Maksa par .Valdības Vēstnesi' sākot no 1. janvāra:
Saņemot ekspedīcijā:
Par 1 mēnesi
1 lats 50 sant.

Latvijas valdfbas
iznāk katru dienu, izņemot

Pie atkalpārdevējiem

,
.

—

Rīkojums par mākslīgu

6 ,
7 .

meslu krājumu

reģistrēšanu.
7

Rīkojums
Pamatojoties
mākslīgo

uz

mēslu

Redakcija:

«^IP^^Kk

noteikumiem

tirdzniecību,

par

publicēti

tamenta
1923. g. 29. augusta raksts
apvainota
nelegālā
M° 67254/34311,
robežas pāriešanā. — Paziņot dzīves
departamenta

iekšējās apsardzības pār-

valdei.

8959.
Caka, Jānis Jāņa d., dzim.
1894. g., Jaunburtnieku pag. pilsonis,
dzīves vieta pēdējā

laikā ta paša

pag.

š. g. „Valdības Vēstneša" 12. janvāra Vītola mājā; vidējā augumā, blonds,
ģērbies pelēkā vadmalas puskažociņā,
10. numurā, visiem mākslīgo mēslu tirbrūnās
samta biksēs, kājās ūdens zābaki.
gotājiem, kuriem uz š. g. 26. janvāri
atrodas krājumā mākslīgie mēsli, jāpie- — Rīgas kriminālpolicijas pr-ka 1923. g.
5. decemara raksts Ns 20537/R, apv.
teic tie rakstiski lauksaimniecības departamentam līdz š. g. 8. februārim, uzdodot zādzībā un izbēgšanā no apcietinājuma.
„Vald. Vēstn." Ns 265/22. g., kārtas
šādas ziņas:
Ns
6502.
—
Apcietināt
un nosūtīt
īpašnieks
un
ta
adrese,
1) -mēslu
2) mēslu nosaukumi un daudzumi kg, meklētāja rīcībā.
8960. Dzervens, Heinrichs Andreja d.,
3) mēslu vērtību noteicošo vielu sadzim. 1905. g. 3. okt.; vidējā augumā,
turs °/0% n0 kopsvara,
ieapaļu seju ar pasārtiem vaigiem, bez
4) mēslu atrašanās vieta,
bārdas
un ūsām; ģērbies brūnā frencī
veids.
5) iesaiņojuma
1924. g. 21. janvārī.

Ns 1089.

Zemkopības ministrs E. B a u e r s.

Valdības iestāžu paziņojumi.
Paziņojums.
Vilcienu kustība

uz

Ventspils-Stendes

šaurceļu iecirkņa Talsi-Valdgale-Engure
atjaunota.
Uz Valdgales-Mazirbes
un Cīruļu-Rojas iecirkņiem,

Jēkabmiesta

ceļu

kā

iecirkņa

ari

uz

Siliņi-Gei-

dani-Akniši kustība vēl nav atjaunota.
Reizē ar šo paziņoju, ka
no š. g.
25. janvāra Usmas pieturas punkta, starp

Spāri un Ugāli, bez jau izdarāmām
biļešu operācijām, ievedīs ari preču un
bagāžas operācijas,

trūkuma

dēļ,

preču

pie kam noliktavas

operācijas izdarīs

pilnkravu vagoniem, un bagāžu

nosūtī-

šanai uz Usmu pieņems ar noteikumu,
ka tāda adresējama līdz tuvākai kaimiņu
stacijai aiz Usmas. Bagāžas īpašniekam,
vēloties saņemt bagāžu Usmā, par to
jāpaziņo bagāžas konduktoram ne vēlāk
kā pēdējā stacijā pirms Usmas, pretējā

gadījumā bagāžu nogādās līdz kvitē uzkur ta atradīsies glabāšanā.
1924. g. 21. janvārī. JVfe 143/EC.
Eksploatacijas direktors

rādītai stacijai,

T.Dumpis.

Rīcības nodaļas vadītājs
Ed.

Stankevičs.

Aizrādījums .
Valsts bibliotēka pērk atsevišķas grāmatas, kā ari veselas bibliotēkas visās
valodās.

Ar

piedāvājumiem

valsts bibliotēkas
Ns 2.

kanclejā,

griesties

Pilslaukumā

Valsts bibliotēkas direktors
M. Stumbergs.

Darbvedis M. P ā ž e.

Meklējamo personu saraksts
Nr. 142.
8956. Blīgzne,Sabina Jāņa m., 24 g.veca,
Latvijas pilsone, uzturas uz Latvijas
ārzemes pasi N° 197, izdotu 1923. g.
16. jūlijā no Latvijas konsula Prāgā. —
Ilūkstes
22.

apriņķa

decembra

administrativā

priekšnieka

raksts

kārtā

1923. g.

Ns 7257,

ar

sodīta

Ls 30 vai

14

dienām

aresta
par nelegālu
robežas
pārnākšanu. — Paziņot dzīves vietu.
8957. Budmerčuks, Jānis Avksentija d.,
dzīvojis Izabelinas pagastā, Daugavpils
apriņķī. — Daugavpils apriņķa priekšnieka ' 1922. g. 3. novembra lēmums
Ns 4534/1667,111, sodīts ar Ls 10 vai

5 dienām aresta par nelegālu robežas
pāriešanu. — Izpildīt lēmumu.
8958.
Černikova, Zuzana, Latvijas
pilsone, pase Ns 5081, izdota no Rēzeknes apriņķa priekšnieka. — Ārlietu
ministrijas politiski ekonomiskā depar-

laikraksts
un svetkudienaa

11^1*^

Rīgā, pilī N- 2. Tel. Ns 9-89
y ^^araW5»ļl
^^^P^
Runas stundas no 11—12 ^^^^^i

vietu iekšlietu ministrijas administrativā

Valdības rīkojumi un pavēles.

oficiāls
svētdienas
Kantoris

Piesūtot mājā un pa pastu:
Par 1 mēnesi . . . . . . . 1 lats 80 sant.

Par atsevišķa numura: saņemot
ekspedīcijā
—

_^%_

J^j^^^M^^

8970.

un ekspedīcija:
Rīgā, pilī Ns 1. Tel. Ns 9-57
Atvērts no pulksten 9—3

Sludinājumu maksa:
a) tiesu sludinājumi līdz 30 vien-

slejigam rindiņām
par katru tālāku rindiņu

.

b) citām iestādēm un amata per-

3 lat. 60 sant.
. — . 12 .

sonām par katru vienslejīgu

rindiņu
—
c) privātiem par katru vienslejīgu
rindiņu
—

.

16 .

..

Onufrijs
Jāzepa d.,
8982. Paukmans, Voldemārs Aleksandra
Daugavpils
apriņķa d., dzimis 1891. g., Jelgavas pilsonis. —
priekšnieka
1923. gada 24. novembra Rīgas
12. iec. izmekl. tiesn. 1923. g.
lēmums No_ 2115 2073/III, sodīts ar Ls 10 31. decembra raksts N°. 1989, apvainots
sod. lik. 151. p. 1. d. — Paziņot dzīves
vai 5 dienām aresta par revolvera glabāšanu bez atļaujas. — Izpildīt lēmumu. vietu.
8971. Korbmachers, Vilis Jāņa d.,
8983. Pūce, Jānis Pētera d., 36 g.
22 g. vecs, Kuldīgas apriņķa, Ivandes vecs, Kuldīgas apriņķa Planeces pagasta
pagasta pilsonis.—Dobeles-Auces iecirkņa pilsonis, luterticīgs, pēc nodarbošanās
izmeklēšanas tiesneša 1923. g. 29. demaiznieks, agrākā dzīves vieta Rīgā,
cembra raksts Ns 2040, apv. sod. lik. Ģertrūdes ielā Ns 121. — Rīgas apriņķa
51. un 455. p. 6. pkt. — Apcietināt.
priekšnieka 1923. g. 26. oktobra raksts
8972. Ķikuts, Jevgeņijs Aleksandra d., Ns 4913 II, sodīts par piedzeršanos un
dzimis 1903. g. 14. aprilī, krievs, bij. miera traucēšanu. — Paziņot dzīves
Krievijas pilsonis, virs vidēja auguma, vietu.
vidēju miesas būvi, ar platiem pleciem,
8984. Pielens,
Roberts
Kārļa
d.,
190_l. _ g. 8. februārī, Latvijas
tumšu iegarenu seju,
bez
bārdas un dzimis

dzīvojis

Jonaus,

Rīgā. —

ūsām, tumši brūnām acīm un gandrīz pilsonis, pēdējā dzīves vieta Liepājā,
kopā
saaugušām uzacīm un tumšiem Skolas ielā Ns 18; kreisā acs mākslīga,
matiem,
ģērbies tumši
zaļi - pelēkās citas sevišķas pazīmes nav. — Liepājas
drēbēs,
tumši pelēkā
mētelī,
kājās prefekta 1923. g. 17. decembra raksts
melnas šnorkurpes un galvā gaiši pelēka Ns 4307/11, apvainots kontrbandas lietā
un brūnās biksēs, galvā ruda kareivju platmale. — Liepājas kriminālpolicijas un patvarīgā dzīves vietas atstāšanā, kā
cepure no vasaras drēbes ar dzeltenu priekšnieka 1923. g. 31. decembra raksts sastāvošs zem policijas uzraudzības. —
Ņemt policijas uzraudzībā un paziņot
siksniņu
un kājās melnas šnorkurpes. N° 4440/11, apvainots krāpšanā. — Apdzīves vietu.
Liepājas kriminālLatvijas pase Ns 1542, izdota 1923. g. cietināt un nosūtīt
8985. Renkulis, Ernests Jāņa d., Tu5. jūnijā no Liepājas apr. Asītes pag.
policijas priekšnieka rīcībā.
8973. Kezbers, Johans-Vilhelms Johana kuma apriņķa
Annenieku pagasta pilLiepājas kriminālpolicijas pr-ka 1923. g.
— Dobeles-Auces iecirkņa iz31. decembra raksts Ns 4440/11, apv. dēls, 34 g. vecs Latvijas pilsonis, pēdējā sonis
^
tiesneša
1923. g. 29. dedzīves vieta Slokā, Lielā Krasta
ielā meklēšanas
zādzībā. — Apcietināt un nosūtīt LieNo 9. —
Jelgavas prefekta 1923. g. cembra raksts Ns 2040, apvainots soda
pājas kriminālpolicijas pr-ka rīcībā.
8961.
Danenieks, Jēkabs Jāņa d., 10. decembra raksts Ns 4118 I, sodāms lik. 51. un 455. p. 6. pkt. — Apcietināt.
dzim. 1892. g. 13. novembrī, Liepājas administrativā kārtā. — Paziņot dzīves
8986. Sanigins
(vai ari
Siņagins),
pilsonis. — Rīgas apgabaltiesas 8. iec. vietu.
Pēteris Nikolaja
d, Petrogradas gub,
8974.
izmeklēšanas tiesneša 1923. g. 20. dec.
Korals, Bernhards, tuvāku ziņu Carskoseļska apr., Izoras pag. pilsonis,
raksts Ne 2478, apv. sod. lik. 51. un trūkst. — Rīgas 4. iec. izmeklēšanas 35 g. vecs. — Jelgavas pilsētas izmeklē591. p. p. — Paziņot dzīves vietu.
tiesneša 1923. g. 31. decembra raksts šanas tiesneša 1923. g. 22. decembra
N? 2339, apv. sod. lik. 49 un
: 8962. -Ezerg' ail, Alvine Benedikta m., Ns 2446, apv. krim. sod. lik, 616. p. raksts
586. p. „Valdības Vēstneša" Ns 2/24. g.
28 g. veca, latviete, luterticīga, Cēsu 1. d. 2. p. — Paziņot meklētājam.
8975. Kļavenieks, Jānis Jēkaba d., kārtas Ns 8848. — Apcietināt un ievieapr., Lazdonas pagasta pilsone, agrāk
pilsonis, pēdējā tot Jelgavas cietumā, ieskaitot meklētāja
dzīvojusi
Grāvu ielā N° 19. — Rīgas 32 g. vecs Latvijas
dzīves
vieta
Jelgavā,
Pētera
ielā Ns 21, rīcībā.
pilsētas 9. iec.
miertiesneša 1923. g.
8987.
Segals, Leiba Vulfa d., dzim.
8. decembra raksts Ns 996, apv. s. 1. kurpnieks. — Jelgavas prefekta 1923. g.
19. decembra raksts M? 3342/1, sodīts 1904. g., žīds, Latvijas pilsonis. — Rīgas
528 p. — Paziņot dzīves vietu.
administrativā kārtā. — Paziņot dzīves pils. 3. iec. izmeklēšanas tiesneša 1923. g.
8993. Grekovs, Boriss Vasilija d , dzim.
vietu meklētājam.
29. decembra raksts Ns 2227, apv. sod.
Liepājas
pilsonis,
1904. g. 23. jūlijā,
8976.
Kostkevič, Anna Osipa m., lik. 581._ p. 3. d. —Apcietināt un ieskaikrievs, maza auguma, vāju miesas būvi,
gaišiem matiem, gaiši zilām acīm, bez dzim. 1904. g. 30. martā, pēdējā dzīves tīt meklētāja rīcībā.
vieta Rīgā, Valmieras ielā Ne 32, dz. 13,
ģērbies tumši zilās
8988. Stūre, Jānis Jāņa d., 35 g.
bārdas
un ūsām,
pase M> 16297, izdota 1922. g. 15. sept. vecs, Jaunjelgavas apr. Lindes pag. pildrēbēs un pelēkā mētelī. — Liepājas
no Rīgas prefektūras. — Jelgavas apr. sonis, agrāk dzīvojis Strēlnieku ielā Ns 7,
kriminālpolicijas pr-ka 1923. g. 31. dec.
miertiesneša 1923. g. 29. dec. raksts dz. 5. — Rīgas 10. iecirkņa miertiesneša
raksts N° 4440/11, apv. krāpšanā. — Ap4699, apv. muitas lik.
1065. p. — 1923. g. 6. decembra raksts Ns 1523,
N°
cietināt un nosūtīt Liepājas kriminālpoPaziņot dzīves vietu.
apv. sod. lik. 177. p. — Paziņot meklēlicijas pr-ka rīcībā.
8977. Lerchis, Fricis Jāņa d., 40 g. tājam.
8964. Gurvičs,
Ābrams
Berka d.,
8989. Stelmak, Anna Jāņa m., dzīv.
26 g. vecs, žīds, bijis Krievijas pilsonis, vecs, Lielauces pag. pilsonis. —'DobelesAuces iecirkņa
izmeklēšanss tiesneša Izabelinas pag.
— Daugavpils apr. pr-ka
agrāk dzīvojis Rīgā, Parka ielā Ns 1,
1922. gada
12.
septembra
dz. 15. — Rīgas 9. iec. izmeklēšanas 1923. g. 29. decembra raksts N° 2040
lēmums
apv. sod. lik. 51. un 455. p. 6. pkt. — Ns 37991424 III, sodīta ar 20 z. fr. vai
tiesneša 1923. g
31. decembra raksts
Nq 2920, apv. sod. Iik. 591. p. 2. d. — Apcietināt.
14 dienam aresta par robežas pārnāk8978. Lazdiņ, Ede Andreja m., 59 g. šanu nelegālā ceļā.
— Izpildīt
lēmumu.
Apcietināt un nosūtīt* uz Rīgas centrālveca, Daugavpils apr. Ungurmuižas pag.
cietumu dēļ ieskaitīšanas meklētāja rīcībā.
8990.
Tiļiņš,
Jūlijs
Viļā
d.,
36 g.
pilsone. — Latgales apgabaltiesas II. krivecs,
pedejā
dzīves
vieta
8965. Grappe, Augusts Teņa d., ValJelgavā,
minalnodaļas
1923. g. 22. decembra
mieras apr., Valtenberģu pag. pilsonis, raksts Ns 20492, apv. sod. Iik. 581. p. Jēkaba ielā Ns 6; vidēja auguma, tumši
mati. — Jelgavas kriminālpolicijas pr-ka
1891. g. 28. apr. — Cēsu apr. I. d. — Paziņot tiesai.
dzim.
1923. g. 21. decembra raksts Ns 1044 i,
3. iec. izmeklēšanas tiesneša 1923. g.
8979.- Maslovskis, Nikolajs Nikita d.,
31. decembra raksts Ns 3143, apv. sod. dzim. 1899, g., Ludzas apr., Istras pag. apv. ^adzība. — Apcietināt
un piesūtīt
lik 442. p. 2. d. — Paziņot dzīves vietu. pilsonis, baltkrievs, pareizticīgs, zemkopis meklētājam.
8991. Turnas, Eduards
Ādama
d.,
8966. Gordins, Mendels Leizera d., (kurpnieks), pase Ns 888, izdota 1921.g.
Rēzeknes
apr.,
26
g.
vecs,
Dricānu
pag.
pēdējā dzīves vieta Daugavpilī, Kijevas 7. septembrī no Istras pag. valdes. —
pilsonis, latvietis, agrāk dzīvojis Ilūkstes
ielā Ns 82. — Daugavpils apr. 4. iec. Rīgas apriņķa priekšnieka
1923. g. 3.
apr., Prodes pagastā. — Ilūkstes apr.
miertiesneša 1923. g. 19. decembra raksts okt. raksts ' Ns 4384 II., sodīts admin.
pr-ka
1923. g. 22. decembra raksts
kārtā par miera un kārtības
Ns 289, apv. sodu lik. 138. p. — Pazitraucēšanu
Ns 6971, sodīts adm. kārtā par parādīņot dzīves vietu.
—
Paziņot
dzīves
piedzērušā stāvoklī.
šanos oubliskā vietā piedzērušā stāvoklī
8967. Graudiņš, Augusts Kārļa d., vietu.
ar
Ls 10 vai 7 dienām aresta. — Pa?0 g vecs, Vecauces pag. pilsonis. —
8980. Millers, Jānis Friča d., Rīgas ziņot dzīves vietu.
izmeklēšanas
tiesneša
latvietis,
Dobeles-Auces iec.
pilsonis, 24 g. vecs, luterticīgs,
8992. Urdzevičs, Ernests-Žanis Indriķa
1923. g. 29. decembra raksts Ns 2040, neprecējies, strādnieks. — Rīgas apr.
d.,
22 g. vecs, Vecauces pagasta pilsonis.
apv. sodu lik. 51 un 455. p. 6. pkt. — pr-ka 1923. g. 3. oktobra raksts Ns 4402,
—
Dobeles - Auces iec.
izmeklēšanas
un
Apcietināt.
admin.
sodīts
kārtā par piedzeršanos
8968. Hiršs, Lurijs, agrāk
dzīvojis miera traucēšanu. — Paziņot
dzīves tiesneša 1923. g. 29. decembra raksts
Ns 2040, apv. sod._ lik. 51. un 455. p.
Vaiņodē, kooperativā. — Pr ekules-Vaivietu.
6. pkt. — Apcietināt.
14
g.
miertiesneša
1924.
g.
3.
janNarbuts,
Pēteris
Jāņa
d.,
ņodes iec.
8981.
8993. Vinters, Kārlis Kārļa d., 26 g.
vāra raksts N° 7, apv. sodu lik. 616. p. vecs, Rakišku apr. Judupes pag. pilsonis,
1. d. 2. pkt. — Paziņot dzīves vietu.
agrākā dzīves vieta bij. Kroņasusejas vecs, Tukuma apr., Irlavas pag. pilsonis.
— Dobeles-Auces iecirkņa izmeklēšanas
8969. Jurgenovskijs, Krišus Jāņa d., pag., Sīmenenos, Jaunjelgavas apriņķī,
ari
tiesneša 1923. g. 29. decembra raksts
apsūdzētā
tēvs
Jānis
Narbuts
kur
pag.
Cieceres
apr.,
21 g. vecs, Kuldīgas
pilsonis. — Dobeles-Auces iec. izmeklē- tagad vēl dzīvo. — Jēkabmiesta iec. Ns 2040. apv. sod. lik. 51. un 455. p.
raksts 6. pkt. — Apcietināt.
šanas tiesneša 1923. g. 29. decembra miert. 1923. g. 31. decembra
8994. Veiguls, Staņislavs, dzīv. Preiļu
No
2746,
apvainots
sod.
lik.
581.
p. —
lik.
51.
un
apv.
sodu
Ns
raksts
2040,
miestā, Kapu
ielā. — Daugavpils apr
Paziņot
dzīves vietu.
455. p. 6. pkt. — Apcietināt,

nekustamo īpašumu saraksts
Valsts zemes fondā ieskaitītoNr.

pr-ka
1923. g. 24. augusta lēmums
?Ne 4816 1600/HI,
sodīts ar Ls 10 vai
3 dienām aresta par piedzeršanos un

trokšņošanu. — Izpildīt lēmumu.
8995. Vīcups, Ludvigs Augusta
1881. g., Valkas apr.,

Visas šinī sarakstā nosauktās zemes atrodas

d.,

Golgovskas

pag. pilsonis. — Rīgas 5. iec. izmeklēšanas tiesneša 1923. g. 29. decembra
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vārds.
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vārds

raksts Ns 2784, apv. sod. lik. 578. p.
1. un 3. d. — Apcietināt un paziņot 3179. VI. 1002 Obroka zemes gabals Reims, Aleksandrs Jūlija 3244. VI. 1839 Obroka zemes gabals Reirns, Aleksandrs Jūlijā
aels
meklētājam.
'
Ne 425
dēls.
229
8996. Vollenbergs, Žanis Roberta d., 3180. .
3245. .
„
„ Ne 426
1003
„
dzim. 1891. g., Jelgavas apr., Dobeles 3181.
3246. „
1141
1004
,
„ Ne 430
„
Ns 326
.
pagasta pilsonis. — Rīgas pilsētas 3. iec. 3182. „
,1151
3247.
„ Ne 270
„
1005
izmeklēšanas tiesneša 1923. g. 21. dec. 3183. „
„
250
„
3248.
1035
.
297
raksts Ns 2189, apv. sod. lik. 591. p. 3184. „
3249. „
„
1036
„ Ne 440
,
2. d., „Vald. Vēstn." Ns 3/24. g., kārtas 3185. „
3250.
283
„
„ Ne 415"
1060
248
Ne 8858. — Apcietināt un ievietot Rīgas 3186. „
3251. „
„
„
1064
,
276
centrālcietumā, ieskaitot meklētāja rīcībā. 3187. .
3252.
„
1065
8997. Zemīts, Jūlijs, bij. matrozis, 3188.
3253.
1629
„
„
1074
„
„
1630
.
Tukuma apr. pilsonis. — Dobeles-Auces 3189.
3254. „
„
„
„
1079
1316
iecirkņa izmeklēšanas tiesneša 1923. g. 3190.
» Ne 257-a
No 439
3255. „
„
1155
"
" No
muiža
(/Ihh- Rautenfelds Heīnrichs.
354
Bieriņu
3256.
29. decembra raksts Ns 2040, apv. sod. 3191
„
1156
439-a
Iik. 51. un 455. p. 6. pkt. — Apcietināt. 3192. "
fl eiipyci» reļtapM„
1157
!! Ne 199
coHcro<poMT>)
8998. Zariņš, Jānis Jāņa d., dzim. 3193. . 1168
.
' ?
. Ne 437
muiža (Hen- Sulc, Konstance Aleksan843
Jaunā
1902. g.'4. augustā, Rīgas apr., Liel3257.
„
3194
295
"
vārdes pag. pilsonis, līdzšinējā dzīves 3195! I
<*ra nh, dz. Cekel un
rod»>)
1170
l
SuIc- Helena Eduarda
vietā Rīgā, Artilērijas ielā Ns 11, dz. 39, 3196. „
„
„
1189
meita pase Ns 13271, izdota 1921. g. 11. maijā 3197. „
1209
.
. Ne 70
no Rīgas preiekturas. — Rīgas pilsētas 3198. „
1096 Obroka zemes gabals
3258. „
„
1225
; Ne 17-a1. iec. izmeklēšanas tiesneša 1923. g. 3199. „ 1231
„
„
3259. „
1098
28. decembra raksts Ns 198,' apv. sod. 3200.
3260.
„
1099
„
1259
.
lik. 591. p. 1. d. un 443. p. l.d. 3. pkt. 3201. „
„
„
3261. „ 1100
1269
— Apcietināt un ieskaitīt meklētāja rīcība. 3202. „
1101
3262. „
1274
„
.
8999. Zaicevs, Antons Andreja d., 3203. .
1102
3263. „
1288
— Rēzeknes apr. pilsonis. Tuvāku ziņu 3204. .
3264. „
1103
1289
„
„
nav. — Ludzas apr. 5. iec. miertiesneša 3205. „
1291
,
3265. ,1104
.
1923. g. 19. decembra raksts Ns 2817, 3206. „ 1308
1112
3266. „
„
.„ Ne 443
apv. sod. lik. 510. p. — Paziņot dzīves 3207. .
3267. „
1110
1317
„
.
.
vietu.
„ Ne 5 '
1328
3268. „
1129
„
„
3208. .
Izlabojums.
3269,
1130
„ Ns 13
„
1333
3209. „
.
.
„ Ne 20-a
3270. ,1131
„
,
„Valdības
Vēstnesī"
163. numurā 3210. ,
1361
3271. . 1132
1923. g. meklējamo personu sarakstā 3211. „
1367
,
.
. Ne 21
3272. . 1133
Ne 115, kārtas Ne 8061, Pētersona vietā 3212. „
1366
. Ne 27
1144
„
3273. .
jābūt „Petrovs", kura meklēšana izbeigta 3213.
„
1382
.
ar .Valdības Vēstneša" 1. num. 1924. g., 3214. .
1388
„
„
3274. . 1150
„ Ne 29
*
„
kārtas Ne 2212.
3275.
3215.
1411
.
. 1195
.
Rīgā,

1924. g. 11. janvārī.

Ne 20092.

Administrativā departamenta
direktors J. Ieva.
Iekšējās apsardzības pārvaldes
priekšnieks J. G a r o z i ņ š.

3216.

„

3217.
3218.

„
.
„?

3219.

3220.
3221.
3222.
3223.

Iecelšanas.
Rezolūcija.

1924. g. 18. janvārī.
Paaugstinu uz brīva līguma pieņemtam Cēsu
leprozorijas ārstam-pārzinim Dr. E. Akerraanim
algu uz četrdesmit astoņi Ls (48) mēnesī, skaitot
no š. g. I. janvāra.
Iekšlietu ministrs A. Birznieks.
Veselības departamenta direktors
J.K iv i c k s.
*
Rīkojums
Ns :02.

i

1924. g. 15. janvārī.
Iecelt: K o še Hugo — Jelgavas pasta-telegrafa
kantora 2. šķiras ierēdni par ta paša 2. šķiras
pasta-telegraia kantora priekšnieka palīgu, skaitot
no š. g. j6. janvaja.
Galvenais direktors Ed. Kadiķis.
Administrativais finansu direktors Krūmiņš.
Nodaļas vadītājs K ļ a v i ņ š.

Valdības vietējo iestāžu

rīkojumi.

„
„
„

.

.

.

.

..

.
..

1421
1444
1464
1493

v

„

.

1536

„
.

„
„
„
„

1540
1550
1551
1559
1584

„

3276.
3277.
3278.
3279.

-

3224.
3225.
3226.
3227.

.
„
„
„
„

3228.
3229.
3230.
3231.

.
„
„
„

1693
1715
1729
1732

3232.
3233.
3234.

„
„
„

1734
1861
280

3235.
3236.

„
r

1902
393

„
' „

„
„

3237.

„

1907

.

„

3238.
3239.
3240.
3241.

„
„
„
„

1930

3242.
3243.

„
„

1627
1628

„
,

1633
1683
„
.

,

„

1940
1941

„

3284.

3285.
3286.

„
„

3287.

„

3288.
3289.
3290.
3291.

.
„
.
„

3292.

„

3293.

„

3294.
3295.
3296.

.
„
„

3297.

„

1237 Obroka zemes gabals

3298.

„

1238

3299.
3300.

„

1239
1255

14. decembra Ne 1840 go rīkojumu, obli-

gatoriskā aktivā kara dienestā iesaucami
visi 1903. gadā dzimušie Latvijas pilsoņi, kā ari tie agrākos gados dzimušie
pilsoņi,, kuri ievesti iesaukšanas
sanodienējuši kara klausī-

15.

panta

1. piezīmē no-

Pamatojoties uz šo, paziņoju, ka visiem
dzīvojošiem
apriņķī
augšminētiem Latvijas pilsoņiem neiztrūkstoši jāierodas apriņķa kara klausī-

Jelgavas - Bauskas

bas komisijā sekošā kārtībā:
A. Kara
apriņķa
Jelgavā, Baznīcas

pārvaldē,
ielā

Ne

5:

1) Vecmuižas, Tomes, Baldones, Grienvaldes, Līves, Mercendorfas, Iecavas,

Stelpes un Kroņa-Missas pagastos
dzīvojošiem — 1924. g. 1. februāri,
pulksten 9 no rīta.
2) Ukru. Bukaišu,
Penkules,
MežaVilces, un
muižas, Kalnarnuižas,
Džūkstes-Pienavas pagastos dzīvo-

jošiem

—

1924.

1354
1381

1527
1528
1529

„

1530
1531
1532
1533
1565
1680
1681
1233 Mariannas muiža (Ma- Magidsons, MoisejsOšepiaHHCHrodrb).
rova d. un Pesis, Ārons

Zamueļa d.

„

3301.

Rīgā, 1924. g. 11. janvārī.

bas likuma
teikto laiku.

.

1251
1252
1253
1338

.
„

1350

(Turpmāk vēl.)

Sludinājums.
Saskaņā ar kara klausības likuma
5. un 8. p.p. un kara ministra 1923. g.

rakstos un nav

.

„

„
„
„
„
„

„

.
„

1221
1222
1236

.
.
.
„

.

485

„

1220

.
„

„
„
„
.
„

„
„

3280.
3281.
3282.
3283.

.
.

g.

2.

februārī,

pulksten 9 no rīta.
3) Jaun-Svirlaukas, Naudītes, Dobeles,
Sīpeles un Bērzmuižas pagastos un
Dobeles pilsētā dzīvojošiem — 1924g.

4. februārī, pulksten 9 no rīta.

a

Zemkopības ministra biedrs A. Velkme.
Zemju departamenta direktora vietā Cīruls.
Mērniecības daļas vadītāja vietā J. H a r t m a n s.

Skaties.Valdības Vēstneša* pag. g. 9!., 101., 104., 106., 110., 117., 120., 121., 125., 130., 131., 140., 151.,
252., 253., 254., 270., 284., 287., š. g. 11., 12., 13., 14., 15., 16. un 17. numuros.
*)

4) Zaļenieku, Jēkabnieku, Šķibes, Auru,

jošiem

Līvbērzes, Kalnciema un Pēternieku
pagastos dzīvojošiem — 1924. g.
5. februārī, pulksten 9 no rīta.
5) Elejas, Liel-Sesavas- Liel-Platones,

pulksten 9 no rīta.

Liel-Vircavas,

Bramberģes,

Kroņa-

Vircavas, Emburgas, Garozas, Vecsvirlaukas un Platones pagastos

—

Ozolnieku pagastos un Jelgavas pil-

sētas I. policijas iecirknī dzīvojošiem

178., 2!5.,

249.,

250.,

251.,

12. februārī, ņiem, kuriem iesaukšana atlikta uz kara
klausības likuma 34. p. pamata,

sevišķi

3) Rundāles, Mežotnes, Codes, Svitenes grūtd ģimenes vai saimniecisku apstākļu
un Bornsmindes pagastos dzīvojo- dēļ un d) pilsoņiem, kuriem iesaukšana
šiem — 1924. g. 13. februārī, pulksten atlikta uz kara klausības likuma 35. p.,
9 no rīta.

Tāpat norādītā laikā un vietā jāierodas pilsoņiem, kas nav sasnieguši iesauk-

pamata izglītības turpināšanai.
Visām iestādēm, uzņēmumiem un privātpersonām līdz iesaukšanas dienai jā?

nokārto ar iesaucamiem pilsoņiem visi
dienestā brīvprātīgi karaklausības likuma savstarpēji aprēķini.
Par atraušanos no iesaukšanas vainī75. un 76. p. p. paredzētā kārtībā, kā
gos
saukšu pie likumīgas atbildības.
ari tiem, kuriem pienākas izpildīt karaklausību, bet viņi kādu iemeslu dēļ nav
1924. g. janvāri.

dzīvojošiem — 1924. g. 6. februārī, šanas vecumu,

pulksten 9 no rīta.
6) Tetelmindes, Volgundes, Svētes un

1924. g.

161.,

bet vēlas iestāties

kara

1924. g. 7. februārī, pulksten 9 no ievesti iesaukšanas sarakstos.
Jāņem
Jelgavas-Bauskas kara apriņķa priekšnieks;
rīta.
līdz karaklausības dokumenti, ja tādi ir,
pulkvedis Zeltiņš.
7) Jelgavas pilsētas II. un III. policijas pase, izglītības apliecība un uzturs.

iecirkņos

dzīvojošiem —

1924. g.

8. februārī pulksten 9 no rīta.

B.

Bauskā, Pils

ielā Ne 19:

Izpildīt kara

klausību

nav jāierodas:

a) garīdzniekiem, kuri no iesaukšanas
obligatoriskā aktivā kara dienestā atsvabināti uz kara klausības likuma 11. panta ,

1) Bārbeles, Bruknas, Vecsaules, Sen- pamata; b) pilsoņiem, kas sodīti ar spaidu
bergas un Budbergas pagastos dzī- darbiem vai ar ieslodzījumu pārmācības
vojošiem — 1924. g. 11. februārī, namā, vai stāv zem tiesas vai izmeklēpulksten 9 no rīta.
šanas noziedzīgos nodarījumos, par ku2) Bauskas, Jaunsaules un Ceraukstes riem draud nāves sods, spaidu darbi vai
pagastos un Bauskas pilsētā dzīvo- ieslodzījums pārmācības namā; c) pilso-

???????i^BMiBanaBamiHiHHM»""*

Jaunas valstis.
Lietuva.

Kaunas konference.
19. janvārī.
Lietuvas ministru prezidents Galvanauskas intervijā
par gaidāmo Kaunas konferenci izteicies
sekosi:
Kaunā,

„-Ši konference tiek sasaukta uz Lietuvas valdības ierosinājumu un, domājams,
notiks februāra mēnesī. Konferencē, kā
-Jums zināms, piedalīsies tikai trīs Balti- Valsts ierēdņu darbvežu biedrības
jas valstis, t. i. Latvija, Lietuva un pilna biedru sapulce notiks otrdien, š. g.
Igaunija.
5. februārī pulksten 6 vakarā, Elizabetes
LTA.
ielā Ko 85a, .Rotas" telpās.
Dienas
Somija.
kartība
pārskats, ziņojumi, valdes un
revīzijas komisijas vēlēšanas un dažādi
Jaunais kabinets .
jautājumi. Nepieciešams līdz sapulces
Tallinā, 19. janvāri. Jaunais Sodienai
nokārtot biedru maksāšanas par
mijas ministru kabinets nodibinājies se1924.
g.,
ko var izdarīt birojā un iestādēs
_
Icošā sastāvāj ministru prezidents —
pie
pārstāvjiem.
Valde.
Kajanders, ārlietu ministrs — Enkels,
iekšlietu — Eskelā, kara — Švindts,
Māksla.
-finansu — Relanders, izglītības — Loisociālās
apgādības
maranta,
— B5oks,
Nacionālā teātrī vakar, kā aktrises
tirdzniecības — Prokope, tieslietu —
15 gadu skaAlises Brechman
Liliuss, zemkopības — Elsvings un sa- tuves darbības jubilejā, izrādīja Annas
tiksmes ministrs — Skogstroms. LTA.
Brigader spēcīgo drāmu „R a u d u p i e t e",

Rīga.

Nacionālais teatrs. Otrdien, 22. janKursi.
vārī, par tautas izrāžu cenām Aspazijas
Rīgas biržā, 1924. gada 22. janvāri.
liela sengrieķu drāma .Aspazija".
Trešdien, 23. janvāri, A. Saulieša komē100 Latvijas rbļ,
2 .—
dija .Sirdskaite".
Ceturtdien, 24. Amerikas dolārs
5,13 — 5,17
janvārī, pulksten 5 pec pusdienas skoAngļu mārciņa
.
....
2133 — 21,75
lēnu izrādē J. Raiņa pasaka
22,55 — 23,20
„Mušu 100 Francijas trauki ....
100 Beļģijas franki
20,50 — 21,15
ķeninš". Piektdien, 25. janvāri ie-

rēdņu

izrādē

Garrika saistošā luga
.Atzīšanās". — Sagatavošanā Ģetes
.Pausts* un Ed. Vulfa .MeJi", kuru
pirmo reizi izradīs Lilijas Ērikas
jubilejā 4. iebruarī.

Telegramas.
(Latvijas

telegraia

aģentūras

ārzemju telegramas.)

100 Šveices franki
100 Itālijas liri

....

100 Zviedrijas kronas . . . .
kronas . . .
100 Dānijas kronas
. .
100 Cechoslovaku kronas . .
100 Holandes guldeņi
. . .
1 biljons Vācijas marka . . .
100 Somijas markas ....
100 Igaunijas markas ....

100 Norvēģijas

10,000 Polijas markas . . . .
100 Lietuvas liti
10 Krievijas zelta rubli . . .

87,80 — 89,20
21,90 — 22^5

132,40—134 40
70,50 — 72,72
85,05 — 87,60
14,55 —15, 15

188,50—191,35
1,50 — 2,00
13,15 — 13.65
1,34 — 1,40

0,01
50,

52,—

25,50
Londonā, 22. janvāri. (Reiters.)
par I rbL
Krievijas
sudraba}**
Jļj}
Izšķirošā nobalsošanā apakš;
J
^
kura jubilāre ar visai labiem panākumiem nams
SSSR cervoņecs
.
ar 328 pret
256 balsīm
2,
2,10
tēloja titula lomu. Ari citi tēlotāji veica pieņēmis
strādnieku
partijas 5°/o neatkarības aizņēmuma
6°/o Zemes banku ķīlu zīmes
98,
100
savu uzdevumu ar atzīstamām sekmēm. priekšlikumu, izteikt
neuztiRīgas biržas komitejas kotacijas komisijas
Publika, kuras bija pilns nams, uzņēma cību Baldvina kabinetam.
priekšsēdētājs J. S k u j e v i c s.
lugu un izrādi silti un sirsnīgi.
Debates par atbildi uz ,karaļa troņa
Zvērināts biržas maklers Th. Summēts.
Itālija un Grieķija.
Izrādes beigās notika jubilāres sveicirunu ilga līdz vēlai naktij. Sers Džons
•«???????????^???????????????«?i
™»».
Atēnās, 21. janvārī. (Volts.) Itāļu nāšana. Nacionālā teātra direktors, dzej- S a i m o n s, viens no liberāļu vadoņiem,
tagad grib
izvest
dzīvē
strādnieku
chargē d'affaires Atēnās paziņojis Grie- nieks Rainis, runāja jaukus atzinīgus izteicās, ka vispārējo vēlēšanu resulpartija. Tikai laiks rādīšot, vai
ka
Itālija
nolēun
pamudinošus
vārdus.
I kijas ārlietu ministrijai,
tats
neapšaubāmi
pierādot
nācijas
strādnieku partija
būs
spēmusi atjaunot
normālus diplomātiskos
No rakstnieku un kolēģu
aprindām vairākuma gribu, ienest jaunu garu valj
ī
g
a
turēt
valdības
grožus
_
_
sakarus ar to.
LTA.
ievērojamā skatuves māksliniece saņēma dības politikā. Liberāļi nevarot atteikties
savas rokās.
»
daudz puķu, kā ari citu balvu un gan pabalstīt Ramseja Makdonalda liberālos

Ārzemes.

I mutisku, gan telegrāfisku sveicienu.
personas,
kuapgabalt. 1. civilnodaļa, mentu, kā ari visas
tam
it
kaut
kādas
tiesības
uz
uz civ. proc. lik. 293., 295., 298., 301., Eduarda
H a ge r a
mantojumu
vai
309., 311. p. pamata, uz Līzes Emili
sakarā
ai
šo mantojumu, kā
manjas Mača m. Lielman, dzim. Bērziņ, lūfideikomisatiniekiem, _ legatarijiem,
gumu viņas prasības lietā prtt Oskaru
rijiem, parāddēvējiem
u. t. t., pieteikt
Johanu Kārli Andreja d. Lielman par lausavas
tiesības, pretenzijas un ierunas
lības šķiršanu, uzaicina dēdejo, kura dzī- minētai tiesai sešu mēnešu laikā,
ves vieta prasītājai nav zināma, ierasties
skaitot
no šī sludinājuma iespiešana*
tiesā 4 mēnešu laikā no šī sludinājuma
dienas.
publicēšanas dienas.
Ja tas minētā termiņā nebūs Izdarīts,
Pie lūguma pielikti laulības apliecība tad minētās personas atzīs kā atteikušās
un apliecība pai atbildētāja prombūtni — no ierunām un zaudējušas savas tiesības,
ar norakstiem.
bet testamentu pasludinās pat likumīga
Ja atbildētājs noliktā laikā neieradīspēkā gājušu
sies personīgi vai caur pilnvarnieku, tiks
Rīgā, 18. janvāri 1974. g. L M 1437.
nolikta tiesas sēde lietas klausīšanai aizPriekšsēdētāja vietā D. Cimtnermansmuguriski.
Sekretārs A Kalve.
Rīgā, 12. janvāri 1924. g. 43272/1240.

.

Rīgas

,

ļ

j

:
\
I

i
I

ļ
1
"

K. J. nodomus

tādēļ

šumu Vamietas
Vecsatace»
apruķī
muižas lemneku
zeme* Kaloa-Uttnu
«rājam zem ze«es grāmatu reģ. J* 3144,
izdotas ne, Katla Georga d Lubbe par
labu Konrādam
Biokdotfam Alef-ldtrm
ir iemaksājis
apgabaltiesas
depozītā
Ls 5 >,04, dēļ šīs augšā min. obligācijas
kapitāla un °/o°/ o dzēšanas.
Tāpēc apgabaltiesas 3 civilnodaļa uzaicina visas personas, kurām būtu tiepības uz augšā aprādīto oblig. pieteikties
tiesā viena men. laika, skaitot no d'eias,
kad šis sludinājumi iespiests .Valdības
Vēstnesī' an aizrāda, ka ja šīs personas noteiktā laikā nepieteiksies, orligaciju atzīs par samaksātu un lūdzējam
dos

tiesību

prasīt

hipotēkas

dzēšanu

vien, ka

šos nodomus

Redaktors:

Rīgas apgabalt. reģlstrac. nodaļa

M. Ārons.

Liepājas apgabaltiesa

uz sava 10. janv. 1924. g. lēmuma pamata
ziņo, ka saskaņā ar viņas lēmumu no uzaicina 5. augustā 1915. g. Nīcas pag.
19. decembra 1923. gada reģistrēta koomirušas Margrietas Raģel mantiniekus,
peratīva
sabiedrība
zem nosaukuma: kreditorus legatarua, udeikomisaras un
visas
citas
personas,
kan
vatēta
ugunsapdro.Vecpiebalgas savstarpējā
kādas
tiesības
jeb
prasības
šināšanas biedrība". Sabiedrības valdes but
sēdeklis atrodas Vecpiebalgas
pagastā. u atstāto
mantojuma, pieteikt
vujas
Nodaļas pārzinis E. Bite. tiesai sešu meneiu laika, skaitot no
sludinājuma iespiešanas dienas.
Sekretārs Fridrichsons.
Tiesības un prasības,
pat ku, ā*
Rīgas apgabalt. reģistrac. nodaļa nebūs paziņots Mesai minēta laikā, tiki
atzītas pat zaudētam ai visiem laikiem.
uz civ. proc. lik. 14607 1 p. pamata paLiepāji, 15- janv. 1974 g. Nt. 1089 73
ziņo, ka saskaņā ar viņas lēmumu no
24. oktobra
1923. gada reģistiēta kooPriekšsēdētāja b. V. Bienenstsms.
uz civ. proc.

peratīva

lik.

sabiedrība

146071. p. pamata pa-

zem

nosaukuma:

Sekretārs A. Kasperovičs.
. Ainažu zvejniecības mašinu koplietošanas bļedrība' ar valdes sēdekli Ainažu
Liepājas
apgabaltiesa
Rīgā, 1924 g. 14. janvāri.
J* 1555. miestā.
Rīgas apgabaltiesas 3. civilnod.
Priekšsēdētāja b. J. J a k s t i ņ š.
uz sava 10. janv. 1924. g- lēmuma pamata
Priekšēd. v. A. V e i d n e r s.
Nodaļas pārzini* E. Bite. uzaicina 21. febr. 1911. g.Ventspilī mituši
pamatojoties
uz
17. marta
1923. g
Sekretāra v. Stūre.
Sekretāra * Kalva.
Sekretāra p. v. i. J. T o m s o n s. Vulfa Ciruļņikovska
likuma par vienīgo maksāšanas līdzekli
mantiniekus, krediRīgas apgabaltiesas 3. clvilnod. un civ. proc lik. 2060 un 2062 p. p., Rīgas apgabaltiesas 3. clvilnod. Rīgas apgabalt. reģlstrac. nodaļa torus, legatarus, fideikomisarus un visrs
ievērojot
Pētera
Pētera
dēla Kviesis
citas personas, kam
varētu but kādas
pamatojoties
uz 1923. g 17. marta liaz Latvijas civillikumu kop. 36. p. piepaziņo, ka at viņas 1923. g. 19. decemtiesības jeb prasības uz atstāto mantokuma par vienīgo maksāšanas
līdzekli lūgumu un savu lēmumu no 8. janva.a zīmes pamata, ar šo paziņo vispārībai, bja lēmumu pārreģistrēta
pa.Bilskas
jumu, pieteikt viņas tiesai sešu mēneša
un civ. proc. lik. 2060. un 2062. pp. 1924 g. paziņo, ka lūdzējs Pē eris Pē- ka laulātie draugi
Jāzeps Jūdeļa dēls gasta savshrpīgā
palīdzības
biedrība laiki, skaitot no sludinājuma iespiešanas
tera dēls Kvies's pēc obligācijas
par Dāvidsons
J u rievērojot
Voldemāra
Kārļa _ d
un
Tatjana
Lazara
meita ugunsskādes gadījumos" zem jauna nodienaa.
g e n s a lūgumu
un savu lēmumu no 2000 rbļ., apstiprinātas 4. maijā .901. g. Dāvidson,
dzim.
Michlin,
noslēguši saukuma
.Bilskas savstarpējā ugunsapTiesības un
prasības, pat
kuram
1924. g. 8. janvāra paziņo, ka lūdzējs ar Ns 293 uz nekustamo īpašumu Rīgas savstarpīgo laulības līgumu pie Rīgas no- drošināšanas biedrība*, kā ari reģistrēti
nebūs paziņots tiesai minēti laiki, tika
Lieljumpravas muižas zemnieku
Voldemārs Kārļa d. Jurgens parādu pec apriņķī
tāra V. Kanskij 24. decembri
1923. g. biedrības biedru pilnā sapulcē 14. oktobri
mājā a
tem
atzītas pat zaudētām uz visiem laikiem.
zemes . Breke-Andrēja*
obligācijas par 500 rbļ, apstiprinātas
reģistra
£5-6ar karu
viņi, 1923. g. pieņemtie grozītie statūti.
J*
zemes grāmatu reģ N° 1728, izdotas no
Liepājā, 15 janv. 1924 g. J* 1048/23,
1901. g. 8. maija zen M 296 ^ nekuattiecība
uz
viņu
noslēgto
laul
bu,
ir
atcēNodaļas
pārzinis
E.
Bite.
Pēteja Pētera d. Kviesis par labu Timostamo īpašmu Valmieras apriņķī Limluši vietējo civillikumu 79. un turpm. p. p.
Priekšsēdētaja b. V. Bienenstams.
tejam Kirila d. Majar, kas viņu ir cedējis paredzēto laulāto mantas kopību.
Sekretārs Fridrichsons.
bažu muižas zemnieku zemes Ezergalu
Sekrftan» A. Kasperovič».
blanko,
ir
nemaksājis
ties»s
depozīta
mājām
zemes
grimatu
reģ
_
K! 46
Rīgas apgabalt. reģlstrac. nodaļa
15. janvāri 1924. g. L. J* 16^2.
Ls
42,70
dēļ
šīs
augšā
minētās
obligāLiepājas apgabalt. reģistr. nodaļa
.Ns 41'0, izdotas no Emmas Jāņa m.
cijas kapitāla un 0/o «'o dzēšanas.
Priekšsēdētāja v. A. Veidnets. paziņo, ka ar viņas pag. gada 12. de- paziņo, ka no 8 9. g. pastāvošā
Mednis, dz. Peterson, par labu baronam
.Briņķu
cembra
lēmumu
pārreģistrēti
Ģer.Sv.
Sekretārs
A.
Kalve
Tāpēc apgabaltiesas
3. civilnodaļa
Konstantīnam Bukshevdens, kas viņu ir
tiudes biedrības* biedru pilnā sapulcē Bibliotēkas Biedrība* pilna biedru sapulcē
cedējis bbnko — ir iemaksājis tiesas uzaicina
visas personas, kurām būtu
4. novembrī 1923. g. ir pieņēmuM jaunus
Rīgas apgabaltiesas 3. clvilnod. 21. oktobrī 1923. gadā pieņemtie gro- statut-s,
depozitā Ls 10,08 dēļ šīs augša minetss tiesības uz augšā aprādīto obligāciju
ar
Liepājas apkufi saskaņā
zītie
statūti.
mēneša laikā, uz Latvijas civillikumu kop. 36. p. pie<obligacijas kapitāla un procentu dzēšanas. pieteikties tiesā viena
gabaltiesas
lēmumu
no 18. decembja
Nodaļas
pārzinis
E.
Bite.
Tāpēc apgabaltiesas 3. civilnodaļa uz- skaitot no dienas, kad šis sludinājums zīmes pamata, ar šo paziņo vispārībai,
1923. g. un 1923. g 18. jūlija linuma
Sekretāra p. v. i. J. R o g g e. par biedrībām, savienībām un politiskam
iespiests .Valdības Vēstnesī* un aizrāda, ka Ādolfs Jāņa dēls Freijmans un Edite
aicina visas personas, kurām būtu tiePētera m. Beit n noslēguši ptiekšlaulības
sības uz
augšā aprādīto
obligāciju, ka ja šīs personas noteiktā laikā nepie22. p. ir ievesti LieRīgas apgabalt.reģistrac. nodaja organizācijām
obligāciju
atzīs par samaklīgumu pie Rīgas notāra
E. Trautsolta
pieteikties tiesā viena mēneša laikā, teiksies,
pājas
apgabaltiesas
reģistrācijas
nopaziņo,
ka
ar
viņas
pag.
gada
19.
de_
sātu un lūdzējam
dos
tiesību prasīt
20.. decembri 1923 g. reģistra J* 7223,
skaitot no dienas, kad šis sludinājums
daļas bezpeļņas biedrību un viņu sacemora
lēmumu
pārreģistrēti
.MazValdības
Vēstnesi*
un
aizrāda,
hipotēkas
dzēšanu
zemes
grāmatā.
ar
kuru
viņi,
attiecība
uz
viņu
noslēvienību reģistra
1. daļa, 109. lapā.
Bieiespiests .
salacas saviesīgās biedrības* biedru pilni
ka ja šīs personas noteiktā laikā nepiedzamo laulību, ir atcēluši vietējo civilRīgā, 12. janvāri 1924. g. J* 1E85
sapulcē 9. decembrī
1923. g. pieņemtie drības valde atrodas Briņķu pagastā.
likumu 79. un turpm.
p. p. paredzēto
teiksies, obligāciju atzīs par samaksātu
Prlekšsēd. v. A. Blumentals
Liepājā, 3. janvāri 1924 g. Ns 174/23.
grozītie statūti.
un lūdzējam dos tiesību prasīt hipotēkas
Sf kretars A. K » I v e laulāto mantas kopību.
Nodaļas pārzinis E. Bite.
Reģistrācijas nodaļas pārzinis
dzēšanu zemes grāmata.
15. janvārī
1924. g. L. J* 1684.
Sekretārs Fridrichsons.
C ine e ls.
Rīgā, 1924. g 12 janvāri.
J* 1587. Rīgas apgabaltiesas 3. clvilnod.
Priekšsēdētāja v. A. Veidners.
Par sekretāra pal J. A1 d e r m a n s.
A.
Blumentals.
Rīgas
apgabalt.
reģlstrac.
nodaļa
Priekšsēdētāja v.
pamatojoties
uz 17. marta
1923 gada
Sekretārs A. Kalve.
Sekretais A. Kalve.
likuma par vienīgo maksāšanas līdzekli
uz civ. proc. lik.
146071 p. pamata Liepājas apgabalt. reģistr. nodaja
un civ. ptoc. lik. 2060. un 2062 p. p, Rīgas apgabaltiesas 3 civilsodaļa paziņo, ka saskaņā ar viņas lēmumu no paziņo, k« no 19C8. g pastāvošā
3.
clvilnod.
.Liepāapgabaltiesas
Rīgas
Ardrēja
Miķeli dēla Š.stera uz civ. ties lik 2011., 2014. un 2019. pp 19. decembra š. g. leģistrēta kooperatīva
ievērojot
jas Evanģeliski-Luteraniskā
Bedrība"
Uz civ. ties. lik. 1967., 2011 —2014. pilnvarnieka zv. adv. Ern-sta G inberg
sabiedrība
zem
nosaukuma:
.Dzīvokļu
pamata
paziņo, ka pec
1922. gadā
pilnā biedru sapulcē 9. oktobrī 1923 g.
un 2079. p.p. un Balt. privāttiesību kop. lūgumu un savu lēmumu no 8 janvāra
sabi drība .Klints*.
26. oktobrī Ķeipenes
pagastā
mirušā
ir pieņēmusi jaunus statūtus, ktfi saskaņā
Andrej
2451. p. pamata, uz Augusta Mušiņa 1924. g. paiiņo
ka
udzējs
Sabiedrībās
valdes
sēdeklis
atrodas
jaunsaimnieka Pētera Jāņa d. B 1i g z n e
ar Liepājas apgabaltiesas 18. decembra
3ūgi»mu uzaicina visas peisonas, kurām Šutters pēc obligācijās par 5CO0 tbj.
Rīgā.
Bligzniņ) it atklāts mantojums un uz1923. g. lēnumu un 1923. g. 18. jūlija
pretenzijas,
strīdi
vai
ierunas
ir kaut kādas
apstiprinātas
20. maiji
1913. g zem aicina, kam ir uz šo mantoj-mu, vai
Nodaļas pārzinis E. Bite.
un
likuma _ par b edrībam, savienībām
1924.
g..
pret
šai tiesā
15. janvārī
ipalumu
Cēsu sakara ar to, tiesības ka mantiniekiem,
uz nekustamo
J* *03
Sekretārs Fridrichsrns.
politiskam
organizācijām
22. pantu, ir
oktobrī
miruša
muižas atdalīto legatarijiem,
publicēto
1917. g. 19
apriņķī
no Madonas
{ideikomisarijiem,
krediievesti Liepājas apgabaltiesas reģistrācijas
Vecpiebaldas pag. Cēsu apr. .Vec-Murdsimtaobroka
gabala ofe 1 artas Ni 39 toriem un t. t., pieteikt
šis tiesības Liepājas apgabait reģistr. nodaļa nodaļas bezpeļņas biedrību un viņu sanieku" mājas. īpašnieka Jāņa Andža d. zem zem-s grāmatu reģ Ns 1560, Izdiminētai tiesai sešu mēnešu laikā, skaitot uz likuma par biedrībām, savienībām un vienību reģistra
1. daļā, 108. lapā.
kā ari visas tas ro Andr ja Š s'e a pat labu Marij i no šī sludinājuma iespiešanas dienas.
M ū s i ņ a testamentu,
politiskām organizācijām
17. p. pamata Biedrības valde atrodas Liepājā.
ir kaut kādas
tie- Pētera m. Šuster it iemaksājis
tiesas
personas, kurām
Ja _ minētās _ personas
savas tiesības paziņo, ka saskaņā ar šīs tiesas 1924. g.
Liepājā, 3. janvārī 1924. g. Ns 173/23.
Mušiņa
uz
mirušā
Jāņa
sības
dep zitā
1C6 Ls 68 sant
dēļ aug«ā
un bezaugšā uzrādītā termiņā nepieteiks, tad 8. janvāra lēmumu ir reģistrēta
Reģistrācijas nodaļas pārzinis
vai
sakara
ai šo manmantojumu
minētas
eolgacijas
parada
ua °/o°/o
peļņas
biedrību
un
viņu
savienību
viņas atzīs kā šīs tiesības zaudējušas.
kā
legatariCi n c e 1 s.
mantiniekiem.
tojumu,
dzēšanas.
reģistra 1. daļā
ievesta biedrība
zem
1924. g. 8. janvāri. L. J* 1290
jiem, (ideikomisarijiem, pariddevejiem
Par sekretāra pal. J. Aldermans.
nosaukuma: Liepājas
ebreju
aizdevu
Tāpēc apgabaltiesas 3 civilnodaļa uzPriekšsēdētāja v. A. Veidners.
a. t. t., pieteikt savas tiesības, prelabdarības biedrīpa .Gmiles-Ches*." pie
aicina visas personas, kuram būtu tiesibas
Liepājas apgabalt. reģistr. nodaja
Sekretārs A Kalve.
tenzijas un ierunas minētai tiesai sešu uz
augšā apradīto
lūgšanas nama .'āņajelā Ns 8. Biedrības
obligāciju
piešī
sludināmēnešu laikā,
skaitot no
paziņo, ka no 1919. g. pastāvošā Bāitas
teikties tiesā
viena
mēneša laikā,
valde atrodas Liepājā.
juma iespiešanas dienas.
Izglītības Biedrība
Rīgas apgabaltiesas 3. civilnod.
. Lhs-na" pilnā bieskaitot no dienas, kad šis sludinājums
Liepājā, 12. janvārī
1924. g. Ns 16/24.
Ja tas minētā termiņa nebūs izdarīts, Iespiests . Valdības Vēstnesī* un ai. rada, uz civ. ties. tik. 2011., 2014. un 2019. pp.
dru sapulcē 11. novembrī
1923. g ir
Reģistrācijas
nod.
pārzinis
Ci
ne
els.
tad minētās peisonas atzis ka atteikušas ka ja šis personas noteiktā laikā nepiepieņēmusi jaunus statūtus, par ko, saskaņā
pamata
paziņo, ka pec 1905. gada
savas tiesības,
S;kretats
J. J anson s. ar Liepājas apgabaltiesas
18. decembra
no ieiuņām un zaudējušas
teiksies, ooligacija atzīs par samaksāt» 4. martā
Paņikovas
pagastā, Piševas
bet testamentu pasludinās pat likumīgi un lūdzējam dos tiesību prasīt parīda ciemā mituša
Jaunlaicenes
pagastā
Liepājas apgabalt reģistr. nodaļa 1923. g. lēmumu un 1923. g. 18.
jūlija likuma par biedrībām, savienībām un
spēkā gājušu.
Rumpanu
mājas
īpašnieka
Andreja
dzēšanu zemes grāmatās.
paziņo, ka no 1922. g. pastāvošais Ventspolitiskām
organizācijām 22 pantu, ir
Rīgā, 17. janvārī 1914 g LNH560.
V
a
z
u
1i
ņ
a
(Vazelīna)
ir
atklāts
manRīgā, 14. janvāri 1924. g. Ns 1558.
pils apriņķa kooperatīvs . Lauksaimnieks * ievesta atzīme Liepājas apgabalt
kam ir
uz
še
teģistraPriekšsēdētāja vietā A. Blumen tais.
tojuma
un uzaicina,
ir
pilnā
sapulcē
14.
ncembri
1923.
Priekšsēdētāja
v.
A
Veidneis.
gSekretais A. Kalve.
mantojumu, vai sakari ar to, tlesibaj. pieņēmis jaunus statūtus, par ko saskaņā cljas nodaļas bezpeļņas biedrību un viņu
Sekretārs A. Kalve.
s vienību reģistra
1. daļā, 11. lapā.
ki
mantiniekiem,
legatarijiem, fideiar Liepājas apgabaltiesas lēmumu no Biedrības valde atrodas Bāitas pagastā.
Rīgas apgabaltiesas 3. civilnod.
komisarijiem, kreditoriem un t t., pie-

Uz civ. ties. lik. 1967., 2011.-2014.
un 2079. p.p. un Balt. privāttiesību kop.
2451. p. pam., uz Lillijas-Hermines Ktrolines Hager, dzim. Grafi, lūgumu uzaicina
visas peisonas, kuram it kaut kādas pretenzijas, strīdi vai ierunas pret šai tiesā
1915 g.
' 8. janvāri 1924. g. publicēto

Rīgas apgabaltiesas 3. clvilnod.

zemes grāmata.

teikt šīs tiesības minētai
tiesai sešu
uz
1923. g. 17. marta mēnešu laiki, skaitot no šī sludinājuma
likuma
pat
vienīgo maksāšanas
lī- iespiešanas dienas.
dzekli un civ. proc. lik . 2050. un
Ja minētās personas
savas tiesības
2162. p. p.. Ievērojot Adima Jēkaba d augšā uzrādītā termiņa
nepieteiks, tad
Bi zgala lūeumu un savu lēmumu ns viņas atzīs ka šīs tiesības zaudējušas.
lūd ējs
8. janvāri 1921. g. paziņo, ka
1924. g. 8. janvāri. L. J* 488.
-3. martā Rīgā
mirušā kuģu kapteiņa Ad ns Jēkaba dēls Bingals i ec obligā;500
Priekšsēdētāja v. A Veidners.
cijas
par
rbļ
apstiprinātas
1898
g
ĒduEdua da-Edv na Alfon' a Teodora
Sekretāra A. Kalve.
testa- 27. maitā ai Ns *22. uz nekustamo ipaši -ard i d. H a g e r a nntari:lo
pamatojoties

18. decembra

1923. g.

un civ. proc

li-

1460/83.p. pamata,
kuma
HcO'. un
Liepājas apgabaltiesas kooperatīvu
sabiedrību
un viņu
savienību
reģistra
1. daļā, 16. lapā ir ievesta attiecīga
atzīme. Kooperatīva valde atrodas Ventspilī.
Liepājā, 3 janvāri 1924. g. M 68/22.

Liepājā, 3. janvārī
Reģistracijas

Par sekretāra

1924. g.

J* 39/19.

nodaļas pārzinis

Cin c el s
pal 1. Aldermans

Šķibes pagasta
valde ar šo izsludina
par nederīgu, ka nozaudēta, viņas 1920. g
18. maija zem Ns 296, izdotu beztermiņa
Reģistrācijas
nod. pārzinis C i n c e 11. iekšzemes pasi
uz Emīlijas
Jāņa m.
Par sekretāra pal. J. Aldermans.
Ramiņas, dzim. Rūtenberg vārdu.

lēna pjlDiina.

Zilupe; muita
az

muitaa

lik. 1140. panta

pamata

iz-

sludira, ka Itāli as pavalstnieka ceļojošā
iltgat'ja Otto Ernrta dēla Tlersta

kontrabandas lietā Nr. 29,
nolemts:

1)

kūtā

at naudas

22. februāri
1924. f , Ropažu virsmežniecības kancleja, Enzeliņu muižā (6 ve-stis no
Stoku an 8 verstta no Inčukalna stacijām), pulksten 12 dienā, sagatavotus materiālus,

dedzināmo malku un augošus numurētus kokus

Darbvedis

Rocenblats.

Tiesu sltMtmājgmi.
Rīgas apgabalt. 1. kriminalnod.,
saskaņā ar savu 1924. g. II. janvāra
1921. g. .Valdības
lēmumu, atsauc
Vēstnesī' Nt K8 iespiesto sludinājumu
pat Mārtiņa
Stūrīša
meklelanu,
ir apcietināts
un
Jo minētais Sturīts
ievietots Rīgas Centrālcietuma.
Biļē, 16. janvāri 1924. g.
Priekšsēdētāja b. J. Krūklands.
Sekretāra v. i. Kalniņš.

S
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Rīgas apgabaltiesas 3. clvilnod.
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Solīšana notiks mutiski un slēgtas aploksnei.
Virsmežniecība patui sev tiesības pēc saviem ieskatiem neņemt to to giem pārdošanai nolemtās vienības
Torgu
sākumā da'ibnleklem jāiemaksā taigu komisijai I0°,o dtcšibas naudas no vērtētās sumas, kura pēc nosūtīšanas jāpapildina
lli?z 10°/o no nostlītās sumss. Pie piedāvājumiem slēgtai aploksnēs Jāpievieno 10/o drošības
naidss
no piedāvātās
sumas.

Pat te īgu vienību Ni 8, saņemot ciršanas

izcittuma

biļeti, pircējam

jāiemaksā

drošības taudas

Izcirtuma

tiiišanai Ls 17 un

apmežošanai Ls 9.
Rakttski piedāvājumi apliekami ai 83 sant. zīmognodokli.
Tuvākas ziņas viii mežniecības kancleja an pie I un III iec. mežziņiem.

Enzeliņu muiifl, 17. janvati 1924. g. Ni ip95.

Ropažu virsmežniecība.

sekošus rakstiskus

torsus:

pffrtfos ooMksollianO

Kilšjāņa

Priekšsēd. v. D

Cimmermans

Sekretārs

A. Kalve.

Tlilii isMU Maitāta
datāda
maksājama
piedsinēja
pailgo
-.* 30 Janvāri 1924 g.. palkst. 3 dienā,
Rīgā, Baznīcas ielā Ni 34, dz. 12,

vaidos liibiliiiii

Hiņma apgabali 3. civilnodaļa,
saasaņi
paa ņo,

at civ proc. tik. 1958 p. at lo
ka 29. Janvāri
1924 g. ?!atklāti
tiesas
sēdē
aod«laa
nē'Hu>
nolaiii
1923. g.
7. janvāri
mirušā
Btinga pag., .Vecmuižas kroga" īpašn
Pētera lnūt ķa d. 11 b 11 testamentu.
Rīgā, 18. janvāri 1924 g. L.NH785
Priekšsēd. v. D. Cimmetmans.
Sekjetars A Kulve

Kigas apgabaltiesas 3. clvilnod.
saskaņā

ar civ. pioc. lik.

1958. p. ai lo

paciņa, ka 29. Janvāri 1924 g-, minētās
n daļas
atklāta
tiesas
sēde
nolasi»

i 921. g. 21. februāri mituši s VietalvasOdzfenas pjg. . Saļiču* mājas īpaSn
Madaļas

Pāvula m. A p i n

testamenta.

Jankeļa

Pasteinaka

kustamo manta

uovēttetu

pai Ls 410.— an sastāvoiu
no
viena pianīno, de} viņa
1922 g.
ienākuma nodokļa segšanas.
Rīgā, 18. janvāri 1924. g.
Piedzinējs

paziņo, ka

28. Janvāri i. g„ pulksten
10 no līta, Rīgā, Brīvības
ielā Ns 7,

pārdos vairāksolīšanā
pils. B. Grlsmanlm

piederošu

mantu, sastāveiu no istabas

kustamo
garnitūra»

1924. g.

Rgas 1. iec. miertiesnesis,
siskaņa ai civ. ties. kārt
3.
ziņo, sa 12. februāri

1958. p. paa.
pulksten

10 no līta, atklāta tiesas sēde nolasīs
24 novembri 1922. g, mitušā Franciska
franciska d Afanasovlca tolariela kartībā

taisīto testamentu

Rīgā, 15 janvāri
Miertiesnesis

1921. g.
J. KI r i t e i n >.

Telpas tiposrafllas lekOrtal
2

15 līdz 18 istabu vajadzīgas

uz aprija mēnesi centrā vai tuvākā apkārtnē. Piedāvājumus
var nodot šīs avizes ekspedicijā pili, istaba N° 1, « Valdības
Vēstneša" kantorī.

D e i i n g s.

Rīgas pol. 3. iec. priekšnieks

novēitētu par Ls 79,63, atsevišķo tirdzL. N» 1715 niecības un lupniecibss uzņēmuma darPiiekšsēd. v. A. Blumentals.
binieki slimo kasei par labu.
Sekretārs A. Kalve.
Rigš, 19. janvāri 1924. g.

Rīgā. 17. janvāri

Priekš ii'ks (paraksts'' .

Lauksaimniecības
JVialpcrfra

departaments

bulv. eS, izdos rakstiska un mutiskā

mazāhsollsanā
S. g. 5. ffebruarF, pulksten 12 dienā, istabā Ns 10, -

fltizmlTai (GbI&b) valsu l(ik»!niJzi(|iiiiiin staļļi dzīvojamās ēkas

L» 16.000.—.
|«|%IIWamC
HaWsSii«S P" "P^ ēram
HDIIVeS
UaiDUS Drošībai nauda Ls 830.—.
2
paziņo,
ka
28. Janvāri
1924. g„
Tu akas zjņas depatamtna
būvniecības nodali, istabā Ni '0.
Rakstiski
pulksten 10 tītā, Brīvības ielā Nt 33,
priekšu* mi un lūgumi pielaist pie mītiskās nmziksolīšanas. apmak.āti it attiec.
veikalā, p atdos
zimognodokli līdz at dnriibas naudu iesniedzami līdz pīkst. 12 d. — 5. februāri.

Rīgas polic. 3 iec. priekšnieks

vairāksolīšanā

«[dikti, inžsiis vai pīetlzīvoīis liūvtechnikis

Sāja m.
S u 1m a n
Rīgas apr. I. iec. miertiesn. pilsonei Britai
manta,
piederoša
kustami
sastāvoša vajadzīgs
Talsu apriņķim būvtechniskas palīdzības
ai šo paziņo, ka uz s. I. 581. p I d. no: veikala iekaltas, kopvērtībā
par
Ale<sandta
Aleksandra dēla Ls 199,10, dēļ soda naudas piedzīšanai
apcūlzēia
sniegšanai lauku būvniecībā.
r e d o i o v a meklēšana izbeidzama viņa Rīgas muitas valdei par labu.
Kandidāti
vai
pieteiktie!
lauksaimniecības
depatlamenta
atrašanas dēļ.
būvniecības
Rīgā, 19. janvāri 1921. g.
nodēja, Kalpaka bulvatā Ni 6.
i
Rīgā, 16. janvārī 1924. g.
Rīgas III. pollc. i clikija
nrie'šni k» par'kstal
Miertiesnesis (paraksts).

Iii» iīNlajflis» 2. Ik. tlui irbtan
Kārlis

Ktebs

paziņo, ka 28 Janvāri

19 '4. S„ pulksten 11 rītā, Rīgā, Strēlnieku
TeoJoia
ielā
J* 1, dz 4, pārdos
Kraslļņikova
kustamo
mantu, sa-

iDažādi sludinājumi.
Vietalvai-Odzlrnas bij-alrAn iiM%
uzaicina biediui ieiasties uz

pilnu sapulci
bijuša Vietalvas baznīcai krogā, pulki)
11 dieni, 3. februāri i. g.
Dienas

kāitiba:
vēlēšanas.
2) Va des un psdomes ziņojumi.
3) Oada pārskatu
apstip:iniiana

Rīgas

pol. 7. iec. priekšnieks

izslodina, ka 28. janvāri 1974. j., pulkst.
12 dienā, Driuavu ielā *a 107. dz. 7,

pārdos vairāksolīšanā

Alt. san. Kokzāģētavai MV
sasauc

īiiitēin akcionāro sapulci
5. fabruarl i. s, pulkst. 5 dienā, Rīgā,
lielā Smilšu ielā Ni 8/10, dz. 3.

stāvošu no mēbelēm, un novērtētu pat
127,fc03 rbļ.
Dienas kittiba:
apķīlātas mastes, sastāvošas no dtžādām
Izzināt sataksta, novērtējumu, kā ari istabas meb-lēm, noveit. pat Li 139.— 1) Sapulces piiekšsēd. un selrer. vēlēi.
?sakatit pārdodamo mantu vates pāido- piederošas Meijetam R a i k i n a m
2) Pspildu valdes Iccekļu vēlēšana.
ianaa diena as vietas.
Priekšnieks (parakits)
3) Statctu grozīšana.
Tiesa pristavs Ktebs.
Daibvedis (paraksta),
4) Dažādi jautājumi.
Valde.

1921., 1922. un

ni,
~

1923. gadiem.

4) Likvidācijas valdes vēlēšana.
5) Dažādi jautājumi.
Ja pulkst
11 neierastos vajadti$B
biedra skaits, tad otra sapulce noliki
tfi paša dienā pulkst. 1 die-ā, augi;
min. te'pās, kura būs pilntiesīga pit
katra biedru skaita.
Valde.

Baltiias-ti^ v'ias \\\wp m m
noliktavu air. sabiedr.
valde uzaicina uz statūtu 66
*k onaim uz

Dzelzsceļu virsvalde

[ Citu iestāžu sludinājumi. ]

' Ullu Nielk Haiiila

dēla Rozenblata
testamentu.
Rīgā, 18. janvtii 1924. g. LNi 1561/24

pie dīc pina tavas.
nauda
10°/o no piedāvā
mateilalu vērtības.
Tuvākas ziņas apriņķa ceļu Inženfe,
kancleja, Selgavi. Upes Iela Ns 10,
Praviņu akmeņu drupinātavā pie pārzini
J. Blumbetga.
Drošības

1) Sapulces piezldiļa

sas«aņā ai clv. pioc. Iik. 1958. p. at šo
izsludina
paziņa, ka 29. Janvāri 1924. g. min.
aod-las atklātā
tiesas
sēdē nolasīs
922. g. 9 septembri
mitušā Leipclgā,
mācītāja
Barchaida
Bu'chatda
dēla iailda maksājamu
pitdsinējs osaino, 31. Janvāri
1924. g. uz sērkociņiem 22.0C0 kastītes.
2
111i ša (lliš) notaiielo testa aentu.
ka 29 Janvāri 1974 %, pulkst. 2 dienā,
4. fabruarl 1924. g uz audeklu pēc saraksta un apstiprinātā patauga.
Rīgā, 17. janvāri 1924. g L. Mi 1151/24 (<igā, Blaumaņa Ielā Nk 12, dz. 38,
4.
»
. , uz Vestinghausa bremzes daļām, pēc saiaksta.
Piiekšsēdēt. v. A Blumentals.
6.
,
. . uz līmi ktāsotāju 1250 kgt. pēc techniskiem noteikumiem,
Sekretāra A. Kalve.
un Jauktus torsus 7. februārī ar pēctorgiem 11. februārī
Bermana kustamo manta, noRSgas apgabalt. 3. clvilnod. Izidora
Piedāvājumi iesniedzami līdz pīkst.
vērtētu
iat
Ls 331,— an sastāvošu elektrotehniskiem piederamiem pēc sataksta.
Tuvākas ziņas pat torgu noteikumiem, materiāliem un iemaksājamām
sasuaņfi ar civ. pioc. lik. 1958, p. ai šo no dažada-n mēbelēm, dēļ viņa 1922. g. 12 dienā.
drošības naudām hsniedz dzelzsc. viisvaldes istaba Ni 122-a no pīkst. 12—14.
paziņo, ka 29. Janvārī 1924 8-, minētas lecakuura nodokļa segšanas.
nodaļas atklā ā tiesas
sēdē
attaisīs
Rīgā, 21. janvāri 1974 »?
un nolasīs 1922 g. 15. maitā mitušā
Ptedslnēļs Derings.
Alūksnes pag., .Siseņu Nt 4"
mājas
īptšnleka Alekša (Aleksandta)

1924. 8.. pulksten 12 prsvjP I
muižas akmeņu drupinātavā, 3 verat v

W malkos pleSBdBSanu

PapirB

mežniecība, Enzeliņu

I. Iecirkņa
Cjpliia Nj 1
.
Ns 1
Rezīles Ni 2.

1
2

6

SsmS

Kvartālu

Nfi

§2
č

stigas apgabaltiesas 3. civilnod.
lik. 1958 p. at
aiskaoi ai dv. proc
lo pasJoo, ka
29. Janvāri
1924. g.,
maitās
sodaias
atklāta tiesa* sēdē
nolasīs 1912. g. 1. jūlija mirušā Ķempu
pagas' a, Rīgas api., . Ennes"
maļas
īoašniena
atiaitņa
Jāņa
Pēteja
dēla
Renca '«atamentu.
Rigā, 17. janv. 1924. g. L. Ns 1689/24
Priekšsēdētaja v. A. Blumentals.
Sekietais A. Kalve.

nosaukums

25. janvāri

Tukuma:

sekoSās vienībās:

soda piec-

kārtīgas ievedmuitu nodokļi apmētā
pt Ls 188.—.
3) Šo lēmumu, uz muitas tik. 1141. p.
pamata, vat pāisudzēt uz Finansu
roinlstriias mu tas departamenta vardu
3 nedēļu laika, skaitot no lēmuma
irsudnāšsnas dienas .Vaid. Vestn.*.
Pārsūdzība, apmaksāta
ar zimognodokli Ls 080 apmētā, iesn edzama Zilupes muitai.
Zilupē, 16. janvāri 1924 g.
Nt 131.
Muitas priekšnieks K S a u I ī t s.

torgos līnjiilii
salīgot torgoj

pārdos

siztutētos 3 gioalus manu faktora?,
svara 4,7 klgi. konfiscēt un pārdot
vairāksolīšanā.
t) Otto Erasta d Tietstu sodīt administratīvā

Aprima ce|ii inženieri Jeigati,

Ropažu virsmežniecība

§ pemati

IrkSrtēJu pilnu sapuld

kura notiks Rigā, valdes kantofa t'lpā,
i. j,
Vaļļu ielā Ns 2, 17. februāri
pulks:n 12 dienā.
Dienas kāitība:
1) Sapulces vadītāja izvēlēšana,
2) Pilnas sapulces protokola no

1. oli,
1922 g. noiasišana un apstiprināsim
3) Jautājama apspriešana un izlem'aii
i-aiSui
pat jaunu akciju
papilda
kopsuma pai Ls 60/ 00.— un ss^K.
ai to sabiēdribas statūtu § 8 gāšana un papildinžšana.
Valde j4't Tekoša» lietas.

MM Inta n» stikli fabr.i/1
uzaicina

savus akcionāru* »

vispiļo akcionāro sāpi
ku,a netiki š. g 12. februārī, paikstet
ieiā Hi 4.
6 vak, Rīgā, Melngalvju |
Dienas kārtība:
1) Vildes ziņojums.
2) Revīzijas komis'jas ziņojums.
3) Valdes locekļu atsvabinēš. no atbild.
4) Valdes locekļu, viņu kandidāta un it. vijijas ktmisij'S locekļu vēlēšanas.
5) Va des ptiekilikuml.
6) Tekošas lieta?.
Noteikumi pat akcionāra piedsVŠJH»
vi pārējā sapuhē uziadīti sab cd r. statuti
Valdfc .
57 p»ntfi.
Latvijas

skolotllu

krājaizdevutf»

pilnu $uuu mm
10 fabruarl S. 3-. plttat. 10 tīta,
\slft

ielā Ns 22 dz. 2.
Dienas kārtiH
1) Ko stituešanās, 2) gada pārskati »
bilance, 3) revīzijas komisijas *i;,oj»»
4) piccenti uz aizdevumiem un nog#
jumiem, 5) peļņas sadalīšana, 6) pin*
des orgānu atalgošana 192i. g , 7) 191*L
budžets, 8) aizņemami, 9) mājas \Wnas jaatāuīTts, 10) vēlēšanas, 11) daP
jautājltni un priekšlikumi.
Ja sapulcē nesanākta vsjadzi.;. W«ļļ
skaits, tad otra sapulce (st. § 85.) t*
sasaukta turat, plkat 11 tītā
Valjļ,
as
kāļa ap.iņķa piieksnciss fl«*
Ki^
dina pat nedetīgu nozaudēto katakls»
apliecību zem Ni 4312, 8. nov. 192U
izdotu no Valmietas kara apr pr'eW1
uz Jāti* Jup» dēla Ozola vardupneivsnīcKs \ *
K gas ka(a apriņķa
sludina

pai

nederīgu

nozaudēto

*f

klausības
*t>t.«clbi»
zem
m 3^
16. janv. 1923. g. isdota no Rī««s w
apr or uz Jāna Jān« d Koše|e««!,
Kigas Kāja
apnņķa
pneksnie»»
sludina pat nedetīgu, nozaudēto W
tf»
klausības apliecību zem Ni 2055, 8.
1921. g., izdotu no Latgalei »rtil.P»J
1tom. uz Jnvenalija Jāņa d. 3jHtno»'
izsludina
par nederi? u Latvijas pasi
priekša: ea»
Kīgas Kija apriņķa
Ns 551, izd.
no Višķu pag. valdes,
sludina par nederīga, nozrude'.o *j
Deugavo.
apr.
uz
Kokina
Eduarda
1
Franča d. vārdu, kura pieteikta kā no- klausības apliecību zem Ns 2391. 9-^
19?0 g. Izdota uo Rīgns kar« aP'»
zaudēta.
ii'Hiffl Ar '*<ia Lidvipa d. S«»l"bjļžl'

Daugavpils prefektūra

, Daugavpili prefektūra

izsludina pat nederīgu
uzturas
zīmi
Ni x 12198, izd. no iekšl ministr, pasu
nodaļas uz Zoiijas Kajetana m. Krasovsk j vārdu, kuie
pieteikta
pat nozaudēto.

Nacionālais

taatr*

Otrdien, 22. Janvāri pulkit 7 vsļf*'
Tautai izrādē: ,.JtspnzijO ?
Trešdien, 23, janvāri, puksien 7 *
..ftrdsftflfte

