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Sludinājumu maksa:
a) tiesu sludinājumi līdz 30 vien-

slejīgām rindjņam 3 lat. 60 sant.
par katru tālāku rindiņu . . — , 12 ,

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

c) privātiem par katru vienslejigu
rindiņa — . 20 ,

Valdības iestāžu paziņojumi.
Jūrniecības departamenta

paziņojums
no 1924. g. 9. janvāra. Ns 195.

Salam uznākot, mazā Baltezerā pār-
steigti un iesala daļa plūdināmo koku
materiālu. Aiz ša paša iemesla nav
pagūts iztīrīt ezeru no nogrimušiem
kokiem, kā ari steigā izvelkot koku
dārzu pāļus, daži no tiem nolūzuši, sa-
karā ar to, zvejošana bijušo koku dārzu
rajonā ir apdraudēta.

To ievērojot un pamatojoties uz sat.
ceļ. lik. 358. p., jūrniecības departaments
paziņo, ka neizvāktie koku materiāli
nolemti Baltezerā pārziemošanai, bet
ieinteresētos zvejniekus, lai izbēgtu no
nejaušiem zaudējumiem, dara uz šo ap-
stākli uzmanīgus.

Līdz ar šo departaments uzdod koku
rūpniekiem iztīrīt Baltezeru no atlikušiem
kokiem un pāļu galiem — divu nedēļu
laikā no nākošas navigācijas sākuma.

Piezīme: Kokus var izvilkt ari uz
ledu, bet izcērtot ledū caurumus,
pēdējie jāapliek ar zīmēm līdz viņu
aizsalšanai.

Jūrniecības departamenta
direktorsA, Lonfelds.

Iekšējo ūdensceļu pārzinis
M. F a r n a s t s.

Pasta ziņas.
1923. gada decembra mēnesī Daugav-

pilī izņemtas no pasta kastiņām un nav
nosūtītas pēc piederības:

ļ) 12 pastkartiņas ar nepieklājīgu
saturu,

2) 7 vēstules un 4 pastkartiņas bez
adresēm,

3) 1 vēstule ar nepilnu adresi.
Pasta kantora priekšnieks F. A n ž e.

Nosacīti notiesātosarakstā Nr. 37,
kas ievietots š. g. 4. janvāra «Valdības

Vēstneša" 4. numura pielikumā,
zem M° 3329 „581. g. I. d." vietā lasāms:

„581. p. I. d." un
zem N° 3384 „Stars" vieta lasāms:

„Staars".
Rīgā, 1924. g. 9. janvāri.

Tieslietu ministrijas departamenta
direktors Brikovskis.

Nodaļas vadītājs J. S a u 1 ī t s.

Reevakuacija
Valsts kara zaudējumu komisija pa-

ziņo, ka vakar pienācis Rīgā-Krasta_ sta-
cijā, uz robežas ilgāku laiku aizturētais,
sūtījums Latvijas augstskolai ar no Krie-
vijas reevakuetām zinātniskām grāmatām
un dokumentiem.

Sūtījums sastāv no 207 kastēm un
taīs atrodas tikai daļa no bij. Rīgas
politechniskā institūta reevakuetās bibli-
otēkas.

Iecelšanas
Zemkopības ministrijas^ zemju departamenta rīko-
jumi, attiecībā uz ierēdņu iecelšanu amatos, pār-

celšanu un atlaišanu.
Rīkojums N» 22.

Valkas apriņķa valsts zemju inspektoru un ap-
riņķa zemes ierīcības komitejas priekšsēdētāju
Hugo Lāci, kā pārgājušu lauksaimniecības depar-
tamenta dienestā, atsvabinu no augšminēto amata
pienākumu izpildīšanas, skaitot no 19.3. 23. apriļa.

Rīkojums N? 24.

Zemju departamenta mērniecības daļas I. šķiras
techniķa vietas izpildīļaju Ernestu Beķeri, ka
atteikušos no augšminēta amata, izslēgt no depar-
tamenta darbinieku un algu sarakstiem, skaitot no
1923. g. 26. februāra

Rīgā, 1923. g. 30. aprili.
Zemkopības ministra biedrs R. L i n d i ņ š.
Zemju departamenta direktors P. Gr ā v s.

Administratīvās nodaļas vadītājs R. Ozoliņš.
9

Rīkojums J6 32.
Valkas apriņķa valsts zemju inspekcijas rajonu

pārzini, Jēkabu Bredrichu atkomandēju uz
Rīgu, zemju departamenta rīcībā dažādu uzdevumu
izpildīšanai, skaitot no 1923. g. 15. jūnija. Alga
J. Bredricha kgm izmaksājama līdz turpmākam
rīkojumam, ka Valkas apriņķa rajona valsts zemju
pārzinim caur zemju departamenta grāmatvedības
nodaļu, no sumām kuras tiek asignētas apriņķu
valsts zemju inspekciju darbinieku atalgošanai, bez
dietes naudas izmaksāšanas.

Rīgā, 1923. g. 18. maijā.
Zemkopības ministra biedrs R. L i n d i ņ š.

Zemju departamenta direktora vietā E. Maciņš.
Administratīvās nodaļas vadītājs R. Ozoliņš.

*
Rīkojums Ks 57.

Rēzeknes apriņķa valsts zemju inspektora un
apriņķa zemes ierīcības komitejas priekšsēdētāja
vietas izpildītāju Poļeslavu M i g 1i n i k u ap-
stiprinu augšminētos amatos, skaitot no 1923. g.
16. februafa.

Rīkojums JJs 58.
Valkas apriņķa valsts zemju inspektora pagaidu

vietas izpildītāju Jāni Rokivilu ieceļu par ta
paša apriņķa valsts zemju inspektoru un apriņķa
zemes ierīcības komitejas priekšsēdētāju ar VII.
kategorijas algu 230 lati mānesī, skaitot no 1923. g.
1. maija.

Rīgā, 1923. g. 29 jūnijā.
Zemkopības ministrs E. B a u e r s.

Zemju departamenta direktors P. Orāvs,
Administratīvās nodaļas vadītājs R. Ozoliņš.

*
Rīkojums M° 61.

Valmieras apriņķa rajona valsts zemju pārzini
Kārli Daugavieti dienesta labā pārceļu uz
Valkas apriņķa valsts zemju inspekciju tādā pašā
amatā, skaitot no 1923. g. 3. jūlija.

Rīgā, 1923. g. 4. jūlijā.
Zemkopības ministrs E. B a u e r s.

Zemju departamenta direktors P. Orāvs.
Administratīvas nodaļas vadītājs R. Ozoliņš.

Rīkojums Ns 73.
1) Rīgas apriņķa II. rajona valsts zemju pār-

zini Jūliju R u d z i t i, rajona likvidācijas dēļ, at-
svabinu no amata pienākumu izpildīšanas, skaitot
no 1923. g. 6. jūlija, izmaksājot viņam, saskaņā ar
civildienesta likuma 37. pantu, algu pēc IX. amata
kategorijas par 3 mēnešiem uz pi iekšu,

2) Talsu apriņķa I. rajona valsts zemju pārzini
Jāni Z i e v e r t u, rajona likvidācijas dēļ, atsvabinu
no amata pienākumu izpildīšanas, skaitot no
1923. g. 1. jūlija, izmaksājot viņam, saskaņā ar
civildienesta likuma 37. pantu, algu pēc IX. amata
kategorijas par 3 mēnešiem uz priekšu,

3) Ludzas apriņķa Viļakas rajona valsts zemju
pārzini Jāni Pa grodu, rajona likvidācijas dēļ
atsvabinu no amata, skaitot no 1923. g. 15. jūlija,
izmaksājot viņam, saskaņā ar civildienesta likuma
37. pantu, algu pēc IX. amata kategorijas par
3 mēnešiem uz priekšu un

4) Daugavpils apriņķa Kapiņu rajona valsts
zemju pārzini Andreju Mežaku, rajona likvidāci-
jas deļ atsvabinu no amata pienākumu izpildīšanas,
skaitot.no 1923. g. 15. augusta, izmaksājot viņam,
sasaņā ar civildienesta likuma 37. pantu algu pēc
IX. amata kategorijas par 3 mēnešiem uz priekšu.

Rīgā, 1923. g. 25. jūlijā.
Zemkopības ministrs E. Bauers

Zemju depaitamenta direktora vietā E. Maciņš,
Administratīvās nodaļas vadītājs R. Ozoliņš.

*
Rīkojums N° 78.

Zemju departamentam piekomandēto Valkas
apriņķa rajona valsts zemju pārzini Jēkaāu
Bredrichu augšminētā amata likvidācijas
dēļ atsvabinu no amata pienākumu izpildīšanas,
skaitot no 1 23. g. 16. augusta izmaksājot viņam
saskaņā ar civildienesta likuma 37. pantu, algu pēc
IX. amata kategorijas ppr 3 mēnešiem uz priekšu.

Rīgā, 1923. g. 8. jūlijā.
Zemkopības ministra biedrs R. L i n d i ņ š.

Zemju departamenta direktora vietā E. Maciņš.
Administratīvās nodaļas vadītājs R. Ozoliņš.

Rīkojums .N» 79-
Pārbaudot zemju departamenta 1921. gada

10. jūlija un 30. novembra rīkojumus N» )58 un
262 attiecībā uz Talsu apriņķa H. rajona valsts
zemju pārziņa Jāņa Riteņa atstādināšanu no
amata uz civildienesta likuma 3^. panta pamata,
un pēc tam tā paša Riteņa atlaišanu no dienesta
uz civildienesta likuma 36. panta pamata, skaitot
no 1921. g. 16. jumja un ņemot vēra:

)) ka Jāni- Rr.eni* 192!. g 2 jūnijā Talsu
apriņķi 2. rajonu nodevis savam pēcnācējam Vol-
demāram Vtpperam; 2) ka ar T/lsu tprņķa
vslrts zemju inspektori 1921. gada 4. jūnija
rakstu Nr. 1126 Jānis Riteni< nokompndets zemju
departamenta r c bā, kur viņam dots divu nedēļu
il^s atvaļinājums, skaitot no 1921 g- 2- jūnija ;
3) ka tādēļ Jāni Rīteri, kā Talsu apriņķa 2. rajona
valsts zemju pārzini, nevarēja vairs ne tbtadināt
no augšminētā «mati, nedz ari atlabt no dienesta
uz civildienoti likvma 36. p nta pmata un 4) ka
Jānis Ritenis ai Latvijas tiesu pslatas 1923. g.
24. tpriļi lēmumu sod. lik. 51., 578. p 3. d. pa-

redzētos noziegumos no tiesas attīt» pfr rttaisnotn,
atsvabinot viru no uzliktiem tiesas izdevumiem,
— nolemju: zemju departamenta 1921. g. 10. jul.
un 30 novembra rīkojumus >*Ns 158 un *62 atcelt
un uzdot zemju departamentam skaitit Jāni Riteni,
kā atlaistu no dienesta, drrbinieku skaita samazi-
nāšanas dēļ uz civildienesta likuma 37. panta
pamata, «r alas izmaksu par 3 mēnešiem uz
priekšu, skaitot no 1921. g. 16. jūnija.

Rigā, 1923. g. 20. jūlijā'
Zemkopības ministra biedrs R. Lindiņš.

*
R ī k o j u m s Nr 81.

Ludzas apriņķa valsts zemju impektcra p»līga
vietas izpildītāju Staņislavu Daudīšu, apstiprinu
augšminēta amatā, skaitot no 1923. g. 1. marta.

Rigā, 1923. g. 30. jūlijā.
Zemkopības ministra biedrs A. Velkme.

Zemju departamenta direktora vietā E. Maciņš.
Administratīvās nodaļas vadītājs R. Ozoliņš.

Rīkojums Nr. 95.
Papildirot 1923 g. 25. jūlija rīkojumu Nr. 73,

Rīgfs apriņķa 2. rsjona valsts zemju pārzini Jūliju
Rudziti, skaitīt par atsvabinātu no amata rajona
likvidācijas dēļ no 1923. g. 1. augusta.

Rīgā, 1923. g. 19, septembrī.
Zemkopības ministra biedrs A. Velkme.

Zemju deparamenta direktora vietā E. Maciņš.
Administratīvās nodaļas vaditājs R. Ozoliņš.

Rīkojums Ns 99
Zemju dfpattamert' sevišķu uzdevumu ierēdni

iz biīva Īguma p mtta Juri Riekstiņu, nr-
stipinu augšminētā amatā, skaitot no 1924- gada
1. janvāra.

Rī.ā, 1923 g 19. septembrī.
Zemķcpīb s ministra b edrs A Velkme

Zen ju depart rnenta direktora vietā
E. Maciņš.

Adm'nistntivās nodaļas vaditā's R. Ozoliņš.

Rīkojums }* 103.
VsTmie as apriņķa valsts zemju inspektora pa-

līgu Ēriku Spandegu, a^īšminētā amata likv-
dncijas dēļ, atsvabinu no līdzšinējo amata pienā-
kuiru izpildīšanas, skaitot no 19/3. g 1. o'-tob;a,
izmaksājot viņarr. saskaņā ar c.vldienesta likuma
37 pantu, ai u pēc VIII. ami ta kategorijas p:r
3 mēnešiem tu priekšu

Ruā, 1623. g. 23. scp'embrī
Z'tnktplbas ministra tiedrs A. Velkme.
Zemju departamenta direktors P. Grāvi.

Administratīvās nodaļas vadītājs R. Ozoliņš.
*

Rīkojums M 105.
Valkas fpriņķa Vecguiberes rajoa valsts zemju

pārzini Adt Ifu Skudru pir amata varas neizlie-
tošanu un pie dienesta pienākumu izpildīšanas
pielfhtām Oi ž dām nelikumībām, stlnst no die-
neiti uz cvildienes'a likuma 36. panta pamati,
s- aitot no 1923. g 1. novembra, izmaksājot viņam
algu pēc IX. amata kategorijas par 2 nedēļām uz
priekšu

RKā, 1S23 g 19. oktobrī.
Zemkopibas ministrs E. Bauers.

Zemju departamenta direktors P Orāvs.
Administratīvās noda as vadītāj» R. Ozoliņš.

:ļ".

Rīkojums J& 107.
Bauskas apriņķa valsts zemu inspektora paluu,

Nike laju Zv rbuli augšminētā amata 1 kvidēša-
nas dēļ, atsvabinu no līdzšinējo dienesta p enā-
ktmu izpildīšanas, sk aitot no 1923. g. 15. oktobra,
izmaksājot viņam saskaņā ar civ (dienesta likuma
37. pantu, a. u pēc VIII. amata kategorjas par
3 mēnešiem uz priekšu

Rīkojums M> 108.
Tukuma >pnņķa va'sN ; emju inspektora palīgu,

Mārtiņu Zariņu, augšminēa aimta likv.dēša,
nas dēļ, a'svab nu no līdzšinējo die ēsta pieiā-
kumu izpildīšana^ , skaitot no 1923 g. 1. novembra,
Izmaksājot vicām, saskaņā ar civ ldienerta likuma
37. pantu, a gu pēc VIII. amata kategorijas par
3 mēnešiem uz priekšu.

Rīgā, 11.23. g. 27. oktobrī.
Zemkopibas ministra bied-s A. Velkme.

Zemju departamenta dire-tors P. Orāvs
Administiativās nodaļas vadītājs R. Ozoliņš

Rīkojums J* 111.
Izmanot un pap Īd not zemju departamenta

1K0 f. 30. oktobra rīkojumu J* 167, Liepājas
apriņķa, Nīcas rajona bij. va sts zemju prrzni
Paulu Puravu uzdodu skatīt par atirstu no
augšminēta dienesta, darbinieku skaita samazinā-
šanas d(ļ, ui civildienesta likuma 37. panta pa-
mata ar algas, dārdzības un ģimenes piemaksas
izmaksu par trim mēnešiem uz priekšu, kā ari
vi nreizējo pabalstu 1500 rbļ., bet pavisam ko^ā
sešus tūkstošus čet us simtus sešdesnft astoņus
rbļ (6468 rbļ') skaitot no 1920. g. 31. decembra

Pamats. Liepājas apgabala tiesas 1923. gada
6. jūlija lēmums

Rīkojums J* 112.
Ai-putt s apriņķa .I. rajona va sts zemju pārzini

Kārli Z e r n i t c u, angšaminēta rajona likvidacij s

deļ, «tsvabinu no līdzšinējo ama'a j ienākumu
i'.pi'dīšanas, skaitot no lš-23. g. 30. novembra,
izmaksājot viņam, saskaņā ar civildienesta
likuma 37. rantu, algu pēc IX. amata kategorijas
par 3 mēnešiem uz priekšu.

Rīgā, 1923 g. 11, decembrī.
Zemkopibas ministra biedrs A. Velkme
Zetrju departamenta direktors P. Orāvs.

Administratīvās nodaļas vaditājs R. Ozoliņš.

Rīkojums J* 195.
1924. g. 5. janvārī.

Iecelt: Sīpolu Jāni — Jelgavrs 2. šķiras
pas a-tele, rafa ( antera priekšnieka palīgu par ta
paša 2. šķiras pasta-tele rafa kantora priekšnieku,
skatot no 1 s. 1 janvāra, piešķirot viņam no ta
paša laika brīvu dzīvokli, bez apkurināšanas un
apgaismošanas

Galvenais direktors Ed. Kadiķis.
Administra ivais firansu dir.-ktors Krūmiņš.

Nodaļas vadītājs Kļaviņš.
*

Rīkojums J* 196.
1924. g. 8. janvārī.

Iecelt: Pasta-tel;grafa virsvaldes administrati-
vās-finansu direkcijas pasta tekošu rēķinu daļas
I šķiras darbvežus Celmiņu Pēteri unKlep-
peri Jūliju; pi mo par jīrāmatvedības biroja pār-
zina vietas izpildītāju un otro par čeku t iroja.
pārziņa vietas izpi dītāju, abus turpat, skaitot no
š. g. 1. janvaia

Galvensis direktors Ed. Kadiķis.
Administrativais-finansu direktors Krūmiņš.

Nodaļas vadītās Kļaviņš.

Iekšzeme.
Pirmā Latvijas ģeogrāfiskā

izstāde.
Latvijas ģeogrāfijas biedrība sarīko no

6. līdz 16. aprilim 1924. g. Rīgā ģeogrā-
fisku izstādi. Izstādes mērķis — sekmēt
ģeogrāfisko zinību iegūšanu un izplatī-
šanu un pacelt interesi uz-dzimtenes pē-
tīšanu.

Izstādē paredzētas 2 galvenās nodaļas:
I. Latvijas daba un iedzīvotāji un II. Vispā-
rīgā ģeogrāfija, ar apakšnodaļām : fiziskā
ģeogrāfija, mācības līdzekļi ' ģeogrāfijas
pasniegšanā, pētīšanas līdzekļi.

Tiks izstādīti : dažādi fotogrāfiski uz-
ņēmumi, aerofotografijas, plāni, kartes,
atlasi, globusi, aparāti, modeļi, reljefi,
diagramas, grafikas, zīmējumi, rasējumi,
bildes, albumi, panorāmas, herbāriji, iežu
paraugi, augsnes, kolekcijas u. t. t.

Izstādē demonstrēs dažādus diapozitī-
vus un Latvijas kinofilmas. Būs apska-
tāma zinātniskā un skolas ģeogrāfijas
literatūra dažādās valodās.

Daļa no izstādes — ceļojošā izstāde
— tiks vēlāk pārvietota uz citām pilsē-
tām : Liepāju, Daugavpili u. c.

Eksponāti un materiāli pieteicami līdz
15. februārim un nododami vai iesūtāmi
līdz 15. martam ģeogrāfijas biedrības
valdei. Korespondence adresējama:
Latvijas ģeogrāfijas biedrībai, Rīgā, Kron-
valda bulvāra N° 4.

Latvijas ģeogrāfijas biedrības
valde.

Latvju dziedātāji!
Vēl esam saviļņoti no iespaidiem un

pārdzīvojumiem mūsu 5-gadu pastāvē-
šanas svētkos, vēl pēc tiem atgriežamies
atskatos, salīdzinājumos, mērojam piecu
gadu laikā uz priekšu taisītos tolus,
vērojam ko mums devusi mūsu neatka-
rība. Ieguvumi neapšaubāmi. Vislielā-
kais no tiem — Latvijas gods tagad
mūsu gods. Latvijas labklājība — mūsu
labklājība. Mūsu intelekts — mūsu
spēks. Drudža karstumā rūpējamies par
mūsu izglītību, par mūsu garīgās dzīves
pacelšanu uz veco kultūrtautu līmeni:
dibinām tautas universitātes, konservato-
rijas, mākslas un skatuves skolas, —
jauno vidusskolu tīkls sedz visu Latviju.
Bet vai aiz šīm rūpēm neesam aizmir-
suši mūsu garīgās dzīves skaidro pirm-
avotu. Mēs vairs nedziedam tā kā agrāk
dziedājām, veseli novadi Latvijā itkā
apklusuši, citos mūsu dziesmas skan
gurdeni, bez agrākās pārliecības un aiz-
rautības.



Sevišķi uzkrītošs un bez šaubām ne-
labvēlīgs izrādās salīdzinājums ar mūsu
tuvāko kaimiņu tautām, ja ari Somija ar
savu senbrīvo kultūru mums dziedāšana
vienmēr pārāk bija, tad Igaunija — ne-
atkarībā maz vecāka par mums _ — ar
viņas pagājušās vasaras dziesmu svētkiem
— aizsteigusies mums tāļu priekšā .

Latvju dziedātāji! Mūsu dziesma, kā
apburta teiku princese kristāla pili, gaida,
lai viņu modinātu uz jaunu dzīvi _ brīvā
Latvijā. Latvju dziedātāji, pulcējaties,
izraugot sev vadoņus ar drošu roku un
dedzīgu sirdi, vadoņus ar karstu mīlu
uz mūsu seniem tikumiem, uz mūsu
dziesmu. Latvju dziedātāji — ne lai
sacenstos ar igauņiem, ar somiem —
sacensties ar pasauli, lai būtu mūsu
gods, dziedot jaunu dziesmu jaunai Lat-
vijai. Sevišķi dziedātāji uz laukiem —
lai jūs sasniegtu šis sauciens. Daba
mums šoruden pāri darījusi: Jums dziļas
rūpes par Jūsu tīrumu, Jūsu lauku dēļ,
remdiniet nemieru, dziesmu dziedot.
Dziedātāji uz laukiem, — atjaunojiet
Jūsu veco koru darbību, nodibiniet
jaunas dziedātāju vienības — lai visur
atkal atskanētu mūsu dziesmas. Un lai,
kad pēc vienas vasaras (1925. g.) sirmā
Rīgā Jūs aicinās uz dziesmu svētkiem,
— lai tad mūsu dziesmu skaņas, līdzīgi
Daugavas viļņiem plašā jūrā, aizplūstu
tālu — tālu līdz svešām zemēm, liecinot
par Latvijas možo garu, par Latvijas
dailes mīlu, par Latvijas dziedātāju aiz-
rautību, par Latvijas dziesmas skaistumu.

Latvju dziedātāji, ceļaties, modiniet
teiku princesi kristāla pilī — modiniet
mūsu dziesmu. j vītols

N.B. Dēļ paskaidrojumiem dziesmu
svētku lietās, ar pieprasījumiem pēc no-
tīm u. t. t., lūdz griesties pie svētku pa-
gaidu rīcības komitejas, Rīgā, Krišjāņa
Barona ielā N° 1, Latvijas konservatorijā.

Svētku pagaidu rīcības komitejā ietilpst:
Darba ministrs G. Klaustiņš, konservato-
rijas direktors profesors J. Vītols, naci-
onālās operas direktors un diriģents
T. Reiters, diriģenti : R. Eglentals, AI.
Valle, J. Reinholds, B. Muižnieks un
A. Argals. Diesmu redakcijas komisijā:
komponisti — J. Vītols, A. Kalniņš,
E. Melngāilis, J. Zālīts, Jāzeps Mediņš,
Jānis Mediņš, diriģenti: T. Reiters,
P. Jozuus, A. Bobkovitcs, B. Muižnieks,
R. Eglentals.

Ārzemes.
Angļu strādnieku partijas

programa.
Londonā, 8. janvārī. (Reiters.)

Strādnieku partijas sasauktā masu sa-
pulcē Ramsejs Makdonalds šovakar uz-

stājās ar ļoti ievērojamu runu. Starp
citu viņš izteicās: „Mūsu vēlēšanās nav
pārņemt izpildu varu savās rokās, lai
sagatavotos uz nākošo parlamenta vele-
čanu cīņu. Mēs gribam ieiet valdība,
lai strādātu. Ja strādnieku partijas
kabinetam nodibinoties, sāktos « kapitālu
bēgšana" no Anglijas, visa atbildība par
to kristu uz panikas cēlējiem, ne uz mums.
Mēs gribam nostādīt savu politiku uz
stingriem pamatiem un uzspiest smagu
papēdi visam, kas varētu radīt nākotne
jaunu karu cēloņus. Mēs darīsim galu
tai neprātīgai uzpūtības politikai, kādu
līdzšinējā valdība piekopusi attiecībā
pret Krieviju, neatzīdama Padomju
valdību. Mēs darīsim visu iespē-
jamo, lai stiprinātu tautu savienības
uzbūvi un lai izlietotu viņu kā galveno
ieroci starptautiskās taisnības labā, radot
ar to pamatus starptautiskam mieram.
Anglijas pirmā strādnieku valdība ap-
skatīs bezdarba problēmu no humanitārā
viedokļa.

L i f i 1 d ā , 8. janvārī. (Radio.)
Zināmus norādījumus uz strādnieku par-
tijas turpmāko politiku dod šodien no-
turētā partijas izpildkomitejas sēde, kurā
Ramsejs Makdonalds uzstājās ar referātu,
pēc kam notika plašas debates. Visā
visumā noskaidrojās, ka izpildkomiteja
pilnīgi piekrīt Makdonalda mērenajiem
uzskatiem. Skotijas grupa, kas repre-
zentē strādnieku partijā kreisāko vir-
zienu, sēdē gan nepiedalījās, bet ari
viņas aprindās, kā „Evening Standard"
ziņo, valdot domas, ka vismaz nedrīkst
likt Makdonaldam ceļā nekādus šķēršļus.

L i f i 1 d ā , 9; janvārī. (Radio.) Angļu
prese atzīmē, ka patreizējā politiskā
situācijā pilnīgi saprotama Makdonalda
atturēšanās no sīka politiskās darbības
plāna iztirzāšanas, ierobežojoties savā
pēdējā runā lielajā strādnieku partijas
sapulcē ar paziņojumu par galveniem
vilcieniem strādnieku partijas turmakā
politikā. Sapulcējušies jūsmīgi apsvei-
kuši Makdonaldu un uzņēmuši viņa runu
ar skaļām ovācijām. „Mēs patreiz atro-
damies uz valdības sliegšņa," izteicies
Makdonalds, „un varbūt jau nākošās
dienās mūs aicinās uzņemties atbildību
par valsts pārvaldību. Mēs to darīsim
ne tādēļ, ka to gribam, bet tādēļ, ka ne-
baidāmies šīs atbildības, kura mums reiz
tā kā tā jāuzņemas, mūsu kustībai
tālāk attīstoties. Tālāk Makdonalds uz-
svēris, ka kaut gan strādnieku partija
esot ideālistu partija, ta tomēr darbojo-
ties praktiski un noteiktā brīdī neatsa-
koties spert soli uz priekšu, ja tas sek-
mējot partijas progresu.

Strādnieku valdības pirmais uzdevums
būšot miera nodrošināšana. „Tas būtu
liels panākums, ja mums izdotos atstāt
visu ienaidu aiz mums un nodibināt ar
Franciju, Itāliju, Krieviju, Vāciju, Čecho-

slovaķiju — vārdu sakot, ar visām tau-
tām draudzīgu saprašanos. Ne sapraša-
nos par brunošanos, bet saprašanos starp
cilvēkiem, kuriem nav iemesla karot sava
starpā, kurus nešķir savstarpējs naids."

Strādnieku partija uzstājoties par sa-
karu atjaunošanu ar Krieviju ne tādēļ,
ka piekristu visam tam, ko darījusi
Krievijas valdība, bet tādēļ, ka Anglijai
nepieciešama tirdzniecisko attiecību no-
stiprināšana visās zemēs, sākot ar Japā-
nas un beidzot ar Īrijas krastiem. Strād-
nieku partijas politiku vadot nevis par-
tijas priekšrocības, bet visas valsts
labklājības intereses.

Pēc Makdonalda uzstājušies vēl Klinss
(Clvnes), kuru uzskata par viņa galveno
līdzstrādnieku, un J. H. Tomass (Thomas).
Pēdējais izteicies, ka ņemot vērā pat-
reizējos politiskos apstākļus, Makdo-
naldam vajadzētu atteikties no valdības
sastādīšanas, ja viņš gribētu aizstāvēt
tikai strādnieku partijas intereses. ,.Mūsu
uzdevums nav ārdīt, bet celt." LTA.

Saistošie notikumi
par Bauskas p isēta* lopu kau-
tuves lietošanu, salas apsketf-
šsnu, sa|as un gaļas produktu

pārvadāšanu.
Pieņemti Bauskas pilsētas domes
sēdē 21. novembri 1923. g. un
apstiprināti no pašvaldības depar-

tamenta zem M 100302.
I. Pilsētas lopu kautuves

lietošana.
§ 1. Lopu kaušana pilsētā i n pilsētas

robežas pārdošanai, kā ari pašu vajadzī-
bām, jāizdara vienīgi pilsētas lopu
kautuvē.

§ % Lopu kaušana notiek dienās un
stundas, kuras nosaka pilsētas valde.
Tikai tie lopi, koji novesti lopu kautuvē
līdz pulksten 3 pēc pusdienas var t kt
tanī pašā dienā kauti. Laiku noteic
pilsētas valde, pie kam darba laiks ne-
drīkst pārsniegt 6 stundas dienā.

§ 3. Ieeja lopa kautuvē ir atļauta
tikai tām personām, kuras viņā nodar-
bojas. Bērnus, jaunīkus p;r 14 gadiem,
nedrīkst pavisam Ir pu kautuve ielaist

§ 4 Suņus iev st lopu kautuve ir
stingri aizliegts

§ 5. Personas, kuras lopu krutuvē
nodarbojas, vai kautuvi apmeklē, necrīkst
būt iereibušā stāvoklī un viņām ir ļā-
izturās metisi: lamāšanas, katšanas,
dziedāšana, spēles, svilpošana, katra
miera un daiba kāitibas _ traucē-
šana u t. t., kā ari smēķēšana,
stingti aizl egta. Visām personām,
kuras atrodas lopu kautuvei telp'S
un pagalnā, jāklausa lopu kautuves pār-
valdn' ekam un cita lopu kautuves kalpo-
tāju rīkojumiem, pie k*mperson?s, kuras
nepadodas lopu kautuves admin strrcijf s
rīkojumiem, caur policiju no lopu kautu-
ves telpām un pagalma izraidāmas.

§ 6. Telpās, kuras paredzētus lopu
kaušanai, aizliegta tirgošanās ar lopiem,
gaļu, lopkopības produktiem, atkritumiem
un cit em lopkopības piederumiem.

II. Kaujamo lopu un gaļas
ap skatīšana.

§ 7. Pilsētas lopu kautuvē novesto
kaujamo lopu apskatīšanu, kā pirms, tā
ari pēc kaušanas, dēļ viņu veselības
(tāvokļa noteikšanas, izdara pilsētas vete-
r narārsts.

§ 8. Ļoti vājus un slimus lopus nav
brīv ksnt. Kaizņēmums uzskatami lopi,
kas slimo ar tādam slimībām, kuras nav
savieiotas ar drulzi, un caur kurām
lops nav palicis bezspēcīgs. Sasvīduši
un noguruši diīšanā lopi ievietojami pēc
kautuves admmist acijas aizrādījumiem
kūtī un atstājami tur Ld< tam la kam,
k»mēr veterinārārsts to atr.d par va-
jadzīgu.

§ 9. Ir aizliegts nokautos lopus no
kaušanas vietas pfr/ietot citur vaj sa-
cirst gabalos, pirms viņi nav apskatīti un
apzīmogoti. Lo u iekšas un ādas pie
katra tā jāpievieno, lai nebūtu iespējams
viņas ar citu lopu iekšām samainit.

§ 10. Atkritumi, zarnu saturs un no-
kauto lopu asinis, izņemot cūku asinis,
pal ek lopu kautuvē bez atl dzibas. Zarnas
no kautuves drīkst >zvest tikai iztīrītā
ve dā. Cūku asinis, kufas pie kaušanas
atzītas par slimām, aizturamas un nv
izdodamas lopu īpašniekam p'e kam
Paliek kautuves rīcībā ari tai g di jumā,
ja lopu gaļu atzītu vēlāk par veselībai
nekaitīgu. Asmis, kuras p elaishs desu
taisīšanai, jāizved no kautuves ērtos
traukos, kufi jātura pastāvīgi tīri un
kufiem jābūt tādiem, ka pie iekšpuses
tīrīšanas un_ apsk> tīšanas nevarētu celt es
nekādas grūtības.

§ 11. Pi: kaušanas miesniekiem jā-
lieto tīra fcluze un tāds pats priekšauts.

§ 12 Ceļas brāķēšana līdz turpmāku
noteikumu izdošanai izdurama pēc
1904 g. 24. septembfa izdotiem notei-
kumiem par gaļas apskatīšanu.

III. Gaļas pārvadāšana.
§ 13. No nokautiem lopiem iegūto

gaļu drīkst pārvest no lopu kautuves
tikai pilnīgi tīros ratos, apsistos no iekš-
puses ar cinkotu skārdu. Šos ratus
drīkst lietot tikai nokauto lopu vešanai.
Vedot gaļu jāapklāj ar tīru brezenta vai

audekli. Dzīvus lopus, vai nokauto
kpu atkritumus, kā: neizstrādātas ādas,
kajrs u. t. t. nedrīkst nekādā gadījumā
ar minētiem rat em vest. Uz pārvadā-
jamās gaļas sēdēt ir stingri aizliegts.
IV. Gajas un gaļas produktu

pārdošanas kārtība.
§ 14. Visa gaļa, kas nāk pārdošanā,

iepriekš apskatāma no veterinārārsta un
apzīmogojama, izņemot putnu gaļu uti
medījumus.

§ 15. Tirgū gaļa ' pārdodama uz tīriem,
ar cinka skārdu apsistiem galdiem, uz
kufiem var atrasties tikai gaļa un gaļas
izstrādājumi.

§ 16. Ja ievedēji no laukiem pārdod
gaļu ratos,_ t d gaļai jābūt ietītai urā,
britā drēbe.

§ 17. Gaļas skārņu telpas jāuztur
t ribā. S ēnas izkrāsojamas un v enmēr
uzturamas spodras tn glītas. No skār-
ņiem nevar būt durvis uz dzīvojamām
telpām Gaļa skārnī izkafama uz du-
nētiem āķiem 3 collu atstatu no sienas.
Galdiem jabut apsistiem ar cinka skārdu
vai nokrāsotiem fļļas krasā Grīdām
jābūt no asfilta, cementa vai ķieģeļa
ai cementa štukaturu Gaļas c-ršanai
lietojamais bluķis jāuztur vienmēr ttrs
ar gludu galu Gaļa nav iz«rama
durvīs un ārpuse. Bez gaļas, sviesta,
olām, konzer/iem un gaļas izstrādā-
jumiem, nekāda cita prece vai pāido-
šsnai n-nederoši priekšmeti nedrīkst
atrasties paidotavā
V. Ievesjās gaļas izmeklēšana.

§ 18 Ārpus kautuves kautie lopi,
atvesti apskatīšanai, nedrīkst būt sa-
dalīti mazos gabalos Pielaižama pār-
ciršana vidu. Pie nokautā lopa v/jaga
but, pēc iespējas, nestdaītiem: sirdij
plaušām, aknām, liesai un nierēm.
. § 19. Ievestās gaļas izmeklēšana un
un apzīmogošana notiek ot dienās un
p'ektdienās, izcemot svētku dienas, ro
pulksten 8 līdz 10 rītā. .

§ 19a Par lopu kautuves, kā ari
gabs izmeklēšanas un apskatīšanas
iestāžu lietošanu, ņemama maksa pēc
takses, kāda pieņemta no pilsētas domes
un apstiprināta no iekšlietu ministrijas.

VI. Gaļas apzīmogošana.
§ 20. Gaļas derīguma apzīmēšanai

tek lietoti šādi zīmogi-štempeļi: a) četr-
stūris — zīmogs ar ziiu krāsu apzīmē
derīgu gaļu; b) trīsstūris — zīmogs ar
sarkanu krāsu — mazāk derīgu gaļu;
c) derīgas gaļas apzīmēs paskaidro
jumam jāatrodas katrā skārnī, kā ari
gaļis pārdošanas vietās uz tirgus
laukuma.

§ 21. Līdz ar šo noteikumu spēkā
nākšanu ir atcelti visi agrākie noteikumi
par lopu kaušana un gaļas apskatīšanu
Bauskas pilsētā.

§ 22 Vainīgie par 5o noteikumu
neizpildīšanu tiek saukti pie likumīgas
atbildības

§ 23. Par saistošo noteikumu neiz-
pildīšanu )iraugās Bauskas pilsētas po-
licija.

§ 24. Sie saistošie noteikumi nāk
speķa divu nedēļu laikā no viņa izslu-
dināšanas dienas .Valdības Vēstnesī".

Batskā, 1924. g. 4. janvāri. J* 15.
Bauskas pilsētas gflva J. Varenais

Sekietars E. Lauva.

Rīga.
Nedējas ziņojums

par saslimšanas gadījumiem
ar lipīgām slimībām Rīgā,

ko reģistrējusi no 1924. g. 1. līdz 7.
janvārim Rīgas pilsētas statistiskā valde
pēc ārstu paziņojumiem:

ģaS
B-<G3

Slimības nosaukums. =g;=£«« 60

Typhus abdom .... Vēdera tifs . . 10
Tvphus exanth .... Izsitumu tifs . —
Febris interni - . . . . Purva drudzis , —
Febris recurrens . . . Atgulās drudzis —
Variola et variolois . . Baltas . . . . ; —
Morbilli . Masalas ... 11 >
Scarlatina Šarlaks ... 9
Tussis convulsiva . . . GarMs klepus . —
Diphtheritis Difterits ... 2
InfluencacumPneumonia Iniluenca ... 4
Cholera asiatica .... Āzijas koliera .
Dysenteiia Asins sērga . . —
Parotitis epidemica . . Ģīmja sstūkums

(Mums) . . 2
Ervsipeias ......Roze .... —
Lepra .......Sp tāiība ...
Paratvphus - . . —
Vulvo-Vaginitis gonorrhoica ..... —
Meningitis cere rospinalis epidemica . . —
Trachoma —
Anthrax - . . . —
Lyssa —

Māksla.
Nacionālā teātra mākslinieces

Jūlijas Skaidrītes
35 gadu skatuves darbības jubileja notiks
18. februārī.

Tirdzniecība un rūpniecība.
Kursi

Rīgas biržā, 1924. gada 10. janvārī.

100 Latvijas rbļ — — 2.—
Amerikas dolārs ...... 5,13 — ļj, 17
Angļu mārciņa 21,98 — 22,2i)

100 Francijas franki .... 2485 —25,60
100 Beļģijas franki .... 21,90 —22,55
100 Šveices franki ... S8-65-^ ~°'~
100 Itālijas liri 21,95 —22,60
100 Zviedrijas kronas : . . . 134,60—136.60
100 Norvēģijas kronas . . . 73.10 — 75 30
100 Dānijas kronas .. 88,90 — 9160
100 Cechoslovaku kronas . 14,70— lf 3»
100 Holandes guldeņi . . . 192,20 — 196,19
1 biljons Vācijas marku . . . 1,50— 2,00
100 Somijas markas .... 12,55 — 13,05
100 Igaunijas markas .... 1,34 —1,40
10,000 Polijas markas . . . . 0,01
100 Lietuvas liti . . . 50, .'2,—
10 Krievijas zelta rubļi . . . 25,50 —

Krievijas sudraba}** nauds J;™} par 1rW.

SSSR červoņecs
5/o neatkarības aizņēmums 2, 2,10
6°,o Zemes banku ķīlu zīmes 98, 106

Rīgas biržas komitejas kotacijas komisijas
priekšsēdētājs Rob. Baitgailis.

Zvērināts biržas maklers P. R u p n e r s.

timmmmmu» n« w«imim i «ni'man !?— ..i«.""

J. Jaunsudrabiņa jaunā
komēdija,

kuru izrādīs pirmo reizi sestdien, 12. jan-
vārī, Nacionālā teātrī, saucas .Zvēru
dīdītājas". Šīs ,.zvēru dīdītājas" ir
skaistais dzimums: kāda inteliģenta
kundze, vecā kalējiene un istabmeita
Marija. Dīdāmie „zvēri" ir vīrieši. „Zvēru
dīdītājas" ir glīta žanra glezna, kurā daudz
pievilcīgi un vienkārši zīmētu tipu, Jaun-
sudrabiņa labsirdīgā, maigā, humora un
skaidra, sirsnīga dzidra valoda. Jaun-
sudrabiņa talanta cienītājiem būs pa-
tīkami uz brīdi aiziet rakstnieka radītā ,
vienkāršā, silti skatītā pasaulē. Lugas
režija — Kristapa Lindes. Galvenās
lomas tēlo: Teodors Lācis, Lilija Ērika,
Berta Rūmniek, Teodors Podnieks, Jūlija
Skaidrīte u. c. Biļetes jau dabūjamas.

Nacionālais teatrs. Ceturtdien, 10. jan-
vārī, pulksten 5 pēc pusdienas skolēnu
izrādē J. Raiņa jaunā pasaka «Mušu
ķ ē n i ņ š\ Piektdien, 11. janvārī Jāņa
Simsona viesošanās Rūdolfa Blaumaņa
drāmā „Indrani". Sestdien, 12.janvāri,
pirmo reizi J. Jaunsudrabiņa komēdija
.Zvēru dīdītājas". Alises
Brechman jubilejas izrādei (21. jan-
vāri) sagatavo Annas Brigader »R a u d -
upie ti".

Dailes teatrs. Šodien, 10. janvāri,
pulksten pus 8 vakarā tautas izrādē
«Venēcijas tirgotājs". Piekt-
dien, II. janvārī, pulksten pus 8 vakarā
strādnieku izrādē «Zemes gars".

Redaktors: M. Ārons.

.Saskaņa ar likuma par valsts zemes
fonda ieskaitīto zemju hipotekarisku pa-
radu nolīdzināšanu un dzēšana (Li*, un
noteik. krāj. 1923. g. ?* 92) 3. p , valsts
zemes banka ueaicina kreditorus pieteikt
viena mēneša laika pēc šā sludinājuma
iespiešanas dienas .Valdības Vēstnesī"
savas tiesības un uzrādit prasības do-
kumentus, kas nostiprināti uz sekošām
uz valsts vārda pārvestām zemēm:

1. Uz Lielsusejas muižu hip. A& 22,
Jaunjelgavas apriņķī a) pec 1913. g.
f0. janvāri N» 169 koroorēta pirkšanas
līguma Arturam Dusterloh par labu
65000 krievu rbļ ; b) pēc 1913. g
30 janvārī >fe 169 nostiprināta parāda
raksta Arturam Dusterloh par labu
60000 krievu ibļ.

2. Uz Vec ^emeles muižu hip. N? 6Jaun'elgavas apr, pēc 1905. g. 30.maijā
J* 472 n stiprināta parāda raksta Ga-
bnelai Ropp par labu 6000 krievu rbļ.

3. Uz Braslavas muižu hip, Nr. 28,
Valmieras apr: a) pēc 1885 g. 13 dec.
Nr. 245 nostiprināta prasības doku-

rrenta baronesei Marijai Cemern-
L-ndenstiern par labu 39.500 krievu rbļ;
b) pēc 1885. g. 13. decembrī Nr 24G
nostiprināta prasibas dokumenti baro-
nesei Ženijai Ce mern-Lindenstiem par
labu 40.800 krievu rbļ; c) pēc 1911. g.
10. maijā Nr. 17 nostiprināta prasības "
dokumenta baronesei Elzai Ceimcrn-
Lindenstiern par labu 4650 krievu rbļ;
d) pec 1911. g 10 maijā Nr. 17 ro-
stiprinata prasības dokumenta baronesei
Emmai alias Ennai Ceimer i-L'nden-
stierna par labu 4650 krievu rbļ; e) pec
1914. g 16. aprilī Nr. 37 nestiprināta
prasības dokumenta Nikolajam fon
Klotam par labu 8000 krievu rbļ

4. Ui Almāles muižu hip. >6 1, Aiz-
putes apr 1887. g. 13. janvārī >* lf>28 ,
no tiprioatas ķīlu tiesības Sofijai fon
Bāder par labu 15 420 krievu rbļ

5. Uz Maz-Berķenes muižu, Mež-
muižas pag, Jelgavas apr. pec 1909 g. 1
4 augustā /* 1901 nostiprināta pirkšanas
līguma Annai, Ņinai, Verai un Borisam
Jurgens'em par labu 5957 r ļ. 23 kap-
krievu nauda.

6. Uz Lel-Maz-Abguldnes muižu hip.
J* 1, ielgavas rpr.: a) pēc 1895 g.
1. decembri tti 1344 nos'iprināt's obli-
gācijas Arturam Veisam par laba
25.472 krievu rbļ.; b) pēc 1896. g.
28. maiiā )* 569 no t prioātas obl'ja-
cijas Gustavam Rotertam par Ubu
25.000 krievu rbļ.

7. Uz zemes g-balu .Nadježda"
hip Nr. 2551, Borovkaspag, IKk tes
apr., pec ķīlu zīmes Marijai Peteisen par
labu 13.000 krievu rubļu.

8. Uz Andzelmuižu hip. Nr. 589,
Daugavpils apr. pēc 1917. g. 27. jūnija Hg
žurnāla Nr. 789, nostiprinātas obligaci-
}aa Kātiim Lejiņam par Ifrbu 50 000 krievu I
rubļu. Valsts Zemes Banka.

Ventspils apriņķa priekšnieka palīgs
frsludina par nederīgi», ka nozaudēta, \
Latvijas iekšzemes pasi, izdotu no Po- .
pes pagasta valdes 1920. g. 26. maiji
zem Ns 418 un zirga pasi, izdotu no
Popes pag. valdes 1920. g. 30. marti
zem Nr97 uz Kristapa Kārļa d. Pod-
nieka vārda.



i TAKSE
§ar lape M\mi lietošanu Bauskā.

Pieņemta Bauskas pilsētas domes
sēdē 21. novembri 19?3. 8. nn
apstiprināta no pašvald bas depar-

tamenta zem J* 100003.

Par liellopa Ls. 1,50
r „ teju un aita 0,40

. cūka līdz 50 kilogramiem . 0,80
. cūka pāri 50 kilogramiem . 1,50

1) Par veterināras gaļas ap-
skaušanu nz tirgus:

līdz 8 kil gremiem .... , 0,10
. 15 0,20

pāri par 15 kilr gramiem ptr
katra kil< gramu 0,02

2) Par lopu nn gaļas apskatī-
šanu lop» kautuvē:

par liellopa 0,50
. teļa an aitu . 0,10
. cūka ldz 50 kil gr. . . 030
. cūka pa i £0 kibgr. . . 0,5a

BiBskā, 3. janvāri 1 24. g.
Pilsētas galva J. Varenais.

Sekretārs E. Lauva.

Jelgavas apgabaltiesa,
pamatodamās nz sava 1923. g. 15. dec
nolēmumu, dara zināma vispārībai,
ka parāds 590 rbļ. apmērā, pēc pirk-
šanas - pārdošanas līgumā koroboretas
1908. g. 15. oktobri zem Ne 952 uz Talsu
apriņķī, Zantes muižas meža zemes
gabalu Ns VJH. zem hipotek. 1* 376,
— atzīts par samaksātu un lūdzējai,
va'sts zemes bankai, dota lies. prasīt
ša parāda dzēšanu zemes grāmatās.

Jelgavā, 19. dec 1923. g. LJ* 991/23
Priekšsēdētaja v. A. Lauke.

Sekretārs K. P o « sars.

Liepājas apgabaltiesa
uz sava 13. dec. 1923. g. lēmuma pamati
uzaicina 6. maijā (v. st.) 1912. g. mirušā
Miķeļa Pr i ēdiena mantiniekus, kredi-
torus, legatarus, fideikoraisarus un visu
citas personas, kam varētu būt kādas
tiesības jeb prasības nz atstāto manto-
jumu, pieteikt viņas tiesai sešu mēnešu
laiki skaitot no sludinājuma iespiešanas
dienas.

Tiesības un prasības, par kurān
nebūs paziņots tiesai minētā laiki, tiks
atzītas par zaudētām uz visiem laikiem

Liepājā, 15. dec. 1923. g. >* 1051/23
Priekšsēdētāja b. V. Bienenstams

Sekretārs A. Kasperov'ža

stradjas nodaļas bezpeļņas biedrību un
viņu savienību reģstra 1. daļā, 98. lapā.
Sabiedrības valde atrodas Liepājā.

Liepājā, 22 decembrī 1923. g. J* 165/23.
Reģistrācijas nodsļas pārzinis

Ci n c e 1s.
Par sekretāra pal. J. Aldermans

i aiķei atstāto un Ludzā atrodošos
?nekustamo īpašumu viņa — miertieneš*
kamera, Ludzā, Zirgu ielā J* 6,
sešu mēnešu laiki skaitot no ii
uzaicinājuma iespiešanas .Valdības
Vēstnesi*.

Miertiesnesis (paraksts).

Saldus iecirkņa miertiesa,
pamatojoties uz civ. proc likuma
2011 un 2012. p p. un savu lēmuma
17. decembra 1923. g uzaci->a 17. sept.
1923. gada Skrundes pagastā m irušās
Mildas Pundur mantiniekus k editorus,
legatarus, fideikonlaros un visas ci es
personas, kam varētu tūt kadrs tiesibas
vai prasības uz aistato mantojamo,
pieteikt viņas miertiesnesim Saldū,
sešu (6) mēnešu laika skaitot no
šī sludinājuma iespiešanas dietus .Vaid.
Vēsta.'

Tiesībss un prasības, par kofurn nebūs
paziņot tiesai minētā laikā, tina atzītas
par zaudētām uz visiem laikiem.

Saldū, 17. dec. 1923 g. )* 373.
Miertiesneša v. J. T r e 11 i b s.

Bauskas apr. 1. Iet miertiesnesis
uz civ. proc. not. 2011., 2012., 2013.,
2014. un 2019. p.p. pamats paziņo, kā
pēc mirušā Krišjāņa Nuka-Uzkura nāves
ir atklāts mantojumus un uzaicina visus,
kam uz šo mantojumu būtu kādas tie-
sības kā kreditoriem . mantiniekiem,
legatarijiem , fideikomisarijiem, un t t.
pieteikt šīs tiesībsa minētām mierties-
nesim sešumenešu laikā, skaitot
no šī sludinājuma iespiešanas dienas
.Valdības Vēstnesi*.

Ja minētās personas savas tiesības
augšminētā termiņa, nepieteiks, tad
viņas tiks atzītas kā šīs tiesības zaudē-
jušas.

Bauskā, 15. dec. 1923. g. J\fs 3958.
Miertiesnesis (paraksts).

Jelgavas apgabaltiesa
pamatodamās uz savu šā gada 15. dec
nolēmuma, dara zināmu vispārībai, ka
parāds pēc pirkšanas-pārdošanas līguma
2200 rbj. apnera, kotoborets 187). gada
24. maiji zem Ns 42 uz Tukuma ari.,
Abavas psg, Jaunsātu .Zaļaju' mājām
zem hip Ns 1921, — atzīts par samakr
situ un lūdzējai valsts zemes bankai

? dota tiesība prasīt ii paiāda dzē-
šanu zemesgrāmatas.

Jelgavā, 19. dc 1923. g. L.N977,J3
Priekšsēd. b. A. Lauke

Sekretārs Pnsiars.

Jelgavas apgabaltiesa,
pamatodamās uz sava ii gada 15. dec.
nolēmumu, dara zināmu vispārībai, ka
parāds pēc piikšanas-pārdošunas līguma
1500 rbļ. apmērā, kor. 1873. g. 7. jūnijā
zem Nt 89 uz Tukuma apriņķa, Tomes
^pagasta .Diegu" mijām zem hipotēkas
J4 1818, — atzīta par samaksātu un lū-
dzējai valsts zemes bankai dota tiesība
prasīt ii parāda dzēšanu zemesgrāmatās.

Jelgavā, 1923 g. 19. dec. L M 979/23.
Priekšsēdētāja v. A. Lauke.

Sekretārs K. Pnisari.

Jelgavas apgabaltiesa,
pamatodamās u savu 1923. g. 15. dec.
nolēmuma, dara zināmu vispārībai, ka pa-
rāds pēc pfrkšsnas-pārdošsnas līguma
2250 rbļ. apmērā, ker. 1868. g. 5. aug.
zem J* 222 uz Tukuma apr., Jaunsātes

, «Kalniņu* mājām zem hipotēkas
3* 1929 atzīts par samaksāto un lūdzē-
jai valsts zemes bankai dota tiesība pra-
ait šā parada dzēšana semes grāmatās.

Jelgavā, 19. dec. I923.g L. M975/23.
Priekšsēdētija v. A. Lauke.

Sekretārs K Pus sars.

Jelgavas apgabaltiesa,
pamatodamās uz savu 1923. g. 15. dec.
nolēmumu, dara zināmu vispārībai, ka
parids pēc pirkšanas-pirdošanas līguma
2400 ibļ. apmēiā, koiob. 1873. gadi
16. maijā zem J* 81 uz Tukuma apriņķa,
Abavas pag. .Jaunsātu .Plniņu" mājām
zem hir ot. J* 1932. — atzīta par sa-
maksāto an ladzējai Valsts zemes
bankai dota tiesība prasīt ii parāda
dzēšanu zemes grāmatās.

Jelgavā, 19. dec 1923. g. LJ* 973/23.
Priekšsēdētāja v. A. Lauke.

Sekrētam K Pnsiari.

Jelgavas apgabaltiesa,
pamatodamas uz savu šā gada 15. dec.
nolēmumu, dara vispārībai zināmu, ka
parāds pēc pirkšanas-pārdošanas līguma
2480 rub. apmē.ā, korobor. 1883. gadā
25. maijā zem J* 273 uz Tukuma apr.,
Vadakstes pagasta .Makšu* mājām zem
hipot. j\ft 310, — atzīts par samaksāta
un lūdzējai valsts zemes bankai dota
tiesība prasīt ii parāda dzēšanu zemes-
grāmatās.

Jelgavā, 19. dec. 1923. g. LJ*97823.
Priekšsēdētāja V. A. Lauke.

Sekretārs K. P n s s a r s.

Liepājas apgabali, reģistr. nodaja
paziņo, ka no 1890. g. pastāvošā .Sjldus
pārtikas biedrība* pilna sapulce 12. au-
gustā 1923. g. ir pieņēmusi jaunus sta-
tūtus, kuri saskaņā ar Liepājas apgabal-
tesas lēmumu no 13. novembra 1923. g
un civ. pr. lik. 1460./? 1. un 1460./83. p.
pamata ir ievesti Liepājas apgabaltiesas
reģistrecijas nodaļ's kooperatīvu sabie-
drību un viņu savienību reģistra 1. daļa,
121. lapā. Biedrības valde atrodas
Saldū.

Liepājā, 20. decembrī 1923.g. N° 155/23.
Reģistrācijas nodaļas pārzinis

Cincelis.

Par sekretāra pal. J. Aldermans.

Liepājas apgabaltiesas ci ,ilnod.
4 februsrl 1924. g„ pulksten 10 no
rīta, atklāta tiesas sēdē nolasīs miiulā
Kārļa LudevUa testamentu.

Liepājā, 31. dec 1923. g. Nš 199/23
Priekšsēdētija b. v. Cinceis.

Sekretārs A Jansonr.

Liepājas apgabalt. reģistr. nodaļa
paziņo, ka no 1891. g. pastāvošais .Saldus
brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība" pilnā
sapulcē 27. oktobrī 1923. g. ir pļeņē-
musi jaunus statūtus, kuri, saskaņa ar
Liepājas apgabaltiesas lēmumu no 27. no-
vembra 1923. g un 1923. g. 18 ju ija
likuma par biedrībām, savienībām uu
politiskām organizācijām 17. panta pa-
mata, ir Ievesti Liepājas apgabalt. re-
ģistrācijas nodaļas bezpeļņas biedrību
un viņu s vienību reģhtra 1. daļā,
100. lapā. Biedrības valde atrodas Saldu.

Liepājā, 22. decembrī 1923. g. Nš 161/23.
Reģistrācijas nodaļas pārzinis

Cinceis.
Par sekretāra pal. J.Aldermans.

Liepājas apgabaltiesa
uz sava 13. dec. 1923. g. lēmuma pamati
uzaicina 5 sept. 1923. g. Rīgā mirušās
Gedas A n s i ņ mantiniekus, kre-
ditoros, legatarus, fidetkomisaroa un
visas citas personas, kan varēti:
bot kādas tiesibas jeb prasībai
nz atstāto mantojama, pieteikt viņa
tiesai sešo mēneša laikā, skaitot n>
sludinājuma iespiešanas dienas.

Tiesības nn prasības, par karā*
nebūs paziņota tiesai minēti laiki, tik;
atzītas par zaudētām ta visiem laikler

Liepāji, 15. dec. 1923. g. Nr. 1061 33.
Priekšsēdētāja b. V. Bienenstams

Sekretārs A. Kasperovičs.

Liepājas apgabaltiesas civilnod.
24. janvāri 1924. a« pulksten 10 no
rīta atklāti tiesas sēdē nolasīs mlmlā
Jehana Teod ra dēla Zerenseia
testamentu.

Liepāji, 31. dec. 1923.g. Nt 1080/23
Priekšsēdētāja b. v. C i n c e i s.

Sekretārs A Jansons

litHl» HFlIlM I. dfUfifilU
U io paziņo vispārībai, ka miruši
17. nov. 1922. g. Daugavpils apriņķa.
Krāslavas pag., Bontenišku ciema pie-
derīgā Donata Franča dēla Voronko
privattestaments. ar kan testatora ku-
st «ms an nekustama mantu novēlēts
Kazimiram Ādama d. Ro-nulīm ar ar-
«abaJtiesas š g. 25. maija lēmām* ar-
?»inrlnf ^«

an isdo * mantiniekam Kazi-
miram Ādama d. Romulim.

Daogavp., 12 dec 1923.g. LJ* 192a'23.
Priekšsēd. Fr. Zilbers.
Sek">ti>*a v. i. (paraksts).

iitniB anaiainim L diumiļa
ar io paziņo vispārībai, ka miraiīs
1923. g. 3. marli Daugavpils apriņķa,
Malinovas pagasta piederīga Nikita
Grigorija d. Dmitrijeva privattestaments,
ai karo testatora kustama on neku-
stama manta novēlēta Kupri jansm,
Jēkabam un Jevdokljai Dmitrijeviem ar
apgabaltiesas 1923. g. 5. oktobra lē-
muma apstiprināts on izdots mantinie-
kiem Kuprijansm, Jēkabam un Jevdo-
kijai Dmitrijeviem.

Daogavp., 12 dec. 1923.g. L)*587a23.
Priekšsēdētājs Fr. Zilbers.

Sekretāra v. i. (paraksts).

Latgales apgabaltiesas,
OfilMll!ffllgU fi.lul.kQi ?lulli.Hili,
pamatodamies uz civ. proc. lik. 1401. p.
an civ. lik. krāj. X. sēj. 1239. p. on sa-
skaņa ar sava 1923. g. 18 decem. lē
mumu, ataicina Daugavpils apriņķī,
Krā-lavas pilsēta, mir. Ādolfa Tectila
dēla Krasņevlca manbmekus pieteikt
savas mantošanas tiesības mierties-
neša kamerā Krāslavā, Polockas ielā
N4 52, nz nel.atstato mantojumu, 6mēnešu
laika, skaitot no šī sludinājuma fespie
ianas dienas .Valdības Vēstnesī*.

Pēc minētā termiņa notecēšanas ne-
kādas prasības nepieņems.

Krāslavā, 18 d*c 1923.g. NM971.
Miertiesnesis Āboliņš

Latgales apgabaltiesas,
Daugavpils apr. 4.iec. miertiesn.
saskaņā ar savu 1923. g. 3. decem.
lēmumu un pamatodamies uz civ. proc.
lik. 1401., 1402. o. p. un civ. lik. X.
sej. 1. d, 1239. p. pamata paziņo, ka
pēc 19-3. g 13. miijā mirušā Staņislava
Andreja d. Starls, Daugavpils apriņķī,
Līvāna pag, ir atstāts mantojums, kam-
dēļ uzaicina visas personas, kam uz šo
mantojumu, vai sakari ar viņu, būtu
kādas tiesības, kā mantiniekiem, pie-
teikt tis pec piekiitibas sešu mē-
nešu laikā, skaitot no šā sludinājuma
iespiešanas dienas .Vaid. Vestn.v

Daugavpili, 8. decembrī 1923. g.
Miertiesnesis J o z a n s.

Bauskas apriņķa priekšnieka palīgs
1. iec. izsludina par nederīgu, kā no-
zaudētu, Latvijas iekšzemes pasi, izdotu
no Bauskas pils. polic. pr-ka 3. aprīlī
1920. g. zem Nr. 465, uz Kārļa Pētera
d. Bergmaņa v.

Talsu apr. pr-ka palīgs 2. ieciz-
sludina par nederīgu, ka nozaudētu,
Latvijas iekšzemes pasi, izdotu no Zen-
tenes pag. valdes 1920. g. 14. jūlijā zem
Nr. 66 Juliusam Eduarda d. Grotem.

Jelgavas apr. priekšn. palīgs 1. iec.,
izsludina par nederīgu pieteikto par no-
zaudētu zirga pasi, izdotu no Bukaišu
pag. valdes 25. janvārī 1923. g. zem
Nr. 838 uz Jāzepa Jāņa d. Surkus v.

Litenes pagasta valde, Valkas apriņķī,
izsludini par nedeiīgām no L'tenes pa-
gasta vajdes uz Kārļa Fridricha d.
Jurciņa vārdu izdotas pases : ]) iekš-
zemes pasi no 1920. g. 21. auguma ztm
Hi 512 un 2) zirga pasi n> ]y20. g.
13. februāra zem M 169, kur s no c
īpašnieka, min. Jurciņa, pieteiktas par
n< zaudētam.

Valkas apriņķa priekšnieks izsludna
par nederīgu atvaļinājuma apliecība zem
N? 9929, izdotu 1921. g. 11. jūlijā no
Valkas kāja apriņķa priekšnieka Līvānu
iec. kom ras kareivim Pēteram Jāņa d.
Jurjanam

Valkas apriņķa priekšnieka palīgs
Valkā izsludina psr nederīgu, kā no-
zaudētu, per onas apliecību, izdotu no
Valkas apriņķa priekšnieka palīga Valkā
1923. g. 1. jūlijā zem J* 2503 . uz Sun-
tažu pa?. Jaunjelgavas apr. pilso.es
Martas Krišjāņa m Juris vārdu

Liepājas apgabalt. reģistr. nodaja
paziņo, ka no 1887. g. pastāvoša .Lie-
pājas Romas Katoļu Labdarības Biedrība'
pilna r iedru sapulce 25. novembri 1923. g.
ir pieņēmusi jaunus statūtus, kuri, sa-
skaņā ar Liepājas apgabaltiesas lēmumu
no 4. decembra 1923. g. un likuma par
biedrībām, savienībām un politiskām
orgfnizscijām 17. panta pamata, ir ie-
vesti Liepājas apgabaltiesas reģistrācijas
nodaļas bezpeļņas biedrību un viņu
savienību reģistra 1. daļā107.lapā.
Biedrības valde atrcdas Liepājā.

Liepājā, 22. decembrī 1923.g. M172/23.
Reģistrācijas nodaļas pārzinis

Cinceis.
Par sekretāra pal. J. Aldermans.

Liepājas apgabalt. reģistr. nodaja
paziņo, ka no i900. g. pastāvošā Liepājas
Ebreju Aizdevu-Labdarības Biedrība
.Gmiles-Chesed* pie lūgšanas nama
Pētera ielā 13, pilnā sapulcē 11. nov.
1923 g. ir pieņēmumi jaunus statūtus,
kuri saskaņā ar Liepājas apgabaltiesas
lēmumu no 27. novembra 1923. g.un
1923. g. 18. jūlija likuma par biedrībām,
savienībām un rolitiskām organizācijām
17. p. pam., ir ievesti Liepājas apgabal-
tiesas reģistrācijas nodaļas bezpeļņas
biedrību un viņu savienību reģistra
I. daļā 102. lapā. Biedrības valde at-
rodas Liepājā.

Liepājā, 22. decembrī 1923 g.Nš 167/23.
Reģistrācijas nodaļas pārzinis

Cinceis.
Par sekretāra pal J. A1 d e r m a n s.

Latgales apgabaltiesas,
Rēzeknes apr. 1. iec. miertiesn.,
pamatojoties uz dv. proc. lik. 1401. p.
un saskaņa ar sava 12. dec. 1923. «.
lēmumu caur šo uzaicina 1918. g. Rē-
zeVnēmir BelzasSmuiia m. Rlvos likum.
mantiniekus pieteikt savas tiesibas oz
Rēzekne palikušo nelaiķes nekustamo
manto pie minēti miertiesneša
sešu mēnešu laika, skaitot no šī sludi-
nājuma iespiešanas dienas .Valdības
Vēstnesī*.

Miertiesnesi» (paraksts).

Latgales apgabaltiesas,
Daugavpils apr., 3. lec. miertiesnesis,
Aglonē, pamatod. oz civ. lik. 1239.
p. un civ. proc. lik. 1401. p _ ., uzaicina
1932. g. 8. S'ptembrī Viļņā mirušās
Marijas Jozefinas Domenika me tas
Kolupallo, dzimusi Butal, manti-
niekus pieteikt savas mantošanas tie-
sības uz nel. Kapiņu pag. atstāto neku-
stamo īpašumu, atstāvošu no pusmuižas
.Fogovo", augšā minētam miertiesnesim,
sešu mēnešu laikā, skaitot
no šī sludinājuma iespiešanas die-
nas .Valdības Vēstnesi*.

Miertiesnesis S. K o t a n s.

Jaunsvirlaukas p*g. valde izsludins
par nederīgām, kā nozaudētas: Latvijas
iekšzemes pasi, izdotu no Jaunsvirlaukas
pag. valdes 2. novembrī 1920. g. zem
Ni 1118 un 4 zirgu pases, izdotas no
tās pašās pagasta vaid» 28: teptembrī
1920. g. sem N° 423 un 424 un 9. au-
gusta 1921, g. zem J* 599 un no Jel-
gavas pilsētas veterinārārsta 3. martā
1922. g. zem J* 12a uz Rudtlia Ģederta
dēla Rikmaņa vardu.

Rīgas apr. Madlienas pi lic iec pr-ks
izsludina par nederīgu, kā nozaudēt r,
Latvij s iekšzemes pasi Nr. 189, izdotu
no Lēdmaņu pag valdes uz Jāņa Mar-
tiņa d Spāiniņa vārdu.

Daugavpils apr. Aglones iec. polic.
pr-ks izsludina par nederīgu nozaudētu
Latvijas iekšzemes pasi, izdotu no Ka-
piņu pag. valdes 24. februāri 1921. g.
zem Nr 852 uz Pētera Justina dēla
Hmeļnicl'a vārdu.

Latvijas dzelzsceļu policijas Valmieras
nodaļas pr-ka palīgs izsludina rar ne-
derīgu iznīcināto karaklausības apliecību
zem Nr. 3868 uz Pētera Sīmaņa dēla
Pumrura vārdu, izdotu no 4. Valmieras
kājnieku pulka kom 19 dec. 1922. g.

Jelgavas apriņķa pr-ka palīgs 1. iec.
izsludina par nederīgiem pieteiktos par
nozaudētiem sekošus dokumentus uz
Alfrēda Mārtiņa d. Bērziņa-Dimaševska
vārda : Latvijas pasi, izdotu no Bukaišu
pag. valdes 14. maijā 1920. g. zem
Nr. 156, leģitimācijas biļeti, izdotu no tas
pašas pag. valdes 5. nov. li-23. g. zem
Nr. 1881 un velosipēda braukšanas ap-
liecību, izdotu no Jelgavas apriņķa priekš-
nieka 8. sepl. 1921. g. amNr. 1074.

Latgales apgabaltiesaskriminal-
noda|a.

saskaņā ai sāta 19T4. «. 4. janvāra
Iearamo, meklē az sod. lik. 51 p., 6. un
12. pkt. 455. p. un 6. pkt. 589. p.
pamata apsūdzēto Grobiņas pils. pie-
derīgo, Kātļi Ado ia d. Kiauze, 23 g. v.,
gara auguma, tuklo apaļu seju, zilām
acim, tumšiem matiem.

Vitām iestādēm nn personām, kurām
ir zināma minētā Kārļa Ādolfa dēla
Krauzes un viņa martas atrašanās vieta,
jāpaziņo Rēzeknes apr. 4. iecirkņa izmek-
lēšanas tiesnesim.

Caogavpir, 4. janvāri 1954 g.
Prieisēdētāja b. v. Magnos.

Srkrptitra PluUmkn

Latgales apgabaltiesas,
Ludzas apriņķa 1 lec. miertiesn. va-
doties no dv. Uk. X. sēj. 1239. p. un
dv. proc. lik. 1401. p., uzaicina
1879. g. decembri Ludzā mir. Šoras
Teveļa m. Edelšttln mantin. pieteikt
savas mantašanaa tiesības oz ne-

Liepājas apgabalt. reģistr. nodaļa
paziņo, ka no 1911. g. pastāvošā .Lie-
pājas lietuviešu biedrība" pilnā biedru
sapulcē 28. oktobri 1923. g. ir pieņēmusi
jaunus statūtus, ka ari jaunu nosaukumu:
.Liepājas lietaviešukultūras veicināšanas
biedrība " Sie statūti uz Liepājas apga-
baltie>as lēmumu no 27. novembja
1923. g. un 1923. g. 18. jūlija likuma
par biedrībām, sav enībām un politiskām
organizācijām 17. p. pamata ir ievesti
Liepājas apgab Itiesas reģistrācijas no-
daļas bdzpeļņas biedrību un viņu savie-
nību reģistra I. daļa, 10& lapā. Bie-
drības valde atrodas Liepāja.

Liepājā, 22. decembrī 1923 g. Nš 168 23.

Reģistrācijas nodaļas pārzinis
Cinceis.

Par sekretāra pal. J. Aldermans.

Liepājas apgabalt. reģistr. nodaļa
paz ņo, ka no 1811. g. pastāvošā .Liepā-
jas Musses Sabiedrība" pilnā biedru
aspulcēS. novembrī 1923 g, ir pieņēmusi
jaunus statūtus, ku ri saskaņa ar Liepā-
jas apgabaltiesas lemumuno 20. nov.
1923 g un 1923. g. 18. jūlija likuma
par biedrībām, savienībām un politis-
kām organ'zac ijāra 17. panta pamata, ir
ievesti Liepājas apgabaltiesas reģi-

Jeigavas apgabaltiesa,
pamatodamās oz sava i. g. 15. dec.
nolēmumu, dara zināmo vispārībai, ka
parāds 500 rbļ. apmērā, pēc pirkšanas-

"' pāidošanas liguma, koroborēts 1908. g.
15. oktobri zem J* 946 oz Taisa apr.,
Zantes pag., Zantes muižas zemes gab.

.M« II zem hipotēkas J* 370, — atzīts
par samaksātu un iudz. valsts zemes ban.
dota tiesība prasit šā parāda dzēšana

.semes grāmatās.
Jelgavā, 19. dec 1923. g. LJ*972/23.

Priekšsēdētāja v. A. Lanke.
Sekretāra Postais.

Jelgavas apgabaltiesa
pamatodamās oz savu 1923. g. 15. dec.
nolēmumu, dara zināmu vispārībai, ka
parāds pēc pirkšsnas-pardoš nas līguma
2500 rbļ. apmērā, koroborēts 1868. gadā
g. augustā zem Nfc 221 uz Tukuma ap-
riņķa, Abavas pagasta, Jaunsātu .Egeiu*
mā)ām zem hipotēkas JŅe 1926,— atzīta
par samaksātu un lūdzējai valsts temes
bankai dota tiesība prasīt šā parada
«dzēšana zemesgrāmatas.

Jelgavā, 19. dec. 1923.g. U*976/23.
Priekšsēdētāja v. A. Lauke.

Sekretārs K. Pussara.

Latgales apgabaltiesas I. civiJn.,
ar io paziņo vispārībai, ka mirušā
28. decem. 1922. g. Ludzas apriņķa,
Kačanovas pagasta, Gorušku ciema
piederīgi Pētera Toma d. Lācīša
privattestaments, ar kopi testatora ku-
stama on nekustama manta novēlēta
Miņai Lā īt ar apgabaltiesas 1923. g.
5. oktobra lēmumi apstiprināta nn iz-
dots mantiniecei M'nai Lācīt.

Daugavpilī, 18 dec 1923.g.LJ6639a/23.
Priekšsēdētāja F r. Zilbers.

Sekretāra v. I. (paraksts).

Lailait. apgabaltiesai 1. ciiiluiiala.
ar šo paziņo vispārībai, ka mirušā
1923. g. 1. apriī Daugavpils apriņķa .
Krāslavas pagasta, piederīga Donata
Juri d. Urža privattestaments, ai kuru
teatators _"emtam» on nekn«tama manta
novēlēta Ādamam Donata d. Urbanovičain.
ai spgabsitieaaa 1923. gada 10. oktobra
lēmuma -^stiprināts an izdots manti-
niekam Ādamam Donata d. Urbano-
vičam.

Daogavp.. 17. dec. 1923. g U*492a 23.
Priekšsēdētājs Fr. Zilbers.

Sekretāra v. i. (paraksts).

Latgales apgabaltiesas,
Daugavpils apr- 4. lec. miertiesn.
saskaņa ar savu 1923. g. 5 dec. lē-
mumu uz civ. proc lik. 1401., 1402.
p. p. un civ. lik. X. sēj. 1. d. 1239. p.
pamata paziņo, ka pēc 1898. gadā
6 februārī mirušā Qece|a Ic ki Monka
dēla Nelšlos, Daugavpils apr, Līvānu
miestā ir atstāts mantojums, kādēļ
uzaicina visas personas, kam uz šo
mantojumu, vai sakara ar viņa būtu
kādas tiesības kā mantiniekiem, pieteikt
tās pec piekritības sešu mēnešu
laikā, skaitot no iā sludinājuma iespie-
šanas dienas .Valdības Vēstnesī*.

Daugavpilī, 8. decembri 1923. g.
Miertiesnesis J oz a n s.

Skrundas pagasta valde izsludina par
nederīgu, kā nozaudētu, Latvijas iekš-
zemes pasi Ns 399, izdotu no Skrundas
pagasta valdes uz Friča Jura d. Gros-
kopa \ardu.

Stalbes pagasta valde izsludina par
nederīgu nozaujetu Latvijas iekšzemes
pasi, izdotu no šīs pagas a valdes
1922 g. b. jūlijā zem J*475, uz Zelmas-
Kristinas Jāņa m. Suseklis vardu.

Valtenbergu pagasta valde ar šo
izsludina par nederīgu Latvijas iekš-
zrmes pasi uz Jāņa Ādama d. ŠmiOta
vārdu, Izdotu no šīs pagasta valdes
1920. ļ. 18. maijā 1920. g. J* 1020, un
pieteiktu par nojudušu.

Rozbeķu pagasta valde izsludina par
nederību nozagtu Latvijas iekšzemes
pasi ar J* 4V5. izdotu 1929 ļ »o
Rozbeķu pagasta valdes uz Emmas
Kārļa m. Un ^urs, dzim. 1880. gada
10. marta, vārdu.

Ventspils apriņķa priekšnieka palīgs
Izsludina par nederīgu, kā nozaudētu,
zirga pasi, izdotu no Sarkanmuifas pag.
vuldts 1920. g. _ 30. aprīlī zem Nš 122
uz Augusta Kruziņa v., pārrakstītu nz
Kristapa Podnieka v.

Nīgrandes pag. valde, Aizputes apr.,
iziLdina par nederīgu nozaudēto Latvi-
jas iekšzemes pasi, izdotu no šīs pag.
valdes 21. jūlijā 1920. g. zem Nr. 784
uz Paulines Ēvalda m. Vidner vārda.

Viļakas pag valde izsludina par ne-
tīgiem, kā nozaudētus sekošus doku-
mentus : 1) zirga pasi zem Nr. 1217,
izdotu 1921. g un 2) Latvijas pasi zem
Nr. 285VK54, izdotu taī pašā gadā no
šīs pag. valdes uz Sprukuļa, Donata,
Vinča d. vārda.

Jelgavas prefekts ar šo izšūdina par
nederīgu nozaudētu ieroču apliecība, iz-
dotu 1921. g. 8. janvārī ztm J* 38 uz
Maksimiljant Kraukle vardu.

Daugavpils pilsētas prefektūra izglu-
dina pat nederīgu Latvijas pasi z.m
N? 1518, izdotu 1922 g. 9. marti no
Ilukites apriņķa priekšnieka palīga 1. iec
uz lviārijas Sadovskaa vārdu, kura p e-
ieikt j par nozaudētu.



letilletu mlnlstruai
ii iesnieguši lūgumos dēļ uzvārdu
taalņas apakša minētie Latvijas
pilsoņi:

1) Pulka, Marija Amālija, dz. Ivett,
(atraitne) ar meitām: Milda, Paallni,
Emnu un Ainu na dēla Jāni, dzīvojoši
Valmiera, Rīgas ielā, Niedras mājā,
kuri vēlas saukties uzvārdā .Pried-
kalna',

2) Ķestars, ari Malkalns, Aleksande s
Elmārs, VII. Siguldas kājnieku pulka
4 rotas vļrsssržsntj, ar sievu Minnu
Emīliju, dz Redman, nn dēlu Robertu,
dzīvološi Aūunē, kuri vēlat saukties
ozvārdā .Ķesters',

3) Mazais, Marija, dz Ozollapa (at-
raitne), dzīvojuša Rīga, Cēsu ielā J* 12,
dz. 13, kora vēlas saukties uzvārda
.iņ*.

4) Mazais, Feodosija, dzīvojola Rīgā,
Cēsu iela Nķ 12, it. 13, kura veļas
saukties uzvārda .Maziņ',

5) Lflse, ssukts Grinbsrgs, Roberts
ar sieva Annu, dēliem: Fiici-Eduarda,
Rūdolfu, Erres a ns meita Lizi, dzīvo-
joši Ventspils apr., Zūru pag., Siirbes
muižā, kuri veļas saukties uzv. .Grin-
ber f>%' un

6) Čaupal Ziavert, Jānis ar sievu
Irēnu, aēlem: L-o un Egonu, dzīvojoši
Taisu apr. Zemītes pag., Kukšu muita,
kuri vēlas stukties uzv. .Zievērts*.

Varbūtēji iebildomi piet pievesto
uzvārdu maiņu, paziņojami iekšlietu
ministrijai triju mēneša laikā, no
ii dinajuma publicēšanas dienas
skaitot; pratējā ?adījumā, _ pēc minētā
lermitja n;tecēšaiaa, lūgumi tiks
Izpildīti.

Sīgā, 7. janvāri 1924. g. Nk 254G0/V
Administratīvā departamenta

vtce-direktois A. Ziepnieks.
Nodaļas vadītājs J. S i 1 b i i e d i s.

Paziņojums.
Finansu ministrs 1923. g. 29 decembri

apstiprinājis n:teikumus Anglijas sabledr.

„Assodated Texfiles Compaov Limited*
darbībai Latvija. Saskaņa ar šiem no-
teikumiem, sabiedrība atver Latvijā no-
daļa, izdalot iim nolūkam 20.000 latus
no sabiedrības pamatkapitāla. Da bības
mērķis Latvijā ir: tirdzniecība ar manu-
faktūras, vilnas nn citam līdzīgām precēm
nn to im-orts un eksports. Sabiedrības
pilnvarotā pattāvigai dzīves vietai jābūt
Lat /ija, pie kam ta iecelšana jāizziņo
laikrakstos.
fltdzn, n. b. nod. priekin. A. K a c e n s.

Revidenta A. Zalpeters.

f <
Tiesu sludinājumi.

Rīgas apgabalt. I. krim nodaļa,
saskani ar savu š g. 3. janvāra lēmumu,
atsauc .Valdības Vēstnesī" Nfc 253,
1921. g. iespiesto slu itiājumu par I ana
Sergeja d Gavrilova meklēšanu
jo min. Garilovs ir nocietināts un ie-
vietots Rīgas centrālcietumā.

Rga, 7. j'nvarī 1924. g.
Priekšsēd. b. J. K r ū k 1a n d s.

Se ret«ra pal. Žubeckis.

Paziņojums.
Finansu ministra 1923 g, 19. decembrī

apstiprinājis noteikumus Vācijas sa-
biedrības

J.E1Latvijā elektrības sabiedrība
ar aprobežoto atbildība"

darbībai Latvijā. Sask.ņā ar šiem no-
teikumiem, nodokļu, saistību un citu
maksājuma nodrošināšanai sabiedrība
iemaksā Latvijas bankā finansu ministrijas
kredīta departamenta depozītā Ls 20.000
vai uzrāda finansu miniitrlm Latvijas
bankas attiecīgu garantijas raksta. Dar-
bība mērķis ir tirdznlecīoa ar elektrc-
technisklem an citiem techilskiem ražo-
jamiem. Sabiedrības pilnvarota pastāvīgai
diīves vietai ja&ut Latvijā, pie kam ta
ieceliana jāizziņo laikrakstos.

Tirdzn. nn b. nod. pr. A. K a c e n a.
Revidents A. Zaloeters.

Ilgu apgabaltlEsai 2. Ik. tiesa pristan
Kārlis Krebs paziņo, ka 16 janvāri
1924. g., pulksten 10 rītā, Rīgā, Strēl-
nieka klā hh 1, dz 4, pārdos Teo-
dora Krasiļņikova kustamo mantu,
sastāvošu no mēbelēm, nn novērtētu
par 162,000 rbļ.

lizinat saraksta, novērtējuma, ka ari
«pskatīt pārdodamo manta varēt pārdo-
šanas dieni na vietas.

Tiesu pristavs Krebs.

[ Citu iestāžu sludinājumi.
ūtrupe.

Madonas iecirkņa policijas
priekšnieks

irsludioa 19. janvāri I. g., ūtrupi
Ļindonas-Odzlenas pag., Kārļi Ber ka
soda naudas piedzīšanas lieta par tumu'
Ls 24.91, karā pārdos 1 govi, brūnas spal-
vas 4 g. vaco, vērtībā 24 ls 91 sant.,
saskaņa ar Cēsu apr. valsts zemju ina-
pe^'ora rakstu zem Nē 7333.

Ut upi noturēs min. dienā pulksten
10 no rīta, pie Ļsudonas Odzienas pag.
nama.

Madones iec pol pr. K a z m a r s.
Rīgas kapi apriņķa piiakinieki it

'?dlna pu ntdaiign noaandeto kara-
Uaulbat apliecība tem Nk 989,
26. aug. 1921. g. izdoto no Rīg*s kara
apr. priekin. nz Grgorlja G:ratlma d
S o 1ov 1 e v a vārdo.

Rīgas apriņķa III. iecirkņa
miertiesnesis

saskaņā ar i. g. 3. janv ra lēmumu
meklē Martu Jāņa m. Pēterson. pase
J* 1694, izd. Jaunpiebalgas pag. valdē.

Visas iestādes nn personas, kurām
zināms, kur airodas min. Pēterson, tiek
lujtas par to paziņot Rīgas apr. 3 iec.
miertiesnesim Rīgā, Andreja Pumpura
Ielā Nt 1.

Rīgā, 8. janvārī 1924. g. Nē 64.
Miertiesnesis Bilmans.

Paziņojums.
Finaasi* ministrs 1924. g. 2. janvārī

apstiprinājis statūtus:

PirmāLattHas cukara fabrikasajs.
kura» mērķis ir: a) nodarboties Latvijā
ar čuksta biešu kultivēšanu un cukura

rūpn ecību, ierīkojot Bēnes muiZā un
citur vajadzīgās fabrikas, kuras ražotu
visāda veida cukuru un pārstrādātu
enkura rūp liecības blakus produktus, nn
b) tirdzniecība ar saviem un attiecīgiem
svešiem ražojamiem iekš un ārzemes.

Sabiedrības dibinātāji ir Latvijas pilsoņi:
1) Jānis Jāņa d. Lsže, dz. Bēnē, Tukuma

aorirjķī.
2) Mārtiņi Jāņa d. Lsže, dz. Rīga,

Lazaretes ielā Ns 3, dz 12
3) Jānis Andreja d. Jostiņš, dz. Rīgā,

Karlines ielā Ns 3/5, dz. 10.
4) Artu s Mārtiņa d. Elksae, dz. Rīga,

Baumaņa iela Ns 6, di. 19.
5) Pētera Nikolaja d. Deile, dz. Rīgā,

L Altonavas ielā 1* 7.
6) Fēliks Teņa d. Lukins, dr. Rīgā,

Brīvības Ielā Ns 31, dz. 19.
7) Jaiis Jāņa d. Kugiens, dz. Rīga,

Baznīcas ietā Ns 4 a, dz. 12.
8) Jānis Dāvā d. Sproģi?, dz. Rīgā,

Gogoļa ielā 1* 13.
9) Teodors Jāņa d. Fogels, dz. Rīgā,

Lenča ielā Ns 2.
10) Alberts Friča d. Ozoliņš, dz Rīgā,

Elizabetes ielā Ns 9 dz. 4.
11) Matīss Andreja d. Krisons, dz. Rigā,

Mstisa ielā N> 11/13, dz. 18.
12) Nikolajs Jēkaba a. Mežtņi, dz. Rīgā,

Elizabetes ielā Ns 101, dz. 19.
13) Amerikas Sav. valsts pavalsta. Otto

Andreja d. Gaiiīts, dz. Bēnē, Tu-
kuma apriņķī.

Sabiediības pamatkapitāls ir Ls 1000.000
liels un sadalis 20.000 akcijas, par
Ls 50 katra, kutas izlnižemas divās sē-
rijās, katra pa 10.000 akcijām.

Valdes sēdeklis atrodas Rigā.
Tlidss. nn b. n. priekin. A. K a e e n a.

Revidenta A. Zalpetets.

Paziņojums.
Finansu min'stiijas kiedita departa-

ments at šo paziņo, ka sakara nr sekošu
alus dari āvas akciju sab. .Tanhelzers'
dibini tīju:

H S-n>ei;a, A Soboļevlča, J. Rabi-
novči un Š, Rozencveiga

ziņojumu par m'nētās akc. sab. neno-
dīoioāšanos, alus dat tavas akc. sabledr.
,Tanbeizers* 1923 g. 2. decembri ap-
stjorinātie statud izskata»i par zaudē-
jušiem spēku.

Kiedita depatt. dir. A. KāikliņS.
flidan. an d. bml pt. A. Kaceni.

iii» apganaitliias 2. Iic. flun prlstafi
Kārlis Krebs paziņo, ka 16. janvāri
1924. a„ oaiksten 11 dienā, Rīgā, Val-
demāra ielā J* 23, darbncā pārdos
Emiļa Dicke kustamo mantu, sastāv,
no mēbelēm un gald liecības piederu-
miem, un novērtetn par 14,400 rbļ.

Izzināt sa āksta, novērtējumu kā ari
tpskatīt pārdodamo mantu varea pār-
došanas dienā uz vietas.

Tiesas orisitavs K. Kieba.

Rīgas apgabaltiesa, 1. civilnod,
uz lik par iaul. 77. p. pamata, ar šo dsra
zināmu, ka tiesa 12. novembri 1923. g.
Alm-s Org, dzim. Tann, prasības lietā
pret Jdhanu Pētera d. Org par laulības
šķīšanu aizmuguriski nosprieda:
slēgtu 9 marta 1908.g. Rauges draudze,
starp Johanu Pētera d. Org un Almu
Org, diim. Tann, lauibu šķ it, atstatot
prāvnieku nepilngadīgos bērnus Aurēliju
un Erichu prasītājas audzināšana.

Ja atbildētājs civ. prec. lik 728., 731.
un 748. p.p. paredzētā laikā neiesniegs
liesai a sauksmi jeb pārsūdzību, tad
spriedums itāsies likumīgā spēkā.

Rīgā, 13 dec 1923. g. Na 436465/452
Priekšsēdētāja b J. lakstiņš.

Sekretāra v. Stii re.

«i» ipiiUtiiitt, i. titiiiiiiia,
ai tik. pat Iaul. 77. p. pamata, ai io
tara zināmu, ka tiesa 7. janvārī 1924. g.
Kārļa Jāņa d. Porieta prasības lieta
rret Natāliju Vladimira m Poiiet, dzim.
Ribakova, par laulības šķiršanu aiz-
muguriski nosprieda: šķirt laulību,
kup noslēgta Krievija, Maskavas guberņā,
Podoļskas pilsētas pareizticīgo baznicā,
7. februāri 1919. g starp Kārli Poriet
un Natāliju Poriet, dzim. Ribakovu.

Ja atbildētāja civ. proc. tu. 728., 781.
<a 748. p. p. paredzētā laikā neiesniegs
iasai atsaokami vai pārsūdzība, tad
spīlēdams stāsies 'ftataigā spēkā.

Rigā, 8. janvāri 1924 v. ** 43112/448
Priekšsēdētāja b. v. V. Ozoliņi.

Sekretāra v. Stūre.

Ūtrupe.
19. janvāri 1924 g.. Madonas iec

polic, priekin pārdos Cēsu apr, Kussas
pag., Jāņa Jura d. R i e m e r a 1 gadu
veca teli, brants spalva* , vērt. Ls 20 —
dēj soda nandas p'elzišinas, saskaņā
ar_Cēsu apr. priekša, lēmuma.

Ūtrupi noturēs 19. janvāri 1924. g.
p'e Kassss pag. nama.

Madonas iec. pol. pr, K a z m a r s.

Jātnieku pulks
Daugavpilī, Vilnas ielā te 93, 1. ftbruarl
1924 gn pulksten 10 dienā, pfirdos

vairāksolīšanā
5kumeļus, 3mēneSasoecui.

Pie vairāksolīšanas tiks pielaisti zem-
kopji, kuri uzrādīs attiecgaj apliecības
par zirga vajadzība. 2

liku di un kaitu
lolinm baloni.
1923. gada 26 burtnīca

Iznākoši an dabūjama Valsts tipograltjl
pili, 1, istaba, kut aii vienīgi jāgiieJ"

ai pieprasījumiem.
Burtnīca maksa:

bez piesūtīšanas Ls 022
ai piesūtīšana . , 0,24

Saturs:
160) Likums par vienreizējā kara pel?**

nodokļa likuma atcelšanu.
161) Likums par Ludzas pilsētas admi-

nistratīvo robežu paplašināšanu.
162) Papildinājums _ agrāras retorrn»

likuma 111. daļa.
163) Likums par tiesu ziņnešu takses

paaugstināšanu.
164) Pārgrozījums pagaidu noteikur»

par pilsētu domnieku vēlēšana*-
165) Pārgrozījums pilsētu nolikumā*
166) Pārgrozījumi rīkojuma par nodot»

no nekustamiem īpašumiem f
sētās un miestos.

167) Pārgrozījums pagaidu noteikum» .
par miestiem. ,

168) Likums par līgumu par nozied
nieku izdošanu starp Latviju "»
Amerikas Savienotam Valstīnļ^.

Nacionālais teātris
Ctturtdlci, 10. janvāri pīkst. 5 P P

kolēnu izrādē:
..Jtltāšu ķēniņš" .

P.ektdlan, H janvāri, paksten 7 v»»-

Jāņa S i manna viesošanās
„3n3xani".

Ariietn cinisti. ārzemju pasu noda|i
izsludina par nederīgu nozaudēto Hic-
keļa Jotfea ārzemes pasi zem Nš 14131
Izdotu no ārlietu ministrijas 123 g j

«igoa «eja apieta pncKSui£iu> mu-
dina pai nederīgs nniand. karaklausība
fipllecībn zem N> 3343, 31. maitā 1921. g,
'«doto no kara saimn. parv. piieK'n. u
Franča Jāzepa d Mach ržlnskja vtrdn.

Rīgas kara apt. pr ekin. Izsludina pat
nederīgs, nozandēto karaklausības ap-
liecība zem M> 38159, 20. novembri
(921. g. iid. no Rīgas kara ap', prikšn.
uz Urlja Aroņa d. K*tcm»ņn "ārda,

AsjMil &.<)* dlļlIlOfA JJi.itASUtCft* iZI'l'

itna psi "ladetign nozaudēto katakian.
spllecibo sem J* 481, 20. martā s 922 g.
sdot* no sapieru batalj. komand it

Viļā FriSa d. Eversona vārdu

Trikātas pagasta valde!
ir vajadzīgs Iestrādājies

kilis Mtt.
Alga 3000 rbļ. mēnesi, pi*. brīvs

dzīvokļa ar apgaismošanu un apkurini'
sanu. PieteiKties līdz 21. janvārim
1924 g., pagasta valdē.

1 Pagasta valda.

Tiešo nodokļu
departamenta

4. maijā 1923. g. izdota apliec ba tirgo.
tavas atvēršanai Ludzas _ apriņķī, Micha-
lova pagastā, Poroika sādžā zem 3* 2099
ne Friča Kadiķa vārdu fr gāļj
zudumā un uzskatama par nedarīju.
/ '*-\

Dažādi sludinājumi.

Paskailii.
-*. Uz

K. Sķerbeja
.Valdības Vēstneša* i. g. 5. numuri It.
viefotu brīdinājumu attiec bš uz viņi
man izdoto vekseli par 300,000 rbļ,

paskaidroju, k4

minētaisoekselfs nav dzēsts
no K, Šķarbegei,

bet atrodas manās rokās kā parādi
dokuments, par kuru es esmu 'an«ktāfli
Latvijas komercbankai, kur tas bija
d-ponets ar manu žiro, pilnu siitni
trīsslmtstukstoši tbļ, pret apliecība,
izdotu man no bankas 8. janvāri
1924. g.

Rfg», 10. janvāri 1924. g
Erfghs Loblņ.

Dvietes pagasta valde.
Ilūkstes apriņķī, ar io data zināma vi».
pāiībal, ka sākot at 924 gada viu
savus pasta sātījumus saņems «0

Ilūkstes pasta kantora.
Pagasta v«,|«j

Sludinājums.
Kara saimniec. darba bataljona
Rīgā. Pērnavas ielā Nk 19, (Cēsu k,
zarmes), 23. janvāri i 9, pi. iq ,JJ»

pārdos vaiiieliii '
«mijai nederīgus 2

4 zirgus un 1 kumeļu.

Latvijas skolotāju ļ
kopējas slimo kases valde

nākošās kases

pilnvarnieku vēlēšanās,
kur<is notiks februāra beigās un marta sākumā, noteic

sekošus vēlēšanu rajonus:
Ripa, Rīgas apr. (Rīgā), Cēsis, Birži, Valmiera, L'mbaži, Rūjiena, Valka,
Alūksne, Smiltene, Tūkumi, Vecauce, Talsi, Kandava, Ventspils, Kuldīga,
Saldus, Aizpute. Embote, Liepāja, Liepājas apr. (Liepājā), Jaunjelgava,
Jēkabm ēsts, Grīva, Subate, Daug&vpiis nn Rēzekne ar Rēzeknes un
Ludzas sprinķera.

Jā kāda kases dalībnieku grupa (ne mazāk par 38 dalībniekiem)
vēlētos dibināt ļaunu vēlēšana rajonu, lūdzam par to ziņot valdei līdz
i. g 26. janvārim, atzīmējot skolas, kuras ietilptu jauna rajona, ka ari
vēlēšanu punktu.

Uz katriem 38 dalībniek em veļams 1 pilnvarnieks un 1 kandidits.
Katra rajona 12 dalībnieki ar personīgiem parakstiem vai uzstādīt sava
pilnvarnieku sa āksta, kurš iesniedzams kases valdei Rigā, Lāčplēša ielā
Ns 22, līdz i. g. 10. februārim.

Sīkāki noteikumi atstatos, karus tuvākai dienās izsūtīs dalībniekiem.
Kases pilnvarnieku priekšvēlēšanu sapulcei notiks:

Rīga (pilsētai) 13. janvārī pīkst. 11 r, kases telpās, Lāčplēša ielā Ns 22.
Ventspili (ari Pil enes skolotā, i em) 13 janvārī.
Liepājā (pilsētai un apriņķim) 14. janvārī.
L'mbažos (pilsētai un apkārtnei) 20. janvārī.
Rūjienā (pilsētai un apkārtnei) 20. janvārī.
Valka (pilsētai un apkārtnei) 20. janvārī.
Smiltene (pilsētai un apkārtnei) 20. janvārī.
Alūksne (plsētai un apkārtie) 20. janvārī.
Tukumā (pilsētai un apkārtnei) 20 janvārī.
Kandavā (pilsētai un. apkārtnei) 20. janvāri.
Subate ( piķētai nn apkārtnei) 26. janvārī.
Biržos (II. Cēsu rajonam) 27. janvāri.
Kuldīgā (pi sētai un apkārtnei) 27. janvāri.
Vecaacē (pilsētai un apkārtnei) 27. janvārī.
Saldū (pilsētai un apkārtnei) 27. janvārī.
Jaunjelgavā (pilsētai un aprlņķm) 27. janvārī.
Rēzeknē pilsētai, Rēzeknes un Ludzas apr.) 26 janvāri.

m Daugavp fī (sprlrklm) 27. janvārī.
Par sapulču stundām nn telpām ziņosim vēlāk. Valdt.

-Dzelzsceļu virsvalde

izsludina rakstiskus torsus
14. Janvāri 1924. g. nz 7 gab. svariem >/"> «•*!? (decimal) pēc Latvijas dzeht-

ceju techniskiem noteikumiem nn attiecīgam bumbām pec
svaru on mēra valdes priekšraksta, zīmogotām un ai
graiitu ierīvētām. ,

15. . . papi, vākn, apm. 70x100 em, biez. 1 mm, 8000 kg pec
apstiprināta parauga.

16. ...cauruļu uzgaļiem neapstrādātā veidā, 1220 gab., sistēmai

.Smidf pārkarsētajā elementa pēc techniskiem noteikumiem.
Pēc zīmējuma Lk JĻ_ iig. I = 610 gab.

53
2 = 610 .

16. . . » bultām dzelzs, sr 6 stūt. galvu on uzgriežņ'em 85800 kg
pēc techafskiem noteikumiem un saraksta.

17. . , finieriem, bērza, trīskiitainl, biez. 5 mm, 122x122 cm pec
apstiprināta parauga 1000 kv. mtt.
nn jauktus torgus 14. janvāri 1924. g, ar pēctorglem
17. janvāri nz slotām, bērza, 1600 gab. pec techniskiem
noteikumiem.

Solīšana pielaižama uz partijām, ne mrzakim kā 1000 slotām.
Piedāvājumi iesniedzami lidz pulksten 12 dienā. Tuvākas z ņas par toign

noteikumiem, materiāliem un iemaksājamām drošības naudām izsniedz dzelzsceļu
virsvalde istabā 122a. no pu'ksten 12—14. 1

ii rajona ielpoliiJ Mii
ar io dara zināmu, ka sakot no Ķitbižu pag., Knrumraga līdz Duntes pagaita,

Aiņn mājām,

no jūras izskalots koka materiāls,
dažāda garuma un resnuma, sekošā vairuma:

1) Priedes 175 gab., vērtībā 218 liti 10 sant.
2) Egles 93 . . 251 . 20 .
3) Alkšņu 3 . . 4 . 45 „

Kopā . 271 gab., vēitībā 523 lati 75 sant.
Augšminēto koka materiālu īpašnieki tiek uzaicināti pieteikties Ainažos

pie iobežp. licijas kontroliera vai Vecmulžas kerdonā pie I. iec. jūras uzrauga
divu (2) mēneša laiks, skaitot no izsludināšanas dienas ,Valdibaa Vēstnesi*.

Pretējā gadījienā tiks noturēts torgs augšminēto materiālu pārdošanai.
Par ko torgs tks izsludināts atsevišķi.

Ainažos, 4. janvārī 1924 g. Ns 24
Ainažu rajona robežpolirilas kontroliers iparsksts).

Apriņķa ce|u Inženiere CēsTs,
Izdos iffiT lūuhtos torgos mazākprasītāllem

grants pievešanu
Pulksten 10, Arazu stacijas cejam 151 kubikmetru, drošības naudas Ls 120
Pulksten II Uriekstes un Ramkaa stacijas ceļam 1628 kubikmetru, drošības

naudas Ls 700. 2
Pulksten IZ. Drustu stacijas ceļam 943 kubikmetra, drošības naudas Ls 650.
Pulksten 1. Gaujas stacijas ceļam 375 kubikmetra, drošības nandas Ls 180.

Tuvākas ziņas kanclcjfi Cēsis, Gaujas ielā Ns 26, ikdienas no pulkst. 9—15
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