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Saeima it pieņēmusi un
Valsts Prezidents izsludina
šādu likumu:

par
1920. gada 17. augusta likuma
par alkoholu saturošu vielu ražo-
šanu, aplikšanu ar nodokļiem un

pārdošanu papildināšanu.
1920. g. 17. augusta likumu par alko-

holu saturošu vielu ražošanu, aplikšanu
ar nodokļiem un pārdošanu (Lik. kr.
1920. g. 217.) papildināt ar turpmākām
4., 5. un 6. daļām :

4. dala.

Alus darīšana un akcizes
nodoklis uz alu.

251. Alus ir alkoholisks dzēriens,
kurš pagatavojams no sasmalcināta labī-
bās iesala vai rīsa un ūdens, pieliekot
apiņus un raugu, pie kam novārītā alus
sulā (misā) jābūt zināmam ekstrakta,
bet gatavā alū — noteiktam alkohola
saturam, kas radies misas rūgšanas ceļā.

Piezīme. Alus darīšanai nav atļauts
lietot vielas, kādas nav paredzētas
šajā pantā.

252. Visu alus šķirņu (izņemot por-
teri) misā, pēc novārīšanas ar apiņiem,
ekstrakta saturs pielaižams ne zemāks
par deviņiem procentiem jeb grādiem
(9*> o) un ne augstāks par sešpadsmit
grādiem jeb procentiem (16'c), bet por-
tera alus misā ne zemāks par sešpadsmit
procentiem jeb grādiem (16° o) pēc cukur-
mēra misas normaltemperatura, par
kādu skaitāma -4-14° pēc Reomira.
Augstākais ekstrakta saturs portera alus
šķirnes misā nedrīkst pārsniegt divdesmit
procentus jeb grādus (20V) normal-
temperatura.

Alkohola saturs visās gatava alus
šķirnēs, izņemot porteri, pielaižams līdz
sešiem procentiem (6 ,o) jeb grādiem,
bet porterī ne augstāks par deviņiem
procentiem (9%) jeb grādiem pec Tralles.
Alu, stiprāku par deviņiem (9) grādiem
alkohola, aizl.egts izgatavot.

253. Atšķaidīt alu ar ūdeni pēc tam,
kad tas nodots nostādināmā pagrabā, un
piemaisīt alum kādas citas vielas — aiz-
liegts.

254. Alus darītavas var atvērt katrs
Latvijas pilntiesīgs pilsonis ar netiešo
nodokļu departamenta atļauju, kura iz-
dodama ar vietējās pašvaldības pie-
krišanu.

Piezīme. Lauku māju un ciemu
iedzīvotājiem rāvām pašu vajadzībām
atļauts darīt mājas alu bez sevišķas
atļaujas un akcizes samaksas, ne-
ierīkojot tam nolūkam alus darī-
tava? iekārtu, pie kam šo alu aiz-
liegts pārdot vai izvezt citur.

255. Alu pārdošanai var ražot vienīgi
tam nolūkam ierīkotās alus darītavās.

256. Atverot alus darītavas, pirms
iesāk alus ražošanu, jāiesniedz vietējai
akcizes iecirkņa valdei pēc noteikta pa-
rauga sastādīts darītavas apraksts un
plāns trijos eksemplāros ar lūguma ap-
skatīt viņas iekārtu un izmērīt traukus.

Piezīme. Pie alus darītavām jā-
būt pietiekošai, uz rūpnieka rēķina
ierīkotai un apkurinātai dzīvojamai
telpai ar nepieciešamo iekārtu ak-
cizes ierēdņu lietošanai, kad tie
ierodas darītavā kontroles vai revī-
zijas nolūkā.

257. Saņēmis alus darītavas aprakstu,
iecirkņa inspektors dod rīkojumu par tās
apskatīšanu, trauku izmērīšanu un ak-
cizes zīmoga pielikšanu, pēc finansu mi-
nistra apstiprinātas instrukcijas.

258. Aprakstu pārbaudot un traukus
izmērot, akcizes ierēdnim vajadzīgie
strādnieki gādājami uz alus darītavas
īpašnieka vai nomnieka rēķina, skatoties,
kurš no tiem iesniedzis aprakstu.

Uz visiem traukiem un aparātiem ap-
zīmējams tilpums un numurs, ar kuru
tie ierakstīti aprakstā, un tiem pielie-
kams akcizes zīmogs vai plomba.

259. Alus darītavas vārītavā var at-
rasties vienigi tie trauki, kas vajadzīgi
alus darīšanai un ierakstīti darītavas ap-
rakstā.

260. Alus sulas jeb misas vāramos
katlus pārtaisīt vai uzstādīt to vietā
jaunus, vai arī izlabot, var tikai ar ak-
cizes valdes atļauju, bet zīmējoties uz
citiem aprakstā ieveztiem traukiem, kā
arī aparātiem, darītavas atbildīgai admi-
nistrācijai par to jāpaziņo vietējam ak-
cizes ierēdnim.

261. Telpās, kur sverami alus vārī-
jumiem ņemamie produkti, jābūt parei-
ziem, no valsts mēru un svaru iestādes
apzīmētiem decimalsvariem ar bumbām
un sasmalcināta iesala glabātuves til-
puma mēram. Bez tam vēl alus darī-
tavā jāatrodas ekstraktmēriem.

262. Akcizes aprēķināšanai iesals
pirms tā sasmalcināšanas sverams ar
automātiskiem svariem, no kuru skaitītā-
jiem būtu redzams, cik iesala izlietots
alus darīšanai.

263. Automātiskie svari reģistrējami
netiešo nodokļu departamentā un tos
uzstāda alus darītavā un pārbauda, kā
arī nodrošina, darītavas atbildīgās admi-
nistrācijas klātbūtnē, akcizes iecirkņa
inspektors vai viņa palīgs kopā ar otru
akcizes uzraudzības ierēdni, pēc finansu
ministra apstiprinātas instrukcijas.

P i e z ī m e. 268. un 269. pantā pare-
dzētos gadījumos iesalu var svērt
ar decimalsvariem, kuri katru divu
gadu laikā pārbaudāmi valsts mēru
un svaru uzraudzības iestādē.

264. Iesals jāsasmalcina vai jāsamaļ
alus darītavā un ne citādi, kā ar tam
nolūkam ierīkotām dzirnaviņām, kas uz-
stādītas un savienotas ar automātiskiem
svariem, pēc akcizes valdes aizrādījumiem.
Visas alus darītavā esošas iesala dzirna-
viņas rakstiski pieteicamas akcizes iecirkņa
valdei, kura tām pieliek nodrošinājumus.

265. Automātiskie svari savienojami
ar iesala dzirnaviņām tādā kārtā, ka
iesals var iekļūt viņās ne citādi, kā caur
svariem. Kā svari, ta dzirnaviņas un
pēdējo savienojums ar tiem nodrošināmi
ar akcizes uzraudzības plombām.

Piezīme. Ja iesals jasver ar deci-
malsvariem (268. un 269. p.), dzir-
naviņas pec iesala sasmalcināšanas
nākošam vārījumam nodrošināmas
ar plombām vai uzraudzības ierēdņa
zīmoga lakas nospiedumiem tādā
kārtā, ka ar tām nevar malt.

266. Automātisko svaru iegādāšana
un uzstādīšana alus darītavā un savie-
nošana ar iesa'a dzirnaviņām un ar to
sakarā stāvoši nepieciešami ierīkojumi,
dažādas izbūves, izlabojumi un citi darbi,
kā ari svaru dzirnaviņas un viņu abu
savienojuma nodrošināšanai _ vajadzīgie
ierīkojumi vai izlabojumi jāizdara_ un
vajadzīgie materiāli un strādnieki jādod
alus darītavas īpašniekam vai nomniekam
uz sava rēķina, pēc akcizes valdes priekš-
stāvja aizrādījuma un pieprasījuma.

267. Pārbaudot automātisko svaru
darbību, akcizes ierēdņiem, uz viņu
pieprasījumu, vajadzīgie strādnieki
jādod alus darītavas īpašniekam vai nom-
niekam. Pēdējiem jāsedz ari visi izde-
vumi svaru -izlabošanas gadījumos.

268. Gadījumos, kad automātiskie
svari iznīcināti vai bojāti, par to 48 stundu
laikā jāpaziņo vietējam akcizes inspektora
palgam, kurš pēc tam nekavējoties iero-
das alus darītavā un izdara par ziņoto
izmeklēšanu, sastādot tās atbildīgās admi-
nistrācijas personu, policijas un ne ma-
zāk kā triju liecinieku klātbūtnē aktu par
svaru iznīcināšanu vai bojāšanu. Aktu
un izmeklēšanas protokolu akcizes inspek-
tora palīgs līdz ar savu atzinumu par
vainīgiem, ja tādi ir, iesūta akcizes iecirkņa
inspektoram, kuram jāsper tālāki soļi, lai
vainīgos sauktu pie atbildības.

269. Ja nodrošinājumi, kurus akcizes
uzraudzības ierēdņi pielikuši automā-
tiskiem svariem, iesala dzirnaviņām un
pēdējo savienojumam ar svariem, sabo-
jāti vai iznīcināti tādā mērā, ka nevar
piekļūt svaru skaitītājiem vai dzirnaviņu
iekšienei (maltuvei), alus darītavas admi-
nistrācijai tūliņ jāpieaicina vietējā poli-
cija, lai iznīcināto vai bojāto nodrošinā-
jumu vietā liecinieku klātbūtnē pieliktu
policijas zīmoga lakas nospiedumus, un
par notikušo jāsastāda pienācīgs akts,
kurš 48 stundu laikā piegādājams akci-
zes inspektora vietējam palīgam,pēc kam
alus darīšanu var turpināt. Saņēmis
aktu, akcizes inspektora palīgs drīzākā
laikā ierodas alus darītavā, izdara par
ziņoto izmeklēšanu, pārbauda automātisko
svaru darbību un pieliek jaunus nodroši-
nājumus. Ja turpretim nodrošinājumi
iznīcināti tādā mērā, ka iespējama pie-
eja svaru skaitītājiem vai dzirnaviņu
iekšienei (maltuvei), ar ko apdraudēts
iesala svara pareizs norēķins, vai arī, ja
svari pareizi nedarbotos vai būtu bojāti,
tad alus darīšana katrā ziņā jāpārtrauc
un par notikušo sastādams pienācīgs
akts, paziņojot par to augšā minētā laikā
akcizes inspektora vietējam palīgam un
nosūtot viņam pie tam arī aktu. Alus
darīšanu var atjaunot tikai pēc tam, kad
akcizes ierēdnis ieradies alus darītavā un
sastādījis aktu. Līdz bojājuma izlabo-
šanai jeb pareizu automātisko svaru uz-
stādīšanai alus darīšanu var turpināt ak-
cizes ierēdņa klātbūtnē, nosverot iesalu
ar decimalsvariem.

Abos gadījumos par nodrošinājumu
bojāšanu vai iznīcināšanu sastādītie akti
līdz ar akcizes inspektora palīga atz -
numu ar aizrādījumu uz vainīgiem (ja
tādi ir) iesūtāmi akcizes iecirkņa in-
spektoram, kurš sper tālākus soļus, lai
tos sauktu pie atbildības.

270. Katrā alus darītavā jābūt at-
bildīgam aldarim, par kuru var būt
ari pats alus darītavas īpašnieks vai
nomnieks vai viņu pārvaldnieki. Alus
darītavas īpašniekam vai nomniekam
jāpaziņo akcizes valdei, kas darītavā ir
atbildīgais aldaris un kas viņas pār-
valdnieks, ja tāds ir. Alus darītavas
tāļākiznomāšana izdarāma, saskaņā ar
šī likuma 109. un 254. p. p.

271. Alus darīšanas laiku un vārī-
jumu skaitu katrā mēneša dienā noteic
alus darītavas administrācija.

272. Alus darīšana pieteicama ak-

cizes inspektoram vai viņa palīgam,
iesniedzot par to paziņojumu trijos
eksemplāros, kurā jāatzīmē:

1) laiks vai diena, kad alus darīšana
paredzama, un alus šķirne;

2) cik vārījumu katra mēneša dienā ;
3) katra alus vārījuma iesala svēr-

šanas un iejaušanas, misas vārī-
šanas sākumu un beigu, kā ari
misas nolaišanas sākuma stundas;

4) iejaušanai ņemamā iesala dau-
dzums — katram vārījumam un
par visu alus darīšanas laiku kopā;

5) akcizes zuma.

Paziņojumam pieliekama akcizes sa-
maksas kvīte par visu paziņojumā pa-'
redzētiem vārījumiem vajadzīgo iesalu
vai_ apliecība par nodokļa nodrošinājumu
ķīlām.

Piezīme. Par cik dienām iepriekš
alus darīšanai iesniedzams pazi-
ņojums, nosaka akcizes iecirkņa
valde, bet tā nevar piespiest iesniegt
pieteikumu agrāk, kā par 5 dienām
pirms alus darīšanas sākuma.

273. Akcizes inspektors vai viņa
palīgs pārbauda paziņojumu par alus
darīšanu, pārliecinoties, vai pareizi iz-
rēķināta un iemaksāta akcize vai ari
tā nodrošināta pilnīgā mērā, saskaņā ar
284. pantu, un pēc tam izraksta aplie-
cību par alus vārījumu pieteikšanu. Šī
apliecība izliekama pa visu pieteikto
vārījuma laiku alus darītavas varītavas
telpās.

274. Akcize no alus iemaksājama
Latvijas bankā vai nodrošināma pilnā
apmērā (latu pret latu) uz priekšu par
vienā vai vairākos paziņojumos pare-
dzamiem "vārījumiem pēc alus šķirnes.

275. Iesals jāsver un jāmaļ priekš
katra vārījuma atsevišķi, aprēķinot svaru
veselos kilogramos un skaitot kilograma
dalās par veselu kilogramu.

Ievezt vai glabāt alus darītavā vai pie
tās piederošās telpās citur maltu vai sa-
smalcinātu ies"alu ir aizliegts; alus darī-
tavā c, tam nolūkam ierīkotās telpās, jā-
uzglabājas vienīgi turpat ar automātis-
kiem svariem svērtam iesalam, kurš
paredzēts nākošam pieteiktam alus
vārījumam.

276. Katra vārījuma misa novārāma
uz .

277. Alus misu atļauts novārīt vie-
nīgi tam nolūkam uzstādītā katlā, kuru
akcizes iecirkņa inspektors vai viņa
palīgs izmērījis un kurš ierakstīts alus
darītavas trauku sarakstā.

278. No vārījuma iegūtas misas
daudzums izmērāms ar dziļuma mēru
pēc katla tilpuma, kad tās novārīšana
kopā ar apiņiem pabeigta un šā
šķidruma temperatūra nav daudz ze-
māka par vārīšanas temperatūru.

279. Ekstrakta saturs ar apiņiem
kopā novārītā misā noteicams pēc
cukurmēra norādījuma, pārvedot to uz
normaltemperaturu Ekstrakta iznākums
aprēķināms procentos pēc vārījumam iz-
lietota iesala svara.

280. Ja iegūtā misa ir ar augstāku
ekstrakta saturu, nekā paziņojumā pie-
teiktā vārījuma alus šķirnes misai pa-
redzēts 252. pantā, bet ne vairāk par
20° o pēc cukurmēra norādījuma pie
4- 14° R, tad šādu misu atļauts katlā
atšķaidīt līdz tās alus šķirnes misai no-
teiktam zemākajam cukurmēra grādam.
Gadījumā, kad alus darītavas ādmini- .
stracija to nedarītu, par šādas misas
vārījumam izlietoto iesala daudzumu jā-
piemaksā portera akcize., Bet ja no ak-
cizes ierēdņa atrasts misas stiprums,
kas augstāks par 20% pēc cukurmēra
norādījuma normaltemperatura, vai ari,
ja misas ekstrakta saturs ierakstīts akci-
zes norēķinu grāmatā ar tādu neparei-
zību, kas pārsniedz 0,5 o pēc cukurmēra
norādījuma uz augšu, tad par to sa-
stādams protokols, lai vainīgos sauktu
pie atbildības, kā par misas pielaišanu
ar augstāku ekstrakta saturu par 20%
(akcizes sodu likuma 7. p. Lik. kr.
1920. g. 60.).

Piezīme. Novārītu misu nedrīkst
atšķaidīt katlā pēc tam, kad tās
ekstrakta saturs ierakstīts akcizes
norēķinu grāmatā.

281. Gadījumā, kad alkohola saturs
gatavā alū, izdarot analizi, izrādās aug-
stāks par šā likuma 252. p. paredzēto
alus alkohola % saturu, bet tomēr ne
vairāk par 9% pēc Tralles, jāpiemaksā
portera akcize pēc vārījumam izlietoti
iesala svara, rēķinot ikkatrus 4 litrus no
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viena - kilograma iesala, un šāds alus
laižams pārdošanā ar portera nosaukumu.

Piezīme. Alus ar augstāku alko-
hola saturu par 9% pēc Tralles
koniiscējams un par tāda alus darī-
šanu vainīgie sodāmi, piemērojoties
280. pantam.

282. Akcizes piemaksa, kāda pare-
dzēta iepriekšējā 281. pantā, iemaksā-
jama Latvijas bankā septiņu dienu laikā
no analizēs rezultātu paziņošanas alus
darītavas atbildīgai administrācijai; pre-
tēja gadījumā sastādams protokols un
līdz šīs piemaksas piedzīšanai par stip-
r.ku atzītais alus aizturams un alus
darītavas darbība pārtraucama, neapturot
īomēr pēc tekošā paziņojuma vēl nepa-
beigtu vārījumu.

283. Alus darītavai nedarbojoties, kā
arī katra alus darīšanas pārtraukuma
gadījumā alus darāmie trauki, ieskaitot
arī alus misas vāramo katlu, nodroši-
nāmi plombām, vai zīmoga lakas no-
spiedumiem, kuri pieliekami ar sevišķam
bandrolēm.

284. Alus akcīzes nodrošinājumam

pieņemamas tādas pašas ķīlas, kādas ņem
pretim spirta akcizes nodrošinājumiem.
Ar ķīlām nodrošinātas akcizes sumas
nomaksājamas Latvijas bankā skaidrā
naudā ne vēlāk kā 31. decembrī tekošā
gadā līdz ar finansu ministra noteiktam
procentēm. Nesamaksātā zuma piedze-
nama, pārdodot ķīlas un pārējo parād-
nieku mantu, bet nekārtīgs maksātājs
zaudē tiesību turpmāk nodrošināt akcizi
ar ķīlām, pirmo reizi uz vienu gadu, bet
otru reizi pavisam.

285. Ja aiz kāda no alus darītavas
īpašnieka vai nomnieka neatkarīga iemesla
alus darīšana nav varējusi notikt paziņo-
jumā paredzētā laikā un šis iemesls ap-
liecināts ar pienācīgu aktu, tad iemaksātā
akcize par nenotikušo vārījumu ierēķi-
nāma nākošāpaziņojumā vai atmaksājama
atpakaļ, vai arī akcizes nodrošinājumam
pieņemtās ķīlas atsvabināmas no norēķina.

286. Alus darītavas iekārtai bojā ejot
no uguns, plūdiem, vai aiz cita kāda
iemesla, ko alus rūpniekam nav bijis
iespējams paredzēt un novērst, Latvijas
bankā uz priekšu iemaksātā akcize at-
maksājama vai tās nodrošinājumam pie-
ņemtās ķīlas atsvabināmas no norēķina
un izsniedzamas rūpniekam atpakaļ, ja
alus darīšana par samaksāto vai nodroši-
nāto akcizes zumu nav notikusi, bet ne
agrāk, kā pēc pabeigtas izmeklēšanas,
kurā piedalījies akcizes valdes priekšstāvis.

287. Alus darītavas administrācijai
jāved:

1) akcizes norēķinu grāmata,
2) aktu grāmata,
3) grāmata ar alus darāmo trauku

nodrošinājumiem paredzētām ban-
drolēm,

4) grāmata, kurā jāieraksta visi strād-
nieki, kas nodarbināti pie alus
darīšanas vāramā nodaļā.

Bez šīm grāmatām katrai alus darītavai
jāiegādā grāmata, kurā akcizes ierēdņi
ieraksta nodrošinājumus, plombas un
zieģeļus, kas pielikti automātiskiem
svariem, iesala dzirnaviņām un to savie-
nojumam ar svariem un pārējai iekārtai.
Norēķinu grāmatas stādamas priekšā ap-
stiprināšanai netiešo nodokļu departa-
mentam, bet pārējās grāmatas akcizes
iecirkņa valdei. Norēķinu grāmatas no-
raksti par ikkatru pagājušu mēnesi jā-
iesūta akcizes iecirkņa valdei līdz nākošā
mēneša 10. dienai.

288. Alus darītavas patentu un ak-
cizes nodokļa ziņā iedalāmas divās šķirās.
Pie pirmās šķiras pieder visas alus darī-
tavas, kuras gada laikā pārstrādā vairāk
par 32.000 kilogramiem iesala. Visas
pārējās alus darītavas ieskaitāmas otrā
šķirā. Pārsniedzot šo iesala svara normu

pirms gada beigām, otras šķiras alus
darītavas piemaksā patentu, kā arī ak-
cizes nodokļa starpibu pēc pirmās šķiras
darītavām paredzētām likmēm par visu
tekošā gadā pārstrādātā iesala daudzumu.

Ja kāda alus darītava, kas izpirkuši
patentu janvāra mēnesī, tekošā gadā ne-
būtu pārstrādājusi 16.000 kilogramu
iesala, tad šādas darītavas atļauja ar
gada notecēšanu izbeidzas. Tāpat iz-
beidzas atļaujas tām alus darītavām, kas
patentu izņēmušas vēlāk par janvāra
mēnesi un līdz gada beigām, samērā ar
savas darbības laiku un šo iesala normu,
nav pārstrādājušas pienācīgu iesala dau-
dzumu. Izbeigušās atļaujas var atjaunot
ar netiešo nodokļu departamenta lēmumu,
ja to īpašnieki iemaksā Latvijas bankā
akcizi par nepārstrādātā iesala daudzumu
un līdz nākošā gada 31. janvārim iesniedz

departamentam lūgumu par atļaujas at-
jaunošanu līdz ar akcizes samakas kvīti.

289. Visi līdz šā likuma piemēro-
šanas laikam darītie un nebandrolētie
alus krājumi vietējam akcizes ierēdnim
jāuzņem, par ko sastādams akts trijos
eksemplāros alus darītavas atbildīgās
administrācijas klātbūtnē. Akcizes no-
doklis no atrastiem alus krājumiem sa-
maksājams Latvijas bankā, pēc attiecīgām
jaunām akcizes likmēm, rēķinot nodokli
par 1 kilogramu iesala, no alus krā-
jumiem :

1) raudzējamā pagrabā par katriem
5 litriem, bet

2) nostādināmā pagrabā un noliktavās
par katriem 4 litriem.

290. Izvedot uz ārzemēm alu, sūtī-
tājam atmaksā akcizes nodokli, ja ir pie-
rādīts, ka izvešana tiešām notikusi, ap-
rēķinot nodokli par 1 kilogramu iesala
uz katriem izveztiem 4 litriem alus.

Piezīme. Finansu ministrs nosaka
tuvāki akcizes nodokļa atmaksas
kārtību.

291. No ārzemēm ievezts alus (visas
šķirnes) apliekamas ar attiecīgu akcizi
divkārtīgā apmērā.

292. Finansu mtnistnm ir tiesība iz-
dot nosacījumus un aizrādījumus par
alus darītavu iekārtu, trauku izmērīšanu,
nodrošinājumiem, kontroli un akcizes
aprēķinu un citu grāmatu vešanu.

5. daļa.
Alkoholiska iesala kvasa
izgatavošana un akcizes

nodoklis no tā.
293. Alkoholisks iesala kvass ir no

sasmalcināta iesala un ūdens bez apiņiem
pagatavots dzēriens, kuram pēc novārī-
šanas pielikts raugs.

294. Alkoholisku iesala kvasu pārdo-
šanas nolūkā var pagatavot vienīgi uz
sevišķas netiešo nodokļu departamenta
atļaujas pamata.

295. Alkoholisku iesala kvasu atļauts
darīt kā alus, tā sevišķās šim nolūkam
ierīkotās darītavās.

296. Alkohola saturs iesala kvasā ne-
drīkst pārsniegt

^
pusotra procenta jeb

grāda (l/^/») pēc Tralles.
Piezīme. Alkoholisks iesala kvass

ar augstāku par šajā pantā noteikto
alkohola saturu konfiscējams.

297. Darot alkoholisku iesala kvasu,
rūpniekam jāizpilda likuma IV. daļā pa-
redzētie noteikumi par alus darīšanu.

6. daļa.

Medalus darīšana un akcizes
nodoklis no tā.

298. Medalus jeb medus kvass ir
alkoholisks dzēriens, kas pagatavots no
ūdens, medus un citām barības vai
garšas vielām, kādas rūpnieks var lietot
pēc savas izvēles. Visām izejvielām
jābūt dabiskām, labām, svaigām un bez
veselībai kaitīgiem piemaisījumiem, pie
kam mākslīgas saldvielas, kā sacharinu
u. t. t. lietot aizliegts. Alkohola saturs
gatavā medalū nedrīkst pārsniegt četrus
procentus jeb grādus (4°,o) pēc Tralles.

Piezīme. _ Medalus ar augstāku par
šajā panta noteiktu alkohola saturu
konfiscējams.

299. Medaļu jeb alkoholisku medus
kvasu pārdošanas nolūkā, kā alus darī-
tavās, tā atsevišķās darītavās, atļauts
darīt uz sevišķas atļaujas pamata, kuru
izdod netiešo nodokļu departaments.

Piezīme. Lauku iedzīvotājiem pašu
vajadzībām atļauts darīt medalu jeb
medus kvasu bez sevišķas atļaujas
un akcizes samaksas, bet to nav
brīv pārdot vai izvezt citur.

300. Ierīkojis medalus darītavu, rūp-
nieks iesūta pēc noteiktas formas sa-
stādītu darītavas aprakstu un plānu
trijos eksemplāros

^
vietējā akcizes

iecirkņa valdei ar lūgumu par darītavas
apskatīšanu un trauku izmērīšanu.

P i e z ī m_ e._ Pie katras medalus darī-
tavas jabut pietiekošai uz rūpnieka
rēķina ierīkotai un apkurinātai dzī-
vojamai telpai ar nepieciešamo
iekārtu akcizes ierēd ņu lietošanai,
kad tie ierodas darītavā kontroles
vai revizijas nolūkā.

301. Pēc medalus darītavas apraksta
un plāna saņemšanas akcizes inspektors
vai viņa palīgs izdara darītavas apskatī-
šanu un trauku (medalus vāramā katla
un kublu) izmērīšanu un akcizes zīmoga
vai plombu pielikšanu.

Piezīme. Alus rūpniekiem, kuru
alus darītavas tiek darīts medalus,
jāizpilda ša likuma iepriekšējā un
turpmākos pantos paredzētie no-
teikumi.

302. Katrā medalus darītavā jābūt
atbildīgam meistaram, ja par tādu nav
pats darītavas īpašnieks vai nomnieks,
bet par tās pārvaldnieku, ja tāds ir, var
būt arī atbildīgais meistars. Medalus
rūpniekam, kā par pārvaldnieka un at-
bildīgā meistara pieņemšanu, tā par at-
laišanu no dienesta jāziņo vietējai akci-
zes iecirkņa valdei.

303. Medalus vārāmo katlu drīkst
pārtaisīt, palielināt vai pārmainīt vienīgi
ar akcizes valdes atļauju, turpretim, zī-
mējoties uz citiem aprakstā ieveztiem
traukiem, par pārmaiņām darītavā atbil-
dīgai administrācijai jāpaziņo vietējam
akcizes ierēdnim.

304. Medalus darīšanas laiku noteic
rūpnieks, pieteicot vietējam akcizes in-
spektoram vai viņa palīgam un iesnie-
dzot par to paziņojumu trijos eksemplā-
ros, kurā jāatzīmē:

1) vai medalus darīšana notiks bez
pārtraukuma un kādā laikā, bet ja
tā nenotiks katru dienu, tad kādās
dienās (datumos) un kādā laikā tā
notiks:

2) medalus darāmie trauki un to
numuri;

3) cik pēc medalus vāramā katla til-
puma par paziņojumā paredzēto
laiku pienākas akcizes nodokļa;

4) pret kādu kvīti iemaksāta Latvijas
bankā akcize par paziņojuma laikā
paredzēto medalus darīšanu, vai
arī pret kādu apliecību ir pieņemts
akcizes nodrošinājums ar ķīlām,
pieliekot paziņojumam klāt šos
dokumentus.

Piezīme. 1. Vietējā akcizes iecirkņa
valde nosaka, par cik dienām pirms
paredzētās medalus darīšanas iesnie-
dzams paziņojums, bet nevar pie-
spiest iesniegt paziņojumu agrāk,
kā par piecām dienām pirms pirmā
iejava, kas paredzams paziņojumā.

Piezīme. 2. Medalus akcizi rūp-
niekam ir tiesība iemaksāt Latvijas
bankā kā par vienu, tā par vai-
rākiem medalus vārījumiem uz
priekšu pret vienu vai vairākām
kvītēm, kurās atzīmējams: kad, par
kādu medalus darītavu, no kāda
trauku tilpuma un par cik dienām
akcize aprēķināta un kāda zuma
nodokļa Latvijas bankā iemaksāta.
Šās kvitēs rūpnieks stāda priekšā
akcizes iecirkņa valde', skatoties
pēc vajadzības.

305. Akcizes inspektors vai viņa
palīgs pārbauda medalus darīšanas pa-
ziņojumu, pārliecinoties, vai pareizi iz-
rēķināta un iemaksāta Latvijas bankā
akcize jeb vai tā nodrošināta pilnā ap-
mērā ar ķīlām, un pēc tam izraksta
apliecību par medalus darīšanas pie-
teikumu. Šī apliecība pa visu pieteikto
medalus darīšanas laiku izliekama med-
alus darītavas telpās visiem redzamā
vietā.

306. Medalus darīšanai jāsākas ne
agrāk, ka pulksten piecos no rīta, bet
katras dienas vārījumam jābeidzas ne
vēlāk ka nākošā dienā, pirmā iejava
sākuma stundā pēc tekošā paziņojuma.

307. Medalus darīšanu beidzot pēc
paziņojuma, kā arī katrā tās darbu pār-
traukuma gadījumā medalus vāramais
katls nodrošināms ar plombām, vai zī-
moga lakas nospiedumiem, kuri pielie-
kami ar sevišķām bandrolēm.

308. Ja aiz kāda no medalus rūpnieka
neatkarīga iemesla medalus darīšana
būtu jāpārtrauc un nevarētu notikt pazi-
ņojumā paredzētā laikā un šāds iemesls
ir apliecināts ar pienācīgu aktu, tad
iemaksāta akcize par nenotikušu med-
alus darīšanu ierēķināma nākošā pazi-
ņojumā dienu pret dienu vai atmaksājama
atpakaļ. Akts par pārtraukumu medalus
darītavas . administrācijai jāsastāda ne
vēlāk, kā 24 stundu laikā, atbildīgā
aldara vai meistara, vietējās policijas
priekšstāvja un ne mazāk kā triju vietējo
iedzīvotāju liecinieku klātbūtnē, no ku-
riem vismaz vienam jābūt darītavas
strādniekam. Šāds akts paraksatms vi-
sam

^
pie ta sastādīšanas klātbijušām per-

sonām un 48 stundu laikā piegādājams
vietējam akcizes inspektora palīgam, bet
akta noraksts ierakstāms darītavas aktu
grāmata.

309. Medalus darītavas iekārtai bojā
ejot no uguns, plūdiem vai aiz cita
iemesla, ko medalus rūpniekam nav bijis
iespējams paredzēt un novērst, Latvijas
banka uz priekšu iemaksātā akcize at-
maksājama vai tas nodrošinājumam pie-
ņemtas ķīlas atsvabināmas no norēķina
un izsniedzamas rūpniekam atpakaļ,' jamedalus darīšana par samaksāto vai no-

drošināto akcizes zumu nav notikusi, bet

ne agrāk, kā pēc pabeigtas izmeklēšanas,
kurā piedalījies akcizes valdes priekšstāvis.

310. Katrā medalus darītavā jāved:
1) medalus akcizes norēķinu grāmata,

2) grāmata par medalus darāmo trauku
nodrošinājumu pielikšanu un no-
ņemšanu,

3) aktu grāmata,
4) grāmata, kurā jāieraksta visi strād-

nieki, kuri nodarbināti pie medalus
darīšanas vāramā nodaļa.

Akcizes norēķinu grāmatu apstiprina
netiešo nodokļu departaments, bet pāre-
jās grāmatas vietējā akcizes iecirkņa_valde.
Noraksti no akcizes norēķinu grāmatas
par katru pagājušu mēnesi darītavas
administrācijai jāiesniedz akcizes iecirkņa
valdei līdz nākoša mēneša desmitai dienai.

311. Izvedot uz ārzemēm medaļu jeb
alkoholisko kvasu, sūtītājam atmaksa
akcizes nodokli, ja ir pierādīts, ka izve-
šana tiešām notikusi, aprēķinot par katru
litri izveztā medalus vienu ceturtdaļu no
nodokļa, kas samaksāts par vienu litri
no iejavkatla tilpuma par 24 stundām.

Piezīme. Finansu ministrs nosaka
tuvāki akcizes nodokļa atmaksas
kārtību.

312. Finansu ministrim ir tiesība, sa-
skaņā ar šo likumu, izdot tuvākus no-
teikumus par medalus darītavu iekārtu,
trauku izmērīšanu, nodrošinājumiem,
kontroli un akcizes aprēķinu un citu
grāmatu vešanu.

Likums stājas spēkā 1. jūlijā 1924.
gadā; viņa piemērošanas kārtību noteic
finansu ministrs.

Ar šo likumu atcelti:
1) Pastāvošie Krievijas akcizes likuma

122., 124.—128., 250.—295., 396.—409.,
507., 630. un 631. panti;

2) 1920. g. 7. jūlija likuma par ak-
cizes nodokli no alkoholu saturošas
augļu un ogu sulas un kvasa (Lik. kr.
1920. g. 188.) 6. pants, attiecībā uz
kvasu ;

3) 1921. g. 16. decembra likuma par
akcizes nodokļiem no vīniem un al-
koholu saturošas augļu un ogu sulas,
alkoholiska kvasa, bezalkoholiskiem
kvasa, limonādes, augļūdeņa, zinalko,
zeltera un minerālūdeņiem (Lik. kr.
1921. g. 234.; Lik. kr. 1922. g. 246.)
3. un 5. panta nosacījumi attiecība uz
alu un alkoholiskiem kvasu un medaļu
(medus kvasu).

Rīgā, 1924. g. 29. februārī.
Valsts Prezidents J. Čakste.

Valsts Prezidents
Igaunijas neatkarības sesto svētku gadī-
juma piesūtīja Igaunijas valsts vecākam
sekošu telegramu:

„Son Excellence Monsieur Konstantin
Paets Chef d'Etat d'Esthonie

Ta 1Iinn
A Toccassion de la sixiēme fēte an-

niversaire de l'independance de LEstho-
nie j'ai Thonneur de prēsenter ā Votre
Excellence mes bien cordiales fēlici-
tations. Les succēs que jusqu'ici la
Nation amie et alliēe de la Lettonie
a eus ā signaler dans tous les domaines
de sa vie intelectuelle politique et
ēconomique se rendent garants d'un
avenir digne du peuple hēroique et
assidu qui a reconquis sa libertē au
prix de gravēs sacrifices et qui a su
reconstituer sa vie ēconomique par un
travail infatigable. Elagu Eesti

Tschakste,
Prēsident de Lettonie."

Tulkojums.
Viņa Ekselencei

Igaunijas Valsts Vecākajam Konstantīnam
Paets kungam.

Igaunijas sesto neatkarības svētku
gadījumā pagodinos nodot Jūsu Ekse-
lencei manus vissirsnīgākos laimes no-
vēlējumus. Latvijai draudzīgās un sa-
biedrotas valsts līdzšinējie panākumi
visās viņas intelektuālās, politiskās un
saimnieciskās dzīves nozarēs ir tās
varonīgas un čaklās tautas cienīgas nā-
kotnes drošākais pamats, kura ar
smagiem upuriem iekarojusi savu brī-
vību un nenogurstošā darbā pratusi
atjaunot savu saimniecisko dzīvi.

Latvijas Prezidents Čakste.

. Uz to Valsts Prezidents saņēma sekošu
atbildi:



„Son Excellence Monsieur Tschakste
Prēsident de Lettonie, Riga.

J'ai l'honneur de remercier since-
jementVotre Excellence des fēlicitations
cordiales et des paroles chaleuresement
?encourageantes qu'elle a voulu bien
m'adresser a l'occasion du sixiēme
.anniversaire de l'independence de
l'Esthonie et je desire lui exprimer
de ma part la profonde confiance que
j'ai dans l'avenir de nos deux
peuples lies par les volontes de la

?destinēe et l'amitie mutuelle.
Paets, Chefd'Etat d'Esthonie. "

Tulkojums.
Viņa Ekselencei

Latvijas Valsts Prezidentam Čakstes
kungam.

Sirsnīgi pateicos Jūsu Ekselencei par
sirsnīgiem laimes vēlējumiem un siltiem
uzmudinošiem vārdiem, kurus Jums lab-
paticies man adresēt Igaunijas sesto ne-
atkarības svētku gadījuma. Ari no savas
puses izsaku savu dziļu paļāvību uz
mīīsu abu tautu nākotni, kuras caur lik-
teņa gribu vieno abpusējas draudzības
saites.

Igaunijas Valsts Vecākajs Paets.

Valsts Prezidenta pavēle
armijai un flotei
1924. g. 29. februārī

Nr. 203.
Ieceļu pulkvedi Bangerski

par Kurzemes divizijas komandieri.

Valsts Prezidents J. Čakste.
Kara ministrs pulkvedis-leitnants

Fr. Birkenšteins.

Valdības rīkojumi un pavēles.

Obligatoriski noteikumi

pir kara noslēpumu glabāšanu

Kara ministra 1924. g. 7. pavēles
8. § pielikums.

1. Katram karavīram visās publiskās
vietās (teātros, operās, kinematogrāfos,
dzelzsceļa stacijās, vagonos, tramvajos,
restorānos, kafejnīcas, uz ielas u. t. t.)
jāievēro vislielākā uzmanība sarunas par
kara lietām vispāri un par savu perso-
nīgo dienesta gaitu atsevišķi, neizpaužot:

.a) savas karaspēka daļas (pulka, rotas,
eskadrona, baterijas) sastāvu;

ib) tagadējo un iepriekšējo atrašanās
vietu ;

?c) apbruņojumus;
d) komandējošo personu vārdus un

uzvārdus;
e) apmācības gaitu.

2. Ja karavīrs ievēro šo noteikumu
pārkāpšanu no savu biedru puses, viņam
'bez kavēšanās tas saviem biedriem jāat-
gādina. Ja atgādinājumam nav vēlamo
seku, tad karavīra pienākums par to
ziņot priekšniecībai.

3. Neviens karavīrs nedrīkst izdot
svešām un privātpersonām apbruņojuma
paraugus un zīmējumus, kā : patronas,
lodes, ieročus, rezerves daļas u. t. t.
Tas pats ievērojams attiecībā uz dažādām
instrukcijām, pavēlēm un citiem rīko-
jumiem.

4 Ja karavīrs kādas lietas vai parau-
gus būtu izdevis svešām personām un
šī persona, zinādama, ka tāds darbs ir
noziegums, mēģinātu ari turpmāk kara-
vīru šantažēt (ar iebiedēšanu izspiest
dažādus viņai vajadzīgus kara noslēpu-
mus), tad katra karavīra pienākums ir
par notikušo ziņot savai priekšniecībai.
Tādā gadījumā sods par iepriekšējo no-
ziegumu var tikt stipri mīkstināts.

5. Sevišķi uzmanīgam karavīram jā-
būt attiecībā pret dažādiem privātiem
uzturas vielu, malkas u. t t. piegādātā-
jiem, kuri, bieži atrazdamies karaspēka
daļās, neuzkrītošā kārtā prot savākt
visas ziņas par karaspēka daļu. Ja tāds
piegādātājs mēģina uzsākt sarunas par
armiju, tad katra karavīra pienākums ir
par to ziņot savai priekšniecībai.

6. Tas pats karavīram jāievēro attiecībā
uz dažādiem sīktirgotājiem, avīžniekiem
u. t. t., kuri daudzreiz seko ar savām
precēm karaspēkam izejot uz apmācību,
šaušanu, manevriem u. t. t.

7. Ja karavīram par tādu personu
ceļas aizdomas, ka ta nodarbojas ar
spiegošanu, viņam bez kavēšanas jāziņo
savai priekšniecībai.

8. Ja paziņošana kādu iemeslu dēļ
nebūtu tūlīt iespējama, karavīra pienā-
kums ir pēc iespējas sekot aizdomīgai
personai, mēģinot izdibināt tās dzīves
vietu, ievērot ārējo izskatu, apģērbu
u. t. t., pēc kam par visu ziņot priekš-
niecībai.

9. Ja karavīrs pieķer kādu personu
darbā, kuram tiešs spiegošanas raksturs,
piemēram : cietokšņu un apcietinājumu,
svarīgu tiltu un tml. fotografēšana, plānu
uzņemšana, iespiešanās kādā aizliegtā
vietā u. t. t., tad karavīra pienākums
tādu personu aizturēt, lai pēdējā neva-
rētu gūt iespēju slēpt savas noziedzīgās
darbības pēdas, nododot minēto personu
tieši savai priekšniecībai vai policijai.

10. Ja karavīrs novēro aģitāciju pret
pastāvošo valsts iekārtu, viņa pienākums
par to ziņot savai priekšniecībai.

11. Attiecībā uz aizliegtas literatūras
izplatītājiem, karavīram jārīkojas sa-
skaņā ar šīs instrukcijas 8. punktu.

12. Katram karavīram jāievēro, ka
pret aizdomīgām personām labāk būt
lieku reizi uzmanīgam, nekā nolaidīgam.

"13. Ja ari starp karavīriem atrastos
nodevēji, kuri pārdotu viņiem uzticētos
kara noslēpums, vai mēģinātu slēpt
spiegu un citu valsts ienaidnieku dar-
bību, tad lai katrs karavīrs zin, ka viņa
tiešais vai netiešais noziegums tomēr
atklāsies un ka par to draud
augstākais soda mērs, — nāve.

Rīkojums.

Pamatojoties uz likuma par darba laiku
9. un 11. pantu līdz ar piezīmi un 13.
panta piezīmi (1922. g. lik. krāj. 74),
aizliedzu:

1) bērniem, jaunākiem par 14 gadiem,
uzstāties kinematogrāfu divertismentos vai
citās varietē izrādēs; 2) bērniem un
pusaudžiem no 14 līdz J8 gadus veciem,
ieskaitot, uzstāties minētās izrades_ pec
pulksten 10 vakarā, kā ari svētdienās un
svētku dienās un 3) iestādēs, kurās tir-
gojas ar reibinošiem dzērieniem, nodar-
bināt vīriešus zem 18 gadiem un sievietes
zem 21 gada kā priekšnesumu izpildī-
tājus, apkalpotājus, kalpotājus vai citādi.

Uzdodu prefektiem un apriņķu priekš-
niekiem stingri raudzīties uz ša * rīkojuma
izpildīšanu, saucot vainīgos pie atbildības
tiesas priekšā uz sodu lik. 366. panta
pamata.

Rīgā, 1924. g. 27. februārī. Ms 181110.
Iekšlietu ministrs A. Birz nieks.

Preses un biedrību nodaļas
vadītājs K. Vilde.

Apstiprinu.
1924. g. 26. februāri.

Satiksmes ministrs
J. P a u 1 uk s.

Rīkojums Nr. 75.
Par Krievijas dzelzsceļu staciju ieslēg-

šanu tiešā Latvijas preču satiksmē.
Latvijas-Krievijas tiešā preču satiksmē

iedegto Krievijas dzelzsceļu staciju sa-
raksts «Konvencijas starp Latvijas un
Krievijas dzelzsceļiem" 141. lap. p. pa-
pildināms ar sekošām stacijām: Kras-
nodar, Severskaja, Ustj-Labinskaja, Kav-
kazskaja, Armavir, Labinskaja un Belo-
rečenskaja — Ziemeļu Kaukāzas apga-
bala dzelzsc, skaitot no š. 10. februāra;

Korsuņ, Boguslav, Monastirišče, Potaš,
Pogrebišče, Popeļņa, Umaņ, Djeražņa,
Smēla, Olšanica, Zvenigorodka, Taļnoje
un Proskurov — Diev.-Rietr. dzelzsc,
skaitot no 15. februāra;

Pavlograd, Drabovo, Kegičevka, Sach-
novščina, Konstantjinograd, Piratjin,
Mirgorod, Kobeļāki, Leščinovka, Lozo-
vaja un Siņeļņikovo — Dienvidu dzelzsc;
Kiņešma Volga pristaņ un Jaroslavļ
pristaņ — Ziemeļu dzelzsc; Samara
pristaņ un Batraki pristaņ — Sam.-Zla-
toust. dzelzsc, skaitot no 20. februāra.

Dienvid.-Austrumu dzelzsceļu staciju
Žerģevka skaitīt ieslēgtu (skat. rīk.
N° 365, š. g. rīk. krāj. N? 1) tiešā preču
satiksmē ne no š. g. 1., bet no
20. janvāra.

Dzelzsceļu galvenais direktors
K. B ļ o d n i ek s.

Finansu direktora p. y. i. P. Vanags.
Eksploatacijas direktora v. K ļ a v i ņ š

Valdības iestāžu paziņojumi.

Paziņojums
vaļēji plūdināmo koku īpašniekiem pa
Ventas un Gaujas upju baseiniem,
ka gadskārtējas pludinātāju apspriedes
šogad noliktas:

a) pa Ventu un pietekām
13. martā pulksten 5 p. p. Rīgā,
Jūrniecības departamentā, Valde-
māra ielā M° 1-a (ieeja no Citadeles
ielas).
Piezīme: Citus gadus apspriedi

noturēja Ventspilī, bet kokrūp-
nieku ērtības labad ta pārcelta
uz Rīgu.

b) pa Gauju un pietekām
20. martā pulksten 5, Rīgā jūr-
niecības departamentā.

Līdz ar to uzdot jau tagad un ne
vēlāki par apspriedes dienu pieteikt
vietējiem ūdensceļu rajonu pārziņiem
(Kuldīgā pa Ventu un jūrniecības de-
partamentā pa Gauju) plūdināšanai pa-
redzamo koku daudzumu pēc šķirām
uzrādot ari no kuras nokraušanas vietas
(rūmes) līdz kurienei plūdināmi u. t. t.

Citus laikrakstus lūdz pārdrukāt.
Rīgā, 1924. g. 28. februārī.

Jūrniecības departaments.

Valdības darbība.
Ministru kabineta sēde

1924. g. 28. februārī.
1. Pieņem pārgrozījumu noteikumos

par civilresoru darbinieku atalgojumu un
nolemj to izsludināt pārvaldes kārtībā.

2. Pieņem likumprojektu par lietve-
dības vienkāršojumu pagasttiesās un no-
lemj to iesniegt Saeimai.

3. Apspriež likumprojektu par valsts
kases zīmju izņemšanu no apgrozības.

4. Uzņem Latvijas pavalstniecībā 64
personas.

Māksla.
Nacionālais teatrs. Piektdien, 29. fe-

bruārī, Šekspira .Ziemas pasaciņa".
Sestdien, 1. martā, Ģetes „Fausts"
ar V. Švarcu, R. Kalniņu un M. Šmitchen.
Svētdien, 2. martā, pulksten 2 dienā
J. Jaunsudrabiņa komēdija «Zvēru
dīdītājas". Pulksten 7 vakarā Ed.
Vulia .Meli". Biļetes dabūjamas jau
ari uz Annas Brigader .Heteras
mantojums" pirmizrādi 5. maitā
un uz Mildas Riekstiņ 10 gadu
skatuves darbības benefici 17. martā
(izrādīs Bernara Šou'a komēdija „ P i g-
m a 1 ion s ").

Tirdzniecība un rūpniecība.

Kursi.
Rīgas biržā, 1924. gada 29 februāri.

100 Latvijas rbļ 2,—
Amerikas dolārs 5,16 — 5,21
Angļu mārciņa 22,18 — 22,40
100 Francijas franld .... 2105 — 21.75
100 Beļģijas franki 18,10 — 18,65
100 Šveices franki 89,00 — 90.35
100 Itālijas liti 21.95 — 22,60
100 Zviedrijas kronas .... 134,00 — 136,05
100 Norvēģijas kronas . . . 67,35 — 6935
100 Dānijas kronas ... 8080 — 83.25
100 Cechoslovakn kronas . . 14,75—15,30
100 Holandes guldeņi ... 191,65 — 194.60
1 biljons Vācijas marka . . . 1,50 — 2,—
100 Somijas markas .... 12,75 — 13,25
100 Igaunijas markas .... 1,31—1,*/)
10,000 Polijas markas .... 0,01
100 Lietuvas liti 50, 52,—
10 Krievijas zelta rubļi . . . 25,50
Krievijassudraba{ gj-S -

^ ;
J-^

par

l rbl
SSSR Cervoņecs
5°/o neatkarības aizņēmums 2, 2,10
6°/o Zemes banku ķīla zīmes 98, 100

Rīgas biržas komitejas kotadjas komisijas
priekšsēdētājs Rob. Baltgailis.

Zvērināts biržas māklera Th. Summers.

Telegran.as.
(Latvijas telegrāfa aģentūras ārzemju telegramas.)

T a 1 i n ā , 28. februārī. (Eta.) Igau-
nijas ārlietu ministra atbildes nota SSSR
sūtnim deklarē, ka pierādījumu mate-
riāli, kas bija iekšlietu ministra Ein-
bunda rīcībā, kad viņš uzstājās ar
savu pazīstamo runu par Igaunijas
komunistu sakariem ar Maskavu,
nedod pamata apvainot Padomju
valdības oficiālos pārstāvjus.

Londonā, 28. februārī. (Reiters).
Papildu vēlēšanāsBernlejas iecirknī uzva-
rējis strādnieku partijas vadonis Arturs
Hendersons (tagadējais iekšlietuministrs).
Par viņu nodotas 24.571 balss, par kon-
servatīvo pretkandidatu Kempsu 17.534.

Literatūra

Sieviete. Mēnešraksts nacionālai audzināša-
nai, higiēnai, daiļrakstniecībai un mājturībai X» I.
I. gads. 1924 g.

Hermanis As a r s_ Ļeņins un viņa vē-
sturiskā loma. Vairumā pie D Zeltiņa, Rīgā,
Tčrbatas ielā J* 2>>.

Nedēļa. Ilustrēts žurnāls Mš 9 (preses nu-
murs) — 1924. g.

Mis inaMflnv ! rMtMb
atklātā tiesas sēdē 19T4 g 1. febr.
izklrrsijusi Do-* t* un Antona Ql«od»nu
līguma Rtrt Ludvigu Jā ead Glaudāmi
par atrodošos bezvēsts prombūtnē, n o-
lēma: publirs» .Valdības Vēst-
nesi' par bervetts promesošo Ludv'gn
Jāzepa d. Glaud nu un ārdot Krāslavaa
pag padomei Iecelt altbiMniecību pat
viņi manta, atrodoint Krāslavai pa-
gastā, Olaudanu ciemā.

So lēmumu publicēt dv. proc. lik.
295 p. kārtība

Daugavp febr 1974 g. L»*262a/24.
PrlekSsed. b. J. Krūmiņš,

g>Vft»«t v, |. (paraksts).

Redaktors: M. Ārons.

Šim numuram 6 lappuses.

Latgales apgabaltiesas
Rēzeknes apr.4. iec. miert,
Viļānos, pamatodamies uz civ. proc. lik.
1401. p. pamata uzaicina 1923 gadā
II. janvāri miruša Domēni <a Staņislava
d. Belosriva mantiniekus pieteikt
savas mantošanas tiesības _ uz Rēzeknes
apriņķī, Viļānu pagastā, Lagūna
sādža nelaiķa atstāto mantība,
augšminētam miertiesnesim sešu mē-
nešu laikā, skaitot no šī sludinājuma
iespiešanas dienas .Vaid. Vēstnesi*.

Brīdinu, ka tiesību pieteikšana pēc
noteikta termiņa notecēšanas netiks
pieņemta.

Viļānos, 12. februārī 1924 g.
Miertiesnesis Dukaļskis.

Latvijas bankas nedēļas pārskats
uz 27. februāri 1924. g.

Aktīvi. Lati S. P a ? I v i. Lati S
Kase: . „ „„r „„ Banka naadaa simt*apgroaibā . . 23,000,000 -
a) banka» naudas «meti 2,225,060 - Pamata kapitāla 10,214,095 07
b) valstskases aimea un metāla nauda 10,597 413 58 Rezerves kapitāla 943 654 47
Zdts lējumos an monētās, .... 20116690 24 Noguldījumi 2,229610 92
frjemju valūta! . 49,030,041 88 Tekoil rēķini 43,671,768 66
(ja termiņa vekseļi ....... 2314,180 78 Valsts rēķini 17,570905 41
^devumi pret nodroBnajnmiem 24,629 45 i 05 . depoilti 26,808,701 79
Qti aktīvi . 3 917,839 82 Citi paaivi 9 271961 03

__ 133 710 697 35 133 710 697 35

Piezīme uz 27. februāri 1924. gLatvijas bankas naudas zīmes apgrozībā . . . La 23,000,000-
kuras ir nodrošinātas-

1) ar tīru zeltu 1030 klg. (viens tūkstots kilograms', kss pēc paritātes I klg. =
Ls 3444,444 nodrošina . < 3,444,444 —

2) ar >? 1.5O0J0OO,— (viens mi'jons pieci sim!s tūkstošu dolāriem), kaš pēc $ pari-
tātes 1 S = 1.5016 gr. tīra zelta = Ls- 5.18262, nodrošina . . . 7,773,930 —

3) ar £ 526,933 pieci simti divdesmit seši tūkstoši dev ņi simti tr's-
desmit trīs angļu mārciņām), kas pec £ kursa £ 1.—= $ 4.3142 ; $ 1.— =
1,5046 gr. tīra zelta vai Ls 5.18262, kas nodrošina 11,781,626 —

pēc 25. februāra 1924. g. Ņujorkas biržas kursiem. Ls 23,000,000 -

Rīgā, 1924. g. 27 februāri. Padomes priekšsēdētājs Ringolds Kalnings.
u»iv«naia diresicH Svede.



Rīgas pol. 7. iec. priekiĻ

pārdos ļaftoioi
M. marti 1924. g. pulksten 12 di<
Elizabetei Ielā Nk 91/93, dz. 25, apķiU
H. T a I a n a m piederolu tnrka dīva
novērtētu par Ls 42,90.

Priekšnieks (paraksts)!
Darbvedis (parakātai

Rīgas kam apr. priekšnieks fsslud ļ
par ce ierisu noindēto karaklausil *
tnlledba lem * 18941, Izdotu 26 s<
1922 g. no Rīgas kara apriņķa priek
oz Voldemāra Jāņa dēla S«oala «āf

Pazaudēti
baa kvlta zem t& 11932, p r bagsžn
no'ūt no Vtrbjjlem.3 vietu OR 866/68:3
1 kaitama par nadarigu. 5

R gaa koja npr.ņķa |jrieA*niela W
sludina par nederīgu nozaudēto kurt-
klausībai a -e- u zem j* 8423,
izdota 8 jtmijā 1923. g. no R gas k«i« l
aptijķa priekšnieka oz Harija Jāņa cēis
Rekmaņa vārdu. Jfe 682i

Rīga* kara ai. piieKSo. «viuama paa
nederīga nozaudēto karaklausības ap-
liecība zem tto 1034, iedota 2. sept
1921. g. no Rīgas Kam ap inķs pr-ki
u^ Ve nera Jāja dēla Sane
Sermuļa vārda.
- Rīgas karaai>iiņķapneiun>eKsizsiucia^
pat- lederiga nozaudēto karaklaustial
apli-tlDu zem Ns 35133, izdota 27. okt
192J. g., no Rigss apr. apsardz. priekto

uz Stani-lara Aadrēji dtla Koko-
vica vārdu.

Rīgas kara apriņķi priekšnieks bt
sludina par nederīgo, nozaudēto ksja- .:
klaos _bas apliecība zem J*92,izdot»mirtā 1921. g. r 0 Ventspils kija apr-'
priekša. uz Pētera PēJefa dēls
«oziža vada. J*

Rīgas kara apriņļca priekiuteks izsī*'*
dlna par nederīga nozaudēto karaklsa- ^,
aibas apliecība zem M 4801, Wotļ„.
19. janvārī 1922. g. no aps. mioistf

^oa. az Alfrsda Indrķi deir
Rīts vāMa. _jķ

Laivttaa uanrarsttacas iegtti»nac«l4s
artiņa Nk 1218, az Irmas A1 ksn«

rārdu paaaadēta un ai io tiek izsttj t
'Ināta aar asdulgs >k

Nacionālais teatrs.;
Plaktdiea, 29. februāri, pulkat. 7 vs*k

Zaenaaac rtasaciņ**'- F
Sastdiaa 1. marta, paltrsten ^ *

.Jausts'.

ii

Akciju sabiedrības valde „Lim
paziņo, ka biedrība sīvu aabībsi

atklājusi.
Valdes loce ļi: Arturs Zss, Hermsn
Pnnga, Andrejs Friduergs, Ādams Ttu
kopnls, Muhals Skolņikoffi.

Akcju sabiedrība .Lini* vaids
Rīgā, 1. Aid iru teļā >& J/3 ļ ;

Utvijai zetialpolltlkai biedrības (Dl
pagaida valde ar šo pazņo, ka U\

kartēji pilna sapulce
notiks 9. marta 1924. g., pnlkst'
0 ritā, LZB telpās, Rg*, Skolas ic

Nš 28, dz 8.
Dienas kartība:

1. Sapulces vadjtāja u.i cita sapulci
darbiaiexu vēlēšanas

2. LZ3 pagaidu valdes ziņojams.
3. Budžets 1924. g. 1 pusei.
4. B edru-juridisko personu uzņemtai
5 Valdes un revīzijas komisijas vēlēšana
6. D«žādi jautājumi.

Piezīme: Pamatojoties uz IZ 3£
statūtu § 15 sapulce bur pilntiesīgapi j
katra sanākušo biedra skaita.

LZB pagaidu valda.

Nozaudēts dublikāts
z m Ns 1-.UU5, pel izsūtīta nasti
des£m, no Rīgas st. 1., uz Skrīveriem.
svara 21 klgr., vērt 2002 rbļ.; uzskatami
par nederīgu.

irgotšis M Frevbercs.

Pazaudēta kvitē zem Kr. 7S90,
izdota no Rigas kalp. arteji .Ekspresi*
kantora par uzglabās nodotu bitj. galds,,
piederošu Jūrnieku aavst. pal. biedrībai
,Enki:r * kur* az'k'tama kS naderfsa.

( Tiesu sludinājumi.
Rīgas 10. iec. rr.iertiesne&is,

uz dv. proe. lik 1958. p., paziņo, ka
T4. martB 1924. a» minētā miertiesneša
kamerā, Rīga, Andreja Pumpura ielā
J* 1, atklātā tlesaa sēdē nelasīs 1924. g.
12. janvāri minšās Rīga, Anniņmulžas
ielā J* 36, atraitnes Gotllbas Mati»
meitas Švarckopi, dzlm. K«rp,
testamentu.

Rīgā. 27. iebraari 1924. g.
Miertiesnesis Frsnckevičs.

m» anaftaltlnas 2. Ir. ttci irliian
Kārlis Krebs paziņo, ka 6. marta
1924. g., oolksten 11 tītā, Rīgā, Tērbaas
Iela M 72, fabr., pārdos Gerharda
RaaZe kaitamo manto, sastāvošu no
maliņām un dažādiem dzelzs stieņiem,
un novērtētu pai 84,000 rbļ.

I mināt sarakstu, novērtējumu, kā ari
«?skatīt pārdodamo mantu varēs pārdo-
šanai dienā uz vietai.

Tiesai pristavs K. Krebi.

Rīgas apgabaltiesas Rīgas ap-
riņķa tiesu pristavs

Andrejs Ozoliņi paziņo, ka saskaņā
ar tiesas sprieduma, 10 martB
1924. gada, pulksten 12 dienā, O^res
Grīvas muižā, plrdoi Reinholda
Mittelhoia kaitamo mantu, sastā-
voša no 4 zirgiem, 6 govīm, 5 telēm,
dazld. zemkop. rīkiem, 25 pud. kvieša,
50 pad. rndza, 8 puraviet auzu ražas
an dažād. mēbelēm: trimo spoguļa,
dīvāna, 3 galdiem, 6krēsliem, kumodes,
buietei un cit. un novērtēta par
135,000 rbļ.

Izzināt saraksta, novērtējamu, kā ari
apakatīt pārdodamo mantu, varēi pār-
došanas dienā ns vietas.

Tiesu pristavs A. Ozoliņi.

mm notai: l īiamsolts
daia ar io zināmu, ka viņa kantori,
Raiņa bulvārī Nk 21, apliecināts 25 fe-
bruāri 1924. g., ar reģ J* 1225,

itia-ļāideniia Iii,
pēc kura Benus Grismana pārdeva
Ābramam Gersonam eavts tzjēnnmai
Rīgā: 1) drrnu apģērbu darbnīcu, Brī-
vības ielā M 37 un 2) gatavu drēbju
U gotsvu, B īvibas iela Ns 7.

No ars E, T r a u t s o 11 s

[ Citu Iestāžu sludinājumi, ]
Rīgas pel. 3. iec. priekšnieks

paziņo, ka 6. marta 1924. g., pulksten
10 ritā, Tērbatas ielā J* 1/3, dz. 20,

pārdos iisoiiiā
pilsonim Movlam S p i e r piederošu
kustama manta, sastāvošu no: 1 vilnas
svarkļem, 1 vestes un apakšveļas,
kopvērtībā par Ls 9, tirdznie ības ap-
grozījuma nolokļa nomaksai par labu.

Rīgā, 27. februārī 1921. g.
Rigas III. pol'c, iecirkņa

priekšnieka v N Starms

Ūtrupe.
Paziņoju vispārībai, ka 1924 8*

11 martB, plkaten 11 d enā, pie Bēr-
z'ones pagasta nama, pārdos

=DDi;ki iaiiiisolBaii=
vienas sakas ar shjēm, vērtībā Ls 10,
kops aprakstītss pils Jānim Vidužam,
tiesas spr ēdama izpildīšanai spaidu ceļā

Sakas būs apskatāmas ūtrupes dienā
uz vietas.

Madonā, 25. lebr. 1924. g. J* 5339
Madonas lec ool. or, K a z m *r a.

Paziņojums.
18. martB 1924. g, pulksten 12 dienā,
Bauskas spr ņķi priekšnieka pārvaldē,
Bauskā, Pila teļā M 31, tiks pārdotas

vairāksolīšanā
zemāk minētas mantas: 2 rakstām-
mašīna» , 11 kareivju mēteļi (veci),
1 medību bise, 2 ritiļi telefona stlepules
na 1 kaste ar zābaka pakaviem.

Bauskas apr. priekša. G r e b e r i.

Dzelzsceļu virsvalde
izdos 1924. g. 1. martS. pulksten 11
rifā, istabā J* 316,

ianl.il torsos
pretti le-, Iz- un pārkrau-
iinas darbus Šķirotavas

stacija.
Torgu daībnlektem jāiemaksā Li

2C0,— drošibu naudu.
Tuvākai ziņas Dzelzsceļa virsvaldē,

stabā >* 321-r. 1 H 3091

Mlnaķ linnMB iileriali mlii "SSJSffSU-r; jauktus TORGUS
uz sakoiu Iku pārdošanu noplēšanai sr nov*«*anu Ropažos:

1) zāģēt ēka ar visām viņas piebūvēsi, novērtētu par " S
^^2) . kantoris un noliktavas ēka. novērtēta par ? _{_'_

3) veca amēde ar piebūvi (sapuvušas), novērtēta par * *._
4) pajumte agaosdzēsēju pumpim, novērtēta par ."_
5) . mazajai atejai vietai, > . » * * u6) . lielajai . . . . _q_
7) šķūnītis, lielais, novērtēts par ' 16'_8) . vidējais (sapuvis), novērtēts par .... < ? *~_
9) . mazais, novērtēts par

10) pajumte materiālu nokranšanai, mazā, novērtēta pat ._
ļje|g '—

" Torgos 'solīšanu iesāks no ēk 'u novērtētās aumaa un ateevifķi uz katra objekta. Torgn dalībniekiem jāiemaksā
droš nauda 10«/o aptr». no *8 oblekta novērtē>ā « w»ih uz tup» tas reflektē Tavā'<as ziņas »ao<-m«m*» dzeltē v'rsv. tsr. iia

DZelZSCelU VlrSUalde Wk»oTBus:
S. marta 1924. g., uz 1) šļūtenēm gumijas, pēc saraksta an Prūsijas dzelzsceļu

techniskiem noteikumiem, CXX. mater. J* 1018., sept.
1912. un 2) savienojamiem, pēc saraksta an .Krapp-Kraft-
werkzeug-Vertrieb-Dueaseldori" kataloga Fig. 110 an 111.

3. ...papi parasto, vāku an papīru iespiežamo, pēc saraksta
un apstipr nātlem paraugiem.

3. . . . blīvējumu, talka, pēc saraksta, kopsvarā 2970 kg, techn
notelk na pēc apstiprināta 25 mm resna parauga —
kurš uz rādīts kā parauga visiem izmēriem.

10. . ... kažokiem ādas ar virsdrēai, pēc apstiprinātiem kažoka
paraugiem, 134 gab. īsie ar stāvkrāglem un 9 gab. ar
atl ektiem krāgiem. Vadnula pēc techniskiem noteikumiem.

13 original Friedman un C. Louis Strube inžektoriem an
rezetves daļām, pec saraksta un rasējumiem J* 13/117,
23/83 un J* 16.

13. . ... cimdiem, ādas, gariem, 103 pāriem; adas, īsiem, 300 pā-
riem, pēc apstiprinātiem paraugiem an cimdiem, īsiem,
ādas 200 pāriem, pēc parauga E,

an Ieraktos torsus 28. februāri ur pēctorglem
3. marta 1924. g., uz lupatām, I. labuma, nātnām 503 kg, pēc techniskiem no-
teikumiem un apstiprināta parauga.

Piedāvājami jāiesniedz līdz pulksten 12 diena 1
Tuvākas ziņas par torgu noteikumiem, materiāliem nn iemaksājamām dro-

libai naudām izsniedz dzelzsceļu virsvaldē, istabā 122a, no pulksten 12—14.

šoseju un zemes ceļu valde
pērk granīta akmeņus,

piegādātas uz R gas—Jelgavas šoiejas 6, 10, 11., 13, 14, 15, 16, 18, 23. līdz
30 klmtr. an piegādātus az Jelgavas— Bauskas šosejas uz 9 —12. klmtr. no Jelgavas.

Šikāki noreitumi saņemami Gogoļa iela Ni 3, ist 403, no pīkst 10-2.

Apriņķa ce|u inženiers Risa
izdos mazSzsolisarā Jauktos torsos 1'. marta 1924. g„ pnlkstei 11 dienā,
tilta būvi par M.Juglas pieteku uz O^res Turkalnes ceļi. Ar noteikumiem var
iepazīties kanclrja, Lēč 1 ša ielā t* 24, dz. 7.

Kara saimniecības pārvalde

mutiskos un rakstiskos TOMOS
apm.150,000 burkas ā 250 gramu

netto svari ga|as konservu,
franko Kara saimniecības galvenās pa tik. un elpes nolikt.Rgā.

Tcrgl notiks Rīgā, Valdemā a ielā J* 10/12, dz. 3 (ieeja no ElizMbetes
ielas) Kara saimniecības pārvaldes telpās 10. marta 1924 g, pulksten 10 no rīta.

Lū»umi dēļ pielaišanas mātišķos torgos, ncmiktāti ar attircigu zīmogno-
dokli, iesniedzami torgu komisijsl torgu dienā, pirms torgu atklāšanas. Rakstiskie
piedāvājumi, ar uzraksta: .Uz salas konserva torgiem 10. martā š. g., Iesniedzami
Kara saimniecības pārvaldes pārtikas d'ļas priekšniekam, Valdemāra ielā J* 10/12,
dz 10, iīdz torju atklāšanai. Torgu dalībn ekiem, pirms tirg-i etk'āianas jāie-
maksā pārvaldes kasē drošības nauda Ls 05 apmērā no katras piegādājamās g.'.ļts
konservu burkas. SīKākus noteikumos izsniedz Kara saimniecības pārvaldes pār-
tikas daļā darbdie-as no pulksten 10 līdz 13 dieni.

DzelziKjo virai izslidiia sekoissiii toioas:
10. marta i. g, uz tūba, būvēm, epmert 142X213 cm svars 3 kg. 250 loksnes

an iada paša apmēra tūbas svars 2,5 kg. 350 loksnei pēc ap-
stiprinātiem paraugiem

19. marta i. g., az ziepēm gabalos 1000 kg nn ziepēm š'rid ām 1503 kg. pēc
techniskiem noteikumiem.

19. marta i. s., uz svina plāksnēs 350 kg. 3 r m blez nēc Prasīta» mierlaika
dzelzsceļu techiīiskiem note kūmiem C X (mat N° 9 9),

un konkurenci
20. martB i. g., uz virpmašlna 1 gsb. fitrēveiēšans 1 gab, ma^ometerpumpjiem

2 gab., dzensiksna šujmašīna 1 gab, gaisa kompreso.a 1 gab
pec 'arsksta 3

Piedāvājumi laiasnladz torgu diena līdz pulksten 12 diena
Tuvākss ziņas psr torgu noteikumhm, ma erlaliem un iemaksājamām dro-

šiba< naudām Izsniedz dzelzsceļa vi sva de istabā J* 122-a. no ooikat. 12—14.

Dzelzsceļu virsvalde
pērk ip te)skapi KotDintn dd grāmata w\Mm\.

Piedāvājami ar uzdotiem skapja samēriem nn cena lates iesniedzami līdz
15.martam li, dz;lzscfļs vlrg'aldē. htsbā >a 122 no ptlkstei 12-14 2

Ķmu'M w transporta akcija sabiedrības ,ļaUiia"

ārkārtējā vispārējā atniin sapulce
not ki otrdlta, 1S. marta »:4. ,.. pu'k tea 5 p. p. Teātra ielā Ni 9, sabiedrības
galvenā kantora t-Ipa».
— 2>ienas kārtība.

1) Sa ncei darbinieku vēlēšanai. 2) Statūtu grozišans. 3) Vēlēšanai.
Si sapulce ir otrre izējs an skaitīsies par likumīgu an viņai spr'eduml pargatglfm, ntr ugot es uz to, kāda pamata kspitala daļa reprezentēs vispārējāsapul'e eraJošie! ^kci«natl vai viņa piparotie. Padoma.

Galdnieki I. šķiras,
kori ir strādājoši pie pasaflern vagoniem nn šo darba pilnīri pārzin valadzlaidzatzscaļu aalvaaam darbnīcām Daugavpili. Pieteikšanā! dfelzsceļu virsvaldēGogoļu iela 3, istaba 210, no 9-15 un gslvenās darbnīcās DaugavplU.

{Rīgas pilsētas uzņēmumu nodaļai

jāizbūvē 10 transformatoru skapja ikat un jānoliekap 80 Un. apatizenes kaiti><<
Uzoētiejfem jāle.ntedz savi piedāvājami, aplikti ar attiecgu zīmtgaocTcl <7

slēgtās aploksnēs ar uzraksta: .Transformatoru akas' vai .Kibeļa nolikšana*|r'10 martam I. g.. palkstes 12 dienā, Bisteļa bilv. >ft 10, istabā >h 11. [II.
Tnvākas ziņas tupat, Istabā t*20, no pulksten 9 iīdz 13. BIL

iekšlietu ministrijas namO,
Brīvības ielā I* 37/39, izīrējamas no

j.rj.l.ajri|adažaimiki telpas.
Rakstiski piesolījumi slēgtās aploksne ,

pieliekot par 80 sant. zīmogtrarkas ar
uzrakstu: .Uz veikala telpu konkurenci"
iesniedzami iekšlietu min. kanci, pārv Īd-
niektm lidz š. g. 10. martam, pīkst. 12 d.

Tnvākas zinas izsnleJz iekšlietu min.,
57. i tabfi, darbdienās no palkit. 9—12

Piesolījumos jāaizrāda ar ko veikalā
tirgosies. 1

Zemkopības niīislrijas zemja
depaitaipis

izsludina, ka 1924. g. 17. marta, Rīgā,
Noliktavas iela Nš 1, dz. 5,

jauktosTORSOS,
ar pectorgiem 20 marta 1924. g,

tiks izdoti betona slūžu būves
ddubi ar koka tilta virsbūvi no
piegādātiem fcui/materi liem uz
Liepājas apr ņķa, Rucav s pag.

Papes ezera izteka?.
Torgu dalībniekiem jāiemaksā zemju

departamenta grāmatvedības ka e, Kal
paka bulvrā J* 6, dz. 10, līdz torgu
sškemsm Ls 2000 drošības naudas.

Tuvākas ziņas un slēgta aplokšņu
pie «vājumu paraugi saņemami Nolik-
tavas ielā W» 1, dz 8. un uz vietas pie
kulturhchnistās nodilta priekšstata,
techniķa Turkopola, Ru a ā 2

[ Dažādi sludinājumi
\c»mnw'»^'-**ifiiw—*^û ' ?aw wsum»'™«'maii' imusiuliiiiuii ^?Haaļs'

Latvijas Sarkanā krusta
biedrības

pilna gala sapulce
notiks š. g. 14. marta, pulksten
7 vakarā, Skolas ielā 1, Sarkanā
krusta birojā, vai attiecīgā biedru
skaita nesanākšanas gadījumā ^š. g. 28. martā, turpat, ar sekošu

dienas kārtību:
1. Sapulces darbinieku vēlēšanas.

2. Galvenās valdes pārskats par
1923. gadu un revizijas komi-
sijas ziņojums.

3. Turpmākā darbība.
4. Vēlēšanas.
5. Jautājumi un priekšlikumi sa-

skaņā ci statūtu § 28.
Latvijas Sarkanā krusta

1 galvenā valde.

Bauskas latsleSu ktil-alz-
deoa kases valde

ar Io uzaie-' na Sīi kas;s biedrus ierastie s
2. marti 19'4 8. pulksten 2 dienā,

, Central' viesnīca tel ās uz ,

biedro gada sapulci.
1) Sapulces darbinieku vēlēsa a.
2) Oida pārskats par 1923 g. mi re-

viiijaa komisijas ziņojams.3) BīdZets 1924. gsdam.
4) Noguldījumu un aizdevuma pocentu

jaut»jims (statūt u §§ 58. un 63.).
5) Kredīta noteikiana kasei aizņē-

mumiem.
6) N.ma būvei jautājums.
7) Viena direktora vēlēša-a (stāt § 21.^8) Revīzijai komisijas vēlēSsna.
9; Viena valdes IrceVļs kandidta

vēlēJans (statūtu § 20).
Ja minētā dienā nvanšks st tatca noteikt#is biedru skaits, td

otrā dd salīgā biiu sapilte,
kara tūs pilntiesīgs, neskatoties oz sa-
naknSo biedru r kaita, tiks noturēta16. marta 1924. g., p«l«;ea 2 dienā,
Centrar viesnīcas telpās, ar to psSa

dīmts kartība. i
Valde.

Latgales akciju bankas |V.
klrtfija

ipāiīja aRcionarn iul
2S. marta 1J24. g., pulksten12d>eeRēzeknē, Bankas telpās, Atbrivoša 1
alejā Nt 10.

Dienai kārtība:
1. Sapulces prezidija vēlēšanas. «9
2. Valdes un revizijas komisijas ziņojat

1923. g. paraksta pieņemšana
pejjss sadalīšana.

3. 1924. g. izdevumu budžets.
4. Nodaļa nn aģe tara atvēršana.
5. Bankas pamatkapitāla palielināšana.
6. Nekustama īpašuma iegūšana.
7. Stats tu § 79. un 83. pārgrozīšana.
8. Vēlēšanas.
9. Tekošai darīšanas. Valda. 2



Rigas apgabali. 8. oivilnoda|a,
«a clv. ties. lik. 1967., 1011.—2014. w
2079. p. p. an Balt. ori»nrn>> fbu kop
2451. p. pamata, uz Jēkaba Andreja d.
Zvirgzdiņa lūgumu iiaicina risas

rsonai, kuram Ir kaut kidaa pre-
teniijai, strīdi vai Ierunas, pret lai
tleaā 12. iebraarī 1924. t». rmblicētc
1920 g. 14. februārī Jaunpiebalgas pag.
miruši .Liel-Taupe* mājas īpašnieka
A-.dreja Pēteļa d. Zvlrģzd'pa mantošanas
līgumu kurš nos'ēgts 1912. g. 4. jūnijā
starp mir. Anireju Pētera d. Zvirgz:i,u
un Jēkebu Ančreju d. Zvlrgzdigu, kā an
viaai personai, kurām h kaut kād«i
lasibai uz mi ušā Aidreja Zvirgzdiņa
mantojumu vai sakara at so mantojuma,
ka «anrjaiekiem, eratariliem, Ifdi'-
komisarijiem, parāddavējiem un t. t.
Dieta kt savas tieiibas, prctea sijai ua
masa minētai Unai ialu man alu
laiki, skaitot ua II sludinājuma aaapit-
r anaa liesas .Valdībai Vēstnesī*.

it tas minēti termiņi nebūi isdarits,
* d minētai paiaonaa atsti ki atttlkaiās
«• tarānam un aaudr alai aavaa tissibss,

bet mantošanas Ilgumu paslīd rūs pai
lik» eUs>a ipēkā galus».

Rīgā, 13 iebraarī 1974 g. L. Nk 1404
Priekšsed. v. A. Blumentāls.

Sekrētam A. Kalve.

Rīgas apgabali, reģistrac. nodaļa
uz likuma par biedrībām, savienībām un
pol'tiskām organizācijām 17. p. pamata
paziņo, ka ar viņas 13. februāra 1924. g.
lēmumu reģistieta bezpeļņas biedrība:
. Pi mi Gulbenes lopkopības pārraudzības
biedrība", ar valdei sēdekli Jauagu benes
pagastā.

Nodaļa» pārzinis E. Bite.
Sekretārs Fridrlchsons.

Rigas apgabali,reģistrac. nodaļa
paziņo, ka ar viņaa 13. fet rasta 1924. g.
lēmuma pārreģistrēta .Rīgas keļneru
biedrība" zem jauna nosaukuma: .Rig'.s
viesnīcu darbinieku biedrība', kā ari
reģsttēti biedru as tiedri pilnā sapulcē
30. decembtī 1923. g. p eņemtie grozītie
statūti.

Nod. pārz. E. Bite.
Sekretārs Pridrichsons.

Rīgas apgabali, reģistrac.nodaļa
uz civ. proc. lik. 1460. p. pamata pa-
ziņo, ka ar viņas 13. fetrara 1924. g.
lēmumu reģistrēta kooperatīva sabiedrība
zem nosaukuma: .Latviešu kr j aizdevu
sabiedrība*, ar valdes sēdekli Rīgā.

Nod. pārzinis t. Bite.
Sekretārs Fridrlchsons.

Rīgas apgabali, reģistrac. nodaļa
uz likuma per biediībām, savienībām un
po'it skām organizācijām 17. p. pamata
paziņo, ka ar viņas 13 februāra 1924. g.
lēmumu reģistrēs bezpeļņas biedrība:
.Pirmā Brantu-Ratnas iopkopības _ i āt-
ru iziaas biedrība', ar valdes sēdekli
Brantu pagasta.

Nod pārzinis E. B i t e.
Sekretārs Fridrlchsons

Jelgavas apgabaltiesa,
oz cii. ties. lik. 2 3. 301. un 309'. pp.
pamata uzaicina Jāni Jāņa dēla
L a p i n s k i, kura dzīvea vieta nezināma,
četru mēnešu laika ierakties šai
tiesa saņemt norakstus no viņa sievas
Andartes Lapinskas, dz. Mieiit, lesūdzības
raksta viņu laulības šķiršanaa lietā an r>o
pielikt miera un uzdot savu dzīves vieta
Jelgavas pilsētā._

Ja minēta laika aicināmais neierastos,
ietu noliks uz teimiņu un izspriedīs
bez viņa klātbūtnes. Ja Ieradīsies, bet
savu dzīvei vietu Jelgavā neuzdos,
aicinājumu uz tiesas sēdi un visus
pārējos papīrus atafās t'esas ka nelejā.

Jelgvā, 16. iebraarī 1924 g.
Priekšsēdētāja v. R Mūlleti.

Sekretāra oal. F Kāp».

Jelgavas apgabaltiesa,
ai 1921. ej. 1. februāra lik. par laulību
50., 77., 81. un civ. proc. lik. 339.. 366,
411., 698, 7C0., 701., 718. pantu 1. punkta
pamata, ar io dara zināmu
Dorotejai Augustei Teklai Blum, dzim.
Zilac, ka tiesa 28. janvāri 1924. g. aiz-
mugures nosprieda viņas laulību ar
Jāni Blūmu Iķirt.

Jelgavā. 19. februāri 1924. g.
Priekšsēdētāja v. R M B11 e r a.

Sekretsra p. F. Kāps.

Jelgavas apgabaltiesa,
az 1921. g. 1. februāra likumu par
laulība 50., 76., 77. un civ. prot lik, 339.,
366.. 411., 6ī8, 700., 704. un 718. pantu
1. punkta pamata, ar io dara
zināma Rūdolfam Hermanim B ak-
menim, ka tiesa 28. janvāri 1924. g.
aizmugures nosprieda viņa laulību ar
Emīliju Lullj Bakman, dz Simson, iķirt.

Jelgavā, 19. februāri 1924. g.
Prlekšsēd. v. R. Mtillers.

Se< etara pal F. Kāps

Uepllas apgabaltiesa,
uz sava 10. jsnvara 1324. g Iemāca
pamata aiaidna 18. janvāri 1916. g.
Liepājas apr., NI u p»g. mir. Pētera Aola
d. Kupše mantiniekus, kreditorus,
'egalarua, fldeikomisares un visai
citai personas, ksm varētu būt
kādas tiesības vai prasībai ua atstāto
mantojumu, pieteikt viņai tiesai i e i u
mēnešu talkā, skaitot no sludinājuma
leipieianas dienai .Valdībai Vēstnesi*.

Tiesībai nn ptaaībaa, par kurām ne-
būs paziņota tiesai minētā laiki, tiks
atsitas par zaudētām ua visiem laikiem.

Liepājā. 1. iebr. 1924. g. J*496.1/24
Priekšsēdei, b. V. Bienenstams.

Sekretārs A. Kasperovičs.

Jelgavas apgabaltiesa,
pamatodamās uz savu šā gada 31. janv
nolēmumu, dara zināmu vispārībai, ka
šādi ko oborēti akti: 1) obligācija par
100 r„ blanko cedēta korobor. 1869. g.
7. jūnija zem Nk 150 uz nekustama
ī'asumu Jelgavā 3. Irp. iec. zem hip.
Nb 146; 2) obligācija par 8000 rbļ blznko
cedeta, korob. 1879 g. 7. decembrī zem
N° 519 uz nekustamo īpašumu Jelgavā
1. iec. zem hip. N* 204 un 3) pirkšaias-
oārdo5an*s līgums par 5617 rbļ, korob.
1881. g. 17. novembri zem J* 378 uz
nekust īpašu nu Jelgava 5. hip ie_\ N? 18,
atzīti par iznīcinātl-m un lūdzējam
Paulam Ha.ffam, kurš uzdod sevi par
šo aktu likumīgo īpašnieku, dota tiesība
saņemt šo aktu norakstu, kuri stāsies
nozudušo oriģinālu vietā.

Jelgavā, 9 febr 1924 g, Ual54/24.
Priekšsed. b. A. L a u k e.

Sekretārs K. P u s s a r s.

Jelgavas apgabaltiesa,
pamatodamās ua sava 1924 g. 4. lebraaji.
nolēmumu , dara tinamu vispārībai, ka
partds, pēc obligācijas, koroborētas uz
Bauskas pilsētas nekustamo īpašumu
zem bipot. J* 59, 1910 g. 5. aprili zem
J* 38, 1000 rbļ lielāmā — atzīts par
samaksātu un lūdzējam Jurim Panta-
lonam dota tiesība prasīt iā parāda
dzēšanu zemes grāmatās.

Jelgavā, 11. febr. 1934. g. LM398/24.
Priekšsēdētāja v. A. S t r* z d i ņ š

Sekretārs K. Puasars.

Jelgavas apgabaltiesa,
pamatodamās uzsavu 1924.g. 4. Iebrnara
nolēmumu, dara zināmu vispārībai
ka paradi pēc šādām uz Jelgavas apr.,
Lielsesavaa pagasta, Justanu muižas
Butkunu - Bumbēru mājām zem hipotek.
J* 1756 koroborētām obligācijām: 1) par
1500 rub„ korob. 1894. g. 3 maijā zem
Nk 410. 2) par 900 rbļ, kor. 1894. g.
28. oktobrī zem Ka 1161, 3) par 3000 r„
korob. 1901. g 18. aprilī zem Ns 358
un 4) par 2000 rbļ., korob. 1907. g.
21. martā zem N* 634 — atzīti par
samaksātiem un lūdzējam Jēkabam
Bumbēram dota tiesība prasīt šo pa-
rādu dzēšanu zemes grāmatās.

Jelgavā, 12. febr, 1924. g. LJ*322/24.
Prlekšsēd. v. J. Skudre.

Sekretārs K. Pisstta.

Liepājas apgabaltiesa,
uz sava 31 janv. 1924. g. lēmuma pamata,
uzaicina 23. februsrī 1916. g. Liepājā
mirušis Anetes Toma m. Reichel
mantiniekus, kreditorus, legatarus, fidei-
komisarus un visas citas personas, kam
varētu but kādas tiesības vai prasības uz
atstato mantojumu, pieteikt viņas tiesai
sešu meneiu laikā skaitot no sludi-
nājuma iespiešanas dienas .Valdīaas
Vestneai*.

Tiesības un prasības, par kuram ne-
būs paziņots tiesai minētā laikā, tika
atzītas par zaudētām uz visiem laikiem.

Liepājā, 2. iebr. 1924 g. Nk 531 /24
Priekšsēdei b. V. Bienenstamr.

Sekretārs A. Kasperovičs.

Liepājas apgabala tiesa,
10 janv. 1924._ g., uz Donas zemes
bankas aizgād. lug., pamat, un 18. marta
1920. g. likumu un civ. pr. lik. 2081.—
2086. p. p. nolēma:

1) parādu par 3600 rbļ. pēc obligā-
cijas, izdotas uz Donas zemes ban-
kas vārda kopsumā par 51600 rbļ un
5. jtnvarī 1911. g. nostipr., bet 18. janv.
1912. gadā atdalītas 2600 rbļ. li-lamā
un nostiprinātas uz Mateusam Oeorga
d. Milleram piederošu nekustamu mantu
Aizputes apriņķī, no Diž Pasta-Drogas
muižas atdalīta zemesgabala .Matiasburg
Nš 3' zem kreposta N» 3017, — atzīt
par pilnīgi samaksātu līdz ar visām
procentēm;

2) atvēlēt Donas zemes bankas aiz-
gādņiem pieprasīt zemes grāmatu no-
daļā minētā parāda izdzēšanu iz zemes
grāmatām.

Liepājā, 15. ieb\ 1924. g. Nk441-l/23.
Prlekšsēd. b. V. Bienenstams.

Sekretārs A. Kasperovičs.

Liepājas apgabala tiesa,
7. februārī 1924. g. uz Kērstss Tautiņ
lūgumu, uz civ. proc lik. 2081.—2086. pp.
nolēma:

1. parādu _3000 rbļ, pēc obligācijas,
izdotas uz Ādama Friča d. Villts vārda
un 17. martā 1912. g zem ž _irn. >* 423
nestiprinātas az Kerstal Pētera meitai
Tauriņ, dz. Pramald, piederošas nekust,
mantas Liesajā zem krep. Nk 632 —
atzit par pilnīgi samaksātu <Ids ar visām
procentēm ua pašu obllg par iznīcinātu;

2. atvēlēt lūdzējai pieprasīt zemei
grāmatnnodaļā minēt, parāda izdzēšana
iz zemes grāmatām.

Liepājā. 12. febr. 1924. g. Nk€06/23.
Priekšsēdētāja b. V. Blenenstimr.

Sfkrctar* *. Kj*av*'r*****

Sēlpils pagasta tiesa,
Jaunjelgavas apr., pamatojot uz 20. febr.
š. g, lēmuma un pag. tiesu civ. prec
lik. 2. d, 276 an 277. p. p. paziņo, ka
Sēlpils pag. pls Adois Frilrichi dēli
Llada, pieņēmis (adoptējis) par aava
meitu, ar visām bērna tiesībām, viņa
sievas Bertas Reiņa m. L i n d e, dzi a.
Upit, ārlaulības meitu Zelma Zerju
Upit, dzim 1916. g. 27. dec. pārvedot
viņu uz/ārda .Linde*.

Personas kuram pret šo adopcija būtu
kādi iebildumi top uzaicināti pieteiit
tās sešu mēneši laikā šai tiesai, skrltot
no šī slidina juma iespiešanas dienas
.Vali. Vēstnesi* trešo reizi 2^Pēc m n. termiņa nekādi iebildumi
neti -.s pieņemti un adopcija tUs ap-
stiprināta.

Sēlpili, 20. iebraarī 1924 g. Nk 19
Priekšsēdētājs P. Lic.
Darbvedis H Bitte.

i noteikumi.

j Uz oriģināla rakstīts:

.Apstiprinu."
Jj( Rīgā, 13. februāri 1924. g.

i,jl Finansu ministrs:
v. Rineo'd Kalnings.

jLatfīlas sarkani kriisfi
j&HR Min lolaejai Br.7

. i. nodaļa. leKaria.

1. Latvijas sarkanais krasta sarko
iļffļ iecklasīf u naudas lotereju ar piecām
ļ 5T',ozēm sekošos termiņos:

it i. klase — 2. un 3. nov. 1924. g,
II. . — 7. . 8. dec. 1924. .

Bil. . — 4. . 5. janv. 1925. .
-fV. , — 1. . 2. febr. 1925. .

IV. . — no8.tidz31.martrml925.g.

I 2. Lctereja sastāv no pie.-ām klasēm

I ijar 110000 irzēm, 55,000 vinnestiem
miji 2 prēmijām: vienu par Ls 6,000.—,
Hrļtra par Ls 4 000.—, pavisam kopā

I0U La 417.32a—-
ia | Vinnesti sadalās sekosi:

I. klases izloze
. J2. un 3. novembrī 1924. g. ..iug " Ls

1 vinnests 600.—
1 400.—
1 200 —
2 vinnesti ā Ls 100— . . 200,—

na. 5 . , . 60— . . 300.—
10 . .— . . 400.—1 20 . . .— . . 40;).-
60 . . 10.— . . 600.—

|«. 20O . . . 4.— . . 800.—
jnjj3550 . . . 240 . . 8.520 —
lljaJUMJ vinnesti . . 19 49n _

" 1L klases izloze
[s\, 7. un 8. decembrī 1924. g.

icļ 1 vinnests 800.—
1 » 600.—
1 400.—

tici 1 . 200.—
2 vinrsesti ā Ls 100— . . 200.—
5 , . 60.— . . 300 —

1& , . 40.— . . 6C0.—
ftt 20 . . . 20.— . . 400 —
ina 60 . . . 10.— . . 600.-

3)0 » . . 5— . . 1,000 —
IZ 3544 ... 3.60 . .12,75840
'P1 3850 vinnesti 17,858.40

l III. klusēs izloze
ini 4. un 5. janvārī 1925. g.
«I 1 vinnests 1,000.—

1 800 —
I 400.—

„. 1 200.-
T. 2 vinnesti ā Ls 100— . . 200.—
™ 10 . . . 60.- . . 600-

I 15 . . . 40- . . 600-
lflq 30 . . 20.— . . 600.—

100 „ . . 10.— . . 1,003.—
1 202 . . . 6- . . 1,212.—
|3487 . . . 4.80 ? ? 16,737.60

jKiSSOvinnesti 23,349.60

5 K klases izloze
s t. un 2. februatī 1925. g.
i 1 vinnests 1,200.—

1 1.000.
' 1 600.-^

lOHr j 209,
'"!' 2 vimsesU ā U 100— .' . ' ,20oi-
!1 1» . . . 60.- . .., 600.-

15 . . . 40.- . . : 600.-
50 . . . 20— . . 1,000 —

«^ 250 . . !0— • 2,500 —
/»%518 . • 6- . .21.108-
J.^iūTVĪrmestļT 29,408^

m\ v. klases izloze
ļjļjno 8. fidz 31. martam 1925. g
<ēii 1 prēmija 6,000.—
b 1 4000.-
rr. i vinnests 10.000.—

^
1 4,000.-

% I 2,000.-
T , i 1000-

e 1 > ?»0A-

— 3 vinnesti ā Ls 400.— *5§t»Q --'
^ 5 . . - 300.— 1.5T9.-
_A 10 . . . 200.- 2,600.-
°" 41 . . . 100— 4,100.-
iiS: 450

* . . 60.- 27.000.-
°' S05 . . 4&- 20.200.-

1 inno " .20.- 20,000--s- nS : : : *- ,\m-
Vft iMO - ? . 6.-218,874.-
Io*^600 vinnesti un 2 prēmijas 334,284-

IS 3. Loterejas pienu, noteikamu» un
«vešanas kārtība apstiprina Itansu

?^ 4 Lotertj s darbu pārzināšanai un
Radīšanai Latvijas sarkana krusta Osl-
!° "venā vslde nodibina komisiju pleca

Viiocek|ti sastāvā. _
lelr^ 5. Sssk»ņā ar Latvijas ssrkana krasta
—fciedrībaa statūtu § 17, loterejas komi
*l%iai aorēkni padoti valsts kontrolei
»« 6 Tieši-kās atliecibas starp loterejas

?"" cžts pircējiem un Latvijas sarkano

Irastu, kā loterejas sarīkotāja, no aka
vienīgi šie noteiknmi, nolīgumi, kuras

8 neslēdz lozes pircējs un pā'devējs un
irakkuri aesasksn ar minētiem noteikumiem,

nav saistoši prieki Latviju sarkana
iraakitasta. ....

7 Par vinnesta izmaksa Latvijas

/arkansis krasts atbild ar visiem saviem
-psšumiem.

II. noda|a. Ložu iekārta.
1. Katrai lozei ir savs numurs no

1 līdz 110,000. Pārdod pilnas lczes
(visam piteām kladēm), klasea lozes
(vienai klasei) un t/s klases Iozčs.

2. Pilnsa lozes derīgs s visu plecu
klašu izlozēm.

3. Lozes numurs uz koru krīt kāds
vinnests, n košā klasē vairs līdzi ne
spēlē. Ja fīdzspelētajs grb lotirejā
tšļāk piedalīties, tad viņam jāpērk jauna
loze. Klases lozes derīgas vienīgi tai
klasei, kurai tās pirktas.

4. _ Klases lozes, uz kurām attiecīgā
klase nav kritis vinnests, apmaina pret
nākošās kfases lozēm uz IV. ncdsļā
minētiem noteikumiem.

5. Lozes t kal tad derīgas, ja viņa
priekšpuse ir Latvijas sarkanā krusta
zīmogs, Latvijas sarkana krusta priekš-
nieka un lot-rejas komisijas locekju
paraksti un attiecīgs numurs.

III. nodaja. Ložu cena.
1. Pilna loze, kura detiga visām

plecam klasēm, maksā Ls 5.— ; katra
vienas klases loze maksā Ls 1.—;
V& klases lozes maksā 20 sant.

2. Perscnai, kara pērk lozi uz nā-
košas kla<es izlozi, pec tam, kad viena,
jeb vairākas klases izlozes jau notiku-
šas, jāuzrada iepriekšējās klases loze,
kuru ieitlde, vai t?(ākpārdevējs iznī-
cina ar zīmoga krustisku pārstripošanu
un pie kopējās norēķināssnrs nodod
Latvijas sarkanā krasta loterejas komi-
sijai.

3. Par lozes īpašnieku uzskatams
viņas uzrādītājs un nekādi iebildumi
par viņas zaudēs*na netiek ievēroti.

IV. nodaļa. Klases ložu
atjaunošana.

1. Klases loze derīga tajā klasē,
kurai ta pirkta. Ja kāds lozes īpaš-
nieks, kuram klases izlozē nav kritis
vinnests, vēlētos piedalīties pie nākošās
klases izlozes, tad tam jāpērk nākošas
klases loze.

2. Šāda klases loze jāizņem 14 dienu
laikā pēr ttiitcīgrs _ klāt es izlozes beig-

šanas. Minētā laika iepriekšējās klases
lozes īpašniekam pagl bā to paša lozes
nt>murunākošo klašu Izlozēm, bet vie-
nīgi tajā iestādē, kur tas ieguvis iepriek-
šējo klases lozi. Lozes apzīmē ai
iestādes vai tājākpārdevēja zīmoga

3. Ja lozes pircējs nav iepriekšējā
punkta noteikumus ievērojis, tad viņam
nākošās klases lozi neuzglabā un to
var pārdot citam.

4. Kas nav atjaunejis, vai nav pircis
lozi iepriekšējās klases, bet veļas spēlēt
turpmākās klasēs, jāsamaksā _ arī lozes
vērtība par ierjriekšē;ām klasēm, kūju
izloze jau notikusi.

V. nodaļa. Izlozes kartība
un vinnestu saraksti.

1. Izozes dienu izsludina .Valdības
Vēstnesī*.

2. Lozes sagatavo nn izlozi izdara
loterejas komisija, pied»loties finansu
ministrijas nn va'sfs kontroles priekš-
stāvjiem; ložu numurus, kā ari vinnestu
zīmītes izlozes dienā ieliek riteņos.

3. Pēc katras pabeigtas klases izlo-
zes loterejas komisija izdod drukātu
vinnestu sarakstu, kuru izsludina .Vaid.
Vēstnesī* un Izsūta Iestādēm un atkal-
pārdevējiem.

4. Pirmo četru klssu izloze ilgst ne
mazāk, kā divas dienas, bet piektās
klases izloze turpinājās ne mazāk ka
21 dienu.

VI. nodaļa. Prēmija.
Piektās klases izlozē, bez atzīmētiem

vinnestiem, piešķir vel 2 prēmijas:
Ls 6,000 — prēmiju tai lozei, uz kuru
pēdējā izlozes diena krīt vislielākais
vinnrsts. Ja pedejā izlozes diena ir
vairāki vienādi vislielākietvinnesti, tad
prēmiju p'ešķir beidzamajam no viņiem;
Ls 4,000.— prēmiju iegūst beidzamās
dienas pēdējais vinnesti.

VII. nodaļa.. Vinnestu
izmaksa.

1. vfanestos izmaksā Latvijas sarka-
nais'k ri^is, vai viņa pilnvarotas iestādes.

2. No Vinnestiem un prēmijām pie
izmaksas atrēķina 15°/o vienīgi Latvijas
sarkanim krustam pat labu.

3. Vinnestu izmaksu sak divss nedē-
jas pēc attiecīg'8 klases iz ozes slēg-
šanas.

4. Pilnas lozes īpašniekam, kuram
pie izlozēm no I. līdz IV. klasei ir kritis
vinnests, līdz sr vinnestu atmaksā atte-
cīgā pārdošanas iestādē, kura pārdota
loze, ari nz priek u Iemaksāto naudu
par nākošām k'asem, tadeļ ka lozes
numur*, uz kura kriis vinnests, tālāk
vairs līdzi nespēlē.

VIII. nodaja. Vinnestu
izņemšanas laiks.

Vinn sti jāizņem 3 mēnešu laikā,
skaitot no 5. klases pēdējās izlozes
dienas, p-etējā gadjums te pāriet Lat-
vijas tarkanā krasta īpašuma.

Tirdzniecības un banku nodaļas
priekšnieks A. K a c e n s.

Revidents A. Zalpeten.

Elejas policijas pr-ks
izsludina par nederīgu Latv. pasi zem
J* 1684/1694, izd. no Posines psgasta
valdes 19. sug. 1921. g. uz pilsonei
Elizabetes KUmentjas m. Nkitinai
vārda, kura pieteikta par nozudušu.

mmIk. psildla. nlttUiib
izsludina par nederīgu, kā nozaudēta,
kara klans, apliec, izd. no Ventspils
k-ra apr pr-ka 1. septembri 1920. g.
zem M 5280, uz Lozera Borucha d.
Jzkobsona vārda.

Kara saliņa, galvenā manta
nolikta -/a

pārdos atkl. ?aifākso!īšanā
5. marttl i. g.. pulkai 10 no rīta, no-
likavas nodaļa, Marijas ielā 100, sek.
karaspēkam nevajadzīgus un nederīgas
priek «nerās: 1

1 naftas motoru, 4 kažokus, 1 dāmu
mēteli ;.0 pārus s'ilbu zābaku un šņor-
zābaku, 76 lcgn aizKams. 144 apkaklītes,
600 muturu atslēgas, 289 krušjugus,
apm. 137 pad. naitrs, 103 pul. darva»,
33 pud. ādu krāsas (ģērekstraicta), 8 pud.
dzelzi vitriola, 5 pud drēbju krājas,
4 pud. kalcnēta zodā, 12 pud. līmja
ādas atkrtamus, 15 pad. ševroadas,
7 pud. chromādas un 122 pad sīka āda
atgriezumus, 456 pud. dažādas lupatas,
56 pud. lauku nnizes ceptuvju daļas,
cū<u, zirgu an govju spalvas, dažādas
zābaku un šņorzābaka materiālus, ēkas,
pog's un citus s kas piederamus.

Priekšmeti apskatās i, izņemot svina-
mās dienas, ka'ru diena ni pulksten
9-12 di nā, Marijas Ielā J* 100. Torgo.
noteikumi uzzināmi no'i (tavas kandejā.
Cit-delē }* 47. d»tbdl-nās no pl 9—15.

Valkas apr. valsts zeiļo inspektors
savā ka 'dejā, Valkā, Zeminara ietā M 19.
11 marta i. s. palkst. 10 no rīta, iz-
nomās uz 1924./25 s. g. atklāta

vairāksolīšanā
1) Asmeisteru pag., Līdaka ezera ?) Au-
meisera pag., Cepurlt ezera, 3) E'eles
pag., Sadaru, O oies an Trādts eze as,
4) Jērcēna pag., Vec-Jērcēnu angļa dārzu.
5- Trikāta*_ pag, Lipskaiaa maitas aue|oi
dārzu, 6> Ēveles pat*, Kemeres muiža*
ū 'ens dzirnavas, 7) G aajienas pag., Sunīt
ūdens dzrnavas. 1

Tuvākss ziņai manā lundejā
Valkā, 22 februārī 1924 g. M 1418

Inspek ora J, R o k I v 11 a.

Mālpils pajusta ualdel
ir vajadzīgi

zeiti nioliie Mimattli-
80 003 m&ra ķieģe|a, 10.000 ugans ķie-
ge| , tk.00 sarkaco kiasns podiņu, 51
mucas cemet ta, 500 pudu ģipsi, 30 kait- s
logu stiklo, k*pec minēt- psgasta valde
er šo nzsicins iesūtīt rakstiskus piedā-
vājamas uz augšmiiē iea materiāliem
līdz 5. martam 1924. 3, nzrādet katra
materiāla cenu ira^co st. Sigulda. —
Pasta ad ese: esat Mālpili.

Mālpili, 25. hbrasri 1924. g. M S4I
1 Pagasta valda.

Vecsaulei pagasta tiesa.
Basskas apr., pamatojoties uz pag. tiesai
ust. II. d„ 276. un 277. p. p. ar šo iz-
sludina, ka laulātie draugi Jāni un Grieta
Gan gi ir ieiniegašl šai tiesai lūguma
par .Anna s*, nezināma vecāku bērna
pieņemšana likumīgā bērna vietā. Vis',
kam būtu kādi iebildumi pret šo adop-
cija, tiek uzaicināti pieteikties šai pag.
tiesā sešu mēneša laikā, skaitot no šī
sludinājuma iespiešanas dienas .Valdības
Vestneii*

Pēc iī termiņa notecēšanas nekādas
ierunas netiks Ievērotas un augša min.
adopcija apstiprināta. 2

Vecsaulē. 20. februārī 1924. g. Ns 34
Priekšsēdētājs J. Sipenieks.

Darbvedis Lavenleks.

Lejas pagasta tiesa,
Valkas apr., pamatojoties uz sava 8. Iebr.
š. g. lēmumu, un pag. tiesu civ. proc.
2. d, 276. nn 277. p. p. paziņo, kā
Lejas mleatā dzīvojošais tirgotājs Alfrēds
P a e g 1Ls, karam miesīgu bērnu nav,
pieņēmis (adoptējis) par savu meitu un
mantinieci viņa sievas Minnas Paeglis,
23. jal ja 1914. g. no pirmās viņas lau-
lības ar Jaltnsu Mazai, dzim Aleksandra
Mazai

Personas, kārām bulu pret šj adopciju
kādi iebldumi, top uzaicina! pieteikt
tos šai pag. t esai trīs mēnešu laikā,
skaitot no šī sludinājuma iespiešanai
d:en s .Valdības Vēstnesī* trešo reizi.

Pēc min. termiņa nekādi iebildumi
netiks oieņ-mtlun adopcija skaitīsies
par likumīgā speķa gājuša.

Priekšsēdētājs S. Burka.
2 Dub ēdis S-kro dēla.

Elejas policijas pr-ks
izsludina par nederīga 22. janv. 192Lg.
Izd. no Svētes pag. vsldes Latv. pasi
zem J* ?95 uz pils. Peters Jāņa d.
Asnaitis vārdu, kurs pieteikta par
nozuduša. 244



Rejas apgabaltiesa, f. civilnod,
uz 'Ik. par lati. 77. » nemeta, ar io
dsra slnsmu. ka tiesa 28 jan ari 1974 g.
Pētera Mežrsupa pias ba< >>eiā pra<
Stefānija Mežraup, dz. Anto.-.ovakij,
par taaiibas šķiršanu il«*aaguriiki
joīpiieda: aleglu 1914. g. 16. no-

vembri Ezerenes (Lietuvā) bazricā starp
Pēteri Mežarsup (Mežraup) un Stefāniju
Mežaraup (Mežtaup), dzim. An'onovskij
(Antontvska), l'ulību iķirt, uzliekot at-
bildētājai prasītājam par labu 16 Ls.
56 sant. tiesas un 13 Ls. 33 sant. lietas
vešanas izdevuma.

Ja «bildētajā civ. proc. lik. 728.,
731. un 748. r. -*. paisdiētfl laiki nr-
eaatoga tinat ataaukami vai pir-
iltibu, tad iBrisduma tiaiiii likamigā
p kā.

<lļi, 16 i br. 1924 f Nt 431057/180
Pneldraed. t>. J. lakstiņš.

Sekretāra *. Stūre.

Rigas apgabali, 1 ctvilnodaļa,
at lik. par laul. 77. p. pamata ar šo
dara z namu. ka liesi* 21. janveiī 1924. g.
Ebbas Helenes Černov, daim
Š ķ o b e, prasības lieta pret Micbai u
Č e r n o v u par laulības Šķiršanu aiz-
mugu Iski nosprieda: slēgtu 1917.g.
3. februsrī Kuienas Sv. T Ijādī^as baz-
nīcā stsrp MIchaiu N4ifor< d Čtrnovu
m EbDi Helēni Kārļa m. Černov, dzim.
Šķobe laulbu šķiit piešķipt prasītajai
pirmslail bas tzvātdu .Sķobe* un prāv-
rieku nepilngadīgo meitu Zoju dzim.
18. decembri 19^

g. un uzl ekot at-
tildētsjam pra ītajat par laba 13 Ls.
88 sant tieses un 13 Ls. 33 sant. lietas
vešanas izdevumu.

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

Rīgā, 16. febr 1924.g. t*431C59/145
Priekšsēdētāja v. J J a k s 11 ņ š.

Sekretāra v. Stūre. .

Rīgas apgabaltiesa, 1. civilnod.,
uz lik par laul. 77. p. pamata, ar šo dara
zināmu, ka tieaa 28. janvārī 1S*24. g.
Vilhelmines Miketstein prasības
lietā pret Kārli Eduudu Mikelsteln
par laulības šķiršanu aizmuguriski
nosprieda: slēgtu 1913 _ g. 29. sept.
Rīg»s Mārtiņa draudze 'starp Kšr i
Eduardu Mikelsteln un Vihflmi.il
Mik-Īstens, dzim. Blije, laulība šķrt,
uzi>ekot atbildētajam pr/sītājai par laba
sešas (6) Ls. 80 sant. ties-s un sešus 1,6)
latus 80 sa t lietas vešanas izdevumu.

Ja atbildētājs dv. proc. lik 72$.. 731.
un 748. p.p. paredzēta laka_ neiesniegs
tiesai atsauksmi jeb pārsūdzība, tad
spriedums stāsies likumīga spēkā.

Rīgā, 16. febr. 1924. g. Nš 431073/240
Priekšsēdētāja b. J. Jakstiņš.

Sekretāra v. Stūre

Rīgas apgabaltiesa, 1. civilnod,
uz dv. proc lik. 293., 395., 298., 30).,
309. 311. p.p. pamata, ua Tirdz-
niecības un tupn akcija sa-
bledtibzs .Augļu Lrk s p o r t a *
lūgumu viņrs prasība 1 ' lieta pret
tva'kooa .Ruth MineIcs*som(fteini Phi-
1 u Phlippu un sabledr. ',' D.ansK Saa-
szed Kompagnie a./s.* jMtr Ls. 4120.15
izdevumu,uzaicina Phil!,- illppuunsab.
.Dansk Saaaaed Kom^agn.e a /s.*, krtļu
dzīves vieta prasītājs! aavzināma, ierasties
tiesā Getru mēneša laikā no ii
sludiiāļama publicēšanas hiēnas .Vaid.
Vēstnesī".

Pie lūguma pielikti: p'lama un no-
raksti atbilde ajsm.

Ja atbildētāji noliktā talkā neieradī-
sies personīgi vai caur pilnvarnieku, tiks
nolikta tiesas sēde lietaa klausīšanai
alsmuguriskl.

Stigā, 12. febmarī 1974. g.
Prlekšsēd. b. J. Jakstiņš.

Sekretāra J. Smēlis.

?<gas apgabaltiesa, 1. civilnod.,
uz :lv. proc. lik. 293.,295..298., 301.. 3 9.
3il. p.p. pamata, ui Finansu minhtrijas
līganu viņas prasības lietā pret Mārtiņu
Melnicu par Ls 125015 zaudējumu
pat lgurra neizpildīšanu, uzaicina atbil-
dētāju Māriņu Melnicu, kara dzīves
vieta prasītāji! nav sinama, («rasties
tiesā ietin mēnešu laikā, so II
?ludlifijuma laipieianai dienai .Valdīb.
Vēstnesi'.

Pie lūguma pielikti: pilnvara ar trīs
piel kūmiem.

Ja atbildētājs noliktā laikā nelasa-
dillei personīgi vai caur pilnvarnieka,
tiki nolikta tiesai sēda lietu klausi»
tinti aizmuguriski.

Sīgā, 19. itbruarī 1924 g,
Priekšiēd. b. J. Jakstiņš.

Sekretāra v. A. Ozoliņš.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnod.
?i dv. ties. lik. 2011., 2014. un 2019.
d. p. pamata paziņo, ka pēc_ 1922. f _
23. janvāri Burtnieku pagasia mirušā
.Vec-Viļķa * mājas īpsšnieka Pētera
Lība d. Preimaņa ir atklāta mantojums
un uzaicina, kam ii ua šo manto-
jamu, vai sakarā ai to tiesībai
kā mantiniekiem, iegatarijiem, fideikc-
mlsarijlem, kreditoriem un- t. L, pie-
teikt šīs tiesības minētai tiesai iešu
mēnešu laikā, akaitot ao fi iludinājuma
Iespiešanas dienas.

Ja minētai personai savai Ueaibas
aagiā uzrādītā termi nsr nepieteiks, tad
viņai atzīs kā iii Ueaibas studējušas.

Rīgā, 1924. g. 16. iebr. L Nk 1812.

Priekšsēdētāja v. A Vel dueta.
Sekretārs A.Kalva.

Rigas apgabaltiesas 3. civilnod.
a dv. tJei. lik. 1967., 2011.—2014. un

2079. p.p. un BaIL privāttiesību kop
2451 p. pamata, uz Annas Spulle
pjlnv. z". adv. ral Voldemārs Bekkera
lū<>ūmu azeitina visai personas, kārām

r kaat kādas pretenzijas, strīdi vai Ie-
rašas pret iai tie*ā 19. februārī 1924. g
pablicēto 1923 g. 2 ma.ta Manguļu pag.
mi oša .Spulle" mājas īpašnieka Georga
Pētera dēla Spulle testamentu, «.ā iri
lina personas, kurām ir kāst kādas

tiesībai uz mitušā Georga Spulle
mantojamu vai sakarā ai io man-
tojumu, kā mantiniekiem, Iegatarijiem,
lidelkomisarljiem, parāddevējfem an L t.,
pieteikt savas tiesības, pretenzijas
«n Ierunai minētai tiesai s e i u
m ē a e i u laikā, «kaitot no ii sladf-
nāluma iespiešanas dienai .Valdībai
Vēstnesi* .

Ja tas minētā termiņā rtebii ladarita,
1 d minētai personai atsii kā atteikušai
?a Ierunām un zaudējuša» tavai tiesības,

at testamentu pasludinu par likumīga
pekā gājušu.

Rigfi, 19. iebruirī ISI4 g L. Nk 93S
Prlekšsēd. v. A. V e i d n e i s.

Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnod.
?a dv. ties. lik. 2011., 2014. an 2019. p.p.
nemātu peaiņo, ka 'pēc 1924. g.
23. janv. Rīgā mirušās namīpašnieces
Hermīnea Zuzannas Fridricha metiss
Klelngarn, dzm. Ttībe, ir atklāts manto).
un ataicina, kam Ii ui io man-
tojamu vai sakari ai to tiesību, kā
msutmfekicm, Isgatarljiem, lidiikomi-
aatijiem, kttditoiiem un i. t„ piaiiikl
Iii tiesību sfInetai t'ual a a i a mē-
nešu laiki, skaitot no ii iludinājuma
(«•plīšanai dienu «Vaid. Vtstniiī*.

Ja minētai personai ievu tiasību
augi! sarādīti taimiņi nspiataiks, tad
viņu atiii ka Ka t*t»ibai saudē'ulu.

Rigā, 1974 g. 16 iebruari L 1*1866.
Prlekšsēd. v. A. Blumentals.

Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnod.
uz civ. ties. lik. 2011., 2014.un 2019. p.p.
pamata paziņo, ka pēc 1923. gada
10. dec. Vidrižu pag. mirušā „Punkss*
mājas līdzīpašnieces Emīlijas Alvīnes
Qusta meita Dimze, dzimusi Silņ,
Ir atklāta manto ass un «saldu kam
Ir ai *a mantojumu, vai «aktis ai
to tieiības, kā raantin., Iegatarijiem,
iideikomisariliem, kreditoriem un t. i.,
pieteikt iii tiesībai minētai tiesai
sešu mēnešu laika, skaitot no ii
iludinājuma iespiešanas dienu.

Ja minētai personas uvu tiesības
lagU uzrādīta termiņa nepieteiks, tad
viņai atiii kā Iii ueaibas sasd?'«*si

Rigā, 1924. g. 19 febr. L .«* 1883
Prlekšsēd. v. A. V e i d n e r i.

Sekretārs A. Kalva.

Rigas apgabaltiesas 3. civilnod.
uz civ. ties. tik. 201i., 2014. un 2019. p.p.
namata paziņo, ka pēc 1922. gada
7. oktobri Krievijā Jasenskajas stacijā
mir. Rīgas gruntnieka Kārļa Friča d. Vil <a
ii atklāta mantojumi un «saieta
kam ii uz io mantojumu, vai
sikaii at to tiesību kā mantiniekiem,
Ifgataiijiem, litieikomiiaiijiam, krsdite-
riim un t. t., pieteikt iii titiibu
minētai tiesai sešu mēn. laiki, ikaitol
no II iludinājuma Iespiešanu dimu
.Valdībai Vēstnesi*.

Ja minētās personu tavu tieaibu
aagiā «rādītā taimiņi nepiataika, tad
viņu atāli kā Ci tiuibu aaadējulu.

Rlei, 1924. K. 19. febr. L Nk 1890.
Priekšsēdētāja v. A. V e i d n e i a.

Sekretati A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnod.
ui civ. ties. lik. 2011., 2014. an
2019. p. p. pamata paziņo, ka pec 1918. ?.

6. novembrī Alūksnes pagastā mirulā
.Mal uvniek Nk 3' mājas īpašnieka
P,ē t e r a Lāča ir atklāts mantojuma
an Malciņš personu,k&m it uz io manto-
jumu vai sakari ai to kādu tiesībai,
kā mantiniekiem, iegatarijiem, iideikomi-
ssrijiem, kreditoriem u. L t., pieteikt iii
titiibu aeiu mēneiu laiki minētai
tiesai, akaitot no ii dudināju»
Iespiešana» dienai.

Ja minētai personu lavai tiuibu
augli uariditā taimiņi nepictaiki, tad
viņu itais ki šīs tiesībai Mudējuiu.

Rigā, 1924. i. 19. iebr. L Nk 1910.
Priekšsēdētāja v. A. Veidnei*.

Sekrēta™ K Kalva

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnod.
u clv. ttes.uk. 2011., 2014. un 2019. p.p.
pamata paziņo, ka pēc 1919 gadā
12 mājā Dzelzavas pag. Cēsu apr,,
mirušā .Joref Nt 132* mājas īpašnieka
Andreja Pētera dēla Jozeia ii «tklān
aantojami ua maicma, kam li u io
mantojumu, vai sakarā ai to tiesību,
si mantiniekiem, Iegatarijiem, lidii-
komiiarijlem, kreditoriem aa L t., pliteikt
šis tieaibu min. tleaai iela mamlu
alai, akaitot ao II sladīnij. iiiplsi.
dienu .Vaid. Vēsta.*.

Ja minētai personu savas tieaibu
aegii uniditi taimiņi nspiataiks, tad
rlņu atdi ki iii tlaaibu uadātaia»

Rigā, 1924. g 19. febi. L Nk 1922.
Priekšsēdētāja v. A. V e i d n e r s.

Sakrata» A. Kalva

Liepājas apgabaltiesa,
20. decembrī 1923. g. nolēmi: Iecelt
aizgādni;cibu promesoša Joziia Antoia
Zakrževska mantībai; pēdēji dzīves
vieta bija Liepāja.

Liepājā, 21. febr. 1924. g. Nt 1067-1/23
Prlekšsēd. b. V. Bienenstams.

Sekretārs A. Kaspeiovičs.

Rigas apgabaltiesas 3. civilnod.
u dv. tiea. lik. 2011., 2014. un 2019.
p. p. pamata paziņo, ka pec 1890 g
8. augustā Lizuma pa?, mirušā .Vēver-
Jtkobgoba' mšjas Ipsšn. Pētera Brūvēja
ii atklāta mantojams un uzaicina, kam
ir uz šo mantojama, vai sakarā ai
ta tiesībai, ki mantiniekiem, iegata-
rijiem, lidetkoraisatijlem, kreditoriem
un t. L, pieteikt iii tieiībaa minētai
t asai ielu mēnešu laiki, skaitot no š:
sludinājuma Iespiešana» dienu.

Ja minētās personu savu tleiibu
augli uirāditā taimiņā nepieteiks, tad
viņu atiīi ki līs tiesību uadējuiaa.

Rīga, 1924 g. 19. iebr. L Nk 1527.
Priekšēd. v. A. Veidnera.

Sekretāri A. K a I v e

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnod.
oz dv. ties. lik. 2011., 2014. un
20i9. p.p. pamata paziņo, ka pēc 1923 e
15. novembrī Rīgā mirušās namīpsš-
nieees Annas Pētera meitas R o z ī t
li atklāti mantojumi un uzaicina,
kam ii ai io mantojumu, vai
lakati ai to tiesības, ka manti-
niekiem, Iegatarijiem, Ndeikomliailjiim,
kreditoriem un t. t., pieteikt iii tiesības
Min. tiesai ? e i a mēnešu laiki, skaitot
io ii iludinājuma iiapiešanai dienu.

Ja min. personai tavai tisiibu auglī
uiridīta termiņā nepieteiks, tad viņas
atzīi ki iii tieiibu i sadēju (ai.

Rīgā, 1924. g. 19 iebraarī Nk 1896
Prlekšsēd. v. A. Veidners.

Sekretārs A. Kalve.

Jelgavas apgabaltiesa,
u ctv. ties. kārt. 1967., 2011., 2014 un
2079. p. p. pamata, uzaicina visus, kam
butn uz 5. augustā 1914. g miruša
Em ļjara Semena d. V a v i 1 o v a
atstato mantojuma kādas tiesības, kā
mantiniekiem, legatariem, fideikomisariem,
kreditorirm un t. t. pieteikt savas
tiesības šaī tiesai sešu mēnešu laika,
skaitot no sludinājuma iespiešanas dienas
.Valdības Vēstnesi'.

Termiņā nepieteiktu tiesības ieskatīs
par spēku zaudējušam.

Jelgavā, 13. febr. 1924. g. L. Nk 736/24
Priekšsēdētāja b. A. Lauke.

Sekretārs K. Pnaaats.

Jelgavas apgabaltiesa,
uz dv. ties. kārt. 1967., 2011., 2014. un
2179. p.p. pamata uzaicina visu* , kam
autu uz 6. decembrī 1922. g. Bsu>kā
miruša Jāņa I i ziņa atstāta asnroļumu
kādas tiesības, kā mantiniekiem, legālai.,
fideikomisariem, kreditoriem ant. t„ pie-
teikt savas tiesībai šai tiesai sešu
m ēnalu It I Iii, «kaitot no iludinājuma
iesnlelftusi dienas .Vaid. Vēstnesi*.

Termiņā nepieteiktas tiesībai ieskatīs
iai spēku zaudējušām.

Jelgavā, 13. Iebr. 1924 g. L. Nk 803,24
Priekšsēdētāja v. A. Lauke.

Sekretārs K. Pmaata.

Iiliiiai miMmm reSlifractlis &§«.(.,
pamatodamās uz dv. ties. lik. 1460". p.
nazlņo. ka minētā tiesa dviinodaļai
18. februārī 1924. g. atklāta sēdē no-
lems r.ģlstrēt Bebren*s ltuksaimniecības
maTinu to?lieto5anas biedtību ,Saul ;*,
Ievedot viņu kooperatīvu sibiedr.bu
reģistra pirmajā daļā.

Biedrības valdes sēdeklis atrodas
Bebrenes mu ža, Ilūkstes apriņķī.

Jelgavā. 20. februāri 1924 g.
Reģ. nod. patz J. Skudte,

Pir ifkftara O Itlluikiu

Jelgavas apgabalt. rej}, nodaļa,
pamatodamās oz civ. ties. lik. 146071 . p.
paziņo, ka minētā tiesa civitnodaļas
18. I bruari 1924.g. atklātā sēdē nolēma

reģist'ēl Beb en s p ensalmnieka sabie-
drību, Ilūkstei apriņķi levedatvlņu Koope-
ratīvu sabied.ību reģistra pirmajā dsļi

Sabiedrība» valdei sēdekli! suoa«>
Bebrenes muiža.

Jelgavā. 20. februāri 1924 g.
Reģ. nod pārz. J. Skudie.
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Jelgavas apgabalties. reģ. nod.,
pamatodamās uz civ. ties. lik. 1460". p
paziņo, ka minētā tiesa civilnodaļas
18 februa i 1924. g. atklātā sēdē no-
lēma reģistrēt Rundāles 'auksairnniec bas
bi-drību, ievedot viņu _ kooperatīva sa-
bUdiību ieģistra pirmajā daļā.

Biedrības valdei sēdeklis atrodat
Rundāl s psgasta.

Jelgavā, 18. februāri 1924. g.
Reģ. nod pārz. J. Skudte.

Pat sekretāru D Leiinakijs.

Jelgavas apgabali reģistr. nod.,
pamatodamās uz civ. ties. lik. 1460" p.
padņo, ka minētā tiesa civilnodaļas
18 februāri 1924 g. atklātā sēdē nolēma

reģistr t Kroņa M.sas krāj-aizdevu sa-
bied ību ievedot viņu ko opera i vu
sabie rīou r ģistra pirmajā daļā.

Sabledribaa valdei «ēdeklia atrodas
Kroņa Msss p'gastā, Bauskas apriņķī.

Jelgava. 20. februāri 1924 g
Reģ nod. pārz. J. Skudre.

Par sekretāru D. L e š i n s k i i s.

Jelgavas apgabaltiesa,
az civ. ties. kārt 1967., 2011. 2014. un
2079 p.p. pamata uzaicina visus, kam

ūto uz 27. septembrī 1918. g. mirušš
Demenes pag. Jēkaba Krišana dēla
Straujais-Straume atst to man-
tejsmu kādas tiesb-s kā mantiniekiem,
'egatstism. fid-ikomisariem, kr-ditotiem
an L t„ pieteikt sīvas t esības šai ti s\i
sešu mīnēšu 1 ik», skaitot no slrdi-
nājiima iespiešana dienas .Valdības
Vēstnesī".

Term ņā nepieteiktas tiesības ieskatīs
par fpeku zaudējušām

Jelgavā. 11 f;br. 1924. g. L hi 822/21
Priekš ēdēlaja b A. L a u k e.

Sek"t"S K Possari

JiliifaU oiiUliloii rislstridjaz Dilaļi
pamatodama! uz ctv. tie?, lik. 1460". p.
pazina, ka minēta tiesa dvilnodoļas
II. februāri P24. g atklāta sēdē aolētns
reģistrēt Budbe'gas I lopkopības pār-
raudzība t ciednbu, jevedot viņu to bie-
drību reģistri piima'ā deļā, ku;rm nav
peļņas iegu'anas maita.

Biedri oas valdei sēdeklis atrodas
Budbergas pagastā.

Jelgava 15. februārī 1924 g.
Reģ. nod. pārz J. Skudre.

Par ««vr"'*™ r)..Lr <<nikilr

Liepājas apgaoaittesa,
saskaņa ar likumu par laulība 77. p
22. oktobī 1921. g. aizmuguriski no-
sorieda: starp Dāvidu dēliņu un Lība
G ē i ņ, dzi n. Abul, 3 decembrī 1835. g
Reņģē slēgto laulību atzīt par šķirtu.

Liepājā, 22, febr. 1924. g. Nk 509,22
Priekšsēdei, b. V. Bienenstams.

Sekretārs A. K a s p e r o vi č s

Liepājas apgabali reģ. nod.,
uz dv. proc. likuma 1460". p. pamats
paziņo, ka saskaņa ar šis tiesas 8. jie-
vāra 1924. g. lēmumn reģistrēta un ievesta
kooperatīvu sabiedrību ui viņu savienību
reģistra I. daļā kooperatīva sabiedrība
zem nosaukuma: .Ventspils braucēju
artels Ekspeditors*, kura val'e atrodas
Ventsp li.

Liepājā, 12. janv. 1924 g Nk 192/23
Reģ. nod. pārz. C i n c e 1s.

Sekretārs A. J a n s on s.

Liepājas apgabali, reģ. nodaļa,
paziņo, ka ar vi as_ 12 feb uara 192*. g.
lēmumu pārreģistrēti .Liepālzs amat-
nieku' biedrības biedru pilnā sarulcē
13. janvāri i924. g. pieņsmtia g ozīle
statūti.

Valdes sedekls atrodas Liepājā.
Liepājā, 16. febr. 1924. g. N» 12/20

Priekšs. biedra v. i. A. K i r š f e ! d t s.
Sekretārs A. J a n s o n s.

Liepājas apgabalt. reģistr. nodaja !
paziņo, ka no 1934. g. pastāvošās
.Verein d;s Libau chen Ktader-S:hutz*
biedrības 12. d-cembra i923. g. pilni
biedru sapulcē pieņemtie grozītie zem
jauna nosaukuma; .Liepājas vācu mazu
bērnu patversmes bednba* statūti ar šīs
tiesas 12. februāra 1924. g. lēmumu ir
pārreģistrē i un ievesti bezpeļņas biedrību
un viņu savienību k ģistra I. daļā.

Valdes sed klis atrodas Liepājā,
Liepājā . 16. februārī 1924 g. Nk 31/24
Ptiekšsēd. b. v. i. A. Kiršfeldts.

Stkte'ars A. Jansons.

Liepājas apgabalt. reģistr. nodaļa,
paziņo, ka a _r viņas 12. februāra 1924. g,
lēmuma ir uarreģ slreti Vents iis evaņģē-
liskās bledribrs .Ziais krusts* 12. de-
cembri 1923. g. pilnā biedru sapulcē
pieņemtie grozītie statūti, kuri ieves i
bszp-ļņas biedrību un viņi savienību
reģstra 1. daļā.

Valdes sēdeklis st odas Ventspilī.
Liepājā,_ 16. februārī 1924 g. Ns 382/24

Priekšsēdētāja b. v. i. A. Kiršfeldts,
Sekretārs A. Jansons.

Liepājas apgabaltiesas reģ. nod ,
paziņo, ka no t921. g. pastavošaa .Puzes
lauksaimniecības biedrības* 9. decembri
1923. g p Inā biedrība sapulcē pieņemtie
grozītie statūti zem nosaukuma: .Puzes
tauksaimniecib's veicināšanas biedrīoa*,
ar šīs tiesas 12. februāra 1924. g lēmuma
ir pār eģistrēti un ievesti bezpeļņas
biedrību unviņu savienība reģistra I daļā.

Valdes sēdeklis atrodas Puzes pagastā.
Liepājā, 16. iebr. 1924. g. Nj 129/21

Priekšs. biedra v. i. A Kiršfeldts
? Sekretārs A. Jansons.

Liepājas apgabalt. reģistr. nod.,
uz likuma par biedrībām, savienībām un
politiskam organizācijām 17. panta pa-
mata paz ņo, ka ar šia tiesas 12. februāra
1924. g. lēmumu reģistrēta un bezpeļņas
biedrību un vņu savienību reģistra
1. d ļā ievesta biedrība zem nos'. uiuma:
.Liegu Aisteres pagūta laaksaimniec bas
biedrioa*, kijas valde atrodu Liegu-
Ais:etes pagasta.

Liepāja, 16. Iebr. 1924 g. Nš 47/24
Priekšsēdētāja b. v. i A. K i r š i e 1 d t s.

Sekretārs A. Jansons.

Latgales apgabaltiesas

iiiitipiii ur. L līc. tfiiihsiBtt
saskaņā ar sava 1924. gada 31. janvaņ
lēmumu uz dv. proc. lik. 1401. p. ua
dv. lik. X. sēj. I. d. 1239. p. pam. paziņa,
ka pēc 1919. g. 23 jun Daugavpili
mirušā Vadava Vladislava d Plavska, it
atstats mantojama, kādēj uzaicina visas
personaa, kam uz šo mantojumu, vai
sakaiā ai viņu būtu kādu tiesību, ki
raantin., pieteikt tās pēc piekritlbu
iešu mēneiu laikā no
šā iludinājuma iespiešanu dle.
nu .Valdību Vēstnesi*. N58

Daugavpili, 9 februāri 1924. g.
Mtrrtiesntša V. I. D z e ni t g.

Latgales apgabaltiesas
Daugavpils apr. Liec. miertiesnm
saskaņā ar tavu 1924. g.31. janv. lēmuma.
az clv. proc. lik 1401. p. un civ. Uk . ?
X. sēj. 1. d. 1239. p. pamata paziņo,
ka pēc U21. ļ. 31. janvārī. Harkovi
mir. Smue|i Jose|a d. Essilca ir at-
atfiti mantojums, kādēj uzaicina I
visas personu, kam u> io man- .
tojumu, vai aakaiā ai viņu, būtu
kādu «esības kā mantlniekiera,
pieteikt tās pēc piekiltrbas a e i uab
mēneiu laikā. akaitot no»
ii sludinājuma iespiešanai .ValdībaaK
Vēstneii". N59

Daugavpili, 9 februāri 1974 g
Miertiesneša v. D z e n ī t s.

Daugavpils apr., Krāslavas iec
policijas pr-ks

izslud na par nederīgiem, ka pieteik'ua
par nozaudētiem, sekošus dokumentus:

1) zrga pasi Na 1086. izd. 1*20 g.
30. augusta no Izabellass pag. valdes
uz Ignatiļa Osipa d. Juchneviča v.;

2) La.v. pati Nk 823, zd. 1921. g.
14. aprīlī no Krāslavas pag. valdes uz
Ludviga Jāņa d. C moška v;

3) Latv pāri Nt 143, izd. 1920 g.
19. oktobri, z rga pa i X» 1899, 1923. g.
7. mtitā, izd.no Ktžslavas pag. vaidēs uz
Jāņa Pētera d. Bertina v, un

3-s) zirgi pasi Na 413, izd. 1920 g.
23. sept. no tas pašas pag. vddes uz
Kr šjāņa Bertana v.;

4) Latv. pasi X» 2591, id. 1921 g.
4. aprilī no Krāriavas miesta vtlies uz
Vulfa Icka d Oakera v.;

5) Lalv. pssi JMs 3172, Izd. 1921. g.
3. okt. no Ubelina, pag. valdes uz
Jāņa Vitentija L«<»a v;

6) zirga pasi N» 1161, izd. 192J. g.
26. maijā no BuKmuižas pag. valdes uz
Broņislava Jāņa d Avdnieka v;

7) Latv. pasi Ms 5489, izd. 1919. g.
28. okt. no Rīgas pila. pref uz Zelaas
Jāņa m. Saliņ, dz, Riten, v;

8) Latv. pasi Na304. z rga pasi Ni 6S5,
izd. 1920. g. 30 aug. no Izajeltnas
pag. valdes uz Ferdinanda Jāņa dJa
Augsčeviča v.;

9) zirga pasi Nt 1745, izd. 1922 g.
20. okt. no Krāslavas pag. valdes uz
Jēzīpa Vicenta d. Č<šans v.;

10) zirga pasi Nt 1273, Izd. 1920. tf.
30 okt. no Krāslavas pag. valdes uz
Ādama Korobeško v.;

11) atvaļ. apl. JMa S544/358, iz i. no
Daugavpils kura apr. pr ka 192J g. li, i
aprllt uz Antona Jāaa d. Dltbo v.;

12) Latv. pasi X» 851 ud. 1921. g.
6. maijā no Krās āvas pag. valdes uz
Jāņa Ladvtga d. R mala v;

13) Latv. pasi N° 3701, Izd. 1922. g.
13. jūnijā no Krāslavas pag. va'd.s uz
Veras Origorija m. Nodev, dz. Male/iov,
vārda;

14) Latv. pasi N« 292, isd 1923. g.
3. tai. un z rga pasi Nt 557, 1920. g.,
abas no Piedrajas pag. valdes uz Vi-
kentija Aatona d. Bo išenokv.;

15) zirga pasi Na 1003, izJ. 1920. g.
30. aug no fzabelinas pag. valdes uz
Ojipa Klementa d. Marclenko v.;

16) Latv. pasi JJ» 495. izd. 1920. g,*17. |šn'. no Krāslavas miesta valdes uz
Stefan jas Vlad slava m. Vonoga v;

17) Latv. pasi Nt 73 , izd. g!3 aag.
no Piedrujas pag. valdes un atvaļ api.
zem Ni 2/2791/22323/ž, 1923. g. 10 matti
izd. no Daagavpls kāja apr. pr-ka uz
Staņislava Jāņa d. Ratn-eka v.;

18) Latv. pasi K» 1683, izd. 1921. g,
17. sept. no Krāslavas pag. valdes uz.
Zasanas Donata m. Silovas v;

19) Lat/. pasi -Ni? 317, iid. 1920. g-:
16. sept. no Daugavpils pils. pref. u»
Margarietas Rūdolfa m Oraudiņ v.;

20) Utv. pesi Na 2670, izd. 192i g.
4 maijā no Krāslavu pils. valdes ui
Helenes Teodora m. Rožnovskajas v;

21) Lalv. pasi J& 778, izd. 1920. g.
21. okt. no Krāslavas miesta valdes a»
Juzefu Osipa m. Čževskajas v.;

22) Latv. pasi Nt 1640, izi. 1921. f*
14. apriti no Krāslavas pils. valdes "»
Michaila Mārtiņa d. Šļanočenko v.;

Liepājas apgabaltiesa,
saskaņā ar likamu par laulību 77. p.
pam»te, 4. febtuarī 1924 g. aizmuguriski
nosprieda: 1. Iebruari 1904. g. caur
Jaunliepājas draudzes mādtaju starpĢ irtu Burvi un Lizi Burve, dzim.
Rentes, slēgta laulibu atzīt par šķ i 11 u.
Nj šīs laulības dzimuša nepilngadīgu
meita Msriju piešķirt tēvam.

Lle,^-» 21febr - ,924 «• >*313/23
Priekiaed. b. V. Bienenitams.

Sekietars A Kasperovičs.
letpieitaValita trpogiam

Latgales apgabalL L clvllnodala.
aikiētā tiesas sēdē 1924 g. 1 f br
Izklausījusi Vik-ntija Lndiga d. Ekšalūgumu atit Antonu Ludviga d. Ekšu
par atrodošos bezvēsts prombūtnē
nolems; publicēt .Valdību Vēstu." par
bezvēsts promesošo Antonu Ludviga d.
Ekša un uzdot K'ā lavas pagasta pa-
domei iecelt aizbildniecību pat viņa
mantu, atrodošos Krāslavas pagastā,
Ke^zera sādžā.

So lēmumu publicēt dv. proc. lik.
395. p. kārtībā.

Daugavp., Iebr. 1934.g. LJ*254a/24.
Prlekšsēd. b. J. Krūmiņš.

Sekretāra v. i. (paraksts).

Latgales apgabaltiesas,
Daugavpils apr. 4. Iec miertiesu.
saskaņa ai sava 1924. g. 1. febr. lē-
mumu uz dv. proc lik. 1401., 1403.
p. p. un dv. lik. X. sej. 1. d. 1239. p.
pamata paziņo, ka pēc 1924. gadā
3. janvāri miruši Alfonsa Jāņa dēla
Kulbtraa, Daugavpils apr., Jersiku
stacija ir atstāts mantojums, kādēļ
uzaicina visu personas, kam uz šo
mantojumu, vai sakara ar viņu būtu
kādas tiesības ka mantiniekiem, pieteikt
tās min. miertiesnesim viņa kamerā Dau-
gavpili, Teātra ielā Ns 4, sešu mēneša
laika, skaitot no šā sludinājuma iespie-
šanas dienas .Valdību Vēstnesī*.

Daugavpilī, 9. febr. 1924. g.
Miertiesnesis (paraksts).
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