
Valdības rīkojumi un pavēles.
Pagaidu noteikumi

tirdzniecības un rūpniecības paju
sabiedrību dibināšanai.

I. Statūtu iesniegšanas kārtība.
1. Visas tās sabiedrības, kas dibinās

saskaņā ar likumu par akciju vai paju
sabiedrībām un kuru pamatkapitāli ne-
sasniedz Ls 100.000,—, nosaucamas par
paju sabiedrībām.

2. Šādas paju sabiedrības var dibināt
tirdzniecības, rūpniecības un citiem
mērķiem, izņemot kreditiestādes, lom-
bardus, apdrošināšanas un spedicijas
sabiedrības.

3. Statūti iesniedzami apstiprināšanai
finansu ministrijas kredita departamen-
tam 4 eksemplāros līdz ar lūgumu uz
finansu ministra vārdu, ar ne mazāk ka
3 dibinātāju parakstiem. Paraksti uz
lūguma apliecināmi pie notāra.

1. piezīme. Dibinātāji var būt vie-
nīgi Latvijas pilsoņi.

2. piezīme. Apstiprināšanai iesnieg-
tiem statūtiem jābūt sastādītiem pēc
finansu ministrijas izstrādātiem
normabtatutiem.

3. piezīme. Lūgumā var aizrādīt,
kurš no dibinātājiem vai blakus
personām pilnvarots statūtus iesniegt,
tos apstiprinātus saņemt, kā ari
dibinātāju vārdā pieņemt un _ parak-
stīt finansu ministrijas priekša liktos
labojumus un papildinājumus.

4. Zīmognodoklis nomaksājams: uz
lūguma — Ls 2 par katru loksni un
Ls 2 atbildei; uz statūtu divi eksemplā-
riem Ls 2 par katru loksni.

II. Sevišķi noteikumi.
5. Dibinātājiem jāņem ne mazāk par

50% no visām pajām, kuras viņ i var
atsavināt tikai pēc pirmā darbības gada
pārskata pieņemšanas vispārīgā dalīb-

nieku sapulce, bet ne agrāki par 12 mē-
nešiem pēc sabiedrības nodibināšanas.

6. Pajas izdodamas tikai uz vārda
un nav pārrakstāmas uz uzrādītāja. Ma-
zākais pajas apmērs var būt Ls 100,—.

7. Paju sabiedrībās 'ļs valdes, revi-
zijas un likvidācijas komisiju locekļiem,
to starpā priekšēdētājām, kā ari
direktoriem - rīkotājiem, jābūt Latvijas
pilsoņiem.

8. Paju sabiedrību vispārīgās sapulcēs
vienam dalībniekam personīgi un uz
pilnvaru pamata var piederēt ne vairāk
balsu, kā piešķir a/io daļa no visa pamat-
kapitāla.

III. Sabiedrības nodibināšanās
un darbības atklāšana.

9. Paju sabiedrības pirmai dibināša-
nas vispārīgai sapulcei jānotiek statūtos
noteiktā laikā, bet ne vēlāk kā 6 mēne-
šus pēc statūtu apstiprināšanas dienas
pēc tam, kad dalībnieki samaksājuši visas
savas pajas un dibinātāji iemaksājuši
pamatkapitālu pilnos apmēros Latvijas
bankā uz sabiedrības vārda.

1U. Ja sabiedrība pārņem no kāda
dibinātāja statūtos noteiktu mantu, iz-
sniedzot pret to naudas vietā sabiedrības
pajas, tad vienošanās par to jāpanāk
dibināšanas vispārīgā sapulcē.

11. Pēc sabiedrības nodibināšanas,
valdei jāiesniedz finansu ministrijai lū-
gums atjaut atklāt darbību, klātpieliekot
notarieli apstiprinātu vispārējas sapulces
protokola norakstu, dalībnieku sarakstu,
Latvijas bankas kvīšu dublikātus par ie-
maksāto kapitālu, resp. pārņemtās man-
tas sarakstu vai bilanci un dokumentus,
ko pieprasa kredita departaments, ievē-
rojot pie tam, ka šiem dokumentiem jā-
pierāda ka:

a) parakstīšanās uz visām pajām no-
tikusi,

b) paju kapitāls Latvijas bankā laikā
iemaksāts,

c) likumīgi līgts par statūtos paredzē-
tas mantas pārņemšanu,

d) pilnā sapulce bijusi likumīga un
pilntiesīga, un ka ta taisījusi lē-
mumus par sabiedrības nodibinā-
šanu un darbības atklāšanu,

e) kas ievēlēti valdē, revizijas komi-
sijā un kandidātos.

12. Par sabiedrības nenodibināšanu
statūtos noteiktā termiņā dibinātājiem
jāziņo finansu ministrijai.

Šie noteikumi stājas spēkā no 1924. g.
1. februāra.

Pamats: 1) Bij. Krievijas pagaidu
valdības 1917. g. 10. marta likums
(1917. g. lik. un rik. krāj. 388. §).

2) Likums par akciju sabiedrībām
(lik. krāj. X. sēj. I. d. 2139. līdz
2198. §§, 1900. g. izdevumā).

Rīgā, 1924. g. 18. janvārī.
Finansu ministrs H. P u n g a.

Kredita departamenta direktors
A. K ā r k 1 i ņ š.

Pārgrozījums
pagaidu noteikumos jaunu akciju

sabiedrību dibināšanai.
1923. gada 6. oktobra pagaidu notei-

kumu jaunu akciju sabiedrību dibināša-
nai („Va!dības Vēstneša" 1923. g. 9. ok-
tobra 223. numurā), 5. pantu grozīt un
izteikt sekosi: —

5. Jaundibināmo akciju sabiedrību
minimālie kapitāli :

Latos.
komercbanku akciju sabie-

drībām _ . 5.000.000 —
lombardu akciju sabiedrībām 1.000.000,—
apdrošināšanas akciju sa-

biedrībām . _ 1.000.000 —
tirdzniecības, rūpniecības un

citām akciju sabiedrībām 100.000,—

Piezīme. Savstarpējās kredītbiedrī-
bas, kas darbojas Latvijā ne mazāk
kā 3 gadus, var pārvērsties par ak-
ciju bankām ar Ls 1.000.000,—
lielu pamatkapitālu.

Rīgā, 1924. g. 28. janvārī.
Finansu ministrs

Ringolds Kalnings.
Kredita departamenta direktors

A. Kārkliņš.

Maku par .Valdības Vēstnesi' sākot no 1. janvafa:
Saņemot ekspedīcijā:

Par 1 mēnesi 1 lats 50 aant
Piesūtot mājā un pa pastu:

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

ekspedīcija — m ft »Pie atkalpārdevējiem — . 7 .

Sludinājumu maksa:
a) tiesu sludinājumi līdz 30 vien-

slejīgām rindiņām..... 3 lat. 60 sant.
par katru tālāku rindiņu . . — ..

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

c) privātiem par katru vienslejīgu
rindiņu — , 20 .

Latvijas valdības j$z& oficiāls laikraksts
iznāk katru dienu, izņemot J^sflilBlikit ^

svētdienas un svetkudiena»
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Saeima.
Ministru kabineta sēde š. g. 29. janvārī.
Pagaidu noteikumi tirdzniecības un rūp-

niecības paju sabiedrību dibināšanai.
Pārgrozījums pagaidu noteikumos jaunu

akciju sabiedrību dibināšanai.
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Jaunais ārlietu ministrs
Ludvigs Sēja

dzimis 1885. gadā Kurzemē, zemkopja
ģimenē. Izglītojies Francijā, kur stu-
dēja Parizē un Grenoblā valodniecību
un ekonomiju, bijis ģimnāzijas skolotājs,
reālskolas priekšnieks un augstskolas
lektors. Gandrīz no paša valsts sākuma
darbojies ārējā resorā, pie kam bijis
ārlietu ministrijā par politiski-ekonomiskā
departamenta direktoru, piedalījies miera
sarunās ar Krievijukākonferencessekretars.
1921. gadā sūtīts uz Ziemeļamerikas
Savienotām valstīm kā Latvijas pārstāvis
ar galveno uzdevumu — panākt Lat-
vijas atzīšanu, kas ari notika 1922. gajjā.
Pēc divu gadu uzturēšanās Vašintonā,
1923. gadā iecelts par sūtni Lietuvā.
Bezpartejisks.

Valdības iestāžu paziņojumi.
Meklējamo personu saraksts

Nr 144.
9048. Auniņš, Augusts Jēkaba d.,

dzim. 1901. g. 14. novembrī, Talsu apr.
Kabiles pag. pilsonis, kareivis. — Rīgas
pilsētas komandantūras 1923. g. 31. de-
cembra raksts Ne 5331, dezertējis no
sapieru bataljona. — Apcietināt un no-
gādāt meklētāja rīcībā.

9049. Ancans, Jānis Pētera d., 37 g.
vecs, latvietis, pēdējā dzīves vieta Rīgā,
L. Maskavas ielā Ne 42, kurpnieks. —
Jelgavas prefekta 1923. g. 18. decembra
raksts Ne 1337 sodīts administratīvā kārtā.
— Paziņot dzīves vietu.

9050. Bergs, Rūdolfs Eduarda d., 30 g.
vecs, Rīgas pilsonis, pēdējā dzīves vieta
Jelgavā, II Valles ielā Ne26. — Jelgavas
apr. miertiesneša 1924. g. 10. janvāra
raksts Ne 158, apv. sod. lik. 574. p. —
Paziņot dzīves vietu.

9051. Batņa, Aloizs Jāzepa d., dzī-
vojis Daugavpils apr., Kolupēs pagastā,
Baltaču ciemā. — Latgales apgabaltiesas
II. kriminalnodaļas 1924. g. 7. janvāra
raksts Ne 485, apv. uz s. lik. 581. p.
I. d. — Paziņot tiesai.

9052. Borisenoks, Sergejs Dimitrija
dēls, kara saimniecības darba bataljona
kareivis, Ludzas apr., Janovoles pag.
pilsonis, dzīves vieta turpat, Jorzovo
ciemā, dzimis 1902. g., pareizticīgs,
krievs, neprecējies, ar pagastskolas iz-
glītību, zemkopis ; vidēja auguma, platas
un lielas krūtis, pasauss ģīmis, brūnas
acis un gaiši mati. — Kara tiesas
priekšsēdētāja 1924. gada 10. janvāra
raksts Ne 517, apvainots kara soda lik.
128. p. 1. d. un 133. p. — Apcietināt
un ieskaitīt 1 iec. kara izmeklēšanas
tiesneša rīcībā, paziņojot pēdējam.

9053. Belousovs, Aleksandrs Kuzmas
dēls, dzimis 1878. g. 12. aprilī, pēdējā
dzīves vieta Jelgavā, Svētes ielā Ne 31,
slaika auguma, blonds, zilām acīm,
noskūtu seju. — Jelgavas policijas
3. iecirkņa priekšnieka 1924. g. 7. jan-
vafa raksts Ne 5758 23. g., apvainots
patvarīgā dzīves vietas atstāšanā, kā
sastāvošs zem policijas uzraudzības uz
s. 1. 34. un 35. p. p., saskaņā ar Rīgas
centrālcietuma priekšnieka 1923. gada
26. oktobra rakstu Ne 19805, kā sodīts
uz s. 1. 585. p. 1. d. ar 2 gadiem 6 mē-
nešiem pārmācīšanas namā. — Paziņot
dzīves vietu meklētājam.

9054. Brands, Pēteris Kārļa d., dzim.
1869. g. 30. aprilī, pēdējā dzīves vieta

Rīgā, Artilērijas ielā Ne44, dz. 22. Latvi-
jas pase M» 152788, izdota 1921. g.
3. oktobrī no Rīgas prefekta, meža strād-
nieks, pārejās ziņas trūkst. — Ventspils
apr. pr-ka 1924. g. 14. janvafa raksts
N° 4 B, saskaņā ar viņa 1923. g. 24. fe-
bruāra lēmumu Ne 376, —. sodīts adm.
kārtā par trokšņošanu piedzērušā stāvoklī
un nicinošu izturēšanos pret policiju ar
Ls 50 vai 14 dienām aresta. — Izpildīt
lēmumu un paziņot meklētājam.

9055. Beinarovičs, Andrejs Heronima
d., agrāk dzīvojis Preiļu miestā. — Dau-
gavpils apr. pr-ka 1923. g. 24. sept. lē-
mums Ne 5253 1701 III., sodīts ar Ls _6
vai 2 dienām aresta par pases nereģis're-
šanu pagasta valdē. — Izpildīt lēmumu.

9056. Baskins, Zeliks-Arons Movša d.,
Daugavpils apr. Pridruiskas pagasta pil-

sonis, žīds, dzim. 1880. g. 26. jūnijā. —
Kafa tiesas priekšsēdētāja 1924. g.
10. janvafa raksts Ne 516, apv. sodu lik.
149. p. — Apcietināt un ieskaitīt 5. iec.
kara izmeklēšanas tiesneša rīcībā, pazi-
ņojot pēdējam un kafa tiesai.

9057. Cekuliņš, Eduards Jāņa d.,
bij. tanku diviziona 2. rotas komandiers,
virsleitnants, dzim. 1891. g. 9. aprilī,
Valkas apr., Jaunrozes pag. pilsonis,
latvietis, luterticīgs, neprecējies. — Kafa
tiesas priekšsēdētāja 1924. g. 10. janv.
raksts Ne 516, apv. kafa sod. lik. 128.,
134,, 141., 145. p. p. un sod. lik.

581. p. un 656. p. 3. d. — Apcietināt
un ieskaitīt 5. iec. kafa izmeklēšanas
tiesneša rīcībā, paziņojot pēdējam un
kafa tiesai.

9058. Dalblņš, Bertolds-Eduards Mār-
tiņa d., dzim.1900. g. 24. maijā, Rīgas
pilsonis, pēdējā dzīves vieta Jelgavā,
2. Valles ielā Ne 20; slaika auguma
tumši mati, zilas acis, vidēji taisns
deguns, kalsena seja, uz abiem rokas
stilbiem dažādi tetovējumi. — Jelgavas
prefekta 1923 g. 31. decembfa raksts
Ne 2087, apv. patvarīgā dzīves vietas
atstāšanā, kā sastāvošs zem policijas
uzraudzības uz s. 1. 34. un 35. p. p.,
saskaņā ar Liepājas cietuma pr-ka
1923. g. [3. junija_ rakstu Ne 2612, pēc
1 g. 6 men. pārmācības nama soda iz-
ciešanas. — Paziņot dzīves vietu.

9059. Dzelzīte, Milda Kārļa m., pē-
dēja laika dzīvojusi Cēsīs, Palasta ielā
Ne 8. — Cēsu apr. 1. iec. miertiesneša
1923. g. 14. maija raksts Ņe 2752, apv.
sod. lik. 581. p. 1. d. — Paziņot dzīves
vietu.

9060. Danilovs, Konstantīns Leontija
d., 42. g. vecs. — Daugavpils apr. 1. iec.
miertiesneša 1924. g. 13. janvafa raksts
Ne 689/23, apv. sod. lik. 624. p. 2. d.
— Paziņot dzīves vietu.

9061. Dintovič (Gintovič), Tekla An-
tona m., 60 g. veca, poļu tautības, ka-
toļticīga, atraitne, Krāslavas pagasta
Daugavpils apr. pilsone, agrākā dzīves
vieta Daugavpilī, Slobodas ielā Ne 11.
— Daugavpils prefekta 1923. g. 12. de-
cembfa raksts Ne 18285, sodīta ar viņa
1923. g. 27. novembfa lēmumu par

atrašanos publiskā vietā piedzērušā stā-
voklī ar Ls 20 vai 7 dienām aresta —
Paziņot dzīves vietu.

9062. Gitelsons, Arons Izraēla d.,
72 g. vecs, Viļņas gub. pilsonis, agrākā
dzīves vieta Daugavpilī, Rīgas ielā Ne 29.
— Daugavpils prefekta 1923. g. 12. de-
cembfa raksts Ne 15430, sodīts ar viņa
1923. g. 27. oktobra lēmumu par neiz-
rakstīšanos no mājas grāmatas ar Ls 40
vai 7 dienām aresta. — Paziņot dzīves
vietu.

(Turpmāk vēl.)
Administratīvā departamenta

direktors J. I e v a.
Iekšējās apsardzības pārvaldes

priekšnieks J. G a r o z i ņ š.
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SAEIMA.
Sede 29. janvārī.

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

Ministru prezidenta iesniegto 1924. 25.g.
valsts budžeta projektu nodod budžetu
komisijai.

J. V i š ņ a m atvēl atvaļinājumu uz
10 dienām, skaitot no 1. februafa.

Nolasa ministru prezidenta paziņojumu,
ka viņš par ārlietu ministri uzaicinājis
Ludvigu Sēju un par darba ministri
Ādamu Krieviņu.

Vienbalsīgi pieņem steidzamības kārtā
likumu par kafa klausības likuma
35. panta 2. punkta pārgrozījumu. (Re-
ferents G. Zemgals.)

Trešā lasījumā apspriež likumu par
cietušo kafa vīru un viņu ģimenes lo-
cekļu pensijām. Nobalsošanu par li-
kumu visā visumā atliek uz nākošo
sēdi. (Referenti K. B ū m e i s t a r s , Br.
Kalniņš un V. S a 1 n a j s.)

Tāpat trešā lasījumā apspriež likumu
par politisko apsardzi. Nobalsošanu
par likumu visā visumā atliek ari uz
nākošu sēdi. (Referents O. Nonācs.)

Vienbalsīgi un bez debatēm pieņem
trešā lasījumā Latvijas mākslas akadēmijas
satversmi. (Referents K. D ē ķ e n s.)

Apspriež vēl trešā lasījumā preses li-
kumu. (Referents Br. Kalniņš.)

Sēdi slēdz pulksten 9,30.
Nākošā sēde piektdien, pulksten 5



Jaunas valstis.
Lietuva.

Aizņēmums Anglija.
Londonā, 29. janvārī. (Reiters.)

Lietuvas sūtnis Londonā paziņojis, ka
nobeigtas sarunas par Anglijas
bankas aizdevumu Lietuvai
1.000.000 mārc. sterliņu apmērā
dzelzsceļa būvei no Šauļiem
uz Klaipēdu. Aizdevumu garantē
Anglijas valdība. Tas saistīts ar notei-
kumu, ka būves darbiem nepieciešamie
materiāli Lietuvai jāpasūta Anglijā. LTA.

Saistošie noteikumi
par

skursteņu un citu dūmvadu Manu on uzraudzību
Rijas ptlsētd; skursteņslaucltā u takse.

Pieņemti domes sēdē .923. g. 15 ncvembrī un apstiprināti ar
iekšlietu ministrijas pašvaldbfs departamenta 192 . g. lu j nvafa

rakstu J* 100244.

1. §. Visāda veida skursteņi un dūmvadi tīrāmi saskaņā ar
šiem noteikumiem un 8. pantā noteiktos termiņos.

Šai piespiestai tīrīšanai nav padoti visi brīvā stāvošie fabriku
skursteņi, tāpat ari brīvā stāvošo tvaika katlu skursteņi un ne-
apdzīvoto namu skursteņi.

Par skursteni uzskatams katrs no kurināmās ietaises līdz vai
cauri jumtam vedošais dūmvads.

2. §. Namu īpašniekiem vai viņu likumīgiem vietniekiem
jānoslēdz ar savu iecirkņa meistaru jeb kādu citu pilsētas būvvaldes
apstiprinātu skursteņslaucītāju līgums, pēc kufa pēdējam jāuz-
ņemas visa nama skursteņu un dūmvadu kārtīga tīrīšana un uz-
raudzība.

Skursteņslaucītājs saņem par šo darbu atlīdzību pēc takses,
kufu apstiprina pilsētas dome.

Skursteņus, kufi netiek kārtīgi jeb vispār netiek tīrīti, pilsētas
valdes būvju nodaļa uzdod tīrīt iecirkņa meistaram piespiedu
kārtā uz nama īpašnieka rēķina.

3. §. Tīrīšanas darbus atļauts izvest vienīgi pilsētas valdes
būvju nodaļas pārbaudītiem un darbā pielaistiem skursteņ-
slaucītājiem.

Būvnodaļa ieceļ un atceļ iecirkņa meistarus, viņu palīgus un
dod savu piekrišanu citiem skursteņslaucītājiem Uzņemties tīrī-
šanas darbus. Viņai ir tiesības par nolaidībām un nekārtīgu darbu
vainīgiem aizliegt tīrīšanas darbu izvešanu uz noteiktu laiku vai
pavisam. Skursteņslaucītāju pārbaudīšanu izdara būvnodaļa caur
sevišķu komisiju.

Visas sūdzības par skursteņslaucītāja izturēšanos jāiesniedz
būvnodaļai, kufa izšķif ari izcēlušās domu starpības starp nama
īpašnieku un skursteņslaucītāju.

4. §. Skursteņu tīrīšana nav atļauta' mācekļiem vieniem
pašiem. Mācekļi drīkst strādāt tikai zēni skursteņslaucītāja vai ta
paliga uzraudzības.

5. §. Skursteņu tīrīšanai un uzraudzībai Rīgas pilsētu iedala
18 iecirkņos, kuru robežas aprādītas šo noteikumu pielikumā.
Rīgas pilsētas valdei ir tiesība, skatoties pēc vajadzības, grozīt
iecirkņu skaitu un robežas. Katram iecirknim pilsētas būvnodaļa
ieceļ pārbaudītu skursteņslaucītāju meistaru.

Katram iecirkņa meistaram jāuzdod būvnodaļai pārbaudīts
palīgs, kufš "meistara slimības, atvaļinājuma u. t. t. gadījumos
izpilda viņa vietu. Palīgs tādās reizēs, kā vietas izpildītājs, bauda
visas iecirkņa meistara tiesības un izpilda viņa pienākumus.

Iecirkņu meistaru, viņu palīgu un citu darbā pielaisto skur-
steņslaucītāju vārdus un adreses būvnodaļa izziņo atklātībai.
Minētām personām būvnodaļa izsniedz sevišķas personas ap-
liecības.

Iecirkņa skursteņslaucītājs drīkst atstāt pilsētu ilgāk kā u -
8 dienām tikai ar pilsētas būvnodaļas sevišķu atļauju.

6. §. Iecirkņa meistaram jāraugās uz to, lai skursteņi un
dūmvadi arvien atrastos kārtīgā stāvoklī. Viņam, tiklab uz
ieinteresēto personu uzaicinājumu, kā ari pašam no sevis jāapskata
un pienācīgā kārtā jātīra savā iecirknī skursteņi, dūmvadi, krāsnis
u. t. t. Nama īpašniekam jāatļauj iecirkņa meistaram katrā laikā
aplūkot nama skursteņus un jāizpilda viņa likumīgās prasības.

7. §. Skursteņi, kufiem pievienoti ķēķa pavardi, kā ari i
centrālā apkurināšana, jātīra reizi mēnesī. Skursteņi, kufiem
pievienotas apkurināmās krāsnis, jātīra reizi mēnesī kurināšanas
periodā. Rūpniecības un tamlīdzīgu iestāžulietojamieskursteņijātīra divas reizes mēnesī, vai ik nedēļas, skatoties pēc va- j
jadzības. ļ

8. §. Sodrēji skursteņos pamatīgi nokasāmi vai nokapājami.
Šauru skursteņu tīrīšanu izdara ar vienkāršu pie virves pie-
stiprinātu slotu un svaru bumbu.

Skursteņi jātīra līdz pamatam, no apakšējās daļas izņemami
sodrēji un pelni.

9. §. Sodrēju izdedzināšana atļauta tikai tādos gadījumos,
ja tīrīšana citādi nav iespējama. Dienu un stundu, kad nodomāts
izdedzināt zināmā namā skursteņus, iecirkņa meistaram jāpaziņo
dienu iepriekš nama īpašniekam vai viņa vietniekam, vietējam
policijas iecirkņa priekšniekam un vietējās ugunsdzēsēju nodaļas
brandmeisteram. Skursteņu izdedzināšana jāpārrauga katru reizi
personīgi iecirkņa meistaram. Izdedzināšanai jābūt pabeigtai līdz
pulksten 12 dienā.

10. §. Skursteņslaucītājiem jāraugās uz to, ka dūmus neno-
vada ventilācijas skursteņos un ka skursteņi, dūmvadi, krāsnis,
ķēķi vai citi pavardi atrodas tādā kārtībā, kā to prasa pastāvošie
būvnoteikumi (§§. 57., 58., 59. un 78.).

Ja skursteņslaucītājs skursteņus tīrot vai apskatot atrod, ka
šīs prasības nav izpildītas, vai kurināmo ietaišu un skursteņu
tuvumā atrodas lielākā daudzumā viegli aizdegošās vielas, tad
viņš par to paziņo nama īpašniekam vai viņa vietniekam, atrasto
nekārtību novēršanai. Svarīgos gadījumos un ja nama īpašnieks
neievēro dotos aizrādījumus, skursteņslaucītājam par to jāpaziņo
būvju nodaļai, lai ta varētu spert vajadzīgos soļus.

11. §. Katram skursteņslaucītājam jāved par skursteņu slau-
cīšanu sevišķa grāmata pēc būvnodaļas dota parauga un priekš-
raksta. Šinī grāmatā ierakstāms katrs skursteņslaucītāja darbs un
piezīmes par atrastām nekārtībām. Ieraksti apliecināmi ar nama
īpašnieka vai viņa vietnieka parakstu. Grāmata uzrādāma uz pie-
prasījumu būvnodaļai vai citai attiecīgai iestādei.

12. §. Šo saistošo noteikumu pārkāpēji saucami pie likumīgas
atbildības.

13 §. Šie saistošie noteikumi stājas spēkā divu nedēļu laikā
pēc viņu publicēšanas „Valdības Vēstnesī" un ar viņu izdošanu
skaitās atcelti domes sēdē 1921. g. 17. februārī pieņemtie no-
teikumi.

Rīgas skursteņslaucītāju takse.
a) Gada maksa par katra krāsns skursteņa tīrīšanu :

nama I stāvā 15 rub. no stāva
» II 15 . „ „

katra sekoša stāva 9 , „ n
b) Gada maksa par ķēķa skursteņa tīrīšanu:

nama I stāvā 30 rub. no stāva
. II . 30 „ „ „

katra nākoša stāvā 15 „ „ „
c) Maksa par katru maiznīcas, konditorejas, ļaužu ķēķa, pirts

vai rūpniecības iestādes kurinātavas skursteņa tīrīšanu*
:

par katru atsevišķu reizi:
vienstāvu namos ........ 30 rub. no reizes
divstāvu „ 45 „ „ „
augstākos „ 60 „

d) Maksa par sienas krāsns roru vai skārda trūbu tīrīšanu pēc
vienošanās ar nama īpašnieku.

Piezīme: Par skursteni uzskatams katrs no kurināmās
ietaises līdz vai cauri jumtam ejošais dūmu vads.

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

Rīga.

Latvijas valsts darbinieku a'cdu
biedrība

sasauc š g. 4. februārī pulksten 6 va-
karā Valdemāra ielā Ne 35 pilnu biedru
sapulci. Dienas kārtībā: 1) algu un
2) darba laika jautājumi. Valde.

Iedzīvotāju kustība.
Pēc pilsētas statistiskās valdes ziņām

1923. g. reģistrēti:
dzimuši m „,

r i i u -c "" £ m iS «
Tautība > a m>ifi

§ 1 i i* I*
Latvieši. . . . 2839 74 2307 -f 532 2042
Vāci 494 11 524 — 30 381
Ebreji .... 764 25 373+391 342
Krievi .... 484 16 314 + 170 189
Poļi 200 4 131 + 64 97
Leiši .... 105 3 83 + 22 77
Igauņi .... 28 i 41 — 13 17
Citi un nezin*mi 100 47 70 + 30 31

Kopā . 504 181 3843 +1171 3176

Māksla.

gaidāmā jub lejas izrāde, lai ta sagādātu
prieku ari māksliniecei, kufa visu sevi
ziedojusi skatuves mākslai. Biļetes vel
dabūjamas nacionālā teātra kase.

Nacionālais teatrs. Trešdien, 3\ jan-
vārī pirmo reizi Ģetes lielā traģēdija
20 ainās „Faust_ s", jauna veida insce-
nējamā, ar Jāni Ģermāni Fausta, Rodrigo
Kalniņu — Mefistofeļa un Mirdzu Smit-
chen. Grietiņas lomā. Ceturtdien, 31. jan-
vārī, pulksten 5 pēc pusd. skolēnu izrāde
J. Raiņa pasaka „M u šu ķēniņš".
Piektdien, 1. februārī, Ģetes „F a u s t s"
ar V. Švarca Faustu, Kristapa Lindi —
Mefisto un Mildu Riekstiņ Grietiņas lomā.
Turpinās biļešu pārdošana uz Lilijas
Ērikas 15 gadu skatuves darbības
jubileju, kufa notiks pirmdien, 4. februārī.
Izrādīs Ed. Vulfa populāro lugu „M e 1i".

Lilijas Ērikas skatuves darbības jubileja
Pirmdien, 4. februārī, nacionālā teātri

svinēs savu 15 gadu skatuves darbības
jubileju viena no mūsu pirmām skatuves
māksliniecēm — Lilija Ērika. Kā mūsu
cienījamo skatuves mākslinieku Alek-
sandra Freimaņa un Hermines Freiman
meita, viņa jau no agras jaunības dzīvo
teātra dzīvi un jau kā meitene uzstājas
latviešu biedrībā, starp citu, tik atbildīgā
lomā kā Gerharta Hauptmaņa Hannele.
Tālāk ta darbojas Jaunajā Rīgas teātrī un
kafa laikā Pēterpilī, bet tagad nacionālā
teātrī. Pa šo laiku viņa attīstījusies
par spilgtu mākslinieci, kufai pastāvīgi
tiek uzticētas atbildīgas galvenās lomas.
Viņas dramatiskais talants jo krāšņi un
daudzpusīgi parādījies tādās lomās, kā
Anda (Put, vējiņi), Spīdola (Uguns un
nakts), Ārija (Induls un Ārija), Liesma
(Ragana), Mirdza (Vaidelote), Rūtiņa
(Nogrimušais zvans), Jelena (Greiz-
sirdība), Nora (Ibsena) un vēl daudzās
modernās zalona lugās. Spilgti stāvēs
vēl katra acu priekšā jubilāres Na-
cionālā teātrī rādītās lomas: Asnate
(Jāzeps un viņa brāļi), Magone (Krauk-
lītī), Lelde (Spēlēju, dancoju), Aspazija
(Aspazija), Padovas hercogiene (Uailda)
u. v. d. c. Savai jubilejas izrādei jubi-
lāre izvēlējusies Vulfa moderno lugu
.Meli", kur tai patīkama un izteiksmīga
loma. Daudz mākslas prieka māksliniece
sagādājusi mūsu publikai. Tā tagad

Tirdzniecība un rūpniecība.
Kursi

Rīgas biržā, 1924. gada 30. janvāri.

100 Latvijas rbj
^~^V7Amerikas dolārs

oo
~

aonn
Angļu mārciņa .... 21,82— 22,02
100 Francijas franki .... 23,35-24.05
100 Beļģijas franki 20,80 — 21,40
100 Šveices franki 88,20— 89,55
100 Itālijas liri ...... 22.10-22,80
100 Zviedrijas kronas . . . . 133,90—135,95
100 Norvēģijas kronas . . . 69,05 — 71,15
100 Dānijas kronas .. 82,35 — 84,90
100 Čechoslovaku kronas . . 14,50—15,1i
100 Holandes guldeņi ... 190,30—19320
1 biljons Vācijas marka . . . 1,50 — 2,00
100 Somijas markas .... 12,60—13,14»
100 Igaunijas markas .... 1,34 —1,40
10,000 Polijas markas . . . . 0,01
100 Lietuvas liti 50, 52,—
10 Krievijas zelta rubļi ... 25,50
Krievijas «diaba^

^ ; J$j}
P«

1 rbi.

SSSR červoņecs
5°/o neatkarības aizņēmuma . 2, 2,10
6°/o Zemes banku ķīlu zīmes 98, 100

Rīgas biržas komitejas kotacijas komisijas
priekšsēdētājs Rob. Baltgailis.

Zvērināts biržas maklers P. Rupnerc.

Telegramas.
aģentūras

(Latvijas teiegraia ārzemju leiegramas.j

Tallinā, 29. janvārī. (Eta.) Tur-
cijas sūtnis Maskavā oficiāli paziņojis
Igaunijas sūtnim, ka Turcijas val-
dība atzinusi Igauniju de
j u r e.

Redaktors: M. Aronb.
«???? niB

4
Ministru kabineta sēde

iyz. g. ^y. janvāri.
1. Apspriež papildinājumu un pār-

grozījumu projektu valsts zemes bankas
statūtos.

2. Apspriež likumprojektu par Rīgas-
Rūjienas dzelzsceļa būvi un lietošanu.

3. Atsvabina agrāko sūtni Krievijā
Ēriku F e 1 d m a n i no viņa pienā-
kumiem pret ārlietu ministriju sakarā ar
viņa iecelšanu par Jelgavas apgabal-
tiesas locekli.

4. Nolemj lūgt Saeimu izsniegt atpakaļ
pārstrādāšanai likumprojektu par valsts
kases zīmēm.

5. Ieceļ: 1) Aleksandru T ī 1 m a n i
par papildu miertiesnesi pie Rīgas apga-
baltiesas, 2) Aleksandru Kambergu
par Latgales apgabaltiesas locekli un
3) Nikolaju Ķ i g u r u par Latgales ap-
gabaltiesas prokurora biedri.

6. Pieņem pārgrozījumus noteikumos
par valsts dzelzsceļu pārvaldi.

Ārzemes.
Anglija

Londonā, 29. janvārī. (Reiters.)
Anglijas d z e 1 z s ce ļ n ieku - ma-
šīnistu un kurinātāju streiks
šodien izbeidzas, jo pagājušo
nakti izlīgšanas konferencē panākta vie-
nošanās. LTA.

uaH^^ ^H^^^

Šim numuram 6 lappuses.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnod.
pamatojoties uz 17. marta 1923 gada
likuma par vienīgo maksāšanas līdzekli
un civ. proc lik. 2060. un 206Z p. p,
ievērojot Eduarda Kērkliņa lūgumu un
savu lēmumu no 8 janvāra 1924. gsdo
pasiņo ka lūdiējs Eduard* Kitkliņš
parādu pēc rblgacijas par 1000 ibļ,
apstiprinātas 27 novembri 1914. g at
Nk 5-5 uz nekustamo īpaiumu Rīg'a
apr. BukuUu muižas muižas zrmesgrunt»-
gabal i J* 77 zem zemes grama « reģ.
N? 2969 izdtt*» ro Eduarda Jēktba d.
Karkiņa par labu Mārtiņam Breža d.
Outmanim, kas viņu ir cedējis b anko
ir iemaksājis tiesas depczi ā Li 25,35,
dfļ iīs a.g«ā minētās o ligacijas kspi-
taia on °/o°/o dzēlanas.

Tapec apgabaltiesas 3 civilnodaļa uz-
aicina visas personas, kuram būtu tiesības
uz augSā apradīto obligac-ju pie-
teikties tiesā viena mēneša laikā,
skaitot no dienas, kad šis sludinājums
iespiests .Valdības Vēstnesī* un ai;rada,
ka ja šīs personas noteikta laikā nepie-
teiksies, oblipacij i atzīs par i"m ksāt*
on lūdzējam dos tiesību prasīt hipoteKa»
dzēšanu zemes grāmatās.

Rīgā, 24 janvārī 1924. g. J4 1'59.
Priekšsēdētāja v. A. Blumentals-

S'kretars A. K*We

Rīgas apgabali.reģlstrac.nodaļa
paziņo, ka ar viņas pag. gada 12. de-
cembra lēmumu pārreģistrēta .Baltijas
šoferu biedrība* zem jauna nosukuma:
.Latvijas šoferu biedrība*, kā ari reģi ;
streti biedrības biedru pilnā sapulce
12. jūnijā 1923. gadā pieņemtie grozītie
biedrības statūti

Nodaļas pārzinis E. B i t e;
Sekretāra p. v. i. J. R o g g *

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnod.
pamatojoties uz 17. marta 1923. g.
likuma par vienīgo maksāšanas līdzekli
un civ. proc. lik. 2C60. un 2062. p. p.,
ievērojot vahts zemes bankas lūgumu
un savu lēmumu no 5 924. g. 15. janvafa
paziņo, ka parādnieks Eduards Tauriņš
parādu pēc obl gacijas par 4200 rbj.,
apstiprinātas 1897. 17. februārī «r J6 92
uz nekustamo īpašumu Valm'eras apr
Šķir: tinu mu žas ar Sūcēnu zemnieku
zemes «Klētnieku >& 2" mājfm zemes
grāmatu reģ. Mi 4468, izdotas no Jāņa
Matiņa dla Tauriņa par labu Michai'am
Kārļa dēlam f. Zommeram, kura pār-
gājusi kopā ar Šķirstiņu muižu un Sū-
cēniem uz bij. Rīgas apgabaltiesas lē-
muma pamata no 1906 g. 8. novtmb fa
uz Erichu Michaila _ dēlu f Zommeru
fideikomisa ip šiimā — ir sama<sāj s
1923. g. 31. jūlijā, bet šī augšā minēt»
obligscija nevar tikt _ izsniegta rtpakaļ
parādniekam

^
dēļ d<ēšan*s zemes giā-

matās,_ tamdej ka ir gājusi zudumā.
Tāpēc apgabaltiesas 3. civilnodaļa

uzaicina visas personas, kufām būtu
tiesības uz augšā aprādīto obligāciju,
pieteikties tiesā viena mēneša laikā,
skaitot no dienas, kad šis sludinājums
iespiests .Valdības Vēstnesī* un aiz-
rāda, ka ja šīs personas noteiktā laikā
nepieteiksies, _ obligāciju atzīs pnr iz-
nīcinātu un lūdzējam dos tiesību prasīt
parāda dzēšanu zemes grāmet i

Rīgā, 1924 19. janvāri. J* 1694.
Priekšsēdētāja v. A. V e i d n e r s.

Sekretārs Kalve.



Irsltilil'i iecirkņa laksts.
I. iecirkņa robežas: (gruntsgabalu grupas 1, 2 un 3):

Daugavas krasts — Svaru — Kaļķu — Vaļņu — L. Ķēniņu —
Kārļa ielas — Daugavas krasts.

II. iecirkņa robežas: (gruntsgabalu grupas 6, 7 un 8):
Daugavas krasts — Valdemāra — Citadeles — Torņa —
Vaļņu — Kaļķu — Svertuves ielas — Daugavas krasts.

III. iecirkņa robežas: (gruntsgabalu grupas 4, 5, 9 un 10):
Daugavas krasts — Kārļa — L. Ķēniņu — Vaļņu — Torņa —
Citadeles — Valdemāra ielas—"Daugavas krasts — Andreja
osta — Elizabetes — Timoteja — Turgeņeva ielas — Dau-
gavas krasts.

IV. iecirkņa robežas: (gruntsgabalu grupas 11, 12, 13, 18, 19,
23, 25 un grupas 17 dienvidus daļa līdz Elevatora
dzelzsceļam):

Elizabetes iela — Andreja osta — Daugavas krasts, ieskaitot
mazo un lielo Vejzaķu salas — Vējzaķu salas izteka —
Elevatora dzelzsceļš — Mīlgrāvja dzelzsceļš — Klusā —
Miera — Valdemāra — Elizabetes ielas.

V. iecirkņa robežas: (gruntsgabalu grupas 14, 15, 16 un grupas
17 ziemeļu daļa līdz Elevatora dzelzsceļam un grupas
68 un 96):

Elevatora dzelzsceļš — Vējzaķu salas izteka, ieskaitot Kun-
dziņu,_ Zirgu, Kurpnieku, Kaķasēkļa un Daudera salas —
Mīlgrāvja izteka — Ķīšezers — robeža starp Mīlgrāvi un
Meža parku — Mīlgrāvja dzelzsceļš — Elevatora dzelzsceļš.

"VI. iecirkņa robežas: (gruntsgabalu grupas 23, 26, 27 un 28):
Bruņinieku — Valdemāra — Miera — Klusā ielas — Mīl-
grāvja dzelzsceļš — Brīvības — Kr. Barona — Bruņinieku ielas.

VII. iecirkņa robežas: (gruntsgabalu grupas 20, 21 un 22):
Elizabetes — Valdemāra — Bruņinieku — Kr. Barona —
Elizabetes ielas.

VIII. iecirkņa robežas: (gruntsgabalu grupas 29, 30, 31 un 32):
Elizabetes — Kr. Barona — Bruņinieku — Valmieras ielas —
Daugavpils dzelzsceļš — Elizabetes iela.

IX. iecirkņa robežas: (gruntsgabalu grupas 33, 34, 35 un 36):
Bruņinieku — Kr. Barona — Brīvības ielas — Mīlgrāvja
dzelzsceļš — Atta — Liniju — Ērgļu — Avotu — Bruņi-
nieku ielas.

X iecirkņa robežas: (gruntsgabalu grupas 70, 84, 85, 86, 87,
88, 89, 90, 91, 94 un 95):

Vidzemes šoseja — Brūkleņu iela — Biķernieku mežs —
Purvciema iela — Mīlgrāvja dzelzsceļš — robeža starp Mīl-
grāvi un Meža parku — Ķīšezers — Juglas upe — Vidzemes
šoseja.

XI. iecirkņa robežas: (gruntsgabalu grupas 37, 38, 71, 92 un teri-
torija starp šīm grupām un jauno administratīvo robežu):

Daugavpils dzelzsceļš — Valmieras Bruņinieku — Avotu —
Ērgļu — Liniju — Atta ielas — Mīlgrāvja dzelzsceļš —
Purvciema iela — Biķernieku mežs — Brūkleņu iela —
Vidzemes šoseja — Juglas upe — Juglas ezers — pilsētas
robeža — Daugavpils dzelzs ceļš.

XII. iecirkņa robežas: (gruntsgabalu grupas 39, 40, 41, 42 un 43):
Turgeņeva — Timoteja ielas — Daugavpils dzelzsceļš —
Daugavpils iela Grebenčikova iela, ieskaitot Zvirgzdu salu —
Daugavas krasts — Turgeņeva iela.

XIII. iecirkņa robežas: (gruntsgabalu grupas 44, 45, 46, 47, 48, 72
un teritorija starp šīm grupām un jauno administrativo
robežu):

|

urebencikova — Daugavpils ielas — Daugavpils dzelzsceļš
— Pilsētas robeža — Daugavas krasts, ieskaitot Libekas salu
— Grebenčikova iela.

XIV. iecirkņa robežas: (gruntsgabalu grupas 49, 50, 51, 52, 53,
54, 55, 73, 74, 79, 83 un jaunpievienotā teritorija
starp Jelgavas šoseju un Līves mj:

Raņķa dambis —? Uzvaras parks — Ermaņa — Altonavas
ielas — Mārupes dzirnavu dīķis — Mārupīte — Pilsētas
robeža — Daugavas krasts, ieskaitot Šlumpu, Fridriķa un
Zaķu salas — Āgenskalna līcis — Raņķa dambis.

XV. iecirkņa robežas: (gruntsgabalu grupas 56, 57, 58, 59, 60,
61 un 62):

Daugava, jeskaitot Ķīpu salu — mazā Daugava — mazā
Ūdens — Ūdens — Daugavgrīvas — Kuldīgas ielas —
Bolderajas dzelzsceļš — Mārupīte — Altonavas — Ermaņa
ielas — Uzvaras parks — Āgenskalna līcis — Daugava.

XVI. iecirkņa robežas : (gruntsgabalu grupas 75, 76, grupas 80
dienvidus daļa līdz Slokas ielai, grupas 81, 82 un 93
ar Ozolciemu un Petriņciemu) :

Slokas iela — Pilsētas robeža — Jelgavas dzelzsceļš —
Mārupīte — Bolderajas dzelzsceļš — Slokas iela,

XVII. iecirkņa robežas : (gruntsgabalu grupas 63, 64, 65, 67, 77
un grupas 80 ziemeļu daļa līdz Slokas ielai):

Slokas iela — Pilsētas robeža — robeža starp Kleista un
Jauno muižu līdz Hapaka grāvim — robeža starp Kremera
muižu un pilsētas Spilves pļavām — robeža starp Iļķenu
muižu un Poderagu — Daugavas krasts — maza Dau-
gava — mazā Ūdens — Ūdens — Daugavgrīvas —
Kuldīgas ielas — Bolderajas dzelzsceļš — Slokas iela.

XVIIL iecirkņa robežas: (Vecmīlgrāvis, Bolderaja, Spilve un
Buļļu muiža):

Daugavas kreisais krasts — robeža starp Iļķenu muižu un
Poderagu — robeža starp Kremera muižu un pilsētas Spilves
pļavām līdzHapaka grāvim — robeža starp

^
Kleiata un Jauno

muižām — pilsētas administratīvā robeža — Mīlgrāvja
izteka — Daugavas kreisais krasts līdz cementa fabrikās
robežai.

Rīgas pilsētas galva A. Andersons.
Pilsētas sekretārs A. Pļāvinskis.

Jelgavas apgabaltiesa
uz dv. ties. kārt. i9b'/., 2011, 20 4. vm
2079. p.p. pamata uzaicina visus, kam
būtu uz 25. janvārī >923. g. mi-
luša Johana - Alberta Krišjāņa dēla
L e g z d i ņ a alias Legzda atstāto
mantojumu kādas tiesības kā mantinie-
kiem, legatariem fideikomisariem, kre-
ditoriem u. t. t., pieteikt savas tiesības
iai tiesai sešu mēnešu laikā, skaitot no
sludinājuma iespiešanas dienas.

Termiņā nepieteiktas tiesības ieskaitīt
par spēku zaudējušām.

Jelgavā, 21. janvāri 1924. g-
L. M 490/1924. g.

Priekšsēdētāja v. J. Sk u d r e.
Sekretārs K. Pussars.

Grāveru pagasta va de
Daugavpils apriņķī, izsludina par ne-
zaudēt em un nederīgiem sekošus do-
kumentus:

1) iekšzemes pasi, izdotu no Izveltas
pagasta valdes 1921. g. 21. okt. zem
Nr. 2178 uz Juljana Staņislava d. Sta-
gisa vārds; 2) zirga pasi, izdotu no tās
pašas pagasta valdes zem Nr 1478 uz
Matveja Stanisla.a d. Zvirbļa vārdu;
3) iekšzemes pasi, izdotu no tās pašas
pagasta valdes 1921. g. zem Nr 1175
uz Antona Antona d. Dzslbo vārdu;
4) zirga pasi, izdotu no Kapir . u pigesta
valdes ua pilsones Jūlijas Jāņa meitas
Tumaševičs v. zem Nr 2061, 1922 g.
22. febr., un pārrakstīta uz Antona
Geronima d. Slrjkovska vardu; 5) zirga
pasi, irdotu no Izveltas pagasta valdes
1920. g. zem Nr. 469 uz Antona
Antona d. Dzalbo vardu; b) atvaļi-
nājuma apliecības dublikātu z<m
Nr. 9837/IV31, izdotu no Daugavpils
kafa apriņķi priekšnieka uz Pāvela Sil-
vestra d. Vizuļa vārdu un 7) iekš-
zemes pasi, izdotu no Izvoltes pagasta
vaidēs zem Nr. 1038 1921. g. 27. janv.
tz Donata Antona d. Brenča vārdu.

Valkas kafa apriņķa priekšnieks iz-
sludina par nederīgu atvaļinājumi ap-
lieību Nr. 1146, izdota 1V2 g. 22. apr.
no sapieru bataljona kom. karraim

iJerzim, Jānim Indriķa d.

Jēlumi apgabaltiesai redlstntUas nodala.
pamatodamās uz civil ties. 1 kūma
146C71 panta paziņo, ka minētā t esa ci-
vilnodaļas 12. j nvari li-24 grdā at-
klātā sēdē njo ē ma:, 4>OKKeHro<pcKoe 06-
mecTBeHHOe Co6panie" pāiveicot par
Buka šu sadraudzigo biedrību, ievedot
viņu to biedrību reģistra p'imejā dajā,
kurām nav peļņas iegūšanas mēiķa

Biedrībts valdes sēdeklis atrcdas
Bukušu biediību namā.

Jelgavā, 19. janvāri 1924. g.
Reģistr. nod. pārz'nis J. Skudre.

Par sekretāru D. Lešinskija.

Kurn enes pag. valde, Jaunjelgavas
apriņķi, izsludina par nederīgām, kā
nozaudētas, sekošas Latvijas iekšzemes
p ses: 1) izdotu no šīs pagasta valdes
1921. g. 27. augustā zem Nr. 331 uz
Eduarda Jura d Samuļa v; 2) izdotu
tāpat no šīs pagasta valdes 1921. g.
11. jūnijā zem Nr. 151 uz Antonijas
lizes Eduarda m. Ozol vārdu

Lašu pag. valde izsludna par nede-
rīgu, kā nozaudētu, iekšzemes pasi
Nr. 1609, izdotu no Lašu pag. valdes
27. maijā 1922. g. uz Jāņa Macijevska
v. un zirgā pasi ar Nr. 49, izdotu
23. mariā 1921. g. uz Jānim Macijev-
skam piederošo zirgu

Vecbienguļu pagasta valde izsludina
par nederigu, kā nozaudētu, Latvijas
iekšzemes pasi zem Nr. 7 847, izdotu
no Rīgas 9. polic. iec. 11. febr. 1920. g.
uz Vilhelmines Dzenul, dzim. Prauliņ v.

Ceraukstes pag valde izsludina par
nederīgiem nozaudētus sekošus doku-
mentus : 1) iekšzemes pasi, izdotu no
Mežotnes pag. valdes zem Nr. 527, uz
Jāņa Zuika v.; 2) zirga pasi.ļizdotu no
šis pagasta valdes 1920. g. 26. jūlijā
zem Nr. 125 uz Jāņa Zuika v.; 3) zirga
pasi, izdotu no šīs pag. valdes 1923. g.
24. februārī zem N° 1088 uz ta paša v.

Vandzenes pag. valde izsludina par ne-
derīgu pazaudētu Latvijas iekšzemes pati,
izdotu no Talsu apr. pr-ka palīga zem
Nr. 1500, 7 maijā 1920. g uz Zajei-
Z loksnis, Fridricha Matīsa Friča d v.

Solonajas pag. valde izsludina par ne-
derīgu iekšzemes pasi, izdotu no Borov-
kas pag. valdes 29. jūlijā 1921. g. zem
Nr. 755 uz Emilijas Staņislava m. Krc-
mer v.

Volguntes pag. valde izsludina par
nederīgiem sekošus nozaudētus doku-
mentus : 1) Latv. pasi N° 5892, izdotu
no Jelgavas pils. prefekta 7. jūnijā
1920. g uz Annas Jēkaba m. Grabauskij,
dzim, Čapuk vārda un 2) Latv. pasi
Ns 490, izdotu no Volguntes pag. valdes
10. jūlijā 1920. g. uz Jāņa Pētera d.
Daiļa vārda.

Jelgavas apgabaltiesas reģistrācijas netāla.
pamatodamās uz civd ties. _ likuma
146C71 panta paziņo, ka minētā tiesa
civilnodaļas 14. janvāri 1924. gada at-
klātā sēde nolēma: .Nespējību bērnu
apgādāšanas biedrību" (Verein zur Ver-
sorgung hūlflcser Kinder) pārveidot par
Nespējīgu bērnu apgādāšanas biedrību,
ieviedot viju to biedrību reģistra pir-
majā dajā, kurām nav peļņas iegūšanas
mērķa.

Biedrības valdes sēdeklis atrodas
Jel javā.

Jel avā, 19 janvāri 1924. g.
Reģstr. nod. pārzinis J. Skudre.

Par sekretāru D Lešinskljs.

Jelgavas apgabaltiesa
uz civ. ties. kārt. 1967., 2011., 2014. un
2079. p. p. pamata uzaicina visus, kam
būtu uz 2. augustā 1917. g. Rīgā mirušā
FeliksaBlūmentāla atstato manto-
jumu kādas tiesības kā mantiniekiem,
legatariem, fideikomisariem, kreditoriem
u. t. t., pietei«t savas tiesības šai tiesai
sešu mēnešu laikā, skaitot no sludinā-
juma iespiešanas dienas.

Termiņā nepieteiktas tiesības ieskatīs
par spēku zaudējušām.

Jelgavā, 22. janvārī 1924 g.
L Jft 310/1924. g.

Priekšsēdētaja v. A. Lauke.
Sekretārs K. Pussars.

Jelgavas aorjabaltiesa
uz civ. ties. kārt. 1967., 2011., 2014. un
2079. p. p. pamata uzaicina visus, kam
būtu uz 10. maija 192i. g. mirušā
Jāņa Grauza atstato manto-
jumu kādas tiesības kā mantiniekiem,
legatariem, fideikomisariem, kreditoriem
u. t. t., pieteikt savas tiesības šai tiesai
sešu mēnešu laikā, skaitot no sludinājuma
iespiešanas dienas.

Termiņā nepieteiktas tiesības ieskatīs
par spēku zaudējušām.

Jelgavā, 22 janvārī 1924. g.
L J* 753 1924 g.

Priekšsēdētāja v. A. Lauke.
Sekretārs K. Pussars.

Jelgavas apgabaltiesa,
saskaņā ar valsts zf mes bankas lūgumu un
pamatodamās uz savu šā g. 4. janvafa
nolēmumu un civ. proc. lik. 2081. p.
2. pkt., kā ari 1923 g. 17. marta lik.
3. p., uzaicina to personu, kūjas rokās
atrodas pirkšana'-pārdošanas akts, koro-
borēts 1894. g. 28. februārī zem
N? 178 uz Bauskas apriņķa Iecavas
pagasta .Sucen - Liel - Jāņu" mājām
zem hip. J* 2462, nodrošinot pirkša-

nas sumas atlikumu 3400 r. ar ķīlu tiesībām
uz minētām mājām, kā ari personas,
ku; m būtu kādas tiesības uz minēto
aktu, pieteikt savas tiesības šai tiesai
sešu mēnešu laikā, skaitot no sludinā-
juma iespiešanas dienas .Valdības
Vēstnesī*.

Ja min. termiņā obligāciju neiesniegs,
vai tiesības nepieteiks, tiesa atzīs parāda
aktu par spēku zaudējušu un zemes
bankai dos tiesību prasīt šā parāda dzē-
šanu zemesgrāmatās. L. N° 487124. g,

Jelgavā, 1924. g. 19. janvārī.
Priekšsēdētāja v. A. S t r a z d i ņ 5.

Sekretārs K. Pussars
Aūks-es iecnkņa policijas p iekšu eks

zsl dīrā par ned rīga, ka nr zaudē v,
iekšzemes pasi izd tu no A'ūksnes
irc>rkņa policijas priekšnieka »em>«5?9
ni 2 juija 1920. g. uz Paula Jāņa d.
Mlkuja vātdu.

Ventspils pilsētat policijas 2. iecirkņi
priekšnieks izsludina par nederīga, pie-
eik'u par noiandētt, Latvijas iekšzemes

pasi zem f* 5634, lidotu no Vents ils
pdicijss prefekta 9. j«ni)ā 1920. gadā
jz Mā'tlņa Jāņa d. Veidemaņa vidu

Valkas kara apriņķa priekšnieks iz-
sludina par nederīgu atvaļinājuma ap-
liecību zem K» 72, izdotu 1921. g. no
Cēsu kafa apriņķa pr-ka jaunmob. Ki-
ruļam Henrijam Reiņa d.

Ventspils pilsētas posic jas 2. teci fcņa
priekšnieks izsludina par nederi .u no-
zaudēto Latvijas Iekšzemes paai zem
J6 627, izdotu no Priek»les policija;
priekšnieka 3. jūnija 1920 gadt uz
Dāvida Miķeli d Ozola vadu.

veuspis piheias pclojas 2. ieeilkņa
priekšnieks izsludina par nederīga, kā
pieteiktu par norandētu, kttaklausīb's
aplieti >a >em » 5624, isdou ro
Ventspils kara ap ipķa Cii kšnieka 15.
sept 190. g- uz Jura Anša d. Mel-
dera vaidu.

Alšvangas virsmežniecība

pārdos torsos
22. februāri 1924 «., pīkst. 12 dienā, Alšvangas virsmežniecīb.

kanclejā, Kuldīgā, Polici; is iela 4,

sebvestrčt. Sūtoiiu mežu materiālu,
atrodesos Za(as m ižas mežā, sekošas vienībās:

a ? ^
Apm. No-

o '~| Materiālu zortiments mat-rialu vē tējums Piezīmes
t- ļ: * daudzums Ls

1 Stut-n< "ka8'x8'x8' 84.5 k. a.
Baļķi 28 pēd g>r 8 gab. 158*

2 Stu malki 8'x&'x8' 24 k. a 1080
3 JuTistinu malka 7xTxT . . 1 k. a.

Bejķi 28 ped. gari 3 gab 85
4 BaļĶi 28 pēd. gari 2 gab. 9

Torgi roiks mutiski un slēgtās aploksiēs. Pircējim pirms torgu sākšanu
jaiem*k«a l(<°/o drošioai naudas no piedāvājamās sumis. Pie izvešanas atļaujas
saņ-mšan*s jā emaksā d o?ibas nauda m--er a'u kjautuve< vietās notīrījanai ne-
atkiītam<em 7°o no novērtēt s sūnas. Nosolītais materiāls pircējam saņemami
vis bez brāķa pēc p tiesa diu'zntnf, kāds izrāds'es pie nodošanas, pie kam
materiālu uzoemiaiai nep>ede!amoi strādnieku dod vicaiJ pircējs uz sava rēķin<.

Pi*. li,urna slēt;š«nas pircējam 20° o no nosolītai sumrs, bet pārējie 8u°/o
jāiemaksā <ēc materiālu nedošanas pircējam, b:t ne vēlāk kā 1 mēaeša laikā
pirms i peraciias term ņa notscēsar.aa.

Virsnužn ecī a patur sev tiesības izsludinātās uz to giem un nolemtai pār-
došanai tor*u venības noņemt no to giem pēc saviem iesnat em.

Tuvākas ziņas virsmešniecības kanclejā.
Kuldīgā, 1924. g. 22. janvāri. t6 1549. Alivangai vlrimainlec'ba.

Alšvangas virsmežniecība
pārdos torsos

25. februārī 1924. g, pulkst. 12 dienā, Alšvangas
virsmežniecības kanclejā Kuldīgā, Policijas ielā 4.

augošu mežu:
"Ķ -S « g Drošib nauda

g,^ Mtžniactbas lec. novads, * f* « #„ " 3 ^~
|apgaita un kvartāls S 5* I '"; i|"°eJ3

~ Q Z .2.2 .H

I. Tcrandet mtžniactba
Edolrs nevads

1 Crala apg. J* 1, kvart 3 . . . 1921 1 2,06 S21 23 30
2 . . J* 1, . 3 . . . . 2 1,34 168 12 17
3 . . J* 1, . 3 . . . . 3 1,36 230 17 22
4 . . J* 1, . 3 . . . 4 2,25 374 27 31
5 . . J* 1. . 3 . . . , 5 1,67 440 31 32
6 . . JMs 1. . 3 . . . . 6 1,8« 431 31 34
7 . . J* 1, . 3 . . . . 7 2.05 361 26 32
8 . . Jfe 1, . 3 . . . . 8 2,01 333 24 27
9 . . J& 1, . 3 . . . . 9 1,77 306 22 29

10 . . *6 1, . 3 . . . . 10 1,58 322 23 31
11 . , »1j . lv.. . 11 2,56 262 19 26
12 . . J* 1, -- . 3 . . . , 12 1,73 197 14 19
13 . , * 1, , 8 , , , . 13 1,71 120 9 12
4 . .1. . 3 . . . . 14 165 134 10 13

15 . . Jt-1, , 8. . . . 15 1,54 146 11 14
16 . . J* 1, . 3 . . . . 16 0,86 219 16 16
17 . , Ml, , li.. . 17 0,49 104 8 9
18 . . J* 1, , 4 . . . , 1 0.44 158 12 14
1- , . J* 1, . 4 . . . , 2 0,71 180 13 15
20 . ., , 4 . . . , 3 1,35 247 18 22
2 . , Nš 1, , 4 . . . , 4 2,72 277 20 74
22 . . Ni- 1. . 4 . . . . 5 2,61 260 19 22
2i . . Ns 1. . 4 . . . , 6 1,26 192 14 16
24 . . J*> 1, . 4 . . . . 7 1,55 260 19 20

Torgi tiks noturēti tikai mu'iski Pircējam pirms torgu sākšanas jāiemaksā
torsu komisijai _10/o m novērtētas somas, kura ptc nosolišanas jāpapildina līdz
10°/o no nosol tas sumas.

Drošības nauda izcirtuma tīrišanri un rpmežošanai torgu sludinājumā uz-
rādītos ap.neros pircējam jānomaksā ciršanas b leti izņemot.

Virsmežniecība patur sev tiesības izsludināt uz torglem un nolemtas pār-
došanai torgu vienības noņemt ro torgiem pēc saviem ieskatiem.

Tuvākas z'ņs virsmežniecības kanc'e a.
KulJīgā. 22. janvāri 1924 g. X° 1518.

Alšvangas virsmežniecība



iiijn» aiiiJilui.» 11,1.imi)» 0111,1,
pamatodamāa uz civ. ties. lik. 1460". p.
paziņo, ka minēta tiesa civilnodaļas
14. janvārī 1924. g. atklātā sēdē no-
lēma reģistiēt Sabiles apkārtnes krāj-
aizdevu sabiedrību .Spars", ievedot viņu
kooperatīvu sabiedrību reģistra pirmajā
dajā

Biedrības valdes sēdeklis atrodas
Sabilē.

Jelgavā, 21. janvārī 1924, g.
Reģ. nod. parz. J. Skudre,

Par sekretāru D. Lešlnskijs

Jelgavas apgabaities. reģ. nod.,
pamatodamās uz civ. ties. lik. 1460". p.
paziņo, ka minēta tiesa civilnodaļas
14. janvārī 1924. g. atklātā sēdē no-
lēma reģistrēt Jaunauces kraj-aizdevu
sabiedrību, ievedot viņu ko perativu sa-
biedrību reģistra pirmajā dajā.

Biedrībaa valdes sēdeklis atrodat
Jaunauces pagasta.

Jelgavā, 21. j-nvarī 1924 g.
Reģ. nod parz. i. Skudre.

Par sekretāru D Lešlnskijs.

Jelgavas apgabali reģistr. nod,
pamatodamās uz civ, ties. lik. 1460" p.
paziņo, ka minētā tiesa etvilne daļas
14. janvāri 1924 g. atklāta sēde nolēma

reģistrēt Sitmpes ktaj-aizievu sabiedrību,
ievedot viņu kooperatīvu sabiedrību
r ģistra pirmajā daļa.

Biedrības valdes sēdeklis atrodss
Tukuma apriņķī, Slampes pagasta namā.

Jelgavā, 21. janvārī 1924. g
Reģ. nod. parz. J. Skudre.

Par sekrrtffrn D. Lešlnskijs.

tattu pag. tieia, Valmieras apr.,
pamaiodumās uz savn lēmumn no
10. janvsra 1924. g. un pag. tiesu ust
11. d. 220.—226. p.p. ar šo uzaicina
sešu mēnešu laikā, skaitot no šī
sludinājuma iespiešanas trešo reizi
.Valdības Vēstnesi," visas personas un
iestādes pieteikt savas tiesības šai tiesai
uz ši pagasta pilsoņa .Kaln Klkka*
rrtājes īpašnieka Kārja Jēkaba dēla
Priede atstāto kustamo nn nekustam*,
mantu.

Vēlāk nekādi ieblduml netiks ie.ēroti .
Priekšsēdētājs M. Zmģis.

1 Darbvelis Ed. Rusmanis.

līgas ugaialiUiai 2. iit. Hni pibtan
(aills Krebs paziņo, ka 6, februāri
1924.8» pulksten 1 dieni, Rīgā, Brīvī-
bai ielā Nk 2, kar» lavai, telpās un
9. februāri 1924. 8.. pulksten 12 d,
Kuldīgas ielā 2e 14, dz. 1, pārdos
prma un otrā ūtrupē Vl|a Ozoliņa
nīstamo mantu, sastāvošu no rakstām-
mašīnām nn msbelem, nn novērtētu par
22,000 rbj.

izzināt saraksta, novērtējama, kā ari
ipskatit pārdodamo manta varēs pārdo-
tauas dienā u vietas.

Tiesu pristavs Krebs.

mi notārs V. Krenert
ar šo paziņo vispārībai, ka Jfiaii Kja-
viņi ir pārdevis Kristīnei Uldrik
savu iriziera veikalu, kas atrodas
Cēlis, Rīgas ielā Ks 40.

Notārs Kremēts.

1. akcizes v&lde
ar šo izsludina par nederīga pazaudēto
akcizes valdes kontroliera amata zīmogu
(metāla) >A 43

Inspektors P. Rutkovskis.
Darbvedis D Bērziņ š

Rīgas kam apriņķa priekln iekš Izslu-
dina par nederīgu nozaudēto karaklaus,
apliecību zem N» 7695, 1. mirtā 1921. g.,
izdotu no Rīgas kara apr. priekšn.
uz Jāņa Mārtiņa dēla Ciska vārda.

; bhs ijfilkiJiitiii 2. īsi. Sbi iMiltfs
Kārlis Krebs paaiņe, ka 9 februāri
1924.9.. pulksten 11 diena, Rīga Bru-
ņinieku ielā J* 20, pārdos Hansa
Vllmaņa <us aun vantu, sastāvošu no
mēbelēm un ēvelbeņķ'em nn novērtēta
par 12.000 rbj

Izzināt saraksta, novērtējuma kā ari
apskatīt pārdodamo mantu varēs pār-
došanas dienā uz vietas.

Tiesa pristavs Krebs.

iflts iiiiiililttu 2. Ul fliu irlstivs
rirlis Krebs, paziņo, ka 5. februāri
1924. 8* pulksten 12 dieni, Riga,
Tēibatas lēli Nk 55a, dz. 16, pirdoaļ
Karja Melllna kustamo mantu, se-
stivošn no mēbelēm, nn novērtēta par
51,420 rbj.

Izzināt saraketn, novērtējama, ki ari
tpskatīt pārdodamo mantu varēs pār-
iešanas dieni mt vietas.

Tiesa pristavs Krebs. ļ

iii» iHiBiiL iii. lu. Una: iiMiti
S. Terpilovskis paziņo, ka 6. febr.
1924. 8-, pulksten 10 rīti, Rīgā, Eliza-
betes ielā Nk 101, dz. 32, pārdos
Aleksandra Lunda kustamo mantu,
sastāvošu no mēbelēm, nn novērtēta par ?
25,000 rbļ.

lazināt saraksta, novērtējama, ki ari
tpskatīt pārdodamo manta varēs pār-
iešanas dieni us vietas.

Tiesu pristavs S. Terpilovskis.

Iekšlietu mlnlstrUal
ls iesniegusi lūgumus dēļ uzvārdu
maiņas apakša minētie Latvijas
i.isoņi:
1) Leitis, Eduards ar sievu Martu, dzim.

Meijer, dēliem: Jēkaba on Eduardu,
meitām: Ella un Auna, dzīvojoši
Rīgas apriņķī, Ikšķ'Ies pagastā, Poli-
genā, ku[i vēlas saukties uzvārda
.U smails*.

2) Kalnkssiņi, Fricis, dzīvojošs Rīgā,
Ģertrūdes ielā Je 62, dz. 28, kurš
vēlas saukties uzvārdā .Straume*.

3) Cslvans, Roberts, X. Aizputes-kājn
pulks instruktoru rotu dižitarelvis
kurš veļas saukties uzvārdi .0 r a -
viņš*.

4) Tupētājs, Jānis Roberts, Daugavpils
pilsētas komandantūras rakstvedis,
kaļš vēlas saukties uzvārdā Ro2kalns.

5) Vatvars, ari Vare, Ādolfs, dzīvojošs
Kuldīgā, Grants ielā J* 22, kuiš veļas
saukties uzvārdā .Vatvars" un

6 Jankelis, ari Baumanli, Žanis ar sieva
Emīliju Ievu, meitām: Valiju un
Malvīni Mirdzu, dzīvojoši Kuldīgas
a riņķī, Saldū, Skrundas ielā
J* 20. kuri vēlas saukties uzvārdā
.Ba u manis".
/srbūtēji Iebildumi piet pievesto

Inzu-nn ievei ošana, paziņojami iekšlietu
ministrijai triju mēnešu laikā, no
ta sludinājuma publicēšanas dienas
skaitot; jretējā gadījuma, pēc minēta
termiņa no ecēšanas, lūgumi tiks
izpildīti.
*, 24. janvārī 1924. g. J*26813/V
Administratīvā departamenta

vice-direktors A. Ziepnieks.
Nodajas vadītājs J. Silbriedis.

[ Tiesu shidniājnim.
Latvijas tiesu palāta,

uz tiesu lek. lik. S82. panta pamata,
ar šo dara zināmu, ka no Latvijas
zvērinātu advokātu padomes, zvērinātu
advokātu skaitā uzjemtie: Eduards
Klopmans un Paris Sievers
nodeva zvērināta advokāta svinīgo solī-
jumu tiesu palātas departamentu kop-
sapulces 1924. g. -9. ianvara sēdē an
uz šinī sēde taisītā lēmuma pamata ir
ievesti zvērinātu advokātu sarausta.

Rīgā, 24. jenvarī 1924. g.
Tiesu palātas priekšsēdētājs

A.Kviesis.
Sekretārs O. Kasparsons.

Latvijas tiem Palāta,
ar šo dara zināmu, ka ar tiesu palātas
departamentu kopsapulces 1923. g da
27. oktobra sēdes lēmumu zvērināta
advokāta palīgs izracis Q oi n i c k i s
piesists pie svešu lietu vešanas tiesa
palātā, skaitot ar 1. jmvari 1924. g.

Rīgā, 24. janvāri 1924. g.
Tiesu oalatas priekšsed. A. K v i e s i S.

Sekretārs O. Kasparsons.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnod.
? Latvijas civillik. kop. 36. p. piezīmes

pamata, ar io paziņo vispārībai, ka
laulā ie draugi Vilis Mlķeja d. Vagars
un Melānija Andreja m. Vagar, dzim.
Liepa, noslēguši savstarpīgo laulības lī-
guma pie Rīgas notāra R Vcigta, 18. janv.
1924. g. reģistra Nk 806, ar kara viņi,
attiecībā uz viņa noslēgto laulību, it
atcēluši vietējo civillikumu 79. an tnrpm.
p. p. paredzēto laulāto mantas kopibu.

Rigi, 29. janvārī 1924. g L. J* 1828
Priekisēd. v. A. Veidners.

Sekretārs k K * I v #

Pasta un telegrāfa virsvaldē
i 14. februāri I»i4» g, pulksten 12 dienā,, notiks

=jaukti torgi=
uz 15467 telefona stabu plejadūšnmi.

Torgu, kfi ari tech riskie noteikumi saņemami pasta un telegrāfa vtnvaijj
ikdienu no priksten 13—15 un sekošos pasta-telegrafs kantoros: Liepājas, jj
gavas, Ventspils, Tukuma, Bauskas, Kuldīgas, Valkas, Cēsu, Valmieras, Rūjie ttll
Limbalu, Vecgolben-s, Rēzeknes, Daugivp ls, Krastpila. i

Valkas kara apr. priekšn. Izsludiia
par hedergu atvajin. aplirc. zem Ms 4832,
izd. 8 jūnijā 1923. g. no 9. Rēzeknes
kājn. pulka uz kar. Jūlija Eduarda d
llaplņa vardu

Rigas kara apriņķa priekšnieks iz-
sludina par nederīgu nozaudēto kara
klausības apliecību zem Ni 18431,
23. novembrī 1921. g„ izdota no
Jelgavas-Bauskas kara apr priekšn. uz
jaiīnmobiliz. Rūdolfa Jēkaba d. Krūms
Krūmiņa vārdu.

Igaunijas honzulats
Rīga ar šo a liecin?, I aun jii pavalst-
nieka Volfganga Haffmaņa ārzemes
p>si Nk 17 7 par nederīgu.

DsTīnrlnta Latvijas Univer*. lekciju grā-
rtUllUUcId matiņa uz Slnona Zivčjna
vārd >, matr. Ni5060 Atradēju luazu nc-
dot Basteja hulvarā Nk 9 Hr 15

Mmanrtnta nn t*l skaitāma pa- nedēt.
llUZ,alimsld Polijas priekšstāvn. 22 sept
192i, g. zem N? 5639/529, pase izdo a uz
pi s Ivani Grigoiija d. Kinlova vārdu

Pamats: Rīgas pils. rolc. IX lec<rk.
protokols no 24. im > š. g ?em Jfe 13 *

Kara ministrijas Galvenā staba

Instrukcija
par darbinu un darbvedību

KajnRlausibas lietās
Maksā: bez piesūtīšanas Ls 0,50,

ar piesūtīšanu , 0,67.
Dabūjama

Valsts tipogrāfijā, pilī,
1. Istabfi, kur ari vienīgi jāgriežas ar

pieprasījumiem.

urnu oi liiiim Miti
min Mm.
1924 gada 1 burtnīca

isniknii an dabūjama Valsts tipografij»
pili, 1. iatabi, kut ari vienīgi jagtieaa

ai pieprasījumiem.
Burtnīca maksā:

bes piesūtīšanas Ls 0 22
ar piesūtīšana . . 0,24

Saturs-
1) Noteikumi par nokalpoto gadu apre

ķināšanu vidus un arodu skota
skolotajiem al gu normu noteikšanai!

2) Pārgrozījums skolu sarakstā, kura
apmeklēšana dod tiesību atlīki
iesaukšanu aktivā kara dienestā, ļ

3) Papildinājums likumā par bijuša
Krievijas agrarbanku aizdevumie»
Latvija.

4) Pārgrozījumi noteikumos par auto
nomiem valsts uzņēmumiem.

5) Papildinājums pārgrozījumos kap
speķa amatu sadalījumā kategorijās

6) Noteikumi par kartupeļu ievešana!
un izvešanas kontroli.

7) Noteikumi par mākslīgo mēs!»
tirdzniecību.

8) Noteikumi par olu eksporta kontroli
9) Pargrozījum i noteiku mos par ekspof

tējamas gaļas un tās pārstrādājumu
kontroli.

10) Papildinājums noteikumos par dafW
laiku dzelzceļu darbiniekiem.

11) Pārgrozījumi un papildinājām] n°1
teikumos par nekustamu īpašumu
atsavināšanu un apgrūtināšanu.

12) Noteikumi par dažu apriņķu robei»
pārgrozīšanu

13) Noteikumi par kinematogrā fiem.
14) NoteiKumi par šikas metalnauda-

II. kalumu.
15) Noteikumi par valsts zemes k 81*?.

aizdevumiem lauku sabiedrisku eK
būvēm. ^^

—~

E-o« - N °-
s 'ēs Eknapraksta vērtējums Piezīmes'
££* Ls

1 Zāģētavas ē'<a, stāvbūve, ar dēju lienam,
l05'X_64'x 12'ar papes jumtu 810

2 Brāķeru ēka. stāvbūve, ar dējem apšūta un I
_dēļu jumtu 23'X14'X8' ........ 130

3 Udensrezeivuara tornis, stāvbūve, ar d«(iem
apšūta un pildīta ar z*gi skaidām, jumts
segts ar papj Il'xll/Xl8' 64

4 Smēde, sāvbuve, ar dējem «cšūti, jumts
segts ar dēļiem 28'X15'X18' 60

5 Dzī _ o ama ēka, vienstāva stabu būve, ar
dēļiem apšūta, zāģu skaldām un sienam
pildīta, segta ar dēļu jumtu 98'x27'x9' 730

6 Atejas vietā», stavbuves, ar dēļ em aptūtas,
sieras un jumti: 1) 6'xK/; 2) 7'x9';
3) 10'x8' . . . . 10

Torgi notiks mutiski un slēgtās aploksnēs. Torgos pielaidīs un p'edāvi
jrmus atzī» no personām, kups iemāktās torgu komisijai 10°/o dnšības naudai
ro novērtētās sūnas, kura pēc nosolīšanas jāpapildina līdz lG°/o no nesolītā
suma? Tu ai<as iņas vismežnletības kanclejā.

Kuldīgā, 1924. g. 22. 'aivrī Nk 1517. AUvangas virsmežniecība,

Skulberģu ? irs mežniecība
15. februāri i. g., pulkst. 12 denā, Mazsalacē, Valtenberģi

i pagasta valdē,

pārdos mut. torsos
mioiii. atmin mi lojU meža

no K'ibenu, Skalbe ģu, Rūjienas un Valtenberģu iecirkņu rrežniecībfm, sadalīti
15 vien bās, Voapla'ibī 4,71 ha un 3391 gab. numurētu koku, sadalītus 95 vie
nībās, nivē tēj ma kopsuma Ls 9226,00.

Tuvā<«s ziņ«s un noteikumi virsmežniecībā un attircīgās iec. m fn'ecībit
Virsmežniecība patur sev tiesības izsludinātās uz torgiem un nolemtās pār

došanai torgu vieiibas noņemt no torgiem pēc saviem ieskatiem.
Skulberģu virsmežniecība.

|

Alšvangas virsmežniecība

pārdos torsos - noplēšanai
3. martā 1924. g , pīks*. 12 dienā, Alšvangas virsmežniecibsļ
kanclejā, Kuldīgā, Policijas ielā 4, Pilsbergas pagasti atrodošai

lioku zāģētavas dč|n barakas un uzbūves,
kuras sadalītas sekošāa vienības:

Bormaņa pag. ;
6-klaslgii pamatskolai !

tūliņ vajadzīgs

IV. skolotais (ia). I
Kandidāti (-tes) tiek lūgti iesniegt

lūgumus līdz ar dokumentiem līdz š. g.
8. ftbruarlm, uz Bormaņa pagasta pa-
domes vardu (adr. caur Opl>, vai ie-
rasties minētā dienā personīgi uz vēlē-
šanām. Alga p;c valdības noteikumiem.

Pagasta valdes priekšsed. A Līcis.
Durbved'» VMM».

Bulduru ggDDidz. biedrības kul
Likildiis Mi

uzaicina kreditorus nn visas personas,
kam varētu but kādas prasības, pieteikt
tčdai 3 mēnešu laika. skaitot no slu-
dinājuma i.spiešanas dienas.

Likvid. kom. priekln. Pērkoni.

Ugu apganaltluas III. līt tin» prinan
S. Terpilovskis paziņo, ka 7. febr.
1924. g., pulksten 10 rīta, Rīgā, Rēz-
nas ielā, bij. Rjazaņas ielā Ns 16,
ds. 5, pārdos otros torgos mir.
Teklas Ignatan, dzim Bružik, kustamo
mantu, sastāvošu no ragavām, rsspuskām,
zirgiem nn cit., un novērt, par 58830 r.

lutināt sarakstu, novērtējumu, ka ari
apskatīt pārdodamo mantu varēs pārdo-
šanas diena uz vietas.

Tiesu pristavs S. Terpilovskis.

[ Citu iestāžu sludinājumi. 1

Oecsalaces olrsmeinlecība
pārdos otneizēļi» mātišķos i

torgos
12.februāri 1924. a., pulksten 12 dienā, j
Nabes muiža,

augošu insžu.
no Vecaalaces virsmežniecības Liepupes
iecirkņu mežniecības Nabes novada,
sadalītu 23 v embās, kopplatībā 9.09 ha, j
novērtēti kopsuma par Li 5128,

Tuvākas ziņas nn noteikumi vi smež-i
nlecibā un pie mežziņa Liepupes
muižā. i

Vecaalaces vlrsmtžileciba.

Pamatojoties uz 1921. g. 20. aprija
likumu pņ akciju biedribsm un paiju
sabiedrībām, kā ari uz 1920 g. 23.aprija
vērtspapīru mortifikacijas pagaidu no-
tikumiem

Rīgas taililaj vai
uzaicina apakšā pievesto, no īpašniekiem
ka pazudušu pieteikto, bankas akciju
un pagaidu zīmju nezināmos turētājus
i sniegt šīs akcijas nn zīmes bankas
valdei setu minēšu laika, skaitot no
izslud nāšaaas dienas.

Ja pēc sešu mēnešu laika notecēšanas
neviens akcijas nepieteiktu, izsludinātās
akcijas un ņt gaidu zīmes tiks uzskatītas
ka nederīgcs un viņu vietā tiks Izdota
pa jaunai akcijai uz katrām trīs pagaidu
zīmēm vai uz katrām sešām akcijām.

A. nozudušo kā ari iemaiņai pieteikto
Petrogradas-Rīgas komercbankas pagaidu
zīmju sarakits.

B. nozudušo ka ari iemaiņai pieteikto
Rigas komercbankas akciju saraksts.

VI. sarakts.
A.

Petrogradas-Rīgas
komercbankas akcijas.

(Pagaidu zīmes.)
N»* 65586 lī z 65595 ieskaitot

70969 . 71975
78448 . 78454
85t01 . 85620
99264 . 99266

B.
Rfgcs komercbankas

akcijas.
Par 1akciju.

MNs 2269, 22 3, 2575 2577, 3156, 7441,
83)4. 8377, 8378. 8379. 9176, 9177,
10782, 123S2, 12<86, 128*8, 12889,
12890 12891, 12892. 12901.

Par 2 akcijām
>fe>6 16S72 un 16673.

Par 5 akcijām
MJ* 11389 un 19767.

Par tO avcljām.
teNk 5S95, 8271 nn 12069

Lēmuma pasludināšana.

Eglaines muita
canrsketījs zemāk minētas kontra-
bandas lietas un pamatojoties uz
muitas likumu §§ 1045., 1048., 1044,
1065, 1112., 1140. un 1151.

nolēma:
1. lietā Ns 21, 1923. g., Lietuvai pilsoni

Miķeli Kārļa dēlu Šukisu par kontra-
bandas ievešanu sodīt ar Ls 113,
konifacējot aizturētās kosmētikas
preces;

2. lietā Ns 22, 1924. g., Lietuvas pilsoni
Vladislavu Zllvesra dēlu Kvedarasu
p'i kontraband as ievešanu sodīt ar
Li 195, konfiscējot aizturētai žāvētās
plūmes;

3 lietā M 24, 1924. g, Lietuvas pilsoni
Vladislavu Zilvestra dēlu Kvedarasu
par kontrabandas ievešanu sodīt ar
Ls 30,42, koniitcējot aizturēto jāņu
maizi, un

4. lietā J* 25, 1924 g, Lietuvas pils.
Annu Antona meitu Staiunas par
kontrabandas Ievešanu sodīt ar Ls 2,10,
konfiscējot aiztniēto kokvilnas drēbi.

Augšminētie lēmumi skaitās par pa-
sludinātiem no viņu iespiešanas dienas
.Valdības Vēstnesī* un tādus var pār-

sūdzēt 3 nediju laiki, uz finansu mi
nistrijas muitas departamenta vārda,
skaitot no lēmuma iespiešanas dienas
.Valdības Vēstnesī', pie kam pārsūdzība
iesniedzama caur Eglaines muitu, pie-
liekot zīmogmarkas rar 80 sant. N° 188.
Muitas p iek'nieks E. Eichbanms
Sekretara-g amitvrža v. i K. Gailīts.

Nacionālais teatr*
Trešdien. 30. Janvāri, pīkst. 7 vt^

Pirmo reizi: ,ļfausts'.
Ģstes traģēdija 1. daja 20 alni'-

Ceturtdien, 31. janvāri, pulksten 5 **

Skolēsn Izr.: ..JVTuSu izēst**»*

Mņtom on sanīsta blankai
noriķlnfiianal valsts Iestādīs.

pec tinansa ministrijas apstiprinātJes
paraagiem (skat. li gada 27./IV. .Vai

i dibas Vēstneša" J* 93) dabūjamai
I Valata tlDOoralijā, pili

Dažādi Siadžiiājami

UtDeigaiistiniJlDkstHiprJ
caur Eglaini, vajadzīgs

Bebrenes 6-Mnslgni pamatskolai

skolotais
sf iflfPlAftie l"PBpes pa-
% linVIla / matskolas tiesībām.

Kandidātus uzaicina pieteikties per- ļ
sonigi vai rakstiski ar attiecīgiem doku- j
mentiem 21. februāri š. s. pnl<sten
12 diena pie pagasta padomes, Bebrenes
pagesta nami.

Alga pēc valdības noteikumiem ar
brīvu dzīvokli, apkurināšana nn ap-
gaismošana.

Tuvākai czelzsc itac ,,Eglaine" un,.NIcsale". 3 :
Bebrenes pagasta valdes

priekšsēdētājs (paraksti).
Darhvdls (paraksti).



Rīgas apgabaltiesa, 1. civilnod.,
ņn clv. proc. lik. 298., 293., 238., 30!.,
309, 311. p.p. pamata, az Ādolfa
bkadiņa lūguma viņu prasības 'Ietā
pret Dr. Aliredu Ruetcn par 103,003
ibļ. kuibži, «aicina Dr. A iredu Ruetcu,
kirt dsives rieta prasītajam nav sinama,
iiraitles iīeaā četra mēneša laiki
no ii sfadiiājuma iespiešanas dienas
.Valdības vēstnesi*.

Pis lūguma pieUkti: pilnvara «n no-
raksti atbidttšjam.

Ja atbildētais nolikti laiki neieradīsies
personīgi vai caur pilnvarnieka, tiks
lollkta tiesas sēda līstas klausīšanai
Jimagurinki.

Rigi, 15 janvārī 1974 g.
Priekšsēdētāja b. J. Jaks tini.

Sekretārs J. Smclls.
Rīgas apgabaltiesa, 1. civilnod,
as dv. proc. lik. 293,295,298,801, srjo .,
SU p.p. pamata, az Le:nida Grigorja
Ce'a Lemperta Mgurau viņa prasības
lieta pret Jēkaau Malklnu, Jēkabu
Levitas »n Leibu Lemchen par
Īpašuma tirsībām uz kust mantu, uzaicina
Jet abu Zaimana d. Malkinu, kam Jaives
vieta Drasitājrm nav smama, ieraatiea
tieai čttra mēaaia laiki, no ii
sludinājuma publicēšanas dienas .Vaid.
Vēstnesi".

Pie lūguma pielikti: pilnvara, žurnāla
neraksts, līguma noraks s un n. raksti
priekš atbildētajā.

ia atbildēta^ nolikti laiki neīsts
iiaitā personīgi vai caai pilnvarnieka,
«ka nolikta tiesas sīca līstas klauai-
itnai ainnugtriakl.

Rigi, 14. jnnvarī 1924 *> .
Priekise'ēt. b. J. J ak s 11 ņi.

Sekretārs J. Smēlis.

izsiuama siotnsim iekoi

Risas prefektūra
par »

pases un personas apliecības, kuras
pieteiktas par pazudušam:

Latvijas pases: 1) Nk 143188 no Rīgas
pret. ui Eižen*. Katla dēts Dielzkaleja
vārdu; 2) Nk 29093 no 7. pol. lec uz
Lotei Jāņa m. Erlichs v.; 31 Nk 185819
no Rīgas pref. ui Jehudas Ābrama dēla
Šliņna vārdu; 4) Nk 2158H no Rīgas
pret. uz Lidijas Jāņs m. Ščastnaja v.;
5) Nk 71326 no 8. pol. iec. uz Efima
Tsrass d. Abakamona v.; 6) Nk 129461
no Rigai p.el uz Melanilas Fiidrlcha
meitas Llppe vārdu; 7) Ns 111167 no
8. pol. iec. uz Edes Jāņa m. Zemīt v.;
8) Nk 16348 no 6 pol lec. uz Nechomes
Šajā m. Orinman vārdu; 9) Nk 25458
no 3. pol. iec. uz Georga Ernesta dēla
Kastrovsklja vārdu: 10i Nk — 1970 g.
no Duntes pag. az Jāņa Jāņa d. Siore
vadu; 11) Nt 7762 no Rīgai pref. uz
Annas Teņa d. Kušķis v.; 12) Nk 91352
no Rīgts pref. us Emīlijas Juta meitas
Krebbe v.; 13) Nk7521 no 8. poL lec. «z
Lilijas Jāņa m. Stūre v.; 14) _ Nk 1206
no Kaunatu pag. uz Annas Pētera m.
Čereškevič v.; 15) Nk 1940C9 no Rigas
pref. uz kaķa Jāzepa d. Peskins vardu;
161 Nk 49098 no 4. pol. lec. ns Alides
Miķ-ļa m. Jakebson v,; 17) Nk 49100
no Rīgai pref. nz Richsrds Mārtiņa d.
Jakobsona v«dņ: 18) Nk 183805 no
Rīgas pret. us Ābrama lzraeja d. Haita
vārdi; 19) Nk 79100 no 3. pol. iec. uz
M rtiņa Indriķa dēla Liepiņa vārda;
20) Nk 172604 no Rīgai pref. uzZnaid«s
Vasiļa m. Hobeļkova v.; 21) Nk 52823
no 11. pol. lec. uz Eduarda Martina d.
V'tola verdu; 22) Nk 252 no Alukn:s
pag. uz Julinsa Jāņa d Ozoliņa vārdu;
23) Ns 111058 no 8. pol. iec. uz Kārļa
Gotfrīda d Hojera vārdu; 24) Nk 230514
no Rgas pref uz Mi halla Feidori d.
St-rostenko vārdu; 25) Nk 97828 no
11 pol. iec. uz Jēkaba Pet-ra d. Jaun-
gada vārdu; 26)_ Nk 129521 no Rīgas
pref uz Annas Jāņa meitas Mulkina v.;
27) Nk 72480 no 1. pol. iec uz Hslenrs
Mārtiņa m. Zariņ v.; 28) Nk 110294 no
no 11. pol. iec. uz Jāzepa Jēkaba dēla
Putela vārdu;

Personas apliecība: 29) Ns 789 no
Baltkrievu kons. uz Mozesa Šotoma d.
Abkiņa v.; 30) Nk 2600 no Rīgas prel.
uz Benedikta Andreja d. Pudona v.

Pamats: Rīgas prefektūras raksts
12.. 14. un 15. jantarī 1924. g. zem
Nk £64.

Rīgas prel. pal (paraksts).
Pasu nod d«rtiv GrinhcTgg.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnod.
pamatojoties uz civ. proc lik. 2060. un
2062. p. p.. Ievērojot Moža Solove čika
pilnvarnieka zv. adv. Andreja Kraitkalna
lūgumu on savu lēmumu 1924. g.
8. janvāri paziņo, ka lūdzējs Mozus
Soloveičiks parādu pec divām (2) obli-
gācijām:

1) par 25.000 r., 1912. g. 10. sept.
zem Nk 2743, _apstiprinatu uz nekustamo
īpašumu Rīgā, 2. hip. iec. zem zemes
grāmatu reģ. Nk 959, izd. no Jāņa
Muške par labu latvieša savitarpjgai
kreditblediībai, kura viņu ir cedēļuu
bianko;

2) par 25,000 r. 1913. g. 22.janv. zem
Nk 193, apstiprinātu uz nekustamo īpa-
šumu Rīgā, 2. bip. iec. zem zemes
grāmatu reģ. Nt 959, izd. no Jāņa
Muške par labu latvieša savsta-pīgai
kredītbiedrībai, kura viņa ir cedējusi
bianko, — ir samaksāji! viņu beidzamam
kreditoram Jānim Muš-e, kurš obligā-
ciju nevar izdot, jo tādas kara apstākļu
deļ ir gājušas zudumi.

Tāpēc apgabaltiesas 3. civilnodaļa uz-
aicina visas personai, kuram būta tie-
sības uz augšā aprād. obligācijām, pie-
teikties tiesa sešu mēnešu laikā,
skaitot no dienas, kad šis sludinājums
Iespiests .Vaid. Vēstu.', un aizrāda, ka ja
šis personas noteikta laika nepieteik-
sies, obligācijas atzīs par izn cinatām nn
lūdzējam dos tiesību dzēst vlņts zemes
grāmatā.

Rīgā. 1924 g 14. janvāri Nk 1343.
Priekšsēdētāja v. A. Veidnera.

Sekretārs A. Kalve.

Rigas apgabaltiesas 3. civilnod.
pamatojoties nz 1923. g. 17. marta li-
kuma par vienīgo maksāšanas līdzekli
un civ. proc lik. 2060. nn 2062. p. p.,
ievērojot Zelmas Mārtiņa m. Lalder
lūgumu un savu lēmumu 1924 g.
15. janvārī paziņo, ka lūdzēja Zelma
Mārtiņa m. Laider pēc 2 obligācijām:
1) par 1.000 r. katra, apstiprinātas
1912. g. 19. maija zem Ne* 1544 un
1545, nz nekuatamo īpašumu Rīgā, 3.
hip. iec. zem zemes grāmatu reģ.
Nk 924, Izd. no Praakovjas Ignatija m.
Makasejevas un GUkerijss Ignatija m
Karpovaa par labu pirmā Feodosijai
Antona m. Karpov, otrā Jepistinijsi Ig-
natija m. Filinejev, kuru obligāciju viņa
ir cedeJDii bianko, — ir iemsksā'mi
tiesas depozīta Ls 47,68, dēj šo augšā
min. obligāciju kapitāla un D/o°/o dzē-
šanas.

Tāpēc apgabaltiesas 3. civilnodaļa uz-
aicina visas personas, kutam būta tie-
sības as augšā aprād. obligācijām, pie-
teikties tiesa viena mēneša laikā, skai-
tot no dienas, kad šis sludinājums ie-
ipiests .Valdības Vēstnesī', un
Uzrada, ka ja šīs personas noteiktā

laika nepi*teiksles, _ obligācijas atzīs par
iznīcinātām on lūdzējam dos tiesību
prasīt parada dzēšanu zemes grāmatā.

Rigā, l«tf4 g 21. janvāri Nk 1659.
Priekšsed. v. A. Blnmentals.q»ltr>t»r. A . tO lv

Rīgas apgabali, 1. civilnodaļa,
uz lik. par laul. 77. p. ramata, ar šo
dara zināmu , ka tiesa 7. janvārī
1924 g. Zīmēja Jēkaba Rempetera

prasības lietā pret Jūli Emīliju R e m-
peter, dzim. Sātig, par laulības
fķir'anu azmugun' ski nosprieda:
šķirt laulību kura noslēga Rīgā, Jeiui
draudzē 1913 g. 1. dtcemtrī starp
Z«mell Jekebu Retnpeter un Jūli Emi'i n
Rempeter, dzim. Sātig, piešķ rot prāv-
nieku nepilngadī <o dēlu Voldemāru,
dzim. 1914 g. 8. jūlijā, audznāšansi
prssiUjam līdz viņa pilngadībai,

Ja atbi dēiāa clv. proc. lik. 728, 731.
un 748. p. p. paredzēti laikā neiesniegs
tiesai atsauksmi vai pārsūdzību, tad
spriedums stāsies liku n īga s

^
ēkā

Rīgā, 15 janrarī 1924 g. Nt 43 18/208
Priekšsēdētāja v. J Jakstiņš.

_, Sekretāra v. Stnre.

Rīgas apgabaltiesa, 1. civilnod,
nz lik par laul 77. p. pamata, ar šo dara
t'namu, ka tlera 7. janvāri 1924. g.
Emmas Leoa ines Jāņa m. D ozdovkij,
dzim Zelbing, prasības lietā pret Stefanu
Jozefa d. Drozdovskij par laulības šķir-
šanu aizmuguriski nosprieda: šķirt
laulību, kura neslēgt* Krievijā, Smo-
| nskas dzintsaraks u nodaļa 19 8. g.

10. jūlijā starp Stefanu Drczdov-
skij un Emmu Leontīni Dtozdov
skij. dzim. Zelbing.

Ja atbildētais civ.prcc lik 72*., 731.
on 748. p.p. paredzēti laika neiesniegs
tiesai atsauksmi jeb pārsūdzība, tad
spriedums stāsies likumīgā spēnā.

Rīgā, 15 js!>vari 19&4. g. Nk 43319/188
Priekšsēdētāja b J. lakstiņš.

Seirc'ara v. Stūre

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnod.
atklātā tiesas sēdē 1924. g. 8. janvāri
Izklausījusi Sīmana Borisa d. Kalt»

lūgumu dēj vērtspapīru atzīšanas par

zudušiem, nolēma:
atzīt par nederīgām tabakas labnkas

akcija sabiediības A. S Maikspar uz-
radītajam izdotas akcijas zem NiNk:

MSoT-J4510, 14521-H590 14611-
14700 un 14731-14853 par 100 kr. rbļ

ksttu. . .. ,„„~
Rigi, 1954 g. 10. janvāri Nk 1023
Priekšsēdētāja v. Cimmermans.

Sekremt» A K «' v «•

Rigas apgabaltiesas 3. civilnod.
atklātā Mesas sēdē 1924. g. 15 janvāri
izklausījusi Jēkaba Miķeļa d. Zariņa lū-

guma dēļ bipotekarisko paradu dzefa-
nss, nolēma:

atzīt par iznīcinātu obligāciju par
3S6U r., apstiprinātu 1912. g. 3 nurta

zem Nk 149, nz tagad lūdiējam pieder,

nekustamo īpašumu Rīgas apr., Salas

pils muižas zemnieku zemes .Knepe*
mājām Nk 7. zem zemes grāmatu nod.

ni Nk 5648, Rīg« pilsētai par labu.

Kipa, 1924 g- 16 janvāri Nk U02.
Priekšsed. v. A. Blnmentals.

Sekretārs A. Kalva.

iigis apgibaitiesa, 1. clfUnodaļa,
uz civ. proc lik. 293., 29a., 298, 301.»
309, 311. p.p. pamata, az Alvīnei

Minnas Māiča m Pēda ja, dzim.
Reic, lfi* umu viņas prasības lieta

pret H:inrichu Hansa d Pēda ja
par laulības šķilšanu, uzaicina pedejo,
Lra dzīves vieta prasītajai n*v
ainama, ierasties tiesā četiu mēnešu
Uikā no šī sludinājuma iespiešanas dienas

Valdī: as Vēstnesī*.
" pēC lūguma pielikti: lauliDis apliecība,
vecuma zīme, dzimšanas apliecība par

orombūtni un I v stule ar norakstiem
Ja atbildētājs nolikta Uikā neieradīsies

nersen gi vai caui pitnvirnieku, tiks no-
likta tiesas sēde lietus klausīšanai aiz-

mUig
'
**

7. i«nv«ri 1924. g. 43375/573
Priekšsēdētāja b. J. Jakstiņš.

S kretara v. Stūre.

<<igas apgabaltiesa, 1. civilnod.
az Civ. proc. lik 293.,295., 298.,301., 3)9.,
811. p.p. pamata, as Oskara Miķeļa d.
Ķ e p u i a ligamu viņa prasibas lieta pret
Miidu Jlņa m. Ķepur, dz Melle, par
laulības šķiršanu, azaicina pēdējo, kuras
d uv es vieta prasi ijim nav sinama,
Ittasties tieši ietin mēneša laiki,
ao ii sladl tāluma itspietanas dienai
.Valdības Vēstnesi".

Pie lūguma pielikti: spliecība par at-
bildētājas piombūtni un noraksti.

Ja atbildētajā noliktā laika neisra-
sjsies personīgi vai caai pilnvarnieka,
iks nolikta tiesas sēda līstas klausi-
ianai aizmuguriski.

Rīgā, 16. janvāri 1924 g. 4.338/720
Priekšsēdei, b. J. Jakstiņš.

Sekretāra v. Stūre,

tfigas apgabaltiesa, 1. civilnod,
« dv. proc lik. 29?., 295., 298., 301.,

309., 311. p.p. pamata, uz Augusta
Miķeja d. B ai dusa lūgumu viņa
prasības lieta ptet Paali i Andreja
meiuBaldus, dzm Maksis, par
laulības šķi sanu, uzaicina pēdējo, kutas
dzīves vieta prasītajam nav sinama,
Ierasties liesi ietin mēneša laikā
ao šī sludinājuma publicēšanas dienas
«Valdības Vēstnesi*.

Pie lūguma pielikti: laulības apliecība
un apliecība per atbildētā .as prombūtni
ar norakstiem.

Ja atbildētāja nolikti laiki neieradī-
sies personīgi vai caur pilnvarnieka, tiks
nolikta tiesas sēde lietas klausīšanai
atamngariski.

Rigi, 16 jai.v. 1914. g. Ns 43341/748
Priekšsēdētāja b. J. Jakstļņš.

Sekretāra v. Stute.

iim mmm i. tiļii.iUļ4,
is lik par laul. 77. p pamata, ar šo
lara zināma, ka tiesa 14, janvārī 1974 g
Emmas Kristīnes Indriķa tn. Lapp,
dzim. Strazdiņ, prasmes lieti pret
Joh'nu Jāņa d Lapp par laulības
šķiršanu aizmuguriski nosprieda:
slēgto Valkā 17. mari 1918. g. starp
Jobanu Jtņa d. Lapu (Lapp) un Emmu
Kistini L pu (Lapp), dzim. Strazdiņ,
laulību, iķ<rt atbildētāja vainas dēļ un
mazgāt īgo prāvnieku meitu Lidiju Ade-
lini > ziicet audzināšanā līdz viņas pi!n-
gidībai Emmai Kr slinei Lapsi, dzim.
Strazdņ

Ja atbildētājs civ. proc lik. 728., 731.
m 748. p. p. patedsēti laiki neiesniegs
issai atsauksmi vai pirafdsiba, tad
tfjrtadama itāsies ubairaigā soēkā

Rigi, 19. janvāri 1924. g. Nt 43387/316
Priekšsēdētaja o J. Jakstļņš.

Sf\tt*>*t* v Stute.

Rīgas apgabali., 3. civilnodaļa,
uz etv tie», lik. 2011, 2014 «n
2019. r p. pamrta pariņo, ka pre
20. septembrī 1923. g. Rīga mi:u?a tir-
g'i āj Eduirda Benjamiņa Eduarda d.
Gešela (Gceltl ) ir atk'āti mantojums
un uzaicini, kam uz šj man ejumo, vai
Sfkarā ar to, tie i as ka mantiniekiem,
legataiijiem, iideikomisarijiem, kiedi-
toiiem un t. t., pie eikt šīs tieai es
minētai tiesai sešu mēnešu laika,
ikait t no šī sludinājuma iespiešanas
dienas .Vadioas Vēstnesī."

Ja minētās jesonas tavas tiesības
augšā mrāditā termiņā nepieteiks, tad
viņas atzīs kā šs tiesības zaudējušas.

Rīgā, 22. janvārī 1924. g. L. Nk 1725
P.iekšjed. v. A. Veidnera.

Sel-rcta™ A. Kalve.

Rigas apgabaltiesas 6. civilnod.,
iz civ. ties. lik. 2011.. 2014 un 2019. p.p.
pamata paziņo, ka pēc 1913. g 19 dec.
Blskas pag mimla Smiltenes pag. Valkas
apr. saimnieka Jckaba Ze ib o 11 a ir
atklāts mantojums nn izaicina, kam ir
uz šo mantojuma, vai sakaia ar to,
tiesības kā mantiniekiem, legatarijfem,
fideikomisarijiem, kreditoriem nn t. t.,
pieteikt šīs tiesības minētai tieiai sešu
mēnešu laika, skaitot no šī sludinājuma
iespiešanas dienas .Valdības Vēstnesī".

Ja minētās personss savas tiesības
augša uzrādītā termina nepieteiks, tad
viņas atzīs kā šīs tiesības zaudējušas.

Rīgā, 18 janvāri 1924. g. LN 1704
Priekšsed. v. D. Cimmermana.

Sekretāra A Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnod.
pamatojoties mi 1923. g. 17. marta li-
knma par vienīgo maksāšanas līdzekli
on civ. proc lik. 2060. on 2062. p.p.
Ievērojot Jāņa un Mār ioa Tomsonu
lūgumu un savu lēmumu 1924. g.
15. janvāri paziņo, ka lūdzēji Jānis aa
Mārtiņš Temsoni pēc obligācijas par
1,900 r., apstiptinātas 18£8. g. 12. dec
zem Nk 2226, nz nekustamo īpašumu
Cēsu apr., Zetlera muižas lemnieku ze-
mes .Lejas Dandzes" mājām, zem ze-
mes grāmatu reģ. Nk 875, Izd. no Miiūt
Tomsona un Jana Tomsona par labu
Zetlera rauižis īpašniekam Teodoram
Apnam —ir iemaksājuši Rīgas apgabal-
tieaas depozītā Ls 40,66, dēj šīs augšā
min. obligācijas kapitāla an °/o°/o dzē-
šanas.

Tāpēc apgabaltiesas 3. civilnodaļa uz-
aicina visas personas, kārām bita lie-
lības as augša aprādīt obligācija, pie-
teikties tiesā viena mēneša Ūkā, skaitot
oo dienas, kad šis sludinijums iespiests
.Valdības Vēstnesi', an aizrāda, ka ja
iii personas noteikti laiki nepieteikaies.
obligācija atzīs par samaksātu an IS-
dsējiem dos tiesība prasīt hipotēkas dzē-
šana zemes grāmata.

Rigi, 1824 g. 19. janvāriJ* 1685.

Priekšsēdētāja v. A. Veidnera
Sekrētam A. Kalve

Rigas apgabaltiesas 3. civilnod.
atklātā tiesas sēde 1924. g. 15. janvārī
izklausījusi valsts zemes bantas lūgumu
dēļ bipotekarisko parāda dzēšanas, no-
lēmāt

atzīt par iznīcinātu obligāciju par
500 r., apstiprinātu 191l.g. 5. reptembii
zem Ni 1402 uz Cēsu apr., no Sausnē-
jas muižas atdalīto zemnieku zemes
gabalu, zemea grāmatu reģ. XXXVII. sē-
jumā zem reģ. Nk 5402, apzīmēto zem-
nieku māju .Vec-Aizbat* Nk 5-A, izd.
par labu Makiimilianam Eduarda d. i.
Kretīna.

Rīgā, 1924. g. 17. janvāri Nk 1209.
Priekšsed. v. A. Blnmentals.

Sekretāri A. Kalva.

Llepfijas apgabalUajM,
ii savs 14. jenv. 1924. g lēnuma pamat*
izaicina 19 nov. 1919. g. Liepājā miroia
Jāzepa Jāzepa d. Linovska mantiniekus,
kreditorus, iegatams, lideikomisaras an
visas citas personas, kam varēta bat
kādas tiesības vai prasības as atstāto
mantojama, pieteikt viņas tiesai sešu
mēneša laiki, skaitot no sludinājuma
iespiešanu dienas .Valdības Vēstnesi*.

Tiesības aa prasības, par kārām ne
bii paziņots tiesai minēti laiki, tiki
atsitas par zaudētām as vtaiem laikiem

Liepāji, 18. janvārī 1924. g. Nk 490/24
Priekšsēdei, b. V. Bienenstams.

Sekretārs A. Jansons.

Rigas apgabaltiesas 3. civilnod.
pamatojoties az civ. proc. lik. 2060. un
2062. p. p., ievērojot Jāņa Jēkaba dēla
Bērtiņa lūgumu un savu lēmumu 1924. g.
8. janvārī paziņo, ka pēc lūdzēja Jāņa
Jēkaba d. Bērziņa ziņojama parādu pēc
sekošām obligācijām:

1) par 300 r, apstiprinātas 1879. g.
18 aprīlī zem Nk c47, uz nekustamo
īpašumu Valmieras apr., Ķieģeļu muižas
zemnieku zemes .Plītnieku* mājām,
zem zēn es grāmatu reģ Nk 71, izd no
Ernesta Baliža par labu Voldemāram
BroŽe, kura pārgājusi uz Pēteri Jāņa d.
Dambergu;

2) pat_ 600 r., apstiprinātu 1891. g.
15. martā zem }6 61, cz to pašu neku-
stamo īpašumu, Izd. no ta paša Ernesta
Baloža par labu Pēteram Jegeram, kura
pārgājusi uz to pašu Pēteri Jlņa deu
Damber, u; s

3) par 4.0C0 r„ apstiprināta 1902. g,
5. septembrī zem N» 317, uz to pašu
nekustamo īpašumu, izd. no ta paša
Eines'a Baloža par labu Jānim Jāņa d.
Eglitim, kura pārgājusi uz to pašu
Pēteri Jāņa d. Dambergu —ir samaksājis
viņas beidzamai kreditorei, Vflmieras
biedrības krāj un aizdevu ssbiedrnai,
bet šīs augšā min. obligācijas nevar tikt
izsniegtai atpakaj parādniekam dēļ dzē-
šanas zemes grāmatās, tamdēj ka ir
gājušas zudumā.

Tapec apgabaltiesas 3. civilnodaļa
uzaicina visas personas, kurām būtu
tiesības uz augšā aprād. obligācijām,
pieteikties tiesā sešu mēnešu laikā,
skaitot no dienas,_ kad šis sludinājums
iespiests .Vaid. Vestn." un aizrāda, ka
ja šīs personas not. laikā nepieteiksies,
obligācijas atzīs par iznīcinātam un lū-
dzējam dos tiesibu prasit parādi dzē-
šanu zemes grāmatas

Rīgā, i»:4 g. 14. janvārī Nk 1549.
Priekšsēdētāja v. A. V e I d n e t s.

Sekretnn A K « I v *.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnod.
atklātā tiesas sēdē 1924 g. 15 janvāri
izklausījusi Jāņa Jāņa d. Osiņa ligamu
dēļ bipotekarisko parāda dzēšanu, no-
lēma:

atzīt' par Iznīcinātām sekošaa divas
obligācijas: a) par 1,000 r„ apstiprinātu
li-05. g. 19. septembri zem Ni 321, uz
nekustamo īpaiumu Cēsu apr., Vecpie-
balgas muižas atdalīto zemes gabalu
zemes grāmatu reģ. Nk VI. aējumā zem
reģ Nk 826, apzīmēto kvotes māju
.Kalna-Drijan' Nk 346, Reinim Krustiņa
d. Resnam par labu un b) par 2 000 r.,
apstiprirati 1911. g. 18. augustā zem
Nk 38i, uz to pašu nekustamo īpašumu
Dāvidam Pētera d. Vītolam par labu.

Rīgā, 1924. g. 16. janvārī Nk 1202.
Priekšsed. v. A. Blumentāls.

Sekretārs A. Kalve.

Rigas apgabaltiesas 3. civilnod.
atklātā tiesas sēdē 1924. g. 15 janvāri
itklausījusi valsts zemes bankas lūguma
dēļ bipotekarisko parādu dzēšanas, no-
lēma:

atzīt par iznīcinātu obligāciju par
5,100 r. atlikumā no obligācijas par
6,900 r., apstiprinātu 1882 g. 23. maitā
zem Nk 450, uz nekustamo īpašumu
Pulķeles muižas zemnieku zemes .Vil-
ciņu" mājām, Valmieras apr., zem zemes
grāmatu reģ Nk 2877, Reinholdam ion
Klofam par labu.

Rīga, 19" 4 g. 17. janvārī Nk 1210.
Priekšsed. v. A. Blnmentals.

Sekretāra » « * I v *.

Rīgas apgabali 3. civilnodaļa,
uz civ. ties. lik. 2011., 2014. un 2019. p.p
pamata paziņo, ka pēc 1918. s. 10. rug
K'ieviļā mirušai Trīnas Erasta m
K i r Šb a u m, dzimusi Riekstiņ
vRiekatlng), ir atklāts mantojums an
uzaicina, kam ii us šo manto urnu,
vai sakara ai to, tiesības ka mantiniekiem,
legataiijiem, iideikomiaa ijiera, kredi-
toriem nn t. L, pieteikt šīs tiesības
minētai tiesai aešn mēneša 'alka,
skaitot no šī sladinijama lespiešinas
dienas .Valdības Vēstnesi*.

Ja minētās personas savas tiesības
lugšā uzrādītā termiņā nepieteiks, tad
riņas atzīs kā šīs tiesības zaudējošai,

Rigi, 17 janvāri 1924. g. L.Nk 1294
Prieksed. v. A. Blnmentals.

Sekretārs A. Kalve.

Rībos apgabaltiesas 3. dvllood.,
atklātā tiesas sēdē 1924 g. 15 janvāri
izklausījusi Hugo Krustiņa d Skrodera
lūgumu dēļ bipotekarisko parādu dzēša-
nas, nolēma:

atzīt par samaksātu obligāciju par
4,000 r., apstiprinātu 1911. g 24. iebr.
zem Nk 453, uz tagzd lūdzējam piede-
rošo nekuatamo ipišumu Cēsu apr,
Vietalvas muižas atdalīto zemnieku ze-
mes gabalu .Pihkaln* Nk 119 mājām
zemes grāmatu reģ XVI. sēj. zem reģ.
Nk 2306, apzīmēto un izd. no Andreja
Jēkaba d Lejas par labu And ejam Pē-
tera d. Mežsētam.

Rīgā, 1924 g. 16 janvāri Nk 1201.
Priekšsed. v. A. Blnmentals.

Sekretārs A. Kalve.

Jelgavas apgabaltiesa,
uz dv. ties. Ilk 1967., 2011.—2014., 2079.
sn vietējo privāttiesību lik. 2451. p.p.
pamata, azaicina visas personas, kurām
būtu kādas leranas pret janvāra meiesī
1923. g mirušā Jāņa Ciburev-

kina 1918. gaJa 9. septembri
mājas kār.ībā sastādīto testamenta, vai
kuras vēlētos pieteikt savas tiesības ui
minēto Jāņa Ciburevkiaa mantojuma, kā
mantinieki, legatari, iideikomisarl, kred-
tori on t. t., pieteikt savas ierunas on
tiesības šai tiesai seia mēneša
buki, ikaitot no sladinijama iespiešanu
dienas .Valdības Vēstnesi*.

Pēc minēta termiņa notecēšanas, tiesa
nekādas ierunas nepieņems on nepie-
teiktas tiesības atzīs par spēka saude-
laiām.

Jelgavā, 9. janv. 19:4 g. L Nk 1191/23
Priekšsēdētāja v. A. Lauke.

Sekretāri K. Pimri.

Sliiii pus. piiiL il iii imunHsi
izsludina par nederīgu, ki nozaudētu,
kara klausības apliec, zem Nk 4929,
izd. no Ventspils kara apr. pt-ka 5 iebr.
1923. g zem Nk 49,. 9 1takām Jēkaba d.
Veinbergam. 5275

nm mn m. \i i«. mmm
izsludina par nederīgu, ki nozaudētu,
kara kļaus, apliec, izd. no 10. Aiz-
putes kājnieku pulka 5. martā 1920. g.
zem Nk 2363 Jānim Pētera d. Lokās.

Ilūkstes apr. pr-ka I. Iic pailgs
izsludina par nederīgu, kā nozaudētu,
Latv. iekšzemes pasi, izdotu no viņš
6. okt. 1922. g. N» 1782 uz Jūlijas
Roginskajas vārdu. 528

Rīgas 6. iec. miertiesnesis
pem, t jj. uz savu lēmumu 15. decembri
1923. g., Helenes Stauden prasības lietā
pret Karlini Klingenberg dēļ īres naudas
un Ulikšaaas no dzīvokļa, un saskaņa
ar civ. proc. lik. 74., 75., 294. ua sek.
pantirm, uzaicina atbildētāju Karlini
Klingenberg, kuras drives vieta prisī-
t ijat nav zināma, četru mēnešu laikā,
sk-itot no šī sludinājuma iespiešanas
dienas .Valdības Vēstnesī', paziņot
miertiesnesim Savu Rīgā izvē'ēt] dzīves
vietu,vai uzdot Rīgā dzīvo.ošu p-tsonu,
kuru atbildētāja pilnvaro _ sarjemt viņas
vietā, no miertiesneša piesūtāmus rakstīs.

Ja atbi dētāja K'Ingenbetg nolikta
laikā augšminēto piz-ņoj-imu neiesniegs,
tad visas pavēstes ua rakstus uz atbil-
d tājas vārla tiki ats āti miertiesneša
kanclejā un atbildētajai nebas tiesība
aizbildināties ar pavestu un rakstu ne-
saņem šinu.

4. janvārī 1924. g. Nk 1351
Mi-rtlegneais F. Kalniņi.

Liepājas apgabaltiesa,
us sava 10. janvāra 1924 g. lēmuma
pamata, uzaicina 17 juijā 1921, g.
OunUes pagastā mitušās Mides Muž-
n i e k mantiniekus, kreditorus, lega-
tarus, Hdeikomisarus un visas citas per-
sonas, kam varētu būt kādas tiesības
vai prasības uz viņa atstāto mantojumu,
vai kuras vēlētos apstrīdēt vņa testa-
mentu, pieteikt tiesai savas tieši oas
m prasības sešu mēnešu laikā,
skaitot no sludinājuma iespiešanai dienas
.Valdībai Vēstnesi'.

Minētā laikā nepieteiktas tiesības un
prasības tiks atzītas par zaudētām aa
visiem laikiem an pēc aizrādītā termiņa
notecēšanas testamenta pasludinās par
liku miga spēki stājušos.

Liepājā, 12. janv. 1924. g. Nk 929,2}
Priekšsēdei, b. V. Bienenstams

S^Irr^tAr» A K»l Otf " »!'«.

Daugavpils prefektūra
izsludina par nederīgu kvitl Nk 9390
par pavalstniecības lūguma iesniegšanu,
izdotu na Daugavpils prei. uz Malvīnes
Sočkovas vārdu, kura pieteikta ki
nozaudēta.

Rīgas Jūrmalas policijas, pr-ks
izsludina par nederīgu, ka nozaudētu,
atvaļin. apliecību, izd. 29 jul. 1922. g.
ne Ludzas kara apr. pr-ka zem Nk 3288
uz atviļ. 1. t. r. kar. Semjona Ignata d.
Oroševa vārdu. 13189

Daatooplls prefektūra
izsludina par nederīga Latvijas pasi
Nk 144092, Izd. 12. sept. 1920 g. no
Rīgas preiekt as Eiženijas Kārļi m.
Strauss vārdu, kora pieteikta o«> no-
z«n'<ētu

Bauskas apr. pr-ka pal. l. lec.
izsludina par nederīgu, ka nozaudētu,
Latv. iekšz. pasi, izd. no Bauskas p ls.
poL pr-ka 24. novembri 192a g. zem
Nk 2097 uz Emilijas Jāzepa m. Žiionģi*
vārda.



Rīgas apgabaltiesa, 1. civilnod.,
?i IOl par laul. 77. r pamata, s* šo
4ar« sinama, ka tiesa 14, ļanvarī 1974 g.
P/eideli Levenson prasības Heti
pret Amālija Levenson, dzim Miki'inskaja,
par laulības šķiršanu «'imagunakl
m S'rierfa slēgto Odesā 8. mirtā 1915. g.
starp P/eideli Meiera d Levenscn un
Amiliju Moiseja m Levenson, dzim.
Miktinskaj" , laulību šķirt.

Ja atbildētāja clv. prot. lik. 728.,
731, an 748. p. p. paredzēti laiki ne-
lasnlsga tiesai atsauktai i vai pir-
ifidsiba, tad spriedušas stislss likumīgā
ipēki.

Rigi, 19 jsnv. 1924 g. H 4"381/360
Priekšsed. o. J. Jakstļņš.

Sekretāra v. Stūre.

Rigas apgabalt. 3. civilnodaļa,
as dv. ties. lik. 1987., 3011.—2014. nu
2079. p.p. nn Balt. arivattiMību kop.
74M p. p"uata, uz Minas Jaunzem,
dzim. Mellup, runv. Pētera Dāvā
d. Juunzema lūgumu azaicina v'sas
perionira, kirlm It kant kādas ptr-
tenrijas. striai vai laranas, pret šai
tiesā 22. janva ī 1924. g. pablieēto
4. lanvarī 1922 g. miruši Dzērbenes
p'gatā Cēsi apri ķi, ,K'ln-lg*uņu'
mājasīpasnieka .āņa Jāņa d. Melupa
testamentu, kā ari visas personai,
kurāra kmt kādas tiiaibas uz
mi'ušā J;ņa Mellapa mantojumu vai
lakatā ai Šo manto]nmu, ki man-
tiniekiem, lejstarlļiem, llaalkomlsarijiem
pit'i ievējiem an t. t., pieteikt lavai
tUiibas, pratansiias an ieranas minētai
tissal sala ninslu laiki, ikiltot
no ii sladinijama itipiešanas dianai
.Valdības Vēstnesī".

Ja tas minēti termiņi nabās isdarits.
lad minētās personas atiis ki atteikušai
no iiranim an saldējušas savas tiasibas,
bat testamenta pasludinās par Uku-
ariffi spēkā gājuša.

Rīgā, 22. janvārī 1924, g. L. Nk 597
Priekšsed. v. A. Veidnera.

Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnod.
(S civ. ties. lik. 2311., 2014. an 2019.
o p. pamata paziņo ka nēr '922. ļ.
5. nov Bauņu p'gastl mirutās .Beķera*
un .Laka" mājas īpašnieces a.ratnes
Ilzes Teņa m Vītol, dz. Bērziņ, Ir atklā's
mantojams an «ssicina, kam Ir ai o
«aatojomn, vai sakari ai to tnsioai,
ki mantiniekiem, ligatarijiem, lidsl-
komlsarljlem, kreditoriem au 1.1, pieteikt
lis tiasibas min. tiesai saiunēnsia
laiki, skaitot no B cladinij. laspis*.
dienu .Vaid. Vēsta.*.

Ja minētās personas stvai tiesības
tugil uzrādīti teraiiņi nepieteiks, tad
rioas atzīs ki II* tiesības iaad«i**.ni.

Rigi, 1924 g. 22, janv. L Nk 1733
Priekšsēdētaja v. A. Veidners.

Sakrata™ A. K I v a

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnod.
us dv. ties. lik. 2011., 2014. an
2019. p. o. pamata paziņo, ka pēc 1923 g.
14. marta Rīgā mirušas Annas Vi hel-
mīnes K r e i š m a n , dzim. Verner.
ii atklāts mantojums an azaicina
kam ii ua io mantojama, vai
lakatā ai to tiasibas ki mantiniekiem,
legatarijiea, fidsikoraiosrijiam, kredito-
riem an L t., pieteikt šis tiesības
minētai tiesai s e i u mēn. laiki, skaitot
ao ši sladinijama iesplašanas dienas
.Valdības Vēstnesi'.

Ja minētas personas savas tiesības
angli aiiidīti termiņi nepieteiks, tad
viņas atsis ki Us tiesības laadējalaa.

Rigi, 1924. s- 15. janv. L Nt 1665.
Priekšsed. v. A. Veidners.

Sekretāri *. Kalve.

|

I

Rīgas apgabali. 3. civilnodaļa,
u Latvijas civillik. kop. 36. p. piezīmes
ismata, ar šo paziņo vispārība' ka

; laulātie driugi Izaks Ābrama d. Šle-
ļzingers ut Ļubov - Ida Jutija m.
Šlezluger, dzim. Vermel, noslēguši sav-
starpīgo I» <libai līguma pie Rigas
notāra M Čulkova 3. j nvarī 1924 g.,
reģistra Nk 81, ai kara viņi, attiecībā
uz viņa noslēdzamo laulību, li atcēluši
viet. civillikumu 79. un turpm. p. p.
paredzēto laulāto mantas kopība.
nii 22. janvārī 1974. t L. Nk 1755

Priekšsēdei, v. A. Veidners.
Sekretāri A. K a i v e

Rigas apgabaltiesas 3. civilnod.
az Latvijas civillikumu kop. 36. p pie-
līmēs pamata, ar šo paziņo vispārībai, ka
lau'atie draugi Valters Adrnad. Vī-
tols un Elza Pēiera m. Vītol, dzim.
Purūl, noslēguši si.starpīgo laulības
līgumu pie Rīgas notāra J. Kteicterga
29. decembrī 1923. g. reģ. Nk 22244,
ar kuru viņi, attiecībā az viņu noslēgta
laulību, ir atcēluši vietējo civillikumu f$.
un turpm. p.p. paredzēto laulāto mantas
kopību.

Rīgā, 22. j«nvarī 1924. g. L. Nk 1728
Priekšsed. v. A. Veidners.

, Sekretārs A. Kalve.

Rigas apgabali, reģistrac. nodaļa
uz lik. par biedrībām, savien. un pol r.
orgamzic. 17. p. pamata paziņo, ka ar
viņas 19. decembra 1923. g. lēmumu
reģistrēta bezpeļņas biedrība: .Rīgas
muitas de'darantu biedrība, dib 1923. g.*,
ar valdes sēdekli RUa

Nod pārz. E. Bite.
Sekretārs Fridrlch'sons.

3igas apgabaltiesas 3.civilnod.,
ai dv. ties. lik. 1967., 2011.-2014. un,
2)79. p.p. un Balt privāttiesību kop. ļ
2151. p. pamata, uz Azelmin»s Viesis
pinvam. zv. adv. Antoni Ozo'a lūgumu
uzaicina visas personas, kurām ir kaut ,
kādas pretenzijas, strīdi vai erunai pret
«ai tiesā 22. janvāri 1923. g. publicēto ļ
23. aug sta Jaunpiebalgas pag. miruša
jaunsaimnieka Htrmaaa Pētera d. Jemsis
testamenti, ki ari visas personas, kurām
ir kaut kādas tiesības as mir. Hermatia
Jemsis mantojuma vai sakari ai
šo mantojumu, ki mantiniekiem, legā-
lai! iem . fiddkomisa ijiem, patāddevējiem
nn t. t„ pieteikt tavas tiesības, preten-
zijas nn ierunas minētai tiesai sešu
mēneša laiki, skaitot no šī sludi-
nājām* iespiešanas lienu .Valdības
Vēstnesī*.

Ja tas minēti termiņi nebūs Izdarīts,
ad minējis personas atzīs kā atteikušas'
to ierunām un zaudējušas savas tiesības,
iet testamenta pasludinās par liku-
mīgā soēkā gājušu.

Rīgā 22 ļanv. 1974 g L. Nk 1744
Priekšsēdētaja v. A. Veidners.

a>;«trgtati A Kalve.

Liepājas apgabaltiesa,
saskaņā ar 17. janvafa 1924. g. lēmuma,
uz Orxt s Jčņa meitas Kode,
dzim. Kronberg, lūgumu un pa-
matojoties uz civ. proc. lik. 293, 301
un 309p.p. uzaicina atbildētāju Vi hemu
Ādama dēiu Rodi, kufa dzīves vieta ;
nezināma, četru mēnešu laikā ierasties j
šai tiesā saņemt .norakstu no viņas
sievas Gretas Jiļia m. Rode lesū-
dzības rausta viņu laulības šķiršanai
lietā un uzdot savu dzīves vietu Liepājas
pilsētā.

Ja minētā laikā aicināmais neierastos,
lietu noliks uz termiņu un izspriedis bez
viņa klātbūtnes, ja ieradīsies, bet savu
dzīves vietu Liepājā neuzdos, aicinā-
jumu uz tiesas sēdi un visus pārējos
papīrus atstās tiesas kanclejā.

Liepāji. 18. jsnv. 1974 g Nk 125 14
Priekšsed. b V Bienenstams.

Sekrētus A. J a n s o n s.

Liepājas apgabaltiesa,
saskaņā ai likumu pat laulību 77. p.
6 decembrī 1923. |. aizmuguriski
nosprieda: 2. jūnijā 1897. g caur
Rīgas Sv. Jāņa baznīcas dr mdzes mācītāju
starp Emili uSaulgoz-Saulīt, di.
PUsts uniulju Saalit-Sanlgoz
slēgto laulību atzīt par šķirtu.

Liepājā, 18. janv. 1914. g. Nt 275/73
Priekšsed. b. V. Bienenstams.

S<*kretnra A. .1« n « n n a

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnod.
as civ. ties. lik. 1967., 2011.—2014. an
2379. p.p. un Balt. privāttiesību kop.
2151. p. pamata, uzaicina visas personai,
kurām Ir kaut kādas pretenzijas, strīdi
vai 'eranas pret šai liesā 11. decembrī
1923. g. publicēto 6. jūlijā 1922. g. mir.
Ogres pag, Cēsu apr. .Alidzenu" mājas
īpašnieces atraitnes Ievas Gasta m.
Zosul, dzim. Fridrichson, testamentu, ki

. ari visas personas, kārām ir kant kādas
tiesība as mirušās Ievas Zozul, dzim.
Fridrichson, mantojumu vai sakarā ar šo
mantojuma, kā mantiniekiem, legataiijiem,
fideikomisarijiem, patāddevējiem nn 1.1.,
pieteikt savas tiesības, pretenzijas un
ieranas minētai tiesai sešu mēneša
laika, skaitot «o ii «radinājām» iespie-
šanas dienai Valdības Vēstnesī*.

Ja tas minētā termiņi nebūs izdarīts,
tad minetis personas atzīs ki atteikušas
no ierunām un zaudējušas savas tie-
sības, bet mantošanas līguma paslu-
dinās par Ukamigā spēkā gājušu.

Rigi, 22. janvārī 1924 (?. L. Nk 1024
Priekšsed. v. A. Veidners.

Sektetan A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnod.
us civ. ties. lik. 2011., 2014. un 2019. p.p.
pamata paziņo, ka pēc 1918. gadā
25. janvārī Saikavas pag. mir. .Liepiņu*
mājas īpašnieka Pētera Pētefa d. Tola
ir atklāti mantojams nn asaidna,
kam ii ai io mantojuma, vai
sakerē ar to tiesības, ki manti-
niekiem, legatarijicm, iideikomisarijiem,
kreditoriem an t. t., pieteikt šīs tiesības
min. tiesai a s i a mēneša laiki, skaitot
no ii sladinijama iespiešanas dienai.

Ja min. personas savas tiasibas augšā
uuidītā termiņi nepieteiks, tad viņai
atiis ki iii tiesības sandējalas.

Rigi, 1924. g. 22. janvāri Nt 1453.
Priekšsēdei, v. A. Veidners.

Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnod.
az eiv. ties. lik. 201!., 2014. nn
2019. p.p. pamata pasiņo, ka pēc 1919 g
28. decembrī Maskava mirušas Varvaras
Michaila meitas Heine, dz. Voroncovas,
ii atklits mantojams nn uzaicina kam
ii ns io mantojamu, vai sakarā ai
to tiesībai, ki mantin., legataiijiem,
iideikomisarijiem, kreditoriem an t. t.,
pieteikt iis tiesības minētai tiesai
sein mēneša laiki, skaitot no ii
sladinijama iespiešanas dienas.

Ja minētii personas savas tiesības
augšā uniditā termiņi nepieteiks, tad
viņas atzīs ki šīs tiesības saadēlušas

Riti, 1924. g 22. janv. L Nk 1765.
Priekšsēdētija v. A. Veidners.

Sakrata* s A Kaiva

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnod.
ns civ. ties. lik. 2011., 2014. an 2019.
p, p. pamata paziņo, ka pēc 1916. g.
7. novembrī Kīgi mirušā Olaines pa-
gasta .Liel-Kram.ņu' mājas īpašnieka
Jāņa (Johanna) Oierta dēla Erdmana
it atklāta mantojums an asaidna, kam
it ns io mantojuma, vai sakati ai
to tiesībai, ki mantiniekiem, legata-
iijiem, Iideikomisarijiem, kreditoriem
un i. t., pieteikt Us tiesības minētai
tiisfli iela mēneša laiki, ikaitot no ii
sladinijama iespiešanas dienai.

Ja minētās personas savas tiesības
aagši uriditi taimiņi nepieteiks, tad
viņas Risis ki Ci tiesības raudājušai.

RifeS, 19S4, g. 22 janv. L Nk 1469.
Priekšsed. v. A. V e i d n e i s.

Sekretārs A. Kalvi.

Iiiiiuiauiiiiii.l(iilliiiili
?i civ. ties. lik. 1967., 2011.—2014. aa
1079. p.p. un Balt. ntivattiesība kop.

2451. p. pamata, az Šmuela Mušata
pilav. zv. adv. V. Katkiiņa lūgumu,
uza.cina visas personas, kujam ii
kaut nādai pretenzijas, atzīdi vai
ieranas, pret šai tiesā 22. janvārī
1924 g. publicēto 1. decembri l»23. g.

Rīga mirušas atraitnes Šifrēs Michela m.
Mušat, dzim. Jakobsjn, notaneio testa-
mentu, ki ari visas personas, kurām
?< kant kādas tiesības as mirušās
Sifres Mušat dzim. Jakobson man-
tojamu, vai sakari ai io man-
to imu, kā mantiniekiem, legataiijiem,
Iideikomisarijiem, patāddevējiem un 1.1.,
pil teikt savas tiesības, pretenzijai un
ronu minētai tiesai sātu mēneša

liiki, ikaitot no II sladinijama ia-
ipiešanas dienai .Valdību Vēstnesī'.

Ja tai min. termini nebūs izdarīti,
ad min. personai atsis ki atteikušai no
runām un zaudējušai savai tiesības,

iat testamenta pasludinās pai likamigā
ipēki gājušu.

Rigi,22. janvārī 1924 g. L. Nt 1622
Priekšsed. v. A Veidners.

Sekretārs A. Kalve.

DaagavpIU kara apriņķa priekšnieks
izsludina par nozaudētu un nederīgu
atvajin apliecību zem Nk 27509, izdotu
no bij. 3. robežsargu pulkā km-fa
27. febr. 1922. g. uz kareivja Kazimira

' Osipa d. Ciceruka v., dzim. 1899. g.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnod.
as dv. ties. lik. 2011., 2014. an 2019. p.p.
namata mulso, ka ļpēc 1916. «.
16. jūnijā Kti vijā (Roslavjas pilsētā)
m'rušās atraitņa Pētera N kolaja dēla
Golineviča li atklāts mantojums
«n azaicina, kam ii ns šo manto-
juma, vai sakara ai to tiesības
ka mantiniekiem, legataiijiem, fideiko-
misarijiem, kreditoriem un t. t., pie-
teikt šis tiesībai minētai tiesai sešu
mēnešu laikā, ikaitot no 11 sludinājuma
iespiešanas dienas.

Ja mirēāi personas savas tiesības
sngii uzrādītā termiņi nepieteiks, tad
viņas atsis ki iir tiesības laudējaias.

Rigi, 1924. g. 15. janv. L Nk 1732.
Priekšsēdētaja v. A. Veidners.

Sekretāra A. Kalva

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnod.
az civ. ties. lik. 2011., 2014. un 2019. p.p.
pamata pasiņo, ka pēc 1923 gada
19. jūlijā Liela pagastā miruša virsnieka

kapilatia jaunsaimnieka Radolfa Pētefa
dēla Ozoliņa li atklits mantoj.
?n uzaicina, kam ii us io ma-
tojamu vai sakati ai to tiesības, ki
mantiniekiem, legataiijiem, lldtikomi-
suijiem, kreditoriem an t. t., pieteikt
iii tinibai slacīs! tiesai ušu mē-
neša laiki, skaitot no ii sludinājuma
iespiešanas dfanas .Vaid. Vēstnesī*.

Ja minētas petsonai tavai tlisibas
aagii aiiiditi titalņi nepieteiks, tai
viņai atsis ki šis tiesību iaad«<asai.

Rigi, 1924 g 15. janvārī L Nkl632.
Priekšsēdētija v. A. Veidneii,

Sekretāra A. Kalve.

Rigas apgabaltiesas 3. civilnod.
uz civ. ties. lik. 2011., 201*. un 2019. p.p.
pamata pasiņo, ka pēc 1921. gada
13. augustā Stukmaņu pagastā mitušā
.Lejzs-Liepiņn" mijas īpašnieka Jura
Brenča dēla Roze ii atklāti manto),
nn csaicina petsonas, kara ii as io manto-
jama vai lakati ai to kidai tiesībai,
ki mantiniekiem, legataiijiem, iideikomi
s«ijiem, kreditoriem u. t t,, pieteikt lis
tiesībai iaia mēnešu laiki minētai
tleiai, ikaitot no H slidinājušus
(saplēšanai dienas.

Ja minētās petsonas savai tiesības
aagši uzrādītā taimiņi nepieteiki, tad
viņai atiii ki šīs tiesības saadējnšai.

Rigi, 1924 g. 15 janv. L Nk 1705.
Priekšsed. v. A. V e i d n e r s.

Sekretārs A. Kalve.

Jelgavas apgabaltiesa,
ts dv. ties. kārt.Jl967., 2011., 2014. an
21)79. p. p. pamata, asaidna visas, kam
būtu nz aprija mēnesī 1916. g. mii. Justina
Rudana atitāto mantojama kādas tie-
sības, kā mantiniekiem, legatariem, Hdei-
komisariem, kreditoriem sa t. L, pieisikt
savas tiesībai Hi tiesai sešu « ē a e i *laiki, skaitot no sladinijama !upltisnas
dienas .Valdbas Vēstnesi*.

Termiņā ne ieteiktas tiasibas ieskati»
iii spēka saldējošām

Jelgavā 21 janv. 1924 g. L Nk 195723
Priekšsēdētāja v. J. S k ud i e.

S kretais K. Pussars.

Jelgavas ap abaltiesa,
ai civ. ties. kāri. 1967.. 2011., 2014. un
2079. p.p. pamata uzaicina visas, kam
būta uz 24 augi sta 1922. g. mirušā
Jāņa Indriķa dēla Žagara atstāto
mantojama, Kādas tiesības <cā maatiniek.,
tegatar., lideikomis., kreditoriem an 1.1„
pieteikt savas tiesībai Šai tiesai sešu
mēneša laiki, skaitot no sladi-
nijama ieipiešanas dienat .Valdības
Vēstnesī*.

Termiņā nepieteiktai tiesībai ieskatīs
pat spēka zaudējušam.

Jelgavā, 19. janv. 1*24. «. L. Nk2062 23
Priekisad. v. A. Strazdiņš.

Sekretārs K- Passits.

Liepājas apgabaltiesa,
saskaņā ar 17 janvafa 1924. g. lēmuma,
ai Eduarda Kt>ša d, Kātkliņa lūjumu
nn pamatojoties uz civ. proc. lik 29i.,
301. un 303'. p. p., azaicina atbildētāja
Alidi Ottona m. Kātkliņ, drim
Stārķis, karas dzīves vieta nezināma,
getru mēneša laiki ierasties šai
liesi saņemt norakstu no viņas vra
Eduarda Kriša d. Kātkliņa iesūdzibas
raksta viņa laulības šķiršanas lieti un
uzdot savu dzīvei vietu Liepājas pilsētā.

Ja minēti iaikā aicināmais neierastos,
lietu noliki uz termiņu un izspriedi! bez
viņa klātbūtnes, ja ieradīsies, bet sava
dzīves vietu Liepāji neuzdos, aicinājuma
as tiesas sēdi nn visas pirējos papīrus
atstai tiesas kanclejā.

Liepājā, 18. janv. 1974. g. Nk 12i/24
Priekšsed. b. V. Bienenstams.

Sekretāra A. Jitisom.

Liepājas apgabala tiesa
saskaņā nr 17 janvafa 1»24 g. lēmumu,
uz Līzes Ādami m. Lange, dzim
Kiūmin lūgumu un pamatojoties uz civ.
proc. nk. 293, 301. un 309. p.p. uzaicina
atbildētāju Juri Kristapa d. Lange, kura
dzīves vieta nezināma četru mēnešu
laikā ierasties šai tiesā, saņemt norakstu
no vija sievas Līzes Lange iesūdzīoas
raksta viņu lautīias šķiršanas lietā un
uzdot savu dzīves vietu Liepājas pilsētā.

Ja minētā laikā aicināmais neieratos,
lietu noliks uz termiņu un izspriedis bez
viņa klātbūtnes, ja ieradīsies, bet savu
dzīves vietu Liepāja neuzdos, aicinā-
jumu uz tiesas sēdi un visus pārējos
papirus atstās tiesas kanc ejā.

Liepājā, 1». janv. 1924 g. Nk 425/23
Priekšsed. d. V. Bienenstama.

Spļcr^tarS A Jsmom .

Valka. apr. 1. iec. miertiesnesis
saska ā ar savu 1923. g. 15. decembra
lēmumu uzafeira Antonu Jāņa d. Rudzit
vai citu likumīgu obligācijas turētāj i, kis
izdota pēc pirkšanas-pārdošsnas līguma
par Zvārtavas Palše pusmuižu, aplieci-
nāta no Valkas notata Jornnseta 2.m«ijā
1918. g 3 § 3 pkts., saņemt uz obligā-
cijas dze āau Ls. 187.60 pie au^šā
minētā miertiesneša Valkā, iesniedzot
minēto obligāciju sešu mēnešu laikā,
no ši sludinājuma iespiešanas dienas
.Valdības Vēstnesī*.

Pēc noteiktā termiņa notecēšanas ob-
ligācija tiks skaitīta kā sun ksāta.

Valkā, 3. janvāri 1924. g.
' Miettiesnesis A. Līcis.

Iespiests ValatslipogtafijL

Sludinājums.
Ar UesSias apgabaltiesas ciril-

nodaļas spriedumu 3 decem >iī 192i. g.
Otto Justus _ d. Do lefelds atzīts par
maksāt nespējīgu parādnieku tirdzniecībā,
kamdēļ iestādēm un priekšniecībām va-
jadzīgs labp atīgi:
1. uzlikt aizliegumu uz parādnieka ne-

kustamiem ī, asumiem, kā ari apklāt
viņa kustamo mantu, ja tāda atrastos
viņu iestāžu robežās;

2. paziņot Lieoājas apgabaltiesai par
visām savām prasībām pret maksāt
nespējīgo parādnieku, kā ari sumas,
kas pienākas iestādēm.

Privātam personām jāpaziņo apgabal-
tiesai: I. par savu parādu prasībām no
parādnieka , kā ari par surnīm kādas
parādniekam pienākas, neskatoties vai
maksātam i notecējuši, vai ari viņu
term ņš gaidstns nākamībā, kā ari par
maksāt nespējīga nekustamiem īpašu-
miem, kas atrodas viņu pārziņā uz
atsevišķiem noteikum em.

AugSā minētie paziņojumi jāizdara
četru meneš u laika, ssaitct no šī
sludini urna iespiešanas dienas «Vaid.
Vēstnesī*.

Liepājā, 10 janv. 1914 g. Ni959-1/23.
Priekšsēdētāja b. V. Bienenstams.

Sekretārs A. Kasperovičs.

Ventspils apr. 1. iac. misrtiesn.,
uz krira. ties. ust. 846. p. pamats,
meklē pie Ozolmuižas pagasta, lelgavas
apriņ a piederīgo Nikolaju Kristapa d.
L ie p m a n i, 25 g. vecu. kura tuvākas
pazīmes nav zināmas un tiek apvainots
pēc sodu lik. 177. p.

Ikkuram, kam Tinama Liepmana at-
rašanas vieia, pienākas to uzrāiīt.

Ventspilī, 21. j nvarī 1924. g.
M ertiesn'sis (narflksis).

Ventspils apr. I. iec. miertiesn.,
uz kr.m. ties. mt 845. un 851. p.p pa-
matu, meklē pie Zūru pagasta, Vents-
pils apriņķa ped- īgo Kārli Jāņa d.
Jauci, 24 g vecu kurš ingusla mmesī
1923. g. dzīvojis Ventspili, Vasarnīca
ielā Nk 22, un a <zudz ts par zālzbām,

Ikkuram, kam zināma Jtnca a rasinās
vieta pienākas to uzrādīt. Jancis pie
atrašanas ir apc etinams un nogādājams
miertie nēša rīcība. 0

Venspilī, 21. janvārī 1924. g.
M ertiesnesis (pi'aksts).

Kuldīgas iec. miertiesnesis,
pamatodamies uz civ. proc. likuma
146082 .—». p. ua Kuldīgas api. X. hc
pag«sta tiesas 30. decembra 1913. g
dalīšanas aktu sarp miruSā Etnesta
S v ā r k e, Kul lītas Knaku mājas īpaf-
nieka, mantiniekiem, ataicina: Juri
Svātke Svarzi un Ernestu Svārke-Švarci,
kūju dzīv-s vietas šai tiesai nezināmas,
ierasties Kuldīgas miertiesas kanclejā,
Kuldīgā, Kal .u isla^NT25, saņemt viņiem
pienākošos naudu.

Kuld gā, 16. iarsv. 1924. g. L. Nk 553/23
Miertiesnesis (paraksts).

Sekretārs (paraksts).

Rigas apgabaltiesas 3. civilnod.
ļ m dv. ties. lik. 1967., 2011.—2014. ut
ļ 2179. p.p. un Balt. privāttiesību kop.

14*1. p. pamata, uz atraitnes Almis
N i k o 1 a i pilnvara zv adv. Pāvila
Sakrai:Oviča lūgumu azaicina visu
personas, kurām u kaat kādai pietenzilu,
strīdi vai ieranas pret šai tiesā 22. {at-
vari 1924 ļ. psblicēto 10; novembrī
1919. g. Rīga mir. Johana Gtstava
Ādolfa Johana d. Nuolai not triekt
testamenta, ki ari vlias personas, ««tin
li kaat kādas Heiibn uz mir. Johani
d. Nikolal tnanta|ima vai sakati ai Io
mantojumi, ki mantiniekiem, legi-
tatljlera, lidelkomliatljism, patiddavījicni
an t, t., pieteikt savas tiesības, pieteniljas
la letanai minētai tieiai iela
mēaeia laikā, skaitot no ii tUli-
nā ami iespiešanai dienu .Valdīšu
Zeltnesi'.

Ja tas minēti taimiņā nebūs izdarīts,
ad minetis personas abus ka atteikušas
io ierunām un aaudējusai aavai tiesības,
iet testamenta pasludinās pat likumīgā
ipēkī gāiušu.

īflgā. 22. jan arī 1974 g L. Nk 17i0
Pridtšsed. v. A. Veidners

? Sekretārs A. Kal «e.

Jelgavas apgabalties. reģ. nod.,
pamatodamās uz clv. ties. likuma
1460'. panta oāzi ņo, ka minētā tiesa
civi'nodajas 14. j«nvarī 1924 g. atklāta
sēdē nolēma reģistrēt Rund hs lin-
kopības pārraudzības biedrīou .Pauat*".
ievedot viņu to biedrību reģista pirmajā
dajā, karam nav peļņas iegusams mērķa.

Blēdības valdei sēdeklis atrodas
Rundāles pagastā.

Jelgavā, 2l. ja ivati 1924 g.
Reģ. nod. pātz. J. Skudre.

Par sekretāru ū Lešlnik'is.

Jelgavas apgabalt reģistr. nod,
pamatodamās uz civ. proc. lik 146071 p
paziņo, ka minētā tiesa cUilnodaļas
14. jan'arī 1924. g. atklātā sēdē nolēma
irģisttēt Lielvircavas . aunāsmuižas lauk-
saimniecības mašinu kopti tošanas bie-
drību, ievedot viņu kooperatīvu sabiedrību
reģstra pirmajā d°ļa.

Biedrības valdes sēdeklis attodss
Lielvircavas pagastā. Jauna muižā.

Jelgava, 2i. janvāri 1924. g.
Reģ. nod parz. J. Skndre.

Par sekretāru D Lešinskijs.

Rīsos prefektūru
izsludina par nedarīsim sekošas
pases un personas apliecības, kup»
pieteiktas par pazudušam:

Latvijas pases: 1) Nk 52307 no 11. pol.
iec. uz Almas Kārja m. Rudzīt vārdu;
2) Nk 623 no Ķ eģeju pag uz Vija
Pētepi d Mejņiks vardu; 3) Nk 229542
no Rīgas prel. uz Alekša Aleksandra d.
L'iti-a v; 4) Nk 135051 no Rīgai oret.
uz Jāņa Jāņa d. Smilga v.; 5) Nk 52525
no 11. pol. iec uz Voldemāra Mati a
d. I'zena v; 6) Ni 1197 no Ādaži p»g.
uz Annss Kīrja meitas Kondrot vātdu;
7) Ni 119195 no 11. pol. lec. nz Annas
Mārtiņa m Stūl ar.; 8) Nk 216171 no
Rīgas pret. uz Bcļsslava Osi .a dēla
E četisa vārdu; 9) Nk 13 374 no Rīgas
rre'. uz Jāņa Jāņa d. Graudiņa vārda
10) Nk 72761 no 1. pol. Iec. uz V]mas
A'eksandra meitas Neia n vardu;
11) Ns 201568 no Rīgas pief m Edgara
Pētera d. Čandera v.; 12) Nk 179957
no Rīgai pref. uz Jāņa Eduarda dēla
Grassmaņa v; 13) Nk 62815 no 1 pol.
iec. uz EHas Pētefa m. Bette všrdu;
14) Ni 49446 no 4 pol. iec uz Doro-
tejas Anša m. Žsgat v.; 15) Nk 1810.6
no Rīgas pref. uz Aleksandra Antona
d. Lutttna v.; 16) Nk 1813 no Sventes
pag. uz Rozālijas Staņ slava m Meirand
verdu; 17) Nk 1125 3 no 4. pol. iec. nz
Alvīnes H inricha meitas Kaizer vaida:
18) Ni 161F3 no 3. pel. iec. uz Z'ates
Ovseja m. Zaks vīrdu; 19) 1*38700 no
8. pol. iec. nz Vija Kārja d. Felzena v.;
20) Nk 130685 no Rīgas pref. uz
He'enes Jūlija m. Beker v.; 21) M 89517
no 3 pol. iec. uz Viktorijas Antona m.
Krauzbar v; 22) Nk 5S668 no 7. pol.
iec uz Aleksandra Kārja d. Rfi ligera v.;
23) Ni 135786 no Rīgas prel. uz luliusa
Friča d. Zvaifžtja v.; 24) Nk 81300 no
11. pol. iec uz Jēkaba Otto d. K ūmiņa
vardu; 25) Nk 6403 no Ventspils pol.
pr-ka uz Adolflnes Ludviga m. Bl cbin
vārdu; 26) Ni 758 no G īvas miesta uz 1
Julianas Anastasijas m. Satrevtč vā du;
27) Nk 42068 no 8 pol. iec. uz Alberta
Jēkaba d Feldberga v.; 28) NŠ 27684
no 2 pol. iec. uz Elgas Arnolda meitas
Nef rrian vārdu;

Personas apliecība: 29) Nk 40/9851
no Je'gavas kriminal pol. uz Annu
L-ikjana m. Medinskija vārdu;

Poja pasi; 30) Ni 5873/550 no Rīg«s
uz Antonijas Ksrja m. Motuko vārdu.

Pamats: Rīgas pielekturaa raksts
9, 10. un 11. janvāri 1924. g. zem
Ni 465.

Rigas prefekta pal. (paraksts).
Pim nod. darbv Grinbergs.

l/EDlipili ipiigļa pr-ka palīgi 2. ia.
izsludina pai nederīgu nozaudēto aiz- j
sargu nodajas aplieobu, izlota no
Ventspils apr pr-ka 1973. g. 31. maiji
zem Nk 657, uz Friča Uldriķa d. Joppe I
vārdu. ? 5

Jelgavas pilsētas polic. I. iec.
priekšnieks

izsludina par zudušu kafa klausības
apliecību zem Nk 15372, izd. 9. marti
1923. g. no Jelgavas-Bauskas kafa apr.
pr-ka uz Teodora Vasilija d. Dončenko
vārdu. 417
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