
Likums par žūpības apkarošanu.
Pārgrozījumi likumā par alkoholu saturošu

vielu ražošanu,aplikšanu ar nodokļiem
un pārdošanu.

Rīkojums par aizliegumu ievest no Dā-
nijas un Zviedrijas Latvijā zirgus,
liellopus, aitas, kazas, cūkas un
putnus, kā ari lopu barību.

Rīkojums valdības linu pieņemšanas
punktu vadītājiem.

Finansu ministrijas tiešo nodokļu depar-
tamenta rīkojums.

Preču plombēšanas instrukcijas papildi-
nājums un pārgrozījums.

LIKUMS

Saeima ir pīeņēmnsi un
Valsts Prezidents izsludina
šādu likumu:

par

žūpības apkarošanu.
I.

1. Alkoholisku dzērienu pārdošanas
vietās ir aizliegts tirgoties ar alkoholiskiem
dzērieniem, kā ari tos lietot no pīkst. 10
vakarā līdz pīkst. 9 rītā, bet svētdienās
un citās svinamās dienās, kā ari tautas
nobalsošanas, pašvaldības iestāžu vēlē-
šanu un rekrūšu iesaukšanas dienās —
visu dienu, un sestdienās, kā ari pārējo
svinamu dienu priekšvakaros, — no
pīkst. 12 dienā.

Par tirgošanās ierobežojumiem pārējā,
šinī pantā atļautā laikā, lemj attiecīgas
pilsētu vai miestu domes vai pagastu pa-
domes.

2. Alkoholisku dzērienu fabrikām un
izgatavošanas vietām, noliktavām, tirgo-
tavām un citām pārdošanas vietām ir
aizliegts reklamēt alkoholiskus dzērienus
uz ārieni ar afišām, plakātiem, sevišķu
apgaismošanu, izlikšanu skatu logos, vai
citādi kā, izņemot izkārtnes ar veikala
un firmas nosaukumu._ Tāpat aizliegta
jebkuru alkoholisku dzērienu un alkoho-
lisku dzērienu veikalu reklamēšana laik-
rakstos vai citāda veida drukas darbos
un atklātās vietās, kā tramvajos, uz dzelz-
ceļiem, izstādēs u. t. t.

3. Alkoholisku dzērienu pārdotavās
patēriņam uz vietas ir aizliegta deja,
varietē izrādes un tamlīdzīgas izpriecas.
Šinīs vietās atļaujama muziķa tikai ar
vietējās pašvaldības piekrišaiu.

4. Aizliegts izmaksāt algas, kā ari
slēgt dienesta līgumus alkoholisku dzē-
rienu pārdotavās personām, kuras tanīs
nav nodarbinātas.

5. Aizliegts lietot alkoholiskus dzē-
rienus visās par valsts vai pašvaldības
līdzekļiem sarīkotās svinībās vai mie-
lastos, kā ari valsts un pašvaldības
iestāžu darba telpās.

6. Aizliegts lietot alkoholiskus dzē-

rienus visās mācības un audzināšanas
iestāžu telpās, pie šīm iestādēm pa-
stāvošās organizācijās un lo telpās, kā
ari šo iestāžu un organizāciju izrīkojumos.

7. Aizliegts tirgoties ar reibinošiem
dzērieniem un tos lietot izstādes, tirgos,
dažādu organizāciju izrīkojumos, teātros,
pārtikas vielu pārdotavās, uz iekšējo
ndeņu un kabotažas kuģiem un dzelz-
ceļu piestātnēs.

1903. gada sodu likumos izdarīt se-
košus pārgrozījumus un papildinājumus.

I. 284., 285., 286., 315., 316. un
317. pantu izteikt šādi:

284. Kas parādījies atklātā vietā
acīm redzami piedzēries, sodāms:

ar arestu uz laiku, ne ilgāka par
vienu mēnesi, vai

ar naudas sodu, ne augstāku
par simts latiem.

285. Kas pilsētā vai miestā atklāti
pulkā dzēris alkoholiskus dzērienus uz.

ielas vai laukuma, vai setā vai vārtu
telpās, sodāms:

ar arestu uz laiku, ne ilgāku
par 14 dienām, vai ar naudas
sodu, ne augstāku par 50latiem

286. Kas lietojis alkoholiskus dzē-
rienus likumā vai saistošos noteikumos
aizliegtos gadījumos, vietā vai laikā,

sodāms:
ar arestu uz laiku, ne ilgāku par

vienu mēnesī, vai
ar naudas sodu, ne augstāku par

simts latiem.
315. Kas:
1) tura atvērtu traktieri vai citu alko-

holisku dzērienu pārdošanas vietu
neatļautā laikā;

2) pielaidis šinīs vielās neatļautas
izpriecas;

3) turējis traktierī vai citā alkoholisku
dzērienu pārdošanas vietā par ap-
kalpotāju personu, kura nav sa-
sniegusi likumā vai saistošā notei-
kumā nosacīto vecumu, vai pie-
laidis šinīs vietās dzert alkoho-
liskus dzērienus personu, kura
jaunāka par sešpadsmit gadiem vai
redzami piedzērusies, vai acīm
redzami piedzērušu izraidījis uz
ielas;

4) nav izpildījis likuma vai saistošu
noteikumu nosacījumus par alko-
holisku dzērienu pārdošanas vietu
turēšanu un par tirgošanos tanīs;

5) amata veidā atvēlējis savu dzīvokli
vai citas kādas telpas citur pirktu
alkoholisku dzērienu dzeršanai;

6) pārdevis traktieri ēdienus vai dzē-
rienus, vai iz rējis istabas dārgāk
par izsludinātām cenām,

sodāms:
ar arestu uz laiku, ne ilgāku par

trim mēnešiem, vai
ar naudas sodu, ne augstāku par

pieci simts latiem.

316. Kas tirgojies ar alkoholiskiem
dzērieniem:

1) tādā vietā, kur tirgošanās ar alko-
holiskiem dzērieniem aizliegta;

2) bez tiesības tirgoties ar alkoho-
liskiem dzērieniem vispār vai tanī
apvidū;

3) vietā, kuras atvēršanai nav dabūta
pienācīga atļauja, vai kuras iekšē-
jais ierīkojums nesaskan ar likuma
prasījumiem,

sodāms:
ar arestu vai naudas sodu, ne

augstāku par tūkstots latiem.
Bez tam vainīgam atņemama
atļauja pārdot alkoholiskus
dzērienus.

317. Alkoholisku dzērienu pārdošanas
vietas turētājs vai tas, kurš tanī tirgojas,
kas

1) pārdevis alkoholiskus dzērienus
pret ķīlu, uz nākamās ražas rēķina
vai vispār uz parāda;

2) apmainījis alkoholiskus dzērienus
pret kādu mantu;

3) maksājis naudas vieta ar alkoho-
liskiem dzērieniem par saistībām
vai par padarītu darbu,

sodāms :
ar arestu vai ar naudas sodu,

ne augstāku par tūkstots la-
tiem, vai ar abiem šiem so-
diem kopā.

Bez tam vainīgam atņemama
atļauja pārdot alkoholiskus
dzērienus.

Par dabūtiem dzērieniem sa-
ņemtie saistības raksti atzī-
stami par spēkā neesošiem,
bet ķīlā ņemtās vai apmai-
nītās mantas atņemamas un
bez atlidzības atdodamas īpaš-
niekam vai viņa neatšķirtiem
ģimenes locekļiem.

Š! panta pirmās daļas pirmā
punkta, kā ari trešās daļas
noteikumi neattiecas uz parād-
saistībām par iabriku un liel-
noliktavu pārdotiem alkoho-
liskiem dzērieniem.

II. Ievest sekošus jaunus 285., 286.
un 316. pantus.

285. Kas reklamējis uz ārieni alko-
holiskus dzērienus, to fabrikas vai citas
izgatavošanas vietas, noliktavas, tirgo-
tavas vai citas pārdošanas vietas ar
likumu aizliegtā veidā, sodāms:

ar ares'u vai naudas sodu, ne
augstāku par tūkstots latiem,
vai ar abiem šiem sodiem
kopā.

286. Kas izmaksā algu vai slēdz
dienesta līgumu alkoholisku dzērienu
pārdotavā ar kalpotājiem vai strādnie-
kiem, kuri tanī nav nodaibināti, sodāms:

ar naudas sodu, ne augstāku par
pieci simti latiem.

316Kas slepeni izgatavo alkoho-
liskus dzērienus, vai glabā tādus slepeni
izgatavotus dzērienus, vai tirgojas ar
tiem, vai sagatavojis attiecīgu iejavu, vai
ierīkojis ietaisi to izgatavošanai, sodāms:

ar ieslodzījumu cietumā.
Bez tam vainīgam uzliekams

naudas maksājums,ne augstāks
par pieci tūkstoši latiem.

Dzērieni, aparāti un . sagavotā
iejava konfiscējami.

I».
1. Pašvaldības iestādēm, kuras izved

zistematiski žūpības apkapšanu, izsnie-
dzami šim nolūkam pabalsti budžeta
kārtībā. Norēķini par minēto zumu iz-
lietošanu iesniedzami iekšlietu mi-
nistrim.

2. Neatkarīgi no policijas ierēdņu uz-
raudzības par šī likuma noteikumu pil-
dīšanu, pilsētu un miestu domes un pa-
gastu padomes var ievēlēt sevišķus kura-
torus, kujiem tāpat kā policijai ir tie-
sības ierosināt vainīgo saukšanu pie at-
bildības.

3. Pabalstu zumas izsniedzamas no
sevišķa žūpības apkarošan s fonda, kurā
ieskaitāma : viena trešdaļa no soda nau-
dām un maksājumiem par sodu likumu
284—2861 , 315.—317. pantā paredzē-
tiem noziedzīgiem nodarījumiem un sā-
kot ar 1925.,26 budžeta gadu '/s/©'no
valsts degvīna monopola ienākumiem.

Fondu pārzin iekšlietu ministrija sa-
ziņā ar Izglītības ministriju.

4. Pašvaldības iestādes 1. pantā mi-
nētās zumas var izlietot pretalkoholisku
izstāžu un priekšlasījumu sarīkošanai,
alkoholiķu patversmju, tautas namu,
tējnīcu, bibliotēku un lasītavu ierīkoša-
nai un uzturēšanai, orķestru un dziedā-
šanas koru pabalstīšanai un tamlīdzīgiem
mērķiem ar nosacījumu, ka visos šinīs
pasākumos uu izrīkojumos nedrīkst lie-
tot alkoholiskus dzērienus. Pašvaldība,
kuras pabalstītās iestādēs vai pasākumos
pielaisti šī panta nosacījuma pārkāpumi,
zaudē tiesību saņemt 1. pantā minētās
zumas uz visu pašvaldības izpildu or-
gāna pilnvaru laiku.

5. Šī likuma robežās uzskatāmi par
alkokoliskiem visi reibinoši un stipri
dzērieni, kuri satur vairāk nekā pusotra
procenta alkohola.

1920. gada 18. oktobra (Lik. kr.
papild. 93.) pagaidu rīkojums par žūpī-
bas apkarošanu, 1921. gada 16. zep-
tembra (Lik. kr. 200) pārgrozījumi p[e
tā un 1922. gada 14. janvāra papildinā-
jums (Lik. kr. 29.), kā ari sodu likumu
par akcizes noteikumu pārkāpumiem
(Lik. kr. papild. 60.) 8. pants — at-
celti.

Likums stājas speķa 3 mēnesi pec tā

izsludināšanas.
Rīgā, 1924. gada 24. decembrī.

Valsts Prezidents J. Čakste.

Saeima ir pieņēmusi un
Valsts Prezidents izsludina
šādu likumu:

Pārgrozījumi likumā
par

alkoholu saturošu vielu ražošanu,
aplikšanu ar nodok|iem un pār-

došanu.
Likumā par alkoholu saturošu vielu

ražošanu, aplikšanu ar nodokļiem un
pārdošanu izdarīt sekošus pārgrozījumus:

14. panta vietā likt: „Spirta dedzinā-
tavas, rauga spirta fabrikas, jēlspirta
rektifikācijas un valsts degvīna izgatavo-
šanas iestādes ierīkojamas ar Netiešo
nodokļu departamenta atļauju, bet liķieru
un citas spirta uu degvīna pārstrādāšanas
fabrikas un alkoholisku dzērienu izgata-
vošanas iestādes ierīkojamas ar Netiešo
nodokļu departamenta atļauju un vietējās
pašvaldības piekrišanu, pie kam pašval-
dības lēmumi pieņemami ar :i/i klātesošo
balsu vairākumu.

Piezīme. Apriņķu un pilsētu paš-
valdībām ir tiesība atņemt izdoto
atļauju fabrikām, kuras pārstrādā
spirtu un degvīnu par liķieri vai
par citādiem dzērieniem, un citām
alkoholisku dzērienu izgatavošanas
iestādēm, paziņojot par to vienu
gadu iepriekš šo fabriku resp.
iestāžu īpašniekiem un Netiešo no-
dokļu departamentam".

182 panta>*2.-piezīmi atcelt.
205. panta d punktu atce't.
207. pantu atcelt.
208. pantu atcelt.
209. pantu atcelt.
210. panta vietā likt: .Netiešo nodokļu

departaments izdod, ar attiecīgas pašval-
dības piekrišanu un saziņā ar poMciju,
atļauju sekošām alkoholisku dzērienu
pārdotavām :

1) vīna un alus lielnoliktavām ;
2) vīna un citu alkoholisku dzērienu

tirgotavām promnešanai, kā pilsētās
tā ari uz laukiem ;

3) traktieriem ar reibinošu dzērienu
pārdošanas tiesībām ;

4) oufetēm klubos un biedrībās;
5; tālbraucēju kuģiem."
227. pantavietā likt: .Aizliegts atvērt

reiDinosu dzērienu pārdotavas pilsētās
un miestos ne tuvāk par 100 metriem,
bet uz Jaukiem ne tuvāk par 1 kilometru
no pilsētu, miestu un pagastu valdēm,
tiesu namiem, skolžm, cie umiem, ka-
zarmem, rūpniecības uzņēmumiem, kuros
nodarbināti ne mazāk par 50 darbinieku,
slimnīcām, kapiem, baznīcām un lūgša-
nas namiem, kuros notiek dievkalpošanas."

231. panta vietā likt: „Par pārdevējiem
vai viņu palīgiem, ka ari par apkal-
potājiem veikalos, kur pārdod reibino-
šus dzērienus mazumā, neatkarīgi no»
230. pantā uzradītām personām, nevar
but personas, jaunākas par 21 gadu."

238. pantu atcelt.
239. pantu atcelt.

Rīgā, 1924. g. 24. decembrī.

Valsts Prezidents J. Čakste.

Valdības rīkojumi un pavēles.
Rīkojums

valdības linu pieņemšanas punktu
vadītājiem.

Sakarā ar darbu sastrēgumu pie val-
dības centrālēm linu noliktavām Rīgā,
finansu ministrija uzdod pārtraukt linu
pieņemšanu no zemkopjiem un nosūtī-
šanu uz Rīgu laikā no 28. decembra
š. g. līdz 1925. g. 7. janvārim.

Finansu ministrs J. Blumbergs.
Departamenta direktora v. L. Dīriķi s.

Nodaļas vadītājs Osk. Šķipsn.a

Maksa par .Valdības Vēstneši* sākot no 1. janvāra:
Saņemot ekspedīcijā:

Par 1 mēnesi 1 lats 50 sant
Piesūtot mājā un pa pastu:

Pai 1 mēnesi 1 iats 80 sant
Par atsevišķu numuru: saņemot

ekspedīcija m g
Pie atkalpārdevējiem —

*
7 \

ib. r>r\o

Sludinājumu maksa:
a) tiesu sludinājumi līdz 30 vien-

slejīgām rindiņām 3 !at. 60 sant.
par katru tālāku rindiņu . . — . 12 .

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

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

Latvijas valdības r^n oficiāls laikraksts
iznāk katru dienu, izņemot

Redakcija:
Rīgā, pilī iNb 3. Tel. K? 9-89 <
Runas stundas no 11—12

svētdienas unsvetkudienas

Kantoris un ekspedīcija:
' Rīgā, pilī Ne 1. Tel. Ne 9-57

Atvērts no pulksten 9—3



Rīkojums
par aizliegumu ievest no Dānijas
un Zviedrijas Latvijā zirgus, liel-
lopus, aitas, kazas, cūkas un

putnus, kā ari lopu barību.
(Pamats: Ārstu, ust. 1142. p)

Ņemot vērā, ka Dānijā un Zviedrijā ii
izplatīta un plosās asā veidā mājlopu
mures un nagu sērga (Aphae epizco-
ticae), pagaidām a i z 1 i e a z u ievest no
Dānijas un Zviedrijas zirgus, lielldpus,
aitas, kazas, cūkas un putnu?, kā ari lopu
barību, it sevišķi visāda veida lopbarības
raušus

Rīgā, 1924. g. 22. decembrī.
Iekšlietu ministrs L a i m i ņ š

Veterinarvaldes priekšnieks,
veterinārārsts Cīrulis.

Preču plombēšanas instrukcijas
(izslud. 1922. g. .Valdības Vēstneša"
114. un 191. un 1923. g. 166. numuros)
papildinājums un pārgrozījums.

1) Papildinot preču plombēšanas in-
strukciju, ievest viņā jaunu (23) para-
grāfu :

§ 23. Ārzemju parfimērijas (oderi,
odekoloni, smaržu ūdeņi) var pār-
dot tikai plombētos slēgtos traukos
(pudelēs). Minēto parfimēriju pār-
došana no vaļējiem traukiem nav
atļauta.

Šis pants stājas spēkā 1925. gada
1. februārī.

2) Giozot preču plombēšanas 3. §,
izteikt viņu sekosi:

§ 3. Plombas piekaramas pie preču
nomuitošanas, pirms viņu izlaišanas
no muitas pārzinās, vai ari pie pār-
baudīšanas, atkarībā no preču īpaš-
nieka vēlēšanās, par ko pēdējam
pirms vai pēc attiecīgo preču pār-
baudīšanas jāatzīmē preču pietei-
kumā, uzrādot kādas preces un kādā
daudzumā tas vēlas plombēt katrā
atsevišķā gadījumā.

Rīgā, 1924. g. 19. decembrī. Ne 23088.

Finansu ministrs J. Blumbergs.
Muitas departamenta direktors

E. Dundurs.

Finansu ministrijas tiešo nodokļu
departamenta rīkojums.

Pēc pastāvošiem noteikumiem par vi-
siem tirdzniecības, rūpniecības un citiem
peļrjas uzņēmumiem (pārdotavām, da-
žādu preču, vai lauksaimniecības ražojumu,
lopa u. t. t. uzpirkšanas-alkalpārdošanas
uzņēmumiem, darba izpildījumiem, pie-
gādājumiem, viesnīcām, pansijām, kine-
matogrāfiem u. t. t., tāpat darbnīcām,
fabrikām, dzirnavām, mežrūpniecībām
u. t. t.), kas atklājuši savu darbību tekošā
1924. gadā, jāiesniedz līdz 1925. g.
31. janvārim vietējiem nodokļu inspekto-
riem uz noteikta veida blanķetēm pazi-
ņojumi par 1924. g. apgrozījumu un
peļņu, laikā no pirmās darbības dienas
līdz gada beigām.

Atgādinot par šoattiecīgiem uzņēmumu
īpašniekiem un viņu vietniekiem, tiešo
nodokļu departaments aizrāda:

1. Paziņojumu blanķetes dabūjamas
pret 6 sant. samaksu pie visiem nodokļu
inspektoriem, visās Latvijas bankas no-
daļās, kā ari pilsētu valdēs, kuras izsniedz
tirdzniecības un rūpniecības zīmes, bet
izpildītās blanķetes iesniedzamas perso-
nīgi, vai pa pastu, pēc uzņēmuma atra-
šanās vietas:

Rīgā, attiecīgiem Rīgas pilsētas iecirkņu
nodokļu inspektoriem, Rīgā, L. Pils
ielā Ne 12. -

Liepājā, attiecīgiem Liepājas pilsētas
iecirkņu nodokļu inspektoriem, 1 iepājā.

Jelgavā, šīs pilsētas nodokļu inspektoram,
Jelgavā.

Daug vpilī, šīs pilsētas nodokļu in-
spektoram, Daugavpilī.

Rīgas apriņķa I iecirknī, šī iecirkņa no-
dokļu inspektoram, Rīgā, M, Pils
ielā Ne 7 9.

Rīgas apriņķa II. iecirknī, šī iecirkņa no-
dokļa inspektoram, Rīgā, M. Pils
ielā Ne 7/9.

Valmieras apriņķa I. iecirknī, šī iecirkņa
nododu inspektoram, Valmierā.

Valmieras apriņķa II. iecirknī, šī iecirkņa
nodokļu inspektoram, Limbažos.

Valkas apriņķa I. iecirknī, šī iecirkņa
nodokļu inspektoram, Valkā.

Valkas apriņķa II. iecirknīšī _ iecirkņa
nodokļu inspektoram, Alūksne.

Cēsu apriņķī, jī apriņķa nodokļu in-
spektora m, Cēsīs.

Madonas apriņķī, šī apriņķa nodokļu
inspektoram, Madonā.

Aizputes apriņķī, šī apriņķa nodokļu
inspektoram Aizputē.

Bauskas apriņķī, šī apriņķa nodokļu
inspektoram, Bauskā.

Jelgavas apriņķī, šī apriņķa nodokļu in-
spektoram, Jelgavā.

Liepājas apriņķi, šī apriņķa nodokļu
inspektoram Liepājā.

Kuldīgas apriņķī, šī apriņķa nodokļu
inspektoram, Kuldīga.

Tukuma apriņķī, šī apriņķa nodokļu
inspektoram, Tukumā.

Talsu apriņķi, šī apriņķa nodokļu inspek-
toram, Talsos.

Ventspils apriņķī, šī apriņķa nodokļu
inspektoram, Ventspilī.

Jēkabpils apriņķī, šī apriņķa nodokļu
inspektoram, Jēkabpilī.

Ilūkstes, apriņķī, šī apriņķa nodokļu in-
spektoram, Daugavpilī

Daugavpils apriņķī, šī apriņķa nodokļu
inspektoram, Daugavpilī.

Rēzeknes apriņķa šī. apriņķa nodokļu
inspektoram, Rēzeknē.

Ludzas apriņķī, šī apriņķa nodokļu in-
spektoram, Ludzā.

Jaunlatgales apriņķī, šī apriņķa nodokļu
inspektoram, Ludzā.

2. Par tiem tekošā 1924. gadā atklā-
tiem uzņēmumiem, kuri pārgājuši, vai
vēl pāries cita rokās, paziņojumi jāie-
sniedz tai personai, kurai uzņēmums
piederēs š. g. 31. decembrī.

3. Par paziņojumu neiesniegšanu no-
teiktā termiņā draud naudas sods līdz
500 latiem.

4. Paziņojumi nav iesniedzami par
VII. kategorijas rūpniecības uzņēmumiem
un akciju, paiju un citām tamlīdzīgām
sabiedrībām, kurām jādod par savu dar-
bību pārskats.

Tāpat ari paziņojumi šimbrīžam nav
iesniedzami par uzņēmumiem, kuri dar-
bojas kopš 1923. vai agrākiem gadiem,
lai ari tie 1924. gadā būtu pārgājuši
citu personu īpašumā, vai pārvietoti uz
citurieni, jo šādi uzņēmumi, kā pastāvoši
no agrākiem gadiem, neskaitās par
atklātiem 1924. gadā.

Rīgā, 1924. gada 6. decembrī.
Direktors A. V i n t e r s.

Nodaļas vadītājs K. Kronbergs.

valdības iestāžu paziņojumi

Rīgas pilsētas tiesu izpildītāju
iecirkņi

ar Rīgas apgabaltiesas nodaļu kopsapul-
ces š. g. 18. decembra lēmumu iedalīti
sekosi:

1. iecirknis (K. Vildaus).
1. policijas iecirknis no Kārļa līdz

Kaļķu ielai, robeža pa Kaļķu ielu un
1. ūdens policijas iecirknis ar salām.

2. iecirknis (K. Krebs).
3. policijas iecirknis no Daugavas līdz

Brīvības ielai un" 12. policijas iecirknis
bez (Ķeizarmeža) Meža parka.

3. iecirknis (J. Grinfelds).
7. policijas iecirknis (izņemot Krišjāņa

Barona ielu) un 9. policijas iecirknis.

4. iecirknis (V. Požariskis).
2. policijas iecirknis viss un 11. poli-

cijas iecirknis no Kalnciema ielas līdz
jūrai.

5. iecirknis (E. Smeils).
4. un 5. policijas iecirkņi.

6. iecirknis (J. Zirģels).

3. policijas iecirknis no Brīvības ielas
līdz Krišjāņa Barona ielai un no 7. po-
licijas iecirkņa Krišjāņa Barona iela un
10. policijas iecirknis.

7. iecirknis (]. Kazubierns).
1. policijas iecirknis no Kaļķu līdz

Valdemāra ielai un 11. policijas iecirknis
no 10. policijas iecirkņa līdz Kalnciema
ielai.

8. iecirknis (J. Grinios).
6. un 8. policijas iecirkņi un 2. ūdens

policijas iecirknis ar salām un 12. pa-
pildu policijas iecirknis (Meža parks).

Piezīme. Jaumis iecirkņu sadalī-
jums stājas spēkā 1925. g. 1. jan-
vārī.

Rīgā, 1924. g. 19. decembri.
Rīgas apgabaltiesas priekšsēdētājs

A.Būmani s,
Sekretārs O. Blumbergs.

Rīgas apriņķa tiesu izpildītāju
iecirkņi

ar Rīgas apgabaltiesas nodaļu kopsapulces
š. g. 11. decembra lēmumu iedalīti sekosi:

I. iecirknī
(tiesu izpildītājs A. Ozoliņš, dzīvo Rīgā,

Dzirnavu ielā Ne 37)
ietilpst: Aderkašu, Aizkraukles, Bebru,
Baldones, Dreiliņu. Doles, Ikšķiles, Jum-
pravas, Katlakalna, Ķeipenes, Kokneses,
Krapes, Lielais, Lēdmanes, Lauberes-
Ozolu, Lielvārdes, Lindes, Līves Bram-
berģes, Meņģeles, Ogres-gala, Plāteres,
Ropažu, Rembates, Salaspils, Stopiņu,
Stukmaņu, Skrīveru, Tomes

^
Viskaļu

pagasti, Rīgas-Jurmalas pilsēta, Ogres
un Pļaviņu miesti.

II. iecirknī

(tiesas izpildītājs L. Jakstiņš, dzīvo Rīgā,
lielā Miesnieku ielā Ne 9)

ietilpst: Ādažu, Allažu, Bietiņu, Bīriņu,
Inčukalna, Jaunpils, Kastranes, Ķempu,
Krimulda?, Ķeču, Lēdurgas, Mangaļu,
Mores, Mālpils, Nītaures, Nurmižu,
Olaines,Piņķu,Pabažu,Paltmales, Rikteres,
Slokas, Salas, Sējas, Skultes, Siguldas,
Suntažu, Turaidas, Vidrižu pagasti,
Slokas pilsēta un Ķemeru miests.

Piezīme. Jaunais iecirkņu sadalī-
jums stājies spēkā š. g. 11. de-
cembrī.

Rīgā, 1924. g. 19. decembrī.

Rīgas apgabaltiesas priekšsēdētājs
A. B ū m a n i s.

Sekretārs O. Blumbergs.

Uzaicinājums
izpirkt nākamam 1925. gadam
tirdzniecības un rūpniecības

zīmes.
Izpildot Saeimas pieņemto un š. g.

20. decembrī « Valdības Vēstnesī" Ne 290
publicēto likumu par tirdzniecības un
rūpniecības nodokli, tiešo nodokļu de-
partaments ir devis visām attiecīgām ie-
stādēm rīkojumu uzsākt nekavējoties
tirdzniecības un rūpniecības zīmju iz-
sniegšanu nākamam 1925. gadam.

Paziņojot par šo, departaments uz-
aicina visus tirgotājus un' rūpniekus iz-
pirkt nākamam gadam vajadzīgās tirdz-
niecības un rūpniecības zīmes visdrīzākā
laikā. Zīmju neizpircējiem draud nau-
das sods no 25 līdz 3000 latiem.

Pieprasot zīmes 1) jāuzdod, starp citu,
nodokļa komisijas,noteiktais apgrozījums
pie aplikšanas ar °/o peļņas nodokli par
1924. gadu, bet 1924. gadā jaunatvērtiem
uzņēmumiem, kas par 1924. gadu vēl
nav aplikti — tekošā gadā taisītais ap-
grozījums par attiecīgo darbības laiku un
2) jāņem līdzi uzņēmumu īpašnieku pa-
ses vai kādi citi neapšaubāmi dokumenti,
piemēram, tekošā gada tirdzniecības vai
rūpniecības zīmes. Ārzemju akciju un
citām sabiedrībām bez tam vēl jāuzrāda
finansu ministra atļauja darboties Latvijā,
bet šo sabiedrību pilnvarniekiem —
zīmju pieprasītājiem — pierādījumi, ka
viņi patiesi sastāv par pilnvarniekiem un
pastāvīgi še dzīvo (sk. noteikumus pai
ārzemju akciju un paju sabiedrību dar-
bību Latvijā .Valdības Vēstneša" 1922. g.
271. numurā).

Rīgā, 1924. g. 23. decembri.

Tiešo nodokļa departamenta
direktors V i n t e r s.

Nodaļas vadītājs Kronbergs.

Par pamatskolu skolotāju liecību
izsniegšanu.

Skolu virsvalde aizrāda, ka personām,
kas vēlas dabūt pamatskolu skolotāju
liecības, un kam būtu tiesības tādas
saņemt, apliecības izsniegs tikai tad, ja
viņas iesniegs šādus dokumentus, vai
viņu likumīgi apstiprinātus norakstus:

a) personas apliecību ar dzimšanas un
pavalstniecības datiem,

b) galiecību par vispārējo un peda-
goģisko izglītību,

c) apliecības par nokalpotiem gadiem
(ja ir kalpojis par skolotāju),

d) veselības apliecību, no kuras būtu
redzams

^
ka nav psichisku vai fi-

zisku trūkumu, kas traucētu skolo-
tāja darbu,

f) pašrocīgi rakstītu curriculum vitae.

Punktos a, c un d minētām apliecībām,
kas_ izdotas Latvijas pastāvēšanas laikā,
jābūt ar attiecīgām zīmogmarkām.

Iesniedzot priekšlikumus par cenza
piešķiršanu jāizpilda attiecīga veidlapa ,
kas dabūjama Skolu virsvaldē 18. istabā
— cenza komisijas kanclejā.

1924. g. 22. decembrī Ne P. 6004.
Skolu virsvalde.

Paziņojums.
Pamatojoties uz likuma par ekspart-

gaļas un tās pārstrādājumu kontroli
(.Valdības Vēstneša" Ne 122 — 1924. g.)
un instrukcijām (.Valdības Vēstneša"
234. numurā 1923. gadā un 98. nu-
murā 1924. g.), tirdzniecības un
rūpniecības sabiedrība ,R. Petermans &
Co", Rīgā, 1. Smilšu ielā Ne 7 1924. g.
23. decembrī reģistrēta

^
kā svaigi saldē-

tas liellopu, teļu un cūku gaļas izvedēja
uz ārzemēm, zem tirdzniecības markas:
,RPK°". Lauksaimniecības pārvalde.

Pasta ziņas.
Atklātas telefona palīga nodaļa pie

Bērzaunes pagasia valdes, Madonas ap-
riņķī, un Rušūnas dzelzsceļa stacijā Dau-
gavpils—Rēzeknes līnijas.

Pievienotas: Bērzaune — Mārcienas
un Rušūna — Rušūnas telefona centrālēm.

Bērzaunē pieņem ari telegramas.
Sesavas telefona palīga nodaļa

pārveidota par pasta un telefona palīga
nodaļu ar vienkāršu un ierakstītu sūtī-
jumu pieņemšanu un izdošanu.

Pasta un telegrāfā virsvalde.

Iecelšanas.
Rezolūcija N» '856.

1924. g. "22. decembri.
Atvaļinu poļa izglītības pārvaldes ptiekšnieka

Antonu Taļat-Kielpšu no viņa dienesta'
pienākumu izpildīšanas uz 2 nrdēļām, skaitot no
š g. 29. decembra līdz 1925. g. 11. janvārim.
Poļu izglītības pārvaldes priekšnieka pienākumi»
par minēto laiku uzdodu izpildīt pārvaldes darb-
vedim Simanim Markovskim.

Izglītības ministrs E. Felsbergs.
Vispārējo lietu pārvaldes priekšnieka

vietas izpildītāja J. Ļaudams.

Meklējamo personu saraksts
Nr. 190.

11579. Barkevicius, Antonas, dzim.
1893. g. 17. janvāri, Lietavas pavalstu.,
pied. pie Poņevežas apr., Gulbines pa-
gasta. — Bauskas apriņķa priekšnieka
1924. g. 20. oktobra raksts Ne 1360/1.
(406-24-Xl), iebraucis no Lietavas-Latvijā
1924. g 18. martā ar leģitim. biļeti caur
Podžunu pārejas punktu un nav aizbrau-
cis. — Paziņot dzīves vietu.

11580. Bolsov (Balzar), Līzete, _28 g.
v., agrāk dziv. Lietavā, Akmene, pec tam
kā Latvijas optante pārgājusi uz Jelga-
vas apr. (tuvāku ziņu nav). — Auces
iec. miertiesneša 1924. g. 14. novembra
raksts Ne 3489 (407-24X1), apv. uz soda
lik. 138. p. p. — Paziņot dzīves viebu

11581. Buldurs, Jānis Jāņa d., dzim.
1901. g., pied. pie Rokišku pagasta LJe-
tavā. — Iekšl. min. emigrantu un bēgļu
nodaļas 1924. g. 20. novembra raksts
Ne 128073 (408-24-XI), nelegāli pārnācis
pār robežu no Padomju Krievijas un nav
ieradies noteiktā laikā etapu punktā,
Pilsoņu ielā Ne 13. — Nodot meklētāja
rīcībā.

11582. Bērziņ, Trīne Jāņa m., 70 g.
v., pied. pie Pāles pag., dzivojuse turpat,
pamaza auguma, mēma. — Valmieras
apr. priekšnieka II. iec. 1924. g. 7. no-
vembra raksts Ne 4929 (409-24_ -XI), no
jūnija mēneša 1924. g. bez vēsts pa-
zuduse. — Paziņot dzīves vietu.

1158^ Bergs, Kristjānis Jāņa d., dzim.
1875. g. 17. aug., pied. pie Emburgas
pag., Latvijas pavalstu, neprec, latvietis,
krāsotājs, pēdējā dzīves vieta Rīga, Parka
ielā Ne 1, dz. 3. — Rīgas 8. iec. mier-
tiesneša 1924. g. 14. novembra raksts
No 1121 (417-24-XI), apv. uz sod. r*-
581. p. — Apcietināt un novest meklē-
tāja kamerā.

11584. Blau, Eduards Miķeļa d.,

58 g. v., pied. pie R'gas. — R'šas
2. iec. miertiesneša 1924. g. 3. vov.
raksts Ne 438 (380-24-XI), apv. uz sod.
lik. 138. p. p. — Paziņot dzīves vietu.

11585. Bogdanova, Jevdokija Niki-
fora m., 26 g. v., pied. pie Daugavpils
apr, Maļincvas pagasta, neprecējušie?,
agrāk dziv. Maļinovas pagastā. — La '"
galēs apgabaltiesas Daugavpils apr.
2. iec. miertiesneša 1924. g. 19. nov.
raksts Ne 541 (412-24-Xl), apv. uz sod.
lik. 581. p. 1. d. pamata. — Paziņot
dzīves vietu.

11586. Blums, Boriss Augusta d.,
dzim 1883. g., Latvijas pilsonis, dzim.



jekabmiestā, agrāk dzīv. Rīgā, Kr. Barona
i jēlā Ne 104 — Kriminālās pārvaldes
(Rīgas nodaļas 1924. g. 21. nov. raksts
j&3228 (4l4-24-XI), apv. krāpšanā. —
'Apcietināt

U587. Bekmans, Eduards Emiļa d.
— 52 g. v., Latvijas pavalstu., agrāk
dziv. Rīgā, Dzirnavu ielā Ne 157, dz. 8.
L. Rīgas prefektūras III nodaļas 1924.g.
17. novembra raksts Ne 7151/23. gada
(4l5-24-XI) sod no Rīgas prefekta ar
jj 10.— vai 14 dien. aresta. — Paziņot
meklētājam.

11588.. Basovs, Dimitrijs Leona d.,
33 g- v-< P'ed. pie Maskavas, agrāk
dziv. Rīgā, Baznīcas ielā Ne 39, dz. 3.—
ļekšl. min. emigrantu un bēgļu nodaļas
1924. g. 21. novembpi raksts Ne 127962
(4l6-24-XI), no iekšl. min. sod. ar
ls 5C0.— vai 3 mēn. aresta. — Nodot
meklētāja rīcībā.

11589. Cipstiņ (Cipst) Pauline Teņa
meita, 42 g. v., agrāk dzīv. Allažu pag.
— Rīgas apr. 2. idc. miert. 1924. gada
14. nov. raksts Ne 3222 (45 24-VII), apv.
us soda lik. 581. p. 1. d. pamata. —
Apcietināt uņ nogādāt meklētāja rīcibā.

\(Turpmsk vēl.)

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

Darbvedis A. Zaķis.
aim^^^fmmn^mamma^-

Riga

Rīgas biržas komiteja,
izlietojot savu statūtos paredzēto tiesību,
10. decembrī ievēlējusi par zvēri-
nātiem grāmatvežiem pie biržas
komitejas sekošus trīs kungus: cand.
rer. mērc. Paulu Lazdiņu, cand. rer. mērc
Jāni Meilandu un Gustavu Dreksleru.
Šie grāmatveži ievēlēti uz 3 gadiem,
pēc tam tos var ievēlēt no jauna. Zvč-
rināto giāmatvežu uzdevums ir uz
valsts pašvaldības vai privātu iestāžu
un personu pieprasījumu pārbaudīt
tirdznieciskas grāmatas un tirdznieciskas
v?i citas grāmatvedības. 16. decembri
minētie trīs kungi nozvērināti un tiem
atļauts stāties pie amata izpildīšanas.
Datbus sadalīt starp 3 zvērinātiem
grāmatvežiem nodomāts tā, lai Lazdiņa
kungs būtu par speciālistu rūpniecības
uzņēmumu, Drekslera kungs tirdzniecības
uzņēmumu un Meilacda kungs — kredīt-
iestāžu grāmatvedības lietās.

Pēc zvērinātu grāmatvežu pakalpo-
jumiem jāgriežas pie biržas komitejas,

Rīgas biržas komiteja.

Nedēļas ziņojums
par saslimšanas gadījumiem

ar lipīgām slimībām Rīgā,
ko reģistrējusi no 1924.g. 8. decembra līdz
15. decembrim Rīgas pilsētas statistiskā
valde pēc ārstu paziņojumiem:

Ā » BB 2b
Slimības nosaukuma. ^ g;=-

C/3 £

Tvphus abdom .... Vēders tiis . . 20
Tvphus esanth Izsitumu tīfs . —
Febris reeurrens . . . Atgulās drudzis —
Febris interm . . . . Purva drudzis . 1
Vaiiola et variolois . . Bakas .... —
MorbiUi Masalas ... 2
Scarlatina Šarlaka ... 47
Tussiā convulsiva . . . Garais klepus . 12
Diphtheritts Dilterits ... 4
InfluencacumPneumonia Influenca . . . —
Cholera asiatica .... Āzijas koliera . —
Dvsenteria Asins ser^a . . —
Pdiotitis epidemica . . Ģīmja sarukums

(Mums) . . 15
Ervsipelas Roze .... 1
Lepra Spitālība . . .
Par<vtyphus —
Vulvo-Vaginitis gonorrhoica —
Menīngitis cereorospinalis epidemica . . —
Trachoma —
Anthiai . . .
Lvssā . t . . —

Iedzīvotāju kustība Rīgā.
Pēc Rīgas pilsētas statistiskās valdes

reģistrācijas 1924. g. novembra mēnesī
(iekavās atzīmēti skaitļi par iepriekšējo
mēnesi).

Dzimuši Miruši Dzimstības
(ieskaitot nedzīvi dzim.) pāisvars

Latvieši ... 263 (256) 208 (198) +Č5 (+58)
Vāc 41 (39) 4-1 (41) —8 (-9)
Krevi "3 (49) 33 (33) -ļ-lfl (+16)
Ebreji .... 72 (64) 36 (34) +36 (+30)
Peli un leiši 24 (23) 13 (21) +11 (+2)
Ct 17 (8) 15(15) -\ 2 (-7)

Kopā 460 (4HV) 354 (349) +106 (+90)

Svarīgākie miršanas gadījumi: tuber-
kuloze 40 (48), organiska sird_ skaite"67 (59),
vēzis 39 (37), asiņu pieplūdums galvas
kausa dobumā 24 (20), vecuma ne-
spēks 24 (21), plaušu karsonis 0 (0),
pārējās elpojamo orgānu slimības, ne
ieskaitot tuberkulozi 26 (30), vēdera
tifs 8 (7), nieru kaite 9(11), šarlaks 3 (2),
masalas 0 (0), izsitumu tifs 0 (0), in-
fluenca 0 (0), meningitis 8 (8), asins-
sērga "0(0), nedabīga nāve 13 (22), paš-
nāvība 7 (9).

Noslēgtas laulības 264 (265), no tām
baznīcā 187 (203).

Lipīgas slimības. Pēc pilsētas stati-
stiskās valdes paziņojuma 1924. g.
novembra mēnesī saslimuši ar vēdera titu
46(57), izsituma tifu 2(0), šarlaku 107(62),
garo klepu 0 (0), difteriti 23 (17), asins-
sērgu 1 (2), _ masalām_ 7 (1) un ar rozi
3 (7). Iekavas atzīmētie skaitļi attiecas
uz iepriekšējo mēnesi.

Māksla

Nacionālais teatrs. 1. svētkos, pulksten
2 dienā — J. Akuratera pasaka , Š*i s
un tas Itnekas". Pulksten 7 va-
karā — Aspazijas drāma .Ragana".

2. svētkos, pulksten 2 dienā — J. Raiņa
pasaka .Mušu ķēniņš" . Pulksten
7 vakarā — Lunca traģikomēdija .Ārpus
likuma".

3. svētkos, pulksten 2 dienā — Annas
Brigader pasaka .Maija un Paija".
Pulksten 7 vakarā .Tautas darbi-
nieki" .

Svētdien, 28. decembrī, pulksten 2 dienā
J. Akuratera pasaka , Ši s u n tas
Itnekas". Pulksten 7 vakarā — Hol-
berga komēdija .Žūpu Bērtulis".

Otrdien, 30. decembri, pulksten 7
vakarā Dimā drāma „K a m e 1 i j u
dāma".

Trešdien, 31. decembrī, aktieru savie-
nības rīkotais J aungada sagaidī-
šanas vakars ar A. Michelsona
(.Rutku Tēva) komēdiju .Imantas
augšāmcelšanās" un Šantekler,»
.Audience laika birojā*.
Biļetes uz visām izrādēm dabūjamas.

Dailes teatr». I. ziemas svētkos 25. de-

cembrī, pulksten 2 dienā un pulksten Va8
vakarā, .Sprīdītis". II. ziemas svēt-
kos, 26. decembri, pulksten 2 dienā,
.Sprīdītis" un pulksten Va8 vakarā,
.Mērnieku laiki". III. ziemas
svētkos, 27. decembri, pulksten 2 dienā,
.Sprīdītis" un pulksten 728 vakarā,
.Pļāpīgas sievas". Svētdien,
28. decembrī, pulksten 2 dienā .Sprī-
dītis" un pulksten V8 vakarā .Ka-
ralis".

Otrdien, 30. decembri, pulksten V28
vakarā .Karalis" un trešdien, 31. de-
cembrī, Jauna gada sagaidīšana,
uzvedot lugu .Karalijs" un pantomi-
misku uzvedumu .Gadu maiņa". Pēc
tam fojē spēlēs mūzikas trio un būs
bufete (ar reibinošiem dzērieniem).

Visās svētku dienu izrādēs katrs pie-
audzis var ņemt līdz 1 bērnu par brīvu
un 2 bērniem ieeja ar vienu biļeti. Kase
atvērta katru dienu.

Jāzepa Grosvalda atstāto darbu iz-
stāde valsis mākslas muzejā, Rigas pilī,
atvērta katru dienu (izņemot pirmdienas)
no 10 līdz 3. Ieejas maksa 60 santimu,
kareivjiem un skolniekiem 30 santimn.
25. un 26. decembrī izstāde būs slēgta,
bet 27. un 28. decembri (svētdien) būs
atvērta.

Kursi.
Rīgas biržā, 1924. gada 24. decembri.

1 Amerikas dolārs 5,175-520
1 Anglijas mārciņa 24,34 - 21 45
100 Francijas franku ... 27,65 - 2825
i 00 Beļģijas li anku 25 .F 0-26 00
100 Šveices franku 9995 — iro.95
100 Itālijas liru 21,90-22 35
100 Zviedrijas kronu . . . 139,00—140.4 )
100 Norvēģijas kronu . . . . ;7 2l-'8 80
100 Dānijas kronu 90.55-9240
100 Čechoslovaķiļaskronu . 15,55 15 85
100 Holandes guldeņu . . 208 25 —21 30
100 Vācijas marku .... 122.C0-12^00
100 Somijas marku .... 12 95 1320
100 Igaunijas marku .... 1,32 1,40
100 Polijas zlotu 98 00 102,00
100 Lietuvas Utu 50,50 - 521 0
1 SSSR cervoneca . ... 26,4J-2685
5°f neatkarības aizņēmumi 98 100
4°/ti Valsts prem. aizņ. 98 — 100
5°/o Zemes banku ķīlu zīmēt VI— 93

Rīgas biržas kotacijaa komisijas
priekšsēdētāja A. Ktcem

Zvērināts biržas maklers Tb. 5 u m m e r t\

Literatūra

Valsts Statistiskā Pārvalde La-
tvijas Lauksaimniecība pēc 1923. gads
lauksaimniecības skait:š'.ras ;i ņām. J. Bokaldera
teksts un ledakcija — Bureau de Statisu'que de
L'Etat Etat de L'Agriculture e n
L e 11 o n i e d'apres Ies Donnes du Regensement
Ag'icole en 192'. Ecrr et Rediģē p*r J. Bcksl-
ders. - Rigā 1923. gidī.

Rīgas Latviešu Biedrības Derīgu Gr rratu No-
daļas izdevums. Sociālisma brīnum-
valsts. (Sociālās ut )d+s ) Pēc profesora Kr.
A. F o i g t a (Voigt) P. Bērziņš. Rīgā, 1924.

Redaktors M. Xr»««,

Mūsu ārēja politika.
Ārlietu ministrs Z. A. Meierovics

vakar deva preses darbiniekiem paskai-
drojumus par mūsu ārējās politikas ta-
gadējo stāvokli un par viņas uzdevu-
miem tuvākā nākotnē, solīdamies aizvien
uzturēt ciešus sakarus ar presi, šo dē-
vēto septīto lielvalsti, tādēļ kā mazās valstīs,
kāda ir latvija, ārlietu jautājumi ir ļoti
svarīgi, jo ari sabiedrība vēlas būt
plaši un sīki informēta.

Jo spilgta lc/ma starp Rietumeiropas
valstīm ua Latviju piekrīt Lielbri-
tānijai. Tādēļ viens no mūsu ārlietu
ministrijas vispirmiem uzdevumiem būs
rūpēties, lai mūsu vakantā sūtņa vieta
Lo-donā tiktu drīzi ieņemta. Anglijā
mums ir daudz uzticīgu draugu un lab-
vēļu, starp citiem ari parlamenta loceklis
Hanons, kas ievēlēts no tā paša ie-
ritkņa, no kurienes nācis ari jaunais ār-
lietu ministrs Ostens Čemberlens
— no Birminghamas. Ar mūsu draugu
un labvēļu palīdzību mums nenāksies
gfūti izkopt tālāk labus sakarus ar Angliju.
Politiskas attiecības nostiprinās ar saim-
nieciskām interesēm. Anglijas
prese lielu vērību piegriež Rīgas
parāda jautāļumam. Pilmgi jāpiekrīt
mūsu bijušā sūtņa Bise nieka iz-
teicienam kādā apspriedē, ka nav nemaz
aprēķināmi tie zaudējami, kas Latvijai
netiešā.ceļā cēlušies no Rīgas parāda
nenokārtošanas. Valdībās uzdevums ir —

rūpēties, lai Rīgas parādu nokārtotu,

maksājot 1 latu par 1 zelta rubli Pie
labas gribas varbūt būs iespējams šo
jautājumu šādā ceļā nokārtot. Tad,
šķiet, atvērsies mums ari izredzes aiz-
ņēmuma noslēgšanai Londonā. Citādi
tas neizdosies. Mūsu agrākā valdība
ievadījusi sarunas par Doles spēk-
stacijas izbūvi. Šis jautājums būtu
jāizved līdz galam un vispirms
pašiem jātiek skaidr.bā ar sevi, ko
inēs ī ti gribam darīt: vai šo sta-
ciju būvēt pašu spēkiem, vai dodot
koncesiju ārzemniekiem, jeb vai vie-
noties ar ārzemniekiem uz kopīgu uz-
ņēmumu. Nav vērts propagandēt Doles
«peka stacijas lietu, kamēr paši neesam
ar sevi skaidrībā. Nekāds politisks
lūzums mūsu attiecībās ar Angliju nevar
notikt, un mēs centīsimies jo projām
draudzīgos sakarus ar šo lielvalsti pa-
dziļināt un vairāk izkopt.

Zīmējoties uz Ameriku jāaizrāda,
ka patlaban dienas kārtībā atrodas ieva-
dītās satunr-s ar Ziemeļamerikas savie-
notām valstīm par tirdzniecības līguma
noslēgšanu; šīs sarunas vilksies garumā,
jo jānogaida Vācijas-Amerikas tirdznie-
cības līguma ratifikācijas liktenis Ziemeļ-
amerikas savienoto valstu senātā, tadeļ ka
mušu līgums būs stipri identisks ar
vlīgumu. Mūsu parāda jautājums
ar Ameriku ari dienas kārtībā Somija
nn Lietava savas parādu lietas Amerikā
jau galīgi nokārtojušas; Igaunija un
Polija ved patlaban sarunas. Ari mums
sava parāda nokārtošanā jāpasteidzas,
«deļ ka par nenokārtotu parādu jāmaksā
daudz augstāki procenti.

R
Ar Franciju mūsu attiecības labas,

"et Francijai mums jāpiegriež ārkārtēja
vēriba , jo tur koncentrējas tagad Krie-

vijas attiecību izveidošana ar Rietum-
eiropas valstīm, un pie tam var tikt aiz-
kārtas ari Baltijas valstu intereses. Jā-
ievēro, ka agrāk neviena valsts nestāvēja
tik ciešos sakaros ar Krievi;u, kā taisni
Fjancija. Tādēļ ari Baltijas valstīm
rūpīgi jāseko Krievijas-Francijas attu-
rību nokārtošanai. Lai tuvinātumies
Francijai, mums jārūpējas, lai tirdznie-
cības līgums tiktu jo drīzi ratificēts, jo
līdz ar to notiktu stipra saimnieciska
tuvināšanās.

Ar Itāliju jau diezgan ilgi velkas
sarunas par tirdzniecības līguma noslēg-
šanu. Mūsu sūtnis Romā Sūmanis drī-
zumā saņems direktīvas, virzīt šo littu
tālāk.

Ar Vāciju dienas kāitībā vēl
atvienu stāv norēķināšanās jautājums.
Līdzšinējas sarunas nav vēl devušas
nekādas izredzes uz sekmīgu gala
iznākumu. Atmesta ari ideja par
preču kreditu. Pēdējā laikā dažas Vā
cijas rūpniecības biedrības ierosinājušas
jautājumu par aizdevuma realizēšanu
Vācijā. Nevar zināt, kādi šim ierosinā-
jumam bus panākumi, jo vēl jānoskaidro
jaunās vācu valdības un mūsu Saeimas
viedoklis šai lietā. Valdīta vajadzīgās
pūles netaupīs.

Pārejot uz Baltijas valstīm,
jāsaka, ka kopēja ienaidnieka apvērsuma
mēģinājums 1. decembri Igaunijā
bijis jauns impulss Latvijas un Igaunijas,
šo divu sabiedroto vaislu un viņu tautu
tālākai tuvināšanii un draudzības saišu
stiprināšanai. Atliek vēl uzlikt kroni
tai būvei, kurai pamatus lika ar
līdzšinējiem līgumiem Pastāv cerības,
ka muitas saskaņošana nonāks līdz
galīgai nokārtošanai. Robežu jau
tājums uzskatams jau par galigi nokārtotu,
un mūsu Valsts Prezidenta ap-
ciemojums jauna gada sākumā Igaunijas
galvas pilsētā būs apliecinājums lam, ka
Latvijas-Igaunijas sabiedrība
ir pabeigts darbs.

Attiecībā uz Lietavu, valdības no-
lūks ir — ar šo brāļu tautu panākt tā-
pat vislabāko saprašanos, pie kam La-
tvijas-Lietavas draudzības izbūve saska-
ņojama ar saimniecisku tuvināšanos.
Lietavā nupat veic priekšdarbus tirdz-
niecības līguma noslēgšanai ar Latviju.
Pēc mūsu līguma noslēgšanas ar Igau-
niju valdība pieliks visas pūles, lai stā-
tos pie sarunu vešanas ar Lietavu.

Mūsu nodoms un vēlēšanās allaž ir —

m^Ēn

izkopt laba?, draudzīgas attiecības ar
Poliju, šo lielo kaimiņvalsti. Ne-
atkarīgi no abu šo valstu val-
dībām, daži apstākļi ienesuši viņu
attiecībās dažas vēsākas notis. Valdī-
bas uzdevums būs — rūpēties, lai šā
vēsuma vietā iestājas sirsnīgas attiecības.
Valdība jau vairākkārt deklarējusi, ka
mums ar Poliju nav teritoriālu strīdu.
Bet ja šāds jautājums tiktu pacelts, tad
va'dibas uzjevums ir — nokārtot to tā,
ka Latvijas robežas sastāvs paliek neaiz-
kārts. Ar Poliju mums ir dienas
kārtībā divu līgumu noslēgšana: tirdz-
uie:ības un trauzita

Ar Somiju mūsu attiecības pal kū-
sās tās pašas vecās — draudzīgās. Tirdz-
niecības līgums patakstīts un gaidāma
tā ratificēšana 16. un 17. janvārī notiks
Helzmglorsā četru Baltijas valstu tradi-
cionālā apspriedē, kurā piedalīsies viņu
atlietu ministri. Tās degpunktā stāv —
arbitrāžas līguma apspriešana. Mēs, pro-
tams, ļoti esam par to, lai tuvināšanās
Baltijas valstu starpā izvērstos par šo
valstu sabiedrību, bet mēs nevaram
to darit tādā ceļā, lai vienas valsts
draudzības vjeiā iegūtu otras nelabvēlību.

Krievijā mūsu sūtniecība ved inten-
sīvas sarunas par mūsu rūpniecības uz-
ņēmumu reevakuaciju. Vēl mums tur
atrodas 56 uzņēmumi, bet Krievija pie-
krīt tikai 10 uzņēmumu izdošanai, aj ko
mēs nevaram apmierināties. Sūtnis
Ozols pilnvarots vadīt šo lietu līdz sek-
mīgam galam. Nenokārtota ari peldošo
līdzekļu un kulturelo vērtību atpakaļ-
saņemšana. Nemaz nav virzījies uz
priekšu noguldījumu ua seifu jautājums.
— Iekustināts ari atkal apmaiņu jau-
tājums. To ierosinājusi Krievija, un
iepriekšēja valdiba principieli tam pie-
kritusi; bet tagadējā valdība pretim ār-
valstīm nevar grozit savas priekšgājējas
dotos solījumus.

Līdzšim notikušas pavisam trīs ap-
maiņas. Pie pēdējā apmainījuma mušu
toreizēja valdība nepārprotami apzīmēja
to par pēdējo. Tagadējs ierosinājums
grozās ap 40 cilvēku apmaiņu. Šie
40 cilvēki, ko Krievija vēlētos no mums
iemainīt, ir gandrīz visi notiesāti uz

spaidu darbiem. Tādi apmainījumi grauj
mušu tiesu iestādes. Ja šis apmai-
nījums notiks, tad valdība rūpēsies par
to, lai tas nebūtu tikai apmainījums uz
papira, bet lai mes dabūtu atpakaļ tās
personas, kuras tiek vajātas no Krievijas
iestādēm. Šī_ apmaiņa, ja tā notiks, būs
kategoriski pedeja, cik tālu tas atkarā-
sies no tagadējās valdības.

Tagad, kur austrumu attiecībās ievē-
rojama vislielākā aukstasinība un ap-
doma, esam ierosinājuši robežkonfliktu
nokārtošanu

^
uz vietām caur administra-

tīvām iestādēm.
Esam iesnieguši Krievijai ari savus

pamata principus tirdzniecības līguma
noslēgšanai un gaidām atbildi.
Pirms šī līguma tālāk virzīšanas to cel-
sim priekša apspriešanai mūsu tirgotāju
aprindu organizācijām.

šim numuram 8 lappuses.



Rīgas apgabaltiesas 3. civilnod.
saskaņā ar civ. proc. likumu 1958. p.
ar šo paziņo, ka 7. janvārī 1925. g.
minētās nodaļas atklātā tiesas sēde no-
lasīs 1921. g. 30. novembrī mirušā
Veclaicenes pagasta .Bronkas N° 12'
mājas īpašnieka Jura Jāņa d. P 1 a a n
testamentu.

Rīgā, 20. decembrī 1924. g. L.Ns 4133
Priekšsēd. v. A. Veidners.

17825 Sekretārs A. Kalve.

toa: igsitainisti 5 iet. tiesai līdi āļ
paziņo, ka 30. decembrī š. g., -pulksten
9 rītā. Rīgā, Matīsa ielā M° 137, p»r-
do s Pēteja K r e i šm a ņ a kustamo
mantu, sastāvošu no 2 tvaika presēm
un novērtētu par Ls 1200.—

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

Rīgā, 21. novembrī 1924. g.
17864 Tiesas izpild. E. Smeils.

Valsts spirta un degvīna Rīgas noliktva
Pionieru ielā 4a, izdos 9. janvārī
1925. g, pulksten 10 rītā, rakstiskā

izsolē sekošu materiālu piegādi:
1) Pernicas 3 muc.
2) Svina baltuma .... 50 kgr.
3) Zīmogu krāsas, melnas 6 .
4) Zodā, veļas 600 .
5) Kartupeļu miltus. . . . 100 .
6) Lices (vada auklas)

2/2 0mm 50 mtr.
7) Lices (vada auklas)

lVa 0mm ..... 50 .
8) Lices i>-ada auklas) 1 0 mm 59 .
9) Ultramarīna 2 kgr.
10) Spuldzes .Philip" 300 sv. 10 gab.
11) . . 150 . 12 .

Nomaksāti ar atd'ecīgJ zīmognodokli
raksti.-ki piedāvājumi slēgtās aploksnēs
ar uzrakstu: .Uz 9. janvāra sacensību*
iesniedzami noliktavai līkz_ pulksten 1C
sacensības dienā, iemaksājot droš'bas
naudu lO'/o apmērā no piedāvājumos
uzrādītās sumas.

Cenas uzdodamas franko valsts no-
liktavā. Pēc iespējas iesniedzami ari
ma'eiialu paraugi-

Tuvāki paskaidrojumi noliktava ne
pulks'ea 9—15. 17844

liela nodokļu flipartainta
dažādu maksājumu piedzinējs paziņo,
ka 30. decembri 1924. g., pulksten
3 diena, Rīgā, liela Grēcinieku ielā )* 15,
veikalā

pflrdos ualfflkroliiano
Brāļiem G o 1 d kustamo mantu, novērt,
par Ls 400.— un sastāvošu no veikala
iekārtas, dēļ vir v u 1923. ;g. ienākuma
nodokļa segšanas.

Rīgā, 22. decembrī 1924. g.
17802 Piedzinējs J. V a i v a d s.

Rīgas polic. 10. iec. priekšnieks
kura kancleja atrodas Kuģu ielā Jfe 15,
paziņo, ka 9. janvārī š. g., pulksten
10 rītā, izsludināti trešie lorgi, kuros
pārdos vairāksolīšanā

Rīgas, Bišumuižas papīru fabrikā, Bauskas
ielā >lš 57, atrodošas un Jānim T r e i -
m a n i m piederošās, vēl nepārdotas,
mašinu daļas un dzelzis par Ls 19154.08.

Pārd~.damās mantas varēs apskatīt
pārdošanas dienā uz vietas.

Pamats. Rīgas muitas valdes kontra-
bandas nodaļas raksts no 13. oktobra
š. g., M° 26078 un prasības lietā pret
Jāni Tieimani, dz. Raiņa butv. Ns 9,
dz. 11 un Jāni Jaunzemi, dz. Bauskas
ielā JA 57, par uzlikto minētām perso-
nām naudas sodu par kontrabandu
Ls 271,366,24 apmērā. 1
17697 Priekšnieks (paraksts).

Likumu un ministru kabineta noteikumu krāums
isvm. gada 22. burtnīca

iznākusi un dabūjama Valsts tipograiiijpil *, i. istaba, kur ari vienīgi jāgriež
ar pieprasījumiem.

Burtnica maksā:
bez piesūtīšanas Ls 0,26
ar piesūtīšanu . . 0,28

Satu'° :
182) Papildinājumi likumā par dažām,pargrozībam aptieku atvēršanas

kartība.
18\) Likums par valsts kases ?īmēm.184) Likums par labības rezervēn,
185) Likums par Liepājas - Jelgavas

dzelzsceļa būvi.
186) Likums par pilsētas tiesību pie.

šķiršanu Vecauces miestam
187) Likums par vaislas ērzeļu izlasi
188) Papildinājums noteikumos pār nes

kalpoto gadu aprēķināšanu obli-
gatorisko skolu skolotajiem.

189) Mežu takses pazeminājums.
190) Skolu saraksts, kuru apmeklēšana

dod tiesību atlikt iesaukšanu obli- ļgatoriska aktīvā kara dienestā '
191) Pārgrozījums noteikumos par kara<

zinibu pasniedzēju atalgojumu.
192) Nolīgums starp Latviju un Lietuvu

par Latvijas-Lietuvas robežas pār-
iešanas noteikumiem pierobežas
josla dzīvojošiem šo valstu pil-
soņiem.
Pārlabojums Lik. kr . š. g.70. skaitli.

Liepājas apgabaltiesa.
paziņo, ka saskaņā ar š.g. 20. dec. lēmumu
ir izbeidzama Marijas Friča meitas
S i s e n meklēšana kura tika meklēta
uz Liepājas apgabaltiesas 1924. g.
25. februāri lēmuma pamata. (Skat.
,Vald. Vēstn.' N» 59, 11. martā 1924. g.).

Liepājā, 20. dec. 1924. g. Ne 9406
Priekšsēdētāja v. i. B i r k s.

17832 Sekretārs (paraksts).

Kifias apgabaltiesas 3. civilnod.
saskaņā ar civilprocesa likumu 1958. p.,
ar šo paziņo, ka 7. janvārī 1925. g.,
minētās nodaļas atklāta tiesas sēde
nolasīs 1923. g. 12. martā mirušā Iršu
kolonijas pag. m. M» 2311 saimnieka
Johanna Heinricha Georga d. H a z e n -
f u s a testamentu.

Rīgā, 20. decembrī 1924. g. L.JMš 4080
Priekšsēd. v. A. Veidners.

17826 Sekretārs A. Kalve.

Sniķeres pagasta tiesa ,
Tukuma apr., pamatodamās uz savu no-
lēmumu 26. novembrī 1924. g., uz pa-
gasttiesu lik. 108. un 109. p. p. (1924. g.
izd.) dara zināmu, ka dzīvojos ša pag.
Evert-Ķirtumu mājas Jānis_ Friča dēls
S t r a u t-m a n i s pieņem bērna vietā —
adoptē dzim. 20. nov. 1914. g. Ivaru
Kārļu d. Moricu, piešķirot adodtē-
jamam visas likumīga bērna tiesības.

Personām, kūjām būtu kādas ierunas
pret šo adoptaciju tiek uzaicinātas pie-
teikt tās Sniķeres pag. tiesai līdz 31. de-
cembrim 1924. g„ pulksten 10 no rīta.
Pēc minētā termiņa notecēšanas nekādas
ierunas netiks vairs ievērotas un adop-
tacija atļauta un apstiprināta.

Sniķerē, 26. nov. 1924. g. Ns 23
Tiesas priekšsēdei. P. Heimanis.

16727 1 Sekretārs Ridders.

Rīgas apgabaltiesas 3 iecirkņa
tiesas izpildītājs

neziņo, ka 2. janvārī '1925. g._, pulksten
10 rītā, Rīgā, Marijas ielā Nš 22,
pārdos Haima O 1 b e r t a kustamo
mantu, sastāvošu no mēbelēm un no-
vērtēt

^
par Ls

2i8.—
lzzinīt sarakstu, novērtējumu, kā «ri

apskatīt pārdodamo mantu,varēspā.3??snas dienā uz vHas.
Rīgā, 24 decembrī 1924. g.

17858 Tiesas izniM. J. Grinfelds.

lei! ijgilalt. 5. ik, fftii Iz Hriīāji
paziņo, ka_ 30. decembrī š. g., pulksten
9 rītā, Rīgā, Purciema 'elā Nē 91, pār-
dos Morduch? un Eliasa K l e i n m a ņ u
kustamo mantu, sastāvošu no l naftas
motora, ādu ģērēj. barabaniem, darba
vāģiem un 2 čuguna katliem un novērt,
par I.slSOO.—

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

Rīgā, 6. decembrī 1924.g.
17863 Tiesas izpild F. Smeils.

Daugavpils pils. pret. izsludina par
neder, kvīti Ms 311 no 7. janv. 1924. g.
par lūguma iesniegšanu del certif. na-
cionālas pases vieta izdošanu, izd. no
Daugavpils pref. uz Leizera un Šoras
Gendlinu vārd.. ta kā min. dokuments
pieieik. par nozaudētu. 16602

Tiešo nodokļa departamenta
dižadu maksājumu piedzinējs paziņo, ka
30. decembrī š. g., pulksten 3 dieni,
Rīga, Aspazijas bulv. Ns 4, veikalā,;

pārdos valrflksolītano
lija un Leizera G I i k s m a n u kustamo
manto, novērtēta par Ls 1700.— un sa-
stāvošu no dažādām mantām, dēļ viņu
1923. g ienākuma nodokļa segšanas.

Rīgā, 22. decembri 1924. g.
17803 Piedzinējs J. V a i v a d s.

Rīgas polic. 1. iec. priekšnieks
paziņo, ka 30 decembri š. g'., pulksten
10 rītā, 1. Klosterbaznīcas ielā JSie 7, dz. 4,

pārdoi nuMai
Zaras Jakobson dzīvokļa iekārtu,
novērtētu kopvērtibā par Ls 157,94, par
labu Rīgas muitas valdei.

Rīgā, 22. decembrī 1924. g.
17853 Priekšnieka v. v. p. (paraksts).

Rīgas polic. 7. iec. priekšnieks
30. decembrī 1925. g., pulksten 10 rītā,
Rīga, Dzirnavu iela M 114/116, dz. 1,

pārdos vairāksolīšanā
Lavīzes J a n s o n mēbeles, novērtētas
par Ls 25—
17854 Priekšnieks (paraksts).

Valsti spirta on d€gvīoa Rīgai nolikt.
Pionieru ielā N» 4a, pārdos 1925. g.
8. janvāri, pulksten 10 rīts,

rakstiski izsolē
apm. 50000 kg stikla

drumstalu.
Rakstiski piedāvājumi apmaksājami ar

attiecīgu zīmognodokli un iesniedzami
slēgtās aploksnes ar uzrakstu: .Uz
8. janvāra sacensību" valsts noliktavai
ne vēlāk kā līdz pulksten 10 sacensības
dienā. Dalībniekiem jāiemaksā 10°/0
drošības naudas no piedāvājumos uz-
' adītās sumas.

Drumstalas apskatāmas un tuvākas
ziņas par izsoles noteikumiem saņemamas
vāls s noliktavā darbdienās no pulksten
9 līdz 15. 17843

Ūtrupe.
1925. g. 3. janvārī pulkst. 10 rīta,

pie Meiranu pagasta nama, pārdos
publiskā vairāksolīšanā
Meiranu pagastā, Malsastu māju pils.
Jānim K o r n a m aprakstītas sekošas
manias: vienu zirgu, novērtētas par
Ls 71.— dēļ obligatorisko nodevu pie-
dzīšanas.

Mantas būs apskatāmas ūtrupes dienā
uz vietas.

Madonā, 19. dec. 1924. g. Nš 5655/22
Madonas policijas iecirkņa

17843 priekšnieka v. (paraksts).

Rīgas X pol. ier. prteliniita.
kura kancleja atrodas Kuģu iela Ns 15,
paziņo, ka 13. janvārī 1925. g., pulk-
sten 10 no rīta

pārdos vairāksolīšanā
akc. sab. „Naita* piederošo un vecā Jel-
gavas ielā Ns 21i25 zem muitas uzrau-
dzības atrodošos bencinu, nodokļu seg-
šanai Ls 12242,57 apmērā.

Pamats: Rīgas muitas valdes im-
porta nodaļas raksts no 10. decembra
1924. g. JSfš 30305. 3 17852
Rīg. X. pol. iec. priekšn. J. Zankevics.

Intendanturas Liepājas
noliktava

30. decembrī 1924. g. pulksten JO rītā,
Liepājā, Kara_ osta . Zemitana iela Ns 41,
mutiskā izsolē vairāksolītajiem

pārdos
lopu miltus — klijas, liellopu un zirgu
ādas, liellopu zarnas, lietotus maisus,
skārda in koka kastes, mucas, katlus,
kannas dzelzs krāsniņas, svaru bumbas,
dažādus pumpjus zirgu lielas, amatnieku
rīkus, vecu dze zi, čugunu, skārdu un
daudz citu armijai nevajadzīgu mantu.

Pārdodamie priekšmeti apskatāmi darba
laikā, no pulkst. 9 — 15, ādas un zarnas —
kara ostā, Ka'paku bulv. Ns 8, sētā,
pārējie priekšmeti — kara ostā, Zemitana
ielā. JMē 41. 1 17388

Tukuma apr valde
Tukumu apkārtnes apvienoto pagasta
II. pakāpes (V. un VI. kl.) pamatskolā

Tukumā vajadzīgi

skolas pārzinis
un pilntiesīgi

skolotai!
(vēlams vīrieši) un

rezerves sKolofajs
priekš Tukuma apriņķa.

Vēlēšanas . notiks 5. ļanvarī 1925. g.
pulksten 11 dienā, apriņķa valdes telpās.

Pieteikšanos izdarīt apriņķa valde rak-
stiski vai mutiski.

Rezerves skolotājam jāpieteicas apr.
skolu valdē

Visiem ievēlētiem skolotājiem jāstājas
darbā 7. janvārī 1925. g.
17799 1 Tukuma apr. valde.

Rigas Jūrmalas pilsētas valde
izziņo, ka pilsētas domnieku vēlēšanas
noliktas sestdien, 3 . janvārī 1925. g.,
un svētdien, 1. februārī 1925. g., no
pulksten 9—21.

Kandidātu saraksti iesniedzami pil-
sētas valdē Dubultos, Mellužu iela Ns 17,
30. un 31. decembrī 1924. g. un 2., 3.
un 5. janvārī 1925. g., no pīkst. 9—15.

Vēl šanas notiks sekošos iecirkņos:
1) Asaru-Valtera iecirknī ,— Asaros,

Zemgales ielā Ns 2, pamatskolas telpās;
2) Mellužu iecirknī — Mellužos, Peldu

ielā Ns 4, pamatskolas telpas:
3) Dubultu iecirknī — Dubultos, Mel-

lužu ielā Ns 17, pilsētas valdes telpas;
4) Majoru iecirknī — Majoros, Smilšu

ielā N° 27, pamatskolas telpas;
5) Bulduru-Buļļu-Edinburgas iecirknī —

Bulduros, Muižas iela JJ» 4, pamatskolas
telpās:

Vēlēšanās var piedalīties pilsoņi kuri
sasnieguši līdz vēlēšanu dienai divdesmit
viena gada vecumu un līdz tam pilsētā
nodzīvojuši vismaz astoņas (8) nedēļas

Dubulto , 22. dec. 1924. g. J\fe 28
17840 Pilsētas valde.

Lodzas apr. priekšnieka pailgs i. ier
dara zināmu, ka, pamatojoties uz Ludzas
apriņķa I. iec. miertiesnešu izpildu rakstu
no 18. decembra 1923. g. Ns 2341/252
un 2340/253, _ 7. janvāri 1925. g., pulk-
sten 12 diena,

atklāta vairāksolīšanā pārdos
pils. Vasilija N i k o 1a j e v a kustamo
mantību, sastāvošu no vienas (1) govs.
Izzināt sarakstu, novērtējumu, ka ari ap-
skatīt pārdodamo mantu varēs pārdo-
šanas dienā uz vietas. 17851

Ofrupe.
1925. g. 3. janvārī, pulksten 10 diena,

pie Dzelzavas pagasta nama, pārdos

publiskā vairāksolīšanā
Dzelzavas pagasta, Kroņmuižas māju
pilsonim Otto Rudzīšam aprakstītas
sekošas mantas: vienu 9 g. vecu govi,
novērtētu par Ls 40.—, dēļ obligato-
risko nodevu piedzīšanas.

Mantas būs apskatāmas ūtrupes dienā
uz vietas.

Madonā, 19. dec. 1924. g. Ns 3153 22
Madonas policijas iecirkņi

17850 priekšnie k s (paraksta»).

Tukuma apr. prektn. pal. II. iec.
paziņo, ka 5. janvārī 1925. g., pulksten
10 rīta, Annenieku pag., Pautiņu mājas,

pārdos vairāksolīšanā
mirušā Jāņa Mozerta kustamo mantu,
novērtētu par Ls 1940 un sassāvošu no
dažādiem lauksaimniecības rīkiem, zir-
giem, govīm un aitām dēļ Dobele i
krāj-aizdevu sabiedrības aizdevuma
segšanas.
17(sl9 Priekšn. pal. (paraksts).

lēkabpils apr. priekšn. palīgs II. iec,
atsauc savu slud naiumu, ievieto u
.Valdības Vēstnesī" N° 268, no 1924. g
25. novembra un paziņo, ka nozaudētā
kara k'susības apliecība, izdota no Jaui
jelgavas-Ilukstes kara apr. priekšnieka
21. aprilī 1921. g. Ns 172, uz Nikolaja
Jāņa d. Arženika vārda, atrasta un
skai'ama par derīgu.
17821 Priekšnieka pāl (paraksts).

Paziņojums.
Ķeču pagasta valde dara zināmu, ka

29. decembrī 1924. g., p^usten 2 p. p.,
Ķeču pagsta namā tiks no pagasta
valdes piešķirtas Ķēču muižas fonda
zemes.
1~861 Pagasta valde.

Kļūflss izlsDojums.
„Vald. Vēstneša* ša gada 19. dec.

28i*. numufV ievietotā naftas rūpniecības
un tirdzniecības sab. .Mazut" sludinā-
juma par ārkārtējas pilnas sapulces sa-
saukšanu, ieviesusies k|ūda: iespiests ka
pirm's pilnas _ sapulces nenotikšanas
gadījiena otrreizēja pilna sap.lce tiks
sasaukta .14. februārī 1924. g.", kas ir
nepareizi, jo sapulce tiks sesaukta
,14. februaM 1925. g."

Rīgas prelektura izsludina par neder,
ka nozaud. gada uzturas apliecību ar
Ns X 24331 uzSmerka Azarcha v. 16312

Al[[iļDsaiilnlias„Eliktra'val(l!
uzaicina akcionārus uz ārkārtējo

pilnu sapulci,
Rīgā, valdes telpas, Ādmiņu ielā Ne 4,
25. janvārī 1925. gadā, pulksten 12 d.

Dienas kārtība:
1) Akcju kapitāla palielināšanas jautā-

juma apspriešana un izšķirša.ia.
2) Tekošas darīšanas.
Akc onarus, kuri vēlētos piedaLties

pjlnī sapulce lūdz iesniegt valdei (Rīgā,
Ādmiņu iela Ns 4), savas akcijas vai
pagaidu apliecības, saskaņā ar statūtu
§ 52, ne vēlāk, ka līdz 18 janvārim
lš*25 g. 17842 V a I d e

Latviešu mākslin. kluba

āilīit pilna biedru sapulce
notiks pirmdien , 12. janvārī 1925. gadā,
pulksten 9 vak , Mākslinieku kluba telpās
Vaļņujela Ns 41. uz kuru biedres lūdz
neiztrūkstoši ierasties.

Dienas kārtība: 1) Latviešu mākslin
kluba likvidācija, 2) saimniecības, telpu
un kluba inver,tara nodošana neatkarīgo
mākslinieku vienībai. 17845

Latviešumākslinieku kluba biedri, kuri
nebūs nokartojūši _ savas biedru maksas
līdz sapulces sanākšanai 1925 g. 12.jan-
varim pulksten 9 vak, tiks uzskatīti kā
izstājušies. Latv. mākslin kluba valde.

Tirdzniecības un rūpnie-
čības akc.sab.

„Internaārkārtējā

iHirilunhi
notiks 1925 gada 14. janvārī, pulksten
4 p. p., Rīgā, Vaļņu ielā Ks 2, dz 32.

Dienas kārtība:
1) Lēmums sakarā ar ziņojumu, dēļ

kapitāla papildināšanas.
2) Tekošas lietas.

17857 Likvidācijas komisija. _

L Krietu zupeifosfata fabrikas aknai
valde ar šo paziņo akcionāru kungiem,
ka uz 3. ja vari 1925. g nolikta ārkār-
tējā pilna sapulce nevar notikt minētā
dienā, jo līdz noteiktam termiņam nebija
ksniegtas akcijas vajadzīga skaita, lai
sapulce būtu pilntiesīga, tādēļ otrā

iitiil 'ii sāji
izsludinātā .Valdības Vēstneša" Ns 266
un .EKonomistā- K° 23 dienas kartība*
aps riešanai notiks 17. janvārī 1925.g-,
pulksten 3 p. p. Rūdolfa Libeks
kantorī, Rīgā, Rats laukuma J* 7 *
skaitīsies par pilntiesīgu neatkarīgi no
sanākušo akcionāru skaita.

Galīgais termiņš akciju pieteikšanai ot
So II. arkanēju pilnu sapulci not»
2. janvārī 1925. g.

Pieteikšana daibdienīs, R.gā, Rats laf
kūmā Ns 7, Rūdolfa Libeka Kantori.

17341 Vffllrfe,

S-tē Polvglotte ārk. sapulce — J24._|-
28. dec , p. i/22 d., biedr. telpas (La<

plēsa ielā Ns 14. Dienas kartība statu»

pārreģ. un citi jaut. Sapulce pilntiesīga F
katra ieradušos biedru skaita. Valde.

178R9

Nacionālais teatrs.
Trešdien, 31. decembrī, pulksten 8 vak-

Jauna gada sagaidīšana-
Izrādīs:

.ywnani<MB . -?
*au&šamcelšiļ****

A. M chelsona (Rutku tēva)
Liela varoņu komēdija 5 ceL

ii. h fĻ
. 4i«I<< r.< <JĒama&i*otSanteKiera Jauna gaaa pjOlogļ^—

nacionāla teātra ziemai iiBbi mļļ
I. svētkos, 25. decembrī, pulkst. 2 die»

.afrs un tas i#neft«*"
Pulksten 7 vakara
.^taģona'. ,

II. sveikos, 26. decembr', pulk. i-olc

.JfTMŠKi ķēniņ š'?
Pulksten 7 vakara

?irpu« ti^tima- <
III. svētko--, 27. decembrī , puiK. ^u

..Tīlntia un 9aiļa ?

Pulksten 7 vakara
.(Tautas dar&tnie** ^

Svētdien, 28. decembn , pul-st. 2 <

Šis un tas itne****'

Pulksten 7 vakara
^.Žūpu <&ēTtulis' -

Ltt&in Augstai slinka
izsludina uz 9. janvāri 1925. g., pulksten
11 dienā,

rakstisku un mutisku

SACENSĪBU,
kura notiks Aleksandra Augstumu slim-
nīcas kancleja, Sarkandaugavā, Aptiekāru
ielā Ns 15/17, uz

veļas materiālo piegādāšanu:
1. Dvieļu audekla , . . . 75mtr.
2. Palagu 1375 ,
3. Audeklis nebal 250 .
4. Bjas dub. pl 300 ,
5. . vienk. pl. _ . . 300 ,
6. Pusaudeklis krāsains . 250 „
7. Apakšbiksēm brezents . 125
8. Brezentu . ... 200 ,
9. Pusvadmalu 300 ,

10. Zeķes vilnas 100 p
11. Segas . ... 150 gab.
12. Flanalets dub pl. . . . 150 mtr.

Rakstiski piedāvājumi slēgtās splok'nēs
ar uzrakstu: .Uz sacensību 9. janvārī
1925. _g.*, kā ari lūgumi piedalīties
mutiska sacensība ar attiecīgu zīmog-
nodokļa nomaksu līdz ar paraugiem
iesniedzami Aleksandra Augstumu slim-
nīcas kancleja, līdz 9. janvārim 1925. g.,
pulksten 11 diena.

Pie piedalīšanā* sacensībā dalībnieki
līdz 1925 g. 9. janvārim, pulksten 11
diena, iemaksā Ls 1000 drošibas naudas.

Tuvākas zigas un noteikumus izsmedz
Aleksandra Augstumu slimnicas kancleja
no pulks'en 9—3.

Rīgā, 23. decembrī 1924. g.
17847 Direktors (paraksts).

8. Dania.'pib kājnieka puiks
izdos mutiskos

TORGOS
migas lifta ga|a;

piegādāšanu pulka tekoSām
vajadzībām Cēsis un Va'mierā
par laiku no 1. janvāra 1925. g.
līdz 1. apriim 1925. g., apm.

10600 kg.
Piegādāšanu var uzņemties kopā par

abām pilsētām, vai katru at-evišķi.
Torgi notiks Ce.īs, pūka šiaba saim-

niecības daļā, Cēsu pili, 29. decembrī
š. g., pulksten 10 rīti

Turpat izsniedz gaļas kondīcijas un
sīkākus uzņēmuma n> teikumus ikdienas,
izņemot svētdienas un svētktu die->as,
no pukst. 9-15. 1 17797

Kalsnavas virsmežniecība
28. janvārī 1925. g., pulksten 12 dienā, Pļaviņu miesta valdes tel pās

pārdos mutiski izsolē nusoiii mežu
Ļaudonas, Mārcienas, Veckalsnavas, Jaunkalsnavas, Vietalvas un Vietalvas-Odzie
novados, pavisam 57 vienības — pec platības 13,74 ha, novērtētus par Ls n ?tn
un 4350 numurētus kokus, novērtētus par Ls 13,586.

Pirms izsoles sākšanas solītajiem jāiemaksā izsoles komisijai 10°/o drošīh
naudas no nosolāmo vienību vērtības.

Tuvākas ziņas, virsmežniecības kancleja un _ pie attiecīgiem iecirkņu m *ziņiem. Virsmežniecība patur sev tiesības izsludinātas vienības noņemt no izso]pēc saviem ieskatiem 17796 Kalsnavas virsmežniecība



Rīgas apgabaltiesas 3. clvilnod.
a. civ. ties. lik. 2011., 2014. un 2019.
o. p. pamata paziņo, ka_ pēc 1919. g.
10. martā Rīgā miruša namīpašnieka
Jāņa Jāņa dēla Ozoliņa ir
atklāts mantojums un uzaicina, kam
ir uz šo mantojumu, vai sakara ar
to, tiesības kā mantiniekiem, lega-
tarijiem, fideikomisarijiem, kreditoriem

u. t. t, pieteikt šīs tiesības minētai
tiesai sešu mēnešu laika, skaitot

no šī sludinājuma iespiešanas dienas
.Valdības Vēstnesī.*

Ja minētās _ personas savas tiesības
mg šā uzrādītā termiņa nepieteiks, tad
ziņas atzis kā šīs tiesības zaudējušas.

Rīgā, 1924. g. 10. decembrī. L N 4084

Priekšsēdētāja v. A. Veidners.
1696S Sekretārs A. Kalve.

oārdos m h ^"davas virsmežniecībapārdos mutiskos torgos 15. janv. 1925 g., pīkst. 11 dienā, Kandavas pag
valdes telpas, AUGOŠU MEŽU sekošas vienībās:

a -
JO
B

JSJ <ļO

ļjg Novads, apgaita un kv. NeH>
Ē?

r2 ._

Gravas I. iecirknis.
Strazdes novads.

1 Irbiņa apg., kv. 11, cirsma 1924. g. N> 1, atd 1
\ ? - . H,. 1924. g.te], . 2

" '.
s . - . 11, . ? 1924. g. Ns 1, 3
4 . . . 11, . 1924. g. Ns 1, ; 4 .
0 . . . 11, cirsma 1924. g. Ns 2, . 1
6 . . .11., 1924. g. Ns 2, . 2 '

1 . . .. . 1924. g. Ns 2, .3
8 . . . 11, . 192»ļ. g. Ns 2, . 4

Cēres novads.
9 Raibā apg., cirsma 1924. g. atd. 1 . . . .

10 1924. g. . 2 . . .' .
11 . 1924. g- . 3 ...

J? ' ? 1924- 8- •*13 , 1924. g. . 5 . .

Kandavas II. iecirknis.
Kandavas novads.

14 Elka apg., kv. 29, cirsma 1924. g. atcl 1 . . . .
15 . ., , 1924. g. . 2 ...
16 . . 29, . 192-1. g. . 3 .. .17 . . 29, . 1924. g. . 4 ...18 , , 29, „ 1924. g. . 5 . . . .19 . . . 29, „ 1924. g. . 6 .... .
20 . 29, . 1924. g. , 7 ...21 . . , 29, „ 1924. g. , 8 ...22 . „ 29, . 1924. g. . 9 . . . .23 „ . 29, . 1924. g. .10
24 . . 29, . 1924. g. , 11 . . . .25 . . 29, . 1924. g. . 12 ....
26 .. . 29, . 1924. g. . 13 .... .
27 „ . 29, . 1924. g. ,14
28 „ . . 29, . 1924. g. , 15
29 . ., , 1924. g. .16
30 . ., . 1924. g. . 17 ...
31 . ., . 1924. g. . 18.... .32 , . 29, . 1924. g. .19
33 „ . 29. . 1924. g. . 20 ...34 . „ , 29, , 1924. g. . 21 ....35 . , ārpus meža „ 1924. g. . 1 ...
36 ? , . ' . . 1926. g. . 1
37 „ . , , . 1926. g . 2 ....

Rūmenes novads.
38 Elka apg., kv. 2, cirsma 1925 g. atd. 1 .
39 . , 2, . 1925. g. . 2 .-.. .
40 „ . . 2, . 1925. g. . 3 .....

Kandavas novads.
41 Kalniņa apg., kv. 45, cirsma 1919. g. atd, l . . .
12 . . . 45, . 1919. g. . 2 .
43 ...43, degums, . 1
44 Mežmuižas apg., kv. 41, cirsma 1924. g. atd. 1

Kukšu novads.

45 Počnieka apg., kv. 13, cirsma 1924. g. atd. 1 . . .
46 . . . 13, . 1924. g. . 2 . . .
47 . . . 13, . 1924. g. . 3 . .
48 . . 13, . 1924. g. . 4 . .
49 . . - , 13, . 1924. g. . 5 . .
JO . . 13, . 1924. g. . 6 . . .
51 , . . 13, . 1924. g. . 7 . .
52 . ., . 1924. g. . 1
53 . . . 11, . 1924. g. . 2 . . .

Zemites novads.
54 Auriņa apg., kv. 52, cirsma 1924. g. atd. 1 . . .

55 , . 52, . 1924. g. . 2 . . .
56 „ . 52. . 1924. g. . 3 . .
57 . . . 52, . 1924. g. ., 4 . . .
58 . 52, . 1924. g. . 5 . .
59 . , 52, . 1924. g. . 6 . .
60 „ . 52, . 1924. g. . 7 . .
61 . . 52. . 1924. g. . 8 . .
62 . . . 52, . 1924. g. . 9 . . .
63 . . 52, . 1924. g. . 10 . . .
64 . . 52, . 1924. g. . II . .
65 „ . 52. . 1924. g. . 12 . .
66 . . 52, . 1924. g. . 13 . .
67 . . „ 52, . 1921. g. . 14 . . .

68 . . macit. mežs . 1924. g , 1 . . .
69 1924. g. . 2 . . .
70 192.. g . 3 . . .

71 1924. g. . 4 . .
72 . . . . . 1924. g. . 5 . ..
73 ... cirsma 1921. g. , 1 . . .
74 .... 1922. g. . 1 .
75 1922. g. . 2. . .
76 . . . . 1922. g. . 3 . .

Kalnmuižas novads.
77 Kalnmuižas apg., kv. 18, cirsma 1924. g., atd. 1
78 . . 18, . 1924. . . 2
79 . . . 18, . 1924, . . 3
80 . . 18, . 1924. . . 4 .
81 . . . 20, . 1924..82 . . 20, , 1924. . , 2 .
83 , . ' . 20, . 1924. . . 3 .

Aizdzires novads.
84 Apsīša apg., kv. 6, cirsma 1925. g., atd. 1 . . . .

85 , . . 6, . 1925. . . 2 . .
86 . . -ļAft - . 1925. . . 3 . . .
87 . '4f^F . 1925 . . 4 . . .

88 *W . 1925. . - 5 . .
89 Benčas , ., . 19ŽJ 1 . . .
93 ...43, . 1924. , . 1 . .
91 . . 44, . 1925. - . 1
92 Dzelzkalna apg., kv. 41, cirsma 1924. g., atd. 1 .

93 ...41, . 1924. . . 2 .
. . 41, . 1924 .. , 3

95 . - 41, . 1964. - - 4
ofi . 41, . 1924. . . 5 .

97 l . . 41. . 1924. . . 6 .

98 . 41, . 1924. . . 7

99 . 41, - 1924 . . 8

100 . «. - 1924. - . 9 .

|Pārdos Drošības naudas

Pēc Pēc ģē i^12plati- celmu £ Izcir- ... S"g Piezīmes
bas skaita > tumu Ku!Ulras S*
h« kūku sk. iatos tīrīšanai naudas <

1.00 — 687 35 35 —
1,00 — 969 49 49 —
1,00 — 1603 81 81 —
1,00 — 1378 69 69 —
1,00 — 959 48 48 —
1,00 — 1283 65 65 —
1.00 — 1590 80 80 —
1,00 — 956 48 48 —

0,50 — 302 16 16
*

—
0,50 149 8 8 —

0 — 157 23 23 —
0,50 — 402 21 , 21 —
1.15 — ļ 975 49 49 —

0,20 — 312 16 16 —
0,19 — 239 12 12
0,19 — 392 20 20 —
0,19 — 196 10 10 —
0,19 ; — 281 15 15 —
0,19 I — 169 9 9 —
0,19 — 149 8 8 —
0,19 — 157 8 8 —
0,20 — 155 8 8 —
0,20 — 158 8 8 —
0,21 i — 207 11 11 —
0,21 - 195 10 10 —
0,22 ļ — 289 15 15 —
0,23 . — 314 16 16 —
0,23 1— 222 12 12 —
0,24 ! — I 218 11 U —
0,24 — 222 12 12 —
0,25 — 233 12 12 —
0,26 — 268 14 14 —
0,26 — 206 11 11
0,27 — i 245 13 13
3,25 : — 1350 68 Uz fonda zemes
1,37 — 821 42 —
0,70 — ļ 340 17 — —

0,92 — 12'2 61 — Uz fonda zemes
0,69 — 1026 52 — —
0,73 — 199 10 —

0,70 — 753 38 38 —
0,60 — 3-11 18 18
1.16 — 1301 66 66
0,55 — 281 15 15

0,36 — 658 33 33
0,42 — 512 25' 26 —
0,42 — 638 32 32
0,42 — 612 31 31
0,42 — 469 24 24 —
0,42 — 566 29 29 —
0,33 - 360 18 18
0,59 — 739 37 — Uz fonda zemes
0,35 — 729 37 — —

0,3-3 — 292 15 — — Uz fonda zemes
0,36 — I 479 24 — —
0,^6 — 615 31 — —
0,36 — 537 27 —
0,36 — 403 21 — — ,
0,36 — 7C0 35 — —
0,32 — 397 20 —
0,47 — I 455 23 —
0,36 — 876 44 — —
0,66 — 789 40 — —
0,36 — 958 48 — —
0,36 — 790 40 — —
0,36 — 740 37 — —
0,23 — 155 8 — —
0,54 — 202 11 — —
0,41 — „ 217 11 — —
0,54 — 2*4 14 —
3,00 — 233 12 — —
3,11 — 1228 62 —
0,27 — 238 12 — —
0,43 — 197 10 — —
0,32— 126 7 . — —
0,32 114 6 — —

0,59 ļ — 583 30 — —
0,43 — 5 43 28 — —
0,26 — 200 10 — —
0,21 — 189 10 — —
0,19 — 241 13 — —
0,14 — 169 9 — —
0,21 — 152 8 — — .

1,57 — 8P2 45 — —
1.33 ? — I 798 40 — —
1,95 — 648 33 — —

0,61 — . 599 30 — —
0,81 — 1163 59 — —
1,64 — 1305 66 — —
1,19 — 21 — —

— 440 22 — —
0.39 — M9 — —

— 673 34 — —
0,41 — 461 24 — —

— 594 30 — —
0,41 — 731 — —

— 17 — —
— 482 — —

1,11 248 33 — —
6.81 — 655 33 — —

Rīgas spg^ baltie*. 1. civilnod.,
uz civ. proc. lik. 293., 295., 298 , 301.,
31 9. un 3ll. _p. p. pamata, uz Nikolaja
An dreja d. Bērziņa lūgumu viņa pra-
sības lieta pret Natāliju Lelle un cit.
par Andreja Pētera d. Bērzi ņa testamenta
atzīšanu par spēkā gājušu un izpildāmu
uzacina Aleksandru Bērziņu un Paulu
Bēn iņu kurj dzīves vieta prasītājai nav
z ināma, ierasties tiesa četru mēnešu
laikā no šī sludinājuma publicēšanas
dienas.

Pie lūguma pielikti pilnvaa, testa-
menta noraksts, 2 izraks i, zemesgrāmatu
nodaļas apliecība, mir. apliecība, ģimenes
saraksts, ziņojums par mant. sastāvu un
vērtibu un noraksti.

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

Rīgā, 2. decembrī 1924. g.
Priekšsēdei, b. J. J a k s t i ņ š.

16440 Sekretārs J. Smeils.

Rīgas apgabaities. 4. civilnod.
nz lik. par laul. 77. p. pamata, dara
zināmu, ka tiesa 19. novembrī 1924. g.,
Natālijas Osipa m. Fedorovas, dzim.
Fedotovas, prasības lietā pret Astratijci
JMiiona d. r edoiovu par laulības šķiršanu
aizmuguriski nosprieda: šķirt laulību,
kas noslēgta Rīgā, Grebeņščikova vec-
ticībnieku draudzē 1912. g. 20. janvāri
starp Astratiju Fedorovu un Natāliju Fe-
dorov, dziiīi. Fedo ov, piešķirot prasītājai
pirmslaulības uzvārdu .Fedotov' un prāv-
nieku bērnu Joanu, dzim. 1914.g. l.maijā,
audzināšanai līdz viņa pilngadībai.

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

Rīgā, 8 decembrī 1924.g. Mš 436978/696
Priekšsēd. b. E g 1 ī t s.

17033 Sekretāra v. Stūre.

Rīgas apgabaities. 4. civilnod,
uz likum. par laui. 77. p. pamata,
dara zināmu, ka tiesa 19.novembrī 1924 g
Sofijas Aurēja rn. Muzikin, dzim. Stepan,
prasības lietā pret Ignatiju Mina dēlu
Muzikinu par laulibas šķiršanu aizmugu-
riski nosprieda: šķirt laulību, kas noslēgta
Rīgā, pareizticīgo Pārdaugavas-Trīsvie-
nibas araudzē 1917. g. 9. aprilī starp
Ignatiju Muzikinu un Sofiju Muzikin,
dzim. Stepan, piešķirot prasītajai pirms-
laulības uzvāidu .Stepan".

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

Rīgā, 8.decembrī 1924.g. Ns 436986/674
Priekšsēd. b. E g 1 i t s.

17030 Sekretāra v. Stūre.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnod.
pamatojoties uz 17. marta 1923. g.
likuma par vienīgo maksāšanas līdzekli
un civ. proc. lik. 2060. un 2062. p.p.,
ievērojot Fridricha Teodora Matveja d
Langolca pilnvarnieka zv. adv. pal.
FelUsa Paula lūgumu un savu _ 1924._ g.
2. decembfa lēmumu paziņo, ka parād-
nieks Fridnchs Teodors Matveja d.
Langolca parādu pec obligācijas pat
1200 rbļ., apstiprinātas 1914. g. 3. maijā
ar N° 279, uz nekusiamo īpašumu Val-
mieras apriņķi, no Vecsalaces muižas
muižas zemes Distervaldes gruntsgabala
atdalīta meža gabala Ns 15, ar zemes
grāmatu reģ. Ns 2936, izdoias no Teodora
Matveja d Langolca par labu Jēkabam
Jēkaba d. Marksonamun Miķeļa Matīsa
d. Grantam ir iemaksajis _tiesas deposīta
Ls 25,60, šīs augša minētas obligācijas
kapitāla un 0/u°/o dzēšanai. ?

Tāpēc apgabaltiesas 3. civilnodaļa
uzaicina visas personas, kujam būtu
tiesības uz augšā aprādītām obligācijām,
pieteikties tiesā viena mēneša Jaika,
skaitot nodienas, kad šis sludinājums
iespiests,Valdības Vēstnesī", un aizrāda,
ka ja šīs personas noteiktā laika nepie-
teiksies, obligācijas atzīs par iznīcinātam
un lūdzējam dos tiesību prasīt parada
dzēšanu zemes grāmatā.

Rīgā, 1924. g. 12. decembrī. Ne 3792

Priekšsēdētāja v. A. Veidners.
17181 Sekretārs A. Kalve.

Rīga* apgabaltiesas 3. civilnod.
atklātā tiesas sēdē 9. decembrī 1924. g
iz lausījusi Alfrēda Richarda d Ruetca
lūgumu dēļ hipotekarisko paradu dzē-
šanas un nolēma: 1) atzīt par iznī-
cinātām sekošas obligācijas: 1) pai
20,000 rbļ. apstipiinātu 30. septembiī
1910. g. ar Ns 2189, uz nekustamu
īpašumu Rīgas piUeta, I. hip. iec. ar
zemes grāmatu reģ. 18, Rīgas pilsētas
diskonto bankai par labu, kura 29. jūlija
1911. g. viņu ir cedējuši blanko; 2) pai
1000 rbļ., apstiprinātu 3. decembri
1871. g. uz nekustamo īpašumu Rīgas
pilsētā, 1. hip. iecirknī ar zemes grāmatu
reģ. Ns 17, Gothardam Gothovam pai
labu, kura pārgājusi cesiju ceļā uz Boze-
rupa Hartvicha ģimenes legatu, kuras
administratori viņu ir cedejusi blanko;
3) par 10,000 rbj., apstiprinātu 9. sept
1877. g. uz (o pašu nekustamu īpašumu
Agnesei Moritc, dzim i. Han par labu,
kura pārgājusi cesijas ceļa uz Bozerupa
Hattviclīa ģimenes legatu, kuras admi-
nistratori viņu ir cedējuši blanko; 4) pai
10,000 rbļ. ' apstiprinātu 25. februāri
1906. g. ar Ns i69, uz to pašu nekustamu
īpašumu Robertam Roberta d. Bingneram
par labu, kas viņu ir cedējis blanko un
5) par 7000 rbļ. atlikuma no obligācijas
par 9000 rbļ., ' pirmatnēja lieluma ap-
stiprmāUs lr>22. g. 24. marta Svēta
Gara Konventam par labu, kura pārgājusi

cesi;as ceļa uz Bozerupa Hirtvicha
ģimenes legatu, kuras administratori
viņu it cedējuši blanko.

Rīga, 1924. g. II. decembrī. Ns 3433
Priekšs. v. A. Veidners.

17171 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnod.
atklātā tiesas sēdē 2. decembrī 1924. g.
izklausīja Pētera Dāvā d. Kleša lūgumu
dfļ hipotekarisko parādu dzēšanas un
nolēma: par iznīcinātu obligāciju pai
7000 rbļ. atlikumā_ no obligācijas par
10,000 rbļ. pirmatnējā lielumā apstipri-
nātas 18. decembrī 1902. g. ar Ns 448,
uz nekustamo īpašumu Bīriņu muižas
zemnieku zemes Lieļģīmu mājām, Rīgas
apr.ņķj ar zemes grāmatu reģ. Ns 2284,
Aleksandram Vilhelma d. Tilam par
labu, kas minēto obligāciju ir cedējis
blanko un kura ir pārgājusi uz Fedoru
Michaila d. Hanzenu, ka blankocesionaru,
kas viņu ir cedējis atkal blanko.

Rīgā, 1924. g. 4. decembrī. Ns 3258
Priekšs. v. A. Veidners.

16667 Sekretārs A. Kalve.

Rigas apgabaltiesas 3. civilnod.
atklāta tiesas sēdē 2. decembri 1924. g.
izklausīja Roberta Jēkaba d. Rocis
lūgumu d. hipotekarisko parādu dzē-
šanas un nolēma: 1) atzīt par iznīci-
nātu obligāciju par 2830 rbļ., apstiprinātu
27. maijā 1916. g. ar Ns 20, uz nekustamu
īpašumu Berkovu muižas zemnieku zemes
Lipstiņu mājām Ns 9, par labu Rīgas
pilsētai.

Rīgā, 1924. g. 4. decembrī. Ns 1737
Priekšs. v. A. Veidners.

I666S Sekretārs A. Kalve.

Rigas apgabaltiesas 3. civilnod.
atklātā tiesas sēdē 25. novembrī 1924. g.
izklausīja Hermīnes Brambat, dzim. Jaun-
alksne un Lizbetes. Jaunalksne lūgumu
dēļ aizgādniecības iecelšanas par prom-
būtnē esošās Anetes Ādama m. Jaun-
alksne mantu un noljma: par prom-
būtnē esošās Anetes Ādama m. Jaun-
alksne mantību iecelt aizgādniecību, par
ko paziņot Valtenbergas pagasta tiesai.

Rīgā, 1924. g. decembrī. Ns 3696
Priekšsēd. v. (paraksts).

16563 Sekretārs A. Kalve.

Rigas apgabaltiesas 3. civilnod.
atklātā tiesas sēdē 25. novembrī 1924. g.
izklausīja Hermīnes Brambat, dzim. Jaun-
alksne un Lizbetes Jaunalksne lūgumu
dēļ aizgādniecības iecelšanas par bezvēsts
prombūtnē esošā Antona Ādama d.
Jaunalksnes mantu un nolem a_: par
bezvēsts prombūtnē esošā Antona Ādama
d. Jaunalkšna mantu iecelt aizgādniecību,
par ko paziņot Valtenbergas pag. tiesai

Rīgā, 1924. g. 4. decembrī. N» 3696
Priekšsēd. v. A. Veidners.

16662 Sekretārs A. Kalve.

<tg<u fcpyaS&Kie»a» <$. clvtlnoA
iz civ. ties. lik. 2011., 2014un 2019
p.p. pamata paziņo, ka pec 1912. g
15. maijā Koku pagastā .Glumu'
mājās mirušā Kārļa Jēktba d. V i 11 e n-
berga ir atklāts mantojums un
uzacina, kam uz šo mantojumu, vai
sakarā ar to, tiesības ka mantiniekiem,
legatarijiem, fideikomisarijiem, kredi-
toriem u. t. t., pieteitkt šīs tiesības
minētai tiesai sešu mēnešu laikā,
skaitot no šī sludinājuma iespiešanas
dienas .Valdības Vēstnesī."

Ja mīnētās personas savas tiesības
augšā uzrādītā termiņā nepieteiks, tad
trinas atzīs kā šīs tiesības zaudējušas.

Rīgā, 1924. g. 9. decembrī. L Ns 4018
Priekšsēd. v. A. Veidners.

16942 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnod.
uz civ. ties. lik. 2011., 2014. un 2019.
p.p. pamata paziņo, ka pec 1898. g.
15. novembīī Vecpiebalgas pag. mituša

.Lejas Stanaud" mājas līdzīpašnieka
Jāņa Andža dēla Ūdra (UderaJ
ir atklāts mantojums un uzaicina, kam
uz šo mantojumu, vai sakarā ar to,
liesības kā mantiniekiem, legatarijiem,
iideikomisarijiem, kreditoriem u. t. t.,
pieteikt šīs tiesības minētai tiesai
sešu mēnešu laika, skaitot no šī
sludinājuma iespiešanas dienas .Vaid
Vēstnesī."

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

Rigā, 1924. g. 10. decembrī. L Ns4045
Priekšsēd. v. A. Veidners.

16964 Sekretārs A. Kalve.

Jēkabpils apr. pr-ka pal. 1. iec. izslu-
dina par neder, noz^ud. personas apl.

579, izd. no Jēkabpils apr. pr-ka
pal. 1. iec. 24. aprilī 1V24. g. uz Antona
Sīmana d. Streluka v. 16625
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101 Dzelzkalna apg., kv. 41, cirsma 1924. g., atd. 10 .
102 ».. ? -. 41, . 1921. „ „ 11 .

Sabiles III. iecirknis
Strazdes novads.

103 Švinkstera apg., kv. 34, cirsma 192-1. g., atd. 1
104 ...34, . 1924. . . 2
105 ...34, . 1921. „ „ 3
106 . . 34, . 1924. . „ ? 4 .

.107 . . . 34, . 19 M. . . 5
108 » » Sudmalu mežs cirsma 1924. g., atd. 4.
109 .....924. . „ 5.
110 - . . . 1924. . „ 6.
111 ....1924. . , 7.

Kandavas novads.

112 Švinkstera apg., kv. 7, eksp. cirsma 1922/24. g , atd 2.
113 . . . 7, numurēti koki .
114 , .' . 7, , . .
115 . . 7, .

Firks-Pedvales novads,

jļg Stirnsātu apg., kv. 9, cirsma 1923 g

Matkules novads.
j]7 Dziras ,ipg. kv. 7, cirsma 1924. g., atd. 2 .
118 . - . 7. . 1924. g., . 3 ...
119 . . 7. . 1924. g, . 4 ...

120 . ? ? 7. .- 1924. g., . 5 . . . .

121 . .|.7., 1924. g., „ 7 . .

122 . . . 7. . 1924. g., . 8 . . .

123 - 7. . 1924. g„ . 9 . . .
124 „ . 7. „ 1924. g., . 10 . . . .
125 • • 7. . 1923. g., . 1 . . .

126 . . 7. . ? 1923. g., „ 2 . . .

Veģu novads.

127 Veģu apg., kv. 13, cirsma 1924. g., atd. 1 . . . .
128 » - I6- - !924- §., . ! ..
129 . 16, , 1924. g, . 2 ...
130 . - . 16. ? 1924. g-, » 3 . . . .
131 - - - 23, . 1924. g„ . 1 ...
132 . - ? 23, . 1924 g., . 2
133 • • 23 > - l92i - &? ? 3 • •

Matkules novads.

134 Sventes apg., kv. 2, cirsma 1924. g., atd. 1 . .
135 <?-? ". 2, » 1924. g., . 2 . . .
136 . . 2, . 1924. g., „ 3 . .

137 . ',%, 1924. g., . 4 . .
138 » • . 2, . 1924. g., , 5 . .
139 . . . 2, . 1924. g., . 6 .
140 .. . 2, . 1924. g, . 7 .
141 » . , 4, 1924. g., , 2 . .
142 4, „ 1924. g., „ 3 . .
143 '. . ., „ 1924. g., . 4 . . .
144 l . 4, 1924. g., „ 5 . .
145 . . 4 . . 1924. g., ' . 6
146 . .... ļ, . 1924. g., „ 7 . .
147 . „ 3, 1920. g„ „ 8 .
148 3, „ 1920. g., . 8 . . .
149 , . 3, 1920. g., „ 8 . .
150 . . . 3, „ 1920. g., . 8 . .
151 . , „ 5, . 1923. g., „ 1 . . .
152 . 3, sēklas koki NsNs 1— 93 .
153 . „ 3, NsNs 94—186
154 » . 3, NsNs 187—280
155 . . 3, .. NsNs 281—369

Liel-VIrbu novads.

156 Zemdega apg., kv. 14, cirsma 1922. g., atd. 1 . .
157 . . 14, . 1922. g., . 1 .
158 ...14, . 1922. g, - . 1 . .
159 ... 13, . 1922. g., „ 1 . .
160 . 13, ., 1922. g., . 1 . .
161 ...20, . 1922. g., „ 1 . .

Maz-Virbu novads.
ļ f2 Struņķa apg., cirsma 1924. g., atd. 1
1P3 1924. g., . 2
164 .. . 1924. g„ . 4 ...
165 . . . 1924. g., . 5
166 . . . 1924. g., . 6 . . . . .
167 1924. g., . 7 . .:
168 » . . 1924. g., . 8 . . .
169 . . 1924. g., / 9
170 1924. g., .10
171 1924. g., . 11
172 , . 1924. g- . 12

Kandavas novads.

173 Odiņa apg., kv. 2?, cirsma 1922. g., atd. 12. . .
174 . ? . 30, „ 1924. . , I. . . .
175 . . * . 30, . 19?-». . . 2. .
176 - :-0, . 1924. . . 4.
177 . - .. 30, . 1924. . . 5. . .
178 » - - 30, . 1924. . , 6. . .
179 . . . 30, „ 1922. „ . .
180 . ; . 30, „ 1922

Matkules IV. iecirknis.
.Matkules novads.

181 Radziņa apg., kv. 34, cirsma 1928. g., atd. 14. . .182 . „ . 34, . 1923. . . 15. .183 . . 34, . 1923. . . 26. .184 . . . 34, . 1^23. . . 29.
185 . . . 34, 1923. . , 30. . .186 . . 34, . 1923. . .. 31.187 . . 34, . 1923. . . 32. .
188 . . 34, , 1923. . , 40189 . 34. . 1923. , . 42. .
190 . . 34, . 1923. . . 43191 . - 34, . 1923. . . 44 .
192 - - . 34, . 1923. . 45193 , . 34, 1923. . . 46. '.
194 „ . jaunsaimniec. Ns 12 cirs. 1924.g., atd 1
195 . Ns 12 . 1924. . . 2.
196 . Ne 12 . 1924. . . 3.197 . . . Nš 12 . 1924. . . 4.
198 . Ns 16 . 1924. . . 1
199 . , . Ns 16 . 1924. 2
200 . . . Nš 16 , 1924. . . 3.
201 . Ns 16 . 1924. . . 4.
202 . Nš 16 . 1924. . . 5.
203 . . kv. 36, jauns. M 24, atsevišķi koki .

.

.

0,84 — 1598 80 — —
1,08 — 1266 64 — —

0,66 — 171 - 9 9 —
0,55 — 174 9 9 —
0,40 — 304 16 16
0,33 — 216 11 11
0,34 — 262 14 14 —
0,28 — 410 21 21 —
0,28 — 397 20 20 —
0,40 — 550 28 28 —
0,44 — 398 20 20

*
2,33 — 1131 57 57 —

62 1315 66 66 — Koki NsNs 1— 62
68 1305 66 66 — NsNs 63-13C
55 119J 60 60 . NsNs 131—185

— 19 226 12 12 — „NsNs 1— 19

0,27 — I 231 12 12 —
0,21 — 282 15 15
0,33 — ' 369 19 19 —
0,37 — 341 18 18 —
0,17 — , 323 17 17 —
0,15 — I 217 11 11 —
0,15 — 219 11 11 —
0,15 — 201 11 11 —
— 30 464 24 24 —

20 | 276 14 14 —

1,24 — 66 4 34 34 p. 27
0,65 — 334 17 17 . 7
0,69 — 386 20 20 .13
1,05 — 352 18 18 , 8
0,68 — 686 35 35 „ 7
0,66 — i 559 28 28 . 6
0,44 — 509 26 2(5 _

i

0,47 741 38 38 p. 7
0,45 — i 434 22 22 , 7
0,44 — I 917 46 46 „ H
0,37 — i 883 45 45 „ g
0,35 — 1064 54 54 „ g
0,26 — 1126 57 57 . 5 ?
0,25 1105 56 56 „ 4
0,25 — 500 25 25 —
0,29 — 381 20 20 _

0,23 — 2.79 14 14 —
0,25 — 462 24 24 _
0,25 — 593 30 30 _
0,20 — 442 23 23 —
— 101 1041 53 53 _ Koki NsNs 1-101

101 1153 58 58 _ 102-202
— 101 508 26 26 .203-303
— 101 554 28 28 .304-404
— 92 1130 57 57 _

— 93 1664 84 84 _
— 93 1617 81 81 _
— 94 1493 75 75 _
— 89 1354 68 68 _

70 634 32 32 _ Koki NsNs 1- 70
40 766 39 39 _ „ 71-110
62 747 33 33 , . m-172

— 55 1024 52 52 _ i_ 5556 1173 59 59 ., ] 56—111
50 .11244 63 63 — „ n )_ 50

0,15 — 198 10 10 Pr 3
0,11 — 202 11 -11 .3
0,23 — i 370 19 19 , 3
0,13 — 244 13 13 . 3
0,13 — 313 16 16
0,13 — 323 17 17 „ 2
0,29 — 407 21 21 , 2
0,18 — 139 7 7 .2
0,13 258 13 13 2
'',13 — 342 18 18 „ 2
0,27 — 357 18 18 .4

~ 118 893 45 45 Koki NsNs 1-118
0,44 — 1224 62 62 —
0,39 — 1355 68 68 —
0,45 , — 1719 86 86 —
0,32 — 1362 69 69 —
0,36 — 1371 69 69 —

,n ,()73 54 54 — Koki NsNs 1- 3530 1085 55 55 , . 36_ 65

0 21 co o Uz fonda zemes.
0,44 ļ — 225 12 — —
1,60 ' — 1517 76 — —
0,43 — 171 9 — —
0,66 — 1444 73 — —
0,22 — 42 3' — —
0,32 I — 102 6 — —
0,13 — 97 5 ? — -
0.13 -=- 142 8 — ? —
0.13 1— 128 7 — —
0,13 — 117 H — —
0,13 - 152 8 - -
1,53 668 34 — —
0,23 — 370 19 — —
0,19 — 338 17 — —
0,19 — i 472 24 — -
0,19 ! — ļ 421 22 — —
0,57 — 372 19 — —
0,16 - 235 12 — —
0,16 — 62 4- — —
0,16 I — 355 18 — —
0,16 — 282 15 — — Turpinājums
— 16 499 25 — — 7. lappusē

Rigas apgabali, reģistrac. nodaļa
uz Likuma par biedrībām, savienībām
un politiskām organizācijām 17. p. pa-
mata paziņo, ka ar viņas i 924. g.
26. novembra lēmumu reģistrēta bez-
peļņas biedrība: .Latvijas technisko
skolu skolotāju biedrība ," ar valdes
sēdekli Rigā.

Nodaļas pārzinis E glīts.
172 4 Sekretārs F r i d r i c li s o ns.

Liepājas apgabaltiesa,
uz tiesu iek. lik. 399. panta pamata
dara zināmu, ka saskaņa ar Liepājas
apgabaltiesas nodaļu rīcības sēdes
1924. g. 22. nov. lēmumu, privatadvo-
katam Kidlam Iviņam atļauts vest svešu
lietas Liepājas apgabaltiesai padotas
un to apelācijas instance.

Liepājā, 3. dec. 19.4. g.
Priekšsēdētāja v. i. B i r k s.

16710 Sekretārs (paraksts)^

Risas «Diobait reģistrac. nodalās
pārzinis uz civ. proc. lik. 14609p'mata, ar šo dara zināmu , ka Torņakalna pārtikas biedriba- galīgi likvidētāsaskaņa ar 26. oktobra 1924. g njjna,
sapulces lēmumu.

Rīgā, 1924. g. 6. decembrī.
Nodaļas pārzinis E glīts

16766 Sekreta'S Fridrichsons

Rīgas apgabalt.reģistrac. nodala
uz civ proc. lik. 1460". p. pamata
ziņo, ka ar viņas sa gada 3. decemhr»lēmumu reģistrēta kooperatīva sabiedrība
zem nosaukuma: Rīgas latvju dzīvoskooperatīvs ar valdes sēdekli Rigā. '

17 «7
Nodaļas pārzinis E gl it s.\im Sekretārs Fridrichsnn .

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnod.
uz civ. ties. lik. 2011., 2014. un 2019.
p. p. pamata paziņo, ka pēc 1915. g.
3. Jebruarī Rīga mirušas Vilhel-
minas G r u b e, dzimusi Klein,
ii atklāts mantojums un uzaicina, kam uz
šo mantojumu, vai sakara ar to, tiesības
kā mantiniekiem, legatarijiem, fidei-
komisarijiem, kreditoriem u. t. t., pie-
teikt šīs tiesības minētai tiesai s e š _ u
mēnešu laika, skaitot no šī sludinā-
juma iespiešanas dienas .Vaid. Vestn.'

Ja minētās personas savas tiesības
augšā uzrādītā termiņā nepieteiks

^
tad

viņas atzīs kā šīs tiesības zaudējušas.
Rīgā, 1924. g._ 10. decembrī. L Ns 3702

Priekšsēd. v. A. Veidners.
16966 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnod.
uz civ. ties. lik. 2011., 2014. un 2019
p. p. pamata paziņo, ka pec1914. g
8. iebruarī Dubultu draudze miruši

Eižena Heinricha Paula G r u b e
ir atklāts mantojums un uzaicina, kam ir

uz šo mantojumu, vai sakara ar to, tiesības
kā mantiniekiem, legatarijiem, fidei-
komisarijiem, kreditoriem u. t. t., pie-
teikt šīs tiesības minētai tiesai s e š ti
mēnešu laika, skaitot no šī sludinā-
juma iespiešanas dienas .Vaid.Vestn.Ja minētās personas savas tiesības
augšā uzrādītā termiņā nepieteiks, tad
viņas atzīs, kā šīs tiesības zaudējušas

Rīgā, 192-1. j?-_ 10. decembrī. LNs3707
Priekšsēdētāja v. A. Veidners.

16965 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnod.
uz civ. ties. lik. 2011., 2014.. un 2019.
p.p. pamata paziņo, ka pec 1919. g.
18. maijā Rīgā mirušās Anetes Oot-
lībes Jāņa m. Ozoliņ, dzim. Viddin,
ir atklāts mantojums un uzaicina, kam
uz šo mantojumu, vai sakarā ar
to, tiesības kā mantiniekiem, lega-
tarijiem, fideikomisarijiem, kreditoriem
u. t. t., pieteikt šīs tiesības minētai
tiesai sešu mēnešu laikā, skaitot no
šī sludinājuma iespiešanas dienas.Vaid
Vēstnesī."

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

Rīga, 1924.g.l 0. decembrī. LNs 4 0 84
Priekšsēd. v. A. Veidners.

16967 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnod.
uz civ. ties. lik. 2011., 2014. un 2019
p.p. pamata paziņo, ka pec 1920. g.
19. decembri Rigā miruša namsaimnieka
Augusta Kārļa d. Freiberga (Frey-
berga) ir atklāts mantojums un uz-
aicina, kam ir uz šo mantojumu, vai
sakaiā ar to, tiesības kā mantiniekiem,
legatarijiem, fideikomisarijiem, kredi-
toriem u t. t., pieteikt šīs tiesības
minētai tiesai sešu mēnešu laikā,
skaitot no šī sludinājuma iespiešanas
dienas .Valdibas Vēstnesī."

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

Rīgā, 1924. g10. decembrī. L Ns 4102
Priekšsēd. v. A. Veidners.

16969 Sekretārs A Kalve.

Rīgas apgabalt.reģistrac.nodaļa
uz Likuma par biedrībām , savienībām
un politiskām organizācijām 17. p. pa-
mata paziņo, ka ar viņas 1924. g.
5. novembra lēmumu reģistrēta bez-
peļņas biedriba: .Mūzikas un dziedā-
šanas biedrība .Rota * ar valdes
sēdekli Rīgā.

Nodaļas pārzinis Eglīts.
16767 Sekretārs Fridrichsons.

Rīgas apgabali, reģistrac.nodaļa
uz Likuma par biedrībām , savienībām
un politiskam organizācijām 17. p. pa-
mata paziņo, ka ar viņas 1924. g.
26. novembra lēmumu reģistrēta bez-
peļņas biedrība: .Sabiles piivatslim-
nicas biedrība," ar valdes sēdekli Rīgā.

Nodaļas pārzinis Eglīts.
17236 Sekretārs Fridrichsons.

Rīgas apgabali, reģistrac.nodaļa
uz Likuma _ par biedrībām, savienībām
un politiskam organizācijām 17. p. pa-
mata paziņo, ka ar viņas 1924. g.
26. novembra lēmumu reģistrēta bez-
peļņas biedrība: .Sarkaņu lopkopības
pārraudzības biedrība," ar valdes sēdekli
Sarkaņu pagasta.

Nodaļas pārzinis Eglīts.
17238 Sekretārs Fridrichsons.

Rīgas apgabalt.reģistrac. nodaļa
paziņo, ka arviņas 1924. g. 19 nov.
lēmumu reģistrēti .Studentu biedrības
? Korporācija .Curonia" biedru pilnā sa-
pulce 27. oktobrī 1924. g. pieņemtie
grozītie statūti.

Nodaļas pārzinis Eglīts.
16644 Sekretārs Fri drichs o n s.
Rīgas apgabalt.reģistrac. nodaļa
uz civ. proc. lik 1460"._ p. pamata pa-
zmo, ka ar viņas ša gada 26. novlēmumu reģistrēta kooperatīva sabiedrība
zem nosaukuma: .Cēsu lauksaimnie-
cības biedrība" ar valdes sēdekli Cēsis.

„,,„ Nodaļas pārzinis E glīts.
1/235 Sekretārs Fridrichsons

Jelgavas apgabaltiesa,
ar šo dara vispārībai zināmu, ka tiecas
kopsapukesš g 12. nov. sēdē nolemts-
izdot zvērināta advokāta palīgam Kur-
tam Rozentalam apliecibu par viņa tie-
sību vest svešu lietas pie Jelgvvas ap-
gabaltiesas rajona miertiesnešiem un
Jelgava_s apgabaltiesas kā apelācijas
instance. Rozentala dzīves vieta Daugav-
pilī, Vladimira iela Ns 16. 17116

Jelgavā, 9. dec. 1924. g. Ns 38838.
Priekšsēdētājs (paraksts).

Kanclejas pārzinis (paraksts).

Jelgavas apgabaltiesa,
ar šo dara vispārībai zināmu, ka tiesas
kopsapalces š. g. 6. dec. sēdē nolemts:
zvērināta advokāta paligam Arvīdam
Kūmiņam izdot apliecību par tiesību
vest svešu lietas apgabaltiesā kā pirmā
instance un šīs tiesas rajona miertiesu
iestādēs. Kūmiņa dzīves vieta Jelgavā
Katoļu ielā Ns 23. 17115

Jelgavā, 9. dec. 1924. g. Nš 38385
Priekšsēdētājs (paraksts).

Kanclejas pārzinis (paraksts).

Jelgavas apgabaltiesa
dara zināmu vispārībai, ka saskaņā ai
šās liesas 1924. g. 9 oktobra nolēmumu
iecelts aizgādnis promesošās Emīlijas
S a k e n f e 1 d atstātai mantībai.

Jelgavā, 8. dec. 1924. g. L.N»1151/24
Priekšsēdētāja v. Feldmans.

17138 Sekretārs K. Pussars.

Jelgavas apgab. reģ. nod.
pamatodamās uz civil ties. likuma 14607 '.
panta paziņo, ka minētā tiesa civilno-
daļas 24. novembrī 1924. gadā atklātā
sēdē nolēma reģistrēt Elejas lopkopības
pārraudzības biedrību, ievedot viņu to
biedrību reģistra pirmajā daļā, kurām
nav peļņas iegļ-'anas mērķa.

Biedrības valdes sēdeklis atrodas
Elejas psgastā.

Jelgavā, 29. nov 19M. g.
Reģ. nod. pārz. 1. S k u dre.

16707 Sekr. pal. D. L e š i n s k i j s.

Jalgavas apgabalt. reģ. nodaļa
pamatodamās uz civil ties. likuma 1460.
panta paziņo, ka minētā tiesa civilno-
daļas 1. decembrī 1924. g. atklātā sēdē
nolēma reģistrēt Jelgavas pilsētas un
apkārtnes piensaimnieku sabiedrību
.Lielupe", ievedot viņu kooperatīvu sa-
biedrību reģistra pirmajā daļī.

Sabiedrības valdes sēdeklis atrodas
Jelgavā.

Jelgavā, 3. dec. 1924. gadā.
Reģ. nod. pārz. J. Skudre.

16709 Sekretāra pal. D. Lešinskijs.

Jaigavas apgaba't. reģ. nodaļa
pamatodamās uz civil ties. likuma 1460".
panta paziņo, ka minētā tiesa civilno-
dajas.l. decembrī ]924 gadā atklātā
sēdē nolēma reģistrēt Bauskas ī nieku
biedrību, ievedot viņu koopeiativu sa-
biedrību reģistra pirmajā daļā.

Biedrības valdes sēdeklis atroda»
Bauskā.

Jelgavā, 3. dec. 1924. gadā.

Reģ. nod. pārz. J. Skudre.
16708 Sekretāra pal. D. L e ši n s k i j ļ

Liepājas apgabaltiesa,
saskaņā ar savu 20L sept. š. g. lēmumu, i

uz Johanas Meier lūgumu un civ. ņtoc.
lik. 2086 un sek. p. uzaicina obligāciju

turētāju, kuras izdotas 1) par 10,000ņ\-,
2) 15,000 rbļ. un 3) 15,000 rbļ. uz Mār-

tiņa Andreja d. Vilmuta vārdu un cede-

tas uz uzrādītāja vardu un 1) 12. marta
1911. g., 2) 17. martā 1911- g- lin

3) 18. martā 1911. g. nost iprinātas uz

Jānim Aurām piederošas nekustamas
mantas Ventspils apriņķī, Sarkanmuizas

pag. zem zemesgr. Ns 2285, 6 menesu

laikā, skaitot no sludinājuma iespiešanas
dienas, iesniegt tiesā minētas obligācijas.

Pie kam tiek aizrādīts, ka pec mineia

termiņa notecēšanas ari obligācijas w
retajā neierašanās gadījuma , obligācija
tiks atzītas par zudušam un iznicinā-

tām, piešķirot lūdzējai tiesībuP'<)Prasiz zemesgrāmatāmizrakstus,W'atzīt oriģinālu nozīmi. \biw

Liepājā, 4. dec. 1924. g. Ns8371/24.
Priekšsēd. b. Bienenštams.

Sekretārs A. K a s p e r o v i c s-
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17685 Kandavas virsmežniecība.

Liepājas apgabaltiesa,
saskaņā ar savu >. dec. š. g. lēmumu
uz Simona Meiera lūgumu un civ. proc.
lik. 2087 un sek. p. p. nolēma: uzaicināt
personu, kuras rokās atrodas obligācija,
izd. no Kārļa Grīniņa uz Simona (Simha)
Zebe d. Meiera vārdu par 20,000 rbļ.
un 1902. g. 31. augusta nostiprināta uz
Grīniņam piederošas nekustamas mantas
Ventspils apr. ar krep. Ns 2646 — sešu
mēnešu laikā, skaitot no sludinājuma
iespiešanas dienas iesniegt obligāciju
tiesai. Pretējā gadījumā obligāciju, ka
nozaudētu, atzīs par iznīcinātu un
Meieram izsniegs viņas vieta norakstu
* original-dokumenta spēku un nozīmi.

Liepājā, 6. dec. 1924. g.Ns877/24.
"Priekšsēd. b. V. B i e n e n š t a m s.

17227 Sekretārs A. Kasperovičs.

Liepājas apgabaltiesa.
27. nov. 1924. g. uz Liepājas savstarpē-
jas kredit biedrības likvidācijas komisi-
jas lūgumu un civ. pr. lik. 2092. p.
pamata nolēma:

H par 1450 rbļ., izd. uz Kārļa Kārļa
?J- Klinge v. 20. jun. 1912. g. ar žurn.
-** 1009, nostiprinātu uz Eduardam Kārļa
< Range piederošo nekustamu īpašumu
*t krep. Nš 3628 un cedētu uz uzradī-
ja vārdu:

2) par 5000 rbļ., izd. uz Jēkaba Pē-
tera d. Lagzdiņa v. un 20. jun. 1912. g.
ar žurn. Ns 1028, nostipr. uz augša mi-
nēto nekustamu īpašumu uu cedētu uz
uzrādītāja v.;

8) pir 30 0 rbļ., izd. uz Vilhelma
Ernsta d. Henninga v. 11. maija 1913 g.
ar žurn. Ns 69^, nostipr. uz to pašu ne-
kustamu īpašumu un cedētu uz uzrādī-
tāja v.;

4) par 2500 rbļ., izd. uz Leopolda
Bernharda d. Michelsona v. 3000 rbļ.
pirmvērtibas lielumā 25. jul. 1909. g.
ar žurn. Ns 691, nostipr. uz Mārcim
Laura d. Marauskam piederošo neku-
stamu īpašumu ar krep. Ns 3532 un ce-
dētu uz uzrādītāja v.;

5) par 11203 rbļ., izd. uz Andreja Jāņa d.
Pence v. 28. jun. 1913. g ar žurn.
Nš 924, nostipr. uz to pašu nekustamu
īpašumu un cedētu uz uzrādītāja v.;

6) par 530 i rbļ. izd. uz Jāņa Krista d.
Bērmaka v. 22. aug. 1912. g. ar žurn.
Ns 1333, nostipr. uz Jānim Kristapa d.
Sprūde piederošo Liepājas nekustamu
īpašumu ar krep. Nš 3666 un cedētu uz
uzrādītāja v.;

7) par 5500 rbļ, izd. uz Pētera Ivana
d. Kviecena, viņš ari Kvietnevski v.
29. febr. 1912. g. ar žurn. Ns 328, nost.
uz Andrejam Ignatija d. Lopačinskim
piederošo nekustamu īpašumu ar krep
Nš 1372;

8) par 4300 rbļ., izd. uz Salamona
(Žanno), Eliasa d. Michaloviča vārdu
6500 rbļ. pirmvērtibas lielumā 23. dec.
.905. g. ar žurn. Nš 735, nostipr. uz
Annetai Marijai Friča m. Lagzdiņ, dzim.
Vanag, piederošo Liepājas nekustamu
īpašumu ar krep Ns 1231 un pārgājušu
Georgija Nikolaja d. Seskova īpašumā;

9) par 4000 rbļ., izd. uz Vilhelma
Ernsta d. Henninga v. 17. jul. 1913. g.
ar žurn. Ns 1020, nostipr. uz to pašu
nekustamu īpašumu un cedētu uz uzrā-
dītāja v.;

10) par 2500 rbļ., izd. uz Andreja
Ermaņa d. Gūža v. 28. jun. 1914. g. ar
žurn. Ns 839, nostipr. uz to pašu ne-
kustamu īpašumu un cedētu uz uzrādī-
tāja v.

11) par 1501 rbļ., izd. uz Kristapa
Andreja d. Berka, viņš ari Bergs un
Berke v. 29. sept. 1910. g. ar žurn.
Ns 1C88, nostipr. uz Tomam Jāņa d.
Intenbergam piederošo nekustamu īpa-
šumu ar krep. Ns 3176 un cedētu uz
uzrādītāja v.;

12) par 9000 rbļ, izd. uz Jāņa Miķeļa
d. Eglīša v.' 4. maija 1913. g. ar žurn.
Ns 668, nostipr. uz Marijai Mārtiņa m
Eglit, dzim. Lander, piederošo Liepājas
nekustamu īpašumu _ ar krep. Nš It 81
un cedētu uz uzrādītajā v.;

1 i) par 25000 rbļ., izd. uz Georgija
Ivana d. Role v. 16. nov. 1913. g. ar
žurn. Ns 1645, nostipr. uz Ferdinandam
Christiana d. Blankenburgam, Katrīnai
Marijai Seskov, dzim. Burchard un Mar-
garietai un Katarinai Georga m. Seskov,
piederošo Liepājas nekustamu īpašumu

ar krep. Ns 274 un cedētu uz uzrādī-
tāja v.;

14) par 7000 rbļ, izd. uz Emīlijas
Miķeļa m. Kiršfeld, dzim. Adamson v.
5. maijā 1912. g. ar žurn. Ns 703,
nostipr. uz Eduardam Ādama d. Kirš-
feldam piederošo Liepājas nekustamu
īpašumu ar krep. Ns 269;

15) par 5003 rbļ., izd, uz Ma.ca Laura
d. Marauska v. 12. maijā 19!2._ g. ar
žurn. Ns 747, nostipr. uz Jēkabam
Ābrama d. Lunc un Henrietai (Cindai-
Gitelei) Markusa m. Lunc, dzim. Ģilde,
piederošo Liepājas nekustamu īpašumu
ar krep. Ns 254 un cedētu uz uzrādī-
tāja v.;

16) par 20 0 rbļ. izd. uz G:ietas Jāņa
m. Girgens, dzim. Melder v. 6. nov.
1910. g. ar žurn. Nš 1274, nostipr. uz
Heinricham Ftidricha d. Vilinskim pie-
derošo nekustamu īpašumu ar krep.
Ns 1178;

17) par 4003 rbļ, izd. az Johana
Juliusa Jāņa d. Bukke v. 13. jun. 1912. g.
ar žurn. Ns 970, nostipr. rz to pašu ne-
kustamu īpašumu un cedētu uz uzrādī-
tajā v.;

:8) par 8000 rbļ., izd. uz Georgija
Ivana d. Role v. 5. jun 1913. g. ar
žurn. Nš 804, nostipr. uz Teodoram

Ivana d Breikšim piederošo Liepājas

nekustamu ipašumu ar krep. Nš2571 un
cedētu uz uzrādītajā v.;

19) par 1630 rbļ, izd. uz Kristapa
Andža d. Freimana v. 26. okt 19 1. g.
ar žurn. Ns 1333, noitipr. uz Katarinai
Jāņa m. Šmidt, dzim. Lukaiš piederošo
Liepājas nekustamu ipašumu ar krep.
Nš 3504;

20) par 2000 rbļ., izd uz Vilhelma
Herrnaņa Klāva d. Stāla v. 1. decembri
912. g. ar žurn. Nš 1993, nostipr. uz

Jānim Miķeļa d Cipe piederošo Liepā-
jas nekustamu īpašumu ar krep. NŠ3564
un cedētu uz uzrīdītajā v.;

21) par 1.75 rbļ., izd. uz Mades Jē-
kaba m Veltes, dzim. Kluce v. 15. janv
19 1. g. ar žurn Nš 53. nostipr. uz
Petronellai Mateuša m. Leiko-Lepeiko
piederošo Liepājas nekustamu īpašurflu
ar krep. Nš 1889; kāds nek. īpašums
tagad pieder, laul. Andžim un Ženijai
Alksnis;

22) par 2030 rbļ., izd. uz Jefima
Antona d. Vorobjeva v. 18 maija
1913 g. ar žurn. Ns 729. nostipr. Ser-
gejam Šiskinam piederošo Liepājas ne-
kustamu īpašumu ar krep. _ Nš_ 2733
ideālo pusi un cedētu uz uzradītajā v.;

23) par 2503 rbļ., izd. uz Aleksandra
Rūdolfa Eduarda d. Kronlaka v. 30. jun.
1912. g. ar žurn. Ns 1095, nostipr. uz
Liepājas amatnieku un jūrnieku savstar-
pējai palīdzības biedrībai piederoša Lie-
pājas nekustamu īpašumu ar krep. Ns 20
un cedētu uz uzrādītajā v.;

24i par 1800 rbļ., izd. uz Jāņa Matisa-
d Brieža v. 2500 rbļ. pirmvērtības lie-
luma 28. aprili 1912. g. ar. žurn. Ns 648,
nostipr. uz Stepanam Jermila d. Anti-
pinam piederošo Liepājas nekustamu
īpašumu ar krep. Ns 718 un

25) par 3000 rbļ., izd. uz Movša
Chackeļa d. Kagana (Kahana) vārdu
18. maija 1913. g. ar žurn. Nš 740, no-
stiprinātu uz Ābramam Šlauma d. Jude-
lovičam piederošas Liepājas nekustamas
mantas ar krep

^
NsJ* 1782 un 3238 un

cedētu uz uzradītajā v., — piešķirot
līdzējai, kuras turēšanā minētās obligā-
cijas atrodas., tiesību lūgt zemesgrāmatu
nodaļu izdot nozaudēto obligāciju vietā
viņu norakstus ar oriģināldokumentu
speķu un nozīmi. 16723

Liepājā, 3. dec. 1924. g. Ns 1030-1723.
Priekšsēd. b. V. Bi enenš t ams.

Sekretārs A. Kasperovičs.

latgaļu apgabaltiesas 1.titilnodala,
atklāta tiesas sēde 1924. g. 7. novembrī
izklausījusi Malvines Jāņa m. Ivuļ lū-
gumu atzīt Stepanu Kazimira d. un
Matveju Stepana d. lvuļus par at-
rodošos bezvēsts prombūtnē nolēma:
publicēt .Vaid. Vestn.' par bezvēsts
promesošiem Stepanu Kazimira d. un
Matveja Slepana d. Ivuļiem un uzdot
Eversmuižas pagasta padomei iecelt
aizbildniecību par bezvēsts promesošo
Stepana un Matveja Ivuļu mantu, atro-
došos Evermuižas pag., Udiņu ciemā.

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

Daugavp., 1924.g. 29.nov. LNšl380a/24
Priekšsēd. b. J. Krūmiņš.

16452 Sekr. J. K a n e u r s.

Latgales apgabaltiesai t. Modāla
atklāta tiesas sēde 1924. g. 7. nov.
izklausījusi Arsenija un Michaila Grigo-
rija d. d. Saveljevu-CVetkovu lūgumu
atzīt Josifu Grigorija dēlu Saveljevu
par atrodošos bezvēsts prombūtnē no-
lēma: publicēt .Valdības Vēstnesi"
par bezvēsts promesošo Josifu Grigorija
d. Saveljevu un uzdot Gavru pagasta
padomei iecelt aizbildniecību par bez-
vēsts promesošā Josifa Grigorija dēla
Saveljeva mantu, atrodošos Gavru pag.,
Zeibovku sādžā.

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

Daugavp., 2. dec. 1924.g. LNšl 156a/24
Priekšsēd. b. J. Krūmiņš.

16737 Sekretārs J. Kangurs.

Daugavpils apr. 8. iecirkņa
miertiesnesis,

saskaņā ar savu 1924. g. 29. novembra
lēmumu un pamatodamies civ. proc. lik.
X. sēj. 1. d. 1239. p. paziņo, ka pēc
mitušās Annas Jāņa m. Neštenko
(Niščenko), dzim. Dambe ir palicis
mantojums paugavpils apr., Aiviekstes
pag., viensētā Dambi gabals Ns 2
1144 kv. asu lielumā un uzaicina
visus, kam uz šo mantojumu
būtu kādas tiesības, pieteikt tās
minētam miertiesnesim viņa kancleja
Krustpilī sešu mēnešu laikā,
skaitot no šī sludinājuma iespie-
šanas dienas .Valdības Vēstnesī *

Krustpili, 1924.g. 29. nov. N»3141
16358 Miertiesnesis Lielmežs.

Latgales zemes grāmatu atjau-
nošanas komisija

uz Aloizija Jāņa d. M u i ž e n i k a lū-
gumu par nekustamas mantas, sastā-
vošas no folvarka , Dubrovka", pēc
ieķīlāšanas apliecības 56 desetīnas 100
kv. saž., bet pēc plāna 55,78 desetīnas
platibā ar visiem piederumiem, atro-
došos Daugavpils apriņķa izabeļinas pa-
gastā, kura manta piederēja Stepanam-
Jāzepam Adama-Sacharjaša dēlam Bo-
reiko-Hodsko, ievešanu zemes grāmatu
reģistri, — uzaicina visas personas, ku-
rām ir kādas tiesības uz minēto neku-
stamo mantu, iesniegt par to komisijai
paziņojumu 4 mēnešu laikā no izsludi-
nāšanas dienas .Valdības Vēnesī", pre-
tējā gadījumā nepieteiktas tiesības skai-
tīsies par iznicinātām un minētie: lū-
dzēja tiesību devējs Stepans-Jāzeps Bo-
reiko-Hodsko un pēc tam ari viņš pats
Aloizijs Jāņa dēls Muiženiks var tikt
ievesti Latgales zemes grāmatu reģistri
par norādītās nekustamās mantas īpaš-
niekiem bez kādiem aprobežojumiem ai
niapsttīdamas pārdošanas un hipoteka-
risku apgrūtinājumu tiesībām.

Daugavpilī, 1924. g. 3. dec. Nr. 8164.
Komisijaspriekšsēdētājs, apgabalt.

vecākais notārs E. Hellvichs.
16728 Sekretārs A. Bergs.

Saistošie noteikumi
par tirgošanos laiku Vecgul-

b e n e s miestā.
Pieņemti domes sēdē šī gada
28. janvārī un apstiprināti no
Iekšlietu ministrijas pašvaldības
departamenta ar 5. novembra

.rakstu Nr. 108413.

§ 1. Tirdzniecības uzņēmumus atļauts
atvērt darba dienās no pulksten 8 lītā
līdz pulksten 8 vakarā, bet nedēļas un
gada tirgus dienās no pulksten 7 rītā
līdz pulksten 8 vakarā.

§ 2. Ēdienu veikalus, tējnīcas un
konditorejas dtļauts atvārt, kā darba
dienās, tā ari svētdienās un svētku die-
nās no pulksten 8 ritā līdz pulksten 10
vakarā.

§ 3. Tirgotavas, kas tirgojas _ ar
pienu, piena produktiem, maizi un pāre-
jām ēdienu precēm, atļauts atvērt darb-
dienās no pulksten 7 līdz pulksten 8
vakarā, bet svētdienās no pulksten 7
līdz 9 rītā. _

§ -t. Skārņus atļauts atvērt darbdie-
nās no pulksten 7 ritā līdz pulkstert 8
vakarā, bet no 1. maija līdz 1. okto-
brim no pulksten 6 ritā līdz pulksten
8 vakarā, bet svētdienās no pulksten
7 līdz 9 rītā.

>; 5. Viesnīcas, traktierus, ka ari bie-
drību 4n klubu bufetes ar II. šķiras tie-
sībām, atļauts atvērt darbdienās no pulk-

rītā līdz pulksten 10 vakarā, bel
svētdienās un svētku dienās no pulksten
2 dienā līdz pulksten .0 vakarā. Bifr
drību un klubu bufetes izrīkojumu laikā
atļauts atvērt pa visu izrīkojuma laiku.
I. šķiras viesnīcas, traktieri un bufetes
slēdzami 2 stundas vēlāk.

§ 6. Veikalus atļauts atvērt vienu
stundu agrāk un slēgt divas stundas
vēlāk ka noteikts 1. £ nedēļu pirms
Ziemas svētkiem, Vasaras svētkiem un
Lieldienām.

?; 7. Bārddziņu veikalus atļauts at-
vērt darbdienās no pulksten 8 rila līdz
pulksten 9 vakarā, svētku priekšvakaros
no pulksten 8 rītā līdz pulksten 10 va-
karā, svētdienās no pīkst 7 līdz 10 rītā.

Veikali jāslēdz (dienas,
Jauna gada dienā, 6. janvārī, 26 jan-
vārī, Lielā piektdienā, Lūdzamā diena,

Lieldienas svētkos, 1. maijā, De-
bessbraukšanas dienā, pirmos Vasaras
svētkos, 2i. jūnijā, Jāņu dienā
nijā), ticības atjaunošanas svētkos (31.
oktobri), valsts proklamēšanas svētkos
(18 novembri) un pirmos Ziemas
svētkos

S 9. Sie noteikumi neattiecas uz
dzelzsceļa staciju bufetēm iui aptiekām.

S 10. Šo noteikumu pārkāpējus sauks
pie atbildības uz sodu likumu pamata.

Šie noteikumi stājas spēkā 14 dienās
pēc viņu publicēšanas .Valdības Vēst-
nesī" . 16315

Nozaudēti
linu pieņemšanas orderi no akc. sab.
.ini Puiķeles nodaļas zem brāķera
J Blumberga paraksta, izd. 15. oktobrī
1924. f>. Nš 703S uz 400 kgr. un
16. okt. 1924. g. N» 7014 uz 500 kgr.
uz Ozola pagasta, Arnolda B r ē d«
vīrdu, kuri skaitāmi par nederīgiem.

Dikļos, 22. decembri 19.'4. g. 2
17848 Arnolds Brēde.

Baldones virsmežniecība
pārdos 8. janvārī 1925. g. Doles pag. namā, Dolē

mutiskā izsolē augošu lapu un skuju koku mežu
iedalītu sekošas vienības:

g n I Droš. nauda —

I S| -g- 1
&g Iecirkņa mežniecība, novads, apgaita — a t: Eg 2 « ._ g

s 2 un kvartālu NsNs ,o g Sa ~|_| g

O <*>

ha Ls Ls Ls *^

Doles I. iec. mežniecība.
1 Doles nov., Ns 7 apg., kv. Ns 73 . . . 2,851131 45 57 — Saudzēt

ataugu
2 2 77 931 37 47
3 ", Ne 9"apg., kv. Ns 77 . '. 2J61950 78 98 —
4 , . kv. Ns 116 . . 1,691413 57 71 15
5 .. , ...0,991532 61 77 13
6 0,71 1893 76 95 8
7 . „ . . 0,48 1584 63 79 8

Baldones II. iec. mežniecība.
8 Baldones nov., Ns 13 apg., kv. Ns 45 0,30 277 11 14 —
9 . . 0,33 424 17 21 —
10 . . 0,19 301 12 15 —

. 0,581403 56 70 —' 12 „ . . 1,04 852 34 43 28
13 „ 0,591365 55 68 —
14 . . kv. Ns 67 1,15 1820 73 91 —
15 , 0,36 795 32 40 —
16 . Ns 15 apg, kv. Ns46 0,28 802 32 40 —
17 » . 0,70 1703 68 85 —
18 , 0,22 379 15 19 —

Mercendorfes III. iec. mežn.
19 Mercendorfes nov, Ns 16 apg., kv. Ns 26 0,87 908 36 45 —
20 , . kv. Ns 17 0,30 598 24 30 4
21 . 0,98 577 23 29 —
22 . N? 17 apg, kv. Ns 1 . 1,97 1349 54 67 20 Saudzēl

ataugu
23 . Ns 16 apg., kv. Ns 17 2,321388 56 69 —
24 . Ns 17 apg., kv. Ns 10 0,75 754 30 38 —
25 Līves nov., Ns 17 apg, kv. Ns 28 . 2,60 U53 46 58 20
26 . Ns 18 apg., kv. Ns 13 . . 1,89 625 25 31 —
27 Mercendorfes nov., Ns 20 apg., kv. Nš 3 1,07 924 37 46 12
28 „ . kv. Ns6 0,82 1418 57 71 2
29 . „ kv. Ns 12 1,681929 77 96 -
30 . 0,49 461 18 23 —

Mežamuižas IV iec mežn
31 Baldones nov., Ns 3 apg., kv. Ns 39 . 1,13 610 24 31 —
32 „ , kv. Ns 40 . 0,66 502 20 25 —
33 . . 0,47| 464 19 23 —

Izsoles sākum pīkst. 12 dienā. Pirms izsoles sākuma dalībniekiem jāie-
maksā 10°/o drošibas naudas no novērtējuma, solījumu nodrošināšana-. Drošibas
nauda izsolē jāpaslidina līdz 10°/o no faktiski noso.ītās vienības sumas. Cirsmas
atzīmētie sēklas koki nav cērtami. Virsmežniecība patur sev tiesības paidošanai
nolemtās vienibas noņemt no izsoles pēc saviem ieskatiem.

Tuvākas ziņas virsmežniecibas kancleja, Baldones meža muižā un pie attie-
cīgiem iecirkņu mežziņiem

17R83 i Baldones virsmežniecība

Latgales apgabalt reģ. nod.
dara zināmu, ka, saskaņā ar Latgales
apgabalt. 1924. g. 21. novembra lēmumu,
uz civ. proc lik. 1460"-g. pamata re-
ģistrēti Līvānu patērētāju biedrības pil-
nā biedru sapulcē 5. okt. 1924. g. pie-
ņemtie statūtu pārgrozījumi un ievesti
kooperatīvu biedrību reģistra pirmā
daļā.

Biedribas valdes sēdeklis atrodas
Līvānos. Daugavpils apriņķī.

Daugavpilī, 1924. g. 2. decembrī.

Reģistrācijas nod. pārz. M. A b u 1s..
16742 Sekretāra v. A. A u z i ņ.

Latg. apgasaltiesas
Ludzas apr. I iec miertiesn,

pamatodamies uz civ. lik. 1401. p. un civ.
proc. lik. krāj. X. sēj. 1239. p. uzaicina
1893. gadā mirušā F i š e 1 a Š e -
veļa mantiniekus pieteikt savas
tiesibas uz nelaiķa mantību mier-
tiesneša kamerā, Ludzā, Daugavpils
ielā Ns 6, sešu mēnešu laikā,
skaitot no sludinājuma iespiešanas dienas
.Vaid. Vēstn.V

28. novembri 1924. g.
16360 Miertiesnesis (paraksts).

Latgales apgabaltiesas
Rēzeknes apr. 2. iecirkņa

miertiesnesis
uzaicina miruša 8. novembrī 1924. g

^Sakstigalas pagasta Mivrenieku ciema
G a 1 a k t i o n a Karpa dēla
S m i r n o v a mantiniekus pie-
teikt viņam savas mantošanas tiesības
uz nelaiķa atstāto mantību sešu mē-
nešu laikā no šī uzaicinājuma iespie-
šanas dienas .Vaid. Vēstn."

Rēzeknē, 30. novembri 1924. g.

16359 Miertiesnesis (paraksts).

Latgales apgabaltiesas,

Rēzeknes apr. 4. iec. miertiesn.
pamatodamies uz civ. proc. lik. 1401. p.
un saskaņā ar savu 1924. g. 1. dec.
lēmumu uzaicina 1920. g. 11. oktobrī
mirušā Pētera Kirila d. K r i 1 o v a man-
tiniekus, pieteikt savas mantošanas tie-
sības miertiesneša kamerā Viļānos, uz nel.
atstāto Rēzeknes apr., Ružinas pagisti,
Luknas muižā mantību s e_ š u mēnešu
laikā, skaitot no ši sludinājuma iespie-
šanas dienas .Valdības Vēstneši.'

Pēc minētā termiņa notecēšanas, ne-
kādas prasības netiks pieņemtas.
16745 Miertiesnesis Dukaļskjs. _

Ventspils apr. pr-ka pal. 2. iec. izslu-
dina par neder., ka nozaud. Latv. iekšz.
pasi, izd. no Popes pag. valdes 1*20. g.
2 ajg. ar Nš 1H7 uz Jules Fišmeister \t

16403

Ventspils apr. pr-ka pal. 2. iec. izslu-
dina par neder., kā n izaud, karakl. apl.,
izd. no Tukuma-1 alsu kara apr pr-ka
1922. g _ 28. jūlijā ar N» 3853 uz
Vasi.ija Jēkaba d. Megmans v. 16102



Salstošie nolēmumi
par koku stādīšanu, uzturēšanu
un aizsargāšanu uz ielām, ce-
ļiem, laukumiem, publiskos dār-
zos un zallaukumos Madonas

miesta robežas.
Pieņemti miesta domes sēdē 1924. g.
17. martā, apstiprināti no Cēsu apr.
pašv. valdes 1924. g. 10. aprilī pēc
prot. Ns 31 § 23. un ar Ikšlietu mi-
nistrijas pašvaldības departamenta
1924. gada 12. novembra rakstu

Ns 108588.

§ 1. Stādīt kokus gar ielām var ar
miesta valdes piekrišanu. Visi gar ielām
iestādītie koki jākopj un jāuztura kār-
tībā pēc miesta valdes norādījumiem
māju un zemes gabalu īpašniekiem, gar
kuru robežām tie iestādīti

§ 2. Iznīkušo koku vietā jāuzstāda
jauni.

3 §. Siet zirgus pie kokiem aizliegts.
§ 4. Kokus un apstādījumus, kā ari

ap publiskiem dārziem apvilktās sētas
un ierīkotos solus aizliegts bojāt.

§ 5. Koki uu apstādījumi ielās, lau-
kumos un publiskos dārzos nodoti pub-
likas aizsardzībā.

§ 6. Publiskos dārzos, laukumos un
uz ielām aizliegts ganit lopus.

§ 7. Vainīgos par šo noteikumu ne-
izpildīšanu sauks pie atbildības uz sodu
likuma pamata.

§ 8. Uzraudzība par šo noteikumu
izpildīšanu uzlikta miesta valdei un vie-
tējai policijai.

§ 9- Šie noteiknmi stājas spēkā 2
ne_ dēļu laikā pē publicēšanas .Valdības
Vēstnesī".

Madonā, 1924. g. 12. dec. Ne 1203.
Madonas miesta valdes

priekšsēdētājs M. S a u 1 i t s.
17277 Sekretārs O. Krafts.

Daugavpils pils. pref. izsludina pai
neder, atvaļ. apl. ar Ns 13956,9004 ž.,
izd. 9. febr. 923 g. no Dau^avpil*
kara apr. pr-ka uz Jāņa Jāņa d. Rimše-
viča v, kā piet. par nozaudētu. 163SS

Salstošie noteikumi
par tirgošanos uz tirgus laukuma

Madonas miestā.
Pieņemti miesta domes sēdē 1924. g.
17. martā, apstiprināti no Cēsu ap-

riņķa pašvald. likv. valdes 1924. g.
10. aprilī pēc prot. Nš 31 § 23 un
ar Iekšlietu ministrijas pašvaldības
departamenta 1924 g. 12. novembra

Ns 108588.
§ 1. Madonas miestā nedēļas tirgu

notur katru sestdienu. Ja tirgus diena
iekrīt svētku dienā, tirgu notur dienu
agrāk, par ko izziņo nedēļu iepriekš.

§ 2. Tirgus noturams uz pastāvošā
tirgus laukuma.

§ 3 Tirgošanās uz ielām, sētās un
iebraucamās vietās aizliegta.

§ 4. Kārtību tirgos uztur policijas
kārtībnieks un no domes ievēlētais tir-
gus uzraugs jeb pilnvarotas personas.
Visiem tirgus apmeklētājiem jāpadodas
tirgus kārtībnieku aizrādījumiem un tir-
gus nosacījumiem.

_§ 5. Maksu no tirdziniekiem-pārde-
vejiem uu sīktirgotājiem nosaka miesta
dome. Tirgus nodokli iekasē tirgus ka-
siers, pilnvarotas personas jeb rentnieks
pret sevišķām tirgus zīmēm,

§ 6. Tirgošanas laiks nedēļas tirgos
atļauts no p. 5 ritā līdz p 4 pēc pusd.

§_ 7. Uzpircējiem aizliegts uzpirkt ne
agrāk ka priekš p. 11 rītā, sekošus pro-
duktus: sviestu, olas, gaļu, putnus,
pienu un augļus.

§ 8. Visiem uzbraucējiem jāstājas no
kārtībnieka ievadītās rindās. Ari sīktir-
gotājiem ar _ galdiņiem jāstāv norādītā
vieta un kariība. Aizliegts tirgotājiem
pa tirgu nēsāt apkārt un izpārdot da-
žādas sīkpreces, bet pārdevējiem jāstāv,
ar jeb bez galdiņa, ierādītās vietās

§ 9. Katram tirgotājam uz tirgus
būdas, kioskas un galdiņa jābūt iz-
kārtnei— talelītei ar īpašnieka vārdu
un uzvārdu un tirgus vietas numuru pēc
miesta valdes reģistrācijas. Savas tie-
sības atdot citai personai jeb atļaut
ieņemtā vietā citam tirgotājam tirgoties,
bez miesta valdes ziņas nav atļauts.

§ 10. Uz tirgus jāievēro tīrība un
pārdodamiem produktiem un tirgošanās
kartībai jāsaskan ar sanitāriem notei-
kumiem. _

§ 11. Ūtrupes uz tirgus laukuma no-
turamas vienīgi ar miesta valdes at-
ļauju un nodoklis no ūtrupēm maksā-
jams pec domes noteikumiem.

Piezune: par ūtrupēm jāpaziņo ari
vietējai policijai.

§ 12. Tirgus būdas ceļamas ar mie-
sta valdes atļauju un saskaņā ar domes
noteikumiem.

§ 13. Vainīgos par šo noteikumu ne-
izpildīšanu sauks pie atbildības uz sodu
likuma pamata.

§ 14. Uzraudzība par šo noteikumu
izpildīšanu uzlikta miesta valdei un vie-
tējai policijai.

g _15. Sīc- noteikumi_ stājas spēkā 2
nedēļu laika pec publicēšanas .Valdības
Vēstnesi".

Madonā, 1924. g 12. dec. Ne 1202.
Madonas miesta valdes

priekšsēdētājs M. S a u 1 i t s.
17276 Sekretārs O. Krafts.

Daugavpils pi's pref. izsludina par
neder, karakl. apl. ar Ns 1642 , izd
15. maita 1922. g. no 5. Cēsu kājn.
pulka komand. uz Prokofija Lukjana d.
Petrova v., kā riet par nozaud. 1 277

Rīsus pilsētas elektr. tarifs
Šie tarifi pieņemti pilsētas domes sēde 1924.. gada 20. novembri un
apstiprināti ar iekšlietu ministrijas pašvaldības departamenta š. g.

28. novembra rakstu Ns 109122.
Rīgas pilsētas elektrības tarifi sastādās no pamatmaksas un kilovat-

stundu maksas.

I. Pamatmaksas.
Pamatmaksu aprēķina pec patērētajā ietaises lampu, aparātu, motoru skaita

un lieluma, skaitot vatos un kilovatos. Katru lampas ietvēru (ari tad, ja tanī nav
ieskrūvēta spuldze) skaita par 20 vatiem, izņemot spuldzes, kas lielākas par 40
vatiem un kroņlukturu un reklāmu sveču lampas, kuras skaita pec viņu faktiska
lieluma.

Paziņojums par uzstādītām lampām, aparātiem un motoriem, ka ari par
pārmaiņām ietaisēs, patērētāji var piesūtīt elektrības iestādei pa pastu vai uzdot
skaitītāju stāvokļa uzņēmējam (kontrolieram).

Mēnesī jāmaksā: I. Par spuldzēm:

Vati ~™V aTī |L
n

s
esF

1—£0 0,80 601-700 2,20
61-80 0,85 701—800 2,40
81 —1C0 0,90 801—900 2,60

101—120 0,95 901—1000 2,80
121-140 1,00 1001— 1200 3,20
141-160 1,05 1201—1400 3,60
161—180 1,10 1401—1600 4,00
181—200 1,15 1601-1800 4,40
201—220 1,20 1801—2000 4,80
221—240 1,25 2001-2500 5,80
241—260 1,30 2501—3000 6,80
261-280 1,35 3001-3500 7,80
281—300 1,40 3501—4000 8,80
301—350 1,50 4001—4500 9,80
351-400 1,60 4501—5000 10,80
401—450 1,70 un t. t.
451—500 1,80 par kririem 500 vatiem
501—600 2,00 1.—

P i e z i m e : Pamatmaksu par spuldzēm maija, jūnija, jūlija un augusta
mēnešos aprēķina pusapmērā no tabelē minētām sumam.

2. par aparātiem:

Vati
" Mēn

s
esi Vati Mēn sesi

1-100 0,15 1401-1600 0,73
101—200 0,20 1601—1800 0,79
201—300 0,25 1801—2000 0,85
301-400 0,30 2001—2500 1,00
401-500 0,34 2501—3000 1,15
501—600 0,38 3C01—3500 1,30
601—7f0 0,42 3501-4000 1,45
701—800 0,46 4001-4500 1,60
801-900 0.50 4501-5000 1,75
901— 1000 0,54 un t. t.

1001—1200 0,61 par katriem 500 vatiem
1201-1400 0,67 0,15.

Piezīme: Pie aparātiem pieskaitāmas ari spuldzes un loku lampas^
ku[U gaismu nelieto telpu apgaismošanai (piem. gaismas kopējamie
aparāti, jupiteilampas un t. t.)

3. par matoriem:

Kilovati
~

Mēn
s
esI Kilovati ****

*

0 — 0,25 0,40 16,1— 18 15,20
0,26— 0,50 0,80 18,1—20 16,80
0,6 — 0,75 1,20 20,1— 25 20,80
0,76— 1,00 1,60 25,1— 30 24,80
1,1 — 1,5 2— 38,1— 35 28,80
1,6 — 2 2,40 35,1— 40 32,80
2,1 — 2,5 2,80 40,1— 45 36,80
2,6 — 3 3,20 45,1— 50 40,80
3,1 — 3,5 3,60 50,1— 60 48,80
3,6 — 4 4— 60,1— 70 56,80

y 4,1—4,5 4,40 70,1—80 64,80
4,6 — 5 4,80 80 1— 90 72,80
5,1 — 6 5,60 90,1—100 80,80
6,1 — 7 6,40 100,1—125 100,80
7,1 — 8 7,20 125,1-150 120,80
8,1 — 9 8— 150,1—175 140,80
9,1 —10 8,80 175,1—200 160,80

10,1 —12 10,40 un t. t.
12,1 —14 12— par katriem 25 KW,20.—
14,1 —16 13,60 I

Piezīme: Ja patērētājs kalendra gada laikā atteic un atkal no jauna pieteic
savu ietaisi, tad viņam pie ietaises pieteikšanas jāatlīdzina pamat-
maksa ari par to laiku, kad ietaise ir bijusi noslēgta.

II. Kilovatstundas cenas.
Apgaismošanas tarifs „A".

Par katru patērēto KW-stundu jāmaksā = Ls 0,24.[
Piezime: Skaitītājus uzstāda tikai patērētājiem

^
ar vismaz 60 instalē-

tiem vatiem pie vismazākais 3 lamp?m. Patērētāji ar mazāku ietaisi
var dabūt strāvu tikai pēc paušaltarifa ,P".

Dubulttarifs , D".
Par katru patērēto KW-stundu jāmaksā:

no 10. novembra līdz 10. februārim no pīkst. 15—22 Ls 0,24
. 10. februārim . 10. maijam . , 17—22 0,24
. 10. maija . 10. augustam , . 20—22 0,24
. JO. augusta _ . .10. novem. , . 17—22. 0,24
visas citas dienas un nakts stundās jāmaksā par katru KW-stundu ... . 0,14

Piezīme: Dubultā tarifa skaitītāju uz atsevišķas atjaujas pamata uz-
stāda dzivokļos -- uzstādīti aparāti ar vairāk kā 600 vatiem par mēneša maksu
Ls 0,60 par skaitītāju.

Luksus tarifi „La" un „Lb".ļ
,La\ Par katru patērēto KW-stundu jfmaksā Ls 0,72

1) restorāniem, klubiem, biedrībām un visiem citiem izpriecu lokāliem ar reibi-
nošu dzērienu bufetēm;

2) teātriem (izņemot pilsētas teātrus) kinematogrāfiem un cirkiem arī bez reibi-
nošu dzērienu bufetēm.

,Lb". Par katru patērēto KW-stundu jāmaksā ....... . Ls 0,48
traktieriem, kafejnīcām, klubiem un biedrībām ar bufetēm bez reibinošiem
dzērieniem.

Piezīme: Minēto uzņēmumu blakus telpās, t. i. kantori, dzīvokli, ķēķī,
noliktava?, staļļos, gaiažās, artistu garderobes un telpas, kūjas nav
pieejamas publikai, strāvu aprēķina pēc atsevišķa skaitītāja pēc ap-
gaismošanas tarifa ,A . Minēto lokālu reklāmu lampas, kā ari
trepju un ieeju apgaismošanai patērēto strāvu aprēķina pēc tarifa
.La" jeb .Lb".

Spēka un rūpniecības tarifs „S".
Par pirmām 900 KVV-stundām, kas patērētas vienā gadā no viena uzstā-

dīta KW-a, par vienu KW-stundu jāmaksā . . ? - Ls 0,18
!vspu;sts ~~ Vals!s npogratijā.

par tālākām 900 KW-st _undam d-to Ls 0,15
par pārējām KW-stuņdam d-to . 0J2

Piezīme: Ja darbības laiks ir īsāks par 1 gadu vai ietaisi palielina
vai pimazina gada laika, tad minēto normu — 900 KW-a pazemina
vai paaugstina, attiecinot normu uz pieslēgtiem KW-iem un uz laiku
kad spēka ietaise bijusi pieslēgta.

Piezīme: Pie tarila „S' aprēķina:
a) rūpniecības vajadzībām lietojamos_ motorus un motorus ar atse-

višķiem skaitītājiem citam vajadzībām;
b) rūpniecības un medeciniskam vajadzībām lietojamos aparātus

(piem. gludināmo dzelzi drēbnieku darbnīcas un t. t.);
c) tieši rūpniecības v?jadzībam _ lietoto gaismu (piem. gaismas ko-

kopējamās loku lampas kopējamas iestādes, jupiterlampas foto-
grāfiskas darbnīcas un t. t.) un

d) rūpniecības vajadzibam lietoto telpu apgaismošanu. Pie rūpnie-
cības telpām nepieskaita veikalu un apdzīvotas telpas.

Spēka nakts tarifs „Sn'.
Dienas tarifs no pulkst. 6—22.

Par pirmām 600 KW-st., patērētām viena gada laikā no viena uzstādīta
KW-a, par vienu KW-st. jāmaksā . . Ls 0,18

par tālākām 600 KW-st. d-to 0,15
par pārējām KW-st. d-to . . . 0,12

Nakts tarifs no pulkst. 22—6.
Par pirmām 300 KW-st. d-to LsTQ,l2
par tālākām 300 KW-st. d-to 0,11
par pārejam KW-st. d-to . . _ . . . . . 0,1()

Pēc šī tarifa var dabut strāvu uz atsevišķas atļaujas pamata patērētāji,
kuri strādā nakts maiņā un pie kuriem uzstādīti ne mazāk ka 10 KW un kuri
garantē no katra instalēta kilovata mazākais 1800 KW-stundas gadā. Par dubult-
skaitītāju jāmaksā atsevišķi Ls 0,80 mēnesī.

Augstspraiguma tarifs „Sa" un „San\
KW-stundu cenas kā tarifā ,S" jeb ,Sn",betno izrēķinātās maksas atskaita

rabatus:
Patērētajiem ar pilsētas tianlormatoru — 10°ļo

ar paša tranformatoru 10°/o-f-2°/o=^ 12°/o

Rabafti:
(Attiecas uz tar. ;,S", ;>Sn", ,.Sa", „San").

No gada maksas atskaita rabatus:
Pie gada patēriņa no:

24001— 48000 KW-stundas 2 ° o
48001— 72000 . 3 °/o
72001— 96000 . 4 °/e
96001—120000 . 5 °,o

120001—144000 , 6 °/o
144001—168000 , 7°/o
168001—192000 . . . 8°/->
192001—2!6100 „ .. 9°/o
216011-240000 . . 10"/o
240001—264000 . 11 »/o
264001-288000 „ 12 "/o
288001-312000 . 13 °/o
312001—336000 . 14°/o
336(01-360000 . . . 15°/»
360001—384000 . 16 ° o
384001—408000 . 17 o ,°
408001-432000 . 18°!b
432001—456000 . 19°/o
456001— un vairāk 20 ° o

Piezīme: Rabatu aprēķina no . visu patērēto KW-stundu tīras strāvas
izmaksas, neieskaitot pamatmaksu, un to atskaita no visas iepriek-
šējā gadā maksājamās sumas. Ja pie viena patērētāja uzstādīti
vairāki skaitītāji, rabatus aprēķina pēc KW-st. kopsumas.

Speci ai tarifi „Sp".
Patērētāji, kuriem uzstādīti 400 un vairāk kilovati, var dabūt strāvu pēc

specialtarifa uz sevišķa liguma pamata, kufu apstiprina pilsētas valde.

Paušaltarifs „Pa".
Ar strāvas aprobežotajiem.

Par strāvas aprobežotajā vienu vatu jāmaksā dzīvokļos gadā Ls 0,64.
Šī maksa izdalīta uz atsevišķiem mēnešiem sekošā veidā:

Mēnesī: I/XII II/XI III/X IV/IX V/VIII VI/VII
.Pa* I. Ls 0,11 0,08 0,06 0,04 0,02 0,01

Veikalos Ls 0,48.
' .Pa" II. . 008 0,06 0,04 0,03 0,02 0,01

Piezīme: Skat. piezīmi pie tarifa ,A\
Par aprobežotajiem patērētēji maksā bez tam vēl Ls 0,10 mēnesī.

Paušaltarifs „P".
Bez strāvas aprobežotajiem.

Par vienu vatu jāmaksā dzīvokļos gadā Ls 0,80.
Mēnesī: 1X11 11X1 III/X IV IX Vi VIII VI VII
,P* I. Ls 0,13 0,10 0,08 0,05 0,03 0,01

Veikalos Ls 0,56
.P" H. . 0,10 0,07 0,05 . 0,03 0,02 0,01

Par _ 1 zvanu transformatoru jāmaksā Ls 1,20 gadā, neskatoties uz to,
vai skaititajs uzstādīts vai ne.

J>is tarifs stājas spēkā ar elektrības patēriņa pirmo uzņēmumu 1925. gada
sakumā.

Rīgas pilsētas galva: A Andersons.
17588 Sekretārs A. P ļ a v i n s k i s.

Goļānu virsmežniecība
1925.g. 5.janvar. plk. 12 dienā, virsmežniecības kancleja Vidsmuižā

pārdos otveizējos mutisfcos tonģo»
nepārdotus 1924 gada 26 novembra torgos augoša meža

numurētus lietkokus sekošas vienības:
iž ^Z jTc-j Vējagāzto

E* Mežniecība, novads un apgaita
K°°lļ pJ°%Sf

°~ suga skaiu ° 1 Sg£ skaits

Vidsmuižasll.iec mežniec
1 Kv. M> 39, atd. I, II, apg. Ns 9 Lap. sk. 34 460.0 23.0
2 Kapemeku s. apmaiņa, apg. Ns 10 Apse 35 290.0 15.0

a ,
Urpat

, • • ? . Skj' k. 157 1915.0 96.0 koks
4 Upemeku s. piegriez, apg. Ns 11 . . 163 1750.0 88.0 10 koku
5 Opoļu s. apmaiņa, apg. Ne 11 Lap. sk. 88 585.0 29.0
6 Jaunsaimniec. MŠ252F, apg. NŠ12 21 260 0 13.0
7 Jaun-aimniec. .N°251F, apg. Ni> 12 '. 24 360 0 18.0
8 Ne 12 apg. mežs. dien. zeme , " 44 630.0 32.0 8 koki
9 Vil-anusadž. apmaiņa, apg. Ne 16 Lap. k. 259 1525.0 76.0

10 Saleniekus. apmaiņ*. apg. Ns 11 Lap.sk. 22 175.0 9.0 .
11 Jaunsaimniec. Ns 224 F, apg. Ns 11 Skj. k. 83 930.0 46.0 5 kok
12 Grozu s. apmaiņa, apg. Ns 13 . 14 175.0 9.0 1 K0,v

_ Pirms solīšanas pircējam jāiemaksā torgu komisi ai 10° o drošības nau<
no vērtētas sumas, kura pēc tam jāpapildina līdz iO°/o no nosolītas suma'- t no

Virsmežniecība patur sev tietības izsludinātās torgos vienības noņe
solīšanas pec saviem ieskatiem.

Tuvākas ziņas virsmežniecības kancleja, Vidsmuižā, caur Viļīniem-
17792 Goļānu virsmežniecība.
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