasē drošības nauda uz speķi Ls 175 no tonnas.

Ar grozītiem torgu noteikumiem var iepazīties galvenās intendanturas m,
valdes pārtikas daļa darbdienas no pulksten 10 līdz 15. 2 ]«»

Sarffindha ^LT1i":1"turas P™ļde š- §• 3. decembrī
?PCHitSll»»UOi pulksten 10, iepirks caur komisiju:

I. Kokvilnas brezenta lentes, aizsargu krāsā, nocietinātas pret ūdeni
caurlaišanu ^impregnētas):

1) 360 mm
platas apm. 14700 mtr., 2) 310 min olīt»

apm. 9800 mtr, 3) 227 mm platas apm 4700 mtr., 4) 100 mm platas im
15600 mtr., 5) 50 mm platas apm. 1820U mtr., 6) 45 mm platas apm. 146 j0intr
7) 25 mm platas apm. 35400 mtr.

II. Zābaku saites 240000 gab.
Ar pasūtījuma noteikumiem un kondicijam var iepazīties galvenās inten-

danturas pārvaldes mantu daļā Rīga, Valdemāra iela Ns 10/12, dz. 1, darbdienās
no pīkst. 9—15.

Firmas un personas kas varētu piegādi uzņemties, tiek lūgtas minētā laikā
ierasties pie iepirkšanas komisijas galvenā intendanturas pārvaldē, Valdemāra ielā
Ns 10/1ļ, dz. 3, vai līdz minētam laikam iesūtīt savus piedāvājumus, apmaksātus
ar zīmognodokli, slēgtas aizzīmogotas aploksnes. 15556»

Kooptratiras TmmiiBinKi;
akcionāru pilno sapiH!
notiks 15. decembrī 1924. g, pulksten 8 vakarā, bankas telpa?, Vaļn"

ar sekošu dienas kārtību:
1) Sapulces prezid^a vēlēšanas.
2) Bankas valdes ziņojums.
3) Akciju kapitāla palielin-šana.
4) Jaunu

^
akciju emis jas un >ada īšanas noteikumi.

5) Apdrošināšanas fonda dibināšana. jpvēlēšan
6) Valdes, padomes un revīzijas komisijas kandidātu ie 15563

vi&tī.



pigas apgabaltiesas 3. civilnod.
1924 g- 21- oktobja lēmumu ir atzinUse

o-cras armatūru un mašinfabrikas akciju
biedrību par maksātnespējīgu parād-
ei tirdzniecība , kamdēļ iestādēm un
riek 'šnieclbām vajadzīgs _ labprātīgi:

?ļ uzlikt aizliegumu uz parādnieces ne-
iramiem īpašumiem, ka ari apķīlāt

nas kustamo mantu, ja tāda atrastos
2u iestāžu robežas; 2) paziņot Rīgas

neabaltiesai par visam prasībām pret

Ssāt nespējīgo parādnieci, ka ari

«imas , kas pienākas iestādēm.
Privātpersonām jāpaziņo _apgabaltiesai,

n par savu paradu prasībām no_ parād-

nieces , kā ari sumam, kādas parādniecei
nienākas, neskatoties, vai maksājumi no-
tecējuši vai ari viņu termiņš gaidāms
nākamībā , ka ari par- maksāt nespējīgas
nekustamiem īpašumiem, kas atrastos
viņu pārziņa uz atsevišķiem noteikumiem.

Aug šā minētie paziņojumi izdarāmi
jetru mēnešu laika, skaitot no šī
sludinājuma iespiešanas dienas „Vald.
Vēstnesī".

Rīga. 1«24- g- 30. oktobrī. Ns 957
priekšsēdētāja v. A. V e i d n e r s.

J4248 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnod.
pamatojoties uz 17. marta 1923 glikuma par vienīgo maksāšanas līdzekliun civ. proc. lik. 2060. un 2062. p.p,ievērojot Zamuela Lopatto pilnvarnieka
^o'; V '„Zlgrida Jakobi liJgumii "" savu1H24. g

^
4. novembja lēmumu, paziņoka parādnieks Zamueis Lopatto parādupec obligācijām par 40,0t 0 rbļ., apstipri-nātas 1911. g. so. novembrī ar Ns 4275uz nekustamo īpašumu Rīgā III. hipotēku

iecirkni ar zemes grāmatu reģ. Ns 34izdotas no Marijas Toma m. Upīt parlabu Vidzemes _ savstarpīgai kredītbiedrī-
bai ir samaksājis, bet šī augšā minētā
obligācija nevar tikt izsniegta atpakaļ
parādniekam

^ dēļ dzēšanas zemes grā-matas
^

tamdēļ ka ir gājušas zudumā.
Tapec apgabaltiesas 3. civilnodaļa uz-

aicina visas personas, kurām būtu tie-
sības uz augša apradīto obligāciju, pie-
teikties tiesa viejia mēneša laikā,skaitot no dienas, kad šis sludinājumsiespiests .Valdības Vēstnesī", un aiz-
rāda, ka, ja šīs personas noteiktā laikā
nepieteiksies

^
obligāciju atzīs par iznī-

cinātu un _ lūdzējam dos tiesību prasīt
parada dzēšanu zemes grāmatā.

Rīgā, 1924. g. 6. novembrī. Ns 3801
Priekšsēd. v. A. Veidners.

l54,Sekretārs A. Kalve.

sakarā ar to, tiesības kā mantiniekiem,
legatarijiem, Sideikomisarijiem, kredi-
toriem u. t. t., pieteitkt šīs tiesības
minētai tiesai sešu mēnešu laikā,
skaitot no šī sludinājuma iespiešanas
dienas .Valdības Vēstnesī."

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

Rīgā, 1924. g. 30. oktobrī. L Ns 2977
Priekšsēdētāja v. A. Veidners.

14246 Sekretārs A. Kalve.
Rīgas apgabaltiesas 3. civilnod.
uz civ. ties. lik. 2011., 2014. un 2019.
p. p. pamata paziņo,_ ka pēc 1917. g.
14. jul. Jekaterinoslava mir. Johana Georga
S m i d t a ir atklāts mantojums un uz-
aicina, kam ir uz šo mantojumu, vai
sakarā ar to, tiesības kā mantiniekiem,
legatarijiem, fideikomisarijiem, kredi-
toriem u t. t., pieteikt šīs tiesības
minētai tiesai sešu mēnešu laikā,
skaitot no šī sludinājuma iespiešanas
dienas .Valdības Vēstnesī."

Ja minētās personas savas tiesības
augša uzradītātermiņā nepieteiks, tad
viņas atzīs kā šīs tiesības zaudējušas.

Rīgā, 1924. g. 1. novembrī. L Ns2788
Priekšsēd. v. A. Blumentals.

1.4242 Sekretārs A Kalve.

4. novembra lēmumu, paziņo, ka parād-
nieks Arons Šmuljans parādu pēc obli-
gācijas par 6000 rbļ. apstiprinātas 1912. g.
10. jūlija ar _ Ns 2125, uz nekustamo
īpašumu Rīga II. hīp. iec._ar zemes grām.
reģ Ns 1678, izdotas no Arona Zusmana
d. Smuljana par labu Rīgas pilsētai ir
samaksājis pēdējai, bet minētā obligācija
nevar tikt izsniegta atpakaļ parādniekam
deļ dzēšanas zemes grāmatās, tamdēļ ka
ir gājusi zuduma.

Tapec apgabaltiesas 3. civilnodaļa
uzaicina visas personas, kurām būtu
tiesības uz augša aprādīto obligāciju,
pieteikties tiesa viena mēneša laikā,
skaitot no dienas, kad šis sludinājums
iespiests .Valdības Vēstnesī*, un aizrāda,
ka ja šīs personas noteiktā laikā nepe-
teiksļes, _obligaciju atzīs par iznīcinātu
unludzejam dos tiesibu prasīt parāda
dzēšanu zemes grāmatā.

Rīgā, 1924. g. 1. novembrī. Ns 380
Priekšsēd. v. A. Veidners.

14656 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabalt. 3. civiln.,
uz Latvijas civillikumu kop. 36. p. pie-
zīmes pamata, paziņo vispārībai, ka
laulātie draugi Miguels Smerja d. Lurie
un Zisle Movša m. Lurie, dzim. Da-
vidovič noslēguši savstarpīgo laulības
līgumu pie Rīgas notāra R. Voigta
22. oktobrī 1924. g._ reģistra Ns 8827,
ar kuru viņi, attiecība 'uz viņu noslēgto
laulību, ir atcēluši vietējo civillikumu
79. un turpm. p. p. paredzēto laulāto
mantas kopību.

Rīgā, 4. nov. J924. g. L. Ns382/
Piiekšsed. v. A. Veidners.

14413 Sekretārs A. K a 1 v e.

Rīgas apgabaltiesas 6. civilnod.

pamatojoties uz 1923. g. 17. marta likuma
nar vienīgo maksāšanas līdzekli un civ.
moc. lik. '060. un 2062. p.p., _ ievērojot
Krišjāņa Otto d. Gnnberga ļugumu un
savu 1924. g. 14. oktobra lēmumu, pa-
ziņo, kā Krišjānis Otto 'd. Grinbergs
paradu pēc obligācijas par 600J) rbļ. ap-
stiprinātas vispirms 13. maija 1883. g.
ar M> - 581, uz nekustamo īpašumu Val-
mieras apriņķī, Jurates valsts muižas
zemnieka zemes Doles mājām Ns 15, ar
zemes grām. reģ. Ns 2982, bet no
pēdējām 1914. g. 25. janvārī dzēsta un
1910. g- H- decembrī pārvesta uz ne-
kustamo īpašumu Jurates valsts muižas
zemnieku zemes no Doles mājām Ns 15,
atdalīto gruntsgabalu ar nosaukumu
Doles dzirnavas ar zemes grām. reģ.
MJ464 , izdota no Otto Sprinca _ par

labu, kura pārgājusi uz Augustu Dāvida
d. Līci kā olankocesionaru, kas viņu ir
cedējis atkal blanko ir samaksāts viņas
beidzamai kreditorei Rūjienas krāj-aizdevu
sabiedrībai, bet šī augšā minētā obli-
gācija nevar tikt izsniegta atpakaļparād-
niekam dēļ dzēšanas zemes grāmatās,
tamdēļ kā ir gājusi zudumā.

Tāpēc apgabaltiesas 3. civilnodaļa uz-
aicina visas personas, kufām būtu tiesības
uz augšā aprādīto obligāciju, pieteikties
tiesā viena mēneša laikā, skaitot no
dienas kad šis sludinājums iespiests
.Valdības . Vēstnesī", un aizrāda, ka ja
šis personas noteiktā laikā nepieteiksies,
obligācijas atzīs par iznīcinātām _ un
lūdzējam dos tiesibu prasīt parada
dzēšanu zemes grāmatā.

Riga, 1924. g. 30. oktobrī. L. Ns 3S77
Priekšsēd. v. A. V e i d n e r s. .

14251 Sekretārs A. K a 1v e. .

Rīgas apgabaltiesai 3. civilnod.
pamatojoties uz 1s23. gada 17. marta
likuma par vienīgo maksāšanas līdzekli
un civ. proc. lik. 2060. un 2062. p.p.,
ievērojot Pēlēja Kārļa d. Jugana piln-
varnieka zv. adv. Voldemāra Minkeviča
lūgumu un savu 1924. g. 28. oktobra
lēmumu, paziņo, ka parādnieka Pētera
Kārļa d. Jugana pilnvarn. zvadv. Volde-
mārs Minkevičs parādu pec sekošam
obligācijām:

1) par 397 rbļ., atlikuma no obligācijas
par 8l>0 rbļ. pirmatnējā lieluma apstipri-
nātas 1886. g. 17. novembrī ar Ns 772,
uz nekustamo īpašumu Valkas apriņķī,
Zelti ņu muižas zemnieku zemes Skaper
to 37 māju ar zemes grām. reģ. Ns 2063,
izdotas no Pētera Jugana _par labu
^i-Kālenam, kas viņu ir cedejis blanko
np kuras obligācijas ar zemes bankas,
»ā Mankocesionares atļauju ir 1914. g.
5. maija dzēsti 492 rbļ. 30 kap.;

2). par 1000 rbļ., apstiprināta 1912. g.
!» janvārī ar Ns 44, uz to pašu ne-
kustamo īpašumu, izdota no Pētera Kārļa
J- Jugana par labu Eduardam Gotīrida
ūMagnusam;

3). par_500 rbļ., apstiprināta 1912. g.
*• Jūnija ar Ns 450, uz to pašu ne-
kustamo īpašumu , izdotu no Pētera Jugana
P« labu Eduardam Gottrida d. i. Mag-
nusam , jr iemaksājis tiesas deposita
ļf 38,50 še augšā minēto obligāciju
Mpitala un o/0 o,0 dzēšanai.

ļapēc apgabaltiesas 3. civilnodaļa uz-
icina visas personas, kuram būtu tie-
oas uz augšā aprādītām obligācijām,

TOkties tiesā viena mēneša laika,
«itot no tās dienas, kad šis sludinā-
aiz,Vespiests .Valdības Vēstnesī", un
laik» ka

' 'a šis personas noteikta

ianV ?fp ie{e'ksies, obligācijas atzīs par
tain- un iūdzēj'"dos tiesību

*" hipotēkas dzēšanu zemes grāmata.
?0». 1924. g. 20. oktobrī. Ns 3775

145w Pnekšsēd. v. A. Veidners.
ļjS Sekretārs A. K a 1v e.

«'gas apgabaltiesas 3. civilnod.
c'v. ties. lik. 2011., 2014. un 2019.

' 3 iui D
mata Pazino. ka pēc 1924. g.

ir «tklātmir ' Davida Dāva d- Skrabce
ir m j

s mantojums un uzaicina, kam
tiesības J?antoJuniu, vai sakarā ar to,
b'rjeiknm- mantiniekiem, legatarijiem,
P'eteikt SJ'Ji em, kreditoriem u. t. t.,
*eš!'tiesības minētai tiesai
""dināium"u lafkā- skaitot no šl
Vēstneļj. lespiešanas dienas .Vaid.

'ugša J,r-ta.Personassavastiesības
»irjas atzi a - telmina nepieteiks, tad

Rīgā lc J. kā šīs tiesības zaudējušas.
' p^- g- 4. novembrī. L Ns 3556

U435 lekšsēd. v. A. Veidners.
Sekretārs A. Kalve.

Rigas apgabaltiesas 3. civilnod.
pamatojoties uz civ. proc. lik. 2060. un
2062. p.p., ievērojot Ernesta Jura d.
Pukit pilnvarn. zv. adv. Heinricha Rūsa
lūgumu un savu 1924. g. 4. novembra
lēmumu, paziņo, ka kara apstākļu dēļ ir
gājusi zudumā obligācija par 50,000 rbļ.
apstiprinātas 1912. g. 26. jūnijā ar
Ns 1972, uz nekustamo īpašumu Rīga,
II. hip. iec. ar zemes grāmatu reģ. Ns «1,
izdotas no Jēkaba Miķeļa d. Jansona-
Šulc par labu Vidzemes savstarpīgai
kredītbiedrībai, kas viņu ir cedējis atkal
blanko.

Tāpēc apgabaltiesas 3. civilnodaļa uz-
aicina visas personas, kuram būtu tie-
sības uz augšā apradīto obligāciju,
pieteikties tiesa sešu mēnešu laika,
skaitot no tās dienas, kad šis sludinā-
jums iespiests „Valdības Vēstnesi", un
aizrāda, ka, ja šīs personas noteikta
laikā nepieteiksies, _ obligācijas atzīs par
iznīcinātām un lūdzējam izdos obligā-
cijas dublikātu, kurš izpildīs oriģināla vietu.

Rīgā, 8. novembrī 1924. g. Ns 3824

Priekšsēd. v. A. Veidners.
14772 Sekretārs A. Kalve.

civimoa

Riga! apgabaltiesas 3. civilnod
pamatojoties uz 17. marta 1923. g. likuma
par vienīgu maksāšanas līdzekli un civ.
proc. lik. 2060. un 2C62. p.p., ievērojot
Georga Pfeifera lūgumu un savu 1924. g
4. nov. lēmumu, paziņo, ka parādnieks
Georgs Pfeifers parādu pēc obligācijas
par 12,500 rbļ. apstiprinātas 1905. g.
26. aprilī ar Ns 436, uz nekustamiem
īpašumiem Rīga I. hipotēku iecirknī ar
zemes grāmatu reģ Ns 324 un 111. hipotēku
iecirknī ar zemes grāmatu reģ. Ns 286,
izdotas no Georga Jāņa d. Pfeiiera par
labu Ottonam Georgam Georga d. Ptei-
feram ir samaksājis, bet šī augšā minētā
obligācija nevar tikt izsniegta atpakaļ
parādniekam deļdzēšanaszemes grāmatās,
tamdēļ, ka ir gājušas zudumā.

Tapec apgabaltiesas 3. civilnodaļa uz-
aicina visas personas, kurām būtu tie-
isbas uz augšā aprādīto obligāciju,
pieteikties tiesā viena mēneša laikā,
skaitot no dienas, kad šis sludinājums
iespiests .Valdības Vēstnesī", un aiz-
rāda, ka, ja šīs personas noteiktā laikā
nepieteiksies, obligāciju atzīs par iznī-
cinātu, un lūdzējam dos tiesību prasīt
parāda dzēšanu zemes grāmatas.

Rīgā, 7. novembrī 1924. g. Ns 3819
Priekšēd. v. D. C i m m e r m a n s.

14767 Sekretārs A. Kalve.

Rigas apgabaltiesas 3. civilnod.
pamatojoties uz 17. marta 1923. g.
likuma par vienīgo maksāšanas līdzekli
un civ. proc. lik. 2060. un 2062. p.p.,
ievērojot Ernesta Jura d Pukit piln-
varnieka zvēr. adv. Heinricha Rūsa
lūgumu un savu 1924. g. 4. novembra
lēmumu, paziņo, ka parādnieks Ernests
Jura d. Puķits paradu pec divām obli-
gācijām par 12,000 rbļ. katra, apstipri-
nātas 1913. g. 2. martā ar NsNs 517, 518,
uz nekustamo īpašumu Rīgā VI. hipotēku
iecirknī ar zemes gram. reģ. Ns 1281,
izdotas no Konstatina Kristiāna d. Pekše
un Ernesta Jura _d. Puķit par labu Kārlim
Heinricham Kārļa d. Vāgneram, kas
viņas ir cedejis blanko ft samaksājis viņu
beidzamai kreditorei Rīgas pilsētas dis-
konto bankai, bet šīs augšā minētās
obligācijas nevar tikt izsniegtas atpakaļ
parādniekam deļ dzēšanaszemes grāmatās,
tamdē[ka ir gājušas zudumā.

Tapec apgabaltiesas 3. civilnodaļa
uzaicina visas personas, kurām būtu
tiesības uz augšā aprādītām obligācijām ,
pieteikties tiesa viena mēneša laikā,
skaitot no dienas, kad šis sludinājums
iespiests .Valdības Vēstnesī", un aizrāda,
ka ja šīs personas noteiktā laikā nepie-
teiksies, obligācijas atzīs par iznīcinātām
un_ lūdzējam dos tiesību prasīt parāda
dzēšanu zemes grāmatā.

Rīgā, 1924. g. 7. novembrī. Ns 3825
Priekšsēd. v. D. Cimmermans.

14768 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnod.
uz civ. ties. lik. 2011., 2014. un 2019.
p p. pamata paziņo, ka pēc 1923. g.
14. februārī Kokneses pag. mir. „Lauke"
mājasJpašn. Andreja Andreja d. Šiliņa
ir atklāts mantojums un uzaicina, kam ir
uz šo mantojumu, vai sakarā ar to, tiesības
ka mantiniekiem, legatarijiem, iidei-
komisarijiem, kreditoriem u. t. t., pie-
teikt šis tiesības minētai tiesai sešu
mēnešu laika, skaitot no šī sludinā-
juma iespiešanas dienas .Vaid. Vēstn."

Ja minētās personas savas tiesības
augša uzradīta_ termiņā nepieteiks, tad
viņas atzīs, ka šīs tiesības zaudējušas

Rīga, 1924.g. 4. novembrī. L Ns 3808
Priekšsēd. v. A. Veidners.

14430 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnod.
uz civ. ties. lik. 2011., 2014. un 2019.
p.p. pamata paziņo, ka pēc 1922. g.
7. marta. Jaungulbenes Daukstes „Ma-
liešos" miruša Jāna Ragozina ir at-
klāts

^
mantojums un uzaicina, kam

uz šo mantojumu, vai sakarā ar to,
tiesības ka mantiniekiem,. legatarijiem,
fideikomisarijiem , kreditoriem u. t. t.,
pieteikt šīs tiesības minētai tiesai
sešu_ mēnešu laikā, skaitot no šī
sludinājuma iespiešanas dienas .Vaid
Vēstnesī.^

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

Rīgā, 1924._g. 4. novembrī. LNs3361
Priekšsēdētaja v. A. Veidners.

14432 Sekretārs A. Kalve.

Rigas apgabaltiesas 3. civilnod.
uz civ. ties. lik. 2011., 2014. un 2019.
p. p. pamata paziņo, ka pec_ 1896. g.
6. jūnijā Dubultos miruša Johana
Fridricha F i n k a (F i n c k) ir at-
klāts mantojums un uzaicina, kam uz šo
mantojumu, vai sakara ar to, tiesibas
kā mantiniekiem, legatarijiem, fidei-
komisarijiem, kreditoriem n. t. t., pie-
teikt šis tiesības minētai tiesai s e s u
mēnešu laika, skaitot no šī sludinā-
juma iespiešanas dienas .Vaid. Vestn."

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

Rīgā, 1924. g. 4. novembrī. L Ns 3810

Priekšsēdētāja v. A. Veidners.
14434 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnod.
uz civ. ties. lik. 2011., 2014. un 2019.
p.p. pamata paziņo, ka pec 1922. g.
25. martā Vec-Drustu pagastā .Remdot
Ns 8" mirušā mājas īpašnieka
Eduarda Juliusa Jāņa d. V e i k 1i s
ir atklāts mantojums un uzaicina,
kam ir uz šo mantojumu, vai sakarā ar
to, tiesības kā mantiniekiem, lega-
tarijiem, fideikomisarijiem, kreditoriem
u. t. t, pieteikt šīs tiesības minētai
tiesai sešu mēnešu laikā, skaitot
no šī sludinājuma iespiešanas dienas
.Valdības Vēstnesī."

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

Rīgā, 1924.g. 4. novembrī. L Ns 3802
Priekšsēdētāja v. A. Veidners.

14436 Sekretārs A. Kalve.

Rigas apgabaltiesas 3. civilnod.

pamatojoties uz 1923. g. 17. marta likuma

par vienīgo maksāšanas līdzekli un civ.
proc. lik. 2060. un 2062. p.p., ievērojot
Arona Smuljana lūgumu un savu 1924. g.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnod.
uz civ. ties. lik. 2011., 2014. un 2019.
p. p. _pamata paziņo, ka pēc karā
miruša Lielbritānijas kareivja Erasta
Jāņa dēla Kazaka ir at-
klāts

^
mantojums un uzaicina, kam

uz šo mantojumu, vai sakarā ar
to, tiesības ka mantiniekiem, lega-
tarijiem, fideikomisarijiem, kreditoriem
u.. t. t., pieteikt šis tiesibas minētai
tiesai sešu mēnešu laikā, skaitot no
šī sludinājuma iespiešanas dienas . Vaid.
Vēstnesī."

Ja _minētās _ personas savas tiesības
augša uzradīta jermiņā nepieteiks, tad
viņas atzīs ka šīs tiesības zaudējušas.

Rīga, 1924. g. 4. novembrī. L Ns2737
Priekšsēd*v. A. Veidners.

14431 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabalt. 3. civiln.,
az civ. ties. lik. 1967., 2011.—2014. un
2079. p. p. un Balt. privāttiesību kop.
2451. p. pamata, uz Annas Himiller
pjlnv. zv. adv. Ernesta Grinberga
lūgumu uzaicina visas personas, kurām
ir kaut kādas pretenzijas, strīdi vai ieru-
nas pret šai tiesā 4. novembrī '924. g.
publicēto 1924. g. 31. maijā Rīgā, pil-
sētas slimnica miruši Vilhelma Rūdolfa
dēla H i m i 11 e _r a (Hiimiiller) notarielo
testamentu, ka ari visas personas,
kuram ir kaut kādas tiesības uz mir.
Vilhelma Himiller mantojumu vai sakarā
ar šomantojamu, kā mantiniekiem, lega-
tariem, fideikomisariem, parāddevējiem
u. 1.1., pieteikt savas tiesības, pretenzijas
un ierunas minētai tiesai sešu mēnešu
laika, skaitot no šī sludinājuma iespie-
šanas dienas.

Ja tas_minētā termiņā nebūs izdarīts,
tad minētas personas atzīs kā atteikušās
no ierunām un zaudējušas savas tiesības,
bet testamentu pasludinās par likumīgā
speķa gājušu.

Rīgā, 4. nov._ 1924. g. L. Ns 3836
Priekšsēd. v. A. Veidners.

14439 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabalt. 3. civiln.,
uz civ. ties. lik. 1967., 2011.—2014. un
2079. p. p. un Balt. privāttiesību kop.
2451. p. pamata, uz Jefrosinas Pero-
vas un citu pilnv. zv. adv. V. Kārklina
lūgumu uzaicina visas personas, ku(ām
ir kaut kādas pretenzijas, strīdi vai ieru-
nas pret šai tiesā 4. novembrī 1924. g.
publicēto 1906. g. 21. janv. Rīgā, mirušās
atraitnes Viktorijas Feodora (Teodora)
m. Aržanikovas, ai. Aržanik nota-
rielo testamentu.kā ari visas personas,
kufām ir kaut kādas tiesības uz mirušās
Viktorijas Aržanikovas, ai. Aržanik man-
tojumu, vai sakarā ar šo mantojumu, kā
mantiniekiem, legatar., fideikomisarijiem,
parāddevējiem u. t. t., pieteikt savas
tiesības, pretenzijas un ierunas minētai
tiesai sešu mēnešu laikā, skaitot no
šī sludinājuma iespiešanas dienas.

Ja tas minētā termiņā nebūs izdarīts,
tad minētās personas atzīs kā atteikušās
no ierunām un zaudējušas savas tiesības,
bet testamentu pasludinās par likumīgā
spēkā gājušu.

Rīgā, 4. nov.1924. g. L.Ns3752
Priekšsēd. v. A. Veidners.

14438 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabalt. 3. civiln.,
uz civ. ties. lik. 1967., 2011.—2014. un
2079. p. p. un Balt. privāttiesību kop.
2451. p. pamata, uz Kriša Beiruta
pilnvarnieka zv. adv. J. Dreimaņa lū-
gumu uzaicina visas personas, kurām
ir kaut kādas pretenzijas, strīdi vai ieru-
nas- pret šai tiesā 4. novembrī 1924. g.
publicēto 1901. g. 4. maijā Majbros mir.
Kriša Ernsta d. .Beiruta testamentu,
kā ari visas personas, _ kurām ir kaut
kādas tiesības uz mirušā Kriša Beiruta
mantojumu vai sakarā ar šo mantojumu,
kā mantiniekiem, legat., fideikomisarijiem,
parāddevējiem u. t. t., pieteikt savas
tiesības, pretenzijas un ierunas minētai
tiesai sešu mēnešu laikā, skaitot no šī
sludinājuma iespiešanas dienas.

,Ja tas minētā termiņā nebūs izdarīts,
tad minētās personas atzis ka atteikušas
no ierunām un zaudējušas savas tiesības,
bet mant. līgumu pasludinās par likumīga
spēkā gājušu.

Rīgā, 4. nov. 1924. g. L.Ns3081
Priekšsēd. v. A. Veidners.

14437 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabalt. 3. civiln.,
uz civ. ties. lik. 1967., 2011.—2014. un
2079. p. p. un Balt. privattiesibu kop.
2451. p. pamata uz Jana Pētera dēla
Lapekina lūgumu uzaicina visas per-
sonas, kūrām ir kaut kādas pretenzijas,'
strīdi vai ierunas pret šai tiesa 7. okt_
1924. g. publicēto 1924. g. 13. maija
Jaunvāles pagasta mir. „Mežciemu" mā-
jas īpašnieka Dāva Pētera dēla Lape-
kina testamentu, ka ari visas personas,
kurām ir kaut kādas tiesības uz miruša
Dāva Lapekina mantojumu vai sakara ar šo
mantojumu, kā mantiniekiem, legatariem,
fideikomisariem, parāddevējiem u t. t.,
pieteikt savas tiesības, pretenzijas un ieru-
nas minētai tiesai sēļu mēnešu laika,
skaitot no šī sludinājuma iespiešanas
dienas.

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

Rīgā, 4. novembrī 1924. g. L. Ns 3->14
Priekšsēd. v. A. Veidners.

14429 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnod.
pamatojoties uz civ. proc. lik. 2060. un
2062. p.p., ievērojot Elzas Svarca piln-
varnieka zv. adv. Volfganga Kuena
lūgumu un savu 1924. g. 4. novembra
lēmumu, paziņo, ka kara apstākļu dēļ ir
gājušas zuduma sekošas obligacijasv

1) par 30,000 rbļ., apstiprināta 1408. g.
6. marta ar_ Ns 324, uz nekustamo
īpašumu _Rīga, I. hipotēku iecirknī ar
zemes gram. reģ. Ns 1068, jzdota no
Konstantīna Kristiāna d. Pēkšena par
labu ? Vidzemes savstarpīgai kredīt-
biedrībai;

2) par 30,000 rbļ., apstiprināta 1908. g.
17. jūnijā ar Ne 809, uz to pašu ne-
kustamo īpašumu, izdota no tā paša
Konstantīna Kristiāna d. Pēkšena par
labu tai pašai Vidzemes savstarpīgai
kredītbiedrībai.

Tāpēc apgabaltiesas 3. civilnodaļa
uzacina visas personas, kurām būtu
tiesības uz augšā aprādītām obligācijām
pieteikties tiesā sešu mēnešu laikā ,
skaitot no dienas, kad šis sludinājums
iespiests .Valdības Vēstnesī', un aizrāda
ka ja šīs personas noteikta laikā nepie-
teiksies

^
obligācijas atzīs par iznīcinātām

un lūdzējam izdos obligāciju dublikātus,
kuri izpildīs oriģināla vietu.

Rīgā 1924. g8. novembrī. Ns 3?16
Priekšsēd. v. A. Veidners.

14771 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnod.
atklātā tiesas sēdē 4. novembrī 1924. g.
izklausīja Smiltenes Palsmanes Aumei-
steru Gaujienas krāj-aizdevu sabiedrības
lūgumu deļ obligāciju atzīšanas par
zudušam un nolēma: atzīt par iznīci-
nātam divas obligācijas: a) par 170,','00 r.
apstiprinātu 13 decembrī 1912. g. ar
Ns 829, uz tagad Aleksandram Gustavam
Heinricha d. Petersonam Rušmanim pie-
derošo Cēsu_ apr., Ļaudonas Pilsmuižu
ar.zemes gram. reģ. Ns 209, uz Rein-
holdam Jāņa d. Lamsteram piederošo, tā
paša apriņķa Toces muižu ar zemas
gram. reģ.Ns 177, izdotu par labu Vla-
dimiram Pētera d Beķeram, kurš to
cedejis uzrādītājam, kuru obligāciju Rīgas
pilsētas diskoņto banka, kā blahko-
cesionare cedējusi atkal uzrādītājam;
b) par 20,000 rbļ. apstiprinātu 3. maijā
1899. g. ar Ns 184, uz tagad Aleksandram
Heinricha d Petersonam Rušmanim pie- -
derošo Cēsu apr, Vestienes muižu ar
zemes grām. reģ. Ns 46, izdotu par labu
Benediktai, ari Benita Augusta m. f. Lilien-
feldToal, dzim. f. Pistolkors, kūja to
cedējusi uzrādītājam, kuj-u obligāciju
Hermans Hermana d. Trugarts, kā blanko-
cesionars ir cedējis atkal blanko.

Rīgā, 6. novembrī 1924. g. Ns 2316
Priekšsēd. v. A. Veidners.

14657 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnod.
atklātā tiesas sēdē 21. oktobrī 1924. g.
izklausīja Paulines Frinberg lūgumu dēļ
aizgādniecības iecelšanas par prombūtnē
esošā Mārtiņa Ādolfa Friča d Frinberga,
ai. Fridenberga mantu un nolēma: par
bezvēsts prombūtnē esošā Mārtiņa Ādolfa
Friča d. Fridenberga, ai. Frinberga at-
stāto mantu iecelt aizgādniecību, par ko
paziņot Rīgas Jūrmalas pilsētas bāriņu
tiesai; šo lēmumu publicēt civ. proc. lik.
1914. p. paredzētā kārtībā.

Rīgā, 1924. g. 30. oktobrī. Ns 3428
Priekšsēdētāja v. A. Veidners.

14247 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnod.
aklātā tiesas sēde 30. septembrī 1924. g.
izklausīja Micheja Dmitrija d. Ivanova
lūgumu dēļ hipotekarisko parādu dzēšanas
un nolēma: 1) atzīt par samaksātām
sekošas divās uz Michejam Ivanovam
piederošo nekustamo īpašumu Rīgas
pilsētā 111. hip. iec. ar zemes grām. reģ.
Ns 56, apstiprinātas obligācijas: a) par
50j30 rbļ. atlikumā apstiprinātu 5. sep-
tembrī i 901. g. ar Ns 1725, Jovnim
Mendela d. Kaplanam par labu, kura obli-
gācija pārgājusi uz Robertu Ivana d.
Stauve, kā olankocesionaru, kas viņu
ir atkal cedējis blanko, un b) par
25,000 rbļ., apstiprināta 25. aprilī 1909. g.
ar Ns 664, Johanam Matveja d. Zom-
meram par labu, kufš minēto obligāciju
ir cedējis blanko.

Rīgā, 1924. g. 3. novembrī. Ns 2898
Priekšsēd. v. A. Veidners.

14356 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3.
uz civ. ties. lik. 2011., 2014

^
un 2019.

p.p. pamata paziņo, ka pec 1910. g.

2 maijā Lubānas pag. mir. „Vītol Ns43"
mājas īpašnieka Andneva (Andreja) Reiņa
dēla Brutana ir atklāts mantojums
un uzaicina, kam uz šo mantojumu, vai

Rīgas apgabalt. 3. civiln.,
uz Latvijas Civillikumu kop. 36. p. pie-
zīmes pamata, paziņo vispāribai, ka
laulātie draugi Arturs Bernharda d.
Kreišmans un Berta Pētera m.
Kreišman, dzim. Elias, noslēgusi sav-
starpīgo laulības līgumu pie Rīgas notāra
J. Krūklanda 17. oktobrī 1924. g.: re-
ģistra Ns 5703, _ ar kuru viņi, attiecībā
uz viņu noslēgto laulību, ir atcēluši
vietējo civillikumu 79. un turpm. p.p. pa-
redzēto laulāto mantas kopību.

Rīgā, 4. rfbv. 1924. g. L.Ns3813
Priekšsēd. v. A. Veidners.

14442 Sekretārs A. Kalve.



Rīgas apgabaltiesas 3. civilnod.
atklātā tiesas sēdē 28. oktobrī 1924. g
izklausīja Rigas apgabaltiesas prokurora
priekšlikumu dēļ aizgādniecības iecelšanas
par prombūtnē 'esošā Nikolaja Tarasova
mantu un nolēma: ar 9. septembra
tiesas lēmumu 1924. g. par bezvēsts
prombūtnē esošā Nikolaja Vasilija d.
Tarasova mantu iecelto aizgādniecību
atcelt, par ko paziņot Rīgas pilsētas
bāriņu tiesai, šo lēmumu _pub1icet

^
civ.

proc! lik. 1944. p. paredzēta kartība.

Rīgā, 1924. g. 1. novembrī. Ns 3414
Priekšsēd. v. Pt B lumentals.

14244 Sekretārs A. Kalve.

Rīgus spg balties. 4. civilnod.,
uz lik. par laul. 77. p. pamata, dara
zināmu, ka tiesa 22. septembrī 1924. g.,
Rolanda Edmunda ļndriķa d. Mattis-
sona prasības lieta pret Viktoriju Jana
m. Mattisson, dz. Tiško, par laubbas
šķiršanu aizmuguriski nosprieda: slēgto
24. augustā 1914. g. Kaluga, starp Ro-
landu Edmundu Indriķa d. Mattisson un
Viktoriju Jāņa m. Mattisson, dzim. Tiško
laulību šķirt, prāvneku nepilngadīgo
dēlu Staņislavu uzticēt audzirijšana līdz
viņa pilngadībai atbildētajai Viktorijai
Mattisson, dzim. Tiško.

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

Rīgā, 30. okt. 1924.g. , Ns 436040/602
Priekšsēd. b. E g 1ī t s.

14253 . Sekretāra v. Stūre.

Rīgas apgabalt.reglstrac.noda)a
uz- Likuma par biedrībām, savienībām
un politiskām organizācijām 17. p. pa;
mata paziņo, ka ar viņas 1924. g'.
21. oktobra lēmumu reģistrēta bezpeļņas
biedrība: ,Studentu biedrība .Korpo-
rācija „Philyronia," ar vaid. sēdekli Rīgā.

Nodaļas pārzinis E g 111 s.
15010 Sekretārs Fridrichsons.

Rīgas apgabalt.reģistrac. nodaļa
uz Likuma par biedrībām, savienībām
un politiskam organizācijām 17. p. pa-
mata paziņo, ka ar viņas 1924. g.
21. oktobfa lēmumu reģistrēta bezpeļņas
biedrība: .Rīgas politechniskā institūta
filistru-ebreju biedrība Rīgā," ar valdes
sēdekli Rīgā.

Nodaļas -pārzinis E g 1 i t s.
15011 Sekretārs F r i d r i c h s o n s.

Jelgavas apgabaltiesa.
pamatodamās uz sava šā gada 13. okt.
nolēmumu, uzaicina to personu, kuras
rokās atrodas obligācija par 50,000 rbļ.,
izdota no Kārļa Gerike, Gavrila Gerike
un Helenes 'Gerike, dzim. Planše,
?iz Helenes Bloching, dzimusi
Gerike vārdu un koroborēts 1895. g.
23. decembrī ar ar Ns 1420 uz Bauskas
apr., Līves muižu (Diinboī-Bikstensee)
ar hipotēkas Ns 19,_ —

^
iesniegt

to šai tiesai sešu mēnešu laika,
skaitot no sludinājuma' iespiešanus die-
nas .Vaid Vēstn."

Ja minētā termiņā obligāciju neie-
sniegs, tiesa to atzīs par iznīcinātu un
lūdzējai Helēnai Blochin,
kas sevi uzdod par šī akta
likumīgo īpašnieci, izsniegs akta no-
rakstu, kurš stāsies nozudušo oriģinālu
vietā.

Jelgavā, 1924. g. 30. okt/ LNs 1097/24
Priekšsēd. v. R. M i 11 e r s.

14363 Sekretārs K. Pussars

Utialn zpiaMt'B» 1.cliilnolali
atklātā tiesas sēde 24. okt. 1924. g.
izklausījusi Marijas Staņislava _m. Pru-
šinskas (viņa ari Prošinskaļ lug. atzīt
Georgiju Kazimira d. Prušjnski par_ at-
rodošos bezvēsts prombūtne nolēma:
publicēt .Vaid. Vēstn." par bezvēsts
promesošo Georgiju Kazimira d. Prušin-
ski un uzdot Zvirgzdinas pagasta pa-
domei iecelt aizbildniecību par bezvēsts
promesošā Georgija Kazimira d. Pru-
sitiska mantu, atrodošos Zvirgzdines
pag., Zvirgzdines muiža.

Šo lēmumu publicēt civ. proc. lik.
295. p. kārtībā.

Daugavp., 1924. g.4. nov. LNsl286a/24

Priekšsēd. b. J. Krtmiņš.
14597 Sekr J. Kangurs.

Rēzeknes apriņķī , Varkīārm '
minētam miertiesnesim se?» ""6815
nēšu laikā, skaitot no Si .i "3"
iespiešanas dien. „Vald Vēstn "Pēc šī termiņa notecēšanas , ' nekāri,prasības vairs netiks pieņemta*

Ka das
30. oktobrī 1924. o ' Ti ,„„

14265 Miertiesnesis ., R**ļ»

Rīgas apgabalties. 4. civilnod.,
uz lik. par laul. 77. p. pamata, dara
zināmu, ka tiesa 6. oktobrī 1924. g.,
Zuzannas Ivana m. Adonin, dzim.
Matvejeva prasības lietā pret Menuriju
Stepam d. Adoninu par laulības šķir-
šanu aizmuguriski nosprieda: šķirt lau-
lību, kas noslēgta Rīga, Visu Svēto ka-
toļu draudzē 1911. g. 2. oktobrī, starp
Merkuriju Adoninu un Zuzannu Adonin,
dzim. Matvejeva, uzliekot atbildētajam
par labu prasītājai septiņi simti sešdesmit
astoņi (768) rub. tiesas un seši simti
sešdesmit septiņi (667) r.ib. lietas ve-
šanas izdevumu.

Ja atbildētājs civ.proc. lik. 728., 731.
un 748. p.p. paredzēta laika_ neiesniegs
tiesai atsauksmi vai pārsūdzību, tad
spriedums stāsies likumīga spēkā.

Rīgā, 3. novembrī 1924. g.Ns436065y677
Priekšsēd. b. v. L Bruemmers.

14445 Sekretāra v. Stūre.

Rīgas apgabalt. reģistrac. nodala
uz civ. proc. lik. 1460. p. pamata pa-
ziņo, ka ar viņas šā gada 21. oktobra
lēmumu reģistrēta kooperatīva sabiedrība
zem nosaukuma: .Latvijas pilsētu cen-
trālā piena rūpnieku sabiedrība," ar
valdes sēdekli Rīgā.

No alas pārzinis E g 1ī t š.
1 241 Sekretārs Fridrichsons.

Rīgas apgabalt.reģistrac.nodaļa
paziņo, ka ar viņas 1924. g. 10. sept.
lēmumu pārreģistrēti .Latvijas technisko
darbinieku arodbiedrība,* zem jauna no-
saukuma : .Latvijas techniskā darbinieku
biedrība," kā aii reģistrēti biedrības
biedru pilnā sapulcē 9. jūlijā 1924. g.
pieņemtie grozītie statūti.

Nod. pārz. v. L. Bruemmers.
15007 Sekretārs Fridrichsons.

Rīgas apgabalt. reģistrac. nodaļa
uz Likuma par biedrībām, savienībām
un politiskām organizācijām 17. p. pa-
mata paziņo, ka ar viņas 1924. g.
21. oktobfa lēmumu reģistrēta bez-
peļņas biedrība: .Rīgas fabrikantu bie-
drība," ar valdes sēdekli Rīgā.

Nodaļss pārzinis E g 1 ī t s.
15009 Sekretārs Fridrichsons.

Rīgas apgabalt.reģistrac. nodaļa
uz Likuma par biedrībām, savienībām
un politiskām organizācijām 17. p. pa-
mata paziņo, ka ar viņas 1924. g.
21. oktobfa lēmumu reģistrēta bezpeļņas
biedrība: .Sporta biedrība .Melnā
maska,"' ar valdes sēdekli Rīgā.

Nodaļas pārzinis E glīts.
15H12 Sekretārs Fridrichsons.

Jelgavas apgabaltiesu,
pamatodamas uz savu_ 1924. g. 23. okt.
nolēmumu, dara vispārībai zināmu, ka
parāds 3100 kr. rbļ. apmērā, pēc pirk-
šanas-pārdošanas līguma, kor. 1872. g.
1. jūnijā ar hip. Nš 189 uz Vec-
auces muižas .Griķu" mājām ar zemes-
grām. Ns 366, — atzīts par samaksātu un
lūdz. Valsts zemes bankai dota tiesība
prasīt šāparāda dzēšanu zemesgrāmatās.

Jelgavā, 5. nov. 1924. g. L.Ns518 24
Priekšsēd. v. E. F'eldmans.

14633 Sekretārs K. Pussars.

Jelgavas apgabaltiesa,
pamatodamās uz savu šā gada 23. okt.

! nolēmumu, dara vispārībai zināmu, ka
ļ parāds 1600 kr. rbļ. apmērā, pēc pirk-
ļ šanas-pārdošanas līguma, korob. 1894. g.
128.febr. ar Nsl52 uzLieliecavasmuiž. Kazu

I

mājām ar zemesgf. Ns 2436, — atzīts
par samaksātu un lūdz. Valsts zemes
bankai dota tiesība prasīt šā parāda
dzēšanu zemesgrāmatās.

Jelgavā, 5. nov. 1924. g. L.NŠ484/24
Priekšsēd. v. E. F e 1 d m a n s.

14629 Sekretārs K. Pussars.

Jelgavas apgabaltiesa,
pamatodamās uz savu 1924. g. 23. okt.
nolēmumu, dara vispārībai zināmu, ka
parāds 2900 krievu rbļ. apmērā, pēc
pirkšanas-pārdošanas liguma, korob.
1897. g. '11. oktobrī ar _ Ns 1042 uz
Lieliecavas muižas ,Rūke-Cimerman"
mājām ar zemesgrātiiatu Ns 2824,
atzīts par samaksātu un lūdzējai
Valsts _ zemes _ bankai dota tiesība prasīt
šā parāda dzēšanu zemesgrāmatās.

Jelgavā, 5. nov. 1924. g. L.Ns597/24
Priekšsēd. v. E. F e 1 d m a n s.

14626 Sekretārs K. Pussars.

Laf oalss apgabaltiesas I. krlminalDos!.,
saskaņa ar savu 1924. g. 5. nov.
lēmumu, meklē uz sod. _ lik. 652. p.
1. d. pamata apsūdzēto Rēzeknes apr,
Viļānu miestā pied. 1901. g. dzimušo
Miķeli Miroņa d. A 1e k s ej e v u, kura
pazīmes ir seKošas: vidēja auguma,
skūtu, paplānu seju, kalsnējs, tumšiem
matiem, brūnām acīm, palīku degunu.

Visām iestādēm un personām, kurām
ir zināma minētā Miķeļa Miroņa d.
Aleksejeva un viņa mantas atrašanas
vieta, jāpaziņo Rēzeknes apr. 1. iec.
izmeklēšanas tiesnesim.

Daugavpilī, 6. novembrī 1924. g.
Priekšsēd. v. (paraksts).

14763 Sekr. p. v. i. R. V e i n b r a n t s.

Latgales apgabalties. kriminal-
nodaļa,

saskaņā ar savu 1924. g. 30. oktobra
lēmumu, meklē uz sod. lik. 410.,
448. p. un 591. p. 1. d._ pamata apsū-
dzēto Daugavpils pilsētas piederīgo
29 g. veco Izraēlu Movša d. Azineru.
Apsūdzētā sevišķas pazīmes: maza
auguma, šatens, pavāju seju, bez ūsām
un bārdas.

Visām iestādēm un personām, kurām
ir zināma minētā Azineraun
viņa mantas atrašanās vieta, _ jāpa-
ziņo Daugavpils apr. 1. iec. izmeklēšanas
tiesnesim.

Daugavpilī, 4. novembrī 1924. g.
Priekšsēd. v. (paraksts)

14584 Sekretāra p. v. i. (paraksts).

Latgales apgabalties. I. kriminal-
nodaļa,

saskaņā ar savu 192i. g. 3. novembfa
lēmumu, meklē uz sod. lik. 448. (442).
p. pamata apsūdzēto Vladimiru Ivana
d. Matvejevu, Krievijas pilsoni, pie-
derīgu pie Pleskavas gub., Ostrovas
pilsētas. Meklējamā Matvejeva sevišķas
pazīmes: vidēja auguma, iegarenu no-
skūtu seju, guišiem madem, dzimis
1896. g.

Visām iestādēm un personām, kuram
ir zināma minētā Vladimira Ivana dēla
Matvejeva un viņa mantas atrašanās
vieta, jāpaziņo Ludzas apr. 5'. iecirkņa
izmeklēšanas tiesnesim.

Daugavpilī, 4. novembrī 1924. g.
Priekšsēd. v. (paraksts).

14586 Sekretāra p. v. (paraksts). '

Latgales apsaiialtieias 1. civilnodaļa,
atklāta tiesas sēde 1924. g. 3. oktobrī
izklausījusi Tatjanas Borisa m. Kirilovas
lūg. atzīt Vasiliju Alekseja d. Kirilovu par
atrodošos bezvēsts prombūtnē nolēma:
publicēt .Vaid. Vēstnesī" par bezvēsts
promesošo Vasiliju Alekseja d. Kirilovu
un uzdot Gavru pagasta padomei
iecelt aizbildniecību par bezvēsts prom-
esošā Vasilija Kirilova mantuatrodošos
Gavru pagastā, Likovas ciemā.

Šo lēmumu publicēt civ. proc. lik.
295. p. kārtībā.

Daugavp., 1924.g. 30. okt. LNsl245a/24
Priekšsēdētāja b. J. Krūmiņš.

14386 Sekretārs J. Kangurs.

Latgales apgabaltiesas l civiln.
ar šo paziņo vizpārībai, ka mirušā
1924. g. 2i. aprilī Preiļu pag., Anspoku

sādžas, Daugavpils apr. pied. Jura
Augusta d Anspoka privattestaments,
ar kuru testatora kustama un neku-
stama' manta novēlēta Uršjlai Antona
m. Anspok, dzim. Rubin ar apgabaltie-
sas 1924. gada 30. oktobra lēmumu
apstiprināts un izdots mantiniecei
Uršulai Antona m. Anspok.

Daugavp., 5. nov. 1924. g. LN724a/24
Priekšsēd. b. J. Krūmiņš.

14593 Sekretāra J. Kangurs.

.atgalēs apgabaltiesas i. civiln
ar šo paziņo vispārībai, ka mirušā
1923. g. 12. janvārī Krustpils pagasta,
Pitelnieku mājas, Daugavpils apriņķa
Moiseja Lukjana d. Davidova privat-
testaments, ar kufu testatora kustama un
nekustama manta novēlēta Kalinam iui!
Fcodoram Moiseja d. d. Davidot
ar apgabaltiesas 192*. g. 15. aprija
lēmumu apstiprināts un izdots mantinie-
kam Kalinam Moiseja d. Davidovam.

Daugavp., 5. nov. 1924. g. LNs26a/24
Priekšsēd. b. J. Krūmiņš.

14595 Sekretāra J. Kangurs. ļ

Latgalei apgabaltiesai I. Medaļa !
ar šo paziņo vispārībai, ka miruša!
1924. g. 17. jūnijā Michalovas pagasta,'
Smatu ciema, Ludzas apriņķa piederīgā
Domenika Jāņa d. Metlana notariālais:
testaments, ar kufu testatora kustama'
un nekustama manta novēlēta Izidoram
Jāņa d. Metlanam ar apgabaltiesas š. g.
12. septembra lēmumu apstiprināts un
izdots mantiniekiem Izidoram Jāņa d.
Metlanam. j

Daugavp., 5. nov. 1924.g. L Ns956a/24
Priekšsēd. b. J. Krūmiņš.

14596 Sekretārs J. Kangurs.

Latgales apgabalt. reģ nod. '
dara zināmu, ka, saskaņā ar Latgales
apgabalt. 1924. g. 28. okt. lēmumu, uz
civ. proc. likuma 146'J7o-7i. p. pamata re-
ģistrēti Vārkavas lauksaimniec. koopera-
tīva „01uts" statūti un ievesti koope-
ratīvu sabiedrību, reģistra pirmā daļā.

Biedrības 'valdes sēdeklis atrodas
Vārkavas muižā, Vārkavas pag., Dau-
gavpils apriņķī.

Daugavpilī, 4. novembrī 1924. g.
Reģistrācijas nod. pārz. (paraksts).

14589

'
Sekretāra v. A. A u z i ņ.

|

ļ Latgales apgabaltiesas vec. nolars
[ paziņo, ka pec 1924. g. 10. oktobrī
I pie Daugavpils notāra .R. Skujas no-
slēgtā _ un 1924. g 29. oktobrī ap-

i stiprināta dalīšanas līguma, no Dau-
ļ gavpils apriņķa Līvānu pagasļa Iesal-
' nieku - Bokanu sādžas robežās atrc-
ļ došās zemniekiem piešķirtas zemes vien-
' sētas, sastāvošas no zemes gabaliem
iNr.Nr. 10, 10a, 10b, 10v un lOg kop-
; platībā 16,53 deset., Ls 2000,- vērtība,
Izidoram Pavla d. Iesalniekam izdalīti

; trīs zemes gabali 1it A, B un C .ar no-
saukumu „ "aun-Krūmi" kopplatība 5,798

ļ ba, bet par minētās viensētas atlikušās
daļas platībā apmēram _ 12 ha vairāk

I vai mazāk, cik darba izrādīsies, — vie-
f nīgo īpašnieku palicis Aloizijs Pāvila d.

lesalnieks.
i DaugavpjlL 1924.g. 3. nov. Nr.7091.
i Vecāka notāra vieta .
! viņa palīgs A. Mi kalks.

> 14372 Sekretāra palīgs J. StrajK ^

Latgales apgaoalt. reģ. nod.
dara zināmu, ka, saskaņā ar Latgales
apgabalt. 1924. g._ 28. okt. lēmumu, uz
likuma par biedrībām 17. p. pamala re-
ģistrēti Višķu lopkopības pārraudzī-
bas biedrības statuii un ievesd
bezpeļņas biedrību reģistra pirmā daļā.

Biedrības valdes sēdeklis atrodas
Višķos, Daugavpils apr.

Daugavpilī, 4. novembrī 1924. g.
Reģistrācijas nod. pārz. (paraksts).

14588 Sekretāra v. A. A u z i ņ.

Latgales apgabaltiesas,
Rēzeknes apr., 5. iec. mierties.
kufa kancleja atrod. Varakļānu miestā,
pamatodamies uz civ. proc. lik. 1401. p.
un civillik. X. sēj. 1. d. 1239. p., sa-
skaņa ar savu lēmumu no 30. oktobra
1924. g. uzaicina 30. jūlijā 1924. gadā
mir. Haijas Minas Leibas m. Rubin
mantiniekus pieteikt, savas mantošanas
tiesības uz nel. atstāto mantu, sastāvošu
no nekustama īpašuma un atrodošos

Latgalei «punu *«*" "!"#
o.zino, ka pēc 1923. g. 20. \m J?
Rēzeknes notāra T. Merkulova no**

pirkšanas- pārdošanas līguma, »v

rinātā 1924. g. 5. .navanbn >

Tadeuša d. Uzuleņs par 120U .

ieguvis no Ievas Ādama m.
je.

lfde.et.85kv. >až. «n™?^šķirtās šņoru zemes >u(lz" £emes
'Nirzas pagasta Zubuļ. «dza^V

"Sgavpilī, 1924. g. 5. noveli.
Vecākā notāra v eta.

viņ, palīgs A M.ķa'k;

14606 Sekretāra palīgs su

Latgales zenm grāmatu atjau-
nošanas Komisija

' uz Martina un Ignatija Andreja dēlu

. Upenieku lūgumu par nekustamas

ļ mantas, sastāvošas no Vārkavas muižas

ar Rožanovo, Močani, Zībergovo Ksavc-

rinovo, Timanovo, Michalovo un Keui-

< tovo folvarkiem atdalītā zemes gabaia,

ar nosaukumu .Laivavacuma', . piaii""

60 desetīnas, atrodošos Daugavpils ap
riņķa Vākavas pagastā, ievešanu zem«
grāmatu reģistri, — uzaicina visas pe

sonas, kurām ir kādas tiesībns uzJ»
neto nekustamo mantu, iesnieg t Kom

I sijai par to paziņojumu četru "ļ"
laikā no izsludināšanas dienas .Valdības

Vēstnesī", pretējā gadījumā nepietoKia

tiesības skaitīsies par iznicinaīarn
? lūdzēji var tikt ievesti Latgales zon

grāmatu reģistri par noradītas »*
Istamas mantas īpašniekiem bez kad**

aprobežojumiem ar neapstrīdamas r

.došanas un hipotekarisku. apgrūtinājām
tiesībām. . N 7055.

Daugavpilī, 1924. g. 30. okt. Nr./u

, Komisijas priekšsēdētājs , «Pffjg.i
vecākais notārs E. ™''.

14369 Sekretārs A _H£I^-

Latgales zemes grāmatu
atjaunošanas komisija

uz Iva-a Ignatija ? . Volk<jva lūgumu
p*r n«ustsm<5s mantas, svāvošas no
Kameoec muižas izdalītā zemes gabala,
zem nosaukumi „Ak-ksandrovas pus-
muiža" platība 60 desetīnas, atrodošās

au-avpil apr.ņķa Kapiņu ptastā ie-
vešanu zemes grāmatu reģistri —
uzaicina vi-asperson < , kurām ir hādastie-
sībasu*minēto neku tamo'm n.u,-e«n e«t
kom sijai par to _p ziņojumu 4 mēnešu
laika no iz-ludinaš'nus diena ; .Valdī-
ba' Ve*tne«i", pretējā g-dījumā neaie-
te'kt»? tie>ības skaiti ies par iznīcinātām
un iudzeja_ var tikt ievesta Latenle!
zeme? grāmatu reģbtri par norādītai

ļ Hrkust«mas manta? īpašnieci bez kādiem
aprobežojumiem ar neapstrīdamas : at-
došanas un hipotekarisk 1 apgrūtinājumu
tiesībām. ' N° ,030

Dauaavjilī, 1924. g. 30. oktobrī.
Komisijas-rir.ekšsedētājs,
Apjabiilt'esas v:cā'as notārs

14370 E. Hellvlchi.
Sekretārs A. Berg-.

Latgaleszemoi srāmata atja&nošanas komlsīia
uz Miķeld Semena dēla Semenov!un Iļ,a, Semena dēla Likovskg mgurnu par nekustamis m-ntas a«*s.šas no Bolvu-Aleksandropofes 'Jg
izdalīta zemes gabala platībā 26,91 £,?tina. vairāk vai mazāk, atrodošos It'dr'.s apr.ņķa, Rugāju (senāk Bobu) mi?asta boļus.-las uročišcē, kura m,;?. "
piederēja Semenam N kitinsm, ieveSzemes grāmatu reģ strī. uzaicina «.«penonai, kurām ir kādas teiibatwminēto neku tamo maitu, iemieoi knmisijai par to pazi ņojumu 4 mēnefalaika no īzslud-nassnas dieias .ValdībasVestneji' preiēja «aujamā nepieteiktāst.eiibas skati-ies par iznīcinātām Zminētie: lūdzēj u mantojuma devējs Semens Nikitins un pēc tam ari paši Mi '
ķehs Semena d Semenovs un lija Se

"
mena d. Likovskis var tikt ievesti Lat

"
galēs zemes grāmatu reģi»trī r>ar noradītas nekustamas mantas īpašniekiem
bez kādiem aprobežojumiem ar nean-stcīdatnas pārdošanai un hipctekariska
apgfūtinajumu tiesībām Mb 7045

Daugavp-lī, 1924. g. 30. oktobrī.
Komisims priekšsēdētājs Apgabaltiesas

vecākais notar< E. Hellviche
14371 Sekretārs A. Ber^s

Rījjas apgabalties. 4. civilnod,
uz likum. par laul. 77. p. pamata,
dara zināmu, ka tiesa 6. oktobrī 1924.g.,
Šarlottes Evelines Jāņa m. Maddisson ,
dzim. Stark, piasības- lieta pret Johanu
Eduardu Eduarda d. Maddisson par
laulības šķiršanu aizmuguriski nosprieda:
šķirt laulību, kas noslēgta 191 _4. g.
13. septembrī, Rīgas Lutera draudze starp
Johanu Eduardu Maddissonu un Šarloti
Evelini Maddisson, dzim. Stark, pie-
šķirot prasītājai pirmslaulības uzvārdu

? Stark.
Ja atbildētājs civ. proc. lik. 728., 731.

un 748. p.p. paredzētā laikā neiesniegs
tiesai atsauksmi vai pārsūdzību, tad
spriedums stāsies likumīgā spēkā.

Rīgā, 3. novembrī 1924.g. Mš 43t. 064/333
Priekšsēd. b. v. L. Bruemmers.

14444 Sekretāra v. Stūre.

Rīgas apgabalt. reģistrac. nodaļa
uz civ. proc. lik. 1460. p. pamata pa-
ziņo, ka ar viņas šā gada 21. oktobra
lēmumu reģistrēta kooperatīva sabiedrība
zem nosaukuma: .Vispārējā tirdzniecību,
rūpniecību un amatniecību pabalstīšanas
krāj-aizdevu sabiedrība .Zelta 7. Ls,"
ar valdes sēdekli Rīga.

Nodaļas pārzinis E glīts.
14357 Sekretārs F'ri drichson s.

Rīgas apgabalt.reģistrac.nodaļa
paziņo, ka ar viņas 1924. g. 10. sept.
lēmumu pārreģistrēta ,Zvejniecības bie-
drība .Auseklis," zem jauna nosaukuma:
.Bolderajas- Daugavgrīvas zvejniecības
biedrība .Auseklis,* kā ari reģistrēti
biedrības biedru pilnā sapulcē 6. aprilī
1924. g. pieņemtie grozītie statūti.

Nod. pārz v. L. Bruemmers.
1£008 Sekretārs Fridrichsons.

Jelgavas apgabaltiesa,
pamatodamās uz savu šā gada 23. okt.
nolēmumu, dara vispārībai zināmu, ka
paradi kopsuma par 1700 kr. rbļ, pēc
pirkuma-pardevuma līguma, koroborēta
i901. _g. 31. maija ar Jvfe 544 un pēc
minēta līguma papildinājuma korob'or.
19 1. g. 9. jūnijā ar Ns 616 uz Lielie-
cavas muižas .Dimze-Lejas" mājām
ar zemesgrāmatu M° 3132, — alzīti
par samaks. un lūdzējai Valsts zemes
bankai dota tiesība prasīt šā parāda
dzēšanu zemes grāmatās.

Jelgavā, b. nov. 1924. g. LN°596/24
Priekšsēd. v. E. F e 1 d m a n s.

14632 Sekretārs K. Pussars.

Latgalei apgabaltiesai 1. dilM|a
atklāta tiesas sēdē 17. okt. 1924. g.
izklausījusi Teklas, Valentīnas Jāzepa m.
m. un Staņislava Jāzepa d. Krupenko
lūgumu atzit Jāzepu Staņislava d. Kru-
penko par alrodošos bezvēsts prombūtnē
nolēma: publicēt .Vaid. Vēstn." par
bezvēsts promesošo Jāzepu Staņislava
d. Krupenko un uzdot Janovoles pagasta
padomei iecelt aizbildniecību par bez-
vēsts promesošā Jāzepa Staņislava dēla
Krupenko manai, atrodošos Janovoles
pag., Abricku sādžā.

?o lēmumu publicēt civ. proc. lik.
295. p. kārtībā.

Daugavp., 4. nov. 1924.g. LNsl252a/24
Priekšsēd. b. J. Krūmiņš.

14593 Sekretārs J.. K a n gu r s.

Jelgavas apgabaltiesa,
pamatodamās uz savu šā gada 23. okt.
nolēmumu, dara vispārībai zināmu, ka
parāds 3100 kr. rbļ. apm., pēc pirkšanas-
pārdošanas līguma, korob. 1895. g.
27. septembrī ar N» K08 uz Lielie-
cavas muižas .Činče-Lēnais" mājām ar
zemesgrām. N° 2617, — atzīts par
samaksātu un lūdz. Valsts zemes bankai
dota tiesība prasīt šā parāda dzēšami
zemesgrāmatās.

Jelgavā, 5. nov. 1924. g. L.N»49J/24
Priekšsēd. v. E. F e 1 d m a n s.

14625 Sekretārs K. Pussars.

Latgales apgabalt. krlminalaod.,
saskaņa ar savu 1924. g. 3. novembra
lēmumu' atsauc .Valdības Vēstnesi"
142. num. 28. jūnijā 1924. g. iespiesto
sludinājumu par Daugavpils apr, Ko-
lupes pag. piederīgā, 25 g. veca, Al-
berta Ignata d. S v e n č a, apsuz s. 1.
652. p 1. d. pamita, meklēšanu, jo
minētais Alberts Svenčs ir atrasts.

Daugavpilī, 6. novembrī 1924. g.
Priekšsēd. b. v. (paraksts).

14764 Sekr. p. v. i. K. Veinbrants.

Jelgavas apgabaltiesa,
pamatodamās uz sava šā gada 23. okt.
nolēmumu, dara vispārībai zjnamu,
ka parāds 2600 kr. rbļ. apmērā, pēc
pirkšanas-pārdošanas līguma, koroborēta
1895. g. 27. septembri ar_ Ns 994
uz Lieliecavas muižas .Aizvēju" mā-
jām ar zemesgrām. Ns 2603, —
atzīts par samaksātu un lūdzējam
Valsts zemes bankai dota tiesība prasīt šā
parāda dzēšanu zemesgrāmatās.

Jelgavā, 5. nov. 1924. g. L.Ns493'24
Priekšsēd. v. E. F e 1 d m a n s.

ī 4631 Sekretārs K. Pussars.

Jelgavas apgaoaraesa,
pamatodamās uz savu šā gada 11. sept.
nolēmumu, dara vispārībai zināmu, ka
parāds pēc obligācijas par 500 c. rub.,
korob. 1906. g. 8. decembrī ar_ Ns 1102
uz nekustamo īpašumu Tukumā ar hipot.
Ns 147, — atzīts par samaksātu un
lūdz. Hackelim Jakobsonam , dota tie-
sība prasīt šā parāda dzēšanu zemes
grāmatās.

Jelgavā, 30. okt. 1924. g. LN»396 24
Priekšsēd. v. E Feldmans.

14332 Sekretārs Ķ. Pussars.

ungaiu aīDUiiRisiil cirasaļa
ar šo paziņo vispārībai, ka miruša
1923. g. 15. aprilī Borkovas pag., Aiz-
purves sādžas, Rēzeknes apr. piederīgā
Ādama Laduša d. Gruduļa privat-
testaments ,ar kuru testatora kustama
un nekustama manta novēlēta Eduardam
Ādama d. Orudulam ' ar apgabaltiesas
1924 g. 7. janvāra lēmumu apstipri-
nāts un izdots mantiniekam Eduardam
Ādama d. Grudulam.

Daugavp., 5. nov. 1924. g. LNšl22a/24
Priekšsēdētāja b. J. Krūmiņš.

14594 Sekretārs J. Kangurs.

Latgale! apgabaltiesas reģistrācijas nodala
dara zināmu, ka, saskaņa ar Latgales
apgabalt. 1924. g. 28. okt. lēmumu, uz
civ. proc. likuma 146070-71 p. pamata re-
ģistrēti Latgales kreditkooperativu sa-
vienības statūti un ievesti kooperatīvu sa-
vienību reģistra pirmā daļā.

Biedrības valdes sēdeklis atrodas
Daugavpilī.

Daugavpilī, 4. novembrī 1924. g.
Reģistrācijas nod. pārz. (paraksts).

14587 Sekretāra v. A. A u z i ņ.



,,.fgflies zemes grāmatu atjau-
m uošaaas komisija

7inaidas ignatija meitas Krominas,

t Leb edevas, lūgumu par nekusla-
''m 'intas. sastāvošas no .Brodņiko-

.Zaicevo", pūstošas izdalīta
'* c gabala, zem vietēja nosaukuma
Z" nka", platībā 30 desetīnas, atro-

\ 4 Ludzas (agrāk Ostrovas) apriņķa
agrāk Višgorodas) pagasta, kuru

1 mantojusi no sava brāļa Pē-
"' tanatija dēla Lebedeva, ievešanu
''mēs grāmatu reģistri, — uzaicina visas

«ēnas, kuram ir kādas tiesības uz
p

n ģto nekustamo mantu, ie _ sniegt par1111
komisijai paziņojumu 4 mēnešu laikā

10 izsludināšanas dienas .Valdības
Vēstnesī", pretējā gadījuma nepieteiktas
«esības skaitīsies par iznīcinātam un

in'tīe - lūdzējas tiesību devējs Pēteris
Matīja d. Ļebedevs un pec tam ari
jL pate, Zinaīda Ignatija meita Kra-

miņa dzim. lebedeva, var tikt ievesti
Ltgales zemes grāmatu reģistri par no-
rādītās nekustamās mantas īpašniekiem

bez kādiem aprobežojumiem ar neap-
strīdamas pārdošanas un hipotekarisku
apgrūtinājumu tiesībām.

Daugavpilī, 1924. g. 30. okt. Nr. 7040.
Komisijas priekšsēdētājs, apgabalt.

vecākais notārs E. Hellvichs.
Sekretārs A. Berg s.

Latgales zem?s grāmatu a^au-
nošanas komisija,

uz Dar/as Jāņa meitas Jurovskas un
Ņinas Joakima m. Zaruckas, dzim.
jurovskas lūgumu par nekustamas, man-
tas, sastāvošas no

^
131/? kv. asu liela

zemes gabala ar ekam, atrodošos Dau-
gavpilī pirmā pilsētas iecirknī, 6. kvar-
cā ar ' Nr. 4, līt. „V", Zaļā ielā
)4 3/5, kuļ" viņas mantojušas no Joa-
kima Eduarda dēla Jurovska, ievešanu
zemes grāmatu reģistri,

^
— uzai-

cina visas personas, "kuram ir kādas
ijoibas uz minēto nekustamo mantu,

komisijai par to paziņojumu
4 mēnešu laika no izsludināšanas dienas
.Valdības Vēstnesī*, pretējā gadījumā
nepieteiktās tiesības skaitīsies par iznī-
cinātām un minētie: lūdzēja mantojuma
devējs Joakims Eduarda d. Jurovskis un
pēc tam ari viņas pašas Darja Jāņa m,
Jurovska un Ņina Joakima m. Zarucka,
dzini Jurovska var tikt ievestas Lat-
gales zemes grāmatu reģistri par norā-
dītās nekustamās mantas īpašniecēm bez
kādiem aprobežojumiem ar neapstrī-
damas pārdošanas un hipotekarisku
apgrūtinājumu tiesībām.

Daugavpilī, 1924. g. 30. oktobrī.
Nr. 7071.

Komisijas priekšsēdētājs, apgabal-
tiesas vecākais n tars E. Hellvichs

14376 Sekretārs A. Bergs.

Latgales apgabaltiesas vecāka &
notārs

paziņo, kāpēc 1920. g. 25. septembrī pie
Daugavpils notāra Konstantīna de-Konradi
noslēgtā pirkšanas-pārdošanas līguma, ap-
stiprināta 1V24. g. 5. novembrī, Lukerja
Alekseja m. Ambrosova ieguvusi par
70 latiem no Christiana Christiana d.
Cippiusa no Preiļu un Sondoru muižas
atdalītu zemes gabalu Nr. 39, platībā
2 des. 550 kv. saž. Daugavpils apriņķa,
Preiļu pagastā.

Daugavpilī, 1924. g. 5. novembri.
Nr. 7156.

Vecākā notāra vieta,
viņa palīgs A. Mik alks.

H607 Sekretāra palīgs J. Strads.

PilIJimi dd gāiizijii
pie

saistošiem noteikumiem par
malkas un būvmaterļalu tirgo-
tavām, koku apstrādāšanas fa-
brikām- un darbnicām Rīgas

Jūrmalas Pilsētā.
Domes sēdē 1921. g. 6. oktobrī pie-
ņemtie un no Iekšlietu ministrijas
Pašvaldības departamenta apstipri-

nātie zem Nr 103282.
tģj< papildināt ar sekošo: Būvma-tialu un malkas noliktavas un tirgo-
jaspielaižamas sekošas vietās: 1) Asa-

K gar dambja ielu , _ skaitot no Dzelzs-

SDelt '6'38, Visas nn'Jas s*arP Asaru pro-
viri- un Dzelzsceļa ielu 'un uz dien-
,""«11, no Zemgales ielas; 2) Valteri«ira vietā; 3) Mellužos — no Mellužu
[Pekta uz dienvidiem, izņemot Mel-
af , Prospektu ; 4) Jaim-Dubultos —
S,mas starp Mellužu un Jauno pro-
vnfe un_'Mellužn prospektā jau pastā-
buit 0

V'' pretīm 15- Un')ai ' 5) Du"
6) .,s . no Mellužu ielas uz dienvidiem;
i>„ JlOfos no Lienes ielas uz dienvidiem

'tlārn ? I" 'starP- Jomas un Lienes
linjj, ' ') Edinburgā — no dzelzsceļa
Meža lK dienvidiem; 8) Bulduros — no
RēZflt pros Pekta uz dienvidiem, izņemot
katrā " iet-

pros P ektu un 9) BlIl!—
'iezīmi 3. - atcelt.

jumi n-te PP''dinajumi un 'pārgrozī-
to ,-„, ak sPekā divu nedēļu laikā pēc

""«atnašanas .Valdības Vēstnesī".

14483 Pilsē<as galvas b. (paraksts),
v. Sekretāra v. i. Ziemiņš.

rīgu, kģ 11^' val(le izsludina par nede-
Pieteiktu par nozaudētu, zirga

1921. g u no Lašu pagasta valdes
vār<ļu? UZ Andreia Jāņa d. Radzoba
J arš ai

v"?_piederošo 17 g. v. ķēvi,
'ēstu, bēras krāsas, zīme piere.

3e!gavas virsmežniecība
Pf^ņo. fto SorģiM sludinājumā par augošu meža pat-
<ao _«einu s. £. 2S. novmSri (iespiests Vaid. Vēstn. š- g. 246. nu-mura; piezīmes nav uzradīti atstājamie sēklas koki, kādēļ sludinājums papil
ti *natns °sefeO*«- - torgu vienībās N» 48, 50 un 51, Zīles apg. kvar-tālos j\is o4 un 74 — nav cērtami numurētie koki; torgu vien. N° 53 - Bumbiera
f!fi-S? « 76, a-la ** ' — atstājami 12 sēklas koki; torg. vien. N» 54 —

atoaja J\|2 2 — atstājams 1 seklas koks un torg. vien. Ns 55 — atdaļā N?% —atstājam, 7 sēk.as ķ. ^ ^^ virsmetnīedba

Jelgavas virsmežnīsci&a
pārdos mutiskos torgos 22. decembrī 1924. g.,
Jelgavā, Annas iela Nr. 8, Jelgavas ap', valdes telpās,
augošu māžu pēc platības un

celmu skaita:
Volguntes nowai6:' S*%^t' Jaunzema ' Popaia ' Rodena un
GUFOTfl nnOnfffl' Dvesel_, Zuša, Ralenieka, Lāča, Sveņķa un Namiķa

Pēternteku nouidfl:3r Tetelmlndes nonadfi: tx
Ozolmuižas nountlfl: sss ļSS?^ Jonasa > Zapleķ:l Zaķa un
URttemldes novoll: Srssfi Rlioes noiatM: «S
Piņna, Dlžupa, Zibu I. un Zibu II., Mangala un Zeltiņa apgaita;; pavisam 177 vie-
nības kopplatība 18,02 ha, novērtētas par Ls 8416.- un 10204 numurētu koku,
novērtētus par Ls 94068—

Torgu sākums plksļ. 12 dienā.
Pirms torgu sakuma solītājiem jāiemaksā torgu komisijai 10°/o drošības

naudas no novērtējuma sumas, kuras pēc nosolīšanas jāpapildina līdz 10°/o no no-
solītas sumas.

Cirtumu tīrīšanas un kultūras darbu diošības naudas iemaksājamas pie
ciršanas biļetes izņemšanas.

Cirsmās atzīmētie sēklas koki nav cērtami.
Virsmežniecība patur sev tiesības izsludinātās torgu vienības noņemt no

torgiem pec saviem ieskatiem.
Tuvākas ziņas sniedz virsmežniecības kanclejā, Jelgavā, Zaļā|ielā N° 17 un

attiecīgie iecirkņu mežziņi.
15503 Jelgavas virsmežniecība.

Sēlpils virsmežniecība
22. decembrī 1924. g., virsmežniecības kan-
celejā, Sēlpils Mežmuižā, pārdos mutiskos torgos

«tiBtr. Ml «t«lal« n malku atrod, fluzana nn Spārno iec.BūMiH.
?

'>$> ? S. M
sTorgu vienību apzīmējumi § °
M? ' «ļS
i— Oo o

' , ?

1 Kvart. 90, 1 baļķis — 28' 4"; kv. 74 priedes malka —
'ļis k. a.; kv 84, egles (malka) galotnes izmētātas 'ļs k. a. 2,50

2 Kvart. 90, mizoti egles baļķi: 28' — 8" — 1 gab.; 22' —
9" — 1 gab.; 28' — 6" — 6 gab. ,. . ... . 12,00

3 Kvart. 63, egles baļķi; 35' — 5" — 1 gab.; 28' — 9" —
3 gab.; 28' — 8" — 1 gajb.; 28' — 10" — 1 gab ; 21' —
7" — 1 gab.; izkaisītas galotnes (malka) 'ļs k. a. . . . 17,00

4 Kvart. 58, egles un apses malka 1ļa k. a. ; kv. 65 žagaru malka
— 5 |s kub. asis . . . . . . 3,50

5 Kvart. 84, priežu un egļu galotnes (malka) 'i k. a 4,00
6 Kvart. 66, (uz Šverne II. māju zemes) priedes un egles 1 arš.

gara malka sagat. no augošiem kokiem — 3t k. a. . . . 850
7 Kvart. 6r>, (uz Šverne II. māju zemes) stutmalka 32]2 k. a. . . 1182
8 Izvesta pie šaursliežu dzelzsceļa 29 klm. no Jēkabpils - 7'

gara malka klučos — 11' k. a.; mizota skalu malka — 37 k. a.?kopā 1|s kub. asis 1602
Torgu sakums pīkst. 12 dienā.
Virsmežniecība patur sev tiesību izsludinātas torgu vienības noņemt no

torgiem pēc saviem ieskatiem.
Sīkākas ziņas sniedz virsmežniecības kanceleja, caur Jēkabpili un attiecīgi

iecirkņu mežziņi.
17. novembrī 1924. g. M> 1693.

15514 Sēlpils virsmežniecība.

Paziņojums.
Juglas elektrības uzņēmuma porualdnleks
ziņo, ka maksa par elektriskas strāvas patēriņu decembrī 1924.g, janvārī, februārī
un martā 1925. g. tiks ņemta pēc sekošiem tarifiem:

Apgabalu tarifs A I — decembrī 12 sant., janvārī 12 sant., februāri lOsant.,
martā 7 sant. par vienu normalsveci.

Apgabalu tarifs A li — decembri 11 sant., janvāri 11 sant., februārī 9sant.,
martā 6 sant. par vienu normalsveci

Apgabalu tarifs A 111 — decembri 10 sant., janvārī 9 sant., februārī 7 sant.,
martā 4 sant. par vienu normalsveci.

Skaitītāja tarifs apgaismošanai - 54 sant. par 1 kv. stundu. Piemaksas pec
noteikumu § 35 — 20°/o. § 36_ — 10"».

Maksājumi par strāvu rūpniecībai nokārtojami katru mēnesi.
Abonentiem uz apgabalus tarita ir jāmaksā par strāvas lietošanu viens

maksāšanas periods uz priekšu.
Maksājumi var tikt izdarīti: _
ai uzņēmuma pārvalde RīgaAudēju jēla K» 15 no plk. 9—15,
b) pārsūtīti pa pastu uz uzņēmuma vardu, uzradot abonenta Ns,
c) pie rajona pārziņa,
d) personām, kurām no uzņēmuma izdotas pilnvaras naudas iekasēšanai

Uzņēmums atzīst ka maksājuma pierādījumu tikai kvitēs ar valsts autonoma
Juglas elektrības uzņēmuma zīmogu _un uz uzņēmuma blankas un pasta kantora
kvitēs par naudas nosūtīšanu uzuzņēmumavārduProtesti par nepareizas strāvas maksas aprēķinu iesniedzami pārvalde ne
vēlāk kā 14 dienu laikā no ziņojuma saņemšanas dienas. b 1oo69

DZELZSCEĻU VIRSVALDE
pārdod š. g. 4. decembrī,

mutiskā alili ūtrupē sekošus materiālus:
1) Laivu enkurus ..... 5 gab. 5) Gumijas blīvējums. . . . 80 klg.
2) Skursteņveidiga skārda cau- 6) Galodiņas ,,n/iJ^' ,ule . ' 1 . 7) Alons pulverī . . 1100 kig.

3) Vecs katls, lokomobilēm .1 . 8) Krasu un ziepju mucas . . 249 gab.

Katlu sildītājs 1 . 9) Sietiņi . . . . ._ . • j* -
Četrstūrains baks .... 1 , 10) Zeķītes gāzes lampām . . if .

4) Elektromotora enkurs. . . 1 . 11) Gāzes motori ^ »

Ūtrupes sākums pulksten 10 no rīta.

Tuvākas ziņas par materiāliem un ūtrupes noteikumiem izsniedz Galvena

materiālu nol ktavā, Marijas iela J* 2. 3 lai»!)

Valmieras apriņķa vakts zemju inspektors,
Lucas muižiņa pie yalmieras, š. g. 29. decembrī, pulksten 10 no rīta, zemju.
pārvaldes uzdevuma iznomās valsts

zvejas tiesības
sakot no 1925. g. 23. aprīļa uz 3-6 gadiem zemāk nosauktos ezerus un upes.

Personas , kuras vēlas nomāt šīs zvejas tiesības, liļdzu iesniegt man rak-
stiskus pieprasījumus līdz š. g. 29. decembrim slēgtās aploksnēs.

_Zvejas nomas pieprasījumam jāpievieno pierādījumi, par savu iespēju no-
drošināt pieprasāma zvejas udeņa kārtīgu izmantošanu, norādot pieprasījumā,
kādu.gada renti latos pieprasītājs sola maksāt.

Pieprasījumam jāuzliek 80 sant. zīmognodoklis, jāiemaksā iznomātajam vaf
Latvijas banka uz_ zemkopības departamenta depozītu rēķina Nr. 261 un kvitē
jāuzrada, ne mazāk ka puse no piesolītās nomas naudas, kā pieprasījuma no-
drošinājums, bez kufa pieprasījumu nevar ievērot.

Citus vajadzīgos paskaidrojumus var dabūt ikdienas manā kanclejā.

K' Nosaukums ļ "g» Vieta - pagasts

Ezeri:
1 | Aijāžu :269,5 Nabespag. Rīgas apriņķī
2 ļ Ažkalna dzirnezers ap 3,0 Valmieras
3 ļ Arciema 7,38 Pāles
4 Augstrozes (Lielezers) 408,75 Augstrozes
5 Bruņķīt 8,86 Nabes
6 Dauguļu (Mazezers) 48,30 I Dauguļu
7 Zjluzis 18,84 i Ja_ unburtnieku
8 ; Jāņmuižas dzirnezers 18,15 Paies
9 Katvaru (Vanišu) ........ 60.43 , Katvaru

10 Ķirzas 13,10* I Lielstraupes
1 i Ķiruma '. . . 57,75 Braslavas
12 ! Kūduma 22,56 Unguru
13 | Laņģu dzirnezers 11,87 Lodes
14 : Lodes 3,0
15 ļ Mežbreuguļu Lielezera valsts daļa . . 5 65 Dikļu
16 ļ Mujānu dzirnezera valsts daļa . . . 11,15 Imantas
17 ! Muižnieku . 10,5 Lielstraupes
18 , Nabes-Lādes valsts daļa 51,31 Nabes
19 I Ozolu . . . . ? 42,65 Ozolu
20 ļ Paužas valsts daļa . 17,90 Puikeles
21 ļ Pekšu 11,0 Lielstraupes
22 Plaužu *13,10'23 ļ Puricu (Ikuļu) , 46,5
24 ļ Riebiņu valsts daļa 58,30 Mazstraupes
25 Rozēnu Lejas dziruezers ... ap 3,0 Rozēnu
26 ļ Sāruma 266,11 Umurgas - Sāruma un

Mazstraupes
27 Tēmaiņa 29,5 Lielstraupes
28 Unguru (Rnsteiga) ....... 446,0 Unguru
29 Urgas dzirnezers ....' .... 19,91 Puikeles
30 Vaidavas 80,32 Vaidavas un Ķieģeļu
31 Valtenberģu Lielezers (Reikeļu) . . 1-19,67^ Valtenbergu
32 Valtenberģu Mazezers (Mozjervs) . . 20,20
33 Vīņautu (Vilciņu) 13,7 Lielstraupes

Upes:
S a 1 a c a

34 Lašu zvejas gabals Nr. 1 no ietekas jūrā līdz
pārceļamai vietai Salacgrīvas miests

35 Lašu zvejas gabals Nr. 2 . no pārceltuves vietas
līdz Kivšel un Stālu mājai, izslēdzot ga-
balu Percti' mājas robežās apm 1 ha . .

36 Lašu zvejas gabals Percu māju robežās apm. 1 ha
37 Zutinu zvejas gabals tacis Nr. 1
38 Nr-2
39 , „ , „ Nr. 3
40 . , „ „ Nr. 4 . . . . . .
41 Nr. 5
42 „ , , , Nr. 6
43 . „ „. .. Nr. 7
44 , , , „ Nr. 8
45 „ . . „ Nr. 9 Salacas un Sveiciema
46 . „ , . Nr. 10 Salacas
47 Zutinu (Lašu) zvejas gabals tacis Nr. 11 . . .
48 Zutinu zvejas gabals tacis Nr. 12
49 , , " „ „ Nr. 13
50 „ . „ „ Stienužu tacis Nr. 14
51' . ' ,. - . Silvēveru I. . Nr. 15
52 . , , , » II. , Nr. 16
53 „ , ,. Pāvula „ Nr. 17
54 , „ „ „ Mežmeinik „ Nr. 18
55 .« ' ,' < Apiņu „ Nr. 19
56 Lekungu , Nr. 20
57 „ Lielupmaļu , Nr. 21
58 , , , Jaunkalēju . Nr. 18a
59 , ' . Veckalēju . Nr. 19a
60 Bērztiļu „ Nr. 22 '

61 . Munu ' , Nr. 23
62 Kļaviņu , Nr. 24 Salacas un Ainažu
63 Ramnieku , Nr. 25 Salacas
64 Linurgu . Nr. 26 * .
65 Vecvietas . Nr. 27
66 Bulinu

Korgen „ Nr. 28 Rozēnu
67 , ? , Košku . Nr. 29 Salacas un Ainažu
68 Ķesteru . Nr. 30 Salacas
69 Tīkla zvejas vieta no Vecglažu mājas līdz Ainažu

pagasta robežām ;. ._ Rozēnu
70 Tīkla zvejas vieta no Leite mājas līdz Vecglažu

mājām ._ »
71 Tīkla zvej. vieta np Buliņu-Korgen līdz Leite mājai
72 Tīkla zvejas vieta no Staiceles fabrikas līdz

Buliņ-Korgen tacim
73 Tīkla zvejas vieta Vīķu un Limšenu muižu ro-

bežās _- ? - valsts daļa
74 No Rozēnu pagasta robežām līdz Mazsalacas

draudzes skolai .... valsts daļa Valtenberģu un Skulber-
ģu pagastu u. Mazsa-
lacas miesta robežās

75 No Mazsalacas draudzes skolas līdz iztekai no
Burtnieku ezera .... valsts daļā Vecates un Valtenberģu

R ū j a
76 Virķēnu un Rūjienas muižu robežās .... Rūjienas

77 Pantenes un Sēļu muižu robežā* ļ Sēļu

Seda
78 Sedas upes valsts daļa Jēru pagasta robežās

Gauja
79 Valmieras, Kauguru uu Koku muižu daļā . . . Valmieras, Kauguru un

Koku pagastu u. Val-
mier. pilsētas robežās

Brasla
80 Braslas upes valsts daļa no Mazstraupes ūdens-

dzirnavām līdz ietekai Gaujā . . . . Mazstraupes, Lielstrau-
pes Inciemu

Valmierā, 1924. g. 17. novembrī. Nr. 2332.
15376 ^ Inspektors V. Lessiņš.



Bīiiils jlilflf.
Gota pārskati

par 191Sdar6ī6as gadu*

Peļņas un zaudējumu rēķini.
Debets. Kriev. rbļ.

Izdevumu rēķins . . . 24,740.78

K r e d i t s.
Grunts izrentēšanas ieņēmumi 1,923.60
Nomas . . . _ 1,835.78
Saņemta ugunsgrēka zaudē-

jumu atlīdzība .... 34.—
Procenti 6,606.94
Zaudētas roku naudas . . 1,050,—
)9i8. gada zaudējums 13,290.46

Kopā 24,740,78

Bilance uz 31. decembri,
A k t i v s.

Skaidrā naudā 303.19
Noguldījumi bankās . . . 7,800.08
Vērtspapīri . . . 17,660.—
Hipotekariskas prasības . 106,' 60.97
Dažādi debitori . ... 25,142.82
Grunts gabali 549.423.P8
Ēkas 390,614,92
Inventārs ... ... 1.—
Elektriskas apgaismošanas

ietaise 1.—
1918. gada zaudējums . 13,290^6

Kopā 1,110,2^8.32

Pasīvs.
Akciju kapitāls .'. . . . 1,COO,000.—
Rezerves kapitāls .... 7,0' '3.11
Amortizācijas kapitāls . . 100,845.21
Neizņemta dividende . . 750.—
Dažādi kreditori .... 1,700.—

Kopā 1,110,298.32

par 1919.aarf». gadu.

Peļņas un zaudējumu rēķins.
Debets.

Izdevumu rēķins 29,286.36
Zaudējums uz nesamaksā-

tām īrēm 2,125.78

Kopā 31,412.14

K r e d i t s
Grunts izrentēšanas ieņē-

mumi 7,384.40
Nomas 1,474.85
Procenti .- 5,229.09
1919. gada zaudējums . . 1",323.8"

Kopā 31,412.14

Bilance uz 31. decembri.
Aktīvs.

Skaidrā naudā 77,58
Noguldījumi bankās . . . 7,413.81
Vērtspapīri . . 72,839,67
Hipotekariskas prasības . 203,1'3.46
Dažādi debitori 27,663.64
Grunts gabali 549,423.88
Ēkas . . 390.614.V2
Inventārs 1.—
Elektriskas apgaismošanas

ietaise 1.—
Depots 31,500.—
1918. gada zaudējums . . 13,290.46
1919 , . „ 17,323.80

Kopā 1,313,263.22

Pasīvs.
Akciju kapitāls ......' 1,000,000 —
Rezerves kapitāls . . . 7,003.11
Amortizācijas kapitāls . . 100,845.21
Neizņemta dividende . 750.—
Dažādi kreditori . . . 204,664.90

Kopā 1.313,263 22

par 102O. dar6. gadu.

Peļņas un zaudējumu rēķins.
Debets. Latv. rbļ. Kriev. rbļ.

Izdevumu rēķins 37,181.10 —
Tīra peļņa par

1^20. g. , 977.22 —
Noplēstu eku vēr-

tība Biķernieku
iela Ns 41/45 '
un 51/55 — 265,120 —

Kopā 38,158.s2 265,120^

K r e d i t s.
Grunts izrentēša-

nas ieņēmumi 34,825.— —
Nomas . . . ) ,l04.^5
Procenti . . 2,228.67 1,734.89
Ieņēmums no no-

plēsto ēku Bi-
ķernieku ielā
N» 41/45 un
51/55 . .' — 70,000.—

Zaudējums par
lfc2j.g. . — 193,385.11

Kopā 38,158.32 265,120.-

Bilance uz 31. decembri.
A k t i v s. *

Skaidrā naudā . 62,354.79 —
Noguldījumi ban-

kas . _ 7,413.81
Dažādi debitori — 30.350.62
Vērtspapīri . 124,700.— 17,810.33
Hipotekariskas

prasības . . — 196,011.37

— ii

Grunts gabali ' . __ . ~"~-

Pt - ?$«!*,
Inventārs . . 1-'M94.9> '
Elektriskas ap- U.

gaismošanas
ietaise

Depots . l. ~.
Kompenzacijas °'.50(U

rēķins
Peļņas un zaudē- 6° .256.92

jumu rēķins:
iepriekšēju

gadu zaudē-
jumi _

1920. gada zau- V$U.%
dēJUmS

^— MfiŠflKo.p5 _ 187,054.i9j
gg|'

P a s i v s.
Akciju kapitāls — lonnr™
Rezerves kapitāls - %^Amortizācijas ka- '.W3.li

pitals inn'o.
Neizņemta divi- ^ «0,845.2i

dende . _
Dažādi kreditori 137,590.- 133664 ^Kompenzacijas ' "*

rēķins . _ 48,487.57 __
Peļņas un zaudē-

jumu rēķins:
peļņa par
192j. g. . . 977.22 __

Kopā 187,054.79 1.242.9m %

par 1921.tltub. gadu.
Peļņas un zaudējumu rēķins.
Debets.

Zaudējumi atzī-
mēti . ; . _ 223 999 37

Izdevumu rēķins 202,646.75 4!o3o!58
Kopā 202,646.75 22wi

Kredīts.

Peļņas atzīmētas 977 22' —
Procenti . . . 4,919.20
Nomas . . . 77,010.— -
īres .... 863.— —
Zaudējums . 123,796.53 223,110.75

Kopā 202,646.75 lmm%

Bilance uz 31. decembri.
A k t i v s.

Skaidrā naudā . 148,70854 -
Noguldījumi

bankās . , . — 7,413.81
Vērtspapīri 594JT0.— 17,810.33
Dažādi debitori 50,150.— 25,648.—
Hipotekariskas

prasības . — 174,510.54
Grunts gabali . 549,423.88
Ēkas . ... — 125,494.92
Inventārs . . — 1—
Elektriska ietaise — 1-
Depoziti — 31,501).-
Izlīdzišanas rēķins — 86,884.09
Peļņas un zaudē-

jumu rēķins 123,796.53 223,11075

Kopā 916,655.07^2^179132

P a s i v s.
Akciju kapitāls . — 1,000,000.-
Rezerves kapitāls — 7,003.11
Amortizācijas ka-

pitāls ... - 100,846.21
Neizņemti divi-

dendi 7*-'
Dažādi kreditori 850,416.- 133,200-
Izlīdzīšanas rē-

ķins . . . . 66.239.07___n__

Kopā 916/55.07 1,241,79832

par 1922. davb.&adv-

Peļņas un zaudējumu rēķins.
Debets. Ls

Izdevumu rēķins .. .. iļOl
Akcionāru manta . . _^____

—-^
Kopā _j^!!

K r e d i t s.

Grunts izrentēšanas ieņē-
^mumi 2 1fi4#>

Procentes -_j -!—-r.
Kopā __jg2 I

~ļļj l

Bilance uz 31. decembri-
^

? Aktivs. ļftļ5 ,

Skaidra nauda ._...• ' gg.g5
Noguldījumi bankas . . . 971.60" ,
Vērtspapīri 506$
Dažādi debitori . • 2 209-07
Hipotekariskas prasības .

x^1$
Nekustams īpašums . . ' j.-
Elektriskas ietaise . . - \.-
Inventars ? 9r
Depozīti ...:• ? --^-^0Kopa l^L-s

P a s i v s. ļft
Neizņemti dividendi . . j^.ft \
Dažādi kreditori . • •
Iemaksāšana uz gru"ts <p^Ķ

gabalu i37,9ļi>
Akcionāru manta . ?__ r^M.-

Kopā jf^

,3211 Likvidācijas korni*

f

Saistošie noteikumi

Apstiprinu
1924. gada 29. septembrī.

Iekšlietu ministrs
P. Juraševskis.

par tirgošanās laiku Ilūkstes
apriņķa pagastos un pagastu
bieži apdzīvotās vietās, kurās

nav miestu pašvaldību.
1. Svētdienās tirdzniecības uzņēmu-

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

2. Viesnīcu, traktieru un biedrību bu-
fetes ar reibinošiem dzērieniem atļauts
atvērt darbdienās no pulksten 7 rītā 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 bārzd-
dziņu veikalus atļauts atvērt svētdienās
ari no pulksten 7 rītā līdz pulksten 9
rītā.

5. Augļu ūdens tirgotavas, kafejnī-
cas un konditorejas atļauts atvērt ari
svētdienās no pulksen 8 rītā līdz pulk-
sten 10 vakarā.

6. Ēdienu namus un tējnīcas bez rei-
binošiem dzērieniem aiļauts 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 tirgošanās atļauta: no 1.
maija līdz 31. augustam no pulksten 6
rītā līdz pulksten 6 pēc pusd., bet no
1. septembja līdz 30. aprilim no pulk-
sten 7 rītā līdz pulksten 5 pēc pusd..

Piezīme. Pastāvīgas tirgotavas uz
tirgus laukuma, kūjas iznomātas
uz veselu gadu, atļauts atvērt tai
pašā laikā, kā pārējās tirgotavas.

8. Visi tirdzniecības uzņēmumi, vies-
nicu, traktieru, tējnicu, kafejnicu, klubu un
biedrību bufetes Ziemas svētku, Lieldienu
un Vasaras svētku pirmās dienās — jā-
slēdz visu dienu.

9. Šie noteikumi neattiecas uz ap-
tiekām, iebraucamām vietām, mēbelētām
iztabām, viesnīcām (izņemot viesnīcu
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 Vēstnesī".

Ilūkstes apriņķa pašvaldības
15105 likvidācijas valde.

Sēlpils pagasta valde izšūdina par
nederīgu, kā pazudušu, zirga pasi iz-
dotu no šīs pag. valdes zem Ns 46
1. jūnijā 1920. g. uz Jēkaba Prūša vārdu

i £€*uftsmmnie€ībaLS pārvalde
I Kalpaka bulvāra N° 6, dz. 11, istaba N° 28 — š. g. 1. decembrī, pulksten 10,

izdos mazāksolīšanā
7 tonnu I. labuma auzu piegādās.

Rīgas Centrālam vaislas punktam. 15554

Latvijas pa satiksmes ati. siedia.
Noslēgšanas bilance par 1922-/23. g. pēc galvenās grāmatas

Aktivs. Pasīvs.
Ls Ls

Kase ...... 189.63 —
Tekoši rēķini banka - 15.22 —
Debitori ' 9,643.88
Kustamais īpašums . . . 110,00.— —
Bencina noliktavu ietaises rēķins 651.82 —
Inventārs 1,490.18 —
Akcijas 1C0,010.—
Akcijas kapitāls — 100,0u0.—
Akciju īpašnieki . '. .. — 100,000.—
Kreditori 10,830.60
Amortizācija . — 11,000.—
Rezervu kapitāls , . — 160.13

221,9-0.73 221,^0.73

Peļņas un zaudējumu rēķins par 1922./23 pēc galvenās grsmntas.
Zaudēts. Pelnīts.

Uz izdevumiem . 17,505.13 —
Uz algu 10,8>9.84 —
Uz degvielām . 4,642.03 —
Uz amortizāciju r 11,000.— —Uz satiksmes ienākumiem — 44,156.34
Uz tekošu rēķinu — 10.79
Peļņa pārvesta uz rezerves kapitālu 160.13 —

44,167.13 44.167J3
14003 Valde7~

Braslavas patērētāju bietir. „0arbs 1923. g.
darbības pārskats.

Biedrības adr.: Braslavas pag. caur Matīšiem.

iiiluiifv 31. decembrī 1923. g,
Aktivs. Ls P a s i v s. Ls

Kase 4,471.09 Biedru pajas 266:61
Preces ... 3,283.22 Pamata kapitāls 201.88

Dalības naudas c. iestad.: Rezerves kapitāls ... 123.75
Paja C. S. „Konzums"_ . . 161.80 Koop. darb. pal. fonds . . . 39.18
Paija Lat. linu Centrāle . 110.— Nekustama īpaš. fonds ... 60.—
Paija Braslavas Krāj-aizd. sa- Koop. kongresa padome . . 12.87

biedrībā . . 30.— Aizņēmumi . . . _ _ . . 1,539.40
Debitori 533 Avansi no preču noņēmējiem 8,000.—
Inventārs .. .. 262>0 Dažādi kreditori 1922. g. °/o 3.50
Uz priekšu samak. izd. . . . 48.44 Nenomaksāti izdevumi aizņe-
Linu punkts . ... 2.202.02 mumu 1923. g. °/o . . . . 127.63
Cūku uzpirkšan. rēķins . . 4.80 Tīrs atlikums 882.19
Labības kaltes izdevumi, kufi

pārsniedz ieņem. . 677.41

Kopā 11,256.91 Kopā 11,256.91

Pelnīts brutto Ls 2376.08^ tekoši darbības izdevumi 1923. gadā Ls 1493.99 ;
tīrs atlikums Ls>82.09; preces pārdotas par Ls 19617.24. Dividende uz paijām 8°/o.

Biedri gadā sākumā 107; beigās 125. Veikals atrodas Braslavas pag.
14086 Valde. .

leapuiti Tāīīīš tipograliļ».

Sēlpils virsmežniecība
22. decembrī 1924. g., virsmežniecības kancelejā, Sēlpils Mežmuiža

pārdos muliskos lorgos
augošu un atmirušu mežu un sekvestretus materiālus no Seces

novada, Sunākstes un Seces iecirkņu mežniecībām.
~—-—Ha-Bas——? _ _

. <LŽ '2/a ; 3 -S'J

3 „ Torgu vienību apzīmējumi Jj§ »*il*|j
ļļfl ,£,5 o-2 O 3 g
Č*3 - tS Z5 qS =

Sunākstes iecirknis:

1 kv. 58, apzīmogoti ceļmalu koki uz ceļa „Mimani-Lapsas" '..... 74 113 6
2 kv. 59, apzīmogoti ceļmalu koki uz ceļa „Mimani-Lapsas" 553 1190 60

Seces iecirknis:

3 kv. 53, atmiruši un vēja gāzti numurēti koki no KsN» 1—2557 | 2557 1621 81
4 kv. 61, cirsma 1922./24. g„ atd. 1 un 2; kv. 70, cirsma 1922/24. g;,.atd. M>l — 3 arš. gara de-

dzināma malka, kopa ?4 1/2 k. a .-.....,.. 73 —
5 kv. 62, cirsma 192/./2r. g, atdala N° 1, 3 aršīnas gara malka — 34/4 k. a.; papīrmalka 7' gara

V16 k. a.; augoši koki: egles — 25 gab., oši -<- 3 gab. . . 540 —
6 kv. 62, cirsma" 1922.,24. g., atd. JN° 2, 3 arš. gara apses dedzināma malka — 10/a k. a 154 —
7 kv. 62, cirsma 192A/2 . g., atd. 3, 3 arš. gara apses dedzināma malka — 6'/2 k. ' a.; papīrmalka —9 te k. a.-; egles baļķi — 3 gab 126 —
8 kv. 62, cirsma J922./24. g, atd. 4, apses malka 3 arš. gara — 261/3 k. a.; bērza 2 arš gara —

3,-r k. a.; berza baļķi — 3 gab . 423 —
9 kv. 62, cirsma 1922. 24, atd. J\T° 5, bērza malka 1 arš. gara '/is k. a.; atd. N» 6, bērza malka 2 arš.

gāja 2_ 24 kub. ā.; egles un apses malka 3 arš. gara — 16/s kub. a.; papīrmalka — ;,/ t k. a.;
baļķi, berza — 12 gab., egles — 1 gab., nenocirsti koki — 9 gab. . .; . . . ' . .- . . . 402 —

10 kv. 53, cirsma 1922./24. atd. 3, apses malka 3 arš. gara — 1 k. a.; egles 1 arš. gara — lji k. a.;
atd. 4, jaukta malka (izkaisīta) —u k. a.; atd. Na 5, jaukta malka (izkaisīta) — 3/4 kub. a.,
kopa — 2/g k. a 39 —

11 kv. 41, cirsma 192L/22. g., atd. N° 1, egles malka 3 arš. gara — e^e k. a.; bērza 1 arš. gara —
l 5/i2 k. a., kopa — 7/i2 k. a ../ ... 156 —

12 kv. 56, cirsma 1922./24. g. atd. M's 1, egles baļķi — 8 gab.; nenocirsti koki — 4 gab 32 —
13 kv. 56, cirsma 1922./24. g., atd Ns 2, egles malka 3 arš. gara — 1 8 k. a.; baļķi — 2 gab.; atd. "

K9 3, papīrmalka mizota l/» k. a.; atd. Xs 4, papīrmalka 8' gara — 3/4 k. a; bērza, 1 arš.
gara malka '( k. a 115 —

14 kv. 57, cirsma 1922./24. g., atd. Nr. 1, papirmalka mizota 8' gara 10/4 k. ai'.; malka bērza 1 arš.
gara — 2'/i2 k. a.; apses un jigles 3 arš. gara — 2, 13/2j k. a.; kārtis,-egles *— 35 gab; izmē-
tāti jauktas sugas malkas kluči — 2 k. a 474 :—

15 kv. 57 _, cirsma 1922./24. g, atd. Nr. 2, papirmalka mizota W gafa — l i /4 k. a.; malka, 1 arš. gara
berza un alkšņa — 8/i k. a.; egles, apses un berza 3 arš. gafa — 5 k. a ; egles baļķi — 4 gab. 366 —

16 kv. 61, starpcirsmem 1922./24. g. un atd. Nr. 1 un 2, jauktas 3 arš. gara malka — 3/i k. a. . . 62 —

Torgu sākums pulkst. 12 dienā.
Pirms torgu sākuma solītājiem jāiemaksā 10°/o drošības naudas no piedāvājamās- sumas, ' kura pēc nosolīšanas

jāpapildina līdz 10°/o no nosolītas sumas.
Virsmežniecība patur 'sev tiesības izsludinātās torgu vienības noņemt no torgiem pēc saviem ieskatiem.
Sīkākas ziņas sniedz virsmežniecības kanclejā, caur Jekabmiestu un attiecīgi ecirkņu mežzini.
1924. g. 13. novembrī, m 1624. i535o Sēlpils virsmežniecība.



Mežu departaments
pārdos jauktos torgos 22. decembri 1924. gadā Sarkanmuižas

pagasta namā pie Ventspils,
augošu mežu no sekošām virsmežniecībām:

jE Pārdos Drošības nauda
G T^["ļ_ līļffļc
JH <§! Kādas virsmežniecības, novada, Pec M

_ _
> I plati- J^um- vē

rtējums Iz_ Mežu Piezīmes

g * apgaitas un kvartāla
^

koki ciltumu kultou
5 ha gab. latos tīrīšanai darbiem

Popes virsmežniecība.

III. iecirkņa mežniecībā.
Auces novadā:

1 Auces apg. kv. 401 . . 0,90 1109 56 56
2 Laža „ „ 420 un 371 . 3,84 - 3342 167 167
3 472 . . 3,93 — 4122 206 206
4 Stradzes" apg. kv. 463 . . . 4,40 - 6670 334 334
5 479 . 4,94 8046 402 297
6 482 . . . , /5,84 9987 500 500
7 517 4,71 10442 522 522
8 Vanaga , l 533 ... . 5,49 - 8973 '448 448
9 534 . . 7,72 — 11312 566 566

10 l [ I 535 un 539 4,93 5000 250 207
11 Jaunbelzēja apg. kv. 475 3,89 — 6586 330 330
12 , . 477, 523 un

524 3,19 — 3833 192 137
13 „ „ „ 528, 530 un

540 6,13 — 7711 386 221
14 Stradzes » 478 un 466 10,24 - 10398 520 520
15 Arjuma'apg. kv. 372 ... 2,00 732 37 37
16 Ances apg kv. 410 . . . 5,94 -- 2681 134 134
17 „ 429 un 430 un

jaunbelzēja apg. kv. 469 . 820 3483 174 174

IV. iecirkņa mežniecībā.

Ances novadā.

18 Aša apgaita kv. 38 . . 10,50 — 17050 853 853

19 Melnauša apg. kv. 195 . 6,45 8788 440 440

V. iecirkņa mežniecībā.

Popes novadā.

» P«4 ™. *v. gt ļļg - S, m m
I": : : S -« tS = 88 % S
i4 ' 292 . . 10,37 ' - 22817 1141 1141
it " 292 5,98 - 12368 619 619
26 Mežgala

", l 408 un 487 8,77 - 10269 514 514



3 Z ' —
£ Pārdos Drošības nauda
,2g Kādas virsmežniecības, novada, Pēc N

No" latos

g.* apgaitas un kvartāla iļlatī-
^

vērtējams Iz- Mežu Piezīmes
™ bas cirtumu kultūru
f2 . ha gab latos tīrīšanai darbiem

27 Alkšņa apg. kv. 510, 547 un
no „ v 515 6,42 9158 458 458
^8 Gruža , , 354 rin 328 6,26 — 9395 470 - 47029 Sttdmaļa „ „ 388 ... . 1,60 1617 . 81 81

I. iecirkņa mežniecībā.

Popes novadā:
30 Strīķa apg. kv. 598 . .6,21 4384 220 22031 Oskalna „ , 650 un 651 . 8,09 5771 289 289
ŽS „ » » , 672 . . . . o,25 4449 223 223
33 Berzvada,, „ 624 . . '. . . 2,34 2260 113 11334 Sadiņa „ „ 666 . . . . 6,21 8652 433 433
%i - „ „ 686 , ... 2,01 1992 100 100
f° » » ..688 7,28 -— 13077 654 654
37 Garsila „ „ 586 . . 5,25 7982 400 400
%° A - . 568 . . 3,40 4378 219 21939 Striķa „ „ 612 un 627 . 14,68 9060 453 453
f. ; . - - 626 . . . . 10,73 - ' 11138 557 557
41 Sadiņa „ .,637 10,75 18068 . 904 —42 Oskalna „ ? , 651 3,46 2316 116 116
43 Zemiņa , ,,560 4,64 — 2682 134 —

II. iecirkņa mežniecībā.

V i č a k a s novadā:
44 Ezer-Vičakas apg. kv. 217 — 361 983 49 —

Skrundas virsmežniecībā.

I. iecirkņa mežniecībā.

Skrundas novadā.
1 Kojenieka apg. kv. 10 . . 5,49 — 14461 724 7242 Gaidupes apg. kv. 10 4,70 — 9576 479 4793 Spalu apg. kv. 15 ..... 5,43 — 5324 267 267
4 » , , 15 . 3,40 —, 2460 123 123
5 Kolpaka apg. kv. 7 un 11 . , 4,09 — 6403 321 3216 4 , 11 . . 4,08 5176 259 259
7 , . „ 12 .... 3,04 — 3965 199 1998 Pliena apg. kv. 55 un 56 . . 4,63 — 8444 423 4239 . ..» 56 . . 4,94 4795 240 240

10 Skrundas apg. kv. 1, 2 un 4 . . — 379 3749 188 188
11 Gaidupes apg. kv. 10 — 54 1023 52 52
12 Pliena apg. kv. 50 . . . . — 120 1583 80 80

II. iecirkņa mežniecībā.

Skrundas novadā

13 Vec-Leiša apg. kv. 25 un 26 2,19 — 5180 259 25914 » ? » 33 . . . 2,95 — 9789 490 49015 Jaun-Stalmaņa apg. kv. 40 un 52 5 ,36 — 14938 747 74716 Kardzes apg. kv. 21 un 42 . . 6,87 — 19227 962 962
17 Kupiņa apg. kv. 43 . — 606 10415 521 521
18 Kardzes apg. kv. 29, 30, 32 un 42 742 11609 581 58119 Vec-Leiša apg. kv. 33 .... — 168 2067 104 10420 Pampāļu, nov. Daudzina apg.

kv. 50 un 51 .... '....| 522 2000 | 100 100



P ā r d o s Drošības nauda
1 Pēc i N„m No" latos

P°- koki
verteJ"Iz- '' Mežu Piezīmes

bas cirtumu kultūru
ha gab. latos tīrīšanai darbiem

17. 118,

. — 3719 28408 1421 1421

i 12,20 — 19814 991 991
lā.

(

4 atd. nav
cērt. jaun-

. audze līdz
10 cm kruš-

tibā. I augstumā.

2,31 — 5570 279 279
.2,40 - 5545 278 278

4,65 — 9715 486 486
. 2,95 6415 321 321

l 3,90 — 9030 452 452
i -'1 — 959 11510 576 576
to 31 . - 960 10350 518 518

7,30 — 9671 184 484
ļ. . . 3,51 — 9225 462 462

. 3,75 — 7815 391 391
dre apg.
... 3,13 — 6280 314 314
• . . 4,62 — 7950 398 398

33 un54, 48,
• . - 324 4585, 230 230

ķ.

1
. 6,16 — 17695 885 885

34 . 3,76 6725 337 337
9,05 - 12195 610 610

144 . 3,37 _ 5200 260 260

ņn 61 6,22 — 10215 511 5H
I; 4,88 | - 9600 480 i j80
»un 126 8.90 - 10225 511 511
i 156 . 8,13 i - 15510 776 ! 766
8 6,71 I - 12889 644 »M

8,13 - 12395 620 ļ ?20
5,52 - 10778 539 i ;?39
7,37 13240 662 ™,

? un 109 4,91 - 12073 604 604

4,96 — 10578 529 529

:
I . . - l 656 5673 284 284



£ Pārdos

S % Kādas virsmežniecības, novada, Pēc N N°-

g,* apgaitas un kvartāla ^ļ koki ' ™*)
h ha gab. latos j

29 Laišu apg. kv. 127, 95 un 96 un
Apšenieka apg. kv 69, 70, 73,
74, 75, 104, 105, 106, 107, 108,
109, 110 un 111 . . , . 770 6522

30 Lanciņa apg. kv. 24 B, 25, 26, 59,
60, 121 un 141 . . 413 3582

31 Usmas iec. mežn. kv. 21 un 15
piegriezumi pie Usmas pag.
Jaunzemju mājam, 1it. I N° 19 2,81 — 1481

Dundagas virsmežniecībā.

I. K a u g a s novads:

1 Liepnieka apg. kv. 22 un 16 . . 7,66 — 10545

II. Ezermuižas novadā:

2 Žagata apg. kv. 30 . . . . .' 7,31 — 9200 :

3 Ģipkas apg. kv. 2. . . ' . . 10,62 — 13805

I. Kurb es novads:

4 I5apg. kv. 82,99, 104, 105un 123 17,63 — 13141 ļ

II. K u r be s novada:
5 Birziņa apg. kv. 19, 18 un 20

(jaunsaimn.) 26,23 — 21509

6 Birziņa apg. kv. 21 (jaunsaim.1 1965 7315

I. Kaugas novads :

7 Liepnieka apg. Gibzdes jaunsaimn.
60 F -- 914 2382 ,

II. K a u g a s novadā: ,

8 Jaunemara apg. Gibzdes jauns.
73 F ...... .... - 178 H7

9 Jaunemara apg. Gibzdes jauns.
79 F . r - 282 450

10 Valka un Jaunemara apg. Gibz-1
des jaunsaimn. 60 F a . . . . — 2636 4184

11 Valka un Aknreņkalna apg. Gibz-
des jaunsaimn. 67 F a . . — 456 812

Uķenes novadā:
12 Trīšauta apg. kv. 14, 15. 16, 28

un Kaļķa apg. kv. 2, 11, 23 ,,„ »,
un 39 .. .. . ... 24,07 - 34450 i

13 Vada apg. kv. 53 un Kadiķa apg. ,„ ..,., ,
kv. 91, 127 un 141 . . . . 9,02 '4180

14 Apses apg. kv. 115, 130 un 134 10,91 - 1423°

v



Solīšana sāksies pīkst. 12 diena.

Slēgtas aploksnes un drošības naudas torgu komisija pieņems sākot no pīkst. 10 rītā.
Mutiskos torgos pielaidis personas, kuras iemaksās torgu komisijai 10°/o drošības naudas no
vērtētas sumas, kura pec nosolīšanas jāpapildina līdz 10" n no nosolitās sumas.

Slēgtas aploksnes, kurās iesniegtie piedāvājumi līdz mutisko torgu sākumam nebūs no-
drošināti ar drošības naudu 10'/o apmērā no piedāvātas sumas, netiks atzītas.

Cirtumu tīrīšanas un kultūru darbu drošības naudas iemaksājamas pie ciršanas biļetes
izņemšanas.

Drošības naudu var iemaksāt iepriekš Latvijas bankā mežu departamenta depozītā,
iesniedzot kvīti torgu komisijai.

Kā drošības nauda tiks pieņemti ari: li Latvijas valsts iekšējo aizņēmumu oblig
un valsts zemes bankas ķīlu zīmes par viņu nominālvērtība; 2 i Latvijas bankas vai no viņas
pārgarantētas privātu banku garantijas, pie kam pircēju ērtības labā būtu vēlams, ka garantijas
tiktu iesniegtas atsevišķi par katru virsmežniecību; 3) banku akceptēti čeki, kuri nosolīšanas
^gadījumā pircējam 3 dienu laikā jāapmaina.

Cirsmās atzīmētie sēklas koki nav cērtami.

Mežu departaments patur sev tiesibas izsludinātās uz torgiem un nolemtās pārdošanai
torgu vienības noņemt no torgiem pēc saviem ieskatiem

Tuvākas ziņas mežu departamentā un pie attiecīgiem virsmežziņiem.

15411 Mežu Departaments

Iespiests Valsts tipogrāfija
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