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Saeima.
Rīkojums par valsts ierēdņu nodokļu sa-

maksas pagarināšanu.
instrukcija pie noteikumiem par kartupeļu

ievešanas un izvešanas kontroli.
Muitas departamenta rīkojumi visām

muitas iestādēm Latvijā.
Ievedmuitas tarifa papildinājumi un pa-

skaidrojumi.
Izvedmuitas tarifa papildinājumi un pa-

skaidrojumi.

Maksa par .Valdības Vēstnesi" sākot no 1. janvāra:
Saņemot ekspedīcijā:

Par 1 mēnesi 1 lats 50 sant.
Piesūtot mājā un pa pastu:

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

ekspedīcijā _ . g ,
Pie atkalpārdevējiem — m 7 .

Sludinājumu maksa:
a) tiesu sludinājumi līdz 30 vien-

slejīgām rindiņām 5 lat. 60 sant.
par katru talaku rindiņu . . — , 12 .

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

c) privātiem par katru vienslejigu
rindiņu — . 20 .

Latvijas valdības _^%_ oficiāls laikraksts
iznāk katru dienu, izņemot i^^

ļķf^

svētdienas
unsvetkudienaa

Redakcija: dr^*^&ffgĒfflffiLKantoris un ekspedīcija:
Rīgā, pilī N- 2. Tel. Ks9-89 ^aBSļSļBnP* Rīgā, pilī Ns 1. Tel. Ks 9-57
Runas stundas no 11—12 u^^-iSm^^U Atvērts no pulksten 9—3

Valdības rīkojumi un pavēles.
Rīkojums.

Pamatojoties uz ienākuma nodokļa
noteikumu 27. panta piezīmi, pagarinu
ienākuma nodokļa maksātājiem, kuri
kalpo valsts un komunaliestādēs, viņiem
par 1923. gadu uzliktā nodokļa nomaksas
termiņu līdz š. g. 1. aprilim, pie kam
atvilkumi no izmaksājamās algas minētā
nodokļa nomaksai un viņu iemaksas
Latvijas bankas nodaļās izdarāmi līdzīgās
daļās sekošos četros termiņos: 15. jan-
vārī, 15. februārī, un 15. un 31. martā,
noteikumu 36. panta piezīmē noteiktā
kārtībā.

Rīgā, 1924. g. 22. janvārī.
Finansu ministrs H. P u n g a.

Tiešo nodokļu departamenta
direktora v. E. L o sk e.

Muitas departamenta rīkojumi visam muitas iestādēm Latvija. )
1923. q.

122) 6. novembra cirk. N°27869. Papildinot .Valdības Vēstnesī" 114. numurā
(Visām muitas valdēm un 1922. g. 23. maija izsludināto instrukciju par

nodaļām.) obligatorisku preču plombēšanu, muitas depar-
taments paziņo, ka šaī instrukcijā 18.un 19. p.p.
minētās visādas parfimērijas un kosmētikas pre-
ces, kuras padotas obligatoriskai zīmjošanai, at-
ļauts zīmjot, piekarot vienu kopēju plombu pie
katriem atsevišķiem 6 gabaliem ar atsevišķām
aukliņām.

123) 10. novembra cirk. Ne28100. Zilupes, Rītupes un Indras muitas nodaļas
(Zilupes, Rītupes un Indras pilnvarotas līdz 1924. g. 31. decembrim ielaist

muitas nodaļām.) bēgļu un optantu personīgās mantas, kuras pie-
nāk reizē ar mantu īpašniekiem, bez muitas no-
dokļa samaksas, uz muitas likuma § 724'. p.
pamata, neizprasot ikreizēju finansu ministra pie-
krišanu.

124) 24. novembra cirk. N°29251. Izsūtot uz ārzemēm pasta pakās plombēšanai
(Visām muitas valdēm un padotas preces, plombas nav nogriežamas, lai

nodaļām.) gadījumos, kur šie pasta sūtījumi, adresāta at-
teikšanās dēļ tās saņemt, atgriežas atpakaļ uz
nosūtīšanas vietu, neizvirzītos jautājums par
precu noplombēšanu. Uz muitas likuma 637. p.
(1912. g. turp.) saņemtā prece nevar tikt no-
plombēta.

125) 24. novembra cirk. Ne 29252. Papildinot rīkojumu no 1923. g. 27 oktobra
(Visām muitas valdēm un Ne 26224. (izsludināts .Valdības Vēstneša" 1923. g.

nodaļām.) 257. numura), muitas departaments paziņo, ka
' maksa par piekaramām muitas plombām, ieskai-

tot vajadzīgos diegus, pie atpakaļ uz ārzemēm
izvedamo sūtījumu ārējiem iesaiņojumiem, kā
ari vagoniem, kuros šīs vietas iekrautas, nav
ņemama.

126) 25. novembfa cirk. Ne29608. Kuģniecības akciju sabiedrībai .Kaija" atļauts
Rīgas, Liepājas un Ventspils pārvadāt ar tvaikoni .Austra" bez parladešanas

muitas valdēm.) tranzita un kabotažas preces starp Rīgu, Liepāju
un Ventspili bez depozita iemaksas pret reverzalu
uz muitas likuma § 341. pamata.

127) 29. novembra cirk. Ne29717. "Saskaņā ar Tautas Padomes 1920. g. 15. marta
(Visām muitas valdēm un lēmumu (Lik. krāj. 176), valdības rīkojumi, pie

nodaļām.) kuriem pieder netik vien ministru kabineta iz-
dodami akti, bet ari atsevišķu ministru un tiem
padoto valsts orgānu izdotie noteikumi un rīko-
jumi, stājas spēkā septītā dienā pēc iespiešanas
.Valdības Vēstnesī", ja viņos nav noteikts cits
termiņš.

Skaties .Valdības Vēstneša* 1922. g. 11A, 113., 114., 117., 1'.8., 12!., 124., 17.'., 201., 235.,
2'9. un 1923. g. i5., 45., 67., 143., 211. un 257. numuros.

128) 6. decembra cirk. Ne 30378. Gadījumos, kur rokas pulksteņiem nav iespē-
(Visām muitas valdēm un jams piekārt plombas viņu īpatnības dēļ, šie

nodaļām.) pulksteņi izlaižami no muitas pārzinās bez no-
plombēšanas, atzīmējot uz muitas kvītēm šo
pulksteņu tirdzniecisko nosaukumu un varbūtējās
pazīmes (fabrikas N. u. c), uzrādot aiz kādiem
iemesliem nav bijis iespējams tos noplombēt.

129) 7. decembra cirk. Ne 30446. Kuģniecības akc. sab. .Kaija" atļauts pār-
(Rīgas , Liepājas un Vents- vadāt ar tvaikoni .Kaija" bez pārlādēšanas tran-

pils muitas valdēm.) zita un kabotažas preces starp Rīgu, Liepāju un
Ventspili bez depozita iemaksas pret reverzalu
uz muitas lik. 341. § pamata.

130) 19. decembra cirk. JNfg 31398. Kuģniecības akc. sab. .Gaida" atļauts pār-
(Rīgas , Liepājas un Vents- vadāt ar tvaikoni .Naiga" bez pārlādēšanas

pils muitas valdēm.) tranzita un kabotažas preces starp Rīgu, Liepāju
un Ventspili bez depozita iemaksas pret rever-
zalu uz muitas lik. 341. § pamata.

131) 31. decembra cirk W?_32148. Lai novērstu pārpratumus par muitas depar-
(Visām muitas valdēm un tamenta izdoto un .Valdības Vēstnesī" izsludi-

nodaļām.) nāto ieved- resp. izvedmuitas tarifa papildinājumu
un paskaidrojumu, kā ari rīkojumu (cirkulāru)
visām muitas iestādēm Latvijā spēkā stāšanās
laiku, paskaidrojam, ka. šādi papildinājumi un
paskaidrojumi un rīkojumi skaitās spēkā stājušies
pēc viņu saņemšanas muitas iestādē, kurpretim
to pēciespiešana .Valdības Vēstnesī" tiek iz-
darīta vienīgi informācijas nolūkā.

Muitas departamenta direktora vietā L. V a g u 1 i s.
Tarifa nodaļas vadītājs K ļ a v i ņ š.

Darbvedis J. Pūriņš.

Ievedmuitas tarifa papildinājumi un paskaidrojumi.-)
1923. g.

152) 21. novembra cirk. Ns 29026. Pulksteņi pēc ievedmuitas tarifa 171. p.
(Visām muitas valdēm un 3. pkt. burta b. muitojami no gabala.

nodaļām.)
153) 6. decembra cirk. Ne 30377. Galantērijas un tualetes priekšmeti, kā ari

(Visām muitas valdēm un bērnu paijas (rotaļlietas), kuri izgatavoti no vien-
nodaļām.) kārša materiāla ar zīdu vai puszīdu, ja pēdējie

ietilpst minēto priekšmetu sastāvā kā patstāvīgas
daļas, muitojami pēc ievedmuitas tarifa 215. p.
1 pkt.; tādi priekšmeti, kuru sastāvā ir zīds vai
puszīds tikai kā izgreznojums pie apstrādājuma,
muitojami pēc ievedmuitas tarifa 215. p. 2. pkt.

154) 6. decembra cirk. Ne 30379. Kadiķu ogas, kuras lieto medicinas vajadzī-
(Visām muitas valdēm un bām, muitojamas pēc ievedmuitas tarifa 62. p.

nodaļām.) 4. pkt, kā augi un to daļas, kuras lieto me-
dicīnā.

Muitas departamenta direktora vietā L. Vagulis.
Tarifa nodaļas vadītājs K J a v i ņ š.

Darbvedis J. Pūriņš.
*) Skaties .Valdības Vēstneša" 1922 g. '9, 41., 6?, 102, 121., 143., 17?,, 201. 227, 255 un

1923. g. 13., 45., 9?., 143., 2^9. un 257. numuros.

Izvedmuitas tarifa papildinājumi un paskaidrojumi.*)
1923. g.

14) 31. decembra cirk. Ne 32099. Papildinot 1922. g. 4. augusta cirkulāru
(Visām muitas valdēm un Ne 11478 (izsludināts .Valdības Vēstneša* 1923. g.

nodaļām.) 173. numurā), muitas departaments paskaidro, ka
egļu kārtis taisnas, mizotas, ar maziem zariem,
gājumā līdz 28 pēdas ir pielīdzināmas papīr-
malkai un muitojamas pēc izvedmuitas tarifa
3. p. 7. pkt.

Muitas departamenta direktora vietā L. Vagulis.
Tarifa nodaļas vadītājs K ļ a v i ņ š.

Darbvedis J. P u ri ņ š.

*) Skaties .Valdības VēstneJa" 1922. g. 173., 227, 255. un 1923. g. 143., 209 un 2 7 nu-
muros.

Saziņā ar finansu ministri
apstiprinu.

1924. g. 22. janvāri.
Zemkopības minists E. Bauers.

Instrukcija
pie noteikumiem par kartupeļu
ievešanas un izvešanas kontroli.

1. Ievedamie kartupeļi padoti zem-
kopības ministrijas lauksaimniecības de-
partamenta kontrolei. Minētai kontrolei
padoti ari tie kartupeļi, kurus izved uz
Zviedriju, Norvēģiju un Angliju.

2. Kontrolei padotiem kartupeļiem
jābūt iesaiņotiem jaunos, attiecīgi (p. 6)
aizplombētos iesaiņojumos.

Piezīme: Uz 6. panta 2. piezīmes
pamata importējamie kartupeļi
ielaižami bez iesaiņojumiem.

3. Kontrolei padotos kartupeļus at-
ļauts ievest un izvest vienīgi uz zem-
kopības ministrijas lauksaimniecības
departamenta ekspertīzes akta pamata
(p. 13) un pagaidām caur Liepājas,
Meitenes, Reņģes, Eglaines, Zemgales-
Daugavpils, Valkas un Rīgas muitas
iestādēm.

1. piezīme: Ekspertīze izdarāma
reizē ar muitas pārbaudīšanu.

2. p i e z ī m e: No kontroles atsva-
bināti kartupeļi, kurus pasažieri,
kuģa personāls vai vagoni-restorani
ņem līdzi savām vajadzībām.

4. Tranzita kartupeļus atļauts pār-
vadāt vienīgi jaunos maisos bez uzgla-
bāšanas Latvijas teritorijā, nepārzortējot
un neizlaižot no muitas pārzinās.

SAEIMA.
bede 22. janvan.

' Sēdi atklāj priekšsēdētājs F. V e s -
mans pulksten 5,8.

Dienas kārtību papildina ar likumu
par valsts kases zīmēm, ar valsts papildu
budžetu 1923./24. gadam.

Latgaliešu iesniegto ierosinājumu par
kara klausības likuma pārgrozīšanu
attiecībā uz studentu iesaukšanu pēc
P. K o t a n a motivējuma vienbalsīgi no-
lemj nodot kara lietu komisijai ar no-
teikumu, ka tas skatāms cauri līdz
25. janvārim.

K. Bachmanis sniedz redakcijas
komisijas ziņojumu.

Kara ministrs J. D u c e n s dod val-
dības atbildi uz 15. janvāra plenārsēdē
pieņemto pieprasījumu virsnieku Menteļa
un Jankava lietā.

Pēc debatēm, kurās uzstājas A. R u -
devies, A. Petrevics un J. Celms,
nāk nobalsošanā divas pārejas formulas,
no kurām vienu iesniedzis A. K 1 ī v e,
otru — A. Rudevics. Pirmējo for-

mulu, kura skan: .Noklausījusies kara
ministra atbildi, Saeima pāriet uz nā-
košo dienas kārtības punktu," atraida ar 28
pret 57 balsīm. Otru formulu, kura skan:
.Noklausījusies kara ministra atbildi uz
pieprasījumu, Saeima atzīst to par ne-
apmierinošu un uzdod valdībai spert
noteiktus soļus armijas pasargāšanai no
mūsu valsts demokrātisko iekārtu grau-
jošās propagandas un disciplinas ieturē-
šanai virsniekos un kareivjos ari ārpus
armijas rindām", — pieņem ar 59 pret
27 balsīm.

Pec tam steidzamības kārtā pieņem
dažus likumprojektus un tad sēdi slēdz
pulksten 9.

Nākošā sēde piektdien, pulksten 5.



Eksportierim jāiesniedz ne vēlāk kā
5 dienas pirms kontroles termiņa zem-
kopības ministrijas lauksaimniecības de-
partamentam attiecīgs lūgums ar sekošām
zinām :

a) saņēmēja vārds vai firma un sa-
ņemšanas vieta ārzemēs;

b) kontrolējamo kartupeļu svars (ton-
nās);

c) kartupeļu iesaiņojumu (embalazas)
veids un skaits;

d) kartupeļu ražošanas apvidus;
e) laiks un vieta, kur izdarāma kar-

tupeļu ekspertizē;
f) kuģa nosaukums, ja pārvadāšana

notiek pa ūdensceļu.
Piezīme. Eksporta kartupeļi pie-

teicami vienīgi saskaņā ar kartupeļu
importa un eksporta noteikumu
1. panta piezīmi.

6. Importierim jāiesniedz 3 dienas
pirms kontroles termiņa lauksaimniecības
departamentam attiecīgs lūgums reizē ar
izvedvalsts zemkopības ministrijas vaino
tās pilnvarotās citas attiecīgas iestādes
apliecību, legalizētu no Latvijas pār-
stāvniecības ārzemēs. Apliecībā jabut
sekošām ziņām:

a) sūtitāja un saņēmēja vardi un
adreses;

b) sūtījuma svars (tonnas);
c) iesaiņojumu veids un skaits;
d) kartupeļu ražošanas apvidus;
e) ka kartupeļi pie iesaiņošanas iz-

meklēti jjo valsts eksperta-fitopa-
tologa;

f) eksperta vārds un dienesta stāvoklis;
g) ka pie izmeklēšanas nav konstatēts

bumbuļu vēzis;
h) ka puvušo vai citādi maitato _ bum-

buļu daudzums pie izmeklēšanas
nepārsniedza 4°/o no visa svara; _

i) ka kartupeļi iesaiņoti jaunā, vel
nelietotā embalažā;

- k) ka iesaiņojumi ar attiecīgas iestādes
plombi eksperta aizplombēti;

1) ka izvedvalstī nav konstatēts bum-
buļu vēzis [Synchytrium endobio-
ticum (Schilb.) Perc.J vai citas bī-
stamas slimības.

iuai

i. piezīme, rtļjnei- japicvicuu

notariāli apstiprināts tulkojums lat-
viešu valodā.

2. piezīme. Kartupeļus, kuri ie-
pirkti pirms š. g. 12. janvāra, atļauts
ievest līdz š. g. 1. martam, saskaņā
ar 10. panta piezīmi uz sekošo,
lauksaimniecības departamentam līdz
1. februārim iesniedzamo, dokumentu
pamata :

a) notariāli vai valdības iestādes ap-
stiprināta līguma, kurā norādīti lī-
guma slēgšanas laiks un iepirkto
kartupeļu daudzums;

b) notariāls tulkojums no attiecīgas
valsts iestādes apliecības, ka impor-
tējamo kartupeļu ražošanas apvidū
nav bumbuļu vēža sērgas;

c) kartupeļu saņēmēja rakstisks solī-
jums, ka minētie kartupeļi netiks
izlietoti sēklas materiālam.

7. Ekspertīzes izvešanai vajadzīgo
darba spēku un materiālus jāapgādā
eksportierim resp. importierim.

8. Lauksaimniecības departamenta
eksperti izdara ekspertizi tikai uz katr-
reizēju lauksaimniecības departamenta
attiecīga rīkojuma pamata.

9. Kontroles izdevumu segšanai jā-
iemaksā valsts bankai uz lauksaimniecības
departamenta tekoša rēķina Ne 262 par
katru tonnu (vai tās daļu) kontrolei pa-
doto kartupeļu — Rīgā 60 sant., bet
pārējos 3. pantā minētos punktos — 1 Ls.

10. Lauksaimniecības departamenta
ekspertam tiesība likt izbērt ekspertīzei
5°/o no saiņojumu kopskaita, izvēloties
kaut kuru saiņojumu no kontrolējamās
kartupeļu partijas.

Piezīme: Uz 6. panta piezīmes
pamata importējamie kartupeļi _ iz-
meklējami noņemot attiecīgā kārta
paraugu no katra vagona kravas.

11. Kartupeļi atzīstami par importam
vai eksportam noderīgiem, ja izpildīti
attiecīgie 2., 3., 5. un 6. pantu nosacī-
jumi un ja lauksaimniecības departa-
menta eksperts konstatējis, ka tie neslimo
ar bumbuļu vēzi, vai citam bīstamam
slimībām.

12. Eksportam atzīto kartupeļu iesai-
ņojumi aizplombējami ar lauksaimniecības
departamenta eksperta rīcība nodotam
plombu stangām, vajadzības gadījuma
piestiprinot sevišķu lauksaimniecības de-
partamenta apstiprinātu kontroles etiķeti.

13. Izmeklēšanas rezultatiatzīmejami
sevišķā aktā (3 eks.), atzīmējot turpat
ari 9. panta kārtībā saņemtas kvītes
saturu. Akta oriģināls izsniedzams preču
īpašniekam, talons nododams attiecīgai
muitas iestādei un pasakne paliek lauk-
saimniecības departamenta ekspertam.

14. Ja eksperta lēmums tiek pār-
sūdzēts arbitrāžas komisijā, lauksaimnie-
cības departamentam galīgais lēmums
jāziņo attiecīgai muitas iestādei un
sūdzības iesniedzējam.

15. Uz ekspertīzes akta pamata lauk-
saimniecības departaments izdod ekspor-
tierim pavadapliecību ārzemes kontroles
iestāžu vajadzībām.

16. Par ekspertīzes rezultātiem ek-
sperts nekavējoši iesniedz attiecīgu ziņo-
jumu lausaimniecības departamentam.

17. Kartupeļi, kuri ievesti pretēji šo
instrukciju L. vai 3. pantā paredzētiem
noteikumiem, skaitās par ievešanai aiz-
liegtiem un tādos gadījumos muitas
iestādes rīkojas saskaņā ar muitas liku-
miem 436., 438., 554., 560., 603. un
1011.

18. Šīs instrukcijas stājas spēka š.g.
4. februārī.

Lauksaimniecības departamenta
direktors V. Sk u b i ņ š.

Muitas departamenta
direktora vietā L. Vagulis.

Rīgas apgabali, 1. civilnodaļa,
uz civ. proc. lik. 293., 295., 298., 301.,
309., 311. p. p. pamata, uz Emmas
Mārtiņa m. Gust, dzim. Parāsi), lūgumu
viiļps prasības lietā pret . Jāni Kārļa
d Gust par laulības šķiršanu, uzaicina
pēdējo, kura dzīves vieta prasītā] i
nav zināma, ierasties tiesā 4 mēnešu
laikā no šī sludinājuma publicēšanas
dienas

Pie lūguma pielikti: laulības aplie-
cība, apliecība par atbildētāja prom-
būtni un noraksti

Ja atbildētājs noliktā laikā neieradīsies
personīgi vai caur pilnvarnieku, tiks no-
likta tiesss sēde lit tas klausīšanai aiz-
muguriski.

Rīgā, 16 janvārī J924 g.
Priekšsēdētāja b. J a k s i i ņ I

433 0/725. Sekretāra v. Stūre.
Rīgas apgabait, 1. civilnodaļa.
uz civ. proc. lik. 293., 2-5., 298., 301.,
309., 311. p. p. pamata, uz Matildes
Juliann»s Šmidt, dzim.Hoff lūgumu viņ> s
prasības lietā pret Kārli Gustavu Šmidt
par laulības šķiršanu, uzritina pēdējo,
kūja dzīves . prasītājai nav zināma,
ierasti i tiesā 4 mēn.šu laiki no šī
sludinājuma publicēšanas dienss.

Pie lūguma pielikti: lauīb s apiie
čība, dzimšanas apliecība un spliecība
par atbildētāja prembūmi ar norakstiem

Ja f tbildētājs noliktā I ikā neieradīsies
personīgi vai caur pilnvarnieku, tiks no-
likta tiesas" sēde lietas klausīšanai aiz-
mugur ski.

Rīgā, 16. janvāri 1924 g.
Priekšsēdētāja b. J. J a k s t i ņ š

433V7 743 Sekretāra v. Stūre

Valdības iestāžu paziņojumi.
Paziņojums Nr. 3.

Dutkas, Lubu, Lipškalnu un Tiepeles

muižas;
14) Rēzeknes apr. Stirnienes pag. Stir-

nienes muiža (I. daļa);
15) Kuldīgas apr. Cieceres pag. Liel-

cieceres, Mazcieceres, Ulpes un
Lemzeres muižas;

16) Jaunjelgavas apr. Seces pag. Seces,
Bagu — Jauna, Brunavas, Seces
mācītāja un Seces Meža muižas;
Saukas virsmežniecības nekultivētas
zemes un Seces ūdens dzirnavas.

Rīgā, 1924. g. 22. janvārī.

Zemes vērtēšanas virskomisijas
priekšsēdētājs A. Ķ u z e.

Sekretārs A. F r i e.d b e r g s.
llNBM^iMa^lMIIIBtmili^MIlMTrlTTlļM

Saskaņā ar 1923. g. 23. aprīļa likuma

16. pantu, zemes vērtēšanas virskomisija
ar šo paziņo, ka savās sēdēs skatīs cauri
vietējo vērtēšanas komisiju lēmumus se-
košo muižu saimniecību novērtēšanas
lietās:

1924. g. 26. februārī pulksten 3 dienā
Rīgā, Noliktavas ielā Ne 1, dz. 5

7) Jelgavas apriņķa Vecsvirlaukas pa-
gasta Vecsvirlaukas muiža;

8) Liepājas apriņķa Tadaiķu pagasta
Tadaiķu un Dižvārves muižas;

9) Bauskas apriņķa Vecmuižas pagasta
Šarlotes, Umpārtes un Krūzes muižas;

10) Valkas apr. Blomu pag. Blomu un
Biksejas muižas;

.11) Daugavpils apr. Mežmuižas pag.
Mežmuiža;

J2) Daugavpils apr. Līvānu pag.
Līvānu muiža.

1924. g. 4. martā, pulksten 3 dienā,
turpat.

13) Valkas apr. Trikātas pag. Trikātas
muiža, Trikātas mācītāja muiža,

Rī£a.

Rīgas apriņķa kara cietušo
pensiju komisijas sēde

notiks š. g._ 29. janvārī, pulksten 9 no
rīta Rīgā, Ērgļu ielā Ne 3 — Sarkanā
krusta slimnicas telpās.

Latvijas valsts darbinieku aredu
biedrība

š. g. 26. janvāri, Latvijas valsts de jure
atzīšanas svētkos, sarīko slēgtu vakaru
biedriem un ievestiem viesiem. Dele-
gātus uzaicina saņemt ielūgumus.

Valde.

Tirdzniecība un rūpniecība.
Kursi.

Rīgas biržā, 1924. gada 23 janvāri.

100 Latvijas rbļ 2,—
Amerikas dolārs 5,12 — 5,16
Angļu mārciņa 21,55 — 21,77
100 Francijas franki ... 22,85 — 23,55
100 Beļģijas franki .... 20,75 — 21,40
100 Šveices fianki ... 88,03 — 89,3s
100 Itālijas lin 22,00 — 22,65
100 Zviedrijas kronas . . . 131,30 — 133 30
100 Norvēģijas kronas , . . 69,85 — 71,95
100 Dānijas kronas . 81,05 — 83,50
100 Čechoslovaku kronas . 14,60 — 15,20
100 Holandes guldeņi . . . '88,70 — 191,55
1 biljons Vācijas marka ... 1,50 — 2,00
100 Somijas markas .... 12,55 — 13,05
100 Igaunijas markas .... 1,34 — 1,40
10,000 Polijas markas . . . . 0,01
100 Lietuvas liti .... 50, 52 —
10 Kāevijas 2elta rubļi . . . 25,50
Krievijas sudraba^**

^
J;™}pat,
SSSR červoņecs ...
5°/o neatkarības aizņēmums . 2, 2,10
6°/o Zemes banku ķīlu zīmes 98, 100

Rīgas biržas komitejas kotatijas komisijas
priekšsēdētājs A. Kacent.

Zvērināts biržas maklers Th. Šummers.

Redaktors: M. Ārons.

Māksla.
Nacionālais teatrs. Trešdien, 23. jan-

vārī, vēlreiz A. Sauliešakomēdija „S i r d s-
kaite". Ceturtdien, 24. janvārī, pulk-
sten 5 pēc pusdienas skolēnu izrādē
J. Raiņa pasaka „M u šu ķēniņš".
Piektdien, 25. janvārī, pulksten 7. vakarā
valsts un pilsētas ierēdņu izrādē Gar-
rika drāma „Atzīšanās", kura saista
skatītāju ar saviem mīlestības un psiho-
loģiskiem problemiem. Sestdien, 26. jan-
vārī, Annas Brigader drāma .Raudu-
p i e t e". Svētdien, 27. janvārī, pulksten
2 dienā J. Raiņa ,Mušu ķēniņš".
Pulksten 7 vakarā Aspazijas drāma
.Aspazija". Ģetes .Paustu"
izrādīs pirmo reizi jaunnedēļ.
Uz Lilijas Ērikas jubileju (Vulfa
drāma „Meli" izrādi 4. februārī) biļe-
tes jau dabūjamas.

Dailes teatrs* Ceturtdien, 24. janvārī,
pulksten pus 8 vakarā pirmo reizi Grill-
parcera dramatiskā pasaka. BSapnis-
dzīve". Piektdien, 25. janvārī, pulksten
pus 8 vakarā «Sapnis — dzīve".
Sestdien, 26. janvārī „Aladins" un
svētdien, 27. janvārī, pulksten 2 dienā
par tautas izrādes cenām BSeši mazi
bundzenieki".

Latvija un citas valstis.
Baltijas valstu konference.

Rīgā, 22. janvārī. Galīgi noskaid-
rojies, ka Baltijas valstu Varšavas kon-
ference sanāks 25. februārī. LTA.

Ārzemes.
Krievija

Ļeņins miris.
Maskavā, 22. janvāri. Par Ļeņina

nāvi pienākušas šādas papildu ziņas.
Ļeņins mira 21. janvārī, pulksten 6

un 50 minūtēs, Gorkos, netāHi no
Maskavas, no elpojamā centra paralizēs.

Valdības ziņojumā par Ļeņina nāvi
teikts, ka nekas neesot devis iemesla
sagaidīt drīzu nāvi, jo Ļeņina veselības
stāvoklis pēdējā laikā bijis ievērojami
uzlabojies. Gluži negaidot 21. janvārī
viņam palicis sliktāk un dažas stundas
vēlāk viņš nomiris.

Ļeņina līķi pārvedīs Maskavā un
novietos savienību namā līdz apglabā-
šanai, kas,nolikta uz sestdienu. LTA.

Anglija.
Londonā, 22. janvārī. (Reiters.)

Ramsejs Makdonalds uzņē-
mies kabineta sastādīšanu.

L i f i 1 d ā, 22. janvārī.. (Radio.) An-
glijas strādnieku partija šodien noturēja
slēgtu sapulci, kurā apspriedās par turp-
māk ieturamo politiku. Stāvokli, kāds
radies ar strādnieku partijas stāšanos
pie valdības stūres, apsprieda ari libe-
rālu partijas sapulce. Desmit liberālu
partijas biedri, kuri ietikuši parlamentā
tiešā sacīkstē ar strādnieku partijas kan-
didātiem, vakar balsoja kopā an konser-
vatīvo partiju pret strādnieku partijas
iesniegumu. Izņemot tos, visi citi libe-
rālu partijas biedri balsojuši par strād-
nieku partijas iesniegumu. Strādnieku
partijas biedri uzņēma paziņojumu par
savu uzvaru ar klusu pašcieņu. Makdo-
nalds izteicās intervijā, ka viss, ko viņš
varot sacīt, esot tas: Mēs esam apņē-
mušies darīt to vislabāko. Mums
priekšā stāv visai grūti uzdevumi, kuru
izpildīšanai mums būs jāizlieto daudz
enerģijas. „Es esmu ļoti lepns uz strād-
nieku partiju un es ticu, ka viņas uz-
vara dos lielu ierosmi katram strādniekam
šinī zemē strādāt un uzupurēties, lai
darītu godu savai partijai un sekmētu
viņas panākumus." . LTA.

Rigas apgabaltiesas 3. clvllnod.
uz civ. ties. lik. 2011., 2014- un 2019. pp.
pamata pazir^ "ka pēc 1917 gadā
31. augustā Alūksnē mir. namīpašnieka
Jēkaba Jāņa d. K a m p e ir atklāts mar-
tojums un uzaicina, kam ir uz šo
mantojumu, vai sakarā ar to, tiesības,
kā mantiniekiem, legatarljiem, fidei-
komisarijiem, kreditoriem un t t., pie-
teikt šīs tiesības minētai tiesai sešu
mēnešu laikā, skaitot no šī sludinājuma
iespiešanai» dienas

Ja minētās personas savas tiesības
augšē uzrādītā termiņā nepieteiks, tad
Viņas atzīs kā šis tiesības zaudējušas.

1924. g. 15. janvāri. L J* 1641.
Priekšsēdētāja v A Veidners

Sekretāra A K 11 ' f.

Šim numuram 6 lappuses.

Rīgas apg-iDalt. 1. civilnodaļa,
iz civ. proc. lik. 293., 295., 298.. 301.,
309., 311. p. pamata, uz AU ksandra Ernsta
Kārļa d. Kreislera linumu viņa prasības
l'eta ntt Annu Vladimira m. Kreisler,
dzim. Ščenkov, par laulības šķiršanu, uz-
Mcina pēdējo, kups dzīves vieta prasī-
tājam nav zināma, ierasties tiesā 4 mēnešu
laika no šī sludinājuma publicēšanas
dienas.

Pie lūguma pielikti izraks's no atyt-
ļinajuma biļetes un noraksti.

Ja atbildētājs noliktā laikā neieradī-
sies personīgi vai caur pilnvarnieku, tiks
nolikta tiesas sēde lietas klausīšanai aiz-
muguriski.

Rīgā, 16. janvāri 1924. g. 43342/737.
Priekšsēdētāja b. J. lakstiņš

Sekretāra v. Stūre.

Rīgas a,gabaines,> 3 uviUolaļa
uz civ. ties. lik. 2011., 2014. un 2019. pp
P"mata pszīņo, ka pēc 1H9 _?a<Jā
53 novembrī Rīgā mirušā Sroeļc-Aroia
Ābrama d. T i 1 m a n a ir atklāts man-
tojums un uzaicina, kara ir uz šo man-
to] , mu, vai sakarā ar to, tiesības kā
mantiniekiem , legatanjiem, iidi-ikomi-
farijiem. kreditoriem un t. t, pieteikt
šis tiesības minētai tiesai sešu mēnešu

laika, skaitot no šī sludinājuma iespie-
šanas dienas.

Ja minētās personas s»vas tiesības
augšā uzrādītā termiņa ntp'et-iks, tad
viņes atzīs kā šīs tiesības zaudējušas.

1924 « 15. janvārī. L. M 1651
Priekšsēdētāja v. A. V e i d n e r s.

Sekretārs A Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnod.
pamati ļoties uz 17. marta 1923 gada
tikuma par vienīgo maksāšanas līdzekli
un civ. proc lik. 2060. un 2062. p. p,
ievērojot Andreji Līdi ka lug mu un
savu lēmumu no 15 janvāra 1924. g.
pa»iņo ka psrādnitks A'drējs Līdsks
pa adu pec cblgacijas par 8100 ibj
apstiprinātas 6. icptembri 1901 g zem
"* 441 uz nekustamo īpašumu Rīgjs

a riņķī Ntaoiej muižas zemnieku zt mes
. la-jr-Kosu* mājām ar zema grama
reģ J* 48»4, izddas no Andr ja Kāri"
dtla Kā'kliņa par lab« Vilhelmam Fn-
drlch» dēam Stenb k-Fermo' ii samak-
sās 23. r-prlī 1923. gadā, bet lī augša
minētā cbieacja nevar tikt izsni-gt*
atpakaļpatadnieiram dēļ dzēšanas zemes
g-amata*, tamdfļ ka ir gājui zfdarcā

Tapec apgabaltiesas 3 civilnodaļa uz-
aicina visas personas, kurām būtu tiesibas

uz augšā apradīto obligācija pie-
teikties tiesā viena mēneša laikā,
skaitot no dienas, kad šis sludinājums
iespiests .Valdības Vēstnesī* un ai» rāda,
ka ja šīs personas noteiktā laikā nepie-
teiksies, obligācija atzīs pat iznībirāt *an lūdzējam dos tiesība prasīt parāda,
dzēšanu zemes grāmatās.

Rīgā, 17. janvāri 1924. g. *6 1702.
Priekšsēd v. A. Blumentsls

Sekretārs A. Kalve.

Jelgavas apgabaltiesa
?* dv. ties. kārt. 1967., 2011., 2014. «n
2079. p. p. pamata szalcina visos, kara
būtu uz 7. iulijā 1910. g. mitaU
Etnrsta Smukkalna atstats manto-
jamu kādu tiesibas, kā mantinie-
kiem, legatariem, fidelkomisariem, kredi-
toriem a. 1.1., pieteikt / savaa tiesības lai
tiesai sešu mēnešu laikā, skaitot no
sludinājuma iespiešanas dienas

Termiņā nepieteiktas tiesība* iesitis
par spēku zaudējušam.

Jelgavā, 15 janvāri 1924. g.
L. >6 50251923 g

Priekšsēdētāja vieta A. Lauke
Sekretārs K Pus sars.



Saistošie noteikumi
iar Maui nn Uftnai nztDiilaiifl

nedēļas tini IMul.
Pieņemti no domes 15. decembrī 1923. g.
un apstiprināti no iekšlietu ministrijas
pašvaldības departamenta 10. janvārī

1924. g. zem Ns 100229.

1. Nedēļas tirgus vietu un viņa teri-
toriālās robežas nosaka pilsētas dome un
pilsētas valde — dara vispārībai zināmu
šo lēmumu caur publikāciju pilsētas
vitrīnās.

2 TirgošanFs ārpus norādītām tobe-
iātn uz ielām ceļiem iebraucsmās sētās
u t. t. uz ciešāko aizliegta.

3. Tirgošanās uz nedēļas tirgū ar
lauksaimniecības ražojumiem un pāit kas
produktiem atļauta darba dienās laikā
no L apr Ja līdz 1. oktob.im no pulksten
3 rīta līdz pīkst. 3 pēc pusdienas, bet
laikā no 1. oktobra līdz 1. apnl m —
no pīkst. 5 rītā līdz pīkst. 3 pēc pus-
dienas. Uz galdiņiem tirgošanās atļaut'
daibdienčs no pīkst. 7 rīti līdz pīkst.
3 pēc pm dienas.

Svčtdicnās un svētku r'ienās tirgoša-
nās uz nedēļas tirgus «tļauta vi nīgi ar
pārtikas pieliktiem no pulksten 5 lītā
līdz pulks'en 10 rītā

Piezīme. Ar augļiem un zivīm at-
ļauta

^
tirgošanās bez tam vēl svēt-

dienās un svētku dienās teikā no
1. oktobra līdz 1. aprilim no pulk-
sten 1 līdz pulksten 4 pēc pusdie-
nas un laikā no l.a.riļa līdz 1. ok-
tobrim — no pulksten 1 1 dz pulk-
sten 6 pēc pusdienas.

4. Noliegts visiem uzpircējiem-atkal
pārdevējiem pirkt sviestu, miltus, miltu
izstrādājumus, gaļu, gaļas produktus,
kartupeļus, zirņus, pupas, saknes, taukus,
putraimus, piena produktus augļus un
olas uz ielām, ceļiem, pilsētu iebrauca-
mās vietas ua nedēļas trgos līdz pulk-
sten 11 dien». Pašvaldības ie tādes, kā
ari kooperatīvi un tirgo'āji, kuiiem ir
savas maizes ceptuves, var ieairkt nil-
tus ari priekš pulksten 11 dienā ar iekš-
lietu ministrijas atļauju.

5. Par tirgošanos nedēļas tirgū
tiek ņemta no pilsētas domes noteikta
rn^ksa, kūju iekasē pilsētas vi Ides piln-
varotas personas.

6. Kārtību uz tirgus laukuma uJura
policija un pilsētas v.-ldes pilnvarotas
persona», kuru rīkojumien un nosacī-
jumiem visiem iirgus apmeklētājiem jā-
padodas bez iebilduma.

7. Uzbraucējiem uz tirgus jānostājas
no kārtīb ie -lem nerādītās vietās, pie
kam zirgi novietoj mi ar galvām
pretī un pret košanu nodrošināmi
ar u purniem vai galvā uzm u>tām
kulēm. Aizliegts atstāt tirgus laukuma
robežās uzbrauktos zirgus bez uzraudzības

8. Tirgotājiem uz galdiņiem jāieņem
no pilsētas valdes pēc plāna norādīta
vieta, saskaņā ar attiecīgu nomas līgumu.
Virs katra galdiņa jābūt piestiprinātai
redzamā vietā izkārtnei ar tirgotāja vārdu
un uzvārdu. Galdiņu pārvietošana, vai
nomātās vietas atdošana citai personai,
bez pilsētas valdes ziņas un piekrišanas
— aizliegta» Uz galdiņiem atļauts pār-
dot vienīgi preces, kas atzīmētas nomas
līgumā starp pilsētas valdi un galdiņas
vietas nomnieku.

9. Atļauts pa tirgu nesāt apkārt un
izpārdot vienīgi augļus, saknes, sēnes,
olas, pienu un piena produktus. Pārējās
preces minētā kārtībā piedāvāt un pār-
dot uz ciešāko noliegts.

10 Visām pārdodamam precēm un
produktiem vajaga būt nebojātiem, tīriem
un bez jebkādiem piemaisījumiem ar
krāsu vai garšas vielām. Pioduktu un
preču pārdevējiem bez iebilduma jāatvēl
policijas, medicīnas un Sfnitaras uzrau-
dzības pārstāvjiem pārbaudīt pārdo-
damo preču un produktu dabisko labumu
ar psreugu n< ņemšanu priekš analizēs.

11. Tirgošanās ar dzīviem un nokau-
tiem mājkustoņiem, kaļu ua gaļas
produktiem atļ-ut-, siskaņā ar sai-
stošiem noteikumiem, pieņemtiem no
?domes 4. un 21. martā 921. g._ un
26. augustā 1922. g. un apstiprinātiem
no iekšlietu ministrijas 7. msija 1921 g.
Nr. 60296 un 9. septembri 1922. g.
Nr. 11095. Aizliegts māj«ustoņus u'dz t
uz tirgus 1 u^uma un tur pārdot Sīk-
lopus pārdot var vienīgi no ranem.

12. Nošautu meža putnu un zvēru
pārdošana atļaut» vienīgi ar p ilsētas
valdes ziņu un piekrišanu atsevišķi no-
rādītās vietās, saskaņa ar p. 11. minē-
tiem noteikumiem , p e kam par pastā-
vošā meoību likuma neievērošfnu _ atbil-
dīgs ir šo putnu un zvēru pārdevējs.

13. Dzīvus mājputnus atļauts pārdo-
šanai uzvest uz tirgus būros vai
kurvjos, ievērojot pie tam, lai tie ne-
būtu pārpi dīti. Būfiem resp. kurvjiem
jāb t tāda apmēra, ka putni vioos ver
stāvēt kājās.

14. Visāda veida zivis un vezus
atļauts pārdot uz t rgus no pilsētas
valdes norādītā vietā, saskaņa ar likumu

un attiecīgiem valdības rīkojumiem par

zvejas iekārtu L'tvijā.
15. Dzīvas zivis atļauts pārdot no

traukiem ar tīru ūdeni. Nesālītas un
svn"ķ>as tpu un ezeru zivis atļauts

pārdot no Īriem traukiem vai kurvjiem,
kuri pārklāti ar tfiu audeklu.

16 Svf.igas, sšlnas un žāvētas
jūras zivis atļ uts parvad t_ un pārdot,
iepakotā veidā no kastēm vai to- ļ
vēriem, pie kam tiem jābūt pārklā-
tiem ar tīru audeklu un cieši piegulošu
vāku. Pārdodot zivis vasaras laika, i

drīkst but atsegta tikai tā trauka daļa,no kur»s zivis tiek ņemtas pārdošanai.
17visstingrāko aizliegts pārdot

zivis un vēžus, bojātā veidā.
18. Bojātas zivis un vēžus uz poli-

cijas .rnedicinas un sanitar/s uzraudzības
pārstāvju pieprasījuma bez atīdzības
iznicina, aplejot ar petoleju un aprokot
uz pārdevēja rēķina

19. Par bojātu zivju un vēžu iznīci-
nāšanu sastādams attiecīgs protokols,
kurš parakstāms no policijas, medicinss,
sanitārās uzraudzības un pilsētas paš-
vald.bas pārstāvjiem, bet pārdevējs
s.ucams pie likumīgās atlidzības.

20. Piena, krējuma un c tu piena
produktu pārdošana atļauta iz nedēļas
tirgus vienīgi piena ražotājiem. Tirgo-
tājiem-atkalpārdevējitm piena un piena
produktu pārdošana atļauta uz galdiņiem,
uz kuriem var bez tam pārdot vienīgi
vel olas, maizi, medu, miltu cepumus,
konserus neattaisītās bundžās un prom-
nešana^ aiztaisītās pudelēs augļu un
minerālūdeņus.

21. Piena un krējuma uzglabāšanai,
ka ari pārdošanai atvēlēts lietot tikai
tīrus ar alvu vai emalji pārvilktus
metāla, kā a'i ar nebojātu glazūru pār-
vilktus mala _ un po celana traukus
Traukiem jabut aizsegtiem ar vāku,
kura ciešākai noslēgšanai var 1 etot se-
višķi tīrus balta audekla gabalus, vaj
pergamenta papīri, bet nekādā zirjā
lupatas, gumijas riņķus vai citus prekš-
metus. Tepat sviestam un sieram jābūt
ietļtam tīrā baltā papīri un iepakotam
tiras kastēs, traukos vai kurvjos.

2?. Piena traukiem, no kufiem notiek
pārdošana jābūt priekšzīmīgi tīriem un
nr uzrakstiem, kāds piens tanīs atrodas:
pilnpiens vai vājpiens, lai kontroles
grdījumā nerastos pātp atumi pat piena
labumu. Salds piens, kurš tiek pārdots
bez att ecīga uzraksta uz trauka, tiek
uzskatīts par pilnpienu. Trauki ne-
stādami ta, ka uzraksti uz tiem pircējiem
skaidri lasāmi. Trauki ar vājpienu v r
but apzīmēti vienīgi ar zilu itrīpu četri
centimetri platumā.

23. Traukiem, kuri tiek lietoti piena
un krējuma izmērīšanai, ietaisāma
tāda osa, ka pie izsmelšanas pārdevēja
roka nesasniegtu traukā atrodošos pienu
un krējumu. Ari šiem traukiem piemē-
rojams p. 21. uzstādītās prasības.

24. Pircējiem ci ši aizdegts nogaršot
pienu un krējumu no traukiem. Tāp. t
aizliegts ar pirkstiem taustīt un pārbau-
dīt p ena produktus. Pē ējo nogaršo-
šana un pārbfiidšana atļauta vienīgi ar
karoti, nazi un lāpstiņu, kuri pēc katr-
reizej s lietošants pārdevējam rūpīgi no-
slaukām!.

25. Pienam, krējumam, sviestam,
sieram un ci iem piena produktiem
jābūt tīriem no je kādiem piemaisī-
jumi m un tie nedrīkst būt viltoti.
Pilnpienam jāsatura ne mazāk par
3°/o—2,8°/o tauku vielu, salda Ķējumi
tauki vielu saturs nedrīkst but zem
l."o un skāba krējuma zem 20°,o —
piena tūku.

26. Uzbratcēju ratiem, no ku[iem
tiek pārditas preces, jābūt tīriem un
viņos novietotām precēm atdalītām no
tiešas pieskaršanās pie ratu sien m

27. Dārza augļu, ogu, sakņaugu pār-
došanai jānotiek no ratos ievietotiem
traukiem, kmvjiem, vai kastēm; labībai
un viņas produktiem — no maisiem un
kastēm pēc mēra, svara, vai skatoties
pēc preces — ari pa gabaliem.

28. Mēriem un svariem jābūt apzīmo-
gotiem.

29. Aizliegts uz tirgus laukuma iz-
mētāt un atstāt dažādus preču atkritumus
un iepakājumus, ka salmus, pelavas,
papīrus u. c, kas_ apgfūtr'na laukuma
uzturēšanu pienācīgā tīrībā.

30. Aizliegts iejaukties divu personu
pirkšanas-pārdošanas līgumā ar gjūstī-
šanos vai citiem paņēmieniem, tāpat
aizliegts apstāt vai ielenkt _ pārdevēja
ratus un galdiņu tā, ka pārējiem pircē-
jiem būtu ņemta iespēja piekļūt pie tiem.

31. Aizliegts uz nedēļas tirgus ubagot,
sarīkot dažādus priekšnesumus, spelet
uz mūzikas instrumentiem, trokšņot, vai
citādā kārtā traucēt tirdzniecību un sa-
tiksmi.

32. Ne velak kā stundu pec tirgus
laukuma slēgšfiias, t. i. līdz pulksten 4
pēc pusdienas visiem u'.braucējiem un
galdiņu vietu turētājiem jāatbrvo viņu
ieņemtās vietas no ratiem, galdiņiem un
līdzpaņemtiem citiem tirdzniecības pie
deramiem. Par uz t rgus laukuma at-
stātiem tirdzniecības piederum iem pil-
sētas valde neatbild un tie uz īpīšnieka
rēķina tiek novesti no laukuma.

P i e z i m e. PiUetas valde pēc saviem
ieskatiem var piešķirt dažiem tirgo-
tājiem uz galdiņ em ar pārtikas
produktiem tiesību tirgoties ari pēc
šai punktā atzīmētā laika

33. Vainīgie p» šo noteikumu pār-
kāpšanu t ek saukti pie likumīgas atbil-
dibis.

34. Saistošie noteikumi nak speķa
divi nedēļu laikā pec viņu izsludināša-
nas .Valdības Vēstnesī*.

Pi sētas gflva M. Dambis
Sekretārs F. Berlins.

Rīgas apgabaltiesas 3. clvllnod.
pamatojoties uz 1923. g. 17. marta
likuma pat vienīgo maksāšanas lī-
dzekli un civ. proc lik. 2060. un
2062 p. _ p.ievērojot valsts zemes
bankas lūgumu un savu lēmumu n
15. janvera 1924. g. paziņo, ka pa ād-
iii'ks Marcs U mis paradu lēc obligā-
cijas par 900 rbļ, apstiprinātas 19. ne-
vem di i 1896 g zem J* 471, oz neku-
stamo īpašumu Rīgas aprirķī Krimnldas
muižas i emn enu zemes Baugu mājām, ze-
mes g-. re£ J* 2348, izdotas no Marca
Pētera d. Ulma par labu firstam Paulim
Ptuļa d. livenam ir samaksā s 14 sep.
192i. g. bet šī avgša minētā obligācija
nevar tikt iiatiegta atpakrļ parādniekam
dēļ dzēšanas zemes grāmatas, amdēļ
ka ir gājusi zudumā

Tāpēc apgabaltiesas 3. civilnodaļa uz-
?icina visas personas, kurām būtu tie-
sības uz augšā aprādīto oblig. pieteikties
tiesā viena mēn. laikā, skaitot no dienas,
ad šis sludinājām , iespies s .Valdības

Vēstnesī' un aizrāda, ka ji šis perso-
nas noteiktā laikā nepieteiksies, obli-
gāciju atzis pai iztirinātu nn Jūdzējam
dos tiesību prasīt parāda dzēšanu
zemes grāmatā.

Rīgā, 1924. g. 17. janvāri. Ht 1698.
Prieklēd. v. A. V e i d n e r s.

SeVretnt» » K »I v

Liepājas apgabali reģistr. nodaļa
paziņo, ka no 1920. g. pastāvošā Cīra-
vas strādnieku kooperatīva .Arodnieks'
1923. g. 14. oktebra pilnā biedru sapulcē
grozītie un pieņemtie statūti, saskaņā ai
civ proc. likuma 1460". pantu un šis
tiesas 8. janvāra 1924. g. lēmumu, ir
pārreģistrēti un ievesti kooperati u sa-
biedrību un viņu savienību reģistra
1. daļā, 2^. lapā. Valde atrodas Cīra-
vas pag. Aizputes apr.

Liepājā, 11 janvāri 1924. g. J*56/!0.
Reģistrācijas nod. pārzinis C i n c e 1s.

Sekretārs A. J a n s o n s.

Liepājas apgabait. reģistr. nodaļa
prziņo, ka no 1907. g. pastāvošā
.L'epājas Dramatiskā biedrība* pilnā
biedru saDulce 11. decembrī 1923. g.
ir pieņēmusi Jaunus statūtus, kufi, sa-
skaņa ar Liepājas apgabaltie-as 18. de-
cembra 1923. g. lēmumu un_ 1923. g.
18. jūlija likuma par biedrībām, sav e-

nībām un politiskām organizācijām 22.
pantu, ir ievesti Liepājas apgabal-
tiesas reģistrācijas nodiļas bezpeļņas
biedrību un viņu _ savienību reģistra
I. daļa, 123. lapā. Biedrības valde
atrodas Liepājā.

Liepājā, 3. janvāri 1924 g. >* 190/23.
Reģistrācijas nodiļas pārzinis

Cin c e 1 s.
Par sekretāra psl. J. Aldermans,

Liepājas apgabait. reģistr. nodaļa
paziņo, ka no 1827. g. pastāvošā Kul-
dīgas Biedrība .Klub* pilnā s*pulcē 10
novembrī 1923 g. ir pieņēmusi jaunus
statūtus, kufi, saskaņā ar Liepājas _ apga-
bait es?s 18. decembf*. 1923 g lēmumu
un l<r23. g. 18. jūliji likuma par
i iediībām, t avienībām un politiskām
organ zacijām 22. pantu, ir ievtsi Lie-
pājas apgabala tiesas reģistrācijas noda-
līs bezpeļ :as biedrību un viņu savienību
reģistra 1. daļā, 111. lapā Biedrības valde
atrodas Kuldīgā

Liepājā, 3. janvāri 1924 g. Mš 177/23.
Reģistrācijas nodaļas pārzinis

Cin c e 1s.
Par sekretāra pal. J. Aldermans.

Jelgavas pilsētas polic. I. iec.
priekšnieks

izsludina par zudušu Jelgavas apr.
penzijns kcmi'ijas apliecība zem Ns 73,
izd. 8 novembri I«23. g. kara inva-
lidam Arnoldam Jozefim Augusta d.
Neimanim. 716^

Zeltiņu pag. valde izelodina par ne-
derīgu pazujušo Latvijas iekšzemes pasi,
izdotu no šās pag. valdes 5. aug. 192i). g.
zem N> 42 uz Kļaviņj, Roberta Otto-
dēla vārdu

Līves pagasta valde izUudira par no-
zaudētu un nederīgu ši pagasta piede-
rīgā Teodora Viļā d. Fre terga Latvijas
iekšzemes pasi izdotu no šīs pa?a>ta
valdes 8. novembri 1921. g.zem te 276.

Dauguļi pag?sta valde izsludina par
nedergu Latvi] s iekšzemes pasi, izdotu
no šīs pfgfsta valdes 6. martā 1920. g.
zem J* 226 uz O gas Kārļa m. Sturm
vard ", kuļ-ļ pieteikta par no audētu

Kazdangas pagfsta valde aršo izslu-
dina par nederīgu, kā nozaudētu, Lat-
vijas iekšzemes pasi uz Teodora Ēvalda
Gustava d. Bliške vārdu, izdotu no šīs
pagasta valdes zem M 2183, 1921. g.
3. decembrī.

Valmieras pagasta valde, Valmieras
apriņķī, izsludina par nozaudētu un
tamdēļ nederīgu Latvijas pasi uz Marijas
Jāņa m. Timan vārdu, izdotu no šīs
pag, valdes 1920.g 12. jūlijā zem N° 1285.

Strenču miesta valde ar šo Izsludina
par nederīgu n zaudēto Latvijas ie š-
zemes pasi, izdotu no Valkas pilsētas
policijas priekšnieka 1920.g.zem Nš 2271
uz Emmas Pētera m. Rmsņ vārdu.

Ozolnieku pag valde, Jelgavas apriņķī
izsludina rar nederīgu, kā pazaudētu,
Lalv jas iekšzemes pas', izdotu no šīs
pag*, ta valdes zem Ns «67 no 1920- g.
27. marta uz Lūcijas Pētera meitas
Balod vārdu. M> 1466.

Ruteņu pagasta vilde, Ilūkstes apr.,
aršo izsludina par nederīgu, kā nozau-
dētu, iekšzemes pasi zem N?1'3, izdotu
no šīs pagasta vsldes uz Marijas Kriša m.
M»ršalk vārdu

Rubeņu pagasta valde Ilūkstes apr.,
li šo izsludina par nederīgu, kā no-
zaudētu, iekšzemes pasi zem M» 1302,
izdotu no šīs pagasta valdes uz Pēlēja
Andreja d. Guļ^na vārdu.

Prodes pagasta valde izsludina par
nederīgām, kā nozaudētas, no šīs pa-
gasta valdes izdotas iekšzemes pasi
zem Ns 582 no 1920. g. 19- augusta un
z rgu pases zem Ns 8 un 10, izdotas
1923. g. 11. aprīlī uz Jura Jura d.

Kaušela vardu.
Nozaudēta un ska tama par nederīgu

Tirzas pagasta valdes 1920- ģ. 18. augustā
izdotā pase zem J* 340 uz Ādolia
Andreja d. Auzana vārdu.

Daugavpili multis vaid* ar šj iz-
sludina par nederīgu nozaudētu šīs
valdes nodokļu apr'ķ nāta a Enssta
brlnvmaņa dienesta apliecību zem
1* 985/21. izd 17. f^taari 1923 g

Datgavpils apriņķa priekšnieka palīgs
I. iecirknī atituc Izslndināto .V. V.*
63. num, no 21. marta 1973 g. par ne-
derīgu, ka nozaudētu, iekšzemes pasi,
izdotu no Mdinovas pagasta valdei?,
zem Nš 24281, uz Grlgorj .fl Jēkaba d,
Botidanovu v5r?'n

Ar šo paz ņoju vispārībai, ka es neat-
bildu par manas siev.Hedvigas Frclgan i,
djim. Blifeit, ietaisītiem raradiem un ea
tādus parādus nemaksāšu.

Adilf < fr»tg»"g<. «

Jelgavas apr. pr-ka Pali 2. iec.
izsludina par nederīgu aizsargu nod.
dalbnieka apliecību, izd. 1922.g 9.okt.
zem N° 9 no Jelgavas apr. pr-ka uz
Teodora Outmnn» vārdu.

Kuldīgas apr. pr-ka palīgs 2- Iec.
izsludina par nederīgu, kā nozaudētu,
personas apliecību uz Hamlins Ivana
vārda, izd. no Ludzas apr. pr-ka derīga
lidz 13. apr 1924 g. zem N> 389/1)590.

Valkas aprla pr-ka pailgs Valkā
izsludina par nederīgu, ka nozaudētu,
Latv. iekšz. pasi, izd. no Valkas pils.
polic. pr-ka 4 aug. 1920. g. z?m
Na 1173 uz Valkas pag. pilsones Almas
Indriķa ffl. Lāc v. 8648

Bauskas apriņķa priekšnieka pal. II. Iet.
izsludina par nederīgu, kā nozaudētu,
aizsargu nodaļas dalībnieka apliecību,
izd. no Bauskas apr. pr-ka 16 augustā
1921. g zem Ns 836, uz Jāņa Šenberga
vardu

Ventspils aprigta pr-ka pailgs 2. iet.
izsludina par nederīgiem, kā nozau-
dētus, sekoius dokumentus:

1) Latv. iekšz pasi, Izd no Dundn-
gas pag. valdes 19^3 g. zem Ns 5730,
un 2) kara kļaus spliecību, iziotu no
Latgales divīzija» štāba pr-ka 1921. g.
zem f* 1525 uz Kāļa Jāņa d. Leiman
vārdu. :<108

Piltenes iec.polic. priekšn.
izsludina par nederīgu, kā nozaudētu,
Lstv. iekšzemes pasi, izd. no Užavas
pag. valdes 23. juHjā 1921. g. zem
N? 1088 -z Krl ta O te» d Puķt v.

Pilskalnes pagasta valde ar šo izslu-
dina par zudušiem un tamdēļ nederīgiem
zemākminētos dokumentus: i) iekšzemes
pasi, izdotu no Pilskalnes pag. valdes
11 maijā 1921. g. zem Ns 421 uz Kazimira
Jāņa d. Valpetera vārda; 2) zirga pasi,
izdotu no Pilskalnes pag. valdes 10. martā
1923. £. zem Ns40Kazimiram Valpeteram
uz viņam piederošu 17 gadu veco balto
ķēvi, aste un krēpes tumšas, krēpes uz
kreiso pusi, 1 arš. 15 vērš. augsts;
3) zirga pasi, izdotu no Pilskalnes pag.
valdes 16- oktobrī 192?. g. zem Ns 161
Antonam Valpeteram uz viņam piederošo
7 gadu veco ķēvi, sirmu, krusts slīps;
4) iekšzemes pasi, izdotu no Pilskalnes
pag. valdes 13. jūlijā 1921. g. zem
Ms 597 uz Staņislava Staņislava d. Pur-
vinska; 5) kafa klausības apliecību, izdotu
Staņislavam Staņislava d. Purvinskam 16.
jul. 1921. g. zem Mš 194; 6) zirga pasi, iz-
dotu no Pilskalnes pag. valdes 12. de-
cembrī 1921. g. zem Mš 406 Staņislavam
Purvinskam uz viņam piederošu 7 gadi
veco bēro ķēvi, kreisā pakaļkāja baita,
uz pieres un deguna plankums; 7) Jāt-
nieku pulka apliecību, izdotu 18. oktobrī
1923. g. zem Ns 7769 Staņislavam Staņi-
slava d. Purvinskam un 8) iekšzemes
pasi, izdotu no Pilskalnes pag. valdes
16. aprilī 1921. g. zem Mš 159 uz Jēkaba
Anša d. Čuriška vardu.

Liepājas apgabaltiesa
uz sava 14. jenv. 1924. g. lēmuma pamāte
uzaicina 13. juniiā 1921. g. Rucavas pag.
mirušā Jāņa Jura d. Kedže mantiniekus
kreditorus, legatarus, Udetkomisarus un
visas citas personas, kar* varētu
būt kādaa tiesibas jeb prasību»
ua atstāto mantojumu, pieteikt viļas
'iesai sešu mēnešu laika, skaitot n>
sludinājuma iespiešanas dienas.

Tieaibaa un prasības, par kurās
nebūs paziņots tiesai minēta laikā, tik
atzītas par zaudētām u visiem laikies

Liepājā, 15. janv. 1914 g. Nr 499/24
Priekšsēdētaja b. V. Bienenstams

Sekretārs A. Kasperovig»

Liepājas apgabaltiesa
uz sava 17. dec. 19$3 g. lēmuma pamati
uzaicina 30. jūlijā 1919. g. Liepājā mirušā
Didricha Jāņa d. Gertnera mantiniekus, kre-
ditorus, legatarus, iideiķoraisarus un visas
citas personas, kam varētu but kādas
tiesības jeb prasības uz atstāto manto-
jumu, pieteikt viņas tiesai sešu meneit
laikā skaitot no sludinājuma iespiešanas
dienas

Tiesības un prasības, par kurān
nebūs paziņots tiesai minētā laikā, tikt
stzītas par zaudētām uz visiem laikiem

Liepājā, 17 janv 1924 g. Mi 1056-1/23
Priekšsēdētaja b. V. Bienenstams

Sfkr»txr» A. K>»sperovičs.
Liepājas apgabait. reģistr. nodaļa
paziņo, ka no 1907. g. pastāvošās .Lie-
pājas evanģeli'kas Jaunavu aizgādnie-
cības tiednb'S" 1923. gada 9. decembra
pilnā biedru sapulcē grozītie un pie-
ņemtie statūti ar šīs tiesas 1921. g.
8. janvafa lēmumu ir pārreģistrēti ui
ievesti bezceļņas biedrību un viņu sa-
vienību rcģstra 1. daļā Valdes sēdeklis
a r das Liepājā.

Liepājā, 12. janvāri 1924. g. Ns 193 23
Reģistrācijas nodaļas pārzinis

C in c e 1s.
Sekretārs A. Jansons.

Rīgas apgabait.reģlstrac. nodaļa
paziņo, ka ar viņas pag. gada 12. de-
cembra lēmumu pārreģistrēta .Lauberes-
Ozohr p»g. mak asbilliotek s biedrība*
zem jauna nosukuma .Lauoeres-Ozolu
pag.' bibliotēkas biedrība*, kā ari reģi-
strēti biedrības biedru _ pilnā sapulcē
18. novembrī 1923. gadā pieņemtie gro-

zītie biedrības statūti.
Nodaļas pārzinis E. Bite.

Sekretāra p. v. i. J. R o g g e.

Rīgas apgabait.reģlstrac.nodaļa
paziņo, ka ar viņas 1923. g. 5._ decem-
bra lēmumu pārreģistrēta .Kārzdabas
savst rpīgā palīdzības biedrība uguns-
grēku gadījumos* zem jauni nosaukuma
.Kirzdsbas savstarpējā ugun apdrošinā-
šanas biedribfa*, kā ari reģistiēti biedrī-
ba s biedru pilnā sapulcē 6. OKtobrī 1^23. g.
pieņemtie grozītie biedrības statūti.

Nodaļas pārzinis E. Bite
Sekretāra p. v. i. J. Rogge.

Jelgavas imMttimreģistrācijas no laja
pamatodamās uz civil ties. likuma
146071 panta paziņo, ka m'nētā tiesa
civilnodaļas 12. janvārī 1924. gadaat-
klātā sēdē nolēma reģistrēt Biržu-Bērz-
galas krāj-aizdevu sab edrību, ieviedot
viņu kooperatīvu sabiedrību reģistra
pirmajā drļā.

Biedrīnas valdes sēdeklis atrodas
Biržu-Bērzgplas novadā.

Jelgavā, 16 janvāri 1924. g.
Reģistr. nod. pārzinis J Skudre.

Par sekretāru D Lešinskijs.

Jelgava; apgabaltiesas nilstr»!]» nodala,
pamatodamas uz civil ties. likuma
146071 panta paziņo, ka minētā tiesa ci-
vilnodaļas 12 j nvarī 124 gadā atklāta
sēdē nolēma Baltijas Geneoloģisko
biedrību Jelgavā id-e Geneolo ^ische
Gesell'chait der Ostseeprovinzen zu
Mi'au) pārveid t par Lat.ijis Ģ neclo-
ģisko birdiību. ievedot viņu to biedrību
reģbtra pirmajā daļā, kurām nav peļņas
iegūšanas mērķa.
« Biedrības valdes sēdeklis atrodas
Jel gava

J lgavā, 17 anveri 1924. g.
Reģistr. nod. pārz nis J. Skudre.

Par cf'kr* fnrn D T p £ i n £ ie i i fi

Ķeipenes pagasta tiesa,
Rīgas apriņķī, pamatodamās uz savu lē-
mumu ar šo uzaicina visus parāda _ de-
vējus un ņēmējus, kufiem būtu kādas
tiesibas uz mirušā Pētera R a m k e v i c"a
mantību pieteikties šai tiesai 6 mēnešu
laikā, skaitot no ši sludinājuma .Val-
dības Vēstnesī* izsludināšanas dienas.
Pēc termiņa ienākušas prasības netiks
vairs ievērotas.

Priekšsēdētājs (paraksts).
Darbvedis A. Šiliņš.

UkoBa di Biiiitni kabineti
mellui biion.
1923 gada 27 burtnīca

mākuši an dabūjama Valsts tipogrāfijā,
pili, 1. istabā, kur ari vienīgi jāgrieža*

ar pieprasījumiem.
Burtnīca maksā:

bez piesūtīšanas Ls 0 28
?r piesūtīšanu . . 0 30

Satura:
169) Medību likums.
170) Papildinājums noteikumos par

obligatorisko skolu skolotāju darba
laika aprēķināšanu.

171) Papildinājums noteikumos par in-
ternatiem _ pie valsts arodu un
vidusskolām.

172) Slimību un iizisku trūkumu sa-
raksts.
Alfabētisks satura rādītājs .Li-
kumu un ministru kabineta no-
teikumu krājumam" par 1923. gadu.

Tieslietu ministrijas
kodifikacijas nodaļa

laidusi klajā sekošu 1923. g. kodifikacijas
izdevumu:

Civilprocesu liliumi
Visuarēji noteikumi un I grāmata

(tlesošonos kārtība miertiesas)
Šis izdevums atvieto bijuša Krievijas
1914.g.„ycTaB"b rpamAaHcnaroCyflo-
npoMSBOACTBa" atbilstošo daļu ar
visiem vēlākiem pārgrozījumiem un

papildinājumiem.
Maksā:

bez piesūtīšanas . . Ls 0.90,
ar piesūtīšanu ... , 1.07.

Dabūjama
Valsts tipogrāfijā, pilī, 1. istabā,

kur ari vienīgi
jāgriežas ar pieprasījumiem.



*,

Meitenes muita
mufi. lik. 1140. p. kārtībā izsludina, ka

csurskatot

kontrabandas lietu Ni.lZS,
ir nolemts:

Lietuv s oilsonl A'onu Kantcri, dztv.
Lietuva, Zsgares miesta sodīt par kon-
trabandu ar diviem tūksti š cm septiņi
simti četrdesmit pieciem latiem (Ls
2745.—) lielu naudas sodu ar aiztuiē o
mantu un pārvietošanai līdzekļa koa-
liicēšana.

Sa lēmumu var pārsūdzēt muitas
lik 1141. p kārtibā uz Finansu minstra
vārda 3 nedilu laiki, skaitot no sludi-
nājuma iespiešanas dienas .Valdības
Vēstnesi".

Pārsūdzība iesn iedzama raar Meitenes
muitu apliekot ar 80 sant. zimognodokli.

Meitenē, 18. janvāri 1924 g. Ns 178.
Maitas priekšnieks J. 2 i g 1 e vi c s.

Darbvedis Saliņi.

Tiesu sludinājumi.
Rīgas apgabait. 3. kriminalnod.,
aaakaņā ar savu 1924. «. 10. janvāra
lēmumu, atsauc savu 1924 g. 11. jan-
vāra .Valdības Vēstnesī" Ns 9 iespiesto
sind nāļurau par Martina Mlķeja dēla
Lesz iņa meklēšanu, jo minētais
Legzd ņš atrasts un apcietināts.

Rīgā, 21. janvārī 1924. g. Nš7985.
Priešsēd. b. Dankia.
Sekretārs E d. K ii 1 e.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnod.
pamatojoties uz civ. proc. lik. 2060. nn
2062. p. p., Ievērojot Ludviga Neuburga
lūgumu un savu lēmumu 1924. g. 22
janvārī paziņo, ka pec lūdzēja Ludviga
Neubarga ziņojama viņam pa lielinieku
valdīšanas laiku gājušas zudumā seko-
šas viņam pderoša* obligācijas:

1) par 22047 r. 10 kap. atlikumā no
obligācijas par 100,000 r. apstiprinātas
1911. g. 16. decembrī zem Ns 4474. uz
nekustamo īpašumu piederošu tagad
Latvijas valstij, iinansu ministrijas reso-
ram, atrodošos Rīgā, 3 hip. iec zem
zemes grāmatu reģ Ne 2471, izd no
Gutmana Libesmana par labu Heimanim
Gutmana d. Libean anim, kurš min. obli-
gāciju ir cedej<s blanko un kora ka
redzams no zemes grāmatu nodaļas ap-
liecības ir pārgājusi uz 1. Rīgas sav-
starpīgo kredītbiedrību;

2) par 17,656 r. 74 kap. atlikumi no
obligācijas par 85,000 r. apstiprinātu
1911. g. 23. augustā zem Ns 2679, uz
nekustamo īpašumu piederoiu tagad
Latvijas valstij, i nansu ministrijas reso-
ram, atrodošos Rīgā, 3 hip. iec. zem
zemes grāmatu reģ. Ns 2467, izd. no
Gutmana Libesmana par labu Eduardam
Ernesta d. Rettingzm, blanko cedēta,
kura obligācija ir pārgājusi uz Rīgas
savstarpīgo kredītbiedrību.

Tāpēc apgabaltiesas S. civilnodaļa
uzaicina visaa personas, kurām būtu
tiesības uz augiā aprār*. obligācijām,
pieteikties tiesā sešu mēnešu laikā,
?kaitot no dienas, kad šis sludinājuma
iespiests .Vaid. Vēstn." un aizrāda, ka
ia šis personas not. laika nepieteiksies,
obligācijas atzīs par iznīcinātām nn lū-
dzējam izloa obligāciju dublikātus, kuri
izpildīs oriģināla vietu.

Rīgā, i»i4 g. 22. janvāri J* 1774.
Priekšsēdētāja v. A. Veidnera.

Sekretāra A. Kalva.

Rakstisku sacensību
30. janvāri" 1924. g. izsludina

= ARSENĀLS, =
Mii «linu i mliiulo Mik!:

1) 6500 klgr. veida dzelzi (pēc Arsenāla techniakiem noteikumiem).
2) 203 . vilkto misiņu nn vāju.
3) 580 . naglas.
4) 12000 gbl. bultas ar uzgriežņiem.
5) 30000 . vara kniedes.
6) 10000 . iķeltapiņas.
7) 30 . alipripas 150 mm —160 mm X It mm 60griudu rupjums „Ra;id

Corand" ,Naxos-Union Ex ra*.
8) 30 . metrmeros (colmerus) lidz 1 mtr. gājumi.
9) 10 gros. metalzaģu asminus.

10) 20 gab. aizsargu brilles.
11) 10003 . dzelžu paplāksnes.
12) 1 . automobiļa svina akumulatori 6 voit. 100 amp.
13) 30 mtr. vara caurules 6x8 mm.

40 . . . 5x7" mm.
30 . . 10X12 mm.

14) SOkmpl. auto zarnu ventjus (ar gumijas noslēdzēju) —adatas ar gum'jas
galiem.

15) 10 gbl. motocikla klaksonus.
16) 24 , . aplokus (feljas) 26x2. V'" -

24 . , . 2^X3".
17) 2 , . karburatorus .Paļas".
18) 2 , . magnetes 2 dl. 50*.
19) 300 , . aniekus ar galviņām.
20) 30 mtr. vēlo ķēdi 13 mm ('/•" neder).
21) 24 . smaga automobiļa pārnesamas ķēdes (pēc parauga).
22) 5 loksn. alumīnija skārdu 1 mm X 1 X 2 mtr. (cieti valcētu).
23) 1000*mpl. spieZamāa pogas (Druckkņopes) priekš brezenta.
24) 10000 gbl. ādu kn ēdes.
25) 500 krupi, turnikns ar paplāksnēm.
76) lOkvmtr. linoleumu.
27) 50 oksn. asbesta 3 mm biezu.
28) 53spolit. enkur dejus, melnus Ns 36.

50 , baltus Ns 36.
29) 100rullis, baltos diegus sedlinieka darbiem.
30 i 40 klgr. atsper aukiu.
31) 200 . kaņepāju auklu 3,5 mm 0 (pec parauga).
32) 10 , . , 5—6 mm 0.
33) 10 . , . 7—8 mm 0.
34) 59 , zirgu astes sarus.
35) 160 , lupatas.
36) 48 , svina balto eļļa berstu.
37) 16 , ambra dedzināto.
38) 61 , eļļas laku (ātri žūstošu).
39) 90 . jēlgumiju.
40) 32 , seru ziedus.
41) 32 . svina oksidu.
42) 90 , cinka baltumu I. lab. ķim tīru (sausā veidā).
43) 59 , talkirau.
44) 160 . zoda, gabrlos.
45) 16 , Vines klīsteri,
46) 12 gabl. rrgu pindzeles (priekš eļļas).
471 250 gram. sudrabu prieki lodēšanas.
48) 125 ten. lietuvju kokru (pec Arsenāla techn. noteikumiem).

Piedāvājumi valsts valoda, nomaksāti ar attiecīgu zimognodokli, slēgtās
aploksnēs, iesniedzami arsenāla saimniecības daļā līdz uzrādītai diena! ptltsten
10 ritā. Cenas par dzelti, skiuvēm, naglām, kniedēm, paplāksnēm un šķelt-
tapiņšm — uzdodamas par k! r, uzrādot ari gabalu skaitu uz 1 klgr. Piedaloties
sacensībā jāiemaksā Ls 100 drošības nauda.

Tuvākas ziņas nn pa»ka ! d'oi«mi k>trn dienu no pulksten 11—13 1

Rīgas pol. 10. iec. priekšn
E. Sevitcs, cettrtdien 14. feh
1924. a., pulksten 10 tītā, Stāvu /
Ns i, koku apstrādāšanas fibrUs
sab .lainers", Rīgā, Torņakalnā,^

viotallii:
1) Vienu dzelzs štanci (mašīna ut,

metaldarbiem) . Aprakstitā mtšina ,n.
Pels* iirmas Berline, novērtē a pa! n,
deviņpadsmit (119) lat. 50 iar.t. (5975
3. rajona darba inspektora raksts
22 apgūsta 1923. g Ns 60940.

2j Čuguni dreb-ņķi, prl*kš kokui
strādāšanas darbiem firmas ,C, L. R pi!
& SOhne B:rlin*. Aprakstītais dreibe,
novērtēta par 416 lat 20 sant (20ain
3. rajona darba inspektora raksti
20. decembra 1923. g. Ns 61434. '

' 3) Viens elektromotors 25 P. s lin>
AEG N» 1215561 Aprakstītais'mot,novērtēts par 671 lat. 20 sant. (33560,
Latvijas apdrošināianas sabiedrības r»
strādnieku nelaimes gadījumiem rs|l
no 19. novembra 1923 g. J* 5326.

Ja 14. februāri tirgi nenotiktu «rj
solīšanas, vai solītāju trūkuma dēļ |t
to gi notika 3. marta, pulksten 10 i»
tu pat, sākot no 1 lat.

Rīgā, 18. janvāri 1924. g.
3 Priekšnieks E. Sevitcs.

Mīles apr. MMuiiitn
Izsludina uz 7. februāri 1924.»„ pulls
10 no rīta, Borovkas pag., pie vietēji
pagasta valdes t-.lpam

ūtrupi,
kuri pārdos vairāksolīšana Valtu
Deičsm piederošas dažādas mēbeles 1
kolonialprtces, dēļ kara peļņas nodl
piedzīšanas par 1920. g.

Grīvā, i 9. janv. 1924. g. Ns 1095.
Ilūkstes apriņķa priekšnieka

I. iec. palīgs (paraksts).
*

*—? ' —i

[ Dažādi sludfaājomi, i
Risas apr. Inčukalna n

. vajadzfgs pagasta valdes un tiesas

darbvedi!
Kandidāti, kujt vēlētos šo vietu ieņssn

tifk lūgti pieteikties pie pag. velies litt
27 Janvārim i. g, iesniedzot dokur ? ?**.
tus par izglītību un līdziinē e danW
pašvaldību Iestādēs. Vēlēšanas notp
5. februāri 1924. g., pīkst. 2 «lēnā, pL

i pagasta padomes, pagasta namā.

ļ j Pagasta valde,

Lauksaimniecības departaments
JCalpafžo f»ulv. <P„ izdos rakstiskā un mutiskā

mazāKsoIišanā
š. ff. 5. februarr, pulfoten 12 dieā, istabā Ne tO, j

Vidieila.(Go|āi)val.l. bitalDLlaitiiSiiiistacijas dzTvoīatnās ēka:
IrakAiiAss «J«a*MsWriBak P,r apmēram Ls 16.000.—. ļ
IZDUvfSS a ar DUS Drošības nauda Ls 800.—. 1

Tu akas ziņas depa tamenta būvniecības nodaļā, istabā Ns 10. Rakstiski
priekšlikumi un lūgumi pielaist pie mutiskas mazāksolīfanas. apmaksāti ar attiec.
zīmoenodokli līdz ar droš'bas nauda tesniedtami līdz olkst. 12 d — 5. februāri.

Mitt, iiiis vai piedzīvojis ittļļis
vajadzīgs Talsu apriņķim buvtechniskās palīdzības

sniegšanai lauku būvniecībā.
Kandidāti var pieteikties lauksaimniecībai departamenta būvniecības

nod'Iā. Ka ruka bulvāri N> 6. 1

Rīgas polic. 8. iec. priekšnieks
dara zināmu, ka 28. lanvarī i. a.
pulksten 10 rīta, Vagonu iela Ns 3

vairāksolīšanā
B. K n 11 e r a m piederošo aprakstīto
mantu, sastāvošu no 2 ele'*t o motoriem
Union* sistēmas, 2 kantora galdiem,

kantora skapja un dcc mal svariem,
novērtētiem par Ls 745, dēļ slimo kases
nodokļa parāda dzēšanas, saskaņā ar
I. rajona darba inspektora p. g 21. un
30. novembfa rakstiem NsNs 53608
un 53780.

Pārdodamās mantas varēs apskatīt
minēta dienā no rīta.

Rīgas pol. 8. iec. pr-ks (paraksts).
Darbvedis (oar'ksts)

Rigas kara aprija piieKšoieks izslu-
dina par nederīgu noziedēto knrakl'us
apliecību zem Ns2S058,22. oktobri 1923 g
izdotu ao Rīgas ksra apr. prekšn. uz
Rndolia Juja d. S p r i ņ ģ' a vārdu.

Rīgas po ic. 5. iec. priekSnieks
31. lanvarī 1924. «., pulksten 10 rītā,

pSrdos atklāta

vairāksolīšana
Rlnnužos, Krasta lall Ns 39, El zabetei
Pētera m. V i t o I e i piederošo dzīvokļa
iekārtu, novērtēta uz Ls 142.50, Rīgas
apgabaltiesai š. g 23. novembrī uzlikts,
soda un trīskārtīgā pitentu nodokļa
Ls 850 segšanai.

Rīgā, 10. janvāri 1924. g.
Rīgas polic. 5. iecirkņa
priekš lieks Langentelds.

Rīgas ksra apr. priekša, izsludina par
nederīgo, nozaudēto karaklausības ap-
liecību zem Jft 12474, 1. jnlijā 1922 g.
izdotu nn Rīgas kara err. pr. uz Her-
muņa O'orgn d. Guševs' ila vārdu.

Risas kara apr. priekšnieka izsludina
<ar nederīga nozaudēto karaklausības

splie-iba aem Ns 123, izdotu 15. sept.
1922. g. no Ventspils kara apr. priekšn.
uz Jāņa Mārtiņa d. Ozols-Heinev.

Uz 1920. g. 23. aprļs (,V«ldto
Vēstneša* Ns 97 un 192i g. 17. jirt-siļP
(.Valdības Vēstiela*) Ns 18) liktu»;
pamata

Pirmās trim superfosfāta fabrikai
i liipiii pie Rigžs, iit: iii. ļ
(agrik M. grā/a ķīmiskās iabr. blļ. m
Hoflinger ua bdr. akc. sab) vi«2>
uzaicina aptkšminēto sabiedrību tkt'k
(par kurām paziņots, ka viņ« pazudu? ii
nepazīstamo īpīšneku, uzrādīt tās s

^
M

mēnešu laikā, skaitot no sludhūšaar
dienas .Valdibts Vēstnesi". i

Akcijas sekošu: NšM 831-8*1
971-980. _ J,

I Gadījumā, ja šās akdjas 6 mene«-
laikā netilta uzrādītas, viņas sksitīsl»
par n e d e r i g ā m unpersonām,ktir*paiiņojcšas par viņu pazušan», tH|.
izdotas jaunas akcijas zem tiem pali»
numuriem.

Valdes adrese: Riga, Lazaretei ie*
Ns 2/4, dz. 25. ___„

Daugavpils apriņķa priekšn eka OiTO
I. iecirknī atsauc izsludināto ,V. V".
47. num. 28. febr. 1923. g.' "par nedeiīgf
kā nozaudētu, Latvijas iekšzemes pw-
izd. no Malinovas pag. va'des 1910-11
20 aug. uz Trofima Filipa d. Nlko-
lajeva vārda. ,

I Daugavpils apriņķa priekšnieka p'ļjlļ
I. i* cirknī atsauc izsladinato .V. v.

ļ 47. ncm., no 28. febr. 1923. g. r«' ®
derīgu, kā nozaudēt*, ieklzemes P««
izdotu no Malinovas pag valdes 192U&
II. dec, zem Ns 23594, «z Andre)'
Janu d. Jetmolsi'v* v't^n —

Kara ministrijas GalvenB štata

Instrukcija
par darDību un dartuedil
KaraKlausīoas lietās. 1923.i

Maksā: bez piesūtīšanas Ls 0,50.
ar piesūtīšanu . 0,6i-

Dabūjama

Valststipogrāfijā,P"1. Istabā, kur arī vienīgi jāgriežas 4
f pieprasījumiem. ? ^ -

\ NacKinalalt teātri.
Trešdien, 23. lanvarī, pulksten 7 v«*

..*Shr&sfoaite . , ,
Cetjrid en 24. lanvarī, pulkst. 5 pr

ļ Skolēnu izrad':
,,JflsišiJ ķēniņš "-

Aizpotis apr. valstszemjn iosn., Aizputē
8. februāri S. »„ pulksten 12 dienā

iznomās

vairāhsoManā
oz tīisgadiem, sākot no 23 aprija š.g.
sa kaņa ar noteikumiem par zvejas tie-
sīblm valsts ūdeņos (skat. ,Zem ietie
vēstnesi Ns 26 un .Vrldības Vēstnesi'
NS 277, 1922. g.)

zvēlis tiBītiai seL Ofep:
1) Vecvagara ezerā \
2) Verdenes . I Tīšu-Padurea
3) Ilzik . I pagastā
4) Jaunaraja . J
5) Kalšu ezerā (1 dajo) Vaiņodes pag.
6) Embotes dzirn. dīķī, Embotes pag.
7) Laidu Brūža dīķi.
Tuvākas ziņas par iznomājamiem ūde-

ņiem dabūjamas valsts zemju inspekcija.
Ns 78. Insp. pal Dreimanis

Darbvedis N 11 i j 8.

Tukuma pils. valde
iznomās 16. februāri š.9, pl. 12 dienā
pilsēas valdes telpās, Tukumā, Lielā
ielā Nš 38, mutisko torsos

vaiiiiā
pilsētas parku ar p Inas bufetes

tiesībām uz 9 gadiem.
Tuvākas ziņas pilsētas valdes kanclejā

darbdienas no pulkst. 9—3 dienā.
Tukumā, 21. janvārī 1924. g.

Pilsētas galva M. Dambe.
Sekretārs J. B *? rlins.

Mežu departaments
paziņo, ka. izsludinātie I. g. 20. februāri

toni ccgoša mela pāiiiii
(.Iespiest. .Valdītas Vēstnesi* Ns 17, no
š. g. 21. janvāra),

tiek pārcelti
uz 1924. 2- 22. februāri.

Mežr departamaats.

Dobeles iecirboa miertiesnesis,
pamatojoties uz ci ir proc lik. 1958. p.,
paziņo, ka 1924 g. 8. februāri, tiesas
sēdē nolasīs 27. junijā 1922 g. Dobelē
mirušas Natālijas D r ē s k a mutisko
testamentu.

Dobelē, 17. janvāri 1924. g.
Miertiesnesis Vaits.

Sekretārs Stmnss

Ugu apoibaltluas l līt tini jtiiuij
Kārlis Krebs paziņo, ka 29 lanvarī
1924. 9.» ouiksten 10 rīta, Rīgā, Tērbatas
ielā Ns 15/17, p ā r d o s Kar|a Priedi ia
kustamo mantu, sastāvošu no grāma-
tām un veikala iekārtas, un novērtētu
par 65,620 rbļ.

Izzināt saraksta, novērtējumu, Īrā ari
apskatīt pārdodamo manta varea par dc-
ianas dienā *u vietai.

Tiesu priatavs Kreba.

liin intailtiBttl Ik. tlisi iilitin
Kārlis Krebs paziņa, ka 29. lan-
varī 1924. a-. pulksten 10 ritā, Rīgā,
Tēibatas ielā Ns 41/43, dz. 8,
«ārdos Ferdinanda Frullba kustamo
mantu, ssstāvolu no mēbelēm, un ne-
vērtētu par 86,700 rb|,

Izzināt sarakstu, novērtējumu ki ari
apskatīt pārdodamo mantu varēs pār-
toianas dienā uz vietas.

R &ā, 22. janvāri 1921. g.
Tiesa pristava Kreba.

Jelgavas apgabaltiesa
dara zināmu vispār., ka sask. ar Jās tiesas
1923. g. 27. septembra nolēmumu ir

iecelts aizgādnis promesoša Sohana
Spiesta mantībai.

Jelgavā, 16. janv. 1924. g. Ns 1629/24
Priekšsēdētāja v. J. Skudre.

Sekretāra K. P u a s a r s.

Rīgai 8. iec. miertiesnesis,
saskaņā ar sava 19. janvāra 1924. g
lēmumu, meklē apvainoto pēc sod
lik 581 p, Codes pag., Bauskas apr.
pils oii Augustu Jāņa dēlu PfJtelI, daim.
190O. g. 26. augustā.

Visas iestādes un amata personas
kt$īm ir zināma apvainotā Pūt-ļa taga-
dējā dzīves vieta, tiek lūgtas par to
paziņot Rīgas 8. iecirkņa mieitiesnesim,
Riga, Andreja iela Ns 1, bet Puteli ap-
cietināt un nogādāt manā kamerā.

Rīgā, 21. janvārī 1924. g
N» 65. Miertiesnesi» (paraksts).

Elgas l ieiirkga miertiesnesi?,
saskaņā ar savu lēmumu no 11. janvāri
1921. g., meklē apvainoto pēc sod.
lik 581 p. I. d. — 31 nl Jāņa dēlu
Saaisonovu.

Visas iestādes un personas, kurām
būtu zināms, kur atrodas minētais Sam-
sonovs, tiek lūgtas par to paziņot mier-
tiesnesim, Rīgā, Andreja Pumpura ielā 1.

Miertiesnesis Franckevičs.

itin iPBtolt. UL Ik. li»» irltfin
S. Tetpilovakia paziņo, ka 29 Janv
1924. fl., pulksten 10 rītā, Rīgā, liels
Maskavas ielā Ns 147, fabrikā, pārdos
Voldemāra Vagara kustamo mantu,
sastāvošu no teceles, rakstāma galda
ua krēsliem, ka ari no ģ'rētavas lielā
barabana un transmisiju un visiem dz:-
lanas pielerumiem, un novērtēta pai
35,100 rbļ.

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

Tiesu nrlstavs S Terpllovskia

Ārlietu ministrijas ārzemju pasu no-
dala izsludina par nederīgu nozaudētu
Latvij's ārzemju psal ar Ns 8387, izdotu
no ārlietu ministr jss 1923. g. uz Natā-
lijas Zemribo vārdo.

[ Citu iestāžu sludinājumi, ļ
Apr. teļa iDženleis Jelgavā

mazākpiilāp
torgos savā kanclejā Jelgavā, Upes ielā
Ns 10, sek. tilta būves darbus:

1) 4. februārī š. g., pulkst. 12 dienā,
koka tilta būvi pār Platones upi pie
Dimzu mijam uz Svetes-Lapu kroga ceļa;

2) 4. februārī š. g., pulkst. 1 dienā,
koka tilta būvi par Platones upi pie
Vecplatones uz Svētes-Kr. Vircavas ce|a;

3) 5. februārī š. g.,_pulkst. 12 dienā,
koka tilta būvi pār Berzes upi pie Bērzu
kroga uz Dobeles-Saldns ceļa un

4) 5. februārī š. g, pulkst. 1 dienā,
koka tilta būvi pār Bērzes upi pie Upes-
muižas dzirnavām uz Dobeles-Saldus ceļa.

Torgu da'ībniekiem jāiemaksā drošibas
naudas darbiem: firmām — Ls 270,
otram — Ls 220, trešam — Ls 20O,
un ceturtam — Ls 140.

Tuvāks s ziņas izsniedz kanclejā no
nulkst. 9 3. 3



līiit oisatiHiu 3. diuimii,
M dv. tiea. Wk. 1987., 2011.—2014. an
2079. p.p. an Balt. privāttiesību kop.

2451. p. pamata uzaicina visas personas,
kārām ir kaut lādes pretenzijas, «rīdi
vai iersmaa, pret it i tiesā 8. j'nvarī
1924 g rjablieēto 1923 g. 9. septembri
mirušā Trikātas p*g. Valkas apr .Rat-
nitku" rrājss īpašnieka Merčs Dāvā d.
Dēkmeijera testamentu, kā ari visas
personas, jtujām ir kaut kādas tiesības
?a mirula Mārča Dēkmeijera man-
tojumu, vai sakarā ar šo man-
tojamu, Vs> mantiniekiem, legatarijiem,
Bdeikomisariļiem, parāddevējiem an 1.1.,
pieteikt savas tiesibas, pretenzijas ?n
Ierunas minētai tiesai saiu mēnešu
laikā, skaitot no Ii sludinājuma ie-
spiešanas dienas ,Valdības Vēstnesi*.

Ja tas min. termiņā nebūs Iedarīts,
tad min. personas ataīa kā atteikušās no
Ierunām un zaudējušas tavas tiesības,
»s»t testamentu pasludinās par likumīgā
pekā gājušu,

«īga, 10. jariva i 1974 g. L. Nš 1433
Priekšsēd. v. D Cimmermans.

Sekretāra A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. clvllnod.
uz civ. ties. Ilk. 2011.,201*. an 2019. p.p.
aamata pasino, ka pēc 1922. gada
20. jul jā Rīgā mirušā Lubānas pagastā
.Krksj Pāvnl Nš 58* mijas īpašnieka
Jsņa Reiņa dēla Zirniša Ir stldāta raantoj.
an «zaiclna personas, kam ir ua šo manto-
jama vai sakarā ar to kādas tiesību,

kā mantiniekiem, legatarijiem, lideikonsf
sarijiem, kreditoriem a. L L, pieteikt ii*
tiesibas saiu mēneša laiki minētai
tiesai, skaitot no B sludinājums
(«spiešanas dienat

Ja minētās personas savas tlaaibas
asglā usrāditā termiņi nepieteiks, tad
viņas stsīs kā šis tiesības studējušai.

Rīgā, 1974 g. 8. janv. L Nš 995.
Priekšsēd. v. A. Veidners.

Sekretārs A. Kaive.

Rīgas apgabaltiesas 3. clvilnod.
uz dv. tiea. Ilk. 2011., 3014. aa
2019. p.p. pamata paziņo, ka pēc 1912. g.
15. augustā Rīgas Jurmaja, MeUnžbs
mirušā Jura Jura dēla Arae (. Arnis)
ir atklāts mantojams an saaicina kam
ii « šo mantojamu, vai sakaiā ar
to tiesibas, kā saantin., legatarijiem,
lideikomiaarijiem, kreditoriem an t. t.,
pieteikt šis tiesibaa minētai tiesai
seib mēnešu laikā, skaitot no šī
sludinājuma iespiešanas dienas.

Ja mineiās personas savaa tieaības
?agšā uzrādītā t-nn ņā nepletdks, tad

iņas atais kā šis tiesibas saudēiulas
Rīgā, 1924. g 9. janv. L Nš 1392.

Sakrāt*!a A. Kalva.
Priekšsēdētāja v. A. Veidners.

Jelgavas apgabaltiesa,
pamatodamās uz savu 1923. g. 17. dec.
nolēmumu, uzaicina tās personas, kuru
rokas atrodas šādas uz nekustama īpa-
šuma Jelgava III. hip. iec. zem hipot.
Ns 106 koroborētas un uz Jelgavas krāj-
aizdevu kases vārda izdotas obllgacijss:
1) par 3000 rub., koroborēts 1908. g.
24. jūlijā zem N» 1713, 2) par 3000 r,
korob. 1913. g. 5 novembrī zem Nš 2644
un 3) par 3000 rbļ, korob 1914. g.
20. janvāri zem J* 146, ierasties šai tiesā
mēnešalaikā, skaitot no sludi-
nājuma iespiešanas dienas .ValdībasVēstnesī* un iesniegt minētos aktus.

Ja minēta termiņa obligācijas neie-
sniegs, tiesa atzīs parādu pēc tām par
samaksātiem un ludzēiam Ernestam
Zandersonam dos tiesību prasīt šā
parāda dzēšanu zemes grāmatās.

Jelgava, 29 dec. 1923. g. L Ns 2720
Priekšsēdētāja v. A. Laike.

Sekretārs K Psi-ars

Liepājas apgabaltiesa,
saskaņā ar aavu lēmumu 20 decembrī
1923. g, uz Herca 3ozevsona
lūgumu, uz civ proc lik. 2083,
2084. p. p. un 18. marta 1920 g.
likuma pamata uzaicina obligaci u
turētājus, kuras izdotas: 1) 600 rbj„
2) 900 r., 3) 1100 rbļ, 4) 500 ibļ. un
5) 100 rbļ., l)-3) uz Roberta Marunds,
4) Kuldīgas girnarijas nn 5) Kuldīgas
vācu nabaga mājas vardu un 1) 19. aug
1883. g„ 2) 28. se,.t. 1888. *.. 3) 22. jun.
1889. g., 4) 2. jūnijā 1872. gadā un
5) 2. jun<ja 1872. g. nostiprinātas uz
Hercam Boruchs d. Josevsonam piede-
rošu nekustamu mantu Kuldīgā zem
krep. Nš 172 (agr. N°Ns 106 un 10SC)
mēneša laika, skaitot no slu-
dinājuma iespiešanas dienas, ierasties
tiesā, līdznemot minētās obligācijas,
deļ iemaksāto Ls 55.48 t. i. parada
ar procentēm saņemšanas.

Pie kam tiek aizrādīts, ka pēc mi-
nēta termiņa notecēšanas, ari obligāci-
jas turētāja neierašanās gadījumā, pa-
rādus atzīs par samaks., pleķiroi lūdz.
tiesību pieprasīt parādu izdzēšanu iz
zemesgrāmatām.

Liepājā, 3. janv. 1924. g. NH079/23.
Priekšsēdei, b. v. C i n c e 1 s.

Sekretārs A. J a n s o n s.

Latgales apgabaltiesas I. civiln.,
ar šo paziņo vispārībai, ka mirušā
1923. g. 27. februāri Ludzas anriņķa,
Gavru psgasta, piederīgās Uļjanas
Vasiļjevas privattestsments, ar kuru
testatora kustama un nekustama manta
novēlēta Jānim Jāņa dēla Balabkcvm
ar apgabaltiesas 1923. g. 16. novembra
lēmumu apstiprināts un izdots manti-
niekam Jānim Jāņa d. Balabkovam.

Daugavpilī, 3.janv. 1924 g.LN414a/23
Priekšsēdētājs F r. Z i 1 b e r s.

Sekretata v. i. (paraksts).

Latgales apgabaltiesas
Daugavpils apr. Liec. miertiesn.,
saskaņā ar savu 1923. g. 28. dec lēmumu,
ui civ. proc lik. 1401. p. un dv. lik.
X. sēj. L d. 1239. p. pamata, paziņo,
ka pēc 1916. gada 11. oktobrī Korsovā
mirušā Smuiļa Ābrama _ dēla Čala
ir atstāts mantojums, kādēļ uzaicina
visas personas, kara uz šo man-
tojuma, vai sakarā ar viņu, būtu
kādas tiesibaa kā mantiniekiem,
pieteikt tās pec plekritības s e i ?
mēnešu laikā, skaitot no
ŠI sludinājuma iespiešanas .Valdības
Vēstnesi*. Nš463.

Daugavpili, 2 janvāri 1924 g.
ftMerieancsis D z e n i t s.

Latgales apgaltiesas,
Daugavpils apr. 2. iec. miertiesn.,
saskaņā ar- savu 1923. g. 20. decem.
lēmumu, uz civ. proc. lik. 1401. p. un
X. sēj. 1. d. civ. lik. 1239. p. pamata
paziņo, ka pec 19^0. g. 15. aprili miruša
Krievijā, Ha kovā, Šlloma Leiba Vulfa
d._ Krāna ir atstats mantojuma kā-
dēļ uzaicina visas personas, kam uz šo
mantojumu, vai sakarā ar viņu, r, utu
kādas tiesības, ka mantiniekiem pie-
teikt tās pec piekrittoas sešu mē-
nešu laikā, skaitot no šā sludinājuma
iespiešanas dienas ,Vald. Vēstn.".

Daugavpilī, 12. janvāri 1924. g.
Miertiesnesis D ucm a ns.

Latgales apgabaltiesas,

lauMll! aprima ilitiima iliiflusisls,
pamatodamies uz civ. proc lik. 1401. p.
un civ. lik. krāj. X. sēj. 1239. p. un sa-
skaņa ar savu 1924. g. 7. janvāra lē-
mumu, uzaicina Daugavpils apriņķi,
Krāslavas pilsēta, miruša Ādama
Pētera d. Kuprīša mantiniekus pieteikt
savas mantošanas tiesības mierties-
neša kamerā Krāslavā, Polockas ielā
Nš52, uz nel.atstato mantojumu, 6 mēnešu
laikā, skaitot no ši sludinījuma iespie-
šanu dienas .Valdības Vēstnesi*.

Pec minētā termiņa notecēšanas ne-
kādas prasības nepieņems.

Krāslavā, 11. janv. 1923. g. N>172.
Miertiesnesis Āboliņš.

Latgales apgabaltles. refi. nodala
dara zināmu,ka saskaņa ar Latg. apgabait.
lēmumu 1923. «. 31. dec. uz dv.
proc lik. 1460-. p. p. pamata reģi-
strēti .Jaunlatgale' kraj-aizdevu sabiedr.
statūti un ievesti kooperatīvu biedrību,
reģistra pirmā daļa.

Biedrības valdes sēdeklis atrodas
Kārsavā, Melnavaa ielā Ns 20.

Daugavpili, 5. janvāri 1924. g.
Priekšsēdētāja v. M. A b u 1 s.

Sekretāra v. A. A u z i ņ i.

latialisaiBttaltlnai ntlsfratllas oiiaia
dara zināmu, ka saskaņā ar Latgales
apgabaltiesas 31. dec 1923. g. lēmuma
uz civ. proc. Ilk 146'J-. p. p. pamata
reģ. Rozānovas krāj-aizd. sabiedr. statūti
un ievesti kooperatīvu biedrību re-
ģistra pirmā daļa.

Biedrības valdes sēdeklis atrodas
Rozānovas iolv., Vārkavas pagasta.

Daugavpilī, 5. janvāri 1924. g.
Priekšsēdētāja v. M. Abula.

Sekretāra v. A A u s I ņ š.

Litmu aiiaftaltlua- rtlistratijai mala
dara zināmu, ka saskaņa ar Latgales
apgabaltiesas lēmumu 1923. gada
31. dec su dv. proc lik. 1460-'. p. p.
pamata reģistrēti Stolerovaa krāj-aiz-
devu sabiedrības statūti un Ievesti
kooperatīvu biedrību reģistra pirmā
daļā.

Biedrības valdes sēdeklis atrodaa
Stoļerovā, Rozenmuižas pagastā, Rēzek-
nes apr.

Daugavpili, 5. janvāri 1924. g.
Priekšsēdētāja v. M. A »«la.

Sekretāra v. A. Auiiņš.

Latgales apgabaltiesas
Baegafills an. 1.līt. ?lirtinūuli,

saskaņā ar savu 1923. gada 28. dec;m.
lēmumu uz dv. proc. lik. 1401.p. un
dv. lik. X. sēj. I. d. 1239. p. pam. paziņo,
ka pēc 1913 g. 2. jinvatī, Daugavpilī
mir Aisolonijas Paula m. Perevalovas
atstāta mantojums, kadeļ uzaicina visas
personas, kam uz_ šo mantojumu, vaj
sakara ar viņu būtu kādas tiesibas, ka
mantln., pieteikt tās pēc piekritibas
aeiu mēnešu laika no
iā sludinājuma iespiešanas die-
nas .Valdības Vēstnesī". NŠ457

Daugavpili, 31. decembrī 1923. g.
Miertiesnesis D z e n ī t s.

Latgales apgabaltiesas,
Daugavp. apr., 2. iec. miertiesn.,
saskaņā ar savu 1923. g 28. decembra
lēmumu uz civ. proc. lik. 1401. p. un
X. sēj. 1. d. civ. likuma 1239. p. pa-
mata, paziņo, ka pēc 1914. g. 11. jūnijā
Daugavpilī mirušās Brolņas d,čka
m_ . _ 3 a m ir atstats mantojums,
kadeļ uzaicina visas personas,
kam uz _ šo mantojumu vai sakarā
ar viņu būtu kādas tiesības kā manti-
niekiem, pieteikt tās pēc piekrīt, s e š_u
mēnešu laikā, skaitot no šī sludinā-
juma iespiešanas .Valdības Vēstnesī*.

Daugavpilī, 12. janvārī 1924. g.
Miertiesnesis D u c m a n s.

utialis ttit.ilili.ai i. diimiaia
ar šo paziņo vispārībai, ka mirušā
1923. g. 30. aprili Daugavpils apriņķa,
Izveltas pag., piederīgas Ievas Michaila
mci as Eglis testaments, ar kuru testa-
tora kustama un nekustama manta no-
vēlēta Antonam un Jāzepam Egļiem, ar
apgabaltiesas 1923. g. Ia. uov, lēmumu
apstiprināts un isdots mantiniekiem
Antonam un Jāzepam Egļiem.

Daugavp., 28. dec. 1923.g. LN>746a/23
Priekšsēd. Fr. Zilbers.
Sekretāra v. i. (paraksts).

Latiain apgabaltiesai 1 civilnodaļa,
ar šo paziņo vispārībai, ka mirušā
1923. g. 13. martā Daugavpils apriņķa,
Izabelinss pag. Jupgovo folvar<a pie-
derīgās Franciskas Michaila m. Račko pri-
vātie staments, ar kurs testatora kustama
un nekustama manta novēlēta Antonam
Jēņam un Regīnai Račko ar apgabal-
tiesas 19. oktobra lēmumu aratiprināts
un izdots mantiniekiem Antonam Jēņam
un Regīnai Račko.

Daugavp., 29. dec. 1923. g. LN 669/23.
Priekšsēdētājs Fr. Zilbers.

Sakratara v. i. (paraksts).

Utiiln iiiaiainiU! 1. cīhibiuia
h šo paziņo vispārībai , ka tiesa 1923. g.
26 sept. caurlūkojot lietu par Anul jas
Ignata m Anin prasību pret mirušā
Edusrda Donata d. Aniņs mantojuma
masu par privatte«.tamen»a apstiprināšanu
nosprieda: mirušā 1922 g 7. janvārī
Daugavpils apriņķa. Ja? muižas pagasta
piederīga Eduarda Donata dēla An ņa
privattestamentu, ar kuru testatora
Vustama un nekustama manta novēlēta
Amālijai Ignrta m. Aniņ.apstinrināt un
izdot maitlniecei Amālijai Ignata m.
Aniņ.

Daugavp. 29. dec. 1923. g. L J*230p 23.
Priekšsēdētājs Fr. Zilbers.

Sekretāra v. i. (paraksts).

Latgales apgabaltiesas I. civiln.,
ar šo paziņo vispārībai, ka mirušā
lLju'ijā 1923 g. Daugavp ls apriņķa,
Krāslavas pagasta, O ibuļiiku sīdžas
piederīgā Augusta Ludviga d. Ceplīt
privattestsments, ar kapi testatora ku-
stama un nekustama manta novēlēta
Jānim Ludviga d. Cep'īšam ar apga-
baltiesas 1923. g. 27. jūnija lēmumu ap-
stiprināts un izdots mantiniekam Jānim
Ludviga d Ceplīšam.

Daugavpili, 28 dec 1923.g.LNš389a/23.
Priekšsēdētājs F r. Z i I b e r s.

Sektetata v. I. (paraksts).

utiam ttiaiaītfim l tjniman
uz civ. proc lik. 293, 295, 298. 301,
309., un 311. p. p. pamata uz Marijas
Antona ļm. Kas'ukev č-Olovackij, dzira.
Jakovickala lūgumu, viņaa prasības lietā
pret Broņislavu Oilarionu Konstantīna
dēlu Vasjukeviču-Olovacklju
par laulības šķiršanu, uzaic. pēdējo, kura
dzīves vieta prasītājai nav tinuma, ie-
reaties tiesā Ietin mēneša laikā,
no ii sludinājuma iespiešanas dienas
.Valdības Vēstnesi".

Pie lug. pielikti noraksti no dienesta
gaitas saraksta, metrikas apliecība un
lūguma.

Ja atbildētāja noteiktā laikā ne-
ierad. personīgi, vai caur pilnvarnieku,
tiks nolikta tiesas sēda lietas klausīšanai
aizmuguriski. C.LM954.

Daugavpili, 28 decembrī 1923. g,
Priekšsēdētājs Fr. Zilbers.

Sekretāra v. i. (paraksts). I

Jelgavas apgabaltiesa,
pamatodamās uz savu 1923. g. 17. dec
nolēmumu, uzaicina tis personas kuru
rokās atrodas šādas uz Jelgavas apr.,
Lelviicavas muižu zem hip. Nš 76,
korobor. tn uz zv. adv. Fridricha Hti!-
lessena vārda izdotas blanko cedētas
obligācijas: 1) par 13600 rbļ., korob.
1905. g 21. febr. zem Nš 137, 2) par
2400 rbļ, korob. 190S. gadā 26. aprili
zem Nš 26(0, 3) par 5500 rbļ., korob.
1907. g. 26. iebr. zem Ns 430 un 4) par
6000 rbļ, korob. 1909. g. 17. janv.
zem Ns 104, — iesniegt tas šsi
tiesai saiu mēnešu lai-
ka, skaitot no sludinājuma iespie-
šanas dienas .Valdības Vēstnesi".

Ja minētā termiņā obligācijas neie-
sniegs, tiesa tās atzīs par iznīcinātām
un lūdzējam Leo Hanam, kas
sevi uzdod par šo aktu likumīgo
īpašnieku, izsniegs aktu izrakstus, kuri
stāsies nozudušo oriģinālu vietā.

Jelgavā, 31- dec IS23. g. LNŠ272423.
Priekšsēdētaja v. A. Lauke.

Sekretārs K. Pniiars.

Liepājas apgabaltiesa,
saskaņā ar savu 20. dec. 1923. g. lēmumu
uz Herca Jozevsona lūgumu un
uz dv. proc lik. 2081. un sek. p., uz-
aicina obligācijas turētājas kūres izdot*s
1) par 100 rbļ. un 2) par 2000 rbļ.
1) uz Terēzes Bēlert un 2) Margriet.s
Nelrran vārda un 1) 10. jūnijā 1872. g.
un 2) 8. augustā 1886. g nostiprin. uz
Hercam Boiucba dēlam Jozevsonam
piederošu nekustamu mantu Kuldīgā
zem kieposta Nš 172 un 196, —
sešu mēneiu laikā, skai-
tot no sludinājuma iespiešanas dienas,
'-rasties tiesa, lidzņemot minēto obli-
gāciju.

Pie kam tiek aizrādīts, ka pēc minētā
termiņa notecēšanas, ari obligācijas tu-
rētāja neierašanās gadījumā, parādu at-
aīa par samaksātu un pašas obligācijas
par iznīcinātām, piešķirot lūdz. tiesiba
pieprasīt parāda isdsešadk ia zemes-
grāmatām.

Liepājā, 31 dec. 1923. g. Nš 1078/23.
Priekšsēd. b. v. Ci ne els.

Sekretārs A. Kasperoviis.

Jelgavas apgabaltiesa,
as dv. ties. lik. 293., 301. un 309. p.p.
pamata,; uzaicina Jēkabu Maļinovsku-
V o i t k e v I č u, kura dzīves vieta ne-
zināma, ietrn mēnešu laikā ierasties
šai tiesa saņemt norakstus no viņa
sievas Jūles Maļinovski-Voitke-
vi č, dzim. B1 ū m, iesūdzibas raksta viņu
laulības šķiršanas lieta, un no pieliku-
miem un uzdot aavu dzīves vietu Jel-
gavas pilsēta.

Ja minētā laikā aicināmais neierastos,
lietu nolika uz termiņu un izspriedis bez
viņa klātbūtnes. Ja ieradīsies, bet savu
Isives vietu Jelgavā neuzdos, aicina-
«nu su tiesas sēdi un visus pārējos
papīrus atatas tieaas kanclejā.

Jelgavā, 9. janvāri 1924. g.
Priekšsēdētāja v. R. Mmiers.

Sekrētam pal. F. Kāps.

Jelgavas apgabaltiesa,
uz 1921. g. 1. februāra lik. par laulību
50. un civ. proc. ilk. 366. tn 718. pantu
1. punkta pamata ar šo dara zināmu
Pēterim Zvaigznēm, ka tiesa
17. novembrī 1923. g. aizmugures no-
sprieda viņa laulību ar Mīli Zvaigzni,
dzim. Kristapson, šķirt.

Jelgavā 4. janvārī 1924. g»
Priekšsēdētāja v. R. Mullera.

Sekretāra pal. F. Kāps.

Jelgavas apgabaltiesa,
pamatodamās uz sava ša gada 17. dec.
nolēmuma, uzaicina tās personas, kuru
rokas atrodas šādas koroborētas obli-
gācijas 1) par 5000 rbļ, izdotu uz
Jelgavas pilsētas krājkases vārda, kor.
1907. g. 7. nov. zem Ns 1985 uz Jelg.
nekustama īpašuma 1. hip. iec zem hip
f* 312, 2) par 3000 rub., izdota uz ta
psša vārda, korob. 1890. g. 3 maita
zem NY 25 uz Jelgavas nekustama īpa-
šuma 4 hipttekar. Iecirknī rem hipot.
NtNš 1 un 1,_ — iesniegts tās šaī tiesā
sešu mēneša laikā, skaitot no
sludinājuma iespiešanas dienas .Vaid.
Vēstnesi*.

Ja minētā termiņā obligācijas neie-
sniegs, tiesa tās atzīs par iznīcinātām
un lūdzējai Jelgavas pilsētas krājkase' ,
kas sevi uzdod per šo aktu likumīgo
īpašnieci, izsniegs akm izrakstus, kaji
stāsies nozudušo criģinslu vietā.

Jelgava. 31 dec »*23- %. lj*2723/23.
Priekšsēdētāja v. A. Lauke.

Sekretārs K. P u s s a r a.

Rīgas apgabait. 3. civilnodaļa,
. as Latvijas civillik. kop. 36. p. piezīmes

pamata, ar šo paziņo vispārībai, ka
Zigfrīds Augusta d. Andresens nn
Erna Jāņa m. C ā n noslēguši priekš-
laulības līgumu pie Rigas notāra
J. Purgala 8. decem ri 1923. g., reģistra

ķ. Nš 11494, ar kuru viņi, attiecībā
uz viņu noslēdzamo laulību, ir atcēluši
vir*-- civillikumu 79. nn turpm. p. p.
paredzēto laulāto mantas kopību.

m%Ķ 8. janvārī 1924 g. L. Nš 1588
Priekšsēdei, v. A. V e i d n e r s.

Sekretārs A. Kalve.

r*Rīgas apgabaltiesas 3. clvilnod.
ua dv. tiea lik. 2011., 2014. un
?019. p. t». pamata paziņo, ka pēc 1923 p.
27. apriiī Krimuldss draudze mirušā
Bīriņu pag jaunsaimneka Miķeļa Liepa
ir atklāts mantojums un «saietas

, kam ir as io mantojumu, vai
sakarā ar to tiesibaa kā mantiniekiem,
legatarijlttra, Hdeikomisarijiera, kredito-

', ūam an f t, pieteikt līs tiesības
mitētai tiesai aeiu mēv. laikā, skaitot
no šī ttadinājama iespiešanas dienas
.Valdība» Vēstnesī".

Ia ml)*ētss personas aavaa tiesibas
augšā usrāditā termiņā napietaika, tad
viņas atsis kā iis tiesibaa raud»»»")*.

Rīgā, 19J4. g. 8 janv. L Nk 1579.
Priekšsēd. v. A. Veidners.

Sekretārs *. Kslv*.

Rigas apgabaltiesas 6. clvilnod.

?s dv. tiea. lik. 2011.. 3014. un 3019. p.p.
pamata rasino. ka pēc 1918. g.
13 augustā Rīgā mirušās atraitnes Idas
lEideZ) 'Jpmsna meitas Hofman, dzim.
O o 1 d b e r g, ir atklāta mantojuma

rn saaicina, kam ir aa io manto-
juma, vai sakarā ar to tiesības
kā mant iniekiem, legatarijiem, lideiko-
misarijiem, kreditoriem nn t t, pie-
teikt šīs tiesibaa minētai tiesai seia
mēneša laikā, akaitot no ii sludinājuma
iespieiana* dienas.

Ja saiiē ās personas savas tiesības
garšā sarādītā termiņā nepieteiks, tad
viņaa atsis kā līs tiesības sandējuias.

Rīgā, 1924. g. 9- janv. L Nš 1605.
Priekšsēdētā ja v. A. Veidne ra.

Sekretārs A. Kaiva

Rigas apgabaltiesas 3. clvilnod.
s dv. ties. lik 2011., 2014. nn 3019.

p, p. pamata paziņo, ka pēc 1921. g.
7. novembrī Raunas draudze mirušas
atraitnes Marjas Sijāt, dzim. Palbak,
ir atklāts mantojuma nn uzaicina, kam
ir aa io mantojumu, vai sakarā ai
to tiesibaa, kā mantiniekiem, legata-
rijiem, Hdeikomlsarijiem, kreditoriem
un t. L, pieteikt ris tiesibas minētai
I eaai aeiu mēneiu laikā, skaitot no ii
sludinājuma iespiešanas dienaa.

sa minētās personas savas tiesibas
a«gšā usrāditi termiņā nepieteiks, tad
viņas atsis kā iis tlaaibas zaudējušas

Riga, 19S4. g. 8. dec L Nš 1450.
Priekšsēd. v. A. Veidners.

Sekretāra A. Kalva

Jelgavas apgabaltiesa,
uz ci . ties. lik. 2)3. ?.0\. un SOfi. p p.
pamata uzakioa Fedora Samsona d.
BaŠkardinu, kura dzives Vieta ne-
zustus, čeuu mēnešu laika
iep ties šai tiesā saņēmi uoiakstua no
viņa sievas Eizss Baškardinat, dzim.
Bērziņ, iesūdiības raksta viņu tautiņas
šķ ršanas lietā un no pielik miem un
uzdo: savu oz.ves vietu Jegavas pil eta.

Ja minētā laikā aicināmais neierastos,
lien noliks uz teimiņu un izspriedis
bez viņa klātbūtnes. Ja ieradīsies, bet
savu dzīves vietu Jelgavā neuzdos
aicinājumu uz tiesas sēdi an vītus
pātējos papīrus Bīstas tiesas kanclejā.

Jelg-.vā , 9. janvāri ls*J4. g.
Priekšsēdētāja v. R. Mullen.

Sekretāra pal. F Kās

Jelgavas apgabaltiesa,
uz 1921. g. 1. februāra likumu par
laulību 50., 61., 76., 77., 81. un civ. proc
lik. 339., 366.411., 698. 700-, 704.,
718. panta 1. punkta un 868 pantu
pamata, ar šo dara zināmu Joanam
J a n u 1 a i t i m- ka tiesa 15. decembri
1923 g. aizmuguras nosprieda viņa laulību
ar Ma iannu Jannlaitia, dzim.
Baltuškaitis, šķirt

Jelgavā, 7. janvārī 1924. g.
Prlekšsr d. v. R M ii 11 e r a.

I Seketara pal F. Kāps.

Rīgas apgabait. III. civilnodaļa,
az Latvijas civillikumu kop. 36. p. pie-
zīmes pamata, ar šopaziņo vispārībai, ka
lau'atte draugi Voldemārs Gustava d
Ķ u i e n s un A vine Jsņa m. Ķ u r e n
dzim. Liezer, noslēguši sa\ starp, laulības
līgumu pie Rīgas notāra A Meike 1. dec.
1923. g. reģ. Nš 23880, ar kuru viņi,
attiecība uz viņu noslēgto laulību, ir
atcēluši vietējo civillikumu 79. nn
tuīpm. p.p. paredzēto laulāto mantas
kopību.

Rīgā, 8. jsnverī 1924. g. L. Nš 1611
Priekšsēd. v. A. Veidners.

SrkTHara A. Kalve.
Rīgas apgabaltiesas 3. clvilnod.
na Latvijas dvillik. kop. 36. p

^
piezīmes

pamata, ar šo paziņo vispārībai, ka
laulātie draugi Z»l*m?ns Simsona d.
Magariks un ZiraHiiša m. Magarik,
dzim. Karpajonolf, noslēguši s> v* «rpīgo
laulības ii gurnu pie Rīgas notāra E Traut-
zolta 12. dec. 1923. g., reģistra N> 7063,
ar kūju viņi, attiecībā uz viņu noslēgto
laulību, ir atcēluši vietējo civillikumu 79.
nu turpm. p. p. paredzēto laulāto mantas
kopību.

Riga, 8. janvārī 1924. g. L Nš 1637
Priekšsēd. v. A. Veidners.

Sekrrtar* A Kalve.

Rigas apgabaltiesas 3. clvilnod.
ua dv. ties. Ilk. 2011., 2014. an2019. p.p.
pomata paziņo ka pēc 1919. gadā
19. novembri Gulbenes drardzē mirušā
Litenes pagastā semnieku mājas .Sile-
ņjek Nš 3* mājss īpašnieka Otto
Adsma dēla V ī k s n i n a (Vīssnfs)
ir atklāta mantojuma an uzaicina,
kam it ns io mantojumu, vai
sakarā ar to tieaības, kā manti-
niekiem, legatarijiem, lideikomiaarijiem,
kreditoriem an t. t., pieteikt šis tieaības
min. tiesai a c i ? mēneša laikā, akaitot
ao ii sladinājama iespiešanas dietna.

Ja min. personas savaa tiesibas augiā
usrāditā termiņā nepieteiks, tad viņas
atsis ka iis tiesības saudējaias.

Rīgā, 1924. g. 9. janvārī Nš 1491.
Priekšsēdēt. v. A. Veidnera.

Sekretārs A. Kalve.

Rigas apgabaltiesas 3. clvilnod.
uz dv. ties. lik. 2011., 2014. an 3019. p.p.
pamata pasinn, ka pēc 1920. gada
20. oktobri Ni2nij - Novgoroda mimšā
Skrīvētu pagasta gruntnieka Jāņa Jāņa
dēla Kārkliņa iKāikļa) ir atklāta msutoj.
en uzaicina, kam Ir ?? io man-
tojamu vai sakaiā ai to tiesibas, kā
mantiniekiem, Isgalarijitm, iideikoml-
sariļiem, kreditoriem nn t. t., pieteikt
iīa tiesibas minētai tiesai saiu ra ē -
n a i n laikā, akaitot no B sludinājuma
isepieianas dienaa .Vaid. Viatneai*.

Ja minētās personas savas tiesibaa
aagšā usrāditā termiņā nepieteiks, tad
viņaa atsis kā līs tiesibaa aaadē|nias.

Riga, 19'4 g. 9. janvārī LN>885.
Priekšsēdētāja v. A. Veidnera.

sekretāra A. Kaive.

Rigas apgabaltiesas 3. clvilnod.
.a dv. tierfl «|.;2011.. 3014. an 2019.
p. p. pamata paziņo, ka pec 1920 g.
14 Janvāri Cēsu apr., Liepas pr gasta

Leze 1*46 A* mājās mirušā Jars

Pētera dēla Maiziša u atklā a

mantojams un naaidna, kam it mm
man tojumu, vai sakarā ar to tiesibas,
kā mantiniekiem, legatarijiem, Adai-
komisārijiem, kseditoriem an 1.1.,pieteikt
Ba tieaības asin. tiesai asie mfiasia
Ūkā, skaitot no ii sladlnfij. iespisi.
dienas .Vaid. Viatn.*.

ja minētās paieon*ai aavaa tiesibas
sagšā aarfiditfi termiņā nspistslks, tad
viņas atsis kā iis tisslbas uadejalas.

Rīgā, 1924. g. 8. janv. L Nš 1602
Priekšsēdētāja v. A. Veidners.

Sekretārs A.Kalva. <



Rigas apgabaltiesas 3. clvilnod.
atklātā tiesas sēdē 1924. g. 8 janvāri
izklausījusi Jūlija Jāņa d. Matveja lū-
gumu dēļ hipotekarisko parāda dzēsc-
nas. nolēma :

atzīt par samaksātu obligāciju par
2,000 r., apstiprinātu 1913 g. 14 febr
?em Nš 172, uz nekustamo īpašumu
Cēsu apr., Launekalna muižas atdalīto
zemnieku zemes gabalu . Jaun-Pleniņ"
Nš 3 mājām, zem zemes grāmatu reģ.
Nš 240, Jēkabam Lāva dēla a Zauskam
par labu.

Rīgā. 1924. g 10 janvāri Nš 1118.
Priekšsēd. v. D. Cimmermans.

Sekretārs A. Kalva.

Rīgas apgabaltiesas 3. clvilnod.
atklātā tiesaa sēdē 1924 g. 8. janvārī
Izklausījusi Gustava Kaspara d. Mež-
auca lūgumu dēļ hipotekarisko parada
dzēšanas, nolēma:

atzīt par iznīcinātām divas obligācijas,
apstiprinātas uz tagad lūdzējam piede-
rošo nekustamo īpašumu Rīgas piketa,
4. hip. iec. zem zemes g amatu reģ.
Ni 1654: a) par 2,000 r„ ingrosēta
1899. g. 4. decembrī zem Nš 2624, Te-
nim Teņa d. Orēm par labu; b) par
2,000 r., ingrosēta 1901. g. 10. novembri
zem Nš 2173, tam pašam par labu, ku-
raa obligācijas pārgājušas uz Hermani
Kārļa d. Kampe, ka biankocesionaru,
k s viņu cedējis blanko.

Rīgā, 1924 g. 10. janvāri Nš 1171.
Priekšsēdētāja v. Cimmermans.

Sekretāra A Kalva.

Rīgas apgabait. reģlstrac. nodaļa

paziņo, ka ar viņas 19.decembra 1923. g.

lēmumu pārreģistrēta .Steienbušas uguns-
dzēsēja biedrisa*. zem jauna nosaukuma:
Šreienbušas brīvprātīgo ugunsdzēsēju

biedriba*, kā ari reģitrēii biedrības biedru
piinā sapulcē 23. oktobri 1923. g. pie-
ņemtie grozītie statūti.

Nodaļas pārzinis E. B i t e.
Sekretārs Frldrlchsons.

Rigas apgabait reģlstrac. nodaļa
paziņo, ka ar viņas 19. d;eembra 1923. g.
lēmumu pārreģiatrēii: .Sreienbušis brī-
prāiīgo ugunsdzēsēju biedrības palīdzības
un bēru kase*, zem Jauna nosaukuma:
.Sreienbnšas brīvprātīgo ugunsdzēsēju
biedribas bēra kase . ka ari reģisire i
biedrības biedru pilnā sapulcē 2. decembri
1923. g. pieņemtie grozītie statūti.

Noda|as par*. E. Bite.
Sekretārs Frldrlchsons.

Rigas apgabait. reģlstrac. nodaļa
paziņo, ka ar viņas 19. decembra 1923. g.
lēmumu pārreģistrēta .Paitmales nabagu
apgāJāšanas biedrība", zem jauns no
saukuma: .Paitmales saviesīgā biedrība*,
kā ari reģstrēti biedinās biedru pilnā
sapulcē 25. novembrī 1923 g pieņemti:
grozītie statūti.

Nod. pfirz. E. Bite.
Sekretāra Ftidrichsons.

Latgaļos apgabaltiesas,
Ludzas apriņķa 1 lec. miertiesn. Va.
dotie» no civ proc lik. 1401. p. aa
dv. lik. X. sēj. 1239. p., uzaicina
1914. g. 11. janvārī Ludzas pilsētā mir.
Halma Icfka d. Tavlevamantin. pieteikt
savaa mantošanas tiesibaa uz neL
atstāto Ludza atrodošos nekustamo
īpašumu miertieneša kamera, Lūdzi,
Zirgu ielā Nš 6, sešu mēneiu
laikā, skaitot no ii uzaicinājumaie.ispiešanas .Valdības Vēstnesi*. r

Miertiesnesis (paraksts).

ImiilpiB Ar. pr-ka pal. 2. Ik. i
izsludina par nederīgu, ka nozaudētu, 1
nacionalopasi, izd. no Jud>pes pagasta
valdes^uz Lietuvas pavalstnieka Antena j
Kazimira d. Žeižns vardu 11034

Jelgavas pils. polic. 2. Iec. pr-Rs
izsludina par nederīgu nozaudē o kara
klausības apliecību zem Ns 21075, izd.
no Jelgavas kara apr. pr-ka 16 jmv.
1922. g. uz Kurta Artura d. Bēra -.

Daugavpils prefektara
Izsludina par nederīgu Latvijas pasi
Nš8001, Izd. 24. februāri 1921. g. no
Daugavp. prefekt. us Šoras Kagens
vardu, kur» ni»**iWa wm nnz«to.<<e,tu

Daugavpils prefektūra
izsludina par nederīgu Latv. pasi ]
zem NU 18335, izd. 6. jūlijā 1922. g. )
no Daugavpils prefekta uz Leonarda j
Jaševič vārda, kura pieteikta kā no-
zaudēta.

.mtsjlli pilsētas HllLl. l8i.lrlil.DHsi
izsludina par nederīgu, kā nozaudētu, i
kara kļaus, apliec, izd. no 6. Rīgas
kājnieku pulka 2. martā 1922. g. zem
Ni 17945, uz Makslma Kirila d. Leme- i
ževa vārdu. gagij '

ftunplii ilhR.nl. I. liLirleklaltti
izsludina par nederīgu, kā nozaudētu, '
Latvijas iekšz. pasi, izdotu no Dmdagas
pag. valdes 2. aug. 1920. g. zem Nš 1053
uz Edas Jēkaba m. Šonvald, dzim.
Bālman v. Qļļģ

Daugavpils prefektūra
izsludina par nederīgu Latv. pasi zem
Ni 8510, izd. no Daugavpils prefekta

"uz
Btoņislavas Benedikta m. PozvoļskiJ

vārdu, ku^a pieteikta kā nozaudēta.

SeTi^^
izsludina par nederīgu, kā nozaudētu,
Latv. iekšzemes pasi uz pilsones Mildas
Rūdolfs m. Petak vārdu, izdotu no
Alūksnes iec. polic pr-ka zem N° 6 2
no 3. jūlija 1920 g 8413 \

Vifltfjlu pilī polic. li. ik. priekšnieks J
izsludina par nederīgu, kā nozaudētu,
kara klausības apliec zem Ni 167*
izd. no 11. Dobeles kfijn. pulka k-ra
uz Eduarda Anša d Žrccra v. Jj

Ventspils pils. pol. II. iec. pr-kO
izsludina par nederīgu, kā nozaudētu.
Latvijas iekšz. pasi, zem Ni 6152, izd.
no Ventspils polic prefekta 14. jaliji
1920. g. tu Nikolaja Teodora dēla {I
Apse vārdu .

Ventspils apr. 1.iec. miertiesnesis
uz krim. proc likumu 846. un 85 t. p.
p. meklē Latvijas pilsoni Kazimiru Ze-
nona d. M i n a 1 g o, dzim. 1880 gadā
Kannas gub, kurš tiek apvainots mt
zādzību un kapa ārējas pazīmes sekošis:
vidēja auguna, tumšu seju, tumši mati,
melnas ūsās, nesa adas fraku, galvā
ādas cepure.

Ikkuram, kam zināma Minalgo attaš.
vieta, pienākas to uzrādit, viņa manta
ņemama zem aizbildniecības, Minalgo
pie at ašsnss ir apcietināms un nogādā- ļ
jams miertiesneši rīcībā.

Ventspilī, 18. janvārī 1924 g.
Miertiesnesis (paraksts).

Latgalesapga&fc krlai/nalaoit
saskaņā ar sava 1924. g. 16 janvāra
lēmumu, meklē us sod. lik. 578. p.
3 d, pamata apaud'ēto Polijas pavalst. i
Sani Msteuša d. SfleUovski 51 g.
vecu, vidēja augu >-a, pelēkām acīm, pa- I
stāvīgā dzīves vieta pēdējā laikā bija ļ
Varakļānu pag., Atspuku iolvaikā.

Visām iestādēm un prīso tām, kurām
ir zināma minētā Svietlovska nn viņa
mantas atrašanās vieta, jāpaziņo
Rēzeknes apriņķa 5. lec. izmeklēšanas
tiesnesim.

Daugavpili, 17. janvāri 1974. g.
Priekšēdētāja b. 8. Cīruļa.

Sekretārs A. Platausks.

Latgales apgabaltiesas,
Ludzas apriņķa if. Iet. miertiesnesis,

uz civ. lik. kr. X. sej. I. d. 1239. p. ļ
un civ. proc lik. 1401. p. pamata pa-
ziņo, ka pec 1919. g. 4. februāri
( ē: vecā stila) mirušā 3fiņa Timoteja|
d. Zejgliia Posinas pagastā, Zilupes j
miesta, ir palicis mantojums, sastā-
vošs no koka ēkas ar piebūvēm, un uz- ļ
aicina visus, kam uz šo manto- I
jumu vai sakarā ar viņu būtu kādas
tiesības kā mantiniekiem , pieteikt tās ļviņam, miertiesn. sešu mēnešu laikā,
skaitot no šī sludinājuma iespiešanas
dienas .Vaid. Vēstnesī* .

Posinā, 31. dec 1923. g. NJ368 I
Miertiesnesis Ķ. Kalniņš.

Latgales apgabaltiesas kriminal
noda|a,

saskaņā ar savu 1924. g. 9 janvāra
lēmuma, meklē ua soda likuma
51., 581. p. p. 3. d. pamata apsūdzēto,
Kaunas guberņas, Smolvenes pag.
piederīgo 15 g. veto, Ankeju Mitroiana
d. Ribakovu. Apsūdzētā pazīmes: maza
auguma, ģīms apaļš, acis zilas, mati ui
uzacis sevišķi gaiši, deguns taisnis, pec
tautībaa krievs.

Visām iestādēm nn personām, kurām
li Bināras minēta Ribakova un viņa
mantai atrašanās vieta, jāpaziņo Dau-
gavpils apr. 1. ie:. izmeklēžanas ties-
nesim.

Daugavpili. 16. jtnvari 1924 g.
Priekšsēdētaja b. B. Cīruls.

Sekretārs Platausks.

Latgales apgabaltiesas kriminal-
nodaļa,

saskaņā ai savu 1923 g. 31. decembra
lēmuma, meklē az sod. lik. 464. p.
un 466. p. 1. un 2. d. pamata ap ūdz.
Kaunas gub. Telšu apr. piederi' o, 45 g.
v., Leonardu Ādama d. Zlļanskij,
vidēja auguma, plecīgs, gaišiedzdtenas
ūsas, tādiem pat matiem, drusku sir-
miem, gaišu seju, taisnu g ru degunu,
gaiši zilam acim, runājot rausta drusku
valodu, nodarbošanās — veterinar-
feldšer».

Visam iestādēm «n personām, kurām
ii zināma minētā Ž<]snskij nn viņa
mantaa atrašanas vieta, jāpaziņo
Latgales apgabaltiesai.

Ilangavpiu 10 janvāri 1974. g.
Priekšsēdētāja b. B. Cīruls.

Sekretāra Platausks

Jelgavas apgabaltiesa,
pamatodamas uz sava šā gada 17. de-
cembra nolēmumu, uzaicina tās personas,
kuru rokās atrodas šādas uz nekust,
īpašuma Bauskas pilsēta zem hipotēkas
Ni 96a, korob. obligācijas:

1) par 7500 rbļ.. izd. uz Teodora
Lo linga vārda, korob. 1892. g. 2. sept.
zem Ni 28 un 2) par 6000 rbļ, izd.
uz Amt-Bauskas krāj-aizdevu kases
vārda, korobor. 1914. g. 23. janvārī
zem Nš 10, — ierasties iai tiesa
mēneša laikā, skaitot no ii sludinājuma
iespiešanaa dienas .Valdības Vēstnesi*
ua iesniegt minētai aktus.

Ja minētā termiņā aktus neiesniegs,
parādus pec tam tiesa atzīs par samak-
sātiem un lūdzējam Eliasam Cvilin-
gam, doa tiesību prasīt šo parādu dzē-
šanu zemes grāmatās.

Jelgavā, 29 dec 1923. g. LNi2662/23.
Priekšsēdētaja v. A. Lauke.

Sekretārs K Pussars.

Latgales apgabaities. kriminal
nodala,

sascaņā ar sava 1924 g. 14. janvāra
lēmumu, meklē as sod. lik. 51.-585.
p., 51.—581. p. un 51.—448. p. p. pa-
mata apsūdzēto, Bolvu pag., Ludzas apr.
piederīgo, 21 g. veco Osvaldu Rud lla
d Kleinu, čigānu tautiņas maza augu-
ma, tumšiem mat em, bez ūsām, labās
rokas radītāja un vidējais pirksti bojāti.

Visām iestādēm an personām, karam
ir tinama minētā Kleina un
viņa mantaa atrašanās vieta, jāpaziņo
Ludzas apriņķa 3. iec. izmeklēšanas
tiesnesim.

Daugavpili, 16. janvārī 1924. g.
Priekšsēdētāja b. B. Cīruls.

Sekretārs Platausks.

Latgales mM\\m ImlulBi,
saskaņā ar savu 1924. g. 10. janvāra
lēmumu, meklē uz sod. lik. 454 p
pamata apsūdzēto, Ludzas apr., Rugāju
pag. piederīgo Dāni Pētera d Rudzītl,
apmēram 29 g. vecu, liela auguma,
vajā» miesas buves,_ tumi! dzelteniem
matiem, zilganpelēkam acīm, vāju ģīmi,
bez ūsām ua bārdas, tievu degunu

Visām iestādēm un personām, kurām
ir zināma minētā R u d z i š a un
viņa mantas atrašanās vieta, jāpaziņo
Ludzas apr. 3. iec izmeklēšanas ties-
nesim.

Daugavpilī, 11. janvāri 1924. g.
Priekšsēdētāja b. Cīrulis.

Sekretārs Platausks.

Rigas apgabaltiesas 3. clvilnod.
atklātā tiesas sēdē 1924. g. 8. janvāri
izklausījusi 3. Rīgas savstarpīgās kredīt-
biedrības valdes lūgumu dēj obligāciju
atzīšanas par zudušām, nolēma:

atzīt par iznīcināta obligāciju par
100,000 i., apstiprinātu 1903 g. 30. ap-
ritl zem N> 575, uz tag d Konstantīnam
Kamkinam, Aleksandrai Rodzevič, atr.
Rožensd;, un Natālijai Zedrinsicij pie-
derošo nekustamo īpašumu Rīgā, 1. hip.
iec zem zemes grāmatu reģ. Ni 420,
izd. no Jefima Andreja d Kamklna par
labu Jefimam Michaila d. Kamkinam,
kas viņu ir cedējis b anko, kura obligā-
cija pārgšjusi uz Robertu Ivana dēlu
Siauve, kā biankocesionaru, kaa viņu
cedējis atkal blanko.

Rieā. 1924 g. 10 janvāri Nk 785.
Priesšsēd. v. D. Cimmermans.

Sekretāra A. Kalva.

Rigas apgabaltiesas 3. clvilnod.
atklātā tiesas sēdē 1924. g. 8 janvārī
izklausījusi Oskara Gu tava d. Ha tviga
lūgumu deļ hipotekarisko parāda dzēša-
nas, nolēma:

atzīt par samaksātu obligāciju par
58,600 r., apstiprināta 1916 g 30. no-
vemorī zem Nr 243, uz nekusUmo īpa-
šumu Rīgas pilsēta, 1. hip. iec zem
zemes grāmatu nod. reģ. NsNi 600,603,
608 un 2. hip. iec. zem zemes grāmatu
nod. reģ Nt 546, Oastavam Gustava d.
Haitvigam pai labu.

Rieā. 1924 g. 10. jan arī Ni 1391.
Priekšsēd. v. D. Cimmermans.

Sekretāra A. Kalve.

Iespiests Valsta tipograiijā.

Rigas apgabaltiesas 3. clvilnod.
pamatojoties uz clv. proc. lik. 2060. un
2062. p. p., ievērojot Jāņa Dzenis piln-
varnieka zv. adv. Edgara Kurme lūgumu
nn aavu lēmumu 1924. g. 8. janvārī
paziņo, ka no lielini ekiem rekvizētas
viņam, lūdzējam Jānim Dzenim piderošas
2 obligācijas:

1) par 30,000 r., apstiprinātas 1914. g.
15. juljā zem Ni 17i0, uz nekustamo
īpašumu, atrodošos Rīga. 2. hip. iec
zem zemes grama u reģ. Ni 658, izd
no Jāņa Dzenis par tabu Konstantīnam
f. Grevingkara, kutš viņu ir cedējis
blanko;

2) pat 3,000 r. 1914. g. 23. jūlijā zem
Nt 1754, apstiprināta uz to pašu neku-
stamo īpašumu, izd. no ta paša Jāņa
Dzenis par labu tam pašam Konstantī-
nam Grevinkam, kurš viņu ir cedējis
blanka,

Tāpēc apgabaltiesas 3. civilnodaļa
«aicina visas personas, kuram būtu
tiesibas us augu aprād. obligācijām,
pieteikties tiesā sešu mēneiu laikā,
akaitot no dienas, kad iis sludinājums
iespiests .Valdības Vēstnesī*, an
aizrāda, ka ja iis personas not. laikā
nepieteiksies, obligācijas atzīs par iznī-
cinātām nn lūdzējam izdos obligāciju
dublikātus, kuri izpildīs oriģinālu vietu.

Rīgā, 1924. g. 14. janvārī Ni 1451.
Priekšsēd. v. A. Veidneia.

Sekretāra A. Kalve.

Rigas apgabaltiesas 3. clvilnod.
pamatojoties uz civ. proc. lik. 20tJ0. un
2062. p. p„ ievērojot Roberta Prokopa
lūgumu un savu lēmumu 1924 g. 8 jan-
vāri paziņo, ka pēc lūdzēja ziņoju na,
pa kara laiku gājusi zuduma obligācija
par 7,500 r., apstiprināta 1901. g. 13.
sept. zem Nš 44, uz nekustamo ipašumu
Rīgas apr., Bekeru muižu, zem zemes
grāmatu reģistra Ni 17, izd. no Leon-
tīnes Viihelmines Makša m. Lira, dzim.
Kupfer, par labu Eiženam Kristapa d.
Švarc, kas viņu ir cedējis b anko.

Tāpēc apgabaltiesas 3. civilnodaļa uz-
aicina visaa personas, kuram būtu tie-
aības uz augšā aprād. obligāciju, pie-
teikties tiesā sešu mēnešu Jaikā,
skaitot no dienas, kad šis sludinājuma
iespiests ,V. Vēstn.*, un aizrāda, ka
ja šis personas noteikta laikā nepieteik-
sies, obligāciju atzīs par iznīc'nātu nn
lūdzējam izdos obligācijas dublikātu, kujš
izpildīs oriģināla vietu.

Rjgā, 19*4 it. 14. janvāri Ni 1612.
Priekšsēdētaja v. A. Veidnera.

Sekretāra A. Kalve.

Daugavpils prefektūra
izsludina par nederīgu cettiiikatu nacio-
nālās pases vietā Ni 915, izdotu no
Daugavpils prei. uz Zofijas Kajetana m.
Kiasovskij vārdu, kura pieteikta kā
nozaudēta.

Daugavpils prefektūra

izsludina par nederīgu ārzemes pasi
Ns 13392, izd. 1922. g. no ārlietu
ministrijas ārzemju pasu nod. uz Slioma
Ābrama d. Linde vardu, kura pieteikta,

kā nozaudēta.

Skrundas virsmežniecība
pārdos mutiskos torsos

1924. g. 26. februārī Skrundas pagasta telpas

numurētus kokus
pēc celmu skaita sekošās vienības;
i| n g aS. 2 Drošības
s- Mežniecība, novads un 3 g s %£ Z naudflS

&* apgaita t Q 4 bg Izcfat Apme-
S «* H ž o » tirišan. žošan.
*2 < * 2 (L«) (Ls)

I. iec. mežniecība
1 Skrundas novads, Pliena apgaitr 56 1920 g 1 261

2 14
? HU 331 24 10

• • • 5 8
» .... 6 5j

2 . . . . 8 39 272 19 7
9 431

3 . . 10 18 J 458 32 12
. 11 9j

4 64 192I.g. 1 «J 4g8 34 I7
', "

.
"
. 1920.g. 1 23)

5 . . 2 .101 312 22 9
3 31
4 26j

6 . . 5 161 297 21 8
6 23/
7 201

7 : : ;?: .« 17} «» u 7
91 15J I 1

Pēctorgi nenotiks. Solīšana sāksies pīkst 12 diena. Torgos pielaidīs un
piedāvājumus atzīs no personām, kutas iemaksas torgu komisijai 10°/o drošības
naudas no vērtētās sumas, kura pec nosolīšanas jāpapildina līdz 10°/o no noso-
lītas sumas.

Virsmežniecība patur tiesības izsludinātās uz torgiem un nolemtās pārdo-
šanai torgu vienības noņemt no torgiem pēc saviem ieskatiem.

Tuvākas ziņas virsmežniecības kanclejā un pie iecirkņa mežziņa.
1924. g. 17. janvāri. Ni 1772. Skrundas virsmežniecība.

Cēsu virsmežniecība
pili; torņos iii vairāksolīšanā

1924. g. 25. februārī Cēsu virsmežniecības kanclejā,
Raiskuma muižā,

augošu mežu
no sekošiem novadiem:

'Št « -« ii. ~ ?
Ž oS B l-a^ŠCs Novads, apgaita, kvartāls un 'S3 ~« S S = 5 g §

1 Veismaņu nov., apg. Ni 20, Lazdiņa jaunsaimn. 85 1270 64 26
2 , . Nt 19, jaunsaimn. Nt 53 67 450 23 11
3 . , . Ni 19, . Nš 53 16 120 6 3
4 . . . Ni 19. . )* 53 JO 250 13 6
5 . . Ni 15, . Ni 53 102 610 31 16
6 , . Ni 19. . Ni 54 88 630 32 16
7 Cēsu-Pils . Ns 21, , Nš 26 40 570 29 12
8 Veismaņu . Ni 19, . Nš 35 1542 800 40 52
9 L-Straupes , . Ni 40, kv., 22 atd. Ns 1 29 530 27 9

10 . . , Ni 40, . 22, . Ni 2
un ceļmala 23 440 22 8

11 L.-Straupes nov., apg, N» 42, kv. 48, atd. Ni 1 33 480 24 11
12 . , , Nš 42, . Ni 48, atd.

Nš 2 23 380 19 8
13 L.-Straupes nov., apg. Ni 42, kv. Ni 48, atd.

Ns 3 20 370 19 8
14 L-Straupes nov., apg. Ni 42, kv. Ni 49, atd.

Ns 11, kv. Ni 2, atd. Ni 1, kv. Nt 2, ttd.
Ni 2 24 440 22 9

15 L -Straupes novad, apg. N? 42, kv. atd. 3,
kv. Ns 1 atd. Nš 1, kv. Ni 1 atd. Nš 2 . . 26 370 19 8

16 L.-Straupes novads, apg. 41, kv. Ni 16, atd.
Ns 1, kv. Ni 18 atd. Ni 1, kv. Ni 7, atd.
Ns 1 40 730 37 15

17 M. Straupes novads, apg. Nš 4?, Zajotnē atd.
Nš 4, Egļu mežā atd. Ni 2 27 4;0 23 10

18 M.-Straupes novads, apg. Ni 43, Baltā sila
atd. Nš 1 28 510 26 11

19 Drabnžu novads, apg. Ni 32, cirsma 1929. g.
atd. Ns 1 71 1190 60 25

20 Drebužu novads, apg. Ns 32, cirsma 1929. g.
atd. Ns 2 28 380 19 9

21 Kārļu novads, apg. Ns 30, cinma 1924. g. atd.
Ns 1, citsma 1925 g. atd; Ni 1 7 1C0 5 2

22 Kārļu novads, apg. Ni 30, cirsma 1926. g.
atd. Ns 1 28 400 20 9

23 Spāres novads, apg. Nš 31, cirsma 1924. g.
atd. Ni 1 28 420 21 8

24 Priekuļu I. novads, apg. Ns 15, ionda gab.
NNš 21—24 117 1720 86 31

25 Priekuļu I. novads, apg. Ns 15, ionda gab.
NiNs 21—24 152 2000 100 36

26 Lenču novads, apg. Nš 8, kv. MM- 85 un 88 31 220 11 5
27 Strīķu nov., apg. Ni 12, fonda gab. Ni 8 . . 543 350 18 15

Torgi sāksies pīkst 12 d'enā. Pēctorgi neno'iks. Solīšana notiks mutiski,
pie kam torgos pielaidīs un atizs piedāvājumus no personām, kuras iemaksās torgu
komisijai 10°/o drošības naudas no nosolāmo vienību vērtības. Virsmežniecība
patur sev tiesības izsludinātas uz torgiem un nolemtās pārdošanai torgu vienības
noņemt no torgiem pec saviem ieskatiem.

Tuvākus paskaidrojumus sniedz virsmežniecības kanclejā un attiecīgi mež-
ziņi. Cēsu virsmežniecība.
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