
Valsts Prezidenta pavēle.

Lašu un sīgu zvejas noteikumi saudzamā
laikā mākslīgu zivju perinātavu vaja-
dzībām.

Valdības rīkojumi un pavēles

Lašu un sīgu zvejas noteikumi
saudzamā laikā mākslīgu zivju

perinātavu vajadzībām.
1. Saudzamā laikā uz sevišķas at-

ļaujas pamata nozvejotie laši un sīgas
nododami atļaujās minētām mākslīgām
zivju perinātavām ikru un pieņu noņem-

.
2. Nozvejotos lašus un sīgas, kuriem

ikri un pieņi noņemti, atļauts pārdot zem
jekošiem noteikumiem:

a) pārdošanā katram lasim vai sīgai
jābūt piestiprinātai sevišķai zem-
kopības ministrijas plombai ar se-
košu uzrakstu ,Z. M. Zemkop.
dep-ts" vienā pusē un burtu „L"
vai „S" ar tekošu numerāciju otrā
pusē.

b) pie pārdošanas laši jāgriež no
galvas ar aprēķinu, ka plombē
vienmēr paliek pie nepārdotā
gabala.

c) pēc pārdošanas lietotās plombēs
iesūtāmas lauksaimniecības pār-
valdei.

3. Perinātavu pārziņi atzīmē sevišķā
grāmatā visu noķerto un perinātavai no-
doto lašu un sīgu noķeršanas dienu,
zvejnieku vārdu, tekošo plombēs nu-
jnuru, izdara zivju svēršanu un mērī-
šanu pec lauksaimniecības pārvaldes no-
rādijumiem.

• J^.'n5tā atzīmju grāmata pēc zvejas
"beigšanas saudzamā laikā nododama
lauksaimniecības pārvaldei.

Pamats: § 7. .Rīkojumā par zvej-
niecību Latvijā" (.Valdības Vēstn. «
1922. g. 6. numurā).

J924. g. 24. oktobri. Ns 23537.
Zemkopības departamenta

direktors V. G u 1b e.
Zivkopības speciālists V. Miezis.

Valdības iestāžu paziņojumi.
Aizrādījums

.oiupriekšniekiem,tautskolu
'nspektoriem un skolotājiem-

audzinātājiem.
D-.sia un telegrāfa virsvalde ziņo, ka
Drā*

]a
u ā lielā raērā iedzīvotāji ļaun-

sada ?°*-ā teleSrafa un telefona līnijas,
apsalt izo,atorus, apgriežot stiepuļu
stutes D0 sta^> noraujot stabu
«t tevKfc- Novērots, ka galvenā kārta,

v'sķi no izolatoru dauzīšanas, cieš

lintjas lauku _ skolu rajonos. Ievērojot
to, ka ar uzrādīto liniju postīšanu cieš
netikvien telegrāfa un telefona sa-
tiksme, bet ari valstij ceļas prāvi
zaudējumi un lai novērstu augšā
norādītās parādības, skolu virsvalde at-
gādina visiem skolu priekšniekiem, taut-
skolu inspektoriem un skolotājiem audzi-
nātājiem stingri ievērot 1922. g. 10. ok-
tobra ajzrādīiuma JNs A-3195 izpildīšanu
(publicēts .Valdības Vēstneša" 1922. g.
230. numurā un .Izglītības ministrijas
mēnešraksta" 1922. g. 11. burtnicā).

Rīgā, 2924. g. 24. oktobri. Nb A-2322.
Skolu virsvaldes *vicedirektors

P.Zāllts.
Virsvaldes sekretārs V. V ī ga n t s.

Paziņojums.
Finansu ministrijas muitas departa-

menispaziņo, ka pie sekošām muitas
iestādēm ar finansu ministra piekrišanu
atvērti muitas punkti, kuri darbojas uz
šī gada 24. septembra .Valdības Vēst-
neša" 217. numurā izsludināto noteikumu
par muitas punktu darbību pamata:

I. Uz jūras robežas.
Liepājas muitas:

Pāvilostas muitas punkts, Pāvilostā,
Sakas pagastā, Aizputes apriņķī.

II. Uz Latvijas-Lietavas
robežas.

Reņģes muitas:
1. Baltā kroga muitas punkts, Vec-

auces pagastā, Tukuma apriņķī.
2. Lieležeres muitas punkts, Lieležeres

pagastā, Kuldīgas apriņķī.
3. Saku muižas muitas punkts, Saku

muižā, Tukuma apriņķī.
4. Krūzas muižas muitas punkts, Krū-

zas muižā, Aizputes apriņķī.
5. Piķeļu muižas muitas punkts, Piķeļ-

muižā, Aizputes apriņķi
6. Ozolkroga muitas punkts, Ozol-

krogā, Liepājas apriņķī.
Meitenes muitas:

1. Krediņu muitas punkts, Mežmuižas
pagastā, Jelgavas apriņķi.

2. Bauskas muitas punkts, Bauskā.
Eglaines muitas:

Subates muitas punkts, Vecvarnišku
muižā, Prodes pagastā, Ilūkstes
apriņķī.

Daugavpils muitas:
Vilkumiesta muitas punkts. Vilkumiestā,

Kurciema pagastā, Ilūkstes apriņķī.
III. Uz Latvijas-Igaunijas

robežas.

Valkas muitas:
Alūksnes punkts, Alūksne.
1924. g. 25. oktobrī. Jfc 19591.

Departamenta direktors E. Dundurs
Nodaļas vadītājs D. V i 1 s o n s

Eksperts L. Tauriņš

Pasta ziņas.
Atklātas telefona pailga nodaļas

B a ļ i n a v a s muiža, Rēzeknes apriņķī,
un pie Kraukļu pagasta valdes, Ma-
donas apriņķī.

Minētās nodaļas pievienotas: Baļinava
— Rēzeknes un Kraukli — Cesvaines
telefona centrālēm. Telefona palīga no-
daļa Ķirbižos, Valmieras apriņķī, Liep-
kalna 'mājās, pārdēvēta par .Liepkalns".

Pasta un telegrāfa virsvalde.

Iecelšanas.
Rezolūcija

Par l25 g 10- iebruaja taut*s skaiiījanas
vadītā lem eps ipriu:

1) Kuldīeas ai riņķa apgab la valsts zemes bankas
aģentu Edmondu Rozā nu;

2) Daugavpils apriņķi apgabalā .ezupu Km-

3) uz ' vis:em L'-tvia' dzel scejiem d;eljsceļti

virsvaldes centrālās statistikas vsdītaju Jāni
Runči*

Va'sti stati,tiskās pāivaldes d rēktos
M Skujenieks.

Valsts Prezidenta pavēle
armijai un flotei

1924. gada 27. oktobrī
Nr. 325.

§ i.
Atvaļinu štatu samazināšanas deļ no

aktiva kara dienesta līdz turpmākam
rīkojumam Armijas komandiera štāba
apmācības daļas leitnantu Gustavu Cel-
miņu, _

§2.
Atvaļinu štatu samazināšanas deļ no

aktiva kara dienesta, ieskaitot zemes-
sargos, Armijas komandiera štāba ap-
mācības daļas leitnantu Nikolaju V i c -
kopfu.

Pamats: L. R. S. 42. p. un Kara
kl. lik. 134. p.

Valsts Prezidents J. Čakste.

Kara ministra vietas izpildītājs
J.Arājs.

Aizsargi.
Pasniedzam še oficiālas ziņas par mušu aizsargiem, kuriem laucinieku dzīve

ir svarīga nozīme vispārējas drošības ziņā.
Aizsargu darbība

laikā no 1923. gada 1. janvāra līdz 1924. gada 1. janvārim.
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Jelgavas apr. 831 1282 268 434 22 — 6 — 1 31 1 — —
Tukuma , 1323 2270 344 406 26 — 14 1 6 8 — l —
Talsu . 218 987 174 458 5 — 3 — — 1 — — —
Ventspils , 86 724 100 136 1^— 5 — 1 — 1 — —
Kuldīgas . 892 1613 542 674 34 1 18 — 3 18 1 — 1
Aizputes „ 454 1313 276 264 — — 4 - 1 5 — — —
Liepājas , 802 2360 250 614 9 — 2 — 1 5 — — —
Bauskas , 1903 1463 747 821 27 2 '15 — 1 27 16 — —
Jaunjelgavas „ 1502 4510 592 543 24 1 20 — 1 12 1 1 —
Ilūkstes , 364 587 727 195 23 3 4—2 8 — — —
Rīgas . 1161 1731 780 782 45 6 27 — 3 12 — — 1
Cēsu . 1034 1176 1178 993 54 4 30 2 1 12 re — 3
Valmieras . 375 789 555 795 17 2 19 4 6 8 2 — —
Valkas , 729 1288 767 894 35 4 38— 3 385— —
Ludzas „ 471 315 854 540 52 7 33 4 1 17 6 — —
Rēzeknes » 451 3281 806 416 51 — 56 7 — 4 1
Daugavpils _^

717 1078 1034 915 30 3 23 15 1 58 — — '
Kopā . , ļ 13313 126767 1 9997 10880ļ. 45. £64 47 2 5

Aizsargu sastāvs un sodāmība
laikā no 1923. gada 1. janvāra līdz 1924. gada 1. janvārim.
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Jelgavas apriņķis ... 1126 264 125 1265 25 9 16 -ļ 1
Tukuma ļ .... 771 219 115 875 5 39 1 - [ — — — 1
Talsu . ... 646 111 124 633 18 — 9 1 — — , —
Ventspils . ... 563 119 117 565 8 — — — — — — -
Kuldīgas . ... 780 64 134 710 16 10 4 — 2 — — —
Aizputes , ... 975 85 124 936 7 31 2 — 1 1 6 —
Liepājas , ... 1108 102 115 1095 16 22 — — ļ — — — —
Bauskas . ... 868 13-3 88 916 18 7 3 1 1 — — —
Jaunjelgavas , ... 623 196 49 770 15 4 14 — — — — —
Ilūkstes , ... 599 58 56 601 21 6 16 — : 4 — — —
Rīgas . . . 1990 438 36 2387 7 1 1 — — — — 1
Cēsu . ... 1969 283 167 2085 18 55 2 1 — — — —
Valmieras . ... 1390 219 175 1434 33 47 1 _____

Valkas . ... 1911 216 214 1913 75 44 3 — 1 — — 1
Ludzas . ... 1379 122 157 1344 48 27 18 39223
Rēzeknes . ... 1837 271 685 1423 311 1 1 1 — —
Daugavpils . . . . 2249 89 873 1465 92 24 13 15-21

Kopā ļ 20784 ļ 2987 ļ 3354 | 20417 ļ 425 ļ 327 ļ 104 ļ 7 26 I 4 10 i 7

Aizsargu kulturelā darbība un materiālais stāvoklis
laikā no 1923. g. 1. janvāra līdz 1924. g. 1. novembrim.

r .. Cik izdots,
Atlikums Cik . '

no
Pieliekot Atlikums Cik .£ļ'_ 1923.g..eg.mt.no^™ĒS:'pr2;_ 1924.g. ir bijis ļļ £T

Apriņķu nosaukumi , jaļļV jznkojuffl ļjbprj t,g. J^P" L janv. aizsargupu,|jušies

i c r s priekšmet. i s izrīkojumu uz militāru
L-5 ^ Ls Ls apmacibu

Jelgavas apriņķis . . . 907,58 3474,34 724,74 2965,85 2140,81 59 170
Tukuma . 942,22 6063,45 116,28 5243,75 1860,20 70 204
Talsu '. ... 818,35 673,81 1627,70 2097,16 614,- 23 18
Ventspils , ... 2603- 1446,16 — 3203,- 1846,16 10 4
Kuldīgas , ... 1097,08 4727,72 — 2468,18 3356,62 51 168
Aizputes . ... 141.83 73J.38 30,- 670,54 235,67 22 125
liepājas . - - 1253,41 6543,53 832,60 7131,29 1498,25 62 202
Bauskas . . 1035,22 588,81 100,49 904,83 81- 26 102
Jaunjelgavas '. ... 2149,13 7059,66 989,84 7247,38 2951,25
Ilūkstes . ? ? — 415,7:10- 142,24 283,55 17 56
omas . . 6685,80 21126— 1719,10 14895,85 14635,05 78 194
Cēsu • ? 736,16 3222.31 221,10 2127,09 2052.48 48 135
Valmieras " ... 1745,08 2689,98 251— 1885,09 2800,97 53
Valkas . - 2805,78 4434,15 544,78 3941,49 3843,22 52 192
Ludzas " ... 15i 0 542,54 361,46 223.— 11 102
Rēzeknes . ... 33,76 146,0<J — — 179.84 7 90
Daugavpils , ... 81,88 337,13 93,73 246,82 265,92 18 51

Kopā . . 22383,08 63723,72 7803,^0 155532,02 38378,68 ļ 6 >7

.fcto» pw. ValdībMVe» tae«l" tākot nč 1.|_vata:

Saņemot ekspedīcijā:

wmēiiMi • • • • • • 1 lata 50 «mt.

piesūtot mājā un pa pasta:

^ i mēnesi 1 tata 80 aant.
nr Bt*višķu_ n__ra: aaņemot
"*ksp«dicija — . 6 .

PK atk_p ā«Jevē|iem — . 7 ,

Latvijas valdības -. yft» oficiāls laikraksts
iznāk katru di»nu, izņemot JRaf§ WŠ^ģl svētdienas

un
svētkudienas

Redakcijai
4r^___5_ S^io_ K*"*""" ekspedīcija:

Rīga, pili Na 3. Tel. JHs 9-89 *Sw|Pii!§8 I$i** Rīgā, pili Ns 1. Tel. JS& 9-57
Ruaas stundas ao 11—12 IT^p**^!! Atvērts no pulksten 9—3

Sludinājumu maksa:
«) tiesu sludinājumi līdz 30 vien-

slejīgJm rindiņām .... 3 lat. 60 sant.
par kairu tālāku rindiņu . . — . 12 ,

b) citām iestādēm un amata per-
sonām pat katru vienslejīgu
rindiņu — , 16 .

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



Aizsargu organizācijas sastāvs.

Cik 110 viņiem
aiz- - ,4, = PiezI-

AizsargU pulka nosaukums sargu Diene-ļ dien-_ Vec- Jaun- . . Kalpu
3P" kara

: )uši saim- saim " st'rāV
m6S

riS&aM jg* »«eta nieku nieku
^

16. Jelgavas aizsargu pulks 10v9 607 472 453 355 72 199
57°/o 43°"o 42»/o 33°/o 6,5°/o 18,5/(.

Inteliģ
11. Tukuma aizsargu pulks 84i 540 305 317 232 69 165 62

63,50/o 36,5°/o 37° 0 27°/o 8°/o 2(J»/o 8" 0
1. Talsu aizsargu pulks 677 497 180 225 234 102 116

73°/o 27°/o 33,50,0 340/o 15°,o 17,5'Vu
2. Ventspils aizsargu pulks 565 456 109 227 182 65 91

80,50/0 19,50/o 4C°/o 320/0 ll,50/o 16,50/o

14. Kuldīgas aizsargu pulks 769 6^ 134*1 .38^ ' 217 60 106
82,5°/(i 17,50/o 50,50/0 28,50/0 7,5°/o 13,5o/o

6. Aizputes aizsargu pulks. 921 647 274 275 239 73 344
HF/o 3- 0/0 30°/o 26°/(i 7,50/0 36,5°/o '

15. Liepājas aizsargu pulks 1087 875 212 478 324 42 293
8'\5°/o 19,5°/o 39,50/0 29,5"/o 4°/o 27°/o '

i . Rentn
13. Bauskas aizsargu pulks 904 681 222 ļ 418 215 55 171 45

75.5°/c 24,5° o( 46,0o/o 23,5°,0 6/o 18,5°/o 5,5°/o
4. Jēkabpils aizsargu pulks .... . .. 820 6^0 190 1 394 168 | 57 201

76,5°/o 23,50/0 4i° 0 20,5°/o7°/o 24,5,J/o
12. Ilūkstes aizsargu pulks 621 450 171 ļ 321 177 43 80

72,=-,0 ;o 27,50/o 51,50/o 28,S°/o 70/0 13"/o
Inteliģ

5. Rīgas aizsargu pulks 2237 1-33 704 1017 1 506 186 504 2i
68,50/0 31,5° 0 45,5'Vo' 22,5o/o 8> 22,50/0 1,50/0

Inteliģ
10. Cēsu aizsargu pulks 1169 1041 128 453 250 105 310 51

89,5° 0 10,50/0 38,5°/o 21,5°/o 9°/o 26,5°/o 4,5°/o
8. Valmieras aizsargu pulks 1589 1225 364 840 362 ' 157 230

770/0 23°/o 530 0 22,5o/o 9,50/o 15°/o
7. Valkas aizsargu pulks 1845 1387 458 733 441 160 511

75°, 0 25° 0 400 0 23,50/o 8,50/0 28°/o
. . Inteliģ

3. Ludzas aizsargu pulks 924 779 145 714 160 22 15 13
84,5°/oj 15,50/o 77,5°/o 17°/o 2,5°/o l,5°,.o 1,50/0

18. Daugavpils aizsargu pulks 1096 810 286 841 96 110 39 10
740/0 26"/o 76,5°/o' 90/0 10°/o 3,5°/o l°/o

17. Rēzeknes azsargu pulks 1432 919 513 1202 146 57 27
64»/o 36" 0 840/p 10o 40/0 2°/o

18580 137131 4867 9244 4324 i 1435 3392 205
74°/o 26°/o 50°/o 23«/o S°/o ,180/o īo/o

Ārzemes.

Anglija un Krievija.
L i f i 1 d ā , 24. oktobri. (Radio).

Ramsejs Makdonalds nosūtījis Padomju
Krievijas pārstāvim Londonā Rakovskim
vēstuli, kurā pieprasa paskaidrojumus
par angļu valdības rokās nākušām sle-
penām instrukcijām, kādas , trešā inter-
nacionāle piesūtījusi Anglijas komunistu
partijas centrālei. Vēstulē pievienots šo
instrukciju noraksts. Tās dod aizrādī-
jumus angļu komunistiem par to, kā
organizēt propagandu par pastāvošās
valsts iekārtas gāšanu varas līdzekļiem.
Makdonalds uzsver, ka instrukcija, kuru
parakstījis Zinovjevs, trešās interna-
cionāles izpildkomitejas priekšsēdētājs,
nevien pārkāpj starptautiskās parašas,
bet ari lauž solījumus, kurus Padomju
Krievija svinīgi devusi angļu valdībai.
Tiklab pagājušā gada 4. jūnijā,
kā nesen parakstītā tirdzniecības līgumā
Padomju valdiba apņēmusies nepabalstīt
tādas personas un organizācijas, kas
mēģinātu vest revolucionāru propagandu
angļu impērijā. Anglijas valdība prasa,
lai šo apņemšanos stingri ievēro. „ An-
glija nevar piekrist domām, ka Padomju
valdība paraksta solījumus, bet cita
Krievijas politiska organizācija tai pašā
laikā var netraucēti piekopt propagandu
un to pabalstīt ar naudas līdzekļiem.
Ja Padomju valdībai nav iespējams
svinīgos solījumus turēt, ja atbildība,
kas citās valstīs krīt uz valdībām, Krie-
vijā ir neoficiālām organizācijām — tad
Padomju valdība nedrīkst parakstīt tādus
līgumus, par kuriem zin, ka tie netiks
izpildīti.

Trešās internacionāles instrukcija, kuru
parakstījis Zinovjevs, sākas ar aizrādījumu,
ka tuvā nākotnē Anglijas parlamentam
būšot jāizšķir angļu-krievu līguma ratifi-
kācijas jautājums. Tādēļ esot nepiecie-
šaiui vajadzīgs „sacelt angļu proletariāta
masas", vispirmā kārtā lielo bezdarbnieku
armiju, kuras stāvoklis uzlabošoties pēc
aizdevuma piešķiršanas Padomju republi-
kai. Tālāk Zinovjevs uzaicina angļu ko-
munistus nesaudzīgi .atmaskot" strādnieku
partijas rīcību. Makdonalda iekšējā po-
litika esot padošanās buržuāzijai, bet
viņa ārējā politika esot ne vairāk, kā
lorda Kersona politikas mazvērtīga ko-
pija. Attiecības starp Angliju un Krie-
viju varēšot patiesi nokārtot tikai „revo-
lucionizējot starptautisko un angļu
proletariātu". Ciešs kontakts starp

Anglijas un Krievijas proletāriešiem,
savstarpēja apmaiņa delegācijām un at-
sevišķiem strādniekiem došot iespēju
paplašināt un attīstīt propagandu par
..ļeņinisma" idejām Anglijā un viņas
kolonijās. Pirms bruņotas sacelšanās
jāveclot cīņa pret angļu strādniecībā val-
došām tieksmēm uz kompromisu ar
buržuāziju, cīņa pret domām par sociālo
evolūciju un kapitālisma likvidēšanu
miera ceļā. Tikai tad būšot iespējams
gūt uzvaru atkiātā cīņā ar ieročiem rokā.
Zinovjevs ieteic angļu komunistiem pie-
griezt sevišķa vērību armijai un flotei.
Visās karaspēka vienībās, munīcijas
fabrikās un noliktavās jāradot komunistu
šūniņas. Kara_ briesmu gadījumā tās
atļaušot paralizēt visus buržuāzijas mili-
tāros soļus un pārvērst imperiālistisku
karu par šķiru karu.

„Dail y News" izsakās, ka ja ari
angļu sabiedrība vēl līdz šim nebūtu
taisījusi noraidošu lēmumu par angļu-
krievu līgumu, ārlietu ministrijas
publicētais dokuments to no-
galinājis un apglabājis bez
cerības uz augšāmcelšanos.
Zinovjeva vēstules svars nav iespaidā,
kāds_ tai .varētu būt Anglijā, bet gan tai
avotā, no kura tā cēlusies. Vēstule nav
neatbildīgu, vieglprātīgu fanātiķu sace-
rējums, bet to parakstījis lielais Krievijas
politiķis, Krievijas „politbiroja" loceklis,
Krievijas komunistu partijas un trešās
internacionāles priekšsēdētājs Zinovjevs.
Neviena Anglijas valdība, kāda tā ari ne-
būtu, nevar ignorēt autorativus citas
valsts pazīstama politiķa mēģinājumus
sadumpot armiju un iznīcināt Anglijas
valsti ar bruņotas sacelšanās palīdzību.
Ari Makdonaldam neatlika vairs nekas
cits, -kā protestēt pret šādu krievu val-
dības izaicinājumu un savu solījumu
nodevīgu laušanu. Valdība, kas
tā rīkojas, ne pelna ne mazākās
uzticības civilizētā pasaulē. T a no-
darījusi ļaunu pakalpojumu
kā krievu tautai, Mā miera
un tautu savstarpējas sapra-
šanās idejai.

Strādnieku laikraksts n Dsily Herald"
izsaka šaubas par Zinovjeva vēstules
īstenību. . LTA.

Norvēģija.
K r i s t i a n i j ā, 25. oktobrī. (Havass).

Galīgie Norvēģijas stortinga vēlēšanu
rezultāti sekosi: konservatīviem 54 vietas,
radikāļiem 34, strādnieku partijai 24,
agrariešiem 22, sociālistiem 8, komu-
nistiem 6, demokrātiem 2. LTA.

Māksla.
Dailes teātrī patlaban izrāda itāliešu

vecmeistara Karlo Goldoni komēdiju
„Pļāpīgas sievas". Goldoni vārds
un darbi latviešu publikai nav vairs
sveši. Apmēram desmit gadu atpakaļ
jau toreizējs Interimteatrs iepazīstināja
mūsu publiku ar kādu viņa gabalu
„Viesnicniece", kuru iepriekšējā sezonā
par jaunu izrādīja Dailes teatrs.

Abi šie gabali, bet sevišķi ..Pļāpīgas
sievas", apstiprina pazīstamo patiesību,
ka lielo vecmeistaru darbi nenoveco un
pat vēl pēc gadu simteņiem spēj pilnā
mērā valdzināt skatītājus. „ Pļāpīgās
sievās" ir tikdaudz novērotas reālas dzīves
patiesības, kas viss izpaužas tādā asprā-
tības un attapības veidā un ar tādu
vieglu, veselīgu jautrību un humoru, ka
skatītāji no smiekliem nemaz netiek ārā.

Inscenējums un izrāde sagatavoti rūpīgi
un ar Dailes teātrim piemītošomodernās
garšas prasu.

Ar vieglu, graciozu, viesulaiņi strauju
un tomēr dzīves patiesu spēli sevišķi
izceļas centrālās sieviešu figūras tēlotāja
Paula Baltābol. No citiem tēlo-
tājiem īpašuatzīmēšanu pelna G. Ž ib a 11 s
un A. Mi c h e 1 s o n s, kuri savas lomas
veic tiešām spīdoši. Dejas un muziķa
komēdijai piedod itkā skaistas operetes
piegaršu. —J—

Nacionālais teatrs. Otrdien, 28. okt.,
par tautas izrāžu cenām J. Akuratera
spekulantu komēdija Jautas darbi-
nieki* . Trešdien, 29. oktobrī, izrādīs
pirmo reizi Jūlija Petersona komēdiju
.Prata cilvēki" Alekša Mierlauka
režijā. Piedalās: Ludmilla Spilberg,
Anta Klint, Beita Rūmniek, Ella Ja-
kobson, Kārlis Lagzdiņš, Rodrigo Kal-
niņš, Aleksis Mierlauks, Teodors Pod-
nieks, Jānis Sabērts. Biļetes dabūjamas.
Strindberga drāmas .Reibonis" gal-
venās varones Anriette lomā turpmāk
uzstāsies A n t a K1 i n t. .

Dailes teatrs. Otrdien, 28. oktobrī,
pulksten 5 pec pusdienas skolnieku
izrāde «Mērnieku laiki". Treš-
dien, 29. oktobrī .Pļāpīgās sievas"
un ceturtdien kareivju izrādē .Mēr-
nieku laiki".

Tirdzniecība un rūpniecība.
Rīgas ostā ienākuši kuģi.

23 oktobri.

Wa;t
«' !X!,'

n bulenielis . 186 reģ. ton. brutto, noHarooues ar akmeņiem .
Tjaldur, dāņu tvaikonis, 795 reģ. ton. brutto, noKopenhāgenas ar gabalu precēm.

24. oktobri.
Kaija, latviešu tvaikonis, 244 reģ. ton. brutto. noAinažiem ar gabalu precēm.
Natirar, Amerikas tvaikonis, 4659 reģ. ton bruttono Daneigis ar gabalu precēm
Odin vžcu motorkufis, 1590 reģ. ton. brutto, noŅevcaitles un Tines ar kolisu
Pho*bus, vācu tvaikc nis, 657 reģ. ton. brutto noDancigas un Neifārvanes ar gabalu precēm.

25. oktobri.
Iris. zviedru tvaikonis . 35S reģ. ton brutto. noLiepājas ar gibalu precēm
Linhope, latviešu tvaikonis, 1327 reģ. ton. bruttono Ventspils. '
lbiS 'n£nc"'??' '367 reģ. ton. brutto, noOdenses ar balsst'.

Kohknimjort, vācu tvaikonis, 1173 reģ. tcn brno Karalauč em ar bālas u. ' " ?
Halfdan, dāņu tvmkonis, 1,4* reģ. ton . brutto

Dancigas ar gabalu precēm . * '

No Rīgas o«ta* fzgifufti kūdi
23. oktobrī

Kongshavn, noiveģu 'vaikcn.s, 750reģ.ton tufauz Tallinu ar siļķēm.
Lily, somu tvaikonis, i.0l _ reģ ton. hutlo »

KangO sr gabalu precēm.
Egil. zviedru tveikonis, 74P .21 reģ. ton. bruto»

Stokķclmu ar gabalu precēm
Aken ide, angļu tvaikc nis, 1894 reģ. ton brultom Livtrpoolu ar kokiem
Priris Keud, dāņu tv/Jkcnis, 13Š0 reģ. ton. bittt'

uz Orangecr.ouihu ar kokiem
Post Haynasch latviešu jūras_ prāmis, 65 reģ, ton,

brutto, uz Ainažiem t«KŠa
24 oktobri

Olivi, vācu tvaikoni?, 1308 reģ ton. Iruito, «
Antverpeni ar gsbalu precēm.

Daiņa, latviešu burenieks, 384 reģ. toa. bruilo, m
Kings Lifini ar ko, iem.

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

ReinrKrd L. M Russ, vācu tvaikonis, 1477 14
ton. brutto, uz Viborgu ar bslastu

Krimulda, latviešu tvaikonis, 1969 reģ. ton. bnitte,
uz Ventspili un Antverpeni rr garala pieān

Noordsinom, angļj tvaikoi*. 737 reģ. ton bra!ty
uz Vesthartlepoolu ar kokiem.

Ro£n, norvēģu tvaikonis, 927 reģ. ton. brutto, ni
S mderlandi ar kokiem.

Pax, vācu tvaikoni?, 513 reģ. ton. brutto, uzKlai'
pēdu ar kokiem.

Alide, igauņu burenieks, 51 reģ. ton. bni'to, n
Verde'i tukšā

R. O V. Ks 27, latviešu jūrasprāmis, 96 reģ toa.
brutto, uz Carnikavu tukša.

25. oktobrī.
Kaija, latviešu tvaikonis, 244 reģ. ton. brutto. n

Ainažiem ar gabalu precēm.
Qilwsn Manor, angļu tvaikonis, 3332 reģ ton.

brutto, uz Kotku ar bslastu.

Kursi. ^
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^
gada 27, ^
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s
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100 Lietuvas litu . .... 50 59 7 S-
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Rīgas biržas kotacijas komisijas
priekšsēdētājs A. Kacen.

Zvērināts biržas maklers M. Okniian!"
l1IIIWIMIWIMIIIIIIIllllllllllllllll»lllllllllililllļļ|lMļj1Ui^__^^^ '

Telegramas.
Latvijas telegrāfa aģentūras ārzemju telegranui)

Londonā/ 25. oktobrī. (Reifers).
Rakovskis piesūtījis ārlietu ministrijai
vēstuli, kurā asi protestē pret to, ka
dokuments, kuru tā uzskata par Zinovjeva
instrukciju Anglijas komunistiem,publicēts
bez iepriekšējas sazināšanās ar Padomju
sūtniecību. Esot pilnīgi skaidrs, ka šis
dokuments viltots.

Ari komunistu partijas izpildkomiteja
izlaidusi paziņojumu, ka tādu trešās in-

ternacionāles rakstu, kādu publicē ārlietf
ministrija, viņa nekad neesot saņēmusi.
Tas esot rupš viltojums.

Neskatoties uz šiem atsaukumiem.
angļu valdība pārliecinata ,u

Zinovjeva i n s t r u k c i j a 1 r ī s t 1

ārlietu ministrijas rokās atrodas piera"'

jumi par to. „ Mļ
Londonā, 25. oktobrī. Laikrf"

ziņo, ka sakarā ar angļu-turku kontu* »

Angoras valdība esot i*
sludinājusivispārējuno»1 i zaci j u.
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Nedēļa. Ilustrēts žurnāls. 7* 43. ~®ff
Prof. A. Bergs: L a u k k o p ib a. I. d»l.

P8 zīmējumiem tekstā R'gī 1»24. g
saimniecibfs departamenta izuevums.

ML J. Lezdinš: L a u k s a iffl
n^

ražojumu zavesana. Ar l0 "J. \iei
tekstā. Rīgā, 1924. g. Lauksaimniecības p«

izdevums . «n z īrne-
J Sudrabs: Augļu dārzs. At . *;bji

jumiem tekstā Rīgl, 1924. g Liukiarnin*
pārvaldes izdevums. —**
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Rīga.
Nedēļas ziņojums

par saslimšanas gadījumiem
arlipīgām slimībām Rīgā,

ko reģistrējusi no 1924. g. 15. oktobra līdz
23. oktobrim Rīgas pilsētas statistiska
valde pēc ārstu paziņojumiem:

n « Sg e »
Slimības nosaukums. ļ» Ē ^S

V3 Qf

Tvphu 's abdom .... Vēdera tifs . . 17
Tvphus e_nih. ....Izsitumu tifs . —
Febris recurrens . . . Atgulās drudzis —
Febris inierm - . . . . Purva drudzis . —

Variola et variolois . . Bakas .... —
Moibiili ....... Masalas ... —
ScarSatina Šarlaks ... 21
Tussis convnlsiva . . . Gajfcis klepus . 4
Diphtheritis Diiierits ... -8
Influence cssm Pneumonia Influenca ... 2
Ciiclera asiatica . . . . Āzijas koliera .
Dvsenferia Asins sērga . . —
Parotitis epidemica . . Ģīmja sarukums

(Mums) . . —

Ervsipelas R_e .... —
Lepra ......... Spitālība , . . —
Pgrrivphus —
Valvo-Vaginštis gonorchofca —
Mcningitis cerebrospfnaiis epidemica . . —
Trachoma —
AnthrSS ........... ....
Lvssia . —

Šim numuram 6 lappuse^

Šim numuram pielikts klāt A ,
tisks satura radītā]» Va|d ihas
miemun rīkojumiem » .^
Vēstnesī" š. g. III. ceturksnī JN2J*«
222).



Rīgas apgabaltiesas 3. civllnod.
m civ, ties, lik. 2011., 85i*.Bnaoi9 prprasta neziņo, ka pēc 1924 Enda7 aprii Ogres pagastā mirtŠā .Kalnf-Ozojņ - mtjaa . UdpOUeka Andža(Anži) Jāņa dēla D r e i m * ņ a ir at-
Uirs mantomms cn uzaicina, kam ii« to mantojama, vai sakarā ar totiesības kā mantiniekiem , vai legat-.-rijiem, līdeikomiaarijirrB , kreditoriem un
t. t., pieteikt līs tiesības minētai tiesai
seta mescfa laikā, skaitošo it sludi-nājuma iespļežansa d'tiiis.

Ja minētas personas tavas tiešie * ssagša uzrādītā termiņā nepieteiks , tae
wņas atzīs kā līs *!rsības zaudējušas.

i°54. t» li. oktobrī. I ?* 3^08Priekšsēdēftjs v. A. Veidners.
12?75 S?kietž/!« a Kaive.
Rigas apgabaltiesas 3. civllnod.
uz civ, «es Hk.JOU.. 3014. nn8019.pp
pameta paziņo, ka pēc tog? cmds
8 martā Kosas p«ifastā_ mirušā Jēktba
Pētera dēla Ā z i ša (Ārits) ir atklāta
raantoļnme un «secina, *tm ir o» it
mantojum, vai nu sakarā ar to tie+ibss
ka mantiniekiem, iegatetīji (ideikc-
a&teariļieffi, kreditoriem hb t t, pieteist
6a tiesības minētai tiesai sels minti*
laikā , skaitot no ii sladītājsras iespie-
šanas dienas.

ja minētas personas rāvas riMifea»
angli «rādītā termiņā rsepieteik», *«d
viņas a<cia kā Jie tie-sīb^n ?*ad ?fBSss.

1924. g. 12. oktobrī. L te 3085.
Priekšsēdētāja v. A. Veidners.

J2949 Sekretārs A k,w> .
ftigas apgabaltiesas 3. civllnod.
uz civ. ties. lik. 2011.. 2014. un 2019.p p
pamata paziņo, ka pēc 1901. gadā
2. mfrtā Rīga mir. Kristinas (Chistine)
Rantk, dz. K ozlovškij, ir atklāts mantojums
un uzaicina, krm ir uz šo mantojumu, vai
sakarā ar to. tiesības kā mantiniekiem
legatsrijiem, fide.komisarijiem, kredito-
riem un t. t., pieteikt šīs tiesības mi-
nētai tiesai sešu Bienešu laikā,
skaitot no šī sludinājuma iespiešanas
dienas.
' Ja_ minētās personas savas tiesības

augša uzrādītā termiņā nepieteiks, tad
viņas atzīs kā šīs tiesības zaudējušas.

Rīgā, 1924. g. 14 _iktobrī. L r*3598.
Priekšsēdētaja vietā A. Veidners.-
13078 Sekretārs A Kalve.

Jiiiim vummntiitndl» mt\i
pamatodamas m civii tie* , likume
1460". panta paziņo, ka minētās tiesss
civilnodaļas 2. oktobrī Ī924. ga.'ā at-
klātā sēdē nolēma reģistrēt .Stende?
lopkopības pirraudiības biedrību", ieva-
dot viņu to biedrību reģi-tra pitmajā
daļā, kurām nav pelņas iegūšanas mēiķa.

Biedrīnas vaidēt sēdeklis atrodat
Stendes pa astā.

Jelgavā, 5 oktobri 1924. g.
Reģistr. nod. pārzinis J. Skudre

12607 Sekrētu?* pal. D. Lešinskijs

Latgales apiaUtinas I dflMali
ar šo paziņo vispārībai, ka mirušas
1924. g. 10. martā Ludzas apriņķa,
Bolvu pag. piederīgas Marijas Andreja
meitas Ozoliņ privattestaments, ar
kurn testatora kustama un nekustama
manta novēlēta Elenai Ozoliņ un
Olgai Griška ar apgabaltiesas 1924. g.
4. jūlija lēmumu apstiprināts un iz-
dots mantiniecēm Elenai Ozoliņ un
Olgai Griška.

Daugavp., 30.sept. 1924.g. L J*39a/24
Priekšsēd. b. J. Krūmiņš.

12325 Sekretāra v. i. K. Debesnfeks.

Latgales apgabaltiesas I. civitr,
ar šo paziņo vispārībai, ka mirušās
1923. g. 10. septembri Daugavpils
apriņķa, Vārkavas pagasta, piederīgas
Teklas Turna m. Vilcau notarielsis
ttestaments, ar kuru testatora kustama un
nekustama manta novēlēta Andrievam

Andrieva d. Vaivodam ar apgabaltiesas
1924. g. 28. marta lēmumu apstiprināts
un izdots mantiniekam Andrievam An-
drieva d. Vaivodam.

Daugavp., 30. sept. 1924. g. LN°141a/21
Priekšsēd. b. J. Krūmiņš.

12326 Sekretāra v. i. K. Debesnieks

Rīgas apgabaltiesas 3. cīviinod.

ir Lttvijas dviiiiktrtne „ kop. 36. p. pie-
liats pamat?, ar šo paziņo vispārībai,
it laulātie draugi Peteiis Gusta dēls
Kalniņš un Olga Toma meita Kal-
liņ, dzitiī. Muslin, noslēguši sav-
rtarpīgo laulības līgumu pie Rigas notāra
5. Trautsolta 27. sept. 1924. g. reģistra
le 5413, ar kapi viņi, attiecībā nz
liju noslēgto laulība, Ir atcēluši vietējo

mij 79. nn turpmvp. p. paredzēto
misto mantas kotīia,

14. oktobri_ 1924. g. I. J* 3672.
Priekšsedētaia v. A. Veidners.

13031 ^.ekfrtars k Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civllnod.
B Latvijas civillikuma kop. 36. p. ple-
šmes pamata, ar šo paziņo vispārībai,
ii laulātie dr»ugi Kārlis Jštja dēls
)eiders un Milda-Matilde Jāņa meita
)eider, dzim Ditnbe, noslēguši rav-
«laipî o laulības līgumu pie Rīgas netais
: Trautsolta 3. oktobrī 1924. g., reģistra

|J* 5532, ar kura viņi, attiecība uz viņa
noslēgto laulību, ir atcēluši vietējo civii-
Jiufflii 78. un turpat, p. p. paredzēto
aolito mantas kopību.
21. oktobrī L. J* 3715.

[ Priekšsēdētāja v. A. B1 u m e n t ā 1 s
0*21 Sakrelnrs A. Kalve.

Djvas apgabaltiesas 3. dvilnod,

b!v. ties. iik. 1967., 2011.—2014.
: p.p. un Balt. privaitiesībn kop

Ssi ' p. pamata, msaicina visas persc-

i ' kafārs ir kaut kādas pretenzijas,
Li

' vai «eraņfes pret lai tiesa 21. ok-
Sri 5S24. g-, imblkSto 1923. g.
? maijā Liezeres msiža mirušā j*nnsaimj
Idu Pētera Andreja dēla T u r n i

ai», kš ari visas per*«jaas, kaļajt
Ir kasi kedas tiesības &s mirušā Pētaa

f ļ r n a aiantojuasa > vai sakarā £it
h BSftojam». ki macaBiekieiB, Ie>
ļsis-.'Mm, fideike ssisarijiem, parēd-
Ļntim n. t. i-, pieteikt savas tiesības,
jteleMifas un Ierunasminētai tiesai šefa
i ēru i 8 laikā, skaitot no ii sludin^-
nrtj iespielanas dienat,

Ja tas minētā termiņa nebūs izdarīt»,
ļad minētās personas etds fciī atteskuīas
no ierunām sa aandSjniai savas tiesības,
jft ifjtamentu paaladinls pat lik&mlgi
Bāla gājain

Rīga. 23. oktebrī 1924, r. L }* 3531.
PrlekšscdētSja v. A. Veidners.

13777 Sckrrtii'B Jk K v i v e

«?ga* apgabaiucu» 3 civilaoaaļa,
pmatojoties uz 1923. g. 17. marta 11-
Mnu par vienīgo maksāšanas līdzekli«»_civ. proc. lik. 2060. nn 2062. pp.,
everojot Eduarda Kārļa d. Kupče lū-
pa un savu 1924. g. 14. oktobra
OTumu, paziņo, ka Eduards Kārļi d.
<tce parādu pec sekošam obligfeijām :) Pat 6000 rbļ, apstiprinātas 1912. g.
..i " lī M S032 uz nekustamoPisnmu Rīgā, 3. hip. lec. ar zemes
.amatu reģistra Ns 1162, izdota no
«fl» Jiņa d. Grinvalda par labu Pē-«riBi Jāņa d. Biuvetam, no kuras obli-
gs Kārlis Jāņa d.. Gtinvalds kā
n*r fiS?s,or"ars vienu obligācijas dēļu
niri, n Ibl ir cedē J's Em»>j«i Marijai
Mīt

a
,nmcit9i Rozenbladt par labu,

kevSk. g- 18- iuni,ā ,z2atavots
>i17i?|zemes grāmatu dokuments ai
5nn m bet cbiigacijas atlikumu par
IŠM. cedēiis blanko; 2) pat

Šo»!?,! *- ?P»ti P'>n«ta 1913. g. 20. no-ļS?".^3273 uz to pašu nekustamo
dd«

Udot ļ u ° tā P»««KS-|a Jāņad.
5vikhn« par labu Albertam Andreja d.

i3) D»r īnnn as vinu ir «dējis tlanko;
» iVbr,.- lb'- apstiprināta 1915. g.
kut 1"" -' ." * 267 uz to pašu nī-
KS,i™, "Pasumu, izdota no Eduarda
Indriķa ;. d Pce par Ubu Matiņam
«iii bl» u

Rud"°Ž'. k« viņu ir ce-
«P«"ā Ls ' n*& ]em8k,i Ji» 'I6 !?8
°*>liBteiiii i" ..u°$° so augša minēto

Tansr . pLtala un Patentu dzēšanai
*anavi 8pgabaltleMa 3- civilnodaļa oz-

»T««J^
persor

"' kn rām bat» Me-
eiktieV fuf!"Pradītām obligācijām, pie-
*««•( nl I V' e n a » 5 n eI a laikā,
^esu vil!!. *' kad ii* sludinājums

^ h fi.";aldlbas Vēstnesī* un aizrāda,
**««* nK,

t$onas noteik,« tai» nepie-
«tfafļ ,. *''8«ilaa atzīs par samak-

*iWe|S 5Sa'n? d°S tiCSibU p:a!U
1924 o io MmM 8rama'-

'8. oktobrī. M? 3646.
13345 *8*88»» ». A. Veidners.

Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civllnod.

pamatojoties uz 17. marta 1923. g.
likuma par vienīgo maksāšanas līdzekli
un civ. proc. lik. 2C60- un 2062._p. P-,
ievērojet valsts semes bankas iugumu
un savu 192t._g. 14. okt lēmumu, pa-
ziņo ka parādnieks Voldemārs Gusta
dēls Alksnis parādu pec o-lgncijas pai
1300 rbļ, apstiprinātas 1894. g. 15. jun.
ar Ne 3ol uz nekustamo īpašumu \ ai-
mieras apriņķī Katvaras muižas zem-
nieka zemes Pčupu m?jam, zem zemes
RMmstu reģistra Ne 4211, izdotas no
Gusta Toma dēla Alksne par labu
Michailam Kārļa dēlam i Zommer kura
pārgājusi uz Erlchu Michaib dēlu ion
Zommeru, r samaksāļs 1924. gada

11. j:nv*rī, bet šī augšā minttā obligā-
cija nev;.r tikt iisnie-ta atpakaļ parād-
niekam dēļ dzēšanas zemes grāmatās,
tamcēļ ka ir gājusi zuduma.

Tājēc apgabaltiesas 3. civilnodaļa

uzaicina visas personas, kurām būis
tiesības uz augšā aprādto obligaeju,
pieteikties tiesā viena mēneša laikā,
skaitot no dienas, kad «s sludinājums
iespiests .Valdības Vēstnesī" un aiz-
rāda, ka ja šīs personas noteiktā laika
nepieteiksies, obligāciju atzīs par izni-
cinātu un lūdzējam dos tiesību prasi!
ps-āda dzēšanu zemes grāmata.

Rīgā, 18 oktobrī 1924. g. J* 3658.

Priekšsēdētāja v. A. Veidners.
13347 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. Uvitnoti.
pamatojoties uz 17. marta 1923. g
likuma par vien?go maksāšanas līdzekli
un civ. proc Kk. 2060. w WS7 n. p,,
ievērojot Mārča Roberta Mārč» d. Baške
lūgsme un savu 1924 p. 14 oktobja
lēmumu, paziņo, ka Mārcis Roberts Miiča
dēs BaŠke parāds vēc sekošām obligā-
cijām: 1) pār 1900 rbļ, sastiprinātas
1895 g. 18 aprīlī ar Ne 182 uz neke-
«tsmo īpašumu Valosieras apriņķī, Msz-
Btenguļu muižas _ zemn'ekn zemes
J«unzera ?* 4 mājām zem zemes grā-
matu reģ. J* 4292, izdotas no Maiči
Īgņa d.Baški* par labu Ar'aram Eduarda
dēlam Kaķēnam ; 2) p« 300 rbļ., tp-
stipiināta "1899. g. 9. novembiī a: Ni 7b8
nz to pašu nekustamo īpešurou izdota
no tā paša Mārča Jāņa d Baškis pai
l*bu tam pašam Arturam Eduarda d,
Hsgenam, kuru viņš ir cedēiis blanko;
3) per 30:o rbļ, apstiprināta 1909. g
25. aprīlī hft 1S8 uz to

^
pašu nekust mo

īpašumu izdota no Mārča Roberta MS ča
dēla Bašķis par. laba Ker'im Jēkaba d.
Ozoliņam, kuru viņš ir cedējis blanko —
ir samaksājis viņu beidzamai kteditorei
Valmieras bit.di.ibas krājaizdevu sa-
bitdrībai, bet šīs augSa minētās obligā-
cijas nevar tikt i-.sniegtas atpsksļ pa-
tādnieV.am, Urodēļ Jfa ir f.āļušsa zuduma.

Tāpēc apgabaiiiesas 3. civilnodaļa
uzaicina visas personas, kurām botu
tiesības nz augšā aprādītīm obHgecijātn,
pieteikties tiesa viena mēneša laikā,
skaitot no dienas, kad šis sludinājums
iespiests .Valdības Vēstnesi* un aizrāda,
ka ja iis personas noteiktā laikā nepie-
teiksies, obligācijas atzīs par iznīcinātām
tin lūdzējam dos tiesība prasīt parāda
dzēšanu z:raes grāmatā.

Rīgā, 18 oktobrī 1924. g. 1* 3185
Priekšsēdētāja v. A. Veidners

13J45 Srtr***** A.K a ' « e.

Jeigavas apgabaltiesa

?i civ. tlea. kārt 1967-, 2011.. 2014. nt
2179 t>. P. pamata ozaldna viw- kair
bntn uz 1919. pada 17. julifā Berlīnē
miru?ā Eduarda Heinricha M ksa - Olto

ton N e 11 e 1 h o r s t a_ atstato man-
toinmu kādas liesības ka mantlnfrtfem,
leģatariem, lideikomisariem. krerUtoriem
«. t. L pieteikt savas tiesības šai Hetai
sešu mēnešu laikā, skaitot no sindi-
nāļuma iespiešanas dienas.

Termiņā nepieteiktai «esības ieskati»
par spēku zaudējušām.

Jelgavā. 14. oktobri 1924. g.
L. J« 1505 1924. *.
Priekšsēdētāja v J. S k u d r e

13115 SekrMars K Pussars.

Rīgas apgabalt.reģistrac. nodaļa

uz likuma par biedrībām, savienībām un
politiskām organizācijām 17. p. pamata
paiiņo, ka ar viņas 1924. g. 8. oktobra
lēmumu reģistrēta bezpeļņas biedrība :
.Rīgas patrimon al«pgab-ia n»miptsnieku
biedrība*, ar valdes sēdekli R gā.

Nodaļas oarzmis E g I i t s.
13790 Sekrētos Fridrichsons.

Liepājas apasbaltiesa
saskaņā ar savu 9 okt 1924. g. lēmumu
uzaidns 9. aprilī 1910. g. Ziemupes
pagastā mirušā Māttņa Liepa manti-
niekus, treditorus, le starus, fideikomi-
sarus un visas citas persoms, kam varētu
būt kādas tiesības jeb prasības uz sistst-
mantojumu, pieteikt viņas tiesai sešu
mēnešu laikā, skaitot no sludinājuma
iespiešanas dienas.

Tiesības un prasības, par kurām nebūs
paziņots tiesai minēta laika, tiks atzītas
par zaudētām uz visiem laikiem

Liepājā, 15. okt. 1P24 g. ** 7C8-m/J4
Priekšsēdētāji b. V. Bienenstams.

13268 Sekietsrs A. Kasperovičs

Latgales apgabali kriminalnod.,
sasksņā ar savu 1924. g. 24. septembra
lēmumu atsauc rValdibas Vēstnesī'
13. numura no _ 16. janvāra 1921. g.
iespiesto sludinājumu par Tadeuša
Tadeuša d. Rancana meklēšanu, jo lieta
par minēto Rancanu izbeigta.

Daugavpilī, 1921. g. 2. oktobrī.

Priekšsēd. v. (paraksts).
12376 Sekretārs P. P 1 a t a u s k s.

Jelgavas apgabaltiesa
?« dv. ties. kārt 1967.. 2011., 2014. m
TO79 p. p. pamat* -.«Mriis v!*T!<< k«.f
bā'-B uz 19S2. g. 19 8ugu^tā Sslcnajas
p^gafta mirušās N-iali-as Ktp;i*na m
V a s i 1 j e v a s, dzim. Seat, sistā
toļ»mB kadaa tiesības kā mantlniekltā
leģatariem . lidetkomlsaiiem, kreditorferr
b. t i., pieteikt savas tiesības lai tiesa
sešu mēneis! laikā, «kaifono sla-
dnšļuma iespielanas dienas

Termiņa nepieteikia* tiesības ieskatīt
par spēka zaudēju!!'a

Jelgavā, 14. oktobrī 1924 g.
L. ?* 1497/1924. g.
Priekšsēdētāja v J Skudre.

13116 Sekrēts K Puša ars.

Jelgavas apgaut tiesa
ez dv. ties kārt. 1967., 2011., 2C14. ar
2079. p.p. pamata az*;eīna viaua. kam
bula ez 1913. g 13. maijā Ilūkstes apr.
Borovkas pag. mir. Anfi o.e ;n Stmtna d.
Sušerta atstito mantejumn itadas tiesības
kā mantiniekiem, leģatariem iidtlkomi-
sariem, kreditoriem r. t. i., pieteikt sav»n
tiesības Jai tiesai sešu mēneša laiki
skaitot cc sludinājuma iespiešanas diena».

Termiņā nepieteiktas tiesības ieskaiti;
par spēku zaudējnlāra.

Jdgavā, 14. oktobri 1924. g.
L. te 1221/1924. g.
Priekšsēdētāja v. J. Skudre.

13117 Sekretārs K. Pussars.

Latgalis ajgašaitieiai 1.niteļa
ar šo paziņo vispārībai, ka miruša
1-23. gada 17. maijā Daugavpils ap-
riņķa, Krāslavas pagasta, piederīgā
Ludviga Donata d. Cauna privat-
testaments, ar kuru testatora kustama
un nekustama manta novēlēta viņa
sievai Teklai Franča m. Caune ar apga-
baltiesas _ ly24. g. 22. augusta lēmumu
apstiprināts un izdots mantiniecei Teklai
Franča m. Caune.

Daugavp., 50.sept. 1924.g. L.J*868a,24
Priekšsēd. b. J. Krūmiņš.

12320 Sekretāra v. i. Ķ. Debesnieks.

umn zmw>ml [iiiloeiiaļa
ar šo paziņo vispārībai, ka mirušss
1924. g. 9. janvārī Emīlijas Gustava
meitas K o r>i notariālais testaments,
ar kufu testatora kustama un nekustama
manta novēlāia Annai Augusta meitai
Apaļ, ar _ apgabaltiesas 1924. g.
23. maija lēmumu apstiprināts un iz-
dots Annai Augusta m. Apaļ.

Daugavp., 30. sept. 1924.g. LN306a/24
Priekšsēdētāja b. J. Krūmiņš.

12328 Sekretāra v. i. K. Debesnieks.

Latgales apgabaltiesas i. civilrt.
ar šo paziņo vizpārībai, ka mirušā
1923. g. 4. septembri Josifa Franča d.
Makovska privattestaments, ar kuru te-
statora kustama un nekustama manta
novēlēta Michailam, Pēteram, Marij i
Makovskiem un Annai LukjaniiiMi,
ar apgabaltiesas 1924. gada 6. juniļ.i
lēmumu apstiprināts un izdots testa-
menta izpildītajai Annai Pētera meitai
Makovskai.

Daugavp., 30.sept. 1924.g. LNs 154a/21
Priekšsēd. b. J. Krūmiņš.

12327 Sekretāra v. i. Ķ. Debesnieks.

Rīgas apr. T. lec. miertiesn.
saskaņā ar savu lēmumu no š. g-
3. oktoL>[3, _me k le uz sod. lik 581. p.
II. d., apsūdzēto Rīgas pilsoni Karlines
Krišjāņa m. Slavinskuju, dzim. 1901. g.
21. janvārī.

Visas iestādes un personas, kūjām
būtu zināma Slavinsjīajas atrašanās
vieta, tiek lūgtas spert attiecīgus soļus
viņas apcietināšanai un nogādāšanai
manā rīcibā.

Rīgā, 22. oktobrī 1924. g.

13751 Miertiesnesis (paraksts).

Ventspils l Mņ mtmm
uz Anša Sīlis lūgumu un pamato-
joties uz civ. proc. lik. 2J11, 2014. un
2079. p.p. paziņo, ka pēc 1915. g. pie
Osovecas kritušā Jura Sīļa ir atklājies
mantojums un uzaicina visus, kam uz
šo mantojumu būtu kādas tiesības kā
mantiniekiem, kreditoriem, legatarijiem
u. t. t. pieteikt savas tiesības mierties-
nesim sešu mēnešu laika no sludinā-
juma iespiešanas dienas .Valdības
Vēstnesī."

Termiņā nepieteiktas tiesibas ieskatīs
par spēku zaudējušām.

Ventspilī, 1924.g. 30. sept. te 162c.24
12240 Miertiesnesis (paraksts).

Latgales apgabaltiesas

Daugavpils apr. 6. iet. miertiesnesis,
pamatodamies uz civ. proc. lik. 1401. p.
un civ.lik. krāj. X. sēj. 1239. p. un
saskaņā ar savu š. g. 2. okt. lēmumu
uzaic. 1923. g. Daugavpils apr., Grāveru
pagastā mirušā Jakima Jura dēla
D z a 1 b o mantiniekus pieteikt
savas mantošanas tiesības uz nel.
atstāto mantojumu, miertiesneša ka-
merā, Krāslavā, Polockas ielā te 52,
sešu mēnešu laikā, skaitot no šī sludi-
nājuma iespiešanas dienas .Vaid.
Vēstn."

Pēc minētā termiņa notecēšanas ne-
kādas prasības nepieņems.

Krāslavā, 2. okt. 1924. g. 1* 5027
12460 Miertiesnesis Āboliņš.

Rīgas tt. letiriļļi nieitinīnli
pamatodamies uz civ. proc. likurpa
2011—2013., £054., 2055., 2;61., 2162.
un 2079. p. p. uzaicina 18. augustā
1917. g. Rīgā mirušā Jāņa Freimaņa
ari F r e i b e r g a likumīgus mantiniekus,
legatarijus, iideikomisanjus, kreditorus
un citas ieinteresētas personas, kurām
būtu kāds tiesības uz mirušā Jāņa Frei-
maņa ari Freiberga atstātu mantu, pie-
teikt šīs tiesibas miertiesnesim, Rīgā,
Andreja Pumpura- ielā J* 1, sešu
mēnešu laikā, skaitot no šī sludinājuma
iespiešanas dienas .Vaid. Vēstnesī."

Ja minētās personas savas tiesības
augšā uzrāditā termiņā nepieteiks, tad
viņas tiks atzītas kā šiš tiesibas zaudē-
jušas.

Rīgā, 1924. g. 26. septembri. Ne 934
12180 Miertiesnesis (paraksts).

mgas apr. l. lec. uitieiiisis.
saskaņa ar savu lēmumu no 4. oktobra
1924. g. paziņo, ka Miķeļa Jāņa dēla
Miķelsona meklēšana ir izbeidzama,
pēdējā atrašanas dēļ.

Rīgā, 22. oktobrī 1924. g.
13750 Miertiesnesis (paraksts).

. aogab»»'»»"- c,vHno«.

mlik. WW.. 2011.-M14.
I Vi &? "f' Bail piivattiesību k. p.
„K79. PP , Tu, un E.nesta A'ekša
?«flfižiimn BiRicina visas per-
4& T JsJ, °t k»et kādas pretenzijas,
«"*' *.?Tnn» Pret ™ «*sš 2i. ok-
stri* '«i g publicēto 1922. g
tobn J.mb'ī Ann s pagarā mituša
22 s«P'v: j3. rjļāj.s īpašnieka atraitņa
.Ve*t/y'd Pmits testamentu, kā ar!
A^Lr^naa. **$* ir k?ttt km*"

^'F . aiiulā Alekša Purits auntr-

*" .i vkati «r le mantojumu, ka
'*«deil'». " legatarijiem. iideikcmlaa-

^
Svējiem

«.
t t„ pieteikt

* tiesibas. pretecsiļs* un ierunas
5S.I tie'* seše stēnelii Isfai,

I dtet »o B jisdL'ājsRa fespieSana*

Pļļtt minēti t«i»«ni «selits iadarīts,
stās personai aisis ka siteiksias

* i^mnSns tin saadējeSas savas «esības,

$ ļjjtžfiienta patladinās par likumīgā

"Sll
^oklobri 1&24. g. L J*2666.

Priekšsēdētāja v. A. B1 u m e n t a 1s.
.ig'g Sg^'-^a^ A. Kaive.

Rigas apgebalt. 4. civilnodaļa,
nz civ. proc lik. K3., 295., 298., 301.,
309., i',], p. p. pamāte, uz Vera* Arkā-
dija m. Lisovski, dzim. Titova, lūgumu
viņas prasības lietā pret Sergeja Feo-
dera d. Lisovski par laulības šķiršanu,
uzneins pēdējo, kura dzīves vieta pra-
siiajai nav zināma, "erasties tiesā 4 mē-
nešu laikā no šī sludinājuma publicēša-
nas dienas.

Pie lūguma pielikti drimšanas aplie-
cība un noraksti

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

Rīt;ā. 18. okt. 3934. g. 435693.
Priekšsēdētāja b. E g 1 i t s.

13441 Sekretāra v. Stūre.

šigma etpgabsH 4 civi'fod&ls.
uz civ. proc lik. 293.. 295., 298. 301 ,
S09. un 311, p. p. pstnata. uz Martas
Kovslčk , dzim. Gravīt, lūgumu vinat
prasības lietā pret VladUlava Kovalčik
par laulības šķiršanu, uzaicina pēdējo, kefa
dzīves vi?ta prasītāju nav zināma, iera-
sties tiesā 4 mēnešu laikā no šī sludi-
nājuma publicēšanas dienas.

Pie lū.ums pielikts noraksts.
Ja atbildētājs nolktā laikā neieradīsies

personīgi vai caur pilnvarnieku, tiks no-
likta tiesas sēde lietas klausīšanai aiz-
muguriski.

Ri£ā, 18. oktobrī 1924. g 43S604.
Priekšsēdētāja b. Eglīts.

13442 Sekretāra v. S t u r e.

Rīgas apgabali.registrac.nodaļa
uz civ. proc. lik. 1460'p. pamata pa-
ziņo, ka ar viņas 1924 gada 15. okt.
lēmumu reģistrēta kcoņirativa sabiedrība
zem nosaukuma: ,Vislatvij/s lauksa'm-
nieku kršj-abdevu sabiedrība .Zeltai t'",'
ar valdes sēdekli Rīga.

Nodaļas pārzinis E g I ī t s.
13626 Sekretārs Fridrichsons.

Rīgas apgabalt. registrac. nodaļa
uz civ. proc. lik. 146071 . p. pamata pa-
ziņo, ka ar viņas 1924. gada 15. okt.
lēmumu reģistrēt» kooperatīva sabie-
drība zem nosarkuma: .Rīgas strād-
nieku krāj-aizdevu sabiedrība", ar valdes
sēdekli Rīgā.

Nodalās pārzinis E g 1ī t s.
13627 Sekretārs F ridrichsons.

Rigas apgabalt. registrac. nodaļa
uz likuma par biedrībām, savienībām un
politiskām organusejām 17. p. pamata
paziņo, ka ar viņas 1924. g. 10. sept?mbra
lēmumu reģistrēta bezpeļn»s biedrībs:
.Vecgulbenes biškcpīb's biedrība*, at
valdes sēdekli Vecgulbenes miestā".
Nodaļas pārziņa v. i. L. Bruemmers.
13625 ' Sekretārs Fridrichsons.

Rīgas apgabalt. registrac. nodaļa
uz likuma par biedrībām, savienībām un
politiskām organizācijām 17. p. pamata
paziņo, ka sr viņas 1924. g. 15. oktobja
lēmumu reģistrēta bezpeļņas biedrība
Rīgrs ijjauņu sieviešu _ biedrība ,Da;ro',
ar valdes sēdekli Rīga.

Nodaļas pārzinis E g 111 s.
13623 Sekretārs Fridrichsons.

Rigas apgabalt. registrac. nodaļa
uz likuma par biedrībām, savienībām
un politiskām organizācijām 17. p. pa-
mata paziņo, ka ar viņas i g 15 oktobra
lējumu reģistrēta bezpeļņas biedrība:
.Centralšs savienības .Konums" darbi-
nieku biedrība*, ar valdes sēdekli Rīga.

Nodaļas pārzinis Eglīrs.
13629 Sekretārs Fridrichsons.

Rigas apgabalt. registrac. nodaļa
uz likuma par biedrībām, savienībām un
politiskām organizācijām 17. p. pamata
paziņo, ka ar viņas 1924. g. 15. oktobra
lēmumu reģistrēta bezpeļņas biedrībf :

«Latvijas makšķernieki-sperismeņa bie-
drība", ar valdes sēdekli Rīga.

Nodaļas pārzinis E g 1ī t s.
13630 Sekretārs Fridrichsons

Rīgas apgabalt. registrac.nodaļa
uz likuma par biedrībām, savienībām un
politiskām organizācijām 17. p. pamāte
paziņo, ka ar viņas šī gada 8. oktobra
lēmumu reģistrēta bezpeļņas biedrība :
.Vispārējā ebreju skolotāju biedrība", ai
valdes sēdekli Rīga.

Nortaļas oārzinis E g 111 s
13789 Sekretārs Fridrichsons.

Minu nmMmi rtšutmlji! ntili,
pamatodamas uz civii proc. likuma
1460'. pante paziņa, ke minētās tiesas ci-
vilnodaļas ' 2 oktobrī 1924 g. atklātā
sēdē nolēma reģistrēt .Vīgantes
lopkopības pārraudzības biedrību", ieve-
dot viņu to biedrību ieģi«tra pirmajā
daļā, kurām nav pelņas iegūš^nes mērķa.

Biedrības valdes sēueklis atrodas
Sēlpils pagastā.

Jelgava, 7. oktobrī 1924. g.
Reģistr. nod. plrz'nis J. Skudre.

12608 Sekretāra pal. D. LcBlnskU»,

Liepāja* apgabaltiesa
saskaņā ar savu 9. okt. 1924. g. lēmumu
uzsicinu 18 nov. 1923. g. Sakas pag
mirušā Indriķi Krista d. Reinholda
mantiniekus, Kreditorus, legetatus, i dd
komisārus un visas citas pertonss, kam
varētu būt k*das tiesibas jeb prasības
uz atstāto mantojumu, pieteikt viņas
tiesai sešu mēntšu laikā skaitot ne
sludinājuma iespiešanos dienas.

Tiesības un prasības, rar kupšm
nebūs paziņots tiesai minētā laikā, tiks
atzītas pr-r zsudētām uz visiem laikiem.

Liepājā, 15. okt. 1924. g. 1* 810 m/24
Priekšsēdētāja b. V. Bienenstams.

13169 Sekretārs A. Kasoerovlčs
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Paziņojums.
Finansu ministrs 1924. g. 14. oktobrī

apstiprinājis tirdzniecības un rūpniecības

akc. sab.

VBalodis",
statūtus, ku[as mērķis ir a) iegūt, ierī-
kot un izmantot fabrikas koku apstrā-
dāšanai un koku materiālu pārstrādāšanai;
b) ierīkot un izmantot dažādus palīgu
rūaniecības uzņēmumus, kas stāv sa-
karā ar koku apstrādāšanu un tirdznie-
cību; c) tirgoties ar koku materiāliem un
saviem un svešiem ražojumiem, kā ari
citām precēm, uz sava rēķina un komi-
sijā; d) ierīkot *un izmantot dažādus
citus rūpniecības uzņēmumus.

Šo mērķu sasniegšanai sabiedrība pār-
ņem savā īpašumā mechaniskas koku
apstrādāšanas fabrikas Bolderajā, zem
firmas .K. Ballod", uzņēmumus, ietaises
un ierīci, ar visiem tās aktiviem un pa-
siviem, kā mantu, tiesībām, saistībām
un pienākumiem, uz abpusīgi pārbau-
dītas bilances pamata, ievērojot visus
likumu noteikumus.

Sabiedrības dibinātāji Latvijas pilsoņi:
A'veds Kristapa d. Bergs, dziv. Rīgā,

Kr. Barona ielā Ne 7.
Edgars Kristapa d. Bergs, dzīv. Rīgā,

Kr. Barona ielā Nš 11.
Mirta Andreja m. Berg, dzīv. Rīgā, Kr.

Barona ielā Ne 7.
Aleksandrs Mārtiņa d. Ozoliņš, Rīgā,

Kapseļu ielā Ne 23.
Pauls Jāņa d. Ašmans, dzīv. Rīgā,

Valdemāra ielā Ne 4.
Sabiedrības pamatkapitāls Ls 500.000

un sadalās 1000 akcijās pa 500 latu katra.
Valdes sēdeklis atrodas Rīgā.

Tirdz. un banku nod. pr. A. K a c e n s.
13051 Revidents R. Bērziņš.

Latgales zemes grāmatu
atjaunošanas komisija

uz Hanas, Borucha, Zisļa un Šeinas
F e ļ d u mantības aizbildņa Ābrama
F e ļ d a lūgumu par dzimtslietošanas
tiesību uz pilsētas nekustamo mantu,
sastāvošu no 189 kv. asu liela zemes
gabala ar ēkām, atrodošos Daugavpilī,
trešā pilsētas iecirknī, 75 kvartālā ar Ne3,
lit. ,B" Kaunas ielā J* 50, kuru viņi
mazgadīgie Feļdi, mantojuši no savas
mātes R a s e ļ Vulfa meitas F e ļ d ,
ievešanu zemes grāmatu reģistri, —
uzaicina visas personas, kurām ir kādas
tiesības uz minēto nekustamo mantu, ie-
sniegt par _ to komisijai paziņojumu
Četru mēnešu laikā no izsludinā-
šanas dienas .Valdības Vēstnesī", pretējā
gadījumā nepieteiktās tiesības skaitīsies
par iznīcinātām un minētie: mazgadīgo
Feļdu mantojuma devēja Rašel Vulfa
meita Feļd un pēc tam ari viņi paši:
Hana, Boruchs, Zisļs un Šeina Feļdi
var tikt ievestiLatgales zemes grāmatu
reģistri par norādītās nekustamās mantas
īpašniekiem bez kādiem aprobežojumiem
ar neapstrīdamas pārdošanas un hipo-
tekarisku apgrūtinājumu tiesībām.

Sevišķi tiek uzaicināti pārdevējas, pēc
okupācijas laika akta, Leokadijas Jāņa
m. R e u 11 mantinieki, pieteikt savu
dzīves vietu, kāda no lūdzēja nav uz-
rādīta, kā viņam nezināma.

Daugavpilī, 4. okt. 1924.g. 1*6218
Komisijas priekšsēdētājs, apgabaltiesas

vecākais notārs E. H e 11 vi c h s.
12596 Sekretārs A. Bēres.

Latgales apgabaltiesas

Daugavpils apr. 2. lec. miertiesa.
saskaņa ar savu ša gada 27. sept. lē-
mumu, uz civ. proc. lik. 1401. p. un
X. sej. 1. d. civ. lik. 1239. p. pamata,
paziņo, ka pēc 1915. g. 2. sept. mir
Srola Isaja d. Cukermaņa ir atstāts mantoj.,
kadeļ uzaicina visas personas, kam uz šo
mantojumu, vai sakarā ar viņu būtu kā-
das tiesības, kā mantiniekiem, pieteikt
tas pēc piekritības sešu mēnešu
laika, skaitot no ši sludinājuma iespie-
šanas dienas .Valdības .Vēstnesī".

Daugavpilī, 29. sept. 1924. g. NŠ460
12181 Miertiesneša v. i. A. Pļaviņš.

Rīgas apgabalt. 2. iec. tiesas
pristavs

paziņo, ka I. novembrī 1924. g.,
pulksten 1 dienā, Rīga, Blaumaņa ielā
Nš 12, G. Lira pras bas lietā pārdos
B o risa Hoppe kustamo mantu, sa-
stāvošu no mēbelēm un novērtētu par
Ls 640.—.

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

Rīgā, 23. oktobrī 1924. g.
138^5 Tiesas pristavs K r e b s.

f? gne apgabaltiesas 3 iecirkt a
tiesas oristavs

'-'ziņo, ka 7. novembrī 1924. g., pulksten
10 rīta, Rīgā, Marijas ielā te 23, veikalā
pārdos Pereca Gundera kustamo
mantu, sastāvošu no manufaktūras un
novērtētu par Ls 690.—.

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

Rigā, 25. oktobrī 1924. g.
13806 Tiesas prist. J. G r i n i e 1 d s.

Ripas autais līnis iitap
ar šo daru zināmu, ka viņa kantorī
?22. oktobrī 1924. g. ar reģistra te 21336
ir noslēgts pirkšanas-pardošinas līgums
ar kuru atraitne Doroteja Ludviga m.
Chatkevič ir pārdevusi savu lampp,
trauku un citu preču tirgotavu Kīgā,
Smilšu ielā Ne 24, zem firmas .A. G.
Chatkevič* — Heinricham Fridricha
dēlam Sumanim.

1380S Notārs J. Kreicbergs.

lauta .Fgab.ltli.ij Tītākais oitan
paziņo, ka pēc 1920. g. 25. leptembrī
pie Daugavpils notāra Konstantīna de-
Konrādi noslēgtā un 1924 g. 14. oktobrī
apstiprināta pirkšanas - pārdošanas lī-
guma Jan s K?ļins dēls Cvetkovs
ieguvis pat 140 latiem no Kfistiana
Kritians d. Gippiusa no Preiļu un
Sondaru muižas atdclitu zemes gabalu
ar nosaukumu .Kisiļevka te 11" platībā
22,25 des, Daugavpils apriņķī, Preiļu
pagastā.

Daugavpilī, 1924. g. 17. okt te 6341
Vecāka notāra vieta, viņa palīgs

A. M i k a 1k s.
13358 Sekretāra palīgs Strads.

RISas notan Jfinls KrOklancfs
pamatodamies uz 1916. g. 3. jūlija
likumu, paziņo, ka 24. oktobrī 1924. g.
viņakantorī Rīga, Basteja bulvāra N« 7,
noslēgts ar reģistra Ne 6060 apliecināts
līgums, pec kura Peters Miķeļadēls
Kalniņš pātdod Vilim M ķeļa dēlam
Kukainim un Fricim Duneltam
viņam, Kalniņam, pied-rošo un Rīgā,
Katoļu iela J\fe 1_ atrodošos čugunlietuvi
līdz ar mašinam un inventāru par
225.000 rubļiem.

Līgums ieve ts aktu grāmatā ar te 55.
13:07 Nutars J. Krūklands.

Lēmuma pasludināšana.

Rigas muitas valde,
uz muitas likumu I14f>. p. pamata dara
zināmu, ka caurskatot savā kopsēdē
Orka Kantora kontrbandas lietu
te 133/24. g.

no I ē m a:
Orku Kantoru sodīt ar naudas sodu

pieckārtīga muitas nodokļa apmēra, ar
Ls 1677/25, konfiscējot aizturētās rozines
un kafiju

Šo lēmumu uz muitas lik. 1141. p.
pamata, var pārsūdzēt uz muitas de-
partamentu 3 nedēļu laikā, skaitot no
ša lēmuma iespiešanas dienas, .Vaid.
Vēstnesī".

Pārsūdzībajāapliek ar Ls 0,80 zīmog-
markām un jāiesniedz caur Rīgas muitas
valdi.

Muitas valdes priekšn v. (paraksts).
13818 Kontrab. nod. pārz. A. Br uss.

Dzelzsceļa virsvaldes mnterlaln apjauc
izsludina 10. novembrī š. g-, Pf

sten ,d
ffiu piegādāšanu

rakstiskus torsus &L$ Vt£*J&£w«^
2) apm. 750 kub. pēdas 8' garu. un 0"resnus tievgali

Torgu dalībniekiem jāiemaksā materiālu apgaaes Kase uiu

apmērā no piedāvājuma sumas. „aj_« ioh utabā 13820Tuvākas zinas saņemamas dzelzsceļu virsvaldes 125. istaba. i_o

,144) Pārgrozījums un /T"*"' ovekseļu likumos. ^P''*"^ K
145) Papildinājumi un pā™^ . i

146) Papildinājumilikurn?„,,Krievijas agrarbanku aizdL *<- ' - ;:/
Latvija. '"«le.-

147) Noteikumi par aizdevumi^barības iepirkšanai ra ; (
148) Noteikums par notariāta *,.m £9_ i . p. papildinājumu. *
149) Pārgrozījumi un paniidins-saj»»^"Sarj s
150) Noteikumi par bijušo Ykroņa mežsargu māju mP*!fZeB!!s "?'
151)N«eikumi Plr valsis

^ \\dzelzsceļu inspekciju '
152) Pārgrozījumi pagaidu nota' 2par pilsētu domnieku vēre '; "

,153) Pārgrozījumi likumā pa,
ļ pašvaldību. P r Pd -

154) Notariāta likumu 210 n -
znums. p- P

155) Pā^ozījum, lauksaimniecība

156)
likuma

157) Noteikumi par zemes ierīcību !3C
158) Pārgrozījumi un papiic

valsts zemes bankas statūtos "
159) Pārgrozījums Latvijas hipotēka *bankas statūtos.
160) Papildinājumi noteikumos pa-nodokļu un citu neapstrīdam. , f s

pienācīgo naudas sumu piedzīs &
kartību.

161) Noteikumi par meža likvidēs -
piešķirtas ionda zemes. 191

162) Noteikumi par ārvalstu ordeni*» $un citam goda zīmēm.
163) Noteikumi par nekustamu

pirmpirkšanas un zemes izlielošai
tiesību_ piešķiršanu vietējām paš- **valdībām. ' kg

164) Papildinājums noteikumos par|
zemes bankas īstermiņa aii
vumiem.

—īrnriiiirT—irāni —ii-?HHBBhHHtsd
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Rēzeknes pilsētas policijas piiekšnieks K
izsludina par nederīgu ārzemes pati, te:
izdoju 2. novembrī 1923. g., ar >fe 13851 ?'
no ārlietu ministrijas uz Hanas-Gold» I
Faiviša m. A ļ t e r ma n vārdu. 12431

131
„Rīgas Tekstilfabriku" p;

akciju sabiedrība
18

dara zināmu akciju īpašnieku kungiem. Uti
ka 20. novembrī 1924 g, pulksten i 2t
pec pusdienas, Rīga, Šķūņu ielā 14 9. li
1 trep., notiks kui

līdēji prtajtt. I
Dienas kartība:

Ies
1) Nekustamu īpašumu iegūšana. ku
2) Vēlēšanas. Mi
3) Tekošas lietas. 138(9 j,

—— ts

Rīgas akciju sabiedrība j

,.TEKSTIl"!
dara zināmu akciju īpašnieku kungiem, tai
ka 20. novembrī 1924. g., pulksten * to
pēc pusdienas, Rīgā, Šķūņu ielā
1 trep., notiks '

.iksitiji 10mi
Dienas kartība: f

1) Nekustama īpašuma pārdošana Riļ* „
tekstilfabriku akc. sab. %

2) Tekošas lietas. 138_ļļ, i

Rīgas koku apstrādāša- i
nas akciju sabiedrība

sasauc uz 6. novembri 1924. g., P»» ļ
4 pēc pusdienas, Riga, Liela Zirga . s»
Ne 17, sabiedrības telpās,

ļii«isjiisil i
Dienas kārtība:

1) Valdes ziņojums par sabiedrības o»

bību 1924. g , ....
2) Jautājums vii sabiedrība likvidējam*

vai darbība turpināma.
3) Tekoši jautājumi. v ļde i
13812 vaiB

^ ,

Akciju sabiedrības
,.Latgales tirgota)

ārfcirliiā skr. vispārēja sap«
notiks 17. novembrī 1924. g.f"^
5 pēc pusd., sabiedrības telpas.

Teātru ielā te 9, dz. 1.
Dienas kārtība:

1) Sapulces darbinieku vēlēšanas-
2) Valdes sastāva papildināšana.
3) Dažādi jtutajumi.

Piezīme: Akcijas w,P^^
pieteicamas saskaņ ā af s
kūmiem. y|de ,

13811 __^

Nacionālais teatrs
Otrdien, 28. oktobrī,Pļ>^stautasiz™.-**'.'

.(Tautas datbtt^^
Trešdien, ^. oktobri, pul^ten

Pirmo re,z,:.. ,1
.Prāta«i^SS,Jūlija Petetsona koaieui j

Zemgales divīzijas
intendantura

izdēs izUani
150 tonnu siena

piegādāšanu divīzijas karaspēka daļām.
Sacensība mazāksolišanā notiks mu-

tiski, kā ati rakstiski slēgtās aploksnēs
12. novembrī š. g., pulks en 11 dienā,
Zemgales divīzijas intendanturas kanc-
lejā, Daugavpilī, Rīgas ielā Ne 8.

Rakstiski piedāvājumi ar uzrakstu:
.Uz siena izsoli 12. novembrī 1924. g."
un lūgumi dēļ pielašanas mutiskā so-
līšanā, nomaksāti ar 40 sant. zīmog-
nodokli, iesniedzami turpat kanclejā līdz
12. novembrim š. g., pulkst. 11 dienā.

Personām, kas vēlas piedalīties sa-
censībā, jāiemaksā 6 lati drošības naudas
no tonn īs uz piedāvātā siena daudzuma.

Šikākus izsoles noteikumus paziņo
Zemgales divizijas intendantu-a ļkatru
darbdienu no pulksten 9—15 dienā.
138 i 7 Zemgales diviz. intendantura.

Rīgas kara apriņķa priekšnieks iz-
sludina par nederīgu nozaudēto kara-
klausības apliecību te 1426, izdo'c
21. decembrī 1921. g. no armijas virs-
pav lneka štāba uz Karpa Pāvila dēla
Jek i mov a vārdu. 13824

Latvijas universitātes medicinas fakul-
tātes studentei Mildai Kalniņ 1922. g
oktobri izsniegtā studiju gāmaliņa
te 3048, nozaudēta un tiek skaitīta kā
nederīg dokuments. 13826

Valsts spirta un degvīna
Rīgas noliktava

izsludina 29. oktobri š.g., pulkst. 11 d

rakstisku sacensību
uz sekošu

materiālu piegādi:
akmeņu ogļu 1000 ton.
berzu malkas, I. lab.. . . 475 k. m
P'iežu . I. .... 500 . .

Tuvākas ziņas par izsoles noteikumiem,
materiāliem un iemaksājamo drošibas
naudu i sn edz valsts noliktava, Pioneu
iela Ne 4-a, no pulktsen 9-15. 13813

Liim ii niaisim katiieii
Mini utu.
1924. gada 19. burtnīca

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

ar pieprasījumiem.
Burtnīca maksā:

bez piesūtīšanas Ls 0,30
ar piesūtīšanu . , 0,32

Saturs:
142) Pārgrozījums noteikumos par darba

normām un atalgojumu valsts aroduun vidusskolas.
143) Papildinājumi noteikumos par zvērinato mērnieku darbību.

Ozolnieku pagastam,
Tukuma apriņķī,

Sitto Mlasigai pamatskolai
vajadzīgi

Z sbolotoil.
Alga pec va'dibas noteikumiem.
Pieteikties pie pagasta padomes

Ozolmuižā 8 novembrī 1S2*. gadā, 'pulksten 10 dienā. I
13714 Priekšsēdētājs (paraksts).

Ūtrupe.
Pie SalKooos pag. noma,
1924.g. 11. novembrī, pulksten 11 dienā,

pārdos publiskā

vairāksolīšanā
Saikavas pag., Dobupes muižas pilsonim
Helmutam Bērziņam aprakstītas

sekošas mantas:

15 pudu izstrādātu I. šķ.
linus,

novērtētus par Ls 165.—, dēļ 1923. g.
ienākuma nodokļa piedzīšanas.

Mantas būs apskatāmas ūtrupes dienā
uz vietas.

Madonā, 22. oktobrī 1924. g. te 6359
Madonas iecirkņa policijas

13723 priekšnieks (paraksts).

Otrupe.
Pie SelkMB pnj. nama,
1924. g. 11. novembrī, pulkst. 11 diena,

pārdos publiskā

vairāksolīšanā
Saikavas pag., V. Druvienu māju pilsonim
Jānim Bliežam aprakstītas sekošas

mantas:

linu 14 galus mii iiip,
novērtētu par Ls 139.96, dēļ 1923. g.
ienākumu nodokļa piedzīšanas.

Mantas būs apskatāmas ūtrupes dienā
uz vietas.

Madonā, 22. okt. 1924. g. Nž 6048
Madonas iecirkņa policijas

13727 priekšnieks (paraksts).

Izlabojums.
.Valdības Vēstnesī* Ne 225. un te 235., 1924. g. Izsludinātās Iecavas

virsmežniecības torgu vienību vērtības un apmežošanas naudas tiek izlabotas un
jālasa sekosi.

S a >Sw«5 =. S >S<<!*o.a0, 5 >S » « £,-, 5 >§3.2
c^ S°? ecn c^ sļ ēna c?r S"! aca ej '""; pca
S £ jo, o.,S g

^
^ \v o.>w S >* ™ a>~^

jo Q-> c

1 45 2 9 192 10 17 275 14 25 539 27
2 674 34 10 1366 68 18 200 10 26 507 25
3 309 15 11 658 33 19 - 15 1 27 1625 81
4 644 32 12 254 13 20 426 21 28 296 15
5 670 34 13 1318 66 21 178 9 29 1070 54
6 699 35 14 1208 60 22 406 . 20
7 35 2 15 612 31 23 325 16
8 1037 52 16 930 47 24 619 31

13814 Iecavas virsmežzinis (paraksts).

Talsu virsmežniecība
pārdo; mutijlio; torsos

14. novembrī 1924. g., pulksten 12 dienā, Talsu
pilsētas valdes telpās,

sagatavotus meži materiālus
pie Stendes novada, Kalniņa mežsarga mājas.

3 S o. w ? -a Novērtējuma
S 'ē^ Materiālu nosaukums Skaits KUD - pedu suma
fif* satur. Ls

1 Priežu un egļu baļķi .... 91 840,5 156.58
2 . 78 525,2 86.94
3 . 47 831,8 203.60

Kopā: 216 2197,5 447.12

Pirms torgj sīkšanas, dalībniekiem jāiemaksā torgu komisijai 10' o drošības
nauda no novērtējuma sumas, kura pec nosolīšanas jāpapildina lidz lO'/ o no no-
solītas, sumas V

^Tuvākas ziņas virsmežniecības kanclejā.

3 8.6 Talsu virsmežniecība.

Dzelzsceļu virsvalde ,
, ~ ** . T 7TiIiT.. JmII«Iimm«I par 8000 kg naglām,

RTSiJ?»bS injiu torgl tiek pnpllclīnafi aP a|āffl, ««.m.
3,4 mm (te 10), gafuma 90 mm. .—.

Kara iisiis kara MriMka pāiiaisHun maluma tālas
msf£sessnssss^ļSSe
pdr6ūresdar6u nO&eigč. Jātnieku pulka raj eka te88.. Daugavpili.

Rakstiski piedāvājumi slēgtās aploksnēs, kā ari lūgumi
Vf^^^f^

torgos, nomaksāti ar attiecīgu zīmognodokli, iesniedzami torgu diena l'dz Pulkst. 12.

Pie piedalīšanās torgos jāiemaksā drošības nauda 10°/o apmēra no ap-
stiprinātu darba maksas aprēķinu sumas...Tuvākus noteikumus, darba maksas aprēķinus un zimejumus_ var dabūt

apskatīt darbdienās no pulksten 9-15. Daugavpils grupas kanclejā
^

Daugavpils

cietoksnī, Embotes ielā Ne 26, pie grupas darbveža, fforg» gofagi._ļj^

Apriņķa ceļu inženiers Rīgā,
savā kanclejā. ^ēša

Idā
*

24,^
galF

IKSOlItfilIein JPKtOS tOP
tiltu materiālus pār Juglu savienojumu uz Juglas-Berģu muižas ceļa.
Drošības nauda Ls 100. Tuvākas ziņas kanclejā. 1 13332
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Bail. privāttiesību kop.

fift P- P ~ata uz Elzes Artuk ' Anm -
$>??$

"dv. pal- E. Valtera-

5* i' . ' lūgumu uzaicina visas per-
-iS if kaut kādas pretenzijas,

2»« frPlitt Pret šai tiesā 23. sept.

^oubncēto 1918.. g. _ 8. maijā

<<H g " oi,i na? Trīsciema atraitnes

^SSnt,Trēme,dzim.

#leSl Jamentu, kā ari visas personas,
' kaut kādas tiesības uz mirušas

I^TrTme, dzim. Āboliņ, man-

*** vai sakarā ar šo mantojumu,
^"nnniekiem , legatarijiem, f.deikomi-

i i0* Sddevējiem u. t. L. pieteikt
siiip^ ;. ļsL pretenzijas un ierunas

** Sai sešu mēnešu laikā, skaitot

sludinājuma iespiešanas dienas
*minētā termiņa nebūs izdarīts,

H ,as-j ' personas atzīs kā atteikušās

^"nfnām un zaudējušas savas tiesības,

VSmentu pasludinās par likumīga

^Ifiobrī 1924. g. L.K.3517

Priek šsēd. v. A. Veidners.
M Sekretārs_A. K a lv e.

Rīgas apgabalt.registrac.nodaļa
uz likuma par biedrībām, savienībām un
politiskam organizācijām 17. p. pamatapaziņo, ka ar viņas 1924.g. 24. septembralēmumu reģistrēta bezpeļņas biedrība-.Krimuldas lopkopības pārraudzības bie-
drība", ar valdes sēdekli Ktimuldas pa-
gasta. r

,„Nodaļas pārzinis Eglīts.
'^°2 Sekretāra v. Stūre.
Rīgas apgabalt.registrac.nodaļa
uz likuma par biedrībām, savienībām unpolitiskam organizācijām 17. p pamata
paziņo, ka ar viņas 1924. g. 24. septembra
lēmumu reģistrēta bezpeļņas biedrība-
.Raunas-Brantu bibliotēkas biedtība", arvaldes sēdekli Raunas pagastā.

Nodaļas pārzinis Eglīts.
12584 Sekretāra v. Stūre.

Rioas apģabalt.3. civiln.,

* ties lik. 1967., 2011.-2014. un

fflo o d un Bail. privāttiesību kop.
«i n pamata, uz Alvīnes Leikart

Zi a adv. Antona Ozola lūgumu

Kra visas personas, kuram ir kaut

lidas preienzijas, strīdi vai ierunas pret

ftsā 23. septembrī 1924. g. publicēto
Si; e 13. mana mirušas Ķempu pag.
Llnemi" mājas īpašnieces Matildes
lina m Leikart testamentu, ka ari visas
«Janas kurām ir kaut kādas tiesības
LirušāsMatildes Leikart _mantojumu vai
«karā ai šo mantojumu, ka mantiniekiem,
teatarijiem, iideikomisarijiem, paradde-
«jiem u. t. t., pieteikt savas tiesibas,

«reienzijas un ierunas minētai tiesaisešu
?nēšu laikā, skaitot no šī sludinājuma
iespiešanas dienas.

Ja ias minētā termiņa nebūs izdarīts,
lad minētās personas atzīs ka atteikušās
no iemītām un zaudējušas savas tiesības,
Minam, līgumu pasludinās par likumīgā
ņSd gājušu.

Rīgā, 14. oktobrī 1924. g. L. Ne 2805
Priekšsēd. v. A. Veidners.

13093 Sekretārs A. Kalve.

Rigas apgabalt. 3. civiln.,
nz civ. ties. lik. 1967., 2011.—2014. un
079. p. p. un Ba t. privāttiesību kop.
2*51. p. pamata uz Jāņa Mārtiņa d.

Lūsiņa lūgumu uzaicina visas personas,
kurām ir kaut kādas pretenzijas, strīdi
tai ierunas pret šai tiesā 14. oktobrī
1924. g. publicēto 1923. g. 14. decembrī

Sēļu pag. mirušā .Rozas" mājas īpaš-
nieka atraitņa Mārtiņa Jāņa d. L ū s i ņ a
testamentu, kā ari visas personas,
ku[ām ir' kaut kādas tiesības uz mirušā
Martina Lūsiņa mantojumu vai sakarā

a šo mantojumu, kā mantiniekiem,
egatatiem, fideikornisarierrij parāddevē-
N u t. t., pieteikt savas tiesības,

pretenzijas,un ierunas minētai tiesai sešu
mēnešu laika, skaitot no šī sludinājuma
iespiešanas dienas.
Ja tas minētā termiņā nebūs izdarīts,

tad minētas personas atzīs kā atteikušās
» ierunām un zaudējušas savas tiesibas,
«t testamentu pasludinās par likumīgā
Pekā gājušu. \
Rīgā, 16.oktobrī 1924. g. L. te3398

Piiekšsēd. v. A. Blumentals,
iji-»__^ Sekretārs A. Kalve!

Rīgas apgabalt. 3.civiln.,
«civ. ties. lik. 1967., 2011.—2014. un

'«,' p' p- un Balt - privāttiesību kop.«M. p. pamata, uz Maksima un Marijasrrapovu pjinv. zv. adv. pal. N. Vasiļ-wva lūgumu uzaicina visas' personas,«?n ir kaut kādas pretenzijas, strīdiierunas pret šai tiesā 30. septembrī
M»L8, Publicēto 1918. g. 3. maijā
™ w°s mirušā Nikolaja Charitona d.

'PPova nbtarielo testamentu, kā ari
,£? Personas, kurām ir kaut kādas*™to uz mirušā Nikolaja Filippova
Xr

mu
',

vai sakarā « šo mantojumu,

^tiruiegffvfļiomisar -'
fetiha» p l - '?» Pateikt savas
**. pretenzijas un ierunas minētai

»šuw-. mēnešu laikā, skaitot? audinajuma iespiešanas dienas.
Ud minL1?11161* termiņā nebūs izdarīts,
jo i '' „-Personas atzīs kā atteikušās
bet !«*, u" za«dējušas savas tiesības,
«?ŽSl pasludinās par ukumigā
R. -21 okto tī 1924. g. L.Ni3551
^"ekšsēd.

v. A.
Blumentals.

fr Sekretārs A. Kalve. .

«Ē2aba lt-registrac.nodaļa
NitiskTmbied«bām, savienībām un

Paziņo ka ,or8an'zacijām 17. p. pamata
?b»Wbu „fc- V5as 1924-8- 24. septembra
&» «36TlP^ biedrība:

0.ita« 2f
')u nabagu apģērbšana bie-

*** MX- ° Saukuma: Narjagu apģērb-
tā

1Dis arumim", ar valdes sēdekli

12583 Nodalas pārzinis Eglīts.
jī~"— .Sekretāra v. Stūre.

*im
apgabalt - registrac.nodaļa

Wli*ām ^
biedribam, savienībām un

f^o, ka a °/gan>zacijām 17. p. pamata
reLV?as924- g- 24- septembra

Ntiba S
ģ'Streta bezpeļņas biedriba:

HH « v2T8ā iThe Savoy clubh « valde s sēdekli hīgā.
% Noda |as pārzinis Eglīts.

sekretāra v. Stūre.

Jelgavas apgabaltiesa,
uz civ. proc. lik. 1967., 2011. 2014. un
2079. p.p. pamata uzaicina visus, kam
būtu uz 17. augustā 1922. g. mirušā,
Tukuma apriņķa, Vecauces zemes gabala
īpašnieka Inga Pavilskopia atstato
mantojumu kādas tiesības ka mantinie-
kiem, leģatariem, fideikomisariem, kredi-
toriem u. t. t., pieteikt savas tiesības
šai tiesai sešu mēnešu laika, skaitot no
sludinājuma iespiešanas dienas.

Termiņā nepieteiktas tiesibas ieskatīs
par spēku zaudējušām.

Jelgavā, 13. okt. 1924.g. L.Ks 1-104 24
Priekšsēdētāja v. A. L a u k e.

13 26 Sekretārs K. Pussars.

Jelgavas apgabaltiesa,
uz civ. proc. lik. 1967., 2011., 2014.
un 2079. p. p. pamata uzaicina visus,
kam būtu uz 24. septembrī 19 9. g.
mir, Ilūkstes apr., Sktudalinas pag., Osi-
novku māju īpašn. Feodora Ooršalatova
atstāto mantojumu kādas tiesības ka man-
tiniekiem, legat., fideikomisariem, kre-
ditoriem u. t. t., pieteikt savas tiesības
šai tiesai sešu mēnešu laika, skaitot
no sludinājuma iespiešanas dienas .Val-
dības Vēstnesī".

Termiņā nepieteiktas tiesības ieskatīs
par spēku zaudējušām.

Jelgavā, 13. okt. 1924. g. L.Ns383/24
Priekšsēdētāja v. A. Lauke.

13125 Sekretārs K. Pussars.

Rīgas apgabalt. registrac.nodaļa
uz likuma par biedrībām, savienībām un
politiskām organizācijām 17. p. pamata
paziņo,, ka ar viņas šī gada 8. oktobfa
lēmumu pārreģistrēti .Vidzemes jūpnalas
zvejn.ecibas biedrība", ar valdes sēdekli
Skultē.

Nodaļas pārzinis Eglīts.
1310-i . Sekretārs Fridrichsons.

Rigas apgabalt. registrac. nodaļa
uz likuma par biedrībām, savienībām un
politiskām organizācijām 17.p. pamata
paziņo, ka ar viņas 1924. g. 24. septembra
lēmumu reģistrēta bezpeļņas biedrība:
biediība .Oesterreichischer Verein", ar
valdes sēdekli Rīgā.

Nodaļas pārzinis Eglīts.
13172 ' . Sekretāra v. Stūre.

Rīgas apgabalt.registrac.nodaļa
uz civ. proc. lik. 146071. p. pamata
paziņo, ka ar viņas šīgada 24. septembra
lēmumu reģistrēta kooperatīva sabie-
drība zem nosaukuma: .Latvijas muziķu
biedrības krāj-aizdevu sabieurība", ar
valdes sēdekli Rigā.

Nod. pārz. v. L. Bruemmers
12713 Sekretārs Fridrichsons.

Rīgas apgabalt.registrac. nodaļa
uz civ. proc. lik. 1460". p. pamata
paziņo, ka ar viņas 1924. g. 8. oktobra
lēmumu reģistrēta kooperatīva sabiedrība
zem nosaukuma: .Latvijas viesnicu darbi-
nieku krāj-aizdevu sabiedrība", ar valdes
sēdekli Rīgā.

Nodaļas pārzinis Eglīts.
12953 Sekretārs Fridiichsons.

Rīgas apgabalt. registrac.nodaļa
paziņo, ka ar viņas š g. 10. septembra
lēmumu parreģisreti .Nītaures-Mores un
apkārtnes lopkopības pārraudzības bie-
drības" biedru pilna sapulce 25. maijā
1924. g. pieņemtie grozītie statūti.

Nodaļas pārzinis Eglīts.
12714 Sekretāra v. Stūre.
Rīgas apgabalt.registrac.nodaļa
uz likuma par biedrībām , savienībām un
politiskam organizācijām 17. p. pamata
paziņo, ka viņas 1924. g. 29. septembja
lēmumu reģistrēta bezpeļņas biedrība:
.Latvijas tiziskas audzināšanas darbinieku
biedrība', ar valdes sēdekli Rīgā.

Nodaļas pārzinis Eglīts.
128'6 Sekretāra v. S t u r e.
Rīgas apgabalt.registrac.nodaļa
uz likuma par biedrībām, savienībām un
politiskam organizācijām 17. p. pamata
paziņo, ka ar viņas 1924. g. 8. oktobja
lēmumu reģistrēta beipeļņas biedrīoa:
.Rīgas vācu namīpašnieku biedrība'', ar
valdes sēdekli Rī ^ā.

Nodaļas pārzinis Eglīts.
13108 Sekretārs Fridrichsons.

Jelgavas apgabaltiesa,
uz civ. ties. kārt. 1967., 2011., 2014. un
2079 p.p. pamata uzaicina visus, kam

būtu uz 1916. g. \J. aprīlī mirušā, Jel-
gavas apriņķa, Berzmuižas Vējedēliņu
māju īpašn Jāņa Vējkrigera atstāto
mantojumu kādas tiesibas kā mantinie-
kiem, leģatariem, tideikomisariem, kre-
ditoriem u. t. t., pieteikt savas tiesības '
šai tiesai s^ -šu mēnešu laikā, skaitot
no sludinajurrfa iespiešanas dienas.

Termiņā nepieteiktas tiesības ieskatīs
par speķu zaudējušam.

Jelgavā, 13. okt. 1924. g. L. N°1503/24

Priekšsēdētāja v. A. Lauke.

' 13129 Sekretārs K. Pussars.

Jelgavas apgabaltiesa,
uz civ. proc. lik. 1967.. 2011., 2014 un
2079 pp pamata uzaicina visus, kam
būtu ' uz 1919- g. 25. aprīlī miruša,
Ilūkstes apriņķa, Kurcuma pagas a, Vin-

kelišku māju līdzīpašnieka Vasilija Pā-

vila dēla Voronova atstato man-
tojamu kādas tiesības kā mantin., leģa-
tariem, fideikomisariem, kreditoriem u.
t. t., pieteikt savas tiesības šai tiesai
sešu mēnešu laikā, skaitot no sludinā-
juma nodrukāšanas dienas.

Termiņā nepieteiktas tiesības ieskatīs
oar spēku zaudējušām.

Jelgavā, 13. okt. 1924.g. L. Ne 1184 24

Priekšsēd. v. A. Lauke.
13128 Sekretārs K. Pussars.

Jelgavas apgabaltiesa,

uz civ. proc. lik. 1967., 2011., 2014. un
2079. p.p. pamata uzaicina visus, kam

birtu uz 16. janvārī 1922. g. miruša,
Ja-onjelgavas apriņķa, Lielzalves pagasta,

Sirmo" māju īpašn Mārtiņa Lasmaņa
atstāto mantojumu kādas tiesības ka man-
tiniekiem, leģatariem, fideikomisariem,

kreditoriem u. t. t., pieteikt
^

savas
tiesības šai tiesai sešu menesu laika,
skaitot no sludinājuma iespiešanas dienas.

Termiņā nepieteiktas tiesibas ieskatīs
par spēku zaudējušam.

Jelgavā, 13. okt. 1924.g. L.NŠ811 24

Priekšsēdētaja v. A. Lauke.
13!27 Sekretārs K. Pussars.

.—*-r

Vecmuižas virsmežniecība
pārdos mutiskos torsos
21. nov. ig24 g. pīkst. 12 diena Vecmuižas pag. valdes telpās cair Vecmuižu

sausus un ceļmalu numurētus kokus, saatavotu
malku un pie trigonometrisko torņu bū^es neiz-

lietotus materiālus un nogriežņus.
- 3 — ^ . _
~ g -2 ja Skaits Novērtēj. Drošības nauda
— :§! ,/ w jg 2" ' ' j ' —
> S Novads*un iec. mežniecība Apgaita « M « -S - >S" ... '
a^

ls -C 3 Jre^: .ii isc izcirtumu apmežo-
s > -g « Jg oo tīrīšanai sanai
j2 X Ž S - g -

Sausi koki.
1 Vecmuižas nov. J. iec Gediņa 11 534 — — — 157 _ g (8
2 . .. .... . 22 337 — - - 195 — 10 — I 10 —
3 . ...... Rūsiņa 34 213 — — 139 7 — 7
4 . ...... Vega 69 297 — — — H2 - 6 —? fi —
5 , . ...... Drakanas 70 1418 — — — 317 — 16 — 16 —tī . . . 79 1004 — — — 254 — 13 — 13 —

Ceļma'u koki .
7 Vecmuižas nov. I iec- . . . Drakanas 70 ļ 478 — ļ — — 415 — 2' I — 21
8 .... . Krieviņa 80 ļ 167 — — — 199 — - 101 — 10 —
9 Lindes nov. II. iec. . . . Dzeņa 124 — 4,5 | — — ?5 —

10 Pie trigonometr. zignala Ošukalns — — — j 5 36 41 — —
n Pie trigonometr. žign. Šurgenieki — — — | — 28 14 — — —

Pirms torgu sākšanās dalībniekiem jāiemaksā torgu komisijai 10°/o drošības naudas no novērtējuma sumas, kura pēc
nosolīšanas japapildjna līdz 10°/o no nosolītās sumas. Virsmežniecība patur sev tiesību uz torgiem izludinjtās vienības no-
ņemt no torgiem pec saviem ieskatiem.

Tuvākas ziņas izsniedz virsmežniecības kanclejā un I. un II. iecirkņu mežziņi.
Zvirgzdā, 21. oktobrī 1924. g. Ne 727.

13718 Vecmuižas virsmežniecība.

Golānu virsmežniecība ~

pārdos mutisko; torgosMM
numurētus susofa meža lopa koku Hetbokus un skuju kokos

no 40 cm. un resnākus krūšaugstumā sekošas vienības:

Ž No- Rosības Ko..u
e "> „ ;. naudas , ..- _.
5 Koku vērtē-- - skaita vēja
>% Mežniecība, novads, apgaīia Suga i 5 gāstu

6 skaits Jums||J unbojotu
0 LS o."" .s koku
H < f-

Viļānu I. iec. mežniecība:
1 Jaunsaimnec. Ne 172, apg. Ne 3 . ' ....-. Apse 83 695 35 35
2 Jaunsaimniec, Nete 28, 29, 176 177 F, apg. Ne 2 Pried. Eg. 39 570 28 28 —

Vidzmuižas II. iec. mežniecība:
3 Kv. Ne 39, atd. Ne 1 un II — 1923./24. g., apg. Ne 9 ... Lap. skj. 34 460 23 23
4 Kv. Ne 42, atd. te I un II — 1923./24. g„ apg. te 9 . . 32 395 20 20
5 Kapenieku sādž. apmaiņa un servituts, apg. te 10 . 144 1620 81 811 koks
6 Upenieku sādž. piegriezums un apmaiņa, apg. te 11 .... Lap. k. 70 360 18 18 —
7 , „ Pr. Eg. 163 1750 87 87 10 koku
& Opolu sādž. apmaiņa un servituts, apg. Ne 11 . . Lap. sk. 88 585 29 29 —
9 Jaunsaimniec. te 252 F, apg. Ne 12 . 21 260 13 13

10 v . Ne 251 F . 24 360 18 18 —
11 , , Ne 249 F, . . 33 310 15 15 -
12 N° 12 "apg. mežsarga dienesta zeme . 44 630 31 31 8 koki
13 Jaunsaimniec. te.258 F, apg. te 14 . 55 595 30 30
14 < N» 257 F, „ ? -. - Apse 46 395 20 20
15 Čaču sādž. apmaiņa un servituts, apg. te 15 Lap. k. 175 755 38 ?8 —
16 Grigu sādž. piegriezums un servituts, apg. te 15 . 120 660 I 33 33 —
17 Stoku sādž. piegriezums, apg. Ne 15 ? . Apse 29 165 8 8 —
18 Jaunsaimniec. Ne 230 F, te 16 - - - - « 275 14 H
19 Vilcānu sādž. apmaiņa un seivituts, te 16 . '« '£>9 ļ* 52

20 Tur pat ... Berz. ai. 259 1525 76 /6 —

21 Salenieku sādž. apmaiņa un piegriez., apg. Ne 11 Lap.sk. 22 175 9 9
22 Karalisku sādž. apmaiņa un servituts, apg. te 16 Lap. k. 118 70a 35 3o —

23 Tur pat Pr - e £- 107 1160 58 58 9 kokl

24 Broku sādž. apmaiņa un servit., apg. J* 10 . 251 2750 137 137 -

25 Grozu-Bernanu sādž. apmaiņa un piegr., apg. Ne 10 ... . . 140 2355 18 18 2 koki
26 Bernanu sādž. servituts, apg. te 10 . 203 2d30 126 126 -
27 Jaunsaimniec. te 224 F, apg. J* 11 . «3 930 46 4

^
5 koki

28 Degļu sādž. servituts, apg. Ne 12 . Va A-ri ? a o 1 C
29 Grozu sādž. apmaiņa, apg. Ne 13 . ? L* -»'» » » ķoKS

30 Jaunsaimniec. Ne 125 F, apg. Ne 10 74 950 47 47 1 koks

Stirnienes III. iec. mežniec.
31 Varakļānu nov. piegriez. Ne 460, apg. te 23 Oši 69 355 18 18

Pirms solīšanas pircējam jāiemaksā torgu komisijai 10°/o drošības naudas no vērtētās sumas, kura pec tam jāpapildina

līdz 10"°/o no nosolītās sumas. . _ ..,,.
Virsmežniecība patur sev tiesibas izsludinātās uz torgiem vienības noņemt no torgiem pec saviem ieskatiem.

Tuvākas zinas virsmežniecības kanclejā, Vidzmuiža, caur Viļāniem.
Goanu virsmežniecība.

13717 : ___^_



Liepājas apgabaltiesas
civilnodaļas atklātās tiesas sēdē 3. no-
vembrī 1924. g., pulksten 10 rītā, paslu-
dinās 20. maijā 1924

^
g., Medzes pa-

gastā mirušā Kārļa Jāņa d. P e 11 e r a
alias Pēc testamentu.

Liepājā, 5. okt. 1924. g. N°831m/24
Priekšsēd. b. V. Bienenstams.

13265 Sekretārs A. Kasperovičs.

Liepājas apgabalt. reģistr. nod.
uz civ. proc. lik. 116071 . p. pamata pa-
ziņo, ka ar viņas š g. 25. septembra
lēmumu reģistrētā Nacionālās Latvijas
atvaļināto karavīru L'epājas krāj-aizdevu
sabiedrība ir ievesta kooperatīvu sabie-
drību un viņu savienību reģistra 1. daļā.

" Valdes sēdeklis atrodas Liepājā.
Liepājā. 27sept. 1921. g. JM? 146/24

Priekšsēdei, b. v. i. A. Kiršfeldts.
12161 Sekretārs A J a n s o n s.

Liepājas apgabalt. reģistr. nod
uz civ. proc. lik, 1460'. p. pamata pa-
ziņo, ka gr viņas š. g. 25. septembra
lēmumu reģistrētā Alšvangas savstarpīgā
ugunsapdrošināšanas biedrība ir ievesta
kooperatīvu sabiedrību un viņu savie-
nību reģistra I daļā.

Valdes sēdeklis atrodas Alšvangas pa-
gastā.
- Liepājā, 27sept. 1924.g. te 149/24

P iekšsēdet. b. v. i. A. Kiršfeldts.
12i62 Sekretārs A. J a n s o n s.

Liepājas apgabalt. reģistr. nod.
už likuma par biedrībām, savienībām un
politiskām oiganizacijām 17. panta pa-
mata paziņo, ka ar viņas š. g. 30. sep-
tembra lēmumu reģistrētā: Lifģu lop-
kopības pārraudzības biedrība ievesta
bezpeļņas biedrību un viņu savienību
reģistra I. daļā.

Valdes sēdeklis atrodas Liegu pag.
Liepājā 4. oktobrī 1924. g. * 152/24

Priekšsēdei, b. v. i. A. Kiršfeldts.
12468 Sekretārs A. J a n s o n s.

Latgales zemes grāmatu atjau-
nošanas komisiia,

uz Jura Andreja d. B i r z a ka lūgumu
pai nekustamas mantas, sastāvošas no
sešiem zemes gabaliem, platība: 1)
Ne 3 — 3 desetīnas, 2) te 4 — deset.,
3) te 5 — 3 deset., 4) te 6 — 3 des.,
5) Ne 7 — 1 des. un 6) te 8 — 2 des.,
kopā 13 desetīnas dažādas zmes, atro-
došas Daugavpils apriņķa, Līvānu pag.,
kūju viņš ieguvis kopā ar Gabrieli Alek-
seja d. un Franci Andreja d. Birzakiem,
Ādama Juja d. Čimaru, Agnesi Jura m.
Birzak un Ādama Jura d. Kucenkeijeru
un no kuras viņam ir tresības tikai uz
3 desetīnām, ievešanu zemes grāmatu
reģistri, — uzaicina visas persons, -kurām
ir kādas tiesības uz minēto nekustamo
mantu, iesniegt komisijai par to pazi-
ņojumu 4 mēnešu laikā no izsludinā-
šanas dienas .Valdības Vēstnesī", pre-
tējā gadījumā nepieteiktas tiesības skai-
tīsies par iznīcinātām un lūdzējs vai
tikt ievests Latgales zemes grāmatu re-
ģistri par norādītās nekustamās mantas
ideālās daļas tiesību īpašnieku bez kā-
diem aprobežojumiem ar neapstrīdamas
pārdošanas un hipotekarisku .apgrūtinā-
jumu tiesībām.

Daugavpilī, 192 _4._g4..okt. te 6221
Komisijas priekšsēdētājs apgabal-

tiesas vecākais notārs E. Hellvichs
12600 Sekretārs A. Bergs

Jelgavas apgabaltiesa,
uz civ. proc. lik. 1967., 2011., 2014. un
2079. p.p. pamata uzaicin» visus, kam
būtu uz 1921. g. 21. jūnijā, Ilūkstes
apriņķa, Salonājas pag. miruša, Ādama
Paula d. Spavļenoka atstāto manto-
jumu kādas tiesības kā mantiniek., legat.,
fideikomisariem, kreditoriem u. t. t., pie-
teikt savas tiesības šai tiesai sešu mē-
nešu laikā, skaitot no sludinājuma iespie-
šanas dienas.

Termiņā nepieteiktas tiesības ieskatīs
par spēku zaudējušām.

Jelgavā, 14. okt. 1924. g. L. 1*729 24
Priekšsēdētāja v. J. Skudre.

13114 Sekretārs K. Pussars.

Apstiprinu
1924. g. 29. septembrī.
Iekšlietu ministrs

P. Juraševskis.

SalstošienoteiKumī
par tirgošanos laika līdzas apriņķi pagastos
oii pagastu W\ apdzīvojāt vietās, kurās

nav miesta pašvaidioa.
i. Svētdienās tirdzniecības uzņēmums

atjauts atvērt no pīkst. 1 līdz pīkst. 5pec pusdienas.
2. Viesnicu, traktieru un biedrību bu-fetes ar reibinošiem dzērieniem atļautsatvērt darbdienas no pīkst. 7 rītā līdzp kst. 10 vakara, bet svētdienās — nopīkst 2 pec pusdienas līdz pīkst. 10vakara. Biedrību un izrīkojumu bufetesizrīkojumu dienas atļauts atvērt pa visuizrīkojuma laiku. v

3. Vīna tirgotavas promnešanai atļautsatvērt darbdienās no pīkst. 7 rītā l'dzpīkst. 8 vakara, bet svētdienās tās slē-dzamas visu dienu
4. Pārtikas vielu tirgotavas un bārd-dziņu veikalus atļauts atvērt svētdienāsari no pīkst. 7 rītā līdz pīkst. 9 rītā5. Augļu ūdens tirgotavas, kafejnīcasun konditorejas atļauts atvērt svētdienāsno pīkst. 8 rītā līdz pīkst. 10 vakarā

'^i'B'ļļ
6. Ēdienu naiius JTT*^^reibinošiem dzērieniem J**** fcsvētdienas no pīkst. 8 rītā ^ 4vakara, bet svētku un S!J*t ?,ino pīksi 8 līdz 10 rītā S^^Jpec pusd.enas līdz plkst,? 0 "<W
7. J'fgos tirgošanās atļaut, kar5

'1.dz 31. augusta m no PJ., ««"Us,pīkst. 6 p.p, bet no f 5.*ālis
30. apriMni rio pīkst. 7 rītā \T^*$Piezīme. Pastāvīoa, u

plk 5 Pstirgus laukuma , kmfc "8°^
veselu gadu, a-ļauts atv»^laka, ka pārejās ii-g0 ave <a, paj

8. Visi tirdzniecības uVnsnicu, traktieru tējnicu kali? ' *<&
un biediību bufetes ziemas S'kl *«
dienu un vasaras svētku pirmās l'-liel"jāslēdz visu dienu. s dle nas -.

_9 Šie noteikumi neatlieca*kam, iebraucamām vietām Jta pfe
istabām, viesnicām (izn^nr*^bufetes) un dzelzsceļu'^tēm''?^
pieejamas ceļotājiem pēc vaj,£>10. Uzraudzība oar šn „!t ., ! -
pildīšanu Piektī^ie&a™"'»

1J. Vainīgos par šo noteiL,,,ievērošanu.sauks pie atbildības uz snTlikuma pamata. c S0|l«
12. Sie noteikumi nāk Spēkā 14fcilaika pec viņu publicēšanas ,VaMVēstnesi". »v «kud»

n4i9
Lud2

!n,Priņ!fa- I»sv«Wibii
13412 likvidācijas valde.

Cesvaines virsmežniecība
28 novembrī ig24. g. Cesvaines pagasta namā

pārdos mutiskā izsolē
aužošu mežu iedalītu sflmHs gienlMi:

§ <o, g Pārdos § Droš. naudas
Ž 3 - '2 . -H. :
"% Iecirkņu mežniecības, novadi un ^ _ .. . i „ \H u.Mci-
2, „j Gada ctrsma a, p^ Nucn. ~ Izart. Meža

I aPSaitas 1 -3 Dlathak ?4 o «»Hn-Mtufu
£ £ ^

Plat- naļ skaits z sanai ( darb.

I. iecirkņa mežniecība:
1 Aizkupas novads, apgaita te 1 2 1924.g. 1 0,15 188 10 10

2 Cesvaines novads, apgaita tel 59 Jaunsaimniecība 14,32 — — *» od1 /»
3 te 1 61 . 91 0,2o —? 258 13 —
4 " *fe 1 . 9 2 0,25 - 226 12 -
5 " " ' te 1 " ?

. 9 3 0,28 - 200 10 -

6 ' " "
* 1 9 4 0,25 - 228 .12 -

7 js|b i 9 5 0,25 — 220 11 —
8 te 1 9 6 0,30 - 276 14 -
9 " M 1 . 97 0,21 - 236 12 —

10 te 1 . 98 0,25 — 190 10 —
II " tel " . 99 0,23 - 188 10 —
12 " l " tel " 9 10 0,40- - 352 18 —
13 . . te 1 9 11 0,33 - 330 17 -
14 .

* X- 1 " 9 12 0,35 - 332 17 -
15 " . " , te 1 9 13 0,33 - 348 18 —
16 . . Jfe i . 81 0,50 - 288 15 —
17 Ml 8 2 0,50 - 454 23 —
18 tel . 83 0,56 — 398 20 ; —
19 „ . te l i ' . . 84 0,65 — 594 30 —
i0 . . , Ki 1 . 85 0,50 — 426 22 —
21 . , te 1 . 86 0,34 — 228 12 —
22 „ ? . He 1 62 Jaunsaimniec. Ežkalni — 1,67 — 1116 56
23 . „ te 1 63 1924. g. 1 0,63 — 240 12 12
24 , te 1 63 . '? 4 0,35 — 284 15 15
25 „ . te 4 6,11,17 — — — 82 420 21 —
26 „ „ te 4 16 1924. g. 6 0,37 — 160 8 8
27 . .N° 4 16 . 7 0,86 — 232 12 12
28 . » , Ne 4 25 . 8 0,77 — 168 9 9
29 . „ ? . te 5 . 1 0,16 — 200 10 10
30 . . jsfe 5 , ' - 2 0,47 — 486 25 25
31 . ? •', , Ji» 5 . 3 0,25 — 172 9 9
32 . . . te 5 . 4 0,25 — 232 12 12
33 , » 5 , 5 0,25 — 200 10 10
34 . Ni 5 . 6 0,25 — 188 10 10
35 . . te 5 , 7 0,25 — 192 10 10
36 „ . , te 5 , . . 8 0,25 — 178 9 9
37 , W 5 . 9 0,25 — 138 7 7
38 te 5 . 10 0,32 — 146 8 8
39 Grašu „ te 2 — Jaunsaimniecība 37 1 — 22 352 18 —
40 Oļu , , ]* 3 - „ 4 — — 28 540 27
41 , te 3 Oļi 1923. g. 4 — 16 336 17 17

IV. iecirkņa mežniecība:
42 Cesvaines novads, apgaita te 17 — Jaunsaimniecība 74 4 1,20 — 460 23 —
43 ... Ne 17 . 5 1,40 — 886 45 —
44 ... Ks 17 — . 7 2,85 — 986 50 —
45 . ' . te 17 — . 8 0,55 — 334 17 —
46 . . Ne 17 — Jaunsaimniecība 75 10 3,40 — 944 48 —
47 . . te 17 . 11 0,30 — 282 15 —48 . , te 17 - . 12 1,34 — 260 13 —
49 . te 17 — . 13 0,71 — 824 42 —
50 . -Na 17 — „ 14 3,20 — 920 46 —
51 . . Ne 17 . — „ 15 2,40 — 634 32 —52 . . . Ne 17 _ „ 16 1,14 — 492 25 —53 , . te 18 42 1924/g. 1 0,56 - 304 16 16
5. „ N° 18 42 . 2 0,45 - . 406 21 21
55 Liezeres . te 19 — Tirzmaļa jaunsaimniec. 1 2,10 — 474 24 —
£6 , te 19 — . 2 1,14 — 506 26 —
It ' ^ 19 " 3 l $° — 558 28 —
£> - „ „ N° 19 — „ 4, 3,08 — 396 20 —
59 „ „ Ne 20 Jeriņ Stokmaņa jaunsaimniec. I 0,80 — 230 1260 , . te 20 kalns „ 2 0 28 — 128 7 —61 , f , . Ne 20 . . 3 0,38 - 166 9 -62 - . . K» 20 . . 4 0,32 - 148 8 -bd » - Ne 22 Apses 1924. g. jaunsaimniec. 15 0,74 — 342 18 —
« " " " v oo " 16 U5 - 460 23 -
i ? *' - ?" ?? »?£ "« 17 2-- - 254 13 -66 , „ Ne 22 . ]8 3, ,0 _ 470 24 _

fiS " v oo " I'-50 - 276 14 -68 ] - ** 22 . 37 2,25 - 482 25 -
I2,so1?, sāksies .P.st- , 12 dienā. Pirms izsoles sākšanās jāiemaksā 10»/o drošibas naudas no nosolāmo vienībuvērtības. Tuvākas ziņas izsniedz virsmežniecība sun attiecīgo iecirkņu mežziņu kanclejās.
Virsmežniecība patur tiesības izsludinātas vienības noņemt no izsoles pēc saviem ieskatiem.

i356i _^_ Cesvaines virsmežniecība .

Rīgas virsmežniecība
pārdos 28. novembrī 1924._g., pīkst. 12 dienā. Ādažu

pagasta valdes telpas mutiskā izsolē

augošu mežu
sekošas vienibās:

3 Pār- m Drošības naudas
iS g Virsmežniecības novads dodamo - -?" i—
MZ . un apgaita koku verteJums jzcirtumu ļ izcirtumu
> skaits latos tjrjšanaj i ap-

_____^__ [mezosanai

1 Remberģes iec, 16. apg., kv. te 5 40 419 17 21
2 , , 17. , .63 50 49 2 3
3 . . 12. . .62 112 1770 71 894 Carnikavas 9. , „ 25 177 1031 42 52
5 . . 9. „ . 26 150 10S4 44 556 . . 9. „ . 42 281 1559 63 78
7 . , 9. , .65 352 1939 78 97

Personām, kuras vēlas piedalīties jzsolē, iepriekš jāiemaksā 10 proc. noapvertejuma sumas, kura pec nosolīšanas jāpapildina līdz 10 proc. no nosolītās sumas
Rīgas virsmežniecība patur sev tiesibas izsludinātas uz izsoli un nolemtas

pārdošanai izsoles vienības noņemt no izsoles pēc saviem ieskatiem.
Tuvākas ziņas virsmežniecībā un pie attiecīgiem iecirkņu mežziņiem.

Rīgas virsmežniecība.
Iespiests Valsts tipogrāfijā."

MfttļoHI
Rīgas pilī,
dabūjamas

pajusta mata

liela blankas
un

Paziņojumi
pag. nodokļu maksātājiem

pēc pēd. iekšlietu ministrijas apstiptināu
parauga.

Rīgas hipoii ii
23. mortifiKacijas liste,

Pamatojoties uz vertspap -u mortifl-
kacijas pagaidu noteikumiem 23. aprit
1920. g. (.Vaid. Vēstn." 97. nuainii
29. aprīlī 1920. g). Rīgas hipotēku bie-
drības direkcija uzaicina apakšā pie-
vesto Rīgas hipotēku biedrības un Vi-
dzemes pilsētas hipotēku biedrības |l
zīmju nezināmos . turētājus, kuru īpii-
nieki uzdod, ka tās pazaudējuši, iesūti
minētās zīmes 6 mēnešu laiki,
skaitot no izsludināšanas dienas, bie-
drības direkcijai.

5»/2°/o Lit. A ā 1000 rbļ.
7111, 8442-8444, 10506-10508, 10521,
12369, 15642, 18275, 18276, 26342,
26416-26421, 26894-26902, 31329-
31334, 31336—31368, 31370-31401
31747, 31748, 32588, 32589, 329 ,
32*977, 33490 33495, 33917-3»
34230-34235, 34245, 34248, 342J
37390—37399, 37402-37404, 3758 1
37588, 37593. 37620, 37621, ? ?'ļ
37795, 37829, 37830, 37994, ?»?
38252, 38253, 38455, 38456, ff\
39357, 40836-40838, 47552, 475JI

jr/zo/o Lit. 5 a 500 rbļ.

848, 1846, 3115, 50 9, 6253, 6299, <*

5/2°/o Lit. C a 100 rbļ.

1461, 2753, 4166, 4467, 4468.

- 5"/o Lit. D ā 1000 rbļ.

1458, 2297.

57o Lit. E a 500 rbļ.
995.

570 Lit. F ā 100 rbļ.

1641.

412°/o Lit. D ā 1000 rbļ-

4748, 4943, 6456, 7080, £83-j»
7971-7974, 7976, 8384, 8646-^'
8662, 8663, 8665-8667 , 8669.$
8967-8969, 9022, 9477 97'0.

#
10983, 13268, 14101, 1455S. ft
14697, 16810, 16811, 8264. *'

18267, 18581-18585, 18587,
^20513, 2 612, 20613, 20535, *

20739.

4V»°/o Lit- E ā 500 rbļ.

2542, 2926, 3202, 3513, 3581, a*»

4\2°o Lit. F a100 ibļ-

6154.

Vidzemes plētās hipfku

biedrības ķīlu zīmes.

5> Lit. B a 500 rbļ-

1304, 1653-1655-

50/ 0 Lit. C ā 100 rbļ-

15056. ļ{cSjl ,n
Ja pēc sešu mēnešu laika no > ;

neviens ar ķīlu zīmēm nepi
a, r

pievestās ķīlu zīmes _«^ļ^^
derīgām un viņu vieta izg

]?]|

Rīgā. 16 oktobrī 1924. t'^p. ļ
13C49

Torgi.
Ilūkstes apr. pašvaldības

likvidācijas valde
savās telpās Grīvā, š. g. 4. novembrī,

pulksen 10 dienā, izdos r

rakstiskā un mutiskā

111Uis cz $ SIIUI ii IIHIIH

150,000 I. šķiras sarkano
ķieģeju piegādāšanu

GrīvS, Kalkunas pag. 6. kl. pamat-
skolas atjaunošanas daibu vajadzībām.
Ķieģeļiem jābūt pienācīgi apdedzinātiem

un piemelotiem ārsienu būvei.
Rakstiski piedāvājumi slēgtās apjok-

snēs ar uzrakstu .Uz ķieģeļu piegādā-
šanas torgiem 4. novembrī 1924. g." un
lūgumi dēļ piedalīšanās mutiskos torgos,
nomaksāti ar attiecīgu zīraognodokli, ie-
sniedzami lidz torgu atklāšanai Ilūkstes
apr. pašv. likv. valde', vai torgu dienā
— torgu komisijai.

Torgu dalībniekiem pirms torgu atklā-
šanas jāiemaksā apr. pašv. likv. valdes
kasē Ls 10C0.— drošības naudas.

Ar toigu noteikumiem sīkāki var ie-
pazīties apr. pašv. likv. valdes kanclejā
no pīkst. 9—15. 13709 Valde.
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