
Valdības iestāžu paziņojumi

Paziņojums.

Lauksaimniecības pārvalde paziņo, ka
namatojoties uz likumu par olu eksportu
Soli (.Valdības Vēstneša" 1924. g.
122 numurā) un instrukcijām („Valdī-
jāsVēstneša" 1924. g. 98. numurā), Rī-
eas tirgotājs A. Pruss zem firmas „A.
prūss" š. g. 27. septembrī reģistrēts ka
0izvedējs uz ārzemēm zem tirgotavas
markas — ar melnu, vietām _ pārtrauktu
joslu ierobežotā rombveidīga laukumā
divi burti „A. P., bet-burtiem apkārt
azraksts „Latvijas olu eksports".

Lauksaimniecības pārvalde.

Paziņojums.

Pamatojoties uz noteikumiem par māj-
lopu eksportu,- kas iespiesti 1924. g.
Valdības Vēstneša" 95. numurā, tirdz-

niecības un rūpniecības sabiedrība R.
Pētermans & Ko., Rīgā, lielā Smilšu ielā
K» 7, š. g. 24. septembrī reģistrēta kā
mājlopu izvedēja caur Zemgales staciju
u Čeeboslovaķiju un sabiedrības marka
„A. R." apstiprināta.
Rīgā, 1924. g. 24, septembrī.

Iekšlietu ministrijas veterinarvalde.

Paziņojums.
Iekšlietu ministrijas pašvaldības de-

partaments paziņo, ka, izpildot notei-
kumus par pilsētas tiesību piešķiršanu
Vecauces miestam (sk. 1924. g. «Val-
dības Vēstneša" 206. numurā i , sākot ar
šī gada 25. septembri Vecauces miesta
pašvaldība izbeiguši savu darbību un
tās vietā noorganizēta Auces pilsētas
pašvaldība, pie kuras jāgriežas visos
gadījumos kā bijušā miesta, tā jaunās
pilsētas lietās.

Rīgā, 1924. g. 25. septembrī. Ne 107200.
Pašvaldības departamenta

vicedirektors P. Radziņš
Nodaļas vadītājs R. Ķelle.

Pārgrozījumi
lauku tirgu sarakstā.

Ministrija atļāvusi noturēt sekošus
tirgus:

1) Valkas apriņķī, Druvienas
Pagastā, gada tirgus katra gada 26. aprilī
»n 18. oktobrī;

2) Valkas apriņķī, Lejasciema
miestā, gada tirguskatra gada 18. iebr.,
20- aprili, 30. jūnijā un 6. novembrī;

3) Talsu apriņķī, Jaunpagasta
Pagastā, gada tirgus katra gada 17. aprilī
*n 17. oktobrī;

4) Rīgas apriņķī, Lauberu-Ozolu
Pagasta, gada tirgu katra gada 25. aprilī;
5) Cēsu apriņķī, Kalsnavas pagastā

Pie Veckalnsnavas stacijas, nedēļas
llrgu katru piektdienu.
Ministrija ir slēgusi Liepājas apriņķī,

c a s pagastā noturamos gada tirgus
**? .Vaid. Vēstn." 1920. g. 228. num.)

Pašvaldības departamenta
direktors J. Zankevics,

Nodaļas vadītājs P. K 1 i n k 1a v s.

At gādinājums vidus un arodu
skolu priekšniekiem.

. Atgādinot 1923. g. 3. oktobra rīko-juma Ne A.2922, kas publicēts 1923. g.
-valdības Vēstneša" 219. numurā, izpil-
ar ri

nu > sk°lu virsvalde lūdz vidus un
nnivp

S
t Priekšniekus piesūtīt valsts

skoh, k-ei rik oJumā minētās ziņas pai
10. oktob -"6114 '6111 vēlākais lidz š ' 8'

ļ*)gā, 1924. g. 24. septembrī. Ne A-2274.
Mn ^rsvaldes vicedirektors
v . P. Z ā 1 ī t s.v 'rsvaldes sekretārs V. Vīgants.

Pateicība.
Izglītības ministrija izsaka sirsnīgāko

pateicību Rīgas firmai „A. Oelrich &Ko."-
par viņas 50 gadu jubilejas gadījumā
izglītības ministrijai dāvinātiem Ls 4000
skolu vajadzībām. Skolu valde.

Meklējamo personu saraksts
Nr. 179.

(1. turpinājums un beigas.)*)

10649. Meija, Marija Miķeļa meita,
53 gadus veca, Latvijas pavalstniece,
dzim. Areasburgā, pierakstīta Rīgā, igau-
niete, luterticīga, precējusēs. — Rīgas
7. iec. miert. 1924. g. 10. septembra
raksts Ne 2378 (198-24-XI), apvainota uz
sod. ļik. 138. p. un 276. p. — Nosūtīt
meklētāja rīcība.

10650. Minčevs, Boris Rādija d.,
25 gadus vecs, dzimis Rīgā, Bulgārijas
pavalstnieks, bulgārs, pareizticīgs, ne-
precējies, vidēja auguma, melniem ma-
tiem, komijs, beidzis 7. klases komerc-
skolu, 1924. g. jūlija mēn. Rīgā, Ģer-
trūdes ielā Ne 76, dz. 23. — Rīgas 7. iec.
miert. 1924. g. 10. septembra raksts
Ne 2377 (199-24X1), apvainots sod. lik.
591. p. — Apcietināt un nogādāt me-
klētāja rīcībā Rīgas centrālcietumā.

Rīgas pilsētas 9. iec. miertiesneša 1924. g.
5. septembra raksts Ne 1054(119-24-VIII),
apvainots uz sod. lik. 574. p. 1. d. pa-
mata. — Apcietināt un nogādāt meklē-
tāja kamerā.

10659. Reinvalds, Edgars Artura dēls,
dzim. ,1902. g., Igaunijas pavalstnieks,
piederīgs pie Hapsalas pilsētas. — Talli-
nas kriminālpolicijas priekšnieka 1924. g.
29. augusta _raksts Ne 5507 (143-24-IX),
apvainots zādzībā 30.000 igauņu marku
apmēra. — Apcietināt un nogādāt meklē-
tajā rīcība

10660. Rumkalns, Ernests Augusta d.,
29 gadus vecs, Latvijas pilsonis, pēdējā
dzīves vieta Talsos, Fabrikas ielā Ne 5,
neprecējies, farmaceits. — Jelgavas ap-
riņķa priekšnieka 1924. g. 8. septembra
raksts Ne 1278/1, (144-24-lX), sod. admi-
nistratīva kārta. — Paziņot dzīves vietu,

_ 10661. Rentovičs, Brencis Pētera d.,
45 gadus vecs, Latvijas pilsonis, latvietis,
bez pastāvīgas dzīves vietas, neprecējies,
tirgotājs. — Jelgavas apriņķa priekš-
nieka 1924. g 8. sept. raksts *Ne 1860/1
(129-24-IX), sod. administratīvā kārtā. —
Paziņot dzīves vietu.

10662. Rumkovski, Sofija Friča m.,
dzim. 1901. g. 28. aprilī, piederīga pie
Šauļu apr., agrāk dzīv. Brīvības ielā
Ne 50, dz. 3, Lietavas pase Ne 1145 no
1924. g. 18. marta. — Rīgas policijas
4. iec. priekšnieka 1924. g. 9. sept.
telefonograma JVs 225 (142-24-lX), pat-
varīgi atstājusi savu dzīves vietu, kā
sistāvoša zem policijas uzraudzības. —
iNie'rnt zem policijas uzraudzības un
ziņot meklētājam.

10663. Rauze, Kārlis Jāņa d., 50 g.
vecs, agrāk dzīv. Bišu ielā Ne 11, dz. 1.
— Prefektūras 3. nodaļas 1924: g.
11. sept. raksts_ Ne 6519 (145-24-IX),
sod. ar pref. lēmumu Ne 6519 no
1924. g. 7. jūlija, ar Ls 10,— vai
2 dienām aresta. — Ziņot prefektūras
3. nodaļai.

10664. Spielbergs, Fridrichs Jāņa d.,
46 gadus vecs, Latvijas pavalstnieks,
agrāk dzīv. Hospitāļu ielā Ne 18. —
Rīgas prefektūras III. nodaļas 1924. g.
13. sept. raksts J6 8863 (377-24-XI), sod.
no Rīgas pref. ar lēmumu no 25. aug.
1924. g. Ne 8863, ar Ls 10 vai 2 dien.
aresta — Paziņot pref. 3. nodaļai.

10651. Naglis, Jēzups Jēzupa d.,
20 gadus vecs, piederīgs pie Borkovas
pagasta. — Madones iec. policijas pr-ka
1924. g. 4. septembra raksts Ne 3747
(48-24-111), izbēdzis no Irlavas kolonijas.
— Apcietināt un nogādāt meklētāja
rīcībā.

10652. Neiburgs, Ernsts Friča dēls,
dzim. 1901. g. 12 oktobrī, atvaļināts
līdz turpmākam rīkojumam, 1. Liepājas
kājrj. pulka kareivis. — Rīgas prefektūras
sekretariāta 1924. g. 5. septembra raksts
Ne 5870 (49-24-IH), aiziedams no Vents-
pils nav izreģistrējies no karavīru sa-
rakstiem. — Paziņot dzīves vietu Vents-
pils pilsētas policijas 1. iec. priekšnekam
uz viņa rakstu 1924. g. 25. augustā
Ne 2900.

10653. Nikolajevs, Trofims Filipa d.,
dzim. 1885. g., dzīvojis Maļinovas pag.,
Maskavas ciemā, piederīgs pie Daugav-
pils apr., Maļinovas pag. — Latgales
apgabaltiesas 2. kriminalnodalas 1924. g.
1. augusta raksts Ne 15596 (41-24-III),
apsūdzēts pēc sOd. lik. 624. p. — Pa-
ziņot dzīves vietu tiesai.

ticīgs, strādnieks, agrāk dzīvojis Rīgā,
Brīvības ielā Ne 30, dz. 1. — Rīgas
7\ iec. miertiesneša 1924. g. 8. sept.
raksts Ne 2360 {Ne 379-24-XI), apvainots
uz sod. lik. 238. p.p. — Paziņot dzīves
vietu.

10670. Ziv, Ābels, tirgotājs,, agrāk
dzīvojis Rīgā, Brīvības ielā Ne 64, dz. 2,
savā namā (tuvāku ziņu trūkst). —
Rīgas 7. iecirkņa miertiesneša 1924. g.
8. septembra raksts Ne 2361 (380-24-Xl),
apvainots uz sod. lik. 138. p. —
Paziņot dzīves vietu.

10671. Saknīte, Arvids Miķeļa d.,
19 gadus vecs, agrāk dz.vojis ' Stelpes
pagastā, Krieviņu mājās. — Bauskas
apriņķa 2. iecirkņa miertiesneša 1924. g.
9. septembra raksts JSfa 280 (?62-24-Xl),
apvainots zādzībā. — Paziņot dzīves
vietu.

10672. -Sīman, Anna Līzes m., dzim.
1905. g. 2. janvārī, piederīga pie Cēsu
pilsētas, čigāniete, agrāk dzīvojusi Grāvju
ielā Ne 19. — Rīgas prefektūras sanitāra
galda 1924. g. 2. augusta raksts Ne 1069
(353-24-X), izvairījusies no ārsta kon-
troles. — Ziņot Prefektūras sanitāram
galdam.

10673. Škinders, Heinrichs Jāzepa d ,
32 gadus vecs, piederīgs pie Kaunas gub.,
Šauļu pilsētas. — Rīgas 10. iec miert.
1924. g. 8. septembra raksts Ne 1250
(109-24-VIII), apvainots uz sod. lik. 184. p.
p. — Paziņot dzīves vietu,

10674. Žlgunovs, Jevgeņijs Leva d ,
dzim. 1890. g, piederīgs pie Roze
pag., Rēzeknes apr., krievs, pēdējā laikā
dzīvojis Amates stacijā — Cēsu apriņķa
pr-ka 1924. g. 5. septembra raksts
Ne 2653 (110-24-VIII), sodī s ar Ls 20
vai 14 dienām aresta par atrašanos pu-
bliskā vietā piedzērušā stāvoklī. — Pa-
ziņot dzīves vietu.

10675. Šmidts, Nikolajs Ernsta d,
40 gadus vecs, agrāk dzīvojis Katrines
dambī Ne 17, dz. 6, vidējā augumā, gai-
šiem matiem, zilām acīm, kalsnēju seju,
kuplām gaišām ūsām, bez bārdas, ģēr-
bies tumši zilās drēbēs, kājās jauni šņor-
zābaki, galvā gaiši pelēka cepure. —
Rīgas policijas 5. iec.'pr-ka 1924. g.
Ni> 97-438 (110-24-VIII), izgājis no mājām
un līdz šim nav atgriezies. — Ziņot
meklētājam

10654. Prieže, Jānis Friča d., 22 g.
vecs, piederīgs pie Piltenes pag., Vents-
pils apr. — Ventspils pilsētas policijas
1. iec. priekšnieka 1924. g. 9. septembra
raksts Ne 4228 (221-24-XI), izvairās no
6 mēnešu cietuma soda izciešanas. —
Paziņot dzīves vietu.

10655. Petrovs, Aleksejs Mortirija d.,
dzimis 1889 g. I. oktobrī, piederīgs pie
Pēterpils pilsētas. — Kriminālās pār-
valdes Rīgas nodaļa no 1924. g. sep-
tembra (22U-24-XI), apvainots zādzība. —
Apcietināt.

10656. Rozenblats, Alfrēds Jēkaba d.,
33 gadus vecs, Rīgas pilsonis, dzīvojis

10665 Zeliks, Konstantīns Kārļa d,

29 gadus vecs, piederīgs pie Valkas
apr., Korvas pag., pēdējā dzīves vieta
turpat, Korvas muižā. — Valkas apriņķa
priekšnieka 1924. g. 9. septembra raksts
Ne 2310/1, (365-24-XI), sod. administrat.
kārtā ar Ls 10 vai 10 dien. aresta par
piedzeršanos.— Paziņot dzīves vietu.

10666. Strautiņš, Jānis Miķeļa d.,
48 gadus vecs, pagarā augumā, ar ūsām,
pagariem apcirptiem matiem, zilas acis,
drusku iesarkanu seju, pelēkas bikses,
zila žakete, pelēka cepure un šņorzā-
bakos, agrāk dzīv. Tvaika ielā Ne 80, uz
Kundziņsalas. — Rīgas policijas 5. iec.
priekšu. 1924. g. 4. sept. telefonograma
Ne 93 (376-24-XI), izgājis no mājām un
nav atgriezies. — Ziņot meklētājam.

10676. Smidts, Jānis Pētera d , dzim.
1904 g. 28. dec. (v. st.), Rīgas pilsonis.
— Rīgas policijas IV. iec. priekšnieka
1924. g. 9. nov. raksts Ne 15680
(108-24-VIII), apvainots krāpšanā. — Zi-
ņot meklētājam.

10677. Tenčs, Klementijs Ignata d,
dzim. 1901. g., piederīgs pie Rēzeknss
apr., Andrupenes pag. — Rīgas jūrmalas
policijas priekšnieka 1924. g. 30. f-ug.
raksts Ne 4393 (119-24-Vīli), apvainots
par izvairīšanos no policijas uzraudzības.
— Dzīves vietu ziņot meklēājam.

10678. Taupmans, Teodors Jāņa d,
dzim. 1876. g. 27. febr, piederīgs pie
Pienavas pag., Dobeles apr. — Kriminā-
lās pārvaldes Rīgas nodaļa no 1924. g.
sept. (120-24-VIII), apvainots krāpšanā.
— Apcietināt.

10679. Tamarkina, Zara Klementija m.,
dzim. 1879. g. 2. jūnijā, piederīga pie
Rīgas, Latvijas pavalstniece, židiete, pre-
cējusies. — Rīgas policijas VII. iecirkņa
priekšnieka 1924. g. 4. sept. raksts
Ne 30316 (121-24-VIII), apvainota uz sod.
lik. 276. p. p. — Paziņot dzīves vietu.

10680. Treij. Elza Jāņa m., 19 gadus
veca, pase ar Ne 758, izdota 1923. g.
28. septembrī no Rozbeķu pag. valdes.
— Valmieras apriņķa priekšnieka palīga
1. iec. 1924. g. 30. jūlija raksts Ne 5241
(56-24-VII), nozudusi. — Ziņot Valmieras
apriņķa priekšnieka palīga 1. iecirknī.

10681. Tomson, Pelegeja Mārtiņam.,
dzim. 1889 g. 1. maijā Jelgavā, piede-
rīga pie Jelgavas. — Rīgas policijas
7. iec. priekšnieka 1924. g. 14. augusta

Rīgā, 1. Nometņu ielā Ne 48, dz. 3. —

Valkas apriņķa priekšnieka palīga,
Vecgulbenē, 1924. g. 26. augusta raksts
Ne 74/kr-22. g. (146-24-IX), deļ lietišķa
pierādījuma izsniegšanas. — Paziņot
dzīves vietu.

10657. Rubens, Pēteris Ernesta d.,
19 gadus vecs, piederīgs pie Valkas
apriņķa, Stāmerienes pag., _ pedejā dzīves
vieta turpat, Kauguru mājas. — Valkas
apriņķa priekšnieka 1924. g. 9. septembra
raksts Ne 857/1 ,147-24-IX), sodīts admi-
nistratīvā kārtā ar Ls 10,— jeb 7 dienam
aresta par piedzeršanos. — Paziņot
dzīves vietu

10667. Zīle, Aleksanders Roberta d.,
dzim. 1891. g., norādījis dzīves vietu
Varklanu miestā (par piederības vietu
ziņu trūkst). — Latgales apgabaltiesas
2. kriminalnodalas 1924. g. 31. juliļa
raksts JSTs 15535 (322-X), notiesāts pec
sod. lik. 247. p. — Paziņot Latgales ap-
gabaltiesai dzīves vietu.

10668. Svažus, Jānis Jāņa d., dzim
1870. g., Latvijas pilsonis, pēdējā dzīves
vieta Ozolnieku pag., Žefera ķieģeļu
ceplī, strādnieks. — Jelgavas apriņķa
priekšnieka 1924. g. 8. septembra raksts
Ne 1295 I un 2386/1 (378-24-XI), sodīts
administratīvā kārtā. — Paziņot dzīves
vietu.

10669. Ziemels, Krišjāns Pētera d,
dzim. 1877. g. 7. martā, piederīgs pie
Nēkena pag., Cēsu apr., precējies, luter-

10658. Rom, Andrejs Andreja dēls,

dzim. 1882. g., piederīgs pie Olaines

pag., Rīgas apr, latvietis, luterticīgs. —

*) Skaties .Valdības Vēstneša' š g. 216
numurā.

Valdības Vēstnesi" sākot no 1. janvāra:
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b) citām iestādēm un amata per-
sonām par katru vienslejīgu
rindiņu — , 16 ,

c) privātiem par katru vienslejīgu
rindiņu (par obligat. sludin.) . — , 20 ,



raksts Ne 24449 (62-24-VII), dēļ Rīgas
2. iec. miertiesneša tiesas pavēles no-
raksta izsniegšanas. — Ziņot Rīgas po-
licijas 7. iec. priekšniekam.

10682. Tomaševskis, Viktors Vilhelma
dēls, dzim. 1868. g., bijušais Jaungulbe-
nes valstsmežzinis. — Rīgas apgabala
tiesas Valkas apriņķa 2. iec. izmeklēšanas
tiesneša 1924. g.* 6. septembra raksts
Ne 658 (122-24-VIII), apvainots uz sod.
lik. 636. p. p. — Ievietot centrālcietumā,
ieskaitot meklētāja rīctbā.

10683. Ulmans-Nelsons, Mārtiņš Her-
maņa d., dzim. 1896. g. 12./24. oktobrī,
piederīgs pie Rīgas apr., Dreiliņu pag.,
agrāk dzīv. Rīgā, Tilta ielā Ne 11/13.—
Kara tiesas priekšsēdētāja 1924 g.
23. jūlija raksts Ne 11209 (37-24-11),
piedzenami tiesas izdevumi. — Paziņot
dzīves vietu.

10684. Volčonoks, Nochans Benciana
d., dzim. 18E6. g., žīds, precējies, pēdējā
dzīves vieta Daugavpilī, Kijevas ielā 45.
— Kriminālās pārvaldes Daugavpils no-
daļas priekšnieka 1924. g. 12. sept.
raksts Ne 488/1, (190-24-X), apvainots
pēc sod. lik. 574. p. — Paziņot dzīves
vietu.

10685. Valter, Anna Jāņa m., 17 g.
veca, vasarā 1923. g. dzīv. Rīgas apr.
Jaunpils pag. — Rīgas apriņķa 2. iec.
miertiesneša 1924. g. 4. sept. raksts
Ne 2378 (186-24-X), apvainota pēc sod.
lik. 633. p. 4. pkt. — Paziņot dzīves
vietu

10686. Vašuls, Vilis Ādama d., dzim.
1898. g., piederīgs pie Ilūkstes apr.,
Bebrenes pag., agrāk dzīv. Ģertrūdes
ielā Ne 135, dz. 23. — Rīgas XI. iec.
miertiesneša 1924. g. 6. septembja raksts
Ne 984 (187-24-X), apvainots uz sod.
lik. 139. p. 1. d. un 262. p. 1. d. —
Paziņot dzīves vietu.

10687. Vjaksa, Pēteris Ādama dēls,
22 gadus vecs, piederīgs pie Preiļu pag.
Daugavpils apr., agrākā dzīves vieta tur-
pat, Kazīšu ciemā. — Daugavpils apr.
5. iec. miertiesneša 1924. g. 9. septembra
raksts Ne 260 (120-24-IX), apvainots uz
sod. lik. 262. p. p. — Paziņot dzīves
vietu.

10688. Vologin, Varvara Jāņa m.,
dzim. 1902. g. 5. februārī, piederīga pie
Rīgas pilsētas, agrāk dzīv. Grāvju ielā
Ne 2.7. — Rīgas prefektūras sanitārā
galda 1924. g. 11. augusta raksts Ne 1069
(176-24-X), izvairījusies no ārsta kontro-
les. — Ziņot prefektūras sanit. galdam.

10689. Vārtiņš, Paulis Pētera dēls,
dzim. 1892. g. 23. martā, piederīgs pie
Ilzenes -pag., Valkas apr. — Kriminālās
pārvaldes Rīgas nodaļas priekšnieka
1924. g. 9. septembra raksts (188-24-X),
apvainots zādzībā. — Apcietināt.

10690. Vārtiņš, Paulis Pētera dēls,
dzim. 1892. g., Latvijas pavalstu., agrāk
dzīvojis Raudas ielā Ne 2, dz. 6. — Rīgas
prefektūras 3. nodaļas 1924. g. 10. sep-
tembra raksts Ne 8882 (188-24-X), sod.
no Rīgas prefekta ar lēmumu 1924. g.
26. augustā Ne 8882 ar Ls 35 vai 7 d.
aresta. — Paziņot Rīgas pref. 3. nodaļai.

Kriminālās pārvaldes priekšnieks
G.Tiientāls.

Darbvedis A. Zaķis.

Iecelšanas.
Pavēle Ms 6i.

Līdzšinējo kredīta departamenta valstsbudžetu
nodaļas revidenta palīgu Emilu Jakobsonu
apstiprinu pat tas pašas nodaļas revidentu, ar
algu pēc Vil. amatu kategorijas, skaitot no š g.
1. septembra

Rīgā, 1924. g. 13. septembrī,
Finansu ministra biedrs J. Blumbergs.

*
Pavēle Ns 64.

Līdzšinējo kiedita departamenta valsts budžetu
nodaļas virs^rāmatvedi Vili Staltmani pār-
dēvēju par tās pašas nodaļas reviden u, skaitot
no š. g. l. septembra, ar algu pēc VII amatu
kategorijas.

Rīgā, 1924. g. 13. septembrī.
Finamu ministra biedrs J. Blumbergs.

Pavēle Ns 65.
Sakarā ar Hipotēku bankas atklāšanu pārvedu,

skaitot no š g. 20. septembra, hipotēku bankas
pārvaldes līcībā līdzšinējo kredita _ departamenta
valsts grāmatvedības nodalīs virsgiāmatvedi Pēteri
Bērziņu

RroS, 1924. g. 23 septembrī.
Finansu minstra bi-drs J. Blumbergs

*
Pavēle ī* 66.

Sakarā ar hipotēku bankas atklāšanu piekoman-
dēju uz vienu mēnesi, skaitot no š. g. 20. sep-
tembfs, hipotēku bankas pārvaldes rīcība līdzšinējo
kredita departamenta valsts budžetu rodf ļ«s I. fķiras
\ ecāko grāmatvedi Mariju Segliņu.

Rīgā, 1924. g- 23. septembrī.
Finansu ministra biedrs J. Blumbergs.

Valdības darbība

Ministru kabineta sēde
1924. g. 25. septembri.

1. Pieņem un nolemj izsludināt La-
tvijas Republikas Satversmes 81. panta
kārtībā:

1) noteikumus par bijušo Kurzemes
kroņa mežsargu māju mežiem un

2) noteikumus par valsts un privāto
dzelzsceļu inspekciju.

2. Atsvabina no amata, uz paša lū-
gumu, iekšlietu ministrijas administratīvā
departamenta direktoru Jēkabu Ievu.

Iekšzeme

Lekcijas.
Jaundundagas amatnieku biedrībā „Cen-

siba" 28. septembrī Centrālās izglītības
savienības lektors Fr. Ķempels lasīs
par nodokļu un Saeimas jautājumiem.

Sunākstes savienības biedrībā 28. sep-
tembrī Centrālās izglītības savienības
lektors stud. phil. Ž. Karlsons lasīs
par veco un jauno etiķu.

Kalsnavas savienības biedrībā 28. sep-
tembrī Centrālās izglītības savienības
lektors pulkvedis V. Ozols lasīs par
nākotnes karu.

Latviešu nacionālā jaunatnes savienības
Allažu nodaļā 28. septembrī Centrālās
izglītības savienības lektors P. O 1 i ņ š
lasīs par kultūru un politiku.

Jaunas valstis
Polija.

Laupītāji.

Varšavā, 25. septembrī. (PAT.)
Starp Pinsķu un Ļuņiņecu netāl no
Lobčas dzelzsceļstacijas ar bumbas*eks-
ploziju vakar apturēts vilciens, pēc kam
40 vīru liela, automātiskiem karabiniem
bruņojusies banda aplaupījusi pasažierus;
divi no tiem nonāvēti. Pasažieru starpā
atradās ari vojevoda Dovnarovičs un
biskaps Losinskis. Banditi atāķēja loko-
motīvi un palaida to bez mašīnista Lu-
ņiņecas virzienā, kur to izdevās apturēt.
Iesākta enerģiska banditu gūstīšana.

LTA.

Polijas pareizticīga baznīca.
Varšavā, 25. septembrī. (A. V.)

Polijas pareizticīgās baznīcas sinode no-
lēmusi paziņot Krievijas patriareham Ti-
ehonam, ka galīgi pārrauj visas saites,
kas līdz šim saistīja Polijas pareizticīgos
ar viņu. LTA.

Finansu apstākļi.
Varšavā, 25. septembrī. (A. V.)

Kapitālu noguldījumi Polijas privātbankās
jūlija mēnesī bija 9 reiz lielāki, nekā šī
gada janvārī. LTA.

Starptautiskā studentu federācija.
Varšavā, 25. septembrī. Starp-

tautiskā studentu konference nav varējusi
uzņemt starptautiskā federācijā vācu
studentus par aktiviem biedriem tādēļ,
ka tie apvienojušies ar Austrijas un Dan-
cigas studentiem. Vācu studentus tomēr
uzaicinās piedalīties visās federācijas
sēdēs. Vācieši tam piekrīt. LTA.

Ārzemes

Vācija, Polija un Krievija.
P a r i z ē, 24. septembrī. „ Matin" Ber-

līnes korespondents zin vēstīt, ka notei-
kumi, ar kuriem vācu valdība domā sai-
stīt savu lūgumu dēļ uzņemšanas tautu
savienībā, pa daļai jāizskaidrojot ar Vā-
cijas naidu pret Poliju: Vācija nekādā
ziņā negribot uzņemties pienākumu pa-
līdzēt Polijai, ja tai uzbruktu Padomju
Krievija. „Oeuvre"_ raksta, ka gadījumā,
ja vācu valdība turēšoties pie « neizpil-
dīšanas politikas" un ja vācu demokrāti
joprojām būšot apātiski, citām pasaules
tautām būšot jānāk pie pārliecības, ka
Vācija nav uzticības cienīga. LTA.

Vācija.
M i n c h e n ē, 25. septembrī. (Volfs.)

Bavārijas valsts tiesa šodien nolēma no-
sacīti atsvabināt no tālākās
soda izciešanas nacionālsociālistu
vadoņus Ādolfu H itle.ri un pujkvedi-
leitnantu Kriebeli. Tos li oktobrī iz-
laidīs no cietuma. LTA.

Vācija un tautu savienība.
B e r 1 i n ē, 25. septembrī. (Volfs.)

Vācu memorands jautājumā par Vācijas
iestāšanos tautu savienībā jau izstrādāts
galīgi un šodien apstiprināts ministru
kabineta sēdē. To bez kavēšanas
iesniegs tautu savienības padomē repre-
zentētām valdībām. LTA.

Vācija un sabiedrotie.
K o b 1e n c ā , 25. septembrī. .(Havass.)

Sabiedroto augstāko komisija atļāva
atgriezties 363 pa pasivās pretošanās
laiku no okupētā apgabala izraidītām
personām. Tādā kārtā izraidīto skaits
pašlaik samazināts uz 74 personām.

LTA.

Krievija un tautu savienība.
Maskavā, 23. septembrī. „Iz vesti ja"

Šodien kādā rakstā no jauna asi protestē
pret tautu savienības varbūtēju iejauk-
šanos Gruzijas un SSSR attiecībās. Šīs
intervencijas īstais iemesls esot dažu
tautu savienības locekļu interese par
Kaukāza naftas bagātībām. LTA.

Plūdi Leņingradā.
L i f i 1 d ā , 25. septembrī. (Radio.)

No Leņingradas saņemtas ziņas, ka plū-
dos, kuri otrdien pārsteiguši pilsētu, pie-
plūdušas ari angļu misijas apakšējās
telpas. Misijas darbinieki paglābušies
augšējās telpās; ari arehivi izglābti. Kaut
gan ūdens tagad krities, ielas vēl vien-
mēr zem ūdens, tā ka satiksme visai ap-
grūtināta. Stipri bojāti apakšzemes vadi
un citas pilsētas labierīcības. Materiālie
zaudējumi lieli; par cilvēku dzīvībām
pagaidām nekādas ziņas nav iespējams
ievākt. Mobilizēti pilsētas iedzīvotāji
ielu notīrīšanai. Pārtikas trūkums neesot
gaidāms. LTA.

Vispasaules miera kongress.
Berlīne, 25. septembrī. (Volfs.)

No 2. līdz 8. oktobrim Berlīnē notiks
23. vispasaules miera veici-
nāšanas kongress, kuru sarīko
pacifistisko organizāciju apvienības.

LTA.
Negaiss.

Pari _zē,_ 25. septembrī. (Havass.)
Provansa pēdējās dienās plosījusēs stipra
vētra, kura nodarījusi daudz posta; pār-
pludināti plaši apgabali un aiznesti
vairāki tilti. Nogāzta gravā lokomotive,
pie kam sadeguši kurinātājs un kāds
kareivis, bet mašīnistu, kā domā, aizne-
susi straume. Satiksmi_ starp Marselu un
Lionu uztur pa ārkārtējiem ceļiem. LTA.

Mākslīgs cukurs.
Ņujorkā, 24. septembrī. Pēc laik-

rakstu ziņām angļu profesoram Belijam
Itakā (Ņujorkas valstī) esot izdevies ķi-
miskā ceļā ar ultravioleto staru palīdzību
izgatavot cukuru. LTA.

Akmeņogles Grenlandē.
Ņ u j o r k ā , 24. septembrī. Grenlan-

des pētnieks Makmellons, kurš nupat
ieradies pec ilgāka ceļojuma Ņujorkā,
paziņojis, ka Grenlandē atrodoties vislie-
lākie pasaules akmeņogļu slā ņi. LTA.

Zelta taisīšana,
Londonā, 25. septembrī. (Havass )

„Daily Mail" ziņo no Tokijas, ka kādam
japāņu zinātniekam esot izdevies pār-
vērst dzīvsudrabu zeltā. LTA

Anglija.
Lifildā, 25. septembrī. (Radjo)

Motivējot savu noraidošo rezolūciju pre
komunistu partijas iesniegto ierosinājumu
apvienoties, Anglijas strādnieku partijas
izpildu komiteja paziņo, ka tamlīdzīgi
komunistu partijas iesniegumi jau vairāk-
kārt noraidīti, io viņas mērķi un meto-
des nav saskaņojami ar strādnieku par-
tijas mērķiem un darbības metodēm,
Strādnieku partija cenšas panākt sociāli-
stiskas iekārtas nodibināšanu par-
lamentārā ceļā; komunistu par-
tija, turpretī, grib sasniegt prole-
tariāta diktatūru ar bruņotu re-
volūciju. Strādnieku partija
principā uzstājas pret katru
tirāniju, no kādām sabied-
riskām, politiskām vai saim-
nieciskām aprindām ari ti-
rāni nenāktu. Pēc strādnieku par-
tijā valdošiem uzskatiem sapratīgi iz-
lietotai politiskai brīvībai ir daudz
ilgstošāki un drošāki panākumi, nekā
jebkuriem spaidiem, kaut tos ari lietotu
labiem nolūkiem. LTA.

Tirdzniecības līgums starp
Angliju un Vāciju.

Lifildā, 25. septembrī. (Radio) Kaut
gan līdzšinējās sarunās Berlinē starp
angļu un vācu tirdzniecības lietpratējiem
nav panākta vienošanās par noslēdzami
tirdzniecības līguma pamatprincipiem,
Londonas oficiālās aprindās nav saņemti
ari nekādi norādījumi par sarunu „sa-
brukšanu" . Nokavējušos informāciju par
sarunu gaitu sagaida Londonā kuru katru
brīdi. LTA.

Bulgārija.
_Berlinē, 24. -septembrī. Bulgāra

sūtniecība saņēmusi no Sofijas oficiālu
telegramu, kas kategoriski atsauc bau-
mas par Bulgārijas karaļa Borisa noga-
lināšanu.

Itāļu laikraksti ziņo, ka politiskais
stāvoklis Bulgārijā esot ārkārtīg i saspī-
lēts. Sofija izskatoties pēc karaspēka
nometnes. Provincē notiekot partizāņu
karš. LTA.

Ķina.
Pekinā, 25.. septembrī. (Reiters.)

Ārvalstu sūtņi iesnieguši Ķina$

centrālai valdībai un Čangtsolinam mē-
ra or a n d u, kūjā paziņo, ka neskatoties
uz savu nevēlēšanos iejaukties Ķinas pil-
soņu karā esot spiesti aizrādīt, ka no-
soda neapcietinātu pilsētu bombardēšanu.
Ja nāksies ciest ārzemniekiem vai v") u

mantai, visa atbildība kritīšot uz tiem
ķiniešu orgāniem, kas bus devuši bom-
bardēšanas pavēli. ,

Londonā, 25. septembrī. (Rente» )
No Mukdenas ziņo, ka Čangtsolina H"*
mašinas 24. septembrī nosviedušas bu®
bas uz Pekinas armijas generalstaBJ
kurš atradies kādā viesnicā Sanhaikvan*
Daudzi nonāvēti. ia

No Pekinas ziņo, ka artilērijas drvkau)
Sanhaikvanas frontēturpinās.<-|
soliņa lidmašinas piekto reizi n°»v,*du_JI,
bumbas uz Šinvangtao, nenodandarn''
tomēr nekāda posta. Ll

Maroka.
Parīzē, 24. septembrī. Pēc oiicialaij

ziņām no Madrides spānieši l^<
marokā turpina savu uzbrukumu;."'
biļu pretošanās līdzšim esot diezg

vāja. Varot paredzēt, ka H»|»S»
izdosies atsvabināt ielenkto *&f ņiS
garnizonu. Laikraksti ziņo, ka ietu

LdtvUas banku nedēļas plinte
uz 24. septembri 1924. g.

A k t i v S Uti S ļ P « s i v i. *
„ I Bankas naudas zīmes ... 2 c „H"i $.

£bankas naudas zīmes ' \ 3,548,870 - ļ J^gg,
'
?
' '

. 10?5g JJb) valstskaseszīmesunmetalanauda J5.4U.M5 M R^J^ .... ... . 9^

aM™- - : SSS2 25 T& r'ekini . . . . [ '. I l ] 4&?4
īsa Srla vekseli . - • 41,597,545 50 Valsts rēķini $», 70
M.£XpTefnUošinājumiem. 39,974,V 0 92 „ depozīti «Jļjg jļ
Citi aktivi . 5,264,154 29 Citi pas.v.

^
»4 *

169,459,920 27~Ī69^9

,9^Piezīmr uz 24 septembri 1924. g. Latvijas bankas naudas zīmes izlaistas par . ū~2^80o ooj"
kufas nodrošinātas _

!) ar tīru zeltu 2200 klg divi tūkstoši divi simti k'g. , k»s pec paritātes 1 klg. =
Ls 3444,444 nodrošina .? • -«. ',.*',-.' 7.577.777

l) ar $ 2.000.000,— (.divi miljoni dolāriem), kas pec J paritātes 1 f =
1.5046 gr. tīra zelta = Ls 5,18262, nodrošina ' , .;?_ ? . 10,365 240

Ji ai£3S9,825 —/—trīssimti trīsdesmit deviņi tūkstoši astoņi simt divdesmit p tea-n *» «?

angļu mārciņām), kas pec £ kursa £ 1.— = $ 4,4612; ļ 1.— =1,5046
gr. tīra zelta vai Ls 5.18262, kas nodrošina 7,856,(») „

Pēc 22. septembra 1924. g. Ņujorkas biržas kursiem. J^ 2j.80rņ0fyr~

R īgā, 1«24 g 24 .epembrī Padomes priekšsēdētāja vietā J. Vesm™,
11733 Galvenais direktors 5vtjt



^^snaniešu armija tagad esot jau

iri kā 100.000 vīru stipra. Zeutas
vai - a komandantam piespriests arests
detolcs!?

ka vjņš nelabvēlīgi kritizējis
Sspavēlniecības soļus. LTA.

Mēris.
, „ « d o n ā, 25. septembrī. No Indijas

kaHaiderabadas province
ZII?°'iatās mēra epidēmija. Pē-
i%K nedēļas laikā reģistrēti 400 jaunu
ēšanas gadījumu.

Māksla

Nacionālais teatrs. Piektdien, 26. sep-

» Thrī pulksten 5 pec pusdienas, s ko ?
- u izrādē Zeltmata fantastiskā pa-
e°

A rājdēls". Sestdien, 27 sep.
frnbri Anni Simson viesu izrāde Aspa-
!iias '.Ragana" jaunā inscenējuma
svētdien, 28. septembrī, pulksten 2 dienā
ar tautas izrāžu cenām Annas Brigader
?teras mantojums". Pulksten

7 vakarā J. Akuratera komēdija Jau-
iaS darbinieki". Sagatavošana:
Strindberga «Reibonis", Jūlija Peter-
sona komēdija „Prāt_a cilvēki" un

Lunca traģikomēdija „Arp u s likuma".

Dailes teatrs. Šodien, 26. septembrī,
pulksten28 vakarā, „D 0 n - K i c h 01 s".
Sestdien, 27. septembrī, pulksten 1/a8
vakarā par tautas izrādes cenām „D i v a s
pīles". Svētdien, 28. septembrī, pulk-
sten V28 vakarā, par parastām cenām,
Princese Gundega un ka-

ralis Brusubarda". Ceturtdien,
2. oktobrī, pulksten 1/z8 vakarā pirmo
reizi Pe-Ge «Mērnieku laiki".
Dailes teatrs, sagatavodams šo spilgto
kultūrvēsturisko laikmeta ainu, galvenam
kārtām izcēlis tos īpatnēji latviskos teātra
elementus, kurus tik bagātīgi dod romāna
saturs. Tur parādās vesela tipu galerija,
kuri gan maina ārējo formu, bet pēc

būtības paliek mūžīgi mūsu kultūras
pavadoņi. Romāna dramatizētājs atmetis
visu lieko balastu un iekārtojis skatuvei
spilgtākos un asprātīgākos humora pilnos
momentus, kas dramatizējumu padara
par vienu no teatrālākiem latviešu ska-
tuves darbiem.

Rigns apgabali. I kriminalnod.,
saskaņā ar savu š. g., 19. septembra
lēmumu, meklē uz soda lik. 46:

^
p.

pamata apsūdzēto pie Cēsu apr., Lubānas
pagasta piederīgo Alvini Kaspara m.
Sveker, 28 g. vecu, kuras pazīmes
tiesai nav zināmas.

Visām iestādēm un personām, kurām
shams, kur atrodas minētā Šveket
m viņas manta, jāpaziņo - par to Rīgas
apgabaltiesai, kā ari jāspēj attiecīgi soļi
viņas, Šveker, aizturēšanai, jo kā
drošības līdzekļu veids pret viņas izvai-
rīšanos no tiesas, saskaņā ar tiesas š g.
19. septembra lēmumu, noteikta drošības
nauda 60 latu lielumā, līdz kūjas ie-
sniegšanai apcietinājums.

Rīgā, 22. septembrī 1924. g.
Priekšsed. b. v. (paraksts).

11596 Sekretāra pal. K r i s t m a n i s.

Telegramas.
(Latvijai telegrāfa aģentūras areeraie leiegtnmr

Berlinē, 25. septembrī. Vācu
tautas partijas vadoņi šodieu
apmeklēja valstskancleri Ma.rksu un
iesniedza tam savas centrālkomitejas re-
zolūciju, kurā pieprasa koalīciju
ar nacionāliem.

Redaktors: M. Ārons.
W^m I..I M ^^^IM ?! I

Kursi
Rīgas blrS, 1934. gaita 26 septembri.

100 Latvijas rbļ 2, -
1 Amerikas dolāra 5,16-5,21
1 Anglijas mārciņa 23/ 8 — 23,30
100 Francijas Iranka .... 26 90 - 27,70
100 Beļģijas banku .... 24,45 - 25,20
100 Šveices Irāni» 97,7a — 99,20
100 Itālijas tini 22,40 — 23,05
100 Zviedrijas kronu .... 136,65— 138,70
100 Norvēģijas kron« . . . . 71,30 — 73,45
100 Dānijas kiono .... 87,85 — 90,55
100 Čechcslovaķijes krona . . 15,2 ' — 15,8i'
100 Holandes guldeņa . 198,40 — 201,40
1O00 miljards Vācijas marku 1,10 — 1,30
100 Somijas marka .... 12,75 — 13,25
100 Igaunijas marka . . . 1,20 — 1,28
100 Polijas slota 98, 102,-
100 Lietavas lita 50, 52,-
10 Krievijas «elta rabļa . . 26,50

Krievijas sudraba^ -
^ J$ļ

par 1rbl.

SSSR červoņeca 26,13 — 26,90
5°/o neatkarības aitņēmums . 2, 2,10
6<>/o Zemes banka ķīla cimes 98, 100
Rīgas biržas komitejas kotacijas komisijas

priekisēdeiHis A Kacem.
Zvērināts biržas mslt!?-<.? P. Rupners,

Tirdzniecība un rūpniecība.
Rīgas ostā ienākuši kūdi.

23. septembri.
Oījsren, zviedru motorkuģis, 5482 reģ. ton. brutto,

no Tallinas ar petroleja un tencinu.
Elizabete, latviešu tvaikoni-', 298 reģ. ton. brutto,

no Plimoutha ar māliem.
Hans Tavsen, dāņu tvaikonis, 17"9,7 reģ. ion.

bruto, no Kopenhāgenas ar balastu.
Rūķis, latviešu burenieks, 70 reģ. ton. brutto, no

Melnsiles ar malku.
24. septembrī

Bacchus, vīcu tvaikonis, 658 reģ. ton. brutto, no
Han,burgas *r gabalu precēm.

F. W. Fischer, vācu tvaikonis, 1049 reģ ton brutto,
no Libekas ar sāli un gabalu piecēm.

Everest, latv e*u tvaikonis, 2103 reģ ton brutto,
no Sunderlandes ar oglēm.

Kandava, latviešu tvaikonis, 1905 reģ. ton. brutto,
no Liepājas ar kckiem.

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

25. septembrī
Gaida, latviešu tvainonis, 331 reģ. ton. brutto, no

Vents iis ar gabalu precēm.
Manilaiet, igauņu motorkuģis, 180 reģ. ton. brutto,

no Stokholmas ar superfosfātu.
Felicia, zviedru tvaikonis, 1910 reģ tcn. brutto,

no HelzingOras ar balastu.
Argosy, atrerikaņu tvaikonis, 499i reģ. ton. brutto,

no Dancigas ar labību un gabilu precēm.

No Rīgas ostas izgājuši kuģi.
23 septembrī.

Wass,_ igauņu tvaikonis, 506 reģ ton. brutto, uz
Pērnavu ar gabalu piecēm.

Krāsnij Flot, krievu tvaikouis, 712 reģ. ton. brutto,
uz Kara'aučiem ar eļļis raušiem.

Maiga, latviešu tvaikonis, 158,13 reģ. ton. brutto,
uz Stokholmu ar gabalu precēm un lupatām.

Linhope, latviešu tvaikonis, 1328 reģ. ton. brutto,
uz Hulu ar kokiem

Frithjof, vācu motorkugi--, 1600 reģ ton brutto,
uz Karalaučiem ar kokiem.

Kaija, latviešu tvaikonis, 244 reģ. ton. brutto, uz
Ainažiem ar gabala precēm

Sulgam latviešu burenieks, 117 reģ ton. brutto,
u? Upesgiīvu luksā

Aleksanders, latviešu tarukonis, 50 reģ. ton.
brutto, uz Kolku tukšā

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

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

24. septembri.
Iris, zviedru tvaikonis, 385,15 reģ. ton. brutto, uz

Tallinu ar kokiem.
Marta, latviešu burenieks, 51 reģ. ton. brutto,

uz Ģipku tukša
Aina. latviešu burenieks, 98 reģ. ton. brutto, uz

Enguriem tukšā.
Ilga, latviešu tvaikonis, 212 reģ. ton. brutto, uz

Ventspili ar gabalu precēm.
Sigrid, latviešu tvaikonis, 193 reģ. ton. brutto, uz

Karalaučiem ar gabalu precēm.
Imperial, vācu tvaikonis, 906 reģ. ton brutto, uz

Jakobstadti ar balastu
Egil, zviedru tvaikonis, 749 reģ. ton. brutto, uz

Stolholmu ar gabalu precēm.
Hdene, dāņu tvaikonis, 119 * reģ. ton. brutto, uz

Tallinu ar gabalu precēm
Stubnitz, vācu tvaļkonis, 559 reģ. ton. brutto, uz

Tallinu ar siļķēm.
Ralum, vācu tvaikonis, 342 reģ. ton. brutto, uz

Dancigu tukšā.
Jade, viicu tvaikonis, 1042,45 reģ. ton. brutto, uz

Tini Docku ar kokiem
Laura Maersk, dāņu tvaikonis, 1431 reģ. ton. brutto,

uz Troon j ar kokiem
Dago, angļu tvaikonis, 1757 reģ. ton. brutto, uz

Londonu ar kokiem un gabalu precēm.
Baltabor, angļu tvaikonis, 1319 reģ. ton. brutto,

uz Liepāju ar gabilu precēm.

25. septembrī.

Bellis, zviedru tvaikonis, 422 reģ. ton brutto, uz
Liepāju ar balastu.

Liepājas ostā ienākuši kuģi,
22. septembrī.

Gaida, latviešu tvaikonis, 331 reģ. ton. brutto, no
Ventspils ar dažādam precēm.

23. septembrī.
Alise, vācu tvaikonis, S25 reģ ton. brutto, no

Hamburgas ar jauktu lādiņu.
Dauro, dāņu tvaikonis, 805 reģ. ton. brutto, no

Dancigas ar jauktu lādiņu.

No Liepājas ostas izgājuši kuģi.
23. septembrī.

Kandava, latv ešu tva'konis, 19C5 reģ. ton. brutto,
uz Ugu ar kckiem.

Gaida, latviešu tvaikonis, 331 reģ. ton. brutto, uz
Ventspili ar dažādām precēm.

Liepājas apgabaltiesa
saskaņā ar š.g. 25. aug. lēmumu paziņo, ka
ir izbeidzama Jēkaba Miķeļa dēla
Sprūda meklēšana, kurš tika meklēts
uz Liepājas apgabaltiesas 1924. g.
7. augusta lēmuma pamata. (Sk\ „Val-
dības Vēstnesī" 199 — 1924. g.)

Liepājā, 6. sept. 1924. g. Ks 6880
Tiesas loceklis (paraksts).

10177 Sekretāra v. (paraksts).

Valtaiķu pagasta tiesa,
Aizputes apr., pamatojoties uz sava š.g.
12. aprīļa lēmuma un pag., tiesu lik.
II. daļas 276. un _ 277. p. p., uzaicina
personas, kuram būtu kādas likumīgas
ierunas pret to, ka laulāts pāris Jānis
un Anna K u 1 b a r i pieņem bērna vietā
(adoptē) Ilzi Labais, d?.im. 26. janv.
1904. g. (j. st.), pieteikties pie šīs pa-
gasta tiesas sešu mēnešu laikā, skaitot
no šī sludinājuma iespiešanas trešo reizi
.Valdības Vēstnesī". _

Pēc termiņa notecēšanas ierunas ne-
tiks vērotas un adopcija tiks ap-
stiprināta. Ks 47

2 Priekšsēdētājs R o sevi t s.
4706 Darbvedis (paraksts).

akc. sab. kustamo mantu, sastāvošu no
elektriskiem motoriem, lampām, izslēdzē-
jiem un dažādiem elektriskiem piede-
rumiem, un novērtētu par Ls 2965.—

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

Rīgā, 23. septembrī 1924. g.
11720 Tiesas pristavs Krebs.

uzaicina visas personas, kurām ir kādas
tiesības uz minēto nekustamo mantu,
iesniegt komisijai par to paziņojumu
četru mēnešu laikā no izsludinā-
šanas dienas .Valdības Vēstnesī*, pretējā
gadījumā nepieteiktās tiesības skaitīsies
par iznīcinātām un min.: lūdzēja tiesību
devēji Marija Georgija m. Tizengod, dz.
Pizanko, Jevgeņijs Ninolaja d. Tizengolds
un pēc tam ari viņš pats Otto Krum-
bergs var tikt ievesti Latgales zemes
grāmatu reģistri par norādītās neku-
stamās mantas īpašniekiem bez kādiem
aprobežojumiem ar neapstrīdamas _ pār-
došanas un hipotekarisku apgrūtinājumu
tiesībām.

Daugavpilī, 13.sept. 1924. g. K?558p
Komisijas ^ priekšsēdētājs, apgabaltiesas

vecākais notārs E. Hellvichs.
10973 Sekretārs A. B e r g s.

Rīflas apgabalt 3. civilnodaļa,
saskaņā ar civilprocesa likumu 1958. p.,
>f šo paziņo, ka 7. oktobri 1924. g.
minētās nodaļas atklātā tiesas sēdē
"««sis 1920. g. 6. jūlijā mirušā Vec-
fļfgalgas pag., „Kalna-Jaunzem K° 4*
Mas īpašnieka Jēkaba Andreja dēla
ai rona mantojuma līguma, kurš no-
TOs starp mir. Jēkabu Andreja dēla
woni un viga meitu Karlini Jēkaba m.!>iron 1911. g. 22. jūnijā , Cēsīs.

Wgā,24. septembrī 1924. g. L.Ks 2936.

ii7oo Priekšsēd. .v. A. Veidne r s.
iiiJi__ Sekretārs A. Ka 1v e.

napgabaltiesas 3. civUnod.
sKaņā ar civil procesa likumu 1958. p.,

«J? paziņo, ka 30. septembrī 1924. g.,
S-,J?Ias atklātā tiesas sēdētas ,924,_ febraarf R miwrago aia Gustava Alberta d, Leflera
<wl»er, Lbftler) notarielo testamentu.

?ugā, 22. septembrī 1924. g. L.Ks 3558
m»R Priekšse"d. v. A. Veidne rs.i!2L_____Jekretars

_A. Kalve.

Kl9as apgabali 3. civiln.,
tol

tle8, !- 201 l-.2014.un.2019.p.p.
SigiH?-Aa pēc 1903- 8- L raartā
?4as J'? mir - Siguldas pils-
māiaf t„?mnieku zemes .Liel-Svīķu'
(Q nhlpas",eka Pētera Cīlenberga
aicira w

ga)
- 'f atklSts mantojums, un uz-

WiLJrlr ,u?šo mantojumu, vai sakarā
fideikom; ?? a mantiniek , legatarijiem,
Pieteikr

Sari
J' kreditoriem ^ t. t,

mēneši ii!i - lbas minētai tiesai sešu

"
f^ dienas"* "° Šisludinā

>augšā u«li-f- Personas savas tiesības
viat, f i - -termina nepieteiks, tad

Rio- ' ka S1S tiesības zaudējušas.
^ §a- 24. sept. 1924. g. L. 1*3521

11725 nekšsēd- v. A. Veidne rs.
ļ̂--r ----_J>ekretars A. Kalve.

'«»«»STapaabal«e8a
?tei ?o ka I- ^

C1V' PI0C- lik- 1958. p.
attaisīs ,* 'esas sēdē š- 8- 4- okt -
«*. Krkta„, noiasis 2- martā 1924. g.

Cl^0
PaMelderUa testamentu.

8 Va'-sept. 1924.g. L.Ns 1493/24
li-4 ^sēdētāja v. A. Lauke.

^kreta-s K. P u s s a r s.

Liepājas apgabaltiesa
8. maijā 1924. g. nolēmusi iecelt aiz-

Lgādniecību promesošā Jura-Žaņa Jāņa d.
Bērznieka mantībai, ku[a. atrodas
Cieceres pagastā.

Liepāja, 10. sept. 1924. g. N»72 /24
Priekšsed. b. v. C i n c e 1 s.

10774 Sekretārs A. Kasperpvičs.

Liepājas apgabaltiesa,
26. jun. 1924. g. aizmuguriski nosprieda:
9. jūnija 1913. g., caur Aizputes drau-
dzes mācītāju starp Edvardu K ā r-
k 1 i ņ u un Alidi K ā r k 1 i ņ, dz. Stārķis
slēgto_laulību atzīt par šķirtu. Sūdzē-
tāja lūgumu atbildētāju atzīt par vainīgo
pusi atstāt bez ievērības.

Liepājā, 8. sept. 1924. g. Ks 123/24 L.
Priekšsed. v. (paraksts).

10648 Sekretārs A. K a s p e r o v i č s.

Liepājas apgabaltiesa
uz fava lēmuma 21. augustā 1924. g.
pamata uzaicina 19. jūnijā 1924. g., Lie-
pājā mirušā Jāņa Friča d. Sīlis man-
tiniekus, kreditorus, legatarus, lideikomi-
sarus un visas citas personas, kam va-
rētu būt kādas tiesības vai prasības uz
viņa atstāto mantojumu, vai kuras vē-
lētos apstrīdēt viņa testamentu, pieteikt
tiesai savas tiesības un prasības sešu
mēnešu laikā, skaitot no sludinājuma
iespiešanas dienas.

Minētā laikā nepieteiktās tiesības un
prasības tiks atzītas par zaudētām uz
visiem laikiem un pēc aizrādītā termiņa
notecēšanas testamentu pasludinās par
likumīgā spēkā stājušos.

Liepājā, 29. aug. 1924. g. Ns724m 24
Priekšsed. b. v. C i n c e 1s

1008? Sekretārs A. Kasperovičs.

Liepāas apgabaltiesa
uz sava lēmuma 21. augustā 19?4. g.
pamata uzaicina 12. aprilī _ 1924. g, Ru-
cavas pagastā mirušā Jāņa Jura dēla
Buka mantiniekus, kreditorus, legatarus,
fideikomisarus un visas citas personas,
kam varētu būt kādas tiesības vai pra-
sības uz viņa atstāto mantojumu, vai
kuras vēlētos apstrīdēt viņa testamentu,
pieteikt tiesai sav?s tiesības un prasības
sešu mēnešu laikā, skaitot no sludinā-
juma iespiešanas dienas.

Minētā laikā nepieteiktās tiesjbas un
prasības tiks atzītas par zaudētam uz
visiem laikiem un pēc aizrādīta termiņa
notecēšanas testamentu pasludiuas par
likumīgā spēkā stājušos.

Liepājā, 29. aug. 1924. g. Ns689m/24
Priekšsed. b. v. C i n c e 1 s.

10083 Sekret-rs A. Kasperovičs.

Latgales apgabaltiesas,

Daugavpils apr. 1. Iec. miertiesu
saskaņa ar savu ša gada 27. aug. lē-
mumu, uz civ. proc. lik. 1401. p. un
X. sēj. 1. d. cļv. lik. 1239. p. pamata
paziņo, ka pec 1920. g. 23. aug,
Daugavpilī mir Aniisa Jāņa m. B e ļ a-
kovas ir atst. mantojums, kādēļ uz-
aicina visas personas, kam uz šo man-
tojumu, vai sakarā ar viņu kādas tiesī-
bas, kā mantiniekiem, pieteikt tās pēc
piekrītības sešu mēnešu laikā,
skaitot no šī sludinājuma iespiešanas
dienas „Vald. Vēstnesī*.

Daugavpilī, 30. aug. 1924. g. Ks497
10132 Miertiesnesis D z e n i t s.

Latgales apgabaltiesas
OaiiawIInprlļļM 7. iMirlļi nlHtlBni.il
pamatodamies uz civ. proc. lik. 1401. p.
un civ.lik. X. sēj. 1. d. 1239. p. un
saskaņā ar savu 1924. g. 10. jūlija
lēmumu, paziņo, ka pec 1924. g. 2. jū-
lijā Daugavpils apriņķī, Grāveru pag.
mir. Vikentija Dementija d. Jankeviča
ir palikušas kustamas un nekustamas
mantas, kuras atrodas Daugavpils apr.,
Grāveru pag., Boroviju-Ekstu s., kamdēļ
uzaicina visus, kam būtu _ uz šo manto-
jumu, vai sakarā ar to kādas tiesības,
pieteikt tās minētam miertiesnesim viņa
kamerā, Dagdā, Alejas iela Ks 27, _ sešu
mēnešu laikā, skaitot no šī sludinājuma
iespiešanas dienas .Valdības Vēstnesi.'

Bl.L 57. Dagdā, 18. aug. 1924.g.Ks 2390

! 0321 Miertiesnesis (paraksts).

Latgales apgabaltiesas
Rēzeknes apr. 2. iecirkņa

miertiesnesis
uzaicina mirušā 1918. g. 2?. jul. Andrieva
Jezupa d. Lubgina mantiniekus pie-
teikt viņam savas mantošanas tiesības
uz nelaiķa atstāto mantibusešu mē-
nešu laikā no šī uzaicinājuma iespie-
šanas dienas .Vaid. Vestn. *

Rēzeknē, 1. septembrī 1924 g.
10380 Miertiesnesis (paraksts).

R gas apgabaltiesas 2. iecirkņa
tiesas pristavs

oazino, ka 2. oktobrī 1924. g./pulkst.
1,212 dienā, Rīga, Aldaru iela Ks 5,
pārdos Rīgas arm. un mašinas fabr.

iīgai apgabaltiesas Rīgas ap
riņķa tiesu pristavs

paziņo, ka saskaņā ar tiesas spriedumu,
4. oktobrī 1924. g., pulksten 3 dienā,
Jumpravas pag., .Miežu" mājās, pār-
dos Jāņam Miķelsonam piederošo
kustamo mantu, sastāvošu no viena z rga,
un novērtētu par Ls 300.

Izzināt sarakstu, novērtējumu, kā ari
apskatīt pārdodamo mantu, varēs pār-
došanas dienā uz vietas.
11722 Tiesu pristavs A. Ozoliņš.

Tiešo nodokļu departamenta
dažādu maksājumu piedzinējs paziņo, ka
6. oktobrī šg., pulksten 3 dienā, Rīgā,
Brīvības ielā Ks 40,

pfirdos vairāksolīšana
Konstantīna Dunovska kustamo
mantu, novērtētu par Ls 347.—, un
sastāvošu no adītām dāmu jakām, dēļ
viņas 1923. g. proc. peļņas nodokļa seg-
šanas

Rīgā, 25. septembri 1924. g.
11717 Piedzinējs D e r i n g s.

Rīgas pol 7. iec. priekSnieks
7. oktobrī 1924. g., pulksten 10 rītā,
Rīgā, Kurmanova iela Ks 24, dz. 2,

izflflu vairāksolīšanā
Johannam Piittam piederošu mantu,
sastāvošu no istabas mēbelēm un trau-
kiem Ls 172.44 vērtībā.

Rīgā, 23. septembri 1924. g.

Priekšnieks (paraksts).
11710 Darbvedis (paraksts"».

Talsu ap-ķa priekšnieka
palīgs II. iec.

izsludina, ka 9 oktobrī 1924. g., pulkst-
10 no rīta, Sabilē uz tirgus laukuma

pārdos vairāksolīšanā
vienu skapi un vienu

rakstāmgaldu,
novērtētus uz 47 latiem, dēļ ienā-uma
nodokļa piedzīšanas no Friča Kinstlera
(Ls 46,8(1), pec tiešo nodokļu departa-
menta raksta no 22. jūlija 1924. g.
M> 175 25.

Pārdodamās mantas apskatāmas pārdo-
šanas dienā Sabilē, uz tirgus laukuma.

Kandavā, 22. septembrī 1924. g.Ks"48?2
Talsu apriņķa priekšnieka palīgs

11708 II. iecirknī (paraksts).

Latgales zemes grāmatu
atjaunošanas komisija

uz Otto Jāna d. Krumberga lūgumu
par nekustamās mantas, sastāvošas no
Kuļbo as muižas līdz ar viensētu (za-
stenka) .Grigi* un dzīvojamo ēku ar
sakņu dārzu un p ļavām Pēternieku sādžā,
neatsavināmās daļas 51,894 ha platibā,
atrodošos Daugavpils apr., Pridruiskas
pagastā, kura manta piederēja Marijai
Georgija me hi Tizengold, dz. Pizanko
un Jevgeņijam Nikolaji d. Tizengoldam,
ievešanu zemes grāmatu reģistri, —

Sludinājums.
Es, Rīgas notāra Andreja Meike vietas

izpildītājs Peters Sockis, ar šo paziņoju,
ka 23. septembrī š. g., pilsonis

Jēkabs Paula d. Mļm
atsauca un iznīcināja caur mani,
notāra v. i., ģeneral pilnvaru, izd. no viņa

Rūdolfam Lūsim
'8. sept. 1924. g., ar reģistra Ks 26521.
11693 Notāra v. i. P. Sockis

?igas apgabaltiesas Rīgas ap-
riņķa tiesu pristavs

paziņo, ka saskaņā ar tiesas spriedumu
7. oktobrī 1924. g., pulksten i dienā,
Skrīveros, .Krūmiņa" mājā, pārdos
Augustam Krūmiņam piederošo ku-
stamo mantu, sastāvošu no vienas
slaucamās govs un vienas zāles pļauj-
mašīnas, un novērtētu par Ls 300.—

Izzināt sarakstu, novērtējumu, kā ari
apskatīt pārdodamo mantu, varēs pār-
došanas dienā uz vietas.
11721 Tiesu pristavs A. Ozoliņš.

Rīgas apgt. 4 iec. tte<*«« pristavs
paziņo, ka 9. oktobrī 1924. g., pulksten
10 rītā, Rigā, Šķūņu ielā Ks 3, veikalā,
pārdos Dāvida G 1i k s m a ņ a kustamo
mantu, sastāvošu no grāmatām, un no-
vērtētupar Ls 1300.

Izzināt sarakstu, novērtējumu, kā ari
apskatīt pārdodamo mantu, varēs pārdo-
$< inas dienā uz vietas.
11719 Tiesas prist. V. Pozariskis.
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Saistoši noteikumi
par pasažieru pārvadāšanu ar automobiļiem peļņas

nolūkā Rīgas pilsētas administratīvās robežās.
Pieņemti _ pilsētas domes sēdē 1924. g. 4. septembri un
apstiprināti ar iekšlietu ministrijas pašvaldības departamenta

š. g. 17. septembra rakstu Ks 106980.

§ l. _ Pārvadāt pasažierus ar automobiļiem, peļņas nolūkā,
Rīgas pilsētas administratīvās robežās, atļauts tikai ievērojot šos
noteikumus, kā ari valdības izdotos noteikumus par automobiļu
satiksmi un instrukciju par braukšanu ar automobiļiem, kuri
izsludināti «Valdības Vēstnesī" 1923. g. 2 oktobrī un 25. novembrī.

§ 2. Automobiļa iekšpusē jābūt redzamā vietā piestip-
rinātai tabelei, kurā uzrādīti:

1) automobiļa numurs,
2) noteiktā braukšanas takse.

§ 3. Automobiļiem jābūt apgādātiem ar skaitītājiem, takso-
metriem, kuru veidus apstiprina pilsētas valde. Skaitītāju pareizu
darbošanos pārbauda pilsētas valdes nozīmētie techniķi, kuriem
tiesība izdarīt mēģinājuma braucienus. Skaitītājs' pielaižams lieto-
šanā tikai tad, ja pilsētas techniķis to atzinis par pareizu. Izlabotie
vai pāttaisītie skaitītāji pirms lietošanas no jauna jāuzrāda pilsētas
techniķim apskatīšanai un pārbaudīšanai.

Skaitītājs jāuzstāda šofera sēdekļa otrā pusē, tādā veidā, lai,
automobilim braucot, aparāta rādītājs būtu pasažierim redzams.

Krēslai iestājoties, rādītājs obligatoriski jāapgaismo. Ja pie
skaitītāja novērots defekts, piķētas valdes izdotā atļauja pasažieru
pārvadāšanai peļņas nolūkā tiek atņemta, kamēr defekts novērsts.

§ 4. Skaitītāju un viņa pievienojuma daļas noplombē pil-
sētas techniķis. Par noplombēšanu katrā gadījumā jāmaksā Ls 6,—.

§ 5. Automobiļa iekārtu noteic viņa īpašnieks, tomēr auto-
mobiļa ārējam izskatam jābūt glītam un iekšējam apsitumam
tīram un kārtīgam. Logu stikliem jābūt gaišiem, bez krāsas, pie
kam priekšējā stiklā ietaisāms atverams lodziņš, lai pasažierim
būtu iespējams sarunāties ar šoferi, ja nav ierīkots cits ērts
sazināšanās veids starp pasažieri un šoferi,

§ 6. Šoferim nav tiesības atteikties no braukšanas, ja auto-
mobiļa brīvs. Pie skaitītāja jāpaceļ zīme, ka automobils nav
aizņemts.

§ 7. Šoferiem jātur pie sevis šo saistošo noteikumu ek-
semplārs, kurš uzrādāms pasažieriem uz pirmo pieprasījumu.

§ 8. Šoferam jābrauc uz noteikto vietu vispār īsāko ceļu.
Tomēr pasažieriem ir tiesība izvēlēties ceļu ari pilnīgi pēc sava
ieskata.

§ 9. Personām, kuras vēlas nodarboties ar pasažieru pār-
vadāšanu ar automobiļiem peļņas nolūkā,

a) jāiesniedz pilsētas valdei
1) attiecīgs paziņojums, uzrādot īpašnieka adresi un auto-

mobiļa atrašanās vietu, kā ari automobiļa vadītāja adresi.
Piezīme. Par adreses maiņu jāziņo pilsētas valdei

24 stundu laikā.
2) mechaniskā skaitītāja apraksts,

b) jāuzrāda apskatei, caur pilsētas valdes techniķi, attiecīgais
automobils ar skaitītāju.
§ 10. Ja automobils un viņa vadītājs izpilda visas šo notei-

kumu prasības, pilsētas valde, pēc techniskā skaitītāja noplombē-
šanas, izdod atļauju šā automobiļa lietošanai peļņas nolūkā, uzrādot
personu, kura nozīmēta automobiļu vadīšanai.

1. piezīme: Atļaujas norakstu pilsētas valde nosūta Rīgas
prefektūrai.

2. piezīme: Automobiļa īpašniekam mainoties, viņa lieto
šana peļņas nolūkā tiek pielaista tikai pēc jaunas
atļaujas izsniegšanas no pilsētas valdes, ievērojot šo
noteikumu §§ 9. un 10.

§ 11. Automobiļu braukšanas maksa noteikta šiem sai-
stošiem noteikumiem pievienotā taksē.

§ 12. Ja pasažierim rodas šaubas attfecībā uz skaitītāja
darbošanās pareizību, tad pasažiera, samaksājot skaitītāja uzrādīto
sumu, var pieprasīt no šofera kvīti uz taksometra īpašnieka
blankas, atzīmējot samaksāto sumu, samaksas laiku, nobraukto
ceļu un automobiļa numuru. Šoferiem jātur pie tevis minēto
kvīšu blankas nn jāizdod kvitēs uz pasažieru pirmo pieprasījumu.

§ 13. Šo noteikumu neizpildītāji saucami pie atbildības uz
sodu likumu pamata. Bez tam šo noteikumu neizpildīšanas ga-
dījumā pilsētas valdei ir tiesība atņemt izsniegto atļauju uz kādu
laiku vai ari galīgi.

§ 14. Šie noteikumi neattiecas:
1) uz automobiļiem, kurus izīrē tieši no garāžas, uz sav-

starpējas vienošanās pamata starp automobiļa īpašnieku
un pasažieri;

2) uz pastāvīgu automātisku ekipāžu satiksmi pa noteiktām
linijām uz pilsētas valdes atļaujas pamata.

§ 15. Šie noteikumi stājas spēkā 2 nedēļas pēc viņu izslu-
dināšanas „Valdibas Vēstnesī".

Piezīme. Pārvadāt pasažierus ar automobiļiem bez takso-
metriem, peļņas nolūkā, atļauts viena gada laikā pēc šo
noteikumu izdošanas, pie kam šādiem automobiļiem
atļauts stāvēt tikai uz tā laukuma, kurš šim nolūkam
ierādīts pie Nacionālās operas.

Automobiļu takse Rīgas pilsētas robežās.
I. Tips — 3-vietīgstaksomotors.

I. takse: ar 1 līdz 2 pasažieriem dienā (no pulksten 7 līdz 23):
par pirmiem 480 metriem. . . Ls 0,60
par katriem tālākiem 200 m. . „ 0,10

II. takse: ar 1 līdz 2 pasažieriem naktī:
par pirmiem 360 m Ls 0,60
par katriem tālākiem 170 m. . » 0,10

11. Tips — 4- un vairākvietlgs taksomotors.
I. takse: ar 1 līdz 2 pasažieriem dienā (no pulksten 7 līdz 23):

-par pirmiem 400 m Ls 0,60
par katriem tālākiem 160 m . . „ 0,10

II. takse: ar 1 līdz 2 pasažieriem naktī un 3 līdz 5 pasažieriem
dienā:

par pirmiem 300 m Ls 0,60
par katriem tālākiem 140 m. . „ 0,10

III. takse: ar 3 līdz 5 pasažieriem nakti: "** *-v
par pirmiem 240 m Ls 0,60
par katriem tālākiem 110 m . „ 0,10

Par gaidīšanas laiku:
I. tipa taksomotoriem:

par katrām 4 minūtēm. . . . Ls 0,10
II. tipa taksomotoriem:

par katrām 3 minūtēm. . . . ,0,10
Bezmaksas bagāžas daudzums abiem taksomotora tin-

līdz 15 klgr. npieni -
Šī takse attiecināma uz visiem taksomotoru braucieniem D-

pilsētas administratīvās robežas, ja braucieni nobeidzas nasr ^
važoņu tarifa jajonu robežās. v tav °Šo

Braucot ārpus važoņu rajonu robežām, ja pasažiers nei i
automobili atpakaļbraucienam, tarifs dubultojas, sākot no roh *
Automobiļa vadītājam ir tiesība pieprasīt šo piemaksu tikai f'
ja dubulta tarifa robežas sākumā viņš to paziņojis pasažie '
par piemaksas saņemšanu jāizsniedz kvīte, uz kuras atzīmr'
vadītājs un automobiļa numurs. lai5$

Rīgas pilsētas galva A. Andersons
H692 Pilsētas sekretārs A. Pļavinskis

"ļTPr^I lOC otrd ien ' 30. septembri, pulksten 4 p.p., Dzirnavu jel
U I KUrC. „ŠENKER un Ko." noliktavā
,.' - ,:.: pārdos atklēfa valrSksolliani

vienu Kosto-Traktoru 45 zirgu spēka,
ar pieder, arkli.

Iepr. apskatāms turpat ikdienas.
11714 7vpr hiryac tnaUprc P Dnnnprī.

uui> .. „??

Dzērves pag. valde, Aizputes apriņķī,
izsludina par nederīgām, kā nozaudētas
sekošas iekšz. pases, izdotas no šīs
pagasta valdes, kā:

1) Izdotu _28. februārī 1920. g. N°_ 169
uz Kārļa Jēkaba dēla L ī m e ž s vārdu.

2) Izdotu 2. jūlijā 1920. g. Ks 430
uz Jāņa Friča d. Zvirgzds v. 11735

ii. ul ausi iaMB tuintin
izsludina par nederīgu nozaudēto ap
liecību degvīna saņemšanai, izdotu
28. decembrī 1923. g. Ks 84 uz
U. šķiras traktiera īpašnieka Teodora
B e t iņa vardu 11683

Rīgas kafa apr. priekšnieks izsludina
par nederīgu nozaudēto kara klausības
apliecību ar „ Ks 59, izdotu 3. janvārī
192L g. no Rīgas kara apr. priekšn.
uz Jāņa Miķeļa d Brundrata v. 11703

to*»SMW»'i'
vārdu, izdota no arch. taK. ]]r(|i
uzskatama ka nederīga-

Nacionālais teatrs-
Piektdien, 26. sep tembrī, pulKSten

Skolēnu izrādē:

. Jltāļtiēls- #.
Sestdien, 27. septembrī , pulkai

Atini Simson viešošais.
^..Slābana

Izlabojums.
.Valdības Vēstneša' Ks 213, 19. sep-

tembri š. g. iespiesta Nitaures virsmež-
niecības sludinājumā par numurēto
augošu koku pārdošanu mutiska izsole
ir pielaista kļūda: pie ciršanas biļetes
izņemšanas jāmiksā drošības nauda iz-
cirtumu apmežošan ;i nevis Ls 0,50 par
katrām 100 kub. pēdām, bet gan
5°, o no vērtētās sumas.

Nītaures virsmežzinis (paraksts).
11699 Darbvedis-grāmatv. (paraksts).

Atsaucu sludinājumu, ievietotu
.V. Vēstu.' Ks 67. un 80. par Kārļa
Vīt oliņa pases Ks 1774 un zirga
pases Ks 170 nozaudēšanu, jo doku-
menti atrasti.
Jaunjelgavas_apr. pr I. iec. pal. (paraksts).

Latvijas universitātes leģitimācijas
kartiņa ar Ks 2543, uz Margot Meketb
vārdu pazaudēta un ar šo tiek izsludi-
nāta par nederīgu, 11718-

Rīgas muitas dome,
pārdos afklāfā vairāksolīšanā
7. oktobrī 1924. g.. pulksten 12, muitas
nama pagalmā,
vecas dzelzis, vecu skār-
du un svaru bumbas.

Pārdodamie priekšmeti apskatāmi
ūtrupes dienā no pulksten 12.
11697 Muitas valde.

Qalstspup.ni spiestuvei,
vajadzīgs:

Dzeltenais vazelins . . . 100 kg
Angļu cinne 20 ,
Terpentins I. un II. šķiras . 2 mucas
Bencins — 0,71 .... 1 .
Zaļās ziepes, I. šķiras . . 300 kg
Zilraibās ziepes ā 400 gr. . 50 ,
Glicerīnu 30 Be 50 ,
Zalpeterskābi 40 Be. . . . 500 , .
Kaulu līmi, grāmatsējējiem. 200 ,
Arabijas gumiju, kristālos . 1000 »
Mašineļļu ar Viskosit pie

50* 7,15 un Īpatnējo
svaru 0,9?3 2 mucas

Mašineļļu ar Viskosit 6,0 . 1 mucu
Piedāvājumus un paraugus iesniegt

līdz 10. oktobrim š. g., Valsts-
papiru spiestuvē, 1. Maskavas ielā
Ks 11. 3 11716

Ludzas ap* gainu
ļti j Ij

pārdos caur mutiskiem
un aizklātiem TORGIEM

vairSHM
vienu lokomobili HP 8.

Vairāksolīšana notiks Ludzā, apriņķa
pašvaldības likvidācijas valdes namā,
Ventspils ielā Ks 25 — 4. o k t o b r T
1924. g., pulksten 11 dienā.

Torgi skaitās galīgi.

Piedāvājumi apmaksājami ar 80 sant.
zīmogmarkām un iesniedzami likvidācijas
valdei līdz pulksten 11 dienā 4. oktobrī
š. g. slēgtās aploksnēs ar uzrakstu: ,Uz
lokomobiļa konkurenci".

Drošības naudas jāiemaksā valdes
kase Ls 200.—. Lokomobili var apskatīt
katru dienu pie apriņķa valdes no
pulksten 9 līdz 3 pēc pusdienas, izņemot
svētdienas.

Ludzā, 24. septembrī 1924. g.
_J1S95 lafde

:falacgrrocis
6-klasīgai pamatskolai,

Valmieras apriņķī, Salacgrīvā, vajadzīgs

skolutflis (-ja)
ar pilnas pamatskolas skolotāju tiesībām-

Matemātiķiem un sabiedriskiem
darbiniekiem priekšroka.

Kandidāti tiek lūgti pieteikties pie.
Salacgrīvas miesta valdes līdz .1924. g.
6. oktobrim, iesūtot _ vajadzīgos doku-
mentus, vai ari m neta diena ierasties
personīgi.

Skolotājam alga pēc valdības noteiku-
miem, brīvā dzīvoklis ar apkurināšanu
un apgaismošanu un zeme.

Tuvākā dzelzsceļa stacija Ainaži.

11734 Miesta valde.

15J ieliņa kantons
uzaicina abonentus no-
kārtot telefona maksāju-
mus līdz 1.oktobrim š.g.,
pretējā gadījumā telefonus slēgs un ne-
nomaksātos numurus aizdos jaunpieteiku-
šamies abonentiem.

Uzaicinājumi neattiecas uz valsts ie-
stādēm un amata personām, jo tām ir
tiesība maksāt ari pēc abonēšanas laika
notecēšanas. 11696

TODf^l «ntendaīitUTM galvenās mn.
I vKVjIi nolītas sshp laukos,

Veca Jelgavas iela Ks 3, 30. septembri š. g., pulksten 10 rītā tiks

I pārdots vairāksolftājjem
apm. 20 tonnu kāpostu, kāļu un burkānu lana*

ITCftl C GdvenB intendanta DāroaS
l£aft^V^khat izdos mutiskā un rakstiskā izsolē piegādāt
1) zābaku smēri _ apm. 40000 kilo*2) zirgu lietu _smen , 3400 s
3) valzivju tranu 5Q)
4) minecaleļļu 6l30 '
5) P'ķi • 25
6) vasku . 75 '
7) galdnieku līmi , 240 '

Izsole notiks 10. oktobrī 1924. g., pulksten 10, galvenā intendantos
pārvalde, Riga Valdemāra iela Ks 10 12 (ieeja no Elizabetes ielas), dz. 3.

Ar izsoles noteikumiem un kondicijām var iepazīties galvenās intendanta
pārvaldes mantu daļa, turpat, dz. 1, darbdienās no pulksten 9—15. H7lj

Dzelzsceju virsvalde mKsiisik
kurus noturēs pulksten 10 rītā:

15. oktobrī 1924. g., uz vilnas dziju tūkņiem 42 i kg, pēc parauga.
15. , » » ? » skaitļojamām mašīnām i aritmometri) 6 gab.
15. , , . „ kaibolineju, marka .Avinarius* 700 ) kg.
15. , » . » Lix lanrjām 10 gab., pēc parauga.
23. „ , 1) 23 gab. lokomotivu vafa sienrm tin

2) 18 gab. l_okomotivēm vajā p āksnēm pēc specil
cijas, rasējumi un tecbniskiem noteikumiem.

Tuvākas ziņas par torgu noteikumiem, materiāliem un iemaksājamām dro-
šības naudām izsniedz dzelzsceļu virsvalde ist. 122 a, no pulksten 12—14. 11713

~.w. ļ.„^ . ....._., .(,..,-

Krieva Baltijas drāSu. naj'o od lini
fabrikas akc. sab, agrāk starr n m*L

likvidaciiā.

Akcion. karti
pilnu sapulce

notiek 18 oktobrī š.g., pulksten 5 rf
pusd., sabiedrības kantorī, 1.Zirgu iela -''

Dienas kārtība:
1) Likvidācijas komisijas ziņojums »"

sakarā ar to radušos jautājumu ap
spriešana.

2) Revīzijas komisijas ziņojums.
3) Vēlēšanas. .,-4) Priekšlikums par biedrībai P'.?r"°

gruntsgabalu pārdošanuun^Wt5) Akcionāru priekšlikumi. WL
iesniedzami likvidac. komisijai raus".
7 dienas pirms pilnas sapulces.

Akcijas vai to noguldījumu zidk

iesniedzamas vēlākais 7 dienas v
^pilnas sapulces likvidac kafflisi]«>

varētu piedalīties sapulcē.
Ja sapulce 18. oktobrī nebūtu le» .

spējīga, tad divas nedēļas vfi**'
^1924. g. 1. novembrī, tanīs pašas r

un tai pašā laikā notiek otra h
^sapulce, kura katra ziņa dus

Sf' Likvidacijas^oļi^Baltijas patērētāju
biedrības (Rīgā)

pilno sapulce
tiek sasaukta otrdien , 7. oktobrī š sfirmasV-m Vajen un b-dri veikala telpas'1. Kalēju ielā Ks 18/20.

Dienas kārtība:
1) Ziņojumi.
2) Priekšlikumi.

U698 Likvidācijas komlsijav.

Sludinājums.
Konkursa valde, nodibināta maksāt-

nespējīga parādnieka Vācijas pavalstnieka
Otto Justusa dčla Delefelda lietās un
apstiprināta no Liepājas apgabaltiesas,
ir š. g. 20. septembrī atklājusi savu
darbību Liepājā, Peldu ielā Ks 31,
dz. 2, par ko tiek ziņots vispārībai.

Liepājā, 22. septembrī 1924. g.
11724 Priekšsēdētājs A Gersoni.



s c aouabaltfesaš 3. clvllnod. ļ
m,Sas sēdē 5. augustā 1924. g.
a^',a-! Rīeas apgabaltiesas prokurora

klausi) 3 *b_. aizgādniecības iecelšanas
jesn iegn Tntnēesošā Friča Birziņa mantu,

l>sr Pron7Līt aizgādniecību par bezvēsts

^rnē esošā rriča Birzina mantu, par
pf0oibutnj Rigas plisetas bariņu

*°fn lēmumu publicēt civ. proc. lik.
**"' kārtībā.
1944 - 1924- g- 12- septembri. Ks 3190
R' U«dētāja v. A. V e i d n e r s.
P"sse Sekretārs A. Kalye.

Rīgas apgabalt. 3. civHn.,ļ
uz civ. ties. lik. 1967., 2011.-2014. un2079. p. p. un Balt. privāttiesību kop.
2451. p. pamata, uz Ellas Bauman pilnv.
zy adv. V. Tumanska lūgumu uzaicinavisas personas, kuram ir kaut kādas pre-tenzijas, strīdi vai ierunas pret šai tiesā
16. septembrī 1924. g., publicēto 1923. g.16. marta Mellužos mirušās atraitnes
Johannas Augusta m. Bauman, dzim.
Knger, notariejo testamentu, kā ari visas
personas, kuram ir kaut kādas tiesības
uz mirušās Johannas Bauman mantojumu,vai sakarā ar šo mantojumu, kā manti-niekiem, legatarijiem, iideikomisariem,paraddevejiem u. t. t., ; pieteikt savas
tiesības, pretenzijas un ierunas minētai
tiesai sešu mēnešu laikā, skaitot
no sī sludinājuma iespiešanas dienas.

Ja tas _ mīnēta termiņā nebūs izdarīts,
tad minētās personas atzīs kā atteikušās
no ierunām un zaudējušas savas tiesības,
bet testamentu pasludinās par likumīgā
speķa gājušu.

Rīgā, 17. septemrtī 1924. g.
L. Ks 1464.

Priekšsed. v. A. Veidners.
11259 Sekretārs A. Kalve.

ļ mantojumu, vai sakarā ar to, tiesības
ka mantiniekiem, legatarijiem, fidei-
komisarijiem, kreditoriem n. t. t., pie-
teikt šis tiesības minētai tiesai sešu
mēnešu laika, skaitot no šī sludinā-
juma iespiešanas dienas .Vaid. Vēstn."

Ja minējas personas savas tiesības
augša uzradītā termiņā nepieteiks, tad
viņas atzīs ka šīs tiesibas zaudējušas.

Rīga, 1924. g. _ 15. septembrī. L Ks 3372
Priekšsēdētaja v. A. Veidners.

11086 Sekretārs A. K a I v e

Ignata Kratovska atstāto mantor
jumu kādas tiesības kā mantiniekiem,
legatar., fideikomisar., kreditoriem u. 1.1.,
pieteikt savas tiesibas šai tiesai sešu
mēnešu laika, skaitot no sludinājuma
iespiešanas dienas.

Termiņā nepieteiktas tiesības ieskatis
par speķu zaudējušām.

Jelgava, 3. sept. 1924. g. L. Ks 1370 24
Priekšsēdētāja v. J. S k u d r e.

10405 Sekretārs Ķ. Pnssars.

Jelgavas apgabaltiesa,
uz civ. ties. lik. 293., 301. un 309'. p.p.
pamata uzaicina Davidu-Teodoru Bum-
bieri, kura dzīves vieta nezināma,
četru mēnešu laikā ierasties šai tiesā
saņemt norakstus no viņa sievas Emīlijas
Bumbier, dzim. Vilde, iesūdzibas
raksta viņu laulības šķiršanas lietā un
no pielikumiem un uzdot savu dzīves
vietu Jelgavas pilsētā.

Ja minētā laikā aicināmā neierastos,
lietu noliks uz termiņu un izspriedīs bez
viņas klātbūtnes. Ja ieradīsies, bet savu
dzīves vietu Jelgavā neuzdos, aicinājumu
uz tiesas sēdi un visus pārējos papīrus
atstās tiesas kanclejā.

Jelgavā, 10. sept. 1924. g. L. Ks 373 24
Priekšsēdētāja v. J. S k u d r e.

10778 Sekretāra pal. F. Kāps.

^^iabaltlesas 3. clvllnod.
-!- *iPsas sēdē 2. septembrī 1924. g.

tta
*mir Kazimira Jāzepa d. Mar-

gldai»!;" , no iema: par
» tilis hTnfesol Aleksandra Beleslava
iPSa Martišis atstāto mantu iecelt

! ffleciim , par ko paziņot Rīgas

'Stāsbāriņu tiesai: so lēmumu publicēt
^ oroc lik 1944. p. paredzētā kārtībā.

'""pigā, 1924. g. 10. sept. Ks 1448
' priekšsed. v. A. Veidners.

M752 Sekretārs A. Kalve.

•^^apgabaltiesas 3. clvllnod.

.tkiāti tiesas sēdē 2. septembri 1924. g.
Sausīja mir. Kazimira Jāzepa d.
Martišis mantošanas lietu un nolēma:
'' prombūtnē esošas Annas Katrines
Kazimira m. Martišis atstato mantu

welt aizgādniecību, par ko paziņot Rīgas

nilsētas bāriņu tie;a šolemumu_ publicēt
ņV. proc. l'k. 1944. p. paredzēta kartība.

Rīgā, 1924. g. 1,0. septembrī. Ks 1448
Priekšsed. v. A. Veidners.

,0751 Sekretārs A. Kalve.

Kiga» apgabaltiesas 3. clvllnod.
atklātā tiesas sēdē 2. septembri 1924. g.
izklausīja mir. Kazimira Jāzepa d.
M rtišis mantošanas lietu nolēma: par
piofflbūtnē esošās Katrines Kazimira _m. \
Martišis atztāto mantu iecelt aizgad- ļ
niecību, par ko paziņot Rīgas pilsētas
bāriņu tiesai, šo lemumupublicēj civ.
proc. lik. 1944. p. paredzēta kartibā. ļ

Rīgā, 1924. g. 10. septembri. Ks 1448?
Priekšsed. v. A. Veidners.

J075O Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. clvllnod.
aklātā tiesas sēdē 12. augustā 1924. g.
izkluusija mir. Miķeļa d. Dzērves manto- ļ
šanas lietu un nolēma: par bezvēsts i
prombūtnē esošās Kristīnēs Gluchoi,;
dzim. Dzērve, atstāto mantu iecelt aiz- j
gādniecību, par ko ar pavēli paziņot
Umurgas-Sārumu pagasta tiesai attiecīgai ?
rīcībai.

Rīgā, 1921. g. 16. septembrī. Ks 1284
Priekšsed. v. A. Veidners.

11103 Sekretārs A. Kalve.

Riļjas apgabaltiesas 3. clvitnoa.
atklātā tiesassēdē 19. augustā 1924. g.
izklausīja Pēlēja Miltiņa lūgumu dēļ
hipotekarisko( parādu dzēšanas un,
nolēma:

1) atzīt par samaksātām uz tagad ]
Pēterim Paula d. Miltiņam piederošo]nekustamo īpašumu, Rīgas pilsētā,
!V. hip. iec. ar zemes grām. reģ. K» 255,,
apstiprinātas divas obligācijas, ingrosētas: i
a) 14. marta 1*11. g. ar Ks 657, par!
5000 rbļ. un b) 9. augustā 1911. g. ar:
* 2513, par 7000 rbļ. izdotas: pirmā >
Oskaram Oskara d. f. Zengbušam un'
otrā Sarjem Hennocham Eizika- d. i
Vestermanim par labu, kuri minētās
obligācijas ir cedējuši blanko.

Rīgā, 1924. g. 17. septembrī. Ks 2170
Priekšsed. v. A. Veidners.

10330 Sekretārs A. Kalve.

Rigas apgabaltiesas 3. clvllnod.
atklātā tiesas sēdē 16. septembrī 1924. g.
izklausīja Matildes Jēkaba m. Grin lūgumu ļ
*! hipotekasisko paradu dzēšanas un
nolēma:

1) atzīt par iznīcinātām četras obligā-
tas, ingrosētas uz Matildei Jēkaba m.
Gtin un viņas bērniem piederošo ne-
kustamu īpašumu Slokas valsts muižas
muižas zemes dzlmstsrentes gruntsgabalu
J* 3, Jaundubultos, Rīgas apriņķī, ar
«mēs grām. reģ. Ks 1663: a) 7. oktobrī
{W2. g- ar Ks 217, par 2000 kr. rbļ.Jānim Jēkaba d. Kalniņam par labu, kas
ocedejis blanko; b) 28. augustā 1903. g.
j»
^

162, sumā par 1500 kr. rbļ. par
fbu skābam Kārļa d. Reinfeldam, kas
ļ° cedejis blanko; c) 17. novembrī
mi g. ar_Ks 222, sumā par ĪOOO kr. r.,Par labu Kārlim Mārtiņa d. Hoimanim,*as to cedejis blanko un d) 6. novembrī
Jpjf. g- ar Ks 557 , sumā par 5000 kr. r.
"«Ksurmianam Johanam Mārtiņa d.uambem par labu, kas to cedējis blanko.

%a, 1924. g. 19. septembri. JSfe 2056

tuic Pli«kšsēd. v. A. Veidners.
iii* . Sekretārs A. K a 1v e.

*«gM apgabaltiesas 3. clvllnod.
f civ. ties. lik. 2011., 2014. un 2019.
3'?» Pan

at-P'". ka pēc 1924. g.

o atkn* mir ' Kar'a AndrēJa d- Elksnis
'««is mantojums un uzaicina, kam

«esība ?. antoiumu. vai sakarā ar to,
tidPii,/.mantiniekiem,legatarijiem,
«&".*"» kreditoriem u. t. t.,
seš , S1S "esības minētai tiesai
sludin- m e n e šu laikā, skaitot no šī
vēstneļ"? iesP'ešanas dienas »Vald

aupšs01"1^!8 Personas savas tiesības
,inas

uzradltā termiņā nepieteiks, tad
Rios »i!n kā *is tiesības zaudējušas.

p
8a > 1924-8- 17. septembrī. LKs2116

j.^Kkšsēdētlja
v. A.

Veidners.
Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. clvllnod.

atklātā tiesas sēdē 16. septembrī 1924. g.
izklausīja mir. Artemija Ivana d. Smirnova
mantošanas lietu un nolēma: iecelto
ar š. g. 5. augusta tiesas lēmumu aiz-

gādniecību par prombūtne esoša Ale-
ļ ksandra Smirnova atstato mantu atcelt,
I par ko ar pavēli paziņot Rīgas pilsētas

? bāriņu tiesai un šo lēmumu publicēt civ
'proc. lik. 295. p. paredzētā kartība.

Rīgā, 1924. g. 17. septembri. Ks 3054
Priekšsed. v. A. Veidners.

11324 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabalt. 3. civiln.,
uz civ. ties. lik. 1967., 2011.—2014. un
2079. p. p. un Balt. privāttiesību kop.
2451. p. pamata, uz Elizabetes Jāņa
m. Preiss, dzim. Ozol, lūgumu uzaicina

ļ visas per sonas, kurām ir kaut kādas
'pretenzijas, strīdi vai ierunas pret šai

tiesā 16. septembri 1924. g. publicēto
1923 g. 8. septembri Bulduros mirušas
atraitnes Katrinas (Trīnes) Jēkaba m.
Ozol, dzim. Rainovski notarielo testa-
mentu, kā ari visas personas, kurām
ir kaut kādas tiesības uz mirušas
Katrīnas Ozol mantojumu, vai sakarā
ar šo mantojumu, kā mantiniekiem,
legatarijiem, fideikomisarijiem, parādde-

{vējiem u. t. t., pieteikt savas tiesības, pre-
tenzijas un ierunas minētai tiesai sešu
mēnešu laikā, skaitot no šī sludinā-
juma iespiešanas dienas.

j Ja tas minētā termiņa nebūs izdarīts,
tad minētās personas atzīs kā atteikušas

I no ierunām un zaudējušas savas tiesības,
bet testamentu pasludinās par likumīga

i spēkā gājušu.
i Rīgā, 17. sept. 1924. g. L.Ks2999

Priekšsed. v. A. Veidners.
11258 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabalt. 3. civiln.,
uz civ. ties. lik. 1967., 2011.—2014. un
2079. p. p. un Balt. privāttiesību kop.
2451. p. pamata, uz Ievas Jāņa m.
Jēkabson, dzim. Miļtiņ lūgumu uzaicina
visas personas, kujam ir kaut kādas pre-
tenzijas, strīdi vai ierunas pret šai tiesā
16. septembrī_ 1924. g. publicēto 1921. g.
17. oktobrī Cēsīs mir. skolotājas Emmas-
Kristines Jēkabam. Jakobson (Jēkab-
son) notarielo testamentu, kā ari visas
personas, kurām ir kaut kādas tiesības
uz mirušās Emmas-Kristines Jakobson
man^oumu vai sakarā ar šo mantojumu,
kā mantiniek iem , legatarijiem, fideikomi-
sarijiem, paraddevejiem u. t. t., pieteikt
savas tiesības, pretenzijas un ierunas
minētai tiesai sešu mēnešu laikā,
skaitot no šī sludinājuma iespiešanas
dienas.

ļ Ja tas minētā termiņā nebūs izdarīts,
tad minētās personas atzīs kā atteikušās
no ierunām un zaudējušas savas tiesības,
bet _ testamentu pasludinās par likumīgā
spēkā gājušu.

ļ Rīgā, 17. sept. 1924. g. L.Ks3440
Priekšsed. v. A. Veidners.

11257 Sekretārs A. Kalve.

Rigas apgabaltiesas 3. clvllnod.
uz civ. ties. lik. 2011., 2014. un 2019.
p. p. pamata paziņo, ka pēc 1923. g..
30. augustā Doles pagastā mirušā
.Bankvicu" mājas īpašnieka Jēkaba
Jēkaba dēla B a n k e v i c 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 laika, skaitot no šī
sludinājuma iespiešanas dienas .Vaid.
Vēstnesī. * __

Ja minētās personas savas tiesības
augšā uzrādītātermiņā nepieteiks, tad
viņas atzīs kā šīs tiesibas zaudējušas.

Rīgā, 1924. g._ 17. septembrī L Ks 2867
Priekšsēdētaja v. A. Veidners.

11247 Sekretārs A. Ķ a 1 v e.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnod.
uz civ. ties. lik. 2011., 2014. un 2019.
p. p pamata paziņo, ka pēc 1855. g.
28. decRīga mir. Andreasa Balcera
ir atklāts mantojums un uzaicina,
kam ir uz šo mantojumu, vai sakarā ar
to, tiesības ka mantiniekiem, lega-
tarijiem, iideikomisarijiem, kreditoriem
u. t. t, pieteikt _ šīs tiesības minētai
tiesaļ sešu mēnešu laikā, skaitot
no šī sludinājuma iespiešanas dienas
.Valdības_ Vēstnesī."

Ja _minētās _ personas savas tiesības
augša uzradīta termiņā nepieteiks, tad
viņas atzīs kā šis tiesības zaudējušas.

Rīga, 1924. g. 17. septembrī. L Ks 34S0
Priekšsēdētāja v. A. Veidners.

11245 Sekretārs A. Kalve.

Rigas apgabaltiesas 3. clvllnod.
uz civ. ties. lik. 2011., 2014. un 2019.
p. p. pamata paziņo, ka pec 192u. g.
1. septembrī Rīga mirušās namlīdz-
īpašnieces Elizes Katarinas Doroteas
S t a n i s 1 a u s, dzimusi R o m e,
ir atklāts mantojums un uz-
aicina, kam ir uz šo mantojumu, vai
sakarā ar to, tiesības kā mantiniekiem,
legatarijiem, iideikomisarijiem, 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 uzrādītātermiņā nepieteiks, tad
viņas atzīs kā šīs tiesības zaudējušas.

Rīgā, 1924. g. 7. septembrī. L Ks 3368
Priekšsēdētaja v. A. Veidners.

11248 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnod.
uz civ. ties. lik. 2011., 2014. un 2019.
p. p. pamata paziņo, ka pēc 1922. g.
25. septembrī Rīgā mirušā Anša Kristapa
dēla V ī t i ņ a ir atklāts mantojums
un uzaicina, kam uz šo mantojumu, vai
sakarā ar to, tiesības kā mantiniekiem,
legatarijiem, fideikomisarijiem, kredi-
toriem u. t. t., pieteitM 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. _ 17. septembrī. L Ks 2832
Priekšsēdētaja v. A. Veidners.

11249 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnod.
uz civ. ties. lik. 2011., 2014., un 2019.
p. p. pamata paziņo, ka pec _ 1920. g.
31. augusta Rīgā mirušas nam-
īpašnieces Marijas Jāņa meitas
Ķ i r s , dzim. Akmentiņ (Akmins)
ir atklāts mantojums un uzaicina, kam ir
uz šo mantojumu, vai sakara ar to, tiesības
kā mantiniekiem, legatarijiem, iidei-
komisarijiem, kreditoriem u. t. t, pie-
teikt šīs tiesības minētai tiesai s e š _u
mēnešu laikā, skaitot no šī sludinā-
juma iespiešanas dienas .Vaid. Vestn."

Ja minētās personas savas tiesības
augšā uzrādītā termiņa nepieteiks, tad
viņas atzīs, kā šis tiesības zaudējušas

Rīgā, 1924. g. 17. septembrī. L Ks 3166
Priekšsēdētāja v. a. Veidners.

11o^n Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. clvllnod.
uz civ. ties. lik. 2011., 2014. un 2019.
p. p. pamata paziņo, ka pēc 1902. g.

10 oktobri Rīga miruša Afta Lands-
doria (Landoria) ir at-
klāts mantojums, un uzaicina, kam
uz šo mantojumu, vai sakarā ar
to, tiesības ka mantiniekiem, lega-
tarijiem, fideikomisarijiem, kreditoriem
u. t. t., pieteikt Šīs tiesibas minētai
tiesai sešu mēnešu laikā, skaitot no

šī sludinājuma iespiešanas dienas . Vaid.
Vēstnesī." _

Ja minētās personas savas tiesības

augšā uzrādītā termiņa nepieteiks, tad

viņas atzis kā šīs tiesibas zaudējušas.
Rīga, 1924. g. 17. septembri. LKs2705

' Priekšsed. v. A. Veidners.
J3251 Sekretārs A. Kalve.

Jelgavas apgabaltiesa,
uz civ. proc. lik. 1967., 2011., 2014 un
2014 od pamata uzaicina visus, kam

būtu uz 20. jūnijā 1922. g. mirušā

Jelgavas apgabaltiesa,
uz civ. proc. lik. 1967., 2011., 2014.
un 2079. p. p. pamata uzaicina visus,
kam būtu uz ap 1854. gada Jumprav-
muižas .Zizlu" krogā mirušā Jēkaba
Cielavas atstato mantojumu kādas
tiesības ka mantiniekiem, legatariem,
fideikomisariemi, kreditoriem u. t. t.,
pieteikt savas tiesības šai tiesai sešu
mēnešu laikā, skaitot no sludinājuma
iespiešanas dienas .Valdības Vēstnesī".

Termiņa nepieteiktas tiesības ieskatīs
par speķu zaudējušām.

Jelgava, 3. sept. 1924. g. L. Ks 619,24
Priekšsēdētaja v. J. Sk u d r e.

10404 Sekretārs K. P u s s a r s.

Jelgavas apgabaltiesa,
uz civ. proc. lik. 1967., 2011., 2014. un
2079. p. p. pamata uzaicina visus, kam
būtu uz 1919. g. 13. martā mirušā Salas
muižas »Udjan-Grasberg Ks 44" māju
īpašnieka Mārtiņa Jāņa d. Grasberga
atstato mantojumu kādas tiesības kā
mantiniekiem, legatar , fideikom., kredito-
riem u. t. t., pieteikt savas tiesības šai
tiesai desmit mēnešu laikā, skaitot no slu-
dinājuma iespiešanas dienas.

Termiņa nepieteiktas tiesības ieskatīs
par spēku zaudējušām.

Jelgavā, 30. aug _. 1924. g. L.Ksl311/24
Priekšsēdētāja v. J. S k u d r e.

10403 Sekretārs K. P u s s a r s.

Jelgavas apgabaltiesa,
uz civ. proc. lik. 1967., 2011., 2014. un
2079. p.p. pamata uzaicina visus, kam
būtu uz 1. februāri 1924. g. mirušā
Nogales pagasta, Silu māju īpašnieka
Ernsta Kārļa d. Pētersona atstāto
mantojumu kādas tiesības kā mantinie-
kiem, legatariem, fideikomisariem, kre-
ditoriem u. t. t., pieteikt savas tiesības
šai tiesai _ desmit mēnešu laikā, skaitot
no sludinājuma iespiešanas dienas.

Termiņā nepieteiktas tiesības ieskatīs
par spēku zaudējušām.

Jelgavā, 3. sept.1924. g. L.Ks 1340/24
Priekšsēdētaja v. J. Skudre.

10402 Sekretārs K. Pussars.

Jelgavas apgabaltiesa,
uz civ. proc. lik. 1967., 2011., 2014. un
2079. p.p. pamata uzaicina visus, kam
būtu uz 1923. g. 2. augustā mirušā
Kalkūne» pag., Grinišku maļu saimnieka
Apolinarija Ādama d. J a n e n a atstāto
mantojumu kādas tiesības kā mantinie-
kiem, legatar., fideikomisar., kreditoriem
u. t. t.,_ pieteikt savas tiesības šai tiesai
sešu mēnešu laikā, skaitot no sludinā-
juma iespiešanas dienas.

Termiņā nepieteiktas tiesības ieskatīs
par spēku zaudējušām.

Jelgavā, 3. sept_ 1924. g. L.Ks 1310 24
Priekšsēdētaja v. J. Skudre.

10400 Sekretārs K. Pussars.

Jelgavas apgabaltiesa,
uz civ. proc. lik. 1937., 2011., 2)14. un
2079 p.p. pamata uzaicina visus, kam
būtu uz 3J. maijā 1895. g. mirušā
Jāņa Daudzina atstāto mantojumu kādas
tiesibas kā mantiniekiem, legat., fideik.,
kreditoriem u. t. t, pieteikt savas tie-
sības šai tiesai sešu mēnešu laikā, skaitot
no sludinājuma iespiešanas dienas.

Termiņā nepieteiktas tiesības ieskatīs
par spēku zaudējušām.

Jelgavā, 30. aug. 1924. g. L.Ks 13) I /24
Priekšsēdētaja v. J. Skudre.

inSftn Ce>\mi*rc V D n c d- i r o
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Jelgavas apgabaltiesa,
uz civ. proc. lik. 1967., 2011.—2014.,
2079. un priv. lik. 2451. p.p. pamata,
uzaicina visas personas, kuram būtu kādas
ierunas pret 21. septembrī 1920. g.,
mirušā Mārtiņa H aus maņa 1919. g.
25. augustā notāri lā kārtība sastādīto
testamentu, vai kūjas vēlētos pieteikt
savas tiesības uz minēto nel. Mārtiņa
Hausmaņa mantojumu kā mantnieki, lega-
tari, fideikomisar!, kreditori u. 1.1., pietekt
savas ierunas un tiesibas šai tesai sešu
mēnešu laikā, skaitot no sludinājuma ie-
spiešanas dienas .Valdības Vēstnesī", ļ

Pēc minētā termiņa notecēšanas tiesa
nekādas ierunas nepieņems un nepie-
teiktas tiesības atzīs par spēku zaudē-
jušām ļ

Jelgavā, 10. sept. J 924. g. L.Ks 1344/24
Priekšsēdētaja v. J. Skudre.

\r876 Sekretārs K. Pussars.

Jelgavas apgabaltiesa, t
uz civ. ties. lik. 293., 301. un 309. p.p.
pamata uzaicina Andrianu Garbecku,
kūja dzīves vieta nezināma, četru mē-
nešu laikā ierasties šai tiesa saņemt no-
rakstus no viņa sievas AmildasGar-
b e c k a s, dzim. Žigievic, iesūdzibas
raksta viņu laulības šķiršanas lieta un
no pielikumiem un uzdot savu dzīves
vietu Jelgavas pilsētā.

Ja minētā laika aicināma neierastos,
lietu noliks uz termiņu un izspriedīs bez
viņas klātbūtnes. Ja ieradīsies, bet savu
dzīves vietu Jelgavā neuzdos, aicinā-
jumu uz tiesas sēdi un visus pārējos
papirus atstās tiesas kanclejā.

Jelgavā, 8. sept. _ 1924. g. L. Ks 367/24
Priekšsēdētaja v. A. Lauke.

10652 Sekretāra pal. F. Kāps.

Liepājas apgabaltiesa
uz sava 28. augusta 1924. g. lēmuma
pamata uzaicinu 25. martā 1890. g. Lie-
pājā mirušā Pētera Otto mantiniekus,
kreditorus, legat, fideikom. un visas citas
personas, kam varētu būt kādas tiesības
vai prasības uz nel. atstāto mantojumu,
pieteikt viņas tiesai sešu mēnešu laika,
skaitot no sludinājuma iespiešanas dienas.

Tiesības un prasības, par kurām nebūs
paziņots tiesai minētā laikā, tiks atzītas
par zaudētām uz visiem laikiem.

Liepājā, 29. aug. 1924; g. Ks787m'24
Priekšsed. b. v. Ci ne els.

10091 Sekretārs A. Kasperovičs.

Liepājas apgabaltiesa
uz sava lēmuma 28. augustā 1924. g.
pamata uzaicina 7. mūjā 1922. g., Ru-
cavas pagastā mirušā Juj-a Miķeļa d.
Drēža alias Blauzde mantiniekus, kre-
ditorus, legat, fideikom un visas citas per-
sonas, kam varētu būt kādas tiesības vai
prasības uz nel. atstāto mantoj urnu,pieteikt
viņas tiesai sešu mēnešu laikā, skaitot
no sludinājuma iespiešanas dienas.

Tiesībis un prasi ias, par kufām nebūs
paziņots tiesai minētā laikā, tiks atzītas
par zaudētām uz visiem laikiem.

Liepājā, 29. a ig, 1924. g. Ks788m 24
Priekšsēdei b. v. C i n c e 1 s.

10092 Sekretārs A. Kasperovičs.

Liepājas apgabaltiesa
uz sava 28. aug. 1924. g. lēmuma pa-
mata uzaicina 30. novembrī 189o g.,
Piltene mirušās Bases Hiršson mat-
tiniekus, kreditorus, legatarus, iidei-
komisarus un visas citas personas, kam
varētu būt kādas tiesības vai prasības
uz nel. atstā o mantojumu, pieteikt viņas
tiesai sešu mēnešu laikā, skaitot no slu-
dinājuma iespiešanas dienas.

Tiesības un prasības, par kurām nebūs
paziņots tiesai minētā laikā, tiks atzītas
par zaudētām uz visiem laikiem.

Liepijā, 29. aug. 1924 g. Ks770m/24
Priekšsed. b. v. C i n c e 1s.

10090 Sekretārs A Kasperovičs.

Liepājas apgabaltiesa,
saskaņā ar 21. augusta 1924. g lēmumu,
uz Eduarda Jāņa d Bembera Il-
gumu un pamatojoties uz civ. p<\ lik.
293^, 301. un 3091. p p., uzaicina atbil-
dētāju Galinu Antona m. B e m b e r,
dzim. Ponoševic, kuras dzīves vieta ne-
zināma, četru mēnešu laikā, ierasties
šai tiesā saņemt norakstu no viņas vra
Eduarda Bembera iesūdzibas raksta viņu
laulības šķiršanas lietā un uzdot savu
dzīves vietu Liepājas pilsētā.

Ja minētā laikā aicināmā neierastos,
lietu noliks uz termiņu un izspriedīs
bez viņis klātbūtnes, ja ieradīsies, bet
savu dzīves vietu Lieaājā neuzdos, aici-
na] mii uz tiesas sēdi un visus pārējos
papirus atstās tiesas kanclejā.

Liepājā, 30. aug 1924 g. 324/24
Priekšsed. b v. C i n c e 1s.

10136 Sekretārs A. Kasperovičs.

Liepājas apgabaltiesa,
saskaņā ar 21. augusta 1924. g. lēmumu,
uz Matīsa Augusta d. Luste lūgumu
un pamatojoties uz civ. proc. lik. 293.,
301. un 309. p.p., uzaicina atbildētnju
Annu-Elviru Otto m. Luste, dzim.
Lielvard, kūjas dzīves vieta nezināma,
četru mēnešu laikā ierasties šai tiesā sa-
ņemt norakstu no viņas vīra Matīsa
Luste iesūdzļbas raksta viņu laulības
šķiršanas lietā un uzdot savu dzīves vietu
Liepājas pilsētā.

Ja minētā laikā aicināmā neierastos,
lietu noliks uz termiņu un izspriedīs
bez viņas klātbūtnes, ja ieradīsies, bet
savu dzīves vietu Liepājā neuzdos, ai-
cinājumu uz tiesas sēdi un visus pā-
rējos papirus atstās tiesas kanclejā.

Liepājā, 30. aug. 1924. g. Ms325/24
Priekšsed. b. v. C i n c e 1s.

10135 Sekretārs A. Kasperovičs.

Jelgavas apgabaltiesa,
uz civ. ties. lik. 293., 301. un 309. p.o.
'pamata uzaicina Aleksanderu Jāņa d.
Pu,ķīti, kura dzīvesvieta nezināma,
četru mēnešu laikā ierasties šai tiesā
saņemt norakstus no viņa sievas Helē-
nas P u ķ ī t, dzim. Muller iesūdzibas
raksta viņu laulības šķiršanas lietā un
no pielikumiem un uzdot savu dzīves
vietu Jelgavas pilsētā.

Ja minētā laikā aicināmā neierastos,
lietu noliks uz termiņu un izspriedis bez
viņas klātbūtnes. Ja ieradīsies, bet savu
dzīves vietu Jelgavā neuzdos, aicinā-
jumu uz tiesas sēdi un visus pārējos pa-
pīrus atstās tiesas kanclejā.

Jelgavā, 10. sept. 1924. g. L.Ks 370/24
Priekšsēdētāja v. J. Skudre.

10779 Sekretāra pal. F. Kāps.

Rigas apgabaltiesas 3. civilnod.
uz civ. ties. lik. 20! 1., 2014. un 2019.

{ p. p. pamata paziņo, ka pec 1903. g.
? 13. decembrī Ropažu draudze miruša
Mārča (Mārtiņa) M a k a r a vr at-
klāts mantojums un uzaicina, kam uz so

Rīgas apgabalt. 3. civiln.,
uz civ. ties. lik. 1967., 2011.—2014. un
2079. p. p. un Bat. privāttiesību kop.
2451. p. pamata uzaicina visas personas,
kuramir kaut kādas pretenzijas, strīdi vai
ierunas pret šai tiesa 16. septembrī
1924. g. publicēto 192*. g. 13. augustā
Bucauskas pag. miruša .Tūjanu* mājas
īpašnieka atraitņa Andreja Jura d.R u t k i s
testamentu, ka ari visas personas, kurām
ir kaut kādas tiesības uz mirušā Andreja
Rutkis mantojumu vai sakarā ar šo man-
tojumu, ka mantiniekiem, legatarijiem,
fideikomisarijiem, paraddevejiem u t. t.,
pieteikt savas tiesības, pretenzijas un
ierunas minētai tiesai sešu mēnešu
laika, skaitot no šī sludinājuma iespie-
šanas dienas.

Ja tas minētā termiņā nebūs izdarīts,
tad minētas personas atzīs kā atteikušās
no ierunām un zaudējušas savas tiesības,
bet testamentu pasludinās par likumīgā
speķa gājušu.
Rīgā, 17. septembri 1924. g. L. Ks 3063

Priekšsed. v. A. Veidners.
11256 Sekretārs A. Kalve.



Liepājas apgabaltiesa
uz sava lēmuma 28. augustā 1924. g.
pamata uzaicina 19. apriti 1922 g., Pil-
tenes pagastā mirušā Krista Jura dēla
Bērziņa mantiniekus, kreditorus,
legatarus, fideikomisarus un _ visas citas
personas, kam varētu būt kādas tiesības
vai prasības uz nel. atstāto mantojumu, pie-
teikt viņas tiesai sešu mēnešu laika,
skaitot no sludinājuma iespiešanas dienas.

Tiesības un prasības, par kurām nebūs
paziņots tiesai minētā laikā, tiks atzitas
par zaudētām uz visiem laikiem.

Liepājā, 29. aug. 1924. g. Ks 559m'24
Priekšsed. b. v. C i n c e 1 s.

10079 Sekretārs A. Ķasperovičs.

Skrundas pag. valde izsludina par

nederīgu, kā nozaudētu Latvijas iekšz.
pasi ar Ks 1487, izd. no Skrundas pag.
valdes uz Marijas Friča m. Jankovskij v.

1 535

Skrundas pag. valde izsludina par
nederīgu, kā nozaudētu, Latv. iekšzemes
pasi ar Ks 1674, izd. no Skrundas pag.
valdes uz Laurentija Viļā d. Strīķis v.

10534

Lugažu pag. valde izsludina par nede-
rīgu nozaudēto Latvijas iekšzemes pasi,
izd. no Valkas apr. pr-ka I. iec. palīga
H'. aug. 1 20. g. ar Ks 2891 uz Marijas
Otto m. Baltiņ v. 10528

Trikātas pag. valde izsludina par ne-
derīgu nozaudēto Latv. iekšz. pasi ar
Ks 37, izd. no šīs pag. valdes 20 maija
1920. p. uz Natālijas Jāņa m. Otson v

1 521

Valmieras pag. valde, Valmieras apr.
izsludina par nozudušu untadeļ nede-
rīgu Latv. pasi uz Jaņa_ Pētera d. Lim-
bena v., izd. no Jaun-Vales pag. valdes
24. janv. 1921. g. ar Ks 488. 1' 523

Rubeņu pag. valde, Ilūkstes apr. iz-
sludina ' par nederīgu nozaudeio kara
klausības apl., izd. no jātnieku pulka
k-ra 17. jun. 1923. g. ar Ks 33 J uz
Antona Antona d. Asarovska v. 1052 '

Ilzenes pag. valde izsludina par pa-
zudušu Latv. iekšzemes pasi uz Sīmaņa
Reiņa d. Langvata v., izdotu no šīs
pag. valdes 7. sept. 192..'. g. ar Ks 39.

U<536

Latvijas dziUžļoieSii Miimu
Veselības sekcijas

liras vinnestu saraksts.
1, 45, 126, 151, 172, 201, 204, 243, 301,

307, 341, 347, 349, 364, 367, 368,
375, 376, 391, 415, 465, 466, 469,
481, 490, 529, 606, 641, 664, 693,
699, 719, 720, 728, 758, 767, 820,
847, 859, 921, 936, 938, 939,968.

1010, 014, 017, 066, 092, 210, 214, 267,
289, 334, 373, 376, 386, 392, 401,
409, 410, 475, 480, 489, 493, 495,
504, 528, 585, 593, 602, 607, 637,
652, 658, 684, 747, 804, 830, 874,
944, 988, 989, 993, 994.

2028, 045, 095, 106, 179, 196,212,262,
265, 305, 370, 378, 383, 445, 464,
505, 513, 584, 587, 610, 641, 669,
703, 736, 751, 766, 782, 791, 827,
855, 885, 920, 936, 941, 976,978.

3059, 110, 115, 165, 169, 180,184,226,
248, 271, 303, 305, 325, 339, 342,
374, 404, 425, 447, 505, 510, 522,
543, 547, 562, 586, 590, 619, 630,
635, 661, 695, 707, 731, 733, 741,
758, 760, 776, 778, 785, 788, 793,
802, 832, 853, 857, 866, 884, 910,
958, 982, 986.

4005, 006, 014, 039, 074, 078,086,088,
090, 149, 163, 195, 207, 210, 217,
223, 228, 247, 252, 261, 265, 271,
281, 298, 321, 323, 346, 382, 390,
411, 412, 437, 457, 478, 480, 485,
530, 539, 544, 563, 583, 585, 596,
603, 624, 657, 667, 670, 681, 709,
714, 746, 748, 754, 778, 791, 804,
808, 854, 855, 864, 876, 902, 903,
926, 959, 972, 998.

5046, 079, 083, 111, 154, 170,199,229,
236, 241, 263, 276, 295, 297, 304,
313, 315, 333, 361, 398, 417, 422,
428, 439, 499, 536, 546, 553, 557,
561, 562, 566, 568, 623, 627, 669,
682, 698, 699, 733, 772, 829, 858,
861, 863, 890, 902, 937, 956, 961,
969, 985.

6017, 022, 084, 122, 132, 139,156, 159,
186, 191, 220, 225, 244, 263, 276,
302, 315, 319, 348, 355, 359, 374,
380, 405, 406, 448, 480, 490, 501,
517, 554, 573, 590, 593, 595, 604,
637, 648, 678, 693, 694, 722, 730,
738, 753, 786, 794, 826, 891, 906,
926, 977, 983.

7031, 048, 057, 088, 093, 109, 158, 162
193, 206, 219, 328, 362, 389, 396,
414, 419, 423, 459, 475, 514, 529,
553, 557, 570, 582, 623, 654, 657,
724, 731, 7.65, 769, 775, 792, 804
841, 856, 892, 905, 910, 912, 927
935, 942, 975.

aun019, 029, 041,044 , 079, 109, 112
138, 140, 279, 304, 305, 340 , 349,397, 433, 439, 440 , 451 , 502, 507530, 552, 573, 649, 679, 695, 72o'731, 814, 847, 860, 866, 910, 935,943 , 966,9003, 033, 037, 094, 105, 127, 132 133
164, 167, 190, 197, 210, 250, 2:8*332, 333, 379, 389, 419, 424, 431
439, 500, 541, 569, 614, 660, 679
711, 727, 735, 781, 817, 833, 915924, 943, 991, 992.10011, 033, 044, 045, 090 , 093, 133

o*5' ifi- m< 194'- 228,33l',264, 268, 285, 466, 491 , 514 , 516
538, 555, 567, 574, 578, 613, 614
655, 667, 678, 680, 691, 692, 693699, 705, 720, 732, 752 760 761
798, 811. 815, 821, 830 834 837846, 860, 873, 875, 876, 889 89l'
892, 908. 909, 918 935 937 P38
98?: IS:,959,963, m:9*11055, 130, 132, 165, 175 192 235236, 257, 274, 280, 297, 315, Īli',321, 323, 339, 349, 350 362 389384, 389, 402, ' 404 410, ' 435 447455, 461, 466, 467, 471, 479 541
Iti' ^' 549- 550'584 596
7?0 7^' $& 643' 651 66° 689,710, 727, 736, 742, 761 77s 7S8799, 814, 821 830 833 836 84?'847 - 848, 852, 884, 900; 9§ 927, '

933, 935, 944, 967, 973 q7r „
982, 989, 990. '- 977 ,

12002, 052, 087, 098, H« ui ,
164, 186, 189, 194, 197 ifi" ļS
241, 259, 272, 286 289 29o ' &
318, 323, 326, 339, 397 414 ' &
443, 445, 461, 462, 486 48?' S
513, 520, 525, 532 539 5%' &
591, 601, 621, 654, 678 69s S757, 795, 819, 846, 909,' 946 2S979, 980, ' °* 957 .

13032, 054, 081, 085, 099144„256, 295, 321, 358, 401, 432 i&476, 492, 591, 655, 677 701 7$726, 920, 930, 997. ' '°.
14172, 177, 179, 403, 510, 5% «i537, 550, 587, 634, 644, 720 t&

774. 777, 782, 891, 994 '>
15007, 017, 025, 041, 070, 073 no*135, 145,. 167, 189, 218,219 2#242, 243, 261, 267, 281 293 3

315. 316, 335, 351, 360 365 30J'
407, 409, 461, 479, 483 500 5584, 630. 639, 658, 660 676 7$708, 713. 761, 814, 817 823 824837, 938, 957, 967, 986. 24,

16083, 173, 194, 203, 247, 317 Sfifi
396, 413, 444, 448, 520, 549 5$
635, 659, 669, 719, 774 79fi «,„'
835, 838, 858, 873, 875 876 sw
900, 928, 937, 953, 956, 968 ' 96q

17036, 046, 277, 278, 279, 301 347369, 371, 456, 463, 469, 478 491541, 563, 571, 610. 628 653,' 656662, 690, 696, 698, 741 748 7RK783, 790, 885, 962, 986 ' '
18009, 012, 036, 050, 099," 109 191

149, 152, 153, 199. 201, 228 256287, 292, 313, 390, 406, 408 450
451, 455, 495, 530, 53?, 539'

541
543, 568, 607, 616. 618, 623 GV
639, 651, 666, 669, 673, 72o ' 721739, 753, 808, 813, 848, 861,' 862
888, 894, 896, 927, 944, 980

19020, 022, 029, 030, 047, 073'
084

090, 123, 134, 168, 179, 184 192196, 206, 220, 222, 278, 29l ' 322349, 383, 385, 393, 399, 417' 423425. 448, 450.
19518, 535, 549, 556, 593, 596, 604

649, 676, 711, 714, 735, 746 76i '
820, 841, 851, 904, 905, 931, 949
971, 981, 993.

20019, 040, 077, 102, 164, 166, 173
190, 324, 400, 405, 416, 420 462*
474, 497, 498, 504, 506, 532, 54l '
597, 635, 636, 649, 650, 651, 698
701, 710, 730, 783, 808, 828, 846
854, 869, 901, 914, 927, 939 940*
941, 943, 949, 956, 959, ' 966, 984'
995.

21011, 026, 030, 031, 037, 042 047"06!>, 093, 114, 117, 118, 126, 147*
151, 157, 169, 213, 224, 245, 249
261, 277, 281, 311, 316, 324, 330
335, 336, 348, 365, 371, 398, 404
407, 419, 425, 439, 446, 447, 459,
471, 517, 703, 707, 711, 772, 781
828, 907, 921, 927, 969, 970, 974.
993, 998.

22025, ' 062,' 078, 079, 122, 143, 151,
174, 175, 194, 203, 294, 296, 300,
308, 320, 369, 374, 386, 396, 400,
406, 413, 418, 421, 472, 507, 531 .549, 565, 601; 651, 681, 690, 747,
761, 789, 895, 934, 962, 974, 980,
993 994.

23019, '026, " 033, 045, 049, 055, 073,
.098, 109, 137, 140, 154, 199, 238,
292, 324, 332, 373, 377, 391, 393,
482, 495, 511, 519, 562, 587, 612,
635, 640, 641, 646, 687, 710, 755,
768, 792, 798, 821, 843, 851, 863,
912, 942.

24015, '092, ' 126, 158, 176, 209, 216,
218, 267, 319, 379, 382, 386, 389,
398, 420, 439, 443, 480, 482, 507,
521, 535, 545, 556, 565, 566, 581,
641, 650, 651, 661, 670, 701, 704,
764, 766, 790, 791, 804, 819, 849,
854, 875, 879, 887, 902, 930, 949.
965.

'2&U05, 012, 017, 022, 025, 028, 029,

074, 085, 086, 098, 146, 156, 166,
181, 191, 200, 202, 204, 206, 207,
208, 209, 212, 220, 230, 233, 236.
238, 246, 268, 302, 335, 369, 389,
392, 398, 408, 415, 421, 451, 455,
484, 485, 520, 539, 545, 556, 567,,
604, 612 631, 674, 684, 686, 689.
699, 720, 731, 733, 751, 762, 780,
817, 854, 864, 867, 886, 893, 928,
946, 947, 949, 955, 967.

26020, 038, 069, 072, 104, 120, 138,
148, 151, 163, 176, 186, 214, 216,
283, 286, 347, 365, 438, 462, 459,
509, 524, 547, 579, 582, 606, 611,
649, 668, 671, 673, 681, 696, 697,
709, 718, 744, 795, 812, 882, 886,
889, 928, 972.

27006 , 015, 022, 033, 034, 049, 091,
C96, 132, 133, 166, 182, 203, 259,
269, 310, 321, 342, 413, 415, 448,
454, 473, 486. 513, 526, 533, 534,
539, 565, 592, 602, 631, 636, 638,
641, 646, 647, 652, 656, 659, 673,
688, 701, 703, 706, 711, 714, 716.
718, 719, 724, 741, 745, 747, 75 .

754, 759, 772, 806, 820, 856, 87i,
895, 908, 912, 917, 919, 926, 928,
934, 936, 937, 942, 957, 958, 9''-
978,984,985,990,993,996.

28000, 013, 059, 099, 167, 168, ļ™>
171, 197, 219, 307, 329, 341, 40i,

402, 477, 486, 506, 538, 558, ?»"'
600, 622, 623, 638, 671, 680, 7ļW ,

743, 748, 749, 768, 789, 796, »^-
861, 864, 884, 906, 916, 929. .

29024, 042, 051, 084, 091, 101. -3
104, 132, 176, 195, 203, 225, $*
251, 256, 271, 274, 289, 304, fy
329, 330, 396, 414, 430, 43. «*?

434, 467, 469, 475, 477, 481, «*
511, 527, 574, 577, 604, 607, w,

672, 704, 715, 726, 736, 738, 7»*

797, 913. ,,oifl
Loterejas komitej a-

Rīgas prefektūra
izsludina par neder., ka nozaud. gada
usturas apl. Ks X lī636 uz Aleksandra
Putriņas v. 10505

Rīgas Jūrmalas policijas pr-hs
izsludina par neder, nozaud. Latv. iekšz.
pasi, izd. no Rigas pref. ar Ks 201393
uz Ābrama Zalmaņa d. Rabinera v.

ir 689

Daugavpils apr. ur-Ra pal. 1. lec.
izsludina par neder., ka nozaud. iekšz.
pasi, izd. no Višķu pag. vaid. 1921. g.
21. jul. ar Ks 2895 uz Sofijas Ustina
m Mnrr.7 v 1 '516

mm\\i mW pr-ka pailgs l. itc
izsludina par neder., ka nozaud. iekšz.
pasi, izd. no Līksnas pag. vaid. 1922. g.
12. sept. ar Ks 14385 uz Jadvigas

Ventspils mti irti palīgs
izsludina par neder., ka nozaud. Latv.
iekšz. pasi, izd. no viņa 1920. g.
24. aug. ar Mš 2192 uz Lizetes Pētera
m. AdamoviČ v. 10517

Liepai apr. Pr-ka pal. par I. iec.
izsludina par neder., ka nozaud. zirga
pasi ar Ks 11, izd. no Medzes pag.
valdes 1924. g. uz Andreja Kulpis v.

10229

Smiltenes iec. polic. priekšnieks
izsludina par neder., ka pieteiktu par
pazudušu iekšz. pasi Ks 873, izd. no
Smiltenes pol. pr-ka 23. sept. 1920. g.
uz Fmilijas-Vilhelmines Kārļa m. Pur-
kalit v. 10435

Valmieras aoriņķa priekšn.
«. iecirkņa palīgs

izsludina par nederīgiem sekošus no-
zaudētus dokumentus:

1) pasi ar Ks 4114, izdotu no Val-
mieras pils. polic. 8. aprilī 1920. g. uz
Līzes Otto m. Miglav v.;

2) pasi ar Ks 4331, izdotu no Val-
mieras pils. polic. 9. aprilī 1920. g. uz
Annas Jēkaba m. Krievs, dz. Krūmiņ, v.;

3) pasi ar Ks 1316, izdotu no Vec-
saules pag valdes uz Jāņa Jāņa d.
Jankovska v.;

4) pasi ar Ks 4781, izdotu no Val-
mieras pils. polic. 16. aprili 1920. g. uz
Jāņa Kārļa d. Osīša v.;

5) pasi ar 5880, izd. no Valmieras
pils. polic.10. janvārī 1920. g. uz Kārļa
Eduarda Jāņa d. Zēmeļa v.;

6) pasi ar Ks 4915, izd. no Kuldīgas
pils. polic. pr-ka uz Eduarda Teodora d.
Haselsteina vārdu;

1

7) karaklausības apl. ar Ks 7399, izd.
no 3. robežsargu pulka 23. martā 1921. g.
uz Eduarda Teodora d. Haselsteina v.;

8) karaklausības apl. ur Ks 9203, izd.
no Valmieras apr. apsardzības pr-ka
12. jun. 192l._ g uz Jāņa Pētera dēla
Zaļaiskalna vardu;

*) karaklausības apl. ar Ks 9991, izd.
no 6. Rīgas kajn. pulka 30. septembri
1920. g. uz Kārļa Uava d. Grasmaņa v.;

10) karaklausības apl. ar Ks3107, izd.
no 4. Valm ēras kajn pulka k-ra 1924. g.
uz Kārļa Eduarda d. Zvigura v.;

11) aizsargu apl. ar Ks 2702, izdotu
no Valmieras apriņķa priekšn. 8. janv.
1924. g. uz Juliusa Preimaņa v.;

12) zirga pasi ar Ks 111, izdotu no
Rencēnu pagasta valdes 18. maija
1920. g. uz Kārla Skrastiņa v. 10507

Rigas prefektūru
izsludina par nederīgam sekošas pases
un personas apliecības, kuras pieteiktas
par pazudušām:

Latvijas pases, izd.:J) Ks 653 no
13. pol. iec. uz Lizetes Jēkaba m. Znic
vārdu; 2) Ks 706 no Grobiņas pol.
pr-ka uz Broņislavas Kazimira meitas
Boņionis v.; 3) Ks 974-6 no 11. pol.
iec* uz Rūdolfa Jāņa d. Zeltkalna v.;
4) Ks 97313 no 11. pol. iec. uz Tomasa
Andreja d. Eictimaņa v.; 5) Ks 77828 no
8. pol. iec. uz Vladimira Ivana d. Fe-
dulova v.; 6) Ks 668 no Siguldas pag.
uz Alvines Kriša m. Popovas vārdu;
7) Ks 94042 no 4. pol. iec. uz Franciskas
.Franča m. Langevic v.; 8) Ks 96387 no
8. pol. iec. uz Elizabetes Jēkaba m.
Grunberg v.; 9) Ks 10619 no Liepājas
pref. uz Katrines Miķeļa m. Šeper v.;
lu) Ks 91352 no Rīgas pref. uz Emīlijas
Jāņa m. Krebe v.; 11) Ks 166803 no
Rīgas pref. uz Viktora Kārļa d. Steinit
vārdu ; 12) Ks 972 no Rīgas apr. pr-ka
pal. L iec. uz Vilmas Jāņa m. Rauten-
šildt v.; 13) Ks 217646 no Rīgas pref.
uz Peizaka Nosona d. Meeroviča v.;
14) Ks 70339 no Ainažu pag. uz Marijas
Teņa m. Metsavtcv.; 15) Ks 170503 no
Rīgas pref. uz Jāņa Alberta d. Burke-
viča v.; 16) Ks 25987 no 3. pol. iec. uz
Almas Friča m. Lepše v.; 17) Ks 530
no Rozēnu pag, uz Marijas Jāņa m.
Piņķis v.; 18) Ks 1074 no Nerzas pag
uz Jāņa Staņislava d Saula vārdu;
19) Ks 1192 no Saldus pag. uz Olgas
Miķeļa m. Derkevic v.; 20) Ks 3277 no
Daugavpils pfrei. uz Helenes Ādama m.
Rutkovskijas v.; 21) Ks 238953 no Rīgas
pref. uz Semenova Nikolaja d. Sučkova
vārdu; 22) Ks 61239 no 8. pol. iec. uz
Marijas Hermaņa m. Segliņ vardu;
23) Ks 11425 no 10. pol. iec. uz Alek-
sandra Jāņa d. Ābrama v.; 24) Ks 112421
no 4. pol. iec. uz Marijas Hermaņa m.
Freij v.; 25) Ks 17058 no 6. pol. iec. uz
Jāņa Jēkaba d. Strautnieka vārdu;
26) Ks 30631 no 3. pol. iec. uz Helenes
Eduarda m Vallenburger v.

Personas apl _, izd.: 27) Ks 1889 no
Idus pag. uz Jēkaba Janā d. Bergmaņa
vārdu; 28) Ks 4575 no Rīgas pref. uz
Gūtas Beneļa m. Fiskinda v.; 2<0 Ks 1699
no Rīgas pref. uz Annas Sīmaņa m.
Asar vārdu.

Pase, izd.: 30) Ks 41 no Gruzijas
republ. konz. uz Jāņa Feodora d. Bula-
tova vārdu.

Pamats: Rīgas prefektūras raksts
4., 5., 6. un 8. septembrī 1924. g. ar
ar Ks 8762.

Rīgas pref. pal. Simanovičs.
10 i 29 Pasu nod. darbv. G r i n b e r g s.

Liepājas apgabaltiesa
uz sava lēmuma 28. augustā 1924. g.
pamata uzaicina 16. maija 1923g,
Nīcas pagastā mirušās Katrines Pētera.
m. V a 11 mantiniekus, kreditorus, lega-
tarus, fideikomisarus un visas citas per-
sonas, kam varētu būt kādas tiesības
vai prasības uz viņa atstāto mantojumu,
vai kuras vēlētos apstrīdēt viņi testa-
mentu, pieteikt tiesai savas tiesibas un
prasības se'u mēnešu laikā, skaitot no
sludinājuma iespiešanas dienas.

Minētā laikā nepieteiktās tiesības un
prasības tiks atzītās par _zaudētatn uz
visiem laikiem un pēc aizrādīta termiņa
notecēšanas testamentu pasludinās par
likumīgā spēkā stājušos.

Liepājā, 29. aug. 1924. g. Ks838m/23
Priekšsed. b. V. C i n c e 1 s.

10080 Sekretārs A. Kasperovičs.

Liepājas apgabaltiesa
uz savu lēmumu 21. augustā 1924. g.
pamata uzaicina 5. novembrī 1922. g.,
Popes pagastā, mirušā Uldriķa Jāņa d.
Jaunaraja mantiniekus, kredit, lega-
tarus, fideikomisarus un visas citas per-
sonas, kam varētu būt kādas tiesības
vai prasības uz viņa atstāto mantojumu,
vai kūjas vēlētos apstrīdēt viņa testa-
mentu, ' pieteikt tiesai savas tiesības un
prasības sešu mēnešu laikā, skaitot rio
sludinājuma iespiešanas dienas.

Minētā laikā nepieteiktās tiesības un
prasības tiks atzītas par zaudētam uz
visiem laikiem un pēc aizrādīta termiņa
notecēšanas testamentu pasludinās par
likumīgā spēkā stājušos.

Liepājā, 29. aug. 1924. g. Ns503m,'24
Priekšsed. b. v. C i n c e 1s.

10081 Sekretārs A. Kasperovičs.

Latgales apgabaities. kriminalnoi,
saskaņā ar savu 924. g. 3. septembra
lēmumu atsauc „Vald. Vēstn." 122. num.
no 11. jūnijā 1923. g. iespiesto sludi-
nājumu par uz sod. lik. 581. p. 3. d.
pamata, apsūdz. Terentija Attemija d.
Trofimova meklēšanu, jo minētais Teren-
tijs Trotimovs ir atrasts.

Daugavpilī, 1'. 21. g. septembrī.
Priekšsed. v. R. Plauks.

10463 Sekretārs R. Veinbrants

Latgales apgabalt. Jxriminalnod.,
saskaņā ar savu 1924. g. 2. septembfa
lēmumu atsauc „Valdības Vēstnesī"
95. numurā no_ 28. aprīļa 1924. g.
iespiesto sludinājumu par Alekseja
Miķeļa d. Kiseļeva meklēšanu, jo pret
minēto meklējamo Kiseļevu kriminal-
vajāšana ir izbeigta.

Daugavpili, 1921. g. septembrī.
Priekšsed. v. (paraksts).

10461 Sekretārs K- Ozoliņš.

Rlaos nrefebtara
izsludina par nederīgam sekošas pases
un personas apliecības, kuras pieteiktas
par pazudušām:

Latvijas pases, izd.: 1) Ks 100355 no
4. pol. iec. uz Zelmas Mārtiņa meitas
Grimze v ; 2) Ks 107482 no Rīgas pref.
uz Jūlijas Fridricha m. Zariņ vardu;
3) Ks 128901 no Rīgas pref. uz Marijas
Jēkaba m. Kļaviņ v.; _4) Ks 7^1 no
Nitaures pag. uz Annas Jāņa m. Baltiņ
vārdu; 5) Ks 67450 no 5. pol. iec. uz
Helenes Jāņa m. Eglīt v.; 6) Ks 77 no
Kalsnavas pag. v. uz Jana Jāņa d
Graudiņa v.;_7) Ks 66099 no 5. pok iec.
uz Jāņa Bertuļa d. Bramaņa vardu;
8) Ks J03191 no 8. pol. iec. uz Jāņa
Jāņa d. Peļņa v.; 9) Ks 124379 no
4. pol. iec. uz Zuzannas 'uliusa m.
Nitčs v.; 10)_Ks 1/0078 no Rīgas pref.
uz Pētera Jāņa d. Krieviņa vardu;
11) Ks 78055 no 3. pol. iec. uz Anša
Dāvida d. Bandreviča v.; 12) Ks 5130
no 6. pol. iec. uz Dores Jāņa m. Celms
vārdu; 13) Ks 73892 no 3. pol. iec. uz
Martas Andreja m.Strupp v.;l 4) Ks 143350
no Rīgas pref. uz Fridricha Friča d.
Narkija vārdu; 15) Ks 176486 no Rīgas
pref. uz Martas Andreja m. Rastopčinas
vārdu; 16) Ks 31444 no 8. pol. iec. uz
Jāņa Matīsa d. Backa v.; 17) Ks 39} no
Lo 'des pag. v. uz Lūcijas Aleksandra m.
Vippan v.; 18) Ks 78910 no 3. pol. iec.
uz Staņislava Bogdana d. Orlovska v.;
19) Ks ' 189046 no Rīgas pref. uz Martas
Jēkaba m. Grundman v.; _20) Ks 6326
no 7. pol. iec. uz Jāņa Kārļa d. Simke-
viča v; 21) Ks nez. no Nerzas pag. v.
uz Veras Donata m. Baklaus vārdu;
22) Ks 190268 no Rīgas pref. uz Feiges
Icika m.. Kruk v.; 23) Ks 166695 -no
Rīgas pref. uz Otto Jāņa d. Vācieša v.;
24) Ks 186226. no Rīgas pref. uz Eliza-
betes Alekseja m. Salkovskijas vārdu,
25) Ks 3460 no Ludzas apr. pr-ka uz
Hermaņa Antona d. Skrabana vardu;
26) Ks 487 no Katlakalna pag. uz Mār-
tiņa Mārtiņa d. Sālījuma v.; 27)Ks 66587
no 5. pol. iec. Helenes Miķeļa m.
Vāver v.; 28) Ks 151361 no Rīgas pref

uz Jāņa Lūkasa d. Šupulnieka v. I

Personas apl., izd.: Ks 29) Ks 16866
no Rīgas pref. uz Alberta Ādolfa d.
Launerta v.; 30) Ks'nez.no Lenšikas
apr. pr-ka uz Vladislava ignata d. Ka-
minskija v.; 31) Ks 536 no Rīgas pref.
uz Vija Jāņa d. Ķezīša v. 10269

Latvijas pases, izd: I) Ks 35425 no
7. pol. iec. uz Pelagejas Matīsa m.
Tomson v.; 2) Ks 421? no Dagdas pag.
uz Agates Jīņa m. Zvidriņ vārdu;
3) Ks 193019 no Rīgas pret uz Vil-

| helma Adolia d. Sidlovska vardu;
ii) N° 61138 no 8. pol. iec. uz Jāņa
| Jāņa d. Kūlit v; 5) Ks 199448 no Rīgas
pref. uz Alfrēda Jāņa d. Freiberga v.;
6) Ks 158 no Naukšēnu pag. uz Elzas
Vijuma m. Širav v; 7) Ks 2444 no
3. pol. iec. uz Kārļa Jāņa d. Mālnieka
vārdu; 8) Ks 237351 no Rīgas pret. uz
Marijas Vijuma m. Zarkevič vārdu;
9) Ks 3356 no Kalkūnes pag. uz Jefima
Feduļa d. Koņiševa v.; 10) Ks 8809i
no 2. pol. ieč. uz Olgas Pete[a m.
Muižniek v.; 11) Ks 139931'no Rigas
pref. uz Hertas Antona m. Rozbacii-
Rozenberg v.; 12) 33407 no 9. poL iec.
uz Marijas Lukjana m. Michejev vardu;
13) Ks 156.98 no Rīgas pref. uz Amā-
lijas Pētera m. Kalniņ v.; 14) Ks 192o
no Saldus pils. uz Līnas Friča meitas
Zomnur v; 15) Ks 10O17'' no 4. pol.
iec. uz Birutas Anša m. Krustkaln v.;
16) Ks 167o90 no Rīgas pref. uz Evdo-
kijasAkipam. Šmai v.; 17) Ks 5333 no
Jelgavas pref. uj Natālijas Indriķa m
Pušcuk v.; 18) Ks 3869 no 4. pol. iec.
uz Alises Matīsa m. Rode vardu;
19) Ks 68648 no 11. pol. iec. uz Kārļa
Mārča d. Blanka v ; 20) Ks 168 52 no

.Rīgas pref. uz Grietas Matīsa meitas
Adamait vārdu.

Pamats: Rīgas prefektūras raksts
28., 29., un 30. augustā un 1 , 2. un
3. sept. 1924. g ar KsKs8627 un 8701.

Rīgas pref. pal. Simanovičs.
10245 Pasu nod. darb. Grinbergs.

Rīgas prefektūra
izsludina par neder., ka nozaud. gada
usturas apl. Ks X 13041 uz Agates
Pešiov v. 1"493

Rīgas prefektūra
izsludina par neder., ka nozaud. gada
usturas apl. Ks X lo635 uz Manas
Putriņas v. 1°

Rīgas Jūrmalas poi. pr-ks
izsludina par neder, nozaud. Latv. iekšz.
pasi, izd. no Rigas pref. ar Ks 1 35 ii
uz Anetes Kriša m. Rudzat, dz. Stein-v.

1 55

Rīsos apr. priekšnieks
izslud. par neder., ka pazaud. sekošus
dokumentus :

1) norakstu no kontrakta par Lantes
mājas invent. pirkšanu uz Oito Stoll v.,
izd. no notāra Li vēna 15. apr. 1^24: g.

2) zirga pasi uz Emīlijas Peterson v.
un pārrakst, 1924. g. uz Otto Stoll v.,
izd. no Jaun-Auces pagvaldes, Tukuma
apr. uz ķēves lapsas krāsas, 2 arš. aug.

1'620

Jezupa m. Lazoan v. moli

Daugavpils apr. pr-ka salīgs I. iec.
izsludina par neder., ka nozaud. zirga
pasi, izd. no Maļinovas pag. valdes
1920. g. uz Jēkaba Agafona d. Ivanova
vārdu. 10509

Daugavpils apr. pr-ia pailgs I. iec.
izsludina par neder., kā nozaud. zirga
pasi, izd no Maļinovas pag. valdes
1920. g. uz Leona Pētera d. Komarova
vārdu. 10510

Inuvpliiiir. primniiti Palīgs 1.lic.
izsludina par neder., ka nozaud. iekšz.
pasi, izd. no Kolupes pag. vaid. 192Lg.
17. mar. ar Ks 764 uz Aleksandra Jana
d. Vingra v. 10515

Daugavpils aprija priekiDieka pal. I. lec.
izsludina par neder., ka nozaud. iekšz.
pasi, izd. no Maļinovas pag. vaid.
192 . g. 26. sept. ar Ks 25474 uz Jer-
molajevas Vironejas Michaila m. v.

105'2

Kuldīgas apr. pr-ka palīgs II. Iec.
izsludina par neder, nozaud. Latv. iekšz.
pasi uz Roberta Anša d. Grinšpona v.,
izd. 9. janv. 1920. g. ar Ks 2320 no
Saldus pils, pol. pr-ka. 10231

Kuldīgas apr. pr-ka palīgs II. lec.
izsludina par neder, nozaud. Latv. iekšz.
pasi uz Zelmas Aleksandram Olte v.,
izd. 3. jul. 1920 g. ar Ks 2J11 no
Talsu pils, pol. pr-ka. 10232

Piltenes iecirkņa policijas pr-ks
izsludina par neder., ka nozaud. iekšz.
pasi, izd. no viņa 22. mar. 1920. g. ar
Ks 294 uz Andreja Mārtiņa d. Dzir-
niek v. 10228

Jelgavas Pilsētas policijas I. iec. prlekiD.
izsludina par neder, nozaud. Jelgavas
apr. kafa ciet. penz. komis. apl., izd.
30. nov. 1920. g. ar Ks 175 Jānim
Friča d. Rupmanim. 10230

iespiests valsts tipogrāfijā.
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