
Instrukcija pie 1924. g. 20. jumja likuma

par īpašuma tiesībām uz piešķirtām
šņoru zemēm.

Zemkopības ministrijas rīkojums par
īpašumu tiesību nostiprināšanas aktu
formām uz piešķirtām šņoru zemēm.

Mežu departamenta rīkojums par koku
ciršanu uz vasarnicu gruntsgabaliem
Rīgas Jūrmalas pilsētas robežās.

Valdības rīkojumi un pavēles

Instrukcija

pie 1924. g. 20. jūnija likuma par
īpašuma tiesībām uz piešķirtām

šņoru zemēm.

1. Lūgumi par īpašumu tiesību no-
stiprināšanu uz piešķirtām šņoru zemēm
iesūtāmi zemkopības ministrijai caur
Latgales zemes ierīcības daļu, kura, ska-
toties pēc steidzamības, nosaka īpašuma
tiesību nostiprināšanas aktu sastādīšanas
kārtu. Zemkopības ministrija, skatoties
pēc īpašuma tiesību nostiprināšanas va-
jadzības zemes ierīcības, valsts zemes
bankas aizdevumu nostiprināšanai un
tamlīdzīgiem nolūkiem, var izdarīt īpa-
šumu tiesību nostiprināšanu uz zināmas
sidžas zemēm bez sādžas mājsaimnieku
lūguma.

2. Zemkopības ministrija pieprasa iz-
rakstus no Latgales apgabaltiesas vecākā
notāra arcbiva par to sādžu zemēm, kū-
jās izdarāma īpašumu tiesību nostipri-
nāšana. Tāpat zemkopības ministrija
pieprasa caur vietējām pagasta val-
dēm sādžas saimnieku sarakstus,
kuri nostiprināmi īpašumu tiesībās, vi-
ņiem piederošo, zemes vienību skaitu
(učastku) un katra saimnieka zemes
platību. Pagasta valdes izsūta zem-
kopības ministrijai uz viņas pieprasījumu
visus dokumentus, kas atrodas pagasta
valdē attiecībā uz īpašuma tiesībās no-
stiprināmās sādžas zemēm.

3. Zemkopības ministrija paziņo 14 die-
nas iepriekš caur vietējo pagasta valdi
dienu, kad paziņojumā minētā sādžā
ieradīsies mērnieks īpašuma tiesību no-
skaidrošanai. Līdz paziņojumā minētai
dienai sādžas mājsaimnieku sapulce
izvēl savu pilnvaroto, īpašuma tiesību
nostiprināšanas akta parakstīšanai, par
ko rakstāms atsevišķs lēmums, kura
formu zemkopības ministrija piesūta
reizā ar paziņojumu. Pilnvarotājs iz-
vēlams ar vienkāršu balsu vairākumu.

4. Iebraucis sādžā, mērnieks vēlreiz
paziņo sādžas saimniekiem caur izvēlēto
pilnvaroto par savu ierašanos un sastāda
sādžas pilnvarotā un ieradušos saimnieku
«ļatbutnē īpašuma tiesību nostiprināšanas
aktu, uzrādot viņā 1924. g. 20. jūnija
«kūmā par īpašuma tiesību nostiprinā-
ļaDu p. 7 minētās ziņas, ņemot par

pamatu visus viņa rīcībā esošos doku-
mentus un ari tos dokumentus un izziņas,
*° uzrāda saimnieki.

5Ja uz vietas faktiskais zemes lieto-šanas tiesības stāvoklis nesakrīt ar do-
kumentos un izziņās uzrādīto, bet no-
-
kusi zināmu saimniecību zemes izdalī-
ja ģimenes locekļu starpā vai daļams atsavināšana svešām personāmPar labu, tad pie īpašumu tiesību no-
"UPnnāsanaS stinori iāip„5rn 1094 ar—uoauas jāievēro i :4.

sungn y_ g.

ātri Wlikuma 2. p. 2. piezīme. Uz
nierih- atseviš^° ģimenes locekļu saim-
tika - *

'Pašuina tiesības nostiprināmas

likum - gadījumā, Ja 1924. g. 20. jūnija
sanu Pa - īpašuma tiesību nostiprinā-
tēšanUZ ,piešķirtām šņoru zemēm publi-
atsevrt nodalītas zemes pastāv kā
katraiPa,stāvīgas saimniecības un
Uū j" saiinniecībai ir atsevišķs inventārs
strādā n?dalltais zemes ieguvējs ap-

zerni atsevišķi no atdalītās saim-

niecības un katrs no viņiem, pēc iz-
raksta no pagasta valdes nodokļu grā-
matas, ir maksājis atsevišķi par viņa
lietošanā atrodošos zemi valsts un paš-
valdības nodokļus. Pretējā gadījumā
visa saimniecības zeme nostiprināma
saimi ieka viena paša vai visu Hdzmant-
nieku kopīpašumā.

6. Sastādītā īpašuma tiesību no-
stiprināšanas akts pasludināma sādžas
saimnieku sapulcē, paziņojot viņiem pār-
sūdzības termiņu un kārtību. Akti pa-
raksta mērnieku un sādžas izvēlētais
pilnvarotais. Reizē ar to mērnieks pa-
sludina, ka visas pārsūdzības par sastā-
dīto īpašuma tiesību nostiprināšanas akti
ieinteresētie mājsaimnieki iesniedz akts
sastādītājam — mērniekam caur vietējo
apriņķa mērnieka kancleju 30 dienu laikā
no akts pasludināšanas dienas sā-
džas mājsaimnieku sapulcē un ari to,
ka turpmākā zemju atsavināšana un ap-
grūtināšana izdarāma notariāta likuma
VI. nodalījuma un 5. janvāra 1922. g.
noteikumu par nekustamu īpašumu at-
savināšanu un apgrūtināšanu kārtībā.
Sastādītā īpašuma tiesību nostiprināšanas
akts norakstu mērnieks izsniedz sādžas

mājsaimnieku pilnvarotam.

7. Mērnieks uz katru pārsūdzību
raksta izsmeļošu paskaidrojumu, kuru
visvēlākais 14 dienu laikā no pārsūdzības
saņemšanas kopā ar īpašuma tiesību
nostiprināšanas akti un visiem attieclgiern
dokumentiem un izziņām nosūta šņoru
zemju komisijai pie Latgales apgabal-
tiesas Daugavpilī. >
- 8. Pēc šņoru zemju komisijas lē-
muma spēkā nākšanas par īpašuma
tiesību nostiprināšanas akts apsti-
prināšanu, komisija šo akti līdz
ar savu atzīmi uz akts par viņa ap-
stiprināšanu nosūta nekavējoties Latgales
apgabaltiesas vecākam notāram akts
koroborēšanai. Akts koroborējama neka-
vējoties pēc viņas saņemšanas. „

9. Šņoru zemju komisija pēc aktu
koroborēšanas nekavējoties piesūta iz-
rakstus vai norakstus no koroborētām
aktēm līdz ar atzīmi par viņu korobo-
rēšanu attiecīgiem šņoru zemju īpašnie-
kiem caur vietējām pagasta valdēm. Tā-
pat nekavējoties šņoru zemju komisija
piesūta aktu norakstus attiecīgām pa-
gastu valdēm un zemkopības ministrijas
zemkopības departamenta Latgales zemes
ierīcības daļai.

10. Pēc īpašumu tiesību nostiprinā-
šanas 1924. g. 20. jūnija «Likuma par
īpašuma tiesību nostiprināšanu uz pie-
šķirtām šņoru zemēm" kārtībā, visi darī-
jumi uz šām zemēm izpildāmi notariātu
noteikumu VI nodaļas _ un 1922. gada
5. janvāra noteikumu kartībā.

Zemkopības ministra biedrs
B. M i g 1i n ik s.

Zemkopības departamenta
direktors P. Grāvs.

Latgales zemes ierīcības daļas
vadītājs J. E r t e 1 s.

Zemkopības ministrijas
rīkojums Nr. 666/2

par īpašumu tiesību nostiprinā-
šanas aktu formām uz piešķirtām

šņoru zemēm.

Saziņā ar tieslietu ministriju un pa-

matojoties uz 1924. g. 20. jūnija likuma
par īpašuma tiesībām uz piešķirtam

šņoru zemēm p. 20., apstiprinu sekosas
aktu formas, kuras lietojamas pie īpa-

šumu tiesību nostiprināšanas uz piešķir-

tām šņoru zemēm (min. likuma 6. p.J.

īpašuma tiesības visas sādžas saim-

niekiem nostiprināmas pēc sekosas akts
formas:

Forir.a 1it. A.
(balsts
zīmoga
vieta.)

; apriņķa,
pagasta,

sādžas mājsaimnieku

īpašuma tiesību nostiprināšanas
akts

uz viņiem piederošo piešķirto šņoru zemi.

I. - - apriņķa,
pagasta,

sādžas mājsaimnieki,
pamatojoties uz 20. jūnija 1924. gada
likuma par īpašuma tiesībām uz pie-
šķirtām šņoru zemēm,ar savu lēmumu
no, " 192 g.
griezušies pie Zemkopības Mini-
strijas ar lūgumu nostiprināt katra at-
sevišķa mājsaimnieka īpašuma tiesī-
bas uz viņa lietošanā atrodošām
piešķirtām šņoru zemēm.

II. „ " 1924. g. es
Zemkopības Ministrijas
mērnieks ,
pamatojoties uz Zemkopības Ministri-
jas priekšraksta no „ *
1924. g. Ne ierados

sādžā minētās sādžas
mājsaimnieku īpašuma tiesību nostip-
rināšanai uz viņu lietošanā atrodo-
šām zemēm,, kur, ievērojot visus
manā rīcībā esošus dokumentus un
izziņas, kā ari mājsaimnieku uzrā-
dītos dokumentus, atradu:

dest. . ,.zemes -r—, vairāk vai ma-na
zāk, cik izrādīsies pie šo zemju ga-
līgas uzmērīšanas.

5) Visiem sādžas māj-
saimniekiem viņu zeme ir piešķirta
uz piešķirtām vienī-
bām (učastkiem).

6) Uz viena piešķirtās vienības
(učastka) iznāk no visas

sādžas derīgas zemes -^

7) Katra mājsaimnieka piešķirto
zemes vienību (učastku) skaits ' un
uz viņa pienākošā zemes platība pa-
rādīta tabelē pie p. 13.

8) Likvidējot sādžas māj-
saimniekiem _ervitutu tiesības uz

muižas zemi, sā-
džai piedalīts ~, kas at-
zīmēts uz muižas sa-
dalīšanas plāna ar No

dcst. , ,
siem -^- katram
sādžas mājsaimniekam pieder tā
daļa, kāda atzīmēta p. 13.

9) sādžas aramā
zeme iedalīta katram mājsaimniekam
pēc viņam piederošo piešķirto vie-
nību (učastku) skaita pastāvīgi viņa
lietošanā atrodošos gabalos.

10) Uz sevišķiem noteikumiem
pārdalāmas katru gadu pļavas, kuras
pārdala pēc katras zāles ražas,
iedalot katram mājsaimniekam pie-
nākošo daļu pēc učastku skaita,
kuru visai
sādžai ir

1) Visi sādžas
mājsaimnieki uz 20. jūnija 1924. g.
„Likuma par īpašuma tiesībām uz
piešķirtām šņoru zemēm" 1. p. pamata
ir atzīti par pārgājušiem uz privāt-
īpašuma kārtību.

2) Visas sādžas
mājsaimnieku piešķirtās šņoru zemes,
kuras 1. p. minētā likuma spēkā
nākšanas dienā atrodas atsevišķu
mājsaimnieku neapstrīdami pastāvīgā
(ne nomas) lietošanā, — atzītas par
viņu personīgu īpašumu.

3)

tiizziiizzzzizzz
sādžas

mājsaimniekiem pieder: a) sētas vietu
dest.,zemes -^-, b) aramas

zemes ~, c) ganību
dest. ,,
"ST' d>

11) sādžas .māj-
saimnieku nepārdalamie objekti, kā
ganības un nederīga zeme
--... ir visu
mājsaimnieku nepārdalamā lieto-
šanā, bet katram mājsaimniekam no
šiem objektiem pieder tā pate ideālā
daļa pēc piešķirto vienību (učastku)
skaita, uz kādu viņam ir tiesība
aramā zemē.

12) neaizņemtās
sādžas saimniecības

ar _____ piešķirto
vienību (učastku) tiesībām sādžas
saimnieki izrentēja uz laiku no

līdz gadiem
atsevišķiem sādžas mājsaimniekiem,
bet katram mājsaimniekam no šo
saimniecību zemes platības pieder
ideālā daļa pie piešķirto vienību
(učastku) skaita, uz kādu viņam ir
tiesība aramā zemē. Pārējie objekti
ceļi, ganceļi, aka un grants bedres
atrodas visu mājsaimnieku lietošanā
bez ideālo daļu noteikšanas.

kopā derīgas zemes
dest. .
-j^-, nederīgas
dest. i-,zemes -r—-. Pavisamna

derīgas un nederīgas zemes
dest.

-ļjj-.

4) 20. jūnija 1924. g. „ Likuma par
īpašuma tiesībām uz piešķirtām šņoru
zemēm" publicēšanas dienā

sādžas saimniekiem bija :
a) sādžu sētu vietas _ __

-^
dest. N ,

b) aramas zemes ^-,c) pļavu

% d) ganību
dest. _~

ha~
'

" dest.
kopā derīgas zemes -^

dest r,
nederīgas zemes -ļ^-. Pa-
visam kopā derīgas un nederīgas

13) Atsevišķu mājsaimnieku ne-
apstrīdami pastāvīgā (ne nomas) lie-
tošanā 1924. g. 20. jūnija likuma
pasludināšanas dienā atradās apak-
šējā tabelē minētās zemes. Tanī
pašā tabelē parādītas katra saim-
nieka piešķirto vienību (učastku)
skaits, katra saimnieka učastka
skaits uz sevišķiem noteikumiem
pārdalāmos (p. 10) un nepārdalamos
(p. 11.) objektos, pārdalītas katra
mājsaimnieka sētas vietu zemes, kā
ari tie atsevišķie ģimenes locekļi,
kuriem uz 1924. g. 20. jūnija likuma
2. p. 1. piezīme zeme apstiprināma
viņu kopīpašumā. Bez tam tabelē
parādīta katram saimniekam uz viņa
učastku skaita pienākoša platība par
likvidētām servitutu tiesībām.

dm ValdībasVēstnesi* sākot no l.janvaja:

^ -Saņemot ekspedīcijā:

^
ļ mēnesi 1 lats 50 sant.

Piesūtot mājā un pa pastu:
i mēnesi 1 lats 80 sant

«« atsevišķu numura: saņemot
ekspedīcijā . - . 6 .

Pie atkalpārdevējiem — . 7 .

Latvijas valdības y&fr oficiāls laikraksts
iznāk katru dienu, izņemot

J^^^Bm^^

svētdienas
un svētkudienas

Redakcijai (^f^^r^ll «ŠP^n^S. Kantoris un ekspedīcija:
Rīgā, pilī K9 3. Tei. N.9-89 ^^^^^^^^P ^ Rīgā, pilī M_ 1. Tel. N°. 9-57
Runas stundas no 11—12 «^p6-**n_l Atvērts no pulksten 9—3

Sludinājumu maksa:
a) tiesu sludinājumi līdz 30 vien-

slejīgām rindiņām .... 3 lat. 60 sant.
par katru tālāku rindigu . . — , 12 .

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

c) privātiem par katru vienslejīgu
rindiņu (par obligat. sludin.) . — . 20 .
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14) 1924. g. "
Zemkopības Ministrijas
mērnieks , pa-
matojoties uz 20. jūnija 1924. g.
likuma pap. 6 un 8 nolēma: 1) ap-
liecināt, ka atsevišķiem

sādžasmājsaimniekiem,
kuri uz minētā likuma 1. p. pamata
ir atzīti par pārgājušiem uz privāt-
īpašuma kārtību, pieder zemes gabali
noteiktās robežās un ideālās daļas
kā viņu privātīpašums, vai kā kop-
īpašums ģimenes locekļiem, kā tas
noteikts šīs akts 13.p. un 2) šīs akts
saturu pasludināt

sādžas mājsaimniekiem.

Šī īpašuma tiesību nostiprināšanas
akts pārsūdzama 30 dienu laikā
Šņoru Zemju Komisijai, iesniedzot
šo pārsūdzības rakstu
mērniekam
caur vietējo apriņķa mērnieku kanc-
leju.

Bez tam mājsaimniekiem paziņots,
ka pēc šīs akts korob'orēsanas viņā
minēto zemju atsavināšana un ap-
grūtināšana izdarāma tikai piemērojot
notarielā lik. VI. nodalījuma notei-
kumus un 3. janvāra 1922. g. notei-
kumus par nekustamu īpašumu at-
savināšanu un apgrūtināšanu.

Pēc šīs akts apstiprināšanas Šņoru
Zemju Komisijā, akts nosūtama

Latgales Apgabaltiesas vecākam no-
tāram koroborēšanai.

Mērnieks

Pie šīs akts sastādīšanas un viņas
pasludināšanas
sādžas mājsaimniekiem klāt bija šīs
sādžas pilnvarnieks

Šī īpašumu tiesību nostiprināšanas
akts uz 20. jūnija 1924. g. Likuma
par īpašumu tiesībām uz piešķirtām
šņoru zemēm p. p. no 8.—14. pa-
mata apstiprināta Šņoru Zemju Ko-
misijā , " 1924. g.

izmaiņām

Komisijas priekšsēdētājs

Atzīme par akts koroborēšmu.

B. Pēc formas 1it. B. Šņoru Zemju
Komisija izsniedz izrakstus no īpašumu
tiesību nostiprināšanas akts (forma
lit. A.) atsevišķiem mājsaimniekiem.

Forma li'. B

(Valsts
zīmrg l
v eta.)

T. M.
Latgales Apgabaltiesas
Šņoru Zemju Komisija.

Uz 20. jūnija 1924. g. .Li-
kuma par īpašuma tiesībām
uz piešķirtām šņoru zemēm"
p. 16 šis izraksts ir īpašuma
tiesību apliecinošs dokuments
par viņā uzrādītās nekustamās
mantas piederību

apriņķa,
pagasta, sādžas
pilson

pie kam uz minātā likuma
21. p. pamata minēto neku-
stamo mantu var atsavināt un
apgrūtināt tikai notariāta no-
likuma VI. nodaļas un 5. jan-
vāra 1922. g. «Noteikumiem
par nekustama īpašuma atsa-
vināšanu un apgrūtināšanu"
pamata.

IZRAKSTS
no Latgales Apgabaltiesas Šņoru Zemju
Komisijas apstiprinātas īpašumu tiesību
nostiprināšanas akts uz
apriņķa, pagasta,

sādžas mājsaimniekiem
piederošām piešķirtām šņoru zemēm.

(Tālāk izrakstā ierakstāms pilnīgs
īpašuma tiesību nostiprināšanas akts
(forma lit. A.) saturs, sākot ar p. 1.
un beidzot ar vec. notāra atzīmi par
akts ierakstīšanu zeme» grāmatās,
izņemot tabeli pie p. _13, kurā ierak-
stāmas tikai izraksta minētā māj-
saimnieka tiesības.)

Šis izraksts izsniegts pilson

pie kam Šņoru Zemju Komisija apliecina
šī izraksta pareizību ar attiecīgām daļām
no īpašuma tiesību nostiprināšanas akts.
Neattiecošās uz

īpašuma tiesību nostiprināšanas akts
daļas izrakstā nav ievestas.

No

. ' 192__g.
Komisijas priekšsēdētājs:

Zemkopības ministra biedrs
B. M i g 1i n i k s.

Zemkopības departamenta
direktorsP. G rāvs.

Latgales zemes ierīcības
daļas vadītājs J. Ertels.

Mežu departamenta
paskaidrojumi

par koku ciršanu uz vasarnicu grunts-
gabaliem Rīgas Jūrmalas pilsētas robežās.

1. Meži un vasarnicu gruntsgabali,
kuri atrodas Rīgas Jūrmalas pilsētas
robežās, no ministru kabineta ieskaitīti
aizsargu mežos un tamdēļ augošu koku

ciršana uz vasarnicu gruntsgabaliem pie-

laižama vienīgi ar valsts mežu admini-
strācijas atļauju u„,;_.m

2 Koku ciršanu uz gruntsgabaliem
tanīs vietās, kur paredzēta ēku jeb sētas

celšana, atļauj vietējā Slokas virsmež-
niecība (Dubultos), pie kam jāuzrada
apstiprināts būvplans. Tāpat virsmež-

niecība izsniedz atļauju sausu, kritušu
un bojātu koku ciršanai. Koku ciršana

parku un dārzu ierīkošanai izdarāma
vienīgi ar mežu departamenta piekri-
šanu. Citiem nolūkiem koku ciršanu

neatļauj.
3. Par valstij piederošu koku ciršanu

bez meža administrācijas atļaujas vai-
nīgos sauks pie atbildības par patvaļīgu
koku ciršanu. Par gruntsgabala īpaš-
niekam piederošu koku izciršanu vai-
nīgos sauks pie atbildības par mežu
aizsardzības likuma pārkāpšanu.

4. Saskaņā ar mežaizsardzības likuma
p. 16. vainīgie par mežaizsardzības
likuma neizpildīšanu attiecībā uz aiz-
sargu mežiem sodāmi trīskārtīga apmērā,
salīdzinot ar sodiem, kas noteikti pa-
rastiem mežiem.

Mežu departamenta direktora vietā
J. Robežnieks.

Valdības iestāžu paziņojumi.
Paziņojums.

Iekšlietu ministrijas preses un biedrību
nodaļa, pamatojoties uz biedrību, savie-
nību un politisko organizāciju likuma
26. pantu, paziņo, ka saskaņa ar iekš-
lietu ministra š. g. 13. septembra lēmumu
ir reģistrēti politiskās partijas _ .Jel ga-
vas vācu-baltiešu velētāju ap-
vienība" statūti un programa.

Preses un biedrību nodaļas
vadītājs K. V i 1 d e.

Darbvede A. L ū k š e v i t c.

Paziņojums.
Iekšlietu ministrijas preses un biedrību

nodala, pamatojoties uz biedrību, savie-
nībuun politisko organizāciju likuma
26. pantu, paziņo, ka saskaņā ar iekš-
lietu ministra š.g. 11. septembra lēmumu
ir reģistrēti politiskās partijas -Vācu-
baltiešu demokrātiskā par-
tija Latvijā" statūti un programa.

Preses un biedrību nodaļas
vadītājs K. V i 1 d e.

Darbvede A. Lukševitc.

Uz Rīgas jūrmalas līnijas:
1. Majoros no 17. septembra pār-

trauktas preču operācijas, atstājot tur
vienīgi biļešu un bagāžas operācijas;

2. Pūpē bez līdzšinējām biļešu un ba-
gāžas operācijām, sākot no 17. sep-
tembra, ievestas preču operācijas piln-
krautiem vagoniem;

3. Edinburgul. slēgs 1. oktobri.
Bez tam uz Jēkabmiesta šaursliežu

ceļa Slotas stacijā, sākot no 16. sep-
tembra, ievestas ari sīko preču pieņem-
šana un izdošana, uz ko dzelzsceļu virs-
valde griež publikas vērību.

Dzelzsceļu eksploatacijas
direktora vietā K} a v i ņ š.

Rīcības nodaļas vadītājs
Ed.Stankevičs.

Pasta ziņas.
Vecāku pasta un telefona palīga no-

daļa slēgta.
Pasta un telegrāfa virsvalde.

leclešanas.
Lēmums N° 3824.

1924. g. 16. septembrī.
Sakara ar Latvijas konservatorijas pag. g 26 ok-tobra un s. g. 30. maija un ministru ksbineta paeg. 6. novembja un s. g. 9. septembra lēmumiem;apst'p.nu Margrietu Te u man i par Latvijaskonservatornas arfas klases vadītāju skaitot nos. g. 1. septembra.

hklītības minis rs K. S t r a u b e r g sPārvaldes priekšnieka vietas izpildītājs
V. Ļaudams.

Rezolūcija )_; A. 2234.
1924. g. 17. septembrī.

Piešķiru Saldus vidusskolas direktora vietas „-
§ f'ffiriS^'T ŠV "£ atv8 &»i-u š£basaeļ oez algas, no s. g. 15. septembra līdz š o15. oktobnrn un skelas d rektora .Ienākamus naso laika uzdodu izpildīt skolotājam Zar "m Ceram
"PT-0rrK

S amatu "d«KJ«M VI kategorja?Izglītības ministrs K. S t r a u b e rg"Skolu vnsva'des direktors Reinis L i e p,' „ šVidus kolu direktors K. Ozoli n š'
* *

Rezolūcija J* A 2235.
1924. g. 17. septembri.

Apstiprinu līdzšinējo bapti-tu earīoā «wdirektora vietas! zpi,dWju &^1 F^iļ"

ari tunmak par minēti semimra *? , ^^
UpUdtaļu līdi 1924/25. mācib.s gad'^ vw

Izglītības ministrs K. s t, a ^'8'mSkolu virsvalde , direktor. Reini, ,be'g«
Vidusskolu direktors Ķ Q ie Pin;

* °'' I) s
Rezolūcija N? a 22-fi

192'. g. 17. septembrī "'
Apstiptinu skolotāju F/ici Osi Dar p-

IV vidusskolas direktora palīgu <5kaL?8asPite»,
1. oktobfa.

Ku .sKaitot no lļ(3»
Izglītības ministrs K. StranKSkolu virsvaldes dire-nlors Reini, i - 8».

Vidusskolas direktors K o,'??>!)$
____-n________«_____!^^^^^-_____ °'' 0 š

Jaunās valstis.
Lletava.

Komunistu kandidāti apcietināt
Kaunā, 17. septembrī. (Elta . ?dienās apcietināti visi komunistu sar^nis

uzskaitītie kandidāti priekšā st_ "
Kaunas pašvaldības vēlēšanām m

Ārzemes.
Starptautiska studentu federācija

Varšavā, 16. septembrī. OtatLVaršavas universitātes aulā notika stam
tautiskās studentu federācijas adminhir!'
cijas padomes svinīga sēde. Ar runāmuzstājas federācijas viceprezidents Kpeckis (Cechoslovaķija), universitaZrektors Ķršistalovičs un federācijas orezidents Serars (Francija), kurš aizrādīta'
uz polu civilizācijas iespaidu visā nsaule, minot starp citiem K o p e r n i b
Mickeviča, 'Šopēna' un Kiri '
Sklodovska kundzes vārdus. Attelegramu no Žeņevas kongresa apsveica
ari Polijas ārlietu ministrs Skršinski s

Astoņdesmit personu liela dalībnieku
grupa pašlaik apmeklē Augšsileziju un
Poznaņu, kur sastop visur sirsnīgu uz-
ņemšanu no iedzīvotāju un pašvaldību
organu_ puses. Studentiem par godu
sarīkota banketā Poznaņā klātesošie sa-
rīkoja ovācijas Latvijas studentu pār-
stāvim Jankavam un Igaunijas — Gut-
manim, sakarā ar šo valstu studenta
uzņemšanu starptautiskā federācijā. Ka-
tovicā ekskursanti nolika vaiņagu uz
kritušo Augšsilezijas poļu insurgentu
kap_a. Pec tam apskatīja raktuves m
ievērojamākos rūpniecības uzņēmumus,
Kenigshuttē studentiem par godu bija
atkal bankets, kur apsveikšanas runu
turēja pazīstamais Polijas seima loceklis
Korfantijs. Pēc tarif ekskursanti izbrauca
atpakaļ _ uz Varšavu, kur sākās kongresa
plenārsēdes. LTA.

Komunistu rīcība.
Berlīnē, 17. septembrī. Badenes

policija uzgājusi komunistu darbnicu
rokas granātu izgatavošanai. Apķīlāts
liels vairums gatavu granātu un 3000
degļu. LTA.

Vācija un Francija.
Berlinē, 17. septembrī. No Parizes

ziņo, ka lielākās franču bankas apsolījušas
piedalīties Vācijas aizņēmumā. LTA.

Dānija.
Kopenhāgenā, 17. septembrī. (D-

P. B.) Vakar notika balsotāju vēlēša-
nas, kuriem jāieveļ 28 Dānijas aug šnama
locekļi. Valdošā sociāldemokrātu partija
ieguva 678 balsotājus pret 528 iepriek-
šējās velēšanās 1920. gadā; radikāļi-
171, — tik pat, cik iepriekšējās vēlēša-
nās ; kreisie liberāli — 443 pret 492 _ņ
konservatīvie 375 'pret 357 iepriekšējai
velēšanās. Sēdekļu skaits, kādu kam
partija iegūs, zināms, atkarājas no i»-
žādām partiju kombinācijām, bet jau «;
gad var paredzēt, ka socialdernokra
dabūs divus vai trīs sēdekļus vairāk,ne*
līdz šim un zaudētāji būs kreisie I'^
raļi. LTA

Politiskās slepkavības Bulgārija

nemitējas.
_ B e r 1 i n e, 16. septembrī. (Volfs). VJ
tejais bulgāru žurnālistu klubs ziņo.
maķedoniešu emigrantu lidera A'
sandrova noslep kavošana
būšot jūtama iespaida uz Bulgārijas
šējo stāvokli. Valdību šis notikur^,.
kādā ziņā nevarot satricināt. Tikai
garijā dzīvojošo Maķedonijas efflg y
aprindās, kur Aleksandrovam oij i
liels iespaids, valda saprotams uztra"*
Domā, ka slepkavas rīkojusies
komunistu propagandas iespaida- .

Vines .Reichsposf redz Alel^%
nāve maķedoniešu republikāņa f

^.
piekritēju atriebšanos par to, ka * s,ģ.
drovsesot licis piespriest nāves so

^rākiem viņu vadoņiem.



*" Itālija.
jg 17 septembrī. (Havass.)

Neini vakar atklāja Neapoles_ preču
Mizstādi. Saņemot svinīga cere-
ParaU| Neapoles goda pilsoņa diplomu,
10«rstāīās ar lielu 'runu,, kurā apska-

^Vatiias politiku pēdējos gados. Pec
'''- -miera atjaunošanas Itālijai tagad
ārēja rn ^-^ esot nepieciešams miers
P?ioou starpā. Fašisti negribot uzspiest
p ? rn itāliešiem savus ieskatus, bet ne-
vlSf„;Hišot ka noliedz visus tos ieguvu-

Piel ko fašisms Itālijai devis. Runu
mSA'M Musolini uzaicināja neapolita-
b? u« zvērēt uzticību tēvijai. Milzīgā
SS masa svinīgi atkārtoja zvērasta

'ārdus un sarīkoja premjeram jūsmīgas

ovācijas. ..
LTA-

Anglija un Grieķija.
Berlinē , 16. septembrī. „Germania"
o ka admirals Bitijs ieradies Atēnās.

Vjļa braucienam piešķir politisku no-

ml Amerika.

Vašing tonā, 17. septembrī.
/Havass.) Prezidents Kulidžs deklarējis,
L ārvaistu parādi Amerikai nokārtojami,
rēķinoties ar katras valsts
maksātspejām. LTA.

Telegramas.
Lntvfļas telegraia aģentūras ārremjn ielegrama*>
Berlinē, 17. septembri. (Volfs.)

Sakarā ar labības cenu ārkār-
tīgu celšanos, nedēļā līdz 16. sep-
tembrim lieltirdzniecības cenu indekss
Vācijā cēlies par 3,l°,o.

Berlinē, 17. septembrī. (Volfs.)
Ārlietu ministrija sarīkoja lielas svinības
par godu beļģu delegācijai, kura patla-
ban uzturas Berlinē sakarā ar sarunām
par vācu-beļģu tirdzniecības līguma no-
slēgšanu.

Dr. Strezemans turēja runu, kura uz-
svēra, ka noslēdzamam līgumam pie-
šķirama ārkārtīgi svarīga nozīme, jo tas
ir pirmais mēģinājums atjaunot normālus
saimnieciskus sakarus starp Vāciju un
viņas kaimiņiem.

Neapolē, 17. septembrī. Musolini
izteicies kādā no savām pēdējām runām,
ka šīs nedēļas beigās Itālijas valdība
noslēgšot ļoti svarīgu līgumu ar kādu
no kaimiņvalstīm BCorriere d'Italia" sa-
kās zinām, ka šī kaimiņvalsts esot Šveice,
ar kuru Itālija noslēgšot arbitrāžas līgumu.

Redaktors: M. Arons.
«OMOBlBaa ^^HHHBHl^BBMH*»

6im numuram 6 lappuses.

Kursi.
Rīgas birH, 1924. gada 18 septembrī

100 Latvijas rbļ 2,—
1 Amerikas dolāra 5,16 — 5,21
1 Anglijas mārciņa .... 23,08 — 23,31
100 Francijas Irankn ... 27,20 - 28,05
100 Beļģijas franku .... 25,40 — 26,20
100 Šveices franku . . 97,15 — 98,65
100 Itālijas lira . . . . . 22,35 — 23,—
100 Zviedrijas kronu . , 137,05 — 139,10
100 Norvēģijas kronu .... 70,40 — 72,55
100 Dānijas kronu 86,50 — 89,10
100 Čechoslovakijaskronu . . 15,25—15,85
100 Holandes guldeņu . . 198,00 — 200,95
1000 miljards Vācijas marku 1,10 — 1,30
100 Somijas marku .... 12,75 — 13,25
100 Igaunijas marku . . . 1,14—1,24
i00 Polijas zlotu 98, 102,—
100 Lietuvas litu 50, 52,—
10 Krievijas zelta rubļu . . 26,50

ievijas «dnrtmjjj, nMdi ; J;g}par 1rbl.

33SR červoņeca 26,10 - 26,90
3/o neatkarības aizņemams ? 2, 2,10
5°/» Zemes banku ķīlu zīmes 98, 100

Zvērināts biržas māklera M. Okmians.
'"TTiifflUBTaBUUBMiMmrirTBMBi^Mi^MumniiiMMiiimnMii

Rīga.
preču paraugu izstāde Prāgā.

Šogad no 21. līdz 28. septembrim
noturēs Prāgā starptautisku rudens preču
paraugu izstādi, kurai priekš Latvijas
piešķirama liela nozīme ,, ta kā čecho-
slovaku rūpnieki apgādā Latvijas_ tirgu
ar labuma ziņā pirmklasīgām precēm un
kuras ari spēj konkurēt ar citu valstu
līdzīgiem priekšmetiem. — Latvijas in-
ženieri pašlaik atrodas Čechoslovaķijā
studijas nolūkā, lai varētu tuvāk iepa-
zīties ar Čechoslovakijas rūpniecību un
līdz ar to nodibināt ciešus sakarus ar
viņas priekšstāvjiem. Latvijas tirgotājiem
katrā ziņā ieteicams izlietot šo izdevību
apmeklēt Prāgas izstādi, kur viņi varēs

tieši nodibināt sakarus ar izstādes ekspo-
nentiem un tādā ceļā vēl vairāk no-
stiprināt tirdzniecības attiecības starp
abām valstīm. — Izstādes leģitimācijas,
u kuru pamata pazemina par 33° o
pasažieru tarifu uz Čechoslovakijas
valsts dzelzsceļiem, saņemamas Čecho-
slovakijas konsulātā Rīgā, Strēlnieku
ielā N° 9, katru dienu no pulksten 9
līdz 1, turpat ari izsniedz izstādes ap-
meklētājiem bez maksas iebraukšanas
vizas un citas vajadzīgās sīkākas ziņas.

Nedēļas ziņojums
par saslimšanas gadījumiem
arlipigām slimībām Rīgā,

ko reģistrējusi no 1924. g. 8. septembpa līdz
15. septembrim Rīgas pilsētas statistiskā
valde pēc ārstu paziņojumiem:

d k|

Slimībasnosaukums. "šais
tE"* «OT ac

Jjphus abdom .... Vēdera tils . . 35
ļjphus exanth Izsitumu tils .
rebris recurrens . . . Atgulās drudzis —
rebris interm . . . . Purva drudzis . —
variola et variolois . . Bakas .... —
Morbīlīī Masalas ... 2
Scarlatina Šarlaks ... 17lūssis convulsiva . . . Garais klepus . 5
piphtheritis Diiterits ... 3
iniiuencacumPneumonia Influenca . . .uiolera asiatica .... Āzijas koliera .
p.yse"teiia Asins sērga ... 2
arot,tis epidemica . . Ģīmja satūkums

te*"*» ......Ro2?
ums)

.:: ~
ffi Spitālība ...£'yphus . ..-. _
M '^-Vaginitis gonorrhoi 'ca " ' . '

.
'
.

'. '. -
Trlcho cere^osPinalis epidemica . .

Anthrax ".
Ljssa ,' . \

. . . _i

Māksla.
ļ-atvju mākslinieks ārzemēs.

rJL-, 17, sePtembrī. Patlaban Kopen-
Rob

an ,otiek latvju mākslinieka
8tā

erta Liepiņa gleznu i z -

Danir LieP?š studiju gadus pavadījis
mātai nobe'gdarns karalisko dāņu
divi cr h akademiju. Pēc tam viņš apm.
māksi glezn°J's Dienvidirancijā. Dāņu
jau fj;? clenitā Ju aprindās Liepiņa vārds
liaMTi«iM labi PazIstams un Kopen-
cilLn ; la!kf aksti sniedz par izstādi
dota n

38
f sauksmes. Daļa gleznu pār-

oOoVr^ , Par dažām ' maksāts līdzKronu (ap 430 latu)

Nacionālais teatrs. Ceturtdien, 18. sep-
tembrī, R. Blaumaņa drāma « Po-
ti vara nams". Piektdien, 19. sep-
tembrī, B. Šou'a komēdija „Pigma-
1 i o n s". Sestdien, 20. septembrī,
J. Akuratera komēdija „Tautas dar-
binieki" .

Dailes teatrs. Šodien, 18. septembrī,
pulksten V28 vakarā A. Brigader teiku
drāma .Princese Gundega un
karalis Brusubārda". Piektdien,
19. septembrī, pulksten V28 vakarā
„Don-Kichots". Sestdien, 20. sep-
tembrī, pulksten 728 vakarā „Divas
pīles" un svētdien, 21. septembrī, pulk-
sten V28 vakarā «Princese Gun-
dega un karalis Brusubārda".
Otrdien, 23. septembrī, vēl reizi skolnieku
izrāde „D o n - K i c h ot s".

Tirdzniecība un rūpniecība.
Saimnieciskie apstākļi Vācija.
Pēc Devsa likumu pieņemšanas reich-

stagā un Londonas līguma parakstīšanas
Vācija dzīvo cerībās uz jauniem kredītiem
un jaunām saimnieciskām izredzēm.

Biržā šo pacilāto gara stāvokli ve-
selais_ prāts tomēr ieturējis robežās, tā ka
pārmērības hauses spekulācijā nav atzī-
mējamas. Galvenā vērība bija piegriezta
iekšējiem aizņēmumiem, kuri stipri cēlās;
tā piem. 5°/o valsts aizņēmums no 0,7
uz 1,1°/o. Sakarā ar baumām par līgu-
miem starp vācu un franču kalna rūp-
niekiem izcilus vietu ieņēma kalnrūp-
niecības akcijas': Klockner-Werke, Phonix,
Rheinstahl, Harpener un Mannesmann.

Valsts bankā konstatējams noguldījumu
pieaugums.

Vispārējais rūpniecības un tirdzniecības
stāvoklis uzrāda gandrīz viscaur lēnu
labošanos. Ir cerība uz bezdarbnieku
skaita samazināšanos. Konkursu sk-aits
turpina mazināties. Kādu nenormālu at-
tīstību pēdējos gados Vācijā pieņēmusi
veikalnieciskā dzīve, rāda tas, ka piem.
Berlinē veikalu skaits 1913. gada beigās
no 31622 pieaudzis uz 60363 tekoša gada
marta beigās. Kaut gan preču apgrozī-
jumi šinī laika starpā mazinājušies, akciju
sabiedrību skaits tai pašā laikā pieaudzis
no 9750 uz 27,094.

Sarunas par amerikāņu banku 10 milj.
dolāru lielu kreditu Rūras ogļu sindikātam
novedušas pie labvēlīga rezultāta.

Dzelzsceļu tarifa pamazinājums pēc
laikrakstu ziņām iztaisīs 10—15%.

Lini. Uz izdarītās anketēs pamata
konstatēts, ka Vācija ražo 35 līdz 40
centnerus no morgena, ir ari gadījumi,
ka raža pārsniedz 45 centnerus. Bavārijā
linu raža šogad mērena.

Tirgū dzīvais pieprasījums pieturas,
kamdēļ cenas turas līdzšinējās: par sevišķi
labiem neapstrādātiem liniem līdz 7,5 zlt.
mk. par centr., par apstrādātiem iiniem
līdz 2,35 zlt. mk. par kilogramu.

Cenasdažādām pārtikasvie-
1 ā m 6. septembpa notejums — Berlīnes
tirgū, dzīvsvarā: fenjņi

vērši: mārciņā
a) uzbaroti I. labuma .... 46—48
b) uzbafoti 4—7 gadus veci . 41—43
c) jaunāki neuzbaroti un vecāki

? neuzbaroti . 37—39
d) mazāk baroti 34—36

govis:
a) uzbarotas I. labuma . . . 44—48
b) uzbarotas līdz 7 gadiem. . 38-42
c) vecas labi uzbarotas un jaunas

mazāk attīstītas 30—35
d) vidējas barotas 25—27
e) mazas barotas . . . . . 20—22

teļi:

a) I. labuma uzbaroti .... 84—92
b) vidēji uzbaroti 75—80
c) mazi uzbaroti 60—70

aitas kūtī turētas:
a) labi uzbaroti jēri .... 50—54
b) uzbaroti auni un jaunasaitas 35—44
c) maz uzbaroti auni un aitas. 25—30

aitas no ganības:
a) labi uzbaroti _ jēri .... 54—58
b) maz baroti jēri un aitas . . 35—48

cūkas:
a) barokļi smagāki par 3 cntr.

dzīvsvarā 7~
b) cūkas svarā no 240-300mārc. 84

ci „ . „ 200-240 „ 81-83
?) 160-200 . 76-80
e : 120-160 . 68-/5

i) „ . zem 120 . 65

Cenas salīdzinot ar iepriekšējo nedēļu,

viscaur augstākas.

Labības cenas. Rudzu cenas
sakarā ar slapjo laiku, kas kavējis ražas
ievākšanu (Bavārijā zaudējumus vēl no-
darījuši plūdi), pēdējā laikā strauji
cēlušās. Berlines biržā tās no
150 zelta markām par 1Č00 klg
26. augustā uzkāpušas uz 190 zelta
markam 6. septembrī, kādēļ pagaidām,
sākot ar 8. septembri, atcelta at-
ļauja izvest rudzus, kā ari
pārējo labību (kviešus, miežus, auzas).
Tāda kārta visas labības ceaas, salī-
dzinot ar iepriekšējās nedēļas cenām
stipri augstākas:

zelta markas
par 1000 klg

kvieši 215—225
vasaras mieži . . . 210—240
auzas 170—180

Sakarā ar laika uzlabošanos, kā ari
minēto izveduma aizliegumu, ap ne-
dēļas maiņu (8. septembrī) rudzu un
kviešu cenas gājušas atkal mazliet
atpakaļ: rudzi no 180 uz 156, kvieši no
212 uz_ 222.

Linsēklas maksā 415—425 zelta markas
par 1000 klg, zirņi (Viktoria) cēlušies
un maksā 31—35 par 100 klg.

Lielāki labības pirkumi izdarīti Amerikā.
Pārtikas vielu cenas 6. sep-

tembrī:
zlt. mk. par centneri

miežu putraimi. . . 16.50—17.50
auzu putraimi . . . 19.00 21 00
rudzu milti .... 14.00—15.50
kviešu milti . . . . 19.00-24.50
lēces mazas .... 20.00—29.50

„ vidējas . . . 31.00-37.50
„ lielas . . . 5 39.00-46.00

kartupeļu milti . . . 18.75-20.50
makaroni...... 37.00—43.00
Sviests un siers:

zlt. mk. par
centneri

iekšzemes sviests (iepakāts) ,196—206
ārzemju sviests . '. . . . ' 202—208

speķis 90— 95
Tilzites siers 110—115
Ementales siers 170—175
īsts Ementales siers. . . . 180—185

Berlinē lieltirgotāji maksāja ražotājiem
uz vietas 175 zelta markas (kā iepriekšējā
nedēļā).

Speciālie laikraksti atzīmē, ka La-
tvijas sviests palicis drusku
lētāks, bet labuma ziņā nav vienmēr
bez iebildumiem.
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Vispārējā dzīves dārdzība uzrāda, sa-
līdzinot ar iepriekšējo nedēļu, celšanos
par 0,97o, lieltirdzniecības indekss par
0,6 V"- N° galvenam grupām pārtikas
līdzekļi cēlušies par 0,5% (taī starpā
labība un kartupeļi par 1,47o), rūpnie-
cības ražojumi par 0,6 °o ogles un dzelzs
bez pārmaiņām.

Izstādes un tirgi: Leipcigas
tirgus nav piepildījis uz viņu liktas
cerības, jo laiks pēc Devsa plāna pie-
ņemšanas bijis par īsu. Cenas, kas
vienmēr vēl pārsniedz pasaules tirgus
cenas, atturējušas pircējus; tāpat ari vel
novērojams naudas trūkums. Tamdēļ

pirktas galvenā kārtā lētās preces. No
ārvalstīm samērā laba ir bijusi Spānijas
interese, ko izskaidro ar vācu-spaniešu
tirdzniecības līguma pirmām labvēlīgām
sekām. No atsevišķām nozarēm apmie-
rinošus noslēgumus uzrJda tekstila, apavu
un tabakas mese.

Berlinē, 1924. g. 9. septembrī.
Latvijas ģenerālkonsula Vācijā

vietas izpildītājs J. H e y m a n i s.

Rīgas ostā ienākuši kuģi.
15. septembrī.

Pauls, latviešu burenieks, 205 reģ. ton. brutto, no
Upesgrīvas ar plankām.

Victoria, vācu tvaikonis, 690 reģ. ton. brutto, no
Stetīnes ar gabalu precēm.

Fiida, dāņu burenieks, 302 reģ ton brutto, no
Sorehama ar balastu.

Baltmor, latviešu tvaikonis, 2674 reģ. ton. brutto,
no Roterdamas ar balastu.

Velta latviešu tvaikonis, 2347 reg. ton. brutto, no
Caena ar balastu.

Marta, latviešu burenieks, 72 reģ. ton. brutto,
no Rojas ar klučiem.

Aina, latviešu burenieKs, 98 reģ. ton. brutto, no
Abragcitma ar malku.

Milda, latviešu burenieks, 53 reģ. ton. brutto, no
Ķirbižiem ar granti.

Induls, latviešu burenieks, 103 reģ. ton. brutto, no
.Oiļka.». ar stutimlku.

Si^rid , latviešu tvaikonis, 193 reģ. ton. brutto, no
Hoganosa ar ķieģeļiem.

16 septembrī.
Svendborgsund, dāņu motorkugis, 542 reģ ton..

brutto, no OOteoorgas ar fosfātu.

No Rīgas ostas izgājuši kuģi.
15 septembrī.

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

Wasa, igauņu tvaikonis, 506 reģ ton. brutto, uz
Pērnavu ar gabalu precēm.

Lbau, zviedru tveikonis, 3>2 reģ. ton. brutto, uz
Dancigu ar gabalu precēm.

16. septembrī.
Kaija, latviešu tvaikonis, 2-< 4 reģ. ton. brutto, uz

Ainažiem ar gabalu precēm.

Liepājas ostā ienākuši kuģi.
13. septembri.

Pernigel, latviešu tvaikonis, 168 reģ. ton. brutto,
no Ventspils ar jauktu lādiņu.

Ilga, latviešu tvaikonis, 211 reģ. ton. brutto, no
Ventspils ar jauktu lādiņu.

Krusau, vācu tvaikonis, 826 reģ. ton. biutto, no
Ventspils ar balastu.

14. septembrī.
Gaida, latviešu tvaikonis, 331 reģ. ton. brutto, no

Ventspils ar dažādam precēm.
Kandava, latviešu tvaikonis, 1905 reģ. ton. brutto,

no Tines ar oglēm un koksu.



[ Tiesu sludinājumi.
£atvijas tiesu palāta,
uz tiesu iek. lik. 339. panta pamata, ar
šo dara zināmu, ka ar Tiesu palātas
departamentu kopsapulces _ 1924. gada
10. septembra lēmumu zvērināta advo-
kāta palīgam Moisejam Grajevskim
atļauts vest svešas civillietas tiesu palāta.

Rīgā, 16. septembrī 1924. g.
Tiesu pal. priekšsēd. A. Kviesis.

11100 Sekretārs O. Ka sp ar sons.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnod.
uz civ. ties. lik. 2011., 2014. un 2019.
p. p. pamata paziņo, ka pec 1924. g.
16. jūlijā Rīgā mirušās- namīpašnieces
Emīlijas Andreja m. Li ķert, dzim
B a u z e ir atklāts mantojums un uz-
aicina, kam ir uz šo mantojumu, vai
sakarā ar to, tiesības kā mantiniekiem,
legatarijiem, fideikomisarijiem, kredi-
toriem u t. t., pieteikt šīs tiesības
minētai tiesai sešu mēnešu laikā,
skaitot no šī sludinājuma iespiešanas
dienas .Valdības Vēstnesī."

Ja minētās personas savas tiesības
augšā uzrādī.tātermiņā nepieteiks

^
tad

viņas atzīs kā šīs tiesības zaudējušas.
Rīgā, 1924. g. 2. septembrī. L Ns 3309

Priekšsēdētāja v. A. V e i d n e r s.
10330 Sekretārs A. Kalve.

par labu Rīgas pilsētas diskonto bankai
ir samaksājusi, bet šī aug ša minēta
obligācija nevar tikt izsniegta atpakaļ
parādniecei dēļ dzēšanas zemes grāmatas,
tamdēļ ka ir gājusi zuduma.

Tāpēc apgabaltiesas 3. civilnodaļa uz-
aicina visas personas, kuram būtu tie-
sības uz augšā aprādīto obligāciju, pie-
teikties tiesā viena mēneša laika,
skaitot no dienas, kad_ šis sludinājums
iespiests .Valdības Vēstnesī", un aiz-
rāda, ka, ja šīs personas noteikta laika
nepieteiksies, obligāciju atzīs par iznī-
cinātu un lūdzējam dostiesību prasīt
parādu dzēšanu zemes grāmata.

Rīgā, 19:4. g. 29. augustā. . Ns 3339
Priekšsēd. v. D. C i m m e r m a n s.

10099 Sekretārs A. Kalve.

Jelgavas apgabaltiesa,
pamatojoties uz civ. proc. lik. 1958. p.

paziņo, ka šīs tiesas sēde š. g. 13. okt.

attaisīs un nolasīs 29. aprilī 1923. g.
uirušā Miķeļa Kristapa dēla Brikovska
tfistfiniGntu

Jelgavā. 13. sept. 1924. g. L Ns 1224/24
Priekšsēdētaja v. S k u d r e.

MIK Spkrptars K. P U S S 3 r S.
MW

Liepāias apgabaTti^T^ "T
4. sept. 1924. g. uz Valļļtg^ U«
kas lūgumu un pamatojoties ,?,banlik. 2081 ,-2086. p.. noT ^^' -3*'1) paradu 750 rbļ: pēc JL '
dotas uz brāļu A. un E R^ias iz * :
un9. oktobrī 1884. g. nost ""''"-4 coAnšam un Justinai And°0P

^! >derošas nekustamas mantas ??,>P^apr., Padures pag. .Baložu-„-'%V'kreposta Ns 971, _ a£j{
ma )u s, Vis

nigi samaksātu līdz ar Visām Ji! I» ir »"
un pasu obligāciju par iznīcinātu ^ «iant:

2) atvēlēt lūdz. pieprasīt«1g^'Pmatu nod. minētā parāda iZdV« *«• Da
zemesgrāmatām. u «sanu j;

Liepājā, 10. septem. 1921.Wd0o, M)n
Priekšsēd. b. v Cin, 12 ' ^10765 Sekretārs A. jU g j,,)!?.[!- Latf

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnod.
uz civ. ties. lik. 2011 * 2014. un 2019.
p.p. pamata paziņo, ka pec 1916. g.
24. septembrī Orazdonas pagastā mirušā
„Ns 7 lit. T' mājas īpašnieka Andreja
Jāņa dēla Viļumsona ir at-
klāts mantojums un uzaicina, kam
uz šo mantojumu, vai sakarā ar
to, tiesības kā mantiniekiem, lega-
tarijiem, fideikomisarijiem, kreditoriem
u. t. t., pieteikt šīs tiesības minētai
tiesai sešu mēnešu laikā, skaitot no
šī sludinājuma iespiešanas dienas .Vaid.
Vēstnesī."

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

Rīga, 1924. g. 29 augustā. L Ns 3 93
Priekšsēd. v. D. C i m m e r m a n s.

101U5 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnod.
pamatojoties uz 1.3. gada 17. marta
likuma par vienīgo maksāšanas līdzekli
un civ. proc. lik. 2060. un 2062. p.p.,
ievērojot Jēkaba Otto lūgumu un savu
26. augusta ly24. g lēmumu, paziņo,
ka Jēkabs Otto parādu pēc obligācijas
par 30.0 rbļ., apstiprinātas 1901. g.
9. janvārī ar Nš 26, uz nekustamo
īpašumu Rīgā, IV. liip. iee. zem zemes
grāmatu reģ. N° lai 6, izdotas no
Kristapa Ēvalda d. Kaudze par labu
Verai, Ellen un Adelinei Fleisner ir sa-
maksājis tiesas deposītā Ls 64, šīs augšā
minētās obligācijas kapitāla un °/u /o
dzēšanai.

Tāpēc apgabaltiesas. 3. civilnodaļa
uzaicina visas personas, kurām būtu
tiesības uz augšā aprādīto obligāciju,
pieteikties tiesā viena mēneša laikā,
skaitot no dienas, kad šis sludinājums
iespiests .Valdības Vēstnesī", un aiz-
rāda, ka ja šīs personas noteiktā laika
nepieteiksies, obligāciju atzīs par sa-
maksātu un lūdzējam dos tiesību prasīt
hipotēkas dzēšanu zemes grāmatā.

Rīgā, 1924. g. 29. augustā. Jsls 3112
Priekšsēd. v. D. Ciiiimetmans.

10097 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnod.
uz civ. ties. lik. 201I., 2014. un 2019.
p p. pamata paziņo, ka pec 1921. g-
16. jūlijā Straupes draudzē mir. ,Entc"
mājas _ īpašn. Kārļa Jāņa d. Vītoliņa
ir atklāts mantojums un uzaicina, kam ir
uz šo mantojumu, vai sakarā ar to, tiesības
kā mantiniekiem, legatarijiem, fidei-
komisarijiem, kreditoriem u. t. t, pie-
teikt šīs tiesības minētai tiesai sešu
mēnešu laikā, skaitot no šī sludinā-
juma iespiešanas dienas .Vaid. Vēstn."

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

Rīgā, 1924. g. 2. septembrī. L Ns 2540
Priekšsēdētāja v. A. V e i d n e r s.

10326 Sekretais A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnod.
uz civ. ties. lik. 2011., 2014. un ,2019.
p. p. pamata paziņo, ka pec 1917. g.
2 '. septembri Petrogradā mirušā Rīgas
namīpašnieka Dr med. Kārļa Bērtuļa d.
Bērziņa ir atklāts mantojums
un uzaicina, kam uz šo mantojumu, vai
sakarā ar to, tiesības kā mantiniekiem,
legatarijiem, fideikomisarijiem, kredi-
toriem u. t. t., pieteitkt _ šīs tiesības
minētai tiesai sešu mēnešu laikā,
skaitot no šī sludinājuma iespiešanas
dienas .Valdības Vēstnesī."

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

Rīgā, 1924. g. 2. septembri. L Ns 3209
Priekšsēdētāja v. A. V e i d n e r s.

10327 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnod.
uz civ. ties. lik. 2011., 2014. un 2019.
p.p. pamata paziņo, ka pec 1921. g.
15. aprilī

^
Valmierā mirušā Jāņa Volde-

māra Kārļa dēla Z ā m e ļ a' ir at-
klāts mantojums un uzaicina kam
ir uz šo mantojumu, vai sakarā ar to,
tiesibas kā mantiniekiem, legatarijiem,
fideikomisarijiem , kreditoriem u. t. t.,
pieteikt šīs tiesības minētai tiesai
sešu mēnešu laikā, skaitot no šī
sludinājuma iespiešanas dienas .Vaid.
Vēstnesī."

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

Rīga, 1924. g. 2. septembri. L Ns 3362
Priekšsēdētāja v. A. V e i d n e r s.

10328 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnod.
uz civ. ties. lik. 2011., 2014. un 2019.
p.p pamata paziņo, ka pec 1922. g.
15. jūnija Vecpiebalgas pagastā mirušā
. Jaun-Baltac Ns 372" mājas īpašnieka
Anža Pētera d. P a u 1 ī t a ari Pavulina
ir atklāts mantojums un uzaicina,
kam ir uz šo mantojumu, vai sakarā ar
to, tiesības kā mantiniekiem, lega-
tarijiem, fideikomisarijiem, kreditoriem
u. t. t„ pieteikt _ šīs tiesības minētai
tiesai sešu mēnešu laikā, skaitot
no šī sludinājuma iespiešanas dienas
.Valdības Vēstnesī."

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

Rīgā, 1924. g. 2. septembri. L Ns 3358 j
Priekšsēdētāja v. A. V e i d n e r s.

10329 Sekretārs A. Kalve. I

Rigas apgabaltiesas 3. civilnod
pamatojoties uz 1923. g. 17. marta likuma
par vienīgo maksāšanas līdzekli un civ.
proc. lik. *060. un 2062. p.p., ievērojot
Hermana Jāņa d Timermana lūgumu un
savu 1921. g. 26. augusta lēmumu, paziņo,
ka Hermanis Jāņa d. Timermans parādu
pec obligācijas par 10,000 rbļ., apstipri-
nātas 1916. g. 5. aprīli ar Nš 10, uz ne-
kustamo īpašumu Rīgas apr., Bukultu
muižas muižas zemes gruntsgabaliem
NšNs 30 un 31, zem zemes grāmatu
reģ. Ns 2626, kura obligācija apgrūtina
ari Bukulta muižas muižas zemes grunts-
gabalu ar zemes grāmatu, reģ. Ns 2627,
izdotas no Kārla Nikolaja d. Kuvalda
par labu Aleksandram Aleksandra d.
Petersonam , kas viņu ir cedējis blanko,
ir iemaksājis tiesas deposifā Ls 205,36
šīs augša minēta obligācijas kapitāla un
°/o°,o dzēšanai.

Tāpēc apgabaltiesas 3. civilnodaļa
uzaicina visas personas kurām būtu
tiesības uz augšā aprādīto obligāciju,
pieteikties tiesā viena mēneša laikā,
skaitot no dienas, kad šis sludinājums
iespiests .Valdības Vēstnesī", un aizrāda ,
ka. ja šīs personas noteiktā laikā nepie-
teiksies , obligāciju atzīs par iznīcinātu
un_ ludzejam dos tiesību prasīt parāda
dzēšanu zemes grāmatā.

Rīgā 1924. g. 29. augustā Ns 3333.
Priekšsēd. v. D. Cimmermans.

lf 098 Sekretārs A. Kalve.

Jelgavas apgabaltiesa,
pamatodamās uz savu šā gada 21. aug.
nolēmumu, dara vispārībai zināmu, ka
parāds 2950 c. rbļ. apmērā, pēc pirk-
šanas-pārdošanas līguma, korob. 1882. g.
3. jūnijā ar Ns 468 uz Talsu apr.,
Pastendes-Kalešu „Mudulnieku" mājām
ar hipotēkas Ns 1676, — atzīts
par samaksātu un lūdz. Valsts zemes
bankai dota tiesiba prasit šā parāda
dzēšanu zemesgrāmatās.

Jelgavā, 28. aug. 1924. g. L.N?310/24
Priekšsēd. v. J. S k u d r e.

iuuiu oeiueiaia j zentals

Liepājas apgabaltiesa,
saskaņā ar savu 1924. g. 14. augustā
lēmumu, uz Kārļa Komēta lūguma
un civ. proc. lik. 2081. un sek. p.p.
pamata uzaicina obligāciju turētāju ,
kuras izdotas 1) par 4000 rbļ. un 2) par
1500 rbļ.; 1) uz Vulfa (Vilhelma) Icika
dēla Rappepoita (Aronsona) vardu un
2) uz Johana Kalvina vārdu un
1) 2i. aprilī 1913. g. ar žurn. Ns 631

un 2) 31. oktobrī 1889. g. nostiprinātas
uz Kārlim Indr ķa d. Kornetam pie-
derošu nekustamu mantu Liepājā ar
krep. Ns 2092, sešu mēnešu laikā,
skaitot no sludinājuma iespiešanas dienas
.Valdības Vēstnesī ,' ierasties tiesā lidz-
ņemot minētas obligācijas dēļ iemak-
sāto Ls 27,12, t. i. parada ar procentēm
saņemšanas.

Pie kam tiek aizrādīts, ka pēc minētā
termiņa notecēšanas, ari obligāciju turē-
tajā neierašanas gadījumā, parādu atzīs
par samaksātu un obligācija par 4000
rbļ. par iznīcinātu, piešķirot lūdzējam
tiesību pjeprasīt parada izdzēšanu iz
zemes grāmatām.

Liepājā, 1924. g. 26.aug, Ns 824-1 24
Priekšsēd. b. v. C i n c e 1 s.

9881_ Sekretārs A. K a s p e f o v i č s.

Jelgavas apgabaltiesa.
pamatodamās uz sava 1924. g. 21. aug.
nolēmumu, dara vispārībai zināmu, ka
parādi pēc šādām uz Jelgavas apr,
Bērzmuižas pag. .Bētiņu" mājām ar
hip. Ns 3041 koroborētām obligācijām:
1) par 3000 c. rbļ., korob. i904. g.
26. februārī ar Ns 269 un 2) par
8000 všcu markām, korobor. 1918. g.
8. maijā'ar Ns 3, atzīti par samaksātiem
un lūdz. Teodoram B ē t i ņ a m dota
tiesība prasīt šo parādu dzēšanu
zemes grāmatās.

Jelgavā, 1924. g. 27. ang. L.N°518/24
Priekšsēdētāja v. S k u d r e.

9897 Sekretāra v. F. R o z e n t a 1 s.

Jelgavas apgabaltiesa,
pamatodamās uz savu šā gada 21. aug.
nolēmumu, dara vispārībai zināmu, ka
parāds 2200 c. rbļ apmērā, pēc pirk-
šanas-pārdošanas līguma, korob. 1881. g.
2. aprilī ar Ns 269 uz Talsu apr.,
Aizupes pagasta „Pupiku" mā-
jām ar hipotēka Ns 2022, —
atzīts par samaksātu- un lūdzējai
Valsts zemes bankai dota tiesība prasīt
šā parāda dzēšanu zemesgrāmatās.

Jelgavā, 27. augustā 1924. g. LNs373 24
Priekšsēd. v. J. S k u d r e.

9896 Sekretāra v. J. R o z e n t a 1s.

Jelgavas apgabaltiesa,
pamatodamās uz savu šā gada 21. aug
nolēmumu, dara vispārībai zināmu, ka
parāds 33JO c. rbļ. apm., pēc pirkšanas-
pārdošanas līguma, korob. 1894. g.
28. febr. ar Ns 163 uz Bauskas apr,
Lieliecavas „Soste-Maz" mājām ar
hipotēkas Ns 2452, — atzīts par
samaksātu un lūdz. Valsts zemes bankai
dota tiesība prasīt šā parāda dzēšanu
zemesgrāmatās.

Jelgavā, 28. aug. 1924. g. L.Ns355/24
Priekšsēd. v. J. S k u d r e.

10015 Sekretāra v. J'. Rozentals.

Jelgouas apgabaltiesa,
pamatodamas uz savu 1924. g. 21. aug.
nolēmumu, dara vispārībai zināmu, ka
parāds pēc obligācijas par 1200 cara
rbļ., korob. 1902. g. 23. decembrī
ar Ns 1263 uz Ilūkstes apr., Skru-
dalinas pag. ,.Lipinciški Nš 10" mājam
ar hipotēkas Ns 2470, — atzīts par sa-
maks. un lūdz. Jānim Aveniņam (Avenam)
dota tiesība_ prasīt šā parāda dzēšanu
zemesgrāmatās.

Jelgavā, 2'. aug. 1924. g.. L.NŠ30/24
Priekšsēdētāja v. J. S k u d r e.

9894 Sekretāra v. J. Rozentals.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnod.
saskaņā ar civilprocesa likumu 1958. p.,
« šo paziņo, ka 23. septembrī 1924,g.,
minētās nodaļas atklāta tiesas sēdē
iiohsīs 1923. g. 28. februārī, Majoros
mirušās Annas Sofijas Miķeļa m. Ailes,
dzim. Kraukle notarielo testamentu.

Rīgā, 15. septembrī 1924. g. L. Ns 3461

Priekšsēd. v. A. V e i d n e r s.
11084 Sekretārs A. Kalve.

rfīgas apgabali 3. civilnodaļa,
jaskaņā ar civilprocesa likumu 1958. p.,
ir šo paziņo, ka 23. septembrī 1924, g.
minētās nodaļas atklātā tiesas sēde
nolasīs 1918. g. 8. maija mirušās Man-
gaļu pagastā, Trīsciemā atraitnes Grietes
(Oretes) Kārļa m. Tfem, dzim. Āboliņ
'estamentu.

Rīgā, 15. septembrī 1924.g. L. Ns 3517

Priekšsēd. v. A. V e i d n e r s.
11085 Sekretārs A. Kalve.

Jelgavas apgabaltiesa,
pamatodamās uz savu šā gada 21. aug.
nolēmumu, dara vispārībai zināmu, ķa
parāds pēc obligācijas par ,100u rub.,
korob. 1910. g. 9. martā ar Ns 710
uz nekustamo īpašumu Jelgavas pil ieta,
4. hip. iec. ar zemes grāmatu _Ns J276,
— atzīts par samaksātu un lūdzējam
Jānim K ā r k 1 i ņ a m _ dota tie-
sība prasīt šā parāda dzežanu zemes
grāmatās.

Jelgavā, 27. aug. 1924. g. LNs416 2
Priekšsēdētaja v. ,1. Skudre.

9892 Sekretāra v. F. Rozentals.

t 1 1 1 J »>* ->-

Jelgavas apgabaltiesa,
pamatodamās uz sava šā gada 21. aug.
nolēmumu, dara vispārībai zināmu,
ka parāds 3300 c. rbļ. apmēra, pec
pirkšanas-pardošanas līguma, koroboreta
1894. g. 28. februārī ar Ns 175 uz
Bauskas apriņķa, Lieliecavas muižas
.Udre-Kalna" mājam ar hip. Ns 2459,
— atzīts par samaksātu un lūdz.
Valsts zemes bankai dotatiesība prasīt ša
parāda dzēšanu zemesgrāmatas.

Jelgavā, 23. aug._1924. g. L.N?381/24
Priekšsēd. v. J. Skudre.

10019 Sekretāra v. J. R o z e n t a 1 s.

Liepājas apgabaltī^T >
4. septembrī 1924. g. uz Valsts zemeu ^\kas lūgumu un pamatojoties , '
proc. lik. 2081. -2086. p.p Ln °' V

1) parādu par 3975 rbl. "pēc«fh?'»cijas, izdotas uz Dundagas fideZ? Jurinvārdu un 31. maijā 1882 g noT^ m. D
tas uz Krišam Anša d. DarkeS? ]\derošu nekustamu mantuVentsnik"Dundagas pag. .Mukel-Vecvager' m5hf"

lieSal
krep. Ns 1255,-atzīt par pilnī gi Sf ^
sātu līdz ar visam procentēm un S' Df
obligāciju _par iznīcinātu. m

.2) atvēlēt Valsts zemes bankai t,» 9583
prasīt zemesgrāmatu nodaļā minffi ~o,paradajzdzesanu iz zemesgrāmatām

Liepāja, 10. septem. 1924. g. JSTalOSfjOļ i! s;
Priekšsēd. b. v. Cinceh mekl

10764 Sekretārs A. Ķaspe r o v i č s An(li

Liepājas apgabaltiesu,
saskaņa ar savu 1924. g. it. auMb

"lēmumu, uz Ādolfa Junghana li™»,, tie

un civ. proc. lik. 2081. un sek. n £pamata uzaicina obligācijas turēta
kura izdota par 500 _ rbļ. uz Kārli Rl

Ernesta d. unghana vardu un 30. jūniji 95&
1909. g. nostiprināta uz Ādolfam Kārļi "T
dēlam Junghanam piederošu nekustamu
mantu Piltenes pilsētā ar krep. Ns l(jj ļļļļļi
sešu mēnešu laikā, skaitot no slii- "
dinajurna iespiešanas dienas .Valdības ļ sas'1
Vēstnesī," iesniegt bešā min. obligāciju. lēm

Pie kam tiek aizradits, ka pēc minētā nn
termiņa notecēšanas, ari obligāciju PalT
turētāja neierašanās gadījumā , parāi
arzīs par samaksātu un obligācija pat n)-
zudušu un iznīcinātu, piešķirot lūdzējam ?a(^
tiesību pjeprasīt parāda izdzēšana iz *«'
zemes grāmatām. ™

Liepājā, 26. aug. 1924. g. N» 812-1":
Priekšed. b. v. Cincels. ,

9j79 Sekretārs A. Ķ a sperovičs, san

Liepājas apgabaltiesa, m
saskaņā ar savu .1924. g. 14. augusti
lēmumu, uz Jāņa Markevica lūgumi, ļ
civ. proc. lik. 2 83. un 20S4. p.p. tin R(
18. marta 1920. g. lik. pamala uzaicini
obligācijas turētāju, kura izdota pat
2000 rbļ. uz Nuolaja Hirša d. Nacit- uzf
maņa vārdu un 5. decembrī 1898. g. at Fr;
žurn. Ns 1392 nostiprināta uz Jānim tei
Miķeļa d. Markevicam piederošu ne- uz
kustamu mantu Liepājā, ar krep, Ks 2)35, je
sešu mēnešu laikā, skaitot no siti- šai
dīnājuma iespiešanas dienas .Valdības
Vēstnesī, * ierasties tiesā līdzņemot min, gg
obligāciju. , ~

Pie kam tiek aizrādīts, ka pacminēļ
termiņa notecēšanas ari obligācijas tūre- i
tāja neierašanās gadījumā, paradu atzis II
par samaksātu un pašu obligāciju pat sa
iznīcinātu, piešķirot lūdzējam tiesību M
pieprasīt parāda 'izdzēšanu iz zemei ||ļ
grāmatām. zii

Liepājā, 1924. g. 26. aug. Xs 810-1/21 K
Priekšsēd. b. v. Cincels. Z<

9876 Sekretārs A. K a s p e r o vks _ <\
' Ci

Latgales apgabalties. kriminal- v,

nodaļa, ļjļ
saskaņā ar savu 1924. g. 13. anglis)
lēmumu, meklē uz sod. _ lik. 51- P
un 589. p, pamata apsūdzēto apmēram
30 g. veco bijušo 13. Tukuma kajnie»
pulka dižkareivi Stepanu Grigora i [
J a n k o v u. , -«, ' *Visām iestādēm un personām, kup

(.
ir zināma minētā Jankova un viņa

^mantas atrašanās vieta, japaziņ }
Daugavpils apriņķa 3. iec. izmeklēšana»

^tiesnesim. j
Daugavpilī, 29. augusta 1924. g. s

Priekšsēd. v. (paraksts). j.
10073 Sekretāra v^ Ĵ VanagL. t

Latgalei apgabaltiesas mm »
saskaņā ar savu 1924. g. H- a

fj , ,
lēmumu, " meklē uz _ sod. lik- ?>'?

^58 ->. p. pamata apsūdzēto 32 g. v '
bijušo 7. Siguldas kājnieku pu»<1
Ivanu Pētera d. Kamkovu

Visām iestādēm un personām, K"ļ
ir zināma min. Kamkova un viņa ma " . i
atrašanās vieta, jāpaziņo Daugavpils^
1. iec. izmeklēšanas tiesnesim.

Daugavpilī, 1924. g. 29. augusta.

Priekšsēdētāja v. (paraksts]
10074 Sekretārs

^_l_VjJ}ļJ--^

Rīgas apgabaltiesas1.iecirk?tiesas pristavs
paziņo, ka 27. septembri 1924. ^%,
10 rītā, Rīgā, lielā Kalēju iela £
pārdos uz H.torgiem apavui iao

^
.VERA" kustamo mantu, sastāvošu

^fabrikas iekārtas, apavu precei
^mašinām, un novērtētu par oil- - ari

Izzināt sarakstu, novērtējumu ,
apskatīt pārdodamo mantu, vare»

došanas diena uz vietas. i
Rīgā, 16. septembri 1924. g-

11175 Tiesas pristavs Vi Īd att

Liepoias apgabaltiesa,
4. septembrī 1924. g. uz Valsts zemes
bankas lūgumu uņ civ. proc. lik. 2081.
2085. p. p. nolēma:

1) paradu par IK 2 rbļ. pēc obligā-cijas, izdotas uz Ēdoles fideikomisa
vardu un 7. aprili 1881. g. nostiprinātas
uz Jēkabam un Ievai Sule piederošas
nekustamas mantas Ventspils apr
Ēdoles pag. „Ploce" māju ar krepostaNk , 1332, - atzit par pilnīgi sa-
maksātu līdz ar visām procentēm unpasu obligāciju _par_ iznīcinātu ;

2) atvēlēt lūdzējam pieprasīt zemesgrāmatu nodaļa minēto parāda iz-dzēšanu iz zemes grāmatām.
Liepājā, 10. sept. 1924. g. Nsl "35/23

Priekšsēd. b. v. Cincels
10767 Sekfetars A. K a sp er o vi Č s '.

Jelgavas apgabaltiesa,
pamatodamas uz sava ša gada 21. aug
nolēmumu, dara vispārībai zināmu, ka
parāds 1100 cara rbļ. apm. pēc pirk-
šanas-pardošanas līguma, korob. 1914. g,
4. jūnijā ar Ns 840 uz Talsu apr., Zantes
Plāņu muižas zemes gab- ar hip. Ns 598,
— atzīts par samaksātu un lūdzējai
Valsts zemes bankai dota tiesība prasīt
ša parāda dzēšanu zemesgrāmatās.

Jelgavā, 28. aug. 1924. g. L.N°383/24
Priekšsēdētāja v. J Skudre.

10017 Sekretāra v. J. Rozentals.

Kīgas apgabaltiesas 3. civilnod.
pamatojoties uz 123. gada 17. marta
likumu par vienīgo maksāšanas līdzekli
un civ. proc. lik. 20- 0. un 20ī2:p.p.,
ievērojot Rīgas pilsētas diskonto bankas
pilnvarnieka zv. adv. Erictia Pabsta
lūgumu un savu 1924. g. 26. augusta
lēmumu, paziņo, ka parādniece Adele
f. Renner, dzim. Fleišer, parādu pēc
obligācijas par 15,000 rbļ. apstiprinātas
1917. g. 31. janvārī ar Ns 41, uz ne-

kustamo īpašumu Rīgā, 1. hip. iec. zem
zemes grāmatu reģ. Ns L0Ī.5, izdotas no
Adeles Hugo m. i. Renner, dzim. Fleišer

v. . ro .

Jelgavas apia&altjeia,
pamatodamās uz savu 1924. g. 21. aug.
nolēmumu, dara vispārībai zināmu, ka
parāds 1100 c. rbļ. apmērā, pēc pirk-
šanas-pardošanas līguma, korob. 1914 g.
4. jūnijā ar Ns _ 839 uz Talsu apr.,
Zantes pag. Plāņu muižas zemes
gabalu ar hipotēkas Ns 597, —
atzīts par samaksātu un lūdz. Valsts
zemes bankai dota tiesība prasīt šā
parāda dzēšanu zemesgrāmatās.

Jelgavā, 7,7a, augustā 1924. g. LNs377/24
Priekšsēd. v. J. Skudre.

9895 Sekretāra v. J. R ozentals.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnod.
atklātā tiesas sēdē 2. septembrī 1924. g.
izklausīja Jēkaba Friča d. Trautmana
lūgumu dēļ hipotekarisko parādu dzēša-
nas un nolēma:

1) atzīt par iznīcinātām septiņas obli-
gācijas apstiprinātas uz Jēkaba Kriša
d. Trautmanim piederošo nekustamo
īpašumu, atrod. Rīgā, III. hip. iec. ar
zemes grāmatu reģ. Ns 307, un ingrosētas :
a) 29. jūlijā 1910. g. ar Nš 1649, par
10000 rbļ.; b) 14. oktobrī 1910. g. ar
Nš 2338, par 8500 rbļ.; c) 19. jūlijā
1911. g. ar Ns 2279, par 15,000 rbļ.;
d) 21. augustā 1912. g. ar Nš 2503, par
20,000 rbļ.; e) 2. martā 1913. g.ar Nš 523,
par 15,000 rbļ.; f) 16. jūlijā 1913. g. ar
Nš 1974, par 6500 rbļ. un g) 28. sep-
tembrī 1913. g. ar Ns 2707, par 25,000 r.,
izdotas: pirmā Hiršam Leibam Nach-
mana d. Helmanim, otra Fricim Jēkaba
d. Vadzemniekam, trešā Rachtnielam
Borucha d.Slapoberskim, ceturtā, piektā,
sestā un septītā Jānim Jāņa d. Agaram
par labu no kurām punktos „b", „c",
„d", „e", „f" un „g" pievestas obligā-
cijas minētie Vadzemnieku Slapoberskis
un Agars ir cedējuši blanko;

2) dzēst hipotēku par 950 rbļ., ap-
stiprinātu uz augšā, minēto nekustamo
īpašumu 1914. g. 19. jūnijā ar Ns 1518,
uz Rīgas apgabaltiesas lēmuma pamata.

Rīgā, 1924. g. 4. septembrī. Ns 3137
Priekšsēd. v. A. V e i d n e r s.

10334 Sekretārs A. Kalve.

Rigas apgabaltiesa* S. civilnod
uz civ. ties. lik. 7011., 2014un 2019
p. p. pamata paziņo, ka pec 1923. g.
28-. augustā Orazdonas pag. mirušā jaun-
saimnieka Pētera Andreja d. Zariņa
ir atklāts mantojums un uzaicina, kam
uz šo mantojumu, vai sakarā ar to,
tiesības kā mantiniekiem, legatarijiem,
fideikomisarijiem, kreditoriem u. t; t.,
pieteikt šīs tiesības minētai tiesai
sešu mēnešu laikā, skaitot no šī
sludinājuma iespiešanas dienas „Vald.
Vēstnesī/ _

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

Rīgā, 1924. g. 29. augustā. LNs3280
Priekšsēd. v. D. Cimmermans.

10104 Sekretārs A. Kalve.

Jelgavas apgabaltiesa.
pamatodamās uz savu 1924. g. 21. aug.
nolēmumu, dara vispārībai zināmu, ka
parāds 1897 c. rbļ. apmērā, pēc pirk-
šanas-pardošanas līguma, kor. 1881. g.
4 maijā ar Ns 397 uz Talsu apr., Pūres
«Bērzkalnu* mājām ar hipotēkas
Nš 744, — atzīts par samaksātu un
lūdz. Valsts zemes bankai dota tiesība
prasīt šā parāda dzēšanu zemesgrāmatās.

Jelgavā, 23. aug. 1924. g. L.Ns382 24
Priekšed. v. J. Skudre.

10023 Sekretāra v. J. Rozentals.

Jelgavas apgabaltiesa,
pamatodamās uz savu 1924. g. 21. aug.
nolēmumu, dara vispārībai zināmu, ka
parāds 2350 cara rbļ. apmēra, pēc
pirkšanas-pardošanas līguma, korob
1882. g. 3. jūnijā ar Ns 467 uz Talsu apr ,
Pastendes-Kališu „Kūliņu" mājam ar hip.
Ns 1671, atzīts par samaksātu un lūdz.
Valsts zemes bankai dota tļesība prasīt
šā parāda dzēšanu zemesgrāmatās.

Jelgavā, 28. augustā 1924. g. L.Ns314/24
. Priekšsēd. v. J. Skudre.

10122 Sekretāra v. .1. Rozentals.



Zs apgabaltiM. kriminal-
LaiOaleS Ppoda|a,

-,rsavu 1924. g. 13 augusta le-
saskaņa « »

,g uz sod. lik. 51 p.

*"*Im P P^apsff21-
*» 5 A?eksa^dru Vasilija d Oogoļu,
veco AleK

n S:fvilnas gub ,0-mjanu pilsētas

fK-Uikā dzīvoja Daugavpils apr.,

^aS,inas Pffe dm un persc.nām, kurām
ViS

fmam nētāGogoļ a un viņa
$ z,n Rašanās vieta, jāpaziņo Dau-
ļianias s""^^lēšanas tiesnesim.

';'iaTP ln,
'
29. augustā 1924. g.

Priekšsēd. v. (paraksts).
Sekretāra v. J. Vanags.

Ventspils apr. pnakšn pai.
izsludina par neder,, kā nozaud. kara
klausības apl., izd. no 10. Aizputes
kājn. pulka komand. 1922. g. IK janv.
ar _ Ns 15041 uz Uldriķa Jāņa d.
Švāgera v. M56

Ventspils apr. priekšn. pal.
izgludina par neder., kā nozaud., karakl.
apl., izd. no 10 Aizputes kājn. pulka
koniaud.1921. g. 24. mar. ar Ns 4447
uz Andreja Jura d Gerika v., 9193

Lašu pagasta valde izsludina par ne-
derīgiem, kā pieteiktus par nozaudētiem:
1) iekšzemes pasi ar Ns 1658, izdotu
8. jūlijā 1922. g. no Lašu pag. valdes
uz Qrigorija _ Jefima d. Miļukina vārdu
un 2) atvaļinājuma apliecību arNs2245,
izdotu 8. jūnijā 1922 g. no Jaunjelgavas-
Ilukstes kara apriņķa pārvaldes uz
Grigorija Jefima d. Miļukina v. c, fi^3

Lutriņu pag. valde, Kuldīgas apr,, ar
šo izsludina par nederīgu, kā nozaudētu,
Latvijas iekšzemes pasi, izdotu no
Lutriņu pagasta valdes 23. jūlijā 1920.g.
ar Ns 581 uz Miķeļa Jēkaba d. Biez-
bārdis vārdu, iedz. Lutriņu pagastā,
Dinku mājās. 9644

Lutr ņu pag. valde, Kuldīgas apr., _ ar
šo izsludina par nederīgu, kā nozaudētu,
Latvijas iekšzemes pasi, izdotu no šīs
pag. valdes 23. jūlijā 1920. g. ar Ns 566
uz Anša Olto d. Nikas vardu, dzīv.
Lutriņu pag.. Riepju mājās. 4968

Viļakas pag. valde ar šo izsludina
par nederīgu nozaudēto Latvijas pasi ar
Ns 1433, izd. 1920. g. no Alūksnes iec.
pol. pr-ka uz Lūs. Ludmilas Otto m v.

1/ 9844

Dagdas pag. valde, Daugavpils apr.,
izsludina par nederīgiem sekošus doku-
mentus, kā nozaudētus:

1) iekšzemes pasi ar Ns 826, izdotu
no Dagdas pag. valdes 8. janvārī
1920. g. uz Boļeslava Ādama d. Utana v.;

2) iekšzemes pasi ar Ns 392, izd. no
Dagdas pag. valdes 7. dec. 1920. g. uz
Freidas Čala m. Etkin v.;

3) zirga pasi ar Ns 311, izdotu no
Dagdas pag. valdes 1920. g. uz Kon-
stantīna Jāņa d. Namnieka v. 9963

Bērzmuižas pagasta valde izsludina
par nederīgu, kā nozudušu, pasi, izdotu
no šīspagasta valdes ?6. oktobri 1921. g.
ar Nš 1347 uz Verēnas Dagmāras
Ģederta m. Gerber v. 6965

Pēternieku pag. valde izsludina par
nederīgu, kā nozaudētu, iekšzemes pasi,
izdotu no šīs pagasta valdes Vilmai
Ludviga ra Krūze, dzim. Strauss,
23. nov. 1922. g. ar Nš 317. 9755

Rucavas pagasta valde ar šoizsludina
par nederīgu, kā nozaudētu, zirga pasi
ar Nš 392, izdotu _ 24. augustā 1920. g.
uz Jufa Jansona vardu. 9819

Pēternieku pag. valde izsludina par
nederīgu karaklausības apliecību, izdotu
no Sapieru bataljona kom. 30. aprīlī
1921. g. ar Ns 1625 Gustavam Ādama
dēlam Kalniņam — kā nozaudētu. 8123

Rendas pag. valde izsludina par ne-
derīgu, kā nozaudētu Zlēkas pag. valdes
7. jul. 1922. g. Ns 1262, izd. iekšz. pasi
uz Ernesta Jāņa d. Pramberga v. 9555

Tieslietu ministrijas
kodifikacijas nodaļa

laidusi klajā sekošus kodifikacijas izde-
vumus :

Noteikumi par strādnieku un
citu algotu darbinieku nodro-
šināšanu slimības stādījumos

(1922. g. izd.)
broš. Ls 0,50, ar pies: Ls 0,65.

Kriminālprocesa likumi
Vispārēji noteikumi un I. grāmata

(tiesāšanas kārtība miertiesās)
(1922. g. izd.)

broš. Ls 0,60, af pies. Ls 0,75
ies. „ 1,50, „ . . 1,75.
Civilprocesa likumi

Vispārēji noteikumi un I. grāmata
(tiesāšanas kārtība miertiesās)

(1923. g. izd.)
broš. Ls 0,90, ar pies. Ls 1,07
ies. , 1,80, , , , 2,00.

Tiesu iekārtas likumi
(1924. g. izd.)

broš. Ls 1,60, ar pies. Ls 1,80
ies. , 2,60, , . . 2,85.
Pagasttiesu likumi

(1924. g. izd.)
broš. Ls 0,60, ar pies. Ls 0,75
ies. . 1,50, , . , 1,75.

Dabūjami
Valsts tipogrāfijā, pilī, 1. istabā,

kur ari vienīgi
jāgriežas ar pieprasijumiem.

Ventspils.apr. priekšn. pal.
izsludina par neder., kā nozaud. zirga
pasi, izd. no Dundagas pag. valdes
1919. g. 31. dec. ar Ns 665 uz Kārlim
Uldriķa d. Riekstiņam pied. zirgu. 9743

Priekules policijas priekšnieks
izsludina par neder., ka nozaud. karakl.
apl., izd. no 1. Liepājas kājn. pulka
komand. 21. dec. 1922. g ar Ns 14' uz
Miķeļa Jāņa d. Palaps v. 9949

Orazdonas pag. valde ar šo izsludinapar nederīgam ka pazaudētas sekosas
no viņas jzdoas iekšzemes pases-
24. augustā 1921. g. ar Ns 751, uzAndreja Jāņa d. Kapostina un 1 sep-
tembrī 1921. g. zem Nš 7*9, uz Kristinas
Jāņa m. Prus v. 9715

Lauberes-Ozolu pag. valde izsludinapar nederīgiem, ka nozaudētus, sekošus
dokumentus: 1). iekšzemes pasi uz Otto
Augusta d. Freimaņa v., izdotu no Rīgas
?S™ pr"ka pali§a m- iēc- 7- Janvārī1922. g. ar Nš 2676; 2) atvaļinājuma
apliecību uz ta paša vārda izdotu no
Rīgas apriņķa apsardzības pr-ka 30 de-
cembrī 1921. g. ar Ns 53716; 3) zirga
pasi, izdota Otto Freimanim no Lauberes-
Ozolu pag. valdes 11. martā 1921. g.
ar Ns 11, uz beru ķēvi; 4) zirga pas ,izdotu Mildai Freiman no Lauberes-
Ozolu pag. valdes 23. martā 1920. g. ar
Ns 102, uz bruņu zirgu. 9821

^apgabaltiesas l.civiln.,

,ik par laulību 50. un 77. p p pa-
02 ar šo dara zināmu, ka tiesa
if' lana m. Dārzi ņ, dzim. Lapiņ
\Ls lietā pret Juri Andreja d. D.:rziņu
F hulibas šķiršanu aizmuguriski

!* nrieda: laulību noslēgtu sarpā
;Andreja d. Dārziņu un Māju Jāņa

maio dzim- LaPin > atzit P^ irtu -
m

ia atbildētājs civ. proc. lik. 728., 731.

748 P P paredzeta laika neiesniegs
£«j atsauksmi vai pārsūdzību, tad

or 'edums stāsies likumīgā spēkā.

Daugavp., 21. aug; 1924. g. LNsl64p24

Priekšsēdētāj a b. J. Krūmiņš.
.,„, Sekretārs J. K a n g u r s.

Latgales apgabaltiesas,
Daugavpils apU. Iec. miertiesn,

saskaņā ar savu 1924. g. 26. .augusta
lēmumu un uz civ. proc. lik. 1401. p.
un. civ. lik- X sēj. 1. d. 1239. panta
pamata paziņo, ka_pecl919 . g. 7. dec.
Daugavpilī mirušas Jevdokijas Miroņa
t. Kuzminas ir atstāts mantojums,
kādēļ uzaicina visas personas, kam uz
šo mantojumu vai sakarā ar viņu būtu
kādas tiesības kā mantiniekiem, pieteikt
tās pēc piekritibas sešu mēnešu
lainā, skaitot no šī sludinājuma ievieto-
šanas dienas .Valdības Vēstnesī."

Daugavpilī, 1924. g. 30. aug. Ns 539
10126 Miertiesnesis D z e n ī t s.

Rjgas apr. 1. iec. miertiesa,
S!m j lēmumu 5._ novembrī 1923. g.

meklē zādzība apsūdzēto _ Staņislavu
Andreja d. Meiranu. Pedeja viņa
to-es vietā Pildas pag., Platači ciema.

'? Visas iestādes un personas
^

kuram
tūtu zināma Meirana atrašanas vieta,
tiek lūgtas spert attiecīgus soļus viņa
apcietināšanai ^

un nogādāšanai mier-
tiesneša rīcība.

Rīgā, 1924. g- 22. augusta.

2584 Miertiesnesis (paraksts).

Latgales apgabaltiesas
Rēzeknes apr. 2. iecirkņa

miertiesnesis
uzaicina mirušā 1921. g. 6. martā Antona
Franča d. S e i 1a mantiniekus pie-
teikt viņam savas mantošanas tiesibas
uz nelaiķa _atstāto mantību sešu m ē-
nešu laika no šī uzaicinājuma iespie-
šanas dienas „Vald. Vēstn."

Rēzekne, 27. augustā 1924. g.
$914 Miertiesnesis (paraksts).

Latgales apgabaltiesas,
Lilita npr. Z. Iec. miertiesnesis,
saskaņā ar savu š. g. 19. aug. lēmumu
an uz civ. proc. lik. 1411. p. un civ.
« X. sēj. 1. d. 1239. p. pamata pa-
V, ka pēc miruša Sergeja Ignata dēla
Mdrjavceva palicis mantoj., Pildas pag.,
«iļeva ciemā un uzaic. visus, kam uz šo
Mdtjavceva mantojumu būtu kādas tie-Sll)as, ka mantniekiem, pieteikt sa-vas mantošanas tiesibas sešu mēnešui*i, skaitot no šī sludinājuma iespie-dis denas .Valdības Vēstnesī".

'urcinovas muižā, Nerzas pag.
ii- augusta 1924. g. Ns2751

SlL _Mertiejjneša_v, j, y. gļeziņš.
Ua UQavp. apr. 4. iec. miertiesn.,
«skaņa ar savu 1924. g. augusta
?"m Pamatodamies uz civ. proc.
X «ii 1 H"1 1402- P-P- U " CiV" ljk -
28 ii '^' ?• ar š° uzaicina%7'nAg'- pi,soņa Andrēja
savi a b ° r a mantiniekus, pieteikt
jumu ^ant°iuma «esības uz

manto-
nāv»č n palicis Pēc minētā pilsoņa

ML DaUgavpils apr - uvānu pag.
kri2°)Uma tiesibas Jāpieteic pēc pie-
no T *"u _menešu laikā, skaitot
„VaiH k,,LnaJuma iespiešanas dienas«valdības Vēstnesī.'
^LJļierJiesneša _ v. A. Pļaviņš.

?Jļim apr. 5. lec. miertiesn,
«alodamies uz 1239. panta 10 sēj
*na i924°- H-" 14,,L p ' u*"
LFedora8a

dVml ?****
MantinioL-., . d- v°robjeva
iies "

ba
6kus pieteikt savas mantojuma

kovas nelaiķa atstāto mantu Var-
ausšmmsi

a
' v°robjevkas. viensēta

nlTuT- mierti esnesim sešu m ē-
'»Ha ie™ !?' skaitot no šī sludinā-
?9697 dienas

'Vald - Vēst/ -
p^

Miertiesnesis (paraksts).

iiļjļjgļ ]
deriSno/a

g
^.

alde '«ludina par ne-
at * 91S1 dej° kafa kļaus, apliecību
<« arffl '', 1922- 8- no Daugav-
1,2 ^eksand Ii- batare Jk°"d.Ksa"dra Jāņa d. Sali^ a 9753

Priekules policijas priekšnieks
izsludina par neder. Latv. iekšz. pasi
uz Pēlēja Klāva d. Betuža v., izd. no
Priekules pol. pr-ka 20. nov. 192: . g. ar
Ns 2474, kura no viņas īpašn. pieteikta
par nozagtu. 9952

Ludzes kara apr. priekšn.
izsludina par neder, nozaud. karakl.
apl., izd. no Apsardz. minist. eku un
būvju vald. pr-ka 2. apr. 921. g. ar
Ns 3446/5 pils. Grunfeldam, Herma-
nim Friča d. 9 «9

Aizputes apr. pr-ka palīgs 2. lec,
izsludina par neder., ka nozaud. Latv.
zirgu pas. ar Ns 273 un 424, izd. uz
Simaņu Priednieka v. no Tašu-Padures
pag. Vald. 1920. g. 19. jul. un 1921. g.
10. sept. 1000 )

\/_n i __-:_! ivaiKtis Mtļti ^iij ks

Itiluii Iil pal. priekšnieki
izsludina par neder. Latv. iekšz. pasi ar
Ns 1014, izd. 1921. g. 30. sept. no Lizuma
pag. vald. uz Jāņa Jāņa d. Dzērves v.,
kāda pieteikta par zudušu. 9984

Lipnas pag. valde izsludina par ne-
derīgu, kā nozaudētu, lauksaimniecības
departamenta apliecību ar N» 301, izd.
5. aprilī 1921. g. par pirkto no departa-
menta kara br. zirgu Ns 2646/4270 — uz
Otto Augusta d. Ķeseļa v. 9988

Rūjienas letlrkoa loilillai prlek^leb
izsludina par nederīgiem sekošus no-
zaudētus dokumentus:

Latvijas iekšzemes pases: 1) ar Ns 584
uz Matildes Jura m. Anson v., izdotu no
Paies pag. valdes 27. maijā 1920. g,;
2)_ ar Ns 63882 uz Paula Jāņa d. Mi-
glava v. — izdota no Rīgas II. policijas
iec. 31. janvārī 1920. g.; 3) ar Ns- 2930
uz Miķeļa Gusta d Dance v. — no
Rūjienas policijas piiek r n. 17. septembrī
1922. g.; 4) ar Ns 2o0 uz Uzes Stija m.
Emmar v. — no Piltenes pag. valdes
19. martā 1920. g.; 5) ar Ns 567 uz
Jāņa Jāņa d. Āboltiņa v. no Braslavas
pag. valdes 29. jūnija 1920. g.; 6) ar
Ns 2108 uz Paula Jāņa d. Kaķis v, —
no Trikates pag. v 'ldes 2. ' janvārī
1921. g.; 7) ar Nš 1320 uz Kārļa Māit ņa
d. Pētera ^. — no Rūjienas policijas
priekšn. 10. maija 1920. g.; 8) arNs 183 <
uz Jāņa Jaga d. Bērzupa v. — no
Naukšēnu pag. valdes 18. aprīlī 1922. g.
un uz ta paša vārda Latvijas augstskolas
apl ar Ns 5429, 15. no/embrī 1923. g.
9) ar Ns 9 uz Augusta Anc d. Miķel-
sona v. — Rūjienas pag. valdes 27. sep-
tembrī 1920. g. un uz tā paša vārda
kara klausības apliecība ar Ns 5/16 no
Valmieras apr. apsardzības priekšnieka
20. februārī- _1920. g.; 10) ar Ns 1290 uz
Eduarda Pētera d. Baloža v. — no
Rūjienas policijas priekšnieka 5. maiji
1920. g. un uz ta paša vārda kara klau-
sības apl. N» 2281 —no Valmieras kājn.ļ
pulka kom. 14. aprilī 1924. g. 11) ziga ļ
pase Ns 193, uz Anca Jāņa d. Anat v.
no Ipiķu pag. valdes 24. oktobrī 1920. g.
12) kara klausības apl. Ns 25860, uz
Jāņa Jāņa d. Kauliņa v. — no II. robež-
sargu pulka kom. 7. aprilī 1922. g.
13) meža ciršanas zīmi ar Ns 12921, uz
Arakstes pag. aizsargu nodaļas vārdu —
no Kirbenu 1. iec. mežziņa 1. jūnijā
1924._ g. 9938

Kapiņu pagasta valde, Daugavpils apr.,
atsauc savu sludinājumu .Vald. Vēstn."
Ns 163 no 1924. g. par Ignata Ignata d.
Lubarta Latvijas pases N» 1179 nozau-
dēšanu, jo pase ir atrasta. ? 9712 ?

Asares pag. valde izsludina par ne-
derīgiem sekošus nozaudētus doku-
mentus: 1) zirgu pases ar NsNs 135 un
136, izd. no šīs_ pag. valdes 23. augustā
1920. g. uz Pēteja Kristapa d. Klišana
vārdu; 2) zirga pasi ar Ns 3 i, izdotu
no Bebrenes pag. valdes 19. februārī
1923. g. uz Jāņa Pētera d. Pūdana v.,
ar uzrakstu par zirga pāriešanu Pētera
KJišana īpašumā. 9647

Drustu pag. valde izsludina par ne-
derīgu pa audēto Latvijas iekšz. pasr
izdotu no Drustu pag. vald. 18. augusta
1921. g. ar Ns 13jl uz Mildas Toma m.
Ozola vārdu. 9618

Ozolmuižas pag. valde izsludina par
nederigu nozaudēto karaklausības apl.,,
izdotu no Rēzeknes kara apriņķa pār-
valdes 9. martā 1921. g. ar Ns 2502 uz
pils. Zvonkova, Kirsana Oavrila dēla v.,
dzim. 1880. g. 9640

Preiļu pag. valde izsludina par ne-
derīgiem, kā nozaud., sekosas pases.:
1) iekšzemes pasi, izdotu no Preiļu pag
valdes 1920. g. 15. oktobrī ar Ns _ 785
uz Seimaņa Antona d. Pastora vardu,
un 2) zirgu pasi, izdotu no tas pašas
valdes 1920. g. ar Ns 1742 uz Ignatija
Stičinska vārdu. 9^46

Jaunpiebalgas pag. valde izsludina
par nederīgiem, ka nozaudētus, sekošus
dokumentus : Latvijas iekšzemes pases
izdotas no šās pagasta valdes 8. aug.
1921. g. ar Ns 1885 uz Katrīnas Pētera
meitas Orniņ un ar Ns 1886 uz Jāņa
Teņa d. Orniņ vārdiem; bagāžas kvīti
no jūnija mēn. š. g. ar Ns 150855 un
151445, izdotu no stac. Rīga I.; Sarkana
krusta 6. izlozes III. klases loterejas
biļetes ar NšNs 84658, 94710 un 94721

8120

Skulberģu pagasta valde izsludina par
nederīgu, kā nozaudētu, Latvijas iekš-
zemes pasi, izdotu no Skulberģu pag.
valdes 12. aprilī 192". g. ar Ns 473 uz
Anpusta Andreja d. Kauzina v. 9643

Skulberģu pagasta valde izsludina par
nederigu, kā nozaudētu, karaklausības
atvaļinājuma aplieaību, izdotu no-Vid-
zemes inženieru rotas komandiera marta
1921. g. ar Ns 1354 uz Pētera Jura d.
Genderta vārdu. 9642

Baižkalna pag. valde, Cēsu apr., iz-
sludina par nederīgu, kā nozaudētu, kara
klausības apliecību, izdotu no atsevišķas
telegrāfa un telefona rotas komandiera
12. martā 1 20. g. ar Nš 139 ) , uz Artura
Jāņa d. Beniņa v. 9990

Stukmaņu iec.polic. priekšnieks
izsludina par neder. Latv. iekšz. pasi ar
Ns 115, izd. 1920. g. 17. mar. no Stukmaņu
pag. valdes uz Teodora Jāņa d. Bērziņa
v., kāda pieteikta par zudušu. 9985

Bruknas pagasta valde izsludina par
nederīgām: 1) vācu okupācijas pasi uz
Jāņa Kāpostiņ-a vardu, kurai Ns un
datums nezinām, un 2) karaklausības
apliecību, izdotu no 8. Daugavpils k. p.
kom. 23. janvārī 1920. g. ar Ns 237 uz
Ludviga Svirska vardu. 9329

Aizputes api. pr-ka Pal. par 2. iet.
izsludina par neder., ka nozaud. Latv.
iekšz. pasi ar Ns 190, izd. uz Dārtes
Jana m. Vidžup v. no Kaunatos pag.
vald. 1921. g 5. okt. 100 jī

«jjria pi-

izsludina par neder, kā nozaud., karakl.
izpildīšanas apl. ar Ns 1241 uz Otto
Jāņa d. Markusa v., izd. 1920.g. 16.okt.
no Valkas apr. apsardz. pr-ka. 9947

Artilērijas laboratorija,
Liepāja, kara osta, 29. septembrī 1924. g., pulksten 11, sava kancleja,

izdos mazākprasltoiiem
laboratorijas 17. ēkas iekšpuses izbūvi pēc

zīmējumiem.
Drošības nauda Ls 400. 2
Tuvākas ziņas rakstiski un mutiski izsniedz ikdienas saimniec. daļā. 11047

Mežu departaments
paziņo, ka 1924. g. 23. oktobrī departam. telpās tiks iznomātas medībubiedrībām

vairāksolīšana1 medību tiesības valsts mežos,
skaitot no 1. janvāra 925. g. sekoššs virsmežniecībās:

Gada
Torgu Nomas Iznomā- noma,
vienīb. Virsmežniecības un iecirkņa mežniecību nosaukums laiks jamā meža no _ķufas

I

JCS3KSĪGS

plat. ha solīšana
Ls

1 Alūksnes virsmežniecības. Ziemeru un Kolbergu mežniecībās 6 7697 ' 51
2 fcornes virsmežniecības II. iec. mežniecības. Ezernes, Fabores, Liel-Lašu, Brigenes,

Mālgauzes, Cervonkas un Brunes novados 3 2523 150
3 Borneš virsmežniecības V. iecirkņa mežniecības apgaitā Nš 8 un Demenes, Apaļu

uu Lasenbergas novados .. . 3 817 £0
4 Burtnieku virsmežniecības Urgas, Vilzenu, Pinkeles un Arciema novados .... 1 3288,29 190
5 Jekabmiesta virsmežniecības. 1. un II. mežniecība ... 3 7a74,41 40
6 Juglas virsmežniecības Tīnūžu novadā . . , 3 427,0 40
7 Kārsavas virsmežniecības, Kārsavas I. iec. mežniecības, Blasinas, Malnovas un

Baby-Moc!i novados . . ... 2 3434,2 40
8 Kārsavas virsmežniecības II. iec. mežniecības Michalovas un Malnovas novados 2 3 00 40
9 Kārsavas virsmežniecības III. iec. mežniecības Michalovas un Stiglovas nov. . 2 6500,36 60

10 Kārsavas virsmežniecības Pitalovas IV. iecirkņa mežniecībā 2 3337,50 60
11 Kārsavas virsmežniecības Gavru V. iecirkņa mežniecībā 2 1293,34 40
12 Krustpils virsmežniecības I. iecirkņa mežniecībā 3 40 2,64 160
13 Kuldīgas virsmežniecības, Šķēdes novadā . . .3 296 20
14 Ludzas virsmežniecības, Zvirgzdenes, Runtortes, Iznaudas, Felicinovas un Ever-

muižas novados . . 3 1550 100
'5 Rēzeknes virsmežniecības, III. iecirkņa Bikovas mežniecībā 6 617 20
16 Rēzeknes virsmežniecības, VI. iecirkņa mežniecībā 6 1367 c0
17 Ventspils virsmežniecības rajona „Veltiņa lauks" . 4 747 8

Torgi notiks mutiski un slēgtam aploksnēm. Personas, kūjas vēlās piedalīties mutiskā solīšanā, jāiemaksā torgu
dienā līdz pulksten 12 dienā torgu komisijai drošības nauda gada nomas maksas apmēros, par katru torgu vienibu, uz
kuras piedalīsies solīšana. Slēgtas aploksnes iesniedzamas torgu komisijai līdz mutisko torgu sākumam. Piedāvājumi
slēgtās aploksnēs jāapliek ar Ls 0,80.zīmognodokli un jānodrošina ar drošības naudas iemaksu .piedāvātas gada nomas
sumas apmērā.

Pēctorgi nenotiks.
Tuvākās ziņas mežu departamenta mežsaimniecības daļā, Rīgā, Kalpaka bttlv. Ns 6. 11183

Rīgas pilsētas uzņēmumu nodaļa pārdod: dažādus vecus koka mate-
riālus, logus, durvis, vecas' dzelzis, pusķieģeļus, skārdu, nelielu daudzumu netīrītus
ķieģeļus un šamota ķieģeļus, plienus un c.

Minētie materiāli apskatāmi vecā ūdensvada laukuma 1. Maskavas ielā Ns 148
un II. gāzes iestādē Bruņinieku ielā Ns 157.

Piesolījumi, aplikti ar attiecīgu zīmognodokli.ar uzrakstu: .Dažādu mate-
riālu pārdošana 25. septembrī š. g.", iesniedzami slēgtas aploksnēs, pilsētas uz-
ņēmumu nodaļas kancleja, Basteja bulv. Nš 10 līdz 25. septembim 1924. g.

Uzņēmumu valde patur sev tiesības pārdot minētos materiālus pec saviem
ieskatiem,'neatkarīgi no ie>nieg iem piedāvājumiem. 11198

lulti teli inienieu imu, t'&sf.JBfĒ SL^VS
mazākprasītājiem

3460 kub. mtru akmeņu piegādāšanu uz Daugavpils-Iaunlatgales šosejas no
67. klm. līdz 157. klm. Viss piegādājums sadalīts 3 vienībās.

Tuvākas ziņas kancleja katru darbdienu no pulksten 9—15. 2 11035



minētos

Liepājos prefektūra
izsludina par nederīgiem zemaK

dokumentus, kuri pieteikti par nozu-
dušiem:

1) Liepājas prefektūras pase Ns 44834,
uz Olgas - Aleksandras Jāņa meita
Inderson vārdu; 2) Liepājas prefektūras
pase Ns 24598, uz Alvines-Ievas-
Otilijas Jāņa m. Etlevic v.; 3) Liepājas
prefektūras pase Ns 12112, uz Jāņa
Augusta d. Lavski v.; 4) Liepājas pre-
fektūras pase Ns 2361, uz Antonijas
Kārļa m. Sammat v.; 5) Liepājas pre-
fektūras pase Ns 36124, uz Elzas-
Adeleid Jāņa m. Helvich dz. Zakovskij
v.; 6) Skrundas pag. valdes pase
Ns 901, uz Marijas Jura m. Grube v;
7) Griķu pagasta_ valdes pase
Ns 101, uz Annas Jāņa m. Kemler dz.
Steinberg v.; 8) Liepājas pre fektūras
pase Ns 27462, uz Ievas Pētera m.
Šalme v.; 9) Jelgavas prefektūras pase

Ns 20548, uz Feodora - Heinricha-
Pavela Heinricha d. Urbāna v.; 10) Lie-

iicu

pājas api. priekšu, peu. pai . pao^.

Ns 10340, uz Didriķa Andreja d.
Puķīša v.; 11) Liepājas prefektūras pase
Ns 32440, uz Antoniņas Geronima m.
Petrovic v.; 12) Rīgas prefektūras pase
Nš 177385, uz Aleksandera Pētera d.
Janson v.; 13) Rīgas prefektūras pase
Ns 177386, uz Emmas Hermaņa m.
Janson dz. Padovic v.; 14) Vaiņdes pag.
valdes pase Ns 152, uz Minnas Otto m.
Jurjan v.; 15) Vaiņodes pag._ valdes
pase Ns 477, uz Minnas Kārļa m.
Glagov, dz. Janšsvski v.; 16) Smiltenes
pag. valdes pase Ns 2873, uz Marijas
Jāņa m. Kubleniek v.; 17) Liepājas pre-
fektūras pase Ns37790, uz Emmas-Vilhel-
mines-Šarlotes Penkok, dz. Daugurs, ari
Lekuš v.; 18) Liepājas prefektūras pase
Nš 5786, uz triča-Teodora Ernesta d.
Mazevski v.; 19) Lietavas konsula Lie-
pājā izd. Lietavas nac. pase Ns 782, uz
Broņislavas Dominika m. Limont v.;
20) Priekules pol. priekšn. pase Ns 465,
uz Linas Friča m. Antoni v.; 21) Val-
taiķu pag. Valdes pase Ns 1105,_ uz
Friča Friča d. Adata v.; 22) Liepājas
apr. priekšn. pal. par 1. iec. pase
Ns 11858, uz Klāras Anša m. Berland,
dz. Daukša v.; 23) Upesmuižas pag.
valdes pase Ns 1437, uz Esther Haima
m. Kan v.; 24) Liepājas prefektūras pase
Ns 44251, uz Veras Miķeļa m. Beļjan v.;
25) Liepājas prefektūras pase Ns 39429,
uz Šoloma Judeļa d. Gorfinkel v.; 26)
Liepājas prefektūras pase Ns 14850, uz
Mildas Ernesta m. Grundman v.; 27)
f.ienaifls nrefektnrac na«p M> 371."Vi iit

Pētera Kazimira d. Sakala v.; 28) Bātes
pag- valdes pase Ns 56, uz Gotlibes
Ermaņa m. Bierzeniek v.; 29) Upes-
muižas pag. valdes pase Ns 125, uz
Annetes Andreja m. Herman v.; 30)
Liepājas prefektūras pag. uzturas zīmi
izd. 25. aug. 1921. g. zem Ns 1699, uz
Eduarda Hermaņa d. Škipera v.; 31)
Aū._ min. ārzemju pasu aģentūras Lie-
pāja izd. Latvijas ārzemes pase Ns 4661
no 26. nov. 1923. g. uz Ernesta Jāņa d.
Sprude v.: 32)_ Ari. min. ārzemju 'pasu
aģentūras Liepājā izd. Latvijas ārzemes
pase Ns 1231, no 28. jun. š. g. uz Pau-
lines Goldman v.; 33) Liepājas apr.
priekšn. pal. par 1. iec. pase Ns 9875,
uz Jāņa Kristapa d. Robežnieka v.; 34)
Liepājas pref. pase N224U64, uzEmilijas-
levas Friča m. Kopštal v.; 35) Liepājas
pref. pase Ns 35607, uz Seveļa-Berka
ldeļa d. Rozemberga v.; 36) Liepājas
pref. pase Nš 28290, uz Marijas Jāņa m.
Freiman vārda.

Par Liepājas prefektu (paraksts).
10115 Darbvedis Sp r o ģ i s.

ļ Dažādi sludinājumi.
Vidzemes pieveddzelzs-

ceļu akc. sab.
valdes loceklis, kopā ar minētās ak
sabiedr. akcionāriem, kuriem kopā vairāk
par '/20 daļu no akc. kapitāla, pamato-
joties uz likumu no 20. aprija 1921.1,
un papildinājumu šim likumam w
31. jūlija š. g. sasauc ārkārtēji
Vidzemes pieveddzelsceļu akc. sabiedr.

alti. pilnu iii
uz 31. oktobri 1924. g., pulksten 6 vak.
Valmieras šaursliežu pievedceļa ^ akcija
sabiedrības valdes telpās Rīgā, IM«
Smilšu ielā Na 23/25.

Dienas kārtība:
1) Jautājums par sabiedrības darbības

atjaunošanu apspriešana un izlemšana.
2) Jautājuma par sabiedrības īpasurm

un kapitālu pārvērtēšanu apspriešana.
3) Sabiedrības statūtu grozīšana , *

skaņā ar tagad pastāvošo likumu p*

_4) Valdes locekļu un viņu kandidāte
vclcsānās

5) Revīzijas komisijas locekļu vēlēšanas.
6) Tekošas lietas.

Piezīme: Akcionāri, kup velētos
piedalīties minētā sapulcē, tiek lugu »

statūtu § 44. pamata pieteikt savas »

cijas vai savas tiesības uz akcijām,
uzdodot akciju NšNs priekš 14 dļ '
pirms sapulces valdes loceklim Hemncu»

Ādolfa d. Si vērta kgam, viņa Ķ»
torī Rīgā, Vaļņu ielā Ns 22-a. _ļj^

Rīgas zivju izmantošanas
akc ju sabiedrības

kārtējā vispārējā sapug
notiks Rīgā, 9. oktobrī 1924 g.. P«^
5 vakarā? Vilandes ielā Ns 4b, *?

Dienas kārtība:
1) Valdes priekšlikumi. 2) Veie

3) Varbūiēji akcionāru priekSUKuro 1-
11 1 Si

Vl"^

PAZAUDĒTS nj
Liliputa sist. revolvers , pied. Z'EV
Zeidleram. Pamats: Rīgas v

^orotok. no 20. aug. 1&2*J£JZ~^

Nozaudēto,
Rīgas muitas valdes tranzi

^
apliecību Ns 4468, izdotu lt>*.v
1924. g. par 25 stand »gļ^

rialu tranzitešanu ar S/S> .]tj 8>
n1^ni + I+ nor ormlpfll —tvan11 hl

_

a . pat «*»*-*»"

"
Nacionālais teatrs.

^
Ceturtdien, 18. sep tembrī, Pul*L <',
,&otivara **P +

Piektdien, 19. sep tembrī , puf ? ,u*
.(fiģtnation» ?

Rubeņu pag. valde,' Ilūkstes apr.

izsludina par neder., ka nozaud. karakl.

apl, izd. no Jaunjelgavas-Ilukstes kara
apr. pr-ka 5. janv. 1924. g. ar Ns 131
uz Ernesta Augusta d. Slossera v. 9957

Vecpiebalgas pag. valde caur šo
izsludina par neder, sekosas apliecības :

1) karakl apl., izd. no 2. Robežsargu
pulka komand. 25._ febr. 1921. g. ar
Ns 2780 uz Jāņa Pētera d. Dozits v. un
2) Aizsargu nod. dalībn. apl., izd. no
Cēsu apr. pr-ka 1922. g. ar Ns 1411 uz
ta paša v. 9822

Volguntes pag. valde izsludina par
neder, nozaud. atvaļin. apl., izd. no
Jelgavas-Bauskas kara apr. pr-ka 11. febr
1921. g. ar Ns 1996 uz Pētera Jāņa d
Ambolda _ v. 9987

Sērenes pag. valde, Jaunjelgavas apr.
izsludina par neder., kā nozaud. Latv.
pasi, izd. no Sērenes pag. valdes
24. nov. 1922. g. ar Ns 135 uz Mārtiņa
Krišjāņa d. Galdiņa v. 784?

Pūres pag. valde izsludina par nozūd,
un tādēļ neder. Jēkabam Terepingam no
Rīgas pils. valdes ar Ns 4058 izsniegto
zirga pasi, kufa pie pirkšanas pargajuse
uz Ata Zubava v. 996

Vecumuižas pag. valde izsludina par
neder. Latv. pasi ar Ns 1212, izd. no
Vecumuižas pag. valdes _14. apr. 1920.g.
uz Leontines Jura m. Ģerķe v. 9962

Jaunsvirlaukas pagvalde ar šo iz-
sludina par neder., kā nozaud. sekosas
Latv. pases, izd. 12. aug. 1920. g. ar
Ns 963 pērs. pasi un 20. jul. 1920. g. ar
Ns 173 zirga pasi abas no šīs pagasta
valdes uz Pētera Krišjāņa d. Labsvārdav.

99£8

Osunas pag. valde, Daugavpils apr.
izsludina sekošus nozaud. dokumentus
par neder.: 1) izd. no šās valdes
25. janv. _192t. g. ar Ns 4453 iekšz.
pasi uz Jezupa Pētera d. Spila v.. 2)
izd. no šās valdes 5. janv. 1921. g. ar
Ns 1196 iekšz. pasi uz Aleksandra Niko-
laja d. Lavruta v., 3) izd. no šās valdes
25. aug. 1920. g. ar Ns 950 zirga pasi
uz Antona Antona d. Šantara v. un
4) izd. no šās valdes 26. janv. 1921. g.
ar Ns 1411 iekšz. pasi uz Pāvela Jēzupa
d. Dinkina v. 9498

Kalnciema pag. valde. Jelgavas apr.

izsludina par neder., kā nozaud. Latv.
iekšz. pasi ar Ns 620, izd. no šās pag.
valdes 11. jun. 1920. g. uz Antonijas
Anša m. Vītiņ v. 9497

Vecumuižas 'pag. valde izsludina par
neder, zirga pasi ar Ns 764, izd. no
Vecumuižas pag. valdes 31. maijā
1922. g. uz Andreja Dātava v. 9492

Salonajas pag. valde izsludina par
neder., kā pazaud. iekšz. pasi. izd. no
šās valdes 15. jul. 1921. g. ar Ns 922
uz Staņislava Jāņa d. Lapkovska v. 9652

Jaunsaules pag. valde, Bauskas apr.,
ar šo izsludina par neder., kā pieteik.
par zud. sekošus dokumentus : 1)Latv.
iekšz. pasi, izd. no Jaunsaules pag.
valdes 30. apr. 1920. g. ar Ns 150 uz
Annas Krieviņ v, 2) Latv. iekšz. pasi ,
izd. no Jaunsaules pag. valdes 5. maijā
1920. g. ar Ns 253, aizs. nod. dalībn.
apl., izd. no Bauskas apr. pr-ka ar
Ns 320 un zirga pasi, izd. no Neretas
pag. valdes 25. apr. 1923. g. ar Ns 3630
uz Eduarda Svike v., 3) Latv. iekšz.
pasi, izd. no Jaunsaules pag. valdes
15. maijā 1920. g. ar Ns 370 un tās
pašas pag. valdes, izd. zirga pasi
1. nov. 1920. g. ar Ns 220 uz Andreja
Nereta v. 9^54

Bauskas apri ņķa priekšnI^^I. iec. ar šo izsludina pa7nTr//-*nozaudētu, kara. klausības ^"^ Xapliecību, izdotunojl^kara apriņķa priekšniek^^5192J. g., zem Ns 17482, l ^SKnsa d. Piebalga
v^

"%tļ
Daugavpils apri ņķa, A^Z—-^policijas priekšnieks izslud n"'H>

derīgu nozaudēto Latvijas JK!pasi, izdotu no Kapiņu pagasta S
^26. novembrī 1923. g ,?, nifc

Františkas Pētera m.y ai*^.^

Daugavpils apriņķa, AgW
~~
>policijas priekšnieks izsludina „Sderīgiem, ka nozaudētus seko?,, °»mentus: 1) Latvijas iekšzeme?.^dotu no Kapiņu pagasta valde gaS''*1921. g, zem Ns 1289, uz Jāna i,,'.*

Zeiļa vārdu; 2) zirgu pasi Tt H
tās pašas pag. valdes 28. sept iq% ""zem Ns 1205 3079, uz Justu» ?H
fu un

J) aizsar§u dalībniek. "'liecību, izdotu no Aglones ier n„, *
}. sept. 1923. g., zem Ns 156

P°^Justina d. Z e i ļ a vārdu. '
fi-9

Ārlietu ministr, ārzemju puļTS,
izsludina par nederīgu nozaudēto āra*?pasi zem Ns 13581, izdotu no
pasu nodaļas 1923. g., uz gZvaigznon vardu. ij'

Rīgas kara apriņķa priekšnieks izslādSpar nederīgu nozaudēto karaklausikapliecību zem Ns 25110 izd. 28 21922. g.no Rīgas kāja apr. priekšn.
*Zaņa Kārļa d. Mukkes vārdu. \\\ļ

Ārlietu ministrijas ārze^uļ^izsludina par nederīgu nozaudēto 5™pasi zemNs 4152 , izdotunoāzerni,?nodaļas 1921. g. uz Ženijas T?man vārdu.

Rīgas kāja apr. priekšn. izsludina a
nederīgu nozaudēto kara klausības ķ
liecību zem Ns 2407, izdotu 5 det1919. g, no min. ka^ apr. priekšn ?
Morducha Sacharad Ceriasa v. m;j

Rīgas kara apr. priekšnieks izsludina
par nederīgu nozaudēto karaklausība
apliecību zem Ns 34221, izdotu 31. det
1923. g. no Rīgas kara apr. priekša
uz Jāņa Mārtiņa d.K 1ē g e r a v. 1111)

Brantu pag. valde izsludina par nede-
rīgu nozaudēto kafa klausības apl., iiļ
no Vidzemes artilērijas pulka k-ra 25 jul
1923. g. ar Ns 1587, uz Alfrēda Hermaņaļ
Ceske v. 9717

Ar so tiek izslud. par neder., ka no-
zaud. apl., izd. no Iekšl. min. 1923. g.
Ns 8120 no 23. mar. 1923. g. par atļ.
uztur. Latvija uz vienu gadu uz Vijtauta
Masilionis v. 9096

Bornsmindes pag. valde izsludina par
nederīgu nozaudēto iekšz. pasi ar Ns 1193,
izd. no viņas 22. okt. 1921. g. uz Viļā
Arvida Ģederta d. Ješus v. 9649

Lipnas pag. valde, Ludzas apr. izslu-
dina par nederīgu, ka nozaudētu, kara
klausības apl., izd. no Latgales partizāņu
pulka _ k-ra 29. marta 1920. g. Ns 4t 24
uz Pētera Miķeļa d. Michailova v. 9162

Ērgļu pag. valde izsludina par nede-
rīgu nozaudēto Latvijas iekšzemes pasi,
izd. no šīs pag. valdes 11. febr. 1920. g.
ar Ns 141 uz Augusta Pētera d.
Lapiņa v. 9650

Trikātas pag. valde izsludina par ne-
derīgu nozaudēto kara klausības apl.
ar Ns 5112, izd. IK. dec. 1922. g. no
Autotanku diviziona k-[ a uz Pētera
Pētefa d. Auge v. . 9636

Trikātas pagvalde izsludina par ne-
derīgu nozaudēto kāja klausības apl. ar
Ns 9733. izd. 29. nov. 1921. g. no sa-
pieru bataljona k-fa uz Pētera Jāņa d.
Pu""š v- 9634

vanenoergu pag. valde, Valmieras
apr., caur šo izsludina par nederību
Ļajv- 'ekšz. pasi, izd. no šīs valdes
1922. g. ar Ns 170' uz Jāņa Jāņa d.Meļķis v., kura no minētā pilsoņa pie-
teikta par nozaudētu. 9536

Bauskas pag. valde ar šo izsludina
par nozaudētu un tamdēļ nederīguAleksandra Krišjāņa d. Skaldera Latviekšz. pasi izd. no Bauskas pag. valdes2. dec. 1921. g. ar Ns 1649. 9*537

Ozolnieku pag. valde, Jelgavas apr.izšūdina par nederīgu, kā pazaudētu,Latv. iekšz. pasi ar Ns1217, izd. 16 febr
T, °°f^u pag. valdes uz

JāņaJēkaba d. Buss v. 7217

Mežotnes pag. valde, Bauskas apr.
izsludina par neder. Latv. iekšz. pasi,
izd. no Bornsmindes pag. valdes ar
Ns U87 10. dec. 1921. g. uz Emīlijas
Ronis v. 9986

Sventes pag. valde, Ilūkstes apr. iz-
sludina par neder., kā nozaud. Latv.
iekšz. pasi, izd. no šīs pag. valdes
1921. g. 5. jul. ar Ns 629 uz Viktora
Ignata d. Zavadska v. 9995

Ainažu miesta valde izsludina par
neder, nozaud. karakl. apl. ar Ns 21233,
izd. 13. okt. 1922. g. _ no Rīgas kara
apr. pr-ka uz Kārļa Kārļa d Pelekzirnev.

9822

Lāzberga pag. valde . Valkas apr.
izsludina par neder., kā nozaud. Latv.
iekšz. pasi ar Ns 1168, izd. no Lāzberga
pag. izp. komit. 11. febr. 1921. g. uz
Emila Alfrēda d. Jurģit v. 9964

Lielplatones pag. valde, Jelgavas apr.
izsludina par nederīgu, kā nozaud. Latv.
iekšz. pasi ar Ns 189«, izd. no Vilces
pag. valdes 14. aug. 1920. g ar Ns 108
uz Emīlijas Friča m. Pudze v. 9959

Burtnieku pag. valde, Valmieras apr.
izsludina par neder, kānozaud , seko-
šus dokumentus uz Jīīliusa Jāņa d.
Skujiņa v : 1) Latv. iekšz. pasi, izd.
no šās pag. valdes 29 apr. 1920. g. ar
Ns 1210, 2) karakl. apl., izd. no Valm.
apr. apsardz. pr-ka 19. mar. !92I. g. ar
Ns 35-3 un 3) zirga pasi, izd. no Valm.
pils. valdes 22. dec. 1919. g. arNs 19
uz Jēkaba Jēkaba d. Cinata v. pec tam
pārrakst. uz min. Skujiņa v. 9992

Lašu pag. valde izsludina par neder.,
kā pieteik. par nozaud. zirga pasi ar
Ns 233, izd. no Prodes pag. valdes
18. mar! 1920. g. uz Jufa Šedisa v. uz
viņam pied. 14 g. v. ķēvi 1 ars 13verš.
augstu. 9991

Rubeņu pag. valde, Ilūkstes apr.
izsludina par nederīgu, kā nozaudēto
iekšz. pasi. izd. no šīs pag. valdes
13. apr. 1921. g. ar Ns 763 uz Mār.iņa
Jēkaba d. Grislit v. 9957

Iespiests Valsts tipogrāfijā '

lielo nodokli deoaiiamenta
dažādu maksājumu piedzinējs paziņo,
ka 20

^
septembrī 1924. g., pulksten

3 dienā, Rīgā, Parka ielā Ns 8,

pflrdos oalrdksolBoDB
firmas _ brāļu „CER" kustamo mantu,
novērtētu par Ls 1870.— un sastāvošu
no kantora mēbelēm, petrolejas dzinēju
motora un apgaismošanas aparāta, dēļ
viņa 1923. g. procent. peļņas nodokļa
segšanas.

Rīgā, 17. septembrī 1924. g.
hīta r>:nA-,;.,«;r, c n . « „ * ci i i \ it i i ii i

Ugāles gada tirgu
šinī gadā

noturēs
ceturtdien, 2. oktobrī.
11079 Pagasta valde.

Latgales lmk«ii. liīnbīt
Malnavā, pie Kārsavas, 6. oktobrī
1924. g„

pārdos vairāksolīšana
skolas izbrāķētus zirgus.
11181 Direktors (paraksts).

pagasta valde
izdos trešdien, 24. septembrī š. g.,
pulksten 1 diena,

mazāksollšanā
pamatskolas izbūves un

remontu darbus.
II192 Valde.

haailR pagasta pamatskolai
vajadzīgs

skolotājs
ar pilnam pamatskolas skolotajā tiesībām,
vēlams muzikāls un sabiedrisks darbi-
nieks. Pieteikties rakstiski vai personīgi
pie pagasta padomes 25 septembrī š.g.
pulksten 12 dienā, kad notiks vēlēšana». 1

Vecsaulē, 13. sept. 1924. g. Ns 665
Priekšsēdētājs Ronis.

11193 Darbvedis (paraksts).

Uvei pag. I. pakāpes pamatskolai,
Bauskas apriņķī, ir vajadzīgs

1skolotais (-ia).
Pilntiesīgus kandidātus (-Ies) ar at-

tiecīgiem dokumenriem uzaicina iera-
sties uz vēlēšanām 29. septembrī š. g., ļ
pulksten 2 dienā, pļe pagasta padomes, ļ
pag. valdes kancleja, Spaļu mājās, Lives ?
pag. Vēlams muzikāls un sabiedrisks ]
darbinieks (-niece).

Tuvākā dzelzsceļa stac. Ikšķele, 4 vērst.
(23 verstes no Rīgs) koresp. caur Ogri.
11072 Pagasta valde.

Baldones

Lejastiema miesta valde.
Valkas apriņķī , dara vispārībai zināmu,
ka Lejasciema miesta dome,

iznomās
atklātā vairāksolīšanā

otrdien, 30. septembrī 1924. g. pulkst.
12 diena, Lejasciema miesta valdes
kancleja, miestam piederošo

krogu un bodes telpas,
līdz ar klēti un vāgūzi.

Solītājiem pirms piedalīšanās vairāk-
solšana jāiemaksā drošības nauda.

Tuvākas ziņas un noteikumus var
dabūt miesta valdes kancleja darba
laikā. 1

Lejasciema miesta priekšn. (paraksts).
11005 Darbvedis Druksteins.

Birzu pagastam,
Jēkabpils apr., vajadzīgi

liii skolotāji (-jas)
ar pilnam 6-kl. pamatskolu skolotāju

tiesībām;

6-klasIgal iilztala pamatskolai
III. skolotājs

un tādai pašai
Bērzgala skolai

IV. skolotais.
Kandidāti (-es) tiek uzaicināti pie-

teikties personīgi vai rakstiski (vēlams
personīgi) pie pagasta padomes, vietējā
pagastanamā 8. oktobrī š. g , pulksten
12 dienā. Alga pēc kategorijas, brīvs
dzīvoklis ar apkurin. un apgaismošanu.

Pasta adr.: caur Jēkabpili, dzelzsceļu
stacijā, Šiliņi 22 klm. no pag. nama.

Biržu pag. namā, 11. septembrī 1924. g.
Priekšnieks P a b i j a n s.

10937 1 Darbvedis A. J a n k e v i c.

x j r uz-iucjs ~.. vj a c

Tiešo nodokļu departamenta
dažādu maksājumu piedzinējs paziņo, ka
24. septembrī 1924. g., pulksten 2 dienā,
Rīga, Miera iela Ns 17-b, dz. 1,

pārdos valrfiksollianfl
Jozefa Lapkina kustamo mantu, no-
vērtētu parLs 331.24, un sastāvošu no
mēbelēm, dēļ viņa 1923. g. proc. peļņas
nodokļa segšanas

Rīgā, 17. septembri 1924. g.
11171 Piedzinējs K a z i ņ š.

Tliio iodok|i departaneota
dažādu maksājumu piedzinējs paziņo,
ka!23. septembrī 1924. g„ pulkst. 2 dienā,
Rīga, Dzirnavu iela Nš 126, dz. 17,

pārdos vairāksolīšanā
Joseļa Gorfinkeļa kustamo mantu, no-
vērtētu par Ls_ 154.37, un sastāvošu no
viena melna ērzeļa 8 g- v., dēļ viņa
°/o peļņas un ienākuma nodokļa seg-
šanas.

Rīgā, 17. septembrī 1924. g.
11167 Piedzinējs Grāmatnieks.

Tiešo nodokļa departamenta
dažādu maksājumu piedzinējs paziņo, ka
24. septembrī 1924. g., pulksten 2 dienā,
Rīga, Gogoļa ielā Ns 4, dz. 5,

plrdos valrlksolISanfl
Hjlka Hersica kustamo mantu, no-
vērtētu par Ls 214,52 un sastāvošu no
klavierēm un_ mēbelēm, dēļ viņa proc.
peļņas un ienākuma nodokļa segšanas.

Rīgā, 17. septembrī 1924. g.

11172 Piedzinējs Grāmatnieks.

Rīgas 3. pol. iec. priekšn.
paziņo, ka 25. septembrī 1924. gadā,
pulksten 10 rīta, Dzirnavu ielā Nš3-a,

pildos ififlinā
pilsonim Jānim Ulricham piederošos
divus galdnieku beņķus, novērtētus par
Ls 30 93, Rīgas centrālai slimo kasei
par labu.

Rīgā, 16. septembrī 1924. g.
11166 Priekšnieks Freivalds.

Torsi.
Ihfflg apriola prielfoieks

dara zināmu, ka 20. septembrī 1924.g.,

tiks pārdotas
Liepājā, Ulicha ielā Ns 44 un Paurupē
pie robežkontroliera dažādas nederīgas
valsts mantas un 1 iznīcināta kandžas
aparāta daļas. 11152

TORGI.
Llspājas aprieķa prittb

dara zināmu, ka 24. septembri 1924. g.,
pulksten 12 dienā, Paurupē, uz tirgus
laukumu, 11151

tiks pārdoti

vnirsksolitniiem
3 \it ii.

Rīgas gllias luMs,
Kaļķu iela Nr. 9

izūtrupēs
1924. g. 22. septembrī, pulksten 10 rītā:
zelta un sudraba lietas, drēbes, apavus,
tepiķus, veļu, kažoka priekšmetus, trau-
kus, dažādas metāla un c. neizpirktās
un nepagarinātās lietas, kuras ieķīlātas
no 1924. g. 7. marta līdz 29. martam
ar NšNs C. 191605—195951, kā ari iz-
ūtrupešanai nodotas mantas.

Pagarināšana jāizdara vļenu nedēļu
priekš galigā termiņa notecēšanas.

Ūtrupes dienā izūtrupējamās ķīlas
netiks pagarinātas. 11183

Rīgas kara apriņķa priekšnieks iz-
sludina par nederīgu nozaudēto kara-
klausības apliecību ar Ns 1608, izdotu
9. jūnijā 1922. g. no kara saimniecības
pārva'des darba bataljona komand. uz
Fajvušs Jankela d. G u t k i n a v. 11178

Demenes pojnita ualde
izsludina vispārības zināšanai, ka

pieprasījumi uz pagastā
esošām svabadām fonda
zemēm tiks pieņemti
līdz 1. oktobrim 1924. g-
1119' Priekšsēdētājs (paraksts).
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