ai

^i p .Valdībai Vēitnetl" ikkot no 1. janvāra:

Saņemot ekspedīcijai

1 lata 50 aant.

?ļI i mēneii

Latvijas valdības
iznāk katru dienu, izņemot

pfestltot māji un pa pastai

MKM
^

Rasas ituadas ao 11—12

Saeima.

47.

Jre^ŠPlB H^^

Rlgl, pili to 3. Tel. N» 9-89 SS^S

Valkas vidusskola.

108.

biedrību
un privātpersonu uzturamās vidus un arodu skolas.

52. Aglonas realģimnazija.

SAEIMA

53. Aizputes apriņķa

Sēde 25. novembri.

Sēdi atklāj priekšsēdētājs F. Vesmans

pulksten 5.5.
Ienākušos likumprojektus nodod komisijās.
Ministru prezidenta lūgumu, dot atļauju deputātu Kr Eliasa (3 gadījumos)
no A. Berga saukšanai pie atbildības,
nodod Saeimas locekļu lietu izmeklēšanas
komisijai.
Tad

turpinās

vispārējas

debates pie

likuma par zemes ceļiem. Pēc
tam, kad izsacījusies J. Goidmanis,
S.
JUbulis,
K. Bachmanis,
E. Grantskalns un A. Birznieks,
ar visām balsīm, 6 atturoties, pāriet uz
likuma lasīšanu pa pantiem un pieņem
dažus pantus.
Tad sēdi slēdz.
Nākošā sēde piektdien, pulksten 5.

vidusskola, Aiz-

putes pilsmuižā.
54. Alūksnes izglītības biedrības vidusskola.
55. Beķera, J. vidusskola, Bauskā.
56. Beateres, O. E. krievu vidusskola,

Rīgā.
57. Biržu

izglītības

skola.
58. Bienca,

biedrības

vidus-

G. E.

krievu

vidusskola,

B J.

krievu

vidusskola,

Skolu saraksts,

kuru apmeklēšana dod tiesību
atlikt iesaukšanu obligatoriskā
aktivā kara dienesta,
saskaņā ar karaklausības likuma 35. pantu.
L Izglītības ministrijas pārziņā esošās skolas.
1.

Valsts

61. Daugavpils
skola.

pilsētas

žīdu

vidus-

Dobeles vidusskola.

67. Gaujienes

vidusskola,

Gaujienes

1. Bauskas vidusskola.
2. Bērzaines vidusskola.
3. Cesvaines vidusskola.
4. Cēsu arodu skola.
5. Daugavpils skolotāju institūts.
6. Daugavpils vidusskola.
7- Daugavpils krievu vidusskola.
8. Daugavpils poļu vidusskola.
9. Daugavpils baltkrievu vidusskola.
1.0. Daugavpils arodu skola.
11. Jēkabmiesta vidusskola.
12. Jelgavas skolotāju institūts.

13.
14.
15.
16.

Jelgavas
Jelgavas
Jelgavas
Jelgavas

I. vidusskola.
II. vidusskola.
vācu vidusskola.

arodu skola.

17. Krāslavas vidusskola.

18. Kuldīgas vidusskola.

19. Latvijas universitāte.
*0.. Latvi as konservatorija.
21- Latvi as mākslas akadēmija.
22. Liepājas vidusskola.
23- Liepājas žīdu vidusskola.
24- Liepājas technikums.
*«>. Liepājas vakara amatniecības skola.

*6. Limbažu vidusskola.

*7. Ludzas baltkrievu vidusskola.
Rēzeknes pedagoģiskā vidusskola.
^ Rēzeknes vidusskola.
~ļ* Rēzeknes krievu vidusskola.
ļļļ- Rēzeknes žīdu vidusskola.
**• Rēzeknes poļu vidusskola.
^- Rēzeknes arodu skola.
5*- Rīgas skolotāju institūts.

£Rīgas
S" Rīgas
,' Rīgas
^as
* Rīgas
n39
.

4R'gas

I. vidusskola.
II. vidusskola.
vidusskola pieaugušiem.
vācu vidusskola.
krieva vidusskola.
žīdu pedagoģiskie kursi.

.* Rīgas baltkrievu skolotāju kursi
ģ Rīgas technikums.
4- Rūjienas vidusskola.
^miltenes vidusskola.
£
46

68. Ģermāņa, E. vācu vidusskola, Rīgā.
vidusskola,
69. Gincburga, B. žīdu
Daugavpilī.

70. Jelgavas apriņķa vidusskola, Zaļeniekos.
71. Jelgavas pilsētas žīdu vidusskola.
72. Kārsavas pilsētas žīdu vidusskola.
73. Kļaviņa, J. vidusskola, Bauskā.
74. Kleveres, A. J. krievu vidusskola,
Rīgā.
75.

£alsu vidusskola.
ī ukuma vidusskola.

Konrādi P.,

vācu vidusskola,

Lie-

pājā.

76. Korti, A. K. krievu vidusskola, Rīgā.
77. Kristīgās jaunekļu savien. arodu
skola, Rīgā.

78. Landau'a žīdu vidusskola, Rīgā.
79. Latviešu jaunatnes savienības vidusskola, , Rīgā.
Latvijas kultūras
veic. biedrības
vidusskola, Rīgā.
81. Latv. baptistu draudžu sabiedr. garīgais seminārs, Rīgā.
82. Latv.
žīdu skolu
centr. organ.
80.

2-gad. pedag. kursi, Rīgā.
83. Lejasmiesta vidusskola.
84. Liepājas vīriešu un sieviešu privat
vidusskola, Liepājā.
85. Liepājas pilsētas žīdu vidusskola.
86.

Lietuvju

komitejas

realģimnazija,

Rīga.

Lichtarovičas, E. V. krievu-poļu
vidusskola, Rīgā.
88. Ļišinas, O. N. krievu vidusskola,
87.

89.
90.

Atvērts no pulksten 9—3

apriņķa

vidusskola, Pļaviņās.

Rīgā.
Lubānas vidusskola.

Ludzas apriņķa realģimnazija,Ludzā.
91. Ludzas apriņķa arodu skola, Ludzā.
92. Ludzas pilsētas žīdu vidusskola.
98. Mazsalaces vidusskola.

b) citam

skola, Rīga.

98. Priv. krievu arodu skola, Daugavpilī.
99. Rīgas I. pilsētas vidusskola.
100. Rīgas II. pilsētas vidusskola.
101. Rīgas IV. pilsētas vidusskola.
102. Rīgas pilsētas vācu vidusskola.
103. Rīgas pilsētas krievu vidusskola.
104. Rīgas pilsētas žīdu vidusskola.
105. I. Rīgas skolotāju biedrības krievu
vidusskola, Rīgā.
106. Rīgas pilsētas amatnieku skola.
107. Rīgas Jūrmalas pilsetaa vidusskola,

Iestādēm un amata per-

sonām par katru vienslejīgu
r
indiņu
........
—„

16

,

.

20

.

c) privātiem par katru vienslejīgu
rindiņa (par obligat. sludin.) . —

Valdības iestāžu paziņojumi

Paziņojums.
Iekšlietu ministrijas preses un biedrību
Savko, V. V. krievu vidusskola, nodaļa, pamatojoties uz biedrību, savienību un politisko organizāciju likuma
Rēzeknē.
f
Skolotāju un vecāku biedrības krievu 26. pantu, paziņo, ka saskaņā ar iekšlietu ministra š. g. 24. novembra lēmumu
vidusskola, Liepājā.
ir reģistrēti
politiskās partijas «VācuSubates pilsētas vidusskola.
baltiešu
tautas partija Latvijā" (DeutschTailovas, L. J. Krievu vidusskola,
Baltische Volkspartei in Lettland) papilRīgā.
Saldus vidusskola,

Brocēnu Kalna

muiža.

112.
113.

114.
115.

116. Vācu pedagoģiskais institūts, Rīgā.
117. Vācu vecāku
savienības
arodu
skola, Rīgā.

Vācu vecāku savienības zēnu vidusskola, Liepājā.
119. Vācu vecāku savienības vidusskola,
Kuldīgā.

dinātie statūti un programa.

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

118.

120. Vācu

vecāku

savienības

arodu

121.

Valkas

pilsētas

Personu saraksts,
kuru meklēšana izbeigta Nr. 98.
(1. turpinājums un beigas.)

arodu

skola.

124. Ventspils pilsētas žīdu vidusskola.
125. Vīnzarājs-Verškanskas, N. S. krievu
vidusskola, Rīgā.
126. Zālemanes, E. R. krievu vidusskola,
Rīgā.

3234. Jakobsons, Mārtiņš Mārtiņa d.
— Rīgas prefektūras 3. nodaļas 1924. g.
11. novembra raksti J\T°No 6164 un 9383
(151-24-K). — 11110/24. g.
3235. Jeremics, Kārlis Jēkaba d. —
Rīgas prefektūras 3. nodaļai
1924. g.

10. novembra raksti J\fe.N2 6768 un 60003
(155-24-K). — 10457/24. g.
3236. Ivanovs, Nikolajs Nikolaja d.—

127. Žīdu mākslas un zin. veicin. biedrības vidusskola, Rīgā.
Kriminālās pārvaldes Rīgas nodaļas rī„Tora vderech cībā (105-24-IX). —
128. Zīdu
vidusskola
11112/24. g.
erec", Rīgā.
3237. Jumiķis, Mārtiņš Matisa d. —
Piezīme.
Kristīgās
jaunekļu Kriminālās pārvaldes Rīgas nodaļas rīsavienības aroda skolas audzēk- cībā .(204-23-VII). ,— 87KV23. g.
ņiem iesaukšana atliekama izglī3238. Jurovs, Pēteris Staņislava d. —
tības turpināšanai ar ikreizēju Kriminālas pārvaldes Rīgas nodaļas rīizglītības ministrijas skolu virscībā (l22-24-IX). — 10000 24. g.
valdes piekrišanu.
3239. Kuznecovs, Aleksandrs Jāņa d.—
Rīgas prefektūras III. nodaļas 1924. g.
II.
Zemkopības
ministrijas
13. novembra raksts JVš9700 (445-24-XI)
pārziņā esošās skolas.
129. Cīravas mežu skola, Cīravā.
130. Jelgavas 4-gad. lauksaimniecības

—

11032 24. g.

3240.

Kangars,

Tenis,

—

/Rūjienas

iec. policijas priekšnieka 1924 g. 10. nov.
skola
raksts
Ns 5156 (328-24-Xl). — 10185/24. g.
4-gad; lauksaimniecības
131. Latgales
3241. Kiesling, Kārlis - Otto - Roberts
Malnavā:
vidusskola,
Kārļa d. — Rīgas XIII. iec. miertiesneša
132. Priekuļu 4-gad. lauksaimniecības
1924. g.
12. novembra raksts Nu 64
skola, Priekuļu muižā.
— 11039/24. g.
(417-24XI).
133. Rīgas 4-gad. kulturtechniskā skola.
3242. Kirmuš, Ādolfs Jāņa d. — Val134. Smiltenes 2-gad. piensaimniecības kas
apriņķa 1. iec. miertiesneša 1924. g.
un lopkopības skola.
10.
nov.
raksts JVs 268/K (359-24-XI). —
135. Vijciema mežu skola.
10555/24. g.
pārministrijas
III. Finansu
3243. Kurmīts, Jēkabs Mārča d. —
ziņā esošā skola.
Kriminālās pārvaldes Rīgas nodaļas rī136. Krišjāņa Valdemāra tālbraucēju jūr- cībā (49-22-III). — 3852/22. g.
3244. Kramiņš, Ādolfs. — «Pieskoskola, Rīgā.
dales"
bērnu patversmes pārziņa 1924. g.
IV.
17.
oktobra
raks's N° 138 (453-24-XI).
137. Katoļu garīgais seminārs, Rīgā.
— 11030 24g.
3245. Klasons, Ādolfs Andreja d. —
1923. gada 24. novembra « Valdības
priekšnieka 1924. g.
Vēstneša" 262. numurā izsludinātais skolu Liepājas apriņķa
saraksts, kuru apmeklēšana dod tiesību 18. oktobra raksts
N°Ys 73/Z un
atlikt iesaukšanu izglītības turpināšanai, 4121/73 Z (439-24-XI). — 11031/24. g.
3246. Luberts, Antons. — Rīgas pilar šo atcelts.
sētas
komandanta palīga 1924. g. 8. nonovembrī.
1924. g. 20.
vembra raksts N° 5570 (152-23-VII). —
Ministru prezidents V. Z a m u e 1 s. 8156/23. g.
Kara ministra vietas izpildītājs
3247.
Litinskaja, Ernestine Jēkaba m.
J.Arājs.
Kriminālās pārvaldes Rīgas nodaļas rīcībā
Izglītības ministrs K. S t r a u b e r g s. (181-24-Xl) — 10636/24. g.

Pārgrozījums
Rīkojumā
par pieminekļu cel«
šanu vēsturiskās vietas".

94. Martinsona praktisko zin. institūts,
Rīgā.
95. Okolo-Kulak inž., krievu technikums,
celšanu,
par pieminekļu
« Rīkojumā
Rīgā.
vietas" („Valdības Vēstneša"
vēsturiskās
96. Olava, V. komercskola, Rīgā.
izteikt
N° 39 1924. g.) 2. p. redakciju
L. J. krievu vidus97. Poluektovas,

Dubultos.

slejīgāra rindmam
.... 3 lat. 60 sant.
par katru Jālāku rindiņu
. . — , 12 .

110. Salacgrīvas vidusskola.
111.

122. Valmieras pilsētas komercskola.
123. Ventspils vācu vidusskola.

63. Dolgich, P. A krievu vidusskola,
Rīgā.
64. Dzeņa, P. realģimnazija, Rīgā.
65. Ev.-lut. baznīcas institūts, Rīgā.
66. Franču institūts un licejs, Rīga.

skolas.

R,§ā > P il! Ni h Tel- Ns 9'57

a) tiesu sludinājumi līdz 30 vien-

skola, Jelgavā.

Rīgā.
60. Bolvu komercskola.

62.

Rīgas

un akspedicija:

109. Rīgas žīdu amatniecības skola, Rīgā.

Rīgā.

59. Bluma,

muižā,

Valdības rīkojumi un pavēles.

Sfi*^

sj^aļ^i^ir

Ministru kabineta sēde š. g. 25. novembri 48. Valmieras vidusskola.
49. Varakļānu vidusskola.
Skolu saraksts, kufu apmeklēšana dod
50. Ventspils vidusskola.
atlikt
iesaukšanu
tiesību
obligatoriskā
51. Ventspils arodu skola.
aktivā kāja dienestā.
Pārgrozījums rīkojumā par pieminekļu 2. Pašvaldības iestāžu, baznīcu,
celšanu vēsturiskas vietās.

"***"> ev«tkudi«naa

S*H^I

Sludinājumu maksa:

laikraksts

Kantori*

Redakcijai

1 lata 80 aant.
namini: saņemot
— .
ekspedīcijā .......
6 .
gtkalpāidevSļiem
— .
7 .
pia
pk i mfnesi
p„ atieviSķn

ofldab

A jtf»

sekosi *

pieminekļu
« Visiem, kuri nodomājuši
1.
izteiktās
p.
celšanu šo noteikumu

vietās, jāiesniedz divos eksemplāros jaunceļamā pieminekļa projekts un vietas
plāns iekšlietu ministrijas buvvaldei, kura
lemj par apstiprināšanu, saskaņā ar pieminekļu valdi."
Rīgā, 1924. g. 25. novembrī. Ns 2267.
Izglītības ministrs K. Straubergs.
Iekšlietu ministrs P. Juraševskis.

3248. Litinskij dzim. Ērlich, Ernestine
Jēkaba m. — Kriminālās pārvaldes Rīgas
nodaļas rīcībā (98 24-X). — 10009/24. g.
3249. Ločmels, Ādams Pētera d. —
Rīgas pilsētas
komandanta
1924. g.
6. nov. raksts J\Ts 5520 5521 (211-24-XI).
— 11041/24. g.
3250. Maslobojevs, Feoktists Jeremija
d. — Latgales apgabala tiesas Rēzeknes
apriņķa 3. iec. miertiesneša 1924. g.
8. nov. raksts N° 3041 (151-24-XI). —
10118/24. g.
3251. Pocins, Jāzeps Anufrija d. —
Rīgas 12. iec. miertiesneša
1924. g.
5. nov. raksts JSTe 490 (179-24-X). —
10215/24. 'g.
3252. Pccins, Jāzeps Onufrija d. —
Rīgas
12. iec. miertiesneša
1924. g.
5. novembra raksts JMs 490 (179-24-X). —
10490/24. g.

3253.

Pipinius,

Jāais

Andreja

3254.

Palbaum, Pauline. — Iekšl. min.

emigrantu
un bēgļu nodaļas
1924. g.
11. nov. raksts JSTo 128555 (340/P-24Xi).—
11139 24. g.
3255. Reinbach, Gastons Roberta d. —

Valkas apriņķa

Rezolūcija

d. —

Jelgavas pilsētas policijas 1. iec. priekš
nieka
1924. g.
16 oktobra
raksts
Na 2700.23. g. (337-24-XI). — 11055 24. g.

1. iec. miertiesneša 1924 g.

īsa dramatisko

J* 108.

Valkas apriņķa
robežsargu kontrolieri
Aug «tu
Drusku, kufš pariet Rīgas preiekturas dienestā
atsvabinu no amata, skaitot no š g 16. novembra.
Rīga, 1924. g 24 novembri. K» 19450
Administratīvā

departamenta

Robežapsirdzibas

nodaļas

dir.ktors

Slosbergs
priekšnieks
JĶēmans.

Valdības

darbība

6. novembra raksts Ns 164/22 (125-2 MI).-

3671/22. g.
3256. Zvaigzne, Jānis Krišjāņa d. —
Rīgas 11. policijas iecirkņa priekšnieka
g.
12. novembra telefonograma
19^4.
N° 315 (405 24-XI). — _ 10979_24. g.
3257. Zakalovskis, Jānis Jēkaba d. —
Rīgas 7. iec. miertiesneša 1924. g. 11. novembra raksts Ne 2728 (179-24-IX). —
9472/24. g.
3258. Vīksniņš,

Ministru

kabineta

sēde

1924. g. 25. novembrī.
1.
Uzņem
Latvijas pavalstniecībā
68 personas, noraida 28 personu lūgumus
dēļ uzņemšanas Latvijas
pavalstniecībā.
2. Atbrīvo konsulu
Dancigā Heinriehu Plauciti
no ieņemamā amata,
ieskaitot viņu ārlietu ministra rīcībā.

3.

Atbrīvo ārkārtējo

sūtni un pilnva-

Otto Friča d. — Maroto ministri Dr. M Valteri
no padones iec. policijas priekšnieka 1924. g. stāvīgā delegāta pienākumiem starptau3. novembra raksts N«. 2883 (158-24-X). tiskā zemkopības institūtā
Romā
un
1060 ; /24. g.
apstiprina
viņa vietā ārkārt. sūtni un
3259. Veidemans, Alfrēds Ferdinanda pilnvatoto ministri Vili Šū m a n i.
d. — Rīgas policijas ostas iec. priekš4. Saskaņā ar Saeimas lēmumu uznieka '924. g. 2. novembra raksts Ks 3114 dod darba ministrijai izstrādāt likum(79-24-VIII).

3260.

— 10991/24

Vevels,

g.

Aleksandrs

Niklasa

d.

projektu

par

to Latvijas pilsoņa pensi-

jām, kufi bija ieguvuši tiesības tādas sa-

kursu

lieta:

Kursi

C. I. S.

lektors režisors Lejas-Krūmiņš pasniedz
praktisku apmācību
īsu teorētisku un
.katuves mākslā, apmēram viena mēneša
laikā, 20 mācības stundas (vakaros pa
2—3 stundām), sagatavojot ari izradi.
Honorārs par kursu C. I. S biedrībām =
biedrenēm ir Ls 120, bez tam organizācija rīkotāja sedz instruktora ceļa izdevumus, gādā par uzturu un pajumti
(atsevišķu istabiņu).
1. Ceļojošo latvju mākslas izstādi,'
kurā
sekosi mākslinieki :
reprezentēti
Alksnis A , Belzens J., Cīrulis A., Drē-^

viņš A., Eliass G., Hūns L, Jaunsudrabiņš J , Jurjans K., Kazaks J., Kalve R,
Kundziņš P.,
Krastiņš P., Kuģa J.,
Lielauss K., Madernieks J., Matvejs V.,
Plīte-Pleite A., Pērle R, Purvīts V.,
Romāns A., Rozentals J., Šķilters J.,
Zaļkalns T., Zariņš R., Zeltiņš V., Tilltergs J., Tonē V., Ubans K., Uders T.,
Valters j., Vītols E., (kopā 105 eksponāti) , C. I Savienība un L. M. V. Biedrība rīko lielākos Latvijas centros un
tur, kur to vēlas un sedz vietējos izdevumus, (gleznu pievešana no stacijas un
aipakaļ, iepakāšana un izpakāšana, telpu
sagatavošana izstādei pēdējās pavadītāja

Rīgas birža, 1924. gada 26 novembri.
100 Latvijas rbļ. .....
1 Amerikas dolāra
1 Anglijas mārciņa ....
100 Francijas tranku ...
100 Beļģijas Iranka
100 Šveices franku
100 Itālijas liru
100 Zviedrijas kronu . . .
100 Norvēģijas kronu . . .
100 Dānijas kronu . .
.
100 Čechoslovaķijas kronu .
100 Holandes guldeņu . .
100 Vācijas marku
100 Somijas marku

..

2 _
5,17 5
5Jn
239S_24 nT
2700 — 97*24,80 - 25 i!
99 50 — ir>i m
®
SS-a^o

.

13850 _ģ^
75,80 —7730

.

.

89,95
9175
15)45
ļg^
207I3O — 209 4Q
120,
126 —
12)90 — 13,20
1.32 — 140
98,
I0X—50,50 — 52 '
26)so
-

.

.

..

100 Igaunijas marku ....
100 Polijas zlotu ... ...
100 Lietuvas litu
10 Krievijas zelta rubļu . . .
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100
komisijas
priekšsēdētāj» A. K a c e n
biržas maklers T h. P. Rupner *

Rīgas biržas kotacijas

Zvērināts

Māksla
Nacionālais

teātra.

pārvalces

Rīgas

Rīgā. 1»24. g. 22. novembrī.
Administratīva

nodaļas

Organizācijām,

J* 19410.
direktors

departamenta

Slosbergs.

Robežapsardzības

nodaļas

priekšnieks
J.Ķēmans,

Rezolūcija

Bauskas

Ns

robežsargu

apriņķa

106.

uzraugu

Alfrēdu

F r e i j u, dienesta labā, ieceļu par Valkas apriņķa
robežsargu kontroliera
pagaidu vietas izpildītāju,

skaitot

no š. g. 1. decembja.

Rīgā. 1924. g. 22 novembrī.
Administratīva

departamenta

Robežapsardzības

Na 19303.
direktors
Slosbergs.

nodaļas priekšnieks
J.Ķēmans.

Rezolūcija

Ne 107.

Ludzas apriņķa robežsargu kontrolieri Staņislavu
Aleksandroviču, kā nepiemērotu atsvabinu
no amata, pārcelt t uz Daugavpils apriņķa Digdas
kon.roliera
rajonu par robežsargu
palīgu, skiitoi
no š. g. 1. decembra,
Ns 19085.
Rīgā, 1924 g 2 t. novembrī.
Administratīvā
departamenta direktors
Slosbergs.
RibtŽapsardzbss n d?ļas piie šnieks
J

ņemt nu bij. Krievi jas valdības,

K e m a n s.

kura?

nav

vai ari

vainas dēl.
sarīkoFaaas

l>etā

C.

I. Savie-

nībai ir laipni piedāvājuši
savus pakalpojumus, pret samērā ļoti mazu hono-

rāru, sekosi mākslinieki: vijolnieks Jūlijs
Sproģis, pianists prof.
V.
Ružickis,
diiedāt. A. Grēviņas kdze, A. Vītoljkdze,
Bobkovic-Lieknej kdze, Viegner-Griinberg kdze, operdziedātājs
J. Karps,
ērģeļu kompon. A Abe!e un brīvmākslinieks P. Šuberls.
Visiem

koorertu

Telegramas.

rīkotājiem

jārruksā

Latvija un citas valstis

jāgādā

par

dzīvokli, līdzīgi lektoriem.
ir savienots ar lekciju,

uzturu

Ja

tad

(Latvijas

slovaķijas

uz Latviju

izvestām

precēm.

Visā cienībā
. x
Finansu ministrijas banku

un

koncerts

iestādes devizu nodala

par pēdējo

(paraksti).

Literatūra

Jaunā

Tiesu sludinājumi.
JVaf

ier. A. Rumpe

Kara tiesa,

pamatodamas uz savu š. g. 25. oktobra
rīcības sēdes lēmumu, izbeidz _ Voldemāra Jāņa d. Spirres meklēšanu
22.
Vēstn." 1921. g.
(.Vaid.
22. novembrī 1924. g.
Kāja tiesas priekšsēdētājs,
kapteinis H. Jakobsons.

numurs

Sekretārs

k. ier. A. Rumpe.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnod.

Balss.

Ilustrēts

15833

SH"e*«r» A

Kalve

1923. g
pamatojoties
uz
17. marta
likums par vienīgo maksāšanas līdzekli klgas apgab iltlesaa 3 clvilaodaļs,
un dv. prne lik. 2060. un 2062. p. p.. pamatojoties
uz 192a g. 17. marta liievērojot Kārļa
Indriķa d. Savslnieka kumu par vienīgo maksāšanas
līdzekli
lūgumu un savu 1924 g. 28 oktobra un civ. proc. lik. 20fi0. un 2062. pp,
lēmumu, paziņo, ka Kārlis Indriķi de s ievērojot Voldemāra Meslina pilivarnieka
un
Swaļnieks parādu
pēc obligācijas par zv. acfv. Edvīna Magnjsa lūgumu
1080 rbļ, atlikumā
lēmumu,
no obl gacijis par savu 1924. g. 17. novembja
1400 rbj. pirmatnējā lielctnā, arjstīnriiu- paziņo, ka parādnieks Voldemārs Mtilins
tas 1808. gada
2. jūlijā
ar /* 217 uz parādu pēc divām obligācijām:
1) par

23000 rbļ., ar N?

nedēļas

laikrafots.

>fe 4\

.
Beduktors:

Valmierts
apriņķī,
apgabalt. 8. civilnodaļa, nekustamo īpašumu
;askaņā ar civilprocesa likumu 1958. p., Libr.nču muižas zemnieku zemes Vekteru mājām zem zemes grāmatu reģ
u šo paziņo, ka 2. decembrī 1924. g.
1157, izdo as no Kārļa Eduard» Inminētās
nodaļas
atklātā
tiesas
sēdē J*
driķa dēli Savaļnieka
a tiesa.
par labu Jānim
nolasīs
1915. g. 31. augustā
mirušā
Kārļa d. Ozol, kufa pārgājusi uz zemnieku
pamatodamās
uz savu rīcības
sēdes Trikates
atraitņa
pag. .Lubu-Rušās*
lēmumu un kāja tiesu lik. 951. un 953. p p., Jēkaba Hermaņa d. A n s o n a notarfelo zemes bankas Rīgas nodaļu kā blank cesionari ir samaksājis viņas beidzamai
meklē Zemgales artilērijas pulka kaj. testamentu.
kreditorei Valmieras bied ibas krājaizdevu
Konstantinu Vasilija dēlu Ja n k o v s k i,
Rīgā, 22. novembrī 1924. g. L. J* 3997
satiedrībai, bet šī aužšā minētā obligāpsredzeti
apvainotu
noziegumos, kādi
Priekšsēd. v. A. V e i d n e r s.
cija nevar tikt izsniegtas atpekaļ parādkara
sod. lik. 137. p., 162. p. 1. d. un 15828
Sekretārs
A. Kalve.
niekam
dēļ dzēšanas zemes gramsta,
sod. lik, 189. p. I. d.
Jankovskis dzimis 1902. g. 28. febraarī, Rīgas apgabaltiesas 3. civilnod., tamdēļ ka ir gājusi zudumā.
Tāpēc apgabaltiesas
3. dvilnodaļt
piederīgs
pie
krievs,
vecticībnieks,
saskaņā ar civilprocesa likumu 1958. p., uzaicina
visas personas, kurām būta
Ilūkstes apr, Lašu pag., pēc nodarbosr šo paziņo, ka 2. decembrī 192.4. g., tiesības uz augšā aprādīto
obligāciju
šanās kurpnieks.
minētās nodaļas
atklātā
tiesas sēdē pieteikties tiesā viena
mēneša laikā,
Personām, kurām būtu zināma viņa
attauīs
un nolasīs 1924. g. 13. jūlijā skaitot no dienas, kad šis sludinājums
uzturēšanās vieta, nekavējoši ziņot kāja
Rīgā mirušā Jaungulbenes pag., .Zakeiespiests .Valdības Vēstnesī" un aizrāda,
policijai, kufai to
tiesai vai tuvākai
kāju" mājas īpašnieka
Pētefa Miķeļa
ka ja šīs personas noteikta laikā nepieņemt sevišķā uzraudzībā, ziņojot 5. iec. dēla Rublis testamentu.
teiksies, obligāciju atzīs par iznīcinātu
kara
izmeklēšanas
tiesnesim
un kara
Rigā, 21. novembrī 1924. g. L. J* 3426 un lūdzējam dos tiesība prasīt
parāda
tiesai. _
dzēšanu zemes grāmatā.
Priekšsēd. v. A. V e i d n e r s.
Rī*;ā , 22. novembrī 1924. g.
Rīgā, 22. oktobrī 1924 g. J* 3763
Kāja tiesas priekšsēd.,
5633
Sekretārs A. Kalve.
leinis H. J a k o b so n s.
Priekšsēdētaja v A. Veldaerj.

kara

telegrarrus.)

ārzemju

Č ec h os 1 o va ķ i j ā
ievestiem
tautu savienības iejaukšanos
Latvijas lopiem maksāt Latos, jeb
angļu-eģip tiešu konflikta.
pēdējās
tikai
taī
čechu kronās,
gadījumā,
Daudzas no Ēģiptē ieinteresētām angļa
ja tādējādi izvestās čechu kronas savukārt
firmām apdrošina savus īpašumus pr«
tiks izlietotas maksājumiem par no Čechovarbūtējiem kara zaudējumiem.

Rīgas

Sekretārs,

aģentūras

_

maksā Savienība

15783

telegraia

„Agenzia
Romā, 25. novembrī.
Latvijas konsulāts CechoRoma" raksta par saimnieciskam
slovaķijā
sarunām starp Itāliju un Latviju, ka nekādi principiela raksura
saņēmis sekošu paziņojumu:
sarežģījumi tām nestāvot ceļā Tomēr
Prsgā, 1924. g. 10 novembrī.
Latvijai pirms jānokārtojot jautājums par
Izpildot Jūsu š. g. 5. novembra lūgumu atsavinātiem Itālijas pilsoņu īpašumiemN° 9048, pagodinamies laipni ar šo Jums
Londonā, 25. novembrī. Londonas
paziņot, ka Čecholovaķijas finansu minilaikraksti uzsver, ka A n g 1 i j a s valstrijas banku iestāde turpmāk atļaus par
noraidot
dība
kategoriski

pilns mākslinieku honorārs, jāsedz viņu
ceļa izdevumi,

publicēšana).

iestājušās

savienībā, vai nav nokārtojušas savus
maksājumus savienībai, C. I. S. komandē lektorus tikai pret pilnu lekcij.s
izdevumu segšanu, iemansājot pie lekcijas pieteikšanas Ls 10,—, kuri netiek
atmaksāti,
ja lekcija nenotiek rīkotāju
Koncertu

uzņemšana, izstādes

vembrī,

Trešdien, 26. no-

pulksten 7 vakarā L. Lunca
komēdija „Ārpus likuma", kura ar
rīcībā (99-24-IX). — 9720/24. g.
Visos
minētos
un citos ārpusskolas
no darbinieku pensiju kasēm.
3261.
Viksninš, Otto Friča d. — Valkas
5. Apstiprina Frici Rozi
par darba izglītības kulturelās darbības jautājumos saviem komiskiem tipiem un oriģinālo
apr. 4. iec. miertiesueša 1924. g. 5. notuvākus paskaidrojumus un aizrādījumus idejas izvedumu (laupītāja Alonso pāraizsardzības departamenta direktoru.
vembra raksts N° 118 21 (38-24-1V). —
sniedz Centrālās izglītības savienības vērtības) neatlaidīgi saista skatītāja uz7162/23. g.
Ceturtdien,
birojs : Rīgā, Tērbatas ielā <N° 1/3, dz. 21; manību.
27.
novembri,
3262. Vavilionis, Vincis Kazimira d
54-10,
darbdienās
no
pulksten
pulksten
5
pēc pusdienas, vienreizējā
telei.
Iekšzeme
Rīgas prefektūras 1924. g. 13. novembja
skolēnu izrādē Raiņa sērdieņu dz ēsma
9 līdz 15.
raksts JSTs6762/2492 (70-24-11) — 5063/22 g. Kulturelo organizāciju ievērībai.
Griezām skolu vērību
.Daugava".
Piensaimnieku sabiedrības kopuz šo izrādi, kās ārpus vispārējās mākslas
Kriminālās pārvaldes priekšniek"»
Centrālā
izglītības savienība palīdz
moderniecību kongresu
nozīmes ir vērtīga ari speciāli audzinošā
G. T i 1 e n t ā 1 s. kulture ām organizācijām sarīkot atse#
sasauc
Latvijas
kooperatīvu kongresu un daiļrunas nozīmē. Piektdien, 28 novišķas un cikla lekci'as pēc sekošiem
Darbvedis A. Zaķis.
padome š. g. 29.—30 novembrī, Rīgā, vembrī, Kicberga „E 1 k s". — Sagatavonoteikumiem: a) lekdju jāpieteic 3 neielā N» 13 (Rīgas Latviešu šanā: Holberga komēdija „Ž ū p u Bērdēļas pirms lekcijas sarīkošanas, uzrādot Merķeļa
Iecelšanas.
biedrībā).
Kongresa sākums pulksten tulis" ,
kuru
pirmo
reizi
izrādīs
no C. I. S. lekciju-lektoru
saraksta
Rezolūcija
N° 104.
vairākus lektorus un lekciju tematus, 10 no rīta. — Ieejas kartes izsniegs no Nacionāla teātra 5 gadu paJelgavas apriņķa
robežsargu kontrolieri
Jāni
stāvēšanas atzīmes dienā.
ārlietu ministrijas dienestā, lekcijas dienu, stundu,
vietu un telpu, pulksten 9.
Ķīseli, kujš pāriet
a 'tsvabinn no amata, skaitot no š. g. 1. decembra.
dzelzsceļa staciju, attālumu no stacijas Zemgales kultūras veicināšanas
Dailes teatrs. Trešdien, 26. novembrī,
Rigā, 1924. g 22. novembrī. Ns 19308.
un kad lektors var izbraukt atpakaļ;
pulksten 1/z8 vakarā par tautas izrādes
Jelgavā,
biedrība,
Administratīvā departamenta
direktors
b) lektora tiešos ceļa izdevumus III. kl.
cenām „ Pļāpīgas s i eva s ", ceturtSlosbergs,
sedz organizācija lekcijas rīkotāja, gādā sarīko priekšlasījumus: s. g. 26.novembri dien, 27. novembrī, pulksten V^Š vakarā
Robežapsardzības nodaļas priekšnieks
par dzīvokli un uzturu
vai tā
vietā Centrālās izglītības savienības lektors Z. „Cezars un Kleopatra". PiektJ.Ķēm a n s.
maksā Ls 5,— par
dienu, un maksā Landavs lasis par pasaules izcelšanos un dien, 28. novembrī, par tautas izrādes
*
Rezolūcija
N° 105.
lektoram Ls 10 — 20, t. i. pasi no lektoru bojā iešanu. Lekciju paskaidros gaismas cenām „Pļāpīgas sievas".
Valkas
apriņķa
robežsargu
kontrolieri
Kārli
honorāra (Ls 20—40), otro pusi maksā bildēm. Un š. g. 30. novembrī prof.Dr.
Roni, tz paša lūgumu, pārceļu par Jelgavas apsavienība; c) lekciju publicējot, jāatzīmē, P. Zālīte lasīs par grēku plūdiem moderriņķa
robežsargu
kontrolieri, skaitot no š. g.
nās zinātnes gaismā.
ka lekciju lasīs C. I. S. lektors.
1. decembra.
— Kriminālās

1869 un 2) par 30C00 rbl

ar J^ 1870 apstiprinātas
1909. gada
?s 0 septembrī
uz nekustamo īpašumu
Rīga, 2. hip iec zem zemes grāmatu
reģistra
1* 40. izdotas no Voldemārs
Gustava d. Meslina
par labu Annai
Gertrūdei Vladimira m Meslin
dzim.
Kleinberg — ir samaksājis, bet šīs augšā
minētās obligācijas nevar tikt izniegtas
atpakeļpatadnīckam dēļ dzēšanas zemes
grāmata', tamdēļ ka ir gājušas zudumā
Tāpēc apgabaltiesas o. civilnodcua ozaidna visas personai
kurām
būtu tie
sības uz augša aprādītām obligācijām, pieteikties tiesā viena
mēneša laikā
skaitot no dienas, kad šis sludinājums
Iespiesta .Valdības Vēstnesi" un aizrāda,
ka, ja šīs personas noteiktā laika nepieteiksies, obligācijas
atzīs par
iznīcinatīm un lūdzējam
dos tiesību prasīt
hipotēkas dzēšanu zemes grāmatā.
1924. g 21. novembrī.
J* 3906.
Priekšsēdētāja v. A. Veidneis.

M.

Jlroiis.

tiesības m mjr. FridenkM
«
M i t r e v i c mantojumu var sakara
Io mantojumu,
kā mantiniekiem , £
lldeikomisarijlem,
gatarijiem,
u ļV*Z
devējiem u. t. t, pieteikt savas t esiM».
se»
pretenzijas un Ierunas minētai tiesaii
H
I"*»*
no
laikā,
skaitot
mēneša
,,
ļuma iespiešanas dienas.
.
izdart*
Ja tas minētā termiņa nebūs
tad minētās personas atzīs ka «"«""7
Hes»»
no ierunām un zaudējušas uru
n»«
bet testamentu pasludinās par
ipekā gājušu.
LI* ^
Rigā. 11. novembrī 1924. g.
^
Priekšsēdētāja v. A. Veidne'*
ir kaut kādas

lftOflR

Sfkr»t<irf

»

K"^

Rīgas apgabaltiesas 3. dvll**
u dv. tiei. lik. 2011- «P»*",?gSā
pamatā

paziņo,

ka

P«

l r*

,m'

mir. ? » »
18. iebruarī Siguldas p*«?
d.
Liurfl
māns līdzīpašnieka Kārļa
L^
»

SUla ir atklāts mantojošu
^
aidna, kam Ir uz io ^^Sītfe*
ka
«esību
ar to,
Rīgas apgabaltiesas 3. civilnod. ,akarā
*$* jļur
/sl legatarijlem, «deikor2SaSB*««
Uz dv. tiei. Ilk. 1967., 2011.—2014
pieteikt
t.
* "55
sn 2079. p.p. un Balt. privāttiesību kop. ditoriem un t.
mēneša ""«J ?
ruinētai
tiesai
seln
^,
1451. p. pamata un Elzas Mitrevitc lūno li sludinājuma iespiešanai ""L
gumu uzaicina visas personas, kurām
u™
vi
^. ^
Ja minētās personas
ir kaut kādas pretenzijas, strīdi vai ierutermina "PĶJ5 S
tugšā
uzrādītā
nas pret $* riesa 11. novembrī 1924 8.
*
viņas abās kā šīs tiesību «??JJjJ
publicēto '924 g30. maijā Rīgā mirušās
L. *'?
1924. g. U. novembri.
atraitnes Friderikes Heinricha m. MitreVeia»
vic, dzim. Ušlevic (Utšlevitc) notarielo
t
Priekšsēdētāja v. A.
Sekretārs A *«'
14975
testamentu, kā a;i visss persona*, karāir.
15635

Sekretārs

A. Kalve.

.

dvllnoa.

m

«es Uk. 2011 - 2914. un 8019. pp
ka pēc 1903
gada
t* *,. oaztao,
pagastā mirušā .KalnāLīvu
l^rtī
ja mājas līdzīpašnieka Pētera
at!tlst» msuV^ASa Q»vŠ"
„„ ataicina, kam ir uz It
!*
T^Sans, vgl nu sakara ar to, tiesībai
?Knflnieklein, legatarijiem, Sidelkokreditoriem un t t., pieteic
iSieo.
tiesai sešu mēneh
*"TJL-bu minētai
no
B sludinājuma lespiejLj^ksitot

**
^?jSld*
ļT-BēSs

u .».

personas savas tiesibsi
j!» ..rādītā termiņā nepieteiks, tad
Su atzī» ki šīs tlenlbM zaudēt**»*
L J* 3543.
"% 4 a 11. novembrī
Priekšsēdētāja v. A. V e I d n e 11.
Sekretārs3. A. Kalve.
.g
__

^apgab altiesas

ctvilnooT

I , 1 ties. lik. 2011., 2014. un 2019.p p

ka pēc
1920 gadā
pazlņoL
njanijā Rīga miruša mrnīpsSnirkdēla N*rjļLĻļti (Vikentija) Franča
Hev.ča (Narkeviča), ir atklāts mantojums
kam ir uz šo mantojumu, vai
a maciņa,
ar
to, tiesības ka mpntiniekiem
^i
w8l,rijiem, fideikomisarijiem, kredito
t t „ pieteikt
šīs tiesības mi*n un
mēnešu
laik?
rfai tiesai sešu
«jiiot no šī sludinājuma iespiešanas

EjļĒ

taru

savas tiesības
ji minētas personas
nepieteiks, tad
„o{ā uzrādīti termiņa
«nas atzīs ka šīs tiesības zaudējušas.
Rigā, 1924. g. 11 nuvembrī. L 1*3568
Ptiekšsēdētaja vietā A. Veidners
Sekretārs A Kalve
14967

Rigas apgabaltiesas

3. civilnod.

n Utvijai civillikumu kop. 36. p. pietļt\ pamata, ar šo paz'no vispārībai

M laulātie draugi Nikol. js Indriķa dēls
un Adel- Andreja meita
Sptancis
Sptincis, dzim. Ansip, noslēguši savsttipiļio laulības līgumu pie Rīgas notāra
1924. g. reģistra
J Krūklanda 14. okt.
tz
H 38,6, ar kapi viņi, attiecība
viņi noslēgto laulību, ir atcēluši vietējo
on'lllkomu 79. un tnrpm. p. p. paredzēto
talito mantas kopību.
7. novembri T924. g. L. J* S816.
Priekšsēdētāja v. A. Veidners.
"!»lrT-nf.

1(440

*

IT «lv

Rīgas

m cv

apgabalt. 4. civilnodala,

proc. lik.

293., 395., 398., 301..
' ^', P an,8t"» « Emma» Teņa
dZ'm- M'lnalksne
lūgumu

Nodaļas

15018

pārzinu Eglīts
Sekretārs Fridrichs> ns

Rīgas apgabali, registrac.nodaļa

ar valaes sēdekli Rīga.

Kigas apgabaltiesas 3. ctvllno*.
15024

Nodaļas pārzinis Eglīts.
Sekretārs Fridrichsons

Rīgas apgabali,reģlstrac.

nodaļa

uz likuma par

biedrībām, savienībām un
organizācijām
17. p. pamata

«ulciim visas personas, kurām ir kau
politiskām
Wu pretenzijas, strīdi vai ierunas pret paziņo, ka ar viņas 1924. g. 29 oktobra
?I liesi 4. novembrī 1954 g. publicēit
lēmumu reģistrēts
bezpeļņas
biedrība:
. :. * 16. jūlijā Duntes pagasta .Limbažu namipašn.eku biediība*, ar
*?» .Kalna-Pūces' mājas īpašnieka valdes sēdekli Limbažos.
raejaGusta d. Berz ņa testamentu, kā ari
Nodaļas pārzinis Eglīts.
S*kr»t»f» Fridrichjnns
15026
ļ™ perscnij , nnrara ir k»ut Kauns tit»z mirušā Pētefa Bērziņa mantcnl sakarā ar io manu jūsu, kā Rīgas apgabalt. reģlstrac. nodaļ.
Jļa
Jļrardekiem, legatarijiem, tldeikcmis» - uz likuma par biedrībām, savienībām ur
?*» parāddēvējlera
organizadjām
17. p. pamat;
m. t t., pieteikt politiskām
JJJ" tle«bas, pretenzijai un Ietonēt paziņo, ka ar viņas šī gada 21. oktobra
ai tiesai
sešu mēnešu
laikā, lēmumu reģistrēta
bezpeļņas biedrība :
r™ no fi litdiHājasaa lespieinna
. Biedrība . PlesiodaI*, ar valdes sēdekli
?asi
Kigā.
J« tis minētā termiņā nebūs izdarīts,
Nodaļas pārzinis Eglīts
« Bmetās
personas atzīs kā atteikušās 15P27
Sekretārs Fridrichsons
? «runām
un zaudējušas savas tiesības,
testamentu pasludinās pai likumīgs Rīgas apgabali.registrac. nodaļa
^ g«ini»
*~*
uz likuma par biedrībām, savienībām un
wnovembri 1924. g. L I* 3797.
17. p. pamata
politiskām organizācijām
,/rtekšsēdētāja v. A. Veidners.
paziņo, ka ar viņas 1924. g. 29 oktobra
Sekretāre A. K n I ve lēmumu
»i22
reģistrēta
bezpeļņas biedrība :
aktieru biedrība*,
.Opes un apkārtnes
*>gas apgabaltiesas 3. civilnod.
toroties uz civ. proc. lik. 2060. un ar valdes sēdekli Opē.
ļg
Nodaļas pārzinis Eglīts.
Pālena
g~ P- P-F ievērojot Vilhelma
15031
Sekretārs Fridrichsons.
P""» un savu 1924 g. 4. novembja
2*° paziņo, ka k-ra apstākļu dēļ ir Rīgas apgabali,reģlstrac. nodaļa
2J» 'udumā < ligacija
g. 30.par 20000 rbļ uz civ. proc. lik. 1460" p. pamata paa^noāta 1909.
oktobrī
ai
ziņo, ka ar viņas 1924 gada 29. okt,
gJw '*. kura bija atdalīta no obligaj« PM lOO OGOrbļ. pirma t nējā lielumā, lēmumu reģistrēta kooperatīva sabiedrība
g. 27
cietušo krāj1908
l ^nprinata
februāri
ar zem nosaukuma: .Karā
sēdekli
aizdevu
sabiedrība,*
ar
valdes
nel<ustamo īpašumu Rīgas apr.
I "Wf
'?mizu zem zemes grāmatu reg. Rīgā.
Nodaļas pārzinis Eglīts.
no bar - Vilhe,ma Eižena d.
a
£"**]ī
«ardta
Sekretārs Ptidrichson»
par labu Marijai Johana m. 15020
: °gel.

dzim. i.i. Hanenfeldt
un
S intogel, kufi
atdalījumu
ir

^ī"?*? Eduarda d
neto obligacijts

Rīgas apgabalt.registrac

nodaļa

.

uz civ. proc. lik. 1460. p. pamata pa1 Aleksandram Iv na d. Hoiam, ziņo, ka ar viņas 1924. gada 29. okt.
sabie^^B^is uz bar. Hara du Viktora d. lēmumu reģistrēta kooperatīva
n
ļi%rS? 8 . kā bbnko ces'onsru, kas drība zem nosaukuma: .Tauta» ve.-eCedē )is ltk«l blanko un
kūja hbas veicinātāju kraj-^ zdevu sabiedrība*,
l*8tadi
r form«s likuma ar valdes sēdekli Rij,a.
fcstfcT
"* *graras
192
dzēsta.
Nodalās pārzinis Eglīts.
TfcL"
* g 15. februāri
3. civilnodala 15022
Sekretārs F r i d r i c h so n s
UakijM *8»fcaliiesas
personas, kuram būtu
l ^btt
obligāciju, Rīgas apgabalt registrac nouaja
IfetesmJ!1 "I5 * aprādīto
',e* Uesa sešu
mēneša laikā, oaziņo, ka ar viņas 1924. g. 29. okt
no dienas,
pārreģistrēta .Pirmā Latvijas
kad šis sludinājums
lēmumu
ijt , £ -Valdības Vēstnesi'
un aUpūra apgādašan-s biediiba . Laime**, Jem
^S Pctson', s noteiktā
laikā jauna nos-ukuma : .Ģimenes lsbklajībif
^ teikti
, ka an
^» «ii- 0D''ž*ciJu atzīs par izni- veicināšanas biedrība .Laime'
izdos obligācijas rrgistrēli biedrības biedru pilnā sapulce
*^ tu , ledzēiain
grotra. 10,& izpildītu rrig'nala vietu 2*. septembrī ls24. g. pieņemtie
4
3577 zītie statūti.
p . - 8- 8. novembn. /*
Nodaļas pārzinis Eglīts.
neki»«dētāja v. A. Veidners
Sekretārs

A

Kalve.

nodaļa

paziņo, ka

ar viņas šī gada 29 oktob-a
lēmumu pārreģistrēti . Aderkašj p< tērētajā
biedrības
.Dabi* biedra
pilnā
sapulcē 24. iebrūni
1924. ļ. pieņemtie
grozītie statūti.

Jelgavas apgabaltiesa,

pamatodamās uz savu šā gada 23. okt.
mic. liP
nolēmumu, dara vispārībai
zināmu, ka
' -v.
.
£n£
paradi kopsumā par 1800 kr. rbļ, pēc
Johanu (Jani >
°!'Pret
Jēkaba
d. Kazaku par laulības
pirkuma-pardevuma līguma, koroborēta
Jēkab-Tk
šķiršanu
uzaicina pede)o,
1901. g. 31. maijā ar >k 540 un pēc
kura dzīves vieta pra ^
Nodalās
pārzinis
Eglīts.
minēta līguma
s.taiai nay zināma, ierasties tiesā
papildinājuma korobor.
15(2)
4
mēSekretārs
Fridrichsons
nešu laika no ši sludinājuma
1901. g. 9. jūnijā ar J* 614 uz Lieliepublicēšanas dienas.
.Tildernieku"
mājām
Rīgas apgabalt. registrac nodaļa cavas muižas
ar
zemesgrāmatu
Pie lūguma pielikti
N° 3128. — atzjti
pilnvara, laulības oaziņo, ka ar viņas ši gada 29. okt. par samaks. un
un prombūtnes apliecības un noraksti
lūdzējai Valsts zemes
lēmumu
pārreģistrēti
. Valrrieras otrās bankai dota
tiesība prasīt
šā parāda
Ja atbildētājs noliktā laikā neieradīlopkopības pārraudzības biedrībai* biedru dzēšanu zemes
grāmatās.
sies personīgi vai caur
pi:nā
srpulcē
26.
jūlijā
1924.
g.
piepilnvarnieku, tika
Jelgavā, 5. nov. 1924. g.
ielikta
LNt600,24
tiesas sēde
lietas klausīšanai ņemtie grozītie statūti.
aizmuguriski.
Priekšsēd. v. E. F e 1 d m a n s.
Neda|as pārzinis Eglīts.
15030
Sekretārs Fridrichsons.
14628
Sekretārs K. Pussars.
Rīgā, 12. nov. 1924. g.
436235/1277
Priekšsēdētāja b. Eglīts.
Jelgavas
apgabaltiesa,
Jelgavai ooganoltlesa,
15l56
Sekretāra v. S tūre
uz civ. proc. lik. 1967., 2011., 2014. un pamatodamas uz savu
_ 1924. g. 23. okt.
2079.
p.p.
pamata
uzaicina
visus,
kam
'īQ«8 apgabalt. 4 civilnodala
nolēmumu, dara vispārībai zināmu, ka
būtu
uz
1915.
g.
15.
oktobri
Burtnieku
uz civ. proc lik. 293., 295., 298., 301.,
parāds 2950 kr. rbļ. apmērā, pēc pirkupagasta mir. Viļā Pētersona
atstāto ma-pardevuma
m un 311. p. p. p»mata, uz Zelmas
līguma, korob. 1881. g.
mantojumu
kādas
tiesibas
kā
mantiniek.,
25. februa-ī ar liipot. J* 91 uz
t:nestines Jāņa m. Grfnftldt, ai. Rtde-,
Zelegat., Iideikomis., kreditoriem u. t. t., piedzim. Leske,
lu*umu viņa» prasib,s teikt savas tiesības šai tiesai sešu mēnešu mītes muižas .Kalēju" mājām ar zemesgram. Ns 660, — atzīts par samaksātu un
lietā pret Aleksandru Reinholdu Jān d
laikā, skaitot no sludinājuma iespiešanas lūdz. Valsts zemes bankai
Grinfeldtu, ai. Rēderu, par laulības Šķi-dota tiesiba
dienas.
prasīt šā parāda dzēšanu zemesgrāmatās.
šanu, uzaicina pedejo. kura dzīves vieta
Termiņā nepieteiktas tiesības ieskatīs
prasītajai
nav _ zināms, ierasties tiesā
Jelgavā, 8. nov. 1924. g.
L.J*522 24
par spēku zaudējušām.
4 mēnešu laikā no šī sludinājuma publi
Priekšsēd. v. E. Feldmans.
Jelgavā, 29. okt. 1924. g. L.J*1523/24
cešanas dienas.
14989
Sekretārs K. Pussars.
Priekšsēdētāja v. J. Zvirbuls.
Pie lūguma pieliktas Isalībar, ģimeSekretārs K. Pussars.
nes sastāva, prombūtnes r-p'iecibas un 1-1262
noraksti.
Jelgavas apgabaltiesa.
Jelgavas apgabaltiesa,
Ja atbildētājs noliktā laikā neieradīsies
pamatodamās uz sava šā gada 23. okt.
personīgi vai caur pilnvarnieku, tiks nouz civ. prec. lik. 1967., 2011., 2014. un nolēmumu, dara
vispārībai
zināmu,
likta tiesas sēde lieta» klausīšanai aiz 2079. p.p. pamata uzaicina visus, kam
ka parāds 3800 kr. rbļ.
apm ērā, pēc
muguriski.
būtu uz 1897. g. 9, janvārī Rundāles pirkuma-pārdevuma
liguma, koroborēta
Juknišku ciemā
mirušā Juja 1894. g.
Rīgā, 12. nov. 1924. g
150
435232/1287. pagasta
28. februārī
ar
J*
E i-g i t a atstāto mantojumu
kādas
tieuz
Lieliecavas
muižas
mā.Bille"
Priekšsēdētājab. Eglīts.
sības kā mantiniekiem, legatariem, fideijam
ar zemesgr.lm.
N? 2434.
'5157
Sekretāra v ii^re.
komisariem, kreditoriem u. t. t., pieteikt atzīts
par
samaksātu
un
lūdzējam
savas
tiesibas
šai
tiesai
sešu
mēnešu
Rīgas apgabali, registrac nodaļa laikā, skaitot no sludinājuma iespiešanas Valsts zemes bankai dota tiesība prasīt šā
parada dzēšanu zemesgrāmatās.
uz likuma par biedrībā**!, savienībām un dienas.
Jelgavā, 8. nov. 1924. g.
LJ*517/24
politiskām
organU«cijām 17. p. pamata
Termiņā nepieteiktas tiesibas ieskatīs
paziņo, ka ar viņas 1924. g 29. oktobra par spēku zaudējušām.
Priekšsēd. v. E. F e 1 d m a n s.
lēmumu teģīstreta bezpeļņas biedrība:
Jelgavā, 3. nov. 1924 g.
L. J* 1573 24 14990
Sekretārs K. Pussars.
nrcionalā Latvijas atbrī.Bezpartijiskā
Priekšsēdētāja v. R. M iii Ier s.
votāju biedrība*, ar valdes sēdekli Rīgā
14453
Sekretārs
K. Pussars.
Jelgavas apgabaltiesa,

uz likuma par biedrībām, savienībām un
Rīgas apgabaltiesas 3. civilnod. politiskam organizācijām
17. p. pamata
n Latvijas civillikumu kop. 36. p. piepaziņo, ka ar vļņas 1924. g. 29. onlobta
s
osts pamata, ar šo oazino visp r">" lēmumu reģistrēta
bezpeļņas
biedrība:
ii laulātie
draugi
Movša L-iba dēls .Dziedāšanas
biedrība
.Oatenber^*.
Donskoijs
uo Cilā Ābrama meita Rīa,* ar valdes sēdekli Rīgā.
Donskoi, dzim Paikina, no^e^uši savNodaļas pārzinis Eglīts.
rarpīso laulības līgum» pie Rīgas ,iotar*
14f-19
Sekretārs F r i d r i c li.- o n s.
l Kiūnlanda 27. oktobrī 1924. g., reģistra
£ 6160, ar kopi viņi, attiecība uz viņu Migas apgabali, registrac.
nodaļ*
?oitēgto laulība, ir atcēluši vietējo ci viluz likuma* par
biedrībām, savienībām
tam 79. ne turpre. p. p. paredzēto
un politiskam organizācijām
17. p. palaulāto mantas kopību.
mata paziņo, ka ar viņas t. g. 29 oktobra
11. novembrī 1924. g L. J* 3859
lēmumu
reģistrēta
bezpeļņas biedrība:
Prtekisēoētāja v. A. B1 n m e n t ā 1 s.
arodnieku biedrība*,
H9?7
Self"-.«r« a K » I v r .Latv.jas fotogrāfu
Ut dv. tie», lik. 1967., 2011.—2014.
o 2079. p.p. nn Balt. privāttiesību Vop.
1*51. p. pamata,
un
Eduarda _ Bērš?i pilnv. zv, adv. Antona Oio\& lūgumu

Rīgas apgabali, registrac

15021

Sekretārs

Fridrichsons.

Mini mmu itfundto nuu.
pamatodamas
uz
dvil
ries. likumi
1460" panta paziņo, ka minētās tieva
rivilnodaļas 30. ok'obrī
1924. padā at<tata sēde nolēma
pārgrozīt B'rtelts
krāj aizdevu sabiedrības statūtu §§ 11.
15.. 58., 103 un 108, par ko tnīmēt
kooperatīvu sabiedrību
reģistra pirmajā
dali, 498. numciā otrā ied lījumā.
Sabiedrības
v«lde< aēdekll*
«trodsa
Bjībe'es pa astā, B'.cs'<as apriņķī.
Jelgavā, 3 novembri 1924. g
Reģ'str. nod. pārzinis J. Skudie.
'4582

Sekretāra

t>al

D. Lešinskiia.

mnmmīnmi mimitiļii miji,
oamatodamāa
uz
civil proc. l'kama
1460'. panta paziņo, ka minētās tievs ctvilnodaļas 30. oktobrī
1924 g. atklātā
sēdē nolēma
pārerezīt Elejas patēietajabiedrīb's ,Spēk«" statūtus, par ko
atzīmēt kooperatīvu
labiedrību ieģUtia
sirmajā daļā, 86. numurā, otrā iedalījuma
sēdeklis atrodet
Biedrības
valdes
Elejas pagastā.
Jelgavā, 3 novembrī

1924. g.
Reģistr. nod. pārzinis J. S k u d r e.
'.4533 Sekretāra pal. D. Lešinsklļa.

Liepājas

apgabaltiesa

saskaņā ar savu 6. nov. 1924. g. lēmumu
uzaicina 22. jul. 1924. g. Grobiņā mirušā
Ādolfa (Smueļa)
Hirša d. Michelsona
manrinieku.s kreditorus, legftarus, fidei
komisārus un visas citas personas, kam
varētu būt kādas tiesības
jeb prasībai
uz atstāto mantojumu,
pieteikt
viņas
tiesai sešu mēnešu laikā
skaitot no
sludinājuma iespiešanas dienas.
Tiesības un prasības,
par
kurām
nebūs paziņots tiesai minētā laikā,
tils
ītzītas par zaudētām uz visiem laikiem.
Liepājā, 10. nov. 1924. g. J* 880-m/ 24.
Priekšsēdētāja b. V. B i e n e n s t a m s.
14934
Sekretārs
A. Kasperovica.
Liepāļas

apgabaltiesa

*askaaā ar savu 6 nov. 1924. g. lēmumu
pamatodamās uz savu šā gada 23. okt. izaicina 20 febr. 1918 g. Gaviezes pag.
Jelgavas apgabaltiesa,
nolēmumu, dara vispārībai
zināmu, ka mirušā Jēkaba Jāņa d. Matison* mantiuz civ. proc. lik. 1967.. 2011., 2014. un parāds 3400 kr. rbļ. apmērā, pēc pirniekus, kreditorus, le atarus, fideikomi2079. p.p. pamata uzaicina
visus, kam kuma-pārdevuma
līguma, korob. 1894. g. «arus un visas citas personas, kam varētu
būtu uz 1912. g. 21. aprīlī Mērsraga 28. februāri
ar
>fe 178 uz
Lielt>ul kāda
tiesības jeb prasības uz atstāto
pag . Krastiņos" mirušā Jāņa Kirila d. iecavas
muižas
.Sucen-Liel-Jāņu" mā- mantojumu, pieteikt viņas tiesai sešu
A p šv a 1 k a
atstāto
mantojumu
ka- jām
ar zemesgr.
J* 2462, — atzīts mēnešu laikā, skaitot no sludinājuma
drs tiesības kā mantiniekiem, iegatar.,
par
samaksātu un lūdz. Valsts zemes iespiešanas dienas.
fideikomisariem, kreditoriem u. t. t., piebankai dota
tiesība prasīt
šā parāda
Tiesibas un prasības, par kūjām nebūs
teikt savas tiesības šai tiesai sešu mēnešu dzēšanu zemesgrāmatās.
paziņots tiesai minētā laikā, tiks atzītas
laikā, skaitot no sludinājuma iespiešanas
Jelgavā, 8. nov. 1924. g.
L.J*487/24 par zaudētām uz visiem laikiem
dienas.
Priekšsēd. v. E. Feldmans.
Liepājā, 10. nov. 1924 g. * 8 8-m 24.
Termiņā nepieteiktas tiesības ieskatīs
14991
Sekretārs K. Pussars.
par spēku zaudējušām.
Priekšsēdētāja b. V. Bienenstams.
Jelgavā, 3. nov. 1924. g.
L. NŠ1582 24
14995
Sekretārs A. Kasperovičs.
Jelgavas apgabaltiesa.
Priekšsēd. v. R. Mtillers.
14455
Sekretārs K. Pussars.
Liepājas apgabalt. reģistr. nodaļa
pamatodamās uz savu šā gada 23. okt
nolēmumu, dara vispārībai zināmu, ka uz likuma par biedrībām, savienībām un
Jelgavas apgabaltiesa, parāds 1500 kr. rbļ. apm., pēc pirkumapolitiskam organizācijām
17. panta pa1901. g. mata paziņa, ka ar viņas š. g. 28. okt.
līguma, korob.
uz civ. proc. lik. 1967., 2011., 2014. un pārdevuma
548
uz
Lielielēmumu reģistrētā
Liepājas bērnu draugu
2079 p. p. pamata uzaicina visus, kam 31. maijā ar
J*
un
būtu uz 16. novembri 1921. g. mirušā cavas muižas .Siliņ-Dimze" mājam ar b edrioa ievetta bezpeļņas biedrību
Ms 3136, — atzīts par viņu savienību reģistra I. daļā.
Teodora Teodora d. Grosseta
atstāto zemesgrām.
bankai
samaksātu un lūdz. Valsts zemes
mpntojumu
kādas
tiesības
kā
manVald-s sēdeklis atrodas Liepājā.
dzēšanu
tiniekiem,
legatariem, fideikomisariem, dota tiesība prasīt šā parāda
Liepājā, 1. nov. 1924 g.
J* 170/24
kreditoriem u. t. X., _ pieteikt savas tiesības zemesgrāmatās.
Priekšsēdētāja biedra vietas izpildītājs
L.N?602/24
šai tiesai sešu mēnešu laikā, skaitot no
Jelgavā, 8. nov. 1924. g.
A. M'ršfelds.
sludinājuma nodrukāšanas dienas.
Priekšsēd. v. E. Feldmans.
14338
Se k retāra
A. Jansons.
Termiņā
nepieteiktas tiesības ieskatis
14992
Sekretārs K. Pussars.
par spēku zaudējušam.
Liepājas
apgabalt. registr. nodaļa
Jelgavā, 30. okt. 1924. g. L 7*1353; 24
uz likuma par biedrībām, savienibām nn
Jelgavas apgabaltiesa
Priekšsēdētāja v. R Mtillers.
as dv. ties. kārt 1937., 2011., 2014. un po itiskām organizācijām 17. p. ļ. amata pa14-157
Sekretārs K. P u s s a r s.
2079. p. p. pamata uzaicina visus, kam ziņo, kaer viņas š. g. 28 okt. lēaturru
Piltenes
izglītības
biedina
būrs
uz
1915. g. 22. maijā mirušā reģistrēta
Jelgavas
apgabaltiesa,
.A.sma" ievesta bezpeļņas biedrību un
manPētefa
Priedes
atstato
uz civ. proc. lik. 1967., 2011.—2014.,
;cjsmu kādas tiesības 4ā mantiniekiem, viņu savienību reģistra 1. daļā.
2079. un priv. lik. 2451. p.p. pamata,
Valdes sēdeklis atrodas Piltenē.
legatariem, Īideikomisariem, kreditoriem
uzaicina visas personas, kufām būtu kadj
t. t., pieteikt savas tieiibos šai tiesai
Liepājā, 1. nov. 1924 g. M 167/24.
stridi vai ierunas pret 1917. g. Jeiskā *.
no sludesmit mēnešu laikā, skaitot
Priekšsēdētāja biedra vietas izpildītājs
mirušā Kārļa Osīša 1917. g. 31. janv.
dinājumi iespiešanas dienas.
A. Kiršields
pie Jeiskas notāra Kirilova sastadito
tiesības
Ieskatīt
Termiņā nepieteiktas
testamentu, pieteikt savus stridus un ie14336
Sekretārs A. Jansons.
.ar spēku zaudējuiāa.
runas šai tiesai sešu mēnešu laika, skaitot

/

I^Tpgabaltlesas

no sludinājuma iespiešanas dienas .Valdības Vēstnesī".
Pēc minētā termiņa notecēšanas tiesa
nekādas ierunas
nepieņems un nepieteiktas tiesības atzīs par speķu zaudējušām

Jelgavā, 30. oktobrī 1924. g.
L. J* 1138 1924. g.
Priekšsēdētāja
14Ī61

v. E

Sekretārs

Feldmans

K. Pussars.

Jelgavas apgabaltiesa

Jelgavā, 30. okt. 1924. g.
L. N« 146 24
iz dv. ties. kārt. 1967., 2011., 2014. mn
Priekšsēdētāja v. R. Mtillers.
2079 p. p- pamata uzaicina visus, k«ra
Sekretārs K. Pussars.
14360
būtu
uz 1923 gada
16. decembri
pagastā miruSā
Bauskas
Jēkaba
JēJelgavas apgabaltiesa, kabs
Kulei
atstāto
mandēla
uz civ. proc. lik. 1967., 2011., 2014. un tojumu kādas tiesibas kā mantiniekiem,
2079. p.p. pamata uzaicina visus, _ kam
legatariem, īideikomisariem, kreditoriem
a. t. t, pieteikt savos tiesības lai tiesai
būtu uz 1909. g. 15. jūlija miruša Jāņa
Buķis atstāto mantojumu kādas tiesības sešu mēnešu laikā, skaitot no sludikā mantiniekiem, legatariem, iideikomis.,
lājuma Iespiešanas dienas.
kreditoriem u. 1.1., pieteikt savas tiesības
Termiņā nepieteiktas tiesības ieskatīs
šai. tiesai sešu mēnešu laikā, skaitot no pat spēku zaudējušām.
dienas.
sludinājuma iespiešanas
1924. g.
Jelgavā, 3 novembrī
Termiņā nepieteiktas tiesības ieskatīs
L. N» 1246 1924. g.
par spēku zaudējušām.
Priekšsēdētāja v. R. Miillers.
Jelgavā, 29. okt. 1924. g. L. J* 1545 24
SekicUis K Pussars.
Priekšsēdētāja v. J. Zvirbuls.
1 i'.Ģ?
14261

Sekretārs

K.

Pussars.

Jelgavas
apgabaltiesa,
uz civ. proc. ljk. 1967., 2011., 2014.
un 2079. p.p. pamata uzaicina visus,
12.
augusta
kam būtu uz 1923. g.
mirušā
B r i m b e r g a atMārtiņa
stāto ņi*nt°Junlu kādas tiesības ka mantiniekiem, legat, īideikomisariem, kreditoriem u. t. t., pieteikt savas tiesības
skaitot
šai tiesai sešu mēnešu laikā,
no sludinājuma iespiešanas dienas .Valdības Vēstnesī*.
Termiņā nepieteiktas tiesības ieskatīs
par spēku zaudējušām.
L..N? 886,24
8. nov. 1924. g.

Jelgavas

Jelgavā.
Priekšsēdētāja v. F e l d m a n s.

14985

Sekretārs

K. Pussars.

apgabaltiesa

196"., 2011., 2014. un
*079. p.p. pamata uzaicina visus, kam
Jelgavā
S6 maijā
oūtu w 1915. g
mirušā Vikolas O'rāsima dēla Skubilina atstāto mantojumu kādas tiesības
cā mantiniekiem, legatariem lidelkcmijartern, kreditoriem u. L t.. pieteikt savas
tiesības tai tiesai sešu nenesa laika,
skaitot no sludinājuma iespiešanas dienas.
Termiņā nepieteiktas tiesības Ieskaitā
Mi spēta zaudējušam
m dv. t'es. kārt.

Jelgavā, 3. n"<-embri 1924 g.
U 1* 1585 1924. g.
Priekšsēdētāja v. R. Mii liets.
Sekretārs K. Pussars.
14451

Liepājas

apgabalt.

reģistr.

nodaļa

uz civ. proc. lik. 1460". p. pmrta paziņo, ka ar vi,ias š. g. 28 oxt. lēmumu
r-ģistrētā
nāšanas

sabiedrību
I daļā.
Valdes

Skrundas savstarpējā
apdrošib.ediioa ir ievesta keope;

un

viņu

sēdeklis

atrodas

Liepājā. 1. nov.
Priekšsēdētāja
14337

Liepājas

savienību

reģistra

Skrundā.

1924. g. J* 172,24.
biedra viet«s izpildītājs
A Kiršields.

Sekretārs

apgabalt.

A

! a n s o n s.

reģistr.

nodaļa

uz civ. prec iik; ; 460*'. p. pamata paziņo, ka ar viņas
1924. g. 13. nov.
lēmumu reģ^treta Ventspils
patērētāju
biedrība . > enta* ir ieve*ta kooperatīvu
fabiedribu un \iņu savienību reģistra
I. dsļā.
Valdes sēdeklis atrodas Ventspilī,
Liepājā, 17 nov. 1924. g. J4s 177/24.
Priekšsēdētāja

A Kiršields.
Sekrēta is A Jansons.

15472
Liepājas

biedra vietis izpildītājs

apgbabalt.

reģistr. nodaļa

nz civ. proc. tik. 146b'. p. p msta paziņo, ka ar viņas š. g. 13. no/, lēmumu
reģistrētā Vārves pagasta
lauksaimniecības mašnu koplietošanas
biedrība
.Certsība* ir ievesta kooperatīvu sabiedrību
un viņu savienību
reģistrs
i. deļā.
Valdes sēdeklis atrodas Vārves p - g.
Liepājā, 17. nov. 1924. g. .V ! 75 24.
Priekšsēdētāja

biedra

vietas iip Idītājs

A. Ki r
15470

Sekretāra

A. Jansons.

r

Latvijas aulvirsitatessaīma^ūbas paEOiei Z1.D0vemtiral924 g. lēmumi
Pamatojoties

uz

1924. g. 20. marta

Uz muitas likuma 1140. p. pamata
valde dara zināmu, ka
caurskatot savā kopsēdē s/s .Carol'ne'

Rīgas muitas

kajītes zēna Edgara Punna un stuarteses
Emīlijas Kaup kontrabandas lietu Nš 163/
1924. g.

likuma 1. p. piezīmi par bij. Rigas poli-

nolēma:

techniskā institūta pieņemšanu valsts sodīt Emiliju Kaup
ar naudas sodu
ipašumā (lik. krāj. Ns 49) un ņemot vērā Ls
1281,25, konfiscējot aizturētās zeķes
1) ka pievestā likuma paredzētais uzun cukuru.
aicinājums ticis iespiests .Valdības VēŠo lēmumu, uz muitas lik. 1141. p.
stneša" 1924 g. 10. aprija 89. numura, pamata, var pārsūdzēt 3 nedēļu
laikā,
2) ka sludinājumā apzīmētais 6 mēnešu
skaitot no šā lēmuma iespiešanas dienas
pieteikšanas termiņš notecējis, 3) ka terVaid. Vēstnesī" uz muitas depaitamentu.
miņā tika pieteiktas: a) no proi. emer. . Pārsūdzība
jāiesniedz
caur
Rīgas
H. Malchera pretenzija par penziju pret
muitas valdi un jāapliek ar Ls 0,80
atraitņu
un
bāru
kasi
bij. docentu un
zimogmarkām.
zem nosaukuma .Suvorova" dibinājums
Muitas valdes priekšn v. R u b i s.
b) no studentu korporācijas .Fraternitas
15606 Kontrab. nod. pārz. A. Biuss.
par stipendiju
izdošanu
uz
baltica*
Netiešo nodokļu departaments
, Moritc Kerkovius stipendijas kapitāla"
lēķina par 19i5—1924. g„ c) no prof. ar šo dara zināmu, ka apliecība, izdota
V. v. Knierima
1. pretenzija par kara 12. maijā
1924. g. Ns 9903 provizora
zaudējumu atlīdzību sakara ar viņa mantu K. Teplera aptiekai, Lieliecavā, Bauskas
iznīcināšanu Petermuižā 1915. g.. un apr., pieteikta par nozaudētu un uzska11. pretenzija par pensiju, d) ro bij. Rīgas tama par nederīgu.
politechmskā institūta darbveža pal. Jāņa
Nozaudētās apliecības vietā izdots no
Bērzkalna pretenzija par penziju, — unidepartamenta dublikāts r.o 25. novembja
versitātes saimniecības padome nolemj : 1924. g ar i* 23034.
1580o
1) visas līdz šai dienai nepieteiktas tieDepar amenta direktora v. L. Diriķis.
sības un prasibas pret bij. Rīgaspolilechnisko institūtu atzīt par zaudētam,
2) šo lēmumu izsludināt .Valdības Vēstdažādu maksājumu piedzinējs paziņo, ka
nesī",
15783
8. decembrī 1924. g., pulksten i dienā,
Rigā, 1. Grēcinieku ielā Nš 29, veikalā

iiese DOnOniu lepananut.

( Ārdos

VilBleras aprlota 4.ttc. b ertieuets
izbeidz Teņa Jēkaba d. Kangara
.Valdības
meklēšanu, izsludinātu
Vēstnesī* Ns 199 no 3. novembfa š. g.,
jo Tenis Kangars atrasts.
15669
Miertiesnesis (paraksts).

Rigas

apgabalt 6. iec. tiesas
pristavs

mziņo, ka 13. decembrī

1924.j»., rmlkst.
11 rītā, Rigāļ Bauskas ielā Nš 57,
Treimaņa
kustamu
pārdos
Jāņa
nantu, sastāvošu no dažādu metālu
mašindaļām, instrumentiem un materiāliem, un novērtētu par Ls _4000.—.
zzināt sarakstu, novērtējumu, _ Kā ari
apskatīt pārdodamo mantu, varēs pai
došanas dienā uz vietas.
Rigā, 20. novembrī 1924. g.
15717
Tiesas pristavs J. Z i r ģ e 1 s.

I1H1 UlMltlU» 6 iii. tll» Mītni
paziņo, ka 15 decembrī 1924. g., pulkst.
10 rītā, Rīgā, Lāčplēša ielā Ns 121,
pārdos
Roberta Bērensa kustamo
mantu, sastāvošu no dzelzs ēvelmašinas
nn novērtētu par Ls 300.—.
izzināt sarakstu, novērtējumu, kā ari
apskatīt pārdodamo mantu, varēs paraušanas dienā uz vietas.
. novembrī I924.«g.
Rīgā,
15715
Tiesu pristavs J. Z i r ģ e 1s.

iliu ijiMittu» 6. Ik. lītus pifttifs
paziņo, ka 6. decembrī 1924. g., pulkst.

10 riti, Rīgā, Katoļu iela Ns 3u, dz. 15,
pārdos otros torgos Alekša Auna
kustamo mantu, sastāvošu no mēbelēm,
un novērtētu par Ls 320,—.
Izzināt sarakstu, novērtējumu, kā ari
apskatīt pārdodamo mantu, varēs pārd īšanas dienā uz vietas.

Rigā, 22. novembrī 1924. g.

157)2

Tiesas pristavs

J. Zirģels,

Rīgas apgabaltiesas Rīgas ap
riņķa tiesu pristavs
paziņo, ka saskaņā ar tiesas spriedumu
5. decembrī 1924. g, pulksten 2 dienā,
Rīgā, Hospitāļa teļā JMs i2, sētā, pārdos
Abe Berneram piederošo kustamo mantu,

sastāvošu no vienas .Ideal* labības
otrā
ūtrupē, un vienas
, knļmašinas,
.Delma" firmas zāles pļaujmašīnas un
viena zirga grābtkļa — pirmā ūtrupē,
nn novērtētu par Ls 3300.—.
izzināt sarakstu, novērtējumu, kā ari
apskatīt pārdodamo mantu, varēs pārdošanas dienā uz vietas
15820

Rīgas

Tiesu pristavs A. Ozoliņš.

apgabaltiesas Rīgas ap-

riņķa

tiesu pristavs

paziņo, ka saskaņā ar tiesas spriedumu,
». decembrī 1924. g., pulksten 11 rītā,
Inčukalnā, .Dzelzs-Āmurā", pārdos
otrā ūtrupē Osvaldam Llepniekam

pie-

derošo kustamo
mantu, sastāvošu no
dažādām koku apstrādāšanas mašīnām,
un novērtētu par Ls 760.—.
Izzināt sarakstu, novērtējumu, kā ari
apskatīt pārdodamo mantu, varēs pārdošanas dienā uz vietas.

15523

Tiesu pristavs A. Ozoliņš.

ii

m
pasludināšana. |
I

Lēmuma

vairāksolīšana

izsludina

sekošus

Dzelzsceļu virsvalde raksmkiistouus,
1

un KONKURENCES:

'

27. novembri 19?4. g. uz pindzelēm un birstēm pēc saraksta un paraugiem
1. decembrī 1924. g. . 1) marli, higroskopiskb 10,000 tek. mtr. pēc parauga.
2) vati, higroskopi-ko 100 gr. pec parauga un
3) vati, ligninu 10*1 klgr. pec parauga.

Aizputes gprņķ, priekšn
eka - , i
par 2 iecirkni izsiudina
ptt nJ
nozaudēto Latvijas iekšzeme,,,. v&
izdotu UZ M,KrUtoS™*
ap
dz. Saicter vā.du
no Bāic,
*<
les
valdes >9gQ, p. 7, iulii„- .
Paļāt,
Ļaudonas - Odzienas pagast,,_
šo izsludina par nederīgu kā L,
I"
karaklausības apliecību,
izdotu
*
aprņķa komandanta 19/0 2 irt n?^
i\ **
Nš 2128 uz Jēkaba Pahiū '.ļ ļ^JJ****

11.
, . 3 gab. vara plāksnēm 536u klgr pec techn. noteikumiem.
.
.
.
11.
...ātrdrukajamo mašīnu pc nobildējuma, un
jauktus TORGUS 27. novembrī š. g. ar pēctorgiem 1. decembrī uz lūžņu sliežu
savienojumu 3000 klg., svelmes un gāzes caurules 5000 klg.
___1 4730
un pārmiju un pārmiju asmeņi 1300 klg. pārdošanu.
Vecmuižas pagasta
valdeizTTT
par nederīgu Latvijas pasi Nb £,, *»
Torgu un konkurenču sākums pulksten 10 no rīta.
dotu no Vecumu iJ
ptgasta L""
Tuvākas ziņas par torgu un konkurenču mater., noteikum., un iemaksājamām droš.
923 g 11.aprilī uzV^ lr
15247 '
t a V ??
naudām izsniedz Dzelzsc. virsv., istabā Nš 122-a, no pulksten 12 līdz 14.
Gnnblata vardu
"
»Mi

Galvenā intendanturas

pārvalde

iepirks caur komisiju ar nodošanu Rīgas noliktava uzglabāšanai derīgus:

kviešus ZZO. miežus 200, zirņus 140 un auzu 400 tonnu,
ar nodošanu intendanturas Daugavpils noliktavai uzglabāšanai derīgus:

Dažādi sludinājum ir,
Poļu savienība Riqā
dib. 1905. g.,

zirņu 40 un auzu 600 tonnu-

===== sasauc pilnu

biedru sapulci

Komisija notiks š. g. 3. decembrī, pīkst. 10 rīta. Galvenās intendanturas
pārvaldes telpās, Rīgā, Valdemāra ielā Nš 10/12, dz. 3 ( . ieeja no Elizabetes ielas). kura notiks
sestdien, 29. novembrī li
Interesenti tiek lūgti līdz komisijas dienai iesniegt savus piedāvājumus un
paraugus, uzrādot tajos piedāvājamās labības daudzumu un cenu par tonnu franko plkšt. 8 vak., Dzirnavu ielā 40 dz i
ar sekošu dienas kārtību''
minētas noliktavās.
Ja paraugus nebūtu iespējams iesniegt, tad uzradāmas piedāvājamas labības 1) Jautajumspar savienības un pie vin*.
pastāvējušas kraj-aizdevu kases a
īpašības.
1
15558mutiskos
jaunošanu vai lļkvidēšunu
2) Komisijas izvēlēšana priekš
iepirks
savi
bas un kases atjaunošanas vai

™ļ*«tios
pflrwWe
Galoenā Intendanturas
ar nodošanu Iranko intendanturas galvena paitikas noliktava

90 tonnu speķa

Rīga.

dēšanas.

Torgi notiks galvenās intendanturas pārvaldē, Valdemāra ielā Ns 10/12, 3) Statūtu caurskatīšana un pārgrozīsim
gadījiena, ja sapulce nolem u
dz. 3 (ie-eja no Elizabetes ielas), š. g. 28. novembrī, pīkst. 10 rīta.
tafl I
nību un kasi atjaunot.
no dažādām dzelzs precēm
dēļ viņa
, Rakstiski piedāvājumi ar uzrakstu: ,Uz speķa torgiem 28. novembrī 1924.g.*,
1921. g. proc. peļņas nodokļa segšanas. kā ari lūgumi pielaišanai mutiskos torgos, nomaksāti ar attiecīgu zimognodokli, 4) Savienības un krāj-aizdevu kasa
biedru priekšlikumi.
Rīgā, 2o. novembrī 1924. g.
iesniedzami līdz torgu atklāšanai galvenās intendanturas pārvaldes pārtikas daļas
Ja uz šo sapulci neierastos
15798
Piedzinējs K. J. Treilons. priekšniekam, Valdemāra ielā N» 10/12, dz. 10, vai torgu dienā — torgu komisijai.
statūtos
Torgu dalībniekiem pirms torgu atklāšana jāiemaksā galvenās intendanturas paredzētais biedru skaits, tad 7. dec šp
pīkst.
3
diena
Rīgas precu stacija
.taīs
pašās
pārvaldes kasē drošibas nauda uz speķi Ls 175 no tonnas.
telpās un pīt
28. un 29. novembrī š. g.
Ar grozitīem torgu noteikumiem var iepazīties galvenās intendanturas pār- min dienas kartības, notiks otra pilu
biedru
sapulce
kura
bus
,
valdes pārtikas daļā darbdienās no pulksten 10 līdz lo.
1
15557
pilntiesiga pie
katra sanākušo biedru skaita.
15807
Agrākā valde.
sekošus no saņēmējiem neizpirktus sūtījumus :
iepirks mutiskos un rakstiskos torgos
1) 1 kasti zivju konzervu sv. 17 kg
pēc sūt. Daugavpils I. pr. — Rīga pr.
armijas vajadzībām
Ns 158686, nosūt. K. Dauge un S. Ran60000 burkas ā 250gr. netto svarā gaļas konzervu
diņš, saņ. dublikāta uzrād.
Iranko Intendanturas galvenās pārtikas noliktavā — Rīgā.
2) 1 kasti zivju konzervu sv. 34 kg
pēc sūt. Daugavpils I. pr. — Rīga pr.
Torgi notiks š.g. 9. decembrī, pulksten 10 rītā, Galvenās intendanturas notiks 25. _janvarī 925 g., pulksten I
diena, Salaces pagasta namā.
rts 195007, nosūt. A. Sūna, saņ. aubiik. pārvaldes telpās, Rīgā, Valdemāra ielā Ns 10 12, dz. 3 (ieeja no Elizabetes ielas).
uzrādītājs.
Rakstiski piedāvājumi ar uzrakstu: .Uz gaļas konzervu torgiem 9. dec.
Dienas kārtība:
o) i kasti
zivju konservu sv. 48 kg. 1924. g.", ka ari lūgumi dēļ pielaišanas mutiskos torgos, nomaksāti ar attiecīga
1. Sapulces darbinieku vēlēšanas.
pec sūt. Daugavpils I. pr. — Rīga pr. zimognodokli, iesniedzami līdz torgu atklāšanai Galvenās indendanturas pārvaldei
2. Biedrības likvidācijas jautājums.
Ns 195406, nosūt. G. Charad, saņ. dubl. pārtikas daļas priekšn., Valdemāra ielā 10) 12, dz. 10vai torgu dienā torgu komisijai.
Šī sapulce būs pilntiesīga neskatoties
Torgu dalībniekiem, pirms torgu atklāšanas jāiemaksā Galvenās intendanturas
uzrādītājs.
uz ieradušos biedru skaitu.
Valde.
_ 4) 1 riņķis egļu malkas sv. 77 kg pēc pārvaldes kase drošības nauda Ls 0,5 no katras burkas, kufu uzņēmējs vēlas piegādāt
J5808
sūt. Dzēibene— Rīga pr. Ns 5527, nos.
Ar torgu noteikumiem un kondicijām var iepazīties Galvenās intendanturas
pārvaldes pārtikas daļa darbdienās no pulksten 9 līdz 15.
J. Kurcens, saņ. dubl. uzrād.
2
1">855
Karaskolas bijušokadetu
5) 2 kasies Salmu nepresētu sv. 80 kg
pēc sūt. Madona — Rīga pr. Nš 17709,
palīdzības biedrības
nos. Br. Kesneri un M. Šteinberg, saņ.
dubl. uzrād.
6) 5 koka mucas sv. 163 kg pēc sūt.
Cēsis — Rīga pr. Ns 3075, nos. J. Dzilna,
1. decembrī 1924. gadā, pulksten 13,
saņ. dubl. uzrād.
Kafa skola.
7) 1 koka muca sv. 34 kg pēc sūt
pārdos mutiskā izsolē vairāksolītājiem
Dienas kārtība:
Valmiera — Rīga pr. Ns 22z84, nosūt.
Kurzemes divizijas intendantura Liepājā, kafa ostā, Kurzemes ielā N° 7, 11. de1. Gada pārskats
E. Martinsons, s:iņ. dubl. uzrād.
cembrī š. g., pulkst. ln no rīta.
15675
8) 9 koka kastes sv. 110 kg pēc sūt.
2. Revīzijas komisijas ziņojums.
Vaina — Rīga pr. Ns 16710b, 167016,
3. Vēlēšanas.
Valstspapiru spiestuves valde izsludina
nos. A. Antons, saņ. T. Petrovska.
4. Tekoši jautājumi.
Ventspils muitas valde par nederīgu, kā nozaudētu,
valstspapim
Valde- J
9) 5 koka mucas sv. 124 kg pēc sūt.
15SA
dara
zināmu,
ka
viņi
glabāšmā
atrodas
spiestuves ieejas atļauju Ns 280, izdotu
Cēsis — Rīga pr. Ns 299i , nos P. Zir18. oktobrī š. g. no jū[as izskaloti
6. jūnija
1924. g. uz Elizabetes Brakš
dziņš, saņ. dubl. uzrad.
Nacionālais teatrs.
vārdu
15805
10) 4 koka Kastes sv. 75 kg pēc sūt.
viena koka muca ar
Trešdien, 2o. novembrī , pulksten 7 vak.
us likuma'.
Pāle — Rīga pr. Nv 175619, nos. T.
Rīg'S prelektura izsludina par netic.^tp
smēreļju,
Baumanis, saņ. K. Rozen.
īgu, kā nozaudētu, gada uzturas ap- Ceturtdien, 27. no.embri, pulKst. o p.p.
11) 1 koka muca sv. 15 kg pēc sūt. brutto svarā 215,6 klgr. Minētās mucas liecību 1* X 19193 uz Šmorija Šreiberga
skolēnu izrādē:
Talsi — Rīga pr. Nš 189479, nos. J. Te- īpašnieks tek ar šo u? icināts pieteikt vardu.
.S^aai^ava^J^Z
1481i.
veisons, saņ. Kalniņš un Bumans.
savas
īpašuma tiesības
un nokāno!
12) 3 koka mucas sv. llokg pēc sūt. likumā paredzētās muitas form&litates.
Cesvaine — Rīga pr. J* 14 32, njsūt. 15791
3
Ventspils muita.
J. Roce, saņ. dubl. uzrād.
biedri ar šo tiek uzaicināti ierasties svētdien, 4. janvārī 1925. g., notei»
13) 25 koka mucas sv. 280 kg pēc
Ainažu pagasta valdes pulksten li diena, sabiedrības telpās, Rigā, Marijas ielā Ns 21, uz
sūt. Daugavpils I. pr.— Rīga pr. Mš 194624,
nos. J. Levins, saņ. dubl. uzrād.
14) 4 koka mucas sv. 184 kg pēc sūt.
Lizums — Riga pr. Ns 18640i, nos. R. notiks 27. novembrī 1924. g., pulksten
Vesemans, saņ. dubl. uzrad.
3 dienā, Rīgā, Valdemāra ielā Ns 49.
15) 3 kona mucas sv. 113 kg pēc sūt.
Mantu izstāde un vinnestu izsniegšana
Atašiene — Riga pr. Ns 56386, nos. A.
turpat, sākot no 27. novembra.
Bergen, saņ. dubl. uzrad.
Vinnestus izsludinās .Valdības Vestn.".
lt>) i koka mucas sv, 47 kg pēc sūt.
Dienas kārtība:
Visām iestādēm un personām, kufām
Krustpils — Rīga pr. Ns 3207, nos. M.
1) Sapulces atklāšana no pag, valdes locekļa.
izsūtītas
Ainažu
pagasta
valdes
biļetes
Kaicner.-, saņ. dubl. uzr<id.
15797
2) Sapulcējošos biediu skaita un sapulces kvoruma apstiprināšana.
jānodod
nepārdotas
biļetes
komisijā,
Rīgas preču stac priekšn. (par.).
3) BalsskaititĀju
prookLlista, sapulces vadītāja un pārējo sapulces
atpakaļ līdz 25. novembrim. Pēc izlozes sākuma
nekādas biļetes atpakaļ
nieku vēlēšana-.
. . «-,(»
nepieņems.
4t Pag. valdes locekļa z'ņojams par sabiedrības noorganizēšanas prieK«aa
Mussela
novērtētu

Morducha kustamo mantu,
par Ls 4036,80 un sastāvošu

pārdos

ūtrupē

Galvenā intendanturas pārvalde

Salnces drsudzes bēruknns

pilns biedru sapulce

Lauksaimniekiem noderīgus

13 zirgus un 6 kumeļus

pilna sapulce

Tautas veselības veicinātāju krflHlzdeou sabiedrības

mantu loterejns Izloze

gadskārtēju pilnu

biedru sapulci.

Zemgalei diļļu lulaiiiia
Izdos

mazāksolišanā
150 tonnu siena piegādāšanu

divizijas

kara-

spēka da|ām.
Sacensība

mazāksolišanā

notiks

mutiski, kā ari rakstiski slēgtās aploksnēs
Rīgas" apgabaltiesas Rīga» ap10. decembrī 1924. g, pulksten 10,
riņķa tiesu pristavs
Zemgales divizijas intendanturas kanclejā,
paziņo, ka saskaņā ar tiesas spriedumu, Daugavpilī Karavanes ielā Ns 23. Rak9. decembrī 1924. g, pulksten 2 dienā,
stiski
piedāvājumi
ar uzrakstu: .Uz
Sējas p»g, .Murjāņu" krogā, pārdos
siena izsoli 10. decembrī 1974. g.*
Vilim
A p i ņ a m piederošo kustamo
un lūgumi dēļ pielaišanas mutiskā solīmantu, sastāvošu no vienas bufetes, šanā,
apmaksāti ar 40 santimu zimogvienas k oga letes, diviem ledu, skapnodokli, iesniedzami turpat kanclejā lidz
j-em. galdiem, krēsliem un t t, un no10. decembrim 1924. g., pulksten 10.
vērtētu par Ls 348.—.
Personām, kas veļas piedalīties sacensībā,
sarakstu,
novērtējumu,
ka
ari
izzināt
jāiemaksā Ls 6 _ diošības naudas no
apskatīt pārdodamo mantu, varēs pārtonnas uz piedāvātā siena daudzuma.
došanas dienā uz vietas.
Sīkākus
izsoles noteikumus paziņo
15824
Tiesu pristavs A. O z o 1 i ņ š.
Zemgales divizi/as intendantura katru
darbdienu no pulksten 9—15.
15794 Zemgales diviz. intendantura.

vinnestus jāizņem līdz 27 decembrim
1924. g
Priekšnieks Bernards
Loter. tec n v*d K. Krelts.

15801

Ārlietu ministrijas ārzemju pa»u nod

Izsludina

par nederīgu

nozaudēto Eliasa

āizerres pasi Ns 198/ 714, izdotu

Kāna

no Latvijas
konsulāta
23. jūnijā 1919. gRīgas

kara

Kopenhāgenā,
15ai4

apr. priekšnieks izsludina

nozaudētu karaklausības
apliecību'N« 13443, izdotu 4. augustā
1922. g. no Rīgas kafa apr _ priekšu, uz
Herberta Hugo d. Fricka vardu. 15;99

par

nederīgu

Rīgas kafa apriņķa
priekšnieks izsludina par nederigu nozaudēto kajaklau
sības apliecību Ns 23893, izdotu 8 jūlijā
1924. g no Rīgas kafa apr. priekšn. uz
Edgara Jāņa d Bredika v.
lč.8 0

Kļūdas

Izlabojums.

Jēkabpils apr. priekšn. palīga

II. iec.

sludinājumā,
.Valdības Vēstneša* š. g
Ns 252., Nkolaja Gricmana n zaudētas
Ārlietu ministr, ārzemju pasu nodaļu apliecības lietā
ieviesusies ies i^duma
universitātes
Latvijas
leģitimācijas izsludina par nederīgu nozaudēto Heinkļūda: nozaudētā ordeņa apliecība Grickartiņa Ns 2284, uz Nikolaja Mollera richa Goeggingera ārzemes pasi man m izdota no Lāčplēša kafa ordeņa
Nš 21-»3, izdotu
vārdu pazaudēta un ar šo tiek izslu15. oktobri H21. g. domes 19/2. g. nevis zem Nš 1330, bet
15802 Be.-linē.
zem Ne 7371,
15803
15795
dināta par nederīgu.

ļ Cita Iestāžu sludinājumi

tKtpteall VSlStS upogiauta.

buo
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5) Tekoša gada darbības plāna, darbības pagaidi instrukcijas,
apspriešana un pieņemšana,
fi) Izpildu un pārraudzības orgānu vēlršanas.
7) Statūtu atsevHko pantu papildināšana un grozīšana.
8) Iz dienas kārtības izritušo un ierosināto lietu apspriešana.
156211
9) Sa, ulces slēgšana un protokola apstiprināšana. ^ IPa galdu valqe-__ ^_--ļ

Vispārējā tirdzniecību, rūpniecību un amatniecUn»
pabalstīšanas krājaizdevu sab. „ZELTA 7 L*
uzaicina ar šo savus biedrus ierasties svētdien, 4. janvārī
pulksten 13, sabiedrības telpās, Rigā, Marijas ielā Nš 21, uz

1925. g- n

lattitliii pilnu biedru hhId.
Dienas

kārtība:

1) Sapulces

2)
3)
4)

5)
6)
7)
8)
9)

atklāšana no ptgaidu valdes locekļa.
Sapulcējušos biedru skaita un sapulces kvoruma apstiprināšana
Balsska tītāju, protokolista, sapulces vadītāja un parejo sapulce»
nieku velēšanas.
anizēša*"*
Pagaidu valdes locekļa ziņojums par veikto sabiedrības noorga i
priekšdarbu.
.«^j tpt>uw
Tekošā gadi darbības plāna, darb. pabaidu instrukcijas,
spriešana un pieņemšana.
Izpildu un pārraudzības orgānu vēlēšanas.
Statūtu atse iško p?ntu papīld nāšana un grozīšana.
Iz dienas kārtības izritošo un ierosināto lietu apspriešana
156**
Pagaidu i
Sapulces slēgšana un protokola apstiprināšana.

^^

