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Instrukcija
par centrālās kriminālpolicijas

kriminālas un politiskās pārvalžu
kompetenču sadalīšanu un viņu
ierēdņu darbības attiecībām ar

parejo policiju.
1. Centrālās kriminālpolicijas atsevišķo

kriminālās un politiskās pārvalžu priekš-
nieki, līdz centrālās kriminālpolicijas
priekšnieka iecelšanai, ir padoti iekšlietu
ministrim tieši.

Darbības iekārta un padotības
kārtība.

2. _ Kriminālai pārvaldei padotas Rīgas,
Liepājas, Jelgavas un Daugavpils noda-
ļas, Ludzas kriminālpolicijas punkts un
atsevišķi kriminālpolicijas uzraugi apriņ-
ķos, bet politiskai pārvaldei 7 rajoni līdz
ar pēdējos ietilpstošiem atsevišķiem
punktiem.

Piezīme. Politiskās pārvaldes ra-
jonu un punktu robežas" nosaka po-
litiskās pārvaldes priekšnieks.

3. Centrālās kriminālpolicijas krimi-
nālās pārvaldes priekšnieks tieši pārzin
un vada ari Pjgas nodaļu un viņam, caur
attiecīgiem prefektiem un apriņķu priekš-
niekiem, ir padoti pārējie nodaļu priekš-
nieki tin Ludzas punkta vadītājs.

4. Atsevišķi kriminālpolicijas uzraugi,
kuri sastāv vai viņu

apriņķu priekšnieku
palīgu rīcībā, ir padoti caur savu apriņķa
priekšnieku resp. viņa palīgu : 1) Rīgas,
Cēsu, Valmieras, Valkas un Jaunjelgavas
apriņķos — Rīgas nodaļas priekšniekam,
2) Jelgavas, Bauskas, Tukuma un Talsu
apriņķos — Jelgavas nodaļas priekš-
niekam, 3) Liepājas, Aizputes, Kuldīgas
un Ventspils apriņķos — Liepājas no-
daļas priekšniekam, 4) Daugavpils, Rē-
zeknes un Ilūkstes apriņķos — Daugav-
pils nodaļas priekšniekam un 5) Ludzas

ķī — Ludzas punkta vadītājam.
Iecelšanas un atlaišanas

kārtība.
5. Kriminālpolicijas pārvaldes nodaļu

priekšniekus un viņu palīgus, Ludzas
kriminālpolicijas punkta vadītāju un po-
litiskās pārvaldes nodaļu vadītājus un
rajonu pārziņus ieceļ un atlaiž iekšlietu
ministrs uz centrālās kriminālpolicijas
attiecīgu pārvalžu priekšnieku priekš-
likumu, kuriem par kandidātu pievie-
nojama vietējā prefekta vai apriņķa
priekšnieka atsauksme.

Piezīme. Par politiskās pārvaldes
nodaļu vadītājiem pievestās at-
sauksmes nav vajadzīgas.

6. Kriminālās pārvaldes darbiniekus
un kriminālpolicijas inspektorus ieceļ un
atlaiž kriminālās pārvaldes priekšnieks
uz nodaļas priekšnieku priekšlikumu, Ja
šim priekšlikumam ir pievienota vietēja
prefekta vai apriņķa priekšnieka at-
sauksme.

Piezīme. Par kriminālās pārvaldes
darbiniekiem pievestā atsauksme
nav vajadzīga.

7. Pārējos kriminālpolicijas darbi-
niekus ieceļ un atlaiž attiecīgu nodaļu
priekšnieki ar vietēja prefekta vai ap-
riņķa priekšnieka piekrišanu» Krimināl-
policijas uzraugus apriņķos ieceļ un
atļajjz apriņķu priekšnieki saziņā ar
krirninalpārvaldes attiecīgas nodaļas
priekšnieku.

Piezīme. Par kanclejas darbi-
niekiem un apkalpotājiem pievestās
atsauksmes nav vajadzīgas.

8. Pārējos politiskās pārvaldes darbi-
niekus ieceļ un atlaiž politiskās pār-
valdes priekšnieks.

Noziegumu apkarošana.

9. Kriminālās pārvaldes un tās iestāžu
darbinieku galvenais uzdevums ir tāda
rakstura noziedzīgu nodarījumu vajāšana,
kuru atklāšana saistīta ar ilgstošu novē-
rošanu vai ja noziedznieku organizāciju
dalībnieki izklīduši pa vairākiem apriņ-
ķiem un pilsētām vai aizbraukuši uz ār-
zemēm. Sarakstīšanās ar ārzemju poli-
cijas iestādēm par noziedznieku meklē-
šanu, apcietināšanu, kratīšanu, ziņu ievāk-
šanu u. t. t. ved tikai pārvalžu priekš-
nieki.

10. Noziegumu apkapošanā vispārējā,
dzelzsceļu un robežpolicijas strādā vis-
ciešākā kontaktā ar centrālo krimināl-
policiju. Vispārējā policija nav atsvabi-
nāta no šai instrukcijā paredzēto nozie-
gumu apkarošanas, un prefekti, apriņķu
priekšnieki un dzelzsceļu policijas priekš-
nieks ir atbildīgi par kārtības un dro-
šības uzturēšanu viņiem padotos rajonos,
kādēļ vispārējās policijas darbiniekiem,
sastopoties ar noziedzīgiem nodarīju-
miem, vai noziedzīgiem elementiem, ir
nekavējoties jārīkojas likumā paredzētās
robežās. Tāpat viņiem jāpieņem ziņo-
jumi un jādod tālākā rīcībā neparedzētos
gadījumos, kad kriminālās vai politiskās
pārvaldes vai viņu nodaļu un rajonu
darbinieki šos ziņojumus nevar pieņemt,
pēc kam iesāktās lietas resp. izziņas
nodot pēc piederības. Tāpat krimi-
nālās un politiskās pārvalžu darbinie-
kiem, sastopoties ar vispārējas dabas no-
ziegumiem, nekavējoties jāstājas pie viņu
apkapošanas, nododot šās lietas pēc pie-
kritības.

11. Par ienākušiem ziņojumiem no-
daļu priekšnieki paziņo, kriminālprocesu
likuma kārtībā, prokuratūrai un izvestās
izziņas nodod pēc piederības izmeklēša-
nas vai tiesu iestādēm, kuru rīcībā pār-
skaita ari apcietinātos un nodod lietišķos
pierādījumus. Par visām laupīšanām un
slepkavībām un citiem svarīgiem un ie-
vērību pelnošiem noziegumiem nodaļu
priekšnieki nekavējotiesziņoari kriminālās
pārvaldes priekšniekam un vietējam pre-
fektam vai apriņķa priekšniekam.

12. Kriminālās pārvaldes priekšnieks
sakopo visas ziņas par šai instrukcijā
minētiem noziedzīgiem nodarījumiem un
seko viņu atklāšanai, kādos nolūkos viņš
ved kopēju statistiku, noziedznieku kla-
sifikāciju ar daktiloskopijas un fotogrāfi-
jas palīdzību un meklējamo personu sa-
rakstu, kuru publicē .Valdības Vēstnesī"
un „Policijas Vēstnesī" vienreiz nedēļā
kā turpinājumus līdzšinējam sarakstam
pēc kartiņu sistēmas.

13. Policijas, izmeklēšanas un tiesu
iestādes meklējamo vai meklēšanai iz-
beidzamo personu sarakstus par nozie-
dzīgiem nodarījumiem turpmāk piesūta
centrālās kriminālpolicijas kriminālās
pārvaldes priekšniekam Rīgā, prefektūras
namā.

Piezīme. Meklējamo personu re-
ģistrācija turpināma ari līdzšinējā
kārtībā vispārējas policijas iestādēs
un kriminalnodalās.

14. Kriminalnodaļu priekšnieki katru
mēnesi ved sīku statistiku pa šai in-
strukcijā minētiem noziegumiem, par
kuriem no viņiem izvestas izziņas un
iīdz nākoša mēneša 5. dienai_ vienu
eksemplāru nosūta kriminālās pārvaldes
priekšniekam, bet otru — vietējam pre-
fektam vai apriņķa priekšniekam. Kri-
minālās pārvaldes priekšnieks pec iesū-
tītām ziņām sastāda kopīgu pievesto no-
ziegumu statistisku un vienu eksem-
plāru piesūta administratīvam departa-
mentam, bet otru tiesu palātas prokuro-

ram. Pie statistikas sastādīšanas uz vis-
stingrāko jāraugās uz to, ka viena un tā
paša nozieguma atklāšana netiktu uzrā-
dīta vairākās nodaļās.

15. Apriņķu priekšnieki un prefekti
ved vispārīgu noziegumu un dažādu
pārkāpumu statistiku par tām lietām,
kuru izziņas nodotas caur viņiem vai viņu
palīgiem resp. iecirkņu priekšniekiem iz-
meklēšanas vai tiesu iestādēm, vai izšķir-
tas administratīvā kārtā, neievedot šai
statistikā tās lietas, kuras nodotas tālākai
virzīšanai kriminalnodaļā. Viens eksem-
plārs no šās statistikas līdz nākoša
mēneša 10. dienai piesūtāms administra-
tīvam departamentam,bet otrs — vietējam
kriminalnodalās priekšniekam, kurš to
savukārt nosūta kriminālās pārvaldes
priekšniekam.

Saimniecības jautājums.

16. Kriminālās pārvaldes un nodaļu
priekšnieki ved pēc piederības līdzšinējās
grāmatas un aktis un no jauna ierēdņu
iecelšanas, atlaišanas vai sodīšanas rezo-
lūciju grāmatu un ierēdņu dienesta gaitas
sarakstus. Politiskās pārvaldes priekš-
nieks dienesta gaitas sarakstus un rezo-
lūcijas ved par visiem darbiniekiem.

17. Algas, operativos un saimnieci-
skos kreditus kriminālās pārvaldes un
nodaļu darbiniekiem pārved administra-
tīvais departaments caur vietējiem pre-
fektiem vai apriņķu priekšniekiem, bet
politiskās pārvaldes darbiniekiem algas
un citus izdevumus izmaksā politiskās
pārvaldes priekšnieks.

18. Jaunu budžetu sastāda un iesniedz
ministrijas grāmatvedībai divos eksem-
plāros centrālās kriminālpolicijas pār-
valžu priekšnieki, paredzot visus nepie-
ciešamos kreditus.

19. Techmskas dabas rīkojumus un
papildu instrukcijas noziegumu apkaro-
šanā un darbvedībā izdod centrālās
kriminālpolicijas pārvalžu priekšnieki,
bet vispārīga rakstura un principielas
dabas rīkojumus, saistītus ar vispārējas
un centrālās kriminālpolicijas kopdarbību
— iekšlietu ministrijas administratīvais
departaments.

20. Šī instrukcija piemērojama reizā
ar centrālās kriminālpolicijas likuma
spēkā stāšanos no 1924. g. 10. maija.

Rīgā, 1924. g. 9. maijā.
Iekšlietu ministra vietas izpildītājs

A. Dzenis.

Ap-tiprinu.
1924. g. i- , maijā

Izglītības ministrs
K. Straubergs.

Noteikumi

par skolotāju skaitu pašvaldības
iestāžu uzturamās pamatskolās
sakarā ar skolēnu un nodaļu
skaitu 1924./1925. mācības gadā.

1. Par nodaļu stāvokli uz laukiem uz-
skatams, ka skolotājs strādā ar 1 līdz
2 nodaļām, bet rēķinoties ar dažādiem
lauku 'skolu apstākļiem, pie skolotāju
skaita noteikšanas atsevišķā skolā jāņem
vērā sekošais samērs:

Nodaļu Skolēnu Skolotāju
skaits skaits skaits

2 līdz 35 1
2 vairāk par 35 2
3 līdz 30 1
3 no 30-80 2
3 vairāk par 80 3
4 līdz 25 1
4 no 25—80 2
4 no_ 80—120 3
4 vairāk pa.r 120 4
5 līdz 60 2
5 no 60-110 3
5 vairāk par 110 4

2. Pilnās pamatskolās ar 6 klasēm
jabut vismaz 4 skolotājiem, bet ja mazāk
par 90 skolēnu, tad jāapmierinās ar
3 skolotājiem.

3. 6 klasīgu pamatskolu 2 vecākās
klases mācamas katra atsevišķi, ja viņās
kopā ne mazāk par 30 skolēnu.

4. II. pakāpes pamatskolu klasēs, ja
tās pastāv atsevišķi, vēlami 2 skolotāji,
ja skolēnu vairāk par 25, bet ja skolēnu
vairāk par 60 — 3 skolotāji.

5. Vietās, kur nepastāv īpašas pirm-
skolas klases, nodarbošanās pamatskolās
ar pirmskolas (mājmācības) bērniem
obligatoriska visiem skolotājiem, kas ne-
pasniedz 5 līdz 6 klasēs vairāk par
20 stundām.

6. Atkāpšanās no šiem noteikumiem,
ja kādā vietā apstākļi to prasa, pielai-
žama tikai ar skolu departamenta ziņu.

7. Lai pamazinātu nodaļu skaitu, tad
tuvējo skolu paralēlās nodaļas ar mazu
skolēnu skaitu apvienojamas vienā skolā.
Ar to rāsies iespēja viņas labāk nostādīt
un dažos gadījumos ari samazināt sko-
lotāju skaitu.

Rīgā, 1924. g. 10. maijā. Ns p. 1897.

Skolu departamenta direktors
L.Ausējs.

Pamatskolas daļas priekšnieks
K. Melnalksnis.

Valdības iestāžu paziņojumi.
Iekšlietu ministra vietas

izpildītājs
pieņem publiku pirmdienās, trešdienās
un piektdienās no pulksten 10 līdz 12.

Atsaukums.
Zemes vērtēšanas virskomisijas pazi-

ņojums N° 13, kas iespiests šā gada
9. maija «Valdības Vēstneša" 104. nu-
murā, 67. pants:

„Rīgas apriņķa Kokneses pagasta
Kokneses, Bilstiņu, Pasta, Atradzes,
Kokneses mācītāja un Radalkas muižas"
tiek atsaukts, kā izsludināts jau š. g.
14. apriļa „Valdības Vēstnesī" N« 87
Zemes vērtēšanas virskomisijas pazi-
ņojumā Ne 12, pants 58.

Rīgā, 1924. g. 10. maijā.
/ Zemes vērtēšanas virskomisijas

priekšsēdētājs A. Ķ u z e.
Sekretāra vietā

Fr. Širaks-Gruzītis.

Meklējamo personu saraksts
Nr. 156

9526. Auk, Marija Izaka m., 60 g.
veca, Igaunijas pilsone, piederīga pie
Verovas apr., Rogosinas pag., agrāk
dzīvojusi Valkas apr., Veclaicenes
pag. Rullēs muižā. — Rīgas apgabal-
tiesas II. kriminalnodalās 1924. g.
19. apriļa raksts M> 25392, sodīta ar 3
mēnešiem cietuma uz sod. lik. 581. p.
I. d. pamata. — Apcietināt un ieskaitīt
meklētāja rīcībā, paziņojot pēdējam.

9527. Brālis, Ģederts Jāņa d., pēdējā
dzīves vieta Svētes pagastā, Melder-
ciemā. — Kandavas iecirkņa miertiesneša
1924. g. apriļa mēneša raksts N° 77, so-
dīts ar Ls 10,— vai 3 dienām aresta uz
sod. lik. 138. p. — Paziņot dzīves vietu.

_ 9528. Breškau, Vilhelms-Fridrichs
Jāņa d., _ dzim. 1883. g., Latvijas pilso-
nis, pēdējā dzīves vieta Liepājā, Dārza
ielā N° 13. —Liepājas prefekta 1924.g.
29. februāra lēmums Ns 785 II, sodīts
par atrašanos publiskā vietā piedzērušā
stāvoklī. — Paziņot dzīves vietu.

9529. Erkinds, Ruvins Mendeļa d.,
saņēmis pasu nodaļā „certifikatu" N« 317,
un Rīgas prefektūrā izbraukšanas vizu
Ne. 9909, ar termiņu līdz 1923. g.

Maksa pai «Valdības Vēstnesi" ilkot no 1. janvāra:
Saņemot etspedloljā:

pat 1 mēnesi 1 lats 50 sent.
Piesūtot mājā un pa pastu:

Par 1 mēnesi 1 lats 80 sant.
Par atsevišķu numuru: saņemot

ekspedīcijā — . 6 .
?pie atkalpārdevējiem — , 7 '

Latvijas valdības jgj^^ oficiāls laikraksts
iznāk katru dienu, izņemot JĒ^^^^U^^

svētdienas
un «vetkudienas

Redakcija: »
Jrll^^^ l^^^^n^.

Kantori» un ekspedīcija:
Rīgā, pili tt 3 Te!. M 9-89 V^^Su^^SR̂īgā, pilī Ne 1. Tel. Ns 9-57
Runas stenda» no 11—12 BP^^M^BJ Atvērts no pulksten 9—3

Sludinājumu maksa:
a) tiesu sludinājumi līdz 30 vien-

slejigām rindiņām 3 lat. 60 sant.
par katru talaku rindiņu . . — . 12 .

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

c) privātiem par katru vienslejīgu
rindiņu — ..



21. augustam. — Iekšlietu min. emigrantu
un bēgļu nodaļas 1924. g. 10. apriļa
raksts Ne 131828 23, par neatļautu uztu-
rēšanos Latvijā. — Nodot emigrantu un
bēgļu nodaļas rīcībā.

yo30. Golmans, Samuils Jefraima d.,
36 g. vecs, Daugavpils pilsonis, žīds,
tirgotājs, agrāk dzīvojis Daugavpilī,
Iebraucama ielā JVT» 66, apv. kontrabandas
piekopšanā uz muitas lik. 1054., 1061.,
1065. p. p. — Ievietot cietumā, ieskaitīt

meklētāja rīcība un paziņot.
9531. Hibšmans, Kārlis Kristapa d.,

17 g. vecs, Jelgavas apriņķa, Bērzmuižas
pag. pilsonis, agrāk dzīvojis Aderkašu
pagastā, Circeņu mājās — Rīgas apr.
2. iec. miertiesneša 1924. g. 24. marta
raksts Ne 179, apv. sod. lik. 581. p. 1. d.
— Paziņot dzīves vietu.

9532. Jansons, Ādolfs Indriķa d.,
dzirn. 1897. g. 17. septembrī, kurpnieks.
— Ārlietu ministrijas administrativt-juri-
diskā departamenta 1924. g. 11. apriļa
raksts Ne S 70-la/ 15225,_Ls 10 iekasē-
šanai, kādu sumu aizņēmies 1923. g.
10. septembrī no Latvijas sūtniecības
Krievijā. — Paziņot dzīves vietu.

9533. Jurevičs, Jēkabs Pētera d,
6 t g. vecs, Rīgas apr., Krapes pag. pil-
sonis, pēdējā dzīves vieta Krustpils
miestā, Zilanu ielā Ne 64. — Daugavpils
apr. 5. iec. miert. 1924. g. 11. apriļa
raksts Ne 196—198. — Pasiņot dzīves
vietu.

9534. Jegers (Gēgers), Jndriķis Mār-
tiņa d., agrāk dzīvojis Daugavpils apr,
Uugurmuižas pag., Stikan-Turku mājās
Tuvāku ziņu nav. — Jēkabmiesta iec.
miert. 1924. g. 8. apriļa raksts Ne 672,
apv. sod. lik. 624. p. — Paziņot dzīves
vietu.

9535. Katanovs, Jānis Franča d.,
34 g vecs, Rēzeknes apr Sakstigales pag.
pilsonis, pēdējā laikā dzīvojis Rozēnu
pagastā, Staiceles miesta. — Valmieras
apr. pr-ka 1924. g. 9. februāra lēmums
Ne 8202, sodīts ar 20 latiem vai vienu
nedēļu aresta par sabiedriskas kārtības
un miera traucēšanu. — Paziņot dzīves
vietu meklētājam.

9536. Kaplans, Naftols Elija d., tuvāku
ziņu nav. — Rīgas Jūrmalas polic. pr-ka
1924. g. 31. marta raksts Ne 2080, par
izvairīšanos no policijas uzraudzības, zem
kuras nolikts uz sod. lik. 34. un 35. p.
pamata. — Paziņot dzīves vietu.

9537. Ķers, Ludvigs Pētera d., dzim.
1883._ g. pēdējā dzīves vieta Rīgā, Beker-
muižā. — Jelgavas prefekta 1924. g.
9. apriļa_ raksts Ne 1134 1, sodīts admi-
nistratīvā kārtā. — Paziņot dzīves vietu.

9538. Lorencs, Vilhelms Ernsta d.,
24 g. vecs, Rīgas pilsonis. — Daugav-
pils apr. 1. iec. miertiesneša 1924. gada
15. apriļa raksts Ne 109, apv. sod. lik
262/1. un 530. p. — Paziņot meklētājam.

9539. Mamarenko, Terentijs Feodora
dēls, 17 g. vecs, Rēzeknes apr., Maka-
šānu pag. pilsonis. — Latgales apgabal-
tiesas Rēzeknes apriņķa I. iecirkņa iz-
meklēšanas tiesneša 1924. g. 14. marta
raksts Ne 1476, apv. sod. lik. 174. p. I.d.,
1924. g. 29. februārī izbēdzis no Irlavas
nepilngadīgo kolonijas. — Apcietināt un
ieskaitīt meklētāja rīcībā.

9540. Ķīselis, Andrejs Miķeļa d.,
saskaņā ar Janovoles pag. 1922. g.
9. jūnija rakstu JVs 1239, viņam pieder
Briģusādžā privāts nekustams īpašums
ar ēkām. Tuvāku ziņu nav. — Latgales
apgabaltiesas Ludzas apr. I. iecirkņa
miertiesneša 1923. g. 7. jūnija raksts
Ne 1051, kā galvinieks A. Žukova lietā,
apv. uz sod. lik. 581. p. 2. d. Paziņot
meklētajam.

9541. Ozoliņš, Pēteris Mārtiņa d.,
agrāk dzīvojis Daugavpils apr., Ungur-
muižas pagastā, Stikan-Turku mājās.
Tuvāku ziņu nav. — Jēkabmiesta iec.
miertiesneša 1924. g. 8. apriļa raksts
Ns 672, apv. sod. lik. 624. p. — Paziņot
dzīves vietu.

9542. Pudniks, Donats Antona d.,
agrāk dzīvojis Daugavpils apr., Grāveru
pag. Kalna-Pudniku sādžā. — Daugav-
pils apr. priekšn. 1924. g. 7. apriļa
raksts Ns 1076, sodīts par miera traucē-
šanu. — Paziņot dzīves vietu.

9543. Putraims, Jānis Anša d., pē-
dējā dzīves vieta Rīgā, Purvu ielā Ne 8,
dz. 2. — Daugavpils apr. 4. iec. mier-
tiesneša 1924. g. 10. apriļa raksts Ne 49,
apv. sod. lik. 138. p. — Paziņot dzīves
vietu.

9544. Plisko, Jānis Jāņa d., 16 g.
vecs, Ilūkstes apr., Demenes pag. pilsonis.
— Daugavpils apr. 1. iec. miertiesneša
1924. g. 15. apriļa raksts Ns 106/kr.,
apv. sod. lik. 581. p. — Paziņot dzīves
vietu.

9545. Pinne, Pauls Paula d., 12.
Bauskas kājn. pulka virsleitnants, dzim.
1894. g. 18. jūlijā, Tukuma apr., Vec-
auces pag. pilsonis, latvietis, luterticīgs,
precējies, 1923. g. 2. oktobrī dezertējis
no savas karaspēka daļas— 12 Bauskas
kājn. pulka. — Kapatiesas priekšsēdētāja
1924. g. 11. apriļa raksts Ne BS'-, apv.
k. s. 1. 128. p. ). d., 133. p. un s. 1.
574. p. 1. d. — Apcietināt un ievietot
Daugavpils garnizona virssardzē, paziņo-
jot 5. iec. kara izmeklēšanas tiesnesim
un tiesai.

9546. Radiņš, Jānis Kārļa d., 23 g.
vecs, Rēzeknes apr. Makašānu pag.
pilsonis, pēdējā laikā dzīvojis Rozēnu
pagasta Staiceles miestā. Tuvāku ziņu
nav. — Valmieras apr. pr-ka 1924. g.
9. februāra lēmums Ns 8202, sodīts ar
Ls 20 vai 1 nedēļu aresta par sabiedriskas
kārtības un miera traucēšanu. — Paziņot
dzīves vietu.

9547. Rudzīts, Kārlis Mārtiņa d.,
47 g. vecs, pēdējā dzīves vieta Ciekur-
kalnā, 1. garā linijā Ns 26/a. —Jelgavas
prefekta 1924. g. 4. apriļa raksts
Ne 4597/1 23. g., sodīts apministrativa
kārtā. — Paziņot dzīves vietu.

9548. Rečs, Kārlis Kārļa d., dzim.

1884. g. 10. febr., Rīgas apr. Ropažos,
pēc nodarbošanās dzelzsgriezējs, luter-
ticīgs, neprecējies, bij. Krievijas pilsonis,
uzturas uz pagaidu apliecības Ne 7133,
izdotas 1922. g. 18. decembrī no Rīgas
pilsētas prefekta. — Rīgas krimināl-
policijas pr-ka 1924. g. 14. apriļa raksts
Ne 8183/R., apv. zādzibā. — Apcietināt.

9549. Serbis, Jānis Jāņa d., 19 g.
vecs, Rīgas apr. Ķēču pag. pilsonis,
agrāk dzīvojis Alberta ielā Ne 13. —
Rīgas 10. iec. miertiesneša 1924. g.
4. apriļa raksts Ne 499 (166 24. — IX),
apv. sod. lik 172. p. — Paziņot meklē-
tajam.

9550. Smettars, Josifs, dzim. 1882. g.
2. maija. — Ārlietu ministrijas admini-
strativi-juridiskā departamenta 1924. g.
11. apriļa raksts Ne S. 70 la/15214,

Ls 30 iekasēšanai, kādu sumu aizņēmis
1924. g. 31. janvārī no Latvijas sūtnie-
cības Krievijā. — Paziņot dzīves vietu.

9551. Stepans, Roberts-Kārlis Ernsta
d., 23 g. vecs, čigāns, Jaunjelgavas pils.,
pēdējā dzīves vietā Mārcienas pag., Pui-
sēnu mājā.—Cēsu apr. priekšn. 1924. g.
15 apriļa raksts_ Ne 3658 23. g. sodīts
administrativā kārtā par Latvijas iekš-
zemes pases neiegādāšanos. — Paziņot
dzīves vietu.

9552. Teinis, Helene-Lilija Jāņa m.,
19 g. veca, Liksnas pagasta pilsone,
latviete, katoļticīga, brīvklausītāja Lat-
vijas augstskolas medic. fakultātē, pēdējā
dzīves vieta 1. Kalnu ielā Ne 62, dz. 1.
Rīgas 11. iec. miertiesneša 1924. g.
19. marta raksts Ne 448, apv. sod. lik.
591. p. 1 d. — Paziņot dzīves vietu.

9553. Trukšans, Bernats Jēzupa d.,
44 g. vecs, Ludzas apr., Eversmuižas
pag. pilsonis, agrāk dzīvojis turpat Ču-
šulu sādžā, katolis, strādnieks. — Rīgas
apr. pr-ka 1923. g. 5. novembra raksts
Ne 1988/11, sodīts adm. kārtā par pie-
dzeršanos un miera traucēšanu. — Pa-
ziņot dzīves vietu.

9554. Ulmans-Nelsons Mārtiņš Her-
maņa d., dzimis 1896. g., Rīgas pilsonis,
agrāk dzīvojis Rīgas I. pils. slimnicā. —
Rīgas pils. 3. iec. miertiesneša 1924. g.
2. apriļa raksts Ne 490, apv. s. 1. 574. p.
I. d. — Paziņot dzīves vietu.

9555. Voiciks, Kajetans Kristapa d.,
dzīvojis Izabeliņas pag., Dubrovska mā-
jās. — Daugavpils apr. pr-ka 1924. g.
17 marta lēmums Ne 756/316/111, sodīts
ar 20 latiem vai 10 dienām aresta par
nacionālo dokumentu neiegādāšanos. —
Izpildīt lēmumu un paziņot meklētājam.

9556. Žukovs, Aleksandrs Kuzmas d.,
27. g. vecs, Janovoles pag. pilsonis —
Latgales apgabaltiesas Ludzas apr. Liet
miertiesneša 1923. g. 7. jūnija raksts
Ne 1051, uz s. 1, 581. p. 2. d. pamata.
— Apcietināt un paziņot meklētājam.

9557. Zellis, Johans-Augusts Jāņa d.,
38 _g. vecs. Zaļenieku pag. pilsonis, pē-
dēja dzīves vieta Kandavas pilsētā. —
Kandavas iecirkņa miertiesneša 1924. g.
16. apriļa raksts Ne 20, apv. sod. lik!
574. p. — Apcietināt un piesūtīt meklē-
tajā rīcība.

9558. Zvigulis, Kārlis Andreja d.,
47 g. vecs, Rīgas pilsonis, pēdējā dzīves
vieta Jaun-Dubultos, Aleksandra prospektā
Ne 6. — Kandavas iecirkņa miertiesneša
1924. g. 16. apriļa raksts Ne 20, apv.
sod. lik. 581. p. — Apcietināt un pie-
sūtīt uz meklētāja iecirkni.

9559. Zālīts, Jānis Juliuss Teņa d
dzim. 1886. g. 19. jūlijā, Valmieras apr!

Bauņu pag. pilsonis. — Rīgas apriņķa

1. iec. miertiesneša 1924. g. 27. mana
rak-ts Ne 317, apv. s. 1. 581. p. 1- d.
„Vald. Vēstn." Ne 70/24. g. kārt. Ne9402.
„Vald. Vēstn." Ne _ 62/ 4. g. k. Ne 9335.
— Nogādāt meklētāja rīcībā.

Rīgā, 1924. g. 29. aprilī. Ne 20985.
Administratīvā departamenta

direktors J. Ieva.

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

Iecelšanas.
Rezolūcija.

1924. g. 29. aprilī.

Saskaņā ar budžetu pārskaitu līdzšinējos Rīgas
pilsētas policijas ārstus Dr. Kārli Ziglevicu,
Dr. Albertu Lokenbeiģi un Dr. Hermani Blu-
m en u no administrativā departamenta veselības
departamenta dienesta par t esas un policiifs ar-
stiim Rīgā ar algu pec VII. amatu katego.ij's,
skaitot no š. g. 1 apr/ļ*.

Iekšl etu ministrs A. B i r z n i e k s.
Veselības departamenta direktors

J.Kivickis.

Rezolūcija.

1924. g. 29. aprilī.
Sakarā ar līdzšinējā Rīgfs p lsētas policijas ārsta

Dr. Kārļa Žiglevica pšrskaitšanu veselības
departamenta dienestā atsvabinu viņu no arsia-
specialista tiesmediciniskos jautājumos uz brīvs
līguna uzliktā pienākuma izpildīšanas, skaitot no
š. g. 1. apriļa

Iekšlietu ministrs A. B i r z n i ek s.
Veselības departamenta direktors

J.Kivickis.
*

Rezolūcija.
1924. g. 29. aprilī.

Ieceļu līdzšinējo veselības departamenta ķīmiskās
laboratorijas vecāko laborantu inženieri-ķimiķi
Ādolfu Ķimeni par tās pašas laboratorijas pār-
zini ar algu pec VII. amatu kategorijas, skaitot no
š. g. ]. apriļ".

Iekšlietu ministrs A. B i i z n i e k s.
Veselības departamenta direktors J Kivickis.

*
Rezolūcija.

1924. g. 29. aprilī.
Pieņemu inženieri Kārli Cinatu par būvju un

remonta vadītāju Ķemeru kurvi :ta uz brīva līguma
ar Ls vienu simtu astoņdesmit (180) mēneša algu
izmaksājot viņu no veselības departamenta ārkār-
tējo izdevumu būvju un remontu paragrāfa kredī-
tiem, skaitot no š. g 1. apriļa.

Iekšlietu ministrs A. Birznieks.
Veselības departamenta direktors J. Kivickis.

Rezolūcija.
1924 g. 29. aprilī

Pieņemu uzbriva līguma Jāni Dansepu par
desmitnieku būvju un remontu darbu uzraudzībai
uz vietas Liepājas jūras karantīnā ar Ls vienu
simtu_sešdesmit (160—) mēneša algu, kura iz-
maksājama no Liepājas jūras karantīnas izbūves
kredītiem, skaitot no š. g. 1. maija.

Iekšlietu ministrs A. Birznieks
Veselības departamenta direktors J. Kivickis.

Rezolūcija.
1924 g. 30. aprīlī.

Pieņemu feldšeri Oto Stauni uz brīva līguma
par plostošants sanitāra punkta uzraugu Novoje-
Selo ar Ls vienu simtu divdesmit (120.—) mēneša
algu, kura izmaksājama no departamenta kārtējo
izdevumu 1. § 3. p. kredītiem, skaitot no š. g.
1. maija.

Veselības departamenta direktors J. Kivickis.
Nodaļas vadītājs Rich. Bērziņš.

Rezolūcija.
1924. g. 3. maijā.

Ieceļu līdzšinējos 11. šķiras grāmatvežus par
I šķiras grāmatvežiem Teodoru Āboliņu Ale-
ksandra augstumu slimnīcā, Kārli Treulichu
Ģintermuižas va:sts slimnicā un_ Eduardu Mar-
tinsonu Strenču valsts s'.imntā, uzliekot vijiem
ari kasifra pienākumus izpildīt, skaitot no š. g.
1 apnļa.

Veselības deprtamenta direk'ors J Kivickis.
Nodaļas vadītījs Rich. Bērziņš.

Iekšzeme.
Aizpute.

I. ceļojošā mākslas izstāde.
Centrāla izglītības savienība kopā ar
mākslas veicināšanas biedrību sarīko no
š. g._ 6. līdz 11. maijam Aizputes vidus-
skola I. ceļojošo mākslas izstādi, kuru
slēdza Liepājā 27. aprilī. Aktivu dalību
pie izstādes sarīkošanas ņem direktors
Veidemaņa kungs ar saviem skolēniem
un vietējais apriņķa priekšnieks.

No Aizputes izstāde pārcelsies uz Kul-
dīgu.

Ārzemes.

Tautu savienības nākošā
pilna sapulce

notiks š. g. 1. septembrī, Žeņevā.
Kā svarīgākie dienas kārtības punkti

minami sekošie:
1. Padomes ziņojums par viņas dar-

bību notecējušā gadā.

2. Atbruņošanās, kurā ietilpst tā
saucamais savstarpējās palīdzības līgums
uzbrukuma gadījumā.

3. Tautu savienības līguma 16. pania
grozīšana attiecībā uz spaidu līdzekļiem
pret valstīm, kuras pārkāptu tautu savie-
nības līguma noteikumus.

4. Kopdarbības nodibināšana starp
lielpilsētu pašvaldībām

5. Iedzimto tiesības aizsardzība, se-
višķi attiecībā uz indiāniešu ciltīm Ka-
nādā.

6. Verdzības apkarošana.
7. Intelektuālā kopdarbība:
a) konvenciļas projekts par zinātnisku

darbu īpašuma tiesību aizsargā-
šanu;

b) vidusskolu diplomu starptautiskā
atzīšana;

c) zinātnisku izdevumu apmaiņa.
8. Ekonomiski-fiuansielās komisijas

ziņojums par Austrijas un Ungārijas
finansielo jaunuzbūvi.

9. Starptautiska satiksme un tranziK
10. Higiēniskās organizācijas veiktais

darbs.

11. Opija tirdzniecības apkapašana.

12. Sieviešu un bērnu tirdzniecības
apkapošana.

13. Bērnu aizsardzība.
14. Bēgļu lietas
15. Tautu savienības budžets,

kā ari dažādi citi ekonomiski, sociāli
un juridiski jautājumi.

So dienas kārtību uzstādījusi padome
un katram tautu savienibas loceklim ir
tiesība to papildināt.

Pilnā sapulcē notiek ari jaunu valstu
uzņemšana tautu savienībā. Līdzšim
vēl neviena valsts nav pieteikusies, bet
ir iespējams, ka uzņemšanu šogad lūgs
Ēģipte un varbūt ari Turcija.

Kā svarīgākais no augšā minētiem
jautājumiem atzīmējams savstarpējās pa-
līdzības līguma projekts uzbrukuma
gadījumā.

Nākošā pilnsapulce sola būt sevišķi
interesanta, jo uz to gatavojas braukt
Makdonalds un Musolini. Ari citas
valstis, domājams, sūtīs izcilus personas.

LTA.

Notikumi Mezopotamijā.
Londonā, 9. maijā. (Reiters) Kolo-

niju ministrija ziņo no Bagdades (Mes®-
potamijā), ka K i r k u k ā 4. maijā noti-
kusi asiņaina sadursme starp
vietējiem iedzīvotājiem un jauniesauktiem
vietējiem kareivjiem. Sadursmei par
iemeslu bijis kareivju strīds ar dažiem
tirgoņiem, kas pievilcis lielu ļaužu baru.
No kazarmas patvarīgi, bez virsnieku
ziņas, atsteigusies palīgā savējiem liel&ka
kareivju nodaļa un sākusi šaut. Upuru
skaits ārkārtīgi liels — nonāvēti
6kareivjiun ap 100 civilie-
dzīvotāju, ievainotu vēl dauds vairāk.

LTA.

Rīga
Paziņojums.

Laivu, motorlaivu un jachtu īpašniekiem
ar šo tiek paziņots, ka braukšanas at-
ļaujas un NoNo par 1924. g. ostas valde
izdos tikai tiem laivu īpašniekiem, kup
uzrādīs Rīgas pilsētas valdes nodokļu
nodaļas kvīti par samaksātu nodokli.

Pilsētas valdes loceklis Sadovskis.

Māksla

Starptautiskie muziķu svētki Prāgā.
Tagadējās mūzikas internacionālā sa-

biedrība (Cechoslovaku sekcija), saskaņā
ar Smetana jubileju svētkiem, sarīko
Prāga no 31. maija līdz 2. jūnijam mū-
zikas svētkus, uz kuriem tiek uzaicināti
piedalīties _ ārzemju diriģenti ar savām
kompozicijām.

Tagadējās mūzikas internacionālā sa-
biedrībā atrodas apmēram jau 19 valstis
un viņa nodibināta š. g. janvāra mēnesī
Londonā. Sabiedrības nolūks ir, tuvināt
visas nācijas uz muziķus kultureliem pa-
matiem, izvest dzīvē viņas praktisku un
teorētisku propagandu, organizēt ikgadē-
jus muziķu svētkus u. t t.

Leģitimācijas,_ uz kuru pamata paze-
mina apmeklētajam par 50°/o tarifu uz
Cechoslovaķijas dzelzsceļiem un maksu
par vizu ari uz 50°/o, saņemamas pie
sekcijas sekretariāta, Čechoslovaķij,
Prāgā XII. Nerudova 10. (Mezinārodni
společnost pro soudobcu hudbu).



fsj.ļr nalais taatrs. Pirmdien, 12. maijā,
pulksten 7 /a vakarā Z e 11m a t a 30 gadu
rakstniecības darbības jubilejā viņa vē-
sturiskā drāma Jndulis" (kūru ķēniņu
Cīņa pret Livonijas ordeni). Jubilāra
sumināšana tūliņ pec izrādes (nevis goda
mielastā). Jnduļa * jubilejas izde-
vumu un speciālas programas bus dabū-
jamas pie atsevišķiem galdiņiem. Otr-
dien, 13. maijā, kareivju izrādē Zeltmata
„A rāj dēls". Trešdien, 14. maijā, par
zemām cenām Lilijas Stengel
viesu izrāde „Ledijas Uindermir
vēdeklis"

Tirdzniecība un rūpniecība

Rīgas osta ienākuši kuģi
8. maijā.

Kaija, latviešu tvaikonis, 244 reģ. ton. brutto, ne
Ventspils ar gabalu precēm.

9. maijā.
Giesela L. M. Russ, vācu tvaikonis, 1175 reģ. ton

r rutto, no Hekiņforsas ar balastu.
Diana, vācu tvaikonis, 1198 reģ. ton. brutto, ne

Halmstad ar balastu.
Saourogallus franču tvaikonis, 1986 reģ. ton. brutto,

no Roterdamas ar oglēm.

No Rīgas ostas izgājuši kuģi.
8. maijā.

Vegesack, vācu tvaikonis, 1566 reģ. ton. brutto,
uz Londonu ar kokiem un gabalu precēm.

Thyra S, dāņu tvtikonis, 1194 reģ. ton. brutto, uz
Vesthartlepolu ar kokiem.

Velta, latviešu tvaikonis, 2347 reģ. ton. brutto, uz
Ģenti ar kokiem.

Duddin^ston, angļu tvaikonis, 2215 reģ ton. brutto,
uz Orangemouthu ar kokiem.

Rom, dāņu tvaikonis, 1259 reģ. ton. brutto, uz
Hulu ar kokiem.

P^mi el, latviešu tvaikonis, 172,4 reģ. ton. brutto
uz Ventspili ar gabalu precēm.

9. maijā.
Julius Schindler, vācu tvaikonis, 2770 reģ ton

brutto, uz Hamburgu ar balastu

Liepājas ostā ienākuši kuģi.
7. maija.

Lothar, vācu tvaikoni , 4'9 r ģ. ton. brutto, no
Hamburgas ar jauktu lādiņu.

Oaida, latviešu tvaikonis 331 reģ. ton. brutto, no
Ventspils ar jauktu lādiņu.

Thor vācu tvaikonis, 271 reģ. lon. brutto, no
Klaipēdas ar jauktu lādiņu.

L O. Ns 2 , latviešu prāmis, *06 reģ ton. brutto,
no Pāvilostas ar malku.

Stadtrath G-ossman, vācu tvaikonis, 192 reģ. ton.
brutto, no Klaipēdas ar balastu.

Varonis, latviešu velkonis, 250 reģ. ton brutto,
no Ventspils.

Indul, latviešu burenieks, 102 reģ. ton brutto, no
Rīgas ar daž. precēm.

Magda, latviešu burenieks, 99 reģ. ton brutto, no
Olafsholma ar kaļķa akmeņiem.

No Liepājas ostas izgājuši kuģi.
7 maijā

Varonis, Jatviešu velkonis, 250 reģ. ton. brutto,
uz Pāvilostu.

L. O. 23, latviešu prāmis, 3'0 reģ. ton. brutto, uz
Pāvilostu tukša.

Herkules, latviešu prāmis, 90 reģ, ton. brutto, uz
Pāvilostu tukšā.

Florens, zviedru motorkuģis, 122 reģ. ton. brutto,
uz Sundevalu ar auzām.

Dauro, dāņu tvaikonis, 806 reģ. ton. brutto, uz
Kopenhāgenu ar jauktu lādiņu

8. maijā.
Karine, latviešu burenieks, 106 reģ. ton. brutto,

uz Pavil stu tukša.
Hidrografs, latviešu tvaikonis, 263 reģ. ton. brutto,

uz \ entspili.
Ga da, latviešu tvaikonis, 331 reģ. ton. brutto, uz

Ventspili ar dažādām precēm.
Stadtr Grossmans, vācu tvaikonis, 142 reģ. ton.

b utto, uz "Stetini ar siļķēm.

Saisti noteikumi
pr svētdienas mi nakts miera un tirdz-
DieciSas un rpietibas leitažo. kantora
m noliktava rtturiimu on ūnhu laiku

Jelgavā.
Pieņemti no domes 16. sprlī
1924.g un apstiprināti no iekš-
lietu ministrijas 29. aprili 1924. g.

Nr. 103309

A. Tirgošanās un nodarbošanās
laiks darba dienās.

1. Tirdzniecības un rūpniecības iestā-
dēs Jelgavā darba lai*s pēc brīvprātīgas
vienošanās un pastāvošiem noteikumiem.

2. T.rdznitcība> \>n rūpniecības vei-
kflus, noliktavas u t. t, var atvērt no
pkst. 8 rītā līdz pīkst. 7 vakara.

Piezīme: no 15.maija līdz 15.au-
gustam veikali slēdzami 6 vakara un
no 15. eugu ta līdz 15. maijam at-
verami pīkst 9 rītā.

3. Pārtikas preču tirgotavas var at-
vērt no pīkst. 7 rītālīdz pīkst. 7 vakarā.

4. Pirtis var atvērt no pīkst. 8 rītā
līdz pīkst. 12 vakarā.

5. Friz'eru veikalus var atvērt no
pulksten 8 rītā līdz pulksten 8 vakarā,
bet darbojošies piepirtīm atverami un
.slēcfzami reizā ar tām.

Piezīme: Svētdienu un svētku
dienu priekšvakaros irizieiu veikali
slēdzsmi pulksten 10 vakarā.

6. Pilsētas tirgi atklāti:
1) no 1. mattalīdz 81. augustam —

no pulksten 6 rīta līdz pulksten 2 diena;
2) no 1. septembja līdz 1. martam —

no pulsten 7 rītā 1 dz pulksten 2 diena.
Piezīme: tirgošanās uz krāmu

tirgus un zivju tirgus atļauta līdz
saules rietam, bet ne ilgāki ka līdz
pulksten 8 vakara; b) pilsētas gaļas
tirgus veikalos tirgošanās atļauta
līdz pulksten 5 pec pusdienas.

[ 7. Kioskus ar drukas darbiem —
tvi?ēm un tabukss precēm jeb tirgo-
tavas ar augļsem un atspirdzinošiem
dzē.ijniem, kā ari kantorus un pārdota-
vas, kas tirgojas ar tikai avizēm var atvērt
no pulksten 6 rītā līdz pulksten 12
Vakarā. Kiosku atvēršanu atvēl pilsētas
fa'de.

8. Ēdienu un dzerenu veikali,
bufetes konditorijas, _ delikatešu veikali
«n ēdienu nami atvērti no pulksten 6
lītā līdz pulksten 10 vakarā.

Piezīme: Pilsētas valde var atvēlēt
minētām iestādēm tirgošanos arī
pēc pulksten . 0 vakarā, ar nosacī-
jumu, ka tirgolanās nedukst vilkties
'lļāki par pulksten 1 naktī.

B. Tirgošanās un nodarbošanās
laikssvētdienāsunsvētku dienās.

9. Visiem tirdzniecības un rūpne-
cībss veikaliem jābūt slēgtiem svētdienas
un svētku dienās:

Izņēmumi: Zaļā ceturtdiena, liel-
dienu, ziemas svētku, vasarsvētku
trešās dienas un pēdējā svētdiena
priekš ziemas svētkiem, kurās die-
nās tirgošanās atļauta līdzīgi darba
dienām.

P it zīme: Svētdienās un svētku
dienās, iznerrot lūdzamo dienu,
pirmos ziemas svētkus, lieldienas
un vasarsvētkus, lielo piektdienu un
jaunu gada, atļauts atvērt:

1) Maizes, gaļas piena produktu un
puķu veikalus — no pīkst. 7 līdz
pīkst. 10 rītā.

2) Ēdienu veikalus, konditorejas, kafej-
nīcas, delikatešu velk; 1us un ēd e u
namus — no pīkst. 8 rīiā līdz pulk-
sten 10 vaksrā.

3) Kioskus, kas tirgojas vienīgi ar
avizēm, augļiem, tabakas precēm
un atspirdzinošiem dzēiieniem —
no pīkst. 6 rītā līdz pīkst. 12 naktī.

4) Dzērienu veikalus — no pīkst. 12
dienā līdz pīkst. 11 vakarā.

5) Fotoķiafu iestādes no pīkst. 10 rītā
ldz [lkst 2 pēc pusdienas.

6) Piisčtasjkrāmu, zivju un gaļas tirgus,
piemērojoties gada laikim, līdz
pīkst. 10 rītā.

10. Še noteikumi neattiecas uz dar-
biem nelaimes gd jumos, kā eri aptie-
kām, dzelzsceļu, tvaikoņu, biedrību,

pējus sauks pie likumīgas atbildības.
13. Šie noteikumi nāk spēkā līdz-

šinējo noteikumu vietā divu nedēļu
laikā pēc viņu publicēšanas .Valdības
Vēstnesī".

Jelga-? , 8. maijā 1924 g. 2851

Pilsētas galva P. O o d m a n s.
Pilsētas sekretārs V. Švanbergs,

teātru un citu izrīkojumu bufetēm un uz
iebraicēju nakts guļu vi tām, viesnicām
un iebraucamām sētām, kā ari i ņēmuma
gadījumos uz pilsētas pārtikas valdes
nozarēm un pilsētas gsda un zirgu tir-
giem.

11. Bez svētdienām un_ svētku
dienām tirgošanās noliegta vsās likumā
paredzētās svinamās dienās.

12. Šo saistošo noteikumu pārkā-

Jelgavas apgabaltiesa,
pamatodamās nz savu 1924. g. 12. rp iļa
nolēmumu, dara zināmu vispārībai, ka
parāds pēc oblfg. par 148100 rbļ., korob.
1907. g. 18. aprilī zem J* 665 uz
Ilūkstes apriņķa . .Varnoviču* muižu
zem hipotēkas J*_81. — atzīts par sa-
maksātu un lūdzējiem, D o n a s
zemes bankas aizgādņiem, dota
tiesība prasīt šā parāda dzēšanu ze-
mes grāmatas

Jelgavā. 28 aprilī 1924. g. L.J*251/24,
Priekisēdētāja v. A. Lauke.

2129 Sekretārs K. Pussars.

Jelgavas apgabaltiesa,
pamatodamās uz savu 1924 g. Sl. marta
nolēmumu, dara vispārībai zināmu, ka
parāds 2500 rub. apmēiā, pē: pirk-
Šsnas-pārdošanas līguma, koroborēts
1885. gada 25. jūlijā zem J* 478 uz
Taisa apr., Iģenes muižai .Tunņu' māj
zem hipotēkas J* 14j9, — atzīts par
samaksātu un lūdzējai valsts zemes
bankai dota tiesība prasīt ia parāda
dzēianu zemesgrāmatās.

Jelgavā, 25 aprilī 1924 9 LJ*173/2t
Priekšsēdētāja v. R. M ii 11 e r s.

194' Sr**t»rs K Pumari.

Telegraiitas
(Latvijas telegrāfa aģentūras ārzemju telegramas i

Parizē, 12. maijā. (Reiters.) Naktī
ap pulksten 1 saņemtas pirmās vēl neofi-
ciālās ziņas par vēlēšanu iznā-
kumu 37 departamentos. Visā visumā
var konstatēt, ka stipri pieau-
dzis kreiso partiju balsu
skaits, tomērliekas, kagala
rezultātā spēku samērs nebūs
visai radikāli grozījies. 28 de-
partamentos no 37 vairākums kreisajām
opozīcijas partijām, pārējos 11 — na-
cionālajam blokam, kurš atbalsta Puankarē.

Literatūra

Ekonomists N° 9 —1924. g. Saturs:
) Latvijas banka — Aleksandra Kakliņa. 2) Ienā-

kuma nodoklis — A. Jabloņevs. c) Vācijas valūta
un finances. 4) Ekspertu komisiju ziņojumi — A Z.
5) Koku tirgus — Z 6) Starptautiskā finansu
līga — Hartlev Withers. 7) Dānijas budžets
1923./24. gadam.

Lētas Ilustrēts Zurnal s. 5. gadsNs 19.
Mūzikas Nedēļa. Latvju komponistu

biedrības izdevums. N? 18. — 1924. g.
Latwijas Bischkopis. Latw jas Fis h

kopibas Zentrtlbecdribas laikraksts. N° 5 — 192^.g
Nedēļa. Ilustrēts žurnāls. Na .9. — 1924. g
Filologu biedrības raksti IV. sē-

jums Rīgā, 1&21 g.

Kursi
Rīgas birža, 1923. gada 12. maija.

100 Latvijas rbļ -2,—
1 Amerikas dolārs .... 5,16 — 5,21

Ang ijas mārciņa . . . 22,55 — 22,77
100 Francijas franku ... 30.55 — 31,50
100 Beļģijas franku 25,10 — 25,90
100 Šveices franku 91,35 — 92,70
100 Itālijas liru 22,75 — 23,40
100 Zviedrijas kronu . . ; . 136,35—138,40
100 Norvēģijas kronu . . . 71,50— 73,70
100 Dānijas kronu .... 87,10— 89,75
100 Čechoslovaķijaskronu . . 14,90—15,50
100 Holandes guldeņu 192,40—195,30
1000 miljardu Vācijas marku 1,— — 1,50
100 Somijas marku . , . . 12,70— 13,20
100 Igaunijas marku .... 1,34—1,40
100 Polijas zlotu 98—102
100 Lietuvas litu . . 50, 52,—
10 Krievijas zelta rubļu . . . 25,50
Krievijas sudrabaggj naudā ^parl rbļ.

SSSR červoņecs 26,20— 27 —
5°/o neatkarības aizņēmums 2, 2,10
6°/o Zemes banku ķīlu zīmes 98, 100

Rīgas biržas komitejas kotacijas komisijas
priekšsēdētājs A. Kac e ns.

Zvērināts biržas maklers M O k m i a n s.

Ventspils osta ienākuši kuģi.
7. maijā.

Naiga, latviešu tvaikonis, 375,5 reģ. ton. brutto,
no Stokholmas tukšā.

No Ventspils ostas izgājuši kuģi.
7. maijā.

Ludvig Stabi, vācu tvaikonis, 799,85 reģ. ton.
brutto, uz Hulu on Tynedock ar plankām.

Austra, latviešu tvaikonis. 84,59 reģ. ton. brutto,
uz Liepāju

Estried, dāņu tvaikonis, 1200,31 reģ. ton. brutto,
uz Londonu ar kokiem.

Redaktors: M. Arons.

Šim numuram 8 lappuses.

Jelgavas apgabaltiesa,
pamatodamās u savu 1924. g. 12. apriļa
nolēmumu, dara tinamu vispārībai, ka
parāds pēc obligācijas per 6000 c. rbļ.,
koroborēts 1911. gada 9. jūnijā zem
M> 1911 uz Bauskas apr., Rundāles pag.
, Vukstu Js6 6" mājām zem hipotēkas
Aft 6 — atsīts par samaksātu un
lediejkm Donas zemes bankas aizgādņiem
dota tiesība prasīt iā parāda dieiann
zemes grāmatās.

Jtlfavā. 26. aprilī 1954 *. LJ*245/24.
Priekšsēdētāja v. R. M i 11 e r s.

21'8 Srētetar» K. Pussars.

Jelgavas apgabaltiesa
pamatodamās uz savu 1924. g. 7. apriļa
nolēmumu, dara zināmu vispārībai, ka
parāds pēc obligaci .as par 11,000c. rbļ.,
koroborēts 1910. gadā 30. novembrī zem
Nķ 3422 uz Jelgavas apr, Piepju muižas
Jegeru* mājām zem bip. Nt 3607,
— atzīts par samaksātu un lūdzē-
jai Donas zemes bankai,
dota tiesība prasīt ša parada dzē-
ianu lemesgrāmatās.

Jelgavā, 28.aprilī 1924. g. L.J6149/24.
Priekisdētāja v. A. Lauke.

2130 Sekretārs K. Pussars.

Prodes pagasta valde izsludina par
nederīgu sozaudēto Hrga pasi, izdotu no
šīs pagasta valdes 30. dec. 1920 g. zem
N» 283 uz Andreja Rudāks v. 1740

Jelgavas apgabaltiesa,
pamatodamās uz savu 1924 g. 31. marta
nolēmumu, dara zināmu vispārībai, ka
parāds pēc pirkšanas-pārdoianas līguma
24G0 rbļ apmērā, korob. 1881. gadā
2. apjilī zem J* 275 uz Talsu apr.,
Varības muižas .Veperu* mājām zem
hipete*. J* 2028, — atzīts par sa-
maksātu un lūdzējai Valsts zemes
bankai dota tiesība prasīt iā parāda
dzēianu zemes grāmatas.

Jelgavā, 25 apriti 1934 g LN-213/24.
Priekisēdēt. v. R. M ii 11 e r s.

1942 Sekretārs K. Pussara.

Jelgavas apgabaltiesa
pamatodamās uz savu 1924. g. 31. marta
nolēmumu, dara zināmu vispārībai, ka
parāds 1760 rbļ. apmērā, pēc pirkša-
nas-pārdošanas līguma, korobor. 1875 g
10. oktobrī zem M§ — Talsu apriņķa,
Cēres pagasta, .Spraigu" mājām zem
hip. Ns 625, — atzīts par samak-
sātu un lūdzējai valsts zemes bankai
dota tiesība prasīt iā parāda dzē-
ianu zemesgrāmatas.

Jelgavā, 28. aprīli 1924. g. LM185 24.
PriekJsed. b. A. Lauke.

2133 Sekretārs K. Pussars.

Jelgavas apgabaltiesa
pamatodamās uz savu 1924.g. 31. marti
nolēmumu, dara zināmu _ vispārībai,
ka parāds 1500 rbļ apmēra, pēc pirk-
šhnas-pārdošaras līguma, kerob 1911. g.
13. septembrī z*m Ns 1644 az Talsu aor.,
Cēres pag. Okseles zemo gab. J*XXVI
zem hip. J* 474, — atzits par samaksātu
un lūdzējai valsts zemes bankai dota
tiesība prasīt iā parāda dzēšanu zemes-
grāmatās.

Jelgavā, 28. aprilī 1924. g L.J*1 ?7/74
Priekisēd. v. A. Lauke.

2132 Sekretārs K P tr s s a r s

Jelgavas apgabaltiesa,
pamāte dāmās uz savu 1924. g. 31. marta
nolēmumu, dara zināmu vispārībai, ka
parāds 1400 rbļ. apmērā, pēc pirkš.-
pārdol līg., kor. 19 1 g. 4. jūlijā zem
J* 1276 uz Tašu apr., Nirmt-ižas .Līču*
mājām zem hipotek. N? 3982, — atzīts
par samaksātu un lūdzējai valsts
zemes tanka! dota tiesība prasīt iā
parāda dzēianu zemesgrāmatās.

Jelgav*. 1954 g 28 aprilī LM174/24.
Priekšsēdētaja v. A. Lauke.

2131 S^r-ters K Puns ari»

Jelgavas apgabaltiesa,
pamatodamās uz savu 1924 g. 11 rpriļa
nolēmumu, dara _ zināmu vispārībai,
ka parāds pec obligācijas par
5400 rbļ., korcb. 191!. g. 2. jūnijā
zem N» 1867 uz Jelgavas apriņķa
Liel-Vticavas pagasta, .U še" mājām
?em hip. Jj* 719, — atzīts par famak-
sfitu un lūdzējiem Donas zemes bankts
aizg-dņ em dota tiesība prasīt iā parāda
dzēšanu zemes grāmatas.

Jelgavā, 36. aprīlī 1974. g. L )*2-824
Priekšsēdētāja v. R. Miillers.

2134 Sekretārs K. Pusshi.

Paziņojums.
Tā kā sas'uktā uz š. g. 6. majja noteiktā kārtējā akcionsr.i sapulce vaja-

dzīga akc'onnru skaita neierašanās dēļ, kā neatb lstoša sabiedrīoas statūtu 61 §
noteikumiem, nevarēja notikt, tādēļ

Sērkociņu fabriku akciju scbledriniis
,.Vasilijs Andreja d. Lapšin"
valde, pamatodamas uz sabiedrības statūtu 63 §, sasauc

otru kārtēju akcionāru sapulci,
kura notiks I. g. 3. jun Ja pulkttM 3 dltnl. Liepājā, valdes telpas, Lielā ielā Ns 18.

3>icntās Ēkārtība:
1) Sabiedrības 1923. gada aprēķina apstiprināšana un peļņas sedališana.
2) Izdevumu budžeta apstiprināšana i 924. gadam.
3) S biedrības statūtu ģ§ '22 un 25. grozīšana.
4) Valdes locekļu un kandidātu izvēlēšana, saskrņā ar sabiedrības statūtu

§§ 25. un 48
5) Revizijas komisijas locekļu izvēlēšana, saskaņa ar sabiedrības statūtu § 48
6) No valdes izvēlētā direktora-rīkotāja apstiprināšana, kā ari viņa instrukciju

apstiprināšana un atalgojumu noteikšana viņam
7) Tekošie jautājumi

Plszime: Lai dabūtu tiesību piedalīties kārtējā sapulcē un nodot v ņī
balsi, akciju uzrādītāju īpašniekiem jāiesniedz savas akcijas vai kred t-
iestāžu kvītespar tādu pieņemšanu glabāšan-, vai ieķīlāšanu, valdei —
Liepājā, ne vēlāk, kā 7 dlvnas. pirms kārtējās sapulces (statūtu § 55).
Si otrreizējā kārtējā sapulce skaitīsies par likumīgi notikušu un viņas

lēmumi par galīgiem, neskatot es uz iesniegto, deļpieda īšaiās viņā akciju skaiti.
2866 ; Valde.

Apriņķa ce|u Inženlars Dausavpll', Šosejas ielā Nr. 104, š. g. 23. mai|a
pīkst. 10 izdos sekofus darbus rakstiska un mutiski sactns bfi

mazāftprasītāļiem:
1) Daugavpils Jaunlatgsles iosejas kapitālo remontu 7,5 klm garumā, dro-

šības nauda Ls 3000,— un 2) koka tilta noārd sanu nn zemes darbu izvešanu uz
Jēkabpils-Biržu ceļa pie Dzelzsnaroa muižas, drošības nauda Ls 400,—. Tuvākas
ziņas apriņķa ceļu inženiera kanclejā ikdienas no pīkst. 9—15. 2855

Paziņojums.
Tā ka sasauktā uz 6 maiju š. g._ noteikta kārtējā akcionāru sapulce vaja-

dzīgā akcionāru skaita neierašanās dēļ kā neatbilstoša sabied ības statu u 61. §
noteikumiem, nevarēji notikt, tādēļ

Lotollas sērkociņu fabriku akciju sabiedrības

,.VULKAN"
vf I b>, ^pamatodamas uz sabiedrības statūtu 63. §, sasauc

otru kārtēju abcionaru sapulci,
kura notiks 3. jūniji S. s, pulksten 5 dltnfl, LlepSJS, valdes telpās, Llcia Itiā 18.

Dienas Ēkmtiba:
1) Sabiedrības 1923 g. aprēķina apstiprināšana un peļņas sadalīšana.
2) Izdevumu budžeta apstipr nešana 924. gadam.
3) Valdes locekļu un kandidātu izvēlēšana, saskaņā ar sabiedrības statūtu § 48

un atalgojuma noteikšana viņiem.
4) Revizijas komisijas locekļu izvēlēšana, saskaņā ir sabiedrības statūtu § 48

un atalgojumi noteikšana v ņiem.
5) No valdes izvēlētā direktora-rīkotāja apstiprināšana, kā ari viņa instrukci u

apstiprināšana un atalgojuma noteikšana viņam
6) Tiesību piešķiršana valdei atsavināt sabiedrībai piederošo kustamo un ne-

kustamo īpašumu ct«i pastāvošai, vai jaundibināmai sabiedrībai, vai privātām
personām.

7) Sabiedrības pamatkapitāla palielināšana līdz vienam miljonam (1.000.000) latu.
8) Tekošie j utajumi.

Plez'me Lai dabūtu tiesības piedalīties kārtējā sapulcē un nodot viņā
balsi, akci .u uzrādītāju īpašniekiem jāiesniedz savas akcijas vai kredīt-
iestāžu kvitēs par tādu pieņemšanu glabāšanā vai ieķīlāšanu, valdei —
Liepāja, ne velak, kā 7 dienas, pirms kārtējās sapulces (statūtu § 55.)
Sī otrreizējā kārtējā sapulce skaitīsies par likumīgi notikuša un viņas

lēmumi par galīgiem, neskatoties uz iesniegto, dēļ piedalīšanās viņā akciju skaita.
2865 Va 1 d e.



Paziņojums.
Finansu mi.īistrs 1924. g. 3. maiji

apstiprinājis:

ilL Rīgas savstarpējās kreiliieir.
statūtu 2. panta grozījumu, ar kuru no-
teikti, ka zemākais vienam biedram pie-
šķirama kredīta apmērs nevar būt
mazāks par Ls 1000,—.

Tirdzn. un b. nod. pr. A. K a c e n s.
2584 Priekšaleka pal. V. G a 11 i t s.

Paziņojums.
Paziņoja, ka Alvīnes Tenč Ulbrokas-

Stopiņu pagastā atrodošos nekustama
īpašuma pārdošana Rīgas apgabaltiesā,
13 maijā 1924 g. nenotiks.
2856 Rīgas apr. tiesu pritt. A. Ozoliņš.

Rīgai apgabaltiesas Rīgas ap-
riņķa tiesu pristavs

A. Ozoliņi paziņo, ka saskaņā ar
tlesaa spriedumu, 26. maija 1924. g.,
pulksten 2 dienā, Aizkraakles pagastā.
Dzeņu mijās, pārdos Aagas'a 3egara
kustamo mantu, sastāvošu no četrām
govīm, un novērtētu par 20,000 rbļ.

luināt sarakstu, novērtējuma, kā ari
ipskatīt pārdodamo mantu varēs pār~
'ošanas dienā us vistas.

2859 Tiesa pristavs A. Ozoliņi.

Rīgas pol. 2. iec. priekšnieks

'paziņo,
ka 50 malli «. 8> pulksten

10 no rīta, Elizabetes ielā N» 6, dz. 5,

vuirMifrnfi
pilsonim M. Koblencam piederoio
ozola koka buieti, novērt par Ls 629 72 s.

Priekšnieka pal. (paraksts).
2849 Dtrbve^M (paraksts).

Paziņojums.
Finansu ministrs i. g. 3. maijā ap-

stiprinājis .Adu fabr ku tirdzniecības
un rūpniecības akcilu aab.

„V. «on"
statūtus, kutas mūķis ir: turpināt un
paplašināt darbību Vo i rm Volf jonam
piederošā ādu fabrikā Rīgā (Iļģec'emā),
Tvaikoņu ielā Nt 1, i.rīkot līdzīgus rūp-
niecības uzņēmumus, tirgoties kā ar
minēto uzņēmumu ražojamiem, tā ari
ar dažāda veida citām precēm.

Sabiedrības dibinātāji:
1) Latv. pils Volis Volisoas, dz. Rīgā,

Tvaikoņu ielā N> 1.
2) Latv. pils. Jezcchen Bsggi, di.

Rīgā, Kārļa ielā N» 13.
3) Latv. pils. Pera-Paulina Volisone,

dz. Rīga, Tvaikoņu ielā Ns 1.
4) Latv. pils. Morduchs Kīvmans, dz.

Rīgā. Marijas ielā J* 70.
o) Latv. pils. Haitns Baggs, dz. Rīgā,

Ģertrūdes ielā J* 54.
Sabiedrības pamatlrap. 230,000.— ls

un sadaias 1000 akcijās, 200 — latu katra.
Valdes sēdeklis atrodas Rīgā.
Tirdia. un b. n. orlekin. A. K a c e n s.

2657 Revidents A. Zalpeters.

Paziņojums.
Finansu ministrs 1924. g. 3. maijā

apstiprinājis
.Tirdzniecības un rūpniecības
akciju sabiedr. „M. ZITMANS"
statūtus, kuras mērķis ir: turpināt un
paplaiinit Mārtiņam Kārļa d. Zilināsim
^iederošos urņēmumus: 1) Rīgā, Vaļņu
i :1ā £/5, atrodošos automobiļu, lauksalmn.
un rupn ecības mašnu tirgotavu un
2)Basteja bulvārī N° 8 atrodošas remontu
darbnīcu un garāžu, ierīkot un izmantot
fabrikas automobiļu un citu satiksmes
līdzekļu būvēšanai, to daļa izgatavošanai
un izlabcšanai, ierīkot, Izmantot un uz-
turēt Kdio tezJrāts telegrāfa un teicieni
(broadcastlng) stacija», ka ari labsi ai
to piederumu izza avosanai un vest
vhāda veda tirdzniecību bz savu un
citu rēķinu ar satksmes līdzekļu pie-
derumiem, bezdrāts telegrāfa un lāļrunu
aparaitern un citen priekimetiem.

So mē ķu ass liegšanai akciju sabiedrība
pārņem savāipašmā Mī!tfņ*m Ztmavm
pieaeiošas uzņē numus ar visu sktlvu un
pasīvu saskaņā ar likuma noteikumiem.

Sabiedrības dibinātāji ir Latv. pilsoņi:
1) Mārtiņš Zitmsns, c'z Rīgā, Valdemāra

ie'ā Ns 33.
2) Alfrēds Krišjāns, dz. Rīgā, Baložu

ielā Ns 29.
3) Roberts Valdmsrs dz. Rīgā, Marijas

Ielā N» 15
4) Alireds Bu'gis, dz. fiīgā, Dzirnavu

ielā Ns 128
5) Gustavs Šleiers.dz Rīg i, Lejas ielā Nr 5.

Sabiediība* pamatkapitāls 100.000 latu
n i sadalās 501 akc jas p r 700 latu katra.

Valdes sēdeklis a rodas R gā.
Tdsn. ud,'od. A K a c e n s.

2517 Revidents R B ē r z t ņ ?.

£ Tiesu sludinājumi.
Rīg. apgabali. 2. iec. tiesu pnsi.
Kārlis K r e b s paziņo, ka '6 maija
1924. 8. pulksten 10 dienā, Rīgā, Bru-
ņinieku ielā Ns 81, Abelskalna un
M.-Jnbr.'<a prasības lietā pārdos Kārļa
Šikais kustamo mantu, sastāvošu no
mainām ota novērtētu par Ls 700.

Izzināt sa a sta, novērtējumu, kā ari
apskatīt pardodcmo mantu varēs pār-
došanas dienā uz vietas.

2862 Tiesa» pristavs Krebs.

mmuAtomi ne tu» Ristns
Kiilla Krebs n*sino, ka 20. mallā
1M4. fl.. pulksten 12 d'*nā, Rīgā, Blau-
mani ielā M 9, dz. 24. Šmaljan praiības
lieta, p i i d o a Miķeļa M a 1a c k a
kustamo mantu, sastāvošu no mēbelēm,
novērtēta par Ls 1047 43.

Lecināt saraksta, novērtējumu, kā ari
ap.katīt paidodamo mantu varēs pār-
došanas dienā uz vietas.

2864 Tiesu pristavs Krebs.

iliii miJUtiui! 2. Iii. tini irlifin
virlis Krebs paziņo, ka 19. maija
'924. 9.. pulksten 10 dienā, Rīgā,
Tēib&t.s .elī Ns 18, E. Fe'd a prasības
lieti pārdos m!r. Marjas Mar-
ti n s o n mant masas kustamo mantu,
sastāvošu no naf(motora un tecīlām, nc-
v :? tētu par Ls 6C0.

lisinat saraksta, novērtējuma, kā ari
apskatīt pārdodamo manta varēs pārdo-
ta *« dienā as vietas

28"3 Tiešs pristavs Kreba.

Rīgas apgabaltiesas Rīgas ap-
riņķa tiesu pristavs

Andrejs Ozoliņi paziņo, ka saskaņā
ai tiesas spriedumu 23. meijā 1924. a,
pulksten 1 dienā, Bulduros, Rēzeknes
prospektā Nt 17, pildos Ernesta
K I r a t e i n a kustamo mantu, sastāvošu
no dažādām mebe.em kā: 11 gultām,
matračiem, 5 skapjiem, 18 vīnes krēsliem,
vienas alkšņa kumodes, 1 divtna, galdr,
6 m ks'iem kēale-rr, bez tam 6 pudiem
cinkota drāts, novērtētu par 35.500 r

Isainat sarakstu, novērtējuma, kāmi ap-
ikatit pārdodamo manta varēs pārdoša-
na dienā ai vietas.
2358 Tiesu pristavs A. Ozoliņi.

[ Otu lestflža sluttlntijuml ļ
rītfi leielji hjarfamfi

dalSda maksājama piedsinējs pasiņo,
ka 19 mailS i. a., pulksten 3 dieni,
Rīgā, Brivīoas ielā Nt 34, dz. 26,

purnos volrflksollianB
Zamiela Leiboviča kustamo nastu,
,o,eT*"*m par Ls 321.— us sastāvoša

no dažādam mēbelēm, dēļ viņa 1923. g.
proc p ļņas nodokļa segšanas.

Rīgā, 10 maijā 1924. g.
2831 Piedsinējs D e r i n g s.

Ticis uliikii igfirfsinti
Jalida maksājama piedsinējs pastv ,
ka 19. maija 1. a- pu'ksten 3 dieni,
Rīga, Brīvijas ielā tē 87, veikalā,

pflrdos vairāksolīšana
Simona Kona kustamo atsala, r=om-
ietu par Ls 456,— un sastāvošu no
karluna, dažādās krāsās un finiera
kartītēm, dēļ viņa 1923 g. p oc. peļņas
nodokļa segšanas.

Rīgā, 10. maijā 1934. g.
2830 Piedsinējs K a z i ņ i.

lieto sodokla departameota
daiāda maksājumu piedsinējs pasiņo,
ka 19. malJS i. a. pulksten 2 dienā,
Rīgā, Elizabetes ielā J* 63, dz. 5,
pirdos vairāksolīšana

Simona Rubinsteina knatamo mantu,
novērtētu par Ls 1748.-, un sastāvoiu no
dažādam mēbelēm, lino-lilmu uzņem-
šants aparāta un kinematogrāfa projek-
cijas aparāta, dēļ viņa 1923 g. ienā-
kuma nodokļa segšanas.

Rīgā, 10. maijā 1924. g.
28^2 Pi* jj-lnējs D e r i n g s.

Paziņojums.
Risas polic. 1. iec. priekšnieks
pasiņo, ka 19 maijā i a, puikst. 10
rīta, m. Kalēju ielā Ns 10/12, dz. 3,

pārdos vairāksolīšanā
Joselim L i i š i n a m plederoiu vienu
ozola koka baleti, novērtētu par Ls 80,14
par laba Rīgts pilsētas Voldei.

Rigā. 7. manā 1924. g.
Rīgas policijas I. iecirkņa

2750 priekšmeta palīgt (paraksts).

Rīgas pol. 2 iec. priekSnieks
paziņo, ka 20. malJS 1924. a.. pulksten
10 rīta, Elizaoetes ielā Nt 6, di. 5,

Paulos vairāksolīšanā
pils. S t r u n s k i piederoio ozola koka
buieti, novērtētu par Ls 72,40.

Priekšnieka vietā, v. p (paraksts)
2850 Darbvedis (paraksts).

Ipnjļļa »)o \wtiim ImM
izdos i. 9- 23 maljē, pulksten 10 rītā,

mutiski! un rakstiskā

sacensība
ssvfi kaochja . Dārza ielā Mi 37,

divi dzelzsbatona tiltu pārbūvi
uz Daugavpils — Jaunla'gales

šosejas 119. un 123. klm
Drošības nauda Ls 180. Ar note ku

miem var epazīties *and;jā, k tru dien i
darba laikā no 9—15. 1 2697

Ludzas apriņķa valsls-
zemju inspektors

ar šo dara vispārībai zināmu, ka
19. maija 1924 a. pulksten 10 no rīts
Ludzas apriņķa valsts zemju inspekc jā

iznomās vaiftoinā
uz vienu gadu sekešus

augļu dārzus:
Pos'nes pagasiā, Zaļeajes muižas platība
2ļi ha m 2(0 augļi kokiem, Neiz s
pagasta, Turčnovas muižas platība l/*
ha, ar 185 augļu koki m

Personām, kājas grib piedalīties
vairāksolifaaā, {aieicaksā drošības nauda
50°/o no piedāvātās sumas.

Vairākso'īJana notiks, kā mutiski, tā
ari azM-tām vēslu'ēm. Aizklātas
vēstules, ajmaksitas ar zīm gnodoklī
80 sant. vērtībā, iesniedzamas valsts
zemju inspekcijā līdz 19 maijam i. g,
ar usrakstu: .Uz augļu dārzu torgiern
19. mtijā š. g.\

Tuvākas ziņas var dabūt valsts zemju
inspekcijā katru dien, izņemot svēt-
dienas, no pulkst'.n 9 rītā līdz pulksten
3 pēc pusdienas.

Vaiats zemju inspektors K 5 m i d t s
2846 Darbvedis Zvaigzne

Kalnciema pa}, padome,
Jelgavas ap iņķī, izdos 2tVm3tlS i. ».,
pikst. 2 pēcpu diena?, vietēja [ ag namā,

rakstiski un mutiskā

mazāksolišanā
6-klas. skolas ēkas jaun-
būves turpināšanas (iz-

būves) darbus.
Tuvākai ziras pauasta valdes kanclf jā

katru dienu darta laikā sākct ar 15 maiju
š. g., kā ari so īšanas dienā.
' Pie solīšanas ir jāiegulda diežības
nau a.

Ka'n:iemā, 7. maijā 1924. g. Ns 627.
269:1 1

[ Dažādi slū&n&juml ]
LlepSJas-AIzputas dzelzs-

ceļa valde
pazņo, ka uz 1924 g 9. maija sasauktā
pirmā ārkārtējā akcionāru sapulce nevar
notikt, tā kā nav pienākoša kaiti pie-
teikts vajadzīgais akciju sktirs, un
tādēļ t ek sasatkta

2. ārkārtējā

jlluakcion.sapuke
uz 1924. g. 23. mallu, paltstei 6 pēc
pusdienas, valdes telpās, Liepājā, Preču
ielā f* 2, kura būs katrā ziņā pilntiesīga,
netkatot es uz kapitāla apmērc, kuri
tiks reprizentets cair uz sāpu ci ie.ada-
iamies akcionāriem.

Akc ja īpašnle iem kuri vēlis p'edslī-
ties pilnā sapulce, jāiesniedz valdei
personīgi vai caur saviem ar vajadzīgām
pilnvarām apgādātiem pilnvarniek em
ne velak, kā līdz 16. maijam i. a> ie-
skaitot, viņie a piederoši s sabiedrības
akcijas, Latvijas i ankas, viņas nodaļa
un privātu kredītiestāžu, kuras darbojas
uz n teutā tār a sp tipnnātu atatutu
pamata, rpliecibas \ai ķīlu zīmes par
ti, sa akcijas atrodas pie viņiem uz-
glabāšanā, vei kā drošinn un netiks iz
dotas agrāk, kā dienu pāc pilnās se-
pulce'. Apliecībās un ķīm zīmēs jābūt
atzīmē i-.m aicji numurlein. iesniegtās
akcijas uzglabā valdē un viņas te* at-
doai, sākot sr dienu plc pilnās sa-
pulces par viņam izdoto kvīšu
uzrādītājiem.

33. un 45. sta uti pāra ratos minētās
plnvaras, kuc/s dod tetibu piedalīties
npspr'e*arās un balsot sapulcē, liek
pieņemtas līdz JO maijam S. ļ., valdes
telpai, Llepijā, Pieč< ielā J* 2, kat u
dienu Iznesot svētdienas un s insmās
diena», no puika en 10 līdz 1 dieni.

Dlznss kārtība:
1) Sabiedrības akcija un obligāciju

kapitālu palielintšana.
2) Dzelzsceļi tāļāsbūve.
3) Jautājams par tālākbūves crojekfa

līdz SaUum un lidz Ku:d gai realf-
iēšsnu,

4) Jautšjutns par dzelzsceļa āļlkbū/l
no Satdts-Jelgavas virzienā.

5) S'a u u grorīla. a.
6) Tekoii jaut*jaml.
Liepljā, 30 aprīlī 1921. g
2829 valde, i:

Kosas pag valda ēr šo izsludina
par nederīgu, kā nozaudētu Latv. iekšz. r
pasi zem J* 5514, izd. no Cč't*
pils. valdes 1920. g 15 msrtā uz I
Leontīnes Kārļa m. Choliņ v. 1252»

3aunplls paa. valde, Rīgas apr,
ar šo izsludina par pazaudētu un ne-
derīgu Latvijas iekšz. pasi, izd. no'
Madlienas polic. lec pr-ka zem N> 3ļ4Sļ
14. aug. 1922. g. uz Artura Jāņa d.
Ozoliņa vardu. I45M

Kuldīgas apr. robežsargu kontro i«rs
Iz'luoina par nederīga, kā nezaudētus*
leģiiimacijas biļeti Latv -Lietuvas ro-
bežas pāriešanri. Izd 14. ma tā 1924 g.
zem N» 62 uz Žaja Jāņa d. Ritēja v.

1626 * 3-5
Salonajas paa. vada izslsdioa p r

nederīgu nozaaaetu ^tvajia. apli:cīou,
izd. no Jaun;e!gavas-Ilūkstes kar» »-pr.
prka 25 iebr. 1922 ?. zem >a 366 uz
Vladislava MsnjM d Borovua vārdu.

1509

Rucavas pagasta valde izsludina par
ntderigām sekošās zirgu pases, kā pie- f
teiktas par nozaudētām: pasi zem M 1 95,.
izd. 27. aug 1920. g. ā im Zvirbu im|
un pasi zem N» 3, izd. 4. janv. 192J. g
Jānim Pirtiniekam. 1741

Nacldnalals toalrs»
Pirmdlan, V. maija, pulksten 7>/s vak.1
Zeltmata 30 gadu rakstniecības

darbības jubi ejā
Pirmo reizi: Indulis",
Zeltmata vēstm sk»; i.rama.

Otrdien, 13. maiji -ulksten 7 vak.
Kaeivjii i-rade:

2833 .Jlrāļdēls'.

fllcīja labiidribai Mm"
valde uzaicina ukdonarus uz kflrtēlu

vispārēju sapulci
24. maijā š. a.. puikst, 7 vak„ Anton'jasi
iela i-a 5, di. 4.

Dienas kārtība:
1) Sapa!c*s darbinieku vēlēšanas.
2) 1923. g. pārsksts.
3) 1924. g. budžets.
4) Statūtu grozīJana.
5) Vēlēšana».
hvērojot to, ka 3. maijā i. g., sa-|

saukti sapulcē nebija ieradies vajadzīgais
biedru skaits, Si sapulce, saskaņā ar § 64,
būs pilntiesīga, neskatoties uz sanākušo
btedra skaitu. Valde. 2867 l

Siguldas un apk£rtaas Ierēdņu pati-
rētSliiBledr .Akots'llkvldicjasvalda
paz ņo, ka saskaņā ar 1924. g. 3J aprija
pilnas biedru sapulces lēmumu, minētā
biedrība ir

iesakos! IHēttes,
tamdsļ Medtības lisvldacijas valde ui-
aicis a visas iestādes un persoras, kajsin
būtu kādas prasības pret Sigu das un
apfeartnes ierēdņu patērētāju biedrību
.Akoti" , pieteikt tāda» biedrības likvi-
dācijas valdei seši mēnešu laikā, skaitot
no sī sludlnāj.iespiešanas .Vaid.Vēstn".

Presībss . kes nebūs minētā laiki
iesniegtas, netiks ievērotas un biedrība
tiks likvidēta.
2827 Likvld. valde* priekšn (patrk ts).

Llepfilos-Aizputes dzelzs-
ceļa valde

paziņo, ka uz 1924. g. 9. maiju sasauktā
pirmā kārtēja akcionsr* sapul e nevar
ncti'*t , tā kā nav pienākolā kārtā p e-
teikts vajadzīgais akcija skaits, un tādēļ
t ek sasaukta

2. kārtēja pilna

akcionāru vīte
uz 1924. 8- 23. maiju, pulksten 5 pēc
pusdienas, valdes telpās. Liepāja, Preču
ielā N° 2, k«fa i u i katrā ziņā pilntiesīga
neskatoties uz kapitāla apmēra, kurš
t ks reprezentēts caur uz sa ulci ieradu-
Stmies akcionāriem.

Akciju īp^Sniekiem, kuii vēlas pieda-
līties pilnā sapulcē, jāiesni dz valdi i
ptison g vai ctur saviem ar vajadzīgam
pilnvarām apgādātiem illnvainkkcm,
ne vēlāk kā ldz 19. maijam ierkaitot
viņlrm piederošās rabiedrības akcijas,
L tvijas bankas, vijss rodtļu un prlvstu
kiedltiestāžu, kufas darbojas vz notii<tā
kārā apstiprinātu statūtu pamata, aplie-
c bas vai ķīlu zīmes par to, ka akcijas
atrodas tie virjiem uzgiabtšanā vai kā
droiība un ne iks izdotas as>rāk, kā
d enu pēc pilnās sapulces Apliecībās
un ķīļa z mēs jābūt aiz mātiem akdja
numaii:m. Iesniegtās alejas uzglabā
valdē «n viņrs tiek atdotas, sākot ar
dienu pēc pinās sapulces par viņrm
Izdoto kvišj uzrāditšjfi m.

33. un 45. statūta puragraics minētās
pilnvaras, kuras dod tiesību piedalīties
api-piusanīs un balsot sapulcē, tiek
p enemtas līdz 30. mal) sm. valdes
reipis, Liepāja, Preču ieia M 2, katru
cienu, izņemot svētdienas un svrtnus
dienas, no pulksten 10 līdz 1 dienā.

Dienas kārtiba:
1. Revīzijas ki misijas slēdiima noklau-

sīšana par valdes iesnieg o gac'a
pārskata un bilanci par 1923. g. un
termini par šo slēdzienu un par
e-t'fm no s,ada pārskata iztekoliem
jautājumiem.

2. Valdes direktoru un viņu kandidātu
vēlēšana.

Liepājā, 30. aprilī 1921. g.
2828 y ļde.

Sīgas ļimtu Mii.
Bledrlbos 6% selto. franku
ķilu zīmju atklātā «ražu
notiks ceturtdien, 15. maija 1924. a..pulksten 12 dtn , tiedr bas telpās, lielā
Mie nieks ielā m 14,

Rī g', 10. maijā 1924. g.
2824 Va|de

^^????isss ^B^^M^MI^^HBB

Akciju sabiedrības
atilSgu fffrbrlka

..Mid. litos"
valde

ar io dara siiamu, ka pamatojafi:s uz
finansa ministrijas kredi'a depaitamenta
tirdzniecības un banku nodaļas atļauju
(27. Iebraarī 1924. g., raksts Jfe 762),
lī ssbiedriDa

ii ilHHn sno daiio.
Valde atrodas Rigā, Mstisa ielā 76/78

2825

Mežu departaments

pārdos torsos ;
12. Jūniji 1924.fi., pulksten 12 dienā, Rīgā, Kalpaka,:

bulvāra Ns 6, dz. 8,

Engures virsmežniecībā
atrodošos un 1923./24. g. ziemā sagatavotas sekošu*

materiālus:
1) Papīrmalku, mizota, izvestu Jūjmalā pie Mērsraga

apmēram 68»/» kub. asis, novērtētu Ls 8P.— par kub. asL

2) Papirmitku, mizotu , atrodošos mežā, Eagutes nov.,
kv. Mš 43, aptn. 3/' kab. a is, novērtētu . . . Ls 55.— . -

3) Stutmalku, rolzotu, izvestu pie Jadekia stac. uz
Valdegiles-Eagures dz., apm. 4/« kub. ss., nov. Ls 70.— ...

4) Stutmrl'«, m z:t«, apm. 8",'i6 kub. asis un p ipir-
malku mizotu, apm. 4, is kub. asisatrodošos mežā,
Lielmeža nov, kv. X» 33, novērtētu Ls 55.— ...
Torgi notiks mutiski un slēgtam aploksnēm, pie kam Mežu departamenti

patur sev tiesību noņemt no torgem iz ludinītjs materiālas pēc saviem is
skatiem Torgos ti'*s pielaisti un piedāvājami atzīti no personām, kuras iemakfaj

torgu komisiji 10°/o no p edāvatās sumas

Tuvākas ziņas un noteik«mi Mežu departamentā, metsaimaiecības dfļ5

Rigā, Kalpaka ba varā J* 6, dz 7, un Engures virsmežziņa ksnclejā.
2811 JfttežMM depariomenls.

Importa eksporta akc. aab.
„J. FINKELSTEINS '

lūiz akcionar s ietas ies ui
kārtēju pilnu

sapulci
kura notiks 5. Junljfl s. g„ pnlkster
5 pēc pusd., lielā Miasterejas ielā 8/10.

Dienas kārtība:
T826' Dažādi jautājumi. Valde.

Apriņķa ce|u Inženiers Rigā
Izsluilna rakstisku salīgu sacensību 24. maija i. <i. puikst. 10 no rīta, o;
elektriskās apgaismo lēnas IcrTkoianas derclem uz vecā dzelzs tilta pā
Daugavu Kī ^a. _ 1
2816 Tu»akas ziņa» par note iramiem an material. kaicl. Lāčīleša ie'ā 24, dz 7



Risas muitas valde
uzaicina zemāk minētos preču īpašniekus nekavējoties nokārtot attiecīgās muitas formalitātes, pretējā
gadījumā muitas valde būs spiesta, piemērojot muitas likuma 496., 497. un 561. p„ pārdot preci ūtrupē.
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iu2 o r r e cc pienaKusi

«,S |ž "°
°- a 3g Konosaments jS g ar kuģi, pa dzelzsceļu Preču nosaukums Vietu skaits un zīmes Preču īpašnieks

*» ai £2 «nkad nekurienes
J?^ o. *

1921. g.
1 8098 26 661 .Vasa" 7.IX Rēveles Anilina krāsas 4 kastes R. M. 11830133 DShring un Ciegler

2 8688 140 725 .Ostsee" 25.IX Stetines Adatu preces 1 kaste Z. G. un Co. 26 Lichtverk un Cobro
3 9427 1 744 .Diana" 29IX Hamburgas Farmaceitiski produkti 2 kastes Nš 8558, 8559 Tietjens
4 1 055 23 8.1 .Ostsee" 22IXi Stetines Metalpogas 1 kaste S un Co. 4659 Lichtverk un Cobro

1922. g.
5 14041 4 8 .Rondane" 1921.611 L'vepules Vīriešu apģērbi 1 ķīpa P un S. G. Rīga ļ Lichtverk un Cobro
6 14898 221 3 .Ostsee" 1922. 3.11 Stetines Kosmētiskas preces 3 vietas M-W. un Co. 10, 2, 3 Brāļi Everti un Kauls
7 14922 227 3 .Ostsee" 311. , Papira izstrādājumi - 3 kastes S un C 744416 Dbhring un Ciegler
8 15920 213 13 ,Henny" 9.11 . Galantērijas preces 1 kaste A. S. 513 Senker un Co.

9 1676 i 149 181 Pa dzelzsceļu 9.Hl Liepājas Kaula pogas 5 kastes G. F. 3848-112, 1240-113 Gerhards un Heys
10 16765 149 181 ,? '" ", Kokos pogas 9 kastes S. A. B. T. 901-2)3, 1636-4,

ii 1-5, 605-7, 8, 500-11, 429-16J 17
» n 17541 143 181 . Galantērijas preces 1 kaste Z. G. 10 Lichtverk un Cobro
» 12 1*655 1 790 .Satura" 1921. 15.1X1 Hamburgas Stādu eļļa 3 mucas S. 69|7' Gerhards un Heys

13 34222 7 284 .Pommerscher Greif" Karalaučiem Elektriski slēdzēji 1 kaste D. K. 79 ,. »
ļt 1921. 18.IVII

14 42443 22 386 .Tiber* 8.|'X Antverpenes Šaujamo ieroču piederumi 8 kastes A. J P. 5|6, 9(34 Brāļi Kross
15 56593 75 610 .Minos" 25.1X11 Hamburgas Bērnu barības milti ;5 kastes Lactobebe 9651979 Gempfer un Rotter

1923. g.
16 1038 — 594 .Ostsee" 1922.18.1X1 Stetines Dažādas eļļas 3 baloni kurvjos A. M. 1609]11 Uzrādītājs

i ,7 2625 21 856 .Dagrun" 1921. 16.|XI1 Liverpūles Viskys pudelēs 11 pudeles — 1 kastē, Adrese Konald Allam, Amenc. Re-
i lief Adm.
'" 18 4246 80 610 .Pernigel" 1922. 24^X11 Klaipēdas Spēļu lietas 1 kaste F. D. I. Kniep un Verner
» 19 6790 67 470 .Erna" . 19.iX Hamburgas Anilina krāsas 56 kastes J. S. un L. K. A. Stancke un Co.
- 20 6852 — 461 Pa dzelzsceļu 15.'lll Ventspils Adas smērs 1 kaste L. C. 6787 Kmep un Verner

2i 75i9 _ 488 . 17.111 Liepājas Galantērijas preces 2 kastes L. C 1058, 1060 Turchiani. Seidtu.Kerkovius
22 8661 — 568 . 26.111 . Fotogrāfijas rāmjos 1 kaste L. C. 300 Edgar Lyra un Co.
23 10072 43 596 „Pan" 1922. 19.|XII Dancigas Apģērbu piederumi 1 kaste J. S. C. H. E. 22 Gerhards un Heys

24 15784 — 1053 Pa dzelzsc. 1922. 15.1 VI Virbaļiem Korķu izstrādājumi 2 pakas _ Suster
25 17999 44 91 .Renāte" 28.I1V Dancigas Kartonažas izstrādājumi 1 kaste L. B. Rīga John Laurentc

26 18028 183 100 .Ostsee" 1.IV Stetines Aluminija izstrādājumi 2 kastes Stag 2039140 Austrumu transp. sab.
27 18031 110 72 „Borkum" 21.iIV Hamburgas Želatins 1 kaste A. S. 4479 A Freyberg
28 18J06 — 1015 Pa dzelzsceļu 30.iV Možeikiem Velosipēds 1 vieta O. K, 854 M. Zinger
29 18197 25 62 .Theodor" 19JIV Stetines Kokvilnas audumi 2 kastes P. 497|8 Brāļi Kross
30 18288 84 81 .Sēdina" 26.'lV Libekas Vara izstrādājumi 1 kaste D A. L. 6755 A Frejbergs
31 18613 26 62 .Theodor" 19.|1V Stetines Kokvilnas audumi 5 kastes P. 490193, 496 Brāļi Kross

' 32 19184 5 183 Regina" 4.|VI . Zalpēters ' 6 mucas B. A. S. F. 872[75, 1083184 John Laurentc
' 33 19264 — 1022 Pa dzelszceļu 8.1VI Valkas Spilveni, pildīti spalvām J vieta O-K-869 M. Maksimoff

34 19276 46 88 Bachus" 27.liV Hamburgas Glaubersāls tīrīta 8 maisi 3922 3-10 S. un C. Austrumu transp. sab.
. 35 19282 24517,249,252 107 .Regina" 7.IV Stetines Kokvilnas diedziņi I kaste K. J. un Co. 188 Gerhards un Heys

? 36 19408 254 183 . 4.1VI . Vilnas audumi ķ'pa G A 51 Ge*ards m He>'s
' 37 19425 271 183 . . Nažu preces 1 kaste A. A. 807 IV Brāz
1 38 19441 104 183 . » . Vilnas audumi 4 ķīpas I. D. un C. 3630)33 Gempfer un Rotter
J 39 19494 4 169 Svlt" 29.iV Hamburgas Kakao pulveris 25 mucas B. 16140 Hanza
1 40 19523 79 175 Ifiaciius" 1.IV1 . Kakao pulveris un citas preces 1,0 kastes B. un C, Rīga, daz. NsNs Veiderailler un Bessler

41 19799 256 183 .Regina" 4.ļVI Stetines Anilinkrāsas 3 vietas F. B. un C. H. 658050, 658465, Lichtverk un Cobro
658466

' 42 20197 56 102 .Nordernev - 2.jV Hamburgas Nažu preces 2 kastes G. R. S. 1051113, 105168 G«haJds urJ Heys , .
1 43 20330 237 41 Regina" 21 |V Stetines Papira izstrādājumi 1 kaste Naumann 2689 Balt.-Knev transp. akc. sab.
ļ 44 S 14 183 . 4,VI „ Antiņa krāsas 2 kastes A G. FA 7S819I20 Eduards Grube
1 ai onr/o ia mi 15 mucas A. G. F. A. 75989198, 76391,
? ^° /W/y 11 ICO . .. - . . 7640g764gQj81 ; 7 g544
t ,f, onooo i4 ioo 36 kastes A. G. F. A., daž. num.
j, 47 20393 34 96 .Ostsee" ll.ļvi I I ", 6 kastes A. G. R A. 75&13I18 . . . .

48 20398 34 196 . . . .,_„_. 6 ka.tes A. G F. A. 76595|600

49 20833 19 208 .Volo" 17.ļVI Hulles Kokvilnas audumi un papīra izstrādājumi 1 kaste Cunard Rīga ___,,.
150 20839 42 204 .Manchurian" 14.IVI „ Papira izstrādājumi 2 kastes Cunard, Kiga S. >. Co. Ltd.

'?| un P.O.

51 20936 158 183 Regina" 4.IVI Stetines Gumijas izstrādājumi 8 gabali H. G. H. L. 1|4, 7, 10|12 John Laurentc
52 21266 54 209 18.IVI . Kokvilnas audumi 1 kaste B. C. 408 Gempfer un Rotter

'53 2 268 54 209 " 1 Kokvilnas audumi 1 kaste G. M. 7209 Gempfer un Rotter
?54 2 366 7 191 .< ranus" 9,Vi Hamburgas Krāsas un pigmenta laka 4 mucas S. un St. 574ļ. <g |04|5 Kniep n„ Verner

,55 21395 152 209 .Regina" 18.ļVI Stetines Organiskas krasas 5 kastes A. G. F.A.57/99J803 . Eduards Grube

1 56 21398 152 209 . , . Anilina krāsas . 12 kastes A. G. F. A., daz. num.

57 21399 152 209 , ? . » . . l
ļ

Kases • • »
70778,g2

59 21448 248 209 " '.
*» KombinētiVdikame.tti 1 paka M. unCo" 213|14 Brāļi Kross"

60 21793 Pav.zīme3752 369 Pa dzelzsceļu 3-(III Valkas Galantērijas preces ļ kaste M L. 1685 td
^

Lyra un U>.

61 2190^Pavzīme3762 376 . 5. III Virbaļiem Galantērijas preces 1 paciņa Fromcenko Fr"«nko
62 21954 ^79 201 .Strass'burg" 14,VI Hamb'urgas Jumtu pape . 300 ruļ , R.un E daz. num.

S^Tn Rotter
M 99(147 99 230 Ostsee" 25.IV1 Stetines Kokvilnas audumi 2 vietas B. C. 442 3 uempier un Kotter

64 22161 55 229 "vietorte" 25. V „ Grāmatsējēju izstr. 1 kaste L. G. 4344 Kniep un Verner

? 65 2 2 68 W6 loSS? U.;V1 I Svina surVs
^

5 mucas REM John Laurentc
^k oojhq vi 9W 25 VI „ Pulveris bronzes. L. A. un Lo, b/2m, I kaste
67 99546 9S7 96 Theodor" 17.111 Vilnas audumi ? ķīpa M. F 450, E Garbell

! S 22437 - 1172 Pa dzelzsceļu 28 VI Zilupes Kažokādas 3 ķīpas . S 8 1714 2,111624 Pad Knev. tirdzn. pneksst.
" m owh 97 91^ Minos" 19IVI Hamburgas Org. krāsa un papira izstrādājumi 20 kastes C B. C. 1-20 K. Brāz
1 70 99«7? fi9 9^4 Bachus" 27 VI

° Krās ss 1 muca H. B. un A. H, Rīgā, Ns 171 Hanza transp. sab.

?? 99qqI fi ll\ Sive" 28 V Rēve es Kokvilnas audumi 2 ķīpas B. S. 512|3 John Laurentc
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^

Sviss

i i 2411S 83 261 oUrrf " , ffil VeTtsoT
8

SSābalfttrs 1 mS i m Co. » Austtumu transp. sab.
': 76 25351 - 501 Pa dzelzsceļu 19.iLI Ventspils Ogļskābais natrs

35 ^^^ £ ^^ ^ . . .
'. JJ

25352 501 " I Zīmēšanas piederumi 1 kaste G W. 595 Akc sab. „Teka «
i 'p ^orfb4 — Ml . ,,? „, cto(L„ Skārria i7«trādāiumi 17 ķīpas K. un S., daz. numuri Gerhards un Heys' 26118 232 63 .Victoria" 17. IV Stet.ņes Skārda izstadajum. P .

Bergenske Baltie transp.

! S S 1 1ž :SF .V *= «e, » £ - fkSr„.p: ,. SSmim^mm
; 3SŽ2. 1 S ff-Jmtļ |vS SX SĒjSfSf ?^Čl *Š, S.Sl,

84 29544 55 1 9 .Frankfurt" 3. V Hamburgas Masin aļas, koka
Uzrādītājs

i Sf 29989 8 556 »Fram" 1922- }?$$ ?2?„„ vSefuaoIe -T 1 paka C, Rīgā Brāļi Kross
' S 30414 - 130 .Asra" 16.IV Londonas

Rek? otedcrumi 1 paka H. 20 Kniep un Verner
r «i 30415 3 359 .Claro" 1922. 26 ļVIU Dancigas o' tiktas i paka Rabinovič Rabinovič

«8 30650 Bag. kv. 2903 757 Pa dzelzsceļu 21 IV Virbaļiem Kot.ļu lietas j^ lgQ2 Gerhards un Heys
9J 3070^ 277 53 .Victoria" 8.III Stetines M..1. tabr. vajaaz.

^ ^ ^
ļ9Q6

: W 3070o 277 53 . .. - «.,.?re * 35 kastes L. Z. P. Ns 105711-35
91 30712 Pav. 1.141 793 Pa dzelzsceļu 25.[IV Zemgales

KnX festr 1 paka F. W. 1923 Gempfer un Rotter
. 92-3 715 - 646 . 9-HV Liepājas rfilT^L 2 baloni 2654 Brāļi Horiasson
: 93 30754 42 179 .Eduard Haubus" 2.VI Da cigas htiķa sk.oe 8 balonu kurvji, tukši
' n. „ ntr v ,Rntiln liet?s 1 Paka Strumsky Strumsky
, P31073 Bag. kv. 3216 635 Pa dzelzsceļu 4.|IV irkļiem

KoSnietisk " Preces 1 paka Spāde Spāde

J ^
31396 Bal.zīme3079 745 , J*.«V , Sitas 1 PKanfmann Kaufmann

?6 31301 Pav.zīme307y 745 , . Virbaļiem
Ke*Ūkas Precas - 1 P aka Trambacky Trambacky

tl 31302 Pav.zīme3 7? 745 . . Konmv l P°-- 614 ltckins

i 98 3 304 Pav V.zīme3078 745 . ?? ? ,. c5rh,rin, 2 kastes M. H. G. 23504|10, 20 Pr. Everti un Kauls

; ii BT '1 ,„? Sa S* ķaBjg-i. ^ -- s*
.-, -. | 6 gab. Uzradītais

102 1 31671 - 1520 .Sirius" 1920. 29.1X1 Stetines Adas, mitas 1 kaste, adrese
103 3168 - 504 Advenda" 1920. 13. XII . ?^la« izsfrād 1 paka Nš 539|20457 Gerhards un Hevs
10t _ Past.kv.18466 - Pasta paka Vācijas Kartonažas izsiraa.

,r n .. T * a i - ? i u' Rigas muitas valdes priekšnieka v. K. Rubis. Importa nodaļas pārzinis Zubergs.



Rīgas apgabaltiesa, 1. civiinod,
uz dv. proc. lik. 293., 295.. 298., 301.,
309, 311. p.p pamata. »i Rīgas apga-
bali. proVuro-a lū'umu viņa prasības
lietā a'zīt lsulīb i, noslēgtu stsrp Antonu
V«lentnu Polkrpa d Potapovu
cn Vaivaiu Jarošinskiju par «'esošu,
uiaicina atbildētāju Vrrvaru Potapov,
dzim. Jaroiinikij, kūjas dsivea vieta
prasītājam nav siaama, ierasties tiesā
i e t r u mincis laikā no ii sludi-
nājuma ies;iešsnas d<»ras .V*ld.Vēsto.".

Pie lūguma piesi s: noraksts.
Ja atbildētāja nou«u laiki neieradī-

sies personīgi vai caur pilnvarnieku, tiks
nolikta tieaaa sēde lietas klausīšanai
ļitmuguriski-

Rigā 29. aprilī 1924. g Na 432800/777
Priekšsēdētaja b. i. lakstiņš.

2$84 Sekretārs v Stūre.

iii» mmmi i iiniitf.ii,
?a lik. pai iaui. 77. p. pamata, ar šoi
dara zināmu, ka tiesa 14. aprilī 1924. g.'
A lo.ia Aleksandra Jēkaba d Birz-i
gala, prasības lietā pret Mariju Pētera j
m. Birzgal, dzim Ijab, par laulī-
bas šķiršanu aizmuguriski no-
sprieda: šķ rt laulību, kura noslēgta !
Burtnieku d aadze 1914. g. 16 aprilī '
starp Antonu Aleksandru Birzgal ui
Mariju Birzgal, dsim. Ijaj.

Ja atbildētāja civ. pioc. iik. 723., 731.
?B 743. p. p. partdaēti laiki neiesniegt
tiasai ataaskami vai pārsūdzību, tad
?piladams stāsit likumīga spēki.

<s<«, 29. aprilī 1924.$ * 432802/407
Priekšsēdētaja o. J. lakstiņš.

2282 Sekretāru v. Stūre.

mu apgabaltiesa, t. iti\WAi\i
uz lik. par laul. 77. p. s amata, ar šo i
dara zināmu, ka tiesa 14. aprīlī 1924, g.
Aleksandra Grig'.rija d. Volkova
prasības lietā pret Terēzi Kārļi m.
Vohov, dzim. Pol, par laulības šķir-
ianu aizmuguīiski nosprieda: šijirt
laulību, k.p noslēgta Krievā, Vladi-
mirus guberņā, vissvēto du-udze 1903. g.
28. sept. starp Aleksandri Volkovu un
Terez ju Volkov, dzim. Pol.

Ja atoildeiā a civ. proc. lik. 728., 731.
nn 748. p.p. paredzētā lakā neiesniegs
tiesai atsauksmi vai pārsūdzību, tad
spriedums stāsies likumīgā s^ ēkā

Rīgā, 29. aprilī 1924 g. M 432801/275
Priekšsēdētāja b, J Jakstiņš.

2283 Sekretāra v. S15 re.

Rīgas apgabaltiesas 3. dvllnod..
atklātā tiesas sēdē 1924 f>. 15 «prjī
izklausījusi Kārļu Jāņa d Stetnerta lū-
guma dēļ hlpotekarisko parādu dzēša-
nas, nolēma-

atzīt par iznīcināt m sekos is sešas
ob'ig» cii«s, apstiprinātas uz lūdzējam
piederos em nekustamiem īpašumiem
Slokas pilsētā, zem zemes grāmatu reģ.
N°v& 1, 544 un 545 ii?rosētas: 1906. g.
3t. augusta zem Na 18. p« 8,000 r.,
izd. Vidzemes savstarpīgsi krzditbie-
dribai par labu un pārgājušu uz Jelga-
vas krāj-aizdevu kasi; b) 1903. g. 27.
aprilī zem Nk 10, par 4f00 r, izdotu
Vidzemes savstarpīgsi kredltbiedrīoai
par labu un pārgājušu uz Jelgavas
krāj-aizdevu kasi; c) 1910 g. 18. aug.
zem J* 37, par 3,000 r., Jelgavas krāj-
aizdevu kasti \>ar l*bu; d) 1913. g. 6.
septembrī zem Na 134, par 6000 r,
Jelgavas krāj-aizdevu kārei par labu;
e) 1914 g. 13. iebruarī zem >6 18, par
4,000 r., ErnM Teodora m. Steinbrecht
par labu un cedētu blanko; f) 1914 g.
30. ma jā zem N? 40, par 4,000 r, tai
rasai Ernai Teodora m. Ste'nb echt par
1 bu, kas minēto obligāciju cedējusi
blanko.

Rīgā, 1924. g. 26. aprilī Nk 1357.
"riekšsēdētāja v. A. V e i d n e r a.

1920 SekT>t»f A. K I vi

..as apc*ao8(tt9Srai 1. civilnoo ,
uz dv. proc. lik. 29»., 295., 298., 8T. 3 *.
311. p.e. paasata. us Z'lmas Katarinas
Fridrichi m. Vaič, cz ra. M ntinet
fūļim , vlņf s prasības lietā prr< Pēteri
Oito d. Va'ču, par laulības šķiršanu,
kura dtives vieta prasītajai aav sinama,
israsties tieši č*tra mēnešu talka,
no II tludi rājama iespiešanas dienas
-VsJdības Vēstneai'.

pie lūguma pielikti K ievijas pases
gnm'.t ņa ar uzrakstu par laul sanu un
aplie.ība par atbildētāja pr mbūtni.

Ja atbildētājs nolikts taura naiete-
Ūiiies personīgi vai caur pilnvarnieku,
tika nolikta tiesas sēd* lietas klausī-
šanai aizmuguriski.

Sigi.29 eprīlī 1924 g 432804/986
Prickšaēd. b. J. J a k s t i ņ s.

2280 Sekretāra y. Stūri*.

Stiga,» apgabaltiesa, 1. civilnou.,
uz «k. pai lasi. 77. p. pamata, ai io
dara s'namu, ka tiaaa 28. aprilī 1924 g.
Sorrs Sloma m. Rozencveig, atr.
Hiršfeld, dzim. Ctiavl.in, prasību* lietā
Pi> t Vulf a Rojccveig, par Iaulibas šķir-
šana BismugurisKi nosprieda:
šķirt laulību, kuri noslēgta Rigā, pie
Rigas rasina, 19 8. g. li. jun. sta p
Vulfa Rozencve'gu un Sori Rozencveig,
atr. Hiršfeld, dzim. Chav.in, p ešķirot
prasītājai pirmslauības uzvārdu Hr.kld,

ia «rbildciajs civ. jmoc. ii*. /2b.,
731. an 748. p. p. paredzēti laiki ne-
;eanisgt tiesai atsauksmi vai pii-
?idaiba, tad sprieduma anālai likumīgā
scikl.

mi, S9. aprilī 1924 p. M 432803/262
Priekssēi b J. lakstiņš.

2280 Sek etara v. Stūre.

Rīgas apgabaltiesas 3. civiinod.
atklātā tiesas aedē 1924. g. 23. aprilī
izklausījusi Kr stapa Kaspara d. Bram-
berga lūgumu dēļ hlpotekarisko parādu
dzēšanas, n o I ē m a:

atzīt par Iznīcinātām: a) vienu obligā-
ciju par 2,500 r., apstiprinātu 1886. g.
7. novembri uz nekustamo īpašumu
Rīgā, 4. hip. iec. zem semes grāmatu
reģ. >& 527, bet no pēdējā dzēstu un
pārvestu 1910. g. 22. maijā uz neku-
stamo īpašpmu Rīgā, 4 hip. lec. zen
zemes grāmatu reģ. Nk 2097, atraitnei
Amaljai Bachus, dz m. Emmers, un v -
ņas bērniem Ernai Franciskai un Rud.
Otto Ernstam par labu, kura pārgājusi
uz Robertu lvana d. Štaive, kā blanko-
cesioneru, kas viņu cedējis atkal blanko;
b) otligeciju par 10.000 r., ingrosētu
1912. g. 17. novembri zem N» 3545, uz
nekustamo īpašumu Rīgā, 4 hip. iec.
zem N» 2097, Vilhelmam Iven* dēlam
Vi olim par labu; c) par 5010 r, in-
gresētu 1913. g 9. aprilī zem Ni 9/2,
uz to pašu nekustamo īp sama Kristam
Kaspara d. Heiner ara par lsbu. un
d) ptr 5,003 i., ingrosēta 1913. g. 14.
augutta zem t* 2248, uz to pīša ne-
kustamo īpašumu Vilhelmam lvana d.
Vītolam par labu, kas min. obl gacijas
ir cedējis b'anko, un pēdējīs trīs obli-
gācijas ir pūgāļušas uz Robertu lvana d.
Stauve, kā b'ankoceslonaru, kas vlņss
atkal i; cedējis blanko.

K-rā 1^-24 » 28 aprīlī Nk 1517.
Priekšsēdētāja v. A. V e i d n e r s.

2109 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civiinod.
pamatoiotiea us 1923. g. 17. marta II-
kama par vienīgo maksāšanas līdzekli
an dv. proc. lik. 2061 un 2082. p. p.,
Ievērojot Kārļa Jura d. Oulbioa lūgumu
un savu lēmumu 1924 ?. 23 apr.Iī
paziņo ka Kārlis Jaia d. Qu biņš patāla
pēc sekošām obligācijām:

1) par 500 r., apstiprinātas 1890 g.
13. sept. zem *a 133, uz nekustamo
ipašumu Rīgaa apr, Akenitakas muižas
zemnieku zemīs mājām, zem zemes
grāmatu reģ. J* S859, izd tis no Jura
Gulbs psr lsbu Bettijai f. Biankenha?en,
dzim. bar. Mayd:l, kūja pargajuii uz
zemnieku agrarbankis Rīgai njdaļa, kā
blankocesionaru;

2) par 82 r. 73 kap. atlikuma no ob-
ligācijas par 100 r. pirmatiejā lielumā,
apstiprinātas 1890. g. 13. septembrī tem
}6 138, uz to paša nekustami īiašumu,
izdota no ta paša Jura Ouloa par labu
tai pašai Bittijal i. Blan'renhagen. dz.
bar. Maydel, kura pārgajus uz tīs paša»
zemnieku agarbaikss Rīgas nodaļa, kā
blankoceslonari, — ir ienaksajis tiesas
depozītā Ls 12,42, dēļ augšā min. obli-
gāciju kapitāla un °/o°/o dzēšanas.

Tāpēc apgabaltiesaa 3. clvilnodaļa uz-
aicina visas personas, kurām būtu tie-
sības uz augii aprād. obligācijām pie-
teikties tiesā viena mēneša laika,
skaitot no dienas, kad šis sludinājums
Iespiests .Vaid. Vēstn.', un aizrāda, ka ja
šīs personas noteiktā laikā nepieteik-
sies, obligācijas atzīs par simak sātam un
lūdzējam dos tiesību pra-īt hlpot. dzē-
šanu zemes grāmatā.

Rīgi, 1924. g. 28. aprilī J* 2476.
Pilekšs. v. A. Veidneis.

2099 Sekretārs A. K >' v e.

Rīgas apgabaltiesas 3. civiinod.
pamatojoties uz civ. pr. Iik. 2060. un
2062 p. p., ievērojot Ābrama Zamueļi
dēla Blechmana pilnvarnieka zvēr. adv.
Teodora Cimmermana lūguma un savu

lēmumu 1924. g. 15. apriH, paziņo, ka

k«fa apstākļu dēļ ir gājušas zuduma

sekošas obligācijas:
1) par 8,003 r ļ. apstiprināta

1910 g 28 jūlijā zem >ft 253 uz
nekustamo īpašumu Rīgai apriņķi. Slo-
kas va'sts muižas zemes grunts
gabslu 16 4, zem zemes grāmata reģ.

J* 1648, izd. nj Ado fa Rūdolfa dēla
Mlliusi par l'bu Arturam Johana dēlim
Pieiferam, kura pārgājis! uz Ābramu
Zamuela d. Blachmani, kī blanko-
c-sionaru, kas viņu Ir cedējis atkal
blanko.

2) pat 6.C03 r. atdalītas no obliga'iļns
par 18,803 r.. apstiprinātas 1912. g.
2i. Iebruarī zem 1* 645, uz nekustamo
ipašamu Rīgā, 2 hip. iec. zem zemes
grāmatu re£. A6 1338 izd. no Kārļa
Ado'fa d. Ka fraana, Fr ča Jirgens d
Krauče-Kraaz; un Abrām) Zļmueļa d
Rechmana psr labu Ābramam Zīmueļa
dēlam Biechmanim, no kuras obligācijai
Aorams Zamuela d. BlecHmans augš-
minēto obligācijas atdfljimu it cedējis
Kārlim Fridncha d. Cimmermaiim, par
ko 1912. g 26, jūlijā izgatavots ats:-
višķs zemes gramitu dokuments zem
N° 111 8. kufš pārgāji] uz Ābramu
Zamueļi d Bkchmsni, kā biantoceso-
nara, kas atdalīj mu ir cedējis b'ai«o;

3) par 7,000 r atdalītas no obligācijas
par 20 0C0 r., apstiprinātas. 1910. g.
28. jūlijā zem J* 646 us to palu ne-
kustamo īpašumu, izd. no tiem pašiem
Kātja Adoif i d. Kauimana, Friča Jir-
geia d. KraučeKrauze un Ābrama Zj-
nueļa d. Blechmana par labu tam pa-
šam Ābramam Zanueļi d. Blechminim,
no kūjas obligācijas Ābrami Zamueļad.
Blechmans, augšminēto obligācijas atds-
drījumu ir cedējis Kārlim Fridncha d.
Cimmermanim, par ko 1912 g. 12. jūlijā
izgatavots atsevišķs ze nes grāmatu do-
kuments >fc 10327, kurš pā'gājis uz to
pašu Ab;amu Zamuela d. Blechmani, kā
blaakocesionara.

Tāpēc apgabaltiesas 3. clvilnodaļa uz-
aicina visas personas, kuram būtu tie-
sības us augšā apradītām obligācijām,
pieteikties tiesā sešu mēn. laikā,
skaitot no dienas, kad iis sludinājums
iespiests ,V Vēstn.", un aizrāda, ka
ji šīs personas noteiktā iaikā nepieteik-
sies, obligācijas atzīs par iznīcinātām un
lūdzējam izdos obligāciju dublikātus, kuri
izpildīs oriģināla vietu

Rigā, 1924 «. 28. aprilī J* 2032.
Priekšsēdētāja v. A. V e i d n e r s.

2102 Sekretārs A. Kalve

Rīgas apgabaltiesas 3. civiinod.
ss Latvijas civlllik. kop. 36. p. pielīmēs
pamata, ar io pasiņo vlspīrioai, M
lamātie draugi Nautns Jozefa d T r e ra-
ta a c k y un Sofija Leva m. Trembic-y
dzim. Firkser noslēguši savstirpīgo lau-
librs līguma pie Rīgis notāra J. Krec-
b:rgn 3. ap iii 1924. g. reģistra i* 783 J,
ar saru viņi, attiecībā uz viņa nosrrgto
laulību, if itcēlaii vietējo civillikumu 79.

*r terpm. ņ. p, paredzēto laulāto mantas
kopību.

mgi, 24. aprilī 1924. g L. J*2474
Piiekiiēdētaia v. A. V e i d n e r s.

1850 Sekrētam » SC«' e.

Rīgas apgabaltiesas 3. civiinod.
atklātā tiesas sēdē 1924. g. 23. aprilī
izklausījusi Jūlijas Bsrkan lūgumu deļ
obligāciju atzīšanas par zudušām, no-
lēma:

atzīt par izn cinatām uz tagad Rigas
namu īosšnieka krej ai.devu siblednbai
piedeiošo nekustamo īpašumu Rīgas
pilsētā, 1. hip. iec. zem zemes grāmatu
reģistra Ns 913, apstiprinātas sekošas
trīs obligācijai a) par 6000r.,ingrosētu
1901. g. 31. maijā zem tk 1122, Oska-

ram Vilhelma d Renneram par labu,
kas viņu ir cedējis blanko; b) par
11003 r, ingrosētu 1901. g. 31. maijā
zem Ns 1123, Oskarsm Vilhelma dēlam
Renncrim par labu. k s viņu ir cedējis
blanko, un c) par i 5 000 r. atlikumā no
obligācijas par 25/00 r. pirmatnējā lie-
lumā, ingrosēta 1902 g. 18. septembrī
zem N* -1625, Danlelam Jūlija dēlam
Cimmermanim p r labu, kas viju ir
cedējis blanko.

Rigā, !924. Sf. 28 ap-ilī Nk 1162.
Priekšsēd v. A. V e i d n e r s.

2108. SekretaT» A. Kulvt

Rīgas apgabaltiesas 3. civiinod.
pamatojoties uz civ. proc. Iik. 2080. nn
2062. p. p„ ievērojot Marijas Jāņa m.
M"nšokovas lūgumu un savu lēmumu
1924. g. 15 apriti, paziņo, ka kura ap-
stākļa dēļ Marijai laja m. Menšikovai
ir eāiusizuduma obligācija par 5 000 r.,
apstiprināta 1908. g. 15. maijā zem
N°i>56. uz nekustamo īpašumu Rīgā,
2. Tu-, iec. zem zemes grāmatu reģi'tra
J* 613. izd. no Jāņi Jāņa d. Pļavnieka
un Trīnes Jāņa m. Pļavnfek, dz. Arrajs,
psr labu Jēkabam K«ļa d, Zulter, kūja
pārgājusi uz T. Cimmermani, kā blanto-
cesionaru, kas viņu ir cedējis atkal
blanko.

Tāpēc apgabaltiesas 3 clvilnodaļa
«aicina visas personas, kurām bulu
tiesības us aegiā min _ obligāciju,
pieteikties tiesā s e 1u mēnešu laikā,
skaitot no dienaa, kad Iis sludinājums
Iespiests .Valdības Vēstnesī*, an
aizrāda, ka ja iis personas not. laikā
nepieteiksies, obligāciju atzīs pai iznī-
cinātu un lūdzējai izdos obligācijas du-
blikātu, kurš izpildīs oriģināla vietu.

Rīgā, 1S24. g. 28. aprilī i* 2226.
Priekšsēdētāja v. A. V e i d n e r a.

2105 S«Vr-«Wf« A. K « 1 » >

Rīgas apgabaltiesas 3. civiinod.
pamatojoties us 1920. g. 18 marta
likumu pat vienīgo maksāšanas lī-
dzekli un civ. proc. lik, 2360. un
2062. p. p., ievērojot valsts zemei ban-
kas lūgumu un savu lēmumu 1924. g.
15. aprilī, paziņo, ka parādnieks Kārlis
Skuja parādu cēc obligācijas par
1,470 r, apstprināias 1894. g. 16. jū-
nijā zem M 363, »i nekustamo īpašumu
Valmieras ap?., Šķirstņ-i mulžis ar
Suceniem zemnieku zeme* .Kalniņu*
mijām, zem zemes g'āmatn reģ.
Nk 363, iad. no Kārļa Toma d Skuja
par labu Michrilam Kā ļa d Zīmmsram.
kūja pārgājusi ui bij R ^as apgabal-
tiesas 1906. g 8 novembra iēmama
pamata uz Ericha Mi'hailad f. Zommera
fd:ikomisa īpašurrā — ir samaksāts,
1924 g. 1. februārī, bet šī augšā min.
obligācija nevar tikt izsniegta atpakaļ
parādniekam dēļ dzēšanas semes grā-
matās, tamdēļ ka ir gājusi zudumā.

Tāpēc apgabaltiesaa 3. clvilnodaļa uz-
aicina visas personas, kurām būtu lie-
lības uz augtā aprādīt obligāciju, pie-
teikties tiesa viena mēneša laika, skaitot
no dienas, kad šis sludinājums iespiests
.Valdības Vēstnesi*, un aizrāda, ka ļa
tīs personas noteiktā laikā nepieteiksies,
obligāciju atzīs par iznīcinātu un lū-
lzēiam dos tiesību prasīt parāda
dzēianu zemes grāmatā.

Rīgā, 1924 g. 28. aprilī N» 2413.
Priekšsēd. v. A. V e i d n e r s.

2107 Sekretāra A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civiinod.
atklāta tiesas sēdē 1924. g. 15. aprilī
Izklausījusi rair. Jēkaba Andreja dēla
Purica mantošanas lietu, nolēma: psr
btzvests prombūtnē esošf Joh na Al-
frēda Jēkaba d Purica mantību iecelt
aizgādnība, par ko paziņot Rīgas Jūr-
malas pilsētas bāriņu tiesai.

Rīgā. 1924 «t. 28. aprīlī N» 2253.
Priekisēdēt. v. A. Veldnere.2111 Sskretars A. Kalva,

Rīgas apgabaltiesas 3. civiinod.
pamatojoties uz 1923. g. 17. marta li-
icuma par vienīgo maksāšanas līdzekli
un civ. proc. lik. 2060. un 2062. p.p.
ievērojot Mārtiņa Krigala lūgumu un
savu lēmumu 1924, g. 23. a >rilt paziņo,
ka parādnieks Mārtiņš Kr gals parālu
pēc obligācijas par 3,030 r., apstipri-
nātas 1912. g. 12 no/, zem Ns 1398,
uz nekustamo ipašumu Cēsa aor.,
Odzienas muižas zemnieku zemes.Kri-

;gal* 11 mājām, zem zemes grāmatu
reģ. Ns 5066, izd. no M. Krigal par labu
Donas zemes bankai, — ir samakaāiis,
bet šī augšā min. obligācija ne/ar tikt
izsniegta atpakaļ parādniekam dēļ dzē-
šanas zemes grāmatās, tamlīļ it Ir
gājusi zudumā.

Tāpēc apgabaltiesaa 3. clvilnodaļa
uzaicina visas personas, kurām būta
tiešioas uz augšā aprādīto obligāciju,
pieteiktie * tiesa viena mēneša Miki,
skaitot no dienas, kad šis sludinājumi
iespiesta .Vaid. Vēstn.* un aizrāda, kt
ja šis personas not. laikā nepieteiksies,
obligāciju atzis par iznicinātu ui lū-
dzējam dos tiesību prasīt parādi dzī-
š.inu zīmes grāmatās.

Rīgā, 1924 g. 28 aprilī Na 2413.
Priekšsēdētāja v. A. Vemaers.

2098 Sekretārs A. Kaive.

Rīgas apgabaltiesas 3. civiinod.
pamatojoties az 1923. g. 17. marta li-
kuma par vienīgo maksāšanas līdzekli
m civ. pr. lik. 2060. un 2062. p. p.,
Ievērojot Ernsta Smukula lūgumu un
savu lēmumu 1924. g. 23. aprilī paziņo,
ka Ernsts Smukuli parādu pēc sekoSām
obligācijām:

1) par 700 r., apstiprinātas 1859. g.
30. maijā zem Ns 15, uz nekustamo īpa-
šumu Cēsīs, lielā Katrines ielā, zem
zemes grāmatu reg. Ns 86-b, izdotas no
barona Ottomara f. Vrangela psr labu
Albertam f Volfeldam;

2) par 1,000 r., apstiprinātas 1862. g.
22. septembrī zem Nt 19, u: to ptšu
nekustamo īpašumu, izd no ta paša
bar. Ottomara f Vrangela par laou Pē-
terim Birnbaumam, — ir iemaksājis
tiesas depozitā Ls 35,30, dēļ šīr augšā'
min. obligācijas kapitāla un '/o^o dil-
šanas.

Tipēc apgabaltiesaa 3. clvilnodaļa uz-
aicina visas personas, kūjām būtu tie-
sības ns augša aprād. obligācijām, pie-
teikties tiesā viena mēneša laika, skai-
tot no dienas, kad šis sludinājums ie-
spiests .Valdības Vēstnesī*, un
aizrāda, ka ja šīs personas noteikta
laikā nepieteiksies, obligācijas atzīs par
samaktātām un lūdzējam dos tiesību
prasīt hipotēkas dzēšanu zemes grāmatā.

Rīgā, 1924 g. 28. aprilī N» 2435.
Priekšsēd. v. A. Veidneia.

2100 Sekretāru A. Knlvi

Rīgas apgabaltiesas 3. civiinod.
un av. tles. 11*. iaoT, JUU,—2014. nn
2)79. pp. un Bail orivattietibu kop.
2451. p. pamata, uz Rud >lf* Tēraudā
lūguma uzaicina visas perionas , kurām
ir kaut kādi* pretenzijas, strīdi vai
ierunas pret šai tiesa 29 aprilī 1924 g
publicēto 1923. g. 11. sept. Raskuna
rag. mir. .Vēr u" mājai īpišrieka
Arnolda Jāņa d. Tē auda testamentu, kā
ari visas persoaas, kuram ir kaut Kādas
tiesības ai mir. Arnolda Tērauda manto-
jumu /ai sakarā ar io raantojum a, iā minti-
niek., legatarij., fideikomisanjiem , parād-
devejiem an t. t„ p eteikt lavas tle-
sībaa, pretenzijas an ierunss minētai
tiesai seia mēneša laikā, skaitot
a.*! lBd, MJ»mu ieipielanat dienu
.Vaid. Vestu.*.

Ja tas min. termiņi nebūs Isdarita,
? 1 min. personas atiii kā atteikušās no
ļaianam «n zaidējušai savastiesības,
līt testamenta pasladinii par likumīgā
tpiki gājuša. '

Rigā, 30. aprilī 1924. «. L. f* 2199
„Priek "ēd. v. A. Blumentāls.
2288 Sekretāra A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civiinod.
atklātā tiesas sēdē 1924 g. 15 aprilī
izklausījusi Kārļa Mārtiņa d. Pabērza
lūgumu dēļ obligācijas atzīšanas par
iznīcinātu, nolēma:

atzīt par iznīcinātu obligāciju par
8.000 t, apstiprinātu 191]. g. 11. jan-
vāri ztm Nj 108. uz Kārlim Mārtiņa d.
Pabērzam piederošo nekistarno īpa-
šumu Rigas pilsētā, 4. hip. iec. zem
zemes grāmatu reģ. Nt 2137, izdotu
par labu Kārlim Augustam Jāņa dēlam

i Velnbergam, kas to cedējis blan'to, kī
ari visas uz min. obligāciju laikā -nepie-
tejktas t esības, piešķirt Kārlim Mārtiņa
dēlam Paberzām tiesības saņemt iznīci-
nātās obligācijas nonkstn, kas izpildīs
oriģināla vietu.

Rigā, 1924 g. 19. aprīlī.
Priekšsēdētaja v. A. V e I d n e r a.

1612 Sekretāra A. Kalve.

Rīgas apgabalt. III. clvilnodaļa,
uz Latvijas civillik. kop 36 p piszīmis
pasals, ar šo paziņo vispārībai, ka
lauate draugi Ostars viltie ms Johrmes
Dziengel ui Mkrjane K r,na Amildi
Dzien?el dzim. Krauz* noslēguši st/-
star īgo Iaulibas līgu nu pie Rīgu notāra
E Trautsļita 7. fp;i:ī 1924. g. reģistrs
Nj 2J81, ar kuru viņi, atisābā uz vņa
noslēgto laulību, ir atcēluši vietējo civi:-
'ikamu 79. un turpm. pp. patedzēto
laulāto mantis kopība.

Rigā, 24 aprilī 1924. g. L Ni 2495
Priekšsēd. v. A. Veidners

1849 Sakremrs A. tr - e

<igas apgabalt. 3. clvilnodaļa,
ii Latvijas civiliik. kop. 35. p, piezīmes
narnata, ar šo paziņo vispārībai, ka
laulātie draugi M īaše Oš;ra d Nagļi
un Haji Rafaela m Nīgli dzim Lev
noslēguši savstarpīgo laulības līgamu
p'e Rgas notāra E Trautsolti 4 aprilī
1924 ļ. reģistra N« 2346, ar kura viņi,
attiecība us viņu noslēgto laulību, ir
atcēluši riet. civillikumu 79. an turpm p. p.
paredzēto laulāto lantas «opību.

Rigi, 24. aprilī 1924. f. L. «? 24'6
PriCKfsēdāt, v A. Veidners

184? Sekretārs A Kul"

Rigas apgabaltiesas 3. civiinod.,
uz civ. ties. lik. 2011.. 2014. un 2019. p.p
pamata paziņo, kāpēc 1909. g 19 apriī
Jelgava miruta Rīgas namīpašnieka
Matīsa Jufa dēla C i r u ļ a ir atklāts
mantojumi an ataicina, kam ir uz
šo matojuma, vai sakarā ar to, tiesībaska mantiaiskiem, leptsriļiera, fideikomi-sanjiem, Kreditoriem un t. t., pieteikt šīs«esības minētai tiesai s e š u m ē n e šn
ļai*a, skaitot no šī sludinājuma iespie-
šanas dienas .VaUības Vēstnesī».

Ja minēiās personas savai tiesības«ugša «rādītā termiņā nepieteiks, tad
viņas atzīs kā šis tiesības zaudējuša».

Rīgā, 29. aprilī 1924. g. L. !* 2515
Pritkšsēd. v. A. Veidners.

2176 Sekretārs A. K a 1 v e.

•iigas apgabali 3. clvilnodaļa,
uz civ. ties. lik. 2011., 2014. «n 20'9. p o.
atmata paziņo, ka pēc 1916. «• 7. ckt.
Mijoros mir. rentnieka Jēk ba lāņa d.
Priedes ir atklāts mantojums un
uzaicina, kam ir uz šo mantojama, vai sa-
kari ar to, tieši as ki mantiniekiem, |*ga-
tarijiem, fideikomisarijiem, kreditoriem un
t. t, pie eikt Šīs tiesiaas minētai tiesai
*ešu mēnešu laikā, skaitjt no
šī sludinājuma iespiešanas dien» .Va ā.
Vēstn".

Ja minētās personas savas tiesības
augšā uirādītā termiņā nepieteiks, tad
vin s atzīs kā š.stiesībaszaudējni*Rīgā, 29. aprilī 1324. g. L. tt 2>26

Priekšsēd v. A. Veidners.
2175 Se<ret«rs A. Kal v «

Rīgas aogaball, 3. civilnoda|a,
uz civ tie., lik. 2011, 2014. m
2019. p.p. oamsta paiiņ <. ka pēc 1913. g.
9. nov. Bebru pag. Rg« apr, mi*.
.LieHītumu* mājas līdsipašneces E1es
Bremze, dsim. Priedīt ir atklāts
mantojami ui ataicina, kam it us šo
mtntolamu, vai sakarā ar ta, tiesu u kā
mantiniekiem, legatarijiem, iid:ikom>
ssijiem, kreditoriem an t. t, plete'kr
šis tiesības minētai tiesai t e i«
mēneša laiki, skaitot no li sludinā-
juma («spiešan a* dienaa .Vaid. Vēstn.'.

In minētās personas savas tiesības
sgii asridīti termņi nepieteiks, tad
'in<8a atzīs kā lia tiesibaa aaudēiata*.
Rīgi, 29. aprilī 1924. g. L. Ns 2529

Priekšsēd. v. A. Veidners.
2174 '"<?*--i*n A. K« '

Jelgavas apgabaltiesa
as civ. tiea. lik. 1967., 2011.—2014., 2079.
an vietējo privāttiesību lik. 2451. p.p*
pamata, uzaicina visas personas, kurām
būta kādas ierunai pret 5 okt. 1922. g.
mirušā Miķeļa O e i d a s 1922 g. 9. sept.
māju kārtībā sastādīto testamenta, vai
kuras velētos pieteikt savas ^tiesības
sa minēto nel. Miķeļa Q:idas man-
tojumi, kā mantinieki, legatari, fidēi-
komiaari, kreditori an t. t, pie-
teikt savas ierunas an tiesībai šai Heial
ielu mēnešu laiki, skaitot ao sludi-
nājums iespiešanas dienas .Valdības
Vēstnesi* .

Pēc mineiā termiņa notecēšanas, tiesa
nekādas ierunas nepieņems nn neple-
teiktaa tiesības atsīa par speķa assde-
lašām.

Jelgavā, 25. aprilī 1924 g. « ... Nk 656 24
Priekšsēdētāja v. (paraksts).

2146 Sekretārs Ķ. Pussars.

Jelgavas apgabaltiesa,
uz civ. ties. lik. 1957., 2011—2014' ,
2J79. un vietējo privāttiesību lik.
2451. p.p. pamata, uzaicina visas per-
sonas, kur;am būta k1d«,s iesnas pret
23 ju!. 1923 g. mir RoberiaCi mm er-
maņa 192i.g. 12. dec not. Ka tibi sa-
s adīto testamentu, vai karas vēlētos
pietei t savas tissībai uz minēto n*l.
R.beita Cinmermaja ramtoiumu kā
mantinieki, egatari, fid ikomuan, kre-
ditori un t. t., piītdkt savas ierunas
un tiesības šai tiesai sešu mē-
nešu laikā, skatot no sladinājumi
iespiešanasd ēnas .Vaid. Vēitn.".

Pē; minēti] termiņa notecēlanaš tiest
nekādas ieru as nspieņems ui neoie-
teiktas titsioas atzīs p r spēku zuzlē-
jušām

Jelgavā, 28. apri'ī 1924 g. L. 1* 854/24
Pr ekšsedetāja v. A. L a u k c

2147 Sr.ktetars K. Pussars

Liepājas apgabaltiesa,
aaskanā ar 10. aprij 11924. g. lēmuma,
uz Ķerstās Toma m. Simonovic
luguoiu un pamatojoties uz clv. proc.
Hk 293., 301. un 3)3* p.p.. *a-
slclas sibtldētiia Pēteri Dominka d.
Sijumovilu,kara dzīvesvieta neilauma,
Jetramēneša laikā ierasties šai
tiesā saņemt norakstu no viņi sievas
Ķerstīs Smonovic iesūdzības rakta
viņu laulībai šķiršanas lietā nn uzdot
sava dzīves vieta Liepājas pilsētā.

Ja minēti laikā aicināmais neierastos,
lieta nolika as termiņa an izspriedis bsa
/iņa klātbūtnes, ja leradiaies, bet sava
dzīves vieta Liepāji neatdos, aicinājuma
ai tiesas sēdi an visus pārējos papīros
atstās tiesas kancleji.

Lieoāiā. 24 aprilī W4 tj. *tt 127^24
Priekšsēd. b V. Bienenstsms.

1919 Sekretārs A. Ķasperovičt.

Tieslietu ministrijas kodifikacijas nodaļas
izdevumā iznākusi grāmata

listi riju saraksts
kas iespiesti .Valdības Vēstnesī" no
1923. g. 1. janvaralīdz 31. decembrim-
Saraksts sastādīts pēc resoriem un priekš-
metiem alfabētiskā kārtībā, ar dažādiem

norādījumiem un atzīmēm.
Dabūjams Valsts tipogrāfijā, pilī, 1- ist>«
kur ari vienīgi jāgriežas ar pieprasījumiem-
Maksa Ls 1.35, ar piešūt, pa pastu Ls 1.50.



Kandavas kraj-aizdevu kases
bilance uz 1. janvāri 1924. g.

S'ittifl SumflKontu nes ukumi Kontu nosaukums.
L" . . .; Ls

Sk'idrā naudā krsē .... 1,63080 Ricības kapitāls . . . 24501
Teošs rēķins kredītiestādēs 20.24 Rezerves kapitāls .... 29L11
Krievijas vaid. parāds vērts- Speciāli ka/itali .... 23482

P'pri 137 57 Noguldījumi beztermiņa . 4,394 43
Aizdevumi pret galviniekiem 7,8?3 50 Aizņēmumi veks. redisk. . 3,6i0.—
Aizdevumi pret ķīlām ... 4379 Asgļi ma'<«āj. par noguld. 78815
Augļi iekasej. par aizdev. . 101 26 Augļi saņemti par aizdev.
ln\entars 1.29 1924. g. ...... . 31.27

Tīrs atlikums 173 66
K»P8 9,818.45 Kopā 9318.45

Peļņas un zaudējumu konts.
Tekoši izdevumi . ..... 477 90 Aizdevumu augļi («/„) . . . I 919.59
Augļi ļO/o) 380 4:- Soda naudas 11246
Tīrs atlikums . 173 66 ļ

1,032.05 ļ 1,032.05
14f8 Valde.

Pārskats par Risas pilsētas krajbases
darbību 1923. gadā.

Bilance uz I. janvāri I924. g.
Aktīvs Ls P a s i v s. Ls

Kase S6,782.02 Kapitāls 44,85371
Latvijas banka 16,084.45 Noguldījumi 518,14504
Privātas bankas 40.000.— Korespondenti 2.—
Korespondenti ... . .... 54,954.80 Iekasēšanas konts 1,323.20
Pfdomju tautas banka . . . 2,121.01 Pārejošas sumas 10,427.26
Dažādi debitori 9,410.— Dažādi kreditori 100 87
Vērtspapīri \ 493.72 Diskonta procenti 886 35
Hipotēku obligācijas .... 66.67 Kuponi 23 81
Kambio 19.945.61 Nodokļi 15,3.76
Vekseļi 55,425.41
Spec. tekoši rēķini 101,991.70
Zortes . 1,622.60
Nekustami īpašumi 160,000.—
Kustami īpašimi im piederami 17,163.28
Izdevumi 293.20
Al«as 96.30
Vē t papiru augļi 21.98
Pārejošas sumas . . . . . . 793 25

577 266— 577, 266 —

Pelņas un zaudējumu konts.
A k t i v s. Ls Pasīvs, Ls

Penzijas kase 389.46 Vērtspapīri 2,441.11
Ierēdņu slimo kase 968 69 Peļņa to valūtas operācijām 62,768.36
Izdevumi 38,918.72 Provizja 8,449.48
Rentes 3,062.72 Ienākumi no agrākiem norak-
O. žādi norakstījumi .... 4,801.49 stījumiem u. t t 1,052.27
Peļņa, kura sadalās:

nodokļi 7,517.66
tantjema valdei . 2 654.—
kapltal.pieskaitāms 16,368.48 26,540 14

.1523 74 711.22 74.71122

Rīgas apgabalt.reģistrac.nodaļa
uz likuma p>r b'ediibam, savienī ām un
p liīiskam orginizfc'jam 17. p pamata
paziņo, ka ar viņas 1924. g. 15. aprij*
lēmumu reģistrēta bizpeļņrs biedrība:
.Rīgas šacha biedrība*, ar valdes sēdekli
Rīgā.

Nod pārzinis E. Bite.
2170 Sekretais Fridrichsons.

Rīgas apgabalt.reģistrac. nodaia
Ē nz likuma par biedr bām, savie-ī ām un

poitiskām organiza i,ān 17. p. pamata
paziņo, ka ar viņas 1924. g. 15 airiļa
lēmuma reģistrēta bezpeļņas biedrīja:
.Ma'oru-Dumtu Iab'arības biedrina*,
ar valdes Sēdekli Rīgas Jūļtnalā, Majoros.

Nodaļas pārzinis E Bite
216ā Sekretārs Fridrichsons.

Rīgas apgabalt. reģistrac.nodaļa
az likuina par biedrībām, savienīb; m un
politiskam organizācijām 17. p pamata

. paziņo, ka ar viņas 1924. g. 15. a riļi
lēmumu reģist-ēta bezpeļrs biedrība:
«Kundzi sslas brīvprātīga ugunsdzēsēji
bielrī^as bēru kase", ir vaīaes sēdekli
Kunlziņsali.

Nodaļas "ārzinis E. Bite
2166 Sekretārs Fridrichsons.

Rīgas apgabalt.reģistrac. nodaļa
uz I kūma par biedrīdām, savienībām un
politiskām organizācijām 17. p. pamsta
saziņo, ka ar viņas 1924. g. 15. apriļa
lēmumu reģistrēta bezpeļņas biedrība:
.Vāca palīdzības b edrība*, ar vāles
sēdekli Rīgā.

Nod. pārzinis E. Bite
2168 Sekre ars Fridrichsons

Jelgavas apgabaltiesa,
sa civ. ties. kārt. 1987., 3011., 3014. nn
1079. pp. pamata, uzaicina visus, kam
oitu uz 25. marta 1886 g miruši Jaun
Jelgavas aer, Salas pa?, Ābelu muižas
kalpu māju Ns 3 īpašnieka Martņa
Sietuve atstāto mantojumu kidas tiesība*
kā mantiniekiem, legatariem, iideikoml-
sariem, kreditoriem an 1.1., pieteikt sava?
tiesibaa lai tiesai seia mēneša laiki
skaitot no sludinājuma iespiešanas
dienas .Valdības Vēstnesi*.

Termiņi nepieteiktas tiesības ieskati*
par spēka zaudējušām.

Jelgavā,25. aprīli 1924.g, L, Nt639/24
Priekšsēdētāja v. (paraksts).

2160 Sekretāra K. Paa sars.

Jelgavas apgabaltiesa,
sa civ. ties. kārt. 1987., 2011., 3014. an
i"i)79. p.p. pamata uaaīeina visus, kam būta
uz 5. juniļi 1907. g. Tukuma apr., Ozol-
nleVu pag. mnnšā Miķeļa Jēkaba d.
N e i 1 a n d a atsttto mauiojumn kādas
tiesības ka mantiniekiem, legatariem,
iidtikomisariem, kreditoriem an 1.1., pie-
teikt savas i thsības lai tiesai asšu
mēneša lsiki, skaitot no sludinājuša
iespiešanas dienas .Valdības Vēstnesī*.

Termiņi nepieteikta* tiesības ieskaits
(tai spēka «sadējušām.

Jilgavi 25. aprilī 1924. g. L. N*905/24
Prtekšaēcētāja v. A. Lauke.

2161 Sekretāra (paraksts).

Risas prefektūra
izsludina par nederīgam sekoias
pasts un personas apliecības, kuras
pieteiktas par pazudušam:

Latv. pases, izd.: 1) Ns 200649 no
Rīgas pret. uz Fatinijas Ananija ns.
Tarasov vārdu; 2) Ns 25562 no Rīgai
pref uz Mozes Abeļ t d. Alterman v.;
31 1* 83077 no 7. pol iec. uz Ed s
Mķ ļa m. Valdmsn vārdu; 4) Ns 473
no Naudītes pag. valdes uz Mķ ļs
Mārtiņa d. Celms vārdu; 5) Ns 87479
no 11. pol iec. uz Olgas Jēkaba m.
Bļodniek vārdu; 6) Ns 74045 no 4. pol.
lec. uz Minnas Jāņa m. Mi.lenberg v.;
7) Na 31145 no 8. pol. i:c. uz Lzes
Peiera m. Viziņ vārdu; 8) Ns 148841
no Ri£as pref. uz Rūdolfa Pētera d.
Kilejs vārdu; 9) Ns 104027 no 8. pol.
iec. uz Trīnes Jāņa m. Rage vardu;
10) Ns 170473 no Rīgas prei. uz Kā.ļa
Ādama d. Krietns v.; 11) Ns 123312
no 9. pol. iec uz Annas Dmitrija m.
Volodiņa vārdu; 12) Ns 1276 Bi
Tukuma apr pr-ka uz H;rmaņa Ferdi-
nanda d. Verraons vārdu; 13) Nš 11693
no 12. pol. iec. uz Jupa Jura d. Dom-
brovsklj vārdu; 14) Nš 158461 no Rīgas
pref. uz Em lijas Jīņa m. Fritcberg v.;
15) Ns 109899 no 8. pol. iec. uz Vil-
helaa Mārča d. Ozoliņš v.; 16)Nš22i847
no Rīgas prei. uz Veronikas Jāzepa m
Dobriško vārdu; 17) Ns 157447 no
Rīgas pref. uz Mildas Pētera m. Sproģis
vāriu; 18) Ns 238122 no Rīgas prei. uz
Mnr jas Jāņa m. Radazevskij - Radzi-
ševskij vārdu; 19) Nš 11947 no Daugav-
pils pref. uz Staņislava Mārtiņa d. Pluč
vārdu; 20) Nš 142828 no Rīgaspref.
uz Au usta Jura d. Dubans vardu;
21) Nš 55984 no 3. pol. iec. uz Esterrs
Simona m Larer vārdu; 22) Nš 583»
no Daugavpils pref. uz Rubina H'i.a
Peisocha d. Novoseloks v.; 23) Nš147610
no Rīgas pref uz Eduarda Andreja ci.
Traukm ns vārdu; 24) Nš 16473 no
3. pol. iec. uz Annas Juji m. Skaner
vārdu; 25) Ns 560 no Mangaļu pagasta
valdes uz Maitiņa Mārtiņa d Pečak v.;
26) Nš 110226 no 11, pol. iec. uz Ka-
trines Mārtiņa m. Jakubovskij vārdu;
27) Ns 106532 no 11. pol. iec. oz
E harda Jikoba d. Sēls v.; 28 Ns 34977
no 12 pol. lec. iz Jāņa Mārtiņa d.
Q inbergs vārdu; 29) Nš 50863 no
5. pol. iec uz Jēkaba Miķeļa d. Land-
mans vardu.

Pamats: Rīgaa prefektūras rakss
15. 16., 19. un 23. aprilī 1924. g. sens
Nš 3861. 1845

Rīgas pref. pal. Simanovičs.
Pasu nod. darhv. O r i n b e r g s.

Rīgas apgabalt.reģistrac. nodaļa
I uz likuma psr biedrībām, savienībām un

politiskām organizacl:im 17. p. pamata
paziņo, ka ar viņas 1924. g. 15 rptiļa
lēmumu reģistrēta bezptļņas biedrība:
Studentu "o por cijas .Fraternitas Rigen
sis* bijušo ioc-kļu (filistru) biedrība*,
ar valdes sēdekli Rīgā. _

Noa. pārzinis E. B i t e
! 2167 Sekretārs Fridrichsons.

Rīgas apgabalt. reģistrac. nodaja
uz likuma par biedri an, savienībām un
p lithkam organizācijām 17. p pamaia
paziņo, Ka ar viņas 1924 g. 9. apr ļi
lēm mu reģistrēta _ b-zpeļrrs biednna:
.Latv j is univenitāles studē cu šachu
blēdība", ar valdes sēd kli Rigā.

Nod pārzinis E. Bite.
2090 Sekretārs Fridrichsons.

Rīgas apgabalt. reģistrac. nodaļa
uz 1 komu par biedrīfām, savienībām un
politiskām organizācijām 17. p pamata
paziņo, ka ar viņas 1924. g. 15 apriļ
lēmumu reģistrēta bezpeļņas biedrība:
.XIII. RFgas vspārējšs darbenieku slimo
kas.s ārsta palīdzības bedtiba", ar
valdes sēdekli R gi.

Nooaļas pārzinis E. Bite.
2169 Sekretārs K. Fridrichsons

Rīgas apgabalt.reģistrac.nodaļa
u^ likuma par biedrībām, savitnibām tn
po'itiskšm organizācijām 17. p. p m ta
Paziņo, ka tr viņas 15. apiiļa 1924. g
lēmumu reģistrēta bezpeļjas biedr'ba:
»T ešā Ctsva nes 1jpkopības pārraudzības
biedrīoa*, ar vddes sēdekli C svaines
pagastā.

Nodaļas pārzinis E. Bite.
-£278 j e retan Fridrichsons.

Rīgas apgabalt.reģistrac.nodaļa
uz likuma par biedrbmi, savienīnm ui
politiskām o gani. acijam ? ?. p. pamata
paziņo, ka ar

^
iņas 15. apriļa 1924. g.

lē-numu reģistrēta bezpeļņas biedrība:
.Rigae, Mānnerge!arig-Verein\ 0.ibin
1862. g., ar valdes sēdekli Rīga

Nodaļas pārz. fc. Bite.
2275 Sekrstars Fridrichsons.

Rigas apgabalt.reģistrac.nodaļa
uz likums par Hednb m, savienībām un
pol ti-kam organiza:jām 17. p. pamata
paziņo, ka ar viņas 1924. g. 15. apriļa
lēmumu reģist.ēta bezpļņas biedrība
M. k lin eku biedrība ,j«darbs', ar
valaea sēdekli Rī ā

Moiiaļd» r;ārz<ni.« E Bite
2276 S»fcr«»iļ.Fridrichsons

Rīgas apgabalt. reģistrac. nodaļa
uz likuma par tiedrībtm, sauenLam un
politiikām organizācijām 17. p. p/imiia
pasiņo, ka ar viņas 15. apriļa Ii24. g
lēmuma reģistrēja beipeļņas biedrība:
.Balduru brīvprā ī^o ugunsdzēsēju be-
drība", ar valdes sēdekn BulJuros.

Nod. pārzinis E. Bite.
2277 Sekrttars Fridricbs^ns.

Vidrižu paa. valde izsludini par
nederīgu Latvijas iekšz. pasi, izd. no
Rīgas apr. p;-ka pal. 18 jun. 1921. g.
zem Nš 1840 uz Augusta Jāņa d. Ba-
bauska vārdu, kura pieteikta par no-
zelētu. 15t2

Rīgas apgabalt.reģistrac. nodaļa
uz likuma par biedrībām, savienībām un
politiskām orgāni rācijām 17. p. pamata
paziņo, ka ar viņas 1924. g. 9. apriļa
lēmumu reģistrēta bezpeļņas biedrība:
.Valm'eras apvienoto amitnieku bie-
drība" , ār valdes sēdekli Valmiera

Nodaļas oārzirus E. Bite.
2C8< Sekretārs Fridiichstns

Rīgas apgabalt. reģistrac. nodaļa
uz likuma par biedrībām, savienībām un
poitiskām organizacjāfh 17. p pamsts
paziņo, ka ar viņas 1924. g. 15. apriļa
lēmumu reģstrēta bezpeļņas biedrība:
.K'Bukļa b bliotekas bleaiiba', ar valdes
sēdekli Kraakļu pagasta.

Nodajs pārzinis E Bite.
2274 Sekretārs Fridrichson s

Jelgavas apgabaltiesa,
az civ. ties. kārt. 1967., 2011., 2014 un
2079. p.p. pamata, uzaicina visus, kam
outu uz 1912. g. Mirskā (Krievijā) kafa
slimnicā mir. Alberta Mārdņa d. P ri ed e s
stāto mantojumu kādas tiesības, kā manti-
niekiem, legatariem tideikomisariem,
kreditorie» un t. t., «ieteikt savas tiesī-
bas šai tiesai sešu mēnešu laiki,
skaitot no sludinājums Iespiešanas
dienas .Valdības Vēstnesi".

Termiņi nepieteiktas tiesības ieskati?
par speķu zaudējušam.

Jelgavā, 25. rprilī 1924. g. L. N» 818/24
Priekšsēdētaja v. (paraksts).

2157 Sekrēta-s K Pussars.

Jelgavas apgabaltiesa,
pamatodamas uz aava šā gada 27. marta
nolēmumu, uzaicina tis personas, kūju
rokas atrodas šādi koroboreti akt :
1) obl'gfcija psr 10003 rbļ, Izd ta uz
Kuriem's muižnienu komitejas vārdu,
kerob. 1911. g. 4. aprilī zem Nš 1147
ar uztaustu ko:ob. 1911. g. 25. spiili
zem Nš 1389 uz nekustamiem īpašu
miem Jelgavā 3. hip iec. zem MNš 195
un 287; 2) obl gadja par 10000 rbļ,
izdota uz li paša vārdu, korob. 1911. g.
4 apriti zem Ns 1148 ar usr. kor. 1911.g.
25 aprilī zem Nš 1.90 uz tiem pašiem
īpašumiem; 3) obligaeja par 30,000 r,,
izdota uz ta paša vārdu, kor. 1911 g
4. aprilī s.em Nš 1149 ar uzrakstu, kcr.
1911. g. 25. aprilī zom Nš 1&91 uz tiem
pAšiem īpašumiem; 4) obligācija par
25000 rbļ., izdota uz tā paša vārdu
kerob. 1914. g. 10. ottojrī zem Ns2117
uz nekustamiem īpašumiem Jelgavā
2. hip. iec. zem Nš 117 un 3.hlp. iec.
zem Nš41a un 5) pirkšanas pārdošanas
Īgums, pec kura palicis parāds kā pirk-
šana* sumas atlikums 45000 rbļ., izdots
uz Olgas H ine, dzim. Zide aan, tn
cita vārdiem, korob 1914. g. 27. jūnijā
zem Ns 1740 uz nekustamiem īpašmniem
Jelgavā 2. hip. iec zem NsNs 28s un
31, ierasties šai tiesa viena mēneša
laikā, skaitot no šī sludinājuma iespie-
šanas dienas .Vaid. Vēstnesi* un sa-
ņemt iesniedzot minētos aktus, šās
tiesas depozītos kapitāla un procentu
parādu dzēšanai iemaksātos divi tūk-
stoši septiņdesmit latus 81 sant. (Lz
2070,81).

Ja minētā termiņi aktus neiesniegs,
tiesa atzīs parādus par samaksātiem un
lūdzējai, Jelgavas pilsē.ai dos tiesību
prasīt šo parādu dzēšanu semesgrāmatās.

Jelgavā, 28. aprilī 1924. g. LNš725/24
Priekšsēdētāja v. A, L a u k e.

2164 Sekretāra K. Pussars.

Jelgavas apgabaltiesa,
uz dv. ties. kārt. 1967., 2011., 2014 sn
2J T9. p.p. pamata, usaiclns visus, kim
outu uz jan arī 1919. g. Ta'sos ml'UŠi
Zamuela Zālamana d Hiršfelda
statāto ms: tojumu kādas tiesības kā
mantiniekiem, isg«4<sriem, «aeisomi-
suiicoi, kreditoriem un 1.1, pieteikt savai
tiesibaa iai tiesai ielu mēneir
alka, skaitot no sludināiama ieapieianaa
dienas .Valdisas Vēstnesi*.

Termiņa nepieteiktas tiesibaa ieaka
'ls par spēka laudejaUni.

JsigavS, 25. aprilī 1924 g. L Ns 890,24
Priekšsēdētāja v. (paraksts),

2156 Sekretārs K. Pus sara.

Jelgavas apgabaltiesa,
uz civ, ties. kārt 1967., 2011. 2014. un
2079. p.p. pamata uzaicina visus, kam
būtu uz 22. janvārī 1-913. g. Tukumā
nsiuši Anša Anša d. Kut cera aist.to
mant> jumu kādas tīesibis kā mant-
niekiem, legatariem, fideikomisariem,
kr ditoriem un t. t„ meteikt savas tiesības
ši tis-i sešu mēnešu lsiki, skalu t
no sii.d nājuma iespiešanes diena .Valdī
Vēstnesī*.

Term ņā nepieieiktas tiesības ieskatīs
par ,«piku zaudējušām

Jelgavā, 25. aprilī 1924. g. L. >ft 1048/24
Piiekšsēdētīja v. (paraksts).

2158 Sekretārs K. Pussars.

J»lflaw«s «pgabaittass,
«s dv. ties. kārt. 1967., 2011., 2014. ne
2079 p.p. pamata, nsaidna visas, kam
būtu uz 28. septembrī 1915. g mirušā
R irja Indriķa d Rijnieka atstato
mantojama *ada» taūbas, ki mant'-
niekiem, legatariem, ildeikoenis., krad!-
mriem »n 1.1, pfatsikt savas tiesības fm>
lesa) sešu sēnala laiki, skaitot no
tludiaāiumniespiešanai diena» .Valdbat
Vēstnesī*.

Termiņi niristelktas tiealbaa («skati *
;ii spēka sasdēisiim.

Jelgavā 25 aprilī 1924. g, L Nt 1052/24
Priekšsēdētāja v. (paraksts).

2159 S*k"-t,ifļ Ķ, Pamat.

Ružinas pag. valde izšūdina par
nederīgiem senošus pazaudētus doku-
mentus:

1) atvaļinājuma apliec, izd. no Lat-
vijas strēli, pulka km-ra 4 februārī
1922. g. zem Ns i524 uz Vladislava
Aleksandra d. Zagorska v., un 2) Iekšz.
pasi zem 7230. ud. no Rēzeknes apr.
3. iec. poL pr-ka 1920. g. uz Lavrentija
lvana d. Chlebņikova v. 1250 i

Liepājas apgabaltiesa,
uz aava 10. aprīļa 1924. g. lēmumu,
uzaidna 9. aprilī 1919. g. mituša
Jāņa Ritina mantiniekus, kre-
ditoros, legatarus, iideikomisarus un
v'saa citas personas, kuram varētu
būt kādas tiesibaa vai prasībaa us
«stāto mantojumu, pieteikt viņas tiesai
ielu mēneša laiki skaitot no sludi-
ik nma iaspieianaa dienaa .Vaidīuas
Vēstnesi*.

Tiesības nn prasības, par kurām ne-
būs paziņots tiesai minēti laiki, tiks
atzītas par zaudētām uz visiem laikiem.

Liepāja, 23. aprilī 1924.g. M 551-1/24
P fieklsēdēt. b. V. Bisnenstams

1805 Sekretārs A. Kasperovičs

Liepājas apgabaltiesa,
uz sava 10. apriļa 1924. g. lēmum %
uzaicina 16. sept. 1920. g. Ventspilī,
Zaķu iemi -«ir. Jūles Freidenfela
mantiniekus, kreditorus, legatarus, fidei-
komsjrjs un vi as citas perso-a- .kur m
varētu bās kāda: tiesības vai p asības
uz atsisto m ntojumu pieteikt viņas
tiesai sešu mēnešu laikā skaitot
no sludinājuma iespiešanas dienas .Vali*.
Vēstn .*.

Ti sības ut prasības, par kurām nebūs
paziņots tiesai minētā laika, tiks atūt&s
par saudētām uz visiem laikiem.

L'epā .ā, 23. aprilī 1924. g. Ns681-1/24
Priekšsēd. b V. Uienenstams.

1806 , S-'kretsri A. Kasperovičs.

liepājas apgabaltiesa,
uz sava 10. apriļa 19'!4. g. lēmumu,
uzaicina 19)8. g. sīkušā Jāņa Pesses
un vitja sieva» Katrne«i Pes es ai»s
V»m i mir š s 1911. g. mantiniekus kre-
ditorus, lega a-us, fideikomisa'us un
visas citas personas, ka;ām var tu būt
kādas tiesības vai prasības us atstāto
mantojumu, pieteikt vijas ti sa' sešu
mēnešu laikā sk itut no sludinājuma
iespiešanas dienas Vaid v'ē tn' .

Tiesības u i prasības par kūjām nebūs
pazirjets tiesai minētā laikā, tiks a zītas
par zaudē ām uz vis em lakiem.

Liepājā, 23. eprilī 1924. g. Nš 653-1/24
Priekšsēd b. V. Bienenstams.

1808 Sekretārs A Kasperovičs.

Mmpāl®* «P8«el»«ltSes«,
uz sava 10. aprļa 1924. g. lēmanu,
«saicina 10. oki. .922. g. Sarkanmeišas
pag. mir. Ortes (Oč ?) V a 1 k m«c-
tmiekus, kreditorus, iegatatna, lidei-
šomisaEas an visas cttaa personas,
«ujām varēta bāt kādas tiesibaa vai
praaibrs sz atstāto mantojama, pieteikt
viņas tiesai seia mēneša laiki,
skaitot no sludiaijuma iespiešanas dienas
.Valdības Vēstnesi*.

Tiesības an prasībra par kurām ne
urna paziņota tiesai minētā laiki, tiks
?itsītaa ear saadetim na visiem laikiem

Liepājā, 26. aprilī 1924. g. Nš694/24
Priekšsēdei, b. V. Bienenstams.

2f80 Sekretārs A. Kasperovičs.

Liepājas apgabaltiesa,
uz sava 10. apriļa 1924. g. lēmuma,
uzaicina 5. dcc. 1917. g. Popes pag
mir. Friediicha Jāņa d. Kuģeni eka
mantiniekus, kreditorus, legatarus, f dei-
komisa/us nn ?has citass personas, i.urara

arētu būt kādas tie īoas vai prasības
uz atstāto mantojumu, piet-ikt viņas
tiesai sešu mēnešu laikā skaī'ot
n j sluuinajuma iespiešanas dienas .Vaid.
Vēsm.*.

Tiesības un prasībaa, par kārām nebūs
paziņ ts nesai minēti laiki, tiks atzītas
par zaud'tam uz vis em laikiem.

Liepājā, 56, aprilī 1924. g. Ns 6S8/24
PiekŠsēd. b. V. Bienenstams.

2181 Sekretārs A Kasperovičs
Vandzsnes pag. valde izsludina par

nederigu coziudeto kara kļaus, apli c,
izd. no Latgales artilērijas pūka km-ra
zem Nš 2935, 30. martā 1921. g uz
Friča Otto d. Steinberga v. 1504

Borovkas pag. valde . Ilūkstes spr.
izsludina par n:derīgu, kā nozaudētu,
Bcrovkas pag. tiesas apaļu vecās formas
kaučuka zīmogu. 1508

Latgales apgabalt. 1. civilnodaļa
stklata tie as sēde 1921, g 7. aprilī iz-
klausījusi lsaja Hsima d Blocha lūgumu
par šīs tiesas lēmuma atcelšanu, at-
tiecībā uz Hajas Šoras Hirša m. Se-
kunda adīšanu par airoJošas bezvēsts
, rom'oūtnē, nolēma: atc*lt alzbiH-
n ecibu p»r bezvēsts promtūtnē izslu i-
nātās Hajas Sor s H rša m. Sekundo
mantu — nckustaaiem īpašumiem
Dau a/pilī un nodot šos īpašumus lsaja
Haima d Blocha pārvaldīšanā.

Daugavp., 1924. g. 15.ap. L.Ns818a/23
Priekfsēd. b V. Krūmiņš.

1578 Sekretārs J. Kangurs

Valkas apr. pr-ka pal. Vecgulbenē
izsludina ^ar nederīgiem, «ā nozau-
dētus, sekošus dokumentus:

1) Latv. iekšz. pasi Ns 1413, izdotu
21 sept 1920. g. no Alūksnes <ec.
polic. pr-ka uz Juliusa Pēt:[a d. Sedte-
nieka Vi;rdu un

2) Latv. iekšz. pasi Ns 4022, izdotu
26. rept. 1923 g. no Jaungulbenes pag.
valdes, biedru karte Mi 854. i/d. no
Gilbenes lauks k aj-aizdevu sabiedrī-
bas un aizsargu apiiic. Ns 2t, izdotu
no Valkes apr. pr-ka pal. Vecgu benē
uz Eluarda Pētep d. Biezais vaidu.

1547

Stukmaņu pag. valde īzsļuāma par
nederīgiem sek:šns n zaudētus doku-
me tas:

1) šis valdes izd. 19 martā 1920 g.
zem Nš_ 160 uz Minnas Jēkaba meitas
Eglit vārdu Latv. i:kšz. pasi;

2) tāpat šis valdes izd. 1. aprilī
1920 g. sem N» 336 Latv. iekšz. pasi
uz Friča Jura d. Spalviņa v;

3) no Vietal/as-Odzienas p?g. valdes
20. martā 1920. g. zem Ns 171 uz
Andreja Ja ja d. Plivina v., izd. Latv.
pasi un

4) zireu pases, i/d. no V.-Odzienas
oag. valdes 14. apr. 1923. g. zem
Ns 511 un 14. apr. 1923. g. Nš539,
pedejs zirga maiņas pēc pārrakstīta uz
Andreja ieņ« d. Pļaviņa v. 1289

Viļakas pag vaid* ar šo iz-iudina
psr nede īgu nozaudēto kara kļaus,
apliecību, izd. no Ludzas kara apr.
pr-ka 1. aprilī 1921. g. zem Nš 3?53u:
Sten^n* Pētera d. B«rk«n v. 12b3

SSrenes pag. valde, Jaunjelgavas
apr. izslad na par nederīgu p ls. pasi
uz Jēkaba Juta d Upit vārdu, izdotu
no Rīgss pref 11. februm 1921. g.
zem Ns 15P656 1544

Valtaiķu pag. valde atsauc šuvu
sludir a urnu, iespiestu .Vaid bas Vestn.*
zem Ns 55 1924 g. uz Līzes AnJža n.
Oulmsnes pas*s nozaudēšanas Ietā, ji
pase atrasta. 1545

Baltlnovas pag. valde atsauc
savu siucinajumu .Vaid. Vēstnesī' par
Lalvijrs iekšz. pases nozsudēšaau vz
pils. Elizabetes Jāņa m. Atrandz vārdu,
izd. 16. sept. 1922. g. zem N* 3307, jo
skaitās par derīga. 1352



Liepājas apgabaltiesa,
14 aprilī 1924. g.nz Valsts zemes bankas
lūgumu , psmatojoties uz dv. proc. lik.
2081.—2086 p. p. n o 1ē m a:

1) parādu par 1935 rbļ. pec obligā-
cijas, iedotas uz Pampalei Hleikomisa

vārdu un 30. aprilī 1885 g nostiprinātas
nz Osvaldam Kristapa d. Herbstam pie-

derošas nekustamas mantas Kuldīgas
apriņķī, Ezeres pagastā, Paspēļu, Vēžu*
māja zem krep. Ns 526, atzīt par pilnīgi
samaksātu līdz ar visiem procentiem un
pašu obligāciju par iznīcinātu un
Hī) atvēlēt lūdzējai pieprasīt zemes
grāmatu nodaļā min. parādu Izdzēšanu
iz zemes grāmatām.

Liepājā. 1924. g. 28. aprilī. Nš614-1/22
Priekš ēd b. V. Bienenstams.

2184 Sekretārs A. Kasperovičs.

Rigas apgabaltiesas 3. civiinod.
nz dv. ties. lik. 2011., 2014. ne 2019. p.p.
pamsta pasiņo, ka pēc 1903. gada
22. marta Kokneses pag., Rīgas apriņķī,
miruša .Lekšu* mājas īpašnieka Mārtiņa
Miķeļa d. Liepa (Liepiņa) ir atklāts man-
tcļums nn saaicina, kam ir ns io man-
tojama vai sakari ar to tiesības, kā
mantiniekiem, legatarijiem, fidaikomi-
sariļiem, kreditoriem an t. t, pieteikt
iis tiesības' minētai tlasai sala mē-
nešu laiki, «kaitot no II sludinājums
isapiešanas dienas .Vaid. Vēstnesi*.

Ja minētie paraonaa sava* tiesība»
augsi uzradītā termiņi nepieteiks, tad
visus atais kā Da tiesības aandājalo*

Rigi, 1924. g. 24. aprīlī. Nt 2491
Priekšsēdētāja v. A. V e i d ne r a.

1787 SHrrMar» . * Kalve

Liepājas apgabaltiesa,
14. aprilī 1924. g. uz Valsts zemes
bankas lūgumu un pamatojoties uz civ.
proc. lik. 2081.—2086. pp. nolēma:

1. a) parādu par 2450 rbļ pēc obli-
gācijas, irdotas uz Dundagas ildeikomisa
vārdu un 30. maijā 1886. g. nostipri-
nātas uz Fricim Vestbergam piederošu
nekustamu mantu Ventspils apr, Dun-
dagas pag. .Brauske II Kari* māju zem
krep. Ns 1124; b) parādu par "2178 rbļ.
84 kap. pec obligācijas, izdotas uz
Dundagas ildeikomisa vardu un 17maijā
1881. g. nostiprinātas uz Fricim Kārļa d

Lagzdiņam piederošu nekustamu mantu
Ventspils apr., Dundagas pag. ,J<undor*
māju z:m krep. Nr. 1188; c) paradu
par 2490 rbļ pēc obligācijas, izdotas
nz Dundagas ildeikomisa vārdu un
31. maijā 1882.. g. nostiprinātas uz
Kārlim Kenlgsvaldam piederošu ne-
kuitamv mantu Ventspils apr, Dundagas
pag. .Melke* māju zem krep. Nt 1252;
c) parādu par 4750 rbļ pēc obligācijas,
izdotas uz Dundagas fideikomisa vārdu
un 31. maija 1882. g. nostip i tūta* uz
Fricim Kārļa d. Adatrtovičam piederošu
nekust, mu mantu Ventspils apr., Dun-
dagas pag., .Dinge* māju zem krep.
Ns 1834; d) parādu par 1769 rbļ. 50 k.
pec obligācijas, izdotas az Dundagas
fideikomisa vārdu un 27. augustā 1902. g.
nestiprinātas uz Kārlim Kārļa d. Āpsim
piederošu nekustamu mantu Ventspils
apr., Dundagas pag., ,Māle* māju zrni
krep. Ns 3062; e) parādu par 4525 rrļ
pec obligācijas, izdotas uz Dundagas
fideikomis vārdu un 31. maijā 1882. g.
nostiprin.tas uz Kārlim Kārļa d. Pause
piederošu nekustamu mantu Ventspils
apr, Dundagas pag., .Raņķtnieku*
māju zem krep. J* 1271 un i) parādu
par 3580 rbļ. pēc obligācijas, izdotas uz
Dudagas fideiKomisa vārdu un 23. aprilī
1883. g. nostipiioāias uz Kārlim Jāņa d.
Preglim piederošu nekustamu mantu
Ventspils apr., Dundagas pag, „Heniņ*
māju zem krep. Nt 1136, atzīt par pil-
nīgi samaksātām līdz ar visām pre-

entern un pašas o 1 gacijas par iz-
nīcinātām un

2. atvēlēl lūdzējs! pieprasīt zemes
grāmatu nodaļā minēto parādu izdzē-
šanu iz zemes grāmatām.

Liepājā, 1924. g. 23. apr. Nt567-1/23
Priekšsēd. b. V. Bienenstams

1810 Sekretsrs A. Kasperovičs.

Liepājas apgabaltiesa,
14. aprilī_ 1924. g. uz Valsts zemes
bankas lūgumu un pamatojoties az civ.
proc. lik 2081.—2086. p. p. nolēma:

1) paradu 2100 ifcļ. pēc obligā-
cijas, izdotas uz K. fon Sakkera vardu
un 31. maijā 1882. g. nostiprinātas uz
Ernestam Jursonam, piederošu neku-
stamu mantu Ventspils apriņķī, Dunda-
gas pag. .Kinn* māju zem krep. Nt 1241,
— atzīt par pilnīgi samaksātu 1dz
ar visām procentēm un pašu obligāciju
par Iznīcinātu un

2) atvēlēt lūdzējai pieprasīt zemes
giāmatu nodaļā minējo parādu izdzē-
šanu iz zemes grāmatām.

Liepājā, 1924. g. 23. aprilī. Nš 731-1/23
Priekšsēdētaja b. V. Bienenstams.

1811 Sekretārs A. Kaapeiovl 8s.

Liepājas apgabaltiesa,
10. aprilī 1924. g. uz Valsts zemes binkas
lūguma un pamatojoties uz civ. proc.
lik 2081.-2086. p.p. nolēma:

1) parādu par 1150 rbļ !_ēc *obiga-
clļas, Izdotas uz barona Didricha lon
Bēra vārdu un 12 maijā 1878. g. zem
Ns 6493 nostiprinātas uz Jānim
Orundmanim- piederošu ne-
kustamu mantu Vērgales .Pelēku*
nāju, Liepājas apr <l, zem k ep
Ns 1618 — 2. reģ, aizīt par p lnīgi
samtksātu līdz ar visām procentēm un
p?šu cbligfciju _ psr ii.iīcināta un

2) at-elēt lūdzējai pieprasīt zemes
grāmatu nrdaļā minēto paradu izdzēšanu
iz zemes grāmatām.

Liepājā, 1924. g.2Vapril". Ns807-123
Priekšsēd. b. V. Bie.enstams.

1813 Sekretārs A Kasperovičs

Rīgas apgabaltiesas 3. civiinod.
nz clv. ties. lik. 2011., 2014. nn
2019. p. p. pamata paziņo, kā pēc 1923. g.
11. jūlija Jaunvāles pagastā mirušā
jaunsaimnieka Pētera Kārļa dēla
Maskēta ir atklāts mantojums un
uzaicina, kam ir uz šo mantojumu, vai
sakara ar to, tiesības kā msntiniekiem,
legatarijiem, fide komisarijiem, kredi-
toriem u. t. t, pieteikt šīs ties bas
minētai tiesai sešu mēnešu laikā,
skaitot no šī sludinājuma iespiešanas
dienas.

Ja minētas personas savas ticības
augša uzrādītā termiņā nepieteiks tad
viņas atzīs kā šīs tiesības zaudējušas

Rīgā, 1924. g. 24. aprilī. L Nt 2499
Priekšsēd. v. A. V e I d n e r s.

1788 Sekretāra A Kalve.

Rigas apgabaltiesas 3. civiinod.
uz civ. ties. lik. 2011., 2014. nn
2019. p. p pamata paziņo, ka pēc 1924. g.
6. janvārī Ēveles pag., Ēveles muižā mir.
jaunsaimnieka Paula Indriķa d. Apiņa
ir atklāts mantojums un uzaicina, kam
ir tu šo mantojumu, vai sakarā ar to,
tiesības kā mantiniekiem, legatarijiem,
iideikomisarijiem, kreditoriem u. t. t..
pieteikt šīs tiesības minētai tiesai sešu
mēnešu laikā, skaitot no Si sludinā-
juma iespiešanas dienas.

Ja minēti s personas savas tiesības
augšā uzrādītā term ņā nepieteiks, tad
viņas atzīs kā šīs tiesības z.ulējuš's

Rīgā, 1924. g. 24 aprili. L Nš2075
Priekšsēdei, v. A. Veidners.

1789 Sekretārs A. Kalve.

Latgales apgabaities., 1. civiinod.,
uz civ. proc. lik. 2.-3,, 2i*5, 298., 301.,
309 un 31'. p. o. pamata, Kseiijas
Antona m. Otlevnlkovas prasības lietā
pret Pelegeju Pētera m. Zub'.revu,
Fecktstu Vasilija m. D ian, Kapitalinu
Vaailija m. Timošenko, Vjčeslavu Vasi-
lija d. Zubarevu, Ana taslju Vasilija m.
Gorbnnovu un Mok i nu Vasilija m.
Svešnitovu par zemes zdališ nn, uz-
aicina Vjačeslavu Vasl ja d. Zubarevu,
Anastasiju Vasilija m. Gorbunovu nn
Mokrinn Vautjia m. Svešnikovu, kuru
dzīves vietas nezināmas, četru
mēnešu laika, skaitot no Ši slu-
dinājuma iespiež mas dienas .Valdibrs
Vēstnesi," ierasties šai tiesā saņemt no-
rakstus no Ksenijas Antona m Otlevni
kovas ieiūdzības raksta un pielikumiem
par zemes izdalīfanu nn uzdot savu
dsives vietu Daugavpilī.

Js minētā laikā aicināmie n?iera<tos,
lietu noliks uz term ņu tn izspr ed s
bei viņa klātbūtnei. Ja ieredīsies, bet
saavs dzīves vietas Dauga/pi i neuzdos,
aicinājumus nz tiesas sēdi tn visus
pārējos papīrus atstās ti'sas kanclejā.

Daugavn., 1924. g. 15.ap . L.Nš 561p/24
Priekšsēd. b. V. Krūmiņš.

1581 Sfkretara v i. J. Kangnrs.

Katrīnas pas. valde izsludina psr
nederīgām di as zirgu psses. izd no
šis pag. valdes 10. febr. 1970. g. zem
NNs 106 nn 107 uz Latas Pfeifer v.,
kujes pieteiktas par nozudušu. 1672

Liepājas apgabaltiesa
14 eprilī _ 1924. g, uz Valsts zemes
bankas lūgumu, pamatojoties uz tjjv.
proc. lik. 2081.—2086. p. p. nolēma:

1) parādu 880 rbļ. 92 kap. pēc obli-
gācijas, izdotas nz Tārgales fideikomisa
vārdu un 26 maijā 1884. g. nostipri-
nātas nz Jānim Friča d. Jurkevičam
piederošu nekustamu mantu Ventspils apr.
Sarkanmuižas pag Tārgales .S.raupe"
mājām zem krep. Nš 1556, atzīt psr
pilnīgi samaksātu ar visām procentēm
un pašu obligāciju par iznenātu;

2) atvēlēt lūdzējai pieprasīt zemes
grāmata nodfļā minēto "parādu izdzē-
šanu iz zemes grāmatām.

L epājā, 1924. g. 23. aprilī. Nš723-1/23
Priekšsēd. b. V. Bienenstams.

1809 Sekretārs A. Kasperovičs.

Mūru pag. valde, Valmieras apr.,
izsludini par nederīgiem nezaudētus
sekošus dokumentus:

1) iekšzemes pasi, izd. no šīs pag.
valdes 7. aug. 1920. g. zem Nš 481 uz
Emīlijas Dāvā m. Stirna vārdu, un 2)
tiīs zirgu pases, izd. no šis pag. v.
12. mājā 1620. g. zem MNš 54, 55 un
57 uz Jāņa un Paula Antenu vārdiem.

1249

Liepājos apgabaltiesa,
14. aprilī 1924. g, uz Valsts zrmes
bankas ugumu un uz civ. proc. lik
2081.—208o. p.p. nolēma:

1) parādu par 1250 rbļ pēc obligā-
cijas, izdotas uz Teklas, Ltona, Edgaa,
Hermani un Marijas fon Oor, Matildes
un Marijas fon Korf vārdu un 14 jūlijā
1910. g. nostiprinātas uz Žsnim Krista-
pa d. Baumām, viņš ari Baumans,
piedereša: nekustamas mantas Kul-
dīgas apriņķ, Oiķu-Satiķu pagastā,
.Siore" māja zem kr«p Nš 4694, atzīt
p r pilnīgi samaksātu līJz ar visām
procentēm un pašu obligāciju par iz-
nicinātu;

2) atvēlēt lūdzējai pieprasīt zemes
grāmatu nodfļā min. parādu izdzēšanu
iz zemes grāmatām.

Ltepjā, 1924. g 16 aprilī. Nš554/22
Priekšsēd b. V. Bienenstams.

1600 Sekretārs A. Kasperovičs

Liepājas apgabaltiesa,
14. aprilī 1924. g. uz valsts zemes ban
lūgumu, uz clv. proc. lik. 2081.—2086. pp.
pamat i nolēma:

1. parāda 2405 rbļ, pēc obligācijas,
uz Reņģu fideikonrsa vārdu un 2 maijā
1883. g. nostiprinātas uz Ādolfam
Kalniņam piederošu nekustamu mantu
Kaidīpas apriņķī, Ezeres pagastā
,Pukstaiš-?riednitk* māju zem kreposta
Nš 711, — atzit par pilnīgi samaksRt*
līdz ar visām procentēm un pašu obl g
par iznīcinātu;

2. atvēlēt lūdzējai pieprasīt zemes
grāmatu nodaļā minēt, parada izdzēšanu
iz zemes grāmatām.

Liepājā, 26 aprili 1924. g. NtSOl-I/22.
Priekšsēdētaja b. V. Bienenstams.

1969 Sekretārs A. Kasperov i č s.
Viļķenu pas. valda izsludina par

nederīgu, kā pieteiktu par nozaudētu,
iekšzemes pasi iem Nš 779, izdotu no
Paies pag. valdes 1920, g. 29. manā
nz Zentas Almas m. Rotīt v. 1501

Pazaudēta £2fi "ssršzem Ns 65, izd. 26. fetrua'ī 1920 g
no Baur^u pag. va'des uz IndriķaIndriķa d. linuma v. īsrjol

Iespiesta Vaīsts tipogrāfijā;

Llvt nu pas. valde izsludina par ne-
derīgu, kā nozaudētu pērs. pasi zem
N» £69, izd. no šīs pag. valdes 10. sept.
1922. g. uz Salomejas Jēkaba m.

Kozlovskajas, dz, Stikan v. 1456

Rīgas apr. 3. iec. miertiesnesis
saskaņā ar savu i. g. 9. apriļa lēmuma
meklē Alfredu Jāņa d. Krūmiņu/ ap-
vamo' o uz sod. fik. 591. p. 1? d.,
un 269. p. 1. d, dzim. 1889. g. 10 dec.
personas apL, izd. no Stukmaņu pol.
pr-ka zem Nt 1181, derīgs līdz 6. martam
1924. g.

Sekošas pazīmes: liela auguma, pil-
nīgu miesas būvi, mazam usiņam:

Visas iestādes nn personas, kurām
zināms, kur atrodas min. Krūmiņi,
tiek lūgtas par to paziņot augšminētām
miertiesnesim, Rīgā, Andreja Pumpura
ielā Nš 1.

Rīgā, 23. aprilī 1924. g. M268.
1663 Miertiesnesis B ī I m a n s.

Cēsu apr. 3. iec. miertiesa.,
saskaņā ar savu i. g. 12. apr. lēmuma
meklē Jāni Kristaps d. Sproģi, dzim.
23. janva ī 1901. g, piederīgu pie Za-
ļenieku pag., Jelgavas apr., apvainota
uz soda lik. 581. p. pamata.

Visas iestādes nn personaa, kuram
zināms, kur atrodas min. Jānis Kristapa
d. Sproģis, tiek lūgtas par to paziņot
miertiesnesim Ērgļos.

Ērgļos, 1924. g. 12 aprilī Nš872.
Cēsu apr. 3. iec. miertiesnesis

1624 K. A p s ī t s.

BbIvo pil. itti Joma"
1923. gada Hītos pārskats.

Biedrības adrese: Bolvu pag. Pasta
adrese: Bolvi, Ludzas apr.

Bilance uz 31. dec. 192?. g.
Aktīvs. R. K

Kase 6,104.18
Preces 491,424.-
Akcijas L. tautas banka . 5,000.—
Valsts obligācijas .... 50^.—
Paja krāj-aizd. sabiedrība 500.—
Inventārs .__ . 8,225.—

Kopā 511753.18

P a s i v a.
Biedru pajas 14,009.—
Pamata kapitāls .... 16,050.63
Rezerves kapitāls .... 7,997.97
Kooperācijas darbinieku pa-

līdzības ionds .... 2,942.26
Koop. skolas dibināšana . 580.90
Aizņēmumi 84,310.—
Dažādi kreditori — preces

uz parāda 287,386 52
Nenomaksāti Izdev., algas

un °/o uz pajām un aizdev. 60,426.07
Tīrs atlikums .... . . 38,049.83

511.75318

Pelnīts bruto Rbļ. 171,11478; tekošie
daibības (tirdzniecības) izdevumi
Rbļ. 145,132 25; tīrs atlikums R 38,049.83;
preces pāidctas Rbļ 1,6:6,474 45; divi-
dende uz pajām 8°/o. _

Biedru gada sakuma 145; beigās 143.
1303 Valde.

MaspftliftsJilf
PĀRSKATS par 1921. j.

Biedrība atrodas Jaunjelgavas apriņķī,
Saukas pag. Pasta adrese: c. Ekengrāvi.

Bilance uz 1. Janvāri 1924. g.
A k t i v s. R. K.

Skaidrā naudā kasē . ._. 67,5'2 59
Pieres ļar iepirkuma čenam 232 197.—
Dalības naudas citās iestād:

PajaC.S.Kon-
zuirs* . . 11,204.—

Akc L tautas
bankā . . 5,000.—

Siukss krāj-
aizdevu sa-
biedribā . . 500.— ļg 704

Dažādi debi.ori 4,100 —
Inventārs 48,011.45
Drošības nauda pie Vals's

zemiu pārziņa .... 100.30
Zaudējums 1922. g . . . 13.419 58

Kopā 382,014.72

P a a i v s.
Biedru pajas 49,59169
Kapitāli:

Pamata . . . 44,10852
Rezerves . . 11,489 50
Amortizācijas 11,206 —
Koop. darb. pal.

fonds . . . 5,745.—
Saukas bez-

maksās bibl.
I nds ? ? . 2872.50 75,421.52

Aizņēmumi no:
Bi-driem . . 150.—
Nebiedrēm . 74814. — 74,964 —

Dsž d! kreditori .... 119420.60
Valdes atalgo ums . . . 300.—
Tīrs atlikums .... . . 62.644 —

Kopā 382,044.72

Peļņas un zaudējumu rēķins.
Zaudēts. R. K

Tirdzniecības izdevumi . 116.34425
Inventāra dilšsna .... 4801.10
Zaudēts uz dārza .... 820 —
Zaudēts uz ezera .... 780.—

Kopā 122,745.35
Tīrs atikams 62 644.—

Kopā 185,388.35

Pelnīts
Bruto peļņa uz precēm . 185,345 55
Dažādi ienākumi:

°/of/o ičķini . . . ._ . 43 80
Kopā 185,389.35

!f$Z Valde.

Daugavpils prefektūra
izsludina par nederīgu atvaļin. apliecībazem N» 10678/9948-ž, izd. no Danga-..
Pils kara apr. pr-ka 17. jul. 1923 g uzZelmana Smuškina v. un rsevis atvaļin.apliecību zem Nš315, kā tas nepareizi
izjludiiuts .Vaid. Vēstnesi* Nt 21, no25. janv. 1924. g. 1437

Baudīs ta. piiis pisiis
izsludina par nederīgiem, ka nozau-
dētus, sekošus dokumentus:

1) zirga pasi zem Nš 1424, izdotu
11. sept. 1920. g. .no Izabelinas pag. v.
uz pils, Eduardam Donata d. Litvin-
skim pied. zirgu un pārrakstīts uz pils.
Antona Ignata d. Saduma v.;

2) atvaļin. apliec, zem Nš 344Ud.
7. jun. 1923. g. uz pils. Jāņa Jāņa d.
Jakovicka v., no jātnieku pulka km-ra;

3) atvaļin. apliec, zem Ns 8661/12C6Ž,
izd. 13 apr. 1923. g. uz pils. Boļeslava
Oerasima d. Smeiļa v., no Daugavpili
kara apr. pr-ka;

4) zirga pases zem NtNs 2S8 un 2S9,
izd. 1920. g. no Osanaa pag valdes uz
pils. Antona Pavlovska v.. un

5) Latv. pasi zem Nš£816, izdota
22. okt. 1922. g. no Ošanas pag. v.
uz pils. Jāņa Antona d. Pavlovska v.

1630 1501

Aizputes apr.pr-ka par II. iec. pal.
izsludina par nederīgu, kā nozaudētu,
Latv. iekšzemes pasi zem Ns 790, izd.
no Rudbrrž * pagasta valdes 1922. g.
31. maijā, uz Augusta Kristjaņa d. Jabs
vardu. 953 T478

Aizputes apr. Pr-ka Pal. par 2. Ik.
izsludina par nederīgu, kā nozaudētu,
Latvijas iekšz. pasi zem Ns 1007, izdota
no Bates pag. valdes 1922. g. 18. janv.
us Friča Jēkaba d. Ooizema vārdu

1480 929
Aizputes apr. pr-ka pal. par 2. lec.

izšūdina par nederīgu, kā nozaucētu,
Latv. iekšz. pasi zem Nš 744, izd. no
Vaiņodes pag. valdes 1920. g. 19. maijā
uz Jetikas Ādama d. Striķis vārdu.

1481 S94

Aizputes apr. pr-ka pailgs par 2.lec
izsludina par neder gu", kā nozaudētu,
Latv. iekšz. pesi zem Ns 691, izd. no
Aizvīķu pag. v. 1924. g. 11. janvārī uz
Indriķa ŽJam.ļs d Eidiņa v. 1482 .
Aizputes apr. pr-ka pal. par 2. lec
izsludina par nederīgu, kā nozaudēta,
Latvijas zirga pasi zem Ns 433, izd. m
Aizvīķu pagasta velies 1922. g. 19. ont.
uz Jēkaba Friča d. Aņls v. 147»

Bases pag. valde ar Šo izsludina
par nederīgu, ka nozudušu Latv. iekšz.
pasi, izd. no Gudenkku pag. valdes
1920. g. 15. rraljā zem Nš 201 uz
Grietas Jāņa m. Strupj^vič v. 1502

Sērenes pag. valde, Jaunjelgavas
apr. Izsludina par nederīgu pilsoņa pasi
nz Jura Andreja d. Ce'miga vārdu,
Izd. no šīa pag. valdes zem Ns 308
9. apr. 1920, un tas pašss valdei
14. apr. \%Q. g. izdotu zirga pasi zer»
Nš 272a. j 1671

Danga?plls api., 8. Iet. miertiesnesis,
saskaņa ar savu š. g. 19. apriļa lēmumu
un uz civ. proc. lik. 1401. p. I
un civ. lik. krāj. X. sēj. 1. d. 1239. nv
pamata ar šo paziņo, ka pec 1918. g.
9. janvārī miruša Afanasija Jāņa d.
Golubova ir palicis mantojums Daugav-
pils apr., Ungurmoižas pag., Stimoa-
najos, 17 des. un 1848 kv. asu zemes, un
uzaicina visus_, kam uz šo man- .
tojumu būtu kādas tiesības, pieteikt šīs
tiesības minētam miertiesnesim viņa
kanclejā — _ Krustpilī, sešu mē-
nešu laika no ša sludinājuma iespie-
šanas dienas .Valdības Vēstnesī*.

Krustspilī, 23. eprilī 1924. g. NŠ1033
152 Miertiesnesis N. Lielmežs.

Valkas kara apriņķa pr-ks
izsludina par nederīgām zemāk mi ie-
tās atvaļin. apliecības:

1) atvaļin. apliec, zem Nš 10/4533,
izd. 12 jul. 1920. g. seržantam Oucatam
Jānim Peteja d. _ no Krmijas saimniecī-
bas pārvaldes bāzes noliktavas Nš 2;

2> atvēlis, apliec, zem Nš 144/41992,
izd. 21. dec. 1920. g. seržantam Svikka
Dāvim Dāvā d. no Rīgas etapa kor&en-
danturas un

3) atvtļin. apliec, zem Nš 16768, izd.
1. dec. 1921. g. jaunmobil. Vaskim

Robertam Pētera d. no Valkas kara
apr. pr-ka. 16d5

Aliciju sabiedrība „Hšenu alus daritaua"
st. Naukšēni.

Bilance uz 31. decembri 1923. gadu.
Aktīvs. R. K. R. K. P a s i v s. R- K. R. K-

Kasē skaidrā naudā 100,469.— Pamatkapitāls 5,700,000 —
isnobilijas 1,661,119.60 Rezerves ksp tais 124,040.65
Dzīvais inventārs 206,010.— Kreditori 1,673654.82
Nedzīvais inventārs 3,839,114.80 Peļņa . 577,182.18 8,074,877.65
Elektriskās apgaismošanas ietaise 81,470.45 /
Alus pagraba, mieži, iesals un apiņi 800,606.25 /
Malka 50.000.— /
1 akcija 7,500.— /
Tekolrēķ Latv. bankā Rūjienas nod. 1,000— /
Vekseļi 197,000.— /
Debitori 1,120,337.55 /
Pārejoša suma . 10,250— 8.074 877.65 /

8.074.877.65 8.074,877 65

Pelņas un zaudējumu rēķins.
Debets. Kredīts.

Darbības izdevumi 1,565,188.18 Peļņa no alts pārdošanas . . . 3,733.412.98
Algas 1,055,655 61 . . iesala . ... 449,624 —
E<u remonti 36,445 25 . . dažādiem ieņēmumiem 36,513.— 4.219,549.98
Stacijas preču šķūņa būve . . . 26,746— y~
Materiāli 308 925 20 /
Sīki izdevumi 38,479.— /
Nodokli 145.29350 /
Procentes 182970.35 /
Amortizācija . 282,664.71 3 642,367.80 /
Peļņa . . 57718218 /

4.219.549 98 4,219,549.98

1693 Direkcija
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