
Muitas departamenta sabaksta Ns 5 pa-
pildinājums.

Valdības iestāžu paziņojumi.
Finansu ministrijas tiešo nodokļu

departamenta paziņojums
Rīgas apriņķa 2. iecirkņa tirdzniecības-

rāpmecibas nodokļu komisija aprēķinā-
juse piocentualo peļņas nodokli par te-
košo 1924. gadu tirdzniecības un rūp-
uiecības-seson s uzņēmumiem, kas dar-
bojusies neecējušā vasaras sesonā Rīgas
jūfmalts pilsētā, Ķemeros un Vecākos,

ki ari uzlikuse attieugo-gadījumos sodu
par vajadzīgo ziņu n.nesniegšanu un iz-
sūtījuse visiem maksātājiem attiecīgas
nodokļu listes š. g. 29. novembrī.

Paziņojot par šo, saskaņā ar tirdznie-
cības -ruDirecības nodokļa noteikumu
IS5. pantu, visiem minētā apriņķa iecirkņa
bijušo sesonas tirdzniecības un rūpnie-
cības uzņēmumu īpašniekiem tiešo no-
dokļu departaments aizrāda :

1) Maksātāji, kuri atrod uzlikto nodokļa
sumu par nepareizu, var iesniegt pār-
lūdzibu augšā minētai nodokļa komisijai
ne vēlāk kā līdz š. g 31. decembrim.

2) Nodoklis nomaksājams līdz 1925. g.
'5. janvārim un v^r tikt iemaksāts katrā
tuvākā Latvijas bankas un pasta nodaļa.

3) Pārsūdzības iesniegšana neaptur
nodokļa samaksu termiņā.

it Īpaši tiek aizrādīts, ka nodokļu listu

?^saņemšana laikā nav par iemeslu
Pārsūdzības termiņa pagarināšanai vai
ļ>°dokļa nesamaksai noteiktā laikā.
Katra pienākums ir pārliecināties, vai
%m nodoklis maksājams jeb ne.
^»)as par to

izsniedz Rīgas apriņķa
* iecirk ņa nodokļu inspektors, pie viņa
*ri var dabūt nodokļa listu duplikatus,
*am listes nebūtu izsniegtas.

%ā, 1924. g. 6. decembrī.
Departamenta direktors A. V i n t e r s.

Nodaļas vadītājs K. Kronbergs.
Darbvedis M. R 0 žk a 1n s.

Paziņojums.
Zemāk minētās pilsētu un miestu ne-
«tamas mantas nodokļa komisijas ap-

E ?iaajušas par 1924. gadu nodokli, kā
11 izlikušas attiecīgos gadījumos sodu
Li Nadzīgo ziņu neiesniegšanu un iz-

līst
S~as visie-maksātājiem nodokļu

es š. g. sekošās dienās:
^as pilsētas I. ieciiknis 28. novembrī.

» II. „ 29 novembrī.
„ Iii. „ '.decembrī
„ IV. " 1. decembrī.
„ V. „ 1. decembrī.
, VI. I 29. novembrī.
„ VII. „ 1. decembrī.
, XII. „ 17. novembiī.
» XIII. 29. novembrī.
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Rīgas apri ņķa I. iecirkn. 29. novembrī.
Cēsu , i. „ 22. novembrī.

» » II. » 29. novembrī.
Valmieras apriņķa I. n 1. decembrī.

n - „ II. „ 1. decembrī
Valkas , I. „ 29. novembrī.

» , II. , 25. novembrī.
Liepājas pilsētas I. „ 29. novembrī.

» „ II. „ 1. decembrī.
» » III. B 29. novembrī.

Liepājas apriņķis — 29. novembrī.
Jelgavas pilsēta — 1. decembrī,

apriņķis — 25. novembri.
Tukuma „ — 1. decembrī.
Aizputes „ — 28. novembrī.
Kuldīgas , — 6. decembrī.
Talsu „ — 1. decembri.
Ventspils „ — 1. decembrī.
Bauskas , — 1. decembrī.
Jēkabpils „ — 29. novembiī.
Ilūkstes „ — 29. novembrī.
Daugavpils pilsēta — 29. novembrī.

„ apriņķis — 29. novembri.
Rēzeknes „ — 29. novembrī
Ludzas „ — 1. decembri.

Paziņojot par šo, tiešo nodokļu depar-
taments aizrāda:

1) Iebildumu raksti minētā nodokļa
lietā iesniedzami iecirkņa resp. ap-
riņķa komisijai mēnea laikā no šī
paziņojuma iespiešanas dienas «Val-
dības Vēstnesī".

2) Nodoklis nomaksājams līdz 1925. g.
10. janvārim.

3) Par termiņā nesamaksāto nodokli
jāmaksā soda nauda 1 °/o apmērā
no nodokļa sumas par katru pilnu
vai nepilnu mēnesi.

4) Nodokļa listes nesaņemšana laikā
nevar būt par iemeslu iebilduma
raksta termiņa pagarināšanai, vai
nodoHa nesamaksai noteiktā laikā.

Katra pienākums pārliecināties, vai
viņam nodoklis maksājams vai ne Ziņas
par to sniedz nodokļu inspektori, pie
kuriem var ari dabūt nodokļa listes visi
tie, han tās nebūtu izsniegtas.

Rīgā, 1924. g. 6. decembrī.
Tiešo nodokļu departamenta

direktors A. Vin t ers.
Nodaļas vadītājs A. Kauliņš,

Tiešo nodokļu departamenta
paziņojums lauku nekustamas

mantas nodokļj lietā.
Tiešo nodokļu departaments paziņo,

ka saskaņā ar lauku nekustamas mantas
nodokļa rīkojuma 30. pantu (publicētu
Iī.IJtI - \TX~L.,nž~ u Oli 1 mimitrSVaiuiu vesiucsa 411 uuiuuio

g aa . .

1921. g) minētais nodoklis par 1924
^

g.
ir izvests un maksātāju saraksti izsūtīti
pagastu valdēm sekošos nodokļu
iecirkņos:

Rīgas apriņķa 1. iecirknī
„ 2. „

Cēsu „ 1. »
n i> 2. m

Valmieras „ 1. »
>. » 2. m

Valkas „ 1. »
» » 2. »

Jelgavas apriņķī
Tukuma
Talsu »
Ventspils „
Aizputes „
Kuldīgas „
Liepājas .
Bauskas „
Jēkabpils
Ilūkstes »
Daugavpils ,
Rēzeknes »
Ludzas

Nodokļa nomaksas termiņš — 1925. g

15. janvāris.
Rīgā, 1924. g. 6. decembrī.

Direktors A. V i n t e r s.
Nodaļas vadītājs A. Kauliņš.

I

Paziņojums.
Š. g. 15. decembrī pīkst. 11 dzelzs-

ceļu virsvaldes istabā 327 notiks ap-
spriede par Iedus krājumu sagatavošanu
vagonu atvēsināšanai nākošās vasaras
vajadzībām un eksportsviesta pārvadā-
šanu ziemā, kurā lūdzu lauksaimnieku,
piensaimnieku un tirgotāju pārstāvjus
ņemt dalību.

Dzelzsceļu eksploatacijas direktora
vietā K} a v i ņ s.

Rīcības nodaļas vadītājs
Ed. Stankevičš.

Darba ministrijas uzaicinājums
visām valsts, pašvaldības un

privātām iestādēm.
Darba ministrija uzaicina visas valsts,

pašvaldības un privātas iestādes, kā ari
uzņēmumus griezties vajadzības gadījumā
ar pieprasījumiem pēc darba spēka pie
Rīgaspilsētas darba apgādes,
Torņa ielā JSfe 4, tālruņi: 563 un 564.

Uz š.g. 1. decembri darba apgādē bija
sekošs skaits bezdarbnieku ;

aievieies

:

Tekstilstrādnieces ... 6
Apģērbu strādnieces . . 15
Higiēnas strādnieces. . 6
Mājkalpotājas .... 104
Laukstrādnieces ... 41
Gumijas strādnieces . . —
Kantora darbinieces . . 58
Tirdzniecības kalpotājas 5
Nekvaliiicētas strādnieces 219
Citos arodos .... 25
Pusaudži .... . . 21

Kopā . 530
Vīrieši:

Metalstrādnieki. ... 93
Būvstrādnieki . . . . 116
Transportstrādnieki . . 10
Tirdzniecības kalpotāji . 3
Kantora darbinieki . . 23
Mājkalpotāji
Laukstrādnieki .... 7
Nekvalificēti strādnieki . 239
Citos arodos .... 28
Pusaudži .... ? 29

Kopā . 552

Kas attiecas uz grāmatrūpnieclbas
strādniekiem, Rīgas grāmatrūpnieclbas
darba apgādē reģistrēti uz 1. decembri un

vajadzības gadījumā no minētās apgādes
(Lāčplēša ielā 43/45) pieprasāmi sekošie
arodstrādnieki:

vīriel sievietes
Burtliči. .... _ . 2 —
Tipogrāfijas iespiedēji 2 —
Litogrāfijas „ 1 —
Grāmatsējēji. ... 5 —
Litografi 1 —
Linētāji 2 1
Korektori — —
Ielaidējas 18
Sietuves strādnieces . — 39
Palīgstrādnieces . . — 16
Palīgstrādnieki ... . 16 —
Foto-cinkografi... 1 —
Stereotiperi . . . . 1 —

Kopā .31 74
Pavisam 105 bezdarbnieki.

Darba aizsardzības departamenta
direktora v. Fr. R 0 z e.

Vecākais statistiķis J. Baltais.

Meklēšana izbeidzama
par sekošiem pilsoņiem, kas uzrādīti

«Valdības Vēstneša" 1921. g. 55. nu-
murā: 1) Ozoliņa, Kārļa, 2) Brūvera Ge-
orga Jāņa d , 3) Baltais, Kārļa Kārļa d.,
4) Eglīša, Artura Jāņa d., 5) Ivanova,
Dimitrija un 6) Feldnera, Artura Kārļa d.,
jo viņi ieradušies manā pārvaldē un sa-
vas attiecības pret karaklausību nokār-
tojuši.

Rīgas kara apriņķa priekšnieks
pulkv. Kreicbergs.

Vec. darbv. tara ier. Krūmiņš.

Dzelzsceļu ziņas.
Engures stacijā (uz Valdgales-Engures

Ūnijas) no š. g. 9. decembra bez jau
izdarāmām biļešu un bagāžas operācijām,
ievedīs ari parastā un pasažieru ātruma
preču operācijas, t. i. pilnas komerope-
racijas satiksmei ar visām stacijām, uz
ko dzelzsceļu virsvalde griež publikas
vērību.

1924. g. 8. decembrī. Nš EC/2013.

Dzelzsceļu eksploatacijas
direktora vietā K ļ a v i ņ š

Rīcības nodaļas vadītājs
Stankevičš.

Valdības rīkojumi un pavēles.
Saraksta Nr. 5 papildinājums.

/Vaid. Vēstn." 252. numurā, 1922. g.)

preces, kuras pārbaudāmas
az k/avas dokumentu pamata

(muit. lik. 385. p).

Preču nosaukums.
Visas no muitas brīvas preces,

pamats: muit. lik. 137. p.

Rī2ā, 1924. g. 29./8 /XII novembrī. '
Kfi 22397.

Finansu ministrs RingoldsKalnings.
Muitas departamenta direktora

vietas izpildītājs L. Vagu lis.

Valsts zemes fondā ieskaitīto nekustamo ioašumu saraksts Nr. 52.*)
(65. turpinājums.)

« . 'af"Is
o.ģ M oā« Nekustamo īpašumu Agrākā īpašn.eka
~ jC ™ 5 * Atrašanas vieta
513 E 3 gSb nosaukums. nosaukums.
"» 3i*Z "> ii

N Jaunjelg.-
llukstes

5183. 55 Jaunjelgavas Dignā as meži. Pieder valstij.
apriņķis.

5184. 60 „ Zalves meži.
5185. 63 „ Jaunjelgavas meži. .. „
5186. 54 „ Saukas meži. „
5187. 61 „ Seces meži. „
5188. 58 „ Taurkalna meži. „
5189. 56 „ Šlotes meži.
5190. 59 „ Elkšņu meži.
5191. 62 „ Sēlpils meži. „
5192. — „ Biržu meži. „
5193. — Elkšņu pag. Aizdumbles muiža. n
5194. — Kr.-Susējas p. Rites muiža. „

Ilūkstes apriņķis

5195. 69 Salanājas pag. Salanājas muiža. Bij. Krievijas zemnieku
agrarbanka.

(Turpmāk vēl.)

1924. g. 6 decembrī. Zemkopības ministra vietā V. Zarnu els.
Zemkopības departamenta direktora vietā E. Maciņš.

Mērniecības daļas vadītāja vietā E d. D a u g u 1 s.
*) Skaties .Valdības Vēstneša' pag. g. 91., 101., 104., 106., 110., 117., 120., 121., 125.. 130.,

131., 140., 151., 161., 178., 215., 249., 250., 251., 252., 253., 254., 270., 284., 287, S. g. 11., 12., 13.,
14., 15., 16.. 17., 18.. 41., 43., 44. 45.. 69. "5., 98., 100., 103., 104., 111., 112. 113.. 114.. 115,
139,140., 148., 170., 171, 172., 173., 181., 182 ,183-, 187., 197 , 198., 228., 229., 255,267. un 278. numuros.

?w ^ Valdītu* Vsmae-M' met no J.jsMvm:
%iņ*mt>i tl#p*dldjli -

I ^nt ..... . \ Uti 80 «ftnt

Pltiūtot asajā en ņ* pastai
<„, i s»5ne«i I lati 9Q tant
l„ *«»<!** «»»«?' mvfBOt
? «jf*<ttcp . - , 8 ,
,,, ,.*«!»«**«•»«» - . 7 ,

Latvijas valdības ' j^^ aUdais la&raicsts
iznāk katru diemt, izr^mot JŠsĒļ 9Šk& m^kāmntm«m tv«tkwdt«na«

Rada kaijai
l^l^j^CTiri

Kantori* un akapedicija:
Rīgā . pilī m 2 Tcl. to ».S9 "tM^^^^^ S* Rlg«, pili Mi 1. Tel. Ns 9-57
R*a*f stundas 90 li—12 «^^^p^^lT Atvērt» to pulksten 9—3

Sludinājumu maksa:
a) tiesu sludinājumi līdz 30 vien-

siejīgām rindiņām .... 3 lat. 60 sant
par katru tālāku rindigu . . — , 12 .

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

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



Iecelšanas.
Pavēle Jfe 79.

Sakarā ar kredīta deparhmenta k'edita nod ļas
revidenta Augusta Staģa pāriešanu Latvijai
hipotēku bankas dienesta atsvabinu vigu uz paša
lūgumu no dienesta pienākumu izpildīšanas, skaitot
no š. g. 15 novembra, dodot viņam iesp'ju iepriekš
izlietot 2 nedēļu-atvaļinājumu.

Rīgā, 1924 g 6 decembri.
Finansu ministra biedrs J. Blumbergs.

*
Pavēle N» 203.

P's' a-telegrafa virsvaldes technisko direktoru
A. Stūrstepu uz paša lūguma atvvabinu no
amata, skaitot no š. g. 7. decembfa.

Rīgā, 1924. g. Ķ decembā
Satiksmes ministrs J. P a u I u k s.

Pavēle M° 204.
Ieceļu pasta-telegrala visvaldes vecāko inženieri

Andreju Jagaru par tās pašasvirsvaldes technisko
direktora vistas izpildītāju, skaitot no š. g.
7. decembfa.

Rīgā, 1924 g 7. dscembrī
Satksmes ministrs J. Pauluks.

*
Rezolūcija N° 4739.

1924. g. 8. decembrī.
Ieceļu gleznotāju Voldemāru Toni par mākshs

darbu pirkšanas komisijas locekli pie valsts mākslas
muzeja.

Izglītības ministrs K- S tr a u b e r g s.
Pārvaldes priekšiieka vie a Fr. Ozoliņš

?l !?? ?—!??! ^ l.i, i ??Ml—M ??IMMMnilllirulMnn—ITTIl^rilli .

Tiesu sludinājumi.
Rīgas apgabalt. 1. knm nalnod
saskaņā ar savu š. g. 28. novembra
lēmumu, atsauc .Valdības Vēstnesī"
N° 299, 1920. g iespiesto sludinājumu
par Zālamana Hirša dēla Drujana
meklēšanu, jo minētais Drujans ir at-
rast?.

Rīgā, 4. decembrī 1924. g.

Priekšsēd. b. v. (paraksts).
16672 Sekretāra pal. Rutkasts

Rīgas apgabaltiesas 3. clvilnod.
saskaņā ar civ. proc. likumu 1958. p.
ar šo paziņo, ka 7. janvārī 1925. g.
minētās nodaļas atklātā tiesas sēde no-
lasīs 1924. g 25. apriti Rīgā miruša
Atek-sandra Bernharda dēla Līča (Lietz)
notarielo testamentu.

Rīgā, 6. decembrī 1924. g. L. N° 4090
Priekšsēd. v. A. V e i d n e r ?.

16762 Sekretārs A. Kalve.

JNU|ŠL
Latvijas preses kongresu

noturēja svētdiem Rīgā pilsētas domes
sēžu telpās Bija sanācis labs pulks

' " " ——— i. ? ??

tiklab galvas pilsētas, kā ari provinces
latviešu žurna;istu un rakstnieku, kā ari
reprezentanti no kaimiņu — somu, igauņu,
lietuvju un poļu — preses. Pēc parastiem
apsveicinājumiem, kurus izteica latvju
presei un kongresam tā valdības iestādes
(ārlietu ministrs L Sēja, izg ītības mi-
nistra biedrs S. Jaudzem?, telegrāfiski
Valsts Prezidents J. Čakste u. c), kā ari
kaimiņu preses pārstāvji un vaiņagi no-
likuma uz brīvības cīnītāju kapiem, ko
izdarīja organizācijas komitejas delegācija,
pārgāja uz kongresa kārtējiem ziņoju-
miem un apspriedumiem par mūsu žur-
nālistu un rakstnieku biedrības stāvokli,
un darbību, kā ari sevišķi par preses un
rakstnieciSas darbinieku stāvokli un viņa
uzlabošanu uu nodrošināšanu. No visiem
apspriedumiem izvirzījās vairākas rezo-
lūcijas, kuras kongresa beigās tapa pie-
ņemtas un nodotas jaunieceltai kongresa
! a lomei, lai tā statos sakaros ar attie-
c'gātn iestādēm un parūpētos par viņu
realizēšanu iespējamības robežās. Starp
citu kongress izteica vēlēšanos, lai mūsu
prese turpmāk piegrieztu vairāk vērības
mūsu garīgai kultūrai, piem. grāmatnie-
cībai un l.ter tarai, kā to dara visa
pasaules prese, kas stāv tiz argsta
stāvokļa.

Kongresu noslēdza ar sekošu ģenerāļa
Baloža tikko ienākušu skaistu apsvei-
kuma telegtamu : „Spēku un izturnu
grūtā preses frontē. Audzināt un v^dīt
augšup, nemeklējat pielaikoties vēl audzi-
nāmiem. Modrību un saticību nācijas
ua valsts sargpostenī, bet paslapju pul-
veri savstarpīgi apšaudoties!"

Angļu-latviešu klubā,
Valdemāra ielā 36 a, otrdien, 9. decembrī,
pulksten 8.45 vakarā, jaunieceltais Sa-
vienoto valstu konsuls, Džons Bruinsa
kungs lasīs lekciju par Aļasku.

Ārzemes,
Tautas vietnieku vēlēšanas

Vācijā.
Berlinē, .8. decembrī. (Volts.)

Reichstaga vēlēšanu, pagaidu rezultāti,
salīdzinot ar frakciju sastāvu agrākā rei.hs-
tagā sekosi: sociāldemokrātiem 130man-
dātu (agrāk 100). vācu nacionāliem 102
(96), centram 68 (65), komunistiem 45 (62),
vāca tautas fartijai 50 (44), nacionāli-
stiem 14 (32), demokrātiem 32 (28),
Bavārijas tautas partijai 19 (16). LTA.

Māksla.
Nacionālais teatrs. Otrdien, 9. de-

cembrī, par tautas izrāžu cenām A.Strind-

berga interesantā drāma „ R e i b o n i s ".
Trešdien, 10. decembrī, otru_ reizi Hol-
berga komēdija eŽ ū p u Bērtulis 1;,
kuru pirmizrādē publika pavadīja nemi-
tīgiem smiekliem. Ceturtdien, U. dec,
pulksten 4 pēc pusdienas (ue 5) skolēnu
izrādē Zeltmata pasaka „A r ā j d e 1 s _\
PiektrTeu, 12 decembrī, pulksten 4 pec
pusdienas kareivju izrāde Kicberga
„Elks". Pulksten 8 vakarā (ne 7) ce-
turta! pilsētas vidusskolai par labu
R. Blaumaņi BUgunī" . Biļetes uz
visām šīm izrādēm dabūjamas.

Dailes teatrs. Šodien, 9. decembrī,
pulksten 5 pēc pusdienas vēl reizi skol-
nieku izrādē „Cezars on_ Kl-eo-
patra". Trešdien ģenerālmēģinājuma
dēļ izrādes nebūs. Ceturtdien, 11. de-
cembrī, pulksten 7?8 vakarā pirmo reizi
franču komēdija « Karalis". Piektdien,
12. decembrī, pulksten 128 vakarā
«Karalis". Sestdien, 13. decembrī,
„Cezars un Kl eo p a t r a" un svet
dien dienā par tautas izrādes cenām
«Pļāpīgas sievas".

Kursi.
Rīgas bir?ā, 1924. gada 0 decembrī.

1 Amerikas dolārs ..... Sitš^c-j.
'1 Anglijas mārciņa .... 24 33 ?7i-100 Francijas franku .... 27''S -«•>,?

J 00 Beļģijas franku 25 35-«2?
100 Šveices franku 99 jj5 _ .*'
100 Itālijas liru M25-»™100 Zviedrijas krona . . . 138,95—un,-
100 Norvēģijas kronu . . . ^IS-t»

,?3
100 Dānijas kionu . . , SlGS-McČ
100 Cechoslovaķļjaskronu . 15£0 -1*r,100 Holandes guldeņu . . . 20s[so — iVtfftn
100 Vācijas marka 12^15V100 Somijas rr-frku .. .. 12*

95 —-1321"
100 Igaunijas marku .... 132 — 1X
100 Folijas zlotu ... gg' [$
1C0 Lietuvas litu . . 50 5̂0 _ aT "
10 Krievijas zelta rubļu . . . 26,50 -

Krievijas «tataf^naB(5ā gļ},^1 SSSR červoņeca . . . 18.40 JKgs
5°/o neatkarības aizņēmums . 98 100 —
6°'o Zemes banku ķīlu zīmes 92^— 93 '_
4°/a Valsts prēmija ... 9g, lfj' o__

Rīgas biržas kofacijas komisijas
priekšsēdētājs J. Skujevics

Zvērināts biržas maksers M. Okmiansl

Tirdzniecība ua rūpniecība.

Prāgas linu biržas ziņas.
Beidzamā nedēļā Prāgas linu tirgus ir

ievērojami atdzīvojies, noslēgti lielāki
darījumi, galvenā kārtā uz kulstītiem
liniem. Oficiālās cenas bez pārmaiņas.
Par mēr< ēliern šķiedru liniem prasa
350—360 kč. par 100 kg, lai gan šim-
brīžam linu vērptuvju īpašnieki uzskata
šādu cenu par daudz augstu. Par
augstāka labuma kulstītiem liniem
maksā 1700—1800 kč., pat _1900 kc. par
100 kg. Ārzemēs maksā vēl augstāka?
cenas. Pēdējā laikā Čechoslovaķijā
stipri nomanāma, tendence pabalstīt un
sekmēt iekšzem:u linu audzēšanu.

1924. g. 1. decembrī.

E. Krasts,

Latvijas konsuls Prāgā.

Telegramas. ?
(Latvijas telegrāfa aģentūras ārzemju telegranui.j

Maskavā, 8. decembrī. Šodei
slēgta latvju - krievu dzelzs-
ceļ konference Maskavā. No-
lemts uz'abot līdzšinējo pasta vile enu
satiksmi ;tap Rīgu —Maskavu un Rīgu—
Leņingradu, saīsinot brauciena ilgumu
par 3 (uz Maskavas hnijas) un 11 (iz
Leņingradas līnijas) stundām. Sākot ar
februāra vidu nodibinās tiešu ātr-
vilcienu satiksmi starp Rīgu
unVladivostoku, pie kam brau-
ciens no Rīgas līdz Maskavai i gs ti*ai
24 stundas. Latvijas delegāti koofi-
rencē — Dumpe un Miezans — izbrau-
kuši atpakaļ uz Rīgu.

Literatūra.
At ;iūta J* 5. — 1924 g.

Jaunā Balss. Ns 49. — 1=2i. g.

Redaktors: M. Xrc«s.

Vodopalas iesūdzības raksta viņu lau-
lības šķiršanas lietā un uzdot savu dzī-
ves vietu Liepājas pilsētā.

Ja minētā laikā aicināmais neierastos,
lietu noliks uz termiņu un izspriedīs
bez viņa klātbūtnes, ja ieradīsies, bet
savu dzīves vietu Liepājā neuzdos, ai-
cinājumu uz tiesas sēdi un visus pā-
rējos papirus atstās tiesas kanclejā.

Liepājā,. 21. nov. 1924. g. Ks 405 24
Priekšsēd. b. V. Bienenstams.

l.877 Sekretārs A. K a s pe r o v i č s.

Lazdonas pagasta tiesa
uzaicina 2. martā 1916. g mir. ,Stau-
dzes" mājas īpašnieka Jēkaba Jāņa dēla
Ozoliņa mantiniekus, parāda devējus
un ņēmējus, kā ari citas personas, kufām
vaiētu būt kādas tiesības vai prasības;
uz nelaiķa a'stāto mantojumu, pieteikt
tās šai tiesai _ se šumēn ešu laikā, ļ
skaitot no šā sludinājuma iespiešanas
trešo reizi «Valdība 1 Vēstnesi*.

Pēc šā termiņa notecēšanas, nepie-
teikušies mantinieki, parādu devēji un
ņēmēji vais ne iks ievēroti 3

Priekšsēdētājs B a n d e r s.
16760 Darb.edis Kalniņ.

Daugavpils cpr. 5. lec. miertiesu,
j Preiļos, pamatodamies uz 1239. p. X. sēj.
ļ un civ. proc. lik. 1401. p„ uzaicina
' 1019. gada septemb fa mēnesī mirušā
Naftala Tisela d. G a r t š t e i n a man-
tiniekus pieteikt savas mantojuma tie-
sības uz nelaiķa atstāto mantu Preiļu
miesta augšminētam miertiesnesim sešu
m_ e nēšu laikā, skaitot no šī sludi-
nājuma iespiešanas dienas .Valdības
Vestn."
15500 Miertiesnesis S k r o mans.

L'4g Ies apgabaltiesas
Ludzas apr. 6. iec. miertiesnesis,

saskaņā ar savu 1924. g. 19. nov. lē-
mumu un pamatodamies uz civ. proc.
lik. 1401. p. un. lik. krāj. X. sēj. 1. d.
1239._p .paziņo, ka pec 1923. g. 31. dec.
miruša Jāņa Andreja d. Sirmais ir
palicis nekustams īpašums, kujš atrodas
Ludzas apr. Bolvu pag. A;>šu kalna
N° 8 ferma un uzaicina visus, kam
uz šo mantojumu vai sakarā ar viņu
būtu kādas tiesības, kā mantiniekiem,
pieteikt tas minētam miertiesnesim \^ņa
kamerā Bolvu muižā sešu mēnešu laikā
skaitot no šī sludin. iespieš. dienas
„Vald. \ ēstn."

Bolvos, 19. novembrī 1924. g.
15852 Miertiesnesis P. Ronis.

Vietalvas pagasta valde izsludina p?r
nedtngu nozaudētu kafj klausības atv.
ap iecību N° 2787, izdotu 28. februāri
192 i g no armijas saimniecības pār-
valdes uz Kāiļi Kārļa d.Miklava vārdu.

15778

Savienas pagana valde, Cēsu apr.,
izslud na par nederīgām nozaudētas i
nafaklausibas apliecības, izdotas no 4.
Valmieras kājnieku p. komend.: 1) uz
virsleitnanta Osvalda Andreja d. Krū-
miņa vārda 24 nov. 1923. g. zem
N° 3173 un otra uz kar. Jāņa Andrējad.
Vabuļļ vārdu 30 nov. 1921. g z m
N°- 7064 15771

Daugavpils apriņķa priekšnieka pal gs
I. ie.irknī izsludina par ned nozaudēto
kara kļaus, apliecību N° 1284, izdotu no
II. Dobeles Kājnieku pulka kom noiers
1922. g. 19. martā uz Boļt slava Osipad.

Botnas vardu 161)22

Daugavpils apriņķa priekšnieka palīgs
I. iecirhnī izsludina par nederīgu no-
zaudēto kāja klausības apliecību JMe 187bU,
izdotu no jātnieku pulka komandiera
1922. g. 19 martā uz Antona Andrējad.

Kokina vārdu 16023 _

Daugavpils apriņķa priekšnieka palīgs
I. iecirknī izsludina par nederīgu nozau-
dēto iekšzemes pasi H? 23945, izdotu
no Maļinovas pag valdes 1921. g-
26. janvārī uz Gavrila AmoMJa d. Ste-
pahova vārdu. . 16024

Kļūdas izlabojams.
Rīgas apgabaltiesas 4. civilnodaļas

sludinājumā .Valdībās Vēstneša* š. g.
274. numurā, Eiženijas Konstantīna m.
Tremailovas, dz. Malachovskajas, pra-
sības lietā pret Filimonu Tremailovu par
laulības šķiršanu ieviesusies kļūda:
Filimona Tremailova tēva vārds iespiests
par Antonovu, kas nepareļzi, vajaga būt
un jtlasa „Antonoma* dēls Tremailovs
u<\ t t.

Liepājas apgabaltiesa,
saskaņā ar 17. novembra 1924. g. lēmumu,
uz Helenes V"odop<.las, dzim. Urbanas
lūgumu un pamatojoties uz civ. proc.
lik.. 293., 301. un 309_. p.p., uzaicina
atbildētāju Mateju Pāvela d. Vodo-
palas, kuras dzīves vieta nezināma,
četru mēnešu laikā ierasties šai tiesa
saņemt norakstu no viņa sievas Helenes

Risas apgabaltiesai 5 iec. tiesāt izpildītājs
kufa kanclejā atrodas Rīga, Andreja Pum-
pura ielā Ks 1, paziņo:

1) ka saskaņā ar Rīgas pils. 12. iec.
miertiesneša lēmumu par piedzīšanu
no J;ņa Stūres Ls 105.—, ar '/° un
izdevumiem 7. martā 1925. g.,
pulksten 10 rītā, Rīgas apgabaltiesas
civilnodaļas sēžu zālē, uz

mm \wim
pārdos Jāņa Stūres nekustamo
īpašumu, kurš atrodas Rigā, Matīsa ,
ielā N°. 61, 3. hipotēku iecirknī ar zemes-
grāmatu reģistra N» 375 un sastāv no
dzīvojamas ēkas, gruntsgabala un saim-
niecības ēkām;

21 ka īpašums priekš publiskiem tor-
giem apvērtēts par Ls 1400O.— ;

3) ka bez augšminētās prasibas īpa-
šums apgrūtināts ar hipotēku parādiem
par Ls 121.44;_

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

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

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

Visi papiri un dokumenti, attiecošies uz
pārdodamo īpašumu, ir ieskatāmi Rigas
apgabaltiesas 3. civilnodaļas kanclejā.

Rigā, 3. decembrī 1924. g.
16642 Tiesas izpild. E, S m e i 1s.

Latgales apgabaltiesas
Ludzas apr. 6 iec. miertiesnesis,

saskaņā ar savu 1924. g. 19. nov. lē-
mumu un pamatodamies uz civ. proc.
lik. 1401. p. un lik. krāj. X. sēj. 1. d.
1239. p., paziņo, ka pēc 1918. g. 26. sept.
(pec jauna st.) miruša Andreja Petefa d.
U a n i ņ a ir palicis nekustams
mantojums, kufš atrodas Ludzas apr.
Bolvu pag. Lazdukalna K° 4 mājās un
uzaicina visus, k,am uz šo mantojumu
vai sakarS ar vigu būtu kādas tiesibas,
kā mantiniekiem, pieteikt tās minētām,
miertiesnesim viņa kamerā Bolvu muižā
sešu mēnešu laikā skaitot no šī sludin.
iespieš. dienas »Vald. Vēstu."

Bolvos, 19. novembrī 19 4. g.
15846 Miertiesnesis P. Ronis.

Ludzas aprima 7. Iet. mitrai!,
saskaņa ar savu 1924. g. 22. novembra
lēmumu pamatodamies uz civ. proc lik
1401. p. un civ. lik. X. sēj. 1. d. 1239. p.
pamata, paziņo,_ka pec 1918. g. 25. janv.
mir. Ādama Ādama d. Med ņa ir
palicis mantojums , kufš atrodas Balti-
novas pagasta, Cerpines ciemā ,Ludzas _ apriņķī, kādēļ uzaicina visus,
kam būtu kādas tiesības uz šo manto-
jumu, jeb sakara ar viņu kādas tiesības
ka mantin.^ pieteikt savas tiesības 6 mē-
nešu laika, skaitot no šī sludinājuma
iespiešanas dienas .Valdības Vēstnesī'.

Kārsavā, 25. nov. 1924. g. Ns 3270
16178 Pap. miertiesnesis J. Gutmans
r„. ??——

Daugavprs apriņķa priekšnieka palīgs
I iecirknī izsludina par nederīgu nozau-
dēto iekšzemes pasi Xs 1913, izdotu no
Maliņovas pag valdes 1922 g 20 seri
uz Veronikas Antona m. Stunnovic v.

16025

Strenču miesta valde izsludina pat
nederīgu nozaudēto Latvijas iekšzemes
pasi Ks 992, izdotu no Strenču m esta
valdes 1922. g .11. nov. uz Almas
Mārča m Leitis vārdu 16058__

Li viinu miesta valde izsludina par ne-

derīgu nozaudēto karaklausības aplie_in« ,
J* 4076, izdotu 1921 g aprilī no Kur-

zemes artilērijas pulka komandiera uz
Pētera Staņislava d Vilcen_v__J^L,

Līves pagasta valde izsludina par ne*

dengu nozaudēto Latvijas pati ļf -"*
izdotu no šīs pagasta valdes 1922. g.
4. aprilī uz Jāņa Jāņa d Ķimeņa

^
varou.

lbt'43 _

Jē.cvu pagasta valde, Valkas apr-,

izsludina par nozaudētu 4. jumja 191». 8-
JSTs 5S. izdotu no Strenču komandantūras .

Strenčos, karaklausības trjalttiļelnieMj
apliecību par karaklausības izpUdisar» .

uz Kārļa Kārla d. B 1a u vardu. ioj_

Jelgavas apriņķa priekšnieka palīgs

1. iec izsludina par nederīgu , piete ktu

par nozaudēto Latvijas pasi J*.^! ,„
no Ukru pagasta valdes 6. jūlija 19"- B;
m Jēkaba-Gustava Pētep .L"*
vārdu. - l56ys

Liepājas apgabaltiesa,
saskaņā ar 6. novembja 1924. g. lēmumu,
uz Emmas M i ezī t, dzim. Iījit, lūgumu
un pamatojoties uz civ. pr. lik. 293.,
301. un 309._ pp., uzai ina atbildētāju
Jāni Pētefa dēlu Miezīti, kura dzīves
vieta nezināma, četru mēnešu laikā iera-
sties šai tiesā saņemt norakstu no
viņa sievas trnmas Miezīt iesūdzīnas
raksta viņu laulības šķiršanas lietā un
uzdot savu dzives vietu Liepājas pilsētā

Ja minētā laikā aicināmais neierastos,
lietu noliks uz termiņu un izspriedīs
bez viņa klātbūtnes, ja ieradīsies, bet
savu dzives vietu Liepājā neuzdos, aici-
nāj mu uz tiesas sēdi un visus pārējos
papirus atstās tiesas kanclejā.

Liepājā, 14. nov. 1924 g. Ks390/24
Priekšsēd. b. V. Bienenstams.

15456 Sekretārs A. Kasperovičs.

uaigaies apgaoantesas
Ludzas apr. 6. iec. miertiesnesis,

saskaņā ar savu 1924. g. 19. nov. lē-
mumu un pamatodamies uz civ. proc.
lik. 1401. p. un lik.krāj. X. sej. 1. d
1239.p.jaziņo, ka pēc 1923. g. 12. febr.
miruša Ādama Ādama d. Z a č s ir
palicis nekustams mantojums, kujš
atrodas Ludzas apr. Bolvu pag. Zaķu
ciemā Līdumnieku jaunsaimniec. un uz-
aicina visus, kam uz šo mantojumu vai
sakarā ar viņu būtu kādas tiesības, kā
mantiniekiem, pieteikt Jās minētām
miertiesnesim viņa kamera Bolvu muižā
sešu mēnešu laikā skaitot no šī sludin.
iespieš. dienas „Vald. Vestn."

Bolvos, 19. novembrī 1924. g.
15853 Miertiesnesis P. R o n i s.

*

ota iestāžu Minējumi.
** _ ? ??? , /

Mēru pag. valde, Valkas apr. izslud
par nozaudētiem sekošus dokumentus-
1) atv apliec, izdotu no 6. Rigas kājn '
pulka komandiera 30. sept. 1920 g zem
Ns 10124 uz Jāņa Jā ņa d Zālītes v.;2) zirga pasi, izdotu no Mēru pag v20 febr. 1920. g zem Nš 101 uz VīlumaKalniņa vardu un 3) zirga pasi, izdotu
no Mēru pag. valdes 2u febr 1920 g
zem N» 102 uz Viļuma Kalniņa vārdu

15763

Latgales apgabaltiesas
Ludzas apr. 6. iec. miertiesnesis,

saskaņā ar savu 1924. g. 19. nov. lē-
mumu un pamatodamies uz civ. proc.
lik. 1401. p. un lik krāj. X. sēj. 1. d.
1239. _p.,paziņo, ka pec 1923. g. 26. nov.
miruša Otto Leonarda d. Alks ir
palicis kustams un nekustams man-
tojumus, kurš atrodas Ludzas apriņķī,
Bolvu pag, Krievukalna mājās un uzaic.
visus, kam uz šo mantojumu vai sakarā
ar viņu būtu kādas _ tiesības, kā manti-
niekiem, pieteikt tas minētam mierties-
nesim viņa _ķamera Bolvu muižā sešu
mēnešu, laika skaitot no šī sludin. iespieš.
dienas .Vaid. Vestn."

Bolvos, 19. novembrī 1924. g.
15342 Miertiesnesis P. Ronis.

L tgaies apgabaltiesas
Ludzas ap-. 6. iec. miertiesnesis,

saskaņā ar savu 1924. g. 19. nov. lē-
mumu un pamatodamies uz civ. proc.
lik. 1401. p. un lik. krāj. X. sēj. 1. d.

1 1239. p., paziņo, ka pēc 1917. g._ 19. jūlijā
j (pec veca stila) miruša Petefa
Andreva d S p r i n ģ i s ir palicis ku-
stams un nekustams mantojums, kujš
atiodās Ludzas apr. Domopoles pag. Vec-
Domopoles fermā, un uzaic. visus, kam
uz šo mantojumu vai sakarā ar viņu
būtu kādas tiesības, ka mantiniekiem
pieteikt tās minētām miertesnesim viņa
kamerā Bolvu muižā sešu mēnešu laikā
skaitot no šī sludin. iespieš. dienas
.Vaid. Vēstu."

Bolvos, 19. novembrī 1S24. g.
15850 Miertiesnesis P. Ronis.



Bornes pag. valde Ilūkstes apriņķī,
izsludina par nederīgiem sekošus par
nozaudētiem pieteiktus dokumentus:

1) Latvijas iekšz. pasi N°502, izd. ne
šīs pag. valdes 25. maijā 192!. g. uz
Emilijas, Jāzepa m. Jermak vārdu, un
2) Latvijas iekšz. pasi Ne 89*\ izd no
šis pag. valdes 8. aug. 1921. g., uz
Ignatija, Aleksandra d. Okula v. 15589

Gauru pag. valde Ludzas apr., ar šo
izsludina par nederīgu, kā pieteiktu pat
nozaudētu Latvijas iekšz. pasi Nš M5,
izd. no šīs pag. valdes 22. febr. 1922. g.
uz Antona Stepana d. Stepanovav. 15 94

Rūjienas pol. pr-ks
izslud n-i par nederīgiem sekošus no-
zaudētus dokum-ntus Latvijas ekšumes
pases: 1) Nr. 225 uz Kr.stines Vīluma
m. S alberg v., izdotu no Lodes pag.
valdes 25. jūnijā 192. g.; 2) Nr 89 tz

āņa Jēkaba d. Krastiņa v. — no U.i^ut-
pds pat. valdes 10 martā 19zo. g ;
3) Nr. 2948_ uz Birta» Anča m. Cevul
v — no Rūjienas iec. po). pr-ka 5 s pt.
1920. g.; 4) Nr. 196 uz Beitas Jāņa m

Mtlbaid v. — no Ru itnas iec. polc.
pr ka 22. martā 1922. g.; 5) Nr. 292 uz
jaņa Pavīla d Zumenta v. — no Kona
pa*-, valdes 6. «prilī 1920.1.; 6) Nr.4032
u^ Petefa Indriķa d. Jos ia

v. — no.
kujienas iec. pol. pr-ka 15. jūlijā 1924. g.
7) Nr. £601 uz P<,uļa Jāņa d. Šrcbtav- no \f. m ēras [is pol. U6. imrtā'
1^20. g.; b) Nr 599 uz Jufa Edjardad.
Meistera v. — no Itus pag. vuld s
29. aprilī 1921. g., 9) Nr. 125 uz Ainas
Maisa m Ercicis v — no Idu* psg.
vtldes 192J g.; lu) Nr. S67 uz Indr ķa
Jāņa d. Zaga » v. — no Ternejas p g.
vades i5 jumja 1920. g.; 11) Nr. 37u4
uz Roberta Anča d. Adamsona v. — no
Rujenas iec. pol. p-ka 25. se, tembri
29.-2 g.; 12) rtr. 3(8 uz Jāņa Jāņa d.
Amerina v. — no Naukšēnu pag. valde»
18. jumja 1920. g.; lj) Nr. 1241 uz
Marutes Vīluma in Ameri a v. — no
Nau sena pag. valdes 16. j-li .ā 1923. g.;
1.) Nr. t24 uz Anša Anši d. Vonun v.
— no lptķu pag. v, 1ies 16. apniī 921.g.
un uz (a paša vardu lobežas pārejas
leģitim cijas biļ t, N . 26, izdota ru tās
pa as pag. valaes a tu^ustā li,24. g.;
15) zrgu pasi Nr. 59 uz Pētera Matīsa
d Auniņa v., izdota no Rūjienas pag.
valdes 10. jūlijā 1923. g.; kapa kl.u ī-
bas ajiiecības: 16) Nr. 17/3 uz Augusta
Indrķa d. Treimaņa v. — izdota no
5. Cēsu kajn. pulka koiim ndiera 5. man
1921. g.; 17) Nr. 29295 uz Teodora j' -
k ba l. Rozītes v. — ro 2. robežsargu
pulka k-ra 4 martā 1922. g.; 18) Nr. 4714
uz Emīla Kārļa d Podiņa v. — no
3 robežsarga , uka k-ra 25 februa ī
1921. g. 15724

Jel gavas tpriņka priekšnieka palīgs
*w. izsludina pr nederīgu, pieteik u
' nozaudētu Latvijas pasi Ni 705, izd

L ņa 17 aprīl' 1920. g. Indriķim
ii!ļ«j. Andersonam 15968

M»t prefektūra izsludina par nede-
gi y ,.! nozaudēta sadi uzturas apl
^ŽJjggjuz Āb rama Žermi-ņav. 15965

inf"P«vlf* Fr-ka pab^ 2 iec
iem» par "-derīgu, nozaudēto ie*s-
D!o.,t pasi N°- 2491, izdotu no Saukas
Ai,,,. -Vddes 2L nov 1923- 2- U!

Wh 1 )as Je£°ra «"AaeļevM. dzim.
-"ilvārdu

^
15967_

Pat 'n«rtspr - Pf- '- P'8izslud
J4 «?er,. ga . kā nozaudētu, zirA a pasi

»z An 'ZQotu no M dzēs pag. valdes
?^gSļSgoft e, vārdu. J5970

8p.i^,« PoliMJas priekšnieks Liepājas
kara 11 lna P*red ;r;gu, kā nozaudētu
no 12n Slbss apliecību H°. 1668, Izdotu

H. i»„, auskas kājn. pulka komandiera
Siksna VI" 8- u* £duard;» Git,a d
m v«rdu. 15697

Valmieras p?g. valde, Valmieras apr.,
i/sltdina par nozudušu un tadeļ nederīgu
Latvijas pasi Ns 2336 uz Anna Alvines
Jāņa m Niedre vārdu , izdotu no šīs
valdes 23. decembrī 1923. g. 15602

Valmieras pag. vtlde, Valmieras apr,
izsludina par nozudušu un tādēļ nedeīgu
Latvijas pasi Nš 24, uz Kārļa Kārļa d.
Bildes vārdu, izdotu no šīs vf ldes 6.marta
1920. g. )5127

Priekiles policijas priekšnieks Lepījas
prinķī atsauc savu sludinājumu, ievietotu
valdības Vēstnesī" Nš*263 19. nov.

š g attiecībā uz Annrs Jēkaba m
Janson iekšzemes nases nozaudēšanu
N°415, izdofiT'no Aizputes apr. pr ka
palīga par 2. iec. 30. maijā 1920 g. jo
pēdējā atrasta un skaitāma p-r derīgu.

Daugavpils apr. pr-ka palīgs 1. iec.
izsludina par nederīgu, ka pazaudētu,
zirga pasi, izdotu no Liksnas pag. valdes
24 aug. 1920. g. Nš 574, uz Jufa Justina
dēla Azarovska v. ? 16021

Burtnieku pagasta valde izsludina par
nederīgu nozaudēto Latvijas iekšzemes
pasi Jms 1788, izdotu no Rencēnu pag.
valdes 12. aprilī 1920. g. uz Emmas
Pētera m. Šulte vārdu. 15747

Burtnieku pagasta valdi izsludina par
nederīgu nozaudēto Latvijas iekšzemes
pasi Ns 3086, izdotu no Valmieras apr.

. iec pr-ka pal. 15. martā 1920. g. uz
Alfrēda Kārļa d. Oarklāva vārdu. 15750

Burtnieku pagasta valde izsludina par
nederīgu nozaudēto zirga pasi JVš 642,
izdotu no šīs pag. valdes 24. aprilī
1924. g. uz Voldemāra Māsena vārdu.

1.S748

Burtnieku pagasta valde izsludina par
nederīgu nozaudēto 1 atvijas iekšzemes
pasi N° 2180, izdotu no sīs pag. valdes
19. jūnijā 1922. g. uz Juliannas Jēkaba
m. Eglīt, dzim. Vocholder vārdu. 15749

Vecsaules pagasta valde izsludina par
nederīgu nozaud.to Latvijas iekšzemes
pasi M2 110, izdotu no šis pag, valdes
15 aprilī 1920. g. uz Ernesti Smudze
vārdu. 15776

Pāles pagasta valde izsludina par ne-
derīgu nozaudēto Latvijas iekšzemes
pasi N° 359, izdotu 26. martā 1920. g.
uz Bertas Andreja m. Stri ikman vardu.

. 15766_
Ilūkstes apriņķa priekšnieks izsludina

par nederīgu nozaudēto dienesta ap-
liecību Ns 56, izdotu no viņa 13. martā
1923. g. uz Vladimira Jāņa d Sappala

vārdu. . 14741 .
Ilūkstes apr. pr-ka 1. iec palīgs at-

sauc š. g. .Valdības Vēstneša" 11/. nu-
murā publicēto sludinājumu par pases
N° i£87 nozaudēšanu uz Filipa Vasilija
d. Kravcova vārdu, jo minēta pase at-
rasta un skaitāma par derīgu. 16029

Sventes pagasta valde, Ilūkstes apr.,
izsludina par nederīgu nozaudēto Latvijas
iekšzemes pasi N» 2152, izdotu no _ šīs
pag. valdes 28 augustā 1924. gada uz
Jāņa Jāņa d. Rimšas vardu. 16059

Sventes pagasta valde, Ilūkstes apr.,
izsludina par nederīgu nozaudēto ka[a
klausības apliecību J\fe 4198, izdotu no
Jaunjelgavas-Ilukstes kafa apr. pr-ka
7. novembrī 1923. g. uz Jura Jura d.
Bandera vārdu dz. 1902. g. 16' 62

Sventas pagasta valde, Ilūkstes apr.,
izsludina par nederigu nozaudēto kāja
klausības apliecību Ns 258, izdotu no
Jaunjelgavas-Ilukstes kara apr. pr-ka
6. oktobrī 1921. g. uz Vladislava Jāņa
d. Jassana (dzim. 1888. g.) vardu._160;jl

Sventes pagasta valde, Ilūkstes apr.,
izsludina par nederīgiem nozaudētos:
1) zirga pasi Ks 029, izdotu no šīs
pag. valdes 9. februārī 1924. g. uz An-
tona Justina d. Azana vardu un 1) pa-
gaidu personas apliecību pases vietā
izdotu šinī gadā uz Antona Justina d.
Azāna vārdu. l f'60

Vecgulbenes pag. valde izsludina par
nederīgiem sekošus nozaudētus doku-
mentus: i) kffa Hausibas apliecību, iz-
dotu no Vidzemes artilērijas pulka ko-
mandieia 1921 ?. 1. decembri J* 1618
uz Roberta Otto d. Kuiila vardu, 2i
kar* klausība- a liecību, izdotu no kar
slolas priekšnieka 1921, g 30 nov.
N° 5128 uz Volfrida Pētepa d Zag'rs
vārdu, 3) zirga pasi. izdotu no Bolvu
pag. vaid. i920. g. 11. jūnijā J* 807 »z
Staņislava Soiūdzens vārdu. 15343

Viļ kes pag. v^
lde izsludina par ne-

derīgiem rozaudētus sekošus dokumen-
tus: lj atvaļ nājuma spliecibu JV» I481P,
izdotu no 5. Cē.u kājn. pulka .922. g.
uz Mednis, Staņislavi Petefa d. vardu
un 2) Lstv.jas pasi -N» 95:9/3527, iz i
no Bolvu iec. pol. i r-ka uz Brituskins
lāna Jēkaba d. vārdu. 15?79

Rozēnu pag. valde izsludini par nede-
it^am sekolas no šās pag. vaid. izdot.
Latv. pases, kuras pieteikta ? par s de-
gušām: 1) X» 1111, izdota 14. «pnli
1920 g uz Pētera T^c* *< Bolesvardu,

2) J>6 150\ uz Mnrjaa Friča m. Saan
vārdu 1921. g. 7. janv. "05i

Stukmaņu iec. policijas priekšnieks iz-
sludina par nederīgu, kā pieteiktu par
nezaudētu, aizsargu apliecību K»287d/I,
izdotu 1924. g. no Rigas apriņķa priekš-
nieka uz Jāņa Pēlēja d. B e r g s vārdu,
dzīv Bebru 'pag. .Tupiešanos", 15686

Stukmaņu iec. policijas priekšnieks iz-
sludina par nederīgu, kā pieteiktu par
nozaudētu, Latvijas iekšz. pasi N° 8/4,
izd tu ly24. g. 24. aprilī, Bebru pag.
valdē, uz Zelmas Jāņa meita Gulbis
vārdu. _ 15685

Kursiša pag. valde izsludina par ne-
derīgiem sekošus nozudušus dokumentus:
1) Latvijas iekšzemes pasi, uz Malvines
Krista m. Egle v., izdotu no Kursišir
pagasta valdes 29. apr. 1920, g. Ks 1261
un 2) zirgu pasi, uz Linas Ozoliņ v.,
izd. 3. jūnijā lv20 g. Ms 65. ' 15758

Zvārdes pag. valde izsludina par ne-
derīgu, kā nozaudētu, Latv. iekšz. pasi,
izd. no Kačanovas pag. valdes 11. jūlijā
1923. g. Hs 1140, uz VasiLja Borisa d.
Veselova vardu. 15774

Zvārdes . pagasta valde izsludina par
nederīgu nozudušo zirga pasi, izdotu no
šīs pagasta vai es 1. jumja 1920. g.
K» 374, uz'Krišum B a 1 d i ņ a m pie-
derošo zirgiĶ 15773

Daugvapils apr. pr-ka palīgs 1. iec.
izsludina par nederīgu, kā pazaudētu,
iekšzemes pasi, izdotu no Višķu pagasta
valdes 7. februārī 1922. g. N° 3718, uz
Ādama Ādama d. Mizovska v. 16 20

Lejas ragasta valde ar 5o izsludina
par nederigu iekšzemes pasi. ndo.'u no
šīs pag. Valdes i8 aug. 1920 g vz
Akmentiņa Andreja Reiņa d. vārdu, jo
tāda ru pēdēja p eīeikta ptr pazoudētu,

15760
Kuldgas p?g valde Kudīgas tpriņķī

izsl d na par *udušu karanku īrias at-
vaļinājuma apliecību .Nš 8055, izd tu no
A zputes Kuldīgas kf fa apr. priekšnieka
4. aec. 1922. g. tz Jura Andrēra d
Uchenaerja vārdu 15757

Vid īšu p?g valde, Rīgas aor, iz
dudina par nederīgu Latv. iekšz pasi
Nš 581, Hzdctu no šis pag valdes
?>9. aprilī 1920. g. uz Mārtiņa Jēkoba d.
Cakstiņa vārdu, kufa pieteikta par nc-
zaarletu. 156^3

Tumes pag valde izsludina par ne-
de ī;u nozaudēto i*kŠ5. p si Nš 310,
izdotu J9i0. g. 18. jūnijā uz Trīnes
Mārtiņa m Ķa* berg -ārdu 15HP0

Jēkabpils apr. piiekšnieki palīgs 1 iec
izsludina par nederīgu nozaudēto kara
Uausibaf atvaļinājuma a liec. N» 19008,
izdotu 1920^ g

no 2. Ventspils kājn.
ļulka uz Karja Mķoļi d. Lejiņa vārdu.

15690

Daugavpils pil . prefektūra Izsludina
par neuerī^u aoiecību

N»
2019, izdotu

18. (šu- ļUstā 19>4 p. no Dagdas pag
valdes uz Aleksandra Jāņa d. Bebris
vardu ka p<et. p«r noziurtgtu lfini»

Daugavpils pils. piciekiura izsludina
par n derīgu Latvijas iekšz. pasi Ns3747,
izd. 1. aug. 1923. g. no Izvoltes pac.
vardes uz Agijas Jekimovas vārdu kā
piet. par nozaudētu. 16016

Daugavpils pil?, pref. izsludina par
nederigu Laivijas iekšz. pasi Nš 80',
izd. 5. oktobrī '920. g. no Du«ravpils
bils. pref. uz Marijas Aleksandra m.
Romancmki vārdu, kā pieteiktu par
noz-udetu. 6015

Tukuma apr. pr-ka pal. I. iec. iz<md.
p.ir nedeīgu .ckš?. pasi JM? 436, izdotu
no Jaunpils pag. vaid. uz Kristapa
Jāņa d. Lagzdiņa vārlu. 15977

R;zbeķu pag. valde izsludina par ne-
derīgu apli-cību Nš 246, izdotu. 26. fe-
bru.irī \92~ >. g. uz mirušā Jāņa Jāņa d.
M« tinsona vārdu. 160;4

E/cles pag. _v-Ide izsludina r>ar ne-
derīgu nozauoētu iekšz. pasi Nš 369,
izd. 2. sept. 1920. g. uz Lienes Kriša n .
Krintus vārdi'. 16(14 >

Janovoles pagasta valde
izsliīd.na par nederīgiem zemāk minētos
dokumentus, kufi pieteirti par zudušiem:
1) zirga pasi ># 834, i'.dotu no Jano-
voles pag. valdes 31. martā 1922 g.
Maksimtm Puchoma d Truchanovam;
2) pilsoņa pasi Nš 8i5, izdotu 31. martā
1921. g_ no tas pašas valdes Staņi-
slavam Jāņa d. Krupenko; 3) pilsones
pasi N° 843, izdotu 31. maijā 1921 g
no tas pašai valdes Jekater'n'i Antona
meitai Žvenkovai; 4) pilsoņa pasi
Nš 18818, izdotu 12. m?rtā 1923. g
no tās pašas vairies Teodoram Jāņa d.
Klučkovskirn; 5) zirga pasi Nš 81, izd
13 septembri 1920. g. no tās pašas
valdes Semenam Jefima d Krivo-
šejevam; 6) pilsones pasi Nš 2844, izd,
20. oktobri -923. g. no tās paas valdes
Annai Nikolaji m Nurkevič; 7) pilsoņ
1asi Nš 2856, izdotu 30. nov. 1923. g
no tās pačas valdes Jānim Afanasija d
Rojjo'ovam. 15753

Bornes pag. valde Ilūkstes apriņķī,
izsludina par nederigu sekošus par no-
zaudētiem pieteiktus dokumentus:

1) Kafa klausības atvaļinājuma aplie-
cību Nš 5310, izd. no 3. Robežsargu
pulka komandiera 2. marta 1921. g., uz
Kušin, Petefa Donata d. vārdu; 2) Latv.
iekšz. pasi Nš 702, izd. no Bornes pag.
valdes 15. jul. 1921. g., uz Budkevičs,
Jufa Eranča d. vardu un 3) Latvijas
iekšz. pasi Nš 116, izd. no Bornes pag.
valdes 30. marta 1921. g., uz Naceckaja,
Leokadija Antona m. dzim. Spiridovska
vārdu. 15590

Saukas pag. valde izsludina par ne-
derīgu, kā nozaudētu, kafa klausības
apliecību Nš 3< 24, izd. no 5. Cēsu kajn.
pulka 3. aprīli I v-2 . g. uz Teodora Mar-
tina d. Jaundoldera vārdu. 16.57

Saukas pag. valde izsludina par ne-
derigu, kā sadegušu, iekšzemes pasi
Nš 178, izd. no Elkšņu pag. izpildu
komitejas 28. maija 1920. gadi, uz Līzes
Jufa m. Ribak vardu. 16056

Gaiķu pag. valde izsludina par nede-
rīgiem sekošus nozaudētus dokumentus:
1) Latvijas iekšzemes pasi Ns 1, izdotu
no Gaiķu pag. izp._ komitejas 23. jūlija
1920. g. uz Jāņa Jāņa d. Kepsnis vardu;
2) zirgu pasi priekštuinši bruņa ērzeļa,
kufš pirkšanas ceļa _ pārgājis uz Jāņa
Jāņa d. Kepsnis vardu; 3) sadegušo
Latvijas iekšzemes pasi Nš 472, izdotu
no Gaiķu pag. izpildu komitejas 30. jul.
1970. ģ. uz Zenijas-Augustes-Emilijas
Jāna m. Vītol vārdu. 1-013

Vtin su pag. valde iztludina par ne-
derīgu nozaudētu Latv. iekšzemes pasi
Nr. 295, iz.otu no šis pag vsldes 26.ju-
lijā 1921. g. uz Eduarda Daiguļa v.

15775
iluk» es apr. robežsargu nontr. 2. iec.

ziņo. ka i. nov. š. g. nozaudēta dieni sta
apli čība Nr. 46, izdota no Ilūkstes apr.
pr-ka uz īobežserga Voldemāra Jufa d
Tērauda v. un tāpēc tāda skaitfma pat
nederigu. 15720

Rea.ie.1 p.^g. valde izsludina par ne-
deiigu nozaudētu Latv. pasi Nr. 44 , iz-
dotu no šīs pag. valdes 4. mājā 1920 g.
\xi Katr'nes Hibneres v. 157r8

Ltelzalvds pag valde, Jēkabpils apr.,
izsludina par nederīgām sekošas nozau-
dētas iekšzemes pases: 1) Nr 27, iz-
dota no Lielzalves pag. v.;ldi.s 27. jū-
lijā 192J. g. uz Jorģa Mārtiņa d. Vilīt v.
un 2) Nr. 2127, izdota no Rēz knes apr.
'?. iec. pal. 12. marti 1921. g. iz Isaj i
Va'folameja d. Var.o.amejeva v. 157r:2

Sventes pag valde, Ilūkstes apr., iz-
sludina par ih derīgu nozaudētu kāja
klausīoas apl. Nr. 2*3, izdotu no Jaus-
jelg.-llukstes kafa rpr. pr-ki 1921. g.
6. okt. uz Jāzepa hsavera d. Belavska
v., dzim. 1692. g. 16065

Svent*s pag. valde Ilūkstes apr., iz-
slu bna par nederību nozaudēto Latv.
iekšz. pasi Nr. 3fc6, izdeg t < no šis pag.
v. ldes 1921. g. 2'. maijā uz Broņislava
Kazimira d. Ružs v. 16 64

Sventes p-g. valde, Ilūkstes apr., iz-
s u1ma p«r nederīgu nozaudēto sirmas
ķēves z rga p»si N-. 285, izdotu no
Sventes paij.v. 1921. g. 8. februārī uz
Jē-oba Andreja d. Freitat>a v. 16063

Kalkūnes pag. valde izsludina p r ne-
derīgu nozaudēto Ltv. i-kšzem s pasi
Nr. o803, izdotu no Kakun s pag. va d.
8. aug. 1923. g. tz Ena uela Zemē-
rova v. . 16i47

hšu kolonijas pagvalde iZiladina par
nederīgiem nozaudētus sekošus doku-
mrntus: 1) Latv. iekšz. pasi Nr. 160944,
i'.dotu no Rig«s pref krur s 1921. g. un
2) kafa kļaus. apĻ Nr. 9667, izdotu na
armijas saimn. pārvaldes transp. d'rbu
rehs komandiera 18. martā 1921. g. uz
Kārļa An'ona d. Jankovskij v. 16045

Talsu apriņķa priekšnieka palīgs II. iec,
izsludina par nederīgiem, kā nozaudētus,
sekošus dokumentus:

1) Personas apliecību X? 65, izd. no
Tukuma apr. priekšn 7. jun. 1922. g.,
uz Lietavas pavalstn. Grigoļeviča,
Simaņa Jāņa d- v.; 2) Uzturas apliec.
Ns F 8406, izd. no adm. dep. pasu nod.
25. sept. 1922. g., uz tā paša vārdu;
3) zirga) pasi Nš 347, izd. no Kabiles
pag. valdes 1920. g. Fricim, Friča d.
Caunitim; 4) Kafa klausības apliec.
N° 6593, izd. no Tukuma-Talsu kafa
apr. priekšu. 28. jun. 1^24. g. uz Timo-
teja Nikolaja d. Lukašova v.; 5) Latvijas
pase N° 880, izd. no Matkules pag. vaid.
20. maija 1920. g. uz Andreja Jāņa d.
Kruzemania v.; 6) Latvijas pase Nš 52,
izd. no Zemītes pagvaldes 5. maijā
!-2 ? . g. uz Kārļa Jēkaba d. Ēveli v.;

7) Latvijas pase Ns 389, izd. no Bud-
be£gas pag. valdes 7. sept. 1921. g. uz
Martņa Miķeļa d. Ušeraucki v.; 8) Latv.
pase, izd. no Talsu apr. priekšn. palīga
II. iec, 26. maija 1920. g. uz Anlīzes
levalda m. Fogel vārdu. 15723

Alūksnes pagasta valde izsludina par
nederigu nozaudēto Latvijas iekšzemes
pasi N° 600, izd. no Alūksnes pagasta
valdes 2. septembrī 1920. g, uz Ernesta
Jāņa d. Skujas vārdu. 15743

Dzelzsceļu virsvaldes materiālu apgāde
izsludina 19. decembrī š.g., pulka. 12 dienā,

rakstiskus torsus( ^,ft»S'j:sfflsgs^>
„ Daa gavp ils rajona (līnija Daugavpils-Rītupe, Krustpi s Indri . Zemgale Eelainel
%m 50,0:0_R? b plat sliežu1 gulšņu uņ apm 50 koplektu pārmij bfu 'un

)p

, Zī un p ārejam limjim (izslēdzot lin. Vaiņode Lieoāia) anm «nnrn n.K
HS"gulšņu un 200 konol. pārmiju brusu.

Utp '1)aJ'- 230-™ gab.

TTorgu dalībniekiem jāiemaksā drošības nauda 10«'« apmērā no oiedāvS
rliumas Tuvākas zirjas izsniedz dzelzsceļu virs^de1_^h5_1^7/3

Šoseju un zemesceļu valde
izsludina uz 20. decembri š. g,pulkst. 11 dienā,

rakstisku un mutisku sacensību
ļļigas Daugavas v. cā dzelzstilta koka brauktuves būves darbiem 3. un 4. posmā

Dr0sības nauda Ls 6000.— Tuvāki paskaidrojumi Oogoļa ielā H« 3, istaba
0 darbdienas no pīkst. 10—14. =J 16774

Izglītības ministrijas skolu virsvalde
izsludina uz 22. decembri š.g., pulksten 11 dienā

rakstīsim un mutisku Izsoli,
„ p ārsoli 29. decembrī š. g., izvedamo pārbūves darbu izdošanai maz-
pad-go zemkopības un amatniecibas _ kolonijas _eka, Irlavā. Rakstiski priekšlikumi
un lūgumi pielaist mutiska sacensļba, nomaksāti ar attiecīga zīmognodokli, līdz
„ drošības naudu Ls 500— apmērā, iesniedzami līdz izsoles sākumam skolu virs-
valdes techniskajā biroji, Valde/nara iela Ks 36-a, III. stāvā, istabā Nk 11,

Darba aprakstusun paskaidr. izsniedz turpat darbdieiās nopulkst. 9—15. 16775

Smagas artilērijas dioizlons
izdos mazāksolīšanā

73 V2 tonnas siena piegādāšanu,
to kura var būt lji ābolļņa. Sacensība mazāksolīšanā notiks mrftikski, - kā ari
flksfi.-ki slēgtas aploksnes 20. decembrī š. g., pulkst_ 10 rītā, smagās artilērijas
diviziona štāba, Rīga, Huzaru iela, artilērijas kazarmes.

Rakstiski piedāvājumi ar uzrakstu: .Uz siena torgiem 20. dece ' brī š. g.\
ia lūgumi dēļ pielaišanas muti»kā solīšanā, nomaksāti ar 40 sant. zīmognodokli,
ies iedzami turpat, diviziona štābā, lidz 20. decembrim š g, pulkst. tO rītā. Per
soriām, kas vēlas piedalīties sacensībā — jāiemaksā 8 lati drošibas naudas no
tonnas piedāvāta siena.

Sīkākus torgu noteikumus var saņemt smagās artilērijas diviziona štābā
Katru darbdienu no pulks'. 9-16. 2 16771

Taurkaina virsmežniecība
paziņo, ka sludinājumā par 1924. g 17. decembja torgiem (iespiests «Valdības
Vēstnesī" Ms 262.) malkas vairums, kļūdas izlabojot, sekosi grozīts:

Torgu Vairums Novērtējums
vien. Materiālu atrašanas vieta Nosaukums krauj.
N# metros s

1 12,41 —
4,08 —

5 8,15 —

5. decembrī 1924. g. Ks 1360.
16785 Taurkalna virsmežniecība.

Taurltalna virsmežniecība
paziņo, ka sludinājumā par š g. 17. deembra torgiem (iespiests .Valdības
Vēsta.' 262. num.) attiecīgais teksts un sumas, kļūdas izlabojot, sekosi grozīts:

i„ r, - . Dr šības
i| Pārdos NoVer- nauda _latos _

Kāda virsmežniecības novada, ~~~ r: tēinme 1 m »la .1- , * ,- Pec Num. «jums Meža
5e apgaita un kvartāla latib koku tzetrt. kMm
^ha skaits tinsan.ļ darb.

IV. Jaunjelgavas iecirknī.
61 J B 1899 — 95

62 1673 — 84
13 1252 — 63

64 889 — 45
5. decembrī 1921. g. Ns 1361.

16784 Taurkalna virsmežniecība.

Taurkalna virsmežniecība
Pārdos 17 decembrī š.g., pulksten 11 diena, Jaunjelgava, pilsētas valdes nama,

atklātā vairāksolīšanā
nolietotu dzelzs un misiņa inventāru, kā: zāģus,

lāpstas, skrūves un 1.1, kopsvarā 80 kg
Tuvākas ziņas izsniedz Taurkalna virsmežniecība. 16786

-^Taurkalna , 5. decembrī 1924. g. Jfe 1343. Taurkalna virsmežniecība.



Vircavas virsmežniecība
pārdos mutiskos torflOf 9. janvārī 1925 gadā
pīkst. 12 dienā Jelgavā apriņķa valdes telpās,
Annas ielā Nr. 8,

nusoSu meža seKožBs uīgnlbfls:
3 - Num. Nover- p
£<=! Apgaitu nosaukumi un Koku mežos.
jjtr koku temms „ .

Si.% NsNs suga nauda
j> skaits

Ls Ls

V. Elejas iecirknis.
1 Blankenfeldes novads, Deņa Nš 34 B. 44 \ Q,c .,

Os. 2 / b15 41

, 2 . . B. 6 ļ
O. 3 11420 71
Os. 113 J

3 . 106 1385 70
4 . . 13 780 39
5 . B. 54 720 36
6 . Zamueļa Ne 3 . 37 425 22
7 Lielplatones novads, Celma Nš 33 A. 69 430 22
8 . 132 1045 53
9 . ~. B. 101 ļ

O 2 ļ1790 90
Os. 20 i

I. Svētes iecirknis.
10 Vircavas novads, Tumes Nš 5 B. 5 86 5
H . . 5 75 4
12 . , 5 79 4
13 . . 5 28 2
14 . . 10 22 2
15 . . 46 3
16 . , 34 2
17 , , 26 2
18 „ , 28 2
19 . . ... 26 2
20 . . 42 3
21 . „ 60 3
22 „ . ' 46 3
23 . ' „ 25 2
24 . „ 32 2
25 . . » , 30 2
26 . „ ' 25 2
27 . 33 2
28 . „ 44 3
29 „ , 34 2
30 . . 33 2
31 . . 37 2
32 . . .. 46 3
33 . . 32 2
34 ... 30 2
35 . , 41 3
36 „ , 28 2
37 . „ „ „ 32 2
J8 „ .» ,?« » 212
39 „ , > 35 2
40 . . ? . 20 1
41 , . 17 3
42 , „ . 16 1
43 „ ...20 1
44 . » ' », . ļ 21 . '. - 2
HO ». 0 M » 4d *
46 , . 21 2
47 „ , ... 27 2
48 „ . 23 2
49 . , 18 1
50 , ...17 1
51 , . 20 1
52 „ . 18 1
53 . „. 16 1
54 , . 14 1
55 „ . , . . 15 1
56 . , 19 1
57 . „ 18 1
58 . „ „, ļ 22 2
59 \ . „ * 12 i
60 ." . 23 2
61 . „ 21 2
62 „ , 14 1
6-3 . . 16 1
64 , i 18 1
65 , „ 15 1
66 . . 16 1
67 . . 17 1
<-8 , . 24 2
69 „ . 15 1
70 r , 19 1
71 „ . ... 15 1
72 . . 20 1
73 „ . 21 2
74 . . 26 2
iO n m w Oo O
76 . . 17 1
77 . . 17 1
78 . . 17 1
79 . . 14 1
80 . .

A. 4 }
32 2

81 . . b! 10 24 2
82 . , 35 2
83 , . 21 2
84 . . 18 1
85 . , 20 1
*6- . , . - . 19 1
87 „ . 22 2
88 . . 26 2
89 . . .. 22 2
^-0 . 26 2
91 . . 26 2
92 . . 24 2

. 93 . „ 34 2
94 . „ 25 2
95 . „ 39 2
96 , , 31 2
97 , . 54 3
98 . „ 45 3
99 ? * 45 3

100 . . 43 3
101 . ' . . 29 2
102 , . 46 3
103 - . 37 2
104 . . 78 4
105 » . 38 2
106 . . 87 5
107 . ...43 3

|

|

,3 Num. Nover-
p „

r2=sr Apgaitu nosaukumi un Koku mežos
c-g 'koku tejums „t,
£% NeNŠ suga nauaa

^ skaits .Ls Ls

108 Vircavas novads, Tumes Nš 5 B. 9| 54 .4

109 . . b! 10 28 2
110 . . 24 2
111 . . 74 4

A.
j
l } 57 3

Pavisam . 1 979

Pircējiem jāiemaksā pirms torgu sākuma 10/o drošībasnaudas no pirkumu
sumas. Tuvākas ziņas virsmežniecības kanclejā, Jelgavā, Liela iela Ne 67 un pie
Elejas un Svētes iecirkņu mežziņiem. 16538 2 Vlrra*»s virs ežiieclba.

Cēsu ap-ķa priekšnieka
pailgs II. iecirknī

: dara zināmu, ka 21. decembrī 19>4
\pulksten 10 no rīta, pie Jaunpiebalga
pagasta nama, tiks noturēta

ļ ūtrupe,
| kufā pārdos atklāta vairāksolīšana 0rp,tuliņsamaksu Pēterim Lācgalvam artrakstītas sekošas mantas: vienus vāģu*skruvbeņķi un citas sīkas mantas nnvērtētas par Ls 4? —, dēļ soda naudaipiedzīšanas, pec Cēsu apr. II. iec rnjertiesneša raksta Ne 1290 no 12. novemhr.

1924. g. °f»
Mantu apskatīšana ūtru.es dienā u?vietas. ' )

Nēķenā, 6. decembrī 1924. g. Ne l475
Cēsu apriņķa priekšnieka

16776 palīgs II. iecirknī (parakstsī.

lielo nodokļa departamenta
dažādu maksājumu piedzinējs paziņo, ka
8. decembrī ji. g., pulksten 3 diena,.
Rigā, Lielā Grēcinieku ielā Ns 29, veik.

ļ pāfSota iairMīšsni
! Musseļa Morducha kustama manta
novērtēta par Ls 4036 80, jo 1921. gada
ienākuma nodoklis līdz ar soda nauda
un piedzīšanas izdevumiem, nomaksāts
8. decembrī 1924 g

Rīga, 8 decembri 1924. g.
ļ 1676rt Piedzinējs K. J. Treilons.

Rīgas polic. 10. iec. priekšnieks
paziņo, ka 18. decembrī 1924. g.,
pulksten 10 rītā, Rīgā, Malu ielā Ns Ja,
dz. 2,

tiks pārdota
Jāņa Lapiņa kustamā manta, sastā-
vošā no viena vilnas uzvalka un novēr-
tētu par Ls 15.

Apskatīt pārdodamo mantu vatēs
pārdošanas dienā uz vietas. 2

Rīgā, 6. decembrī 1924. g.
166(9 Priekšnieks J. Zauke.

.

1 Sijuldas kuriem pulks
I. izdos

mazāhsollšanns torgos
18000 klgr.

Mislloīpļas
piegādāšanu aikā no
1925. g. 1. janvāra līdz

1925. g. 1. aprīlim.
No minētā daudzuma gaļas piegādā-

dami: Alūksnē — 10^00 klgr.; Vecgul-
Ibenē — 6500 klgr.; Lipna— 1100 klgr.
\ Torgi l ūs rakstiski un mutiski un
notiks pulka saimniecības ^aļā Alūksnes

1pilī. sestdien, 20. decembrī 1924. g.,
i pulksten 10 rītā.
t Rakstiski piedāvājumi slēgtas aplok-
fsnēs ar uzrakstu: .Uz 7. Siguldas
kājnieku pulka liellopu gaļas torgiem
20. decembrī 1924. g.\ iesūtāmi, vai
nododami pulka saimniecības priekš-
niekam līdz 2^'. decembrim 1924. g.,
pulksten 10 rītā.

Līdz arrakstista piedāvājuma iesnieg-
šanu piedāvātājs zaudē tiesību uz pie-
dalīšanos mutiskā sacensībā.

Ar zīmognodokli nomaksāti lūgumi deļ
pielaišanas mutiskos torgos iesniedzami
torgu komisijai torgu diena līdz pulksten
10 rītā.

Ar gaļas kondicijam un torgu notei-
kumiem var iepazīties pulka saimnie-
cības daļā, Alūksnes pilī, darbdienas no
pulksten 9—15, bet svētdienas no
pulksten 9-12. 16765

"iespiests"Valsts tipogrāfijā.

: Rīgas pol. 3. iec. priekšnieks
paziņo, ka 15. decembrī š. g., pulksten

,i 10 ritā, Rigā, Skolas ielā Ns 27, dz. 1,

f pārdos vairāksolīšanā
ļ Mendeļa Krupkina kustamo mantu, sa-
ļ stāvošu no: 1 sarkana koka pianino,
11 naudas skapja, 1 grāmatu skapja,
ļ l zāles iekārtas un ozoia koka rakstām-

galda, novērtētiem par Ls 2000.—, dēļ
i šīs sumas piedzšanas, par labu Latvijas
ļ apdrošināšanas tiedrībai pret strādnieku
' nel imes gadījumiem,
j Sarakstu, mantu novērtējumu, kā ari
'? apskatīt pārdodamās mantas, varēs pār-

došanas dienā uz vietas.
I Rigā, 6. decembrī 1924. g. Ns 27686

ļ 16764 Priekšnieks Freivaids.

8. Dausa pils kliitti pi.b
izdos mutiskos

TORGOS
svaigas ilw ga|9i ļ

piegādāšanu pulka tekošam
vajadzībām Cēsīs un Va mierā
par laiku no 1. j.nva[a 1925. g.
līdz 1. apri im 1925. g., apm.

10600 kfi.
Piegādāšanu var uzņemties kopā par

abām pilsētām, vai katru at evišķi.
Torgi notiks Cēsīs, pubca štāba saim-

niecības da|ā, Cēsu pilī, 17. decembrī
š. g„ pulksten 10 rītā.

Turpat izsniedz gaļas kondīcijas un
sīkākus uzņēmuma noteikumus ikdienas,
izņemot svētdienas un svētktu die as,
no pu kst. 9—1.5. 1 16621

Tukuma apr. priešnieka
palīgs 1. iecirknī

dara zināmu ka 18. decembrī 1924. g.,
Tukuma, uz Tirgus laukuma, pulksten

10 no rī'a,

sirdos iimiiiā i
Miķelim Cērplņam piederošu kustamu
mantu, deļ 1922./2,}. saimn. gada nomas
parīda piedzīšanas.

Aprakstītā manta sastāv no 1 kama-
nām un 1 separatora, ? nocenotas par
Ls 18.—.

Tukumā, 4. decembrī 1924. g. Nš 5601
Tukuma apriņķa priekšnieka
16643 palīgs 1. iecrknī (paraksts).

Ūtrupe.
1924. g. 16 decembrī, pulkst. 12 dienā,

pie Ļaudonas-Odzienas pagasta nama,
pārdos

publiskā vairāksolīšanā
Ļaudonas-Odzienas pagasta, Saliņu māju
pilsonim Pēterim Lindem, aprakstītas
sekosas mantas: viena 7 g. veca ķēve
novērtēta par Ls 121.71, dēļ nomas
parada piedzīšanas.

Mantas būs apskatāmas ūtrupes dienāuz vietas.
Madonā, 5. dec. 1924. g. Ns 5035,5055

Madonas iecirk ņa policijas ,
lb/7 ° priekšnieks (paraksts). '

Kuldīgas ap-ķa 1. rajona
valsts zemju pārzinis,

Saldū, Upesmuižas ielā N? 24 _
19. decembrī 1924. g., pulksten īrj d

iznomās

uairSiiioIiianfi
valsts zvejas tiesības,

sākot no 23. apriļa 1925. g.

1) uz laiku līdz 3 gadiem: Kerklinu
un Braisku ezeros, Zvārdes pag.;

2) uz vienu gadu: Pampāļu dzirnivu
diķī, Pampāļu pag. un Saņas dzir-
navu dīķī, Ezeres pagastā

Tuvākas ziņas rajona kanclejā pi rīt-
dienas un otrdienās.

Saldū, 6. decembrī 1924. g. Ns 717.
16769 Valsts zemju pārzin. O 11 e.

Koku pagasta valde ar šo izsludina
par nederīgu viņas 1920. g. 29. augustā
izdoto pazaudēto Latvijas iekšzem. pasi
ar Ns 924 uz Augi sta Pētefr d. Lāča v.

Dažādi sludinājumi. ]

W.SA!.SK8ZPIS«
paziņo, ka 7 janvārī 1h25. g., pulksten
12 dienā, valdes telpās, 1. Grēcinieku'
ielā Ns 17/19, notiks sabiedrības pajenieku

pilna sapala
Dienas kartība.

1) Izdevumu pārskata un 1924. g.
rīcības pl^ na apst'prināšana.

2) Revizijis komisijas ioeekļu velēšana.
3) Tekošas darīšanas.
1^632 Valde.

11(11 Ml fM3! Huinw
pagodinās ielūgt akcoiaru kungus ie-
rasties 5. janvārī 1921 g,_ pulksten 11
dienā, gahenā kantorī, Rīgā, Elizabetes
ielā Ns 41/43, uz

firkārtē o pilno mci.
Dienas kārtība:

1) Valde i ziņojums par sabiedrības
darbības stāvokli.

2) Valdes p iekšlikums par kapitāla pa-
pildināšanu un visi ar šo saistītie
jautājumi.

3) Vēlēšanas.
4) Dažādi jautājumi un priekšlikumi.
16782 D irekcija.

Diltu lAih š»iiifl ali*.
Īli. ,.BerlIns un Šillts" #

uzaicina sabiedrības akcionārus uz

iljuiii sapil
kūja nolikta uz 3'. decembri 1924. g_,
pulksten 5 dienā, valdes telpas, Kiga,
B as tēja bulvāra Ns 9.

Dienas kārtība:
1) Nekustama īpašuma iegūšana
2; Nekustama īpašuma ieķīlāšana.
3) Tekoši jautājumi.
16781 ^ _ Vald^

_

Koku tirdzniecības akc.

sabiedrības „LATESTO
valde ziņo, ka

āMjā4fiāft.!iitt
HSJt tt'«5?!&

dienas kārtību:

1) Valdes ziņojums.
2) Velēšanas
3) Tekošas darīšanas

167-/
___^

Nacionālais teatr*.
Otrdien, 9. decembri , pulksten

tautis izrāde
.eteifivnis' vafc

Trešdifn, 10. decembri. pu< Ķ Ķ
Xū„mm <B€wtut*???

Ceturtdien, H. d cemr-ri. P l ?»•>
Skolēnu izr.ide: ļ6g()j
jļr&āčls

Intendantaras Dausauplls Mkm
izdos

mutiskos un rakstiskos torsos
apm. 50 tonnas svaigas liellopu gaļas pie-
gādāšanu no 1 janvāra līdz 31 martam 1925. g.

Torgi notiks Daugavpili, Viļņas ielā Nš 99, Intendanturas Daugavpils no-
liktavas kanclejā, 19. decembrī _ 1924. g., pulksten 12.

Rakstiski piedāvājumi slēgtās aploksnēs ar uzrakstu: .Uz gaļas torgiem
19. decembrī 1924. g.* un lūgumi dēļ pielaišanas mutiskos torgo?, nomaksāti
af attiecīgu zīmogno.lokli, iesniedzami līdz torgu atklāšanai intendanturas
Daugavpils noliktavas priekšniekam, vai torgu dienā torgu komisijai.

Torgu dalībniekiem pirms torgu atklāšanas jāiema> <ā nol k'ava^- kase Ls 70
no katras tonnas ^aļis , kufu piegādātājs uzņemas piegad t.

Ar gaļas kondicijam un sīkākiem torgu noteikumiem var iepazīties ikdienas
ntendanturdS Daugavpils noliktavas kanclejā 1 K*-19

Darba ministrija
fzsludina 15. decembrī 1924. g., pulksten 11,

I KONKURSU
uz 80 bērnu dzelzs gultiņu un matraču piegādās.

Tuvāki noteikumi un zīmējumi saņemami Valsts zīdaiņu patversmē, Rigā,
Kapseļu_ielā Ns 31, no pulksten 9—10 rītā. 1 16622
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