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Valdības rīkojumi an pavēles

Atsaukums.
Zemkopības ministrija atsauc sekošu

nekustamu īpašumu ieskaitīšanu valsts
zemes fondā:

1) Valmieras apriņķa, Mazstraupes
pagasta, Baukalna pusmuižas ar
hip. JVŠ? 2196, publicētās 1924. g.
5. maija „Valdības Vēstneša"
100 «umurā, pēc saraksta tek.

JV» 3804.;
2) Valmieras apriņķa, Rencēnu pagasta,

Kaulbārdu pusmuižas ar hip.
. Ns435., publicētas 1924. g. 5. maija

..Valdības Vēstneša" 100. numurā

pēc saraksta tekoša N° 3807.;
3)'"Ludzas apriņķa, Zvirgzdienes pa-

gasta, Fortunapoles muižu ar zemes
grāmatu reģ. Nb 392., publicētu
1923. g 29. septembra ^Valdības
Vēstneša" 215. numurā, pēc sa-
raksta tekoša N° 1444.; ?

4) Rēzeknes apriņķa, Rozentovas pa-
gasta, Zaikovas * folvarku ar zemes
grāmatu reģ N° 59, publicētu
1923. g 23. maija „Valdības Vēst-
neša" 106. numurā, pec saraksta
tekoša JVfs 230.
Zemkopības ministra biedrs

B. M i g 1 j rt i ek s\

Zemju pārvaldes priekšnieks E. Maciņš.
Latgales zemesierīcības daļss

vadītāja vietā H. Bērziņš

Rikojums
Par brīvteritoriju tiesību
Piešķiršanu sērkociņu fabriku
akciju sabiedrībai „Vasilijs

Andreja d. Lapšin".
'Pamatojoties uz likumapar brīv-

le"torijas tiesību piešķiršanu rūpniecības
lēmumiem, kas ražo eksportam,(1923.g.
'* kr. Mi io) 1. pantu, piešķiru serko-
c"Jtf fabriku akciju sabiedrībai „Vasihjs

ļ ^drēja
d.

Lapšin" minētā likuma pare-
tos atvieglojumus.

I 2- Sērkociņu fabriku akciju sabiedrība
a«ilijs Andreja d. Lapšin" var sākt

"arboties uz tai piešķirto brīvteritonjas
'*'bu pamata tikai pēc «likumi par
^"teritorijas tiesību piešķiršanu rupme-
qlbas uzņēmumiem, kas ražo eksportam"

P- Paredzētās instrukcijas izsludināšanas.

v
3 Sērkociņu fabriku akciju sabiedrībai
»sili s Andreja d Lapšia" 1 menesa

£> skiitot no šī rkojuma speķa nak-

^ūa
* . jāsniedz muitas departamentam

laksts par visām sērkociņu ražošanai
.fladzīgām izejvielām, pusfabrikātiem ,
|rai9ojuma līdzekļiem papildu materiā-

li *' kā ari ražošanai vajadzīgam ma-
?? ,^!darba rīkiem un to piederumiem,

m [?" kurināmām vielām, un citiem
rīmētiem, kuri vajadzīgi sērkociņu
jn

Ilka s izturēšanai, techntskai ierīcībai
eksploatacijai.

4. Par darbības uzsākšanu, uz šinī
rīkojuma piešķirto tiesību pamata, sēr-
kociņu fabriku akciju sabiedrībai „Vasi-
lijs Andreja d. Lapšin" jāpaziņo muitas
departamentam. Ja līdz 1926. g. 1. jan-
vārim minētā akciju sabiedrība nav izlie-
tojusi tai piešķirtās tiesības, šis rīkojums
uzskatams par anulētu.

1924 g. 10. decembrī. Jfe 22545.
Finansu ministrs Ringolds Kalnings.

Muitas departamenta direktors
E. Dundurs.

Rīkojums.
Visām iestādēm, kas saņēmušas ko-

misijā tālākpārdošanai «Latvijas iekšējā
1920. gada 4% aizņēmuma ar prēmijām"
obligācijas, jāsastāda š. gt 30. decembrī
akts divos eksemplāros par tām obligāci-
jām, kuras uz 1925. g. 1. janvāri pa-
likušas nepārdotas, kā ari jādod pārskats
par visām pārdotām.

Aktos obligatoriski jāuzskaita katras
obligācijas sēriju un biļešu numuri.

Nepārdoto obligāciju akta sastādīšanu
izdara komisija, sastāvoša no 3 personām,
kufā ieiet: aestādes priekšnieks, resp.
atbildīga persona, kura saņēmusi obli-
gācijas komisijā, persona, kura bija no-
darbināta pie obligāciju pārdošanas un
viena persona no vietējām pašvaldības
iestādēm; šīs personas apliecina akta pa-
reizību ar saviem parakstiem un iestādes
zīmogu.

Akta oriģināli par nepārdotām, kā ari
pārskati par pārdotām obligācijām ierak-
stītā paketā nododami vēlākais š. g.
31. decembrī uz pasta un pasta kvīte
jāglabā minētai iestādei kā pierādījuma
dokuments. Nepārdotās obligaciia? , par
kurām nebūs sastādīts attiecīgs akts, kā
ari ja akts nebūs nodots ierakstītā pakelā
uz pasta un apstempelets ar pasta stem-
peli noteik ā datumā, tiks uzskatītas _ kā
pārdotas un naudu iekasēs no minētās
iestādes.

Pēc š. g. 31. decembra līdz attiecīgam
rīkojumam neviena iestāde nedrīkst pār-
dot komisijā p eņemtās «Latvijas iekšējā
1920- gada 4^o aizņēmuma ar

prēmijām"
obligācijas.

Rīgā, 1924. g. 8. decembri. Ms 10681/K.
Kredita departamen'a direktors

Rob. B a 11 g a i 1 i s.
Nodaļas priekšnieka vietā

Pētersons.

Kara ministra pavēle Nr. 48.
Rīgā, 1924. g. 9. decembrī.

Apgādības daļa.
1- §

Kurināmos materiālus Jcaraspeka vajā
dzībām iegādā kara būvniecības pār
valde.

2. §.

Karaspēka vajadzībām jāiegādā tādi
kurināmie materiāli, kādi valstij visizde-
vīgāk* un vispiemērotāk! vietej em ap-
stākļiem, t. i. malka, akmeņogles vai
torfs.

Malka jāsagatavo, jāpiegādā un jālieto
no visām vietējām koku sugām : ozola,
oša, bērza, alkšņa, priedes, egles, apses,
liepas, kā ari jauktas.

3. §.
Gada patēriņam vajadzīgo kurināmo

materiālu daudzumu aprēķina kara būv-
niecības pāwvalde uz_ karaspēka daju un
citu atsev.šku patērētāju iesniegto ziņu
pama -a; šīs ziņas jāiesniedz k*r- būv-
niecības pārvaldei ne vēlāk par 15. ma4ju.

4. §•
Sakarā ar to, ka karaspēka daļām un

iestādēm tiek piegādātā malka ne tikaj
no mežu departamenta, bet ari pirmā
labuma iepirktā malka, uzdodu turpmāk
nie norēķināšanās par malku un pie
malkas normu aprēķināšanas ņemt par

pamatu normalmalku, t i. jauktu malku,

sastāvošu no 50°/o priedes un no 50°/o
egles kokiem. Jauktu malku, sastāvošu
no dažādām koku sugām, pie norēķinā-
šanās pārrēķināt normalmalkā, vadoties
no atsevišķu sugu vairuma un viņu sil-
tumradišanas spējām.

Dažādu koku sugu siltumradīšanas
spēju attiecības skaitu šādi:

1 kub. m ozola malkas līdzinās 1,33
kub. m normalmalkas,

1 kub. m oša vai bērza malkas līdzinās
1,25 kub. ra normalmalkas,

1 kub. m alkšņa malkas līdzinās 1,20
kub. m normalmalkas,

1 kub. m priedes malkas līdzinās 1,05
kub. m normalmalkas,

1 kub. m egles malkas līdzinās 0,95
kub. m normalmalkas,

1 kub. m apses vai liepas malkas līdzi-

nās 0,>s0 kub. m normalmalkas.

Normalmalkas pielīdzināšanai dažādu
koku sugu malkai lietot sekošo tabeli:
1 kub m normalmalkas līdzinās 0,75

kub. m ozola malkas,
1 kub. m normalmalkas līdzinās 0,80

kub. m oša vai bērza malkas,
1 kub. m. normalmalkas līdzinās 0,83

kub. m alkšņa malkas,
1 kub m normalmalkas līdzinās 0,95

kub. m priedes malkas,
1 kub m normalmalkas līdzinās 1,05

kub. m egles malkas,
1 kub. m normalmalkas līdzinās 1,25

kub. m apses vai liepas malkas.
Malkas attiecības pret koksu vai

Northumberlandes akmeņoglēm
^

ir se-
košas:

1 kub. m ozola malkas līdzinās 224 kg
akmeņogļu vai koksa.

1 kub. m oša vai bērza malkas līdzinās
210 kg akmeņogļu vai koksa,

1 kub. m alkšņa malkas līdzinās 202 kg
akmeņogļu vai koksa,

1 kub m priedes malkas līdzinās 177 kg
akmeņogļu vai koksa,

1 kub. m egles malkas līdzinās 153 kg
akmeņogļu vai koksa,

1 kub. m apses vai liepas malkas līdzinās
136 kg akmeņogļu vai koksa,

1 kub. m normalmalkas līdzinās 169 kg
akmeņogļu vai koksa.

Minētā daudzuma ogļu iekurināšanai
vajadzīgs pa 0,05 kub. m mazvērtīgas
sugas (apses, liepas, egles) malkas.
1 tonna akmeņogļu vai koksa līdzinās

4,56 kub. m ozola malkas,
1 tonna akmeņogļu vai koksa līdzinās

4,76 kub. m oša vaj bērza malkas,
1 tonna akmeņogļu vai koksa līdzinās

4,45 kub. m alkšņa malkas,
1 tonna akmeņogļu vai koksa līdzinās

5,65 priedes malkas,
1 tonna akmeņogļu vai koksa līdzinās

6,54 kub. m egles malkas,
1 tonna akmeņogļu vai koksa līdzinās

7,35 kub. m apses vai liepas malkas,
1 tonna akmeņogļu vai koksa līdzinās

5,92 kub. m normalmalkas,
1 tonnas akmeņogļu vai kok«a iekurinā-

šanai vajadzīgs 0,25 kub. m maz-
vērtīgas sugas, apses, liepas, egles
malkas.

§ 5.

Karaspēka noliktavās eiošās no mežu
departamenta saņemtās malkas siltum-
radīšanas spēku noteikšanai resp. viņas
attiecību noteikšanai pret normalmalku,
divīziju komandieriem, garnizonu vai
iestāžu priekšniekiem nozīmēt komisijas,
piea; cirot pārstāvjus-lietpratejus no kara
būvniecības pārvaldes. Tiem pašiem
priekšniekiem aps iprināf komisiju aktus

un dot rīkojumu aktu rezultātus atzīmēt
malkas grāmatās pretim attiecīgam iegrā-
matotam malkas daudzumam, vai ari
iegrāmatošanas tekstā, piezīmes veidā.

6- §
Visām karaspēka daļām un iestādēm

ar atsevišķu saimniecību katru gadu uz

ziemas perioda sākumu sastādīt aktus par
apkurināmo krāšņu skaitu, atsevišķi sta-
biem un atsevišķi pārējām telpām. Krāšņu
apkurināšanas vajadzību un viņu skaitu
apstiprināt diviziju komandieriem vai
tiesībās viņiem līdzīgām amatpersonām
vai ari garnizonu priekšniekiem. Ap-
stiprināto aktu norakstus iesūtīt kara būv-
niecības pārvaldei ne vēlāk par 1. no-
vembri.

7- §.
Karaspēka daļām un iestādēm jāpaziņo

kara būvniecības pārvaldei par kurināmā
materiāla vajadzību vismaz vienu mēnesi
pirms krājumu izbeigšanās.

Gadljumāja kara būvniecības pār-
valde nevarētu kurināmos materiālus sav-
laicīgi piegādār, karaspēka daļas un
iestādes, ar diviziju Komandieru vai vi-
ņiem tiesībās līdzīgu amatpersonu at-
ļauju, var šos materiālus iegādāties par
vietējām tirgus cenām, bet ne vairāk kā
viena mēneša vajadzībām.

8. §.
Visos gadījumos malkas vietā var tikt

izdots attiecīgs daudzums akmeņogļu,
pielīdzinot 1 kub. m normalmalkas
169 kg akmeņogļu.

9. §. '
Darbvedības, grāmatvedības un norē-

ķināšanās kārtība izdarāmi, piemērojo-
ties uztura norēķinu formām un saskaņā
ar karaspēka iekšējās saimniecibas no-
teikumiem.

10. §.

Karaspēka daļas un iestādes saņem
kurināmos materiālus pēc noteiktām
normām no kara būvniecības pārvaldes
noliktavām, pēc pasūtījumu (pieprasī-
jumu) grāmatiņām, kuras izdod minētā
pārvalde.

Karaspēka daļas un iestādes savos
pasūtījumos uzrada pilnvaroiās amatper-
sonas, kuras materiah s saņems, kā ari
malkas pasūtījumos ieraksta vajadzīgo
malkas daudzumu, bet kara būvniecības
pārvaldes attiecīgās malkas noliktavas
pārzinis pasūtījuma talonā ieraksta izdo-
damās malkas daudzumu pēc sugām,
atzīmējot katras sugas daudzumu atse-
višķi.

11. §.
Ja no noliktavas izdodamā malka ir

zaudējusi zinamu_ °/o no siltumradīšanas
spējas, kam jābūt ar aktu konstatētam
(sk. 5. §), tad noliktavas pārzinis ari to
atzīmē pasūtījuma talonā.

12. §.
Kad malkas pārvedamā laikā pie viņas

novākšanas no laukiem, pie ielādēšanas,
izlādēšanas, pārlādēšanas vai nokau-
šanas ar komisijas aktiem konstatēti
malkas miza nobirumi un puvumdaļu
atkritumi, tad aktus par šo nobirumu
daudzumu konstatēšanu apstiprina kara
būvniecības pārvaldes pr ekšnieks vai
attiecīgais divizi,as komandiers vai viņam
tiesībās līdzīga amatpersona. Maikas
iztrūkumi, kuri caur šiem nobirumiem
cēlušies, ierakstāmi grāmatās izdevumos
tikai ar valsts kontroles un manu pie-
krišanu.

13. §.
Malka jānodod resp. jāpieņem un

jāiegrāmato tādā veidā, kādā viņa at-
zīmēta pieņemšanas resp. nodošanas
aktos, t. i. atsevišķi pēc augām vai
jauktā veidā. Pēdējā gadījumā, iegrā-
matojot pieņemto, resp. nodoto malku
iegrāmatošanas tekstā jāatzīmē katras
sugas daudzums, no kurām saslāv jauktā
ma ka saskaņā ar aktu.

14. §
Pārņemšanas aktos malka ari atzīmē-

jama atsevišķi pēc sugām. Iegrāmatojot
malku nevajaga pārvērst normālai maikai
līdzīgos daudzumos, bet šī pārvēršana
jāizdara katrai atsevišķii karaspēka dajii
pie norēķināšanās par malkas gads pa-
tēriņu
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b) citām iestādēm un amata per-
sonām par katru vienslejīgu
rindiņu *. . . — 16 .

C) privātiem par katru vienslejigu
rindiņu (par obligat. sludin.j . — , 20 .
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15. §.
Malkas grāmata katrā atsevišķa kara-

spēka vienībā vai iestādē noslēdzama un
pārbaudāma tāpat kā visas citas mate-
riālās grāmatas atsevišķās karaspēka
vienībās, saskaņā ar iekšējās saimnie-
cības noteikumiem.

16. §.
Kurināmie materiāli, kur i nav notecē-

jušā gadā izlietoti, jāieved grāmatā nā-
košā gada ieaākumos uz 15. aprili.

17. §.
Karaspēka daļām un iestādēm norēķi-

nus par saņemtiem kurināmiem materi-
āliem iesūtīt valsts kontrolei par katru
budžeta gadu, bet ne vēlāk kā vienu
mēnesi pēc viņa beigām t. i. ne velak
par 15. maiju.

18. §.
Visus karaspēka daļu, iestāžu un at-

sevišķu vienību noliktavās esošos kuri-
nāmo materiālu krājumus grāmatas pār-
vērst metriskos mēros un svaros, pie-
ņemot ka:

a) Garuma mēri:
1 ass līdzinās 2,13 metriem (m),
1 metrs « 0,468 asīm,
1 aršina , 0,71 metriem,
1 metrs « 1,4 aršinam,
1 pēda « 0,3 metriem,
1 metrs „ 3,28 pēdām,
1 veršoks „ 4,44 cm,
1 metrs „ 22,49 veršoku,
1 colla „ 2,54 cm,
1 metrs , 39;37 collām.

b) Tilpuma mēri:
1 kub. ass līdzinās 9,71 kub. m,
1 „ m « 0,103 kub. asīm,
1 . arš. , 0,36 kub. m,
1 „ m „ 2,78 arš
1 „ pēda „ 0,028 kub. m.
1 „ m » 35,31 kub. pedam.

c) Svari:
1 krievu puds līdzinās 16,38 kg_
1 kg = 1000 gr = 2,44 kr. marc.
1 krievu mārc. līdzinās-409,5 gr
1 m tonna = 1000 kg = 61,05 kr. pud.
1 krievu lote līdzinās 12,796 gr
1 angļu tonna = 1016,05kg =62,03kr.pud.
1 krievu zolotņ. līdzinās 4,265 gr

d) Šķidrumu mēri:
1 krievu spainis = 12,3 litriem
1 litrs līdzinās 0,81 stopa
1 krievu stops = 1,23 litriem

19. §.
Šo pavēli ievest dzīve no š. g. 15. de-

cembra.
20. fc.

Ar Šo noteikumu ievešanu atceltas
šādas kara ministra pavēles: 1921. g.
Ns 47 8. § un JNfs 55 8. §, 1922. g. Ns 66
13. §, Ns 67 19. § un JN& 2 14. § un
1923. g. Ns 45 12. §.

Kara ministra vietas izpildītājs
J.Arājs.

Obligatorisko skolu pārziņiem.
Sakopojot dažus iepriekšējos rīkojumus

un tos papildinot, skolu virsvalde izdod
sekošus noteikumus par skolas pārziņa
pienākumiem skolas vadībā.

1. Par svarīgākiem notiku-
miem skolas dzīvē (nelaimes gadījumi,
mācību pārtraukumi, saslimšanas gadījumi
un tamlīdzīgi) nekavējoties ziņot pamat-
skolu inspektoriem.

2. Sasaukt vecāku sapulces
likumā paredzētā laikā un kārtībā, un
gādāt par skolas padomju darbu
ievadīšanu.

3. Saņemt likumā paredzētā laikā sava
rajona gados esošo bērnu sarakstus
un konstatēt skolēnu ierašanos resp. ne-
ierašanos.

4. Ziņot pamatskolu inspektoriem par
skolas d a r b u sākšanos nedēļu pēc
darbu sākuma, uzrādot noteikti sākšanos
laiku un skolēnu skaitu un °'o no visiem,
kam obligatoriski skolā jāsanāk. Ja
skolas darbu sākums novēlojies, tad uz-
rādīt iemeslus. Darbus beidzot
— to pašu.

5. No skolēniem pieprasīt baku po-
tēšanas zīmes {No. A. 2726-1921.).

6. Sasaukt noteikumos paredzētā kārtā
pedagoģiskas padomes un
gādāt par vajadzīgo darbvedības grāmatu
iekārtošanu.

7. Par lipīgu slimību parādī-
šanos skolēnu starpā, tūliņ ziņot āritam
un skolu inspektoram. (Iekšlietu ministrijas
rīkojums 1920. g. Ne 27 aprili un skolu
departamenta Ns P. 730-1922. ).

8. Rūpēties par skolas sanitāro
uzraudzību; no lauku skolām ziņol

pec katras ārsta izmeklēšanas rezul'atus
pamatskolu inspektoram.

9. Skolotāju atvaļinājumiem iz-
prasīt attiecīgasat}aujas(NsP.732— 1922.g).

10. Paziņot pamatskolu inspektoriem
par visiem skolēnu izrīkojumiem
un skolēnu darbu izstādēm — ne-
dēļas laikā

11. Noteiktos laikos iesniegt pār-
skatus un sniegt nekavējoties ziņas uz
skolu pārvaldes orgānu pieprasījumiem.

12. Iesniegt ziņojumu pamatskolu
inspektoriem par skolotājiem, kam
izdota apliecība uz vienu mā-
cības gadu un priekšlikumus par
pārcenzēšanu līdz 15. maijam, pieliekot
ieinteresēto personu lūgumrakstus.

13. Noteiktos laikos iesniegt skolu
valdēm virsstundu aprēķinus ar
attiecīgiem pierādījumiem un motivē-
jumiem.

14. Par jaunu skolu iekārtošanu, skolā
noturētām svinībām u. t. t sastādīt
aktus un aprakstus un ievietot
skolas kronikas grāmatā.

15. Skolēnu žurnālu izdošanai,
ja tos iespiež grafiska" iestāde uu tie
domāti izplatīšanai ārpus skolas, izprasīt
iekšlietu ministrijas preses nodaļas atļauju.
(Ns A. 812—1922. g. ).

1924. g. 11. decembrī. Nš P. 5784. .
Skolu virsvaldes direktors

Reinis Liepiņš.
Tautskolu direktors K. Melnalksnis.

Rīkojums.
Pilsētu prefektiem, apriņķu
priekšniekiem un dzelzsceļu

policijas priekšniekam.
* Uz ministra kunga rīkojuma pamata,

administratīvais departaments uzdod pār-
traukt līdz turpmākam rīkojumam jaunu
ieroču atļauju izsniegšanu. Līdz šim
iesniegtie un vēl neizšķirtie lūgumi dēļ
ieroču atļaujām noraidāmi.

Rīgā, 1924. g. 10. decembri. Ns 2141.
Administratīvā departamenta

direktors Šlosbergs.
Iekšējais apsardzības pārvaldes

priekšnieks J. G.aroziņš.

Ar ministru kabineta
piekrišanu apstiprinu.
1924. g. 8 decembū.

Satiksmes ministrs
J.Pauluks.

Rīkojums Nr. 381
p ar p ā rg rozībā m noteikumos

No. 52.
Nosaku, ka no L platuma ceļiem uz

N un K platuma ceļiem un otrādi var
pieņemt nosūtīt ar vienu preču zīmi tādu
preču vairumu, kas nepārsniedz viena
platsliežu vagona tilpumu un 15 tonnas
svarā, pie kam veduma maksa par
precēm, kurām uz krievu un normal-
sliežu platuma ceļiem noteikta vagona
kravas svara norma 17 tonnas, šinī sa-
tiksmē aprēķināma par patieso svaru, bet
ne mazāk kā par 15 tonnām.

Sakarā ar sacīto, uzdodu noteikumu
No. 52 (iespiestu 1920. ' g. « Valdības
Vēstneša* NsNs 40. un 41. un «Satiksmes
un darba ministrijas vēstneša" Ns 9.)
10., 11. un 14. paragrāfu ievietot sekošā
jaunā redakcijā:

10. §. „Šaur liežu linijas izsūtāmā
stacija var pieņemt pārvadāšanai tiešā
satiksmē ar vienu preču zīmi tikai tādu
vairumu preču, kuru apmēri nepārsniedz
platsliežu linijas viena vagona tilpumu
un svars nav lielāks par 15 tonnām."

11. §. «Platsliežu linijas izsūtāmā
stacija var pieņemt pārvadāšanai ar
vienu preču zīmi tiešā satiksmē uz šaur-
sliežu linijas staciju ari tikai tādu preču
vairumu, kurš nepārsniedz viena plat-
sliežu linijas vagona ietilpumu un nav
smagāks par 15 tonnām, ievērojot pie
tam vēl 8. § aisrādītos aprobežojumus."

14. §
^

«Veduma maksa par tiešā
satiksme pārvadājamiem preču sūtī-
jumiem aprēķināma par tiešo at-
tālumu no izsūtāmās stacijas līdz gala
stacijai pēc pastāvošiem preču pārvadā-
šanas vispārējo tarifu nosacījumiem, pie-
lietojot tos vispārējos tarifos uzstādītām
svara un vagona kravas normām, un

, tāpat ari citiem noteikumiem, ievērojot
pie tam šo noteikumu 10. un 11. §§
aprobežojumus."

Šis rīkojums spēkā ar 1924 gada
16. decembri.

i Dzelzsceļu galvenais direktors A. R o d e.
Finansu direktors Mazkalniņš.

Ar ministru kabineta
piekrišanu

apstiprinu.
1924. g. 9 decembrī.

Satiksmes ministrs
J.Pau i u k s

Rīkojums Nr. 382
par vācu parauga muitas preču

pieteikumiem un to maksu.
Vācijas valsts dzelzsceļu sabiedrības

Karalauču direkcija, atsaucoties uz Bernes
konvencijas .10. pantu, kurš spēkā ari
Vācijas — Lietavas — Latvijas —Igaunijas!
tiešā satiksmē, aizrāda, ka visām preču
zīmēm par sūtījumiem uz Vāciju pievie-
nojami sevišķa parauga muitas preču
pieteikumi muitas formalitatu nokārto-
šanas vajadzībām.

Pieteikumos paredzētās ziņas ierakstā-
mas preču sūtītājiem. Pieteikumi sastā-
dami divos eksemplāros vācu vai franču
va'odās un preču sūtītājiem tie jāiesniedz
stacijai reizē ar preču zīmi.

Ievērojot šo aizrādījumu, ievedu stacijās
pa*došanai preču sūtītājiem šādus vācu
parauga muitas preču pieteikumus un no-
saku tiem maksu 10 santīmus eksemplārā.

Sakarā ar sacīto uzdodu papildināt
«Pag. noteikumu un tarifa preču pārva-
dāšanai" 79. §, ierakstot pēc 1. punkta
sekošu jaunu punktu:

,1-a. Par vācu parauga muitas preču
pieteikuma blanķetes eksemplāru —
10 santīmus".

Šis rīkojums spēkā ar 1924. g. 16. de-
cembri.

Dzelzsceļu galvenais direktors
A.Rode.

Finansu direktors Mazkalniņš.

Ar ministru kabineta
piekrišanu apstiprinu

1924. g. 8 decembrī.
Satiksmes ministrs

J. Paulu ks.

Rīkojums Nr. 385
par pārgrozībām «Pagaidu
noteikumos un tarifā preču

pārvadāšanai".
Lieku priekšā maksu par sabērtā veidā

pārvadājamo preču svēršanu, neskatoties
uz vagonu celtspēju, aprēķināt Ls 1,20
apmērā par katru vagonu.

Sakarā ar to, uzdodu .Pagaidu notei-
kumu un tarifa preču pārvadāšanai"
79. § 3. punktu izteikt sekošā jaunā
redakcijā: „3) «Par sabērtā vai sagztā
veidā pārvadājamo preču smagu un garu
priekšmetu svēršanu par katru vagonu,
neskatoties uz celtspēju Ls 1,20".

Šis.rīkojums spēkā ar 1924. g. 16 de-
cembri.

Dzelzsceļu galvenais direktors
A.Rode.

Finansu direktors Mazkalniņš.

Valdības iestāžu paziņojumi.
Paziņojums.

Latvijas iekšējā 1920. g. 4° o aizņē-
muma prēmiju izloze ua biļešu tirāža
notiks 1925. gada 2. janvāri pulksten
11 dienā nacionālā teātra telpās, Rīgā,
Valdemāra ielā. Izloze publiska.

Rīgā, 1924. g. 8. decembri. Ns 10682/k.
Finansu ministra biedrs

J. Blumbergs.
Kredīta departamenta vicedirektors

Rob. Baltgailis.

Paziņojums
valsts ierēdņu pārbaudījumu lietā.

Skolu virsvalde paziņo, ka 1925. g.
2. janvāri Daugavpilī, 3. janvārī Rēzeknē
un 5 janvārī Jelgavā pārbaudīs dzelzs-
ceļu virsvaldes ierēdņus valsts valodas
prašanā, kādēļ sakirā ar šo skolu virs-
valde lūdz valsts iestādes, kurām vēl
būtu minētās pilsētās pārbaudāmi ierēdņi
valsts valodas prašanā, sūtīt pēdējos uz
pārbaudījumiem, iepriekš par te paziņojot
virsvaldei līdz š. g. 31. decembrim. Par
pārbaudījumu vietu un stundu virsvalde
lūdz sazināties ar vietējo dzelzsceļa
iestādi. Skolu virsvaldi» .

Paziņojums.
Iekšlietu ministrijas preses un biedrību

nodaļa, pamatojoties uz biedrību, savie-
nību un politisko organizāciju likuma
26 pantu, paziņo, ka saskaņā ar iekš-
lietu minļstra š. g. 11. decembra lēmumu,
ir reģistrēti politiskās partijas «Krievu
darba savienība Latvijā" statūti un
programa.
Preses uu biedrību nodaļas vadītājs

K- V i 1 d e.
Darbvede A. L u k š e v i t c.

Latvijas konsulāta Vīnē
adrese:

Consulat de lettonie,
Wien 1, Kārtnerriag 3.

Valsts dezinfektoru kursi.
Par dezinfekcijas nozīmi lipī gu slimību

un sērgu apkarošanā tautā vēl pastāv
tumši jēdzieni. Tāpat ari vaUtī gandrīz
nemaz nav atrodami pienācī gi izglītoti
dezinfektori. Latvija, pateicoties savam
ģeogrāfiskam stāvoklim, ir dabīgais tran-
zitceļš no austrumiem un vakariem caur
Latviju plūst netikvien milzums preču
bet caur Latviju no pastāvīgi sērgām'
piemeklētās Krievijas plūst ari liels vai-
rums iebraucēju un caurbraucēju , kuri

"
kā piedzīvojumi rādījuši, atved sev līdz"
lipīgas slimības un pastāvīgi rada mūsu
zemē lielākus, vai mazākus sērgu pe-
rēkļus. Izskaust šos perēkļus un padarīt
Latviju par drošu aizsargu valni lipīgām
sērgām pret Vakareiropu ir mūsu, kā
tranzitzēmes, valstisks pienākums.

To ievērojot veselības departaments ir
vienmēr nomodā pret sērgu ievazāšanu
mūsu robežās un aizvien meklē līdzek-
ļus, kā sekmīgāki veikt šo uzdevumu.
Kā ļoti svarīgs līdzeklis sērgu apkaro-
šanā un visu slimību dīgļu iznīcināšanā
ir uzskatama pastāvīga un neatlaidīga
dezinfekcija.

Lai uztica si
kagaiavoiu mus darba da-

rītājus, veselības departaments, sākot ar
nākamā gada februāra mēnesi, sarīko
Rīgā bezmaksas dezinfektoru kursus, kā-
dēļ tas griežas pirmkārt pie viiām paš-
valdībām ar lūgumu sū īt uz šiem kur-
siem inteliģentas personas, ar kaut cik
pietiekošu pamatizglītību. Kursus no-
turēs grupās, visaugstākais ar 20 dalīb-
niekiem katrā grupā; katrs kurss ilgs
2 nedēļas. Kursu dalībniekus galvenā
kārtā apmācīs praktiskos dezinfekcijas
paņēmienos, tiklab dezinfekcijas iestādē
un pie aparātiem,- kā ari slimnieku dzī-
vokļos vai citās dezinfecējamās vietās,
piegriežot vērību ari teorētiskām pamā-
cībām. Pēc attiecīga pārbaudīiuma, kursu
dalībnieki saņems no veselības departa-
menta apliecību par mācīta deziniektora
grāda piešķiršanu un tikai tādi nāka-
mībā varēs reflektēt uz attiecīgu algota
deziniektora amatu. Kursu dalībniekiem
pašiem jāgādā par pārtiku un dzīvokli.
Varbūt, ka veselības departamentam iz-
dosies atrast priekš viņiem kādu kop-
dzivokli.

Drīzumā iznāks drukā veselības depar-
tamenta izdotais «Vadonsdezinfektoriem",
kurā interesenti jau iepriekš varēs*epa-
zīties ar saviem uzdevumiem.

Pirmais kurss sāksies 1925. g. 2. fe-
bruārī, pulksten 10 no rīta, Rīgas pilsētas
dezinfekcijas iestādē — Bārzddziņa ielā
Ns 2. Nākošie 2 kursi sekos ik pa
2 nedēļām.

Veselības departaments lūdz visas paš-
valdības, kuras nodomājušas sūtīt ap-
mācamos, kā ari privātpersonas, kuras
vēlas kursus apmeklēt, pieteikties mutiski,
vai rakstiski — Rīgā, iekšlietu ministrijas
veselības departamentā, uzrādot apliecības
par pamatizglītību un norādot, kādu kursu
vēlas apmeklēt.

Veselības depaitaments.

Nosacīti notiesātosaraksta Nr.47,
kas ievietots š. g. 1. decembra «Vaid.

Vēstn." 273. numura pielikumā,
zem Ns 5474, „30 g." vietā lasāms:
«34 g."

Rīgā, 1924. g. 10. decembri.
Tieslietu ministrijas departamenta

direktors Brikovskis,
Nodaļas vadītājs J. Saulīfs.

10. Ateputes kājnieku pulka
komandiers meklē

bijušo kareivi Zigfridu Jāņa d. Bēr-
ziņu, dzim. 1901. g. 19. maijā, piederīgs
pie Ezeres pagasta, Kuldīgas apriņķa,
kurš tiek apvainots uz k. sod. lik. 2J»-
panta. Atrašanas gadījuma ņemt zem
policijas uzraudzības un paziņot meklē-

tājam.
Pulkvedis-leitnants Kalni ņ s-

Adjutanta v. i. virsleitnants B er z i ns.

Meklējamo personu saraksts
Nr. 189.

(1. turpinājums.)

11549. Platbārzd, Karline Jāzepa ru,

dzim. 1895. g., agrāk dzīv. Rjgā, ņ*9*
ielā No. 57, dz. 18, bet pēdēja laikā J™

joros, prostituēta. — Rīgas JurraalfXa
licijas priekšnieka 1924. g. 28. oktobfj
raksts Ns 12232 (367-24-XI), izvairaLārsta kontroles. — Paziņot dzīves vi



11550. Priedīts, Alfrēds Annas d.,
dzim. 1882 g. 10._ augustā, piederīgs pie

Dzelzavas pag., Cēsu apr., strādnieks. —
Rigas apriņķa priekšnieka palīga 1. iec.
1924. g. 8. novembra raksts Ns 4774
(368-24-XI), patvarīgi atstājis savu dzīves
vietu, kā sastāvošs zem policijas uzrau-
dzības uz sodu lik. 35. p. — Paziņot
dzīves vietu.

11551. Paulovičs, Jānis Jāzepa d.,
19 g. v, Latvijas pavalstnieks. — Rīgas
prefektūras 3. nodaļas 1924 g. 12. uo-
vemDra raksts Ns 9794 (363 24-XI) , »o-
dits no Rīgas prefekta ar Ls 20 vai

4 dien. aresta. — Paziņot preiekturas
3 nodaļai.

11552. Plavarajs, Krists Andreja d.,
23 g. vecs, pied pie Ventspils apriņķa,
Sarkanmuižas pagasta. — Rīgas prefek-
tūras 3. nod. 1924. g. 12. nov raksts
M6482 (364-24-Xl), saskaņā ar sod. lik.
35. p. aizliegts uzturēties Rīgā un Lie-
pājā. — Paziņot pref. 3. nodaļai.

11553. Priferts, Andrejs Jāņa d.,
56 g. vecs, pied. pie Daugavpils apr.,
Kruspils pilsētas. — Rīgas apr. 3. iec.
miertiesneša 1924. g. 23. okt. raksts
to 289 (352-24-XI), apv. uz sod. lik.
238. p. 1. pkt. — Paziņot dzīves vietu.

11554. Pastors, Simans Jāņa d.,
dzim. 1871. g. 18. okt., piederīgs un
dzīvojis Daugavpils aoriņķa, Varkovas
pagasta, Zamosje sādžā. — Daugavpils
apriņķa priekšnieka 1924. g. raksts
M 1539 III (168-24-X), tiek meklēts kā
sūdzības lietu ierosinātājs, dēļ lietas
gaitas paziņošanas saskaņā ar iekšlietu
ministrijas administr. departam. rakstu
no 1924. g. 26. jun. JVs 11839. — Pa-
ziņot dzīves vietu.

11555. Purkallts, Jānis Pētera dēls,
dzim. 1868. g, pied. pie Valmieras apr.,
Smiltenes pag. — Rīgas apr. 2. iec. iz-
meklēšanas tiesneša 1924. g. 5. novembra
raksts Ns 1686 (243-23-VIII), apv. sod.
Rfc 585. p. 1. d. — Apcietināt, ieskaitīt
meklētāja rīcībā, par ko paziņot
meklētājam.

11556. Pertnik-Gromovs, Savelijs Je-
k'ma d., dzim. 1906. g. pied. pie Ma-
nāmi pag., Rēzeknes apr., krievs, vec-
ticībnieks. — Latgales apgabaltiesas
2- ktim inalnodaļas 1924. g. 25. oktobra
raksts Ns 22391 (365-24-XI), apv. sod.
llk > 624. un 627. p.p. — Paziņot dzīves
vietu.

11557. Rozenbilds, Mārtiņš Erasta d.,

f g- v., Latvijas pavalstnieks, agrāk
dzīvojis Rīgā, Marijas ielā Ns 83/85,
dziv. 7. — Rīgas prefektūras 3. nodaļas

ļ924. g 7. novembra raksts Ns 11105
198-24-X), sod no Rīgas prefekta ar

Ls 10 vai 2 dienām aresta. — Paziņot
Pfei. 3. nodaļai.

11558. Renge, Julij; Jāņa d., dzim.
ļ- g., Latvijas pavalstnieks, agrāk
JRīgā, Blaumaņa ielā Ns 12, dz. 3. -

^'gas prefektūras 3. nodaļas 1924. g.
J0- oktobra raksts Ns 10089 (203-24-X),
s0.- ar prefekta lēmumu 4322 1924. g.
f- sept. ar 70 latiem vai 14 dienām
a ēsta. ~ Paziņot pref. 3. nodaļai.

1R 1155Rumbin, Anna Vikectija m.,
'. g- veca, Krievijas pavalstniece, agrāk
S' Rīgā. Baznīcas ielā Ns 5, dz. 8. —
«Jgas prefektūras 3. nodaļas (1924. g.

Inovembra raksts Ne 4568 (202-24-K),
pas Latvijā bez attiecīgas atļaujas. —
aziI Jot pref. 3 nodaļai.
Vp60. Rubens, Erasts, apm. 20 g-
J* > pied. pie Stāmerienes pag., Valkas
aprn?ķa , agrāk dzīv. turpat Kauguru

mājās. — Valkas apriņķa 4. iec. mier-
tiesneša 1924. g. 10. novembra raksts
Ns 2022 (147-24 IX), apv. " uz sod. lik.
574. p. 1. d. ^- Pieprasīt 300 latus dro-
šības nauda* , līdz iemaksai apcietināt un
ziņot meklētājam.

11561. Rotgalv, Jānis Jāņa d., 48 g.
vecs, agrāk dzīv. Rīgā, Parka ielā Ns la,
dz. 3. — Rīgas prefektūras 3. nodaļas
1924. g. 10. novembra raksts Ns 7803
(67-24-VIII), sod. ar Ls. 30 vai 10 d.
aresta. — Paziņot pref. 3. nodaļai.

11562. Strocki, Oskars- Jūlija dēls,
23 g. v., bij. Krievijas pavalstnieks,
agrāk dzīvojis Rīgā, Ģertrūdes ielā Ns 135,
dz 22. — Rīgas prefektūras 3. nodaļas
1924. g. 15. novembra raksts Ms 4513
(497-24-XI), sod. ar prefekta lēmumu ar
Ls 100 vai 1 dienu aresta. — Paziņot
pref. 3. nodaļai.

11563. Zommers, Jānis Jura d., 45 g.
vecs, pied. pie Valmie as apr., Ainažu
pagasta. — Rīgas prefektūras 3. nodaļas
1924. g. 14. novembra raksts Ns 12302
(498-24-XI), pieprasīt Ls 630 drošības
naudas. — Paziņot pref. 3. nodaļai.

11564. Svikli?, Mārtiņš Alberts Jēkaba

d, 49 gadus vecs, piederīgs pie Bauskas
apr., Vecsaules pagasta. — Jelgavas ap-
gabaltiesas prokurora 1924. g. 11. no-
vembra raksts Ns 8839 (462-24-XI), ar
apgabaltiesas 1924 g. 12 aUgusta sprie-
dumu uz sed. lik. 51. p„ 616. p. 1. d.
2. pkt. un 20. p pamata sodīts ar 2 mēn.
cietuma sodu. — Apcietināt, ievietot
cietumā, ieskaitot meklētāja rīcībā.

11565. Steģ.s, Jānis Jēkaba d. (tu-
vāku ziņu nav). — Rīgas prefektūras
3. nodaļas 1924 g. 12. novembra raksts
Ns 11800/23 (495-24-XI), saskaņā arsod.
lik. 35. p. aizliegts uzturēties Rīga un
Liepājā. — Paziņot prefektūras 3. nodaļai.

11566. Semjonovs, Michails Paula d.,
28 g. v., krievs, pareizticīgs, pied. pie
Ludzas apriņķa, Višgorodas pagasta,
Puninas ciema, agrāk dzīv. Viļakas pag.,
Veco-Vecumu fermā. — Latgales apgabala
tiesas 1. kriminalnodaļas 1924. g. 6. no-
vembra raksts Ns 23412 (36-22-V), apv.
sod. lik. 581. p. pamata. — Paziņot
dzīves vietu.ļ

11567. Zvirba-Klaustiņ, Arnolds Friča
d.. 31 g. v., pied. pie Lielezeres pag.,
latvietis, luterticīgs, 1924. g. septembra
mēn. dzīvoja Jelgavas apriņķī, Kalna-
muižas pag « Jukšu" mājās. — Dobeles
iec. miertiesneša 1924. g. 7. novembra
raksts Ns 3256 (490-24-XI), apv. uz sod.
lik. 262. p. p. — Paziņot dzīves vietu.

11568. Zandersons, Kārlis Kārļa d.,

dzim 1901 g. 24. novembrī, pied. pie
Valmieras apr., Vecmuižas pagasta (bij.
Sussikas) — Rīgas apriņķa 2. iecirkņa
izmeklēšanas tiesneša 1924. g. 6. nov.

rsksts Ns 1705 (492-24-Xl), apv. uz sod.
lik. 262. p. 1. p. 1.. d un 2. d. — Pa-
z; not dzīves vietu.

(Turpmāk vēl.)

Kriminālās pārvaldes priekšnieks
G.Tifentāls

Darbvedis A. Zaķis

Iecelšanas.
Rezolūcija

1924. g. 8. decembrī.

Atsvabinu Rīgas tiesas un policijas ārstu Dr

Hermani B 1 ū m e n u no Rīgas apriņķa «r.ta pa

gaidu vietas izpild šana«, skaitot no s. g

1C. decembra _ .
Iekšlietu ministrs P. Juraševsks

Veselības departamenta direktors
j.Kivickis.

Rezolūcija

1924. g 8 decembri.
Iereļu sasksņā arjikuma par civildienesta 4. pantu

par Rīgas apriņķa ārsti vietas izpildītāju Latvijas
universitātes tieslietu medicīnas institūta asistentu
Dr Miķeli Veidemani ar algu pēc VH. amatu
katego ijas, skaitot no š. g. 10. decembra.

IekSlietu ministrs P. Juiaševskis.
Veselības depanamenta direktors

J.Kivickis.

Valdības darbība

Ministru kabineta sēde
1924. g. 11. decembri.

1. Apspriež valsts 1925./1926. g.
ieņēmumu budžetu.

2. Saskaņā ar Saeimas lēmumu uzdod:
finansu ministrim:

1) izstrādāt likumprojektu par muitas
atcelšanu uz apfelsiniem,

2) sākot ar 1925./1926. budžeta gadu
degvīnu ražošanu iekšējam patēri-
ņam pakāpeniski sašaurināt, pār-
ņemot degvīna un spirta izdalīšanu
valsts rokās un izvedot caur neie
interesētiem ierēdņiem;

tieslietu ministrim:
izstrādāt likumprojektu par zvērināto
tiesām.

Māksla

Nacionālais teātra. Piektdien, 12. de-
cembrī, pulksten 8 vakarā, Rūdolfa Blau-
maņa iecienītā luga »Ugun ī". Atli-
kiims 4. pilsētas vidus skolai par labu.
Sestdien, 13. decembrī, Holberga jautrā
komēdija „Žūpu Bērtulis". Svēt-
dien, 14. decembri, pulksten 2 pēc pus-
dienas L. Lunca asprātīgā komēdija
«Ārpus likuma", kurā nāk pārstei-
gums uz pārsteigumu. Pulksten 7 va-
karā Jūlija Pētersona komēdija .Prāta
cilvēki". Pirmdien, 15. decembrī,
Beķer vidus skolai par labu somu rakst-
n eka A. Kivi komēdija «Kāzu brau-
ciens". — Sagatavošanā interesants
darbs — Dimā «Kameliju dāma"
(Margerita Gotjē) Fr. Rodes režijā.

Dailes teatrs. Šodien, 12. decembri,
pulksten V28 vakarā .Karalis". Sest-
dien, 13. decembri, pulksten 1/i8 vakarā
„Cezars un Kleopatra". Svēt-
dien, 14. decembri pulksten 2 dienā par
tautas izrādes cenām .Pļāpīgas
sievas" un pulksten xjiS vakarā
.Karalis". Otrdien, 16. decembrī,
pulksten 6 vakarā kareivju izrādē
.Cezars un Kleopatra".

Latviešu dramatiskie kursi sarīko
ziemas svētkos viesu izrādes: Pirmos
svētkos, £5. decembrī, Irlavā, Šniclera
drāmu .Rotaļa", otros svētkos, 26. de-
cembri, K r i e v c i e m ā (pie Aiviekstes),
Ed. Vulfa komēdijas .Pielūdzēji" un

.Atriebšanās" un Trikatē viesosies kursu
audzēkne E. Līcīte .Peldētāja Zuzanna"
Alises lomā.

Latviešu dramatiskie kursi sarīko
svētdien, 14. decembrī pulksten 7 vakarā
(Kalpaka bulvāra 8) trešā kursa audzēkņu
vakaru, izrādot Šniclera drāmu ,R o t aļ a".
Pie lugas iestudēšanas strādāts 3 mēneši
un te jaunie skatuves darbinieki varēs
parādīt savas spējas.

Tirdzniecība un rūpniecība.

Kursi.
Rīgat biržā, 1924. gada 12. decembri.

1 Amerikas dolārs S.17,5 — f 20
1 Anglijas mārciņa 24,31—24,43
10G Francijas franku ... 27 30 - 27,85
100 Beļģijas franku 25 20 25 70
100 Šveices franku 99,75 — 1(10,75
1O0 Itālijas liru 22 05 — 22 50
100 Zviedrijas kronu ... la8 85 — 140 25
100 Norvēģijas kronu .... 77,70 — 79,25
100 Dānijas kronu 90,50 — 92,35
100 Čechoslovaķijas kronu . 15,55 — 15,85
100 Holandes guldeņa . . . 208,10— 210,20
100 Vācijas marku 122, 125,—
100 Somijas marku ... 12,95 — 13,20
100 Igaunijas marku .... 1,32—1,4"
100 Polijas zlotu 9?, 11 2
100 Lietuvas litu 50,50 — 52
10 Krievijas zelta rubļu . 26,50 — -
Krievijas sudrabag* Mudg V$}!»» «* .
1 SSSR červoņecs . . . 26 43 26 85
5°/o neatkarības aizņēmums y8— 100,—
6% Zemes banku ķīlu zīmes 92,— 93.—
4°/u Valsts prēmija . . . 98, 100,—

Rīgas biržas kotacijas komisijas
priekisēdētājs A. Kacem,

Zvērināta biržas maklers M. O k m i a n »

Telegrarnas.
(Latvijas telegrāfa aģentūras ārzemju telegrarnas)

Berlinē, 11. decembrī Pēc kanc-
lera apspriedes ar valsts prezidentu
ministru kabinets šodien no-
lēma iesniegt demisijas rak-
stu nākošās nedēļas sākumā
— nenogaidot jaunā reichstaga . sanāk-
šanu. Pēc laikrakstu ziņām šo lēmumu
izsaukusi tautas partijas rezolūcija, .kurā
tā kategoriski noraida kopdarbību ar
sociāldemokrātiem un prasa nacionālu
pieaicināšanu valdībā.

Valstskanclers M a r k s s izteicies
.Hamburger Fremdenblatt" līdzstrādnie-
kam, ka personīgi nevarot uz-
ņemties atbildību par koalī-
cijas vienpusīgu paplaši-
nāšanu pa labi, bet līdz ar
to negribot radīt nekādus šķēršļus, ja
tāda valdība nodibinātos. Tādās pat
domās, kā liekas, ir centra vadošās ap-
rindas vispār. .Germania" raksta, ka
būšot dabīgi, ja .pilsoniskā bloka" val-
dības priekšgalā stāsies tautas partijas
vadonis Strezemans, — no centra
to nevarot prasīt.

Dažās aprindās par kandidātiem valsts-

kanclera amatam tomēr min ari citas
personas, — sevišķi centra deputātu
Gerenardu un bavariešu tautas par-
tijas vadoni grafu Lerchenfeldu.

Spriežot pēc Marksa izteicieniem, centrs
savu piedalīšanos koalīcijā ar nacionā-

l iem stāda atkarībā no tam, vai frakcijas
vienosies paturēt līdzšinējo vir-
zienuārējā politikā.

P a r i z ē, 11. decembrī. (Havass.)
Franču lidotājs Bonnē (Bonnet) uz-
stādījis jaunu ātruma pa-
saules rekor d u — 448,170 ki lo-

metrus stundā. Līdzšinējais —
429,025 km — piederēja amerikanietim
Viljarasam.

Pārlabojumi.
.Valdības Tekr)s, Zemes grā- KT . , _

Kad Vēstneša" ubjsr. matu Fe£ Nekustama īpašuma Agrākā īpašnieka
publicē'KsMš ™ jfejfc nosaukums uzvārds un vārds

,3. g. Publicēts.

23. V. 106> 259 - — Račevas folv. Valnis, Nikoia.
Jābūt

597. Rataniki, uročiče Vainis, NikoJaj Ar-
Piliskolna un kadija d.
Zapfanovka.

2923. g. Publicēts.

2&/V. 110- 319- — Orlovas muiža. Rozevskis, Alberts
Alberta d,

J a b u t.
363. Šķiļbanu _ muižas Razevskis, Alberts

daļa, (pec vietējā Alberta d.
nosaukuma) Or-
lovas muiža.

1924. g- Publicēts.
8./V. 229. 5069. 446. Bolvu (Bolovsk) Bij. Krievijas agrar-

Aleksandropoles banka.
muiža.

Jābūt.
466. Tas pats. Tas pats.

Lotuijos bankas nedēļas pārskats
uz 10. decembri 1924. g.

A l ' ' » «? Lati S. I P a s I v S. Uti S.
*S8e: Bankas naudas ames 27,300,000 -
s) bankas naudas zimes . . . 2,052,49") — Pamata kapitāls 10,259,656 97
b) valsts kases zīmes un metāla nauda 10,396,612 73 Rezerves kapitāls 961879 22
Zelts lējumos un monetaa . . . 23,608,965 57 Noguldījumi 4 803,932 30
Ārzemju valūta 46,256,703 30 Tekoši rēķini 43,lc5,HH 8«
īsa termiņa ve«se|i . ... 43,400,687 £3 Valsts rēķini 17,319,254 58
Aizdevumi pret nodrošinājumiem . 46,331,251 32 . depozīti 61,9 8,949 85
Citi aktivi ? 7,391,403 47 Citi pasivi 13,659,129 14

179,438,113 92 179,438,113 92

Piezīme: uz 10. decembri 1924. g. Latvijas bankas nandas zīmes izlaistas par . . La 27,300,000 —
kuras nodrošinātas

I) ar tīru zeltu 2200 klg tdivi tūkstoši divi simti kig. , kas pēc paritātes I klg. =
Ls 3444,444 nodrošina . . 7 577 777

2 « I 2.000.000, (divi miljoni dolāriem), kas pēc $ parita 'tes 1 $ =1.5046 er. tira zelta = Ls 5,18262, nodrošinf 10,365,240 —
3) ar £ 384.042,—/— i_trīs simti astoņdesmit \četri tūkstoši četrdesmit divām

angļu mārciņām), kas pēc £ kursa £ 1.— = $ 4,7012; $ \.~ = 1,5046
gr. tira zelta vai Ls 5,18262, kas nodrošina 9,356,983 —

Pēc 8. decembra 1924. g. Ņujorkas biržas kursiem. La 27,300,000 -

Ričā. 10. decembri 1924. g. Padomes priekšsēdētājs Ringolds Kalnings.
16975 Galvenais direktors S v e d e.

Redaktors: M. Arons.

Šim numuram 6 lappuses.



Rīgas apgabali. 3. civiln.,
uz civ. ties. lik. 201I.,_2014. un2019. p.p.
pamata paziņo, ka pec 1918. g. 15. dec.
Slokā miruSās Līzes Irbe, dzim.
Rezevski ir atklāts mantoums un
uzaicina, kam ir uz šo mantojumu, vai
sakarā ar to, tiesības kā mantiiekiem,
legatarijiem, fideikomisarijiem, kredito-
riem un t. t., pieteikt šis_ tiesības
minētai tiesai sešu mēnešu laika, skaitot
no šī sludinājuma iespiešanas dienas.

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

Rīgā, 10. decembrī 1924. g. L. Nš2565
Priekšsēd. v. A. V e i d n e r s.

16959 Sekretārs A. Kalve.

Daudzevas virsmežniecība
pfirdoi mutiskā Izsolē, "? *5WK4S.&&t& dienI

augošu mežu, sausus un vēja gāztus kokus
sekošās vienībās:

Pārdos Droš.nauda
^ c " w *
1 % a % Pēc Pēc J «Ļ «
™ £ g « plati- celmu g 5= g
-m Apgaita _ mbas skaita .5. a « c

i .| ii ha koku l|i |j
ž G skaits z i . :«;

Liel-Zalves V. iec. m-ba
Liel-Zalves novads

I. augošs mežs:
1 Lapinska Ns 34 69 1923. g. 1,07 — 54 3 3

II.augoši numurēti
koki pie skrajcirtes

2 Lapinska Nš 34 49 — — 75 17 1 1
3 . Ns34 54 -*: — 37 8 1 1
4 S0 — — 150 20 1 1
5 72 — — 116 42 3 3
6 Palēna Nš 31 31 — — 400 47 3 3

III. sausi un vēja
gāzti numur, koki:

7 Vladimiera Nš 30 . . . . 2 — — 424 184 10 10
8 . N° 30 4 — — 138 36 2 2
9 . Ns 30 9 — — 622 141 8 8

10 , Ns 30 23 — — ? 510 111 6 6
11 , Ns 30 24 — — 465 132 7 7
12 Palēna Ns 31 11 — — 147 28 2 2
13 , Ns 31 12 — — 354 50 3* 3
14 . N° 31 ...... 20 — — 266 53 3 3

Pie izsoles pielaidīs personas, kuras iemaksās izsoles komisijai 10°/n drošī-
bas naudas no nosolītās sumas.

Virsmežniecība patur sev tiesības noņemt no izsoles vienības pēc saviem
ieskatiem.

Tuvākas ziņas virsmežniecībā un pie V. iecirkņa mežziņa, Lie!-Zalves meža
muiža.

6. decembrī 1924. g. 16977 Daudzevas virsmežniecība.
fSBMHHMMBaOMBBnHaHMBBIMBHBHHm ^^BH^^M^HHHBHI

Rīgas apgabalt. 3. civiln.,
uz civ. ties. lik. 2011.. 2014. un 2019. p.p.
pamata paziņo, ka pēc 1-119. g. 18. maijā
Rigā mirušā Slokas namīpašnieka Jēkaba
Jāņa dēla Irbe ir atklāts mantojums un
uzaicina, kam ir uz šo mantojumu, vai
sakarā ar to, tiesības ka mantiniekiem,
legatariem, fideikomisariem, kreditoriem
un t. t., pieteikt šīs tiesības minētai
tiesai sešu mēnešu laikā, skaitot no šī
sludinājuma iespiešanas dienas.

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

Rīgā, 10. decembrī 1924. g. L.Nš2565
Priekšsēd. v. A Veidners.

16958 Sekretārs A. Kalve.

Rigas apgabaltiesas 3. clvllnod.
saskaņā ar civ. proc. likumu 1958. p.
ar šo paziņo, ka 7. janvārī 1925. g.
minētās nodaļas atklātā tiesas sēde no-
lasīs 1923. g. .24. novembri mirušā
Sarkan pagasta .Krieviņ - mājas īpaš-
nieka Jāņa Jāņa dēla Āboliņa
testamentu.

Rīgā, 10. decembri 1924. g. L.Ns4113
Priekšsēd. v. A. Veidners.

16961 Sekretārs A. Ķ a 1v e.

«x»gju apgabaltiesas 3. clvllnod.
saskaņā ar civilprocesa likumu 1958. p.,
ar šoj> aziņo, ka 7. janvārī 1924.g.,
minētas nodaļas atklātā tiesas_ sēde
nolasīs 1918. g. 3L augusta Rīga
rniruša Kārļa Viktora Tlugo Ābrama d.'
F e i t (Veit i) notarielo testamentu.

Rīgā, 10. decembri 1924. g. L.NŠ4114
Priekšsēd. v. A. Veidners.

'16962 Sekretārs A. Kalve.

Rigas a gabaitiesas o.civilnod.
saskaņā ar civ. proc. likumu 1958. p., ar
šo paziņo, ka 7. janvārī 1924. _g,
minētās nodaļas atklātātiesassēd.nolasīs 1924. g. 27. oktobri Rīgā
mirušā Augusta Ernesta dēla Frizena
(Friesen) notarielo testamentu.

Rigā, 10. decembri 1924. g. L. .Ns 4115
Priekšsēdētāja v. A. Veidners.

16963 Sekretārs A. Kalve.

Lindes pagasta tiesa,
Jaunjelgavas apriņķī, pamatojoties uz
pag. tiesu ust. II. daļas 276, un 277
pantiem izsludina, ka laulātie draugi
Mārtiņš Andreja d. Avekša un Anna
Jura m. A v e Ķ ša ir iesnieguši šai pa-
gasta tiesai lūgumu par Emilijas Kārļa
m Skosa pieņemšanu bērna vielā.

Visi, kam būtu kādi iebildumi par šo
adopciju tiek uzaicināti pieteikties ši;ī
pagasta tiesā sešu mēnešu laikā, skaitot
no šī sludinājuma iespiešanas dienas
trešo reizi .Valdības Vēstnesī".

Pēc ši termiņa notecēšanas, nekādas
ierunas neliks ievērotas un augstāk mi-
nētā adopcija tiks apstiprināta.

Lindē, 5. jūlijā 1924. g.
Priekšsēdētājs K. Dzilna.

1692t 3 Darbvedis i. P u r g a i I s.

lipt ipsiBainisas 3. ik. (itin izfiiuiiāj.
pariņo, ka 18. decembrī 1924. g., pulkst.
lO^/s rīta, Rigā, Kojusalas ielā Nš 4,
pārdos Arvīda Rozevska kustamo
mantu, sastāvošu no mēbelēm un ap-
ģērbā un novērtētu par Ls 1.20.

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

Rigā, 11. decembrī 1924. g.
16984 Tiesas izpild. J. Orinfelds.

Kigae apgabaltiesa» 3. iecirkņa
tiesas izpildītājs

paziņo, ka 19.decembrī 1924. g., tralkiten
11 rīta, Rīga, Lāčplēša iela Nš 75, dz. 3,
Latv. tirdzn. un rūpn. bankas un citu
kreditoru prasības lietās pados Jūlija
Brača &s tinu muitu, sastāvošu no
mēbelēm un novērtētu par Ls 470.

iiijnt sarakstu, novērtējumu, kā ti
Apskatīt pārdodamo mantu, varēs pār
došanas dienā uz vietas.

Rīgā, 11 decembri 1924. g.
16985 Tiesas izpild. J. O r i n I e 1d s.

tilti imaiinu» i ik. ita« īziiimt
paziņo, ka 19. decembrī! 924. g., pīkst.
10 rītā, Rīsjā, Šķūņu ielā Ns 3, veikalā,
pa i dus Dāvida Gliksmaņa kustamo
mantu, sastāvošu no grāmatām un
novērtētu par Ls 500.

Užināi sarakstu, novērtējumu, kā ari
apskatīt pārdodamo mar t r, varēs pār-
došanas dienā uz vietas.
16986 Tiesas izpild. V. P o ž a r i s k i s

Valmieras pag. valde izsludina par
nozudušu un tamdēļ nederigu Latvijas
pasi Nš 1940, izdotu no Rencēnu pag.
valdes 1920. g. 14. aprilī uz Karlines

Jāņa m. Balk verdu. 16227

Ārlietu ministrijas ārzemju pasu nod
hsludina par nederigu nozaudēto ārzem
pasi Nš 2873, izdotu 15. apr.lī 1924. g
Rīgā uz Marijas Grumšlis vardu. 17002

Vilces pag. va'de izsludina par nede-
rīgu, ka nozudušu Latvijas pa*i Nš248,
izdotu uo Naudītes pag. valdes 28. febr.
1920. g. uz Jāņa Lauvas vardu. :6232

Rī jaaapgt 5 iec. tiesa» izpildīt.
kura kancleja atrodas Rigā, Andreja
Pumpura ielā Nš 1, paziņo:

1) ka saskaņā ar Rigas apgabaltiesas
I. civilnodaļas lēmumu no 1. apriļa
1924. g. Nš 974, par piedzīšanu no V.
Sappala, E Birzniek un Sappal un
Eleonaras Sappal par labu Reinim Sestu-
ļam un citiem Ls 14190, 14. februārī
1925. g., pulkst. lOrītā, Rigas apgabal-
tiesas civilnodaļas sēžu zāle,

iz miklu loigii
pārdos V. Sappala, E. Birzniek un E.
Sappal nekustamu īpašumu, kura atrodas
Rigā, Dīķa ielā Ns 2 un 3, Rīgā, Her-
meliņu muižas obroka zemes gruntsga-
bala ar zemesgrāmatu reģistra Nš 608
un 321 un sastāv no gruntsgabala;

2) ka īpašumspriekš publiskiem torgiem
apvērtēti par Ls 11U0;

3) ka bez augšminētās prasības īpašums
apgrūtināts ar hipotēku par; diem par
- rbļ.;

4) ka personām, kuras veļas pie
torgiem dalību ņemt, jāiemaksā zslogs
10°(0 no novērtēšanas sumas un jāstāda

priekšā apliecība par to, ka no tieslietu
ministrijas puses nav šķēršļu minētām
personām iegūt nekustamo īpašumu; un

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

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

Visi raksti un dokumenti, attiecošies
uz pārdodamo īpašumu, ir ieskatāmi
Rīgas apgabaltiesas III. civilnodaļas
kancleja.

Rigā, 10. decembri 1924. g.
16987 Tiesas izpild. V. Šmeils.

Ūtrupe.
1924. g. 13 decembrī, pulkst. 12 dienā.pie Kusas pagasta nama , pārdos

publiskā vairāksolīšanā
Kusas pagasta, Jaunzemju māju pilsonimAndžam K a ķ ī ša m, aprakstītas sekošā*mantas: vienu 7 g. vecu zirgu no.
vērtētu par Ls 84, dēļ obligatorisko
sviesta nodevu piedzīšanas.

Mantas būs apskatāmas ūtrupes dienāuz vietas.
Madonā, 5. dec. 1924. g. Nš 4069/22

Madonas policijas iecirkņa
16y90 priekšnieks (paraksts!.

Ūtrupe.
1921.g. 13. decembrī, pīkst. 12 dienā,

pie Kusas pagasta nama , pārdos
publiskā vairāksolīšanā
Kusas pag., Jaunzemju māju pilsonim
Andžam Kaķīšam aprakstītas sekošās
mantas: vienu 1 g. vecu vērsi, novērtētu
par I s 24, dēļ obligatorisko nodevu
piedzīšanas.

Mantas būs apskatāmas ūtrupes dienā
uz vietas.

Madonā, 5. dec. 1924. g. Nš 6849/22
Madonas policijas iecirkņa

16992 priekšnieks (paraksts).

Tieša nodokļu «pitaeiia
dažādu maksājumu piedzinējs paziņo,
ka 17. decembrī 1924. g., pulksten
3 dienā, Rīga, Gogoja ielā Nš 4, dz. 5,

pflrdos valrsksoiilsna
Hilka H e r š i c a kustamo mantu, no-
vē tētu par Ls 214,52 un sastāvošu no
klavierēm un diivo ļa iekārta-.' , dēļ viņa
1923. g ienākuma nodokļa segšanas.

Rīgā, 10. decembrī 1924. g.
1 6993 Piedzinējs T r e i 1o n s.

OaifGDI Slāba saimniecibisdaļa.
Rīgā, Valdemāra ielā Ns 10/12, dz. 5,.
19. decembrī 1924. g., pulksten 11,

pionaitiolili
8 dažādu sistēmu nolietotas

MKstainmsšta
16378 Virsleitnants Ķ. Z i vērts. _

Otrupe.
1924. g. 13. decembrī, pīkst. 12 dienā,

pie Kusas pagasta nama pārdos

publiskā vairāksolīšanā
Kusas pagasta, Lieparu māju pilsonim
Jānim R i e m e r a m aprakstītas sekošās
mantas: apm. 15) pudu āboliņu, no-
vērtētu par Ls 90, dēļ obligatorisko
labības nodevu piedzīšanas. /

Mantas būs apskatāmas ūtrupes dienā
uz vietas.

Madonā, dec. 1924. g. Ns 4C69/22
Madonas policijas iecirkņa

16991 priekšnieks (paraksts) ^

Ūtrupe.
1924. g. 13. decembri, pīkst. 12 dienāpie Kusas pagasta nama, pārdos

publiskā vairāksolīšanā
Ku?as pag., Lieparu māju pilsonim
Jānim R i e m e r_a m aprakstītas sekošāsmantas: vienu cūku, novērtētu par Ls 60deļ obligatorisko nodevu i iedz šanas.

Mantas būs apskatāmas ūtr.pes dienāuz vietas.
Madonā, 5. dec. I9""4 g. Nš 6849/22

Mad0nas P°l ici ias iecirkņa
16993 priekšnieks ( .paraksts).

Otrreizējie galīgie torgi.
Ilūkstes apr. pašvaldība likvidācijai valie
savas telpas Grīva, š. g. 20. decembri,
pulksten 12 dienā, izdos

rakstiskā un mutiskā

mazāksolišanā
150.000 pirmās šķiras
Sarkano ķieģeļu piegā-

dāšanu Grīvā,
Kalkūnes pag. 6-kl. pamatskolas atjau-
nošanas darbu vajadzībām. Ķieģeļiem
jabut pienācīgi apdedzinātiem ' un pie-

mērotiem ārsienu būvei.
Rakstiski piedāvājumi slēgtās aploksnēs

ar uzrakstu: ,Uz ķieģeļu piegādāšanas
torgiem 20. decembrī 1924. g.un lū-
gumi deļ piedalīšanas mutiskos torgos,
nomaksāti ar attiecīgu zimogn dokli,
iesniedzami lidz torgu atklāšanai, Ilūkstes
apriņķa pašvaldības likvidācijas valdei,
vai torgu diena torgu komisijai.

Torgu dalībniekiem pirms torgu at-
klāšanas jāiemaksā apr. pašv. likvidac
valdes kasē Ls 1000 drošības naudas.

Ar torgu noteikumiem sīkāki vār iepa-
zīties apr. pašv. likv. valdes telpās
16998 2__ valde

Cēsu apr. priekšn. palīgs
II. iec.

dara zināmu, ka 21. decembrī 1974 g.,
pulksten 10 rītā, pie Ogres pagasta
nama noturēs

ūlrupif
kurā pārdos atklāta vairaksol šanā pret
tūlītēju samaksu Emīlijai Apsit ap-
rakstītas sekošās mantas: divas govis,
novērtētas par Ls 161, deļ 1923. g- .
ienākuma nodokļa piedzīšanas pēc tiešo
nod. departamenta raksta Nš 40275, no

b. oktobra š.g. _
Mantu apskatīšana ūtrupes diena uz

vietās
Neķenā, 6. decembrī 1P24. g. NŠ8912

I67e0 Priekšn. pal. (paraksts>__

Maksāt mmm tirina?, MMņ.ļ
rūpniecībai saoiedrlaas J ifiļa u Md"

zvērināts kurators paziņo, ka

pilna kreditoru sapulci
nolikta 22. decembrī 1924. g-, pulkstel1

6 vakarā, Rīgā, Kr. Barona ielā 7, dz.4-

Dienas kārtība:
1. Zvērināta kuratora p ārskats.

2. Konkursa valdes vēlēšanas.
3. Apreķinj sas adīšana.
4. Zvērināta kuratora atalgojums.
5. Dažādi jautājumi.

Zvērināts kurators

17001 zvērināt* advokāts: M- A_ņ t oj^

Nacionālais teatrs.
Piektdien, 12. decembrī , pulksten 4 P- V

kareivji izrāde
.£m»- .

Pulksten 8 vakara:
.Uģuni. blf _

Atlikums IV. pilsētas vidusskolai par

^Sestdien 13. decembri, pelks^^6ļļ7+
Zupu Bērtuli»

HnaBUKHH^HHHHnHUlH^raHHHBHB^^H^HHH

Dzelzsceļu virsvalde
iznomās uz laiku no I. janvāra 1925. g. līdz 31. decembrim 1925. g.

dzelzsceļu bufetes
sekošās stacijās : Meitenē, Pļaviņās. Stendē, Valmierā, Vecgulbenē platsl., Indrā,
Rītupē, Zemgalē, Rēzekne I iLs 3t0.—), Cēsis, Daugavpilī. Jaunlatgalē, Ķemeros,
Kārsavā, Krāslavā ligatē, Rūjienē, Slokā, Ropažos (Ls 200.—), Rēzeknē II, Grīvā,
Ope (Ls 100.—). Līdz tam laikam, kad stāsies spēkā Saeima pieņemtai likums
par žūpības apkarošanu, minētās bufetēs varēs tirgoties ar reibinošiem dzērieniem,
bet ar minētā likuma spēkā stāšanos reibinošu dzērienu pārdošana izbeidzama.

Reizē ar augšminētām iznomās uz 1925. g.
bufetes bez reibinošiem dzērieniem

Attaišienē, Bolvos, Līvbērzē, Rembatē, Viļānos Līvānos (Ls 10—),

pārtikas bodītes
Uriekstē un Dzērbenē (ls 100.—). Piesolījumi, nomaksāti ar zīmognodokli 80 s.
apmērā, iesniedzami finansu direkcijai (112. istabā» līdz 29. decembrim 1924. g,
pulksten 10 rītā, slēgtās aploksnēs ar uzraksta: ,Uz . stacijas bufetes
konkurenci 29 decembri š. g ". Piesolījumos jāuzrāda iesniedzēja vārds uzvārds,
tēva vārds un pilna adrese, piedāvājamā nomas nauda gadā un nomnieka dzīves
apraksts (uzradīt agrāko un tagadējo nodarbošanos\

Dzelzsceļu virsvalde ievēros vienīgi tos piesolījumus, p'e kuriem būs pie-
liktas kvitēs par drošības naudas iemaksu. Iekavās mrādito drošibas naudu at-
sevišķi par katru bufeti un bodīti var iemaksāt dzelzsc. galv. kasē, stac. kasē, Latvijas
banka un viņas nodaļas. Dzelzsceļu virsvalde patur sev liesīou neiznomāt bufetes
un bodītes personām, pret kurām viņai būtu kādi iebildumi. Meitenes bufetes
romniekiem jāuzceļ uz sava rēķina pagrabs un malas šķūnis, bet Zemgales
ekonomam — virtuve. Tuvākas ziņas finansj direkcijā, 114. istabā, lb983

Valsts zemju inspekcija Ludzā,
Kuļņevas ielā Nš 12, dara vispārībai zināmu, ka 12. janvārī 1925. g., pulksten
lu no rīta, iznomās vairāksolīšanā, sākot no 23. apriļa 1925. g. uz 1—6 gadiem,

sekošus ezerus:
1) ls alsnas plāt. apm. 53 ha -*? Eversmuižas pagastā, vairāksolīšana sāk-

sies no Ls 90.—
2) Kiižutu plāt. apm. 69 ha — Zvirgzdenes pagastā, vairāksolīšana sāksies

no Ls 90.—
3) Zvirgzdenes plāt. apm. 140 ha , Dunakļu plāt. apm. 33,90 ha — Zvirgz-

denes pagasta, vairāksolīšana sāksies no Ls 105.—
4) Gniļnas. plāt apm. 3 ha — Kāčanovas pagastā, vairāksolīšana sāksies

no Ls 20— -
5) 7. Ruskulovas: Svatovnes apm. 24 ha, Matrines apm. 12 ha — Balti-

novas pagasta, Numernes apm. 83 ha, Raicenes apm. 8 ha, Ivdrines apm 8 ha,
Tilzas apm. 24 ha, Gaigal apm. 3 ha — Kokoreas pagastā, vairāksolīšana sāksies
no Ls 318.—

fl) Ilzenes apm. 5 ha, Posines pagastā, Gordovo apm 50 ha, Zeilevas apm.
7 ha, Seski apm. 120 ha, Pinti apm. 160 ha — Landskoronas pagastā, vairāk-
solīšana sāksies no Ls 46.—

7) Lielais-Lužas-Zvirgzdenes un Eversmuižas pag., vairāksolīšana sāksies
no Ls 120—

8) Ploskenes (Purvas) apm. 75 ha — Balt novas pagasta, vai rāksolīšana
sāksies no Ls 40.—

9) Oboļevas apm. 20 ha — Baltinovas pag., vairāksolīšana sāksies no Ls 20.—
10) Svetini apm. 40 ha— Domopoles pagastā, vairāksolīšana sāksies no Ls20.—
Vairāksolīšana- notiks kā mutiski, tā ari ar slēgtiem pieprasījumiem. Pie-

prasījumi nomaksājami ar 80 sant. zimognodokli un slēgtās aploksnēs līdz
12. janvārim 1925. g. iesniedzami valsts zemju inspekcijā ar uzrakstu: .Uz tor-
giem 12. janvārī 1925. g.," ka ari uzrādot uz aploksnes uz kādiem ezeriem pie-
prasījums tiek iesniegts.

Zvejas nomas pieprasījumam pievienojumi attiecīgi pierādījumi par iespēju
nodrošināt pieprasīto ūdeņu kārtīgu izmantošanu, norādot pieprasījuma kādu gada
nomu pieprasītājs sola maksāt un uz cik gadiem vēlas nomāt.

Personām, kpras grib piedalīties vairāksolīšanā, jāiemak>a drošības nauda
50°/o no piedāvātās sumas, no kuras sāksies vairāksolīšana. Drošibas nauda pie
solīšanas attiecigi papildināmi līdz 50"/j no nosolītās sumas.

T-vākus paskaidrojumus var dabūt valsts zemju inspekcija katru dienu,
izņemot svētdienas un svētku dienas, no pulkst. 9 ritā lidz pulkst. 3 pec pusdienas.

Ludzas apr, valsts zemju inspektora v. i. (.paraksts)
16999 - Darbvedis Zvaigzne

Kursīšu virsmežniecība
pārdos atklāto vairāksolīšanā

15. janvārī 1925. g., pulksten 12 diena. Reņģu pagasta valdes telpāsaugošu mežu
no II. un III. iecirkņu mežniecību Kursišu, Bruziļu, Reņģu un Ezeres novadiem -
platības 142,08 numurētus kokus 2770 gabalus novērtētus kopzumā par Ls risi?
sadalītu 92 torgu vienības; 01842,

17. janvāri 1925. g., pulksten 12 dienā, Zvārdes pagasta valdes telnās
I. un IV. iecirkņu mežniecībām, Striķu, Zvardes un Kērkliņu novadiem aup - °
mežu pēc platības 106,74 ha, numurētus kokus 3176 gabalus un gatavu i?
220 ciešmetius novērtētus par Ls 30039, sadalītus 137 torgu vienībās u

Torgos jāiemaksā 10'/o drošības naudas.
Solīšana notiks tikai mutiski.
Virsmežniecība patur tiesības noņemt no torgiem izsludinātās pārdošana

vienības pēc saviem ieskatiem as
Tuvākas ziņas Kursišu virsmežniecība un attiecīgas iecirk ņu mežniecībās

16979 Kursišu virsmež .ieciba



Sairto!! nolēmumi
par tirgošanos uz tirgiem L ī -

v a n u miestā.
Pieņemti Līvānu miesta domes
sēdē un apstiprināti no Iekš-
lietu ministrijas pašvaldības de-
partamenta ar rakstu no 1924 g.

12. novembra Nr. 108586.
1. Līvānu miestā nedēļas tirgu no-

tur katru ceturtdienu. Ja tirgus dienas
iekrīt svinamās dienās, īad tirgu notur
dienu agrāk, vai vēlāk, saskaņā ar
miesta valdes iepriekš izziņotu lēmumu.

2. Tirgus notur uz pastāvoša tirgus
laukuma. Tirgošanās uz ceļiem, ielām,
sētās un iebraucamās vietās aizliegta.

3. Tirgos kārtī bu uztur no miesta
valdes pilnvarotas personas.

4. No tirdziniekiem ņem nodokli
miestam par labu pēc apstiprinātām
normām. Tirgus nodokli iekasē tirgus
uzraugs vai rentnieks pret sevišķi sim
nolūkam ierīkotām tirgus zīmēm.

5. Tirgošanās laiks nedēļas tirgos no
1. maija līdz 31. augustam no pulksten
6 rītā līdz pulksten 5 pēc pusdienas un
no l. septembra līdz 30. aprilim no
pulksten 7 rītā līdz pulksten 4 pēc pus-
dienas.

6. Tirgoties no tirgus būdām, galdi-
ņiem u. t. t. var vienīgi ar miesta
valdes iepriekšēju atļauju, samaksājot
miesta valdei tn-nesi uz priekšu no-
teikto tirgus nodokli. Tirgdšanās vietu
ierāda miesta valde.

7 Katram 6. panta minētam tirgo-
lājam jābūt izkārtnei ar viņa vārdu un
tirgus vietas numuru pēc miesta valdes
reģistrācijas. Savas tiesības atdot citai
personai bez miesta valdes atļaujas aiz-
liegts.

8. Uzpircējiem pirkt sviestu, labību,
miltus, miltu izstrādājumus, gaļu, gaļas
produktus, kartupeļus, piena produktus,
augļus, putnus un olas uz ielām, ce-
ļiem, sētās un iebraucamās vietās vis-
pārīgi tirgus dienā līdz pulksten 11
dienā aizliegts.

9. Uzraudzība par šo noteikumu ne-
izpildīšanu piekrīt miesta valdei un
vietējai policijai.

i0. Vainīgos par šo noteikumu ne-
izpildīšanu sauks pie atb ldības uz sodu
likuma pamata.

11. Šie noteikumi stājas spēkā pēc
14 dienām no viņu publicēšanas ,Val-
dibas Vēstnesī".

Līvānu miesta valdes
priekšsēdētājs P. Kaņep.

16828 Sekretārs V. Arkliņš.

oigas apgabaltiesas 3. civilnodaļa
, civ ties. lik. 2011.,2014. un 2019.p.p

IJamata paz'"- ka Pēe _ 1924. gada
b maijā Braslavas pagasta Bernhauzena
aiājās mir jaunsaimnieka Kārļa Indriķa
jēla Orasberga ir atklāts mantojums un
^aicina , kam ir uz šo mantojumu, vai
«akarā ar to, tesības ka mantiniekiem,
leeatarijiem , fideikomisarijiem, kredito-
riem un t. t., pieteikt šis tiesības minētai
tiesai sešu mēnešu laika, skaitot no
jī sludinājuma iespiešanas dienas.

ja minētas_ personas savas tiesības
augšā uzrādīta termiņā nepieteiks, tad
viņas atzīs ka šīs tiesības zaudējušas.

Rīgā, 29. novembrī 1924. g. L. NŠ3493.
Priekšsēdētāja v. A. Veidners.

16410 Sekretārs A. Kalve

R]g s «pg*balt. 4. civilnodaļa
„z lik. P«r latu. 77. p. pamata, dara
zināmu, ka tiesa 12. novembri 1924. g.,
Annas Jēkaba m. Treilon, dz. Brink,
alias Brinķis, prasības lieta pret Žano
Augustu Kristapa d. Treilon , par
jauljbas šķiršanu aizmuguriski nosprieda:
šķi t laulību, kas noslēgta 3. martā
IA2. gada Jelgavas pilsētas latviešu
draudzē starp prasītāju Annu Jēkaba m.
Treilon, dzim. Brink, aPas Brinķis, un
atbildētāju Žano Augustu Treilon; partu
nepilngadīgo dēlu Žmo Treilonu nodot
lidz viņa pilngadībai prantajas audzi-
nāšanā.

Ja atbildētājs clv. proc. lik. 72*., 731.
un 748 p. p paredzēta laikā _ neiesniegs
tiesai atsauksmi vai pārsūdzību, tad
spriedums stāsies likumīgā s ēkā.

Rigā, 26. nov. 1924. g. Nš436690/705
Priekšsēdētāja b. Eglīts.

16115 Sekretāra v. Stūre.

Jelgavas apgabaltiesa
«> dv. ties. kārt. 1967., 3011., 3014. ar*
3<179. p.p pamet» ««Irīna visa». kw
bās of 1890- g. 3. maija mirušā Jel-
gavss apriņķa, Gala muiž«s ,B udze-
Egfe* māju īpašnieka Jjņa Egle
m«tiio raar t samu kāda* tiesība!
kā mantiniekiem, legatariera, fideikprai
Mit«m, kreditoriem o. 1.1„ pieteikt sava»
tiesības lai tiesai sešu mēneša laiki
k*ifr>t nosladinijuroe iespiešanas diena*.

Termiņa nepieteiktas tiesības ieskaiti-
par «pika zaudējušam.

Jelgavā. 29. novembrī 1924. g.
L Nš 1384/1924. e-
Priekšsēdētāja v. V. Skudre.

16881 Sekretārs K Puasars.

Jelgavas apgabaltiesa
h dv proc. lik. 1967., 3011., 2014. ar
2079. ļ>. p. pamata «saietas: visas, Vm
N"'a ai 1922 g. 20. maijā mimKā
JehavRs fpnņķa, Liel Sesavas r-uižas
Krūmiņu māju īpešhieka Otto
Strauchmaņa atstāto manto-
jama kādas tiesības ka mantiniekiem
tegatariem fideikomisariem, kreditoriem
a. i. t., pieteikt sīvas tiesība» sfsl tlria
iešu mēneš* laiki, skaitot no s<a
CirJjjsna iespiešanas dienas.

Termiņā nepieteiktas tiesības ieak&tu
per spēka zaadējulā.s

Jelgavā. 29 novembrī 1924. %.
L. M 1654/1924. g

Priekšēdētāja v V. Skudre.
16682 Sekretārs Ķ. Pusgara.

Jelgavas apgabaltiesa
is dv. ties. kārt. 1967., 3011., 3014. ar
3079. p. p. pamata aiaidna visos
fr*T bāru it* '<W1 )?. 30 oktobri
Barovkas .Kuriliškās" mirtšā Kazi-
miia H r a p a n a autāku mi -
tojama kidas tiesība* kā mantinirk em
ltgatariem, fideitemttariem, kreditoriem
? t. I., pieteikt savas tiesības lai tiesa
sešu mēneJfa laiki, skaitot no sladf-
nāiums iespieianas dienas.

Termiņi nepietaiktaā tiesības ieskatu
par spēka saadējalam.

Jelgavā, 29. novembri 1934. ļ.
L. J*I6i9 1934. g.
Pitekfeēdetāja v V. Skudre.

1F6R3 Si>Vr«.t«n» K Pm*a rs.

Jelgavas apgabaltiesa,
pamatodamās uz savu š. g. 13. novembra
nolēmumu, dara vispārībai zināmu, ka
parāds pēc obligācijas par 3000 tbļ.,

' korob. 1920. g. 22. jūnija zem Ns 175,
nekustamo īpašumu Jelgava III iecirknī
zem zemes grām. Ns 86, atzīts par sa-
maksātu un lūdzējai Otilijai Petersen
dota tiesība prasīt ša parada dzēšanu
zemesgrāmatās.

Jelgavā 1924. g. 22. novembrī.
L. Ns 795/24. g.

Priekšsēdētāja v. Feldmans.
15886 Sekretārs K. Pussars.

J«s y« ambaiitsas i flislncija-. intfiii
pamatodamās uz civil ties. likuma 1460,l
Panta paziņo, ka minēta tiesa civilnoda-
ļas 24 novembrī 1924 gada atklāta
sēdē nolēma Vec-Auces uguns-
dzēsēju biedrību pārveidot _ par Vec-
Auces brīvprātīgo ugunsdzēsēju be-
diibu, ievedot viņu to biedrību reģi stra
pirmajā daļā, kuram nav peļņas iegūša-
nas mērķa

Biedrības valdes sēdekls atrodas
Vec-Aucē

Jelgavā, 28. novembrī 1924. g
Reģistrācijas nodaļa s pārzinis

16703 , - . J. Skudre.
Sekretāra pal.'D. Leši nsky.

JHiaiS 2pga....iHĪs ndlslranjas ooHaja.
Pamatodamās uz dvil ties.likuma 1460'Panta paziņo, ka minētā tiesa civilnoda-
ļas 27. novembrī 1924. g. aiklata sēde

SaHd7īh»t wklSU? Jelgavas Amatniekupalīdzības budnbu, ievedot viņu koope-
R^h^,"**Pamāja dlTā

Jelgavā
V $€dekliS atfodas

Jelgavā, 29 novembrī 1924. g.
iC™, Slstrac'Jas nodaļas pārzinis
1670* . , J. Skudre.

Sekretāra pal. D. Lešinskiys

Liepājas apgabaltiesa .
^u. novemon 1924. g. uz Depājas krāj-
kases lūgumu un civ. pr lik. 2087. unsek. p.p. pamata uzaicina visas personaskuru rokas atrodas sekošās obligācijas '

1) par 7000 rub., izdota uz Liepājaskrājkases vārdu 16.000 rub. pirmvērtības
lieluma, nostiprināta 14. jūnijā 1874" g

2) par 10000 rub., izdota uz Kāris!Lassmaņa vardu 37.000 rub. pirmvērtības
lielumā, 30. oktobrī 1879 g. nostiprinātauz Pāvilam Ivana d. Mamonovam pie-
derošo Liepājas nekustamo īpašumu krep.
Nš 789, k*da obligācija pārgājusi Liepājai
k'ājkases īpašumā;

3) par 4000 rub. 11. augustā 1*73. g.
nostiprināta 6000 rub. pirmvērtības lie-
luma, un

4) pair 5000 rub, izdotas uz Liepājas
krājkases vardu un 22. jūnijā 1876. g.
nostiprinātas uz Markusam - Movšam
Ābrama d. Cmnam piederošo Liepājas
nekustamu īpašumu krep. Nš 4;

5) par 13000 rub., izdota uz Liepājas
krājkases vārdu 18.000 rub. pirmvērtības
lielumā i un 26 novembrī 18/3. g. nosti-
prināta uz Liepājas latviešu biedrībai pie-
derošo Liepājas nekustamu īpašumu krep.
Nš 14;

6) par 2000 rub., izdota uz Andr%ja
Ducmsņa vārdu un nostiprināta ll.febr.
1878. g.,

7) par 5000 rub., izdota uz Liepājas
krājkases vardu un nostiprināta'3. janv.
1879. g„ un

8) par 401)0 rub., izdota uz tas pašas
krājkases vardu un 9. jūlijā 1901. g. no-
stiprināta uz Annai-Eleonorai Hermaņa
m. Ulich, dzim. Senberg, Dorotejai Šen-
berg, dzim. Vilhelmsen, Johanam-Eduar-
dam, Porotejai-Soiijai-Friderikai, Irmai-
Margaritai un Augustei-Marijai-Vilhelmi-
nci SanKarnipm nia^arnen f ianāi«f n..i Mvuuvigivm ļiiLuviu^iii |
..-, u ..yaua ne-

kustamu īpašumu krep. Ns 155;
9) par 4000 rub., 10. septembri 1877. g.

nostiprināta,
10) par 2000 rub., 20 februārī 1878. g.

nostiprināta,
11) par 1000 rub., 15. jūlijā 1880. g.

nostiprināta, un
12) par 1000 rub., izdota uz Liepājas

krājkases vārdu un 5. oktobrī 18bd. g.
nostiprināta uz Bertai Miķeļa m. _Apinei,
dzim. Jaunbrunei, piederošo Liepājas ne-
kustamu īpašumu krep. Ns 2244;

13) par 40U0 rub., izdota uz Terēzes
Tjupinas, dzim. Demrnes vārdu, nosti-
prināta 18 janvāri 1884. g., un

14) par 2J00 rub., izdotu uz Liepājas
krājkases vārdu un 19. jūlijā 189.. g.
žurn. Nš 738 nostiprināta uz Angelikai-
Elizai Viļā m. Rupeik, dzim. Kunstman,
Albertam-Heinrichāih.Luizei-Alisei-Erikai,
Agnesei-Margaretai-Helenei un Hertai
Krista bērniem Rupeikiem piederošo Lie-
pājas nekustamu īpašumu krep. Nš 1419;

i5) par 12.000rub, izdota uz Liepājas
krājkases vārdu un 9. oktobrī 19 0. g.
žurn. Ns 1121 nostiprināta uz Arnoldam
.Fridricha d. Kulenam (Coulin) piederošo
Liepājas nekustamu īpašumu krep. Nš551;

16) pat 8500 mb, izdota uz tas pašas
krājkases vārdu un 20. decembri 1^03 g.
žurn. Nš 1276 nostiprinātas uz Kārlim
Gotharda d. Krumbergam piederošo Lie-
pājas nekustamu īpašumu krep. Nš 727;

17) par 6000 rub., izdota uz Adelheidas
Puš, dzim. Pūce vārdu un 5. lebruan
1890. g. žurn. Ns 11 nostiprināta uz
Zuzannai-ldai Ferdinanda (Fridricha) m.
SaviCkai, dzim. Frei, Ellai-idai Aleksandra
m. Savickai un Marijai Aleksandra m.
Olšanskai, dzim. Savickai, piederošo Lie-
pājas nekustamu īpašumu krep. Ns 71u;

18) par 91)00 rub., izdota uz Liepāja»
krājkases vārdu un 11. augusta 18yy. g.
žurn. Nš 854 nostiprināta uz Annai Chri-
zostoma m. Janovski, dzim. Soiokai, pie-
derošo Liepājas nekustamu īpašumu krep.
Ns loOO; ituuia

y) par ojuu ruo-, u uum

Josela d. Švarsa vardu uu nos iprināta
16. augustā 1903. g. žurn. Ns 8/#. un

20) par 20.5 v0 ruo., izdota uz Niseia
Movša d Klačko vārdu un 6. novembri
1904. g. žurn. Nš 715 nostiprināta ne

laulātiem Fricim Zaņa-KrUtapa d. Cim-
mermanim un Augustei (Gustei) Jēkaba
m Cimmermanei, dzim. Mamis, ka ari
Luizei (Lizei) Kārļa m. Craumanei pie-
derošo i L epajas nekustamu īpašumu krep.
te 10J3; ? , ,. _.

21) par 5500 rub, izdota uz Liepājas
krājkases vārdu un 5. decembri lJUn. g.

žurn Ns 10/7 nostiprināta uz Liepājas
lopu aizsardzības biedrībai piederošo Lie-
pājas nekustamu īpašumu kiep. _Nš3o31,

22) par 4000 rub., izdota uz tās pašas
krājkases vārdu un 1. augustā 19j1. g.

žurn. Nš 971 nostiprināta uz Krišjānim
Krišjāņa d. Saulēm, viņš ari Slejnis,
Andr ejam Anša d. Apinim un Andiejam
Jāņa d. Šiliņam piederošo Liepājas ne-
kustamu īpašumu krep. Nš 833, un

2.) par ,3000 r b., izdota uz tas pašas

krājkasi s vārdu un 8. oktobrī 1911. g

žurn Ns 1249 nostiprināta uz Ferdinandam
Christoiora- Ludviga d. Btankenburgam
piedeiošo Liepājas nekustamu īpašumu

krep. Ns 1555; , _.
sešu mēnešu laikā no sludinājuma

iespiešanas dienas ierasties tiesā lidzņemot

minētas obligācijas; pie kam tiek aiz-

rādīts kā pēc minētā termiņa notecēša-

nas kā ari obligāciju turētāju neierašanas

gadījumā, minētās obligācijas, ka _no-

laudētas, atzis par iznici.iātām un lūdzējai,

Liepājas krājkasei, izsniegs minēto obli-
gāciju norakstus ar oriģināldokumentu
speķu un nozīmi.

Liepājā, 25.novembrī 1924.g. Nš923-1-24
Priekšsēd. b. V. B i e n e n š t a m s.

16140 Sekretārs A. Kasperovičs.

Liepājas apgabaltiesa,
20.novembrī 1924.g. uz Ābrama Svarsa
lūgumu un pamatojoties uz civ. pr. lik.
20^1. p. nolēma: uz Moz esam-Bunimam
Josela d. Chatcke'sonam (Hatgkelsonam)
piederošo Liepājas nekustamo īpašumu
kreposta Nš 1549, 1912. g. 4. aprīlī uz
uzrādītajā vārdu par 5000 rub. izdoto
norakstu no 1908. g. 23. decembrī žurn.
Nš 1160 uz Lejas Faiveļa m. Krav d,
dzim. Plotel vardu nostiprinātas obligā-
cijas kreposta akta 15.000 rub. lielumā,
kāds noraksts tagad skaitās 4500 mb.
atlikumā un ir pārgājis Micheļa Jankeļa
d. Kraveca _ īpašuma, kā nozaudētu, atzīt
par iznīcinātu, piešķirot lūdzējam, Ābra-
mam Švarsam, kura turēšanā minētās
obligācijas noraksts atrodas, t esību lūgt
zemesgrāmatu nodaļu viņa vietā jaunu
norakstu izdošanu ar nozaudētu doku-
mentu spēku un nozīmi.

Liepājā, 22. nov. 1924. g. Nš48-1 24
Priekšsēd. b. Bienenštams.

15870 Sekretārs A. K a s p e r o v i č s.

L tgales apgabaltiesas I civi -
nedaa

uz civ. proc. lik. 293., 295., 298., 301.,
309. un 311. p. p pamata, uz Gitelas
Abrama-Leiba m. Gincburg, dzim. Davi-
dova lūgumu, viņas prasības lietā pret
Smueli-Rachmieli-Simelt Jovna d. Ginc-
burgu par laulībās šķiršanu, uzaicina
pedejo, kura dzīves vieta prasītājai nav
zināma, ierasties tiesā četru mēnešu
1a i k a, no šī sludinājuma iespiešanas
dienas .Valdības Vēstnesī".

Pie lūguma pielikti laulības zīme, me-
triska liecība, raksti no lūguma un pie-
likumiem.

Ja atbildētājs noteiktā laikā neiera-
dīsies personīgi vai caur pilnvarnieku,
tiks nolikta, tiesas sēdē lieta klausīšanai
aizmuguriski.

Daugavpilī, 1924. g. 20. novembri.
C. L. Ns 1077p.

Priekšsēdētāja b. J. Krūmiņš.
15666 Sekretārs J. Kangurs.

Latgales apgabali | civilnodaļa
ar šo paziņo vispārībai, ka mirušā
1924. g. 21. janvārī Eižena (Jevgeņija)
Alberta Kārļa d J o z e s notarielais te-
staments, ar kuru testatora kustama un
nekustama manta novēlēta Frīdai Fri-
dricha m. Jozes, ar apgabaltiesas 1924 g.
26. septembra lēmumu apstiprināts un
izdots mantiniecei Frīdai Fridricha m
Jozes.

Daugavpilī, 1924. g. 23. novembrī. ?
L. Nš 1l_39a 24.

Priekšsēdētaja biedrs J. Krūmiņš.
15911 Sekretārs J. Kangurs

Latgales apgabalt. I civilnodaļa
ar šo paziņo vispārībai, ka mirušā
1923. g. i2. augustā Ludzas pilsētas
piederīgā Ābrama lciga d. Freidberga
privattestaments, ar kuru testatora ku-
stama un nekustama manta novēlēta
viņa sievai Taubei-Dveirai Neteļa m.,
dēliem: jjabšeļam, Eructiimam-Fišeļaiu,
Calelitn Abrām dējjem un meitām: Mir-
jamai un Esterei Ābrama meitām Freid-
bergiem, ar apgabaltiesas 1924. gada
27. jūnija lēmumu apstiprināts un izdots
mantiniekam Šabšeļam Adrama dēlam
Freidbergam.

Daugavpilī, 1924. g. 2L novembrī.
Lieta Ns 6.0a/l_924. g.

Priekšsēdētaja biedrs J. Krūmiņš.
15911 Sekretārs J. Kangurs.

Rīgas 6. iecirkņa miertiesnesis
uz Civ. proc. lik. 20 9., 2011., 20 2.
un 2014. p. p. pamata paziņo, ka pec
1924. g. 13. martā Riga tfflruša Zāla-
mana Kaganera ir atklāts
mantojums, un uzaicina visas pejsonas,
kam uz šo mantojumu vai sakara ar to
ir kādas tiesības ka mantiniekiem, lega-
tariem, lideikomisariem, kreditoriemu.t.t.,
pieteikt savas tiesības minētam mier-
tiesnesim sešu mēnešu laika skaitot
no šī sludinājuma iespiešanas dienas
.Valdības Vēstnesī".

Ja minētās personas savas tiesības
augšā uzrādītā termiņa nepieteiks, viņas

tiks. atzītas par šīs tiesības zaudējušam.
192i. g. 14. novembrī.

155,0 Miertiesneša v. i. A. Malkins.

Liepājas I iec. miertiesnesis,

uz sūdzētāju Nikolaja Malkina Marijas
Lēsnīek šķirtas Kursinski un Anša Pet-
revira lūgumu un saskaņa ar savu lē-
mumu no 1924. g. 25. novembra, uzai-

cina atbildētāju — Vasiliju Alberta d.
Radau, kurš tirgojas zem firmas Ra-
dau un Ko, četru mēnešu laika, skaitot
no sludinājuma iespiešanas dienās pa-
ziņot miertiesnesim savu dzīves vietu
Liepājas pilsētā, vai uzrādīt tur dzīvo-
jošu personu, kuru viņš pilnvaro saņemt
Viņam no tiesas piesūtītus papirus Ni-
kolaja Malkina, Manilas Lēsniek šķirtas
Kuršinski un Anša Petrevica prasības
lieta: atzīt ka viņu, Liepājas drukatavas
.Ļibavskij Vestņik" īpašnieku parāds
Vasiljjam Radau par no Radaua 1913. g.
jūnija nopirktām 2 burtliču mašinām
„Linotyp- deal" ar motoriem un piede-
rumiem 14961 rbļ. 20 kap. ir pilnīgi
dzēsts un uzlikts _ Redauam par pienā-
kumu izdot sūdzētājiem bez atlīdzības
augšminēta parada nodrošināšanai izdo-
tos 35 vekseļus, kopsumā par 9753 rbļ.
50 kap. Dzives vietas nepaziņošanas, vai
pilnvarnieku neierašanās gadījumā, pēc
augšminētā termiņa notecēšanas, visas
pavēstes un' citi papīri uz Radau vārda
šinī lietā tiks atstāti tiesas kancleja un
atbildētājs

^
nevarēs atrunāt es ar nezinā-

šanu paršiem papīriem un pavēstēm.
Liepāja, 25. novembri i924. g.
Nš 553. 15916

Miertiesnesis J. Ziemelis.

Ilgai piiia»llllKl||ainl!ilieiMil'.
saskaņā ar savu š. g. 13. novembra lē-
mumu un civ. proc. lik. 2 1., 2014.,

20K un 2 79. p. p„ paziņo. ka pec
1920. gada 21. janvārī Voroņeža miru-
šās Marijas-Adelteidas Jēkaba _m. Mar-
tinson, dz. Krūm-Krumiņ. ir atklājies man
tojums, un aicina visus, kam nz šo
mantojumu vai sakarā ar to ir kādas
tiesības, kā mantniekiem. kreditoriem,
leeetarijiem, fideikomisarijiem u. t. t
pieteikt šīs tiesības minētajam mierties-
nesim sešu mēnešu laika, skaitot no šā
sludinājuma iespiešanas dienas Valdības

Vēstnesī. _._. _
Ja minētās personas augstāk noradīta

laikā savas tiesības nepieteiks, viņas tiks
atzītas, kā šīs tiesības zaudējušas un

atteikušās no tām. „„,
Rīgā, 19. novembri 1924. g. Nš 2781

155,9 Miertiesnesis (parakts).

Valmieras apr. I iec. rme'tiesn.
uz civ. proc. tikuma 201 i., 2014. un
2079. pantu pamata paziņo, ka pēc
29. decembrī 1923. g. Rencēnu muižā
miruša Borisa Nikolaja d. Hartmaņā
27 g. veca, piederīga pie Rīgas pilsētas,
ir atklājies mantojums un uzaicina visus
kam ir ui šo mantojumu vai sakarā ar
to tiesības kā mantiniekiem, legatarijiem,
ftdeikomisarijiem, kreditoriem u. t. t.,
pieteikt savas tiesības miertiesnesim
sešu mēnešu laikā, skaitot no šī slu-
dinājuma iespiešanas dienas Valdības
Vēstnesi.

Termiņā nepieteiktās tiesības, tiks uz-
skatījās par spēku zaudējušām.

Valmierā, 19. novem rī 19.4. g.
Ms 361. 15517

Miertiesnesis (paraksts). >

Saldus iec. miertiesnesis,
pamatodamies uz saviem lēmumiem un
uz kr. _ pr. lik, 59un 846.-852."p./.p.
meklē sekošās personas:

1) Andreju Jāņa d. Gaubertu, apr.
67 g. v., piederīgu pie Tukumā pilsētas,
apv. uz sod*lik. 138. p., agrāk dzīvoja
Kandavā, Jelgavas ielā /* 4 (kr. akts
Ns 136)

2) Albertu Lavizes d. Zommeru-Kuili,
31 g. v., piederīgu pie Ezeres pag.,
Kuldīgas apr., apv. uz sod. lik. 262. p.
(kr. akts Nš 235).

3) Jāni Atta d. Džuku, 27 g. v., pie-
derīgu pie Kuldīgas pilsētas, apv. uz
sod. lik. 475. p. (kr. akts Nš 796)

4) Pēteri Fridricha d. Kleinu, apm.
43. g. v.,. piederības vieta nav zināma,
apv uz sod. lik. 138. p., Kleins _ agrāk
dzīvoja Asites pag., Kroņu būdā un
Emīlu Miķeļa d. Cīmu, apm. 35 g. v.,
piederīgu pie Tukuma, apv. uz sod. lik.
138. p., Cīms agrāk dzīvoja Tukumā,
Kalna ielā Ns 19 (kr. akts Ns 144).

5) Juri Ilzes d. Porgaili, 35 g.v., pie-
derīgu pie Skrundes pag., apv. uz sod.
lik 273. p. Porgailis agrāk dzīvoja
Skrundas pag., Zirņu muiža (kr. akts
Ns 5)

6) Arnoldu Friča d. Zvirbu-Klaustiņu,
32 g. v., pied. pie Ezeres pag., Kuldī-
gas apr., apv. uz sod. lik. 262. p. 1. d.
(krim. akts Ns 677*)

7) Ansonu Ievas d. Pūciņu, kura ve-
cums un piederības vieta nav zināmi,
Andreju Jāņa d. Gaubertu, kura vecums
un piederības vieta nav zināmi un Kri-
stapu Otto d. Huubertu-Gaubertu, kura
vecums un piederības vieta nav zināmi,
apv, uz sod. lik. 633. p. Pucens un
Gauberts agrāk dzīvoja Kandava, Jelga-
vas ielā Ns 4.

8) Antonu Jāņa d. Janauski, 28 g. v.,
Lietavas pilsoni, apv. uz sod. lik. 138. p.,
agrāk dzīvoja Reņģes miesta, Klaipu
mājās (kr. akts Nš 301).

y) Alberts Anlizes d. Zommeru-Kuili,
31. g. v., piederīgu pie Ezeres pag.,
Kuldīgas apr., apv. uz sod. lik. 184. p.
(kr. akts Ns 61e)

10) Jāni Atta d. Džuku, 25 g. v., pie-
derīgu pie Kuldigas pilsētas, apv. uz
sod. lik. 138. p. (kr. akts Ns 448).

Visas iestādes un personas, kuram
meklējamās personas vai viņām piede-
rošo mantu atrašanas vieta būtu zinā-
mas, tiek lūgtas par to paziņot mier-
tiesnesim Saldū, vai tuvākai policijas
iestādei.

Saldū, 15. novembrī 1924. g. Nš 682
15811 Miertiesnesis (paraksts).

Latgales apgabaltiesas, Ludzas
aprigķa 6. iec. miertiesnesis

saskaņā ar savu 1924. g. 26. augusta
lēmumu un pamatodamies uz Civ. proc.
lik. 1401. p. un Lik. krāj. X sej. 1. d.
1239. p. paziņo, kā pec 1923. g. 7. de-
cembrī miruša Aleksandra Viktora dēla
Vmblevska ir palicis nekustams manto-

jums, kufš atrodas Ludzas apriņķī, Bolvu
pagastā, Eglukalna (alias Perdinovas)
mājas un uzaicina visus, kam uz šo
mantojumu vai sakarā ar viņu būtu
kādas tiesības, kā mantiniekiem, pieteikt
tās minētam miertiesnesim viņa kamerā
Bolvu muišā sešu mēnešu laikā,
skaitot no ši sludinājuma iespiešanas
dienas .Valdības Vēstnesī".

Bolvos 1924. g. 22 novembri.
15920 Miertiesnesis P. Ronis.

Daugavp ls apr. 4. iec. miert.
saskaņā ar savu lēmumu no lv24. gada
].> oktobra un pamatodamies uz Civ
lik. 1401. p. un 1402. p. p. un Civ. lik
X sēj. 1. d 1239. p. ar šo uzaicina 1919. g.
1. novembrī mirušā pilsoņa Jēkaba Jura
(Jorģis)d. Drene-Kārklis mantiniekus pie-
teikt savas mantojuma tiesības uz man-
tojumu, kas palicis pēc minētā pilsoņa
nāves Jaunjelgavas apriņķī, Salas pag.

Mantojuma tiesibas japieteiepēc pie-
kritības sešu mēnešu laiki, skaitot
no šī sludinājuma iespiešanas dienas
.Valdības Vēstnesī".
15545 Miertiesnesis (paraksts).

Cēsu apr., I. iec.miertiesn.
uz civ. proc. lik. I46032. un 1460*. p.p.
pamata paziņo, ka 1924. g 2*. oktobri
Pē eris P tera d. Ķēze iemaksājis min.
miertiesneša depozitā 16 latu 60 sant.,
kuri pienākas no viņa, Ķēze , mirušās
Kristin s Pēte a m. Šrank, dzim. Ķēze
mantiniekiem vai ties bu ņēmējiem par
labu, ka mantojuma daļa pēc mirušā
Rāmuļu (bij. Kroņa Priekuļu) pagasta
Lejas Kēsu Nš 2a mājas īpašnieka Pētera
un Marijas Ķēze testamenta § 1 un 7,
un uzaicina minētos mir. Kristīnes Srank
mantiniekus ierasties pie miertiesneša un
saņemt iemaksāto naudu.

1924. g. 21. novembrī.
15670 Miertiesnesis J. Puchalskijs.

Latgales zemas grāmatu atjau-
nošanas komisija,

uz zemkopības ministrijas pieprasījumu
par zemes grāmatu reģistra ieraksta at-
jaunošanu uzBalbinovas muižu ar lol-
varkiem, apmēram 595 desetinas 740 kv.
asis platībā, atrodošos Daugavpils (senāk
Drisasj apriņķa Pridruiskas pagastā, kura
muiža ar folvarkiem pilnā sastāvā ieskā.-
tīta valsts zemes tondā uz agrārās refor-
mas likuma I daļas 2. panta un 3. panta
»a" punkta pamata, kā Ignatija Jāņa d.
Nitoslavska mantinieku: Kamilas Jāņam ,
Vandas, Jadvigas un Marijas Ignatija m.
Nito. lavsku bijušais īpašums, — uzaicina
visas personas, kurām ir kādas tiesības
uz minēto nekustamo mantu, iesniegt
komisijai par to paziņojumu 4 mēnešu
laikā no izsludināšanas dienas .Valdības
Vēstnesī", pretējā gadījumā nepieteiktas
tiesības skaitīsies par iznīcinātām un
augšminētā muiža ar folvarkiem var tikt
ievesta Latgales zemes grāmatu reģistri
ar visām attiecīgām tiesīoām. Pēc tam
minētā muiža ar folvarkiem tiks pārvesta
uz valsts vārdu un būtu iespējams koro-
borēt bijušam īpašniekam viņa neatsa-
vināmo daļu.

Daugavpilī, 1924.g. 27.nov. Ns-7893.
Komisijas priekšsēdētājs apgabal-

tiesas vecākais notārs E. Hellvichs.
16456 Sekretārs A. B e r g s.

Rēzeknes apr. priekšnieka II. iec. palīgs
izsludina par nederīgu nozaudēto iekš-
zemes pasi .Nš -1024, izdotu no Rēzeknes
pils. preiekta 1. oktobrī 1920. g. uz Vla-
dislava Matīsa d. Nagla vardu. '6158

Priekules policijas priekšnieks. Liepājas
apr. izsludina par nederīgu zirga pasi
Nš 417, izdotu no Rudbārža pag. valdes
14. okt. 1922. 9. uz 2aņa_ Priednieka v.,
kura pieteik'a kī nozaudēta. 15971



Vecgulbenes miesta

saistošie pagaidu Hnottikiiii
Pieņemti domes sēdē '924. g.
24. martā un apstiprināti no
pašvaldības departamenta š. g.
13. novembrī ar rakstu JMš 108658.

I. Būvatļauja.
§ ļ. Pirms būvdarbu sākšanas pie

jaunbūvēm un pārbūvēm vajadzīga
miesta valdes atļauja.

§ 2. Par gruntsgabalu skaitās kvar-
tāla daja, kuras robežas un laukums atzī-
mēts apstiprinātā miesta plānā. Grunts-
gabalu apvienošana uu sadalīšana šo
past.ivošo kvartālu robežās ir pielaižama
tikai ar miesta valdes atļauju. Grunts-
gabalu laukumiem un formai jābūt tā-
dietm ka to iespējams apbūvēt, sa-
skaņa ar šiem saistošiem noteikumiem.

, § 2. Dēļ būvatļaujas miesta valdei
sekoša_ kārtā iesniedzami projekti ap-
stiprināšanai :

a) attiecībā uz visām dzīvojamām un
blakus ēkām, kuras atrodas būvlaidā un
visam dzīvojamām ēkām pagalmā jāie-
sniedz situācijas plāns, iezīmējot esošas
un projektētās būves mērogā 1:1000 un
ieklaļot jaunbūves ar sevišķu krāsu,
bet ēkas plānus un griezumus mērogā
1:100, un ielas fasādi;

b) attiecībā uz visām saimniecības
ekam pagalmā pagaidām var tikt
iesniegti situācijas plāni, mērogā 1:1000
un ēkas plāns ar griezumu mērogā
1:100, bez ēkas fasādēm.

Piezīme: a) Miesta valdes atļauja
vajadzīga ari aku un lielāku zemes
darbu izvešanai.

§ 4. Vecgulbenes miesta administra-
tīva teritorija,_kura nozīmēta apbūvei,
sadalīta 3 apbūves joslās:

a) saimniecības centrs,
b) dzīvokļu josla un
c) rūpniecības josla.
Šīs joslas uz klātpieliktā miesta plāna

apzīmētas katra savā krāsā.
§ 5. Bez apbūvei nozīmētām zemēm

miesta_ administratīvās robežās ietilpst
neapbūvējami:

a) miesta zemes rezerves gabali
Nr.Nr. 85a, 515, 529, 531, 534, 535,
536, 537, 561,

b) zāļvietas, parki un ūdeņi Nr.Nr.
13a, 13b, 114, i25, 163a, 206a, 218,

219, 220, 336, 478, 479, 486, 485,
530, 532 un

c) ceļi un laukumi.
? Piezīme. Attiecībā uz bijušas mui-

žas centru pie jaun- un pārbūves
ņemami vērā netikvien šo notei-
kumu attiecīgie punkti, bet ari pa-
pildu noteikumi, kuri tiks uzstādīti
no miesta valdes.

II. Saimniecības centrs.
§ 6. Saimniecības centrā nedrīkst ap-

būvēt vairāk par 40°/o no gruntsgabala
laukuma un stūra gruntsgabala ne vairāk
par 50°/o no tā.

Dzīvojamas ēkas būvlaidā nevar celt
mazākas par 60 mapbūvētā laukumā.

§ 7. Saimniecības centrā (gruntsga-
balos Nr Nr. 20, 19, 18, 17, 1, 2, 3,
63, 64, 65, 66, 48, 35, 28, 27, 26. 25,
24, 126, 127. 128, 131, 132, 133, 134,
135, 97, 86, 143, 142, 141, 150, 151,
152, 153, 154, 160, 23, 22, 21, 14, 15,
16, 9, 10, 11, 12, 13, 183, 184, 185,
186, 187, 188, 250, 251, 252, 253, 275,
257, 258, 259, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 4,
5, 6, 7, 8), ēkas var celt ne augstākas
par 8 m,_ sadalot tās ne vairāk kā 2
pilnos stāvos, bez tam šinīs gruntsga-
balos pielaižams izbūvēt dzīvokļu vaja-
dzībām bēniņus mūra ēkas, bet ne
vairāk kā 65°/o no tā laukuma. Jumta
stāva laukums var tikt izbūvēts ari pil-
nīgi, tādā gadījumā viņš uzskatams pai
pilnu stāvu. _

Piezīme, a) Eku augstums tiek
mērots ielas pusē ēkas vidū no
projektētā ielas līmeņa līdz vaiņag-
dzegas (zimzes) augšas malai.

b) Stāvu skaitā netiek ieskaitīts
pagraba jeb noliktavu stāvs, kuru
griestu apakšmala nav augstāka par
1 m virs ielas līmeņa, mērojot ēkas

vidu ielas pusē; pagrabu izbūve
dzīvokļu vajadzībām nav pielai-
žama.

§ 8. Saimniecības centrā pielaižama
slēgta apbūve; tādā gadījumā būvlaidā
jaunceļama būve izbūvējama ar pret-
ugunsmūri uz gruntsgabala robežas.

III. Dzikvokļu-josla.
§ 9. Dzīvokļu joslā var apbūvēt līdz

20° o no gruntsgabala laukuma un stūra
gruntsgabalos līdz 30° o, Dzīvojamās
ēkas būvlaidā nevar celt mazākas par
4'' mapbūvētā laukuma.

§ 10. Dzīvokļu joslā (visos citos
gruntsgabalos, izņemot rūpniecības joslas
gruntsg. skat. § 12.) ēkas var celt ne
augstāk par 2 stāviem. virs zemes, pie
kam apdzīvojamo bēniņu izbūve tiek
ieskaitīta kā stāvs.

§ 11. Dzīvokļu joslā slēgta apbūve
nav pielaista.

IV. Rūpniecības joslā.
§ 12, Iestādes, kuras pie savas dar-

bības rada nevēlamu troksni, gāzes, jeb
netīrumus, var tikt ierīkotas tikai miesta
plānā apzīmētā rūpniecības josla (grunts-
gabali Nr.Nr. 366—388).

§ 13. Uz rūpniecības buvem šie pa-
gaidu būvnoteikumi neattiecas.

Viņu celšanai miesta valde izdod at-
sevišķus noteikumus, lai aizsargātu iedzī-
votājus no rūpniecības iestāžu ļauniem
iespaidiem. Pie dzīvokļu celšanas rūp-
niecības joslā jāievēro dzīvokļu joslas
noteikumi.

V. Vispārīgie techniskie no-
teikumi.

§ 14. Koka būves var būt tikai
vien- jeb divstāvu pie kam . augstums
nedrīkst but lielāks par 8 m, virs otrā
štava nedrīkst būt apdzīvojamas telpas.

§ 15. Pie izklaida būves veida starp
eku un kaimiņu gruntsgabalu robežām
jāatstāj vismaz 4 m. Starp atsevišķām
ekam, ja viņas Ir no koka, vismaz at-
stājami 8 m un vismaz 6 m, ja viņas
celtas no ugunsdroša materiāla, pie kam
atstatums starp 2 atsevišķām un preti
stāvošām ekam nedrīkst būt mazāks,
neka augstākas ēkas augstums, mērojot
no zemes vidēja līmeņa pie pamatiem
līdz dzegas virsmalai, ja viena jeb abas
uo viņam apdzīvojamas. Pie tā sauktās
.dvīņu" būves, kur divi kaimiņi vie.-
nojās celt savas ēkas zem viena ko-
pēja jumta un saskaņot ārējā izskatā,
viņas var tikt uzbūvētas uz . pašas ro-
bežas, sadalot ēku uz šās robežas divās
daļās ar pretuguns mūri.

§ 16, Ja atļauta slēgta apbūve (§ 8.)
ēkas pie kaimiņa giantsgabala robežas
jāceļ ar pretugunsmūrī, gar šo robežu
Bez tam, pie visam ēkām uz kartēm
25 m garumā, skaitot, gar ēkas asi,
jāceļ pretugunsmūris:

§17. Pretugunsmura, biezumam plā-
nāka vieta jabut vismaz 0,25 m un pie
uguns nedrošā jumta ieseguma viņš
jāceļ vismaz 0,30 m virs jumta iese-
guma, bet pie ugunsdroša jumta iese-
guma pretugunsmūri var nobeigt līdz
ar jumta iesegumu, neizlaižot virs jumta,
pie kam jumta konstrukcijas koka daļas
nevar tikt caurlaistas mūriem. Pret-
ugunsmūri ēkas stāvos var tikt ierī-
kotas ailas satiksmeibet bēniņos tikai
tanī gadījuma, ja ailas ierīkotās durvis
tiek apsistas ar skārdu un pierīkota
automātiska durvju aiztaisīšana.

§ 18. Būvju daļām, kuras nav uguns-
drošas, jābūt vismaz 25 cm atstatumā
no dūmu vadiem, skaitot no vada iek-
šējas sienas.

§ 19. Ūdens notekas nedrīkst laist
uz kaimiņu gruntsgabalu.

§ 20 Uz katra gruntsgabala jāatstāj
neapbūvēts brīvs pagalms vismaz200mlielumā, kurš nevienā vietā nedrīkst būt
šaurāks par 8 m.

_§' 21. Caurbrāuktuvei pie slēgtās ap-
būves jābūt no ugunsdroša materiāla,
vismaz 2,75 m platumā un 3 m aug-
stuma.

§ 1,2. 2 un 3 stāvu mūra ēkās nav
nepieciešama mūra trepju un ugunsdroša
pārseguma ierīkošana, bet var tikt ierī-
kotas trepes no cieta koka, piem. no
ozola, vai vispārīgi no koka, apmetot
apakšpusi. Kāpieniem jābūt pēc for-
mulas 2a-ļ-b=60 cm., pie kam „a* —-
kāpšļa augstums ne vairāk par 18 cm
„b" platums.

Tādu trepju pieejamais atstatums no
katras telpu vietas nedrīkst būt vairāk
par 25 mtr.

§ 23. 2 stāvu koku mājas, kuras
augšēja stāva apdzīvojamais laukums ir
lielāks par 100 msaskaņā ar § 22., jā-
būt vismaz 2 trepēm, kuras var būt no
koka. Šādām trepēm jābūtvismaz 90cm
platam, ar slīpumu ne vairāk par 45° un
kāpšļiem pec formulas 2a-fb=60 cm
(a — kāpšļa augstums ne vairāk pat
20 cm), (b — platums).

VI. Sanitārie noteikumi.

§24 Dzīvojamām un darba telpām,
kuras notiek cilvēka ilgstoša uzturēšanās,
jābūt vismaz 2,50 m augstām un viņām
jābūt tieši apgaismotām no ārienes.

§ 25. Uz katra gruntsgabala jāierīko
aka, bet pie diviem kaimiņa gruntsga-
baliem pielaižama ari viena kopīga aka,
ja tā satur pietiekoši daudz ūdeņa un
ērti pieejama.

§ 26. Miesta valdei ir tiesība uz
sava rēķina izbūvēt, pārvietot un tīrit
ūdens novadus privāto gruntsgabalu ro-
bežās, bez kā īpašnieks par to varētu
prasit kādu atlīdzību.

§ 27. No miesta valdes apzīmētos
dabīgos ūdens novadus nedrīkst izlietot
netīrumu novadīšanai.

§ 28. Ir aizliegts bez miesta valdes
piekrišanas pārvietotjau pastāvošos no
miesta valdes apzīmētos ūdens novadus.

§ 29. Pie miesta valdes apzīmētiem
ūdens novadiem drīkst apbūvēt grunts-
gabalus ne tuvāk kā 1,5 m no tā
malas.

§ 30. Samazgas un netīrumus ne-
drīkst novadīt uz otru gruntsgabalu.

§ 31. Samazgu un netīrumu bedrēm
un brīvi stāvošam atejas vietām jābūt
no ielas un kaimiņa robežām vismaz
4 m; mēslu, vircas un atejas vietām
jāierīko ūdens cietas' bedres, ar cieši
pieguļošu vāku un viņām jābūt vismaz
10 m at ālumā no akām.

_§ 32. Kustoņu mitekļus nedrīkst celt
būvlaidā līnijā.

§ 33.. Kustoņu mitekļus var piebūvēt
pie apdzīvojamām telpām tikai dzīvokļu
josla; tādā gadījumā starp dzīvojamām
un kustoņiem nozīmētām telpām jābūt
neapdzīvotai telpai .vai cieši celtai šķi-
rošai sienai bez ailēm.

§ 34. Katrs gauntsgabals jāiežogo.
Gruntsgabala īpašniekam jāceļ un jāuz-
tur tas žoga pusdaļas, kuras, skatoties
no pagalma uz kaimiņa robežu, atrodas
pa iabai rokai.

§ 35. Gruntsgabala daļa starp būv-
laidā līniju un ielas malu nevar tikt ap-
būvēta un nekādas ēkas daļas nedrīkst
uz tas atrasties, izņemot nelielus archi-
tekturas izlaidumus 25 cm dziļumā.
Viņa nozīmēta priekšdārzu ierīkošanai.

Pielikums. Uz klātpieliktā plāna
ar

^
zaļu stafeti gruntsgabalu priekš-

darzi.

§ 36. Ielas teritorijas daļa, kūja pa-
redzēta ielu turpmākai paplašināšanai
projektā īpaši apzīmētās vietās, nodo-
dama pierobežu gruntsgabalu tuzetāju
pagaidu lietošanā, priekšdārzu ierīkoša-
nai, saskaņā ar § 29. un § 35.), pie
kam šās ielas teritorijas daļas uz mie-
sta valdes pieprasījuma atbrīvojamas no
miesta valdes noteiktā laikā bez se-
višķas atlīdzības

§ 37. Priekšdārzu žogiem gar ielām
jābūt caarredzamiem un viņu augstumu
noteic miesta valde.

§ 38. Katram gruntsgabala īpašnie-
kam uz ielas gar gruntsgabala malu jā-
ierīko un jāuztur kārtībā trotuāri pēc
miesta valdes aizrādījumiem.

Miesta valdes priekšnieks (paraksts).
16005 Darbvedis (paraksts).

Benkavas virsmežniecība
pārdos torgos 13. janvārī 1925. g., pīkst. 12 dienā Vecauces pag. namā,

sekošās augoša mežu uienības:
M ..

,-; -v;,^ ? . pos ' No- I Drošība»
a nauda
> S ' Novads, apgaita un kv. NšNš pec ^ec . ļlzcirtu-ļ Kut- Atsevišķi koki
32: *S celmu jums mutiri- turu *
Ē? m ;.-» . ? ?-- . pw skarta .,„ Šanai naudas
a ? . r — l«HU»; -JU. —i r

^ Jia koku sk _____ Ls

Jfteveles novads.
1 Apg, Nš 8 (Gargroža) kv. 22 2,34 — 400 20 20 —
2 . Nš 10 (Untupja) .20 ,...:. 3,54 — 1100 55 55 - _
3 . Nš 7 (Vilciņa) . 8 . . . . . ;??- . . . . 1,67 — 690 35 35 ??... . t *_
4 . Nš 7 „ ? ' „ 11 ... .. ; . ....; .. 1,72 — 470 24 24 —
5 . Nš 7 , . 11 ....: . .... . 1,74 — 645 33 33 _?
6 . Nš 7 „ . 11 . . 0,99 — 355 18 18 2
7 , Nš 7 . .„ * , ..:.... 0,63 — 610 31 31 i
8 . Nš 7 ? . . . 8 0,77 — 705 36 36 1
S . Nš 7 ? ? . ? , 8 . 0,63 — 545 28 28 2
10 „ Nš 9 (Dēles) » 6 ..... . .....; . 0,34 — 310 16 16 —
11 . „ Nš 9 . „. 4 6 , . ... . . .' . . .?". :0,13 — 140 7 ; 74». —
12 . Nš 9 . . « ........; .. ... 0,13 — 145 8 8 _
13 . Nš 9 , . 6 ............. . 0,71 — 900 45 45 2 .
14 . Nš 9 , . 6 . 0,12 — 145 8 8 —
15 . N> 9 w , 6 ........... 0,16 — 210 11 11 _
16 . Nš 9 , . 6 ...... ..; . . 0,18 — 180 99 —
17 . Nš 9 , , 6 . . . 1,31 — 1290 65 65 2

latiņa novads.
18 Apg, Nš 19 (Mazend)kv. 34 . . . . — 9 205 II 11 i
19 . Nš 19 . . H5. ... \ i ......... — 8 155 8 8 . .. -,. —20 . W19 . . 39. ..............ī_ H 300 15 ]5 _.

21 . Nš 19 . .. '. '?' . '. '
. ' . '

.
'
..' . ' .

'
.
'
. . — 23 430 22 22 —

22 . Nš 18 (Birzuļa) .
^

..............
ļ

_ g . m JQ ļQ _

23 . Nš 18 , . 21 .
''. '. '. ?'

.
'
. ' . '

. 'I' . ''. '. '. '. '
. 0,16 — 100 5 5 —

24 . Nš 18 , , 21 . . 0,18 — 120 6 6 —25 . Nš 18 . ........ 0,95 — 565 29 29 —
DBenfiavas novads.

26 Apg. Nš 14 (Brilles) kv. 33 .. ...... 1^70 — 925 47 47 — .
S&ēnes novads.

27 Apg. Nš 22 (Piuvšķa)kv. 12 ........ 0,50 — 495 25 25 127
28 . Nš 22 , .12 ............ 0,45 705 36 36 —

mnfedlņu novads.
29 Apg. Nš 30 (Kārklu) kv. 13, stigu koki . — 180 1230 62 62 —

!i3enftavas novads.
30 Apg. Nš 31 (Rudeļa) kv. 66 . . . . ........ 0,67 — 415 21 21 visi skuju koki

fOuftaišii novads.
3t Apg. Nš 32 (Vitaušķa) kv. 17 1,37 — 685 35 35 ļ visi skuju koki.

„ ozoli un oši
32 . Nš 34 (Dzelžainu) . 15 5,46 — 1120 56 56 —
33 . Nš 36 (Gulbja) . 9 ; . . . 0,30 — 235 12 12 6
34 . Ns 36 . . 9 . o,30 — 235 12 12 9
.'5 . Ns 30 (Kārklu) . 22 . 1,46 — 1100 55 55 visi skuju koki,

ozoli un oši
36 | . Nš 30 . . ,22 ... . ...... 1,37 — \ 1410 71 71

Solīšana notiks mutiski. Pirms torgu sakuma jāiemaksā 10°/o drošības nauda no pirkuma sumas. Virsmežnie-
cība patur sev tiesības izsludinātās uz torgiem un nolemtās pārdošanai torgu vienības noņemt no torgiem pec saviem
ieskatiem. Tuvākas ziņas virsmežniecības kancleja.

16552 fSentzcsrcis vhsrnešniecī6a.

Saistoši noteikumi
par tirgošanos laiku Līvānu

miestā.
Pieņemti Līvānu miesta domes
sēdē un apstiprināti no Iekšlietu
ministrijas pašvaldības departa-
menta ar rakstu no 1924. gada

11. novembra Nš 108585.
1. Veikalus atļauts atvērt darbdienās

uo pulksten 8 rītā līdz pulksten _ 8 va-
karā, bet svētdienās un likumā pare-
dzētās svētku un svinamās dienas tie
slēdzami visu dienu.

2 Pārtikas veikalus, kā: maiznīcas
un gaļas skārņus atļauts atvērt darbdie-
nas no pulksten 7 rītā līdz pulksten 8
vakara, bet svētdienās no pulksten 8
rītā līdz pulksten 10 rītā uu no pulksten
2_pēc pusdienas līdz pulksten 6 vakara.
Tējnicas, kafejnīcas un konditorejas at-
veramas darbdienās no pulksten_ 7 rītā
līdz pulksten 10 vakarā, bet svētdienas
un svētku dienās no pulksten 8 rttā
līdz pulksten 10 rītā un no pulksten 2
pec pusd. līdz pulksten 10 vakara.

3. Traktierus, viesnīcas, biedrību bu-
fetes, klubus atļauts atvērt darbdienas
no pulksten 8 rītā līdz pulksteu 10 va-
karā, bet svētdienās uu svētku dienas
no pulksten 2 pēc pusd. līdz pulksten
10 vakarā.

4. Biedrību un klubu bufetes izrīko-
jumu dienās atļauts atvērt pa visu iz-
rīkojuma laiku.

5. Viesnīcas, traktieri, biedrību bu-
fetes, klubi, maiznīcas, skārņi, tējnīcas
un citi tamlidzīgi uzņēmumi slēdzami;
Ziemas svētku, Vasaras svētku un Liel-
dienas svētku pirmās dienās, Jauna gada

Iespiests Valsts tipogrāfijā.

diena, Lielā piektdienā, visās valsts
svinamas dienās, un Latgalē ari vissvē-
tākā zakramenta dienā, vissvētākā Ma-
rijas šķīstīšanas dienā, Sv. Pētefa un
Pāvila dienā, visusvētakās Marijas de-
besīs uzņemšanas dienā, vissvētākās
Marijas uzņemšanas dienā.

6. Tirdzniecības veikalus, uzņēmumus
un darbnīcas atļauts atvērt vienu stundu
agrāk un slēgt vienu stundu vēlāk ne-
dēļu priekš Ziemas svētkiem, Vasaras
un Lieldienu . svētkiem, trīs dienās
priekš Jāņiem, izņemot Latvijas brīvības
cīnītāju dienu (22. jūnijā) un visās gada
tirgus dienās. Nedēļas tirgus dienās at-
ļauts atvērt par vienu stundu agrāk
laika no 1. maija lidz 1. septembrim.

7. Bārddziņu veikalus atļauts atvērt
darbdienas no pulksten 8 rītā līdz pulk-
sten 7 vakara, bet svētdienās un svētku
dienu priekšvakaros tie slēdzami divas
stundas velak. Svētku, dienās bārd-
dziņu veikaliem jābūt slēgtiem.

8. Sie noteikumi neattiecas uz aptie-
kam, viesnīcām, izņemot .viesnīcu bu-
fetes, mēbelētam istabām, iebraucamām
vietām un dzelzsceļu bufetēm, kufas pie-
ejamas publikai pec vajadzības.

9. Vainīgos par šo inoteikumu neiz-
pildīšanu sauks pie atbildības uz sodu
likuma pamata.

10. Uzraudzība par šo,noteikumu ne-
izpildīšanu piekrīt miesta, valdei un po-licijai.

II. Sie noteikumi stājas spēkā pēc
divām nedēļām no izsludināšanas dienas
.Valdības Vēstnesī". ,
r Līvānu miesta valdes
,priekšsēdētājs P. Kaņeps.
16828 i Sekretārs V. Arklinš.

Ružinas pag. valde izsludina par ne-
derīgiem, kā nozaudētus , sekošus doku-mentus: 1) karaklausības apliecību Nš3952,izdotu 23. apr. 1924. g. no Rēzeknes karaapr. priekšnieka, 2) iekšzemes pasi Nš2732Izdota 22.nov: 1920. g. no Rēzek esapr!01. iec. polic. priekšnieka uz NikolajaKrupemkova vārdu. 16006

Kuldīgas pag. valde izsludina par no-zaudē u pasi Nš 722, izdotu no Kuldīgaspagasta izpildu komitejas 24. novembrī1920.
£ uz Marijas Jura m. Grinberg

dzim. Kristovic vārdu. īsofģ
Pāles pagasta valde izsludina par ne-

^Tt "°zaudētu j Latvijas pērs. pasi
Ņš 867, izdotu no Vilķēnu pag valdes1920. g. 4. augusta uz Alides Kristinesm. Amerikas vJrdu. 16053

Jelgavas pilsētas policijas I. iec. priekš-
nieks izsludina par nederīgu, kā nozau-
dētu, karaklausības apliecību Nš 4126,
izdotu no Jelgavas-Bauskas kaji apr.
priekšnieka 15. febr. 1924. g. uz Ernesta
Anša d. Ķezbera vārdu. 16154

Bauskas apriņķa priekšnieka pal. I. iec.
izsludinu par nederīgām sekošās - aplie-
cības, izdotas no Bauskas apr. pr-ka 1)
aizsargu nodaļas dalībnieka apliecību
Ns 927. izd. (7. oktobrī 1921 g., 2)
ieroču atļauju Nš 424/1202, izd. 20. febr.
1924. g. un 3) medību apliecību NŠ444,
izd. 17. maijā 1921. g. uz Paula Miķeļa
d Kervezis v. 16?<i7

Stelpes pag valde, Bauskas apr, iz-
sludina par nederīgu atvaļinājuma aplie-
cību, izdotu no 10. Aizputes kājn. pulka
komind. 1923. g.6. jūnijā Ns 3174, uz
Mārtiņa Andreja d. Veicens v. 16221

Stelpes pagasta valde, Bauskas apr.,
izsludina par nederīgu, kā nozaudētu,
Latvijas iekšzemes pasi, izdotu no Stelpes
pag. valdes 11. aprīlī 1920. g. Nš 440,
uz_Andrēja Mārtiņa d. Lūsis v. 16222

Valmieras pag. valde izsludina par
nozudušu un tamdēļ nederīgu ieroču
atļauju uz Jāņa Dāvā d Bacha vardu,
izdotu no Valmieras apr. priekšnieka
Kjlecembri 1923. g. Nš22551__Jo£Valmieras pag. valde izsludina par
nozudušu un tamdēļ nederīgu Latvijas
pasi Nš723, izdotu no šīs valdes 9. apr.

1920.g. uz Jāņa Dā& d. Tetera^ 1622»

Valmieras pag. valde izsludina par

nozudušu un tamdēļ nederigu Latvija»
pasi N« 1786, izdotu 2. augustā 1921. g.
un zirga pasi Nš 379, izdotu 27. oktoori
1Q20. g. no šīs valdes uz Pētera Pe,efa
d. Menķis v. im*

Nozaudēta un atzīstama par nedengu
Latvijas iekšzemes pase uz Annas Mades
m. Kālis vārdu, izdota no Kuldīgas apr.
pr-ka palīga II. iecirkņa 6: decembjī
1923. g. Nš 2706. . , 16027

Stelpes pag. valdē, Bauskas apr. izslu-
dina par nederīgu, kā nozaudētu iekš-
zemes pasi, izdotu no Stelpes pagasta
valdes 11. aprili 1920. g. Nš239, uz
AlmasMārtiņa m. Šmidt v. 16224

Stelpes pag. va'de, Bauskas apr., iz-
sludina par nederīgu, kā nozaudētu Lat-
vijas iekšzemes pasi, izdotu no Vec-
saules pagasta valdes. Nš 466, 1920. g.
20. maija, uz Jāņa Jēkaba d. Rode vardu.

16223
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