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LIKUMS
par

valsts budžetu 1924./25. gadam.

Saeima ir pieņēmusi un
Valsts Prezidents izsludina
šādu likumu:

1. Valsts budžets 1924./25. gadam ar
kredīta kopzumu 193 726.975 lati pie-
ņemts un apstiprināts.

2. Likums stājas spēkā ar izsludinā-
šanas dienu.

Emburgas Aučos, 1924. g. 25. jūnijā.
Valsts Prezidents J. Čakste.

Saeima it pieņēmusi un
Valsts Prezidents izsludina
šādu likumu:

LIKUMS
par

Durbes pilsētas administrat vo
robežu paplašināšanu.

1. Durbes pilsētas administratīvo ro-
bežu ārējo liniju noteikt pēc sekoša ap-
raksta :

Sākot pilsētas robežu pie Durbes ezera
pret ceļu, kurš ved no ezera pa jaun-
saimniecības 112 F robežu uz Līgutes-
Durbes lielceļu, ta iet pa pirmsminētā-
ceļa kreiso pusi, no ezera skaitot, līdz
pēdēji minētam lielceļam, tad pagriežas
pa šo lielceļu un iet pa ta kreiso pusi,
no Līgutes skaitot, līdz jaunsaimniecības
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120 F dienvidus robežai. Tālāk robeža
iet pa jaunsaimniecību 120 F, 215 F,
122 F, 123 F, 126 F (pāri Durbes-Aiz-
putes lielceļam), 127 F un 131 F robe-
žām, atstājot šīs jaunsaimniecības pa
kreisi, līdz lielceļam, kas iet caur Raibo
muižu, bet tad pa šī lielceļa labo pusi,
no Raibās muižas skaitot, un pa jaun-
saimniecību 135 F, 168 F, 169 F,
140_ F, 141 F un 71 F ro-
bežām, atstājot minētas jaunsaimnie-
cības pa kreisi, līdz pilsētas ganībām.
No šejienes

^
robeža iet gar pilsētas ga-

nībām, atstājot tās pa labi, līdz Raibās
muižas purvam, atstājot pēdējo pa
kreisi, tad līdz Klimstu māju zemei un
no turienes tālāk gar šīs mājas zemi,
atstājot viņu pa kreisi, līdz Cīruļu māju
zemei un tad starp Cīruļu māju un
Durbes pilsētas ganību zemēm, atstājot
tas pa labi, līdz Intes zemei. Tālāk, at-
stājot Intes zemi pa kreisi, robeža ' iet
līdz Kiviļa māju zemēm, atstājot pēdējās
pa kreisi, un tad līdz Tubeļa mājas
zemei un tālāk gar Tubeļa mājas zemi
līdz mācītāja muižas zemei. No robežu
punkta, kurš ir kopējs Durbes pilsētas,
Tubeļu māju un mācītāja muižas
zemēm, robeža iet gar J mācītāja
muižas zemi, atstājot viņu pa
kreisi, līdz Krūma nameļa strej-

gabalam, atstājot to pa kreisi, pēc
tam atkal gar mācītāja muižas zemi, at-: stājot pēdējo pa kreisi, un tad gar Krūma
Jiameļa jjemi,. atstājot ari to pa kreisi,

? l'dz Krūma mājas (Liegu pag.) zemei.
Atstājot Krūma mājas zemi pa kreisi,

robeža iet līdz Durbes purvam, pēc kam
pa Durbes purva robežu līdz Trumpes
upei un tad pa Trumpes upi ziemeļu
virzienā līdz robežai starp Tadaiķu un
Durbes pagastiem un tad pa šo robežu
līdz Durbes-Liepājas lielceļam pretim
lielajam grāvim starp Liegu un Durbes
pagastiem un, ejot pāri minētam ceļam,
pagriežas pa labi pa šo grāvi un iet pa
to līdz novada grāvim un, pagriežoties
pa labi pa šo grāvi, iet pa to līdz Trumpes
upei; tālāk, pagriežoties pa kreisi, iet pa
Trumpes upi līdz Durbes ezeram, bet tad,
pagriežoties no Trumpes upes ietekas pa
labi, iet pa Durbes ezera dienvidus un
rīta krastiem līdz izejas punktam.

2. Pēc šī apraksta (1. p.) Durbes pil-
sētas administrativās robežās ietilpstošas
zemes atdalīt no vietējās apriņķa paš-
valdības vienības, attiecinot uz visu ap-
rakstīto pilsētas teritoriju pilsētu nolikumu
un citus attiecīgus likumus un noteikumus.

3. Durbes pilsētas valdei 3 gadu laikā,
skaitot no šī likuma spēkā nākšanas,
jānosprauž pilsētas robežas dabā un jā-
izgatavo attiecīgs plāns. Šī plāna ap-
stiprināta kopija uzglabājama Iekšlietu
ministrijā.

4. Iekšlietu ministrs nokārto attiecības
starp ieinteresētām pašvaldībām, sakarā
ar Durbes pilsētas robežu paplašināšanu.

Emburgas Aučos, 1924. gada 25. jūnijā.
Valsts Prezidents J. Čakste.

Valdības rīkojumi un pavēles.
Likuma par laulību 8. panta

papildinājums.
(Izdots Latvijas Republikas Satversmes

81. p. kārtībā.)
Likuma par laulību (Lik.kr. 1921.g., 39)

8. pantu papildināt ar sekošu d. punktu:
8
Pirms šī laika notecēšanas, jauna lau-

lība iespējama:
a)
b) '
c) .
d) ja tiesa, kura laulību šķīrusi, tam

piekrīt.
Rīgā, 1924. gada 19. jūnijā.

Ministru prezidents V. Z a m u e 1 s.
Tieslietu ministrs J. Arājs.

Noteikumi
par nekustamas mantas iegūša-
nas, lietošanas un pārvaldīšanas

ierobežošanu
(Izdoti Latvijas Republikas Satversmes

.81.. panta kārtībā.)
1. Ārvalstu pilsoņiem aizliegts iegūt

uz laukiem, bet pierobežu joslā ari pil-
sētās un miestos, nekustamu mantu īpa-
šumā vai dzimtslietošanā (dzimtsnomā,
uz obroka, činšu un tamlīdzīgām tie-
sībām).

2. Ārvalstu pilsoņi var nomāt, lietot
vai pārvaldīt uz pilnvaras pamata neku-
stamu mantu uz laukiem, bet pierobežu
joslā ari pilsētās un miestos, vienīgi ar
katrreizēju valdības atļauju.

Piezīme. Šis pants neattiecas uz
gadījumiem,kad ārvalstu pilsoņi noma
dzīvojamās mājas, vasarnīcas vai atse-
višķus dzīvokļus savām personīgam
vajadzībām ārpus pierobežu joslas
uz laukiem.

3. Gadījumā, ja ārvalsts pilsonim li-
kuma izdošanas laika pieder, vai ja viņš
pēc tam iegūst mantošanas ceļā īpašuma
vai dzimtslietošanā nekustamu mantuuz
laukiem, bet pierobežu josla ari pilsētās
un miestos, viņam ta triju gadu laika
jāpārdod Latvijas pilsonim. Neizpildīšanas
gadījumā zemkopības ministrija pārņem

minēto nekustamo mantu valsts īpašumā,
izmaksājot īpašniekam atlīdzību, kuru
noteic kārtībā, kāda paredzēta 1923. g.
24. maija likumā par nekustamas mantas
piespiedu atsavināšanu valsts vai sabiedri-
skām vajadzībām.

4. Iepriekšējo pantu noteikumi attie-
cas ari uz juridiskām personām, kas di-
binātas uz ārvalsts likumu pamata, kaut
ari viņām būtu atļauts darboties Latvijā.

5. Latvijas pilsoņi var nomāt, lietot
vai pārvaldīt uz pilnvaras pamata lauku
nekustamu mantu pierobežu joslā ilgāk
par 6 gadiem tik ar valdības katrreizēju
atļauju.

6. 2. un 5. pantos minētos gadījumos
valdības atļauju dod tieslietu ministrs
saziņā ar iekšlietu un zemkopības mi-
nistriem.

7. Atsavināšanas līgumi attiecībā uz
nekustamo mantu pierobežu joslā slē-
dzami notarielā kārtībā. Attiecīgais no-
tārs piesūta noslēgtā līguma no-
rakstu zemkopības ministrijai, ku-
rai ir priekšrocības tiesība 2 mē-
nešu laikā iegūt līguma objektu par
līgumā paredzēto pārdošanas cenu, ja
atsavināšana notikusi dāvināšanas ceļā —
par līgumā uzrādīto atdāvināmās mantas
vērtības sumu. Ja zemkopības ministri-
jas atzīst pārdošanas vai dāvināšanas
līgumā uzdoto īpašuma vērtību par pā-
rāk augstu, tad to noteic kārtībā, kura
paredzēta 1923. g. 24. maija likumā par
nekustamasmantas piespiedu atsavināšanu
valsts vai sabiedriskām vajadzībām.

8. Pretēji šim likumam noslēgtiem
līgumiem nav likumīga spēka. Iekšlietu
ministrim ir tiesība sodīt šī likuma pār-
kāpējus ar naudas sodu līdz 500 latiem,
vai arestu līdz 3 mēnešiem, vai ar abiem
sodiem kopā, vainīgos attiecīgos gadī-
jumos izraidīt no pierobežu joslas, bet
ārvalstu pilsoņus — ari izraidīt no Latvijas.

9. Tuvākus noteikumus par šī likumu
izvešanu dzīvē izdod ministru kabinets,
kurš ari noteic pierobežu joslas platība
katrā vietā.

10. Ar šo atvietots Krievijas likumu
par kārtām (Lik, kop. IX. sēj., 1899. g.
izd.) 830. pants ar piezīmēm un minētā
panta 2. piezīmes pielikums.

Rīgā, 1924. g. 19. jūnijā.
Ministru prezidents V. Zamuels.
Zemkopības ministrs E. Bauers.

Lēmums Ne 1517
1924. g. 19. jūnijā.

Sadalu Rīgas apriņķi divos .pamat-
skolu inspektoru iecirkņos, skaitot no
š. g. 1. jūlija.

1. iecirknis: Aizkraukles, Aderkašu,
Bebru, Bieriņu, Doles, Ikšķiles, Jum-
pravas, Katlakalna, Ķeipenes, Kokneses,
Krapas, Lauberes-Ozolu, Lēdmanes,
Lielais, Lielvārdes, Meņģeles-Olaines,
Plāteres,. Piņķu, Rembates, Salas, Salas-
pils, Skrīveru, Slokas, Stukmaņu, Ul-
broicas-Stopiņu, Viskaļu pagasti, Pļa-
viņas, Ķemeru un Ogres miesti, Slokas
un Rīgas Jūrmalas pilsētas.

2. iecirknis: pārējie Rīgas apriņķa
pagasti.

Izglītības ministrs K. Straubergs.
Skolu departamenta direktors

L.Ausējs.

Lēmums Nr. A. 1520
1924. g. 19. jūnijā.

Sadalu Rēzeknes apriņķi divos pamat-
skolu inspektoru iecirkņos, skaitot no
š. g. 1. jūlija.

Rēzeknes apriņķa I. iecirknī:
Rēzeknes pilsēta, Atašienes, Bikovas,

Borkovas, Dricānu, Makašānu, Ozolmui-
žas, Rudzātu, Sakstogolas, Stirnienes,
Varakļānu, Vidzmuižas un Viļānu pagasti.

^^^ ^^^^^ ^^^Mi

Rēzeknes apriņķa II. iecirknī:
Kaunatu, Ondrupīnes, Rozenmuižas,

Rozentovas, Voivodu (Bukmuižas), Ru-
žanu, Silajāņu un Bērzgales pagasti.

Izglītības ministrs K. Straubergs.
Skolu departamenta direktors

L.Ausējs.

Apstiprinu.
1924. g. 20. jūnijā

Darba minist s A. Krieviņš.

Noteikumi
par valsts civiliestāžu darbinieku
un viņu ģimenes locekļuārstēšanu
Ķemeru un Baldones sēravotu

iestādēs.
i un oaiuones sēravotu

. r^emeru

iestādēs sesonu laikā valsts civiliestāžu
darbiniekiem un viņu ģimenes locekļiem
izsniedz ārstniecības vannas un kom-
preses uz valsts rēķina, aprēķinot tās pēc
zemākās klases tarifa.

2. Tiesību saņemt ieprieKŠējā punktā
minētos ārstniecības līdzekļus bauda tie
darbinieki un viņu ģimenes locekļi, ku-
riem tādu ārstēšanos vietējie (Ķemeros
un Baldonē) valsts darbinieku ārsti at-
zīst par vajadzīgu.

Piezīme. Slimnieki, kuri saņem pēc
šiem noteikumiem ārstniecības līdze-
kļus, bauda tiesību uz masāžu, ja
vietējais valsts darbinieku ārsts to
atzinis par vajadzīgu. Izdevumus par
izdarīto masāžu 2 s apmērā sedz
darba ministrija, bet V— slim-
nieks.

Ar šo tiek atcelts « Valdības Vēstnesī"
p. g. 131. numurā iespiestais darba mi-
nistrijas rīkojums par ārstēšanos Ķemeru
sēravotos.

Notejkumi attiecas uz tekoša gada
sesonu.

Rīgā, 1924. g. 20. jūnijā.

Departamenta direktors O. Sīlis.
Veselības nodaļas vadītājs Jansons.

Valdības iestāžu paziņojumi.
Jaunatvērtā Latvijas

vice-konsulata Middlesbrough'ā
adrese:

Latvian Vice Consulate,
20, Marton Road,

Middlesbrough.

Rūpniecības departamenta
patentu valde,

pamatodamās uz rūpniecības likuma 2. da-
ļas 137. panta par preču zīmēm, paziņo,
ka izdotas apliecības par sekošo preču
zīmju vienīgo lietošanas tiesību:

N° 1500. Standard Oil Company
Bavonne New-Yersey, U. S. A. — zīmē-
jums ar vārdu „Acto" — baltai mineral-
eļļai kā sastāvdaļai ģīmja krēma izgata-
vošanai.

Ne 1501. Tam pašam — vārds „Par-
mo" — vazelinam, ķimikālijām, medi-
cīniskiem un farmaceitiskiem preparātiem»

N° 1502. Tam pašam — vārds „Mar-
col" — baltai miueraleļļai goldkrema,
ķimikāliju, medicīnisku un farmaceitisku
preparātu izgatavošanai.

N° 1503. Jonkopings och Vulcans
Tāndsticks fabriksaktiebolag, Jonkopingā,
Zviedrijā — zīmējums ar vārdiem „Three
Towers" — sērkociņiem un to iepaka-
jumiem.

N° 1504. Firmai Compagnie Franco-
Asiatique S-tē anonvme, Parizē, Fran-
cijā — zīmējums (sakrustoti enkuri) —
tējai, kafejai un vielām, kuras lieto mi-
nēto ražojumu vietā.

N° 1505. Fabrique Movado, La Chaux-
de-Fends, Šveicē— zīmējums ar uzrakstu
„Movado" — pulksteņiem un to daļām,
zinātniskiem instrumentiem, motoriem,



sīkiem mechaniskiem aparātiem un rī-
kiem, ieliekamiem un reklāmām, kas
attiecas uz augšā minētām precēm.

N° 1506. J. Wix and Sons Limited,
Londonā, Anglijā — zīmējums ar vārdu
«Keusitas" — cigaretēm.

N° 1507. Firmai Sternwollspinnerei
Bahrenfeldā G. m. b. H., Bahrenfeldā,
Vācijā — vārds „Sternwolle" — aitu
vilnas diegiem, visāda veida vilnas izstrādā-
jumiem, austiem, adītiem, tamborētiem;
galvas segām, zeķu precēm, triko precēm,
drēbēm (izņemot tādas, kuras izstrādātas
no vilnas, pieliekot pie tās gumijas pa-
vedienus).

Ne 1508. Tam pašam — zīmējums
(zvaigzne ar lentu) — kārstai un krā-
sotai aitu vilnai un aitu vilnas diegiem,
galvas segām, zeķu precēm, triko precēm,
apģērbiem (izņemot apavus un cimdus).

N» 1509. Firmai Akt. Ges. Farb-
werke, vorm. Meister Lucius & Bruening,
Hoechst a/M. Vācijā — vārds „Tumenol"
— ķimiski-farmaceitiskiem preparātiem.

N° 1510. Tam pašam — vārds „Ri-
vanol" — farmaceitiskiem un terapei-
tiskiem preparātiem.

N° 1511. Tam pašam — vārds
„Valyl" — ķimiski-farmaceitiskiem pre-
parātiem.

Ns 1512. Tam pašam — vārds „Lizarol"
— darvas krāsvielām, ieskaitot indigo un
indigo preparātus, ķīmiskiem prepa-
rātiem, it sevišķi eļļas un eļļas beicēm,
pielietojamām krāsu vielu rūpniecībā.

Ne 1513. Tam pašam — zīmējums ar
fabrikas attēlojumu un uzrakstiem — dar-
vas krāsvielām, ieskaitot indigo un indigo
preparātus, beicēm krāsošanas un drukas
darbiem.

Ns 1514. Tam pašam — vārds .Argo-
nin" — kādam sudraba un olbaltuma
savienojumam.

N° 1515. Tam pašam — vārds «Tri-
phal" — farmaceitiskiem un terapeiti-
skiem preparātiem, ārstniecības līdzekļiem,
ķīmiskiem produktiem mediciniskiem un
higiēniskiem mērķiem, farmaceitiskām
drogu precēm un preparātiem, plākste-
riem, pārsienamiem materiāliem dzīv-
nieku un stādu iznīcināšanas līdzekļiem,
dezinfekcijas līdzekļiem, barības vielu
konzervēšanas līdzekļiem.

Ns 1516. Tam pašam — vārds „Sal-
varsan" — dziedinošiem līdzekļiem
priekš asins infekcijas slimībām.

Ns 1517. Tam pašam — vārds „Tri-

gemin" — farmaceitiskiem preparātiem.
Ne 1518. Tam pašam — vārds

«Tihogen" — darvas krāsvielām.
Ne 1519. Firmai Lingner — Werke

A. G., Drezdenē, Vācijā — vārds
« Pixavon* — dažādām precēm.

Ne 1520. FirmaiPaul Lechler, Stutt-
gartā, Vācijā — vārds « Inertol" — aiz-
sargu krāsām priekš betona un dzelzs.

Ne 1521. Firmai „The Vortex Mfg. Co,
Chicago, Illinois, U. S., Amerika —
vārds „Vortex" — biķeriem, tasēm,
glāzēm, šķīvjiem, vākiem un taml.
traukiem, kuri pagatavoti no papira.

Ne 1522. Tam pašam — vārds
„Vortex" — metāla turētājiem, kuros
ieliek dažādus papira t/aukus.

Ne 1523. Firmai Nudelmann & Stein-
gold Rīgā, — zīmējums (trīsstūris) —
dāmu un kungu cepurēm.

Ne 1524. Firmai Glāschkv un Wiedner,
Rēvelē — zīmējnms (lācis riņķī) — aro-
mātiskām bezalkohola pastilēm.

Ne 1525. Fr. Leščmskai, Rīgā — vārds
„Peruin" — līdzeklim matu audzinā-
šanai ziepēm fiksaturai priekš ūsām.

Ne 1526. Det Danske Petroleums-
Aktieselskab, Kopenhāgenā — zīmējums
— eļļām mediciniskiem un kosmētiskiem
nolūkiem.

Ne 1527. Tam pašam — zīmējums —
tām pašām precēm.

Ne 1528. Tam pašam — vārds «Var-
nolene" — mineraliskam un vegetabli-
skam terpentinam, smēreļļai, apgaismo-
šanas šķidrumiem, petrolejai, bencinam,
naftai, degeļļai, konsistentstaukiem, va-
zelīnam, parafīnam un citiem petrolejas
ražojumiem.

Ne 1529. — Tam pašam — zīmējums
(krusts) — minerālu jēleļļām un no tas
visāda veida un dažādiem nolūkiem iz-
strādātiem, gataviem vai pusgataviem,
šķidriem vai citiem ražojumiem, mine-
rālu vai augu darvai un no tās visāda
veida un dažādiem nolūkiem izstrādā-

tiem gataviem vai pusgataviem, šķidriem
vai cietiem ražojumiem.

Ne 1530. — Tam pašam — vārds
«Pratto", — smēreļļām, mineraliskam un
vegetabiliskam terpentinam, degeļļai,
konsistentstaukiem, vazelinam, parafīnam
un citiem petrolejas ražojumiem.

Ne 1531. Tam pašam — zīmējums ar
uzrakstu «Zero Spindle Oil" — tām
pašām precēm.

Ne 1532. Standard Oil Company Bay-
onne New-Yersey, U. S. A. — zīmējums
un vārds «Acto" — baltai mineraleļļai.

Ne 1533. Ziepju un ķimikāliju fabriku
sab. «Beko", Rīgā — zīmējums un vārds
« Gaida" — ziepēm.

Ne 1534. Tabakas fabrikai .Dukāts",
Rīgā — zīmējums un vārds «Arājs" —
tabakai.

Ne 1535. Firmai Georg Braun Ges.
m. b. H. Hersfeldā, Vācijā — zīmējums —
auna galva ar burtiem ,G" un „B" —
austām un adītām drānām un precēm,
filcam, apavu precēm, apģērbu gabaliem,
tapsēšanas un dekorēšanas materiāliem,
bārkstu precēm, apsienamiem, izšuvumiem,
adītām precēm, tepiķiem, grīdsegām, se-
gām, priekškariem, karogiem, teltīm,
maisiem.

Ne 1536. Dr. Earl SSloan Inc. New-
York, Amerika — zīmējums ar vārdiem
«Sloans Liniment" — mediciniskiem un
kosmētiskiem ādas krēmiem.

Ne 1537. Firmai Akt. Ges. Farbwerke,
vorm. Meister Lucius & Bruening, Hoechst
p. M. Vācijā — zīmējums ar uzrakstu
«Magenta 2 B" — anilinkrāsām.

Ne 1538. Tam pašam — vārds „Ti-
lantin" — farmaceitiskām precēm.

Ne 1539. Balt. Tirdzn. Sab. F. Veide-
man un Bdri, Rīgā — zīmējums (trīs-
stūris) un vārds „Wesko" — eļļas krāsām,
eļļas lakām, emalju krāsām, zīmogu un
pudeļu lakām, bronzai sausā un šķidrā
veida, rakstāmam krītam, apavu krēmam
un grīdu vaskam.

Ne 1540. Bernhard Mendelsonam
apavuun veļas zilumu darbn. „Sylva",Liepāja — vārds un zīmējums ,Sylva"
— apavu krēmam, metāla spodrināšanas
līdzekļiem un veļas zilumiem.

Ne 1541. Firmai Farbv/erke vorm.Meister Lucius & Bruening Akt Ges

Hoechst p./M. Vācijā — zīmējums un
burti „M. L. K. B." — farmaceitiskiem
un terapeitiskiem preparātiem.

Ne 1542. Tam pašam — zīmējums
(lauva) un uzrakstu sakopojums — darvas
krāsvielām.

Ne 1543. Tam pašam — zīmējums
(lauva) ar uzrakstu sakopojumu — anilin-
krāsām.

Ne 1544. Tam pašam — vārdi
„Dr Knorr's Antipvrin" — farmacei-
tiskiem un terapeitiskiem produktiem.

Ne 1545. Tam pašam — zīmējums
(gulošs lauva) un burti „M. L. & B." —
krāsvielām un ķimiski farmaceitiskiem
preparātiem.

Ne 1546. Tam pašam — vārds «Novo-
cain" — tām pašām precēm.

Ne 1547. Tam pašam — fabrikas
zīmējums ar uzrakstiem — krāsvielām.

Ne 1548. Tam pašam — vārds « Sa-
lyrgan" — farmaceitiskiem un tera-
peitiskiem preparātiem.

Ne 1549. Tam pašam — vārds „A1-
bargin" — ķimiski - farmaceitiskiem pre-
parātiem.

N» 1550. Tam pašam — vārdi « Sul-
foxyl-Salvarsan" — farmaceitiskiem un
terapeitiskiem preparātiem.

1551. Tam pašam — vārds «Silber-

salvarsan" — tām pašām precēm.
Ne 1552. Tam pašam — vārds

«Anāsthesin" — farmaceitiskiem prepa-
rātiem.

Ne 1553. Tam pašam — vārds «Arsa-
cetin" — farmaceitiskiem un terapeitiskiem
produktiem.

Ne 1554. Tam pašam — fabrikas zī-
mējums ar uzrakstu «Act. Ges. Farb-
werke_ vorm. Meister Lucius & Bruening"
— krāsvielām.

Ne 1555. Tam pašam vārds «Ampho-
tropin" — farmaceitiskiem un terapei-
tiskiem preparātiem.

Ne 1556. Tam pašam —vārds «Anal-
gesin" — tām pašām precēm.

Ne 1557. Firmai Aktieselskapet Freia
Chocolade Fabrik, Kristianijā, Norvēģijā
— zīmējums (marabu) un vārds „Freia"
— _ šokolādei, kakao, konfektēm un
visāda veida šokolādes un cukura precēm
un izstrādājumiem.

Ne 1558. Firmai Sociētē anonyme
Etablissements Antoine Chiris, Parizē,
Francija — zīmējums (kreoliete) ar
vardu „La Crēole" — vaniljam un
vanilja produktiem.

Ne 1559. Firmai «Karavan J. Fogel",
Rīga — zīmējums (ērglis) un vārds
«Karavan" — tējai.

Ne 1560. Ludvigam Cimmeram, Rīgā
— zīmējums ar vārdu „Arrow" — gaida
nažiem, dakšiņām, kabatas nažiem, bārd-
skuvju nažiem, to daļām, šķērēm, nagu
vīlītēm, matu un bārdas mašīnām, karo-
tēm un manikirinstrumentiem.

Pamatodamās uz rūpniecības likuma
II. daļas 5. nodaļas 140. panta 3. p. no-
teikumiem , patentu valde paziņo, ka
skaitāmas par nederīgām sekošas ' ap-
liecības par preču zīmju vienīgo lieto-
šanas tiesību:

Ne 51 izdota 15. februārī 1922. g BrA. un B. Alperovičam, Rīgā Uz prečuzīmēm zem nosaukuma «Kamielis".
Ne 689 izdota 4. janvārī 1922. g. ' AkcSab
^

Laferme", Rīgā uz preču zīmi „Tari-

Ne 703 izdota 5. janvārī 1923 g. Akc.
sab. .Laferme",Rīgā uz preču zīmi „Ker\

N> 732 izdota 5. janvārī 1923. g. La
Sociētē Francaise Treugolnik Levallois
Perret, Francijā uz oreču zīmi «The
World-Shoe".

Ne 739 izdota 4. janvārī 1923. g.
Tirdzn. namam Minsker, Glazer & Bdri
Rīgā uz preču zīmi «Standard".

Ne 832 un 833 izdota 14. februārī
1923. g. Foto platu fabrikai .Alfa* , Rīgā
uz preču zīmēm „Alfa" un ,A".

Ne 895 izdota 14. februārī 1923. g. H.
Lutke, Altonā uz preču zīmi «Diamant-
sāls".

Ne 989 izdota 14. februāri 1923. g.
Tabakas fabrikai „Osman", Rīgā uz preču
zīmi «Sultan".

Ne 898 izdota 17. februāri 1923. g.
Tabakas fabrikai H. Vesterman, Rīga uz
preču zīmī «Draudziņš*.

Ne 907 izdota 17. februārī 1923. g. E.
Treuliebam, Rīgā uz preču zīmi «Lauva".

Ne 939 un 940 izdotas 16. augustā
1923. g. T. Ozoliņam, Rīga uz preču
zīmēm « Kalodens" un « Filoderma".

Departamenta direktors J. V ā g e 1 s.
Patentu valdes priekšnieks J. P u r i c s.

Izlabojumi.
«Valdības Vēstneša" š.g. 137. numurā

ievietotā «Pārgrozījumā noteikumos par
valsts piemaksām slimo kasēm", kā
izrādās, piesūtītā minētā pārgrozījuma
norakstā, aiz pārpratuma ieviesusies se-
koša kļūda: teikuma «Šis pārgrozījums
spēkā ar š. g. 1. jūliju" vietā jābūt «Šis
pārgrozījums spēkā ar š. g. 1. septembri".

1924. g. 21. jūnijā.
Darba ministrs A. K r i e v i ņ š.

Departamenta direktors O. S ī 1 i s.
*

«Valdības Vēstneša" š. g. 135. numurā,
rīkojumā Ne 648/2. piezīmē pie V. p. -
ieviesusies kļūda: iespiests: kuru
izsniegšana ir obligatoriska, ", vajaga
būt: « kuru iesniegšana ir obliga-
toriska ".

Iecelšanas.
Rezolūcija JMa A 1518.

1924. g. 19 jūnijā.
Sadalot Rīgas apriņķi divos pamatskolu inspek-

toru ieckkņosieceļu par I. iecirkņa inspektoru
līdzšinējo minētā aprigķa inspektoru Juri Bebri,
skaitot no š. g. 1. jūlija.

Izglītības ministrs K. Straubergs.
Skolu departamenta direktors L. Ausējs.

Lēmums J* A 1519.
1924. g. 19. jūnijā.

Ieceļu par Ripas apriņķa II iecirkņa pamatskolu
inspektoru skolotāju_ Pēteri Veģi, skaitot no š. g.
I. augusta Jūlija mēnesī uzdodu izpildīt P. Vegi'm
šī paša iecirkņa pārzināšanu uz brīva līguma par
aUidzību pusaīgas apmēros.

Izglītības ministrs K. Straubergs.
Skolu departamenta direktors L. Ausējs.

*
Lēmums *fe A 1521.

1924. g. 19. jūnijā.
Sadalot Rēzeknes apriņķi divos pamatskolu

inspektoru ieciaņos, ieceļu par I. iecirkņa inspek-
toru līdzšinējo minēta apriņķa inspekioru
S. Svenni par II. iecirkņa inspektoru Rēzeknes
valsts vidusskolas skolotāju Jāni R u d z ī t i, skaitot
no š. g. i. jūlija.

Izglītības ministrs K. Straubergs.
Skolu departamenta direktors L Ausējs.

*
Lēmums K? A 1522.

1924. g. !9. jūnijā.
Ieceļu par Daugavpils pilsētas un apriņķa

II. iecirkņa pamatskolu inspektora vietas izpildītāju
skolotāju Izidoru Strbdu, skaitot no š. g.
1. jūlija.

Izglītības ministrs K. Straubergs.
Skolu departamenta direktors L. Ausējs.

Tirdzniecība un rūpniecība.
Latvijas un Cechoslovaķijas

tirdznieciskie sakari!
Konsulārs zi ņojums Ne 18.

Prāgā, 1924. g. 14. jūnijā.
Latvijas lini. Kaut ari viņu krā-

jumi Rīgā ir_ samazinājušies, Cechoslova-
ķijas linu vērptuves saņem lielākus sū-
tījumus, kuri pa daļai atrodas ceļā un
pa daļai linu vērptuvēs jau pienākuši.
Vispārīgi linu tirgus Čechoslovaķijā ir
ļoti stingrs. Cenas pierāda tendenci viņu
kāpšanai uz augšu un īsti vēl tāpēc, ka
vietējie krājumi ir pilnīgi izsīkuši.

Uz Latvijas sviestu rodas ar-
vienu lielāki pieprasījumi. Sviestu tir-
gus tiklab Prāgā, kā ari citās Cecho-
slovaķijas pilsētās ir atdzīvojies. Cenas
diezgan stabilas un to krišanās pagaidām
nay sagaidāma. Cechoslovaķijas tirgo-
tāji uzstāda prasību, ka šeLatvijas sviests
būtu nododams uz konsignaciju.

Valsts zemes fondā ieskaitīto nekustamo ipašumu saraksts Nr. 34.*)
(48. turpinājums.)

Visas šinī sarakstā nosauktās muižas pieder valstij" un zemes grāmatas nav ierakstītas.

'l ģ Apriņķis un Nekustamo īpašumu £ ģ Apriņķis un Nekustamo īpašumu

11 pagasts. nosaukums. |1 pagasts. nosaukums.

Jaunjelgavas Jaunjelgavas
apriņķis apriņķis

4133. Seces pagasts Bogu-Jaunā muiža. 4145. Valles pagasts Kalna muiža.
4134. „ * Seces muiža. 4146. « Valles-Peteramuiža
4135. „ Brunavas muiža. 4147. Saukas pagasts Dzērves muiza.

^4136. Sunākstes pagasts Liel-Sunakstes muiža. 4148. . Vec-Saukas muiza.
^4137. . Piksteres muiža. 4149. , Jaun-Saukas muiža.

4138. Biržu pagasts Biržu muiža. 4150. Sērenes pag'sts Jaun-Seres muiža.
4139. Kroņa Susejas pagasts Mālu muiža. 4151. « Vec-Seres muiža.
4140. „ Susejas muiža. 4152. Sēlpils pagasts Renneberga muiža.
4141. Valles pagasts Kārklu muiža. 4153. Zalves pagasts Maz-Zalves muiža.
4142. « Taurkalna ierma. 4154. Salas pagasts Salas muiža.
4143. « Valles muiža. 4155. « Abēju muiza.

^4144. « Kannenieku muiža. 4156. Dignājas pagasts Dignājas muiža.
(Turpmāk vēl.)

1924. g. 7. jūnijā. Zemkopības ministrs E. Bauers.
Zemju departamenta direktora vietā E. Maciņš.
Mērniecības daļas vadītāja vietā Ed. Dauguls.

*) Skaties .Valdības Vēstneša' pag. g. 91., 101., 104., 106., 110., 117., 120-, 12i., 125., 130.. 131., 140., 151., 161., 178.. 215., 249. 250.. 25U
252.. 253.. 254.. 270.. 284., 287., š. g. 11.. 12., l£, 14., 15.. 16.. 17., 18., 41., 43., 44. 45., 69, 75., 98, i 00,103., 104., 1 1,112,113., 114. un V5 numuros.



D;zīvo lopu ievedumi no
ļatvijas Čechoslovaķija ir_ palielinā-
ijušies un nostiprinājušies. īsti pa va-
saras mēnešiem uz dzīviem lopiem
«Čechoslovaķija ir izdevīgs pat kon-
juktūras tirgus. Grūtības viņu ievešanai

:un pārdošanai visā Čechoslovaķija šim-
brīžam vairs nepastāv. Plašākus sakarus
šinī ziņā ievadījušas vairākas mūsu
plaši pazīstamās nacionālās tirdznieciskās
organizācijas.

Kas attiecas uz zivju konser-
viem, kā ari liķieriem, tad ari
uz šiem produktiem pieprasījumi ir pa-
lielinājušies, pie kam sevišķa interese
pēdējā laikā rodas uz mūsu zivju kon-
serviem.

Latvijas konsuls Prāgā E. Krasts.

Rīgas ostā ienākuši kuģi.
/0. jūnijā.

.-Stella latviešu motorkuģis, 67 reģ. ton. brutto,
no V entspils ar gibalu precēm.

Neubad latviešu tvaikonis, 95 reģ. ton. brutto,
no Ainažiem ar gabalu precēm

Neptuns, latviešu tvaikonis 8 reģ. ton. brutto
no Kolkas ar gabal i precēm.

Ingrid, zviedru tvaikonis, 206,88 reģ, ton. brutto,
no Arvika ar mašinam

?i. jūnijā.
Wisla, poļu tvaikonis, 634 reģ. ton brutto, no

Karalaučiem ar gabslu precēm.

Maiga, latviešu tvaikonis, 158,18 reģ. ton. brutto,
no Stokholmas ar gabalu precēm.

Wilhelm Russ, vācu tvaikonis, 9-i/ reģ. ton. brutto,
no Hamburgas ar gabalu precēm.

No Rīgas ostas izgājuši kuģi.
20. jūnijā.

Rūķis, latviešu burenieks, 70 reģ. ton brutto, uz
Vaidesciemu tukšā.

Olga, latviešu burenieks, £4 reģ. ton. brutto, uz
Zvejciemu tukšā.

Mikus, latviešu burenieks, 75 reģ. ton. brutto, uz
Apšciemu tukšā.

Albert latviešu burenieks, 54 reģ. ton. brutto, uz
Skulti tukšā.

Krimu'da, latviešu tvaikonis, 1970 reģ. ton. brutto,
uz Ģenti ar liniem un kokie r.

Pax, vācu tvaikonis, 513,25 reģ. ton brutto, uz
Karalaučiem ar gabalu precēm.

Terlia vācu" tvaikonis, S64 reģ. ton. brutto, uz
South Alloa ar kokiem.

Liepājas ostā ienākuši kuģi.
19, jūnijā.

Baltara, angļu tvaikonis, 2i78 reģ. ton brutto, no
Klaipēdas ar dažādām precēm.

Fundus vā u tvaikonis, 638 reģton. brutto, no
Hamburgas ar dažādām precēm.

No Liepājas ostas izgājuši kuģi.
19. jūnijā

Thor, vācu tvaikonis, 271 reģ. ton. brutto, uz
Klaipēdu ar dažādlm precēm.

Olga, vācu tvaikonis, _ 5S4 reģ. ton brutto, uz
Kl'ipēdu ar dažādam precēm.

Ventspils osta ienākuši kuģi.
!8. jūnijā.

Vindau, latviešu tvfikonis, 3"9,33 reģ ton. brutto,
no Portkundas ar cementu

Gaida, latviešu tvaikonis, 331 reģ. ton. brutto, no
Lepājas ar gabalu precēm.

Stella, latviešu rtotorkuģis, 239,89 reģ. ton. brutto,
no Liepājas ar gabalu precēm.

Pernigel, latviešu tvaikonis, 16S,84 reģ. ton. brutto,
no Rīgas ar gabalu precēm.

19. jūnijā.
I'ga, latviešu tvaikonis 229,40 reģ. ton brutto,

no Rīgas ar gfbalu precēm.
V. K. P. 1, latviešu prāmis, 306,68 reģ. ton. brutto,

no Liepājas tukša.

No Ventspils ostas izgājuši kuģi.
18. jūnijā.

Pernigel, latviešu tvaikonis, 168,84 reģ. ton. brutto,
uz Liepāju ar gabalu precēm.

Gaida, latvieiu tv ikonis_ 33; reģ. ton. brutto, uz
Rīgu ar gabalu precēm

Vindau, latviešu tvaikonis, 379,33 reģ. ton brutto,
uz Berviku ar cemenu.

r 19. jūnijā
V. K. P. 1, latviešu prāmis, 306,68 reģ. ton. brutto,

uz Bērzciemu tukša
Stella, latviešu motorkuģis, 239,8 ? reģ. ton. brutto,

uz Rīgu ar gabalu i rscēm.
Ilga, latviešu tvaikonis, 22-t jlO reģ. ton brutto, uz

Liepāju ar gabalu precēm.
Fridrichs. latviešu burenieks, 68,74 reģ ton. brutto,

uz Liepāju ar mslku.

Kursi.
Rīgas biržā, 1924. gada 25. jūnijā.

100 Latvijas rbļ 2,—
1 Amerikas dolārs 5,16 — 5,21
1 Anglijas mārciņa ... 22,36 — 22,58
100 Francijas franku .... 28, 28,85
100 Beļģijas franku 24,25 — 24,90
100 Šveices franku .... 91,30 — 92,70
100 Itālijas liru .... 22,05 — 22,70
100 Zviedrijas kronu . . 136,30 — 138,40
100 Norvēģijas kronu . . . 68,95— 71,05
100 Dānijas kronu .... 86,35 — 89,—
100 Cechoslovaķijas kronu . . 14,95 — 15,55
100 Holandes guldeņu 192,35 — 195,25
1000 miljardu Vācijas marku 1, 1,40
100 Somijas marku ... 12,75 — 13,25
100 Igaunijas marku . . . 1,28 — 1,35
100 Polijas zlotu 98, 102,—
100 Lietuvas litu . . 50, 52,—
10 Krievijas zelta rubļu . . 26,50
Krievijas Sudraba{Sā naudā 0;™}Parl rbļ.

SSSR červoņecs 26,10 — 26 90
5°/o neatkarības aizņēmums 2, 2,10
6° o Zemes banku ķīlu zīmes 98, 100

Rīgas biržas komitejas kotacijas komisijas
priekšsēdētājs Rob. B a 11 g a i 1i s.

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

Saskaņā ar likumu par valsts zemes
fondā ieskaitīto zemju hipotekarisku pa-
rādu nolīdzināšanu un dzēšanu tLik. un
noteik. krāj. 1923. g. Nš 92) 3. p , valsts
zemes banka uzaicina kreditorus pieteikt
viena mēneša laika pēc šā sludinājuma
iespiešanas dienas .Valdības Vēstnesī*
sīvas tiesības un" uzrādi'' prasības do-
kumentus, kas nodrošināti uz sekošām
uz valsts vaidu pārvestām zemēm :

1 UzS t āmer i enes m. hip. Ns 173,
Vilkss apriņķi: a) pēc 18~7 g. 12. jan-
vārī Nš 1 nostiprin tas otligfcj s Lud-
vigsm ion Hag'nmeisterm par labu
12 000 rub. kr n.; b) rēc 1877. g. 5.ap-
rīlī J*157 no tiprinātas obligācijas Volfu
ģimenes legatam par labu 10X00 tub.
kr. n ; c) pēc 1879. g. 18. apr lī Nš 37
n-ttiprinātas obl gacijas tam ptšiia kre-
ditori m p'r labu 3000 rub. kr. n ; d) _pēc
1879. g. 18. aprilī Ns 38 nostiprinātas
oblig cijas tam pašam kreditoram par
labu S0C0 rub. kr. n ; e) pēc 1883. g.
29. aprilī Nš 29 nostiprinātas obligācijas
iN fon Klotam par labu 6000 rub, kr. n.;
t) pēc 1895. g 28. aprilī Ns 157 nosti-
prinātas obligācijas baronu Volfu ģimenes
legatam par labu 13600 rub. kr. n.;
g) pēc 1898. g. 23 septembri Nš 316
nostiprinātas obligācijas Her'.Idam fon
Volfam par labu 15 000 rub. kr. n.;
h) pēc 1838. g. 23. septembrī N« 317
nostiprinātas obligācijas tam pašam kre-
ditoram par labu 10000 rub. kr. r.

2. Uz P e d e 1e smuižu hip. Nr. 136,
Valkas apriņķī: a) pec 1912. g. 20. dec.
Nr. 843 un Nr. 844 nostiprinātām 2 obli-
gtcjām, katra par 5000 rbļ. kr. n.
Maksim fon Hafneram par labu; b) pec
1913. g. 9. septembrī Nr 537 nost pri-
vātas obligācijas tam pašam kreditoram
par labu 15 0C0 rbļ, kr. n; c) pēc
1814. g. 22 decembrī Nr. 558—568 no-
stiprinātam 11 obligācijām, katra par
10000 rbļ. kr. n. Alijai Heister par
abu; d) tadpat ar Nr. 569 un 570 un
571 nostiprinātas 3 obligācijas, katra
?ar 5000 rbļ. kr. n. tai pašai kreditorei
par labu; e) pēc 1915. g. 8. janvārī ai
Nr. 7 un 8 nostiprinātam 2 obligācijām,
katra par 10.000 rbļ. kr. n un ar Nr. 9
par 5000 rbļ. tai pašai krtditorei par
labu,

3. Uz Vēc-Kārķu muižu hip.
*r 75, Valkas apr : a) pēc 1880. g
18. jūnijā Nr. 42 nostiprinātas obligā-

cijas Emmai fon Klein par labu 8000
bļ. kr. n; b) pēc 1895. g. 16. janvārī
Nr. 11 nostiprinātas obligācijas Matildei

fon Viken par labu 10 00J rbļ kr. n;
cl tāpat ar Nr. 12 nostiprināta obligā-
cija tai pašai kreditorei par labu 20.000
rbļ. kr. n.; d) pēc 1903. g. 14. jūlijā
Nr 275 nostiprinātas obligācijas baronam
Adelbertam Krideneram par 25 000 rbļ.
kr. n

4. Uz Brentu muižu hp. J* 82,
Valk's apr.: a) pē; 1890. g 26. martā
Ks 45 nostiprinātas obligacij s Vilhelmam
Ndmanim par labu 3000 rbļ. kr. n ;
S) t»dpat fr Nš46 nostiprināta obligā-
cija par 4000 rbļ. kr. n. tampišam kre-
ditoram par labu; c) pec 1892 g.
28. martā Ns 95 nostiprinātas obVgacijas
Antoniņai fon Bogdzievič par 1 bu
5250 rbļ. kr. n., kurš dokuments atzīt.
p»r iznīcinātu un Gerhardam Detersam
izdots jauns prasības dokuments, saskaņā
ar 1924. g 18. janvāra ierakstu Nš 31

5, Uz Dutkas muižu hip. Nš 1-8,
Valkas apr.: a) pēc 1884 g. 21. m*ttā
Ni 51, £2 nostiprinātām obligācijām Eli-
zabetei fon Hanzen par labu ar Nš 51
par 10000 rbļ un ar Nš 52 atlikuma
suma par 3000 rbļ. kr. n.; b) pēc
lc81 g. 21 marta N? 53 nostiprinātas
obligācijas Nikolajam fon H nzenam par
labu 4000 rbļ kr. n.; c) pec 1894. g.
2. maija Ns 221 nostiprināt?s obligācijas
Adelei fon Hanz n par ltbu 30J95 rbļ.
30 kep. kr. n

6. Uz Kārķu-Jaun mūžu hip.
Mi 76, Valkas apr.: a)_ pēc 1843 g.
5. aprilī Nš 3>7 nostiprinātas obligāciju
Šarlotei fon Hiršheijdt psr labu20.0ibļ
kr. n ; b) pēc 1880. g. 4. novembrī sr
Ns 54- 60 nostipr. pavisam 7obligācijām
katra par 6000 rbļ kr. n., Almai fon
Kapher, Izabelei Zelheim, baroties i Em-
mai Kridener, ElizabiH Heisler, bro
nietei Alijai Kridener, Ženijai fon Valter
un Konstfncijai fon Volf par labu;
g) pēc _ 1885. g. 7. novembrī Ns 153 no-
stiprinātas obligaci.rs barona Eduirda
Krideneta mantiniekiem par labu iOOO r.
kr. n.; h) pēc lfe05. g. 19. decembrī
Ns 405 nostiprinātas obligācijas Gusta-
vam fon Hiršheijdtam par labu 6000 ibļ.
kr. n.

7. Uj Bolderajas muižu hip.
Ns 1, Rigas apr.: a) pec 1912 g. 5. no-
vembri Nr. 171 nostiprinātas hipotēkas
Heinricham Hiršfeld?m psr labu 20.000
rbj. kr. n.; b) tadpat rrNr. 172nostipri-
nāta hipotēka tam pa :sm par labu
, 5.000 rbļ. kr. n.; c) tad pat ar Ns 173
nostiprināta hipotēka tam pašam par
labu 15.000 kr. n.; d) pēc 1912. g. 6. no-
vembrī Nr. 175 nostiprinātas hipotēkas
tam pašam par labu 10.000 rbļ kr. n.;
e) tad pat ar Nr. 176 nostiprināta hipo-
tēka tam pašam par labu 10.000 r. kr. n.;
f) tad pat ar Nr. 178 nostiprināta hipo-
tēka tam pašam par labu 10 0c0 r. kr. n.

8. Uz Lielvircavas muižu hip.
Ns 76, Jelgavas a, riņķi baronam Vil-
helmam Hanam par labu nostiprinātas
un blanko cedētas obligācijas: a) 1905. g
21. febtuarī Ns 137 par 13.600 rbļ. kr. n.;
b) 1906. g. 26. aprilī Ns 2600 par 2400
rbļ. kr. n; c) 1S07. g. 26. februāri
X? 430 par 5 500 rbļ. kr. n; d) 1909. g.
17. janvāri Ni 104 par 6.000 rbļ. kr. n.

9. Uz Lielkangaru muižu hip.
N° 245, Rīgas *pr.: a) 1887. g. 30. sep-
tembrī baronam Kārlim Freitag-Loring-
hov/nam cedēta 5000 rbļ. kr. n. liela
hipotēka daļa no 1883. g. 11. maijā
Ns54 Teodoram fon Richferam par labu
ingrosētas 10000 rbļ. lielas hipotēkas;
b) 1889. g. 18. aprih Ns 204 ingrosētas
divas hipotēkas: I. btt. Marijai Volf par
labu 16.100 r. liels atlkums; no šīs
hipotēkas 1904 g ir cedeti bar. Emī-
lijai Volf par labu 6800 rbļ. un izdots
atsevišķs prasības dokuments; II. bar.
Gotlībam Voltam par labu 63.700 rbļ.
kr. n.;_ c) 1893. g. 4. martā Nš 12 no-
stiprināta hipotēka Meksim Hilvegam
par labu 30.000 rbļ. kr n; d) tad pat
ar N» 13 nostiprināta hipotēka t;m psšam
par labu 30.000 rbļ kr. n.

10. Uz Ātra dzēs muižu hip. Ns 11,
R'ges apriņķī, 1895. g. 13. aprilī Nš 22
nostiprināta hipotēka par 3000 rbļ.
Edmundam Tropovskim par labu.

11. Uz Dores muižu hip. J* 31,
Valkas apr. 1913. g. 1. jūlijā Nš 399 no-

stiprināta obligācija par 12.00 ) rbļ
Alūksnes krāj aizdevu sabiedribai par
la^u.

12. Uz Dūres muižu hip. Ns 37,
Valkas apr.: a) pēc 1911. g. 15. dec.
Ns 588 nostiprinātas obligācijas Lotaram
Šfleram par labu 15.000 rbļ; b) pēc
iai2. g. 27. augusta Nr. 450 nostipri-
nātas obligacijfs Hermanim Tīuhartam
par labu 35.00 rbļ. kr. n.; c) pēc 1917 g.
24. ai rilī Ns f"l nostiprinātas obligācijas
Fridricham Bērensam fon Ratitenfeldam
par labu 200.000 rbļ. kr. n.

13. Uz L ā z be r ģ u muižu hip. Nš47,
Valkas apr.: a) pec 1819. g. 20. dec,
Ns 305 no tiprinātas obligācijas barona
Ko fa ģimenes legstam par labu 5000 r.
kr. n; b) pec 1858. g. 7. martā J* 11
nostiprinātas obligācijas tam pašam le-
gft m par lai u _7000 r. kr. n.; c) pēc
1882. g. 4 jūnijā Nt 512 nostiprinātas

( bligecijas baronam Sigismundam Vol-
fam par labu atteka suma 10 000 rbļ
kr. n; d)_ pēc '885 g. 9. oklobiī Ns 143
nostiprinātas otlig cijas Teodoram Beize
par labu 10. 00rbļ kr.n.; e) pēc!885.g.
11. oktobrī N4 145 nostiprinātas obligā-
cijas tam pašam kreditoram par labu
luOCO rbl. kr. n; f) pēc 1891. g 13. ap-
rīli" J* 206 no tiprinātas obligācijas ba-
rona Volfa ģimenes legatm par labu
20.000 rbļ kr. n.

14. Uz Druvienas hip. Ns 34,
Velkas apriņķī: a) pec 1878.g. 13 martā
Ns 10 nostiprinātas oiligecijas i dvokatem
fon Valsm p'r lsbu 7000 rub. kr. n.;
bļ pēc 1865. g. 26 martā Ns 7 nostipri-
nātas obligācijas baro-a Volfa ģimenes
legatam p»r labu 5000 rub kr. n ;
c) pēc 1879. g. 15. mājā Nš 57 nosti-
prināt"» obligācijas grafam Augustam
Me linam par labu 15 00u) rub. kr. n.;
d) pēc 1879 g. 5. mājā Nš 58 nosti-
prinātas obligācijas tam r ašam kreditoram
par labu 10,000 rub kr. n.;_e) pēc 1880.g.
13. janvārī J* 8 nostiprinātas obl gacijas
Voldemar'tn fon Volfam par labu atli:k
suma 5700 rub. kr. n ; f) pēc 1880. g
23. jtnvarī Ns 11 nostiprinātas obligācijas
tsm pašam kreditoram par labu 3000 rub.
kr. n; g) pēc _ 1884 g 28. septembri
N*269 n< sti rinatas obligācijas Teodori m
fen Richteram pārlabu 12100 rub. kr. n.
44f5 Valsts zemes banka.

Uz 23. aprija 1923. g. pagaidu notei-
kumu pamata pvr vērfspupTu mortiff-
kaciju (.Valdības Vēstnesis Nš 97) un
uz 20. aprija 1921. g. likuma pamata
p*r akciju un dalībnieku sabiedrībām
(Valdibas Vēstnesis Nš 93)

Zieffiel-fakarn metalorSiskai, ds-
cfianlskas ii kuģu būvētavas
fiHiilii akdjo sabīedribas «ai

liepājā, Aleksandra ielā 95
ar šo dara zināmu, ka zemāk sekojošā
sarakstā min. akcijas ir pieliektas par
zudušām, un tamdēļ uzaicina nezināmos
šo akciju īpašniekus, vai turēti us uz-
rādīt sabīedribas valdei 6 mēnešu
laikā, skaitot no šīs dienas, oriģināl-
ākajās vai ari pierādījumus par savām
tieūbām uz šīm akcijām.

Akcijas par 100 rb| katra zem NsNs
18732/6, 37156/75, 79691/700, 60501/5

57706/8, 45321/6, 17094.
54;01/400.
44201/20, 1274-1/800, 45404/5, 41206/ 15,

37906/8, 45:9/5.
44301/400.
10V05. 55454'7, 55300. 104001/2,

9?336/43,55391 /430,64876/80,89 01 /5,
71741/50 . 103101/4,39381/85.39361/70,
52766/70.

11008/28, 28456/75, 22926/30, 28001/25,
103201/29.

102101/200.
33141/65 . 2C402/26,105701/25, 72710/34
19102/25. 85551/600, 29275/300.
52761/65 39436/45,102084/100.89106/10,

102021/83.
9c034/lC0, 98601/33.

29P55/74, 45676/85, 22636/45. 45686/95,
96909/21. P6497/500 95901/3,67753/62,
100091/iCO, 96047/56.

78801/900.
78791/800.
100778/«6,46641/45, 43656/75, 29101/16.

72356/70 . 72351/55, 1092/95, 1343.
95826/50.
57101/25.
81077/100, 14051/100, 11606/."O. 23798.
29301/15 514046/50.10126/35,60811/25,

70'8?/90, 90501/25, 46990, 52943/45.
3931/44,

12 85/89, 26615/19, 6S751/65, 12920/34,
85201/75, 85651/85.

3945/55, 70656/99, 28476/95, 45849/53,
21295, 12166/8*.

71436/50, 44261/65. 46736/40, 31061/65,
1641/45,14391/400 50537/41,2151/200.

80056/65. 93661/85. 63046/50, 96116/20,
56231/40,56226/30,10541/45.38211/15 .
8026'30, 10526/40. 36887/90, 48266,
59799/803.

1133/41, 1046, 54161/70, 46436/40,
36112/36.

109921/35, 9996, 9P97, 999?, 9999,
100C0, 7204?/57 , 108461/65, i099U/20,
20897/901.

25773/97.
368771/800, 25911/25, 25976/80.
104456/85, 104401/50, 68860. 68856/39,

55191/500, 29117/20. 72120.
76726/55. 65826/45.
91010.
29201/50.
15786/95, 64336/70, 61436/60, 109671/75,

16511/35.
529 6/40. 16724/58.
51076/100.
5596/600, 70346/50, 92960/64, 72602/5,

47973/76, 67835/36.
18857.
61384/400, 61601/3. 109236/40.
91811/5 ) , 16186/94.
24701 /50.
72649/98.
8231/45, 87711/15, 96696/703, P5401/25
71091/1C0, 64921/25, 94156/75,61805/24

84147, 84158/71, 94068/70, 103326/27
50864/68, 16704/8. 7276/85. 33203/5

71476/80, 98291/300. 10S601/25
P6086/100, 36368/92, 6761/70, 2451/60
6771/75,21446/50,21456/60,100817/25
91400

90056/75, 7605/9, 2126/45, 55431/33
55384, 105686.

77826/75. 24041/50, 18526/35, 12900/4
10061/85.

67752 74313/36, 61311/70, 104601/5
52422/25, 52421, 39685/89,

85526, 72202/50, 55446/50, 89381/400
8-791/ 800, 63901/15.

102201/300.
84702/800, 102601/81.
84301/900
63286/300, 64266, 64267, 64268, 64269

61270, 81156/60.
2201/15. 20392/401.
50442/91, 45501/50.
10827/35. 14541/45, 10816/25, 25815

73126/5.1.
7f501/600
16 96/500, 41901/5, 52771/75,105446/50

68«81/900, 105613/15, 103406/10
58871, 36347, 46786/90, 12275/84
96651/65.96691/95,99363/72,73026/30

73031/45 80101/10.
105687/700, 13721/26, 42977/81.
91P52/900, 72939.
109386/403, 109576/85, 18937/41

18947/51. 21502/11, 96291/95
91901/92000.

10176/80, 23383/92, 51461/70, 20902/21
104646/50.

9581/95, 36881/85, 61354/58.
91105,13, 91201/ 91.
45955/75, 29253/54, 17096, 101700.
79151/70, 73046/50.
61359,83
11003/7, 44631/50.
47586/620, 86816/25, 33931/5.
77815/20, 89771/84, 52601/25, 55850/54
55855/69. 55820/24, 26509/25, 2656/59

47471/75, 93811, 36740/42.
74906/7. 13836/83
13884/900, 26743/50.
91292/98.
74945/55, 3670'/39.
i;791/95, 15691/95, Č7701/15, 1072/91

69526/30. 74316/20, 1099S6/59. '501/15,
46376/400, 21532/50, 19998/20000,
19893/94, 21531. 8316.

6750, 86131/50, 87537/40. 6725/49.
70001/25, 24511/25, 60176/«5.
43686/P5, 27815/24, 46076/95, 28638/ P,

28301/305
69121/30. 48686/725,47251/55, 36358/67.

20487/91. 100212/31, 679C6/10,
99131A-5

11661/85, 39311/25, 94601/60.
102301/400.
1G240VS00.
102501/600.
84901/5000.
7036/40. 25654/58, 18287/95, 60151/55,

70990/94, 89526/30,2 \ 521/30,5740/44.
90951/75.
5951/6000.
91063/79, 91101/4. 91299/300. 72584/85.
9471/75, 9156/65, 44864/93, 17786/90

201—328 86126-36128
424-433 36129

3306 36130
7 2-711 101951—101960
382—386 107876—107885

2759—2760 109302—109304
13071—13080 1826—1840

57152-57156 11789—11808
72699 14688-14692
74045—74949 16822
75851—75855 16823
82061—82075 68530—68536
96226—96235 92004-92035
96611—15 104399
96627—96630 9126-9365
68131—68150 9366-9525
53596—53600 89656- 89670
59001—59005 70841—70845
69636-69850 70851—70855
71581—71590 Ī90-400
15516—15520 72990—73000
21499—21500 40096—40100
52416-52420 92687—92691
71236-71240 38436—33450
77001—77010 50037—50041
81446-81450 18005—18019
81576-81590 96957—96971
14556 -14575 16169—16173
71256-71260 45616—45625
86841—86845 14234-14743
10231 -10244 50012-50036
10896—10900 55905—55922
41129 55925—55943
20661—20690 55944
15796-157i!8
Pēc sešu mēnešu notecēšanas, visas

šai s'udjnājuma uzrādītās akcijas tiks
izsludinātas par nederīgam un Viņu vietā
tiks izsniegtas jaunas akcijas.

Liepājā, jūniji 1924. g.
5195 Valde

Latgales apgabaltiesas vecākais notārs
paziņo, ka aiz valdīšanas noilguma jau
pirms 1915. g. 23. aprļ* uz Latvijas
tiesu palātas 1924. g. 24. marta lēmuma,
izteikta 1924 g 4. jūnijā pie Daugavpils
notāra L. Jakuboviča noslēgta noilguma
akta Nš 13, pamata Jaroslavs Viktora d.
Vilpiševskis atzīts par īpašnieku uz
zemes gabalu zem nosaukuma Rest-
muižas centrs 50 ha platībā Ludzas
apriņķa, Pildas pagastā. Minētais no-
ilguma akts 1924. g. 4. jūnijā ievests
Ludzas fpriņķa zemes grāmatu reģbt ī
Ns 4274 (XXIV. sēj.)

Daugavpilī, 1924. g. 18 jūnijā. Ns3568.
Vecākais notāra E. H e 11 v i c h s.

5466 Sekretāra palīgs J S t rads.

Rīgas prefektūra
izsludina par nederīgu, ka nozaudētu
gada uzturas apliecību zem Ht xl0358,
uz Matīsa Stffana d. Kolosnva v . 4871

Ilūkstes apr. pr-ka palīgs i. lec.
izsludina par nederīgu, kā sadegušu,
Latv. iekšz. paii, izd. no Kurcarna pag.
valdes 18. aug. 1922. g. zem N4 163 ui
Ma da'enas Jāzepa m. Bogdan v. 4605

Aizputes apr. Pr-ka pai. par 2, ln
izsludina par nederīgu, ka nozaudētu,
uzturas apliecību, izd. no iekšl. mini rr.
pasu nodaļas 22. febr. 1922. g. zem
Ns 8 2138, uz Augustlnes Dorn v. 4514

Redaktors: M. Ārons.
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Šim numuram 6 lappuses.

Uzaicinājums.
Slokas pilsētas valde
uzaicina vhes viriešu dzimuma Latvja»
pilsoņus, kuri dzimuši 1924. gadā un
k*fi pastāvīgā dūves vieta Sloki.s pils

reģistrēties pilsētas valdē
i

no 1. jūlija l'dz 1, tugustam 1924. s
darbdienās no pulsten 9 litā līdz pulkst.
3 dienā, lai ievestu karadienestā iesa u-
cama pērs nu sarakstos. Pie reģistrē-
šanās jāizrāda pases jeb pe sonas ap-
liecības dzimšanas apliecības un izraksti
no ģimeņu sarakstu grāmatām. Tāpat
?zaieha reģist e ies krra klausības vrja-
dzībām visus vīrielu dzimuma personas.
1) kuras pieņēmušas Latvijis pavalst-
niecību vai atgriezušās Latvijā pēc i. g.
15. marta ua S. g 1. janvāri bijufas
jiunākas par 30 g; 2) augat- u i vidus-
skolas audzēkņus, kssfiem iesaukšana
slikta un kuri nav beigas! skolu kara
klausibas likuma (35. p. 1. p) pa edzeia
laikā; 3) aigst- un vidtsskolu audzēkņus,
kuriem iesaukšana atlikta un ktri šogad
beiguši skolu tn 4) kuru iesaukšana
us laiku atlikta alimibas un ģimeņu r p-
atālr|a dēļ. — Par iigliiību visiem jāuz-
rāda akolas apliecības, klāt pieliekot
apliecības noraksta.

Slokā, 1924. g. 19. jūnijā. Nš 1201.
Pilsētas galvaa biedrs

5530 K Kuškevics.
SeV'eMr» A. Klīnberp*



Paziņojums.
Finansu ministrs š.g. 2. aprilī apstip-

rinājis .Dzelzs, tērauda preču un elek-
trotecbnisku piederumu tirdzniecības

ih. sali. AW.
kttfas mērķis ir:

a) iegūt, paplašināt un izmantot brā-
ļiem BenjaminamEruchimam un Jēka-
bam Eruchima dēliem Zolotonos pieder,
uzņēmumu, darbojošos zem nosaukuma):
.Tirdzniecības un rūpniecības nams
.Energie'. Rīgā, Skārņu ielā J* 25;

b) tirgoties ar dzelzs, tērauda un
elektrotechniskiem izstrādājumiem, būv-
apkaluma izstrādājumiem, kā ari nodar-
boties ar pēdējo izgatavošanu un izpildīt
dažādus elektrisko instalāciju darbus.

Sabiedrības dibinātāji it:
1) Latvijas pilsonis Georgs Indriķa d.

Laerums, dzīvo Rīgā, Ausekļa ielā Ns 5.
2) Latv. pils. Mozus Jēkaba d. Thals,

Rīga, Blaumaņa iela J>fe 16/18.
3) Latv. pils. Arvids Vilhelma dēls

Oraupners, dzīvo Rīga, Bruņinieku ielā8-b.
4) Vācijas pils. Pauls Alfrēda dēls

Osvalds, dzīvo Rīgā, Bruņinieku ielā 8-b.
4) Bij. Krievijas pils. Benjamiņš Eru-

chima d. Zolotonos, dzīvo Rīgā, Lāč-
plēša ielā Ns 70.

_6> Latvijas pils. Jēkabs Movša dēls
Bermans, dzīvo Rīgā. Gogoļa ielā Ns 7-a.

Sabiedrības pamatkapitāls ir 120,000 ls
liels un sadalās 1200 akcijās, pa 100 ls
katra. Valdes sēdeklis atrodas Rīgā.

Tirdz. un banku nod. pr. A.K a c e n s.
4480 Revidents R. Bērziņš.

Tiesu sludinājumi.
Rigas tpgatialt., 3. ci/ilnod (a,
saskaņā ar civilprocesa likumu 1958._ p.,
ar šo paziņo, ka 1. jūlijā 1924. g. minētās
nodaļas atklātā tiesas sēde nolasīs
1924. g. 2. aprilī, Rīgā miruša Fridricha
Mārtiņa (Mārča) d. Ozola testamentu.

Rīgā, 20. jūnijā 1924. g.
Priekšsēd. A. Bū manis.

5584 Sekretārs A. Kalve.

ligas m. 3. k itoiloinJi
atsauc 1922. g. .Valdības Vēstnesī'
Nš 267. ievietoto sludinājumu par
Andreja Jāņa dēla D u m p a meklēšanu,
minētā Dumpa atrašanas un soda iz-
ciešanas dēļ.

Rigā, 17. jumja 1924. g.
5583 Miertiesnesis B i 1m a ns.

[ citu iestāžu sludinājumi.
Tiešo nodokļa departamenta

dažādu maksājumu piedzinējs paziņo,
ka 30. jūnijā 1924.g., pulksten 3 dtena,
Rīgā, Tērbatas iela Nš 37,

Dārdos oaMRsolKanfl
Izaka Jankoviča kustamo mantu, no-
vērtētu par Ls 289,— un_ sastāvošu no
darba sakām un adas slejam, deļ vrņa
1923. g. proc. peļņas nod. segšanas.

Rīgā, 20. jūnijā 1924. g.

5556 Piedzinējs D e r i n g s.

Paziņojums.
Finansu ministrs 1924. g. 31. maijā

apstiprinājis statūtus akciju sabiedrībai
zem nosaukuma:

.. "liegajās titgija lub.
kufas mērķis ir nodarboties ar parastam
tirdzniecības banku operācijām, pārņemot
tin turpinot Liepājas tirgotāju savstarpējās
kredītbiedrības darbību. Akciju sabie-
drības dibinātāji ir Liepājas tirgotāju
savstarpējas kredītbiedrības biedri, kuru
vārda statutusparakstīt pilnvaroti sekošie
likumīgi ievēlētie minētās kredītbiedrības
biedri, Liepāja dzīvojošie Latvijas
p'lsoņi:

1. Leonhards Hercenbergs, dzīv. Ģimnā-
zijas ielā Nš 4.

2. Oskars Tāls, dz. Lilienfelda ielā Ne 14.
3. Makss Goldblatts, dzīv. Viihelmincs

iela Nš 14.
4. Zauls Rabinovitcs, dzīv. Kūrmājas

ielā Nš 13.
5. Zamuels Libermans, dzīv. Vilhel-

mines ielā N» 16.
6. Dāvids Cirinskis, dzīv. Zivju ielā 6.
7. Hiršs Hiršbcrgs, dzīv. Toma ielā 41
8. Ābrams Lipperts, dz. Graudu ielā 45.
9. Ābrams Levinovičs, dzīv. Skrīveru

ielā Nš 10.
10. Zamuels Michelsons, dzīv. Liepu

ielā Ns 21.
11. Aiziks Hiršfelds, dzīv. Lilienfelda

ielā Nš 3.
12. Jakobs Lifšilcs, dzīv. Ģimnāzijas

iela Ns 6.
13. Izraels Alperovičs, dzīv. Toma ielā 56.
14. Chaims Arons Černjaks, dzīv. Vītolu

ielā Ns 2.
15. Ābrams Švarss, dzīv. Peldu ielā 33.
16. Aleksandrs Lurje, dzīv. Kūrmājas

iela Ne 13.
Sabiedrības pamatkapit. ir Ls 1.000.000,

sadalīts H 000 akcijās, katra Ls 100 liela.
Savu _ darbību sabiedrība atklāj ne

velak ka sešus mēnešus pēc sludinājuma
ievietošanas oficiāla orgānā par statūtu
apstiprināšanu.

Sabiedrības valdes sēdeklis Liepājā.
Tirdzn. u. b. nod. pr. A. K a c e n s.

46 8 Priekšu, pal. V. Gailīts.

Paziņojums.
Finansu ministrs '924. g. 31. maijā

apstiprinājis: akciju sabiedrības

..Lielīja! tauta"
statūtu grozījumu, atļaujot:

l) 2. panta pirmo teikumu atvietot ar
vārdiem: „Bankas centrāle atrodas Rigā,
bet Liepājā ierīkojama bankas nodaļa*.

2)36. panta pirmo teikumu atvietot
ar vārdiem: .Bankas valde atrodas Rīgā,
bet tā valde, kā ari padome var savas
sēdes noturēt ari citur Latvijā, kur at-
rodas bankas nodaļas".

3) 58. pantā noteikt, ka katras desmit
akcijas dod vienu balsi, bet nevienam
akcionāram nevar būt vairāk balsu, cik
piešķir desmitā daļa no sapulcē klāt-
esošiem akcionāriem piederošo balsu
kopskaita.

Tirdzn. un b. nod. pr. A. K a c e n s.
4.S93 Priekšnieka pal. V. Gailits.

Ārlietu ministr, ārzemju pasu nodaļa
izsludina par nederīgu Arvida Alekša
nozaudēto Aatvijas ārzemju pasi Nš 43?6,
izd. no ārlietu ministr. 1924. g. 5608

Latvijas universiL legitimac. kartiņa
J* 4759, uz Betijas Kūn _ vārdu
pazaudēta un ar šo tiek izsludināta par
nederīgu. 5477 I

Rigas apgabaltiesas 3. ie.rkga
tiesas pristsvs,

kufa kancleja atrodas Rīgā, Andreja
Pumpura ielā Ne 1 paziņo:

1) ka Kārļa un Otilijas Grinvald
prasību apmierināšanai pēc Rīgas pil-
sētas 2. iecirkņa miertiesnešu spriedumiem
no 7. marta 1923. g. no Jāņa Bērziņa
par Ls 1047.42 ar J ?> un izdevumiem
20. septembrī 1>24. g., pulksten 10 rītā,
Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļas sēžu
zālē, uz

iDHi.kien .snieg Dārdos
Jāņa Bērziņa nekustamu ipašumu, ku[š
atrodas Rīgā, L. Maskavas ielā Ne 150,
5. hipot. iecirknī ar zemesgrāmatu reģistra
Ne 6 (grupā 72, grunts Ne 57) un sa-
stāv no gruntsgabala.

^
103 kv. asu

platība un uz viņa esošām ēkām.
2) ka īpašums priekš publiskiem tor-

giem apvertets par Ls 6000,—;
3)_ka bez augšmin. prasības īpašums

apg[utinats ar hipotēku parādiem par
Ls 4545,32_ un Ls 5779,90 citu piedzī-
šanu atzīmēm;

4) ka personām, kūjas vēlas pie tor-
giem dalību ņemt, jāiemaksā zaļogs —
desmitā daļa no apvērtēšanas sumas un
jāstāda priekša apliecība par to, ka no
tieslļetu ministrijas puses nav šķēršļu
minētam personām iegūt nekustamo
īpašumu; un

5) ka zemesgrāmatas uz šo īpašumu
tiek vestas Rīgas-Valmieras zemes-
grāmatu nodaļa.

Personām, kūjām ir kādas tiesības uz
pārdodamo īpašumu, kas pārdošanu ne-
pielaiž, tādas tiesības jāuzrāda līdz pār-
došanas dienai.

_Visi papīri un dokumenti, attiecošies uz
pārdodamo īpašumu, ir ieskatāmi Rīgas
apgabaltiesas III. civilnodaļas kancleja.

Rigā, 20. jūnijā 1924. g.
5573 Tiesas pristavs J. Grinfelds.

Ilgai ajg.haltlps 5 iet. tinas priifan
paziņo, ka 28. jūnijā 1924. g., pulksten
9 rīta, Rīga, Brīvības ielā Ne 184,
pārdos otros torgos Ābrama Blum-
berga kustamo mantu

^ sastāvošu no
vienpadsmit lauka smēdēm un novērtētu
par Ls 400.—.

Izzināt sarakstu, novērtējumu, kā ari
apskatīt pārdodamo mantu, varēs pār-
došanas diena uz vietas.

Rīgā, 19. jūnijā 1924. g.
5636 Tiesas pristavs E. S m e i I s.

atgalēs apgabaltiesas 5. iec.
tiesu pristavs

paziņo. ka saskaņā ar tiesas spriedumu,
7. jūlija 1924. g. pulkst. 10 rītā, Ab-
rickiju sādža, Janovoles pag., Ludzas
apr., pārdos Bonifacija un Kārļa
Bulu kustamo mantu, sastāvošu no
zirga, govim, vepra, kažoka, manteļa un
dažādam saimniecības iekārtas lietām,
un novērtētu par 287 ls.

Izzināt sarakstu, novērtējumu, kā ari
apskatīt pārdodamo mantu, varēs pār-
došanas diena uz vietas.
5572 Tiesu pristavs K. Markvardts.

Latgales apgabali vecāk, notāri-
paziņo, ka pēc 1924. g. 16. februārī pie
Daugavpils _ notāra R. Skuja noslēgtā
pirkšanas-pardošanas līguma, apstiprināta
1924. g. 7. jūnija, Antons Kazmera d.
Pavlovskis ieguvis no Vasilija
Vasilija d. Jonova, par 33.000 rbļ
dzimtsiietošanas tiesības uz 210 kv. sāž
pilsētas zemes ar ēkām Daugavpilī
3. pilsētas iecirknī, 89. kvartālā Ne SMinskas un Polockas ielu stūrī zem ool '
Ne 9 26. F '

Daugavpilī, 1924. g. 18. jūnijā. Nš 3364
Vecākais notārs E. H e 11 v i c h s

5467 Sekretāra paligs J. S t r a d s!

Valsts zemes banka
izsniedz pješķirtos aizdevumus pret pa-rada zīmēm vai citādiem ' aizdevumadokumentiem; aizņēmēju un galviniekuparaksti uz šiem dokumentiem jāapliecinapienācīgas iestādēs. Nereti gadās kaapliecinājuma parādnieka vārds rakstītscitad.neka pasē, un bankas personāmceļas šaubas, vai naudu saņemt ieradusiesta pate persona kas parakstījusi parādadokumentu; tāda gadījumā naudas iz-maksa nevar notikt, iekams nesaskaņar-av noskaidrota. Lai necltos liekf tēnriun laika zau lējums, aizņēmējam naširnstngri jāuzlūko, lai pagasta ^aldefotas iestādes paraksta apliecinājumā

^

vārds būtu rakstīts pilnīgi , g3ka pase.
^

Latgales zemes siii
atjaunošanas Mija,

uz Vladimira Grigorija dēla Molča-
n o v a lūgumu par dzimtsiietošanas tie-
sību uz pilsētas gruntsgabalu, 240 kvadr.
sāž. platībā, ar ēkām, atrodošos Daugavpilī,
pirmā pilsētas iecirknī, aiz aizsargu vaļņa
2 6. kvartālā, (senāk Ne 11), tagad zem
Ne 12, Šosejas ielā Ne 54/56, kūjas
tiesības piederēja Kondratam Kirjana d.
Molčanovam, ievešanu zemes
grāmatu reģistri, — uzaicina visas
personas, kufām ir kādas tiesības uz
norādīto nekustamo mantu, iesniegt ko-
misijai par to paziņojumu 4 mēnešu
laikā no izsludināšanas dienas .Valdības
Vēstnesī', pretējā gadījumā nepieteiktās
tiesības skaitīsies par iznīcinātām un
minētie: lūdzēja mantojuma devējs
Kondrats Kirjana d. Molčanovs, un pēc
tam ari viņš pats, Vladimirs Molčanovs
var tikt ievesti Latgales zemes grāmatu
reģistri par norādītās nekustamās mantas
tiesību īpašniekiem, bez kādiem aprobe-
žojumiem ar neapstrīdamām pārdošanas
un hipotekarisku apgrūtinājumu tiesībām.

Daugavpilī, 1924. g. 14. jūnijā. Ne 3474
Komisijas priekšsēd., apgabali.

5298 vecākais notārs E. Hellvichs.

Bauņu pag. valde,
Valmieras apr., meklē pils. Jāni Friča
d. U pacer i, dzim. 1904. g. 25. aprilī,
kuram no šīs pag. valdes izd. Latvijas
pase 31. maijā 1920. g., zem Ne 114<.

Upacers agrāk dzīvojis Rīgā. Paziņot
viņa tagadējo dzīves vietu dēļ dokum.
pieprasīšanas par piederību.

Priekšsēd. A. M e i j e r s.
5433 Darbvedis P a k a 1 n s.

Kļūdas izlabo ums.
.Valdības Vēstneša" ša g. 5. jūnija,

Ns 126, ievietotā Bīriņu virsmežniecības
sludinājuma ieviesušās sek. kļūdas:

1) zem torgu vien. Ns 1, iespiests
8'/i k. a., bet vajaga būt: „18 3 4 k. a.\

2) zem torgu vien. Ne 2, vārda Br slas
vietā vajaga but: .Brasla". 563Ž

Vecates pag. valde,
Valmieras apriņķī, sākot ar 1. jūliju š. g.

M mm\ taor īimtim
pasta telegrāfa kantori, bet ne caur
līdzšinējo Matīšu. Nš 470.

Vecates pag. valdē, 14. jūnijā 1924. g.
3 Prinkšsēd. E. Teters.

5630 Darbvedis (paraksts).

Dažādi sludinājumi.
Krāslavas pilsētas latvju

pamatskolai
vajadzīgs

skolas īiiiiij,
kurs nekavējoši varētu stāties pie skolasnoorganizēšanas. ..Kandidāti (vēlamsmuzikāls; tjek lūgti pieteikties rakstiski
špi a ' £L,l,am Š- 8- usrādot iepriek-šējo darbību un pieliekot cenza apliecībunorakstus. Alga pēc kategorijas 1553 PHsētas valde.

«Wt« krāī-aIz( īevQ sabiedrības valde
KSffĶ fsapu,ces lēI™

uzaicina visus
sabiedrības pirmskara biedrus pgrrejH-stret.es sabiedrības kantori trīs m&n«u laika, skaitot no šī sludinājuma l-fpiesanas dienas .Vaid, VēsS"un,e

prei^?!"--du ^pfi pStfS
kā no M?T™ Šie biedri ska«is esKa no sabiedrības izstājušies.
5554 .. . .Valde.

Ipiķu pag. valdei
Valmieras apriņķī, vajadzīgs labi

iestrādājies

konclejists
ar praktiķu pag. pašvaldības - iestāžu
darbvedībā un grāmatvedībā.

Kandidātus uzaicina pieteikties līdz
1. jūlijam š. g., pie pagasta valdes, ie-
sniedzot personīgi vai rakstiski dokum.
par līdzšinējo nodarbošanos. Alga pie
brīva dzīvokļa, apkurināšanas, apgais-
mošanas un uztura līdz 2000 r. mēnesī.
5523 2 Pagasta valde.

Bauskas mm priekšnieka pal. I. 'te.
Izsludina par nederīgu, kā nozaudētu,
Latv. lekSz. pasi, izd. no Bornsmindes
pag. valdes 8. jūnijā 1921. g. zem
1* 877, z Minnas Trīnes m. Auzio.
dzim. Lanzej vārdu. 4603

Banka. apr. pr-ka pailgs 1.iec.
ar šo izsludina par nederīgu, ka no-
zaudē u, personas apli-cību, izdotu ner
Bruknas pag. valdes 27. septembri
1923. g. zem Ns 522 uz. Līzes Krista m.
RimSa v. 4602?

Zlēkas pagastam,
Ventspils apriņķī , vajadzīgs

6 klasīgā pamatskolā

sioiijHiii.
Pilntiesīgus kandidātus (priekšroka

muzikāliem), ar attiecīgiem dokumentiem
uzaicina pieteikties personīgi vai rakstiski
pie pagasta padomes, Zlēkas pagtsta
nama, š. g. 5. jūlija, pulksten 12 dienā.
Alga pec valdības noteikumiem, brīvs
dzīvoklis ar apgaismošanu un apkurinā-šanu un dienesta zeme.

Pasta adrese un tuvākā dzelzsceļustacija — Ugāle.
5429 2 Pagasta valde

Rīgas kāja apriņķa priekšnieks iz-
sludina par nederīgu nozaudēto kara-Hausibas apliecību zem Ns 11074 izd6. novembrī 1922. g. no Daugavpils
k. aprpr-ka uz Eduarda Pētera d.Pra p£a_vardu. 5592

Rīgas ka;a apr. priekšn. izsludina par
nederīgu nozaudēto kara klausības ap-liecību zem Ns 4249, izdotu 28. jūlijā

,- g- "° 5- Cēsu kājn. pulka k.
"jĻJaga_ Jaņa d. Pētersona v. 5603

Ārlietu ministrijas ārzemju pasu nod.izsludina par nederīgu nozaudēto Males
Sidlo ārzemju pasi Ns 15363, izdotu no
ārlietu ministrijas 1923. g. Rīgā. 5609

Rīgas policijas V. iec. priekšn. izslu-
dina par nederīgu nozaudēto Vilmas
Karlson gada uzturas atļauju zem
Ns 755, )žd.22. nov. 1923. g. 5501

Bauskas m pr-ta PflfļTSt
izsludina par nederīgu, kā nozaudētu,Latv. iekšzemes nāsi, izd. 7. aprilī1920 g. zem Nš 173, no Bauskas p«VvalCes uz Annas Malvīnes Jēkaba mB^man vardu.

4604

Ludzas pilsētas policijas priekšnieks
Sn "Jf, orfr, «

rigU
' kā "zaudētu

SlcVJU?'.v200 nz *"«"^4olU

liiiii 1 niiDiiiio kaieii
Hfekun llHUL
1924. gada 9. burtnica.

iznākusi un dabūjama Valsts tipogrāfijā,
pilī, 1. istabā, kur ari vienīgi jāgriežas

ar pieprasījumiem.

Burtnica maksā:

bez piesūtīšanas Ls 0,08
ar piesūtīšanu . . 0,10

Saturs:
81) Likums par biedrību, savienību ure

politisku organizāciju likuma pa- ,
pildināšanu.

82)" Likums par karavīru atvaļināšanm
no kāja dienesta 1924./25. budžeta
gada.

83) Likums par disciplinārā reglamenta
papildinājuma 73l. p. atcelšanu. _

84) Pārgrozījums valsts īpašumu pār-
valdes likumā par izpirkšanas aktu
nodevām.

85) Likums par kreditlikuma (Krievijas
likumu kopojuma XI. sēj. II. daļas
1903. g. izd.) X. sadaļas 31. panta

grozīšanu.
86) Likums par eksportējamas gaļas un

tās pārstrādājumu kontroli.
87) Likums par olu eksporta kontroli.
88) Pārgrozījums noteikumos pārdienas-

maksu un ceļu izdevumiem ārzemju
komandējumos.

89) Pastiprinātas apsardzības stāokļa
pagarinājums līdz š g. novembrim,
atceļot to pārējās valsts daļās

Daniouplls prefektūra
izsludina oar nederīga Latvijas pasi
zem Ht 10788, izd. 30. mirtā 1921 g.
no Daugavpils prefekta uz Leukadijas >
Ustina m. Sketba vārdu, 'o m netais .
dokuments i»viir*> r>«* ncsa«rfētn 4513?

Daugavpils Prefektūra
izsludina par nederīgu Latvijas oasl
zem Nt 77, izd. 8. septembrī 1920 g.
no Daugavpils preiekt» uz Ludmihs
Boleshva m. Jakubovič vārdu, jo mi-
nētais dokumenti pieteikts par no-
zaudēta 4512»

iiciflHniMgBiKflBin^HniMBHBft

Tiešo nodokli departamenta
dažādu maksājumu piedzinējs paziņo, ka
28. jūnijā 1924. g., pulksten 1 diena,
Jelgavā, Katoļu iela N» 5, veikala,

pārdos oalrflksolīianO
Aleksandra Jūrmalnieka kustamo
mantu, novērtētu par Ls 12.— un sa-
stāvošu no viena maisa rudzu bīdelētiem
miltiem 81,902'/8 kg, dēļ viņa proc.
peļņas nodokļa piedzīšanas un izdevumu
segšanai.

Jelgavā, 19. jūnijā 1924. g.
5517 Piedzinējs A. Nevjardovskis.

Dzelzsceļu virsvalde

izsludina sekošus rakstiskas torsus:
3. jūlijā š. g, uz apcinkotu jumta skārdu 0.5mm biez. - ^,

000 klgr.

', 0,625," ". — 3,m
',

Pēc t' echniskiem noteikumiem. 2

7 iuliiā š e uz kabeli, telefona, zemūdens, ar dļvkārtīgu svina segu un bruņotu
J J K

ar tērauda stiepuli 50X2 linijam — 115 mtr.

7 Iuliiā š. e-, uz dedzekļiem lampu pēc saraksta un apstiprinātiem paraugiem.

9 u ā š. g. uz elektriskiem skaitītājiem līdz ar transformatoru pec saraksta.

9 jūlijā š. g., uz elektromotoriem līdz ar piederumiem pec sarakstiem.

Tuvākas ziņas par torgu noteikumiem, materiāliem un iemaksājamam droši.

bas naudām izsniedz Dzelzsceļu virsvaldes istabā Ns \22-a, no pulksten 12-14.

Piedāvājumi jāiesniedz torgu dienā līdz pulksten 12. 528°-
toģ

Dzelzsceļu virsvaldes materiālu apgāde izsludina š. g. 7. jūlijā, pulksten 12 d

iaDitii loi! ar mmm ""^'^ontv "°1
1) 20—30,000 mtr. ton. — cif Mangaļi; .
2) 2— 3,000 mtr. ton. — cif Ventspils;
3) 2— 3,000 mtr. ton. — cif Liepāja.

Torgu dalībniekiem jāiemaksā drošības nauda uz Mangaļiem — Ls 1500,—,

uz Ventspili — Ls 200— un uz Liepāju — Ls 200,-.
Tuvākas ziņas izsniedz Dzelzsceļu virsvalde, istaba N° 125. boa*

ŪTRUPE.
Piektdien, 27. jūnijā 1924. g., pulksten 4 p. p., pārdos L. h'rdzniecības

un rūpniecības bankas uzdevuma — Brīvības iela Ns 2, seta

AfflflaffA «fairakcAlīšana*BIKlaVa «iiiraiistPiiafeaiiaH
dažādus aparātus, kastes, caupuļus, koka kablus un t. t., priekš eļļas fabrikas:
laboratorijas ietaises.

Apskatāmi ūtrupes dienā — Brīvības ielā Ns 2, sētā.
5607 . Zvērināts biržas maklers P. Rupners.pi

Rīias pilsētas uzņēmumu nodala E2$£. ue z SSiiz
7150 ton. tvaiku oglēm, drošības iemaksa Ls 20,000.— atkrīt. 5605

Latvijas splrtrapnlecihas aKcllu sabiedrības valde
uzaicina savus akcionārus uz

pilnu sapulci,
22. jūlija 1924. g., pulksten 4 pec pusdienas, Rīga, Teātra iela N° 9_

? Dienas ftāititb**: ——————
1) Sapulces darbinieku vēlēšanas. 5606
2) Valdes un direkcijas ziņojums.
3) Budžeta un darbības plāna caurlūkošana un apstiprināšana.
4) Iemaksu apmēra uz akcijām un tādu iemaksu termiņu noteikšana.



Liepājos apgabaltiesa
saskaņā ar ļsavu lēmumu 15. ma'ja
1924 g. un pamatoj. uz 18. marta 1920. g.
likumu un civ. proc. lik. 2083.
un 2084. p. p. pamata, uzaicina obligac.
turētāju, kūja izdota par 525 rbļ.
nz Ludviga Vilhelma Gecrgija d. Poj-
se'ta vardu un 28. novembrī 1912. g.
zem žurn. Ns 1907 nostiprināta uz
MSrlim>m Andža d. Peterlevicam piede-
rošu nekust, mantu Grobiņā zem krep.
Ns 129, — mēneša laikā,
skaitot no sludinājuma iespiešanas die-
nas, ierasties tiesā, līdzņemot min.
obligāciju dēj iemaksāto Ls 9.75, t; I.
parada līdz ar proc. saņemšanas.

Pie kam tiek aizrādīts, ka pēc minētā
termiņa notecēšanas, arī obligācijas tu-
rētāja neierašanās gadījumā, parādu atzīs
par samaksātu, piešķirot lūdz. tiesību pie-
prasīt parada izdzēšanu iz zemesgrā-
matām.

Liepājā, 31. mai,ā 1984 g. N4745-I/24.
Priekšsēd. b. V. Bienenstams.

4535 Sraretar» A.Kiidmovi's

Llepāias apgabaltiesa
saskaņā ar savu 1924. g. 2. jūnija lē-
mumu uz valsts zemea bankas lūgumu
un civ. pr. lik. 2081. u. sek. p. p,
uzaicina obligācijas turētāju, kura izdota
oar 2880 rbj. uz barena Teodora fon
F u n k a vārdu un 27. augus'ā
1885. gadā rem Ns 898 nostiprin.
Miķelim Krista d. Kušķis piede-
rošas nekustamas mantas Almāles
.Robežu' māju, Aizrut-s apriņķī rem
2. reģ. krep. Ns 1027, — a e š u
mēneiu laikā, skaitot no sludinā-
juma iespiešanas dienas, ierasties tiesā,
līdzņemot min. obligāciju.

Pie kam tiek aizrādīts, ka pēc min.
termiņa notecēšanas, ari obligācijas tu-
rētajā neierašanas gadījumā, parādu at-
zīs par samaksātu, un pašu obligāciju
par iznīcinātu, piešķirot lūdz. tiesību
pieprasīt parāda izdzēšanu ii zemes
grāmatām.

LiepāiS. 4. jūnijā 1924 g. ?*76974.
Priekšsēdētāja b. V. B i n e n št a m s.

5129 Sekretārs A. Kasperovičs.

Llepfilas apsabala tiesa
saskaņā ar savu 1924. g. 2. jūnija lēta.
uz valsts zemes bankas lūgumu
un uz civ. proc. lik. 2081. u. sek. p. n.
uzaicina obligācijas tnrētāju. kūja iz-
dēti par 1800 rbļ. us Zlēkas iideiko-
misa vardu un 9. maiju 1881. g. t»- -
stiprināta uz Jānim Mārtiņa d. Hše
piedeiošas nekustamas mantas Vents-
pils apriņķī, Z ēkas pag. „Vec-Maču*
māju zem krep. N» 1407, — sešu
mēneiu laikā, skaitot no sludinājuma
iespiešanas dienu, ierasties tiesā
līdzņemot min. obligācija.

Pie kam tiek aizrādīts, ka pēc mirt.
termiņa notecēšanas, ari obligācijas tu-
rētajā neierašanās gadījumā, parādu si-
tīs par samaksātu, un pašu obligāciju
par izn icinātu, piefķlroi lūdz. tiesību
pieprasīt parāda izdzēšanu ii aemes
grāmatām.

Liepājā, 4. jūnijā 1924. g. Mtf 71J24.
Priekšsēdētaja o. V. Bienenstams.

5130 Sekretārs A. Ka s t> e ro v i čs.

Rīsos prefektūra
izsludina par nadcrlgflm sekošas
paatia un oprācijas apilacibas, kuras
pieteiktas par pazudušam:

Latvijas pases, izd; 1) Ns 138553
no Rīg*s p ef. uz Elizabetes Aleksandra
m. L-u.eri v.; 2) Ns 212127 na Rīgis
prei. uj Aegusta Mārča d. Cīruli v.;
d) i* 143350 no Rīgas pref. uz Fridrlcha
Friča d. Nsrkij v.; 4) N4 1454/2577 no
Hoivu p*g poi. pr-ka uz Alvines Jāņa
m. Strād ņ v; 5) Mj 1224 no Rīgas
pref. uz Rooerta Jāņa d. Grauds v.;
6) Mi 43877 no 3. jol. iec, uz Volfat
Paula d. Staeben v.; 7) Nš 5/01 no
Rēzeknes pol. uz Hsritona Toma d.
Oļesovs v.; 8) Ns 17741 no 8. pol. iec.
uz Martas K-nļa m. Līnis v; 9) Mi 46993
no 3. pol. iec. uz Almas Feidnanda m.
Afiņ v.; 10) Ns 184249 no Rīgas pref.
uz Anša Zamueļi d. Skvilda v;
11) Mi 44248 no 8 pol. fec. ui lāņa
Nkolaja d. Olaznieks v.; 12) Ns 148551
no Rg« s pref. uz Olgas Sergeja m.
Linde v; 13) Nš 147570 no Rīgai pref.
uz Irmas Pētera m. Legzdiņ v.;
14) N* 89062 no 3. pol. iec. uz Marija»
Aleksnidra m, Msčalkii v.; 15) Ns 22805»
no Rī^as pref. uz Zof j s Pētera m.
Zātu v.; 16) hft 161699 no Rīgas ptcL
es Minnas Beinusea m. Hamburger v.:
17) J* 6894 no Cēsu apr. pr-ka 1. pol.
iec. uz tļ.irilijfs Jāņu m. Picho v.;
i 8) Ns 116089 no 11. po'. iec. uz Martas
Eduarda m. lilioa v; 19) Nš 55246 no
1. pol. ie-, T-b te» Ludviga m.
Remij v.; 20) M? 23576 no Rīgas crcJ.
uz Ida od v.; "41) .?? -» 7-1217
no 4. uz Alacrti Miķeļa d,

u v.; 22) >* 6194 ro Daug<=
pr. uz Seine Haima ru. Sprukt v.

, izd.: 2 7 no

s pase, izd : 24
ore! . t;z Blur.as Frolma

ii'j v
Pamats; Rīgas prt : ka\a

I., 2 un 3. jāaijā 1924. g.
M> 561?

Rīga
Psss.

Sīgas apgabaltiesas 3. civllnod.
?a civ. ties. lik. 2011., 2014. m 2019.
p. p. pamata paziņo, ka pēc 1923 *.
25. feMerrbtī Stnupe mirušās Rīgas
namīp*šniccs atraitnes Grietaa Egllt,
dsirrusi Pēpe, ir atklāti manto-
jums un niaicinr, kam li aa lo manto-
juma, vai sakarā ar to tiesības
ka" mantiniekiem, tegatarijiera, fldeiko-
misarijiem, kreditoriem an t. t, pie-
teikt Us tltsibaa minētai tiesai aeia
mfnešu laikā, skaitot no Sl sludinājuma
ietpitšaaaa dienas.

I» «ainētās pnaonaa aavaa tiesības
stgši «irādiia taimiņi nepieteiks, tad
*(" »t atsīs kā līs tiesihaa aaadējala*

Rīgā, 1924. g.4. jūnijā. L. I*2817
Priekšsēd. v. A. B1 u m e n t a 1s.

4640 S'kTBjei* A Kalva.

Kigas apgabaltiesas 3. civllnod.
oz civ. tiea. lik. 3011., 2014. an 2019. p.p.
pamata paziņo, *e pēc 1918. «ada
3. decembrī Rīgā miruši Ferdi-
nanda Vilhelma Nlehoffa ir aktklats
Mmnioļums an uzaicina, kam li ai so man-
tojuma vai sakari ai to tiatibas, kā
mantiniakiam, legatailjiaai, ildatkomi-
aaiijiam, krsditoiiam an 1 t, piataiki
£fa tiaaibaa minētai tiesai niiaē-
aeia laiki, skaitot no B sludinājuma
taaplcianaa dianaa .Vaid. Vastnasī".

ia minētās personas aavaa tiesībai
aagtl aaiidlti termiņi napiataika, tad
visas itsis ki 9s tlssibai aaadūjatss

Rigā, 1934. g. 4. jūnijā. Mi 2779
Priekšsēd. v. A. Blumentals.

4641 Sekretāra A. Kalve

Kigas apgabaltiesas 3. civllnod.
» dv. ties. Uk. 2011., 2014. an2019. p.p
pamata paziņo, ka pēc 1920. gada
7. maijā Jaunpils pag. mirušā ,Maz-
Inkenu* mājas ipašn. Jāņa Jēkaba d.
Vepra alias Vepera ii atklāts mar.-
iu)«ma an aaaiana, kam li aa lo
aasmojumu, vai sakari ai to tiaaibaa,
ki mantiniekiem, lagatatijiem, Ildai-
koaisaiijiem, fcieditoīicm an 1.t., pieteikt
Ha tiasibts min. tiesai tāla manai»
laiki, skaitot no ii aindinij. lasplet
«tttnfia .Vaid. Vīsta.'.
j* minetāa personas aavaa tiesības

iagfi asiāditi termini nepieteiks, tad
vipa atsia ki iis tiaaibaa aaadejaias.

*igā, !924. g 4 jūnijā. L Ml 2528
Priekšsēdei, v. A. Blumentals.

4642 Sakrātais a. K ? . «

Sīgas apgabaltiesas 3. civllnod.
mt civ. ties. UK. 2011., 20H. an
><.sS#. p. p. pamata paziņo, ka pēi 1923 g.
i7. jūlijā Kurzemē, Bātes pagasta, Vec-
Bates muiža mnuša Stienes pagasta
„Mež lik»* mājas līdzīpan. Jāņa Jāņa
aēia Knocha h audeu, mantu^ni un
sīrieti e, >nm, u «i so mantojamu, vii
eakui ar to tiaaibaa, kā manti-
nttkiem, legatarijiem, fideikomiaari|i«m,
sttedltorism an t. I., pieteikt tis tiesības
auta. tiesai sala sjenaia laikā, skaitot
no ii sludinājums iespiešanas dienas.

Ja min. personas savas tiesības augša
«atadīti termina nepieteiks, md vi^as
asais ka iis tiaaibaa aastlejalaa.

S8gS, 1924. g. 4. jūnijā. L. Ns 2791
Priekšsēd. v. A. Biumentals.

4643 iehretaia A. K a l »t.

Kigas apgabaltiesas 6. clvtlnott.
nz civ. tiea. tik. 2011., 2014. »*» 3019. p.p.
^<unaia paaiņo, tts pec 1921. gaaa
2. jūlijā Krievijā, Baku pilsēta Birušā
jēikules pagasta .Irēnu J* 8* mājas
ipašnitka Sīmaņa Pēteja d. Vanadz ņa
it atklāts »aiiioļuai« on a*<uuna ±~ui
It aa to muinuiama, vai sakara ar
to tiesioaa, ka mantin., legataiijiem,
deikomlaarijiem, kieditorlem an t. t.,

pieteikt foa tieatbaa minētai ticam
? ct> mēneia laikā, skaitot no ii
eutcbaijuma iespiešanas dienas.

ia minētas personas aavaa tiesības
tagši Bandīti termini nepieteikt, tad
vitļm aula ki iia tieaibaa saudejaiaa

Kigi, 1924. g. 4. jūniji. L Mi 2185
Priekšsēd. v. A. Blumentals.

4644 Sekrēta» A. Kalve.

tiigai apgabaltiesas o. civiinoa.
»z uv. nes. lik. 2011., 2014. un

9. p. p. pam. pakiņo, ka pec 1913. g.
14. iebruatī Vecmuižas pagasta miruši
.Ke>re" mājas rentnieka Andteja Ādama
dēia Sankovlca u atklāta A<<into|ttms
»n Malciņa, tam li aa 8o mauio-
|bzm vai aakati ai io kādas tieeibas,
ka ttanuniauta, legataiijiem, iideikoai-
amriiieaî kiedttoiieai t, l t, piatetst ii*
?leaiosa aaia atsils mukI minēta,
ittsai, skasici ao U mudiaitiMis

ļ BcipteiaaBa dienas.
^a minētas pusēnas tavas iiesibea

*y.'j,n asiaditā utaaņā nepietaiiu, uu
n atait ki āt Uzsiiias saajicļusa».

. augi,, 1^54, t:- 4. jūnijā. L Mi 2794
Priekšsēd. v. A. Blumentals.

4635 Semcara A Ka»»a

: «Rīgas apgabaltiesas 3. civllnod.
I ui civ. ties. lik.2011., 2014. un 2019. p.p.
psmata paziņo, _ka pēc 1919. gada

i;rili (1. m?ija) Rīga mir. atraitnes
'latjenas Paramona ro. Nlta^sklJ,dz.Fe-

eva, li atklāta Dūmojams au asalau.
?tam ii aa io mantojuma, vai sakarā ar

esibaa, ki Kaniitueklem, iegatai

^Hb, Udeikoinitaiijtea, kieditotiem
Ka t t, pieteikt iia tlesibat minētai
^?h aeia mēnaia laika, tkaitot no li

aājaraa iatpieSanas dienat,
minētās peitonat aavaa tieeibas

^Hi aiiicīti taimiņa nepieteikt, tad
^Ha fiti ia ki iia tiaaibaa aaadejieiat.

Rīgā, 1924, g. 4. jūnijā. L Mi 2766

Priekšsēd. v. A. Blumentals.
-4645 Sekretāra A. Kalve.

Rīgas apgabali 3. civilnodaļa
atklātā tiesas sēdē 1924. g. 3. jūnijā
izklausīja Gustava Jāņa d. Jurke lūgumu
dēļ hipotekatisko paradu dzēšanas un
nolēma:

atzīt par samaksātu vienu obligaeju
par 6000 kr. rbj.. ingrosētu 1814. g
10. jutija zem Ns 478 uz Ouriavam
Jāņa d. Jurke piederofo nekustamo
īpašumu Valtenberjļu muižas zemnieku
zemes Cukuru mājām. V*lmierxs apriņķī
zemes grāmatu n ģ. Mi 499, Hermanim
Endzelmam par Udu, kas pēc lūdzēja
ziņām to cedējis blanko.

Rigi. 1924. £. 6. jūnijā Mi 2379.
Priekšsēd. v. A. Blumentals.

4834 Sekr«"»!i™ A v | v t>.

Rīgas apgabaltiesas 3. civllnod.
atklātā tiesas sēdē 1924. g. 3. ; jūnijā
izklausīja Bertas Jāņa m. Mideg, dzim.
Vecbišk n lūgumu dēļ hfpotekarisko pa-
radu dzēšanas sn nolēma:

1) atzīt par samaksātai! piecas obli-
gfejas, apstiprinātas 18*8 g. 28 no-
vembri uz luizefai piederošo nekistmo
īpašumu, atiod Rīgas apriņķi, Rembates
muižas zemn.eku zerces £ng at-Dne
mājām at zemes grāmatu freģ Ns 3754:
a) zem Mi 1871, par 300 rbļ ; d) zem
Ns 1872, par 800 rr>|; c) zem N?> 1873,
par 800 rbļ; d) zem j* 1874 par 900 rbļ
un e) z'm Ns 1875, zem 1500 rbļ, iz-
dotas Heinri ham i. Rautenfeldam p»i
labu un pārgājušu uz mir Heinrlcha
Eberhsrda Kārļa d. Betet s f. Rauten-
felda mantiniekiem, kas viņas ir cedē-
juli blanko.

Rīgā, 1924. g. 6. jūnijā Mi 2172.
Priekšsēd. v. A. Blumentals.

4835 Sekretārs A Kalve

Rīgas apgabaltiesas 3. civllnod.
uz civ. ties. Uk. 2011., 2014.an 2019. p.p.
pamata rmiņo, ka pēc 1919 gada
8. jūnija Rīg?s pilsētas bērnu slimnica
mirušas! Lukerijas Laikotas ir at-
klāts mantojumi ui uzaic na, kam
ir uz šo mantojumu, vai sakara ar to,
tiesībai kā mantiniekiem, legatar j em,
fideiicomlsarijiem, krediior em u. t. t..
pieteikt šis tiesības minētai tiesai sešu
mēnešu laikā, skaitot no šī sludinā-
jums iespietanaa dienas.

Ja minētis personas savas tiesības,
augšā uzrādītā term ņā nepieteiks, tad
vi.;as atzīs ki šis tieubas zaudējušas

Rigā, 1924. g. 4. jun jā. L Mi 2465
Prieksēd. v. A. Blumentals.

4647 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civllnod.
dz civ. ties lik. 2011., 2014. un
2019. p. p. pamata paziņo, ka pēc 1921. g.
22. augusti Mcz-Straupes ptg«sti
miruša Mārtiņa Jāņa dēla Ba-
lo d a ir atklāts mantojums un
u*a ciņa, kam li uz šo mantojumu, vai
sakarā ar to, tiesības kā mantiniekiem,
legatarijiem, iideikomisarijiem, kredi-
toriem u. t. i, peteikt šīs tiesības
minētai tiesai sešu mēnešu laikā,
sta'tot no ii sludinājuma Iespiešanas
di:n:S.

Ja minētās perfonas savas Cietības
aogšā uzrādītā term ņā nepieteiks tad
viņas atzīs kā šis tiesības zaudējušas

Rigā, 1924. g. 4. jūnijā. L Mi. 2t68
Priekisēd. v. A. Blumentals.

4648 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civllnod.
uz clv. ties. Ik. 2011., 2014. un
2019. p. p. pamata paziņo, ka pec 1918. g
18. februārī Ogres pagastā miruša
Aderitaštt pa«|. .Cukkaju un Ogies
pagasti .Emiņenu' mājas īpaš-
nieka Mārtiņa Jāņa dēla Sansona
li st«t.iua mantojams an uzai-
cina kam li as io mantojama, vai
iaku& at to tUsioaa ki mantinieciam,
legatarijiem, lidaikomfenrijiaa, fcr*4tto-
riam an t. t., pieteikt iia tic«ioa*
m.attai tiesai s s i a man. tat*a, skaitot
aa ši tiadīnšjama isapitiaans dunas

.Valdības Vēstnesi*.
u saiaētia ijarsons* savsa tieaibaa

ngi& sarīdītā ttmiai nepiateika, tad
viņaa atsit ki iii tiesības taodejaiat.

Rlgi, 1924. g. 4. jun jā. L. Mi 2427
Piiekisēd. v. A. Blumentals.

4637 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civllnod.
atklātā tiesaa sēdē 1924. g. 3. jūnijā
Izklausīja Pēlerpils-Tulas iemes bankas
lūgumu dēļ hipotekarlsko paradu dzēša-
nas un nolēma:

1) atzīt par iznīcinātu obl gaciju pat
7403 it\, apstiprinātu 1912. g. 21. sep-
tembrī zem Mi 573, uz nekustamu
īpašumu, Valmieras apr ņķa, Sprēstinu
muižas zemn eku zemes Bjika mājām ar
zemes grāmatu reģistra Mi 1845, izdoti
par tabu Pēterplls-Tulas zemea bankai

Rīgā, 1924. g. 6. jūnijā Mi 835

Priekisēd. v. A. B1 u m e n t a 1s.
4837 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civllnod.
atklātā tiesaa sēdē 1924. g. 3 jūnijā
iskiausīja Pēterpils-Talas zemes fiaikas
iiguma dēļ hipo:ekarisKO parada d*«.-
ianas un u o 1 e m a :

1) atsit pat iznīcinātu ebligariju par
11,700 r„ apstiptinitu 1914. * 17. aprilī
zem Ns 327, uz nekustamu .īpašu n«
? igas apr., Skiiveru muižas zemuieku
zemts Krieviņu mājām ar zemes grāmatu
nodaļas reģ. Ns 1410, Pēterpi s-Tulas
zemes bankai par labu.

Rsgā, 1924. g. 6. jūnijā Mi 1766.
Priekšsēdēt. v. A. Blumentals.

1838 Sekretāra A. K a i v e.

Rīgas apgabaltiesas 3. civllnod.
atklātā tiesas sēdē 1924. g. 20.maijā
izklausījusi Minnas Teņa m. Eglit lūgumu
dēļ e'zgādnibas iecelšanas pat prom-
būtne esošā Jāņa Jāņa d. Eglita mantu,
un nolēma: par prombūtnē esošās
Jāņa Jāņa d. Eglita afetāto mantu iecelt
aizgādniecību, par ko paziņot Lēdurgas
pagasta tiesai; šo lēmumu publicēt civ.
proc. lik. 1944. p. kārtība.

Rlgi. '«"4. g. 4. jūnijā Ns 2648.
Priekisēd. v. A. Blumentals.

4649 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civllnod.
atklātā tiesas sēdē 1924 g. 27. mi; ā
Izklausīja ir ir. Augusta Sulca mantošanas
liftu un nolēma: p'r prombūtnē
esoša Alfrēdi Augusta d. Šultca mantību
iecelto aizgādnību a'celt, par ko ar pa-
vēli paziņot Rigaa pilsētas bāriņu tiesai,
io lēmumu publicēt clv. p oc. lik. 1944. p.
kārtība.

Stīgā, 1924 g. 4. jūnijā Mi 1079.
Priekisēd. v. A. Blumentals.

4635 Sakretnn A Katvt

Rīgas apgabaltiesas 3. civllnod.
atklātā tiesaa sēdē 1924. g. 20 mājā
Izklausīja mir. Lavrentija, Semjena d.
Ruzecki rrantofenas lietu un nolēma:
par prombūtnē esošās Stanis'avas Lav-
rentija m Ruseeki mantību iece't aiz-
gād.iircību, par ko ar pavēli paziņot
bāriņu ti:sa>. šo lēmumu publicēt (iv.
ptec. Uk. 1S44. p. kārt bā.

Rīgā, 1924. g. 6, jūnijā Mi 548
Priekšsēdētāja v. A. BI u m e n t a i s.

4818 Sekretāra A. K«!ve

Rīgas apgabaltiesas 3. civllnod.
atklātā tiesas sēdē 1924. g. 3. jūnijā
izklausīja Julea Ulpe lūgumu del aiz-
gādniecības iecelšanas par prombūtnē
esošās Mildas Pētera m Upe mantu un
nolēma: par bezvēsts prombūtnē
esošas Mildas Pētera m. Ulpe atstāto
mantu iecelt aizgādniecību, par ko pa-
ziņot Rigas pilsētas bariņu tiesai, šo
lēmumu publ.cēt civ. proc. lik. 1944. p.
kārtībā.

«īga, 1824. g. 11. jūnijā Mi 2482.
Priekšsēd. A. Būmans.

5074 Sekretārs A. Kalve.

Jelgavas apgaoaiftesa,
ta civ. tiea. Uk. 293. 301. un 809. p.p.
pam»ta, uzaicina Augu-tu Juta dēlu
Ko šķinu, kura dzīves vieta nezi-
nāma, četru mēneiu laka iera-
sties ial tieaā saņemt notekātus no
viņa sievas Mart»s-Metiidas Kojkin, dz im.
Z< nberp, fesūdzība raksta viņu laaiioa
šķiršanas lietā un no pielikum. un uzdot
savu dzīves vietu Jelgavas pilsēta.

Ja minētā laikā aicinameis neleraatos,
ie;u noliks uz termiju un izspriedis

bez viņa klātbūtnes. Ja ieradīsiet, iet
savu dzīves vietu Jelgavā neuzdos,
aicinājumu uz tiesas sēdi un visus
pārējos papīrus a stās tiesas kancleja.

Jelg vā, 30. m ijā 1924. g. L Mi 301/24
Priekšsēdētāja v. R M u 11 e r s.

4372 Sekretāra pal. F Kāps.

Jelgavas apgabaltiesa,
ta civ p cc. Ik. 1967., 2011., 2014. an
1079, p.p. tiamata. uzaicina vlaas, kam
oita uz 22. febtuarī 1922. g mirušās
Marijas Ģederta m. DzeUskatēj
ilifs Cizenšmidr, dzim. Ilziņ a-
siātu mamojumu kādas tiejioa», ka
mantiniekiem legatatiem, fideikoev-
saiiem, kreditoriem an 1.1., pieteikt savrt
tiesības lai tiesai «e imēneia laika
tkaitot ao sladinajaraa iespiešanas
dienas .Vallibaa Vēstnesi'.

Tetmrni nepieteiktas tlesibaa Ieskatu
jat spēku taudējaiām,

lelgavi, 28. maijā 1921. g. L. M 812 24
Priekšsēdētaja v, R. M ii 11 e r s.

4it" 1 aeKtciars K. Hanati.

Jelgavas apgabalt. reģistr. nod.,
pamatodamās uz civ. ties. lik. 1460" p
paeiņo, ka minētā tieaa civilnodaļas
28. maija 1924 g. atklātā sēdē notēmē
reģistra Up;sgrjvas izglītības bitdtibu,
ievedot viņu to bieuriou, reģistra pir-
majā daļā, kuļam nav peļ jas iegūšanas
mērķa.

Biedribaa valdea sēdei Iis atrodas
Bandini.kos.

Jelgavā, 2. jūnijā 1924. g.
Reģ. nod. pārz. v. A L a u k e

4587 Par sekr. D. L e t i n s k i J s.

Liepājas apgabaltiesa,
saskaņā ar savu lēmumu no 15. maija
1924. g. un pamatojoties uz 18. marta
1920. g. likuma un civ. proc. lik. 2083.
un 2084. p.p. uzaicina obligācijas turētāju,
kura izdota par 20u0 rub. uz Ge i
Etniļa d. ion Bordelinsa vardu un 18. sep.
1904. g. zem žu n M> 402 nostiprināta
uz Erneitam Chīistiana d. Bl*<
burgam piederošu nekustamu mantu
Ilmājas, .Ču<sļi - māju.
pajas apr. zem 2 reģ, _ krepot;
Nš 1826, — mēneša laikā, skai-
tot no sludinājuma iespiešanas dienas,
ierast ej tiesā līJzņemot trunēto obligāciju
dēļ iemaksāto Ls

^
40—, t. i. parāda ar

proeentēm saņemšanas.
Pie kam tiek aizrādīts, ka pēc mi-

nētā termiņa notecēšanas, ari obligāci-
jas turētāja neierašanās gadījumā, pa-
rādu atzīs pat samaksātu, piešķirot lū-
dzējam tiesību pieprasīt parada izdzē-
šanu iz zemea grāmatām.

tUpāja,31.maijāI924. js% 1*741-1/ U

kSāēdētājab. V. Bienenttama.
45S6 Stkictara A. Kaapeiovlčt.

Liepājas apgabaltiesa,
saskaņā ar savu lēmumu 15. maija
1924. g., pamatojoties uz 18. marta
1920. gada likuma un uz civ. proc.
lik. 2083.—2084. p. p. pamala uzaicina
obligācijas turēt»ja, kura izdota par
cOCO rbļ. pirmvertibas lielumā, kura ta-
gad skaiiās atlikuša 1300 rbļ. uz brr.
NkOaja ion Nolde vārdu un 12. apmi
1884 g zem žtra. Mi 9955 nostiprināta
dz Evelinei Friča m. Danilev.č, dzim.
Sproge piede ošu nekustamu mantu
Virgas .Zļu-Mfluru" māiu ' iepājas
apr.ņķī zem krep. M(987, 2. reģistra, —
viena mēneša laikā, skaitot
no šī sludinājuma iespiešanas dienas,
ierasties tiesā, līdzņemot min. ob'igacijas
dēļ iemaksāto Ls 21,70, t. i. parāda ar
proeentēm saņemšanas.

Pie kam tiek aizrādīts, ka pēc minētā
termiņa notecēianas, ari obligācijas tu-
rētāja neierašanās gadījumā parādu at-
zīs par samaksātu, piešķirot lūdz. tiesību
pieprasīt parāda izdzēšanu iz zemes
grāmatām.

Liepājā, 31. maijā 1924. g. Mi 751-1/ 24
Priekisēd b. V. Bienenstaia.

4533 Sekretārs A. Kasperovičs.

Liepājas apgabaltiesa,
saskaņā ar savu 1924. gada 2. jūnija
lēmumu un pamatojoties uz civ. proc.
Ilk. 2083. un 2084. p p., uzaicina obl -
gacijas turētāju, kura izdota par 4000 r.
uz Liepājas krāj-kešes vārdu un 14 Ieb.
1901 g. zem. žurn. Ns 185 nssliprnāta
uz Ābramam Berom Villa d. R«b nso-
nam piederošu nekustamu m»ntu
Liegajā zem kreposta Mi 502,
— sešu mēnešu laikā,
skaitot no sludinājuma Iespiešanas
dienas, ierasties tiesā, līdzņemot minētās
obligācijas.

Pie _ kam tiek -īizrādīts, ka pēc
minēta termiņa notecēšanas, ari
obligācijas turētajā neierašanās ga-
dījumā, parādu atzīs par samaksātu,
un pašu r bilgaciju par iznīcināta,
piešķirot lūdzējai tiesību pieprasīt
parāda izdzēšanu iz zemesgrāmatām.

Liepājā, 4. jūnijā 1924. g. Mr769 1/24.
Priekšsēd. b. V. Bienenstams.

5126 Sekretārs A. Kaso eroviJi.

Liepāj'as apgabaltiesas
saskaņā ar savu 1924. g. 15. maija
lēmumu un pamatojoties uz civ. proc. lik,
2084. un 2084. p. p., uzaicina obli-
gācijas turētāju, kura izdota par 5200 ft ļ
uz Donas zemes bankas vātdu, un
15. jun jā 1910 g. nostiprināta uz Jē-
kabam Matta d. Knevlņam piederošu
nekustamu mantu Kuldīgas apriņķī,
Zvārdes p<g. .Ģīiinu Ns 17* māju, zem
krep. Mi 3321 — sešu mē-
neša laika, sk itot no šī sludinājuma
iespiešanas dienas .Valdības Vēstnes",
Ierasties tiesā līdzņemot min. obligāciju.

Pie kam tiek aizrādīts, ka pēc minētā
termiņa notecēšanas, ati obligacijcs
turētajā neierašanās gadījumā, parādu
atzīs par samaksātu tm pašu obligāciju
par zinīcinātu, piešķirot lūdzējiem
tiesību pieprasīt parāda izdzēšanu iz
zemesgrāmatām.

Liepājā, 1984. g. 31. maijā. 1*747-1/24
Priekšsēdētājab. V. Bienenstams.

4532 .Sekretārs A. Kasperovižs.

Liepājas apgabaltiesa,
saskaņā ar likumu par laulību 77. p.
pama 14. aprilī 1924. g. aizmuguriski
nosprieda: 1913. g. 16./29. jūnija starp
Pēteri Rūdolfa d. R a i s s u m u un Anna
Ra s.iutn, dzi.n. Janson saur Ventspili
c raudzes mācītāju al'gn laulību atzīt
par šķirtu \īa _\ainv) dēļ; sievai

.i o u*vā d.< Janson piedzīt
in atbildētāja pr labi prastajai Ls 21
tiesas un lietas veianas udevums.

Liepājā, 12. m ij i 1924. g. Mi 377/23
Priekšsēdēt. b. V. Bienenstams

3312 Settretats A. Kasperovičs

Liepājas apgabaltiesā,
sarkanā ar liku;
p?mata, 19 ma I
guriskt nospii e da: star
d. Linndenberģi ju, Var-
Mliji m, <
lb. augusti, Mas

aztt p r šķi ? *oī dii-
mwčo d^ļj VJadimi u a sf.-t pie

Liepāja, 11. jum
šsēd. b. V. Bienent

5123 Sektetats A. Kasperovičs.

Lieoaja» ao««oai nesa,
uz aavK 26 maija 1S24 g. lēmuma pa-
mata uzaicina 14. aug. 1<H9. g Ziemupe»
pagastā mi uš\ Kārļa Jukuma d. Skuja
mantiniekus, Kreditorus, iegaiarus, iidei-
knmisarus un visas citas personas, kam
varētu būt kādas tiesības vai prasības
uz viņa atstāto mantojumu, vai kutas
veietos apstrīdēt viņa testamentu, pie-
teikt tiesai savas tiesības «n prasības
sešu mēnešu laikā, SKaitot no
sludinājuma iespiešanas dienas .Vsld.
Vēstnesī".

Minētā laikā nepieteiktās tiesības un
prasībaa tiks atzītas par zaudētām ua
visiem laikiem un pēc aizrādītā termiņa
notecēšanas testamentu pasludinās par
likumīgā spēkā stājušus.

Liepājā, 31. maiji 1924. g. Mi 593.m 2t
^'irkisēdēt. b. V. Bienenstams
4528 Sekre'nrs A Kasperovičs.

Liepājas apgabaltiesa
18. fe ruatī 1924. g. nolēmusi iecet
aizgādni cibu promesolo: Luizts, Elvīra»
un Almas M a u i ņ rx,antioai kufaa-
rodas Ciece es pagistā. L'ri'es, tl iras
un Aļ nas Mau»iņ ag ākš dit.es
vi ta bija C ece es pagastā.

Liepāja", 3. jūnijā 1924. g. Mi 1088 23
Priekšsēd. b. V. Bienenstams.

4669 Sekretārs A. Kasperovičs.



Liepājas apgabaltiesa
22 mala 1924. g. uz Aleksandras
P o g o d i c k i lūgumu, 18. marta
1920. p. likumu un civ. proc. lik.
2081.—2086. pp. panirt* nolēma:

1) parādu 3000 r'ļ pēc obligācijas,
izdotas uz Alfrēda V-silija d. Bārto
vārdu un 70U0 rbļ. pitmvēttībat lie-
lumā un 29. septembrī 1905. g. zem
žurn. J* 648 nostiprinātas uz Aleks-
andrai Pāvila m. Pogodicka*, dzim.
Čerepfginai piedarošu nekustamu man'u
Llepja zem krep. Mi 2147 — atzīt pat
pilnīgi samaksiU li Iz ar visām pro-
eentēm ;

2) atvēlēt jūdzējam pieprasīt zemes
grāmatu nodtļā min. parādu izdzēšanu
?z zemes grāmatām;

3) iemaksāto naudu glabāt tiesas de-
pozītā līdz kreditora Ierašanai, kutam
tad naudu izmaksāt.

Liepijā, 1924. g. 30. maijā. Mi 620-1/24.
Ptiekšsēd b. V. Bienenstams.

4401 Sekretārs A. Kasperovičs.

Ļumu amm i. tmm
ai io paziņo vispārībai, ka mirušā

1922. g- 24. augustā Ludzas apr.,

Domopoles pag. piederīgā Kazimira
Jāņa d. Krauca privat testaments, at

kuļu teatatora kustama an nekr-
atāma manta novēlēta Agneskai Anto-a

m Krauce un Oenovef'I Krauc ar ap-
gabalUeaaa 1923. g. 22. augusta le-
mirni apstiprina's an iadots mantiniecei
Agneskai Antona m. Krauc.

Oaagavp., 4 jinijā 1924. g. L.Mil62a/23

Priekšsēdētāja b. V. Krūmiņš.
4855 Sekretāra v. i. K. Kangura.

Latgales apgabaltiesa. 1. diiMIi
ar šo paziņo vispārībai, ka miruiss
1923 gada 23. jūnijā, Daugavpls
apriņķa, K ustpris pag. piederīgās Jūli-
jai Andreji m. Pnuper privai;i*t&aients:
ar kuņi testatora kaitama un nekcstama
manta novēlēt* Līzei Pauper ai ap-
gabaitiesaa 1924. gada 11. aprija
lēmumu apst'punāta Un iadots mantinie-
cei Līzei Pauper.

Oaagavp., 4 jun'jāl&24.g.LM275a/24.
Priekšsēdētāja b. J. Krūmiņš

4856 Sekretāra v. f. K. Kangura.

Laimu isiikaiflutt i. mm
ai io paziņo vispārībai, ka mirušā
Rēzeknes apr. Ružints pag., piederīga
lar,a Ādama d. Trizua prtvattestaments,
ar kuru testatora kustama un nekt-
stama manta novēlēta Eduardam un
Jezupam Ādama d. d. Ttizna, ai ap-
gabaltiesas 1924. g. 30. aprija lēmumu
nostiprināts un izdots mantiniekiem
Eduardam un Jezupam Ādama d. d.
Ttizna.

Oaugavp.,30.Kaijā 1924. g. LM>277a/24
Priekšsēdētāja b. V. Krūmi ņš.

4557 Sekretāra v. 1. K. Ķ a n g n r s.

mm» mm\m t milaiiaia
us lik. par laulību 50. un 77. p. p, pa-
mata ai šo dara zināmu, ka ar tiesas
1924. g. 31. marta spriedumu, Adoliines
Viientīja m. Stutka, pēc pirmā vira
Ceļ.tan, prasības lietā pret Anniriju
Antona d. Stutko par laulības šķiršanu,
aizmuguriski nosprieda: lau-
lību noslēgta 1919 g. 27. jūlijā, Izvol-
tes kātoju baznīca starp pras.tāju
Adoliinu Stutko, pec pirmā vīra Ceļitan,
un atbildētajā Anuidju Antona d. StuUo
šķrt.

Ja atbildētājs civ. proc. Uk. 728., 731
«n 748. p. p. paredzēta laika neiesniegs
tiesai atsauksmi vai pārsūdzību, tad
spriedums stāsies likumīgā spēkā.

Daugavp., 30. maijā 1924. g. LJ*28p/24
Priekšsēdētāja b. V. Krūmiņš.

4526 Sekretāra vi. J. Kangura.

Daugavpils oar. \. lec miertiesu
saskaņā ar savu 1924. g. 23. maija lē-
mumu uz dv. proc. lik. 1401., 1402.
p. p. un civ. lik. X. sēj. 1. d. 1239. p
ar šo uzaicina 1920. gada 9. «sgustā
mirušā Justina Ignata d. Velika un
1924. g. 27. iebr. mirušās Madaļ»s An-tona m Velik mantiniekus , pieteikt savas
mantojuma tiesības uz mantojumu
kas palicis pēc min. pilsoņa nāves Dau-gavpila apr, Ko upes pagasti .

Mantojuma tiesības jāpieteic pēc p'e-
ktitibas s e i n mēnešutalka, skaitot no ša sludinājuma iespie-šanas dienas .Valdības Vēstnesi*

15PJ Miertlesnra's tparakstsl.

Risas prefektūru
izsludina par nederīgām sekošai
pašas ua personas apliecības, kuras
pieteiktas par pazudušam:

Latv. pases, izd.: 1) Mi 113017 no
8. po'. iec. uz Pēt-ra Jullu«a d. Kenke
vadu; 2) Mi 208932 no Rīgas pref i>z
Elizabetes K*r?a m. Radzevič varlu;
3) Ns 1S0838 no Rīgas pret. uz T:klai
Jāņa m. Geren vardu; 4) Mi 18J425 no
Rītai pr<f. uz A'betines Peiera m.
Zālt vāriu; 5) Ns K-8258 notīgas
prei. uz Mildas Jāņa m. Moor vārgtu;
6) Mi 864S9 no 8 pol. iec. uz Mar.jis
Andreja m. Toč vārdu; 7)Ns 139001 no
Ri?as pref. ut Gustava Sīmaijā d

Grava vardu; 8) Mi nez. no Vi'fema
pag. valdes uz Johana Ousta d.JLIi u:
(Ābele) vārdu; 9) Mi 6161 no Lte'ājas
pref. uz Leonijas Nikol'jt m. Meije;
vārda; 10) Ns 1012 no Nei-etss p-gasta
>aldei uz Nechme Zamueļa m. Bedak
vārdu; 11) Ns 15435 no Jelgavas prei.
uz Marija» Stepana m. Timofeļev v.;
12) Ns 212350 no Rīgas pref. ulVTen-

dora Māttņa d. E'siņš v.; 13) ** 190573
no R'gas p ef uz Jostļa Ābrams d
Kle'ns v.; 14) Mi 45960 no 3 pol. iec.
uz Zof'ļas Dementi a m. Be'.ovas v;
15) N» 1309'5 no Rīgas pref. uz Vil-
helma Kristaps d Fridnuns v;
16) Mi 120260 no 8. pol iec. uz Ernsta

Lības d. Bērziņa v; 17) Mi 10Č297 no
11. pol. i c uz Anša Jāņa d. Oreza v;
18) ak 951 no Bauskas pag. valdes uz
Mildas Jēkaba m. Šitke v; 19) Mi 2016
no Trikates pag. valdes uz Augusta
Pētepa d UpUs v; 20) Mi 233372 no
Rīgas pref. uz Margot Johana m. Kru-
kovskij v.; 21) Mi 15377 no 6. pol> iec.
uz Annas Johana m. Lauznis v.;
22) Xa 1057 no Ludzas pol. pr-ka uz
Tatjanas Filipa m. Rakļinskajas v.;
23) Mi 182 no Zvirgzdines pag. valdes
uz Marijas Aleuandra m. Kļaviņa v.;
24) X» 1343 no Līvānu miesta valdes
uz Pauines Jāja m. Cielav v;
25) Mi nez. no B lvu p*g. valdes uz
Arvida Friča d. Dzeguze v; 26) Mi 103038
no 7. pol. iec us Dinas Zenlera rh.
Micnelson v; 27) Ns 103266 no 8. pol.
ier. uz Izidora Vik' ora d. Zlemit v.;
28) Mi 79487 no 8. pol iec. uz Arvida
Mēriiņa d. Grēve v; 29) Mi 31853 no

Liepājas pref. uz Mozus Leibad. Fišets-
Kans v; 30) Mi 170129 no 7. pol. iec.
uz Arnold* Brenča d. Ozoliņ v.

Personaz ap'.: 31) M> 8646 no Rigas
pref. uz Aleksandra Georgad. Ljažčevs v.

Optacijas api.: 32) J* nez. ro Mas-
kavas uz Aleksandras Ale'«e,a m Gra-
natovič v.

Lietuvas konz epl.: 33) Mi 6971 izd.
Rīga uz Ageja Klti a d LuKjanova v.

Pamata: Rīgas Dteientutaa taksts
27, 28. un 30. maijā 1924. g. zem
Mi 5526.

Rigas prefekta pal. SimanoviČs.
4928 Paša nod. d«rbv. O r i n b e r e s

DDugavpiis apr. 4. iec. miertiesn.
siskaņā ar savu lēmumu no 31. ina. i
1924. g. un pamatodamies uz civ. pr. c.
Miv. i40l. un 1402 p. p. un civ. uk
X s. 1. d. 1239. p ar šo uzaicii a
6. augus'a 1921: g. mirušā pilsoņa jaņa
Fabiana d. Dinileviča mintirrekus, pie-
teikt «āvas m*ntojima tie.ības uz man-
tojumu, kss alicis pēc mtnttā pilsoņa
nāves Daugavpili apr., Kclīpts pag

Man:oj.rna tiesībai japkteic pēc pe-
ktitibus s e š u m ē n e š u laika", »'ks tot
uo št slud najiļma iespiešanas aun s
.Valdīoas Vēstnesī.*

490'2 M'ertiesn s's (pera^t^.

Daugavpils apr. 4. iec. miertiesa.
saskaņa ar tava le uumu no 3t. maiji
1924. g. un pamatodaariei uz ci/ proc.
lik 1401. un 1402. p.p. un civ. li-
X. s. 1. d. 1239. p. at šo u axira
14 oktobri 18J8. g. mirušā pilsoņa
ēk ba Rāceņa mant niekos, piete kt

savas mantojuma tie ības uz manto-
jumu, kas paiicu pēc minētā p 1 oga
nā-ei Daugavpils apr., Kolupes pag.

Mantojuma tiesības jāpietric pēc ni»-
ktitibas sešu mēnešu laikā, ikaitut
no š sludinājuma iespiešanas dienas
.Valdības Ve«lne3ī."
4903 Miertiesnesis (parakstsl.

Daugavpils apr. 4. iec. nmriiesn
sfskaņš it savu lēmumu no 3i. maiji
1924. g. un pamatodamies uz civ. pro:.
lik. 1401. un 1402. p. p. ua civ. Ik.
X s. 1. d. 1239. p. ar šo uzric na
4. jaivari 1913. e. mirušā pLs. Mittijs
Silenleka manlinekus, pieteikt savas
mantojmn ti:sībai uz marbjumu, kas
fa 'tc's pēc mineia pilsoņa nāves Dat-
gavo ls apriņķi, Kolupes pagasti.

Maatojum" tiesības jipieteic pēc pie-
knt b'ssešumēnešu hikā, afaitot
no šī sludjiājuma iespiešanas dienas
.Valdības Vēstnesī.*
4901 Mlettie neris (o?r<k->tri

Jannlelgavas aprija pr-ka pal. List.
izsludina par nederīgu pieteikto par
nozaudētu rizssrgu dienesta apliecība,
izdotu no Jelgavas apr. pr-ka 5. aprilī
1922. g. zem Ns 16, uz Bukaišu pag.
aizsargu nodaļas dalībnieka AHreda
Epnera vardu. 47:0

Rīgas apgabali. 3. civilo.,
uz Latvijas civillikumu kop. .'-6. p. pie-
zīmes pamata, paziņo vispārībai, ka
Izaks Joseļa dēls B a u m s un Fani Griša
meita Propp noslēguši priekš laulības
līgumu pie Rīgas notāra E. Traut-
solta 20. maija 1924. g. reģistra
Ns 32/2914 ar kūju viņi, attiecība uz
viņu noslēdzamo laulību, ir atcēluši vie-
tējo civillikumu 79. un turpm. p. p. pa-
redzēto laulāto mantas kopību.

Rīgā, 5. jūnijā 1924. g. L. M» 2786
Priekšsēd. v. A. Blumentals.

4650 Sekretārs A. Kalve

Rīgas apgabali. 3. civiln.,
uz Latvijas Civillikumu kop. 36. p. pie-
zīmes pamata, paziņo vispārībai, ka Pē-
ters Andreja dēls Kantin un atraitne
Rozā Ludviga meita K r a s t i ņ (Kra-
sting) dzim. Jurševski noslēguši priekš
laulības līgumu pie Rīgas notāra R.
Voigta 22. maijā 1924. g. reģistra
Ns 4304, ar kūju viņi, attiecībā uz viņu
neslēdzamo laulību, ir atcēluši vietējo
civillikumu 79. un turpm. p. p. pare-
dzēto laulāto mantas kopību.

Rīgā, 4. jūnijā 1924. g. L. Ns 2808
Priekšsēd. v. A. Blumentals.

4651 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabali. 3. civiln.,
uz civ. ties. lik. 2011., 2014. un 2019. p. p.
pamata paziņo, ka pec 1924. g. 2. iebr.
mir. Saikavas pagastā, Cēsu apriņķi, Jč-
kaba Andreja d. Liventala ir atklāts
mantojums un uzaicina, kam ir uz šo
mantojumu, vai sakarā ar to, tiesības kā
mantiniekiem, legatarijiem, fideikomisa-
rijiem, kreditoriem un t. t., pieteikt šīs
tiesibas minētai tiesai sešu mēnešu laikā,
skaitot no šī sludinājuma iespiešanas
dienas.

Ja minētās personas savas tiesības
augšā uzrādītā termiņā nepieteiks, tad
viņas atzīs kā šīs tiesības zaudējušas.

Rīgā, 2. jūnijā 1924. g. L. Nš 2627
Priekšsēd. v. Blumentals.

4454 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabali. 3. civiln.,
uz civ. ties. lik. 2011., 2014. un 2019. p. p.
pamata paziņo, ka pec 1915. g. 4. no-
vembrī Rīgā mir. namīpašnieka Kārļa
Gottharda Aleksandra dēla Krligera
ir atklāts mantojums un uzaicina, kam
ir uz šo mantojumu, vai sakarā ar to,
tiesības kā mantiniekiem, legatarijiem,
fideikomisarijiem, kreditoriem un t. t.,
pieteikt šīs tiesības minētai tiesai sešu
mēnešu laikā, skaitot no šī sludinājuma
iespiešanas dienas.

Ja minētās personas savas tiesības
augšā uzrādītā terminā nepieteiks, tad
viņas atzīs kā šīs tiesības zaudējušas

Rīgā, 4. junijā 1924. g. L.NŠ2764

Priekšsēd. v. A Blumentals.
4638 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabali. 3. civiln.,
uz civ. ties. lik. 201L, 2014. un 2019.p.ppamata paziņo, ka pec 1903. g. 17. marta
Rīgā mir. namīpašnieka Dava Eglita
ir atklāts mantojums un uzaicina, kam
ir uz šo mantojumu, vai sakara ar to,
tiesības kā mantiniekiem, legatarijiem,
fideikomisarijiem, kreditoriem un t. t.,
pieteikt šīs tiesības minētai tiesai sešu
mēnešu laikā, skaitot no šī sludinājuma
iespiešanas dienas.

Ja minētās personas savas tiesības
augšā uzrādītā termiņā nepieteiks, tad
viņas atzīs kā šīs tiesības zaudējušas.

Rīgā, 4. junijā 1924. g. L. Ns 2817
Priekšsēd. v. A. B I ii m c n I s 1 s.

4639 Sekretārs A. Kalve.

Liepājas apgabaltiesa,
saskaņā ar savu 2. junij * W4 g.
lēmumu, uz Teklas (Taubes) F Itelberg
lūguma, clv proc. uk. 2083. an 2084 p. p.
un 18. marta 1920. g*da likuma
pamita, uzaiclr" oblienchu turētāj»
kujrs izdobs 1) pat 10X00 rbL «n
21 par 10,000 ib|, uz Izsaka Feitelberga
vaidu un 1) 19. sept. 1905. g. nn 2)
10 janvārī 1913. g. nostiprinātas ui

Tēk'ai (Tatbri) Feitelberg, dzim
Kā.i piederošas nekBS'amts mantas
Ventspii 3. kvarialī zem kteposta
Mi 123, — mēneša laikā, skai-
tot no sludinājuma ieapiešanas dienas,
ierasties tiesā, lid*"emnt minēto obli-
gāciju dēj iemaksāto Ls 346.72, t. i.
parāda ar proeentēm saņemšanas.

Pie kam tiek aizrādīts, ka pec minētā
termiņa notecēšanas, ari obligācijas tu-
rētāja neletašanās gadījumā, parāda at-
iis pat samaksātu piešķirot lūdz. tiesib*
pieprasīt patada isdsēiana ia semea-
gtāmetām.

Liepājā, 3. j mijā 1924 g. M758 24.
Priekšsēd. b. V. Bienenstams

4670 Sekretārs A. Kasperovi č j

Latgalei apgabaltiesas
Daugavpils apr. 1- iec. miertiesa,.
sasksņā it savu š g. 27. maija lēmumu
civ. proc. lik. 80, 293. 298., 301., 302.
un 309'. pantu kārtibī izslud. sekoto:

Pavēste
Marli i Berta 3&ņ& m KTI.

tiek aicināta uz II. decenbti 1924. g.,
pīkst. 12 ciena, us tiesas sed, kup
rotiks Daugavpilī, Teātra Iela Nš 4, kš
a bildētājakred tore Ksenijas Fedora m.
Ribakovfs pilav. Justina Artema d.
Ribakova prrsibas lietā par ieķiltšanas
akta dzēšanu uz nekustamo īpašumu
pu 5450 tubjiem.
4657 M ettiesneiis D z e n ī t s.

Liepājas apgabaltiesa,
5. junijā 1924. g. uz Donas zemes
bankas aizgādņu lūgumu pamatojoties
uz clv proc. Uk. 2081.—2086. p. p.
nolēma:

1) parādu pat 7200 rub. pēc obligā-
cijas, izd. uz Donas zemes bankas v.
un j.4 maltā 1911. g. zem žurn.
Mi 9C8 nostiprinātas uz Ber bardam
Antona d. Or nvaidam piederošas
nekustamas mantas Krusāt-Drogas
zemesgab. Mi 5, Aizputes apr. z. 2. reģ.
kreporia Mi 2638, — ajzit par pilnīgi
samaksātu līdz ar visam proeentēm
un pašu obligāciju par i'nīcinātu.

2) atvēlēt Donas zemes bankas aiz-
gādņiem pieprasīt zemes grāmatu
nodaļā minēto parāda izdzēšanu iz ze-
mes grāmatām.

Liepājā, 11. junijā 1924. g. Mi550/23.
Priekšsēdētāja b. V. B i e n e n s t a m s.

5170 Sekretārs A. Kasnetoviia.

Liepājas apgabaltiesa,
5. jun jā 1924. g., uz Donas zemes
bankas aizgād. lūg. un civ. pr. lik. 2081.—
2086. p. p. nolēma:

1) paradu par 5400 rbļ. pēc obligā-
cijas, izdotas uz Donas zemes ban-
kas vārda un 7. jūlija 1912. g. ze.n
žurn. M 119 i nostiprinātas uz Kristam
Jāņa d. Dinnim piederošu nekustamu
mantu Aizputc-Pils (S.- hloss Hasenpoth;
.Me.te* māju Aizputes apr ņķī zem
2. riģ'sta krep J* 860, — atzīt
par pilnīgi samaksātu līdz ar visam
proeentēm un pašu obligācija par iznī-
cinātu;

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

Liepājā, 5. junijā 1924 g. M6 5-1/23.
Priekšsēd. b. V. Bienenstams.

4S95 Sekretārs A Kusrtrrnvi £».

Liepājas apgabaltiesa
saskaņā ar savu 1924. gada 15. maija
lēmumu uz Miķeja Lubo ska lūgumu
un uz civ. proc. lik. 2081. p. 2. pkt.
pamata, uzaicina obligāciju turētāju,
kuras izdota»: 1) par 4000 rbj. ua
2) p*r 1500 rbj uz Friča Auzula vārdu
un 1) 1. junijā 1913. g. zem Žurn.
Mi 795 un 2) 14. augustā 1913. g. zem
žurn. r* 1159 nostiprināta uz M ķelira
Andreja d. Lubkovskim _ piederošu
nekustamu mantu Liepājā zem
kreposta Mi 3741, — sešu
mēnešu laika, skaitot no sludinā-
juma iespiešanas dienas, ierasties tiesā,
īdzņemot minētās obligācijas.

Pie kam tiek aizrādīts, ka pec min.
termiņa notecēšanas, ari obligācijas tu-
rētajā neierašanās gadījumā, parādu at-
zīs par samaks. un pašas obligācijas
par iznicinātam, piešķirot lūdz tiesību
ties bu pieprasīt paiada izdzēšanu iz
zemesgrāmatām.

Liepājā, 11. junijā 1924. g. Ns750-l/24.

Priekisēd. b. V. Bienenstams.
5117 Sekretārs A. K a s p e i o v i čs.

Liepājas apgabaltiesa,
saskaņā ar savu 2 jūnija 1924 g.
lēmumu uz va st» zemes bankas lūgumu
un uz ctv. ptoc. lik. 2081. un ssk
p. p. pamata, uzaicina obligācijas turē-
tāju, kura izdota par 10JJ rbļ. uz
Dundagas lideīkomisa vārdu un 17. jul
1904. g. nostiprināta uz Andrejam Klāva
d. Celmam piederošas nekust, mantas
Ventspils apr, Dundagas pag. .Koke"
māja zem kreposta Mi 3316, —
sešu mēnešu laikā,
skaitot no sludinājuma iespiešanas
dienas, ierasties tiesā, līdzņemot minē-
to obligāciju.

Pie kam tiek aizrādīts, ka pēc minētā
termiņa notecēšanas, ati obiigac. turē-
tāja neierašanās gadijumā, paradu atzīs
par samaksātu un pašu obligāciju
pat Iznicinātu, piešķirot lūdzējiem tie-
sību pieprasīt parāda izdzēšanu iz
zemesgrāmatām.

Liepājā, 3. junijā 1924. g. J*772 24
Priekšsēd. b. V. Bienenstams.

4672 Sekretāra A. Kasperovičs.

Liepājas apgabaltiesa,
26. maijā ,1924. g„ uz promesošā
Viad.mīM Semikoļenova ' aiz-
gādņa lūgumu 18. maita 1920. g. un
cv. ptoc hk. 208i.—2086. p. p. no-
lēma:

1) parādn 20,003 rbj pēc obligā-
cijas, izuoiai uz Voldemāra Kārļi dēla
B n,ca vardu 25 000 tbļ. p rmvērtības
1 l.mā un 9 novembri 1913. g. zem
žui . Nš 1813 nostiprinātas nz Vladi-
miram Stepana d. Semikoļenovam pie-
derošas nekustamas mantas Liepājā
zem kiep, Mi 2262, atzīt par p inigi
samaksāta Udz ar visam proeentēm;

2) atvēlēt lūd. ejam pieprasīt zemes
grāmatu nodaja minēt j parādu izdzēšanu
iz zemei giamatam.

3; iemaksāto naudu glabāt tiesas
depoziia līdz ktedļtora Ierašanai, kujam
tad naudu itmaksat.

Liepājā, 1924. g. .31. maijā. Mi 549/ 24
Ptiekšsēd. b. V. Bienenstams.

4537Se«etais A Kasperovičs.

Liepājas apgabaltiesa,
5.Junijā 1924. g. uz Līzes, Emija un
Kārļa Kiišpiiu lūgumu un civ. proc. lik.
2081.—2086. p. p. nolēma:

1) parādu pēc sekošas obligaci as,
nostiprina as uz Līzei lidriķa m. Kitš-
pil, dzim. Blechman (viņa ari Bechaan)
Emi.am nn Kārlim Indriķa d. Knipi-
liem pede.ošaa nekuramas mantas
Aizputē zem krep M> 110, un proti:

a) 600 ibļ. pēc 8 junijā 1845 g uz

Q:orga Heinricha Ion Kramera vārda
nostiprināta ķīlu raksta un b) 1,900 rb|.
pēc 23 da. 1904. g. zem ž rn Mi 5£6
uz Vilhelma H inriebs d. Orota vārda
nostipr nāts ķ iU raksta atzīt par pihvg!

samaksātiem līdz at *isam proeentēm;
2) atvēlēt lūdzēj em p!eptsst zemes

grāmatu nodaļā minēto parādu izdzēšanu
z zemes grāmatām.

3) iemaksāto naudu glabāt tiesas depo-
zīti Udz kreditora ierašanai, kuram
tad naudu izmaksāt.

Lifpājā, 1924. g. 6. junijā. Ns 557/24

Ptiekšsēd. b. V. Bienenstams.
4893 Sekretārs A. Kasperr»ič'.

t-tepājas apgabaltiesa,
19. maijā 1924. gadā aa Mārtiņ*
N ē 1 a o n a lūumu, 18. marta 1920. g.
Hk. un civ. proc. lik. 2081.—2086. p |\
pamata nolēma:

>\ parādu 2100 rbļ. pēc obligācijas,
izdota* uz Hkrmaņa, Teodora dēla
fon Oavela vārdi un 7. fug Jfc98 g.
em žurn. J* 461 nost prinataa uz

Māttoam Ernesta d. Nrisonam pi'-
ue-oiai nek. mantu Ziemu es , us«ru*
māju Aiipute* apr. rem krep. hb 17 4,
II reģ — aisit pat pilnīgi samak-
sāta iīds ar viaām proeentēm;

2) atvēlēt lūdzējam pieprasīt zemes
grāmatu nodaļā minēta parādu izdze-
lana is semesgrāmatāa;

3) iemaksāto naudu glabāt tiesas de
pozitā līdz kreditora ierašanās un ku-
ram tad naudu izmaksāt.

I iepājā, 30. maijā 1924. g. M628-I IA
Priekšsēdētaja b. V. Bienenstams.

4400 ^*ltTi«t*»« *. Ifmtiffiivl?»

Liepājas apgabaltiesa,
uz Jūlijas Dūc nan lūgumu, pamatojo-
ties uz 18. marta 1920. g. lik. un ci'
proc Hk. 208t.—2086. p. p. pamata
n olēma

1) parādu par 4,000 rbļ pēc obligā-
cijas, izdotas uz Fanijas Aleksandra m.
Bangert, dzim. Albrecht, vārda un
9. janviī 19.3 g. nostiprināts nz
Jūl jai Ka ļ m. Ducman, dzim. Kron-
berg, pi. d*r_ošu nekustamu mantu
Kuld gas pil ēiā zem kreposta Ns 214,
aun par pilnīgi samaksātiem iidz ar
visam proeentēm;

2) atvēlēt Midzēju pieprasīt aemes
grāmatu nodaļā minēto parādu izdzē-
šana is aemes grāmatām un

3) jemaksāto naudu glabāt tiesaa de-
pozīta līdi kreditora ierašanas, kuram
tad naudu Izmaksāt.

Liepājā, 31. mrijā 1924. g. Ns-523-1/24
Priekšsēdētāja b. V. Bienenstams.
4534 Sekretārs A Kasperovičs.

Llepaias apgabaltiesa,
uz llzas FolrJat lūgumu un sava lē-
mumu no 26 maija 1924 *. pamata
uzaicina 3. jūlija 1914. g. L'epāj i miru-
šās Annas-Doroīejts-Maijas Tom manti-
niekus, kreditorus, icgataras, lidet-
komiaams un viaaa citas personas, kam
/arētu nāt kādas tieaibaa vai prasības uz
viņa atatato mantojama, vai karas
velētos apsttidet viņa testamentu, pie-
teikt tiesai savas tiesības un prasības
sešu mēnešu laikā, skaitot uo sludi-
nājuma iespiešanas dienas .Vaid. Vēst.*.

Minētā laikā nepieteiktās tiesības an
ptaaibas tika atzītas pat zaudētam aa
visiem laikiem un pēc aizrādītā termiņa
notecēšanas testamentu pasludinās par
likumīga spēka stājušos.

Liepājā, 5. juni . ā 1924. g. Mi 597.;m/24
'•ieksaēd b. V. Bienenstams.

4858 Sektelars A. Kaspe rovičs

Liepājas apgabaltiesa,
saskaņā ar likumu par laulību
77. p. pamata, 28. ap.iii 1924. g. aiz-
muguriski nosprieda^ 19 6. g«di
1*. ira ta statp Vulla Ābrama dēlu
Dratoviču un Henl Dntovič, dzim
Lurl, caur Liepājas rabiau noslēgto lau-
lbu atzīt par šķirtu, atsājit s'cai
aprāto uzvārdu .Luie"_uu plešķirol
viņai trazgrdīgo bērnu .Abteamu*.

Liepājā, 31. maijā 1924. g. Mi 314/23
Priekšsēd. b. V. Bienenstams

4666 Sekretārs A. 1 a n s o n s

Jelgavas apgabaltiesa
dara zināmu vispārībai, ka ar šās tiesas
1923. g. 7 jtnija nolēmumu ir iecelti
aizgādnis promesošās Luizej Aaša m1 a n s o n mantībai.

Jelgavā,31.maijāl924.g. L.NŠ1552/23

w>
Priek šsfdetāja v. A. L a u k e.4572 Sekretārs K. Pussars.

latpint* Vi »t« tioogialiii.

Latgales apgabaltiesas f. civiln.,

ar šo patiņo vispārībai, ka mirušā
1923. g. 6. oktobrī, Daugavpils apr.,
Līvānu mietta piederīgā Macejs Jēkaba
d. Butāna privattestaments, at kuti
testatora kustama an nekustama manta
novēlēta Veronikai Stepana m. Ruran
ar apgabaltiesas 1924. g. 11. aprīļa
iemnmu apstiprināts un izdota manti-
niecei Veronikai Stepana m. Ruran.

Dnepsvp., 4. junijā 1924. g. LM2289/24

P "Msēdētāja b. V. Krūmiņš
4S91 Sekretāra v. i. K. K a n g u r s

Latgales apgabaltiesas I. civiln.,
ar io paziņo vispārībai, ka mirušā
Rēzeknes apr., Ružinas pag., piederīgā
Jāņa Ādama d. Trizna ptivattestament-,
ai kūju testatora kustama un ne-
kustama manta novēlēta Eduardam
Ādama d. Ttizna, _ at apgabaltiesas
1924. g. 30. aprīļa lēmumu nostiprināts
un iadots mantiniekam Eduardam
Ādama d. Trizna.

Danaavp.,30 maijā 1974 g. I.Mi276a/24
Priekšsēdētāja b, V. Krūmiņš.

4558 Sekretāra v. i. K. K a n g u r s.

Latgales apg abaltiesas,
Daugavpils apr., 3. iec. miertiesnesis,
Aglone, pamatod. uz civ. lik. 1239
p. un civ. proc lik. 1401. p., uzaicina'
1916. g. 15. maiji Maļinovas pa?.,
miruša Dmitrija Jaņa d. Dersona man-
tiniekus pieteikt savas mantošanas tie-
sības uz nel. atstāto Daagavpils apr.,
Meļinovas pag., Bikerņiku sādžā
kustamo un nekust. īpašumu, augšā min
miertiesnesim, 6 mēnešu laikā, skaitot
no šī sludin ājuma iespiešanas die-
nas .Valdības Vēstnesi" .
<4^Miertiesnesis N. R e k k e.

Daugavpils prefektūra
l™i!y, JE? nedeii*u atvijas pasi
nn Wr' izd- 19. Oitobri 192L g.
Jēkab.UT?' , valdts nz Jn »ia"
n«r nn„ H-l

IOņen0k V > *»*" Pateiktapar nozaudētu. 43ģļ

Prie kules policijas priekšn.
izsludina par nelerīgu, ka noza dētu,
Latvijas iekšzemes pasi uz Annas An-
dreja m Z'vett, dzim. F^eiman vārdu,
izdotu no Aizpu'es apr ņķa priekšnieci
palīga par II. iecirknī 25. mar ā 1920. g.
zem f* 803 4346
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