
Saeima ir pieņēmusi un
Valsts Prezidents iisludina
šādu likum :

LIKUMS
par

biedrību savienību un politisku
organizāciju likuma papildināšanu.

Likumā par biedrībām, savienībām un
/'politiskām organizācijām (Lik. kr 1923.g.,

87) 5. pantu papildināt ar sekošo:
Par biedrību biedriem var būt ari

juridiskas personas.
Rīgā, 1924. gada 30. maijā.

Valsts Prezidents J. Čakste.

Saeima ir pieņēmusi un
Valsts Prezidents izsludina
Šādu likumu :

LIKUMS
par

karavīru atvaļināšanu no kara-
dienesta 1924/^5 budžeta gadā.

1. Kara ministrim ir tiesība 1924. 25.
budžeta gadā atvaļināt no obligatoriskā
aktivā karadienesta tos šī dienesta kara-
vīrus, kufi nodienējuši armijā ne mazāk
par 15 mēnešiem.

2. Tuvākus noteikumus šī likuma iz-
vešanai dzīvē izdod kara ministrs.

3. Šis likums stājas spēkā ar izsludi-
nāšanas dienu.

Rīgā, 1924. gada 30. maijā.

Valsts Prezidents J. Čakste.

Saeima ir pieņēmusi un
Valsts Prezidents izsludina
šādu likumu:

LIKUMS
par

disciplinārā reglamenta papildi-
nājuma 73. p. atcelšanu

Disciplinārā reglamenta papildinājums
.(Lik. krāj. 1923. g. 77) atcelts.

Rīgā, 1924. gada 30. maijā.

Valsts Prezidents J. Čakste.

Saeima ir peņēmusi un
Valsts Prezidents i;smdina
Šādu likumu:

Pārg razīju m s
valsts īpašumu pārvaldes likumā
par izpirkšanas aktu nodevām.

Valsts īpašumu pārvaldes likuma
, (Krievijas likumu krājums VIII. sējuma

1. daļa, 1893. gada izdevums) 7. panta
pielikuma 10. panta 2. piezīmi strīpot
un tai vietā likt sekošo:

Piezīme 2. Par Latvijas valdības
laika izdodamo pirkšanas aktu iz-

gatavošanu uz bijušām kroņa zem-
nieku mājām uz 1869. gada
10. marta un 1886. gada 6. jūnija
likumu pamata, kā arī uz bijušām
bruņniecības muižu zemnieku mājām
uz 1912. gada 6. jūnija likuma pa-
mata — ņemt 40 santimus no pūr-
vietas.

Šis pārgrozījums atvieto 1922. gada
14. janvāra papildinājumu valsts īpa-
šumu pārvaldes likumā par izpirkšanas
aktu nodevām (Lik. kr. 1922. g. 33.).

Rīgā, 1924. g. 30. maijā.

Valsts Prezidents J. Čakste.

Saeima ir pieņēmusi in
Valsts Prezidents izsludina
šādu likumu:

LIKUMS
par

kreditlikuma (Krievijas likumu
kopojuma XI. sēj. II daļas
903. g i d.) X. sadaļas

31. panta grozīšanu.
31. Vispārējā akcionāru sapulcē vienam

akcionāram personīgi un uz pilnvaru
pamata var piederēt ne vairāk balsu, kā
tik, cik piešķir viena desmitā daļa no
visa pamatkapitāla.

Piezīme. Šī panta noteikumi nav
saistoši tām akciju bankām, kuru
statūti apstiprināti pirms šī panta
spēkā nākšanas.

Rīgā, 1924. g. 30. maijā.
Valsts Prezidents J. Čakste.

Maksa pai .Valdības Vēstnesi* sākot no 1. ļanvaja:
Saņemot ekspedīcijā:

tm 1 mēnesi ....... 1 lata 50 tnnt

Piesūtot mājā un pa pastu:
Pm l mēnesi 1 lata 80 tant.
fu atsevišķu namam: saņemot

ekspedīcijā — „ 6 .
*»ie atkalpārdevējiem — . 7

Latvijas valdības J^L oficiāls laikraksts
iznāk katru dienu, izņemot Jti£smBĒBS^ļ^4&

svētdienas un evētkudienae

Redakcija: i^R^^Ķ !^^^^^
Kantona un

ekspedīcija

:

Rīgā , pili H 3 Te'. h& 9-89 ^S^^S^^^ Rīgā, pili Wa 1. Tel. N°9-57
Rūsas stsudas ao U—12 u*^M&**'|J Atvērts uo pulksten 9—3

Sludinājumu maksa:
a) tiesu sludinājumi līdz 30 vien-

slejīgam rindiņām 3 lat. 60 sant.
par katru tālāku rindiņu . . — . 12 .

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

c) privātiem par katru vienslejīgu
rindiņu — . 20 .

Valdības iestāžu paziņojumi.
Iekšlietu ministrs pieņem publiku
pa vasaras laiku trešdienās un piekt-
dienās no pulksten 10 līdz 12.

Rīgas apgabaltiesas
priekšsēdētāja paziņojums

parapriņķu izmeklēšanas tiesnešu
iecirkņu sadalījumu.

Paziņoju, ka ar apgabaltiesas nodaļu
kopsapulces š. g. 24. maija lēmumu pie-
ņemts sekošais apriņķu izmeklēšanas
tiesnešu iecirkņu sadalījums:
Rīgas apriņķa 1. iecirkņa iz-
meklēšanas tiesneša rajons

( Rīgā, Andreja Pumpura ielā 1).
Bieriņu, Bolderajas pag., Bolderaja,

Daugavgrlva, Doles, Dreiliņu, Katla-
kalna pag., Ķerneru miests, Okines,
Piņķu pag., Rīgas Jūrmalas pilsēta, Ro-
pažu, Salas, Slokas pag., Slokas pilsēta,
Ulbrokas-Stopiņu "pagasts.
Rīgas apriņķa II. iecirkņa iz-
meklēšanas tiesneša rajons

(Rīgas apgabaltiesas namā, Rīgā).
Ādažu, Allažu, Bīriņu, Inčukalna, Jaun-

pils, Ķempu, Ķēču, Kiimaldas, Lēdurgas,
Mālpils, Manguļu, Mores, Nītaures, Nur-
mižu, Pabažu, Paltmales, Rikteres, Sēja?,
Siguldas, Skultes, Turaidas un Vidrižu
pagasti.

Rīgas apriņķa III. iecirkņa
izmeklēšanastiesnešarajons

(Rīgā, Andreja Pumpura ielā 1).
Aderkašu, Aizkraukles, Bebru, Ikšķiles,

Jumpravas,Kastranes, Ķeipenes, Kokneses,
Krapes, Lauberes-Ozolu, Lēdmanes, Lie-
lais, Lielvārdes, pagasti Lomaņu dz. st.,
Meņģeles pag., Ogres miests, Plāteres,
Rembates, Salaspils, Skrīveru, Stukmaņu
pag., Stukmaņu miests, Suntažu un
Viskaļu pagasti.

Cēsu apriņķa I. iecirkņa iz-
meklēšanas tiesneša rajons

(Cēsīs).
Cēsu pilsēta Cēsu pilsētas patrimonial-

apgabals, dzelzsceļa litija ar Ieriķu
mezglu, Baižkalna, Brantu, Dzērbenes,
Drabužu, Kosas, Kārļu, Liepas, Lenču,
Līvu, Mārsnēnu, Nētķenes, Priekuļu,
Cēsupils, Jaunraunas, Pilsraunas, Rāmuļu,
Sērmūkšu, Veismaņu, Veselauskas, Liel-
straupes, Mazstraupes, Rabkuma, Roz-
beķu, Stalbes un Unguru pagasti.
Cēsu _ apriņķa II. iecirkņa iz-
meklēšanas tiesneša rajons

(Vecpiebalgā).
Skujenes, Drustu, Gatartas, Ramkas,

Jaunpiebalgas, Vecpiebalgas, Veļķu,
Briņģu, Vējavas, Cirstru, Mēdzūlas, Lie-
zeres, Lubejas, Vestienas, Jumurdas,
Ērgļu, Katrinas, Ogres, Liepkalnes-Ozolu,
Sausnējas, Iršu, Iršu kolonijas, Vietalvas-
Odzienas, Vietalvas, Lauteru-Viesienas,
Kalsnavas un Bērzaunes pagasti.
Cēsu _ apriņķa III. iecirkņa iz-
meklēšanas tiesneša rajons

(Madonā).
Ļaudonas, Saikavas, Lubānas, Prau-

lienas, Lazdonas, Meiranu, Sarkanu,

Likums par biedrību, savienību un po-
litisku organizāciju likuma papildi-
nāšanu.

Likums par karavīru atvaļināšanu no
karadienesta 1924./25. budžeta gadā.

Likums par disciplinārā reglamenta pa-
pildinājuma 73. p. atcelšanu.

Likums par kreditlikuma (Krievijas li-
kuma kopojuma XI. sēj. II. daļas
1903. g. izd.) X. sadaļas 31. panta
grozīšanu

Pārgrozījums valsts īpašumu pārvaldes
likumā par izpirkšanas aktu nodevām.

Valsts Prezidenta pavēle.
Saeima.
Rīkojums par Skrundas pagasta pievie-

nošanu policijas ziņā pie Saldus
iecirkņa.

Instrukcijas mājlopu izvedējiem uz ār-
valstīm.

Rīkojums par eksportējamo mājlopu iz-
devumu segšanu.

Valsts Prezidenta pavēle
armijai un flotei

Nr. 251.
1924. g. 30. maijā.

Kara ministrijas padomes locekli pulk-
vedi Jāni Kalniņu atvaļinu pavisam
no kara dienesta štatu samazināšanas
dēļ no š g. 1. maija un paaugstinu par
ģenerāli, skaitot izdienu no 1925.' g.
22. decembra.

Pamats: L. R. S. 42. p., kara lik.
kop. VIII. gr. 36.-47. p. p. un
kara kļaus. lik. 134. p.

Valsts Prezidents J. Čakste.

Kara ministrs pulkvedis-leitnants
Fr. Birkenšteins.

SAEIMA.
Sēde 28. maija.

Sēdi atklāj priekšsēdētājs F. Vesmans
pulksten 5,5.

Turpinās debates par zemkopības
ministrijas budžetu. Ar runām
uzstājas : R. B ī 1 m a n i s , A. B o-
čagovs, J. Mazvērsītis, J. Rū-
dzis, R. Lindiņš, Ar. Kalniņš,
J. Goldmanis, V. Rubulis,
A. Velkme un P. Koreckis.

Sēdi slēdz pulksten 9.40
Nākošā sēde šodien, pulksten 10.

Valdības rīkojumi un pavēles.
Rīkojums.

Kuldīgas apriņķa Skrundas pagastu,
saziņā ar pašvaldības iestādēm, iedzī-
votāju ērtības labā policijas ziņā no
Kuldīgas apriņķa policijas 1. iecirkņa
pievienoju pie * ta paša apriņķa Saldus
policijas iecirkņa.

Rīgā, 1924. g. 26. maijā. Nb 17503.

Iekšlietu ministra biedrs A. Dzenis.
Administratīvā departamenta

direktors J. Ieva.

Instrukcija
mājlopu izvedējiem uz ārvalstīm.

1. Visiem mājlopu izvedējiem, kuri
profesioneli nodarbojas ar lopu eksportu
uz ārvalstīm, obligatoriski jāreģistrējas
iekšlietu ministrijas veterinarvaldē.

2. Reģistrācijas lūgumā jānorāda, cik
liellopu, sīklopu un cūku paredzēts uz
ārvalstīm izvest, un lūgumam jāpieliek:

a) apliecināts noraksts no tirdzniecības
zīmes;

b) tirdzniecības marka (degzīme uz
raga vai naga), lielums (centimetros)
un zīmējums divos eksemplāros;

c) eksportējamo lopu šķirošanas telpu
situācijas skice un plāns, ar norā-
dījumu pie kādas robežas muitas
iestādes telpas atradīsies.

3. Veterinarvaldē pēc iesniegtā lūguma
pārbaudījuma mājlopu izvedēju reģistrē
un apstiprina mājlopu izvešanai lietojamo
marku.

4. Mājlopu izvešanas un kontroles
darbības sekmēšanai izvedējiem jā-
uzņemas:

a) avansa veidā iemaksāt uz priekšu
Latvijas bankā vai tās nodaļās uz
iekšlietu ministrijas veterinarvaldes
tekoša rēķina D. N. 143. noteikto
atlīdzību kontroles izdevumu seg-
šanai. Mēneša avansa sumu noteic
veterinarvaldē;

b) vienreiz mēnesī norēķināties ar
veterinarvaldi par izvesto lopu dau-
dzumu un iemaksātiem avansiem ;

c) ne vēlāki par 36 stundām pirms
lopu izvešanas laika to izvešanu
pieteikt kontrolējošam veterinār-
ārstam, pie kam kontrole izdarāma
24 stundu- laikā pēc pieteikuma sa-
ņemšanas ;

d) sūdzības par kontrolējošā veterinār-
ārsta lēmumu pieteikt veterinar-
valdei 7 dienu laikā, kuras komisija
izmeklē un izšķir 48 stundu laikā ;

e) slimību vai nenoderības dēļ eks-
portam neatļautos lopus 24 stundu
laikāV nogādāt uz tuvāko lopu kau-
tuvi nokaušanai gaļā vai iznīci-
nāšanai;

f) segt izdevumus vagonu dezinficē-
šanai, kuros pārvadāti saslimuši
eksportam paredzēti lopi;

g) reizē ar ziņojumu piesūtīt muitas
iestādei kontrolējošā veterinārārsta
apliecību, bez kuras lopus neizlaiž
uz ārzemēm. Apliecības derīgas
divas dienas, pēc kura laika aplie-
cības atjaunojamas.

5. Eksportējamos lopus atļauts izvest
caur Rīgas, Liepājas, Daugavpils muitas
valdēm un Meitenes muitas nodaļu.

Rīgā, 1924. g. 14. maijā.
Iekšlietu ministra v. i. A. Dzenis.

Zemkopības ministrs E. Bauers.
Finansu ministra biedrs

J. Blumbergs.
Veterinarvaldes priekšnieks,

veterinārārsts Cīrulis.

Rīkojums
par eksportējamo mājlopu

izdevumu tegšanu.
Pamatojoties uz mājlopu eksporta no-

teikumu 7. pantu („Valdības Vēstnesī"
1924. 95. numurā), nosaku, saziņā ar
finansu un zemkopības ministriem, atlī-
dzību no lopu eksportieriem, laikā no
š. g. 1. jūnija līdz 1925. g. 1. aprilim,
sekošos apmēros:

1) no zirgiem Ls 2,—
2) no liellopiem un cūkām,

smagākām par 40 klg . . „ 1,50
3) no kumeļiem līdz 2 gadi

un teļiem līdz 1 gadam
veciem . „' 0,50

4) no aitām, kazām, jauniem
kazlēniem un sivēniem, kuri
līdz 40 klg svarā ..... 0,40

5o atlīdzību mājlopu eksporta kon-
troles izdevumu segšanai mājlopu izve-
dēji iemaksā avansa veidā uz priekšu
Latvijas bankā vai tās nodaļās uz iekš-
lietu ministrijas veterinarvaldes tekoša
rēķina D. N. 143. un reizi mēnesī
izdara norēķināšanos ar veterinarvaldi.

Rīgā, 1924. g. 14. maijā.

Iekšlietu ministra vietas izpildītājs
A.Dzenis.

Veterinarvaldes priekšnieks,
veterinārārsts Cīrulis.



Patkules, Grazdonas, Mārcienas, Savienas,

Kārzdabas, Cesvaines, Kusas, Oļu-Apel-
tienas, Ļaudones Odzienas pag. un Ma-
donas miests.
Valmieras apriņķa [.iecirkņa
izmeklēšanas tiesneša rajons

(Valmierā).
Bauņu, Bilskas, Blomu, Burtnieku,

Dikļu, Jaunbīirtnieku. Jaunvāles, Ozolu,
Pociema, Smiltenes pag., Smiltenes un
Valmieras pilsētas un Vecbrenguļu pag.

Valmieras apriņķa II. iecirkņa
izmeklēšanas tiesneša rajons

(Valmierā).
Ainažu miests, Ainažu, Augstrozes, Dun-

tes, Dauguļu, Imantas, Katvaru, Kauguru,
Ķieģeļu, Kirbižu, Koku pagasti, Limbažu
pilsēta, Limbažu, Lādes, Liepupes, Mūru,
Nabes, Pāles pag., Salacgrīvas miests,
Stienes, Sveiciema, Umurgas-Saruma,
Vaidavas, Vainižu, Valmieras, Vecmuižas,
(Susikas), Vecsalaces un Viļķenu pagasti.
Valmieras apriņķa III. iecirkņa

izmeklēšana s_ tiesneša
rajons (Rūjiena).

Alojas miests, Arakstes, Braslavas, Idus,

Ipiķu, Jēru, Kārķu, Ķoņu, Lodes, Mazsa-
laces pag., Mazsalaces miests, Naukšēnu,
Plāteres, Puiķeles,_ Rencēnu, Rozēnu,
Rūjienas pag., Rūjienas pilsēta, Sēļu,
Skulbergu, Ternejas, Ungurpils, Valten-
berģu, Vecates uu Vilzenu pagasti.
Valkas apriņķa I. iecirkņa

tiesneša rajojis (Valkā).
Aumeisteru, Ēveles, Ērģemes, Jērcenu,

Liellugažu, Lugažu, Mēru, Onjuļu, Pals-
manes, Pedeles, Plāņu, Rauzas pag.,
Strenču miests, Trikātas, Valkas pag.,
Valkas pilsēta, Vijciema un Zvārtavas
pagasti.
Valkas apriņķa II. iecirkņa
izmeklēšanas tiesneša rajons

(Vecgulbene).
Adlienas, Drujienas, Golgovskas, Jaun-

gulbenes, Lizuma, Tirzas, Vecgulbenes,
Vecgulbenes miests un dzelzsceļa mezgli,
Dzelzavas, Bučauskas, Kraukļu un Grašu
pagasti.
Valkas apriņķa III. iecirkņa
izmeklēšana s_ tiesneša rajons

(Alūksne).
Alūksnes pilsēta, Alūksnes, Annas,

Alsviķu, Ilzenes, Jaunrozes, Kolberģu
Korvas, Lāzberģu, Jaunlaicenes, Veclaice-
nes, Mālupes, Zeltiņu, Ziemeru, Kalnciema,
Stāmerienes, Litenes, Beļavas pag., Op£s
miests, Lejasciema, Sinoles, Dūres, Gau-
jienas un Bormaņu pag

Piezīmes: 1) Dzelzsceļa līnijas un
stacijas ietilpst attiecīgo pagastu vai
pilsētu robežās ; 2) jaunais iecirkņu
sadalījums stājas spēkā š. g. 1. jū-
nijā; 3) vecās lietas nododamas
jaunajam iecirknim.

Rīgā, 1924. g. 27. maijā.

Rīgas apgabaltiesas priekšsēdētājs
A.Būmani s.

Sekretārs O. Blumbergs.

Rūpniecības departamenta
patentu valde,

pamatodamās uz rūpniecības likuma
9'i. pantu par privilēģijām uz izgudro-
jumiem un pārlabojumiem, paziņo, ka
izdoti sekosi patenti uz pieteiktiem iz-
gudrojumiem:

1924. g. 21. martā Ne 150 Ādolf Grlin-
spanara, ķimiķim, Minatitlanā, Veracrucā,
Meksikā — uz „paņēmiens parafina at-
dalīšanai no ogļūdeņražiem".

1924. g. 12. aprilī zem Ns 151 inže-

nierim A. Sakovskijam, Rīgā — uz
„graudu lobīšanas mašiua".

1924. g. 12. aprilī zem Ne 152 Sociētē
Centrāle des Industries de l'Air Liquide
et de l'Azote, Parizē, Francijā uz .pa-
pildinājumi amonjaka sintezē, lietojot
pārspiedienu*.

1924. 12. aprilī zem Ne 153, tam pa-
šam uz „zem spiediena un augstas tem-
peratūras notiekošas eksotermiskas ķi-
miskas sintezēs realizēšanas veids".

1924. g. 12. aprilī zem Ne 154, tam
pašam, uz .papildinājumi amonjaka
sintezē".

1924. g. 12. aprilī zem Ne 155, tam
pašam, uz .papildinājumi amonjaks sin-
tezē, lietojot pārspiedienu (hvperpression)".

1924. g. 12. aprilī zem Ne 156, tam
pašam uz .aparāts eksotermiskas sin-
tezēs izvešanai, kura notiek zem spie-
diena un pie augstas temperatūras".

1924. g. 12. aprilī zem Ne 157, J. M.
Hals & Co., akciju sabiedrībai Kristianijā,
Norvēģijā, uz .centrbegu berzes saiste"

1924. g. 12. aprilī zem Ne 158 inz

Emil Sprenger uz . metode un ietaise —
pulvera un grandu veidīga materiāla ne-
pārtrauktai apklāšauai un maisīšanai ar
saistes vielu".

1924. g. 12. aprilī zemNe 159Thomas
Righbv, Londonā, Anglijā,_ uz .pārlabo-
jumi cementa pagatavošana".

1924. g. 30. aprīlī zem JSTs 160 B. Lind-
bergam, Rīgā uz . linu mīstītājs jeb
lauzējs" .

1924. g. 30. aprilī zem Ne 161, tam
pašam uz .linu kulstītājs jeb spaļu no-
sūcējs".

1924. g. 30. aprilī zem Ne 162 Kārlim
Bergam, Bolderajā, uz .skaņu salīdzinā-
šanas aparāts pie tīrskaņošanas".

1924. g. 30. aprilī zem Ne 163 Markam
Bensonam, Londonā, Anglijā uz .pār-
labojumi spēka radīšanas aparātā".

1924. g. 30. aprilī zem Ne_ 164 Bole-
slavam Petraškevičam, Rēzekne, uz .jauna
veida rati braukšanai p.t vienas sliedes
dzelzsceļu un šauriem šoseju ceļiem".

1924. g. 30. aprilī zem Ne 165 U. S.
Gasoline Manufacturing Corporation,
New-York, N. Y. uz .paņēmiens ogļ-
ūdeņraža savienojumu izgatavošanai".

1924. g. 30. aprilī zem Ne 166, Niko-
lajam Tichonovam, Jelgavā, uz .papes
bundža ar ievalcētu skārda dibenu".

1924. g. 30. aprilī zem Ns 167, Onni
Palokangas, Helziņforsā, Somijā, uz .bū-
vēšanas veids ar kāršu stiegrojumu, ža-
garu pinumiem un pildījumu".

1924. g. 30. aprilī zem Ns 168 Ale-
ksandram Zuberbuhler, Lausanne, Šveicē
uz .degtuve cietām dedzināmām vielām".

1924 g. 2. maijā zem Ns 169 Augu-
stam Salmkaje, Rīgā, uz .paņēmiens
audumu taisīšanai un dažāda veida ce-
puru darināšanai no .raffia" lūku
šķiedrām".

1924. g. 30. aprilī zem Ns 170 Ale-
ksandram Zuberbuhler, Lausanne, Šveicē,
uz .sildāmā ierīce ar pilnīgu sadegšanu".

1924. g. 30 apniī zem Ne 171 Arturam
Silanderam, Berline, W. 67 uz .suseklis".

1924. g. 30. aprilī zem Ne 172, Road-
rails Limited, Londonā, W. I. Dosver
Street St. James — uz .dzinējspēka
braucamie rati zemes ceļiem un sliežu
ceļiem".

1924. g. 30. aprilī zem Ns 173, tam
pašam - uz .dzinējspēka braucamie
rati zemes ceļiem un sliežu ceļiem".

1924. g. 30. aprilī Ns 174 Quirin Wenz
un Josef Michael Wenz, Vācijā, Nirn-
bergā — uz . vairākstāvu ar oglēm kuri-
nāmā cepjama krāsns".

1924. g. 30. aprilī zem No 175 Jē-
kabam Bergam, Rīga, uz .petrolejas plēšu
lampa".

1924. g. 30. aprilī zem Ns 176, tam
pašam, uz .petrolejas plēšu lodājamā
caurule".

1924. g. 2. maijā zem Ne 177 Wilh.
Neulandam, Rīga uz .piena priekšsildītāja
aparāts".

Depatramenta direktors J. V ā g e 1 s.
Patentu valdes priekšsēdētājs

J.Pu r i c s.

Personu saraksts,
kuru meklēšana izbeigta Nr. 75.

2611. Burkevičs, Augusts Minnas d. —
Valmieras apriņķa priekšnieka 2. iec.
palīga 1924.g. 3. maija raksts Ne2309. —
8248/23. g.

2612 Ciburevkins, Feodors Vasiļa d. —
Ilūkstes apriņķa priekšnieka 1924. g.
3. maija raksts Ns 6165/22. e —
5829/22. g.

2613. Jaass, Roberts-Jānis Pētera d.,
alias Kārlis_ Konstantīns Jakobsons —
Rīgas pilsētas 1. iecirkņa izmeklēšanas
tiesneša 1924. g. 8. maija raksts Ns 870 —
9491 24. g.

2614. Kaplans, Naftals Elija d. —
Rīgas Jūrmalas policijas priekšnieka
1924. g. 7. maija raksts Ns 2080 —
9536 24. g.

2615. Kupše, Kārlis Jāņa d. — Rīgas
kriminālpolicijas priekšnieka 1924 g
12, maija raksts Ns 10076/R. — 2562/21. g

2616. Mitrovskij, Alvina Jurkas m. —
Valmieras apriņķa priekšnieka 2. iecirkņapahga 1924.g. 3. maija raksts Ns2309. —

261
^,.Mucenieks . Arturs Andreja d

— Iekšlietu ministrijas emigrantu unbēgļu nodaas 1924. 14. maija rakstsNs 123103 - 9590/24. g. "
2618. Ozoliņ, Elza Jura m. — Rīgas8. iec. miertiesneša 1924. g 30 ar.Fila

raksts Ns 478. - 8466/23gP"2619. Pūce, Jānis Pētera d. — Rjo-a spolicijas 6. iec. pr-ka 1924. g 5 Sraksts Ns 6617. - 8983/24 g 5

2620. Traviņš, Arnolds Pētera d. —
Rīgas kara apriņķa pr-ka 1924. g.
7. maija raksts Ns 19367. — 5180/22. g.

2621. Upīts, Rūdolfs Pētera d. —
Valmieras apriņķa 2. iec. miertiesneša
1924. g. 30. aprija raksts Ne 143. —
8857/24. g.

2622. Vītol, Dora Kriša m. — Rīgas
apr. 1. iec. miertiesneša 1924. g. 5. maija
raksts Ne 226 23. g. — 6938'23. g.

2623. Vonda, Ignats Aleksandra d.
— Ludzas apr. 2. iec. miertiesneša
1924. g. 12. maija raksts Ns 1517. —
9092/24. g.

2624. Zviguls, Kārlis Andreja d. —
Kandavas iec. miertiesneša 1924. g.
8. maija raksts Ne 20. — 9558/24. g.

Rīgā, 19J4. g. 21. maijā. Ne 21163.

Administratīvā departamenta
direktors J. Ieva.

Iekšējās apsardzības pārvaldes
priekšnieks J. G a r 0 z i ņ š

Meklējamo personu saraksts
Nr. 159.

9669. Bode, Zelma Pauline Jēkaba m.,
dzim. Branau, dzim. 1881. g., Rīgas pil-
sone. — Rīgas pils. II. iec. izmeklēšanas
tiesneša 1924. g. 10. maija raksts
Ns 1427, apv. sod. lik. 448. p. — No-
gādāt uz meklētāja kameru.

9670. Beks, Alfrēds Jāņa d., Ludzas
apr. Zaļmuižas pag. pilsonis, apmēram
17 g. vecs. — Ludzas apr. III. iecirkņa

miertiesneša 1924. g. 12. maija raksts
Ne 1281, apv. sod. lik. 51. un 581. p.
2. d. — Paziņot dzīves vietu.

9671. Dārznieks, Rūdolfs Mārtiņa d,
Latvijas pilsonis, dzīves vieta Penkules
pag. Putru mājās. — Jelgavas apriņķa
priekšnieka 1924. g. 6. maija raksts
Ne 570/ 1, sod. administratīvā kārtā. —
Paziņot dzīves vietu.

9672. Gefels . Hackels Šepšeļa d. —
Galvenās cietumu valdes 1923* g. 22.
decembra raksts Ne 8582, 1922. g. 19.
septembrī aizbēdzis no Daugavpils cie-
tuma. — Apcietināt, ievietot cietumā un
paziņot Latgales apgabaltiesas prokuro-
ram, uz viņa 1923. g. 26. oktobra rakstu
Ne 17102.

9673. Judiņš, Konstantīns Leona d.,
Ludzas apr. Rundanu pag. pilsonis. —
Latgales apgabalt. 2. kriminalnodaļas
1924. g. 2. maija raksts Ns 9246, apv.
sod. lik. 624., 627. p. p. — Paziņot
tiesai.

9674. Kozlovs, Michails, dzīvojis
Rīga, Alekša ielā Na 11, dz. 39, augums
mazāks par vidēju, iegarens skūts ģīmis,
tumši blonds, uzturas bez pases —
Dzelzsceļu policijas Rīgas nodaļas pr-ka
1924. g. 8. maija raksts Ns 2330, apv.
zādzība. — Apcietināt un nodot dzelzs-
ceļu policijas Rīgas nodaļas pr-ka rī-cībā.

9675. Krieviņš, Kārlis Augusta d.,
24 g. vecs, Bauskas apr., Ceraukstes
pag. pilsonis, pedeja laikā dzīvojis Rīgā
Marijas ielā Ne 17, dz. 7. — Cēsu apr
pr-ka l.iec. miert. 1924. g. 9. apriļa
raksts Ne 2074. apv. sod. lik. 574. p
1. d. (.Valdības Vēstneša" Ne 95/24 s

Ne 9494.) - Apcietināt. * 8"
9676. Kalniņš, Aleksandrs Kārļa d

Rīgas pilsonis, 52 g. vecs. — Bauskas
apr. I. iec. miertiesneša 1924. g. 9. maijaraksts Ne 1759, apv. patvarīgā dzīvesvietas atstāšana, ka sastāvošs zem poli-
cijas uzraudzības. — Paziņot dzīves vietu

9677. Krauze, Jorens Jāņa d., 38 g
vecs, Liepājas apr., Grobiņas pag. pil-
sonis dzīves vieta pēdējā laikā Rīgā,Lacplesa ielā Ne 148, dz. 18, atslēdznieks.
— Aizputes apr. priekšu. 1924 g
7. maijā_ raksts Ns 793/23. g., sodītsadm. kārtā ar Ls 10 vai 3 dienām
aresta par ieroču glabāšanu bez atļaujas
— Paziņot dzīves vietu.

9678. Lozans, Jezups Antona ddzim l_9047-g. 6. maijā, Rīgas pilsonis "
katoļticīgs , pēdējā dzīves vieta Rīgā
Stabu ielā Ns 115/117, dz. 6, Latvifas
pase Ns 86339, izdota 1920. ģ. 5 jan-vari no Rīgas 8. pol. iec. priekšu. —Rīgas pasētas 7. iec. izm. tiesneša1924. g 9. maija raksts Ns 1281, apvsod. l,k. 448. un 442. p. p. _ p'azSdzīves vietu. V saziņot

«r?A Meļņikovs-Staršijs, Teodors An-dreja d. dzira. 1885. g. 2. martā, Mogi-
TuV va
!

ka
g
,na

ROgaČOVaS Pilsētas «•luvakas pazīmes nav zināmas. - Rfeas7. iec. miertiesneša 1924 o- o ~ °r
«ksto J* 1179, apv. sod li|' 591 n '
Nogādāt meklētājā rīcībā P'

9680. Matulevics, Jānis Rein» *
pilsonis, pedeja laikā dzīvojis Stalbfs

pagastā, Muižnieku mājas. Tuvāku
ziņu nav. — Valmieras apr. 2. iec.
miertiesneša 1924. g. 7. maija raksts
Ne 165, apv. sodlik. 58L p. 2. d. —
Apcietināt un nogādāt meklētajā kamerā.

9681. Matulevics, Reinis Franča d.,
60 g. vecs, Valkas apr., Smiltenes pag.
pilsonis, pēdējā laikā dzīvojis Stalbes
pagastā Muižniekos. — Valmieras apr.
2. iec. miertiesneša 1924. g. 7. maija
raksts Ns 165, apv. sod. lik. 616. p. l.d.
2. p. — Apcietināt un nogādāt meklē-
tāja kamerā.

9682. Martinson, Anna Pētera m.,
Kauguru pag. pilsone, 41 g. veca, agrāk
dzīvojuse Valmiera, Jura ielā Ns 1 7. —
Rīgas apgabaltiesas 2. kriminalnodaļas
1924. g. 13. maija raksts Ns 26623,

pēc sod. lik. 616. p. 1. d. 2. pkt. notie-
sāta uz 3 mēn. cietuma. — Paziņot
dzīves vietu.

9683. Martinovs, Mirons Grigorija d.,
dzim. 1887. g. 29. augustā, Rēzeknes
apriņķī, Salonajas pagasta pilsonis,
galdnieks, vecticībnieks, neprecējies, uz-
turas uz Latvijas pasi Ne 26998, izdotu
1922. g. 11. septembrī no Rīgas pre-
fekta. — Rīgas kriminālpolicijas priekš-
nieka 1924. g. 12. maija raksts Ne 10U78/R,
apvainots zādzībā. — Apcietināt.

9684. Priedīts, Arturs, apmēram 20 g.
vecs, melnuksneju seju, bez bārdas, ar
mazu kārpiņu pie kreisā vaiga. Tuvāku
ziņu nav. — Cēsu apriņķa priekšnieka
1. iecirkņa miertiesneša 1904. g 24. ap-
riļa raksts Ne2315, apvainots zādzībā.—
Apcietināt.

9685. Priede, Roberts Jāņa d., pēdējā
dzīves vieta Rīgā. — Kandavas iecirkņa
miertiesneša 1924. g. maija mēneša
raksts Ne 51, sodīts uz s. 1. 184. p. ar
vienu dienu aresta. — Paziņot dzīves
vietu.

(Turpmāk beigas.)

Iecelšanas.
Rezolūcija.

1924. g22 ir*jji.
Ar š. g_ 25februaja rezolūciju pagaidām no

amata atstādināto Ludzas apriņķa feldšeri Georgu
P o s s e 11u atlaižu no amata par nolaidību uz
likuma par civildienesta 36 panta pamata, iz-
maksājot viņam Elgu par 2 n dēļām uzpirkšu,
skaitot no š. g 25. letruara.

Veselības departamenta direktors
I. Ki vicki s.

Nodaļas vadītājs Rieb. Bērziņš.
*

Rezolūcija.
1924. g. 24. maijā.

Sakarā ar Baldones sēravotu autonomijas atcel-
šanu pārskaitu veselības departamenta dienestā ?
D_r. Alfonsu K 1e i n b e r ģ i par direktoru ar algu
pec VII. amatu kategorijas, Jāni Strautiņu par
saimniecības pārzini ar algu pēc XII amatu kate-
gorijas ui Jēkabu G r u n d s t e i n i p u II. šķirasgrāmatvedi ar XII. amatu kategorijas, skaitot nos. g. I. apriļa.

Iekšlietu ministra vietas izpildītājs
,, _ . A. Dzenis.
Veselības departamenta direktors

JKivickis.

Rezolūcija.
1924. g. 24 m ijā.

Sakaia ar Ķemeru sēravotu un peldvietas auto-nomij-s atcelšanu pārskaitu atpakaļ veselības
departamenta dienestā: Dr. Ernestu Dzinteripar direktoru er algu pēc VI. amatu kategorijas,Jam Pūpolu par inspektoru , r 'algu pēc VIIImatu kategorijas Ansi Vanagu par I. šķirasgrāmatvedi ar algu pēc XI amatu kategorijas,Zelmu Kteibetgi par mašinr*kst>bju fr algupec XV. am tu kftegorijasun Eduardu Kul man i
par virsmontien mašīnistu ti algu pēc XIV amatu
kategorijas, sk«itot no š. g. j. apriļa.

Iekšlietu ministra vietas izpildītājs
it ,-u A. D z e n i s.Veselības departamenta direktors

J-Kivickis.

R ī k o j u m s J\6 8.
Rīgā, 1924. g. 17. maijā.

1- §•
Pārceļu: 1) Ropažu virsmežniecības trešās šķiras.earkņa inezz.ni Kārli B1 „ m b e r g u uz paša l

"
gurnu uz Skrundas virsmežniecību, tanī pati amatā.skaitot no lb24. g. l. jūnija; ^

2) Burtnieku virsmežniecības darbvedi-grāmat-
£?. '.. Lielpēteri uz paša lūgumu uzKalsnavas virsmežmecību , tam pašā amati skait tno 924. g. i. jumja;

3) Kalsnavas virsmežniecības darbveža-grāmat-vēza vietas izpildītāju Pauli Eglīti dienesta labāuz Burtnieku virsmežn ecibu, tanī pašā amatā,skatot no 1924. g. i. junjja.
2- §?

Madonas virsmežniecībā uz briva līguma pa-
maa nodarbināto rakstveža vietas izpildītāju Jēkabu
Kantoru pielaižu pie darbveža-grāmatveža
vietas izpildīšanas tanī pašā virsmežniecībā uz
brīva līguma pamata ar XII. amata kategorijas
algu skaitot no 1924. g. 15. maija.

Mežu departamenta direktors K. Melderis.

Rīkojums Jfe 19.

Rīgā, 1924. g 20. maijā
Ieceļu un ieskaitu valsts civildienestā:
1) mežkopi Gustavu Cepurīti kā pirmās

šķiras mežziņa vietas izpildītāju Lejas virsmež-
niecībā, ar X. amata kategorijas algu;



"i mežkopi Kārli Robežnieku kā pirmās

Skiras mežziņa vietas izpildītāju Kudīgas virsmež-
niecībā, ar X. amata kategorijas algu;

3) mežkopi Indriķi _K a ģ i _ ka pirmās šķirts
mežziņa vietas izpildītāju Ugāles virsmežniecībā,
.X. amata kategorijas a'gu;

4) mežkopi Mārtiņu Lāci kā pirmās šķiras

jnežzina vietas izpildītāju Burtnieku virsmežniecībā,
iS X. amata kategorijas algu;

5) mežkopi Kārli Jo z u u s u kā pirmās šķiras
jnežzina vietas izpildītāju Cēsu virsmežniecība ar
X. amata kategorijas algu ;

6) mežkopi Oskaru O r i ka pirmās šķiras mež-
ziņa vietas izpildītāju Kokneses virsmežniecībā ar

X amata kategorijas algu.
Minētiem darbiniekiem dienestu skaitīt no tās

dienas kad viņi stāsies pie amata pienākumu
izp ildīšanas.

Zemkopības ministrs E. B a u e r s.
jvležu departamenta direkto:s K. Melderis.

*
Rīkojums N° 20.

Rīgā, 1924. gada 20. maijā.

1- §
Pil oni Ludvigu D i 1s o n u pieņemu un pielaižu

pie" amata pien kurnu izpikiī?anas kā otrās šķir s
rtērnieka vietas izpildītāju mežu departamentā, uz
brīva līguma pamata, ar XII. amati kategorijes
ai u, skaitot dienestu no tās diena;, kad viņš
.stāsies pie minētā amata pienākumu izpildīšanas.

2. §.
Atsvabinu no amata: 1) Bornes virsmežniecības

III fķiKs iecirkņa mežz ņa vietas izpildītāju Jāni
Emmersu vz paša lūguma pamata, skaiiot no
ia24. gada l. jūnija;

2) Vccsalaces virsmežniecības rakstvedi Ēriku
Kiiovskij uz pašas lūguma pamata skaitot
no 1924. gada 5 jūlija;

3) Rīgas virsmežniecībā uz brīva līguma pamata
nodarb.nato rakstveža vietas idpildītāju Pēteri
Zakke-Zakkenu uz paša lūguma pamata,
skaitot no 1924. gada 1. jūnija.

Mežu departamenta direktors K. Melderis.

Rīkojums ,N° 21.
Rīgā, 1924. gada 20. maijā.

1. §
Vircavas virsmežniecībā uz brīva līguma pamata

nodarb'nāto mežiiņa amata kandidttu Mārtiņu
Zemīti pāiceļu uz Ropaža virsmežniecību un
pielaižu pie trešās šķiras iecirkņa mežziņa vie as
izpildīšanas, uz brīva iī suma pamata, ar XIV. amata
kateg rijas algu, skaitot no 1924. gada 1. jūnija.

2. §•
Gaujenes virsmežniecības rakstvedi Zelmu

P r a u 1 e pārceļu uz pašas lū&umu nz Burtnieku
virsmežniecību, tanī pašāamatā, skaitot no 1924. g.
1 jūnija.

3. §.
Atļauju izmaksāt algu: 1) Juglas virsmežnie-

cības bij otrās šķir, s virsmežzinim Eduardam
Zuļķim par laiku no 1924 *ada 1. līdz 8- ap-
rīlim, t. i. no viņa atlaišanas dienai līdz virsmež-
niecības Sākt skai nodošanas dienai;

2) Nītaures virsmežniecībā bij. uz brīva līguma
pamata otrās šķiras iecirkņa mežziņa vietas izpil-
dītājam Žanim L i 1i e n t a 1 a m par laiku no
1924. gada 15 līdz 25. aprilim, t. i. no viņa at

laišanas dienas līdz iecirkņa mežniecības taktiskai
nodošanas dienai.

Mežu departamenta direktors K. Melderis.
*

Rīkojums J\B 22.
Rīgā, 1924. g. 52 maijā.

Daudzevas virsmežniecībā uz brīva līguma pa-
mata nodarbināto otras šķiras iecirkņi mežziņa
-vietas izpildītāju Alfrēdu J u r g e n s u ieceļu un
ieskaitu valsts civildienestā kā Valmieras virsmež-
niecības otrās šķiras virsmežz ņa vietas izpildītiju,
ar IX. amata katego ijas algu, skaitot ar 1924. gada
1. jun ja.

Zemkopības'ministrs E. Bauers.
JViežu departamenta direktors K. Melderis.

*
Rīkojums N° 23.

Rīgā. 1924. g. 22. maijā.

*
§ L

Krāslavas virsmežniecībā uz brīva līg ma pamata
nodarbināto mežziņa amata kaudidatu Jāni Eglīti
pārceļu uz pašalūgumu uz Nītaures vin mežniecību
tanī p.šā amatā, skaitot ar 1924. gada 1. jūniju.

§2.
Grozot s. g. 10. apriļa rīkojuma Ns 6 § 1 pai

Cēsu virsmežniecības otrās šķiras iecirkņa mežziņa
Artura B ē n i ņ a atsvabināšanu no amata, skaitīt
viņa atsvabināšanu no 1924. g. 14. jūnija.

Mežu departamenta direktors K. Melderis.
*

Rīkojums X:24.
Rīgā, 1924. g. 22. maiji.

§ L
Paaugstinu: 1) Mežu departamenta pirmās šķiras

mašīnrakstītāju Martu Spainis — par vecāko

mašinrkstītaju ar XIV. amata kategorijas algu,
skatot no 1924. gada 16. maija.

2) Meža departamenta otrās šķiras mašīnrakstītāju
Metu Feldheim — par pirmās šķiras mašin-
rakstītājn, ar XV. amata kategorijas algu, skaitot
no 192 j. gada 16. maija.

3) Mežu departamenta otrās šķirts mašīnrakstītāju
Johannu C e i p e — par pirmās šķiras mašīn-
rakstītāju, ar XV. amata kategorijas algu, skaitot
no 1924. gada 16. maija.

§2.
Mežu departamenta vecāko kenclejas ierēdni

Amāliju L a 11e r pārskaitu par pirmās šķiras rēķin
vedi, ar XV. amata kategorijas algu, skaitot no
1924. gada 16- maija.

Mežu departamenta direktors K. Melderis.

Iekšzeme.

Centrālā izglītības savienība
sarīko lekcijas un koncertus:

1. jūnijā.
Rūjienā, skolotāju biedrībā, rakst-

nieks V. Eglīts: „Nacionālā reliģija
un judaisms".

Secē, Latvijas jaunatnes Sarkanā
krusta Seces 6-kl. pamatskolas pulc,
rakstnieks V. Dambergs: nMūsu
kultūra un inteliģence".

Jaunjelgavā, Latvijas kultūras
veicināšanas biedrības Jaunjelgavas no-
daļā profesors P. Šmits: „Kas ir lat-
vieši un ar ko viņi atšķiras no citām
tautām".

9. jūnijā.
Dundagā, krāj-aizdevu sabiedrībā,

Jaundundagas pagasta namā, mākslinieku
Jul. Sproga un pianista prof. Ružicka
lekcija-koncerts.

V e c m u i ž a, Kultūras veicināšanas
biedrībā, prof. Dr. P. Zālīte: 1) „Grēku
plūdi modernās zinātnes gaismā", 2) „La-
tvju tautas dvēsele", 3) koncerta daļā
uzstājas operas sekstets.

Rīga.
Fridrichi Veinbergu,

zvērinātu advokātu, ilggadējo žurnālistu un
ievērojamo sabiedrisku darbinieku, vakar
apbedīja Lielajos kapos. Uz izvadīšanu,
kas notika no Rīgas Latviešu biedrības,
bija ieradies ari ministru prezidents un
visas latviešu studentu korporācijas ar
saviem sērās tērptiem karogiem, kā ari
vairāk citas organizācijas un daudz
publikas.

Sēru ceremoniju izdarīja biskaps K.
Irbe.

Pie kapa nolika lielu daudzumu krāšņu
vaiņagu, starp citiem ari no Valsts Pre-
zidenta atsūtītu.

Fridrichs Veinbergs miris 24. maijā
80 gadu un 4 mēnešu vecumā.

Latvijas bibliotekāru biedrības
biedru sapulce svētdien š. g.
1. jūnijā, Asaros, Kāpu ielā Ne 2, nepa-
redzētu apstākļu dēļ nenotiks. Nā-
košo sapulcēšanos izziņos vēlāk.

Māksla.

Paziņojums Latv. aktieru aroda
savienības biedriem.

Piektdien, š. g. 30. maijā, Nacionālā
teātrī, tiek atklāta savienības jaun-
iekārtota bibliotēka, kura sastāv no
vairāk kā tūkstots sējumu latviešu, vācu,
krievu un franču grāmatām un žur-
nāliem. Tai pašā dienā no 12 līdz 5
pēc pusdienas tiks izsniegtas grāmatas
lasīšanai.

Bibliotekārs J. Marsietis.
Bibliotekāra palīgs Aug. Gulbis.

Vigas apgabali 1. civilnodsļ.,
uz civ. proc. lik. 293., 595., 298., 301.,
309. un 311. p. p. pamata, uz Alises
Emilijas Špinkler, dzim. Tomfs lūzumu
viņas prasības lietā pret Pauli Kārli
Špinkler par laulības šķiršanu, uzaicina
pēdējo, kūja dzīves vieta prasītājai nav
zinsma, ierasties tiesā 4 mēnešu laikā
no šī sludinājuma publicēšanas dienas.

Pie lūguma pielikti laulības apliecība
un apliecība par atbildēt.ja prombūtni —
ar norakstiem.

Ja atbildētājs nolikta laikā neieradīsies
personīgi vai caur pilnvarnieku, tiks no-
likta t'e^as sēde li tas klausīšanai aiz-
muguriski.

Rīgā, 24. maijā 1924.g N? 433356/ 1C08
Priekšsēdētaja b. J. J a k s t i ņ š.

3968 Sekretāra v. Stūre.

Izlabojums.
Rīgas XIII. iecirkņa miertiesneša slu-

dinājumā ievietoiā .Vaid. V ēstn."_ 1924. g.
15. maija J* 109 ieviesusies kļūda: ir
iespiests, ka pēc Fridricha Fridricha d.
Dake nāves 16. janv. 1923. g. atklājies
mantojums, kas nepareizi, vajaga but un
jālasa: pēc Fridrcha Fridricha d. Doke
nāves 16. janv. 1923. g. ir atklājies
mantojums u. t t 4156

Tirdzniecība un rūpniecība.

Rīgas osta ienākuši kuģi.
27. maijā.

Mikus, latviešu tvaikonis 75 reģ ton. brutto, no
. Ķesterciema ar malku.

28. maijā.
Minos, vācu tvaikonis, 71*,4 reģ. ton. brutto. no

Hamburgas ar gabalu precēm.
Martha Russ I, vācu tvaikonis, 9S6 reģ. ton. brutto,

no Hamburgas ar gabalu precēm.
Gertrud Salling, vācu tvaikonis, 932 reģ. ton.

brutto, no Hamburgas ar gabalu precēm.
Daugava, latviešu tvajkonis, 1873,43 reģ. ton. brutto,

no Huias ar oglēm.

No Rīgas ostas izgājuši kuģi.
26 maijā.

Turbinia, zviedru tvaikonis, 2259 reģ. ton. brutto,
uz Halstviku ar balastu

Masuren vācu tvaikonis, 5 8,2 reģ. ton. brutto,
uz Klaipēdu tukšā.

Maiga, latviešu tvaikonis '41,27 reģ. ton brutto,
uz Stokholmu ar gabalu precēm.

Wasa igauņu tvaikonis, 507 reģ. ton. brutto, uz
Pērnavu ar gabalu precēm

Lotus, latviešu burenieks, 79 reģ. ton. brutto, uz
Ntibadi tukšā.

27. mn'jā.
Shouragallus, franču tvaikonis 1986 reģ. ton. brutto,

uz Ģenti ar liniem un kokiem.
Algerien, franču torpēdu laiva, uz Tallinu tukšā.
Kabvle, franču torpēdu l?iva, uz Tallinu tukšā.
Arabe, franču torpēdu laiva, uz Tallinu tukšā.
Scnegalais, franču torpēdu laiva, uz Tallinu tukšā.
Kaija, latviešu tvaikonis 244 reģ. ton. brutto, uz

Ainažiem ar gabalu precēm.
Vesta, vācu tvaikonis, 15v5 ieģ. ton. brutto, uz

Roterdamu ar kokiem.
Kokness, latviešu tvaikonis, 1712 reģ. ton. brutto,

uz Ģenti ar liniem un kokiem.

Kirsten, dāņu tvaikonis, 1196,i9 reģ. ton. brutto,
uz Cardifu ar kok em.

Buckau, vācu moforkuģis, 454 reģ. ton. brutto, uz.
Leithu ar kokiem.

Wel!amo somu tvaikonis, 143,6. reģ ton. brutto,
uz Pargasu ar kokiem.

Olga, latviešu burenieks, 94 reģ. ton. b utto, uz
Ķesterciemu tukšā.

Aleksanders, latviešuburenieks, 107reģ ton.brutto,
uz Liepupi tukša.

J. K., latviešu jūras prāmis, 52 reģ. ton. brutto,
uz Bērzciemu tukšā.

Neptuns, latviešu tvaikonis, 81 reģ. ton. brutto, uz
Kolku ar gabalu precēm.

Pernigel, latviešu tvaikonis, 172_ reģ. ton. brutto,
uz Ventspili ar gabalu precēm.

Ilga, latviešu tvaikonis, 229 reģ. ton. brutto, uz
Ventspili ar gabalu precēm.

Straume, latviešu burenieks, 77 reģ. ton. brutto,
uz Abragciemu tukšā.

Liepājas osta ienākuši kuģi
24. maijā.

V. K P. N? 1 latviešu prāmis, 307reģ. ton. brutto,
no Pāvilostas tukša.

25. maijā.
Varonis, latviešu velkonis, 250 reģ. ton, brutto,

no Pāvilostas.
Uranus, latvieša buj-kuģis, 279 reģ. ton. brutto,

no Methiles ar oglēm.
26. maija.

Indra, vācu tvaikonis 1384 reģ. ton. brutto, no
Stetines ar balastu.

Anne Marie, vācu tvaikonis, 337 reģ. ton. brutto,
no Istadt ar dažādām precēm.

J. C. Jacobsen, dāņu tvaikonis, 1220 reģ. ton.
brutto, no Helzingoras ar balastu.

L. O, 22, latviešu prāmis, 372 reģ. ton. brutto, no
Pāvilostas tuklā,

No Liepājas ostas izgājuši kuģi.
24 maijā.

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

L. O. N° 22, latviešu prāmis, 372 reģ ton. brutto,
uz Pāvilostu ar cementa bluķiem.

Ilga, latviešu tvaikonis, 211 reģ ton. brutto, uz
Ventspili ar dažādām precēm.

Leka Maersk, dāņu tvaikonis, 899 reģ ton. brutto,
uz Antverpeni ar plankām.

Liro, igauņu tv. ikonis, 1418 reģ ton. brutto, uz
Ņuastli ar plankām.

25. maijā.
Stella, latvī.šu motorkuģis, 240 reģ. ton. brutto,

uz Ventspili ar dažādam precēm.
26. maijā.

Normai, latviešu bufkugis, 67 reģ. ton. brutto, uz
Pāvilostu tukšā.

V. K. P. 1, latviešu prāmis, 307 reģ. ton. brutto,
uz Pāvilostu ar akme ,u bluķiem.

Maisit, latviešu motorkuģis, 206 reģ. ton. brutto,
uz \ iboigu ar siļķēm.

Literatūra.

Mūsu B _e r n i. Latvijas Bērndienu žurnāls
1921. Izdevēja: Latvijas Bērnu Palīdzības Savie-
nība, Rīgā, Skolas ielā JsT» 1.

Redaktors: M. Arons.

šim numuram 8 lappuses.

1. akcizes valde ar šo izsludina par
nederību tabakas p. tenti, kura izdota no
*• akcizes valde š. g. 22. janvāri par
Pirmo pusgadu zem Nsl5l5 uz Kristīnes
Mārča meitas Glizda vārdu, Rē/eles ielā
J* 28/30 4185

Smiltenes iec. policijas priekšnieks iz-
sludina par nederīgu, kā pieteiktu par
nozudušu kafa klausības apl ecību

J* 10835, izd. 4. febr. 1923. g. no Valkas
ktra apr. priekšnieka uz Jāņa Jēkaba d.
Līcis vārdu. 3402

Sūb, ..ldivuos ziņu biroja'

dalībnieku pilna sapulce
notiks 12. lunlIS 1924. g., pulksten 12
dienā, Latvijas tirgotāju savienības

telūās, Vaļņu jēlā J* 20.
Dienas kartība:

1) Sapulces darbinieku velēšana.
2) Protokola nolasīšana.
3) 1923. g. darbības pārskats.
4) Revīzijas komisijas ziņojums.
5) 1924. g. budžets. 4191
6) Vēlēšanas.
7) Ziņojumi un priekšlikumi. Valis,
Lat- ijas banka izsludina par nederīgu

nozaudētu bezterm. noguld. grāmatiņu
N° 2218 uz Timoteja Jāņa d. Si d e-
r o va vārdu. 3262

Rīgas apgabalt.reģistrac.nodaja

uz civ. proc. lik. _146071 . p. pamata pa-
ziņo, ka saskaņa ar viņas 14. maija
1924. gada lēmumu reģistrēta koo-
peratīva sabiedrība zem nosaukuma:
.Latvijas rakstnieku un žurnālistu krāj-
aizdevu sabiedrība ar valdes sēdekli Rī ^ā.

Noda|as pārziņa v. i. L Bruemmer».
3995 Sekretāra v i J. Tom sens.

Kalkūnes pagasta valde
dara zināmu vispērib-i. ka ar 20. i. g.
maiju Kflkunes pagastā tiek atvērta

dzimtsarakstu nodaļa
pag'sta namā, kur visiem Kalkūnes pa-
gasta pilsoņi m jag iežas vajadz T bas ga-
dijienos. No minētā datuma pagista
dzimtsarsksta nodaļa atdalās no Grīvai
; II- etas dzimtsarakstu nodaļas. 4157

Rendas pagasta valde izsludina par
nederīgu ka nozaudētu šīspagasta valdes
2i. septembrī 1920. g. Nš 348 izdoto
iekšzemes pasi uz Andža Jēkaba d.
Goldberga vardu. 3153

Rīgas apgabali, reģistracnodaja
paziņo, ka «rjļvinas šī gada 14. nuija
lēmumu pārreģistrēta «Latvijas laukstrād-
nieku savienība* zem jauna nosaukuma:
Biedrība .Laukstrādnieku savienība*, kā
ari reģistrēti biedrības biedra pilnā sa-
pulcē 11. novembrī 1923. g. pieņemtie
grozītie statūti. 4069

Nodaļas pārziņa v. i. L Bruemmers.
Sekretāra p. v. i. J. Tomsons.

Latvju dramatiskiem kursiem,
kurus notura Zeltmata vadībā, bija šo
trešdienu vecākā kursa audzēkņu pār-
baudījums, kurā nolūkā bija sarīkots
Rīgas pilsētas pamatskolas zālē (Kalpaka
bulvārī Ns 8) tā sauktais cēlienu vakars —
izrādīja pavisam 5 cēlienus no 5 atse-
višķām lugām. Mums bija izdevība no-
skatīties atsevišķos cēlienos, kuros uzstājas
trīs kursus beidzošie audzēkņi: Mirdza
K a u p i ņ (Ostrovska lugā „Draiskule")
un Valfrids Streips un Ance
Rozīte (ļoti grūtās Sigurdjonsona rak-
sturu lugas „ Kalna Ejvinš" pēdējā cēlienā).
Jāsaka, ka katrs no viņiem izrādīja ļoti
cienījamas spējas, pirmā draiskules, jaunas
jautras skuķes lomā un pēdējie nopietnas
lakstura lomas izrādīšanā. Tā kā mums

tagad nodibinās dažādi atsevišķi teātri,
tād izglītoti teātra spēki visai vajadzīgi.
Zeltmata kursos, kuros kā mācības spēki
darbojas vairāki mūsu pirmākie skatuves
spēki, bez paša kursu vadītāja, starp
citiem, ari režisori A. Mierlauks, E. Feld-
manis un Fr. Rode, acim redzams labi
attīsta skatuves talantus Prieks bija
redzēt, kā negarā cēlienā jaunie spēki
varēja attīstīt it pievilcīgas un uzma-
nību cieši un dziļi saistošas situācijas.
Šādi izglītotus skatuves spēkus droši varēs
laist uz katras skatuves un no tiem laikos
sagaidāmi ievērojami spēki, kad viņiem
būs izdevība savu attīstību nepārtraukti
turpināt un joprojām tālāk izkopt.

Vēl kursu beidza Velta Strazdiņ,
kura uzstājās G. Hauptmaņa lugā „Mi-
kelis Kramers" Līzes Benš lomā.

A.
Nacionālais teatrs. Piektdien, 30. maijā,

7ļ2 vakarā TeodoraLāčabeneficē
vienīgo reizi Rūdolfa Blaumaņa jautrā
komēdija „No saldenās pudeles".
Griežam publikas vērību uz šo izrādi.
Biļetes dabūjamas. Sestdien, 31. maijā,
pulksten 72 vakarā sesonas slēgšana
ar Annas Brigader drāmu .Raudu-
p i e t e". — Tūliņ pēc izrādes teātra
personāls dosies ceļā uz Lietu-
v u , kur sarīkos viesu izrādes.,

Kursi.
Rīgas biržā, 1924. gadā 30. maijā.

100 Latvijas rbļ 2 —
1 Amerikas dolārs 5,16 — 5,21
1 Ang ijas mārciņa .... 22,36— 22,58
100 Francijas franku .... 27,40 — 28,25
100 Beļģijas franku 23,40 — 24,10
100 Šveices franku .... 90,75 — 92,15
100 Itālijas liru ..... 22,45— 23,10
100 Zviedrijas kronu .... 136,30— 138,35
100 Noreģijas kronu . . . 70,20 — 72,35
100 Dānijas kronu . . 85,95 — 88,55
100 Čechoslovaķijas kronu . 14,95—15,55
100 Holandes guldeņu 192,55— 195,45
1000 miljardu Vācijas marku 1, 1,50
100 Somijas marku .... 12,75— 13,25
100 Igaunijas marku .... 1,32— 1,38
100 Polijas zlotu 98, 102 —
100 Lietuvas litu . . . 50, 52 —
10 Krievijas zelta rubļu . . . 26,50
Krievijas sudraba{Jļānaudā ^«Jparl rbj.
SSSR červoņecs . 26,20— 27,—
5°/o neatkarības aizņēmums . 2, 2,10
6° 0 Zemes banku ķīlu zīmes 98, 100

Rīgas biržas komitejas kotacijas komisijas
priekšsēdētājs A. Kacens.

Zvērināts biržas maklers Th. Šummers.

Pai trakuma sērgas apkarošanu Elgā.
Pamatojoties uz Rīgas pilsētas domes 1923. g. 2. augusta

lēmumu un ņemot vērā, ka pilsētā ir bijuši jau vairāk gadījumi,
kad traki suņi sakoduši cilvēkus un lopus, pilsētas valde ar šo
dara zināmu, ka līdz turpmākam paziņojumam ievērojams un stingri
izpildāms domes sēdē 1923. g. 2. augustā pieņemtais un iekšlietu
ministrijas pašvaldības departamenta ar 1923. g. 16. augusta
rakstu Ns 107399 apstiprinātais noteikumu papildinājums par trakuma
sērgas apkarošanu Rīgas pilsētā (iespiests .Valdības Vēstneša"
1923. g. 30., 31. augustā un 1. septembra 189., 190. un 191. nu-
muros), ka izlaist suņus uz pilsētas ielām atjauts
*i k a i ar uzpurņiem un pie tam pie pavadas.

Pilsētas galva A. Andersons.
3952 Pilsētas sekretārs A. Pļavinskis.



lēli pasludināšana.
Meitenes maltas nodala

mait. lik. 1140. p. kārtībā izsludina, ka
caurskatot kontrabandas li tu 1924. g.
zem J* 12

nolemts:
aodit par kontrabanda administratīvā
kaita L etuvas pilsoni Kristapa bajāru
ar attoņdeimīt deviņi latiem un 40 int.
(.8940) lielu naudas sodu_ aizturēto
manu konfiscēšana un pēc lēintma
peka nākšanas pārdo' vai ākiolīfanā.

Uz maitas lik. 141 p. pamata iia
lēnums stātas spēkā 3 nedēļu latkfl,
skaitot no iespiešanas dienat .ValCībia
Vēstnesi*.

Pārsūdzība, nomaksāta ar 8] ssntimo
?Jaognodokļa, iesniedzama augšminētā
laikā caur Meieies maita uz maitas
departamenta vārda.

Muitas priekšniek- J. Ziglevics.
4006 Darbvtdis O, Lapinakia.

Jelgavas apgabalties., Jelgavas
apriņķa un pilset. tiesas pristavs
dara zināmu, ka 12. JualJ* 1M*- «?.
pulksten 10 no rīta, Baldones pagast-,

Dravenie\u mšjīs,

pānfos iiiolnā
Žaņa Milgrflvja kastamo manta, sasts-
voša no 1U zirga spēku lokomobiles un
kuļmašīnas, novērtētu psr Ls 8000,—.

Apskat t pārdodamo nsaata varēi pīr-
došmss dienā uz vietas

4124 Tiesas pristava J. Vīksna.

Liepāja. 3. iecirkņa miertiesnesis,
saska.a ar sava lēmumu un pamato-
damies uz krim. prec. li*. 71. an
846—852 p. p.

meklē:
Aleksandra Mat eja m. Bodrjakovu,
d< i n. 1880. g, kiieviete, pareizticīga,
piederīga pie Kalagaa gub„ M'skavai
apr, Zerlevas pag., apv, uz aod. Ilk.
272 p. 1 d. 2. pkt., krimiial.kts
J* 216 — 1924. g.

Katram, kam zināma meklējamai per-
sonas dzīves vieta, bez kavēšinās jāziņo
par to L'e . āj:s 3 lec. miertiesnesim
vai tavākal policijas iestādei.

Liepāji, 24 maijā 1924. g.
4170 Miertiesneša v. 5 iemānīs.

Jēkabpils tiliētai rife
ar io dara zināmu, ka pllsētaa d-trej
ai 7. septenbfa 1921. g. lēmuma (prot.
M 130), pieņemtie an izsludinātie

oUlioatorīskīe nofeīknml
par ielu tīribu, par tirgošanas
laika ilgumu un par cenu

izlikšanu logos,
saskaņā ar domes 3. maita 1924. gada
lēmumu

ir atcelti
an spēkā ir stājošies .Valdības Vēstnesī'
1923 «? ** 255. un 165, iaslud nātie
obligatoriskle noteikumi.
- Jēkab;»', 10 maijā 1924. g.

Pilsētai galva H Martinsons.
4174 Sekiea s (paraksts).

Tiesu sludinājumi.
Rīgas apgabali 3. civilnodaļa,
atskaņā ar civllprrc Ilk. 1953. p, ar io
paz'ņo, ka 3 )jnl)ā i g. min. nodsļas
atklāta tieaaa sēdē nolasīs 1923 g.
26. Iebruarī Rīgā, mirušā namsaimnieka
Miķ (i Ktiia d. Ozoliņa notarielo te-
stamentu.

Rīgā. 28. maijā 1924. g. L. J* 1548
Priekšsēd. v. A Blnmentala.

4188 Sekretāra A. Kalve.

Rīgas apgabali 3. civilnodaļa ,
saskaņā at civ. pioc lik. '958. p ar Io
paziņo, ka 3. lunl]a 1924. S, minētās
Folijas fl'klata ti-tas sēdē nolasīs
1918. g. 25. decembrī Bad-Nanhtlmā

mlraias atriites Idis Emīlijas Ludviga
m. Araholat dz. Loevenstein, no ariclo
testtm.nta.

Rigā, 28. maijā 1924. g. L. Ja 2795
Priekšsēdētāja v. A. B1 u m e n t a 1s.

4186 Sekretāra A. Kalve.

tifmapgabaltiesas 3. civllnod.
sasksoā ai civ. pioc lik. 1958 p. «r io
«asiņo, ka 3. lunlla 1924. B., minētā»
aodajas atklāta tiesas sēdē attaisīs
an nolasīs 1923. g. 18 decembri Vtļķu
pag. mlraiā .Kalna Vfenti«š»' mājas
īpašnieka Jāņa Andreja d. Žīds testam.

RiRi 28 maiji 1924. g. L. J* 2266
Priekšsēd. v. A. BI n m e n t a I s.

4187 S-»rr»t«r» * Kulvt

Jelgavas apgabaltiesa,
pamatojoties ož dv. proc. Uk. 1958. p.
patico ka šīs tiesas sēdi 1924 s
12. luflljl attaisīs un nolasīs 11. dtc.
1&23. g. mirušā Andreja bīskapa
testamentu,

Jelgavā, 26.maijā 1924 g L.M1201/24.
Priekšsēdētāja v. J. Skudra.

4080 Sekrētam K. Pumu.

Jelgavas apgabaltiesa,
p ?matojotlei u dv. proc. Uk. 1958. p.
paahso, ka Bs tiesas sēdē 1924. gada
12 Jūniji attaisīs un noiasii 23. jūnijā
1923. g. mirnlā AnĪrēja Audsanleka
testamenta.

Jelgavā, 26 maijā 1924 g L. Ns 1196/24.
Priekšsēdētāja v. J. Skudra.

4131 -Sekretārs K Pnssars.

Ventspils 1. iec. miertiesnesis
ar io paziņo, ka Eduards Franča dēla
Tumsis ir atrasts un apsūdzība ptet
viņa ost līdzdalība pie lādzibis iztie-
sāta, kādēļ viņa meklēšana Ir Izbai-
dās asa.

Vents, iii, 26. maijā 1921. g.
4123 Miertiesnesis (paiaksta).

HB UHtaltliu: l to. tinu Kiitm
pa'loo, ka 5. Juaijl 1924. a, polksten
9 rītā Rigā, Lea Ķēniņa Ielā J* 33,
p r d o s J. Trao.backl) kaitamo
mantu, sastāvošu no sīkprecēm un
novērtēto par 79,300 rbļ

Izzināt saraksta, novērtējama, kā ari
apskatīt pārdodamo manto, varēs pārdo-
ienaa dienā uz viet»s.

4131 Tiesa pristavs Vildaus.

i Rīgas apgabaltiesas 4. iecirkņa
tiesas pristavs

V. PoZariskla paslgo, ka 5. lunlla
1924. g, pulksten 10 rītā, *gā,
Aspazijas balv. J* 3, pārdos iirmas
,Hu o Mtlltr Inutamo manta, sastāv
no d žšdām mailnām, nn novērtēta pai
La 550.—

laslnāt saraksta, novērtējama, ki ari
ļ ipskatit pārdodamo manta varēs pār-

loianas dienā «z vietas.
4139 Tiesas pristavs V Požarlakls.

ļ Ugu ajiiiait. I lic tic» inttm
E. S me i 1 s paziņo, ka S. |unl|l i. g.
polksten 9 ritā, Rgā, Brīvības ielā 184
pārdos Klija un Ouita a Brasau
kustamo manto, sastāvošu no dzelzs
dreijbņķlem nn citām dzelža apstracai
maimam un novērtēta par La 46'JO.—

Izzināt saraksta, novērtējama, kā mi
apskatīt pārdodamo manta varēs pāido
lanaa dienā uz vietas.

Rīgā, mal ā 1924. g.
4140 Tiesas pristavs E. S m e i I».

«IK visMIta» 5 IK. Hki iriiisfi
E S m e i i a paziņo, ka 4. lunlla i. a,

? pulksten 9 rīts, Rigā. Matīsa Ielā J* 8,
pārdos Ludviga Uaenlaka kaatamo
manta, sast. voiu no Iedus apm. 40 kob.
nn novērtēto oar Ls 600.—

Izz nāt sa a tsto, novērtējumu, kā ari
apskatit pārdodamo mantu varēs pār-
došanas dienā nz vietas.

? Rīgā, miijfi 1924. g.
4'41 Tiesu pristavs E. Smeils.

Blsas avgabaltleias 6.Iec. IIkii priitai:
J. Z i r ģ e 1 s paziņo, ka 7. Jūniji t. 8-,
pl. 11rita, Rīgā, Bauskas ielā 59 pārdos
akc. sab. .Zivkopis" kustamo manto, sa-
stāvošu no zivju audzējamās ietaises
iekārtas, nn novērtēto par Ls 183280.

Izzināt saraksta, novērtējama, ki ari
īpakatīt pārdodamo manta vatēa pārdo-
lanas dienā nz vietas.

Rigā. 26. maijā 1924. g.
4142 Tiesas pristavs J. Zirģels.

Rīgas notārs Gustavs Zemgals.
Rīgā, Vaļņa Ielā Nš 2, ar Io paziņo, ka
pēc uzraksta oz pilnas sabiedrības

,.Bosfor" M. Zvorono un Ko.,
līguma, kurš izraksts apliecināts viņa
kantorī 1924. g. 19. maijā ar reģistra
Ns 666, Letuvas plsonis Miķelis Pētera
d. P e relšteins nodevis savas tie-
sības ka minētās pilnas lasiedrības
biedrs bijušam Krievijas pavalstniekam
Etiaimam Nachtnana d, Rabino-
vičam, kalēj Pereliteins no aagšmi-
nētās dienas vairs neskaitās par līs
sabiedrības biedri.

4146 Notāra Q Zemgals.

Jelgafas apgabaltiesas, Jelgavas pilsētai no
apriļfta tiesu pristavs J. Vīksna,

kura kancleja atrodaa Jelgavā, Annas
iela J* 8, paziņo:

1) ka Jullusa Frlka prasības apmie-
rināšanai no Nl ola)a Kārļa d. Haaka
pēc Jelgavas pilsētas mieitiesneša sprle-
domiem no 10. janvāra 1924. g., nz
vekseji-m, ar izpildu uzrakstiem reai
J*N° 360—372 (.ieskaitot) 13. augusta
1924. s. pulksten 10 ritā, Jelgavas ap-
gabaltiesas civilnodajas sēžu tālē, uz

publiskiem toni naidos
Nikolajam Ķ4rļa dēlam Haakam pie-
deroša nekustamu īpašumu, karš atrodas
Jelgava, Akcizea ielā J* 8, II hipotēka
iecirkni ar zemesgrāmatu reģistra J* 23;

2) ka īpašums priekš publiskiem
totgiem apvērtēta par 150,000 rubļiem;

3) ka bez augšminētās prasības
ipašams apgrūtināts ar hipotēku pa-
rādiem par 4,6c6 ro|. 66 kap.;

4) ka personām, kuras vēlas pie
torgem dalību ņemt, ir jāiemsksā za-
logs desmitā daļa no apvērtēšanas
sumas, un jāstāda priekšā aplieciaa parto, ka no tieslietj ministrljaa puses nav
šķēršļa minētām personām iegūt ne-
kustamo īpašumu; an

5) ka zemesgrāmatas uz šo īpašumu
tiek vestas Jelgavas—Bauskas zemes-
grāmata nodaļa.

Personām, kurām ir kādas tiesības uzpārdodamo ipašumu, kas pārdošanu
nepielaiž, tādas tiesības jāuzrāda līdzpārdošanas dienai .

Visi papiri un dokumenti .sttiecošies nzjardodamo īpašumu, ir ieskatam! Jelga-
vas apgabaltiesas clvilnodaļas kancleja.

Jelgavā, 27. maijā 1924. g.
4125 Tiesas pristavs J. Vīksna.

[ Oto IctUža flmOnajiimt ]

Latgales nes pītu
aljāiošuiias komisija.

uz Pētera Jāņa d. Palma lūguma par
tiesība uz trešo dali nekustamas mantss
ar nosaukumu .Tnļčevas-Pnitoje Rle-
pišče" , pēc zemneu nosau'uiia
Uglovlje* 48 deset, 658 kv. sāž

platīoā, atrodošās Lod?ai apriņķa, (bij
Ostrovas ap-iņķa dsja), Ksčanovas pa
gaatā, ievešanu z.mes grāmata
reģistri, — uzaicina visas personas,
kurām ir kādas tiesibss uz minēto
nekustamo mantu, lesnegt komisija! par
to paziņojamu 4 mēnešu laikā no izslu-
dināšanas dieras .Valdības Vēstnesī*,
pretējā g* di jumā nepie teiktfs tiesības
skaitīsies par iznicinātam un lūdzējs var
tikt ievests Latgales zemes giāmatu re-
ģistri par minētas nekustamas mantas
īpašnieka bez kādiem aprobežojumiem
nn neapstrīdamās pārdošanas un hipc-
tekariskn apgrūtinājuma tiesīDām. £837

Daugavpilī, 1924. g. 21. maijā. Ks 3382
Komisiļas priekšsēd*tājs apgabaltiesas

vecākais notārs E H e 11 v i c h s.

Bolvu rajona valstszemju
pārzinis

iznomās viāksolišaiil
13. |unl)ā 1924. g., pslksten 12 ditni,
rajona kancleja, Bo 1vu muižā,

fijtfouiis muižas
augļu dārzu,

Ksčanovas pagasti, Ludzas apriņķī.
Bolvn rajona valsts zeaju

4092 nārz'n's (nara^stsV

Rīoas lll. pil. iec. pittieks
paziņo, ka 1'. |unl|fl i. s. pulkai 10 rītā,
Vidzemes šoseja Ns 31, pirdos

vairāksolīšanā
sebi-drībai .Censonis* piederršas
dažtdas mantas, novē tē.u par Ls 2100.—

Manto sarakata var apskati XII. pol
iec. no pulkst. 9—15.
4^68 Priekšnieks ^pafaksti).

Dagdas iec. polic. priekšnieks

pārdos vairāksolīšanā
6. lunllfl 1924. «., Dagdas miestā,
nede īga robežpolicijas dienesta vaja-
dzībām 7fMAi| .Karali', 9 n. vrej,
valsts LllļU 2 ari. »/a ve š. aujsu,

sirmas spalvas. Apskatīšana pārdošanas
Ci:nā.

D gdas leci kņa po'iciļas
4169 piie>šrie<8 (parak'ts).

Tetelmlndcs pogoita valde
Izdos J1 malll 1924. g., pulksten
12 diena,

fiākiiā
sekoSus darbus:
1. Kūts būvi īle ptgsata nama.
2. Daž-das remontos skolas namā.

Tavākas ziaas pie pagasta valdes.
Tetelm nJē, 24. maijā 1924. g.

4084 Pagasta valda.

Dažādi slndinājmni. ]
Rīgas Sērkocņu ska'iņu un

koku apstrādāšanas a/s.
dara tinamu akcionāri.m par

IrkBrlBlu
pilnas sapulces
r^ntv^KK t^steD

Dienas kārtība:
1. Sapalces vadītāja vēlēšana.

a n l-V,?n,»evb';« komisijas vēKšana.3. Dažādi tekoši jaatējoml.4,48
Valda.

GaDHMAJiasap!.,
vajadzīga

laH i iestrādājies pagasta valdes
un tiesas

darbveža palīgs
Alga pēc vienolanās pie brīva dzJ-

o ļa, apkurināšanas nn apgaismošanas.
Pi:teikties var oie pag. valdes katru

diean līdz 14. luīllsm 1924. S personīgi
vai rakstiski.

Adr.' cinr Gaujifiii 3
4023 Pagasta valda.

Doielei krāj-aīzde u atMitli
uzaicina b.edrus uz

irkāil. io sapulci
10. Junllfi š. g., Dobelē, Valdovska kga
zālē, pīkst. 2 dienā.

Dienas kārtība:
1. Prez'dija vēlēšana.
2. Kredīts priekš lauku tūpnlecībām.
3. Vēlēšanas.
4. Dažādi jautājumi. 4091

Ja min. dienā pilns biedra skaits ne-
sanākto, tad otra galīga sapulce notiks
15. lunlla i. g„ tai pašā vietā un Uikā,
ar to paša d'eaas kārtību. Padome.Mašīnu būves akc ju s-biedrība

R. H. MANTELS.
Uz statūtu un 1921. gada 20. apriļs.

likuma pms'a apakšā parakstījušiesielak0zngtuTvispārējo sapulci
ZO. lulllfl 1924. »., pulksten 12, iirmas
«. H MANTELS birojā, m. Grēcinieka
teli Nt 1.

Dienaa kartība:
1. Darbības pārskats.
2. Revīzijas komisijas ziņojuma.
3. Vecas direkcj s ativabināšsnas no

a'biHībss.
4. Lēmums par ststatn groz jimu.
5. Komisijas vēlēšana sao ednbas mantas

pārvērtēšanai latos.
6. Priekšlikums u,i valdes pilnvarošana

atti'cībā iz nekustamo ipašumu pār-
došanu iz .omāšanu vai citāda kādu
izmantešinu.

7. Valdes un revizljas komisias vē-
lēšanas.

8. Akcio atu varbūēji prekšiikaml.
Va'des loceklis

HH Mantels.
Revīzijas k: mis ijas locekļi:

v. konsuls J. A Hersklnds,
Vilhelms Briegers.

Akcionāro kungi, knil vēlas piedalīties
vispārējā sapulcē, tiek laipni lūgti
iesniegt savas akc jas vai bankas kvitēs
par to deponēsmn visvēlākais 15 dienas
pirms vi pārējās sapulces direkcijai zem
aagtējās ad'eses. Ārzemēs atrodošās
akcias Vācijā var tikt deponētas bankas
rāmā Mendelsons nn Ko. Berlīnē, nn
Svecē pie Šveices banku sabiedrības,
O' i h« . 4021

Latvijas kuģniecības sabiedrība
„Jīustra"

nasicina savas bied us (avcimarus) uz

Pilnu sapulci
13 ļunlIS 1924. g, pulksten 5 vaker?,Liela M e,nie<u ielā Ns 12.

Dienas kārtība:
1 Sapu l ces amata viru vēlēšana.2. Oda ptrstata un revidenlu rin -urni *»
3. Bu 2e's
4. DeŽādl jaatājumi.
5- Velēšanas: 6 valdes hceklu, 1 vai-<Jes kandidāts nn 3 revidenti
n.»H, -*'1 l^pSlcS ne'ai« "s atat. 13.
īnil r!^!

bledrn
da

««n». tsd otra>apu ce tiks sasank'a 30. lunlla š ctoni pišā_ vietā un Itikā un ar to p>šudienas kartību. 4149 valde.

Tai u apriņķa priaksnlaka pailgs
II. lac. atsauc sludinājumu .Valdības
Vēstnesī" 110. numurā no 16 māja
š. g. par :ekaba Anša d. Laszdenleka
iekšzemes pases nozaudēfanu. Pase,
izdeta no Valgales pag valdes, Tdsn
apr. — 16. augustā 1920. g. zem Ns 164
ir atrasta an uzskat. par dar'gu 4"08

Rīgas koja apriņķa priekšnieka u-
iludina par nederīgu nosaudēto kara-
klausības asliecību zem J* 12528, Izd.
7. decembrī 1921. g. no Aizputes-KJ-
dīgas kāļa apr. pr. az Kārja Vija d.
SiUla vārdu 4151

Rigas kara apriņķa priekšnieks ii-
sludina par nederīgu nozaudēto kara-
klausības apliecība zem Ns 166, iz ct»
28. janvārī 1921. g. no Rigas kara apr.
pr'e šī. uz Edaaida Roberta d. Zāl Ja
vārdu 4'52

Kigaa kara ūptuļiļa piickSuicks izsib-
dina par nederīga nozaudēto karaklaa-
sibas apliecība zem J* 9048, Izdots
U. iebroari 1924. g., ro Rīgas ksrs
apr pr. us Vilhelma Vilhelma d. Hrt-
mana vārda. 415«

LatviUi Unlvarsltatas lcAHImaci|at
kartiņa J* 4388, uz Arnolda Zvēriņa
vārda pazaudēts un ar šo tiek Iz lu-
dināta par nederīga. 4i01

Atlieta ministr, ārz pasu nod. izslīd,
par nederīgo ka nozaudēta ārzemju pasi
zem I* 13975, 1923 *. izdoto no ārliets
ministritss tz Mskia F Itelsona v 4ST

Arllatu mlalstrUas ārzemjn paaa no-
tajg issludiea par nederīga nozančeta
Latvijas erzea^s p.^sl zem Jfe 146 9,
izdotu 19.3 g. uz Elnsrds 3atobsona
vār.ra. 4143
Tieslietu ministrijas kodilikacijas nodaļas

izdevumā iznākusi grāmata

liti nkojiii saraksts
kas iespiesti .Valdības Vēstnesī* no
1923. g. 1. janvaralīdz 31. decembrim.
Saraksts sastādīts pec 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.

tiscianalaia teātra
Plaktdtan, 30. malll. polksten 7/» v.:

Teodora Lfica brneficē:
..JTo saldenās saudeles".
Sesttlen 31. msill. puksten 7/« vak.:

.maurfupiefe*. 4 5>

Kara būvniecības pārvalda
at auc iisludiaāto šās avīzei 117. r-umerā nz 5. jūnija 4172

uibo p|»o iiooīM EhiSftasi Mangala pagisti.
Mutiskā vairāksolīšanā

A .i. izdos lietoSanai apmēram 15000 kvadr. mtr.
ArSGnalS zemes laukumu (noru) 4173
līdi rndenlm š. g. Ieskaitot, korš noderīgs liellopu turētājiem.

Totgi notiks 11 |unlia š. g., pulksten 11. dienā Arsena'a saimnieciskā daļ?,
Vecā Nometņu laukā J* 84a (bij. Star naglu labrikā). _

Solīšana sāksies no Ls20 —nn nrao.itaļam visa suma Jāiemaksā nz vietss.

Kara būvniecības pārvalde
Citadelē 24, apkurināšanas nodajas telpās, Izsludina uz 13. iunju pīkst. 11 dieni

rakstiskus torsus
(bez pēctorajem) uz apmēram 6000 kub. asu de-

dzināmie malks* piegādāšanu
tieši Rigas garnijona dsļ m Malkai jābūt 1. šķiras Nodot malku v«r ai ma-
zākās partijas. Tcrgu dalbiiekiem jāiemaksā iepriekšēja nauds. lū°/o apmērā o

piedāvātās malkas \ē< ības
R«kstlski piedāvā) mi slēg ās aploksnēs at uzrakstu »Uz mlka tofgieo

13. jnsLā* jāiesniedz torgn komisijai līdz ar torgn sākšanos un lādos ja zrada
ffl'Ikas suga un daudzums.

Tavākie noteikumi un norādījumi, kur malku jānodod, apski am! minēti?»
telpās katru darba dienu nn pīkst. 9 15 4t71

Valsts outo-gnražos libvldacljas komisija
pirdos š. g 11. lunlla, pulksten 10 no rīta

rakstisks ualrDksollšana
3vieilosautomobi|us5 smagos automobiļus,
5 piekabināmos vigus.

Pārdodamos priekšmetos var apskatīt un iepazīties ar pārdošanas rtotel-
knmlftn Ongoļ^ 'elā Kfe 1. g't»žā. "o rlkst. 10—15. 2 4147



Dzelzsceļu virsvalde.
* w

saskaņā ar pastāvošiem noteikumiem, dara zināmu, ka apakšā minētās stacijās slābajās sekošas nepieprasītas un noteiktā laikā no
īpašniekiem neizņemtas preces, bagāža un atrastas mantas, kuras tiks pārdotas atklātā ūtrupē pēcstāvošā kārtā:

«hS-2 ., _,.;, ,B ao% Nosutīša- ~°
»|£ Pre6u nosaukums

Nos
f

lsanas
Ga,a stacija 1*8 naS

-** ^ 8-

fjj PlSena>^ "*? ,j
, Rūjena Rīga I. 51999 16./I.24. 1 11 \Auce . 7871 3./I1 24. 1 19

Valmiera , 14790 3./III.24. 1 6
Bagāža. > Jelgava , 37486 1./III. 24. 1 45

Rūjena , 71166 6./IV. 24. 1 6
Vecumi . 74454 14./IV.24. 1 121 Bauska . 8398 18./III.24. 1 20

Preces. «
Stīpas dzelzs. (Nos. Valters, ~

saņ. dubl. uzrad.) . . . . Rēzekne II Rīga 1 7774 18./XII.23. 1 16 -
Stikla preces. (Nos. Cēsu st.

priekšu., saņ. Kroeger) . . Cēsis , 45245 24/XlI.23. 1 6 o
Apavu smēre. (Nos. Zeķīts, c

saņ. dubl. uzrād.) .... Rēzekne I . 27577 18./I.24. 1 30
Kalendāri. (Nos. Slavinskis, o

saņ. fa-. .Zalamandra" . . Ludza , 23595 28./I 24. 1 42 ""'
Separatori. (Nos.b. .Zemieks",

saņ. dubl. uzrād.) .... Pāle , 24038 12.11.24 1 30 c
? Linsēklas. (Nos. Šulc, saņem. "

ma dubl. uzrād.) Ventspils . 27841 22./II.24. 1 12 ~
Korķi. (Nos. Beze, saņ. Balt.

^korķu fabr.) Talsi , 28122 Ī27./II.24. 1 2 _
tH Apavi,gatavi. (Nos. Vaserman, a

saņ. dubl. uzrād.) .... Krustpils . 52095 25./II1.24. 2 41 o.

m Atrastas mantas. i -

Rīgas 1 stacijā laikā no 2. janvara_ līdz 25. janvārim 1924. g., akts Ns 34: -a
1 kažoks, 1 deķis, 2 p. cimdu, I šalle, 1 zābaks, 3 lakati, 2 krāgas, 1 drēbes gab., «

HBB 1 nazis, l mērs,! panna, 1 cepure, 1 lietus sargs, 1 p. dzenaukšas, 1 siksna, 1 gab. ac
audekla, 1 aitas āda, 1 primus, 1 platmale, 2 somiņas, 1 krekls, 1 apakšbikses, 3 maisi,
1 bašliks, I kapsetis, 1 p. aproces ^j

Pff Rīgas I stacijā laikā no 27. janvap līdz '9. februārim 1924. g., akts N? 54: 2
"™ 1 maisiņā: 1 p. apakšbikses, 2 krekli, 1 dvielis, 2 bašliki, 1 nazis, 1 zāģis, 1 p. cimdu,

2 pulksteņu ķēdes, 5 p. kalošas, 1 p. koka tupeles, 2 mufes, 1 kab. pulkstenis ar saiti, lta
4 spieķi, 1 izkārtne, 1 lietus sargs, 1 apkakle, 1 krūts, 2 kab. lakatiņi, 1 kurvītis, ._
1 šalle, ~

Rīgas I stacijā laikā no 21. februāra līdz 14. martam 1924 g., akts Ks 105: '""
1 lakats, 1 bašliks, 1 šalle, 4 p. cimdu, 1 spieķis, 1 jaka, 2 liestītes, 1 gab. pastalādas, .^1 mētelis.

Rīgas 1 stacijā laikā no 17. marta līdz 3. aprilim 1921. g., akts N° 110: c^
2 p. kalošas, 1 lakats, 6 p. cimdu, 1 bikses; 1 maisā: 3 krekli, 6 kam. dzijas, 1 p.
zeķes, 1 p. zeķu kāti, 1 p. pastalas, 1 lini, 1 priekšauts, 1 sega, 1 bikses, 1 frencis, c
1 bikses un lupatas; 1 brilles, 1 mētelis,! elektr. lāktenis, 3 lietus sargi, 1 šalle, 3 spieķi. 3

Rīgas 1 stacijā laikā no 4. apriļa līdz 27. aprilim 1924. ģ., akts Ns 153:
2 vīlītes, 1 tējas sietiņš, 2 svārki, 1 lakatiņš, 1 cepure, 2 lietus sargi, 5 slēdzamie, -<
1 maiss, 1 zābaks, 1 p. kurpes, 1 šalle, 1 bikses, 3 mēteļi, 10 cimdi, 1 kab. drāna,
1 p. kaloša, 4 spieķi, 1 bašliks, 1 lakats, 1 apkaklīte.

Rokas bagāža.

Nodota Rīgas I stacijā 1. februāri 1924. g. zem birkas K° 423613, akts N° 55:
1 paciņā: I dvielis, 1 spilvena drāna, 2 palagi, 1 krūts, 2 apkaklītes, 1. p zeķes.

Nodota Rīgas I stacijā 2. aprili 1924. g., zem birkas N° 44H85, akts JSie 135:
1 mētelis. .

, Rīga I. Sigulda 99405 17./XII 23 2 7
Olaine 80081 i9./XII.23. 1 67

Ventspils Ieriķi 4136 L/II. 24. 1 10
Mazirbe Dundaga 9301 3I./XI1.23. 1 8
Rīga 1. Majori 94103 15./II.24. 1 2

Torņkalns Tukums I. 40211 23.11.24. I 3
Daugavpils!. Rēzekne I. 20281 9./1II.24. 1 19

Rīga I. Zilupe 101349 13./1II.24. 1 20
' , 101591 15./11I.24. 1 21

Bagāža. \ „ , 102199 20./1II.24. 1 13
102429 2i /III.24. 1 10

Valka Smiltene 1945 8-/111.74. 1 3
Jelgava Tukums I 38643 3./1V.24. 1 24
Rīga i. Ogre 105289 12./IV.24. 1 2 .

Valka 105368 . 1 40 "
Cēsis Bulduri 76385 18./1V 24. 1 16 ""
Rīga I . , 112559 . 19 "

? w Zilupe 106587 22./IV.24. 1 27
3 * 107318 28./IV.24. 1 9 0

c
Preces.

*W Ādas, izstrādājumi. (Nos.Talsu ~
apr koop., saņ. Sidorkovs) Talsi Rīga preču 71845 27./XI.23. I 30

Mucas, kannas un maisi (Nos.
Q) Karlsons, saņ.Zālītsun b-dri Dundaga » 71324 4./X!I.23. 5 129 "

Slotas žagaru. (Nos Šneider, w
saņ. dubl. uzrād) .... Alūksne , 75096 10./XII.23. 5 43 ^

la Muca' s, koka. (Nos. Glinka, —
saņ, dubl. uzrād) _ . . . . Vecumi . 57730 19.'XII.23. 2 62 a

Koka kaste ar bundžām. (Nos. o.
aļ Kuliņš, saņ. Mežits) . . . Daugavpilsl. . 76211 ll./XII.23. 1 20 _

)\ Maisi, tukši. (Nos. Ruks,saņ.\I Grunupa alus darītava) . . Drusti , 125666 24./XII.23. 1 24 -o
Maisi, zaļu. (Nosūt. Plakans, "

saņ. Purrits) ' . . 125763 9-/11.24. 1 12 ot__ ! Ragavas. (Nosūt. R. Dumpe,
18 saņ I. Dumpe) .. .. Pāle , 106412 4./I.24. 1 7 2

Kamanas ar pieder. (Nosūt. 2
Paskevič, saņ. dubl. uzrād.) Ligate . 108004 12./1.24. 3 116

Bt Plītēs čuguna. (Nos. Mindel, lt0

Wsaņ. dubl. uzrād.) • 1 . Rēzekne 1 , 109069 15./I.24. 3 124 ;~
Linsēklas. (Nos. Šulc, saņem. —

tm dubl uzrād) _ . . , 126138 9./II.24. 1 21 a
Skārda, izstrādājumi. (Nosūt. -~

Rozīt, saņ. dubl uzrād). . Madona , 96815 22./1.24. 1 13

« Mucas, koka un maisi pakulu I(Nos. Uksis, saņ. dubl.uzrād.) ļ Gauja . 81292 28./I.24. 4 110 | B
Burkas skārda. (Nos. Valm i a

Kooper, saņ. Viškin). . . Valmiera , 97958 25.124. 3 20
Kannas, skārda eļļas. (Nosūt. «

Latv. Sark. Krusts, saņem ļ
Latv. eļļu un petr. sabiedr.) Sigulda , 120807 28./I.24. 9 33

Separatori un katls. (Nosūt.
Michalovič, saņ. dubl. u-.rād ) Skrīveri , 157213 6. 11.24. 4 103

Tēja. (Nosūt. un 'saņem.Cetlin,1 Bolvi . 138130 8./II.24. 1 19
Tērauda preces. (Nos. firma

.Olekalns* . saņ. .Energie") Ventspils . 112996 4./11.24. 1 23

Linsēklas. (Nes. Šulc, saņem.
dubl. uzrād.) . ..... Cēsis . 151247 14./II.24. 1 20

Skapīts, koka. (Nos. un san.
Pekains, ...... . Smiltene , 107278 20./II.24. 1 37

Putraimi, miežu un rudzu milti.
(Nos. Šiliņ, saņ. Pitkevic) . , . 107272 . . 2 67 J
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Augļu ekstrakts (Nos.Sosnov- Krāslava Rīgas pr. 71128 26/11.24. 1 36
skis, saņ. dubl. uzrad.) . .

Mājas trauki (Nos. Monseler Daugavpilsl. , 155047 26./II.24. 1 22
un Ko., saņ. dubl. uzrad.) .

Maisi, pakulu. (Nosūt. Liz. Lizums . 138961 1./III. 24. 6 155
spirta dedz., saņ dubl. uzrad.)

Mucas, koka. (Nos. Kauliņš, Vecgulbene . 119125 4./1I.24. 5 168
saņ. dubl. uzrad.) ....

Dzelzs, izstrād. (Nos. Purmal, Jelgava . 145657 15./III.24. 4 833
saņ. dubl uzrad) . . . .

Mucas, koka, (Nos. Grunfeld, Dundaga . 71423 15./I1I.24. 2 81
saņ. Švarc>

Adas' izstrād. _ (Nosūt, Rems. Valmiera . 99076 22./1II.24. 1 51
san. A /S. »Ada") . . . ,

Mašindaļas. _ (Nos. Hauc, saņ. Jelgava . 192104 26./IIL24. 1 107
dubl. uzrad.) ,

Maisi dzutes. (Nos. Producens. Ekengrāve Torņkalns 167700 24./III.24. 3 79
san. Kate)

Svecītes. (Nosūt. Krūmiņš, Rīga pr. Pļaviņas 131318 6./XlI. 23. 1 10
saņ. dubl uzrad.) ....

Deguts. (Nos. Trainiņ, saņ. , Valka 141801 5./XII.23. 1 102
_ dubl. uzrad.)
Ēveļu, skaidas. _ (Nos. Kans, Riga I. Vecumi 63718 28./XI. 23. 10 134

saņ. dubl. uzrad.) ....
Cukurkrāsas. (Nos.'Kacnelson Liepāja Zasulauks 100489 10./XII.23. 1 35

un Abramovitc, saņem. dubl.
ss uzrād.) . . .....

3 Kviešu milti. (Nos. B-ļi Bērziņi, Rīga pr. Dzērbene 143021 11./XII.23. 2 162
saņ. dubl. uzrad.) ....

Diegi, kokvilnas. (Nos. Rīga I. Rušuna 67411 12./X1I.23. 1 19
, saņ. dubl. uzrad.

Konfektes. (Nos.A./S.„Unions", Rīga pr. Ozoli 50957 4./IV.24., 1 69
saņ. dubl. uzrad.) ....

Milti, rudzu. (Nos. lgnatjevs, Punduri Rušuna 4165 7./1.24. 1 59
)l_y saņ. Lukjanovic)

Separators. (Nos. A./S. ,Iva «, Rīga pr. Koknese 130832 1./X1I.23. 1 28
saņ. Sala) _

Dzelzs, izstrādājumi. (Nosūt. Rīgai Tirza 75659 18./I.24. 1 24 _,
Kal, saņ. Tirz. Pat. b-ba) _ . ™

Manufaktūras preces. (Nosūt. Daugavspils I Punduri 25617 30./I.24. 1 22 .-.
Gitelsons, saņ. dubl. uzrad.) >-

«i Tērauds un naglas. (Nos. Br. Rīga pr. Gauja 145696 4./I.24. 2 274
*" Popovi', saņ. A. Peika) . .

Dzelzs ķēde. (Nos. Bundžu Rīga I Alūksne 73785 10/1.24. 1 50 a
un Ko., saņ. dubl. uzrad.) .

Pumpis, ūdens, čuguna. (Nos. , Zilupe 74620 I4.ft.24'. 1 88
Rīg. ebr. amatn. skola, saņ. o
dubl. uzrād.)

- Mašindaļas. (Nos. Autogēns, , Jāņuparks 74479 14./1.24. 1 94
*?" saņ. dubl. uzrād.) .... n

Logu stikli. (Nos., Kurman, Rīga pr. Bolvi 4389 16./I.24. 1 122 <"
saņ. dubl. uzrad.) .... *"

Stiepulis, dzelzs. (Nes. Staro- Daugavspils I Krustpils 103175 9./I.24. 5 95 w

bin, saņ. Poman) .... "*
Mašindaļas. (Nosūt Lakman, Rīgai. Kārsava 75544 18./I.24. 1 16 ~

_ san, Udem)
Q Skārds, dzelžu. (Nos. Starobin, Rīga pr. . 3141 7./I.24. 5 242

saņ. dubl. uzrad.) ....
Podi, čuguna. (Nos. Eeskin, Daugavspils I . 102812 28.0UI.23. 3 63 m

saņ. dubl uzrad.) i-o
' Drēbes un veļa. (Nos. Apiņ, Liepāja Torņkalns 101704 16./I.24. 1 19 i«

saņ. M
Separatori. (Nosūt. Gravīts, Eķengfāve , 121379 31./I.24. 2 43

saņ. dubl. uzrad.) ....
Manufaktūra. (Nos. Latvijas Rīga I. Koknese 87674 7./III. 2i. 1 37 ^jEksports, saņ. Ozoliņš) . . o>
Pakavi. (Nosūt. Gravers, saņ. Liepāja Torņkalns 149717 7./II.24. 4 68 ^

dubl. uzrad.)
Krēsli, koka. (Nos. Apmāns Rīga I. Rūjiena 83826 21./1I.24. 3 59 '«

un Jaungails, saņ. Lippe) . —
_ Krams, magnēzijs un klors. Rīga pr. Stāmere 24261 23./II. 24. 4 288
10 (Nosūt. A./S._ L. Melderis, ~

saņ. dubl. uzrad.) .... .Z.
Svari un bumbas. (Nos.Rum- , Uzvalde : 16971 19./II.24. 2 55

jancevs, saņ. dubl uzrad.) .
Virves, kaņepāju. (NosZegel- Rīgai. Smiltene ļ 82731 18./II.24. 1 26 ?*

mans saņ. dubl. uzrad.). .
Papirosi un tabaka. (Nos. A./S. Rīga pr. Punduri ļ 32165 26./I1I.24 2 134

flļ Laferme, saņ. dubl. uzrad. .
Rūpn. mašin. daļas. (Nosūt. Zasulauks , 164713 4./I1I.24. I 21 a

fabr.„Titanik", saņ.Lebedevs)
Cepures. (Nosūt. Machters, Rīgai. Tirza 93125 27. III. 24. 1 12 ^saņ. Tirzas pat. b-ba) . . ,
Zāģu gatera daļas. (Nos. fabr. Zasulauks , 164712 4.111.24. 4 70

„Titanik", saņ. dubl. uzrad.)
īsas , Veļas zodā. (Nosūt. Kalniņ. Torņkalns Krustpils 162892 28./II.2I. 1 33

saņ Skui)
I Virves. (Nos. Zagelman, saņ. Riga 1. Skrīveri 87368 6./III. 24. 2 58

Skr. pat. b-ba)
Korķi. (Nos. Latv. tabak un , Koknese 92182 25-/ 111.24. 1 3

koiķu fabr., saņ. Braže) . .
Čuguna stabiņi un dzelzs plates. Omuļi Rūjiena 14657 17./111 24. 4 525

a
(Nos. Gravēts, saņ. dubl. uzr.

Dzelzs, izstrād. (Nos. Hiršman Rīgai. Vaidava 88861 13./1U. 24. 2. 51
_ un Baum, saņ. dubl. uzrad.)
Adas, izstrādātas. (Nos. Dru- Rēzekne T. Viļāni 175707 5./III.24. 1 72
_ jans, saņ. dubl. uzrad. . .
Adas, izstrād. (Nos. Fridman, Daugavspils I Rēzeknei. 50361 31 ./UI. 24. 1 10

san. dubl. uzrad) . . . .
Etiķis. (Nosūt. Oiter, saņem. Rīga pr. Bolvi 31851 25./III. 24. 1 25

dubl. uzrad.) _. . .
^

. .
Cementa izstrād., krāsnļņa, AI. Vārti . 11 25./III. 24. 12 286

ratu ass, katli un krēsli.
(Nos. Beldau, saņ. dubl. uzr.)

Vīni, bandrolēti. _ (Nos Paegle, Rīgai. Pļaviņas 93521 28/111.24. 1 56
saņ. dubl. uzrad.) ....

Iesalu ekstrakts. (Nos. Augļu Rīga pr. Smiltene 33631 1./III. 24. 1 32
Eksports, saņ dubl. uzrad.)

Papirosu čaulītes (Nos. Kno- Torņakalns Ramka 162782 27./II.24. 2 24
ping, saņ. Ramz. Lauks, b-ba)

Milti un klijas. (Nosūt. Rank Rīga pr. Dzērbene 37135 21./111.24. 4 234
un b-dri, saņ. Neiland) . .

Maisi, tukši. (Nos. līdzenas Vecgulbene Drusti 119285 22./III. 24. 1 8
alus darīt., saņ. dubl. uzrad.)

Stikla baloni. (Nosūt. Šiliņš, Daugavspils I Kārsava 155820 19./III.24. 3 33
saņ. dubl. uzrad.) ....

Maisi, pakulu. (Nosūt. Zudul, Rīga I. , 90364 18./III. 24. 1 22
saņ. dubl. uzrad.) ....

Mācības līdzekļi. (Nos. Izgl. , Rušuna 93451 28./III.24. 1 4
Min. mac līdz. birojs, saņ.
dubl. uzrād ) >
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Soli, koka. (Nos. Lūdz. apr.
likv. valde, saņ. Tolkovas
pag. valde) Kārsava Vecumi 160664 26./III.24. 6 289

Kuģu dzenamās skrūves. (Nos.
stacijas priekšnieks un sa-
ņēmējs) Liepāja Torņkalns 5181 28./H1.24. 1 54

Virve. (Nosūt. JSrgensen un «
Zoli, saņ. dubl. ufrād.) . . . . 172208 21./III. 24. | 2 214 _

Atrastas mantas.

3
Rēzeknes I stacijā 5. janvārī 1924. g.: 1 sainis ar dzelzs pakaviem sv. 6 kg. °
Valmieras stacijā laika no 30. janvāra līdz 5. martam 24. g.: 1 kurvītī: c

2 p. zābaki. 1 cepure, 1 p. gurnu sildāmie, 1 p. zeķes, 1 lakatiņš ar lampas kupeli, 0

^-^
1 maisiņā: 2 krekli, 1 bikses, 2 krekli, 1 lakats, 2 maisi; 1 brezenta soma, 1 mētelis, "

W 1 kab. lakatiņš, 1 p. cimdu, 1 lietus sargs, 1 šalle, 1 kaloša, 1 lakatiņš. c
Krustpils stacijā 10. janvārī 1924. g.: 1 bleķa kanna. v

.._ Valkas stacijā laikā no 8. janvafa līdz I. mājam 1924. g.: 1 kaloša; 1 sainī: _
W brošētas blanķetes, I sainis ar kulītēm; 1 kurvītis, 1 spieķis, 1 somiņa, 1 spieķis, 1 p. <«

kalošas, 1 dakšas, 1 cepure. ^
Stendes stacijā laikā no 1. janvāra līdz 1. majam2ļl924. g.: 2 zirgu segas, -

sbss 1 maiss ar 10 paciņām tabakas. 3
Alūksnes stacijā laikā no 1. janvafa līdz 1. mājam 1924. g.: 1 p. cimdu, o.

1 p. cimdu.
Q Opes stacijā laikā no 13. janvafa līdz 15. februārim 1924. g.: 1 kab. lakatiņš, *'w
^^ 1 cepure. "°

Rīgas preču stacijā 14. un 25. janvāri 1924. g.: 1 koka ragaviņas un 1 dzelzs w
gultiņa. °°

__ Vecgulbenes stacija laika no 19. janvafa līdz 7. aprilim 1924. g.: 1 sainis
IO ar 1 maisu un 1 mēteli; 1 kurvi: 5 kab. Jakatiņi, 4 drēbju gabaliņi, 9 kulītes. 3 kg S

konfektes, 1 pud. Butter-Farbe, 1 pud. sērskābe, 1 lietus sargs, 1 mufe; 1 kastīte; 2
1 dvielis, 2 krekli, 1 bikses, 3 kab. drānas, 1 p. zeķes, 1 p. cimdu, 1 kulīte, 1 krūzīte;

Q| 1 kafote, 1 p. zābaki; 1 paciņā: 1 krāga, 1 apkaklīte, 1 krekls, J lakatiņš, 1 krekls, J™
1 kurvītī: 1 dvielis, 3 maisiņi. 2 krekli, 1 spilvendrebe, 4 kab. drānas, 2 bikses, 2 p. ~

zeķes, 1 palags, 1 bašliks, 1 deķis, 1 svārki, 1 bikses, 2 krekli, 1 zeķes, 1 p. cimdi, —
īsas 1 somiņa ar čeku grāmatiņām un 1 soma. =

Zilupes stacijā laikā no 3. februāra līdz 1. mājam 1924. g.: 1 lakats, 1 ku- —?
līte, 1 somiņa ar grāmatām, 1 sainis ar papirosu čaulītēm; 1 sainis ar 400 skalu

^
a

kastiņām un 1 paciņa ar korķiem, 1 spieķis, 1 pods, 1 grāmata, 1 p. kalošas, 1 somiņa,
maisā: 1 cepure, 2 krekli, 2 bikses, 1 striķa gabals, 1 krekls, 1 lakats. c
Rēzeknes 11 stacijā 19. februārī 1924. g.: 1 sainis ar spilvenu un 1 deķi. 3
Stopiņu stacijā 3. februārī lv-24. g.: 1 piena kanna.
Pļaviņu stacijā 9. martā 1924. g.: I paciņa ar 12 lampu stikliem. ™
Ieriķu stacija laikā no 1. marta līdz 25. martam 1924. g.: 1 kakla saite, 1 brille,

1 lakats.
Bolvu stacijā 20. marta 1924. g.: 1 koka soma.
Kārsavas stacijā 10. janvārī 1924. g.: 1 stienis dzelža, neizstrādāts, svara

12 klgr.
Cēsu stacija 12. aprilī 1924. g.: 1 p. getras.

/ i Rīga I. Mežotne 81247 22./XII.23. 1
Bagāža. \ , Vecplatone 96323 23./I1.24. 1 5

{ , Auce 109462 9./IV.24. 1 16

Preces.
Konfektes. (Nos. fabr. Fortūna,

saņ. dubl. uzrad.) .... Liepāja Krimūnas 64378 4./XH.23. 1 36
Drogu preces, sausas. (Nos.

Br.Kamarini. saņ. dubl. uzr.) Rīga pr. Auce 8324 17./1.24. 1 38
Saimniecības piederami. (Nos.

Rotpele, saņ. dubl. uzrād.) . Tukums II. Meitene 423200 12./II.24. 1 5 «
Drogu preces. (Nos. Frobieks, —

saņ. dubl. uzrād.) .... Torņkalns Auce 162158 20./II.24. 1 68 '"
Maisi, džutes. (Nos. Alterman, *"

saņ. Berenskis) , Iecava 162069 19./II.24. 1 20 o
Dzelzs un drāts. (Nos. Starobin, c

saņ. dubl. uzrād.) _ -_ ? , Jelgava 163418 5./III.24. 9 116
Naglas, dzelzs. (Nosūt. Brāļi 2

m Popovi, saņ. dubl. uzrād.) . Rīga preču Taurkalns 10081 29./I.24. 1 18
ļļļ Mašindaļas, tērauda un koka c
?*? modeļi. (NosDrāšu fabr., u

saņ. dubl. uzrād.) .... Liepāja Daudzeva 171382 7/11.24. 2 16 ~

***) Konfektes. (Nos. Vaidheims,
*^ saņ. Lucis) ....._ . Torņkalns Auce 39639 8./III. 24. 2 118 _,

Pape. (Nos. Fridman, saņem. a
|Q dubl. uzrād.) . Sece 55248 4./IV.24. 2 71 o.

Tabakas, izstrād. (Nos. Ruten-
bergs, saņ. dubl. uzrād) . . Rīga pr. Auce 29845 21./I1I.124. 2 80 lira

01 Vecas grāmatas. (Nosūt. Zal- -a
man, saņ. dubl. uzrād.) . . , Krimūnas 44227 28./111.24. 1 20 «

^^
Cukurs, smalkais un kolonial- M

preces. (Nosūt. Levin, saņ.
dubl. uzrād.) Liepāja Reņģe 172651 27./III.24. 2 80 ;*

Q) o>
Rokas bagāža..

ssssk Nodota Jelgavas stacijā 29. februārī 1924. g. zem birkas Ns 421651: 1 kurvītis un !™
1 kabatas lakaitņš. .1"

Nodota Jelgavas stacijā 2. aprili 1924. g. zem birkas N° 436557: 1 rokas skalu ~~
kurvītis.

^Atrastas mantas.
Jelgavas stacijā laikā no 2. janvafa līdz 1. mājam 1924. g.: 1 šalle, 2 lakatiņi, ^

1 šalle, 2 p cimdi, 1 cepure, 3 žurnāli, 1 maiss, 1 maciņš, 1 p. cimdu, 1 maiss, 1 p. n
kalošas, 7 cimdi, 1 čemodāns, 1 gab. ziepes, 1 p. bikses, 1 cepure, 1 kab. lakatiņš, 31 p. cimdu, 1 spieķis, 1 spieķis, 1 lāpsta, 1 lietus sargs, 20 podiņi, 1 kurvītis, 1 kurpe,
1 p. cimdu, 1 kulīte, 2 atslēgas, 1 kaloša, 1 kulīte, 1 bļodiņa, 20 loksnes papīra, „;

. 1 priekšauts, 1 kulīte ar cigoriņiem, 1 spainītis ar striķi, 1 ķemmīte, 1 spieķis.
Meitenes stacijā laikā no 18. februafa 1924. g.: 1 platmale, 1 p. kalošas;

1 paka: 1 deķis un 1 palags.
Daudzevas stacijā laikā no 6. februafa līdz 1. mājam 1924. g.: 1 metru

mērs, 1 p. zābaki, 1 cepure.
Krimūnu stacijā laikā no 29. janvafa līdz 10. aprilim 1924. g.: 1 somiņa,

1 maiss ar aitas vilnu, 3 gab. dzeloņu drāts, 1 p cimdu, 1 kaloša.
Reņģes stacijā laikā no 5. marta 1924. g.: 6 kastītes ar spēļu kauliņiem un

iiguram, 3 bērnu spēlītes, 3 spēļu āmuriņi, 4 rokas zaģīšu piederumi, 1 cepure,! krekls. I

|
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^
P.J^ . { Rīga I Liepāja 84318 8./I.24. 1 30 )

Baoaža I Liepāja Vaiņode , 29093 18./III.24. ļ 22
8

\ Rīga I Liepāja 110899 13./IV.24. I 21

Preces.
Elektr. caurules. (Nos. AEG, .. B> 1fi ,KRn 1B m] ,, o 942

L. Elektr. s-ba, saņ. Fimbes) Torņkalns Liepāja 181560 18./III.24. 3 2*1

Cepures. (Nos Aps. un slēdz. } 9
b-ba, un saņ.) " '

(0 Galdi un beņķi, koka. (Nos. ng
Kennsons, saņ. Krastiņ) . . Madona . 9«"4 29./11.24. /

^ Dzīves iekārta. (Nosūt. Riek- . . - 41
|f0 sti. š, un saņ.) . . . . . Daugavpili . 49935 .19./I1I 24. d

Q ,
CirpaJ!:Sdan.A°

/f pMo) Valmiera . 99084 22./I1I.24. 1 5

0 ^
JStJBF'*?*. Vaiņode . 165178 24./I1I.24. 3 237

__ Tūbu plāksnes. (Nos. Krūmiņš,
= .nm 07 mi 0,1 1 ori?™ saņ Alšvang) . .... Torņkalns . 5499727/ 111.24. 1 20

asai Atrastas mantas.

Liepājas stacijā laikā no 6. janvāra 1924. g.: 1 lakats, 1 spieķis, 1 lampas
grozs, 1 bleķa vanniņa.

Priekules stacijā: 1 sainis ar tērauda tauvu.

Rokas bagāža.
Nodo'a Liepājas stacijā 19. februārī 1924. g. zem birkas J* 417889: 1 maisiņa:

l 2 krekli, 1 bikses.

Rīga I Daugavpils I 86023 25./1.24. 1 6
Daugavpils I Indra 19262 30./XII.23. 4 73

Rīga I Nīcgale 101863 18./III.24: 1 9 <s
Daugavpils I Indra 19990 17./II.24. 1 6 _

Bagāža. < Rj j Daugavpils 1 99089 22./I1.24. 1 8 -
101927 18./UI.24. 1 14 *-
103077 28./11I.24. 1 4
105492 14./1V.24. 1 0,5 °a

Preces.
Kreiczāģi, dzelzs. (Nosūt. Ed. 2

Capps, saņ. Zemels) ... Rīga I Daugavpils 70454 21./XII.23. 1 13
Ķēķis „Primus\ (Nosūt. St. c

priekšnieks, saņ. Grāvīts) . . . 71784 29./XII.23. 1 1,5 „
Spaiņi, skārda. (Nos. Kesels, -~

saņ. dubl. uzrād.) . L . . Bolvi „' 138131 8./II.24. 2 15 M
Gultas, koka. (Nos. Krūmiņš, ^

saņ. dubl. uzrād.) .... V.Gulbene . 118838 I./II. 24. 2 27 -
Svari un bumbas. (Nos. Rum- 3

^J jancevs un
Ivanovs, sanēm. °*

dubl. uzrād.) Rīga pr. Krāslava 16970 19./II. 24. 2 51
Dzelzs, lužni (Nos. Milners ("»

f/| un Opeškins, saņ. Daugavpils Zemgale 103923 4. 11.24. part. 700 '-o
Maisi, pakulu. (Nos. Praulienu «

?^ spirtu dedz., saņ. dubl. uzr.) Madona Daugavpils I 150941 13./III.24. 7 185 m
assss Kamanas. (Nosūt. Treizens,

a
saņ. dubl. uzrād.) .... Livani . 137816 19./III.24. 2 60 ^Kuļmašīnas un viņu daļas. SS

^
(Nos. Skaruta, saņ. dubl. uzr.) Rēzeknei. . 175931 17./III. 24. 5 221 "

?1 Ķimikālijas preces. (Nosūt.
__ Hener un Ko., saņ. dubl. uzr.) Rīga pr. . 31588 22./III.24. 1 61 ._
IO \ Ziepes, tualet. (Nosūt. Sab.

.Beko", saņ. dubl. uzrād.) . . , 30842 18./II1.24. 4 117 -
Ql Maklatura. (Nos. Hermanson, 3

saņ. Krupat) Rīga I . 80279 7./I1.24. 8 416 ™
3 Gultas, dzelzs. (Nos.ļJGanzens,

^saņ Donins) Eglaine , 19120 23./I1I.24. 2 72
ffl c

Rokas bagāža. s
£*| Nodota Daugavpils I stacijā 28. decembrī 1924. g. zem birkas N» 392576: 1 v.

rokas bagāža, svara 4 kg. >-5
Nodota Daugavpils I stacijā 28. decembrī 1924. g. zem birkas Nš 392577: 1 v.

rokas bagāža, svara 1,5 kg.
Atrastas mantas.

Daugavpils II stacijā laikā no 1. janvafa līdz 19. aprilim 1924. g.: 1 spieķis ,
1 laktenis, 1 kaloša, 1 spieķis, 1 lietus sargs, 1 siets, 1 nazis, 1 bašliks, 1 zābaks,
1 kaloša, 1 cepure, 1 cimds 1 spainis, 2 p. cimdi, 1 maiss ar zirga deķi, 1 groziņš,
1 maisa: 1 maiss, 1 spilvens, 1 sega, 1 krekls, 1 bikses, 1 dvielis. 1 p. cimdu
1 bikses, 1 veste, 1 cepure, 1 krūzīte, 1 krūzīte, 1 dakšiņas, 1 arš. šņores, 1 āķis
1 grābeklītis, 1 galodiņa; 1 maisa: 4 p. zābaki, 4 p. liestes, 1 kamoliņš šņores ;1 somiņa, 1 dvielis, 1 groziņš, 1 p. cimdu, 1 maisiņš , 1 cepure, 1 šalle, 1 p. kalošas1 p. kalošas, 1 kurvis, 1 lakats, 1 groziņš, 1 kreklis, 1 bļodiņa. 1 dozīte 1 pudelīte1 p cimdi, 1 nazis, 1 cepure, 1 svārki, 1 šalle, 1 ciba, I kulīte, 1 spieķis, 1 maisā-1 stiepulis, 1 zoļadas gabals, 1 cepure, 1 bašliks, 1 kreklis , 1 kareivja uzvalks, 1 krekls1 maiss. »#.» —» >

Zemgales stacijā laikā no 14. janvafa līdz l.\majam 1924. g.: 1 šalle,1 maisiņš, 2 p._ zeķes, 1 gultas sega, 1 sainī: 1 spilvens, lWki, 1 p. zlķes, 2 kab
?3?i ' ! drēb6S šabals - 1 krekls

' ! šalle> 1 P kalošas, 1 Siltus sargs,1 spieķis, 1 soms.
Līvānu stacijā;28. janvārī 1924. g.: 1 ūdens svari.

sv. 8kg
°nOPOleS St3CiJā 18- sePtembrT 1923. g.: 1 sainis ar čuguna podiem

& Preces.
- Siksnu ripa. (Nosūt, fabrika f

£" m -'}l//K,dubiv u/rāZasula"ks Ventspils 96166 10./I 24 1 27Vj Maisi, dzutes. (Nos. N. Šmidt,
«?;»? *«. 1 *<

C vlaf S- D,]? _ R'§ I 78338 1./III.24. 2 85TJ Rakstāmas lietas un grāmatas.
«
^

(Nos. Rabinovič, saņ. dubl.
"^ uzrad) R'ga pr- 39336 24./1II.24. 2 55

_ Piezīme.^ Ja pirmā ūtrupē minētās mantas netiktu pārdotas, tad tās tiks pārdotasotra ūtrupe sekosas dienas: j/<"<»!>

Rīgā I., 9. jūlijā 1924. g., pīkst. 10 no rīta. Jelgavā, 9. jūlijā 1924. g., pīkst 10 no rīta. pr., 10. . 1924. . . 10 . . Liepājā, 9. , 1924. . i0Daugavpilī I., 9. jul. 1924. g., pīkst. 10 no rīta Ventspilī , 9. , 1924. . ] 10
" "

Dzelzsceļu virsvalde.
Rigas apgabaltiesas 3. civilnod.
pamatojoties ns 1923. g. 17. marts
likamu par vienīgo maksāšanas lī-
dzekli nn clv. proc Ift. 2060. an
2062. p. p., Ievērojot ka Jants Origorija
dēls Čakurs parāda ļēr obliga-iīas pat
3,000 r, apstiprinātas 1913 g 23 nov.
zem Nt 657. "* nekostamo ipašumu Rī-
gas apr., Īkšķi's mnižvi zemes giunt;-
gabslu )* 5^ , zem zemes g-āmMn
reģ J« 1085, izd. nr lohanaOr gorija d.
Čsktrfl par labu Džonam Eduarda d
Stabenhageratn, kas viņn cedēj's blsnko,
— ir sairtisšjis, bet ii sngiā minētā
obligācija nrvsr tikt izsniegta atpakaļ
parādniekam dē] dzēlanas zemes grl-
matēs, tamdēj ka ir gājusi zuduma.

Tāpēc apgabaltiesas 3. dvllnodaja uz-
aicina visas personas, kn(ām būta tie-
sības as augšā aprādīt, obligācija, pie-

eiktles tiesā viena mēneša laiks, skaitot
so dienas, kad šis sladinājams Iespiests
.Valdības Vēstnesi", an aizrāda, ka ja
fis personas noteiktā laikā nepieteikties,
obligācija atzīs par izaicināta an 18-
1zē<am dos tiesība prasīt parāda

dzētana zemes gramsta.
Rīgā, 1924.g. 17. maijā th 157.

Priekšsēd. v. A. V e i d n e r s.
3483 Sekretārs A. K n I v e

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnod.
pamatojoties u 1923. g. 17. marta li-
kuma par vienīgo maksāšanas līdzekli
an dv. pr. lik. 2060. an 2062. p. p.
Ievērojot ZaUnana Katca ui icika Par-
c fi pil nvarnieka zv. «dv Erasta Vol-
frama lāgamu an tava lēmuma 1924. g.
13. maija paziņo, ka Zalmans Kates an
lciVs Paicois parāda pēc obligacijsm:

1) par 12,000 i-, apstiprinātas 1910. g.

30. septembrī zem Nš 2198 uz neku-
stamo īpašumu Rīgā, 6 hip. iec zem
zemes grāmatu reģ. Nš 1114, izd. no
Aleksandra Emsts d Lauenstelna psr
labu Movšam Berka d. Gurevicsm kas
viņu ir ce4ē|is blsnko;

2) psr 4,000 r, apitiprinātss 1912, g
18 jilijā zem >* 2227, uz ta pi5« ne-
kos'ami ijaSuma, izdotaj no tt paša
Aleksandra Edaarda Erasta d. Lsuei-
steina un Ernsfa Augusta Kāļi dēls
Au ek a par labu tsm ra dara Movšam
Berka d. Onrevičsm, kas viņu i cedēji-
blanko, — ir ie-naksājis tiesas depojitā
Ls 341,34, dēj šo an?šā min. obligaciiukaoitalii un °/o«/o dzēšanss.

Tāpēc apgabaltiesaa 3. clvllnodaja «-sldna visas personas, kārām būta tie
iibas ai aogfā aprād. obUgacijām, pie-teikties tiesā viena mēneša laikā,skaitot no dienas, kad šis sludinājums

iespiests .Vaid. Vēsta. *, an aizrāda, ka la
šis pēršanas noteiktā lal'tā nepieteik-
sies, obligācijas atzīs par simaksātām nn
'līdzējam dos tiesību prasīt hipot. dzē-
šana zemes grāmatā.

Rigā, 1924. «. 17. maijā Ja 2632.
,,o„ Priekša, v. A. Veidners.
3>82 Sekretārs A. Kalve.
Rīgas apgabaltiesas 3. civilnod.

oamatoļotiea as 1923. g. 17. marta II-™ma Par vienīgo maksāšanas līdzekli
*_-- Prot «k- 2050. an 2062. p. p.iever0jot _ Rim pitsē-ns valdes oilnvar.nieka zvēr. adv. V0ld:m3ra Minkevčiugamai _ua sava lēmuma 1924, gīd. maija pazņo, ka parādnieks parādu
?qoi i'8^'?,?^ 4- 540 r . apstiprinātas'901 g. 16 jalija zem >* 1375, uz ne-kustamo īpaJuou Rīgā, 3. hip. iec.iera zemes grāmata reģ. Ns 2404. izd

no Anla Friča d. Arona par labu Riga^
pilsētai, — ir samaksājis Rīgas pilsētai,oet ii aagšā min. obligācija nevar tikt Iz-sniegta atpikaf parādniekam dēj dzēša-
nas zemes grāmatās, tamdēļ ka Ir gājusi
zudumā.

Tāpēc apgabaltiesas III. civilnodaļa
«aicina vijas personas, kurām
bita tieiibaa ai aagšā aprādīto
obligācija, pieteikties tiesā viena
mēneša laikā, skaitot no dienas, kad
iis aladinājans iespiests .Valdības Vēst-
nesi*, an aizrāda, ka ja līs p-r-
inaaa natelktā talkā nepieteiksies,
obligāciju atzīs pat izaicināta an UHtē-
lam doi tiesība prasīt parādi dzelaaa
lemsi grāmatā.

Rīgā, 1924. g. 17. maijā J* 2645.
Priekiēd. v. A. V eidnera.

3484 Sekretāra A. Kalva.



Daugavpils apr. pr-ka pal. 1.Iec.
izsludina par nederīgu, kā nozaudētu,
zirga pasi, izd. no Kolupes pag. v.
1920. g. 30. aug. zem Ja 737, uz Jezupa
Donata d. Onzula vārda. 3174

Daugavpils apriņķa priekšnieka pal. I. Iet.
izsludina par nederīgu nozaudētu zirga
pasi, izd. no Liksnas pag. valdes
1920. g. 25. aug. zem >e 615, uz Franča
Jāņa d. 'Miglana vardu. 3125

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnod.
uz civ. ties lik. 2jII„ 20 4 nu
2019. p. p pamata paziņo, ka pēc 1920. «
2. decembrī Rīga mirušā Jāņa Mārtiņi
dēla Zvirbuļa ir atklāts mantojams
an uzaicina, kam ir uz šo mantojuma, vai
sakarā ar to, tiesības kā mantiniekiem,
legatarijiem, fideikomisarijiem, kredi-
toriem u. t. t, neteikt šis tiesbai
minētai tiesai sešu mēneša laikā,
skaitot no šī sludinājuma iespiešanas
dienas.

Ja minējās personas savas tie ības
aagšā uzradītā termiņā nepieteiks tad
viņas atzīs kā šīs tiesības zaudējaVs.

Rīgā. 1924. g. 13. meijā. L J* 1040
Priekšsēdei, v. A. V e i d n e i a.

3204 Sekretāra A. Kalve

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnod.
uz clv. ties. lik. 2011., 2014. un
2019. p. p. pamata paziņo, kāpēc 1974. g

3 februa i Rīgā mirušā namīpašnieka
bīdora (Izraēla) Halāta (Heimaņa) d.
Hiršbsrga ir atklāts mantojami an
«saietas san ir su Io nanrojaase, va!
sakari at to tlsaibsa ki mantini* irlem
legatarijlsm. Hdaikomlsarrjiera, badīto-
risas an t. t.. pieteikt s7s tiesību
mtaētai tiesa! sala mēn. talkā, skaitot
no ii stadiniiama laspiolanai diaaas
, Valdības Vēstnesi*.

le minētās patsonas aavas tiesībai
aagšā airiditā tsnniņi nepieteiks, tad
visas atsis ki iii tiesība» ia*del«Ss*

Rigā, 1934. g. 13. maijā. L. J* 2639
Priekšsēdētāja v. A. V a i d n a 11.

3205 Sekretāra A. Kalve.

Jelgavas apgabaltiesa,
pamatodamās nz sava i. g. 7. apriļa
nolēmumu, uzaicina to personu, kuras
rokās atrodas obligācija par 4000 rbļ.
izd. uz Tukums krāj-alzd. kases _ vārdu,
korob 1912. g. 28. augustā zeti
Ms 1168 uz n:kustamo īpaJumu Tukuma
zem hip. J* 81, — ierasties iai tiesā
mēneša laikā, skaitot no šī sludinājuma
t spiedunas dienas .Valdības Vēstnesī'
un iesniegt minēto aktu.

Ja minēta termiņā neieradīsies vn
aktu neiesniegs, tiesa atzīs paradu
pēc tā par samaksāta, un lūdzējai
Zarai Levi dos tiesību prasīt šā
parāda dzēšanu zemes grāmatas

lelgavā. 1924. g. 6. msijā. L Ja 638 '24
Priekšsēdētaja v. J. Skudre.

2899 Sekretāra K. P n s s a r s.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnod.
uz civ. ties.lik. 2011., 2014.an 3019. p.p.
pamata paziņo, ka oec 1916 gada
5. febr. Vitebska mir. Vecaucs namīpaš-
nieka Ādolfa Eduarda dēla Goerke
Ir atklāta mantojami ua uzaicina, kam
ir uz šo mantojumu, vai sakara ar to,
tiesībai kā mantiniekiem, legatarijiem,
fideikomisarijiem, krediicrem u. t. t..
pieteikt šīs tiesības minētai tiesai sešu
mēnešu laikā, skaitot no šī sludinā-
juma iespiešanas dienas.

Ja minēt? s personai aavas tiesības
augša uzradītā term ņa nepieteiks, tad
vi as atzīs kā šīs ti-tības zu1ējuš«s.

Rīgā, 1924. g. 13. maijā L Mt 2617
Priekšsēdētāja v. A. V e i d n e r a

3206 Sekretāra A. Kalve.

Rigas apgabaltiesas 3. civilnod.
uz civ. ties. lik. 2011.. 2014. un 2019. p p.
pamata paziņo, ka pēc 1917. gada
16 septembri Rī t a mir. namlīdzīpašnfeces
Zoiija» Gustava m. Rackovskas, dzim.
Verner, it atklāts mantojums «n ataicini»,
kam it ai io mantojuma, vai aakarā m
to tiesības, kā mantiniekiem, legatd-
rljitm lideikomisarijiem, kreditoriem
an t. t., pieteikt Ca tiesības minētai
tiesai a e i a mēneša laiki, skaitot no ii
sludinājuma iespiešanas dienas.

Ja minētās personas savas tiesības
angli uzrādītā tsrmiņi nepieteiks, tai
risas atsis ki šis tiesības saadejnias

Rigā, 1924. g. 13. maijā. L J* 2629
Priekšsēdētāja v A. Veldnera.

3203 Sekretāra A. Kalva

Jelgavas apgabaltiesa.
pamatodamās uz savu š. g. 7. aprļa
nolēmuma, uza ciņa tās pers.n*s, kuru
rokāa atrodas šādas uz nekustamu īpa-
šumu Jelgavā 3, iecirkni zem hipotek.
X» 135 Voroboretas obligācijas: 1) par
2C0J c ībļ, iziota »z Jelgavas pilsētas
krtj-aiidevu kases vārdu, blanno cedēta,
kerob. 1886 g. 16. septembrī zem
J* 190; 2) par 600 c. rbj., izdota uz ta
paša vārdu, blanko cedēta, korob.
1888. g. 13. decembrī zem Ns 259;
3) par 5000 c.ībļ, izdota uz Benjamiņa
Vulisona vārdu, bhnko cedēta, korob.
1911. g. 18. aprilī zem Ns 1256, pēc
kuļas, saskaņā ar uzrakstu, fcor. Iyl5 g.
9. aprilī, skai as parāds 40ŪOO c. rbj.
apm rā un 4) pēc šīs nedējās obligā-
cijas no Jelgavas apgataltiesas 1914 g.
24. rprlī zem Ns 2-3S ', izdotais izpild-
raksts iesniegt minētos aktus šai te iai
viena mēneša laikā, skaitot no sludi-
nājuma iespiešanas .Valdības Vēstnesi*
un saņemt no Inirķa Malevica tiesas
depozītos parāda nolīdzināšanai rēc
minētiem dokumenti-m iemaksāto naudu.

Ja minētā termiņā obligācijas un iz-
pildu rak»tu neiesniegs, tiesa atzis
parādus pēc tiem par jamsk ātiem an
lūdzējam Indriķim Mile/icam dos t>-
sību prasit Io parādu dzēšanu temea
grāmatās.

Jelgav ' . 10. maijā 1924. g L !* 509/24
Priekšsēdētaja v. A. Lauke.

3040 Se«retars K. Pussars.

Palsmanes pagasta valde izsludina par
nederīgu, kā pieteiktu par nozudušu,
Latvijas iekšzemes pasi N° 394, izdotu
no šīs pagasta valdes 1920. g. 27. ok-
tobrī uz Martas Friča m. Jīpe vārda

3511.
Salonajas pagasta valde izsludina par

nederīgu, ka pazaudētu, zirga pasi, iz-
dotu no šīs pagasta v?ldes 1921 gada
23 maitā zem N> 1048 uz Nikohja
āņa d. Hnuna d 3603.

Rīgas prefektūra
izsludina par nederīgu, kā nozaudētu
gada uzturis apliecību zem M? x9390.
uz Marijas Fomam. Ptt uc. v. 3270

Ilūkstes apr. priekšnieks
izsludina par nederīgu, ka nozaudētu,
Latv. pasi zem Ns 181405, izdotu no
Rigas prefekta palga 1923. g. 12. dec.
uz Fiidricha Jsņa d. Pūre v. 3189

Daugavpils prefektūra
izsudna p*r reJerīgu atvalin. splier.
zem J* 4705, izdota 29. martā 1921. g.
no 10. Aizputes kajn. pulka km-[a uz
Zelika Mcndeļi d Jonje vārdu, kūja
pieteikta par nozaudētu. 3 86

Jaosielgavas ap?lQ|a pr-Ha pal. IJ. Ibl
izsludina par nedetīgu nozaudētu zirga
pasi, izdotu no Neretas pag. valdes
1920. g. zem Ns 87. uz pils. Pāvila
KJsva vārdu, kup pie zirga pārdošanas
pārrakstīta uz Rūdolfa Sniķis v. 2502

Daugavpils apr. pr-ka palīgs l. iec.
izsludina par nederīgu, kā nozaudētu,
Latv. iekšzemes pasi, izdotu no Liksnas
pag. valdes 1921. g. 3. maijā zem
J* 11638 uz Jāņa Jēkaba d. Zostiņa v.

2741

liļii ktt. it&|i|i Dl liiilLBUliiAi...Pros vet",
senāk LMt IM GrURdmon, valde Rijā.

Bilance uz 1. jūliju 1923. g.
Aktīvs. La

Gruntsgabals, ēkas, mašinas, aparāti u. c 31,01533
Ražojumi, jēlvielas, materiāli 36,49404
Kase, vekseļi, pēcmaksu apliecības 1,041.35
Debitori 13,781 25
Pārejošas samas 37290
Zaudējums no 1921 /22. da b gada ........ 9,;-88.98

1922./23 2,388.69 11,777.67

94,482.54
Pasīva.

Akcija kapiials 45.000 —
Amortizācija 3£4 82
Krediori 49,127.72

94,482.54

Pe|ņas un zaudējumu konts.
Irgrjs 103,009.99
Ienācis . 100,621.30

Zaudējums 1922/23. darb. gadā 2.388.69
iepriekšējā gadā 9,388.98

11,777.67

3138 Valde.

Latgales linkopības biedrības ,ļynsalila".
Bilance uz 31. decembri 1923. gadu.

A k t i v s. Ls ļ P a a i v s. Ls
Kase 36,322.42 Paju kr pītais . . . i . . 69 375 —
Nod atlikušās preces . . 42,328.72 ļ Pamata 2,734.7*
Debitori 42,984.43 Rezerves . 1,844.24
Vērtspapīri 49,270— Izglītības veicināšanas londs 641.38
Vekseli \ . . 7.000.— Finansu minUtr ja . . . . 68,016 17
Galv. kantora inventārs . 77920 Speciāls tekošs r-ns . . . 25,860.67
Nodaju 1,507.62 Diskontēti vekseļi .... 16,000.—
Soveuu māja 1,402.74 Nesamaksāti nodokļi . . 125.—
Pārejošas sumas .... 4,030.61 Kreditori 7,508.73

Peļņa 1923. g. . . . . . 2 489 77
185,6?ft74 185,625 74

Pelņas un zaudējumu rēķins.
Zaudēts. Pelnīts.

Tirdznieciskie izdevumi . 28148.83 Uz precēm 28,191.rO
Pelņa 1923. g . . . 2,489.77 Dažādi ierakumi . . . . 2,447.E0

30 638 60 30 638 60

3019 Valde.

I. Rīsus apdrošināšanas sabiedr.
dlb. 1765. g.

Valde: Rīgā, Šķūņu Ielā 1* 23/29. Ttļr. 36-46.

Gada pārskats par 1923. darb. gadu.
Peļņas un zaudējumu rēķins.

Debets. R. K. R. K
Vispārējie valdes izdevum':

Ag's īre, pasta izdevumi, telegramas u. t. t 1.603624.38
Nodokļu starpība samaksāta priekš 1922. g 115,553 £0
Zaudējams, caur apdrošināšanas biedrības .Bothnia", Helaing-

lors, konkursu 85,857.—
Norakstīšanas un amortizācijas:

10°/o no mobilian vērtības Rbļ. 208,80050 . . . 20,880.—
2°/o no Imobiļa vērtības Rbļ. 4,431,5CO.— . 88,830.— 109,710 —

1923. g. skaidra peļņa un viņas sadalīšana:
Nodokļu rezerve ...... 350,000.—
Rezerves Vapitalam pieskaitītas 10% 238,716 —
Atalgojumi [ac *oxei, tantjemas valdei, atalgojumi

revīzijas komisijai 745,000 —
Atalgojami ierēdņiem . . 182,000.—
7°/e dividende 700,000.—
Peļņas pārnesums uz 1924 g 171,445.73 2,387,161 73

4.30,9 6."
Kredīts.

j Peļņas pārnesums no iepriekšēja gada 215,195 45
? Peļņa no ugunsapdrošinašenas 2,076 413 83

, , transportu apdrošināšanas 475,684.59
, . valcru a drošināšanas 102,997.17
. . nelaimes gadījumu apdrošināšanas £9,863 64

Procenti no obliga'ijām no tekošem rēķiniem. 915,22998
Ieņēmumi no biedrības nama 362 613 70
Kursa starpība . 59,609.25

4,307.91)6.61

Bilance 31. decembri 1923. g.

(

Aktīvs.
Kase . 56,746,97
Tekoši rēķni 8,594,378.06
Aizdevumi pret ieķīlātiem nekustamiem īpašumiem 3,429,200.—
Debitori:

Filiāles un «ģenti 2,849,455.—
Apd ošināš?nas biedrības 35,982.—
C;i debitori . 1,345 623 50 4,231,060 5C

Prasības uz vekseļiem:
Tekoši nenotecējuši vekseļi 86,000 —

Inventārs:
Uz 31. decembri 1923. g 208,800 50
Atvelkot 10°/o amort zaciju .. ....... . . 20,880— 187,920.50

Biedrības nekustams īpašums 4,431,500 —
21016 80*.U.:i

pi ii vi
Pamata kapitāls 10,000,000.—
R'zerves kapitāls 1,027,465.—
N-kustima īpašuma amortizācijas fonds 88,830 —
Uz 1924 g. rfzervē atlikta prēmija ....-.• 883,400 —
Rezerves vēl ntnokārtiti m zaudējumiem, kuji jānes biedrībai . . . )9S,U2 59
Kreditori 6,387,344.-
Pārejošas sumas 1924. g. norēķināmas suraas 49.492 80
Peļņa 2.387.16 7 i

2l,U16,80r>.t3

3121 Valde.

Latvijas aptiekāra iepirkšanas sabiedrības
slēguma bilance par 1923. darbības gadu.

A k t i v a. Ls. P a a i v s. Ls.
Preču rēķins 69.S92.71 Pamatkepitala rēķins . . 3800.—
Kases rēķins 190.30 Rezerves kapitāla rēķina . 3,709.39
Inventa'a rēķins . . . 2 089.75 Banku kreditori 2,200.—
Apdiošhššanas rēķins par Kreditori pēc preču rēķina 20,881.76

uz priekšu samaksāt, pre- D libas zīmju rēķins . . 37,401.90
mijām 159— Kreditoru rķins . ._ . . 60,869.60

Valsts banka, tekošs rēķins 10 97 Pf ļ 'as un zaudējamu rēķins
Debitori pec pr-ču rēķina 45.379.33 1923. g. tīra peļņa _ 7,212.35
Rēķins pro diverse . . . 20.— 'ls
Kapitālu nn peļņas nodokļu s^-

rēķins 792.94 /
Nekustamu īpašumu rēķins 17,640— /

136,175- 136.175 -

Pelņas un zaudējumu rēķins par 1923. g.
Zaudēts. Ls Pelnīts. Ls

Inventāra rēķins 5"/o amor- Preču rēķins — peļņa no
tizacija _ 110.- piecēm 42,187.03

Apdrošināšanas uķlns . 356.01 Mājis reķhs peļņa . . . 1.252.45
Algu rēķins 19,263.85 Procentu rēķins 1.051.63
Izdevumu rēķins .... 2,027.29 /
Nodokļu rēķins 1,23209 /
īres rēķins 2.9S0.— /Simo kases rēķ ns . . . 45682 /
P ocentu lēķina ... 9,592.70 /
Mājas rēķins 2°/o amorti- /

zecija 360.— /
Tīra peļņa 2°/o amoi Uzaci ja 7.212.35 /

44,49111 44,491.11

24'5
~

Vflld

I. Rigas mazinās instrumenta akc. sabiedrība

Arnolds lleifis i h-ri, lijL
Gada pārskats par 1923. gadu.

Pefņas un zaudējumu konts uz 31. dec. 1923.g.
Debets. Ls Kredīts. ls

»ugļu un komisiju konts . 4 97174 Piano konts 27,53819
Stiādnleku algu konts . . 14 664.34 Muzikas-ins'r konts . . . 22 390.53
KMpotuju algu ko ts . . 8,515 98 Nošu konts 12,948 07
Izdevumu konts .... 14,52525 Piano-ires konts .... 2,239.92
Nodokļu kents 2,783 02 Izlabošanas konts .... 5,18469
Vi ldes konts 18 070.—

^Apg., epsild., aptir. konts. 1.995 £9
^

-^
Skaidra jeļna . . . . 4,775 68

^̂
70.301.40 70,30140

Bilance uz 31. decembri 1923. g.
Aktivs. Ls Pasīvs. Ls

Muzikaa instr. konts. . . 48,486.29 AVciļu kapitālu konts . . 53.100.—
Nošu konts 16,304.84 Rezeives kapitālu konta . 3,000 —
Piano kents 20.440— Ktedtoru konts 46,543 52
Kolekciju marku konta . . 1,093.06 Diskonio konts 15,220.—
Inventāru konts 4948.70 Peļņa par 1923 g. . . . 4,775 68
Materiālu konts 750.— /
Debitoru konts 29108 74 /
Kases konts ...... 668 30 /
Oiro konts 532.80 /
Veitspapiiu konts . . 306 50 /

122,63920 122.639 20

Peļņas izdalīšana.
Rezerves kapitālam La 500.—
Dividendam 3,000.—
Tantienum . 1,275.68

Ls 4,775 68

2653 Valde.

Jelgavas sabiedrības kase,
Jelgava, Palejas iela Nq I.

Peļņas un zaudējumu konts par 1923. g.
Zaudēts. Pelnīts. Ls

Noguldījumu rentes ... 10,254.93 Aizdevumu rentes .... 20,047.68
Inventāra vērtsnorakstš . 202.05 Vērtspapīru rentes . . . 34 8')
Izdevumi . 12,942.76 Provīzijas 6,14416
Tīrs atlikums .... . ? 2.826.90

26,226.64 26,226.64

Bilance uz 1. janvāri 1924. g.
A 1c t i v s Ls P & s i v s Ls

Kases sastāvs 10 959.94 Rezerves kapitāls .... 1,808.26
Vērtspapīri 19.— Pamata kapitāls 21,950.—
Koresp ndenti Ncstro . . 12,729 8» Ko espondentl Loro . . . 76,633.70
Aizdevumi 167,580.88 Noguldījumi 122,36766
Tek. rēķins Latv. bankā . 803 68 Rentes 240.—
Invctars 1,818 42 Dividendes 1,459.98
Pārejošas sumas .... 14 13878 Koop. darb. pal. fonds . 323.—
Dst vekseļi 52,497.84 Nodokļu samaksāšanai. . 347.95
Komisijaa ._» 162,25 Redisk. vekseļi . . . . . 35.580.08

260,710 63 260,710.63

2793 Valde.



Itt zemes tante
Zemgales aģentūra

dara caur šo zicamu, ka sekosi no
b>j Kurzemes kredītbiedrības izdoti
vērtspapīri ir viņai ziņoti kā nozu-
duši, kādēļ pamatojoties uz 29. aprilī
1920. g_. izlaista likuma, izsludināta
,Vaid. Vestn." N°79, augšminēta aģen'ura
uzaicina visus, kam pie apakšā minē-
tiem vērtspapīriem būtu kādi prasījumi,
pieteikt viņus sešu m_ ē nēšu laikā,
rēķinot no šīs izsludināšanas dienas,
vasts zemes bankas Zemgales aģentūrai,
pretējā gadījumā apakšā minētie vērts-
papīri, pēc notecējuša termiņa tiks uz-
skatīti par nederīgiem un viņu vietā
tiks izsniegta attiecīgā vērtība Latvijas
valūtā.

4i/a°/o ķīlu zlmas.

a 1000 rbļ. nom. — M 2771, 8773.
ā 100 rbļ. nom. — Je 348, 1353, 2909,

23891.
Je'gavā, 23. maijā 1924. g.

3889 Valde.

m*mmm, i mm.
as Uk. par lasi. 77. p. pamata, ai io
tara zināmu, ka tiesa 12. maija 1924. g.
Alīnes Andreja m. Lilijenleld, dzira.
Jēkabson, prasības lieta pret Vilhelmu
Jāņa d. Lilijenleld par laulības šķir-
šanu aizmuguriski n o sp r ie da: šķirt
laulību, kura noslēgta Rīgā. Sv. Pāvila
b'znicā ztatp Vi.heimu Lilijenieldu un
Aliņi Lilijenleld, dzim. Jēkabson, piešķirot
prasītājai Alinei Lilijenleld viņas meitas
uzvārdu Jēkabson.

Ja atbildētājs dv. proc. lik. 718., 731.
to 748. p.p. paradaēti laiki neiesniegs
(asai atsauksmi vai pārsūdzība, tad
prladums stāsies likassigā spēkā.
Rīgā, 22. maijā 1924. g. Nk 433319/ 296

Priekšsēdētāja b. J. J a k s t i ņ š.
S939 Sekretāra v. Stūre.

Tlrdznecibos un rūpniecības
akciju biedrība

«Austrums",
Vaļņu ielā Ns 22a, Taļr. 23-77.

Bilance uz 1. Janvāri 1924. g.
Aktīvs. R. K.

Pātejoio sumu rēķins . . 46,477.—
Spīķeru rēķi-s Rītupē . . 172,670.80
Inventāra rēķins Rīga . . 105,187.50
Svirsta rēķins 112.841.—
Saņemto vekseļu rēķins . 70,000.—
Kases rēķina 107,052 87
Debitoru rēķins . . . . 1,376,515 96
Tekošais r.ķīns . . . . 290,756 50
Rītupes nodaļas rēķins . 2,182,163.60
N sovas nodaļai rēķins . 481,704 50

4.945 369.73

Pasīva. R K
Pr rejošo sumu rēķins . . 800,000.—
Akciju kapitāla rēķins . . 2,357,500 —
Rezerves kapitāla ieķins . 77,900 —
Diskontēto vekseļu rēķins 557,980.—
Vekseļu trattu rēķins . . 574,560.—
Kreditoru rēķins .... 569319.60
Pelnīt» 8,110.13

4,945,369 73

Pe[ņas un zaudējumu rēķins
par 1923. 9.
Zaudēts,

fņvenlara rēķins .... 11,687.50
Atzemju vali tas rēķins . 4,310 99
Gaļas Žāvētavas rēķins . 51,004,—
Tirdzniecības izdevumu rē-

ķins . 991,703.16
Rītupes nedalās rēķins . 1,333 204.80
Nosovas nodaļas rēķins . 226,060.05
Pelnīts ...... . . 8,110.13

2,626,080.P3

Pelnīts.
Komisijas rēķins .... 107.24008
Procentu rēķins 28 221 65
Rītupes nedēļas rēķins . . 2,124, 177.85
Nosovas nodalīs rēķins . 365^441.05

2.676.0K0 63

3052 Valde
~

t jās apgabaltiesa, 1. civilnod ,
nz Ilk. pai lasi. 77. r> panmta, ar Io
dara *fnen»u, ** «•?« 12. maijā 1994 g.
F avila Nikolaja d. Markovskij,
r r»l->a» lu' prt N'deždu Tcma m.
Ma.kcvskij, dzim .'eroekij, par laulībai
tkir'anu a^tgiiltki osprieda:
Šķirt lau'ību. kup noslēgta Rīgā, Visu-
svētn baznica 1909 g. 26 jul sta p
prasītāju Pāvilu Nikolaja d. JViarnovskij
un a bildētaju Nadeždu Markovskij,
dzim. Jeroc'f ij atbi dētajās vainas dēļ,
atstijot prātnieku cepilngadīges bērnus
Marļu un Ežeau līdz viņu pi'n^alībai
tēva audzināšanā.

a «tbildetāļa dv. proc. Uk. 738.,
781, un 748. p p. patedseti laiki ne-
eaaUgs tiesai etsamksaai vai pii-
atdaJbu, tad spriedušu itisies llksutigi
epāki.

Rigā, 22. mājā 1924 * M 433318/249
Priekšsēd b. J. J a k s t i ņ š.

3938 Sekrētam v. Stūre.

Rigas apgabaltiesa, 1. civilnod.
as lik. par laul. 77. p. paraa'a, ar šo dara
amamu, ka riera 12 m-ija 1924. g.
Maurice (Mcisa) Ludviga d. V i gn aud
(V ņjo) orasi.as lieta pret Angellni
Fl.vie Mariju Vignaud (Viņji). dzim.
Bourbion, par laulības šķiršanu aiz-
muguriski nosprieda: šķirt lac-
Ibu, kurs noslēg'a Krievijā, Maska as
katoļu Pētera tn Pāvila draudzē itarp

^ orisu Lui u Viktoru Viņjo (Mautie:
Louis VUtot Vigraid) un Anželinu Fla-
viju Maiiju Viņjo (Angeline F avie
Maiie Visnaud), dzim.Bttjion, 1910 g.
10. janvārī.

Ja atbildētāja dv. proc Uk 728., 731
?n 748. p.p- paredzētā laikā neiesniegs
ttcsal atsauksmi jeb pārsūdzību, tad
spriedums stāsies likumīgā spēkā.

Rīgā, 22. maijā 1924. g. J* 433317/635
Priekšsēd. b. J. lakstiņš

29,7 Settetara v. Stūre.

Rigas apgabaltiesas 3. civilnod.
uz dv. tlea. Uk. 2011.,2014. an 2019. p.p.
pamata paaiņo, ka pēc 1910. gada
22. novtmbrī Rigā mirušā namlīdzīpaš-
nieka Jāņa (Johana) Andreja d. Dansona
Ir atklāta mantojams an uzaicina kam
ii aa šo mantojama, vai sakarā ar
to tiesības, kā mantin., legatarijiem,
lideikomisarijiem, kreditoriem an t. t.,
pieteikt šīs tiesībai minētai tiesai
iela mēnešu laiki, skaitot no II
sludinājuma iespiešanas dienas.

Ja minētās personas savas tiesības
augsi uzrādītā termini nepieteiks, tad
vloa» atāla ki līs tiesības saudējeŠM

Rigā, 1924 g. 13 maiji. L Ht 2668
Priekšsēd. v. A. B1 n m e n t a I s.

3808 Sekretārs A. Kalve.

Rigas apgabaltiesas 3. civilnod.
uz dv. ties. lik. 2011.,2014. an 2019. p.p.
pamata paaiņo, ka pie 1912. gada
15. janvārī Dubultos mir. rentnieka Oott-
barda Friča dēla Kurcisa ii atklāts
mantojums an uznldna, kam ii aa io man-
tojumu vai sakarā ai to tiesības, ki
mantiniekiem, legatarijiem, lideikomi-
sarijlsm, kreditoriem un t. L, pieteikt
šis tiesības minētai tiesai aaia ai-
n e i a laiki, akaitot no B sludinājuma
Iespiešanas dienu .Vaid. Viatneai*.

Ja minētās pamonas sava» tiesības
augti sarādītā («ratiņā nepieteiks, tad
viņu Sisi» ki Us tiesību nadijaie*

Rigā, 1924 g. 22. maijā. J* 2686
Priekšsēd. v. A. Blumentala.

3809 S«fcr»tuw A. Kalve.

Rīgas apgabalt. 1. civilnodaļa,
ui dv. proc. Uk. 293., 295., 298. 301.,
309., 311. p.p- pamata, uz Pelēja Kriša
d. Lauberta, lūguma viņa prasības
lietā pret Karlini Pētera m. Laubert,
dzim. Liepiņ, par laulības šķiršanu, uz-
aicina pēdējo, karas dtīves vieta pin-
s tājam nav zināma, ierasties tiesā
ietin mēnešu laikā no ši sludinā-
juma Iespiešanas dienas .Valdības
Vēstnesi*.

"i» lūguma pielikti: laulības un bērnu
dz'mšanas apliecība ar noraks iem.

ja atbildētāja noliktā laikā neieradīsies
personīgi vai _caui pilnvarnieku, tiks no-
tikta tiesas sēde Uetas klausīšanai aiz-
muguriski.

Rīgā, 22. maijā 1924.g. }&433301/197
Priekšsēdētāja b. J. J a k s t i ņ š.

3942 „ Sekretāra v. S t 5 i e.

Rīgas apgabalt. I. civilnodaļa,
uz civ. proc. lik. 293, 295., 298., 301.,
309. un 311. p.p. pamata uz Mar jas
Benedikta tn. Bāliņ, dzim. Bitenas,
lūgumu viņas prasības lieta pret Kiš-
jani Krišjāņa d. Bāliņu, par laulības
šķiršanu, uzaicina pēdējo, kura dzīves
vieta prasītājai nav znama, ierasties
tieaS četru mēnešu laikā no šī
sludinājuma iespiešanas dienas .Valdības
Vēstnrsī*.

Pie lūguma pielikti: laulības apliecība,
2 bērna dzimšanas aplitcibas, apliecība
par atbildētāja prombū ni un nabadzības
ap ieciba — ar norakstiem.

Ja atbildētājs noliktā laikā neie-
radīsies personīgi vai caur pilnvarnieku,
tiks nolikta liesas sēdē lietas klausīšanai
aizmuguriski.

Rīgā, 22. maijā 1924. g. Ks 43J312/559
Priekšsēd. b. J. Jakstiņš.

39 6 Sekretāra v. Stūre.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnod.
as dv. ties. Uk. 2011., 2014. an
2019. p. p. pamata paaiņo. ka pēc 1914 g.
6. janvārī Alūksnes pugastā mirušā
.Šķilder- mājas īpašnieka L'enarda
ĪLeonarts) Lleonarda dēla Benķ't
ai. Benkīs, it atklita mantojams un
siaicina, kam it aa !o mantojama, vai
iekāra ai to tieaibaa, ki manti-
niekiem, legatarijiem, lideikomisarijiem,
kreditoriem an t. t., pieteikt Bs tiesību
?In. tiesai a sia mēneša laiki, akaitot
ao B sludinājuma iespiešanai disnaa.

Ja min. personas aavu tiesību augšā
aaiiditā termiņi nepieteiks, tad viņas
ataia ki iia tiesību aaudejalaa.

Rīgā, 1924. g 14. maijā. L. 1* 1939
Priekšsēd. v. A. V e i d n e t e.

3275 Sekretārs A. K n 1 v e

Rigas apgabaltiesas 3. civilnod.
*z civ. ties. Uk. 2011., 2014. un
2019. p. p. partt. paaiņo, ka pēc 1923 g.
9. maijā Gtazdonas pagatlā mirušā
jaunsaimnieka Andreja Andreja dēla
Meldera Ir atklita mantojums
ki anudna, kam li n io manto-
jumu vai takaii ai to kides tiesības,
ki mantiniekiem, legatarijiem, iideikoml-
īsrfjiem, kreditoriem a. t t, pieteikt Iii
tiesību aeia meneia laiki minētai
tiesai, skaitot no B aladinijama
iespiešanu dienu.

Ja minētai personai sava» tiesību
augti usiādītā taimiņi nepieteikt, tad
viņas ata*i ki Bs tiesību šaudījuša*

Rīgā, 1934 s. 14. maiji. L J* 2616
Priekšsēdētāja v. A. Veidneia.

3276 SfkrrtHr» A. Kolv.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnod.
u dv. tlea. Uk. 2011., 2014. un 2019.
o. p. pamata pasiņo, ka pēc 1919 g.
27. decembri Jaunpiebalgā mirušā Ramkas
pag. .Ka na-Kaudze* mājas īpašnieka
Pētera Slaka (Sinko) ii atklita manto-
jums un uzaicina, kam it aa io manto-
ļumu, vai aakaii ai to tiesības
ki mantiniekiem, legatarijiem, lideiko-
misarijiem, kreditoriem un t. t, pie-
teikt Bs tiesībai minētai tiesai sešu
?ienešu laiki, skaitot ao B aladinijama
ieapieianu dienas.

Ja minētai persona* savu tiesību
Jugši uzrādītā termiņi nepieteiks, tad
viņas atzīt ki B« ttesibu nudejuist

Rīgā, 1924.g. 16 maijā. L. M 2488
Priekšsēdētāja v. A. Veidnei e.

3348 s*ļcT>t«rn * ar «iv

Rīgas apgabalt. reģistracnodaļa
uz likuma par biedrīoācn, savietnām un
p litUkām organiztc jāts 17. p pamata
paziņo, ka at viņas 1924. g. 14. maija
lēmumu reģistrēta bezpeļņas biedrība:
Ļaudonai lcp tpības panaudtības bie-
o iba .Aiviekste*, ar valdes sēd.kli
Ļaudonas pagasti.

Nod. pāiz. v. i. L. Bruemmeis.
3854 Sekretāra p. v. i J. Tomion,

Jelgavas apgabalt. reģistr. nod.,
pamatodamās uz dv. tlea. lik. 1460" p.
paziņo, ka minētā tiesa dvilnodaļas
19 maijā 1924. «. atklātā aēdē nolēma
reģi-trīt Ukru ?a s arpejo ugunsapdroši-
nāšanis biedrību, ieveidot viņu koope-
ratīvu sibitdrību r ģistra pirmajā daļā.

Biedrības valdei sēdeklis atrodas
Ukru pagastā.

Jelgavā, 22. maijā 1924. g.
Reģ. nod. pūs. J. Skudre.

3915 Pai aclīi. D. Lelinaklja.

liii»., «iitaitiiii] mutniim fliun,
pamatodamās uz dv. proc lik. 1460». p.
paziņo, ka minētā tiesa dvilnodaļas
19. maijā 1924. g. atklātā sēde nolēma

reģistrēt Zentenea-Dursupes krāj-aizdevu
sabiedtību ievedot viņu kooperatīvu
sabiedrību reģistra pirmajā daļā.

Biedrības valdes sēdeklis atrodat
Zentenes pagasta nama.

Jelgavā, 22. maijā 1924. g.
Reģ. nod. pārz J. Skudie.

3916 Par tekr. D. L e ši n s k i I a.

Jelgavas apgabalt. reg. nodala,
pamatodamās uz dv. ties. lik. 146071 . p.
paziņo, ka minētā tieaa dvilnodaļas
19. msjjā 1924 g atklātā sēdē nolēma
reģistrē Bārbeles meliorācijas sabiedrību
.Dzērve*, ievedot viņu k operatīvu ca-
biedrību reģistra pirmajā daļa.

Sabiedrības valdes sēdeklis atrodat
Bāroeles pagastā.

elgavi, 22. maiji 1924 g.
Reģ. nod. pirz. J. Skudie.

3917 Par »ekr. D. L e š i n » k i j s.
Rīgas apgabaltiesas 3. civilnod.

ua dv. ties. Uk. 2011., 2014. an 2019. p.p
pamata paziņo , ka pēc 1624. gada
20. februāri Rīgā mir. Vilhelmines Ma-
tildes Kārļa m. Beijerman i atklāts man-
tojums ua aauicina, kam ii u to
Bastojama, vai aakati ai to tiesību,
ki mantiniekiem, lsgatarīliem, lidai-
komlaarijiem, meditoiiem aa 1.1., pieteikt
Ha tlaaibu min. tiesai aeia minefe
laiki, akaitot ao B aladinij. ieeplel.
dienu .Vaid. Vestn.'.

Ja minētai peiaonu lavai tiesībai
lūgti aniditi taimiņi nepieteiks, tad
viņu atāla ki Ba tiesību aaadijalai

Rigi, 1924. g 21. maijā. L J* 2590
Priekšsēdei, v. A. Blumentala.

3864 Sukistms A. Kiln

Rīgas apgabalt. reģistrac. nodaļa
uz likuma par biedrībām, savienUām un
politiskām organizad,ī m 17. p. pamata
paziņo, ka ar viņas 1924. g. 14. miij*
lēmumu reģistrēta bezptļņas biedrība
zem nejaukuma: .Korporācijas Frater-
n tas pharmaceut ca Rigensis filistru
favieniba", ar valdes sēdekli Rīga.

Nod pāiz. v. l. L. Bruemmersļ
3E53 Sekretaia p v i. J. Tomson.

Rīgas apgabalt. reģistrac. nodaļa
uz likuma par biedrib m, savienīiūm u i
politiskām organizācijām 17. p. pamata
paziņo, ka ar viņas 1924. g. 14. mjija
lēmumu reģUtreta bezpeļņas biedrība:
Liepas izglītības biedrība .Nākot e", ar
valdes sēdekli Liepas pagastā.

Nod. patz. v. i. L b r u e m m e r t.
3856 Scsietata p. v '. J. Tomson.

Rīgas apgabalt. reģistrac. nodaļa
uz likuma par biedrībām, savienībām un
politiskam organisacijām 17. p. pamata
paziņo, ka ar viņas 1924. g. 14. mai a
lēmumu reģistrēta bezp:ļņas biedrība:
.Otrā Re cenu lopkop.bai patraudzībss
biediība", ār valdes sēdekli Rencēnu pig.

Nod. pāiz. v. i. L. Btuemmers.
3857 Sekretāra p, v. I. J.Tomiun

Rīgas apgabalt. reģistrac. nodaļa
uz likuma par biedribim, savien bām un

' politiskām organiza: jām 17. p. pamata
ptziņo, ka ar viņas 1924. g. 14. maija
lēmumu reģistrēta bezpeļņas biecirība
.Ruji naajzglītībss biedrība", ar valdei
«ēdekli Rūjienas pllset*.

Nod. parz. v. I. L. Btuemmers.
3858 Sekrēta a p. v i J. Tomson

Rīgas apgabalt. reģistrac. nodaļa
paziņa, ka ar viņai 14. maiji 1924. g
lēmumu pārreģistiēti .Miažu biš opibas
b'edrīaas* tied u pilnā sāpu cē 16. maitā
1S-24 g. pieņemt e gtcz tie statūti.

Nod. pārz. v. i. L. Bruemmers
3855 Se«etaia p. v. i. J Tomson.

Rīgas apgabalt. reģistrac.nodaļa
paziņo, ka ar viņas 7. ma ja 1924. g,
lēmumu pārreģistrēti .Rīgas Jūjmalas
ugunsdze ej4 bi d ības" biedru pilnā
sapulce 9. decembrī 1923 g. pieņfmtie

' grezī ie statūti.
Nod. pārz. v. i L. Btuemmers.

3846 Sem^iata p. v. I. J To m* s o n.

Rīgas apgabalt. reģistrac. nodaļa
; paz.ņo, ka ar viņas 30. apti a 1924. g
i lēmumu pārreģistrē s Futbola klabs
I .S^ars" zem jauna nosaukuma: Rīgas

lut^ola klubs .Viesturs", kā s i eģistraii
biedru p Ina sap.hē 16. decemb ī 1923 g
pieņsm ie grozītie sUtu u §§ 8 un 23

ļ Nod. parz C. Bitē
[385» Sekretārs Ftldtichsons.

i JdHHI lllilmitlIU!miUTlCljll NUļl,
I pamatodamās uz civ. ties. lik 1460». o.

paziņo, ka m nīta rieta dvi'nodajas
19 maijā 1924. g. atklātā sēdē noieme
pārgrozīt Penkules kiāj-aizdevu sabie-
d:tbas statūtu § 11, pat ko atzīmēt
kooperatīvu sabiedrību reģi Ira pirmā ā
daļa 4Si0. numurā otrā iedalījumā.

Sabiedtībaa valde» sēdeklis atroduPenkules pagasta namj.
i Jelgavā, 22. maijā 1924. g.

i0ia Ķefc nod. pirt. J. Skudre.
3914 Pai sekr. D. Leilnakljs.

Iespiests Valširtipogralljir

Liepājas apgabaltiesa
saskaņā ar savu 1923. gada 28. maija
lēmumu uz Žanno Zabba lūgumu un
civ. proc. lik. 2087. un sek. p. p. pa-
mata, uzaicina obligāciju turēt, kuraa
izdotas 1) par 15,000 rbļ.; un 2)
par 15,000 rbļ. uz Pāvila Georga dēla
Sulca vārdu, c. dētas uz uzradītajā vārda
un 11. martā 1910, g. nostiprinātu uz
Žanno Meijera d. Zebbam, piederošas
nekustamas mantaa Ventspils apriņķī,
Sarkanmuižas pagastā zemesgabali
zem kreposta )* 2333, — s e Š a
mēnešu laikā, skaitot no sludinā-
juma iespiešanas dienas, iesniegt tiesa
minētās obligācijas.

Pie kam tiek aizrādīts, ka pēc min.
termiņa notecēšanas, ari obligācijas tu-
rētāja neierašanās gadījumā, parādus at-
zīs par samaks. un pašas obligācijas
pat iznīcinātām, piešķirot lūdz tiesību
tiesību pieprasīt parādu izdzēšanu iz
zemesgrāmatām.

Liepājā, 5. maijā 1924. g. M684/23.
Priekšsēd. b. V. Bienenstama.

2605 Sekretārs A. Kasperovlčs.

Jelgavas apgabalt. reģistr. nod.,
pamatodamās uz civ. ties. lik. 1460. p.
paziņo, ka minētā tiešs dvilnodaļas
19. mājā 1924 g. atklātā sēdē nolēma
reģist'.ēt S ampes lopkop bas pattaudzībrs
biedrību, ievedot viņu to biedrību
reģistra pirmajā daļā, kuram nav peļņas
iegūšanai mētķa.

Biedrības valdes sēdeklis atrodas
Slampes piensaimnieku sabiedrības telpfs.

Jelgavā, 23. maijā 1924. g.
Reģ. nod. pārz. J. Skudre.

3946 Par sekr. D. Lešinskijs.

Jelgavas apgabalties. reģ. nod.,
pamatodamās uz dv. proc, lik. 1460". p.
paziņo, ka minēta tiesa dvilnodaļas
19. m'ijā 1924. g. atklāta sēdē nolēma:
Dobeles saviesīgo biedr bu parveiCot
zem tā pša nosaukuma. _ieved jt viņu to
biedrību reģistra pi māja daļā, kuram
nav peļņas leguša as mētķa.

Biedubaa valdes sēdeklis atrodas
Djbelē.

Jelgavā, 23. maiji 1924. g.
Reģ. nod. pirz. J. Skudre.

3947 Par sekr. O. L e ši n s k i j s.

Jelgavas apgabalties. reģ. nod.,
pamatodamās ns dv. ties. likuma
1460". panta paziņo, ka minētā tiesa
dvilnodaļas 19. mtija 1924. g. atklžtā
sēdē nolēma: keoprativu sabi drīu

reģistra pirmā d»ļā i?8. nua». otrā iedsl.
atzīmēt, ka ar Zaļenieku patērētāju bie-
drītas p Inas s-pu ces lēmumu no 1924. g
31. marta pārgrozīti šīs biel ības satuii
saskaņa ar klāt pielietiem statūti m un
ari att ecīgs vietā* un iedtlīj jmā atzīmēt
ka biedrib. s nosaukums pārgrozīts un
v ņa uz priekšu sauksit s .Zaļenieku
patērētāju biedrība .Konzums".

Biedrības valdes sēdekUs atrodas
Zajenkku pagastā.

Jelgavā, 22. mtijā 1924. g.
Reģ. nod. pārz. J. Skudre.

3913 Par sekr. D. L e šI n »k 1 j s.

Liepājas apgabaltiesa,
uz iūļuma un sava lēmuma no 15. maija
1924. g. patmta uzaicina 17. iebr
1896. g. Oundjgrs pagastā mitušā Kārja
Kriša d. Sīpola m-ntiniekus, kre-
ditorus, legatarus, fideikomisa^us un visas
ci:as prrsonas kim v«tētu būt kades
tiecibas vai prasibas uz viņa atstāto
mantojumu, vai kijas v lētos apstrīdēt
viņa testamettu, pieteikt tiesai savas
tiesības un pra ibas sešu mēnešu
laika, skaitot roslud nājuma iespiešanas
dien s ,vaid. Vestn.*.

Minētā laikā nepieteiktās tiesības un
prasībjs tis-s atzītas pat zeudihm uz
visiem laikiem un pēc aizrādītā lermlņa
notecēšana* _iestarnentu pasludinās par
likumīgā spētā s ājušos

Lif pajā, 21. maijā 1924. g. Ns 692-m/24
Priekšsēdētāļa b. V. Blenenstams.
3900 Sekretārs A Kasperovičs.

Liepājas apgabaltiesa.
28. apriU 1924. gadā az Billei
Frelman lūgumu, uz 18. marta
1920. gada lik. nn clv. proc
Uk. 208L-2086. p. p. pam. nolēma:

1) parādu 500 rbļ. pēc obligācijas,
Izdotas uz Andreja Anša Indriķa dēlaFtetberga vardu un 14. augustā 19 0 g
noatiprjnātas uz Billei Kārļa m.Freimarī,dzim. Veideman piederošai nekutamas
mantas Kuldīgas pilsētā iem krep. N4 740— atnt par pilnigi samaksātu lida at'visam procentem;

2) atvēlēt lūdzējai pieprasīt zemes-grāmatu nodali minētā parāda Izdzē-šanu ls zemesgrāmatām;
JtU'ī?**}0 naBdn 8tabat «««» de-poztta līdz kreditora ierašanai, kuramtad naudu izmaksāt. S

Liepājā, 6. maijā 1924. g. 1*103213
27fiRŠi?V

b-X- B,enen!'t«nis.2768 Sekretāra A. Kasperovičs.

Latgale, apgabaltiesas I. civilnodaļa
atklāti tiesas sēdē 1924. g. 28. marta
izklausījusi Konstantīna un FoVa Stepana
d. d. Abžmovu lūgumu, atzīt Jegotu
Stepana . d. Abžinovu par attodošoi
bezvēsts' prombūtnē, nolēma: publicēt
.Vaid. Vēstn." par bezvēsts promesošo
Jegotu Stepana d. Abžinovu nn uzdot
Makašāni pag. padomei iecelt aizbild-
niecību par bezvēsts promesošā Jef ota
S.epana d. Abžmova mantu, atrodošos
Makašānu pagastā, Reiki ciemā.

So lēmumu publicēt dv. proc. Uk.
295. p. kārtībā.

Daagavpili, 30 aprilī 1924 g. U*505a/24
Ptiekšsēd. b. J. Krūmiņš.

2555 Sekretata v. I. Ķ. K a n g u r s.

Latgales apgabalt L clvllDOda|o,
atklātā tiesas sēdē 1924. g. £0. aprilī
izklausījusi Dtozdovu piinv. zv. adv.
Edgata lemšana lūgumu atzīt Niķe-
lēju Demida dēlu D e m i d o v u
pat atrodošos bezvēsts prombūtne
nolēma: publicēt .Valdības Vestn." pai
bezvēsti promesošo Nikol'ju Demida d.
Demldovu un uzdot V.šgotodas pig.
padomei iecelt aizbildniecību pat bez-
vēsts promesošā Nikolaja Demida d.
Dentidova mantu, atrodošos Višgoiodas
paga«tā, Demidkino postošā.

Sj lēmumu publicēt civ. proc lik.
2»5. p. kārtībā,

Daugavp.,8.malā 1974 g. LM659a/24
Priekšsēd. b. v. (paraksts).

2939 Sektora v. i. Ka n gurs.

Litgalis apgabaltlisas I. Moilala
atklātā tiesas sēdē ?9 _p4 g 30. aprilī
Izitisnsījusi mazgadīgas Vt lentiņas
Alekt«nd«a m. Notņickss aizbildņu

i Krišjāņa Vinča, Franča Oolubovska un
Jekaterinas Buļ lūgumu atsit Aleksandri
Natņicka per atrodošos bezvēata prom-
būtnē, nolēma: publicēt .Valdības
Vēstnesi* ost besvēsts ptome»u*o
Aleksandri Nsrņi.kļ un aadot Ludzas
pilsētas bāriņu tiesai iecelt aisbildnic-
cību pat bezvēsts ptomesešā Aeks-
andta Narņicka manta, atrodošos Ludzā.

Šo lēmumu publicēt dv. pioc »*.
295. p. kāitībā.

Daugavp., 1824. g. 13. maijā LJ4627a/24
Prieitšsēil. b. J. Krūmiņš.

3258 '"?"?"iv.l X Kantļuts

utsaiK aisiiiKtiiMs 1. ciiiīDtiaii.
as lik. par laulību 50. un 77. p. p, pa-
mata ar šo dara zināmu, ka tiesa
7. janvārī 1924. g. Izldora Fedota dēla
Romanova, prasības lietā pret Annu
i-'eteca m. Romanovu pat laulībās
šķitšanu, aizmuguriski ne-
sprieda: lauiību noslēgtu statp
Izid,su Fedota d. Romanova 1916. g. .
attīt pat šķīttu.

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

Daugavp., 58. aprīlī 1924. g. LJ*10p/24
Priekšsēdētāfa b. J. Krūmiņš.

23>4 Sekretāra v. I. I. Kangurs.

gaio-niis mW n-b palīgi i. lai.
izsludina par nederīgu, kā nozaudēto,
zitga pasi, izd. no Maļinovas pag. v.
1920. g. uz Nauma Sisaja d. Aļekseieva
vārdu. 3187
Daugavpils apr pr-ka pailgs 1. lec .
izsludina par nederīgu, kā nozaudētu,
zirga pasi, izd. no Kolupes pag.
vaidēs zem J* 1502, 25. Iebr. 1922. g.
uz Antona Vinca d. Lindes v. 29 marta»
1973. g. pstteksūta uz pila. Jezupa

Donata d Onzuļa v 2989

Valsts tipogrāfijā (Rigā, pilī)
Izgatavotas un dabūjamas

lifta.!!* patip.
Oamatņās Ir divas daļas: I. līguma

noteikumi un II algai tēķns.
Grāmatiņa vfikos mākti:

bez piesūtīšanas 7 sant.
t r piesūtīšanu 9 sant
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