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Valdības rīkojumi un pavēles.

Noteikumi
par iznīcināto ierakstu atjauno-
šanu Latgales notariālā archiva

zemes grāmatu reģistros.
(Izdoti Latvijas Republikas Satversmes

81. panta kārtībā).
1. Latgales notariālā archiva iznīci-

Jttāto un iztrūkstošo" zemes grāmatu re-

Iistru
ierakstu atjaunošanai pie Latgales

pgabaltiesas pagaidām nodibināma
Latgales zemes grāmatu atjaunošanas
emisija".

2. Komisija sastāv no diviem apga-
altiesas locekļiem, kurus izvēl šīs tiesas
opsapulce, un vecākā notāra kā priekš-
ēdētāja.
. 3. Zemes grāmatu reģistros atjauno-
tņu visi ieraksti, kuri savā laikā bija ievesti
Krievu zemes grāmatu reģistros un ari
le, kurus okupācijas laikā vecākie no-
?ri ieveda pagaidu reģistros.,
I 4. Lūgumu par nekustamās mantas
vešanu zemes grāmatu reģistri var
?sniegt rakstiski: a) tās īpašnieks,
I» persona, kura to pārvalda uz dzimts-
ļfetošanas tiesībām, c) apbūvētājs (bij.
Kriev. lik. kop X. sēj. I. d. 1914. g. izd.,
&42. p. un sekošie), d) a, b un c punktos
[minēto personu mantinieki un citi tiesīb-
pjemeji.

5. Lūgumā par nekustamās mantas
(Ievešanu zemes grāmatu reģistri jāuzrāda :
1) lūdzēja un viņam zināmo visu citu
fcetā ieinteresēto personu vārds, tēva vārds,
ļzvārds un dzīves vieta, 2) nekustamās
Iiantas atrašanās vieta, tās nosaukums
lai numurs un pēc iespējas ari agrākais
lemes grāmatu numurs un nekustamās
mantas platība, 3) lūdzēja tiesību pa-
mati ar pierādījumiem, 4) ziņas par to,
lai nekustamā manta atrodas citu per-
lonu valdīšanā vai lietošanā un uz kāda
lamata un 5) vai nepastāv attiecībā uz
minēto nekustamo mantu apgrūtinoši
Itrīdi, ieķīlājumi, īpašuma tiesību ierobe-
žojumi un aizliegumi.

f 6. Lūgumam pieliekami pēc iespējas
[visi oriģinālāku un dokumenti, uz kuriem
lūdzējs dibina savas tiesības, bet va-
jadzības gadījumos ari attiecīgas valsts
iestādes apliecība par zināmā akta liku-
mīgo spēku (agr. rei. lik.' I. d. 3. p.

I pk. un 14. p.); bez tam jāpieliek iz-
pludināšanai nepieciešamā nauda un no-
tāra, miertiesneša vai pagasta valdes ap-
liecināts paraKSts, ka lūdzējs visus lū-
gumā aprādītos apstākļus pievedis pēc
labas sirdsapziņas, ka tas nav apslēpis
trešam personām piederošās tiesības un
ka tam zināmas sekas par taisnības ap-
zinīgu slēpšanu.
_ 7._ Vietējie notāri, pēc vienošanās ar
lūdzēju, var uzņemties viņa pilnvarnieka
pienākumus attiecībā uz lietas vešanu
komisijā un nākošās instancēs.

8. Pilnvaru notāram var ap liecināt ar
Jūdzēj a paziņojumu, ka viņš uztic notā-
ram savas lietas vešanu vai nu visas
instancēs līdz lietas galīgai nobeigšanai,
vpilnvaro to kādam noteiktam uz-
dovum am.

9. Lūgums par nekustamās mantas
ievešanu zemes grāmatu reģistri iesnie-
dzams komisijai caur vecāko notāru,
kuram piekrīt visa darbu sagatavošanas
daļa. Tādēļ tas pārbauda lūgumus no
formālās puses, noskaidro lietu saziņā ar
lūdzēju, attiecīgām iestādēm un amat-
personām un pēc tam 11.—12. p. kārtībā
izsauc visas ieinteresētās personas, lai
tās pieteic savas tiesības 4 mēnešu laikā,
skaitot no izsludināšanas dienas.

10. Vecākais notārs, neatkarīgi no
lūdzēja aizrādījumiem, savāc visus viņam
pieejamos pierādījumus, noklausās doku-
mentos norādītās personas, griežaspie tiesu,
pārvaldības, privātām un sabiedriskām
iestādēm, kā ari amat- un privātpersonām,
lai tās dod vajadzīgos dokumentus un
ziņas.

11. Sludinājumiem (9. p.) jāsatur:
1) lūdzēja vārds, tēva vārds un uz-

vārds, bet 4. panta pēdējos trīs
punktos norādītos gadījumos ari
nekustamas mantas īpašnieka vārds,
tēva vārds un uzvārds,

2) lūguma priekšmets,
3) īss nekustamas mantas apraksts un

ta atrašanās vieta,
4) uzaicinājums visām personām, ku-

rām ir kādas tiesības uz minēto
nekustamo mantu, iesniegt komisijai
par to ziņojumu 4 mēnešu laikā no
izsludināšanas dienas „Valdības
Vēstnesī",

5) sekas, kas saistītas ar tiesību ne-
pieteikšanu laikā.

12. 11. pa. ntā norādītie sludinājumi
ievietojami vienreiz „Valdības Vēstnesī"
un ta pielikumā «Zemes ierīcības vēst-
nesī".

Neatkarīgi no izsludināšanas tādi paši
sludinājumi izliekami:

1) vienā no notariālā archiva istabām,
2) pilsētas vai pagasta valdēs pēc ne-

kustamās mantas atrašanās vietas,
3 i vietējo miertiesnešu kamerās pēc
nekustamās mantas atrašanās vietas.

Bez tam vecākais notārs un komisija
var izlietot ari citus līdzekļus paziņošanai
ieinteresētām personām.

13. Trešo personu tiesību pieteikums,
kaut ari tas izdarīts pēc sludinājumā
minētā termiņa notecējuma, atzīstams par
laikā iesniegtu, ja tas ienācis līdz lēmuma
taisīšanai pēc lūguma būtības par ne-
kustamās mantas ievešanu zemes grā-
matu reģistri.

14. Pēc izsaukšanas termiņa notecē-
juma vecākais notārs iesniedz komisijas
izšķiršanai lūgumu ar visām ievāktām
ziņām un pierādījumiem.

15. Lūgumi par to ierakstu atjauno-
šanu, kuri izdarīti likumīgā kārtībā vācu
okupācijas laikā vai pēc ta, apspriežami
komisijā tanī gadījumā, ja tie ienākuši
lidz 1924. g. 1. februārim, saskaņā ar
1923. g. 4. oktobra noteikumiem (Lik.
kr. 1923. g., 141).

Pēc 1924. g. 1. februāra ienākušos
lūgumus var apspriest komisijā tanī ga-
dījumā, ja attiecīga nekustama manta
nemaz nav ievesta zemes grāmatu reģi-
stros, vai kaut ari ievesta, bet nekādi
jauni ieraksti attiecībā uz to pēc 1924. g.
1. februāra nav ievesti.

Aizliegumi, kuri nav atzīmēti 1891. g.
veida zemes grāmatu reģistros, atzīstami
par tādiem, kas zaudējuši spēku.

16. Pēc sludinājumā minētā termiņa
notecējuma, lūguma caurskatīšanai par
nekustamās mantas ievešanu zemes grā-
matu reģistri noliekama komisijas sēde,
uz kuru lūdzējs, viņa aprādītās ieintere-
sētās personas, tāpat ari personas, kuras
pieteikušas savas tiesības, izsaucamas ar
pavēstēm pēc norādītās dzīves vietas.

17. Kādas izsauktās personas neiera-
šanās neaptur lūguma izšķiršanu pēc
būtības.

18. Skatot cauri lūgumu, komisija vis-
pirms ievēro iesniegtos rakstiskos doku-

mentus, kā ari no Krievijas atvestās ze-
mes grāmatas, reģistrus, sakopojumus un
lietas.

Ja rakstiskie dokumenti nav pietiekoši
tiesību apliecināšanai uz nekustamo
mantu, tad, uz lūdzēja aizrādījumu vai
pēc komisijas ieskatiem, var nolikt vie-
tējo apskati līdz ar zemes gabala izmē
rīšanu un, ja tas izrādītos par vajadzīgu,
plāna uzņemšanu, tāpat ari var noteikt
liecinieku nopratināšanu un ziņu ievāk-
šanu caur apkārtniekiem.

Šādu uzdevumu izpildišanu komisija
uzdod vai nu apgabaltiesas loceklim vai
miertiesnesim.

19. Iepriekšējā pantā norādītie pār-
baudīšanas darbi izvedami saskaņā ar
Civilprocesa likumu noteikumiem, pie
kam par lieciniekiem nevar būt: 1) lū-
dzēja laulātais, vecāki, radinieki taisnā
linijā, adoptētie un adoptētāji, brāļi un
māsas un 2) visas tās personas, kuras
pēc vispārējiem likumiem civillietās
netiek pielaistas pie liecības došanas
(Civilproc. lik., 1914. g. izd., 371. p.).

20. Skatījusi cauri savāktos pierādī-
jumus un noklaušinājusi ieradušās per-
sonas, komisija nolemj vai nu nekustamo
mantu un pierādītās tiesības uz to ievest
zemes grāmatu reģistri, vai šādu ieve-
šanu noraidīt.

21. Lai ievestu ierakstu par nekusta-
mās mantas ipašnieku, var atzīt par pie-
tiekošu ticamību, ka lūdzējs zemes grā-
matu reģistra vai ta daļas iznīcināšanas
vai nozušanas laikā ir bijis ierakstīts kā
minētās nekustamās mantas īpašrr
Tādā gadījumā komisija ieved aizlieguma
atzīmi par nekustamās mantas apgrūti-
nāšanu un atsavināšanu viena gada laikā.

Lai atjaunotu ierakstu par kādu lie-
tišķu tiesību vai ierobežojumu, nepie-
ciešami pierādīt, ka minētā tiesība vai
ierobežojums jau bijis ievests zemes
grāmatu reģistri ta iznīcināšanas laikā.

22. Pēc ierakstu ievešanas zemes
grāmatu reģistri komisijas materiāli par
ierakstu atjaunošanu pievienojami līdz ar
lēmuma norakstu zemes grāmatu lietai,
bet pats lēmums — zemes grāmatai.

23. Strīdus gadījumā starp īpašnieku
un tām personām, kuras pieteikušas sa-
vas tiesības uz nekustamu mantu, komi-
sija atjauno ierakstus, kurus ta atzinusi
par pierādītiem, un tanī pašā reizē no-
lemj ievest zemes grāmatu reģistros at-
zīmi par ierosināto strīdu. Vecākais no-
tārs iznīcina šo atzīmi, ja divu mēnešu
laikā, skaitot no komisijas lēmuma die-
nas, vecākam notāram nestāda priekšā
apliecību par attiecīgas prasības celšanu
tiesā.

Gadījumā, ja prasība atzīta par pama-
totu, apgabaltiesai uz prasītāja lūgumu
ir tiesība ievest aizlieguma atzīmi uz ne-
kustamo mantu.

24. Pēc lēmuma taisīšanas par neku-
stamās mantas ievešanu zemes grāmatu
reģistri, — īpašuma tiesību ierobežo-
jumi uz nekustamo mantu un uz to gu-
ļošie aizliegumi, kuri palikuši nepieteikti
vai atzīti par nepierādītiem, skaitās par
iznīcinātiem un var tikt no jauna uzlikti
tiesas prasības kārtībā.

25. Komisijas lēmumi par lūgumu
atraidīšanu ievest zemes grāmatu reģistri
nekustamu mantu vai kādu lietisku tie-
sību, paziņojami lūdzējam pēc lūgumā
norādītās dzīves vietas, norādot pārsū-
dzības kārtību. Šie lēmumi pārsūdzami
apgabaltiesai notariāta lik. 62. un 63. p.
norādītā kārtībā mēneša laikā, skaitot
no paziņojuma saņemšanas dienas.

'26. Komisijas lēmumus par nekusta-
mās mantas ievešanu uz lūdzēja vārdu
vai par kaut kādas lietiskas tiesības vai
aizlieguma ievešanu vai par nepieteikto
tiesību atzīšanu par iznīcinātām, var
apstrīdēt uz vispārēja pamata prasības
ceļā, kura vēršama pret to personu, uz
kuras lūgumu šādi lēmumi taisīti.

27. Ja nekustamā manta pēc ievešanas
zemes grāmatu reģistros jau ir pārgājusi
uz trešo labapziņas (bona fide) ieguvēju,
vai ja uz ta ievestas tādas trešam lab-
apziņas personām piederošās lietiskas
tiesības vai aizliegumi, kas paralizē trešās
ieinteresētās personas tiesības, tad pēdējā
var celt prasību pret vainīgām personām
dēļ zaudējumu atlīdzības.

*8. Uz šo noteikumu pamata iesnie-
dzamie lūgumi un raksti, tāpat ari ko-
misijas izsniedzamie lēmuma noraksti un
citi darbvedības raksti apmaksājami ar
zīmognodokli un kanclejas nodevām uz
vispārēja pamata. Tāpat ari lūdzējam
jāiesniedz izsludināšanai un pārbaudīšanas
darbiem nepieciešamā nauda saskaņā ar
civilprocesa likumu noteikumiem.

Ja šo prasījumu neizpilda, vai neievēro
šo noteikumu 5. un 6. panta nosacījumus,
tad lūgums nav virzāms tālāk un tas
atdodams lūdzējam atpakaļ civilprocesa
likumu 269. un 270. p., 1914. g. izd.,
kārtībā.

29. Personas, kuras tiesības savā laikā
bijušas nodrošinātas ar zemes grāmatu
reģistros ievestiem ierakstiem un aizlie-
gumiem uz nekustamu mantu, var ari
pirms lūguma ierosināšanas par neku-
stamās mantas ievešanu zemes grāmatu
reģistri iesniegt komisijai pieteikumu par
viņām piederošām tiesībām.

30. Pieteikumā (29. p.), kuram jābūt
izteiktam rakstiski, jāatzīmē:

1) lūdzēja un ari nekustamās mantas
īpašnieka vārds, tēva vārds un uz-
vāpēs ;

2) lūdzēja dzīves vieta ;
3) nekustamās mantas atrašanās vieta, ?

tās nosaukums vai numurs;
4) uz nekustamu mantu nodrošinā-

tās tiesības pamats un
5) prasījuma suma, ja nodrošināts ir

naudas prasījums.
Bez tam ievērojami 6. un 28. p. no-

teikumi. Pēc tāda pieteikuma iesnieg-
šanas, komisija izsauc nekustamās mantas
īpašnieku vai viņa vietā pilnvaroto per-
sonu un, saņemot no viņa atsauksmi
pēc pieteikuma būtības, liek tam priekšā
iesniegt 5. pantā minēto lūgumu.

31. , 29. pantā minētais pieteikums ska-
tāms cauri komisijā pēc lūguma ienāk-
šanas par nekustamās mantas ievešanu
zemes grāmatu reģistri un pēc noteiktā
izsaukšanas termiņa notecējuma.

Šie pieteikumi skaitās par izdarītiem
noteiktā laikā, un personas, kuras tos
iesniegušas, izsaucamas ar pavēstēm uz
vispārēja pamata.

Attiecībā uz šiem pieteikumiem vedams
sevišķs alfabētisks rādītājs par nekustamo
mantu īpašniekiem.

32. Kas, iesniedzot lūgumu par ne-
kustamās mantas ievešanu zemes grā-
matu reģistri vai pieteikumu par tie-
sībām, kuras nodrošinātas uz tādu
nekustamu mantu, apz nāti apslēpis pa-
tiesību, sodāms: ar ieslodzījumu cietumā.

Lietas par šinī pantā paredzētiem no-
ziedzīgiem nodarījumiem piekrīt apgabal-
tiesām.

33. Šo noteikumu īss izvilkums
izliekams vispārīgai zināšanai 12. pantā
norādītās vietās.

Rīgā, 1924. g. 24. aprilī.
Ministru prezidents V. Zarnu els.

Tieslietu ministrs J. Arājs.

Pārgrozījumi un papildinājumi
likumā tar darba laiku.

(Izdoti Latvijas Republikas Satversmes
81. p. kārtībā.)

I. Likuma par darba laiku 10. un 11.p.p.
(Lik. krāj. 1922. g., 74) izteikt sekosi:

10. Bērnus aizliegts nodarbināt pirms
pilnu 14 gadu sasniegšanas, bet,
sākot ar 15-to līdz lfi-tam dzīvī-
bas gadam, ilgāk par 6 stun-
dām dienā.
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11. Bērnus un pusaudžus 14 līdz 18
gadu vecumā aizliegts nodarbināt
pie virsstundu, nakts, svētdienu un
svētku dienu, kā ari pie smagiem,
veselībai vai tikumībai kaitīgiem
darbiem.

Piezīme. Bērnus un pusaudžus, kā
ari sievietes zem 21 gada aizliegts
nodarbināt iestādēs, kur tirgojas ar
reibinošiem dzērieniem.

II. Minēto likumu papildināt ar se-
košu 21. pantu:

21. Instrukciju šī likuma dzīvē izve-
šanai izdod darba ministrs.

Šie pārgrozījumi un papildinājumi stā-
jas spēkā ar 1924. g. 1. jūniju.

Rīgā, 1924. g. 26. aprilī.
Ministru prezidents V. Z a m u e 1 s.

Darba ministrs A. K r i e v i ņ š.

Pagaidu noteikumi
par darba izdošanu un materiālu

piegādāšanu valsts iestādēs.
(Izdoti Latvijas Republikas Satversmes

81. p. kārtībā.)
1

^
Darbus un piegādājumus valsts

iestādēs var izdarīt caur uzņēmēju vai
saimnieciskā kārtā. Pēdējā gadījumā
darbus izpilda vai nu tieši iestādes
darbinieki un strādnieki vai ari caur
uzņēmējiem, bet materiālus iegūst ar
tiešu rīcību vai iepērk tos vietējos tirgos
pēc vajadzības.

2. Darbus un piegādājumus izdod :
1) izsolēs, pamatojoties uz likumu par

valsts piegādājumiem (Krievijas lik.
kop. X. sēj. I. d. 1916. g. izd.),

2) konkurences ceļā vai
3) ievācot cenas ar pieprasījumiem no

atsevišķām personām un firmām.

3. Izdodot darbus un piegādājumus
2. p. _„2." un ,3." punktos norādītā
kārtība, var ņemt vērā ne tikvien pie-
teiktās lētākās cenas, bet ari uzņēmēja
krietnumu, viņa agrāko piegādājumu
labumupiegādājumu steidzamību, vie-
tējas rūpniecības intereses un līdzīgus
motīvus. Pēdējos gadījumos protokolos
vai lēmumos jāuzrāda motivi, kādēļ iz-
raudzīts piegādātājs vai uzņēmējs, kurs
nav iesniedzis lētākās cenas.

4. Instrukciju šo noteikumu dzīvē
izvešanai izdod ministru kabinets.

Rīgā, 1924. g. 26. aprilī.
Ministru prezidents V. Zamuels.

Satiksmes ministrs J. Pauluks.

Noteikumi
par mājlopu eksportu.

(Izdoti Latvijas Republikas Satversmes
81. panta kārtībā.)

1. Mājlopu (zirgu, liellopu, cūku un
aitu) eksports padots kontrolei, kuru
pārzin veterinarvalde.

2. Kontroli izdara veterinarvaldes ap-
stiprināts veterinārārsts, kurš izsniedz
apliecību par lopu veselības stāvokli, kā
ari noderību eksportam.

3. Sabiedrībām, firmām un personām,
kuras vēlas profesioneli nodarboties ar
lopu_ eksportu, jāreģistrējas veterinar-
valde.

4. Veterinārārsta lēmumu lopu iz-
vedējs var pārsūdzēt iekšlietu ministrijā
7 dienu laikā.

5. Sūdzības izlemj komisija, kura
sastāv no 3 locekļiem: pa vienam pār-
stāvim no veterinarvaldes, zemkopības
ministrijas un eksportieriem.

6. Kontroles izdevumu segšanai iz-
vedēji maksā sevišķu atlīdzību no katra
eksportam pieteikta un apskatīta māj-
lopa.

7. Atlīdzības apmērus nosaka iekš-
lietu ministrs saziņā ar finansu un zem-
kopības ministriem.

8. Eksportējamos mājlopus izved caur
tām muitas iestādēm, kuras noteic fi-
nansu ministrs saziņā ar iekšlietu mi-
nistri.

9. Instrukcijas šo noteikumu piemē-
rošanai dzīvē izdod iekšlietu ministrs
saziņā ar finansu un zemkopības mi-
nistriem.

Šie noteikumi stājas spēkā ar 1924. g.
1. jūniju.

Rīgā, 1924. g. 26. aprilī.
Ministru prezidents V. Zamuels.
Iekšlietu ministrs A. Birznieks.

Ap tiprinu.
1924. g. 16. aprīli

Darba ministrs
A.Krieviņš.

Pārgrozījumi
rīkojumā par pagaidu vai nejaušu
darbu strādnieku nodrošināšanu

slimības gadījumos.
I. Rīkojuma par pagaidu vai nejaušu

darbu strādnieku nodrošināšanu slimības
gadījumos, („Valdības Vēstneša" 1923. g.
199. numurā) 7. un 8. pantu atvietot ar
sekošo:

7. a) Tiesība uz naudas pabalstiem
un ārsta palīdzību nodrošinātiem pa-
gaidu vai nejaušu darbu strādniekiem
un viņu ģimenes locekļiem sākas tikai
gadījumos, kas notikuši pēc 4 nedēļu
uzgaidāmā laika, par kuru laiku viņiem
jāiemaksā šinī rīkojumā paredzētās
iemaksas par visām nostrādātām dienam,

b) Ja uzgaidāmā laikā nostrādātas
un iemaksas izdarītas mazāk neka par
24 darba dienām, tad uzgaidāmais
laiks izbeidzas tikai ar to dienu, kad
no iemaksu uzsākšanas dienas nostrā-

dātas 24 darba dienas, par kufam iz-

darītas iemaksas. Sacītais z^as a

uz gadījumiem, kad mazāk par 24 darba

dienām nostrādātas slimības deļ. _
c) Ja 4 nedēļu uzgaidāmā laika gan

nav nostrādātas 24 darba dienas, bet

par mazāk nostrādātām dienam nopel-

nītā darba algas suma sasniedz sievie-

tēm un pusaudžiem līdz 18 gadiem
ieskaitot 40 latus un vīriešiem 60 atus
un par šo sumu izdarītas iemaksas,

tad uzgaidāmais laiks izbeidzas notekot
4 nedēļām no iemaksu uzsākšanas
dienas.

8. Ja no agrākās līdzdalības beigām
vēl nav notecējušas 8 nedēļas un da-
lībnieks par jaunu iestājas kase, tad
līdzdalības laikā ieskaitāms ari agrākas
līdzdalības laiks.
II. Šis rīkojums stājas spēkā š. g.

1. maijā.
1924. g. 25. aprilī. -N? 15842.

Departamenta direktors R. Veidemans.
Sociālās apdrošināšanas

nodaļas vadītājs Jul. Treimanis.

Laukstrādnieku darba grāmatiņas forma.
Šo grāmatiņas^ formu apstiprinu

1924. g. 26. aprilī.
Da ba ministrs A K t i e v i ņ š.

Ievērībai.
1. Laukstrādnieku darba līgumi šīs apstiprinātās formas

darba grāmatiņu veidā no zīmognodokļa ir atsvabināti. (Fin.
min. 1924. g. 3. aprija raksts J\fe 1133.)

2. Darba līgums izpildāms 2 vienādos eksemplāros, no
kuriem vienu patura darba ņēmējs, bet otru darba devējs.

3. Neizpildītās vietās ievelkamas strīpas, izņemot 14. rubriku,
kura atstājama nestrīpota varbūtējiem turpmākiem papildu no-
līgumiem.

4. Ja līguma noteikumi grāmatiņā tiktu iedrukāti, tad līguma
tekstam lietojami cita veida burti, lai šis teksts atšķirtos no ap-
stiorinātās erāmatinu formas teksta.

Laukstrādnieku darba grāmatiņa.
1. daļa: Līguma noteikumi.

1. Darba devēja vārds, tēva vārds un uzvārds:
2. Darba vieta (apriņķis, pagasts, māja u. t. t.):
3. Darba ņēmēja vārds, tēva vārds un uzvārds:
4. Pienākumi, izpildāmie darbi, amats:
5. Pieņemts darbā sākot no 192 gada mēneša dienas.
6. Pieņemts darbā līdz 192 gada mēnesim dienai.
7. Noteikumi par darba iekārtu:
8. Noteikumi par svētdienas atpūtu, svinamām dienām un minētās dienās izpil-

dāmiem darbiem:
9. Alga:

a) Naudā (suma ierakstāma skaitļiem un vārdiem, cik un par kādu laiku):

b) Naturālijās (produkti, viņu daudzums, apģērbs, zeme u. t. t.)

c) Dzīvojamās telpas un uzturs (vai darba devēja vai paša strādnieka,
ja darba devēja, tad vai un cik par to ir jāmaksā):

10. Algas izmaksas un produktu nodošanas laiks un kārtība (ja produkti nododami
ne darba_ vietā, tad kur un uz ka rēķina tie nogādājami):

11. Darba ņerneja atbildība par nelikumīgu līguma laušanu:
12. Darba devēja atbildība par nelikumīgu līguma laušanu:
13. Visi pārējie līguma noteikumi: _ _
14. Turpmākie šī darba līguma grozījumi un papildinājumi (abām pusēm parakstāmi):

15. Darba ņēmējs uzrādīja dokumentu, kurš apliecina viņa personību un kurs
izdots (no kādas iestādes, kad un N°):

16. Līguma noslēgšanas vieta un laiks:
17. Darba devēja un darba ņēmēja paraksti:

. 2. daļa: Algas rēķ i n s.

Uz algas rēķina saņēmu
Gads, mēnesis Saņēmēja

Un diena tSaņemta naudas suma Nat raliju n»«iM«vai profuktu daudzums Ls Sant paraKSts
ierakstāms vārdiem) daudzums

__________^ i

Departamenta direktors R. Veidemans.
Vecākais darba inspektors L. Vējiņš.

Valdības iestāžu paziņojumi

Ratifikācijas grāmatu apmaiņa.
1924. gada 25. aprilī ārlietu ministrijā

apmainītas ar Lietuvu ratifikācijas grā-
matas 1921. gada 12. jūlijā Rīgā parak-
stītām konvencijām: 1) Latvijas-Lietuvas
konsulārai konvencijai, 2) konvencijai
par noziedznieku izdošanu un juridisko
palīdzību starp Latvijas un Lietuvas re-
publikām, 3) konvencijai par dažiem
starptautiskiem privāttiesību jautājumiem
starp Latvijas, Lietuvas un Igaunijas
republikām un 4) konvencijai par pasta

telegrāfa un telefona satiksmi starp Lat-
vijas, Lietuvas un Igaunijas republikām.

Rīgā, 1924. g. 25. aprilī.
Ārlietu ministrs L. Sēja.

internacionālā lietišķo mākslu
izstāde Parīzē 1925. g.

Lai noskaidrotu jautājumu, vai Lat-vijas mākslas amatniekiem un lietišķāsmākslas rūpniekiem būtu iespējams piedalīties internacionālā lietišķo mā£l„.zstādē Pari2ē 1925. ^tts min "
stnja uzaicina tiklab atsevišķas ieintere-sētas personas, kā ari rūpniecības Slu

pārstāvjus uz sapulci 1924. g. 4. maijā,
pulksten 4 pēc pusdienas izglītības mini-
strijas telpās Valdemāra ielā JNfņ 36-a.

Meklējamo personu saraksts
Nr. 155.

9475. Andersons, Arveds Kārļa d.,
dzim. 1897. g., Latvijas pilsonis, pēdēji
dzīves vieta Liepājā, Peldu ielā JSfs36. -
Liepājas prefekta 1924. g. 14.. februāra
lēmums N2 539 II, sod. par ieroču tūrē-
sanu bez attiecīgas atļaujas. — Paziņot
dzīves vietu.

9476. Anševskis, Jānis Antona d.,
45 g. vecs, katoļticīgs, Latvijas pilsonis]
precējies, agrākā dzīves vieta Daugavpili]
Iebraucamā ielā Jsfe 46. — Daugavpils
prefekta 1924. g. 21. marta raksts
N° 17104, sodīts ar viņa p. g. 29. de-
cembra lēmumu par dzīvošanu bez per-
sonības dokumentiem ar Ls 10 vai 3
dienām aresta. — Paziņot dzīves vietu.

9477. Aščuks, Andrejs Ādama d. 46 g.
vecs, Daugavpils apr., Višķu pag. pil-
sonis, krievs, vecticībnieks, pēdējā dzīves
vieta Daugavpilī, Kreslavas ielā N° 44,
pase JSTe 2301, izdota 1923. g. 20. de-
cembrī no Daugavpils apr. priekšnieka
palīga. — Daugavpils kriminālpolicijas
priekšnieka 1924. g. 4. maija raksts
JV2 187, apvainots sod. lik. 581. p. —
Apcietināt un nosūtīt meklētāja rīcībā.

9478. Adamsons, Jānis Eduarda d.,
dzim. 1887. g. 8. maijā, Valmieras apr.,
Viļķenes pag. pilsonis, par savu pastā-
vīgo dzīves vietu uzdevis Siguldas pag.
Veckošu mājas, bet ša gada februāri
dzīvojis ari Jaungulbenes pagastā un
pirms tam Vecgulbenes pagastā, pēc no-
darbošanās kurpnieks. — Valkas apr.
4. iec. miertiesu. 1924. g. 29. marta
raksts JV2 164, apv. sod. lik. 581. p. 2. d.
— Pieprasīt Ls 100 drošības naudas,
kuras sumas neiemaksāšanas gadījumā,
viņu apcietināt.

9479. Beinarovičs, Aleksandrs Ievas d,
agrāk dzīvojis Preiļos. — Daugavpils
apr. pr-ka 1923. g. 21. decembra raksts
M> 6697/2216/III, sodīts ar Ls 10 vai
5 dienām aresta par pases nereģistrē-
šanu. — Izpildīt lēmumu un paziņot.

9480. Birznieks, Otto Otto d., Aiz-
putes-Kuldīgas kara apr. pārvaldes vec.
rakstv., dzimis 1891. g. 9. janvārī vec. st.,
luterticīgs, Aizputes apr., Rudbāržu pag.
pilsonis, līdzšinējā dzīves vieta Aizputē,
Boju ielā N° 8 un Rīgā, Ērgļu ielā
Ne 12, dz. 20; vidēja, drukna auguma,
gaišiem iesarkaniem matiem un tādām
pašām ūsām, kuras nēsā strupi apcirptas,
zilām acīm, taisnu degunu, runā nebrīvi,
raustīdamies. — Kara tiesas priekš-
sēdētāja 1924. g. 3. aprija raksts
Ne 6268, apv. sod. lik. 186. p. III. d.
1921. g. 14. nov. redakc. — Apcietināt
un ievietot Liepājas cietumā, ieskaitot
2. iec. kara izmeklēšanas tiesneša rīcībā,
paziņojot pēdējam un kara tiesai.

9481. Braman, EmmaAugustam.dzim. 1904. g., Valkas apr., Jaunjērcēuu
pagasta pilsone. — Rīgas 2. iec. mier-
tiesneša 1924. g. 25. marta raksts
Ne 1338/23., apv. sod. lik. 528. p. -
Paziņot dzīves vietu.

9482. Bulava, Jāzeps Kazimira d.,
17. g. vecs, Lietuvas pilsonis, piederi^
pie Rakišku apr., Ponemunu pag., pēdējā
laika dzīvojis Susejas pag. — Iluktes
apr. priekšn. 1924. g. 24. marta raksts
Ne 501 > II, par ieceļošanu un uzturēšanos
bez attiecīgas atļaujas. — Pazīņot dzīves
vietu.

9483. Bojarčenkovs, Liferijs Jefima d.,
agrāk dzīvojis Rēzeknes apr., Ondrupenes
pag., Rudušku ciemā. — Latgales apg.
tiesa Ludzas apr. 5. iec. miertiesneša
1924. g. 29. marta raksts Ne 674, apv.
sod. lik. 289. p. 1. d. - Paziņot dzīves
vietu.

9484. Fonarenko, Izaks Tobiana d-,
dzim. 1901. g., Ludzas apr., Nerzas pag ,
pilsonis, agrāk dzīvojis Ludzas apr-,
Nerzas pag., Mortenu sādžā. — Rīgas
pilsētas 3. iec. miertiesneša 1924. g-
22. marta raksts Nš> 4, apv. sod. lik-
139. un 475. p. p. — Paziņot dzīves
vietu.

9485. Gulajevs, Aleksandrs Miķeļad.,
21 g. vecs, krievs, pareizticīgs, neprece-
Jiesi biJ- Krievijas pilsonis, strādnieks ,
agrāk dzīvojis Slokā, Meža ielā Ne 7. -
Rīgas apr. pr-ka 1924. g. 11. janvāri
raksts Ne 13/II, par piedzeršanos un
miera traucēšanu. — Paziņot dzīves
vietu meklētājam.

9486. Greckina, Uljana Nikita m.;
24 g. veca, krieviete, vecticībniece, Dau-
gavpils pilsone, pēdējā dzīves vieta
Daugavpilī, Liksnas ielā Ne 27. -
Daugavpils prefekta š. g. 31. marta



raksts Ns 1464,' sodīta ar viņa s. g,

05 februāra lēmumu par iedzīvotāju
pieturēšanu bez pierakstīšanas mājas
grāmatā ar Ls 20 vai 3 dienam aresta. —
paziņot dzīves vietu.

' 9487. Gulbis, Vilhelms Mārtiņa d.,
dzimis 1901. g-, Jaunjelgavas apr., Lin-
des pag. pilsonis. — Rīgas 10. iec. iz-
meklēšanas tiesnieša 1924. g. 13. marta
raksts Ne 531, apv. sod. lik. 51., 49. un
657. p. II. d. — Paziņot dzīves vietu.

; 9488. īlens, Kārlis Kārļa d., 57 g.
vecs, Pilskalnespag. pilsonis, atraitnis,
pēc nodarbošanās maizes cepējs, agrāk
dzīvojis Daugavpilī, Muižnieku ielā
.Ke 121. — Daugavpils prefekta š. g.
3. apriļa raksts Ne_ 1560, sodīts ar viņa
š. g. 5. februāra lēmumu par atrašanos
publiskā vietā piedzērušā stāvoklī ar
10 latiem vai 3 dienām aresta. — Pazi-
ņot dzīves vietu.

9489. Irbits, Jānis Kārļa d., dzimis
1894. g., Rīgas pilsonis, dzīvojis Marijas
ielā Ne 33, dz. 3. — Rīgas pilsētas 3. iec.
miertiesneša 1924. g. 22. marta raksts
Ne 321, apv. sod. lik. 184. p. — Paziņot
dzīves vietu.

9490. Jachimovics, Pāvels Ivana d.,
29 g. vecs, Polijas pihonis, pēdējā dzīves
vieta Rīgā (pēc atsvabināšanas 1924. g.
16. janvārī no Rīgas centrālcietuma),
vidēja slaika auguma, kalsnēju seju,
mazām gaišām ūsiņām. — Ventspils pil-
sētas policijas 1. iec. priekšnieka 1924. g.
31. marta raksts Ne 4842/11, apv. zādzībā
un ienākšanā Latvijā bez dokumentiem. —
Apcietināt un nogādāt meklētāja rīcībā.

9491. Jaass, Roberts-Jānis Pētera d.,
-alias Kārlis Konstantina d. Jakobsons,
dzimis 1888. g. Rīgā, Ajakares pag..
Tērbatas apr. pilsonis. — Rīgas pilsētas
1. iecirkņa izmeklēšanas tiesneša 1924.g.
28. marta raksts Ne 537 un 31. marta
raksti NeNe 552 un 553, apv. sod. lik.
1) 49., 51. un 587. p. 1. d., 2) 587. p.
2. d.; 3) 51. un 587. p. 2. d. „Valdības
Vēstn." Ne 62/24. g. kārt. Nē 9317. —
Apcietināt un ievietot Rīgas centrāl-
cietumā, ieskaitot meklētāja rīcībā.

9492. Krūmiņš, Augusts Jāņa d.,
Rīgas apr., Ādažu pag. pilsonis. —
Rīgas pilsētas 2. iec. izmeklēšanas ties-
neša 1924. g. 31. marta raksts Ne 1035,
apvainots sod. lik. 616. p. 1. d. 2. p. —
Nogādāt meklētāja iecirknī

9493. Kozlovskis, Jurka Kriša d.,
Čigāns. — Rīgas pilsētas 2. iecirkņa
izmeklēšanas tiesneša 1924. g. 7. apriļa
raksts Ne 1083, apv. krim. sod. lik. 51.,
185. un 186. pp. — Nogādāt meklētāja
iecirknī.

9494. Krieviņš, Kārlis Augusta d.,
dzimis 1901. g. 15. februārī. Bauskas
apr. Ceraukstes pag. pilsonis, latvietis,
uzturas uz Latvijas pases Ne 2008, izdo-
tas no Bauskas apriņķa priekšnieka. —
Rīgas kriminālpolicijas priekšnieka 1924.
g. 31. marta raksts Ne 770, apvainots
piesavināšanā. — Apcietināt un nogādāt
meklētāja rīcībā.

9495. Kāns, Dāvids Mozus d., 35 _ g.
vecs, žīds, agrākā dzīves vieta Liepājā,
V. Jūrmalas ielā Ne 9. Tuvāku ziņu
nav. — Aizputes apriņķa priekšnieka
1924. g. 24. marta raksts Ne 1289/III,

par atrašanos publiska vieta iereibuša
stāvoklī, sodīts administratīvā kārtā ar
Ls 60,— vai 14 dienām aresta. — Pa-
ziņot dzīves vietu.

9496. Locanovs, Alužs Antona d.,
agrāk dzīvojis Ludzas apr., Baltinovas
pagastā, Pakrovas ciemā. — Ludzas apr.
5. iecirkņa miertiesneša 1924. g. 3. apriļa
taksis Ne 773, apv. sod. lik. 581. p. I. d.
— Paziņot dzīves vietu.

9497. Lindikoffs, Konstantīns Fridncha
d., 28 g. vecs.

— Ārlietu min. admini-
stratīvi juridiskā departamenta 1924. g.
4. apr. raksts NeS 70-1/ 13937, dēļ 100
zelta marku piedzīšanas, kuru sumu aiz-
ņēmies no Latvijas goda konsulāta Duis-
burgā. — Paziņot dzīves vietu.

9498. Michailovs, Jānis, Daugavpils
apr., Višķu pag. pilsonis, agrāk dzīvojis
Višķu pag. Rutuļu muižā. — Latgales
apgabaltiesas 2. kriminalnodaļas 1924. g.
4. apr. raksts Ne 7206, apv. sodu lik.
624. un 627. p. p. — Paziņot tiesai.

9499. Mancevs, Aleksandrs Pāvila d.,
dzim. 1877. g. 2. jūlijā, Rīga, agrāk dzī-
vojis Majoros, Jomas iela Ne 70. — Rī-
gas apgabaltiesas 2. kriminalnodaļas
^24. g. 3. apriļa raksts Ne24510, notie-
sāts uz diviem mēnešiem cietuma, sa-
skaņā ar sodu lik. 607. p. 2. pkt. —
Apcietināt un ieskaitīt Rīgas apgabal-
tiesas

^
2. kriminalnodaļas rīcībā, paziņo-

jot pēdējai.
9500. Maslobojevs, Karnejs Kondratija

d-< Rēzeknes apr., Rozenmuižas pag. pil-

sonis, apm. 21 g. vecs, agrāk dzīvojis
Cēsu apr

^
Jaunpiebalgas pag., Strazdu

mājā, vidēja auguma, tumšiem matiem,
mazas tumšas ūsas, bruņas acis. — Cēsu
apr. pr-ka 1924. g. 4. apriļa raksts
Ne 3568/23._ g., sodīts par miera un kār-
tības traucēšanu piedzērušā stāvoklī ai
Ls 20 vai 7 dienām aresta. — Paziņot
dzīves vietu.

9501. Makars, Jāzeps Mārtiņa d.,
dzim. 1887. g., pēdējā dzīves vieta Tetel-
mindes pag., Jegeru mājās. - Jelgavas
prefekta 1924. g. 28. marta raksts
Ne 471/1, sodīts administratīvā kārtā. —
Paziņot dzīves vietu.

9502. Mavlas, Jānis, II. Lietuvas robež-
sargu pulka 1. rotas kareivis. — Ilūkstes
apriņķa izmeklēšanas tiesneša 1924. g.
7, apriļa raksts Ne 1514, apvain. sod. lik.
468 p. 1. d. — Apcietināt, ievietot cie-
tumā, ieskaitot meklētāja rīcībā un pa-
ziņot.

9503. Melbards, Jānis Jēkaba d.,
67 g. vecs, latvietis, Valmieras apr.,
Naukšēnu pag. pilsonis, pēdējā dzīves
vieta Rīgā, Valteru ielā Nē 10, dz. 2. —
Rīgas apr. pr-ka 1923. g. 19. decembra
raksts Nē 5693 II, sodīts adm. kārtā par
piedzeršanos un miera traucēšanu. —
Paziņot dzīves vietu.

9504. Mickevics, Broņislavs Vladi-
slava d., ai. Rimvid-Mickevics, bij.
armijas kara satiksmes pārvaldes būv-
niecības nodaļas 1. atsevišķās darba
rotas kareivis, dzim. 1901. g., katoļ-
ticīgs, neprecējies, Rēzeknes apr., Rozen-
tovas pag. pilsonis, pastāvīgā dzīves
vieta Rozentovas pag., Josnas-Jelovkas
muižā. — Kara tiesas priekšsēdētāja
1924. g. 1. apriļa raksts Ne 6118, apv.
kara sod. lik. 128. un 134. p. p. —
Ievietot Rīgas centrālcietumā, ieskaitot
3. iec. kara izmeklēšanas tiesneša rīcībā,
paziņojot pēdējam un tiesai.

9505. Ostrovskis, Jānis Matīsa d.,
agrāk dzīvojis Rīgā Vidzemes šosejā
Ne 115, dz. 49, pase Ne 191, izdota
1923. g. 1. jūnijā no Grāveru pagasta
valdes. — Jelgavas apr. miertiesneša
1924. g. 3. apriļa raksts Ne 1289, apv.
sod. lik. 397. p. — Paziņot dzīves vietu.

9506. Neimans, Aleksendrs Georga d.,
1914. gadā pasaules kara sākumā
iesaukts kara dienasta, Igaunijas pilsonis,
pēc krievu laikrakstu ziņām 1920. g.,
ticis Latvija nošauts. — Ārlietu mini-
strijas politiski ekonomiskā departamenta
1924. g. 28. marta raksts Nē B. 758/12897.
— Paziņot iekšlietu ministrijas admini-
stratīvam departamentam.

9507. Purmals, Jāzeps Aloiza d.,
dzimis 1899. g., Rēzeknes apr., Maka-
šānu pag. pilsonis, pēdējā dzīves vieta
turpat Silenieku ciemā, 11. Dobeles kāj-
nieku pulka kareivis. — Rīgas pilsētas
komandantūras 1924. g. 21. marta
raksts Nē 1464, dezertiers. — Apcietināt
un nogādāt meklētāja rīcībā.

9508. Priede, Pēteris-Augusts Kārļa d.,
alias Kārlis Pētera d. Neimans, dzim.
1890. g. 29. jūlija v. st., pseidovirsnieks,
kurš pie iestāšanās Latvijas armijā uzde-
vies par virsleitnantu Kārli Pētera d.
Neimani, latvietis, luterticīgs, pēc nodar-
bošanās kantorists, Rīgas pilsonis; vidēja
auguma, melniem matiem, tumšām acīm,
vecāki Kārlis un Trīne Priedes dzīvojuši
1921. g. Rīgā, Strēlnieku ielā Ne 19,
dz. 21. — Kara izmeklēšanas tiesneša
svarīgas saimniecības lietās 1924. g.
12. februāra raksts Ne 97, apv. k. s. 1.
128. p., 196., 234. p. IV. d. un _s. 1.
272. p. un kara tiesas priekšsēdētāja
1924. g. 8. apriļa raksts Nē 6602, apv.
kara sod. lik. 128. p. I. d., 134., 196.,
232. p. IV. d. un sod. lik. 272. p. —
Apcietināt un ievietot Rīgas centrālcie-
tumā, ieskaitot kara izmeklēšanastiesneša
svarīgās saimniecības lietās rīcībā, pa-
ziņojot pēdējam un tiesai.

(Turpmāk beigas.)
Administratīvā departamenta

direktors J. Ieva.
Iekšējās apsardzības pārvaldes

priekšnieks J. G a r o z i ņ š

Iecelšanas.
Rezolūcija Ms_31.

Atsvabinu no amata uz paša lūgumu Daugavpils
kriminālpolicijas priekšnieka palīgu Andreju
P r i f f e r tu, skaitot no š. g. 8. apriļa.

R gā, 1924. g. 24. aprilī. Mš 6842
Iekšlietu ministrs A. Birznieks.

Administratīvā departamenta direktors J. Ieva.

*
Rezolūcija X° 32.

Ieceļu dzelzsceļu policijas robežsargu kontrolieri
Juri Ozoliņu dienesta labā, par Jelgavas ap-
riņķa priekšnieka palīgu bez iecirkņa, skaitot no
š g. 1. maija.

Rīgā, 1924. g. 24. aprilī M» 17424.
Iekšlietu ministrs A. Birznieks.

Administratīvā departamenta direktors J. Ieva.

Rezolūcija Ns 33.
Dzelzsceļu policijas I. šķiras uzraugu Hermani

Mi rāmu dienesta labā ieceļu par tās pašas
poliejas robežsargu kontrolieri, skaitot no š. g.
1 maija.

Rīgā, 1924. g_ 24. aprilī. >fc 17278.
Administratīva departamenta direktors J. Ieva.

Iekšējās apsardzības pārvaldes
priekšnieks J. G a r o z i ņ š.

i

Rezolūcija N? 34.
Ludzas apriņķa robežsargu kontro ieri Augustu

Drapče, kurš pāriet finansu ministrijas muitas
departamenta dienestā, atsvabinu no amata pie-
nākumu izpi dišanas, skaitot no š. g. 1. maija.

Rīgā, 1924. g24. a rili. }& 17243/ 18*54.
Administratīva departamenta direktors J. Ieva.

Iekšējās apsardzības pārvaldes
priekšnieks J. Q a r o z i ņ š.

*
R e z o 1 u c i ja Ms 35.

Ludzas apriņķa robežsargu uzraugu Staņisl vu
Aleksandroviču dienesta labā ieceļu par ta
paša apriņķa robežsargu kontrolieri, skaitot no
š. g. 1. maija.

Rīgā, ( 924. g. 24. aprilī. Ns 6714.
Administratīva departamenta direktors J. Ieva.

lekšej s apsardzības pārvaldes
priekšnieks J. G a r o z i ņš.

*
Rezolūcija Ns 1779.

1924. g. 25 aprilī.
Paaugstinu līdzšinējo 1. šķiras grāmatvedi Kārli

Krēgeru par vecāko grāmatvedi ar algu pēc
IX. kategorijas, skaitot no š. g. 1. apriļa

Izglītībasministrs K. Straubergs.
Kanclejas pārvaldnieka vietā D o k t e r s.

Iekšzeme.
Apriņķu pašvaldībupārstāvniecību
nodibināja š. g. 14. martā iekšlietu mi-
nistrijas sasauktā apriņķu pašvaldību
sapulce. Pārstāvniecības mērķis: 1) sniegt
darbības saskaņošanas nolūkā savstarpēju
informāciju un 2) iepazīstināt likumde-
vējas un valdības iestādes ar lauku paš-
valdību vajadzībām un darbību, kā ari
ierosināt un aizstāvēt šīs vajadzības un
intereses visās iestādēs.

Pārstāvniecībā ievēlēja 8 apriņķu paš-
valdību likvidācijas valžu locekļus vai
priekšsēdētājus: no Vidzemes, Rīgas ap-
riņķa Zvaigzni un Valkas — Mūrnieku,
no Kurzemes, Ventspils — Girgensonu
un Liepājas — Sternu, no Zemgales, Jel-
gavas — Ģinteri un Jaunjelgavas —
Jaunzemu un no Latgales, Rēzeknes —
Zadvinski un Ludzas — Barkanu.

Prezidijs sastādījās no priekšsēdētāja
Zvaigznes, priekšsēdētāja biedra Zad-
vinska un sekretāra Ģintera. Prezidija
birojs atrodas Rīgā, Lāčplēšu ielā Nē 24,
dz. 3.

Pārstāvniecība uzaicina pašvaldību
iestādes, lauku organizācijas un visas
personas, kurām rūp lauku dzīves lab-
ierīcība, iesūtīt, pēc augšminētās adreses,
ierosinājumus un vēlamos pārgrozījumus
nodokļu, klaušu, izglītības sociālas apgā-
dības un visos citos pašvaldību kompe-
tences jautājumos.

Paziņojums.
Centrālās izglītības savienības lektori

27. aprilī lasīs sekošus priekšlasījumus:
1) Bauskas nacion. jaun. sa-

vienības nodaļā — Bauskā dis-
putā par laulību piedalās Vikt.
E glīts un M. Salna ja kdze, bez tam
tiks nolasīti adv. J. K r e i c b e r g a,
Annas B r iga d e r un A n gel i kas
Gailīt referāti par laulību.

2) L. K. V. B. K r o ņ a - M i s a s
nodaļa, lekt. Ž. Karlsons: „Zinat-
niskā un dzīvā etiķa".

3) Slokas sadraudzīgā bie-
drībā rakstn. V. Dambergs: ,.Mūsu
kultūra un inteliģence".

4) Ogrē, Ogres pamatskolā Ogres
apgabala dziesmu svētku sarīkošanas
apspriedē diriģ. H. Prūsis referēs par
koru dziedāšanu un apgabalu dziesmu
svētku sarīkošanu.

mtamiumm

Latvija un citas valstis
Lietuva nepiekrīt.

Šogad 20. maijā notek Latvijas-Lietu-
vas konvencijā paredzētais divgadu op-
tacijas termiņš, latvju tautības personām
Lietuvā un lietuvjiem — Latvijā. Jau
pag. g. 1. decembrī ārlietu ministrija lika
Lietuvai priekšā pagarināt minēto termiņu
vēl uz divi gadiem, t. i. līdz 1926. gada
20. maijam. Tagad, pēc apmēram 4 mē-
nešiem, Lietuva atbildējusi, ka viņa ne-
piekrīt optacijas termiņa pagarināšanai.
To ievērojot, visiem tiem mūsu
tautiešiem, kas dzīvo Lietuvā
un kas vēlas kļūt par Latvijas
pilsoņiem, jāpasteidzas ie-
sniegt savus optacijas pie-
teikumu s 1 ī d z š. g. 20. m a i j a m.

Māksla
Nac ona'aia teātra Otrdien, 29. aprilī,

par tautas izrāžu cenām vēlreiz J. Jaun-
sudrabiņa komēdija „Zvēru dīdī-
tājas". Trešdien, 30. aprilī, Annas
Brigader drāma „H e t e r a s manto-
jums. Ceturtdien, 1. maijā, pulksten 2
dienā Zeltmata „Arājdēls". Pulksten 7
vakarā Raiņa «Jāzeps un viņa
brāļi". Repertuārā uzņemtas Bernara
Šou'a komēdija „S vēta Žanna" un
Georga Kaizera komēdija „Kolpor-
taža".

Tirdzniecība un rūpniecība.

Kursi
Rīgas biržā, 1924. gada 28 aprili.

100 Latvijas rbļ J,—
Amerikas dolārs 5,16 —5,21
Angļu mārciņa 22,60 — 22 82
100 Francijas franki ... 32 tO — 33,60
100 Beļģijas franki 27,6a — 28 50
100 Šveices Jranki .... 91,15 — 92,65
100 Itālijas liii .... 2285 — 2350
100 Zviedrijas kronas .... 135 15 — 13715
100 Norvēģijas kronas . . . 7081 — 72 95
100 Dānijas kronas . . . 85 60 — 88,30
100 Cachoslovaku kronas . . 14 90 — 15,50
100 Helandei gtsideņi . . 191, 193 90
000 miljards Vācijas marka . 1. 1,50

i«, a. ainos markas .... 12,70 — 13,20
100 Igaunijas markas .... 1,34— 1,40
10,000 Polijas markas .... 0,01
100 Lietavas Uti 50, 52,—
10 Krievijas zelta ntb|i . . . 25,50
Krievijas sudrabag* -^ ; JgJ m, ^
SSSR červoņecs 26.15 - 27.—
5°/o neatkarības aizņemams . 1, 2,ī<
6°/o Zemes banka ķīla zimes 98, 100

Rīgas biržas komitejas kotacijas komisijas
priekšsēdētājs A. K a c e n s.

Zvērināts biržas māklera P. Rupners.

Rīgas osta ienākuši kuģi.
21. aprilī

Ayrco. angļu tvaikonis, 137.,8 reģ. ton. brutto, no
Karalaučiem ar balastu.

Arniston, angļu tvaikonis, 2080 reģ. ton. brutto,
no Methila ar oglēm.

22. aprilī.
Sigulda, latviešu tvaikonis, 1999 reģ. ton. brutto,

no Roterdamas ar oglēm.
Havtor, norvēģu tvaikoni,, 1428 reģ. ton. brutto,

no Karalaučiem ar auzām un gabalu precēm.
Vesta, vācu tvaikonis, 1596 reģ. ton. brutto, no

Karalaučiem ar balastu.
Eduard, vācu tvaikonis, 997 reģ. ton brutto, no

Hamburgas ar labību un cukuru.
24. aprilī.

Velta, latviešu tvaikonis, 2347 reģ. ton. brutto, no
Blitha caur Liepāju ar oglēm.

Ophelia, vācu tvaikonis, 1758 reģ. ton. brutto. ro
Klaipēdas ar gabalu precēm.

Krimulda, latviešu tvaikonis, 1970 reģ. ton. brutto,
no Ģentes ar balastu.

25. aprilī.
Curslack, vācu tvaikonis, 1433reģ. ton. brutto, no

Ventspils ar labību.
Orion, dāņu tvaikonis, 2405 reģ. ton. brutto, no

Kopenhāgenas ar balastu.
Seine, franču tvaikonis, 1384 reģ. ton. brutto, no

Ventspils ar gabalu precēm.

No Rīgas ostas izgājuši kuģi.
24. aprilī.

Pernigel, latviešu tvaikonis, 169 reģ. ton. brutto,
uz Ventspili ar gabalu precēm.

Gaida, latviešu tvaikonis, 331 reģ. ton. brutto, uz
Ventspili ar gabalu precēm.

25. aprilī.
Maiga, latviešu tvaikonis, 141,27 reģ ton. brutto,

no Stokholmas ar gabalu precēm.

Liepājas osta ienākuši kuģi.
V3. aprilī.

Hidrograf, latviešu tvaikonis, 263 reģ. ton. brutto,
no V entspils.

24 aprilī
Thor, vācu tvaikonis, 271 reģ. ton. bruto, no

Dancigas ar jauktu lādiņu.

No Liepājas ostas izgājuši kuģi.
23. aprilī.

Velta, latviešu tvajkonis, 2347 reģ. ton. brutto,
uz Rīgu ar oglēm.

24. aprilī.
Thor, vācu tvaikonis, 271 reģ. ton. brutto, uz

Klaipēdu ar jauktu lādiņu.

Ventspils osta ienākuši kuģi.
24. aprilī.

Johanna, vācu tvaikonis, 141 reģ. ton. brutto, no
Malmo ar superfosfātu.

Pernigel, latviešu tvaikonis, 168,84 reģ. ton. brutto,
no Rīgas ar gabalu precēm.

No Ventspils ostas izgājuši kuģi.
23. aprilī.

Hidrografs, latviešu tvaikonis, 291,56 reģ. ton.
brutto, uz Liepāju tukšā.

24, aprilī.
Solvik, zviedru tvaikonis, 1552,76 reģ. ton. brutto,

uz Reveli ar labību.
Seine, franču tvaikonis, 1382,61 reģ. ton brutto,

uz Rīgu ar gabalu precēm.
Curslack, vācu tvaikonis, 1433,95 reģ ton batto,

uz Rīgu ar labību.

Literatūra.
Ekonomists N° 8 — 1924. g.

Redaktors: M. Ārons.
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Rltupes muita,
bi mnit. lik. 1140. p. p. dara zināmu,
ka savS kopsēdē 8. februāri 1924. g.,
caurskatot likv. Rodov. m. kontisk. lieta
M 32, no 1922. g. Ievsd. pret pils.
Jāni Alida nn Artam Gražaniem

nolēma:
1) Aizturētās mantas par kontrabanda

nesaskatīt nn iziniegt atpakaļ pec pie-
derības.

2) Par nelegālu rotētas pāriesīnu
sodīt zolidari ar Li 16,65.

Sis lēmums nz miit. lik. 1141. p. p.
var tikt pārtudzets 3 nadēļu laiki,
?kaitot no .Valdības Vēstnesī' iespie-
šanas dienas, Iesniedzot pārsūdzību caur
Rīt upes maitu, uz iin min. muitas de-
partamenta, apmaksāta ar 80 sant
zīmognodokja.

Ritupē, 24. aprilī 1924. g. >*> 682.
Maitas priekin. A. Zvaigzne.

1742 Darbvedis V. Knope.

Liepājas apgabaltiesa,
paziņo, ka iīs tiesas sēdē 1924. g
15 maijā, atlasīs un nolasīs 17. februāri
'896 gadā mi nSā Kārļa Krifa dēla
Sīpola testamentu.

Liepājā, 19. aprilī 1924. g. J* 692/1-24.
Priekšiēd. b. V. Blenenstams.

Sekretārs A. Kasperovičs.
1718

n» ipr. I. Iec. nlirtiBīnli,
uz civ. prec. lik. 1460*un 1460*». p p.
pamata paziņo, ka 1924 g. 23 aprilī
Mircis Dāvā d. Zaltlņi iemaksājis min.
miertiesneša depozīti 4 latas, kari pie-
nākas no viņa, Zeltiņa, mir. Heinrfcha
Viktora d. loi Stivka mantiniecēm vai
tiesību ņēmējiem par laba, kS rentes
naada par Līva pag., Lējis Mežiņ māja
psr 1924. g 23 apriļa un 23. oktobra
termiņiem un uza'clna min. mintiniekts
ierasties pie miertiesneša saņemt ie-
maksāto nauda.

Cēss, 25. aprīli 1924. g.
1831 Miertiesnesis J. Puchalskiis.

BttlHlW. S.feflnjMffl
E. Smēlis paziņo, ka 3. maija
1924. g, pulksten 9 rīti, Piga Parka

ielā J*4 a, dz 13, p ā r d o s B ari ta Joffa
kustamo mantu, tastāvoiu no mēbelēm
un novērtēta wr Li 500 —.

Izzināt sarakstu, novērtējumu, kā ari
ipskatJt pārdodamo mantu, varēs pardo-
lanas dienā uz vietas.

Rīgā. 24. ap Iii 1924. g.
1836 Tiesu pristavs B. Smēlis.

Latgales apgabali vecāk, notārs
paz ņo, ka pēc 1923. gada 19. decembri
p e Daugavpils notāra R. S k u | a ne-
slēgtā pirkšanas - pardofanas Ilguma
kurš apstiprināts 1924. gada U apiilī,
Juris Pētera dēs Apini iegavis no
Feodosljs Kajiņlka dēla Paacuka-Voll-
ņaca par 50,000 rubļiem nekaitamu
īpašumu, kuri atdalīts no Diugav iis
apriņķa, Krastpi s pagasta, atrološās
Krustpils muiža» un sastiv ns izdalīta
viensētas zemes gabala Ja 8, — 34 des.
1440 ssl, vairāk vai mazāk, platība.

Daugav iii, 1924. g. 16 aprilī. N* 2020
Vecākā no ara pal. A. Mi kalks.

1535 Sekretāra pal. J. Strada.

Vijciema I. kuļmaēinas biedrība»
valde,

Valkas a; r!ņķ>, Vijciema pagasta, sasaic
nz 29. maiju 1924. g. biedros, piede-
rīgus pie Šis biedrības, uz kuļmašīnas
biedrības

likvidācijas sapulci,
pu'kiten 2 pēc pusd. Ja minētā dieni
biedri neieradīsies vajadzīgā skaitā, tad
otra sapulca tiks noturēta ar to paša
diena* kārtības punkta izlem emt
(5. JunlIS un bus pilntiesīga pie katra
biedra skalai
1845 Valo>.

Aizpūtas Pils pag. valda izalucimt
psr nederīgu, kā nozaudēta Latv. pasi,
izdotu no Jelgavas prefektūras 18. martā
1920. g., zemMt 1892, uz Ellas MtlSa'd,
dz. Donis, vardu, 1842

Rīgasliii Ml priekšnieks
izslUJlna par nederīgiem nozaudētas
dokumentus, pieteiktus ne sekošiem
pilsoņiem:

1) Kfttrīnes Jēkaba m. Rabat, dzim.
S ibin Latv. iekšz. pasi, izd. ro Salas
pag. valdes, Rīgas apr, zem Nt 87; 2)
iura Andreja d Čimalas atvaļinājuma
apliecību, izd. 6 jun. 1923 g. no aviā-
cijas diviz. k-ra zem N° 1503, un 3)
Minnas Valta m. Vallis Latv. iekšzemes
p?si. izd Dubulto» zem Ni 3105

Vainas kafa apriņķa pr-Rs
izsludina per nederību kara klausības
apliec, zem J* 1125, izd. 1970 g.
5. febr. no 6. Rīgas kājn pulka km-ra
az Jāņa Pētcr* d Kalniņa v.

nOZnUuGlO kases dal. grām. zem
Jfe S651 uz Gustava Freiberga vardu
skuitīt par nede'gu 1001

Uliii oi liiini biiodi
īttue bajinu
1924. gada 6 burtnīca

snikasi u> dabūjama Valsts tipogrāfijai.
pili, l. istabā, kui ari vienigi jagrisls

ai pispresījamiem.
Burtnīca maksā:

baa piesūtīšana» Ls 0,22
ti piesūtīšana . . 0.24

Saturs:
48) Likums par Krišjāņa Barona prē-

mijām.
49) Likums par bijušā Rīgas politech-

niska jnstituta pārņemšanu valsts:
īpašumā.

50) Muitas likuma papildinājumi un pār-
grozījumi.

51) L'kums par dažu muitas sodu un:
kanclejas nodokļa atlaišanu.

52) Likums par dažos likumos minēt»
sumu pārrēķināšanu latos.

53) Triju zvaigžņu ordeņa statūti.
54) Pārgrozījums likumā par apriņķu

pašvaldību likvidēšanu.
55) Rīkojums par ziņu publicēšanu presē

attiecība uz kāja tiesu iestādes iztic-'
sājamām un iztiesātām lietām.

56) Noteikumi par valsts vidus- un
arodu skolu skolotāju algošanu pēc
algu kategorijām skolotājiem ar
augstskolas izglītību.

57) Pārgrozījums skolu sarakstā, kups
apmeklēšana dod tiesību atlikt ie-
saukšanu kāja dienestā.

58) Noteikumi par kafa zinību pasnie'
dzeju atalgojumu.

59) Pārgrozījums noteikumos par plūdu
briesmu novēršanu un aizsardzības
darbu organizēšanu plūdu laikā-

Nacionālais taalrs.
Otrdien. 29. aprīli, pulksten 7 vak.r

Tauta» izrādē:
..STrēiu dīdītājas".

Traidi n 30 aprll-, p.iksien 7 v.kaa:
. Jfetfēras mantojums'.

Ctttmdlcn, 1 mati* oamst. 2 dieni:
•/frajdēls *.

Pm s e-j 7 *aksiā:
,Hāxcņa nn viņa brāļi",

1851 r

Cesoalnes patērētāju
biedrības valde

paz ņo, ka saskaņā ar 1923. g. 16 marta
pilnas biedru sarulces lmitnu, minētā

T inhui mmbSS,
valde n.acina visas iestāles un per-
sonas, kefīra -būta kādas prasības
pret Cesvsines patērētāja b.'ed ību, pie-
teikt tādas bieJtīoas valiei sešu
mēnešu laiki, skaitot no ii
sludiīajuma Iespiešana» .Valdības
Vēstnesī'.

Prasības kas nebūi minētā laikā
iesniegtas netiks leveotas un biedrībaliks likvidēta

Cesvainē, 16. aprilī 1924. g.
1847 P'ieVJsēdētāh P Stoks.

JaiiSuia^
izsludina par nederīgu, kā nozaudētu,
Latvijas ienJz pasi, zem )* 2922 izd.
5. oktobri 1922. g. no Landskoronas
pa? valdes, Ludzas apr. uz Jezupa

, Miķeļa d. Č tatera vārdu

[ Otu Iestāžu sIudlnfijiM
Mi ulitn lnartiiiita

daiidu maksājama piedzinējs paslņo,
ka 5 mslia 1924. g„ pauksten 2 dienā,
Rīga, Vaļņu ielā I* 14,

pflrdos vairāksolīšana
Ābrama Glezara kustamo manta, no-
vērtētu par Ls 240,—, an sastāvoiu no
pārvietojamā dinamo -mttora 5 zirgu
speķa, kopa ar bencina motoru, dēļ
viņa 1923. g. procent. peļņas nodokļa
segš'nas.

Rīgā, 25. aprilī 1924. g.
1832 Piedzinējs A. Ozoliņš.

Tiesu sludinājumi.
Kara tiesa,

pamatodamās uz savu 1924. g. 12. apriļa
rīcības sēdes lēmumu, izbeidz
Oskara Gersona dēla BlOmentala
meklēšanu.

(ak. .Vaid. Vēatn.' J* 39, 133 nn 149.
1922. g mekt. pērs. sar. J* 5524,

Kara tiesas priekšsēdētāja
v. i. virsi. H. Jakobsons.

Sekretāra pal., kam ier. R. Žagars.
1750

Kara tiesa,
pamatodamās uz savu rīcības sēdes
lēmumu, izbeidz blj. Ziemeļ-Lst-
vijas partizānu polka vlrsseržanta Pētsra
Kārļa dēla Upasleja meklēianu.

(1923. g. 25. jūnija „Vald. Vēsta."
N» 132. ).

Rigā, 24. aprilī 1924. g.
Kafa tiesas priekšsēdētaja v. L

virsi. J. Jakobsons.
1749 Sekretārs, k. ier. A. Rumpe.

Rijas apgabaltiesas 3. civllnod.
?z dv. tita. lik. 2011., 2014. an
2019. p. p. oamata paziņo, ka pēc 1922. g.
5 jūnijā Mores pag. mir. rentn. Andreja
Miķeļa d.Riekstiņa ir atklāts mantojums
an saaicina, mua Ir u b manto-
juma vai sakari ar to kādas tiesības,
ki mantiniekiem, itgatarijlsm, lidcikoai-
sarljitm, kreditoriem a. i t., piataikt iis
tisibas s s šu mēneša laiki minētai
tissaJ, skaitot no fi sludinājuma
iespiešanai disnaa.

Ja minētās personas savas tiesības
asgšā asrāditi termiņa nepieteiks, tad
viņas atais ka iis tiesības saudejnias

Rīga, 1P24. 8 16. aprilī, L J* 1796
Priekšsēd. v. A. Veidners.

1301 Sekrtturs A. Kalve

Kraukļu pagasta tiesa,
(Cēsu apriņķī), pamatojoties uz sava
12. decembra 1923. g. lēmuma, asa cīna
mirufā Kfa kļu pagastā, Kalna Alitāau
m jas īpainieka Jāņa Jāņa d. Mnce-
n j e k a mantiniekus, parādu devējus un
ņēmējus nn citu personas, kuram būtu
kādas tiesības vai prasības uz nel. at-
stāto mantu, pieteikt savas tiesības un
prasības Kraut ļu pagasta tiesai sešu
mfnāšu laika, skaitot no ia sludinā-
juma iespiešanas trešo reizi .Valdības
Vēstnesi'.

Pēc augšminētā termiņa notecēšanas
nekādas pieteikšanas un iebildumi netiks
ievēroti, bet pieteikušos mantiniekus a;-
itirrinās mantošanas t esi Jās.

Kraukļos, 14. februārī 1924. g. 2
Priekšsēdētājs K. M 11 d u p s.

1665 Darbvedis J. Doks.

Annas pagasta tiesa,
pamatojoties uz pag. tiesu nst. II. d.
276. un 277. p. p. pamata un sava
24. marta i. g. lēmuma, uzaicina iein-
teresētas personas pieteikt šai pagasta
tiesai savus iebildumos, ja tāds kādam
būta pret Stepana Ļ e o n o v a adoptē-
šanu no E iuarda Puspura, 6 mēneša
laikā, skaitot no sbdlnājuma iespiešanas
3. reizi .Valdības Vēstnesī*. 1

Priekšsēdētājs R Meijerš.
1667 Darbvedis H. Stāva us.

Rīgas apgabaltiesas 3. civllnod.
uz civ. ties. lik. 2011., 2014. un 2019. p p.
pamata paziņo, ka pēc 1919. g. 23. okt.
JJolderaja mir. Kārļa Alfrēda Oskara Legz-
diņa ir alkata mantojums an uzaicina,
kam ii u ia mantojuma, vai sakara ar
to tiesības, kā mantiniekiem, legata-
rijiem, lideikomisarijiem, kreditoriem
?a t. t, pieteikt Ba tiesības minētai
tiesai sešu mēneiu laikā, skaitot no ii
sludinājuma iespiešanas dienas.

Ja minētāa personas savas tieaibas
augia uzrādītā termiņa nepieteiks, tad
vsas atais kā Ci tiesības saudejuia»

Rīgā, 1924. g 16. aprilī. L J* 1985
Priekšsēdētāja v. A. Veidners.

1298 Sekretāra A. Kalve.

Rigas apgabaltiesas 3. civllnod.
as civ. ties. lik. 2011., 2014. un 2019.
p. p. pamata paziņo, ka pēc 1917. g.
5. jūlija Vecguhenes pagastā mirušā
Jāņa Jāņa d. Zaķa ir atmata man o-
jums an uzaicina, kam ir us šo manto-
jumu, vai sakara u to tieaibas
kā mantiniekiem, !egatari|lem, lideiko-
misarijiem, kreditoriem an t. t, pie-
teikt iis tiesības minētai tiesai seiu
mēneiu laikā, skaitot no ii sludinājuma
iaapisianas dienas.

Ja mīnētās personas savas tieaibas
augšā «stādītā termiņi nepieteiks, tad
vioaa atais kā iis ties bas saudejsias.

Rīgā, 1924.g. 16 i prilī. L. J* 1823
Priekšsēdētaja v. A. Veidners.

1297 Sekretāra A. K»lv»

Iii» iļnamitl!»: III. Ik. mm ittitm
paziņo, ka 6. maija 1924. g., pulksten
9 rīti, Rīgā. Avo u ielā Ms 1/3, di. 12,
pārdos Smulļa Pcskova kastamo
mantu, sastāvoiu no mēbelēm, un no-
vērtētu par Ls 1915,—.

Isilnāt sarakstu, novērtējumu, ka ari
apskatit pārdodamo manta varēs pārdo-
šanas diena us vietas.

Rigā, 28. aprilī 1924. g. 1856
Tiesu pristavs I. Q r i n I e 1 d s.

lini UBibiit.5. līt tin. Mītni
E. S m e 11 s paziņo, ka 2. mallfl i. s.
pulksten 9 rītā, R ^ā , Brīvības ielā 122,
pārdoa Augusta iialsata kastamo
mantu, sastāvošu no 2 mocām franču
okera, un novērtētu par Ls 300.—.

Izzināt sarakstu, novērtējuma, ka ari
īpakatit pārdodamo manta varēs pār-
iešanas diena as vietas.

Rīgā, 24 aprīlī 1924. g.
1835 Tiesas pristavs E. S m e i 1».

Aigas apgabaltiesas 3. civllnod.
taauaņa ai civ. pruc un. Is*ž8 p, ai lo
pssiņo, ka 6, malIS 1924 g.. minētas
oo daļas atmata uesaa sēdē ioissīs
i924. g. 7. Ie:ruati miruši Cēsīs rūp-
nieka Eduarda Indriķa dēa Dandcna
notarielo testamenta.

iigi. 24 aprilī <J4 «. L. t* 2438
Priekšsēd. v. A Blumentals.

1793 Sekretārs A. Kalve.

Kigas apgabaltiesas 3. civllnod.
taiuoi ar dv. proe ilk. 1958 p. ar io
ffsalao, ka 6. maijā 1924. g. mi-
m« i aogatea ajtiStā basas sēdē
attaisīs un nolasīs is-23. g. 17. decembrī
aaimiā Raunas paga ta, Lejas- Pakuļ i
mijas īpainieka atraitņa Dīva Jāņa d.
Kļaviņa testamentu.

?ciga, 24 apii.ī i*34 g. L. t*2412
Priekšsēdei, v. A. Blumentāla.

1794 Sekretārs A. Kalve.

Liepājas 3. iec. miertiesnesis
atsauc AnnaiOuies Mārtiņa meitai
latas meklēšanu, izslnlinita 8 decembri
1922 g .Valdības Vēsta.' Nk 277,
meklējamās peramas atrašanas dēļ.

Liepājā, 23. aprilī 1924. g. J* 1/23.
1751 Miertiesnesis (paraksts).

Ritas apriņķa I. rajona
valsts zemju pārzinis

dara zinamn, ka Rīgas pilsētas admini-
stratīvās robežās atrodošiem gruntsgabalu
nomniekiem

jānomaksā noma par 1924./25.
saimniec. gadu Rigā, Samīcās
ielā N-. 10/12, apakšā minētās

dienās, pulksten 9 ritā:
par B'eriņu grunt.<gib. no 1.—10. maijam,
. Ssmpetera . 10.—15
, Ainiņmužas gruntsgabaliem no

15—25 maijam,
par Švar muižas nn Mazdames grunts-

gabaiem no 25—30. maijam.
par Zol tudei, Nordeķu, Zasnlauka un

Jaunas muiž s gruntsgabaliem no
1.—30. jūnijam,
Par laika nenomaksātu nonvs naudu

jāmaksā l°/o soda na<dss psr katru
pil-! U vsi nepilnu nokavēta mēuest.

Pie nomaksas jāuzrāda pag. saimnie-
cības gada nomas maksājuma kvitēs.

Plezime: Nordeķu, Zasnlsuka us
Jaunās muižas nomniekiem jāmaksā
noma no muiža pārņemšanas
dienas.

1853 Rigas apriņķa I rajona
valsts semju pāizin s 1 V ī t e 1 s

Paziņojums.
Rīgas poie. 5. iec. priekšnieks
8 maija 1924 g., pulksten 10 rītā,

pārdos atklfitā

vairāksolīšanā
A. Valtera koku zāģētavai, ButoviEa salā
(pie Kundzlņu saSas) piederošos vienu
dinamomašinu novērtēta uz Ls 1315, un
vienu automātisku rāģa slīpējamo aparātu,
novērtēta nz Ls 1200, 11. kopējās Rīgas
slimo kases prasības Ls 2441,48 segšanai.

Rigā, 25. aprilī 1924. g.
Rigas polic. 5. iecirkņa

1844 otiekš lieks v. inu nīkstat

Krāslavas rajona valsts zemju pārz'nli
uzaicina visos tos pilsoņus un iestādes,
turiem C. Z. I. Kora. piesķīruse dzimts
īpašumā Daugav iis apr., Piedrnjas pag.,
Indras miestā ēkas un to piešķilšana
publicēta Z. I V. NŠ 91, 15 janvaiī i. g.
ieKstfei rajona kancleja, Krāslavā, Au-
gusta ielā Ns 22, līdz 1. maijam i. g.,
taņiint piešķirtās ēkas.

Pretēji gadījumā tās iznomās no valsts
zemju pārziņa vēl uz vienu gadu vis-
pārējā kārti a.

Pārzinis (paraksts).
1739 Drrbvedis Alks ne.

M BodokU iipartaieita
dažādu maksājumu piedzinējs paaiņo,
ka 6 maiji 1924 g., pu".ksten 2 ienā,
Rigā, Kaļķu ielā J« 1,

pārdos oalfOksollfimfl
„TaiEC un Stolltr' kastamo manto, ne-
vērtētu par Ls 287,—, un sastāvoiu no
manufaktūras, dij viņa 1923. g. procent.
pelņas nodoiļa segšanas.

Rīgā, 25. aprilī 1924. g.
1833 PledilisēiB A. Ozoliņi.«iii iMībait. iii.ik. Hisai iHifan

paslņo, ka 8 mali* 1924. g., pulksten
9 rīti, Rigi, Andreja Pumpura ielā 1* 1,
v'ņa ka ielejā pārdos „Bergmana un
Rlmkeviča ? kustamo mantu, sastāvoiu
no divām akc sab. .Robežt rdzniecība*
akcijām, un novērtētu par Ls 1200,—.

lazināt sarakstu, novērtējumi, ki ari
ipskatit pārdodamo mantu, varēs pār-
ošanas dienā sw vietas.
1854 Tiesu pristavs J. O r i n I e 1 d s.

Ilgu apgabali, m. Ik. tinas pristavs
paziņo, ka 10. malia 1924. g., pulksten
9 rītā, Rīgā, Eliiabetes ielā ]« 91/9',
dz. 25, pārdos Gallma Talaaa
kustamo mantu, sastāvoiu no bufetes,
skasja un kurpnieka virstaisamās
ma šinas, un novērtētu par Ls 600,—.

Izzināt sarakatn, novērtējumu, kā ari
ap katīt pārdodamo mantu varēs pār-
došanas diena uz vietas.

Rīgā, 28. aprīli 1921. g.
1855 Tiesu pristavs I Orinfeld». Krāslavas brīvprātīgo ngnnsizēsēiii biedri!

biedru pilno sapulce
notiks 4. maija i. g... pulkst. 3f 2 dienā,
Krāslavas brīvpr. «gensdiēsēju telpas.

Dienas kārtība:
1) Krāslavas brīvprātīgo ugunsdzēsēja

biedrības tsgadējo statūtu pārreģistt
uz Vislatvijas ugunsdzēsēju biedribu
noroalstatutiem.

2) Gada pārskata par 1923. g. pieņems .
Gadījumā, ja šnī sapulcē nsieradīsies

likamigs biedru skaits, tad nfikošfi
pilna sapulce notiks turpat 11 malia i.g.
pulkst. 5 pēc puid, un ska tīsies piln-
tiesīga pie katra biedru skaita.

Krāslavā, 11. aprilī 1924. g.
1863 Valde.

Dzelzsceļu virsvalde nuf mu»
12. maija i. g., uz naftu, dabīgo, 12000 klgr. un naftu motors 17600 Ugr., pēc

te hniikiem noteikumiem
15. ... drāti, tērauda, cinkotu 4 mm 3500 klgr., pec techn'skiera

noteikumiem. Drāts pšrrasšanas pretestība i jābu ne maza »i
par 110 klgr. uz kv. mm ar pagaricāšanos ne va rāk par 4°/o.

2i , ...spuldzēm, elektriskam, ar og|u pavediena:
150 gab. — 120 V — 16 sv. g.
100 . — 120 V — 25 . .

1000 . — 220 V — 16 . .
500 . — 220 — 25 . .

Pēc techits'dem noteikumiem. 3
Tuvākas ziņas par torgu noteikumiem, materiāliem nn iemaksā] māns

drošības naudām izsniedz dzelzsceļu virsvaldē, istabā J* 122a, no pulkst. 12—14.
Pi'dJāvā'um' |ā'cmi»d' torgu dienā Hdz nnlksten 12 183^

Zirgu tirgus.
Rīgas pilsētas valdes tirdzniecības noda|a
dara zināmu, ka 15. un 16. meija 1924. g, no pulksten 8 ritā līdz 4 pēc pusd.
noturēs zirgu tirgu laukumā pie pilsētas lopkautuves. Ganību dambi.

Rīgas pilsētas uzņēmumu nodaļa
pārdod vecos gāzes torņus Basteja bulvāri J* 10, vai izdod

viņu nojaukšanas darbus.
Piedāvājumi, aplikti ar attiecīgu zīmognodokli, iesniedzsmi slējtāj ap-

loksnēs ar uzrakstu: .Gāzes torņi*, līdz 5. maļam š.g , pīkst. 12 di:nā, uzņēmumu
nod.'j'- kancleja, Bast-jn bulv. 10 Tuvāki noteikumi tnrpat, ist. 11. 1858.

Uliam pilsētas valde
izsludina

rakstisku min
uz elektrības centrāles un
pilsētas vada tīkla būui

Jaunleliaoā.
Rakstiski pledav jumi, nemaksāti ar

attiecīgu zimognodokli, uzrādot dsrba
apraistā c nas latos, iesniedzami slegtes
aploknēs pi'sētas valdē līdz 13. maijam
1924. g„ pulksten 10 dienā Koniursa
dalībniekiem jāiemaksā ]0'/o no uz-
dotās kopsumas drošības naudas.

Tuvāki noteikumi un plāni dabūjami
Jaunjelgavai pilsētas vsldš no pulksten
9—15 dieai.
1843 Pil etas valda.

Dažādi Saadinājami.
*^saBMT mmm » > i m> Mwmnminiii«iaiiaiiinnu w»»»ii ? situ ? MB'smļT

Ērberģes pagastam,
Jaunjelgavas apr, pasts caur Ē-terģ,

vajadzīgs

ārsts.
Ārsti, kuri vēlētos šo vietu pieņemt,

tiek uzaicināti pietektie» pe Ē berģ s
pag_a»ta padom s līdz 9. maijam S. g.,
kūja (diena nolikta ārsta pieņemšana.

Rakstiski pieteicoties jāuzrāda notei-
kumi, uz kād>em ar mieru vieta pieņemt
Pagasts dod brīva dzīvokli, apkurteāšsnu
un dārziem zemi apm 3 purv., pārejai..
pēr vie ošanas.

Erberģē un tuv?kā apkārtnē ārsts nav.
1841 Pasats valde.

119» ipsabalt. Valmieras apt.tlni putu.
J. Āķis pariņo, ka Izpildot Valmieras
aprņķi 1. iecirkņa miertlesneta sprie-
dumus, 10. maija i. g.. pulkst. 10 ntš,
Va mie.a, Valmiera* pilsētas valdes namā,

izpārdos
Jānim P llsumam piedcro'o kustamo
mantu, sastāvošu ro btenko cedētas
cblig'djss par 1500 latiem, izdotas no
Jāņ« Pdsuna uz viņam piederos] ne-
kustano īpašiimu, atrodošos Vamierai
apriņķī, Uagarpil» pagastā. Alojas ratestā,
z m zeaes grāmatu rģjstra I* 2824,
un novērtēti par 600 latiem.

laaināt sarakstu, novērtējuma, kā ari
tpskatit pārdodamo mantu varēs pār-
iešanas dienā ua vietas.

24. sp ilī 1921. g. J* 72.
1834 Tiesu pristavs J. Āķ ia.



Ludzas apriņķa pr-Ka palīgt 1. iec.
izšūdina par nederīgiem, kā pleteiltus
par nozaudētiem vai nozagtiem sekošus
dckumentas:

i) Latv jas pasi, izdotu no Ludsas
apr. pr ka pal. 1. ie:. 1920. g. 17. dec.
zem Ks 1224 uz pils. Emīlijas Ignata
meitas Mekš va du;

2) Latvijas pasi, izdotu no Pildas pag.
valdes 2. sept. 1922. g. zem J* 2827
uz pils. Ve as Ādama m. Grabežovas v.;

3) Atvaļinājuma ap'iecīb» , izdoto no
5, C su kājnieku pal^a kom ndieia
5. ap iii 1922 g. zem N° 128 uz pB>,
Jāņa Karpa d. siljva vārdu;

4l _Atvaļ!nājumi apliecību, irdotu no
Liepā as artilērijas un laboratorijas no-
liktavas pr-ka 922. g. 4. Iebruari zem
Nš 6982 uz pils. Jāņa Pētera d Gor-
bunova vārdu;

5) L tvjaj pasi, 'zdotu ni Michalovas
pagasta valdes 20 sprili 1923. g. zem
J* 6651 uz pils. Jevgen jas N kodlma
meitas Oslpan vārdu;

6) Atv-ļnajuma apliecību, izdota no
Luozas kari aprņķa pr ekšnieka 1921. g
zem M 229 uz pils. Pētera Domenlka
Ceļa Boiožova vārda;

7) Latvij s pas% izdotu no Pildas
pi« g. vades 1921. g. 9. mar'ā zem
N° 1656 _ us pi s. Grigorija Jāņa d :!a
Siiova vardu:

8) Atvaļinājuma apliecību, izdota no
6. Rigas kājnieku pu ki komandiera
maita mēnesi 1921. g. (J* n'zinams)
u pil oņa Alberta Antonad. Dkaļskav.;

9) zi ga pasi, izdota no Michalovas
p'gajtn valdīs 1927. g. 31. janvārī zem
Nš 1951 uz pils. Origorija Vasilija d.
Purinova vārdu;

10)zrga pasi, izd tu no Janovoles
pag. valdes 25. oktob ī 1920. g. zem
N° 463 uz pis. Denisa Lavreatlja d.
Truchanova vārdu;

11) zirga pas, izdota no EversmuiJas
pag. vtldes 1921. g. 10. decembrī .zem
N* 1036 uz pils. Antoia Alekša d.
Sidora vārda;

12) zir, a pas', izdotu no Eversmuižas
pagasta valdei 1921. g. 9. * nli zem
Ni 965 uz pils. Aleksandra Čodora v.;

13) L»tvijas pasi, izdo u no Zvirgzdines
pagasta v:ldes 26. iebruari 1921. g zem
Ns 507 uz p 1<. A:ek andra Jāņa d.
Narnicla vārdu;

14) Latvijas pasi, izd. no Zvirgzdienas
pagasta valdrs 2. marta 1921. f». zēns
}* 606 uz pls. Pētera Mārtiņa d. Zmi- .
čirevska vaidu;

15) Latvijas pasi, kdofu no Evers-
muižis p?g. Aaldes 1. mērā 1923. g.
zem ^ 1177 us pila ņa Andreja Alekša
de'a Sevkiia vārdu. 109i

Pu. tinas pag. valde izsludina par ne-
derīgu, kā noziudēt -% Latv jas pasi zem
J* 401 uz Ade es K n tantiņa meitas
Odinec vāidn, izdotu no Pustinas pag.
valdes 24 aoriiī 1921. g. 1210

Vecsulbenes pagasta valde izstādi ia
par nederīgu zirga pāri, izdotu no>
An-as pagasta valdei 17. iebrnarī
1920 g. zem J* 29 uz Rūdolfa Rudzita
va'du, kura pieteikta par nozaudētu. 1209

Līvānu pagasta valde izsludina par
nederīgu, ka nozaudētu, pesonas pasi
izio u no Līvāni ragasta vaid. 15. iebr.
1921. g. zem j* 999 uz Jāzepa Ādama
dēla D manto vā du 1206

Ltv3nu pagasta valde atsauc savu
sludinājumu, kvietota š. g. .V. Vēsti. *
>£ 68, par Laka Mi hai ova un Sem-
jcna Bogdano a ntz«udē;iea doku-
kumeļiem, jo pēdē ie atrasti. 1207

Skrundas pagasta valde izsludina par
nederīgu, kā nozaudēta, Litvijas iekš-
zemes pasi N° 121, izdotu no Skrundas
pa. , valdes uz Jāņa Anša d. Arrsons v.

1205

Skrundas pagasta v. Īle iz lnd'.na par
«edenga, kā nozaudēta, Latvijas iekš-
ze»M pasi z m Nš 970, iz.'otu n»
Suurdas pagasta vaid s uz M'nas
Err.eita m. Anuz vīr u 1201

Slīps patērētāju Mita
bilance uz 1. lanvar! 1924. s.

Aktīvs. R. K.
Kāre 69,637.32
Preces 190.483.65
Nekustami īpašumi . . . 19 583 —
Inventais 5. 791.—
Uz priekšu samaksāti iz-

devumi .__? 256.—

285,750.97

P a s i v s.
Biedra pajas 16,975.—
Pamata kapitāls .... 7,220 50
Rez?rves kapitāls .... 4,855.74
Kooperācijas darbinieku ps-

Ldzibis fonds . . . 2,420 29
Biedru izglītības veicina-

šfn; i 1,202.70
Preču kredi s 103.477.10
Noguldījumi 117,934 50
Nenomksāti izdevumi . 5,028.—
Tīrs atlik- mi ... . ? ? 23637.11

285,75097

I raksts Iz Slampes oatērētSju bie-
drības sada sapulces protokola no

17 febr. 1924. g.
Pilna sīpulce, noklausījusies valdes

nolasīto gada pārskatu par 1923 g.
v enb Isitji pieņēma to ar bilances no-
slēgumu Rbļ 285,750 97 un tiru atli-
kumu Rbļ. 23t37 11; lupi \ientalsīgl

i nolēira sada īt sekosi: 20°/o pieskaitīt
pamatkapitālam, 20°/o pieskaitītie er»es
ka italam, 10°/ o — kooreraci .as dsrj.
pa īdzibas fondam, 5°/o bi<*dru izeli īoas
veicināšanai un atlkušos Rbļ 10.6JJ.11
pieskaitīt nama fondam

Valde.

Izvoltis pag. valde izslīdna par
nedeiuem sekošns nozaudētus doku-
mentus, izd. no šīi valdes: 1) iekšzemes
pati, izd 1920 g. zem J* 548 uz in«
Dmata d Bogdanav. 2) iek? eme»
rasi, izd. 1P22 g. zem Nš 4<-31 u
Annas Jāna to. Stivrin v; 3) zl'ga pasi,
izd. 1970. g zem )+ 851, uz Pēter
Donata d. Loča v. un 4) kāja klausības
apUecnn, ird. no 2. Ventspils kājn p
k-ra 1922 g. zem J* 4482, uzS:ausla*e
Ādama d. Pe iplns v. 109? 975

Aumelsttru pag. valde iz lidina par
nederīgu, ka nozaudētu Latv. iekšremes
oa> i, izd. no Rāmuļuoag. valdrs 1920 g
6. ma-tā zem t* 257, uz Voldem^a

I Andža d Zvaigzni ts v. 1099

MesDii.iilLlāilgīeb"
Biedrības adr ^ Talsu apr. Strazdes pag.

Pasia adr: c. Talsiem, Strazdi.

Dari* pārskats par 1923. o.
Bilance 31 dec. 1923. 9

A k t i v s. R. K.
Kase 30 356 5'!
Preces ... 335,231.10
Paja CS.,Konzums" . . 11,211.30
inventārs . 208,803.75
Debitori 139,504 20
Zum. Kopdarbība . . . 60n —

Kopa 78Ž.714 85

P a s i v s.
Biediu pajas 50,766.56
Pamata kapitāls 22811.11
Rezerves kapitāls .... 19,467.18
Amortizācijas kapitāls . 23,298.30
Kooperācijas daiblnieku

pal dzības foads . . . . 6,414.91
Izgiīt. veic 9,795 83
Aizņēmumi 199,500.—
Dažādi kied tori 193,876 40
Neiemaksai i izdevumi . . 20,337.50
Vekseļi 190,000 —
Tiis atlikums .... . . 49.i27.06

K"Pā 785,714.85

Pelnīts bruto Rbļ. 3?6 224 66; tekoši
Harb bas (tirdzn'tc bas) Izdevumi
Rbļ 28^ ,685 30; tīrs atlikums
Rbļ 49,427 06; tre-es pārdotas par
Rbļ 2,833,^03.18. Dividende uz pajām
8°/o; prēmijas uz irprkumiem 2°o

Biedru g da sākumā 99: b igā< 122;
' e kali atrodas Talsu apr. Strazdes pag
B» tī kr^eā Valde.

Salona jas p-g ata valde zsudini
par nozaudētu atvajmāumi apl ecīdu,
zdeta no Jamlflgavas-I ukstes kafa ip:
priekšn' eka 25. februārī ;922 g zem
Nš 280 uz Kārļa Jurad Bērniņa v. 1215

Silonajas pagasta vaMe izslīdi ia
pa< nozaudēti Latvijas ikšzem** pas',
ūdri u no šs papasta valdes 3 jan'jā
1921, g. z;m Nt 424 uz Nikona Paula
dēla Vasiļieva vārdu. 1214

Makašānu pag valde izsludina par
nederīgu nozaudēto zirga pasi, izd. uz
(āoa Tadula d. Reidzena v., 1920 e
2. jmijā zem N» 96. 1_00

Palsmanes pag. valde izsludina p-r
nederīgu, kā nozaudētu, Kurzeme» art
pil a k-ra 1920. g. 1. okt. zem N» 6912,
sd. kara kļaus. ap ), uz Juinsa Jāņa d
Kiliiņav. 1098

Krotes Kooperatīvs
(Liepājas apr. c. Priekuļi).

Bilance 31. decembrī 1923. a.
Aktīvs. Ls

Kase 185 09
Preces iepirk cen. . . . 2.305 58
Da'ības nauda citās ie-

stādes 50 —
Inventārs 220 08
Biedrības nams, pirmā ie-

maksa valdībai .... 240.—
3,000 ~55

Pas i v s.
Paju kapitāls 1"3 24
Pamata kapitāls .... 608.91
Rezerves kapitāls .... 132.—
Kooperatīva nama fonds . 80 —
Izglītības fonds 100 —
Noguldījumi no bledr.'em 236.70

un nebiedriem .... 600 —
Tirs atlikums ...... 1,109.60

3,000^55
Preces izdoias gada laikā par Ls

20,581.11. Brutto pelnīts darbības gadā
Ls 4,226.05. Izdevumi Ls 3.116.45.
Tīrs ailUums Ls 1,109 60 Izdalītas:
pamati kapitālam Ls 660. rezerves
kspitalfm Ls 12 64 Kulturel em mēr-
ķifm Ls 100 Koopetativu kongresu
padomei Ls 560 un prēmijai ui bedru
ieprkum'em Ls 331.36. Biedrībā —
68 blrdrn.

Pār ka»s apstiprināts pilnā bie'ra
s?pul:ī 24. februāri š. g. Valde.
1304

Liepājas kooper. krājkases
gada pārskats par 1923. g.

Bilance uz 1. janvāri 1924. g.
A k t i v s.

Kase Ls 959,55
Alzdevtt0 ,i - 14574-62 Ls 15.534,18

P 8 1 I V aV
Biedra dalībai raudas Ls 1.316,—
Rezerves kap tais 8520
Rīcības kapitāls 5,27
Noteikta laika noguldījumi 5.898,80
Nenoteikta laika noguldījumi , 7.695,26
Dažādu penrnu rēķ n» 6,—
Dividendu rēķins 50,16
Procentu reķinsnz 1924. g 71,58
Peļņas un zaudējumu rēķins . 405,93 Lsl553418

Peļņas un zaudējumu rēķins.
1923. g pelnīts us »/o °/o Ls 677,91
Dēļ pārejas uz latiem pieraVstīts ...... . . 081 Lg g78 73
1923. g. Izdevumi 272,'sO
1923, g. peļņa L» 405.93

1067 Direkcija.

Liepājas vācu Baltijas skol. krāl-aizd. kase.
Bilance uz 1. janvāri 1924. gadu.

A k t i v s. Ļs. Pasīvs. Ls.
SVaidtā naudā krsē ... 14299 Pamata kapita's . . . . . 699 —
Te oši konti citās iestādes 71.78 Rezerves kapitāls ... 2484
A zdevumi pret gatainiek. 4,132— Speciāli kapitāli un iondi 128 50

Nogdld uz nenoteiktu laiku 3,213.28
Pārejolas simas .... 27.74
Noguldījumu augļi . . . 162.04
Tirs atlikums 91.37

4 346 77 4 346.77

Peļņas un zaudējumu konts.
Zaudēts. Pelnīts.

Tekoši izdevumi .... 3464 Aizdevumu augļi .... 30269
Augļi 195 28 Procenti par noguldījumiem
Tīrs atlikums 91.37 citās Iestādēs 18 60

33129 *2l.?9

Bilance apstiprināta pilnā biedra sapulcē 1924. g. 10. maitā. Valde.

Otros Pordoiisovos hrīi-olzdeua sabiedrības
gada pārskats par 1923. g.

Ģfflance uz 1. Janvāri.
A k t i v s. Ls Pasīvs. Ls

Kases rēķins 4,289 31 Biedra dalības naudas rēķ. 2,04017
Te<ošs rēķins 102.^3 Reze.ves kapitāla ieķins . 133 96
Likvidācijas rēķins .... 12 94 Noguldījuma rēķins _ . . . 5,475.85
Aizdevumi pr«t galvojam. 190 66 Kiāj noguldījumu rēķins . 96.11

. obligac. 2,373 91 Augļu augļa ncguld. rēķiis 6,607.05
. , ptr . ust. 2,4013? Aizņēmuma rēķins . ... 80 —

. vekseļem 15,426.10 Lalv. bankā redlsk. vekseļi 10,126 10
Vērtspapīru ieķins ... 19.60 Pārejošu sumu rēķins . . 8.05
Biedru naudas rēķins . . 40— Dividendu reķrs ... 9.62
Inventāri rēķins 2.5i Noguldījumu rer.su rēķ'ns 500.03
Dsžādi ieoēm mi . . . . 2 22
Rezerves kapitāla vetspap.

rēķins . ... .. 2
Peļņas un zaudēj. rēķins 165 27

25 026 94 25 026 94

Peļņas un zaudējumu rēķins.
No Iemaksātām aizdev. rent. 2,399 10 Zaudējumi no pag. gads . 900.49
L»tv. kredītbiedrības biedru Caur krāj. noguld. rentēra 5.58

n.uda 22646 . tekoša rēķina rentēm 170,97
Biedru un statūtu grāmat. 2010 . kantora izdevumiem 888 69
Tekoīa rēķina rentes . . 11.28 . algu rēķinu .... 660 —
Paliek zaud. uz 1. janvāri . noguld. reniu rēķinu 196.48

1924. g 16527
» 2822. 21 2,822 21

Valde.

Kiii-Bijis «ialM||ai lelliUjas akti saiolRigā.
godo pārskats w 1923. g-

Valde atrodas Rīgā, Arsensla ielā Ns 7, noliktava Kroņa ielā Nš 12/15.

Bilance 31. decembrī 1923. g.
Aktīvs. R. K. P a s i v s. R. K-

Kaie 384 716 45 Pamata kapitāls .... 3.750,000 —
Valsta 30,050.95 Rezerves kapitāls .... 811,943.35
TtkoJi rēķini 22,142 05 Kreditori . 12'I1?'9?I2!
Pē maksas apiecibas . . 126,905.50 Tīra peļga 1923, g. . . . 249,34825
Preces 1.871,169.—
Vekseļi ... . . . . 3,356,21075
Jnvent«rs 211.744 —
Šaubīgi parādnieki . . . 69 627.75
Notestēti veks ļ .... 24,000 —
Nekustams īpašums . . . 4,875,000 —
Debtori 6.538,823.05 .

17.5*0 3'9.50 7 530.389 50

Pe|ņas un zaudējumu rēķins par 1923. g.
Zaudēta. R . K. Pelnīts. R. K.

Kalpotāju sīgas . . 39,800— Preču brutto peļņa . . . 2.773734.13
Direktoru algas 46I. S57 —
Tirdzniecības Izde-umi . 452,262 55
Liepājas nodaļas zaudējumi 190,247 2*
Komisijas 180,8 840
Prccetites 722,380 70
Nekust. īpa?. amortizācija 125 000 —
Ti a peļņa 1923. g. . . . 249 348 25

2.77.<734 13 2 773,7 j4 13

Prtča pārdots pat rbj. 32981 .304.—. VaIde-

Iziias nn ripotos ikoļn sab. „IA11" Rigā.
Bilance uz 1. janvāri 1924. g.

Aktivs. Rbļ. K. Pasīvs Rbļ. K.
Kase 658 4 3 — Pamata kapitāls .... 5,000,000 —
Reskontro (debitori) . . 4,561,464 50 Rezerves kapitāls . . . 596,680 —
Reskontro ,A« (debitori) . 1,391,276 50 Ziedoiumu kapitāls . . . 169,987 —
Komis papes 1,015,660 — Dividende neizmaks. . . 216.781 —
Tekoš. rēķ'ns 339542 50 Reskont o (kreditori) . . 4,102.183 —
Labības 466,562 50 Reskontro .A" (kreditori) 3 462,755 50
Vekseļi 345540 — Eksport nn Import sib.
Valūta 13,018 50 iemaksa 900 —
Dalības nauda .... 435,000— Pāreļošfs sumas. . . . 102511 —
Preces 4,267 420 50 Lombard. par.es . . ? . 605,000 —
Komis. preces .... 196,504 — 14256297 50
Tirdz. izdevumi ....

^
25,966 50 1923 g 1>i|Jia peļna h395',37Q 50

lnventa's ' .' !
'. . . . 273 368 —

Procenti 30. 087 50
Atmaks. izdevumi . . . 7,451 50
īre 17,000 —
Dividendes nodoklis . . 6 463 50
Pārejošas sumss. . . . 1,473,285 —

15.651.674 — 156*1674 -

Peļņas un zaudējumu konts par 1923. g.
1923. g pe nīts no precēm 1,214.401 55

. komis. prec m 19,946 20
, labibss 1,257,432 76
. maisiem 61,447 40
kmisijas . 862,202 50 345740 41

192\ g. zaudēts uz debitoriem 140,208 —
. tirdzniecības izdevumiem . . . 52S.736 68
. Inventāra 12,809 83
. procentiem 108.868 75
, īres . , 225,000 -
. pasta un telegr. Izdev 17,865 50
, algām 86*570 -
. kantora izde" 36.415 85
. sludinājumiem 73,512 70
. slimo kasi 7,937 50
, kursa starpību .... ? 129 10 2,022053 91

Skaidra peļ7a 1923. g - 1,395 376 50

Vaid».

Borovkas patērētāju biedrības
(Biedrības adrese: Borovskas m, Ilūkstes ap iņķa)

1923. sada darbības pārskats.
Bilance 31. decembrī I923. g.

Aktīvs. Ls P a s i v s. Ls

Kase . . . . 326 99 Biedru pajas 1,350.20
pes 4,410.10 Pamata kapitāls 148.20
Inventārs. ! . . . . . 2,418.39 Reaerves kapitāls .... 60.37
Debitori ........ 1,82996 A'zņēroums H^T^
Tekoši rēķini . . . 20— Dažādi kteditori .... 2.533.10

Tirs atlikums 3,674.57
Ķrpš 8,996 44 Kopā 8,996 44

Pelnīts brutto Ls 596H85; tekoš"! darbības (tirdzniecības' kdevumi
Ls 4,179.81; tirs ailikums Ls 1,787.04; preces pārdot«s par Ls 40,727.—; divi-

dendu mi oajām Ls 135.02.
Biedru gada sākumi 136, beigās 131; veikals atrodas Borovkas rausta,

Borovkas pagasti, Ilūkstes rpriņķī.
Valde



sitoši noļimi
par tirgošanos un Kārtības
uzturēšanu nedēļas tirgos

Talsos

Pilsētas domes pieņemti un iekšlietu
ministrijas apstiprināti

1. T;r*u pārzin ri'sētas valde raur
tam no'ūkām ievēlētam rēsp. ieceltām
personām.

2. Tirgošanās atļauta vienīgi: 1) pie
ev.-lut. baznīcas, 2) laukumā pie Rīgas
ielas un 3) laukumā pie ugunsdzēsēju
torņa.

3. Tirgošanās ārpus norādītām robe-
žām, uz ielām, iebrauramās vietās a. t.t.,
ir aizli-gti.

1. p iezīme. Uz ielām tirgošanai at-
ļauta ārkārtīgos gadījumos ar poli-
cijas atļauju.

2. piezīme. Zirgu tirgotāji drīkst
tirgc t es vienīgi savās pastāvīgās
dzīves vie'as — sētās, neizveļot
zirgus tecināšanai uz ielas.

4. Tirgošanās uz nedējas tirgu ir at-
ļauta no domes noteiktas dienia: no
1. apriļa ldz 1. oktdbrim no pīkst. 5
ritā līo/ tlkst. 2 pēc ousdienas un no
1. oktobja līdz 1. aprīlim — no pīkst. 6

rītā līdz rlkst. 2 pēc pusdienas.
1 piezīme. Ja tirgus diena iekrīt

svētku dienā, tad tirgus notiek dienu
iepriekš

2. piezīme. Ar malka un lopbarību
aļļauts tirgoties katru diena no pil-
sētas valdes norādītās vielās.

3. plezīfflt, Ar zivīm aļauts tir-
goties ari pirmdienās un ceturt-
dienās pēc pusdienas.

5. Uz tirgus atļauts t'r*oties katram,
kurš nomaksājis pilsētas domes noteikto
tirgus maksu, kuru iekasē pilsētas valdes
pilnvarot s personas.

6. Uzbraucējiem uz tirgus jānostājas
policijas kārtībnieku norādītās vietās, pie
kam zirgi novieto at i ar galvām preti
un pret košanu nodiolinami ar uzpur-
ņi' m vai galvā uzmauktām kulēm. Aiz-
liegts atstāt tirgus laužama robežās zir-
gus bez uzraudzi as

7. Kārtību uz tirgus laukumiem uz-
tur policj j un filsēas valdei piln-
varotas personas, kuru līkojumiem un
nosacījumiem visiem tirgus spseklēā-
jiem jāpadodas bez iebildumiem.

8. Tirgotājiem uz galdiņiem jāieņem
ro pilsētas valdes pēc plāna norādīta
vieta saskaņā ar attiec'gu nomas lī-
gumi. Virs katra galdiņa jābūt pie-
stiprinātai redzamā vietā _ iz»ārtael ar
tirgotajā vārdu un uzvārdu. Galdiņu
pārvietošana vai nomātas vietas atdo-
sara citai ptnonai bez pilsētas valdes
ziņas un piekrišanas — aizliegta.

9. Tirgotājiem atļauts virs saviem
galdiņiem uzrīkot jumtiņus sa kaņā ar
pilsētas valdes aizrādījumiem un lai ne'
trauci tu brīvu satiksmi, pie kam, ja
pilsētas valde atrod par nepieciešamu,
tirgotājiem jumtiņi uz pirmo pieprasī-
jumu mnojauc.

10 Uz tirgus no'iegts Ierīkot kādas
nebūt apkurināšanas ietaises.

11. Visiem tirgotājiem jāievēro at-
tiecīga tīriba un sanitārie noteikumi.
Tiig' šanai nepieciešami nepieciešamiem
piederumiem: galdiem, traukiem etf, jā-
būt tīriem. _

Piezīme: Ēdamas vielas aizliegts
ietit lietotā papirī.

12. Visām pārdodamais precēm un
produktiem jābūt nebojātiem, tīriem un
bez kādiem r»ernatsīj»miem ar krāsu
vai garšas vielām. Produkta an preču
pārdevējiem bez iebilduma jāatvēl pil-
sētas valdes, policijas, medicīnas un
sa.itarās uzraudzības pīrstāvjiem pār-
baudīt preču ui produkta dabisko la-
bumu un parauga noņemšanu analīzei,

13. Tirgošanās er mājkustoņiem (dti-
viem un nokautiem), gsļu un gaļas
produktiem atļauta saskaņā ar saisto-
šiem noteikumiem, pieņemtiem no domes
30. jūlija 1921. g. un apstiprinātiem no
iekšlietu ministrijas ar raksta 17. augusta
1921. g. zem N° 64C49. Aizliegts māļ-
kustoņes baros uzdzīt uz tirgus laukuma
un tur pārdot. Sīklopus var pārdot vie-
nīgi no vāģiem, tesp. ragavām.

14. Nošauts meža putnu un zvēru
pārdošana atļauta vienīgi ar pilsētas
valdes ziņu un piekr.šsou atsevišķi no-
lād tās vietās, saskaņā ar p. 13. minē-
tiem noteikumiem, pie kam par pastā-
vošu medību likuma neievērošanu at-
bildīgs ir šo putnu nn zvēru pāidevējs

15. Dzī tus mājputnus atjauts pārdo-
šanai uzvest uz tirgus bups vai kurvjos,
ievēojot pie tam, lai tie neauta pār-
pildīti. Būriem, resp. kurvjiem, jābūt
tādā apmērā, ka putni viņos var stāvēt
kājās.

16. V sada veida zivis un vēžos at-
lants pā dot uz trgus pilsētas valdes
norādītā vietā, saskaņā ar likumu un
attiecīgiem valdības rītojjmem par
zvejas Iekārtu Latvijā.

17. Dzīvrs zivis _ atļauts pārdot no
traukiem ar lira ūdeni. Nesālītas un
i valdas upju un ezera zivis alļiuts pār-
dot no tīdem ttaukism vai kurvjiem,
kuri pārklāti ar tītu audeklu.

18. Sva'gss, sālītas un žāvētas jātas
zivis atlants pārvadāt un pārdot iepakatā
veidā no kastēm vai toveriem, pie kam
tiem jātūt pārklātiem ar tīra aad:kluun
cieši piegu oša vāks

^
Pārdodot zivis va-

saras laikā, drīkst but atsegta tikai ta
trauka d ļs, no kuras zi.is tiek ņemtas
pārdošanai.

23 Piena un krējums uzglabāšana' ,
kā arī pā došanai atvēlēts lietot tikai
tīrus ar alva vai emalji pārvilktus me-
tāls, kā ari ar nebojātu glazūru pār-
vilktas māla un porcelāna traukus.
Traukiem jābūt aizsegtiem ar vākiem,
kura ciešākai noslēgšanai var lietot se-
višķi tīrus ba'ta audekla gabalus vai
pergamenta papīri, bet nekādā ziņā
lupatas, gumijas riņķus vai citus priekš-
metus. Tāpat svieaam un sieram jā-
būt ietītiem tīrā baltā papirī un iepa-
kfitiem tīrās kastēs, traukos vai kurvjo*.

24 Piena traukiem, no kuriem notiek
pārdošana, jābūt priekšzīmīgi tīriem un
ar uzrakstiem, kāds piens tanīs atrodas:
pilnaiens vai vājpiens, lai kontroles
gadījumā nerastos pārpratumi parjpiena
labumu. Salds piens, kurš tiek pārdots
bez attiecīga uzraksta uz trauka, tiek
uzskatīts par pilnpienu. Trauki nostā-
dāmi tā, ka uzraksti uz tiem pircējiem
skaidri lssami. Trauki ar vājpienu var
būt apzīmēti vienīgi ar zilu strīpu četri
centimetra platumā.

25. Traukiem, kori tiek lietoti piena
un krējuma izmērīšanai, ie a sama rada
oss, ka pie izsacīšanas pārdevēja roka
neaizsniegta traukā atrodošos pienu ua
krējumu. Arī šiem traukiem piemēro-
jamas § 23 uzstādītās prasības.

19. Uz visotingrāio a.z iegts pārdot
zivis un vēžos bojātā veidā

20. Bojātas zivis un vēzis uz poli-
cijas, medicīnas un sanitārās uzraulzības
pārstāvja pieprasījuma bez atlīdzības
iznīcina, aplej, t ar petroleju un aprokot
uz pārdevēja rēķinu

21. Par bojātu vēžu un zivju iznīci-
nāšana sastādams attiecīgs protokols,
kurš parakstāms no policijas, medicīnas,
anltaras uzraudzības un pilsētas paš-

vaid bas pārstāvjiem, bet pārdevējs sau-
cams pie likumīgas atbildības.

22. Piena, krējuma un citu piena
produktu pārdošana atļauta uz nedēļas
tirgu v.enīg. piena ražotāj'em. Tirgota-
jiem atkalpārdevējiem piena un piena pro-
duktu pārdošana atļauta uz galdiņiem,
uz kuriem vrr bez tam pārdot vienīgi
vēl olas, maizi, medu, miltu cepumus,
kenzervus neattaisītās bundžās un prom-
nešanai aiztaisītas pudeles augļu un
minerālūdeņus.

26. Pircējiem cieši aizliegts nogaršot
pienu un krējuma no traukiem. Tāpat
aizliegts ar pirkstiem pārbaudīt un tau-
stīt piena produktus. Pēdē;o nogaršo-
šana un pārbaudīšana atlanta vienīgi ar
karoti, nazi vai lāpstiņa, kuri pec katr-
reizejas lietošanas pārdevējam rūpīgi
noslaukām!.

27. Pienam, krējumam, sviestam un
citiem piena produktiem jābūt tīriem
no jebkādiem piemaisījumiem, un tie ne-
dtikst būt viltoti. Pilnpienam jāsatur
ne mazāk par 3°/o—2,8°/o tauku vielu,
salda krējuma tauku vielu _ saturu ne-
drīkst būt zem 12°/u un skāba krējima
zem 20°/o — piena tautu.

28. Dārza augu, augļu, ogu un sakņ-
augu pārdošanai jāno iek no ratos ievie-
totiem traukiem, kurvjiem vai kastēm;
labībai un viņas produktiem — no
maisiem un kastēm pēc mēra, svara vai,
skatoties pec preces — ari pa gabaliem.

29 Mēriem un svariem jāoūt ap-
zīmogot em.

30. Aizliegts uz tirgus laukuma iz-
metat un atstāt dažādus _ preču atkri-
tumus un iepakājumus: ka salmuspe-
lavas, papīrus u. c, kas apgrūtina
laukuma uz'urēšsnu pienēcīgā tīrībā.

31. Aizliegts iejaukties divu personu
pirkšanas-pātdošanas līgumā ar grūstī-
šanos vai citiem paņēmieniem, tāpat
aizliegts apstāt (ielenkt) pārdevēja vāģos
un galdiņu tā, kā pārējiem pircējiem
būtu ņemta iespēja iekļūs pie tiem.

32 Aizliegts uz nedēļas tirgus ubagot,
sarīkot dažādos priekšnesumus, spelet
uz mūzikas jnstrumentiem, trokšņot vai
citādā kārtā traucēt tirdzniecību un
satiksmi.

33. Pa tirgošanās laiku aizliegts caur-
braucējiem uz tirgos laukuma apstāties.

Piezīme. Utbiaucējlem, ku[i ārpus
tirgus laika apstājas uz tirgus lau-
kuma ēdināt zi.gus, par laukuma
notīrišanu jāmaksā atsevišķa no
domes noteikti atlīdzība.

34, Ne vēlāk kā stundu pēc tizlus
laukura slēgšanas, t i līdz pīkst. 3
tec pusdienas, vsiem izbraucē-
jiem un galdņa vieti turētājiem jā-
atbrīvo viņi ieņemtā' vietas no vigiem,
galdiņiem un līdzpaņemtiem citiem tirdz-
niecības pederumiem 9u uz trgus
laukuma ntst'tiem tirdzniecības ple-
deiu-niem pilsētas valde neatbild un tie
uz īpršnieia rēķ na tiek novākti no
laukima.

Piezīme. Pilsēta» valde pāc savem
ieskāt em var piešķ rt dažiem tirgo-
tājiem uz ealdiņiem ar tā tikai
p.oduktietn tiesības ti goties ari pec
Šinī punktā aizīnēta laika.

35 \->n gie par šo not i-umu pār-
kāpšanu tek saukti pie likumīgas at-
bild pas

36. Šie saistošie noteikumi nā sp-kā
divu nedēļa Ia kā no viņa izsludināšanas
dienas .Va d bas Vēs nesi.'

Talsu pilsē as galva R e i z n i e k s.
1305 S:«retars (oaraks s>.

Rīgas ipott Ml
Zl. mortifiKocijas liste.

Pamatojoties uz vērtspapīru mortifi-
kacijas pagaidu noteikumiem 23. aprilī
1920. g. (.Vaid. Vēstn.- 97. numurā
29. aprilī 1920. g.) Rīgas hipotēku bie-
drības direkcija uzaicina apakšā pie-
vesto Rigas hipotēku biedrības Ķīlu

zīmiu nezināmos turētājus, _ kuru īpaš-
nieki uzdod, ka tās pazaudējuši, iesūtīt
minētās zīmes 6 mēnešu laika,
skaitot no izsludināšanas dienas, bie-
drības direkcijai.

51 2°/o Lit. A ā 1000 rbļ.

507. 957, 4188 4191, 4192,4194—4196,
5583, 6691. 19283—19295, 25'42,
27877, 30479-30 81, 32817-32820,
32822-32824, 38438—38454, 413S6,
41337, 43844-43846, 44256—44258,
44648, 47*38 51274.

5Va/o Līt. B ā 500 rbļ.
853, 1459, 2701, 3965, 4944, €082,
6635, 7014.

5% Lit. A ā 1000 rbļ.
8536.

S°/o Lit. D ā 1000 rbļ.
1196, 1412, 1439, 1581, 1602, 1750,
3035, 3265, 3266, 3268, 3945, 4057,
4137—4139, 4505-4510, 4512, 4513,
4855-4857. 5019, 5020. 5032—5035,
5244, 5249—5251, 5257—5285. 5313—
532 i, 5372.

5°/o Lit. f ā 100 rbj.
1744.

4'/2°/« Lit. D ā 1000 rbļ.

4363, 7609, 9288, 10050, 13754
14835—14838, 15137, 15139, 15141,
155553—15556, 15571, 15572, 16917—
16919, 16921, 16952, 17&24—17927,
17929—17930, 17995, 17996, 20286,
20287.

4/2°/o Lit. E ā 500 rbļ.
5842, 5927, 6442.

4V2°/o Lit. f ā 100 rbļ.

36:8, ' 50 4, 5327, 5334.
Ja pēc sešu mēnešu laika notecēšanas

neviens ar ķīlu zīmēm nepieteiktos, tad
pievestās ķilu zīmes izsludinās par ne-
derīgām un viņu vieta izgatavos jaunas.

Rīgā, 24. apr lī 1924. g. N° 781.
1691 Direkcija.

Liepājas apgabaltiesa,
saskaņā ar savu lēmumu 2-X rnarlā
1924. g., uz Rozālijas f. Lillenfcld lūg.
uz civ. proc. tin. 2083. un 2u»<*. p. p. un
18. marta 1920. gada lik pam. uzaicina
oblig. turētāju, kuras izdotas: 1) par
22000 rbļ. pirmvērtības lieluma, kāda
obligācija tagad skalas atlikuma 6000r.
») par 6000 rbļ. 1)_ uz Emiļa Her-
maņa d. Šapkeviča vardu _ un 2) uz
Joseļa Zalmaņa d. Bruka vardu un pār
gājušas lzraeia Movšas Jankeļa d. Ka-
gana īpašumā un 1) 16. aprīli 190'. g.
zem žurn. & 418 nn 2) 22. novembri
1906. g. nostiprinātas uz Rozālijai
Staņislava meitai ton L i I i e n-
f e 1 d, piederošu nekustamu mantu
Liepājā zem kreposta Ns 2793, —
viena mēneša laikā, skai-
tot no sludinājuma iespiešanas dienas
.Valdības Vēstnesi*, ierasties tiesā līdz-
ņemot minētās obligācijas dēļ ie-
maksāto Ls 208.—, t. i. parada ar pro-
centem saņemšanas.

Pie kam tiek aizrādīts, ka pēc minētā
termiņa notecēšanas, ari obligācijas turē-
tajā neierašanās gadījumā, parada atzīs
par samaksātu, piešķirot ludzej. tiesību
pieprasīt parāda izdzēšanu iz zemes
grāmatām.

Liepājā, 11. aprilī 1924. g. M632-1/24.
Priekšsēdētāja .b.V. Bīenenstams.

1259 Sekretārs A. Kasoetoviii

Liepāias apgabaltiesa
saskaņa ar savu 1924. g. 10. apriļa lē-
mumu nz valsts zemes bankas lūguma
an civ. pr. lik. 2083— 2081. p. p.
likuma pamata, uzaicina obligā-
cijas turētāju, kurn izdota par
275J rbļ. uz Dundagas f deikom sa
vārdu un 23. aprīli 1883. gadā
nostiptin. uz Fricim Lindenbergam
piederošas nekustamas mantas Ventspils
apriņķī, Dundagas pagastā, .Kriste"
māju tem krep. J& 1145, — a e š u
mēneiu laikā, skaitot no sludinā-
juma iespiešanas dienas, ierasties tiesā,
lidzņemot min. obligāciju.

Pie kam tiek aizrādīts, ka pēc min.
termiņa notecēšanas, ari obligācijas tu-
rētāja neierašanās gadījumā, parada at-
zīs par samaksātu, un pašu obligāciju
par iznīcinātu, piešķirot lūdz. tiesibo
pieprasīt parāda izdzēšana ls zemei
grāmatām.

Liepājā, 12 aprilī 1974 g. 1*631/24
Priekšsēdētaja b. V. Bienenstams

1261 Sekretārs A. KasoeroviJ*

Liepājas apgabaltiesa,
3. aprīli 1924. g uz Vlļa Bruzīša
mgumu, uz 18. marta 1920. gada lik.
un clv. proc lik. 2081.—2086. p. p
nolēma:

1) parādu 1G00 rbļ. pēc obligācijas,
izdotas uz Ernsta Otto dēla Kuršinska
vardu un 16. marta 1913. gadā
zem žurn. >» 441, nostiprinātas uz
Vilm Brūzī tim piederošas ne-
kustamas mantas Liepājā zem krep.
J* 1998, atzīt par pilnīgi samaksātu līdz
ar visam procentēm,

2) atvēlēt lūdzējam pieprasīt zemes
grāmatu nodaļā minētā parāda izdzē
iana iz zemes grāmatām,

3) iemaksāto naudu glabāt tiesas de-
pozītā līdz kreditora ierašanai, k .ram
tad naudu izmaksāt.

Liepājā, 8 aprilī 1924 g. JS517-I/23
Piesēdētāja b. V. Bienenstams.
1121 Par sekretāru M. Lēma ik

Lažas pag. valda izsludina par ne-derīgu nozaudētu Latvijas pasi, izlotr
no Alšvangas pag. valdes 2. februi ī1921. g. zem *a 2112 uz Jāzepa Pētera
d. Banta v. 403 1208

Latgalesapgabalties. frtailaalaoi..,
saskaņā ar sava 1924, g. 11. aprija
lēmumu, meklē na sod. lik 51. p.
3. pkt., 448. p.. 443. p. J. d 2. pkt.,
59t. p. 2. d. pamats apsūdzēto Alekseju
Miķeļa d. kiseļavu, piederīgu pie
Ludzas apr., Istras pag. Sevišķas pazī-
mes: 46 g. vecs, vidējs auguma, pilnīgs,
tumšu seju, bēz bārdas, melniem matiem
un tādām pat ūsām.

Visām iestādēm un personām, kurām
ir zināma minētā Alekseja Miķeļa d.
Kiseļeva un viņa mantas
atrašanās vieta, jāpaziņo Ludzas apriņķa
1. iec izmeklēšanas tiesnesim.

Daugavpili, i 4 aprīlī 1954 g.
Priekšsēdētāja v. (paraksts).

152t Srkretara p. K. Ozoliņš.

Latgales apgabalties. kriminal
nodaļa,

saskani ar aava 1924. g. 11. apriļa
lēmuma, meklē u* sod. >ik. 652 p.
1. d. pamira apsūdzēto Aleksandri
Izidora d. Romanovski piederīga pie
Līdzas apr., Uomopoles pag., sevišķas
pazīmes: 23 g. vecs, gara auguma,
bakuretainu seju, zilām acim.

Visām iestādēm an personām, kurām
ir zināma minētā Aleksandra Romānavska
un viņa mantas atrašanās vieta, jāpa-
ziņo Ludzas apr. 2. iecirkņa izmek-
lēšanas tiesaesim.

Daugavpili, 14. aprilī 1924. g.
Priekšsēdētāja v. (paraksts).

15:9 Sekretāra p. K Ozoliņš.

LiiiUt» uiiai.ni.ii iiftistiiiUu min
dara zināmu, ka saskaņa ar Latgales
apgabaltiesaa lēmuma 1924. gada
31. martā uz lik. par biedrībām
17. p. pamata reģistrēti Kārsavas
sporta biedrības statūti un ievesti
bezpeļņas biedrība reģistra pirmā daļā.

Biedrības valdes sēdeklis atrodas
Kārsavas miestā.

Daugavpili, 5. aprīli 1924. g.
Priekšsēdētāja b. (paraksts).

882 SflrTftnu» v. * A muin

Rigas 1. iec. miertiesn,
uz civ. proc. lik. 2011.—2014. un
2019. p. p. pamata, paziņo, ka pēc
Franciska Franciska dēla
Afanasoviča nāves ir at-
klāj es mantojums un uzaicina personas,
kam uz šo mantojumu, vaj sakarā ar to
tiesības, kā mantiniekiem, legatarijiem,
Iideikomisarijiem, kreditoriem un t. t,
jeb strīdi pret nelaiķa Aianasov.ča sa-
stādīto 24. novembrī 1922, g , pie notāra
Emanoe a Ttautzolta testamentu, pieteikt
šis tiesības jeb strīda sešu mēnešu laikā
miertiesnesim Rīgā, Andreja Pumpura
ielā JM° 1, skaitot no ši sludinājuma ie-
spiešanas dienas .Vaid. Vēstn.'

Ja _ minētās personas savas tiesības
augša uzrādītā te miņā nepieteiks, tad
viņas tiirs atzitis, kā šis tiesības zau-
dējušas.

Rigā, 3. aprilī 1924. g.
764 Miertiesnesis J. Kiršsteins.

Latgales apgabaltiesas
Daugavpils apriņķa VII. lec. miertiesnesis.

sas. aņa ar sava 1924. g. 7. apriļs lē-
mumu un krim. proc. lik. 71. un 846.—
852. p. meklē uz soda lik. 274. p
apvainoto 3ezupu Andreja d. Čubre-
vicu, 47 g. vecu, katoļticīgu, čigānu,Latvijas pavalstnieku, piederīgu pie
Daugavpils pilsētas, kufš agtāk dzīvojis
Da«g»vpils apr., Dagdas pag., Slobodas
BSu2aV

Tuvāku ziņu trūkt t
Visām iestādēm un personām, kurām

būtu zināma minēta Jāzepa Čttbiev ča
dzīves vieta, jāpaziņo par to mier-tiesnesim, Dagdā, bet viņa manta no-
dodama aizgādniecības pārvaldīšanā.

Dagdā, 7. aprilī 1924. g. Ns 977
Kr.L.Ns487/23

1256 Miertiesnesis (paraksts).

Latgales apgabaltiesas

Līdzas apriņķa 5. iet. ieta.!.,
uz civ. proc. Hk. 1402. p. un civ. lik.
X sēj. I. d. 1239. p. pamata ziņo, ka
pēc 1922. g. novembra mēnesī Rīrupe,
Ludzas apr., noslīkušā robežsarga Ignata
Jāņa d Klndzula ir palikusi
kustsma manta, kopvērtībā par
Ls 31.40, kā ēļ visi. kam uz šo
mantojumu bū'u kādas ticības, tiek uzaic.
pieteikt šīs tiesības minētam mierties-
nesim setu mēneša laikā, skatot no Šā
sludinājuma iespiešanas denas .Vaid.
Vēstnesī".

1924. g. 7. aprīli. Ne 849.
876 Miertesncsls R. Pētersons.

Rīgas apr. 1. iec. miertiesnesis,
uz civ. proc. lik. 2011.—2014. un
2079. p. p pamata paziņo, ka cēe
1Q07. sj-. 12. jūnijā i mirušās Anms
Skudrlņ (Skudr.t). dzim. Skrietai,
ir atklājies mantojums, tamdēļ uzaicina
visus, kam kādas tiesības kā mantinie-
kiem , legatarijiem, iideikomisarijiem,
kreditoriem un t. t., pieteikt Šīs tiesības
minētam miertiesnesim, sešu mēnešu
laikā, skaitot no ša sludinājuma ie-
spiešanas .Vaid. Vēstn.*.

Ja minētās personas savas tiesības
minētā laikā nepieteiks, tad viņas ti*s
atzīus kā šīs tiesības zaudējušas.

Rīgā, 9. aprilī 1924. g. >
1003 Miertiesnes s J. Neimans.

Daugavpils apr. pr-ka palīgi I. Iec
izsludina par nederīgu, kā nozaudētu,
Latv. iekšzemes pasi, izdotu no Līksnas
pag. valdes 1923. g. 11. dec. uz r>il«.
Teklas Kārļa m. Ignata vārda. 2127

Valkas ka[a apriņķa pr-ks
izsludina par nederīgu, kā nozaudē u,
ka;a kļaus, aoliecību zem Na 5 54,
uz Ignata Franča d. Lapkovska vārdu,
izd. no Valmieras kafa apr. pr-k«
1973 g 27 sep». S152

Kuldīgas apr. pr-ka palīgs 1. lec
izsludina par nederīgu, ka nozaudētu,
Latv. iekšzemes beztermiņa pasi, izd
no Kuldīgas pils. polic pr-ka 30. ap<i li
1920 g. zem J* 1135 uz Ernest*
Mķda d. Zīrin vārda. 1093

Latgales apgabalties. krimfna 1

nodala,
saskani ar sava 1924. g. 11. apriļa
lēmuma, meklē as _ »off« »knn>«
522. P- 2. d. pamata apaudzēto Pante-
l ju Stepana d. Sobo|avu, piecerīgu
Ludzas apr, Bokovas pagasta S:vi ķas
pazīmes: 26 g. vecs, vidēja aoguma,
pe'e ars acim, iegarenu sej .

Visām Iestādēm an personām, 'arām
Ir atnama minētā Panteleja Soboļeva un
viņa mantas atrašanās viet» jaoaao<
Ludzas apriņķa 2. iec. Izmeklēšanas
tiesnesim.

Daugavpili, 14. aprilī 1924. g.
Priekšsēdētāja v. (paraksts).

15 2 Sekretāra r- K- Ozoliņš.

Latgales apgabalties. kriminal-
nodaļa,

askaņfi ar savu 1924 « ada 14. apr ļa
līmama, meklē uz sod. lik. 618. p.
448 p. sakarā ar 443 p. 3 pkt. pamata
ap.utzeto Danga p's apinķa, Višķu
nag'sa piede igo Aiensandru Ignata d.
Belnarovlču, 40—60 g. veca, vidēia
auguma, baku tetainu seju, sirmo bārdu
un ūsām, mutē tūkst viena priekšzoba

V ssm itstsdēm an personām, kutim
ir susama minētā Aleksandra Beinaroviča
?n viņa mantas atrašanās vieta, jā-
paaiņo Rēzeknes apr, 2. iec izmek-
lēšanas tiesnesim.

Daugavpili, 16. aprīli 1924. g.
Priekšsēdētāja v. R Plauks.

1531 Sekretāra p v (paraksts).

Reseknes ap. 2. iec. m ertiesn.
usaīcna pilsoni Leonu 1/ann d. Žukoni,
nftīk dzīvojošu Rēzeknē, U^unsdiēs-iu
ielā Nē 12, ierasties uz tiesas sēdi
16. augustā 1924. g. Rēzekne, Atbrīvo-
šanas alejā Ns 34, ka atbildētājs Ser-
geja Ivana d. Žukova prasības lieta
pret v ņu par 24,500 rbļ. ar piedraudi,
ka viņa neierašanas gadījuma tiks uz
prasītajā lūguma taisīts attiecigs lēmums.

15-24. g. 8. aprilī
868 Miertiesnesis (naraksts)

Ventspils pils. pol. II. iec. pr-ks
izsludina par nederīgu, kā nozaudētu.
kara klaus. atvaļia, apliec, izd. no
Ventspils kara apr. r-ka 5. aprilī
1921. g. zem Ni 191 uz Friča Anši d
Jansona vārdu. 1927

Kuldīgas apr. pr-ka palīgsi.Iec.
izsludina par nederīgu, kā nozaudēti„
Latv. iekšz. pasi, izd. no Kuldīgas pils.
polic. pr-ka 25. aug. 1920. g. zem
Nš 2751, uz Jura Jētaba d. Baumaņa
vārdu. 1H92

Aizpute, apr. Pr-ka pal. Par 2. Ibl
izsludina par nederīgu, ka nozaudēta,
Latvijas iekšz. pasi zem N? 901, izdota
uz Emmas Orinberg vārdu no Asites
pag, valdes 13. aprilī 1920. g. 1090

Aizputes apr.pr-ka par II. iec.pal.
izsludina par nederīgu, kā- nozaudētu,
Latv iekšzem*s pasi zem Ms 620, izd.
uz Eullijas Ziemeles vārdu, no Bāt-s
piesist* valdes 1020. tj 611 1083

Stāmarlenes pag valde >ssla<iina per
ne.trīķu, kā noztudeta, Latvja» ie š
zemes pasi zem Ns 415, izdotu no šs
pagasts valdts 15 jullā 1920. g. m
Tilhs Jāņa m. Vīksniņ vārdu. 1224

Borovkas pag. valde, Ilūkstes apr.,
ar šj izsludina par nozaudēta un tam-
dēļ nederīgu Latvijas pasi, Iz i. no šis
pag. valdes zem Ns 1721 29. jūlijā
1922 g. uz Broņislava Adafna e Kirn-

ko a vārdu 1223

DflTfllirfOffl un ^a't'ma P«t nederīgu
rU4UUUCLU Latvijas pase zem J*W5,
izdota 3. janvārī 1911. g no Tirzas pag.
vai'es uz Kārļa Ādama d. Turks vārdu.
M 512. 1272

Mazsalacas miesta valde, Valmieras
apr. iz ludins par nederīgu nozaudē o
Lstvjas iekšzemes _ pasi uz Rūdolfi
Haso d Zsn ^era vardu, izdotu no Rigat
prefektūras 11. maijā 1920. g. zem
Ns 122197. ' 1254__

DffTflllffotn un ^kaitama parned tun
rUtUUUClU Latvijas pase, izdo a no
Tirzas pag. aldts 18. augustā 1020. g.
zem Ns 373 uz Mades lina m. R^b^nv.
N» 513. ? 122'

Viļakas pag valde izsludina par
nederī«iem nozaudētus sekošas doku-
mentus:

1) Latv. pasi zem Nš 5281, izd. no
sis pag. valdes 21. janv. 1922. g., un
2) atvaļin. apliecību zem Na 5915, Izd.
1922. g. to 6 Rīgas kājn. p. Abi doku-
menti uz Antma Antona dēla Babani
vārdu. H52
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