
Muitas departamenta papildinājums „Val-
dības Vēstneša" 102. numurā pu-
blicētos noteikumos.

Noteikumi par latviešu folkloras krātuvi.
Rilcojums par Rīgas darba algas normām

iemaksām slimo kases.

Valdības rīkojumi un pavēles
Apstiprinu.

1924. g. 24. novembri.
Darba mini trs

A. Kfievinš.
Rīkojums

par Rīgas sētnieku darba algas
normām iemaksām slimo kasēs.
1. G'adijumos, kad Rīgas namu sēt-

nieku atalgojums naudā, kuru viņi saņem
no nama īpašnieka, nesasniedz vīriešiem
Ls 58 mēnesī un sievietēm Ls 36 mē-
nesī, iemaksas un piemaksas slimo kasē
izdarāmas no augšminētām normām, pie-
skaitot tām klāt ari dzīvokļa vērtību sa-
skaņā ar darba ministrijas š. g. 20. no-
vembra rīkojumu N» 17232 (vValdības
Vēstneša" 266. numurā), ja sētnieks dzī-
vokli par velti saņem.

2. Ja sētnieka atalgojums naudā pār-
sniedz ši rīkojuma 1. punktā nosacīto
normu, tad iemaksas un piemaksas
slimo kasē izdarāmas no faktiskā atal-

Ķ juma sumas.

Pamats. «Noteikumu par strād-
nieku un citu a'gotu darbinieku no-
drošināšanu slimīoas gadījumos.'
12. pants.

Rīgā, 1921 g. 28. novembrī. JYe17301.
Departamenta direktors Fr. Roze

Sociālas apdrošināšanas nodaļas
vadītājs Jul. Treimanis

Papildinājums
pie 1922. g. .Valdības Vēstneša"
102. numurā publicēto noteikumu,
ievedmuitas ierēķināšanai par ekspor-
tējamo preču ražošanai izleotām
ā'zemju izejvielām II. speciālās daļas.

II. S p e c i a 1 a daļa.
X. Ievedmuitas atmaksa par jēlvielām,

kādas izlietotas eksportējamo gumijas
galošu ražošanai.
' Pie gumijas galošu eksporta ieved-

muita par viņu ražošanai izlietotām izej-
Vl|ām atmaksājama par katru izvestu
1 (vienu) pāri ga osu pēc sekoša aprēķina:

par kungu ziemas galošām Ls 0,52
» vasuaj „ » 0.27

. dāmu ziemas „ „ 0,46
» _ „ vasaras „ » 0,23
> bērnu ziemas » , 0,20

, vasaras , > 0,11
2, Pie gumijas galošu eksporta izdo-

,as ierēķinu apliecības noder ievedmuitas
'amaksai par sekošām ārzemju izejvie-
5m vilnas audumiem pēc ievedmuitas

larif a 199. p. 1. pkt.; kokvilnas triko
jNumiem pēc 205. p. 1. pkta 1it. e;
tokvilnas audumiem krāsotiem pec 188. p.
' °kta; kokvilnas audumiem nekrāso-
f!? Pēc 187. p. 1. pkta; krītu pēc
£* P- 2. pkta 1it. b; svina spīdumu
?/c ,132 P-; sēra ziediem pec 91. p

i Pkta; sveķiem pēc 82. p ; lakām
\*mm) pēc 117. p. 1. pkta; terpentīnu
p86- p.; beacinu pēc 85. p. Iii a.
vPie gumijas galošu izgatavošanas
nadzīgo audumu ievešanas noņemami
JJP. uz kuru pamata rūpniecības
aPartameats izdod apliecību, ka ievestie^oi tika izlietoti tikai galošu izgata-
Jļ*ti- Minētās apliecības līdz ar pie-
pogotiem paraugiem iesniedzamas
zīm ' kufa apliecības apzīmogo ar savu
kvj°?un pievieno attiecīgai muitas
ķei > a'zīmējot uz apliecībām «pieli-
j^

Pie ievedmuitas kvitēs Jfc
* * w

4. Saskaņā ar noteikumiem ieved-
muitas ierēķināšanai par eksportējamo
preču ražošanai izlietotām ārzemju izej-
vielām 1. vispārīgās daļas 3. p., pie ga-
lošu eksporta izvedējam jāuzrāda muitai
ievedmuitas kvitēs par galošu izgatavo-
šanai izlietotām izejvielām, izejot no
zemāk pievesta aprēķina.
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Piezīme. Ievedmuitas kvītes pai
audumiem pieņemamas tikai tādos
gadījumos, ja tām pievienotas šo
noteikumu 3 p. paredzētās rūpnie-
cības departamenta apliecības ar pa-
raugiem.

5. Šie noteikumi attiecas ari uz laikā
no š. g. 1. jūlija līdz šonoteikumu spēkā
nākšanai jau izvestām galošām, ja muitā
ir reģistrēti visi dati, kādi, saskaņā ar
šiem noteikumiem, vajadzīgi ierēķinu ap-
liecību izdošanai.

6 Uz katras muitai iesniegtās ieved-
muitas kvītes pamata izdodamajereķinu
apliecība par surau, kas līdzinās 85%
no kvītē uzrādītās ievedmuitas nodokļa
sumas. Par to eksportēto daudzumu,
ko nevar segt ar ievedmuitas kvītem,
ierēķinu apliecības nav izdodamas.

Rīgā, 1924 g. 25. novembrī. Jvfs 21605.

Finansu ministrs
Ringolds Kalnings.

Muitas departamenta direktora
vietas izpildītājs L. V a g u 1i s.

Noteikumi
par latviešu folkloras krātuvi.

1. Lai veicinātu latviešu senās dzīves
pieminekļu-latviešu tautas dzejas un tra-
dīciju vākšanu un lai atvieglotu to
pētīšanu, kas panākams folkloras ma-
teriālu stingrā koncentrācijā vienā vietā,
p ie piemiiekļu valdes tiek nodibināta
1 a t v i e šu I o 1k 1 o r a s krātuve.

2 Folkloras krātuves uzdevums ir:
vākt, kārtot, uzglabāt un publicēt latviešu

folklora? materiālus — tautas dziesmas,

pasakas, teikas, miklas, sakāmvārdus,
ticējumus, ierašu aprakstus un t. t.

3. ŠI mērķa sasniegšanai folkloras

krātuve: ...
a) organizē sistemātisku , plānveidīgu

mater.alu vākšanu, lai papildinātu

līdzšinējos latviešu tautas dzejas un
un citu tradīciju krājumus,

b) vāc manuskriptos atrodošos mate-
riālus, lai tie būtu pieejami pētī-
šanai vel priekš to nodrukāšanas,

c) cenšas dabūt savā ziņā ari jau
nodrukātos folkloras materiālu ori-
ģinalmanuskriptus, lai varētu iespie-
stos tekstus salīdzināt ar pirmavotiem,

d) cenšas vākt visu uzrakstīto, kam
vien kāds sakars ar latviešu fol-
kloru : manuskriptus, grāmatas, to
kopijas, kā ari attiecīgus zīmējumus,
fotogrāfijas, fotogrāfiskas plates,

e) publicē savāktos materiālus.
4. Folkloras krātuves pienākums ir

ari modināt plašākā sabiedrībā interesi
uz tautas dzejas un tradiciju uzrakstīšanu,
izlaižot attiecīgus uzsaukumus, izplatot
izdevumus folklorā, jautājumu lapas un
sarīkojot priekšlasījumus.

5. Visiem folkloras materiālu krājē-
jiem valsts līdzekļiem savāktie materiāli
jānodod folkloras krātuvei, kurai tādas
pašas tiesības kā krājējiem tos publicēt
un zinātniski izmantot.

Piezīme. Zinātniekiem tiesība pē-
tīšanas nolūkos paturēt savāktos
materiālus pie seviSj kamēr tie vaja-
dzīgi viņu darbam. \

6. Folkloras krātuvi pārzin un viņas
darbību vada sevišķa speciālistu kolē-
ģija, kura sastāv mazākais no trīs per-
sonām. Kandidātus kolēģijas amatam
ieteic pieminekļu valde saziņā ari uni-
versitātes filoloģijas un filosofijas fakul-
tāti, bet tos ieceļ un apstiprina izglītības
ministrs.

7. Folkloras krātuves techniskos dar-
bus dara algots pārzinis ar izglītību
folklorā.

8. Folkloras krātuvē atrodošos ma-
nuskriptus un rokas grāmatas var pētīt
un lietot uz kolēģijas sevišķu noteikumu
pamata.

9. Līdzekļus materiālu vākšanas, gla-
bāšanas, kārtošanas, publicēšanas un
citiem izdevumiem un darbinieku algām
folkloras krātuve saņem budžeta kārtībā.

P i e z i m e. Folkloras krātuvei ir
tiesība siaņemt ari pabalstus un dā-
vinājumus no citam valsts un sa-
biedriskām iestādēm uu privātām
personām.

Izglītības ministrs K. Straubergs
Valsts konservators un pieminekļu

valdes priekšsēdētājs Fr. Ozoliņš

Valdības iestāžu paziņojumi

Paziņojums
policijai attiecībā uz paradu pie-
dzīšanu slimo kasēm un Latvijas
aodrošmāšanas sabiedrībai pret
strādnieku nelaimes gadījumiem

par labu.
Tā kā uz

^
noteikumu par strādnieku

un citu algotu darbinieku nodrošināšanu
slimības gadījumos" 63. panta un rūpn
darba likumu IV. sadaļas IV. nodaļas
noteikumu (1913. g. izdevums) 470.
panta pamata darba devēju nokavētās
iemaksas un piemaksas slimo kasēm un
apdrošināšanas sabiedrībai piedzenamas
caur policiju saskaņā ar .Noteikumiem
par valsts neapstrīdamu prasījumu pie-
dzīšanu" un ar 1924. g 4. oktobra pa-
pildinājumiem šajos noteikumos (.Vaid.
Vēstneša" š. g 227. numurā), nosacīts,
ka policijas ierēdņi piedzinēji ņem virs
piedzeaamās sumas 3°,o valstij pārlabu,
darba ministrijas darba aizsardzības de-
partaments pazigo, ka šie 3% no slimo
kasēm un apdrošināšanas sabiedrībai par
labu piedzenamām sumām iemaksājami

Latvijas banka, Rīgā, uz darba ministri-
jas rēķina D. M. kc. E. N» 94, posms 8,
§ 58, pants 5.

1924. g. 28. novembrī. N° 17302.
Darba aizsardzības departamenta

direktors Fr. Roze.

Sociālās apdrošināšanas nodaļas
vadītājs Jul. Treimanis.

Meklējamo personu saraksts
Nr. 188.

11439. Armans, Vilhelms Augusta d.,
dzim. 1903. g. 2. augustā, piederīgs pie
Rīgas, 9. Rēzeknes kājnieku pulki ka-
reivis. — Rīgas pilsētas komandanta pa-
līga. 1924. g, 8. novembra raksts N2 5573
(!59-24-IX), 1924. g. 26. augustā dezer-
tejis._ — Arestēt un nogādāt meklētāja
rīcība.

11440. Aleksander, Olga Mariannas
m., piederīga pie Jelgavas, čigāniete
(tuvāku ziņa nav). — Kriminālās pār-
valdes R'gas nodaļas 1924. gada
(160-24 IX), apvainota zādzības līdz-
zināšanā. — Apciet nāt.

11441. Bamberg, Mārtiņš Artura d.,
dzim. 1904. g. 9. oktobrī, piederīgs pie
Jaunlaicenes pag., Valkas apr., latvietis,
luterticīgs, neprecējies. — Rīgas 8. iec.
miertiesneša 1924. g. 5. novembra raksts
JVs 1197 (368-24-XI), apvainots uz sod.
lik. 581. p. 1. d. — Apcietināt un no-
gādāt meklētāja rīcībā.

11442. Davidovs Aleksandrs Nikolaja
dēls, dzim. 1883. g., Igaunijas pavalst-
nieks, pied. pie Vezenberga apr., Sa-
laskas pag., lielā auguma, stipras miesas
būves, ar platu kalsnēju seju, bieži pie-
miedz acis pie kam tam itkā piedzēruša^cilvēka izskats, apcirpti iedzelteni mati
un ūsas, mati pakausī pareti — pieša,
ģērbies melnā mētelī un nes jūrnieku
parauga cepuri, kājās kamašas. — Cen-
trālās kriminālpolicijas, kriminālās pār-
valdes priekšnieks 1924. g. 13. nov.
(140-24-VIII), 1924. g. 7. nov. izkrāpis
no Rēveles centrālas lauksaimniecības
sabiedrības „Estonija" —2.982.685 igauņu
markas lai ar šo sumu mēģinātu pār-
kļūt par robežu Latvijā. — Apcietināt
un ziņot.

11443. Egllts, Aleksandrs Jāņa d,
40 g. vecs, Latvijas pavalstnieks, agrāk
dzīvojis Rīgā, Bruņinieku ielā N° 40, -
dz. 1U. — Rgas prefektūras 3. nodaļas
1924. g, 5 novembra raksts M» 10712
(63-24-111), sod. no Rīgas prefekta ar
ar Ls 25 vai 5 d. aresta. — Paziņot
pref. 3. nodaļai.

11444. Grintals, Indriķis Jāņa d.,
dzim. 1889. g., Latvijas pilsonis (tuvākas
pazīmes nav zināmas). — Rīgas apgabal-
tiesas 4. iec, izmek'ēšanas tiesneša
1924. g. 25. okt. riksis No 1920
(169-24-X), apv. uz sod. lik. 51., 453. p. p.
— Apcietināt un nogādāt n.eklētāja rLībā.

— 11445. Ginkevič, Helēna Jēkaba m.,
48 g. veca, pied. pie Rīgas pilsēta?. —
Rīgas 4. iec. miertesneša 1924. g.
6. nov. raksts Ns 339* (224-24-Xl), apv.
sod. lik. 616. p. 1. d 2. pkt. — Ape e-
tināt un nevest uz meklētāja kancleju.

11446. Hani, Julius Jāņa d., dzim.
1902. g., Igaunijas pavalstn. — Krimi-
nālās pārvaldes Rīgas nodaļa 5 priekšu.
1924. g. 10. nov. raksts Ns — (71-21-V),
apvainots zādzībā — Apcietināt.

11447. Haits, Ādolfs (Abo-Volfs)
Georga d , 31 g. v., pied. pie Lietavas.
— Iekšl. min administratīvā departamenta
pasu nodaļas 1924. g 5. novembra raksts
No 54874/1V (72-24-V), kā sod. vairākas
reizes par zādzibām izraidāms no Latvijas.
— Paziņot dzīves vietu.

11448. Horuns, Nikolajs Aleksandra d.
dzim. 1893. g, p ed. pie Rīgas, agrāk
dzlv. Hospitāļu ielā N° 18. — Rīgas
4. iec. miertiesneša 1924. g 15. māja
raksts N° 1128 (65-24-V), apv. uz sod.
lik. 139., 407. p. p. — Paziņot dzīves
vietu.
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11449. Hankins, Hasia Benjamiņam.,
dzim. 1887. g. 27. septembri, kīgā, pie-
derīga pie Krievijas, dzīvojusi Rīga,
Suvorova ielā N° 64. — Meitenes muitas
1924. g. 11. oktobra raksts N° . 2748

(64 24-V), sodīta par kontrabandu un
līdz šim nav nomaksājusi uzlikto soda
naudu. — Ņemt zem policijas uzraudzības
un paziņot meklētājam.

11450. Ivanova, Anna Romāna m.,
dzim. 1897. g., pied. pie Rēzeknes apr.,
Rozentovas pag., agrāk dziv Rīgā, Jē-
kabpils ielā JNfe 9, dz 37. — Rīgas pil-
sētas 9. iecirkņa miertiesneša 1924. g.
7. novembra raksts K» 1174 (206-24-X),
apv. uz sod. lik. 262. p. 1. d. — Pazi-
ņot dzīves vietu.

11451. Jansons, Kārlis Mārtiņa d.,
45 g. vecs, pied. pie Slokas, agrāk dzīv.
Cementu ielā N« 4 — Rīgas pilsētas
3. iec. miertiesneša 1924 g. 5. novembra
raksts J\T° 602 (205-24-X), apv. sod lik.
581. p. 1. d. — Paziņot dzīves vietu.

11452. Krastiņš, Gotfrids Ludviga d.,
64 g. vecs, Latvijas pavalstnieks, agrāk

dzīv. Rīgā, Telts ielā Ne 1. — Rīgas
prefektūras 3. nodaļas 1924. g. 7. nov.
raksts Ne 10723 (167-24-X;, sod. no
Rīgas prefekta ar 70 latiem. — Paziņot
pref. 3. nodaļai.

i 1453. Kondtatjevs, Minajs Mārtiņa d.,
dzim. 1902 g., pied. pie Dagdas pag.,
Daugavpils apriņķa. — Rīgas 6. iec.
miertiesneša 1924. g 7. nov. raksts
Ne 1277 (502-24-XI), apv sod. lik. 262_ p.
un 469. pI. d. — Apcietināt un nosūtīt
meklētāja rīcībā.

11454. Korženevskis, Nikolajs Alek-
seja d., 39 g. v., Latvijas pavalstnieks,
agrāk dzīv. Rīgā, 1. Maskavas ielā 61,
dz. 12. — Rīgas prefektūras III. nodaļas
1924. g. 7. novembra raksts Ne 9737
(5t'3-24-XI), sod. no Rīgas prefekta ar
Ls 6, — jeb 2 dienām aresta. — Paziņot
pref. III. nodaļai.

11455. Klevcovs, Grigorijs Dementija
d, 21 g. v., pied. pie Rigas, agrāk dzīv.
Rīgā, Vitebskas ielā Ne_2, dz. 20. —
Latgales apgabaltiesas Rēzeknes apr. 2.
iec. Miertiesneša 1924. g. 28. oktobra
raksts Ne 2459 (490-24-Xl), apv. uz sod.
lik. 262. p. pamata. — Arestēt un ieskai-
tīt meklētāja rīcībā, i

11456. Kozlovs, Michails Jūlija d.,
28 gadus vecs, Rīgas pilsonis. — Rīgas
6. iec. miertiesneša 1924. g. 6. oktobra
raksts Ne 633 (285 24-X), saukt pie at-
bildības ' pēc sod. lik. 262. p. 1. d. —
Paziņot dzīves vietu.

11457. Kaufeld, Marija Aleksandram.,
dzim. 1898. g., piederīga pie Rīgas. —
Rīgas 6. iec. miert. 1924. g. 3. novembra
raksts Ne 1198 (69-24-XI), apvainos uz
sod. lik. 528. p. — Paziņot dzīves vietu.

11458. Kollis, Voldemārs Mārtiņa d.,
dzimis 1902 g , piederīgs pie Vecsalaces.
— Rīgas apgabaltiesas 4. iec. izmeklē-
šanas tiesneša 1924. g. 25. novembra
raksts Ne 1919 (351-24-XI), apvainots uz
sod. lik. 51. un 453. p.) — Apcietināt
un nogādāt mek ētāja rīcībā.

11459. Ķirsis, Fricis Jāņa d., dzim.
1894. g., pied pie Krievijas, Simbirskas
guberņas. Rīgas apgabala tiesas
4. iec izmeklēšanas tiesneša 1924. g.
25. okt. raksts Ne 1918 (354-24-XI), apv.
uz sod. lik. 51. un 453. p. — Apcietināt
un nogādāt meklētāja rīcībā.

11460. Kristensens, Kristiāns, 38 g.
vecs, Dānijas pavalstnieks, dzimis Bjer-
bijā-Danijā, pēc profesijas lauksaimnie-
cības instruktors. — Rīgas prefektūras
3. nod. 1924. g. 21. oktobra raksts
Ne 11309/21.. (473-24-XI), piedzenami
Ls 5 soda naudas par dzīvošanu bez
pierakstīšanās policijā, saskaņā ar Rīgas
prefekta lēmumu no 1921. g. 21. nov.
— Paziņot dzīves vietu.

11461. Kaktiņš, Kārlis Pētera d., 33g.
v., pied. pie Skrīveru pagasta, Rīgas
apriņķa. — Rīgas 6. iec. miertiesneša
t924. g. 6. oktobra raksts Ne 1117/Kr.
(452-24-XI), saukts pie atbildības pēc
sod. lik. 280. p. 1. d. — Paziņot dzīves
vietu.

11462. Komisarova Aleksandra, dzim.
1889. g., pied. pie Jaroslavas guberņas
(tuvāku ziņu nav.) — Rīgas 6. iecirkņa
miertiesneša 1924. g. 10. oktobra raksts
Ne 1202 (433-24-XI) saukta pie atbildības
pēc sod. lik. 574. p. 1. d. — Apcietināt
un nogādāt meklētāja rīcībā.

11463. Kundzen, Eleonora Rūdolfa m.,
32 g. v., Dānijas pavalstniece. — Rīgas
6. iec. miertiesneša 1924. g. 6. oktobra
raksts Ne 1098 (449-24-Xl), saukta pie
atbildības pēc md. lik. 138. p. — Pa-
ziņot dzīves viet_\

11464. Korns, Aleksandrs Fridricha
dēls, 38 g. vecs, pied. pie OJaines pa-

gasta, Rīgas apriļķa. — Rīgas 6. iec.
miertiesneša 1924.* g. 27. oktobra raksis
Ne 1023 (497-24-XI), ai v. uz sod. lik.
262. p. 1. d. 547. _p. 1. d. un 532. p.
3. pkt — Apcietināt un nogādāt meklē-
tāja rīcībā

11465. Kle;nsOtto Rudolfa_ dēls,
36 g. vecs, agrāk dzīv. Alūksne, So-
dika.s. — Latgales apgabaltiesas Ludzas
apr. 6. iec. miertiesneša 1924. g. 31. okt.
raksts Ns 2191 (498-24-Xi), apv. uz sod.
lik. 138. p. — Paziņot dzīves vietu.

11466. Keister, Josifs Antona dēls,
20 g. vecs, Latvijas pavalstnieks, agrāk
dzīv. Rīgā, Sadcvnikova ielā Ne 41,
dz. 7. — Rīgas prefektūras 3. nodaļas
1924. ģ. 6. novembra raksts Ne 10751
(499 24-XI), sod. no Rīgas prefekta ar
20 latiem vai 4 dienam aresta. — Pazi-
ņot pref 3. nodaļai

11467. Luste, Oskars Reinholda d,
30 g. vecs, Latvijas pavalstnieks, agrāk
dzīvojis Rigā, Atlasa ielā Ne 7, dz; 1. —
Rīgas prefektūras 3. nodaļas 1924 g.
7. nov. raksts Ne 9119 (.239-24-XII), sod.
no Rīgas prefekta ar Ls 5,— vai 1 d aresta.
— Paziņot dzīves vietu.

11468. Lēmans, Eduards Pētera d.,
29 g. v., pied. pie Valmieras apr., Ren-
cēnu pag , agrāk dzīv. Ventspils apr ,
Puzes pag. „Annahittes" fabrikā, no
kurienes pārgājis uz dzīvi Rīgā.—Vents-
pils apriņķa priekšnieka 1924. g. 10. no-
vembra raksts Ne 45/Iļ>(241-24-X!I), ar
lēmumu Ne 2138_ 1924. g. 27. aug. sod.
administratīvā kārta" ar Ls 50 vai 14 d.
aresta par parādīšanos publiskā vietā
piedzērušā stāvoklī. — Paziņot dzīves
vietu.

11469. Lange, Heinrichs Heinricha d.,
42 g. vecs, pied. pie Rigas pilsētas,
pēdējā dzīves vieta Bauskā, Kalēju ielā
Ne 5, pēc nodarbošanās kalējs. — Bauskas
apriņķa priekšnieka 1924. g. 7. nov.
raksts Ne 625 (242-24-XII), sod. admin.
kārta ar lēmumu no 1924. g. 21. maija
ar Ls 30 vai 10 dien. aresta un ar lēm.
no 1924. g. 9 jūlija ar Ls 30 vai
10 dienām aresta. — Izpildīt lēmumus
un paziņot meklētājam.

11470. Mjkalovs, Arefijs Klementija
d., 27 g. vecs, pied. pie . Kapiņu pag.
Daugavpils apriņķa. —- Latgales ap^ab.
tiesas Daugavpils apr. 3. .iec miertiesn.
1924."g. 3. novembra raksts Ne 1757
(247-24-XI), apv. uz sod. lik. 581. p. p.
— Paziņot dzīves vietu.

11471. Merkuljevs, Liferijs Dorofeja
d., 48 g. v, pied. pie Kāpinu pag., Dau-
gavpils apriņķa. — Latgales apgabal-
tiesas Daugavpils apr. 3. iec. mierties-
neša 1924. g. 3. nov. raksts Ne 1755
(248-24-XI), apv. uz sodu Lk. 581. p.
1. d. — Paziņot dzīves vietu.

11472. Mūrnieks, Fricis Kārļa d.,
18 g. v., pied. pie Ventsp. apr., Popes
pag., pēdējā laikā dzīvojis Ventspili,
Saules ielā Ne 44, pēc nodarbošanās
strādnieks. — Ventspils apr. priekšnieka
1924. g. 10. novembra raksts Ne 70/M
(254-24-XI), ar lēmumu no 1924. g.
21. augusta 2097, sodīts administratīvā
kārtā par parādīšanos publiskā vietā pie-
dzērušā stāvokli ar Ls 50 vai 14 dienām
aresta. — Paziņot dzīves vietu.

11473. Moller, Nikolajs Eduarda d.,
21 g. vecs, Latvijas pavalstnieks, agrāk
dzīvojis Rīgā, Tērbatas ielā Ne 33 35,
dz. 38. — Rīgas prefektūras 3. nodaļas
1924. g. 10. nov raksts Ne_ 8703
(255-24X1), sodīts ar prefekta lēmumu
ar Ls 10,— vai 2 dienām aresta. — Pa-
ziņot prefektūras 3. nodaļai.

(Turpmāk vēl.)

Kriminālās pārvaldes priekšnieks
G.Tifentāls.

Darbvedis A. Zaķis,

Iecelšanas.
Rezolūcija, Nfe A. 2582.

1924. g. 2«. novembri.
Pielaižu Ēriku Runge par Liepājas kulturelās

izglītības biedrības vīrieša un sieviešu vidusskolas
direktora vietas izpild.tāju, skaitot no š g 3. no-
vembra līdz 1924./25 mācības gada beigām.

Izglītības ministrs K. Straubergs. .
Skolu viisvaldes direktors Reinis Liepiņš

Vidusskolu direktors K. Ozoliņš.
*

Lēmums J* 2218
1924. g. 2.4. novembrī.

Apsliprinu valsts kanclejas virspārējās nodalās
vadītāju Robertu Bulsonu, atietu ministiijas
preses nodaļas vadītāju Alfr. B ī 1m a n i un valsts
bibliotēkas direktoru Mārtiņu Stumbergu par
locekļiem oficiālā dokumentu s'arptattiskā apmaiņu
birojā.

Izglītības ministrs K. Straubergs.
Pārvaldes priekšnieka vietas izpildītājs

J. Ļaudams.

Jaunās valstis
Igaunija.

Neizdevusies komunistu
sacelšanās.

Tallinā. 1. decembrī. (Lta.) Ofi-
ciāli ziņo: Tallinā šorīt pulks t.
1/e6 apbruņoti komunisti uz-
bruka vairāku valdības un
kara iestāžu ēkām. Uzbru-
kumu izdevās ātri likvidēt.
Kārtība pilnīgi atjaunota.
Citās Igaunijas pilsētās un
uz laukiem nemieri nav no-
tikusi.

Tallinā, 1. decembrī._ (ETA.) , Par
komunistu „pučV mēģinājumu Tallinā
oficiāli vēl ziņo sekošo: šorīt komu-
nisti mēģināja sagrābt Tal-
linā v a r u savās rokas' un šai
nolūkā bija noorganizējuši vairākas 5 līdi
10 cilvēku lielas, ar šautenēm un rokas

granātām apbruņotas bandas, kuras
viena un tai paša laikā
iebruka valdības namā, dzelzs-
ceļu stacijās, parlamenta
ēkā, pasta un telegrāfa kan-
torī, policijas iecirkņos un
telefonu centrālē. Sadursmēs ar
uzbrucējiem krituši un ievainoti
vairāki desmiti cilvēku. Kara-
spēks apspieda sacelšanos
un nodibināja kārtību divu
stundu laikā. Kritušo skaits,
starp kuriem atrodas ari satiksmes
ministrs Karks, laikam nepārsniegs
50. Visā Igaunijā izsludināts kara stā-
voklis un ģenerālis Laidoners iecelts par
armijas virspavēlnieku ar ārkārtīgām
pil nārām. Valdības iestādes atkal
darbojas un dzīve galvas pilsētā atgriezu-
sēs normālās sliedēs. LTA.

Rīga
Rīgas pilsētas domes

kārtēja sēde
notiks ceturtdien, š.g. 4. decembrī, pīkst
7 (septiņos) vakarā, 1. Ķēniņa ielā Ne 5

Dienas kārtība:

1. Trūkstošo īres valdes locekļu ievē-
lēšana vakantās vietās.

2. Pārstāvju ievēlēšana progresivā ienā-
kuma nodokļa komisijās (vakantās
vietās):

I. iecirkņa komisijā — 3.
V. iecirkņa komisijā — 3.

3. Nekustamu īpašumu pārdošana:
a) Viļķenes pagasta Kairinās miestā

zemes gab. III(apm. l\3461 ha);
b) Turkalnu muižas RelziķuNeB-mājas (apm. 106,62 pv.);
c) Salaspils pagasta Blunavu mājas

(apm. 20,40 pv.);
d) Salaspils pagasta Vilšķerstu mājas

(apm. 36,72 pv.);
e) Olaines muižas Pulpes Ne 43 mājas

(apm. 131,32 pv. un 20 pv).
4. Nekustama īpašuma atdošana dzimts-

nomā — Kurtes muižas zemes
gabals l16 (apm. 2,48 pv.).

5. Pilsētas kapu ierīkošana Meža parkā.
6. Lūguma iesniegšana valdībai par

zemesgabala atsavināšanu jaunas
ielas ierīkošanai (II. hip. iec,, gr. 15
Ne 96 un Ne 98).

7. Saistoši noteikumi par dzīvokļu
sanitāro stāvokli un dzīvokļu kop-
šanu Rīgā.

8. Dažu kapitālu likvidēšana.
9. Jauna nosaukuma piešķiršana Grāvju

ielai.

10. Pilsētas valdes ziņojumi.
11. Lūgumi un sūdzības:

a) Traktieru īpašnieku lūgums;
b) Pilsētas krievu vidusskolas padomes

lūgums;
c) J. Kviesīša lūgums'.
Pilsētas domes priekšsēdētājs

K.Dēķenls.
Pilsētas sekretārs A. Pļavinskis

Latvju žurnālistu un rakstnieku
kongresa

organizācijas komiteja ziņo:
Pirmo latvju rakstnieku un žurnālistu

kongresu sasauc š. g. 7. decembrī, pulk-
sten 10 no rīta, Rīgas pilsētas domes
sēžu zāle, lielā Ķēniņu ielā Ne 5.

Kongresā ielūgti ka viesi Baltijas valstu
preses pārstāvji. Kongresā var piedalī-
ties visu iznākušo latvju laikrakstu un
žurnālu redaktori un tie periodisko un
neperiodisko izdevumu redaktori un līdz-
strādnieki, kuriem nodarbošanās presē ir

profesija, t i. eksistences galvenais
mats, latvju rakstnieci un uzejnieki asevišķus uzaicinājumus neizsūtis '

Atzīmējams .ka Latvijāizaā< Uo latvižurnālu (11 vācu, 7 krievu, 3 aJu,
un 2 ebreju) un 31latvju

u$raksts (6 kritvu, 5 vācu un 3 ebreiul
'

Pavisam reģistrēti 183 žurnāli un laik
raksti. K"

Angļu-latvju klubā
Valdemāra ielā Ne 36, 2. decembrī
pulksten 8.30, angļu valodas institut*
lektors Mr. C. Miller lasīs par Liel
britanijas kuģniecību". (The Bntish
Navv.)

Māksla
Nacionālais teatrs. Otrdien, 2. de-

cembrī, pulksten 7 vakarā, par tautas
izrāžu cenām vēlreiz Fr. Molnara popu.
larā komēdija — leģenda „ L i 1 j o m s *
ar ievada pantomimi. Trešdien, 3 rje.
cembrī, vēlreiz A. Kicberga „ E1 k s ? ar
A. Mierlauka galveni lomā. Ceturtdien
4. decembrī, pulksten 4 (ne 5) skolēnu
izrāde Annas Brigader skaistā pasaka
M Maija un Paija". Piektdien ,
5. decembrī, J. Pētersona „ Prāta
cilvēki". Sestdieu, 6. decembri na-
cionālā teātra 5 gadu dienā, pirmo
reizi izrādīs Holberga komēdiju „Žūpu
Bērtulis". Pirms izrādes J. Raiņa
prologs.

Dailea teatrs. Šodien, 2. decembri,
pulksten 5 pēc pusdienas, skolnieku iz-
rādē „Cezars un- Kleopatra".
Trešdien, 3. decembrī, pulksten 6 va-
karā, kareivju izrādē «Pļāpīgas
sievas". Ceturtdien, 4. decembri,
pulksten 1 28 vakarā, .Cezars un
Kleopatra" un piektdien par tautas
zirādes cenām „Pļa"pīgas sievas".

Sagatavošanā un ceturtdien, 11. de-
cembrī, izrādīs pirmo reizi A. de Kajavre
Robeia de Flera un E. Arēna komēdiju
n Ka ra 1 i s",

Literatūra

Latvju Raksti.
Tādu ievērojamu mākslin erisku un vēst lisK"

izdevumu sākusi klajā laist valstspapin_ spies _ t"v
au iznākuši 2 krājumbaj kādam H lapām maKsii-

njeciski izgatavotiem daudzkrāsainiem ptiehsnie
zīmējumiem iz latviešu etnogrāfijas, seno la!vl"
apģērbiem, ornamentitm jeb .rakstiefo" , «s»"
lietām, dažādiem māju priekšmetiem u t t
šiem krājumiem tagad būs izpalīdzēts muša p
augošai prasībai un vajadzībai pec mūsu or> ~w
tāliem materiāliem. Ar šo materiālu Pu£ lic"a
— saka šā izdevuma dvefele, profesors R. Ļ*
riņš izdevuma priekšvārdos — plašas ap"
bez šaubām taps ari uzmanīgas uz 10, Ka '
mušu tautas mākslas, no mušu rakstiem, p

^rnetiem _ un formām vēl j g ābj p ēdeja _ **5Vj
no bojā iešanas, kas jāpievar, jas*udte ia

un jāveicina . . Mūsu nsksii dos ""'|in
ietosinrjumus dažādim rūpniecības jnoz*"?uri
modin ā s, jādomā, veļamu uzņēmību *. wrļ
palepna jāirsika par šomšksliniecisko u ņem

kuram jānovēl plaša ie/eribs. . „«loJ3.
Apraksti un paraksti sniegti ai franču v»

Tā tad izdevumam plaša izp latības nozīme,
^Tieslietu Ministrijas Ves'n5c,V
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Šim numuram 6 lappuses-

Kursi.
Rīgas birža, 1924. gads 2. decembrī.

100 Latvijas rbļ. ..... 2,~
i Amerikas dolārs 5,17,5—?5^1'
1 Anglijas mārciņa 24,01 — 24,13
100 Francijas franku .... 28,05 —28,60
100 Beļģijas tranku . . *. . . 25,M>-2610
100 Šveices franku . .... 99,65 - lik,65
100 Itālijas liru 22,30-22,75
100 Zviedrijas kronu . . . 138,''5-140.15
100 Norvēģijas kronu . . . . 75,95 — 77,45
100 Dānijas kronu 89,75 — 01,65
100 Cechoslovaķijaskrorsu . 15,45— 15,75
100 Holandes guldeņu . . . 2f8,30-21035
100 Vācijas marku 122, 1J5-
100 Somijas marku .... 12,95 — 13,23
100 Igaunijas marku .... 1,32 — 1,41)
100 Polijas zlotu .... 98, 103,-
100 Lietuvas litu 50,50 — 52,
10 Krievijas zelta rubļu . . . 26,50
Krievijas s»draba{SSnaudā; JJJp-l*
1 SSSR červoņecs . . 26,43 - 26,85
5°/o neatkarības aizņēmums 1 96 - 2,-r
6»'o Zemes banku ķtlu zīmes 92, 93,—
4°/ j Valsts prēmija . . 1,96 — 2-

Rīgas biržas kotacijas komisijas
priekšsēdētājs Rob. Ba 11ga111»

Zvērināts biržas maklers T h. Š u m m«'»



fc Jw apgabaltiesas 3. clvilnod.
Nat, "i"' ,1,k- 2011., 8014- un 8019. pp.
' marts ?*«, 'o. ka pēc 1920 gada
'«ej l, '-ku,sks (Krievijā) mirušā Rik-
Otio Ap* 'Pīšnieka rdmirala Otto
tol«nu °' c h t e r a ii atklāts mac-
Shto «.I"'"»1 kam ll ™ lc
" mint?..',."'" Mk«» ai *<> ttesib8«
?"tiiZ , em- »egatarijlem, Hdeiko-
* tltiih. k,ed

'toriem un t i, pieteikt
S i^?

lnčtai ««?• «*« mēnela
"«tna "° fl 8i"dingi"ie,P"

'"^^nrt^- P"» »' "*« «eribei
^staJj-iena'n* nepieteiks, tad

1924 8 «esības iaudēj«l«s.

Pri»u - 20' novembrī. L Nk 3687.
!55ekl8e <Jētāja v.. veidners.

Sekretāri A. Kalve.

immi apgualtlua. mliMm mm,
pamatodamās uz civll Uea. likumu
146071 pantt 1, paziņo, ka minētās tiesas
civilnodaļas» 10. novembri li>24 gadā at-
klātā sēdē nolems Tukur-a Riteņbrau-
cēj i biedrību (TvKKVMCKoe oSruecrao
BejiocHneflHCTOBi) parveicotpar .Tukuma
Riteņbraucēju biedrību*, ievedot viņu to
biedrību reģistra pirmajā daļ?, kūjām
nav pelņas iegūšanas mērķa.

Bicurioas valdes «eueklis atrodas
Tukumā.

Jelgavā, 14 novembri 1924. g.
Reģistr. nod. pārzinis J. Skudie

5U2 Sekretāru pal. D. Lešinskijs.

Unu pirmā publiska moJē,
Matildei>Reginai Kārļa m. Krūze, dzim.
Šlesser, piederošu nekustamu īpašumu,
kufš atrodas Ventspils apr., Dundagas
pag. un sastāv no Dundagas .Dinge-
Peter un Sime" mājām zem zemes-
grāmatu JM° 1810, ārzemes platību 378 pūr-
vietas 5 kap., par Pētefa_ Kalēja un
mašintabrikas Titanik prasībām Ls 2230
apmērā ar procentiem, tiesas un izpildī-
šanas izdevumiem;

2) ka bez augšējās prasības minētais
īpašums ir apgrūtināts ar hipotekāri kiem
parādiem: 5425kri vu rubļu, 125000Latv.
rubļu un 22000 zelta latu;

3) īpašums priekš pārdošanas ir no-
vērtēts par Ls 40000, un solīšana sāksies
saskaņā ar civ. proc. lik. 1871. p. no
novērtēšanas sumas;

4) personām, kūjas vēlas piedalīties
solīšanā, jāiemaksā zalogs 10°/'o no no-
vērtēšanas sumas, t. i. Ls 4000, un jāie-
sniedz apliecība par to, ka no tieslietu
ministrijas puses viņam nav šķēršļu
iegūt pārdodamo īpašumu;

5) Zemes grāmatas par šo īpašumu
tiek vestas Ventspils-Kuldīgas zemes
grāmatu nodaļā, Kuldīgā;

6) Personām, kufām ir kādas
^

t'esības
uz šd īpašumu, kas nepielaiž pārdošanu,
tādas ir jāuzrāda līdz pārdošanas dienai, un

7) Visi raksti un dokumenti, attiecošies
uz pārdodamo īpašumu, ir ieskatāmi
Liepājas apgabaltiesas civilnodaļa, vai
pie tiesu izpildītāja.

Liepājā, 21. novembrī 1924. g. N° 1506
15839 Tiesu izpild. Z. Kinens.

Bottlnovos pogasta valde
izsludina par nederīgiem sekošas nozau-
dētus dokumentus:

1. Latvijas iekšzemju pasi, izdotu no
šīs pagasta valdes 1. oktobja 1922. g.
Ni 423, uz Bernanda Pētera d. Supes v.

2. Zirga pasi, izdotu no šis pagasta
valdes 9. jūnija 1920 g. J& 37/654, iz
Vladimira Romāna d. Burkova vardu.

3. Latvijas iekšzemju pasi, izdotu, no
šīs pag. valdes 21. oktobja 1922. g.
zem Ns 5218, uz Zinaidas Jāņa d. Karu-
ziņa vārdu.

4. Latvijas iekšzemju pasi, izdotu no
šīs pag. valdes 18. augusta 1922. g.
N» '^755. uz Dimitrija Grigorija d. Karu-
zina vārdu

5. Zirrļu pasi, izdotu no šīs pagasta
valdes 26. jūnija 1920. g. N° 1435, uz
Tumaša Jāņa d. Logina vārdu.

6. Zirga pasi, izd. no šīs pag. valdes
28. maija 1920. ,g. N° 10/219, uz Lottes
Petersiļ vardu.

7. Zirga pasi, izdotu no šīs pagasta
valdes 17. maija 1920. g. N° _ 2/49, uz
Staņislava Antona d. Puzuļa vārdu.

8. Latvijas iekšzemju pasi, izdotu no
šīs pag. valdes 12. februārī 1924. g.
J^fe 5758, v.z Emmas Andreja m. Klaper
vārdu.

9. Kafa klausības apliecību, izdotu
no Latvijas strēlnieku pulka komandiera
Ka 1682,_ no 8. februāra 1922. g. uz
Cibuļa Jēzupa Antona vardu.

10. Latvijas iekšzemju pasi, izdotu
no šīs pag. valdes 25. augusta 1921. g.
uz Broņislava Izidora m. Ločmeļ vārdu

11. Kara klausības apliecību, izdotu
no Latgales partizāņu pulka 20. martā
1921. g.Ka 4707 už Nikolaja Vasilija d.
Šiliņa vardu.

12. Latvijas iekšzemes pasi, izdotu
no šīs pagasta valdes 11. jūnijā 1921. g.
Ka 1627 uz Mateuša Jura d, Ločmeļa
vārdu

13. Latvijas iekšzemes pasi, izdotu
no šīs pagasta valdes 22. februārī
1921. g. Ni> 3336_ un zirga pasi Ka 85
1920. g. 21. maija no šīs pagasta valdes
uz Franča Pētera d. Keiša vardu.

14. Latvijas iekšzemes pasi, izdotu
no šīs pagasta valdes Ka 917/4448 uz
Jēzupa Meikuļa d. Keiša vārdu.

15. Latvijas iekšzemes pasi, izdotu
no šīs pagasta valdes 15. februārī
1921. g. Ka 631 uz Vladislava Jāņa d.
Vaņcana vārdu.

16. Latvijas iekšzemes pasi, izdotu
no šis pagasta valdes 21. oktobrī
1922. g. N° 5262 uz Jāņa Jevstigneja d.
Jevstignejeva vardu.

17. Latvijas iekšzemes pasi, izd. no
šīs pag. valdes 4. oktobrī 1922. g.
Ka 4627, uz Broņislavas Ādama m. Ka-
ņepes vārdu.

18. Zirga pasi, izdotu no šīs pag.
valdes 27. maija 1920. g. J\l° 200, uz
Jēzupa Pētera d. Papova vārdu.

19. Zirga pasi, izd. no šīs pag. vaid.
30. jūlija ]923. g. Ka 825, uz Feodora
Matveja vardu.

20. Latvijas iekšzemes pasi, izd. no
šīs pag. valdes 30. septembra 1921. g.
J\f° 2336, un kara. klausības apliecību,
izdotu no Ludzas ksja apriņķa priekšn.
31. maija 1923. g. Ņs 226<\ un apmāc,
apliecību no 7. Siguldas kājnieku pulka
komandiera oktobrī 1923. g. Ka 10.516,
uz Aleksandra Gabrieļa d. Kozlovska v.

21. Zirga pasi, izdotu no šīs pag.
valdes 10. jūnijā 1920. g.Ka 804 uz
Donata Stepana d. Slišana vārdu.

22. Kara klausības apliecību, izdotu
no 5, Cēsu kājnieku pulka komandiera
4. februārī 1922. g. uz Jēkaba Miķeļa
d. Skaugaļa vardu.

23. Latvijas iekšzemju pasi , izdotu
no šīs pagasta valdes 2. septembrī
1922. g. N» 3181 uz Annas Kuzmiņa m.
Matvejevas vardu.

24. Zirga pasi, izdotu no šīs pagasta
valdes 6. jūlijā 1922. g, M> 1563 uz
Bartuža Ādama d. Bukša vārdu.

2'. Latvijas iekšzemes pasi, izdotu
no šīs pagasta valdes 3. jūnijā 1921. g.
Ka 1514 uz Antona Jēzupa d. Ločmeļa
vārdu. 14717

. aoflabalt. 1- C'Vi nodaļa,

K9nfOC lik. 293., 295., 298., 301.,
d d v,,P p p. pamata, uz MķeļīBert-
$?< iSBumu viņa prasības lietā prel
jja?» h„ Cuncel par īpašuma tiesībām

A't «t»mu 'pašamr, uzaxina Arturu
»! n 11 fon Oiincel, ku;a d^īves vieta
K»'l' .. i8v zināma, ierasties tiesā
?-hi laikā no šī sludinājuma publi-
1 fllfifl

fē^aģuma Pielikti līgums, plāns,
?La ministrija atļauja ui noraksti.

tbildētājs nolikta laikā neieradī-
Ja «sonīgi vai caur pilnvarnieku, tiks

,ieSif tiesas sēde lietus klausīšanai aiz-

'Stl. novembri 19M.«.
' priekšsēdētaja b. J J a k s t i ņ š.

Sekretārs J. S m e i 1 s.
15836 .

^Tgpga»a»i»e»** 3. clvilnod.

1 civ ««. «* 1967- 2011.-2014
«v7Q o 0. nn Balt. privāttiesību kop

f..f 1 pamata, un Kristīnes Pētep>

'es Skujt lūgumu «attina vu»» per-
*"« kurām » kam māata prrteru ja*
Tm vai ieruna» pret iai nest
Ej 17. novembri pubifeēto 1919. s.
/ septembrī Rīga mitušā Kār}«

«teta dela Skuja testamentu, kā ari

i L persona», karam Ir kaat kādas tie-
,mi m tdirufā Kārļa Skuja mante-
.lU vai sakkrā ar lo mantojuma, ki

Ltinlekiem, legatariji«rn, Hdelkomin-

Ira parāddēvejiem m t. t., pleteikl
L, tiesības, preten>ias en iernnaa

sln' ētal tiessi i«li mēnešu laikā,
ikaitot no <1 iladMājama iespieianai

'it tas minēti termiņā nebns isdarits,
ļid ruinētās personas atels kā atteikuSii
to lemaām «n «audēļ»J«s savas tlesibas,
ttt testamenta pasi»dinās par iikcimigā
?pekā gāju*»-
Kīgā, 17. novembrī 1924. g. L J* 3867.
Priekšsēdētāja v. A. B1 u m e n t ā 1 s.

15480 Sek-ftarf A. ļļC^ ' v

Rīgas apgabaltiesas 3. clvilnod.
«i Latvijas civillikuma kop. 36. p. pie-
liues pamata, ar lo paziņo vispārībai,
<* laulātie draugi Lāzers Hirša cēls
«ndelsoni un Leontīne Leizera meita
fcndclson , dzim. Babin, noslēguši sav-
*Pīžo laulības līgumu pie Rīgas nottfra
J; Lievtna 8 novembrī 1924. g., reģistra
ft WS60, at kūju vtņt, attiecībā u* viņu

slēgto laulību, ir atcēlull vietējo ctvil-
'™"i 79. un tnrpm. p. p. paredzēto
w«to mantas kopībt»

17 novembrī 1924, g. L. f* 3921.
Ptiekšsēdētāja v. A. B1 n m e n t a 1 s

^ Sekretārs A. Kalve.

%s apgabaltiesas 3. civilnoa.
"* ties. lik. 2011.,2014.un2019p.p
j """1 » paziņo, ka pēc 1915. gadā

decembri Smutents pagasta mirušā
Jēki 69' māi,s līdzīpašnieka Pēteja
«i» i°''^. ir atklāts mantojums
i,, -81cin ". kam ir uz šo mantojumu, vai
l».t .-." t0

' t'esības kā mantiniekiem

tiera t' "de,komisarijiem, kredito-
lE1 a° 'l-i pieteikt šīs tiesības mi-

fetot ' sešu mēnešu laikf,
illjj no žī sludinājuma iespiešanas

jjjņētās personas savas tiesības
5*t uzradītā termiņā nepieteiks, tad
'«as kā šīs tiesības zaudējušas.
m 1924. g. 19 novembrī. L 1*3917.
^«kšsēdētāla

v. A.
Veidners.

S^IL Sekretā rs A. Kalve.

Kiļja» apgabaltiesas 3. clvlln&a.
1 Uz civ. ties. lik. 1967., 2011—2014.
ii 2079. p,p. un Bait. privattirsibn kof
H51. p. parīta un Annas Kflnņ, dzim.
Mmc un citu pilnvarn zv. adv. J Rem-
iilda lūgumu uzaicina visas personas,
taiāni ir kaut kādas pretenzijas, strīdi
n ierunas pret iai tiesā 1984. g
1/. novembrī publicēto 1924. g. 15 aug.
«irušā Adižu pagastā .Landau Dresler*
ajasipašn. Mārtiņa Pēttfa d. Kalniņa not,
Itinmcntu, kā ari visas personas, īrerārj]
li «asi kādas tiesības ns mirušā Mārtiņa
Kalniņa mantojnmn vai sakarā at
lo mantojama, ki mantiniekiem, le-
{lUrfjiem , lideikomisarijiem, parād-
itvēļlem n.t. t., pieteikt savas tiesības,
pretenzijas no ierunas minētai tiesai s e i ?
lēnein laikā, skaitot no ii slndinā-
i«M iesplelanas dienas.
li tai minētā termiņš nebn? izdarīts,

M minētās personas tam kā atteikušas
!«Ierunām nn inadējiatas savas tiesības,
bet testaments paslndina* pai likumīgā
spēkā gāļaSu.

Rīgā, 17. novembrī 1924. g. L i* 3912
Priekšsēdētāja v. A. Blumentāls

J5481 ' Sekte'arš A Kalve

Rigas apgabaltiesas 3. clvilnod.
ai Latvijas civillikumu kop. 36 p. pie-nmM pamata „ ir paziņo vispS-tbai ,k* Herta Hatckeļ^ dēls Albers un Hsjabterna Arona meiia Stsmeškm noslegui;pnekš auiibas līgumu pte Cēsu notera

^^UQ?- 0kt0brI ,924 *? 'fciat">f* 2m . ar kuru viņi, attiecībā uz viņunoslēdzamo laulību, ir atcēluši vietējo
civ llikumu 79. un turpm. p. p; paredzētolanlato mantas, kopību.

17 novembrī 1924. g. L . M 3889.
Priekšiedētāia v. A Blumentāls.

15181 ^Mrrotnirļ h Kalve

Rigas apgabaltiesas 3. clvilnod.
ui civ. ties lik. 2011., 2014. un 2019. pp.pamata paziņo, ka pēc 1921. tjada
14. maija 'aungulbenes pag. .Daukštos'
m.rušā Otto Jēkaba dēla Kanaviņa
intklāts mantojums un uziacina, kam li
uz io mantojuma, vai sakarā ar to,
tiesības kā mantiniekiem , iegatarijiem,
lideikomisarijiem, kreditoriem un t. t.
pieteikt iis tiesības minētai tiesai seiu
mēnešu laikā, skaitot no iī sludinājuma
iespieianas dienas

Ja minētās personas savas tiesības
auglā uzrādītā termiņā nepieteiks, tnd
viņas atzīs kā līs tiesības zaudējuša*

1924. g. 19. novembrī. L. J* 3815.
Priekšsēdētāja v. A. Veidners.

15491 Sekota'- * 1 K\*iv»

Rīgas apgabali 4. civilnodaļa,
at civ. proc. lik. 293., 295., 298 301.,
309., 311. p. p. pamata, uz Eiženijas
Konstantīna m. _ Tremailova p, dzim. Ms-
lachovskfijas, lūgumu viņas prasības
lieta pret Filimonu Antonova d Trtmai-
lo^ u par laulības šķiršanu, uzaicina pē-
dējo, kufa dzīves vieta prasītājai nav
zināma, Ierasties tiesā 4 mēnešu laikā ne
šl sludinājuma publicēšanas dienai»

Pie lūguma pieliktas laulībes, dzims. -
nas, keja ārsta un prombūt e apliecī-
bas un mīcītie nēša ptotokoh ar no-
rakstiem.

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

Rīgā, 14. nov. 1924. g. 436277/ 1.98
Priekšsēdētāja b. E g 1 ī t s.

15262 Sekretāra v. Stūre.

Rīgas apgabali, reģlstrac.nodaja
uz civ. proc. lik. 1460" p. pamata pa-
ziņo, ka ar viņas 1924 gada 29. okt
lēmumu reģistrēta kooperatīva sabiedrība
zem nosaukuma: ,Lat i,as techniskās
biedrības krāj-aizdevu sabiedrība,* ar
valdes sēdekli Rīga.

Nodaļas pārzinis Eglīts,
15037 Sekretārs Pridrichsons

Rigas apgabalt.reģistrac. nodaļa

paziņo, ka ar viņas šī gada 5. nov.
lēmumu pārreģistrēti . jann-Gulbene.
patērētiju biedrība»" biedru pilnā sa-
pulcē 19. oktobrī 1924. g. pieņemtie
grozītie statu i _

Nodaļas pārzinis Eglits
15901 Sekretārs Frldrichsons

i

^———-———————?^

Rīgas apgabali.rēgistrac.nodaļa
paziņo, k» ar viņas 1924. g. 5. nov.
lēmumu pārreģistrēta ,Sv. V/keniija h
Pauli žēlsirdīgo dāmu biedrība" zem
(.lunanos ukuma: ,Sv. Vikentija iz Pauli
žēlsirdīgo peļu dāmu biedrība*, kā ari
r.ģistrēti biedrības biedru pilnā sa-
pmcē 28. sept mbrī 1924. g. pieņemto
statūtu § 1 grozījums. „... -,

Nodtļas pārzinis Eglits.
1565t . Sekretārs Pridrichsons

Jelgavas apgabaltiesa
u dv. proc. lik. 1967., 2011., 2014. u
20"^i p. p. pittnst* uzaicina visus, karr
būta nz 1918 ķsda 18. oktobrī De-
menes pagastā mirušā Osipa Jāzepa d.
Pīisna atstato mantojums kādas tiesības
tojumu kādas tiesības ka mantiniekiem,
legatatiem, Hdeikomisariem, kreditoriem
a. t. t., pieteikt savai tiesības iai tiesai
sešu mēneiu laikā, skaitot no slu-
dinājuma iespieianas dienas.

Termiņā nepieteiktas tiesības ieskatīt
pai «peku zaudējušām.

Jelgavā, 10. novembri 1924 g.
L. J* 1593 1S24. g.

Priekfcēdētāja v. E F e 1d m a n s,
15183 Sekretārs K P u s s « r s

Jelgavas apgabaltiesa
m civ. ties. kārt. 1967., 2011., 2014. un
2079. p.p. pamata uz*icina visus, kam
'uh» nz 1924. &ada 28. janvārī mirušā
Talsu apr , Strazdes pag. .Mclgalvju" māju
īpašnieka Mārtiņa Stradera atstato mau-
ka mantiniekiem, legatatiem hdeikomi
sariem, kreditoriem u. t. *,., pieteikt savas
tiesības iai tiesai s e i u mēneiu laikā,
skaitot ne sludinājuma iespieianas dienas.

Termiņā nepieteiktas tiesības ieskaiti»
par spēku zaudējuSām.

Je)gp"ā, !2. novembrī 1924. g.
L. M. 1539/i»24. g.

Priekšsēdētāja v. E. Feldmans.
'5419 Sf!lcT«tars K. Puns* r».

Liepājas apgabaltiesa
saskaņā at s«vn 6 nov. 1924. g. lēmums
uzaicina I. nov 191.V. g. Kursišu pag.
mirušā Matīsa Indriķa dēla Lava
mantiniekus, kreditorus, legatarus, fidei-
komisarus un visas citas personas, kam
varētu būt kšdas tiesības jeb prasības
uz atstāto mantojumu, pieteikt viņas
tiesai sešu mēnešu laikā skaitot no
sludinājuma iespiešanas dienas.

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

Liepājā, 21. nov. 1924. g. /*852-m/24.
Priekšsēdētāja b. V. Bienenstaffls.

15866 Sekrettrs A. Kasperovičs.

Liepājas apgabaltiesa
saskaņā ar savu 17. nov. 1924. g. lēmumu
zaiclnf 22 nuijā 1912. g. mirušā

Jāņa Jāņa dēla B a I č e manti-
niekus, Kreditorus, leaatarus, fideikomi-
snrus un visas citas personas, kam varētu
oūt kādas tiesībts jeb prasības uz atstato
mantojumu, pieteikt viņas t'esal seiu
mēnešu laikā, skaitot no sludinājuma
iespiešanas dienas

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

Liepājā, 21. nov. 1924. g. 1* 894-m 24.

Priekšsēdētāja b. V. Bienenstams.
I5864 Sekretārs A. Kasperovičs.

iilirii. iiBiuitiis» rigistmij» Diiaii,
pamatodamās uz civil proc. likumā
1460". panta paziņo, ka minētās tiesas ci-
/ilnodaļas 10. novembrī 1924 (?,. atklātā
sēdē nolēma reģistrēt Sniķeres sar-
kanraibo lopu audzēšanas biedrību
.Zvaigzne*, ievedot viņu to biedrību
reģistra . pirmajā daļā, kuram nav peļņas
iegūšanas mērķa

Biedrības valdes sēdeklis atrodas
Sniķeres pisasts.

Jelgava, 14 novembrī 1924. g.
iReģistt. nud. pārzinis J. S k u d r e.

15443 Sekietata pal. D. Lešinskijs.

Liepājas apgabali, reģistr. nodaļa
uz likuma par biedrībām, savienībām uti
po itiskam organizācijām 17. p. pamata pa-
ziņo, ka ar viņas š. g. 13 nov. lēmumu
reģistrētā Lauksaimniecības biedrības
.Ziecs* ievesta bezpeļņas biedrību un
viņu savienību reģistra 1. daļā.

Valdes sēdeklis atrodas Liepājā.
Liepājā, 17. nov. 1924. g. }* 182/24.
Priekšsēdētāja biedra vietas izpildītājs

A. Kiršfelds
15473 Sekretārs A. J a n s o n s.

**ttgas apgabali 1. iec. tiesas
pristava

paziņo, ka 13. decembrī 1924. g. pulkst.
11 rīta, Rīga, Andreja Pumpura ielā J* 1
dz. 2, pārdos uz otriem torgiem
SJakobsona kustamo mantu, sastā-
vošu no veļas, uzvalkiem, pulksteņa un
1.1. un novērtētu par Ls 14*3,30.

Izzināt sarakstu, novērtējumu, kā ari
spskatīt pārdodamo mantu, varēs pār-
iešanas dienā uz vietas.

Rīgā, 29. novembrī 1924. g.
16300 Tiesas pristavs V i 1 d a u s.

Rīgas apgabaltiesas 1. iecirkņa
tiesas pristavs

ziņo, ka 11. decembrī 1924. g., pulkst.
10 rīta, Rīga, liela Miesnieku ielā N» 3,
dz. 1, pa i dos Andreja Freiberga
kustamo _ mantu, sastāvošu no biešu
griežamās mašinas, kūdras rokamās
mašīnas, labības tīrītāja un t. t., un no-
vērtētu par Ls 102,000.—.

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

Rigā, 27. novembrī 1924. g.
16299 Tiesas pristavs V i 1 d a u s.

Garozas pag. valde irsludina par ne-
derīgiem kā razaudētus šādos doku-
mentus : a) Latvijas iekšzemes pases,
izdotas no šīs pag. valdes 1) K» 4.8
25. maiji 1920 g. uz Ainas Mārtiņa m.
Lazda dz Butier vārdu, 2) Ne 77026. no-
vembrī 1321. g uz Klār»s Lizetes m.
Bergman vardu, 3) K° 398 12. maijā
1920. g. uz Lizes Jura m. Zelmen, dz.
Kramiņ vardu, b) Telgavas apriņķa kāja
invalidu izmekl. kom apl. 30. no embrī
1920. g. Ms 172 uz Krišjāņa Jāņa d.
Gilcerta vārdu. 14885

Liepājas prefektūra
izsludina zemāk minētos dokumentus pat
nederīgie -n, ku ji pieteit ti par nozaudētiem:

1. Liepājas apr. pr-ka pal. 1. iec.
pa*i Ms 4935 uz Jūlijas Andreja m.
Speķis vārdu; 2. Liepājas pilsētas valdes
zi ga pasi, izd. 20. novembrī 1920. g.
Ns 2t>) uz Ābrama Levinštema vārdu;
3. Liepājas prefektūras pa*i Ms 31931 uz
Matciana Simona d. Kresovski vārdu;
4. Liepājts prefektūras pasi Na 43914 uz
Elizabetes Irdriķa m. Kaninskas p. p.
Mazptecniek-Precniek čz Rozental; 5.
Liepājas prefektūras pf.si N* 2054u uz
Minnas Ernesta m. Ziņļļis, dz. Balsen
vārdu; 6 Liepājas prefektūras pasi
Ns 14630 m Oitijas Friča m. Dārzniek,
dz Piņķē vārdj; 7. Liepājas prefektūras
pasi N!> 18108 uz Kristapa Kristapa d,
Allaž vārdu; 8 Liepājas prefektūras
pasi M» 15659 uz Ernesta Līnas d. Paipala
vrdu; 9. Liepājas prefektūras p<si
N? 23305 uz Havas Ābrama m Har.f
vārdu; 10. Liepājas prefektūras pasi
*l° 22130 uz Jochannas Judeļa m. Bek'*a.
dz Davidon vārdu; 11. Liepājas pre-
fektūras pasi Nš 33268 uz Jāņa Andr ja
d. Vilinska vārdu; 12. Liepājts prefek-
tūras pasi Ns 30357 uz Elizabetes Andreja
m. Bērziņ dz Joše vaidu; 13. Lie-
pājas prefektūras p*si JMs 21885
uz Anša Krista d, Srcid en vārdu;
14. Liepājas p ekkturas pase J* 28564,

dnblika's, izdots 1923. g uz Jāņa Ro-
berta Georga d. Milera vārdu; 15. Lie-
pāja» ptefektaras pasi Ks 44314 uz
Emilijas Klāva meita» Milašjs vārdu;
16. Liepājas prefektūras gada persotas

ipliecibu M* 135/-489, pagvinātjS msrtā
,924. g. M° 459/ 1605 Uz Jek'ba Be.liņi
»ārdu; 17. Liepājas prefektūras gada

pe sonas apliecību Nt 245/1900, no
12 mTta 1923 g uz Katrines javgo
vardu; 18. L epājas prefektūras pasi
N» 31435 uz Paulmes-Airuas . āņa m.
Demme vārdu ; 19. Liepājas prefektūras
pa i Ms 49548 uz Oskara-Jndnķa V l-
chelma d. Sulc vardu ; 20. Liepājas i rc-
fektuias pasi hfe i0736 uz Annas'āņa
meitas Rerr.es, dz. Rupeik vārdu:
21. Rgrs prefektūras pasi J* 141577
uz fon Vietinghdf . dz. Rennenka'Tf,
In ^eborgas jufa m. vārdu; 22 Liepājas
apriņķi priekšnieka palīgi par 1 ec.
pa'i zem N° '104 uz M rijas ēlvba m.
Sproģi: ', dz. Lins vārdu; 23. Rī; as pre-
fektūra» gada pi-i'onas apliecība no
16 janvāra 1922 g. >» 4134 uz Paulinas
A'eksandra m. Zaiončkovski vardu

4881

Rigas apgabalt.reģistrac.nodaļa
uz civ. proc. lik. 146071 . p. pamata pa-
ziņo, ka ar viņas 1924. gada 15. okt
lēmumu reģistrēta kooperatīva sabie-
drība zem nosarkuma: .Ropažu
ktāj-aizdevu sabiedrība", ar valdes sē-
dekli Ropažu pagasta.

Nodaļas pārzinis E g 1 ī t s.
]5494 Sekretārs F r i d r i c h s o n s

Rigas apgabalt.registrac.noaaja
paziņo, ka ai viņas šī ga«a 5 novembra
lēmumu pārreģistrēti .Vācu slimnīcas
biedrības* biedru pilnā sapulcē 26. ma.jā

1924. g- pieņemtie grozit e statūti.
Nodaļas pārzinis Eglīts.

1S900 Sek»etars Pridrichsons

Liepājas apgabali, reģistr. nodaļa

uz likuma par biedrībām, savienībām un
politiskām organizācijām 17. panta pa-
mata paziņo, ka ar viņas š. g. 13 nov.
lēmumu reģistrētā Līgutes lopkopības
pārraudzības bi.-drība ievesta bezpeļņas
biedrību un viņu savienību reģistra
I. daļā. rt .

Valdes sēdeklis atrodas Durbes pag

Liepājā, 17. nov. 1924 g. -r* 184/24
Priekšsēdētāja biedra vietas izpildītājs

A. K i r š f e I d s.
15471 Sekretāra A Jansons.

Rigas apgabalt. regisīrac.nou«»*

uz likuma par biedrībām, savienībām un
politiskām organizācijām 17. p. pamat-

paziņo, ka ar viņas 1924. g. 28K oktobra
lēmumu icģistrēta bezpeļņas biedrība:

.Daukstu izglītības biedrība *, ar valdes
sēdekli Daukstē.

Nodaļas pārzinis Eglīts
15837 Sekretārs Fridrichsons.

Jelgavas apgabaltiesa
ai dv. tiea. kārt. 1967., 2011., 2014. rm
2079. p. p. pamata «aicina visns, kam
Dāto uz 1918. g. oktobra mēnesī miruiā
Jaunjelgavas apr. Valles pag .Broder*
māju īpašn. Jēkeba Biezais, atstute man-
tcļutau »ādaa tiesības ka mantiniekiem,
legamriem tideikomisarlem, kreditoriem
«. t. Ļ, pieteikt savas tiesības lai tiesai
sešu mēnein laikā, skaitot no sladi-
nāļuma iespiešanas dienas.

Termiņā nepletaiktai tiesības ieskatis
p«i spēka zaudējnifām.

Jelgavā, 12. novembri 1924. g.
L. M 986/1924. g.

Priekšsēdētāja v, E. Feldmans.
15 t'8 S-kretars K. P u s s a r s.

Liepājas apgabaltiesas tiesu
izdildītājs par Liepājas apriņķi
(pieņemšana apgabaltiesā istabā 9),
pamatodamies uz civ. proc. lik. 1141,
1146—1149 p.p. paziņo:

1) ka izpildot minētās tiesas uzdevumu
no š.g. 28. oktob[a — 10.martā 1925.g,
Liepājas apgabaltiesas civilnodaļas sēžu
zāle,

•?*SflM apgabalt 4. civilrtodi&i*.
uz civ. proc. lik. 293., 295., 298., 301.,
309. un 311. p. p. pamata, uz Lizde*
Au<ustmes Anša m. Truskovskij, dzim.
Pūc? ? , lūgumu viņas prasības lietā prel
Ansi Jāņad Truskovskij par laulības šķir-
šanu, uzucina pēdējo, kufa dzīves vieta
prasītājai nav_ zināma, ierasties tiesā
4. mēnešu laikā no šī slud.nājuma publi
cēšanas _ dienas.

Pie lūguma pieliktas laulības un dzim-
šanas apliecības ar norakstiem.

Ja atbilaētājs noliktā laikā neieradīsies
personīgi vai caur pilnvarnieku, tiks no-
likta tiesas sēde lietas klausīšanai aiz
muguriski.

Rīgā, 14. nov. 1924. g 436276/1.65

Priekšsēdētāja b. Eglīts.
15263 Sfkretara v. Stūre.



Paziņojums.
1924. gada 12. novembrī finansu ministrs

apstiprinājis statūtus:

Preču transporta akciju
sabiedrībai „EFES",

kufas mērķis ir pārvadāt preces ar auto-
mobiļiem un zirgiem Rigā un apkārtnē.

Sabiedrības dibinātāji irLatvijas pilsoņi:
1) Abe Hiršs Fddhuhns, dz. Rīga, Tir-
goņu ielā 10, 2) Ulrichs Feldhuhns. dz.
Rīgā, Tirgoņu_ ielā 10, 3) Abrām* Evel-
sons, dz. Riga, Jāņa iela .Ns 3, dz. 5,
4) _Fridiichs Baechs, dz. Rig? , Marijas
iela 51, dz. 8, un Lietavas pilsonis
\) Filips Samilskijs, dz. Valdemāra iela
1* 39, dz. 8.

Pamatkapitāls Ls 100.000 un sadalās
1000 akcijās pa Ls 100 katra.

Valdes sēdeklis Rīgā.
Tirdzn. u. b. nod. pr. p. V. Ga i 1ī t s.

15236 Revidents A. Zalp ēters.

Ludzas apr. priekšnieka
pal. I. iec.

dara zināmu, ka, pamatojoties uz Lat-
gales apgabaltiesas 11. civilnod. rakstu
27. oktobrī š.g„ ar N° 19887, 12. dec.
š. g., pulkst. 12 dienā,

=atilātā vaiiei'oiīlafla=
pārdos pilsones Alžbetes Dementija m.
Rindas, dz. Pildas pag., Rindu ciemā,
kustamo mantu, sastāvošu no 10 birka-
vām siena.

Izzināt sarakstu novērtējumu, kā ari
apskatīt pārdodamn mantu varēs pārdo-
šanas dienā uz vietas.
16250 Priekšnieka pal. (paraksts).

R-gas pol. 3. iec. priekšnieks
paziņo, ka 4. decembrī š. g., pīkst. 10
rītā, Ģertrūdes iela .Ns 16, dz. 3,

pārdos vairāksolīšanā
pils. Aleksandram G o e še 1i m piederošo
kustamo mantu sastāvoša no dzīvokļu
piederumiem, dēļ Ls SO,^ piedzīšanas
par labu Rīgas pils. valdes nodokļu nodaļai.

Rigā, 28. novembrī 1924. g.
16260 Priekšnieks Freivalds.

Rgas pol 3. iec. priekšnieks
paziņo, ka 5. decembrī š.g., pulks. 10
rīta, Tērbatas ielā Ns 26, dz. 17,

pārdos vairāksolīšanā
pilsonim Notām Melamedam piede-
rošu kustamu mantu, sastāvo u r>o dzī-
vokļa piederumiem, dēļ Ls 7 piedzīšanas
atsevišķo tirdzn.-rūpn uzņēmumu darbi-
nieku slimo kasei par labu.

Rigs, 28. novembrī 1924. g.
16257 Priekšnieks Freivalds.

??»gas polic. 3. iac p iekSnie^s
paziņo, ka 5. decembrī š. g, pīkst. 10
rīta, Tērbatas ielā Ns 26

pārdos vairāksolīšanā
pilsonim Jerochimam Joselovičam
piederošo kustamo mantu, sastāvošu no
1 slīpējamās mašinas, 1 vētijamās mašinas
un 1 riņķu zāģa steles ar riņķa zāģi, dēļ
Ls 200 piedzīšanas finansu ministrijas
linu nodaļai par labu.

Rīgā, 28. novembrī 1924. g.
16268 Priekšnieks Freivalds.

Rēzeknes apr-ķa valsts
zemju inspektors,

Rēzeknē, Br. Skrindas ielā Nš 15,
30. decembrī 1924. g., p lksten 1U

no rīta,

iznomās
valsts ijai tiesības,

sakot no 1925. g. 23. aprīļa, uz 3 līdz
6 gadiem zemāk nosauktos ezeros.

Personas, kufas vēlas nomāt šis zvejas
tiesības, lūdzu iesniegt man rakstiskus
pieprasījumus līdz š. g. 30. decembrim
slēgtās aploksnes.

Zvejas nomas pieprasījumam jāpie-
vieno pierādījumi, par savu iespēju no-
d ošināt pieprasāmā zvejas ūdeņa kārtīgu
izmantošanu, noradot pieprasījumā, kādu
gada nomu latos pieprasītājs sola
māksit. i

Pieprasījumam jāuzliek 80 sant.zīmog-
acdjklis' un jāiemaksā ne mazāk, kā
pu-e no piesolītās nomas naudas, kā
pieprasījuma nodrošinājums , bi-z kufas
pieprasijums netiks ievērots.

1) Gailutm ezers, Makašānu pag.
2) Leberžu . Bērzgales
3) Čaču . Makašānu
4)SeIešku ...
5/Pujaiu
6) Tiskadu . Ružinas
7) Pušas . Andrupinas .
8) Zerkļu
9) Ozolmuižas . Ozolmuižas .

10) Iževu . Kapiņu '.
ilj Griščatu I.un 11.. Rozentovas .
12) Leimanišku ...
13) Krjaku
14) Vertekšnas ...
15) Vec-Zesnas . . .
16) Spēļu

Rēzekne, 25. novembrī 1924. g. K°5555
16195 Inspektors K. Smidts.

]e!javcuir^ pai?ald. likvidācija valde
izdos 10. decembrī 1924. g. plk. 12 dienā,
bavā kanciejā, Jelgavā, Annas ielā Ns 8,

īiifliiiaOj oo rakstiskos lomos
(bez pectorgiem)

mazāk prasītājiem
Elejas policijas iecirkņa telpu remontu
darbus (Elejas muižā). Torgu dalībnie-
kiem iepriekš torgu sākšanās, jāiemak-ā
Ls 200_ drošības naudas. 16256

Tuvākas ziņas valdes kancleja no
plk 9—3 un Elejis pagasta valdē.

rtfgas kara apr. priekšnieks izsludina
par nederīgu nozaudētu karaklausības
apliecību Ns 10994, izdotu 16. oktobri
1923. g. no Rīgas kara slimnīcas priekšn.
uz Hermaņa Miķeļa d. Alstes v. . 16275

Ludzas apr. priekšnieka
palīgs I. iec.

dara zināmu, ka pamatojoties uz Ludzas
apr., 11. iec. mjert esneša izpildu rakstu
li. okt. š. g., ar Mš 3539/269, 15._ dec.
š. g., pulkst. 12 diena, pārdos atklātā

vairāksolīšanā
pil'on m Vladimira K u z n e c o v a, dz.
Pildas pag., Zuju ciemā,kustamo ma :tu,
sastāvošu no 20 kūļu negatavu linu

Izzināt sarakstu, novērtējumu, kā ari
apskatīt pārdodamo mantu vatēs pārdo-
šanas dienā uz vietas.
16258 Priekšn. oal. (oarakstsV

OTftUPE.
Valsts Kazdangas muižā,
sakarā ar rūpniecības nozaru pārveido-
šanu, otrdien, 16. decembrī š. g., pulkst.
12 dienā,

pārdos miMūū
sekošu inventāru: I) lokomobile 10 HP,
,R. Garretf ar kuļmašinuS HP R. Volf-,
2) zāģu gateris .Stella", 3) Dinamo mā-
siņa 9 HP no 110—160 volf., 60 amp.
labi uzturēta, 4) 4 gab. dzirnavu akmeņi,
5) Velboma ķemritenis, čuguna, caurm.
8 p. ar čuguna bunkuli, 6) 2 gab ma-
zāki dzirnavu ķemriteņi, čuguna, 7) vai-
rākas koka šcibes (skrituļi), dažādos
lielumos, 8) 2 gab. labības pļaujmašīnas,
9) 2 gab. piena separatori, .0) dažāds
dzirnavu, lauksaimniecības un elektrības
inventārs. N» 249.

Valsts Kazdangas muižā, 27 nov. 1924.g
16261 Valsts Kazdangas muižas valde.

Rīgas pilsētai lutt.
Ka|ķu ielā Nr. 9.

izūtrupēs
1924. g. 8. decembri, pulksten 10 rīta:
zelta un sudraba lietas, drebēs, apavus,
tepiķus, veļu, kažoka priekšmetus, trau-
kus, dažādas metāla un c. neizpirktās
un nepagarinātās lietas, kūjas ieķīlātas
no 1924. g. 4. jūnija līdz 21. jūnijam
ar Ns _Ne rj. 215087—221897, kā ari iz-
utrupešanai nodotas mantas.

Pagarināšana jāizdara vienu nedēļu
priekš galīgā termiņa notecēšanas.

Ūtrupes dienā izūtrupējamās ķīlas
netiks pagarinātas. 16265

Vidussko'u direkcija z<ņo, ka pazau-
dētā izgītības ministrijas arodu un
vidusskolu nodaļas 1922. g. 6. novembrī
izdotā vidusskolu skolotājas pag. ap-
liecība Ns 277 uz Olgas G r o d z i c k i
vārdu,kura skaitāma par nederīgu. 16270

Ārlietu ministr, ārzemju pasu nodaļa
izsludina par nederīgu nozaudēto Hirša
Mandelstama ārzemes pasi Ns 5369
izdotu Rīgā, 21. jūnijā 1924. g. 1628S

Ārlietu ministrijas ārzemju pasu nod.
izsludina par nederīgu nozaudēto Marjas
Zariņ ārzemes pa*i Ns 4315, izdotu
30 maijā 1924. g. Rīgā. I 285

Rīgas kara apriņķa priekšnieks izslu-
dina par nederigu nozaudēto karaklau-
sības apliecību ar Ns 1170, izdotu
19. martā 1922. g. no Vidzemes artile-.
pulka komand. uz Viktora Pētera dēla
Korņevska vārdu. 16272

Rīgas kāja apr. priekšn. izsludina pai
nederīgu nozaudēto karaklausības ap
liecību Nš 1420, izdotu marta mēn.
1920. g. no 10. artilērijas diviz. komand.
uz Jura Kārļa d. Hermaņa v 16273

Rīgas kāja apr. priekšnieks izsludina
par nederīgu nozaudēto karaklausības
apliecību Nš 2459, izdotu 3 februārī
1921. g. no 9. Rēzeknes kājn. pulka
komand. uz_ Aleksandra Pētsfa dēla
E g 1 ī š a vārdu. 16274

Latvijas universitātes leģitimācija i
itartiņa Ns 7213 uz Bellas P ē k o
vārdu pazaudēta un ar šo tiek izsludi-
nāta par nederīgu. 16271

Kuldīgas pag. valde, Kuldīgas apriņķī,
izsludina par nederīgu nozaudēto zirga
pasi, izd. no Kuldīgas pa?, izpildu
komitejas 21. okt. 192i. g. Ns 604 uz
Jāņa Fernesta v. 14288

Vecmuižas pag. valde, Valmieras apr.,
izsludina par nederīgu, kā nozaudētu,
Latv. iekšz. pasi, izd. no Susikas pag.
valdes 15. jul. 1920. g. ar Ns 150, uz
Annas Jāņa m. Vītol, dzim. Kalnberziņ v.

1435->

Alūksnes pag. valde izsludina par ne-
derīgu nozaudēto iekšz. pasi ar Ns 113,
izd. no Alūksrfes pag. valdes 5. aug.
1920. g. uz Juliusa Jāņa d. Prinduļa v.

Risas apr. pr-ka pal. 1. lu.
izslud na par nederīgiem sekošus nozau-
dētus dokumentus: 1) Latvijas pasi
Nr. 940, izdotu no Ikšķiles pag valdes
uz Jāņa Jēkaba d. Ļoļa vardu; z rgc
pasi Nr. 3, izdotu no Ikšķiles pag vaid.
uz tā paša vātdu, 2) Latv. pasi Nr. 467,
izdotu no Bier ņu pag. valde;' uz Merijas
Jēkaba m. Sparinsklj v., 3) Latv. pasi
Nr. 572, izdotu no Salaspils pag. val-
d.s uz Bernarda Brenča d Prcisa v.,
4) Latv. pasi Nr. 70235, izdotu no Rigas
7. pol. iec. pr ka uz Anša Emes;a d.
Daumaņa v., 5) atvaļinājuma apliecību
Nr. 55555, i. dotu no Rīgas krra apriņķa
pr-ka uz Jāņa Mārtiņa d B rzgsļa v.,
6) Latv. pssi Nr. 1265, izdotu no Grien-
valjes pag. valdes uz Artura Jāņa d.
Sturma v.; ieroču atļauju Nr. 1248, iz-
dotu no Rīgas npr. pr-ka uz ta pīšu
verdu, 7) Latv.pasi Nr. 1337, izdotu no
Rīgas apr. pr-ka pal. 1. iec. uz Jāņa
Jēkaba d. Dremaņa v„ 8) Lstv. pssi,
zdotu no Ikšķiles pag. valdes uz Annas
Jāņa m. Dreiman vardu, 9) Latv. pasi
Nr. 74, izdotu no Ulbrokas Stopiņu pag
valdes uz Emīlijas Andreja m. tģīt v.,
10) Latv. pasi Nr. 3853, izdotu no Rī-
gas apr. pr-ka pal. 1. iec. uz Zelmas
Mārtiņa m. Apsit v„ 11) L?tv pasi
Nr. 545 izdotu no Piņķu pag. valdes uz
Mildas Pēfera m. Bērziņ v, 12) Latv.
pasi Nr. 465, izdotu no Mangaļu pa^.
vaidēs uz Alvines Jāņa m. Biezais v.

14812

Litam» īd lOKtia Urnu
noiim liii.
1924. gada 21. burtnīca

iznākusi un dabūjama Valsts tipograiij;
pilī, 1. istabā, kur ari vienīgi jāgriežai

ar pieprasījumiem.
Burtnīca maksā:

bez piesūtīšanas Ls 0,26
ar piesūtīšanu . .0,28

Saturs:
169) Likums par papildinājumiem un

pārgrozījumiem kāja klausības
likuma.

170) Papildinājums likumā par zvērinā-
tiem mērniekiem.

171) Likums par Valsts archivu.
172) Likums par Valsts mākslas muzeju.
173) Likums par preses lietu tiesāšanas

kartību
174) Likums par tirdzniecību ar poligrā-

fisko iestāžu ražojumiem, par biblio-
tēkām un lasītavām.

175) Likums par izrādēm un izrīkojumiem.
176) Likums par ūdens satiksmes lī-

dzekļu un ostu ierīču mobilizāciju
kara vajadzībām.

177) Likums par virsnieku un I™„rednu pārbaudīšanu valstsvi?J*prašanā. lsts Va k>das '
178) Noteikumi par kara 7iniK

dzeju atalgoju^ f 'pasn^
179) Pārgrozījums noteikumosVak.zemes onda piešķirto zemju taS*sanas līgumiem J zpirk -
180) Pastiprinātas apsardzības stāvoki,pagannajums pierobežas joslā S

io 8' 5 " ma,jam. uz
181) 13 mēnešalgas izmaksa valsts darb»»ekem_prj924j^?tt0

M
*£

-

Upesgrīvas pag. valde, Talsu apr., iz-
sludina par nede īgu nozagto pasi, izd.
no Vandzenes pag. valdes 12. jūnijā
1920. g. ar Ns 119 uz Jāņa Hermaņa d.
Ieviņa vārdu. 14949

Svēste pagasta valde izsludina par
nederīgu nozaudēto Latvijas iekšzemes
pasi, izd. no šīs valdes 7 .aug. i920. g.
ar Ns 81* uz Trīnes Davus m Kal-
povskij vārdu. 1495;

Latvijas akc. sabiedr.
..SIEMENS"

valde uzaicina akcionārus uz karte)»

pilnu akcionāru sapulci
5. janvārī 1925. g., pulkst. 18 valdes

telpās, Rīgā, Aspazijas bulv. 3, dz. '?

Dienas kārtība.
1) Bilances un Rada pārskata apstiprirr-
2) Valdes locekļu pievēlešana. ,
3) Revīzijas komisijaslocekļupie''"4) Dažādi jautājumi. gc

Pēc sabiedrības sta'.utu 47 un «8!
akcionāriem, kuri veļas piedalīties P>

sapulcē, jāuzrāda valdei viņu akcijas

apliecības ne vēl k kā 7 dienas V™
pilnas sapulces tlienas$.

Bez tam valde aizrāda vel, ka g

jumā, ja pirmā sapulce pietiekoša - .,
ciju skaita neuzrhd. deļ nenotiktu , nd*

sapulce notiks 12.janv. 1925 g., w> rļ£
laikā un tai pašā telpās , pie karti »
pulcē būs pilntiesīga pieikkatrauzr^akciju skaita. v alde.

^

Latvijas-Krievijas ādu iird?nie-
cī as akciju sabiedri a

ārkārtēju pilnu sapulci,
sasauc 18. decembrī 1924. g., pulksten
1 dienā,
akciju sabiedrības valdes telpās, Rīgā, !
1. Smilšu ielā N° 1. ,

Dienas kārtība:
1) Sapulces priekšsēdētāja un sekretāra

ievēlēšana.
2) Valdes ziņojums.
3) Jautājums par sabiedrības likvidāciju.
4) Dažsdi jautājumi.
16264 Valde.

10. novembrī 1924. g. Rīgā notikuši

Dubultu peldēšanas biedrībai
pilna biedru sapulce ir nolēmusi, biedrību
un viņas mantu

likvidēt
un ievēlēt likvidācijas komisiju sekosi
sastāvā:

Gustavs fon Šimans (Schiemann),
Fridrichs fon Samsons,

, Reinholds Iršiks (Irschick). .
Likvidācijas komisijas adrese: RigV

lielā Pils ielā N° 18, dz 5.
Visas personas, kurām pret Dubultu

peldēšanas biedrību irkautkadas prasības.
tiek uzaicinātas šīs prasibas viena gada
laikā pieteikt pie augšminētas likvidācijas
komisijas.
16262 Likvidācijas komisija

Kora ministrijas Galvenā itnbn

Instrukcija
par darbību un darbvedību >

karaklausības lietas i
Maksā: bez piesūtīšanas Ls 0,50, I

ar piesūtīšanu . o,67Dabūjama
Valsts tipogrāfijā, pil ī
1. Istabfl. kur arī vienīgi jāgriežas a|Pieprasījumiem.

valsts tipoms
Rīgas pilī,

^^—— dabūjamas _

pagasta valžu

budžeta blankas
un

*azinojumi
pag. nodokļu maksātājiem

pēc pēd. iekšlietu ministrijas apstiprināta ļ
parauga.

Hb lata litra i. moiīliri.*Papildu bilance uz 1 februāri 1924. g
Aktivā. Pasivā

Kase Ls 2.716.85 Kapita's 1000 akcijās innOCfi-"
hdevumi .... . . 21.437.81 ā Ls 100 • Ls oi\i4.$
Imobilijas ....... . 75.440— Ieņ ēmumi . ,. 25 590 4&
Inventārs .. . .... , 57.640.— kreditoriDebitJi 1500- —r^T^

L« 158.734.66 Ls J^--^
Vai d6-

14102
v

Dzelzsceļu virsvalde tmSutSnu*.
11. decembrī 1924. g. uz 1) zignala karodziņiem, zaļiem 757 gab.;

2) zignala karodziņiem, sarkaniem 602 gab., pēc parauga
un zīmējuma;

3) makstiem, adas, diviem zignalu karodziņiem — 746
gab., pēc parauga.

11. decembrī 1924. g. tfz 1) kannām, balta un cinkotā skārda, dažāda tilpuma —
500 gab., pec parauga un zīmējuma;

2) spaiņiem dzelzs, cinkotiem 1000 gab.. pec zīmējuma.
15. , naftu dabīgo 12,000 klg., pec techn. noteikumiem.
15. . . linkrustu dažāda platuma 6000 tek. mtr. pēc paraugiem.

15. . drānu kokvilnas _9C00 tek. mtr., pec parauga.
17. , . 1) caurulēm, gāzes, dzelzs, necinkotām ar 1 uzmavu,

iekš. di<m. 57 mm — 1000 tek. mtr.;
2) uzmavas dzelzs — 200 gab, pec techn. noteikumiem.

17. . . , papiru, albuma 1000 rīses, apm. 12,500 klg. pec parauga
17. » , ,1) palagiem — 750 gab.; 2) spilvena pārvelkamiem —

600 gab.; 3) segām gultas 70 gab.; 4) spilveniem
spalvu 15 gab., pēc paraugiem.

5. janvārī 1925. g. ,12 gab. lokomotivu katlu dūmu kastes caurulēm, dzelzs,
pēc rasējuma un techn. noteikumiem, un

rtstzstistzu konkurenci:
15. decembrī 1924. g. uz inventāra priekšmetiem:

1) līmeņrāži — 275 gab., 2) asknaibles — 5 gab., 3) spiral-
urbji tarkšķ. — 265 gab., 4) tarkšķļ urbjamie — 168 gab.,
5) āmuri kalēju — 21 gab., 6' lodāmuri, va a — lOgab.,
7) glūdāmuri kalēju dzelzij — 20 gab., 8) caursitņi kalēju —
15 gab., 9) cirtņi kalēju — 445 gao., 10) šķēres, metālam —
8 gab., 11) kalēju veseri — 60 gab., 12) cirvji namdaru —
253 gab., 13) spiralsvarpsti — 31(1 gab., 14) dakšas, tērauda
ar 4 zariem — 10 gab., 15) dekseli — 200 gab., 16) grušļi —
185 gab., 17) izkaptis, siena — 260 gab., 18) kabvergas—-
225 gab., 19) kāši, sliežu nesamie — 11 gab., 20) luškas
sliežu nešanai — 46 gab., 21) preses sliežu liekšanai —
5 gab., 22) sviras, koka — 140 gab., 23) eļļojamas kanni-

2 ņas — 85 gab., 24) ogļu lāpstas — 65 gab., 25) ričas —
2 gab, '26) tecefes — 50 gab., 27) limeņražu latas —
180 gab.,_ 28) ieloki tarkšķiem — 10 i gab., 29) atslēgas,
koka skrūvēm — 60 gab., 30) izkaptis, krūmu — 20 gab.

Torgu un konkurences sākums pīkst. 10 rita. 15787
Tuvākas ziņas par torgu un konkurences noteikumiem, materiāliem un ie-

maksājamām droš. naudām izsniedz Dzelzsc. virsv. ist Jfe 122-a, no pulkst. 12—14.

Apriņķa ceļu manieri lēztbl \^:^^f^^t?k
maiikprasitijiem

16,0 mtr. gara koka tilta būves darbus par Ļipnas upi uz ce'a Ļipna—Garšas—
Potaši, pie Katlešu ciema. Drošības nauda Ls 100. 1 16187

Iekšlietu ministrijas nama,
Stabu ielā Nr. 12,

Izīrējamas veilialo telpas ar pagraba.
Rakstiski piesolījumi slēgtas aploksnēs pieliekot 80 sant. zīmogmarkas ar

uzrakstu: .Uz veikala telpu konknenci*, iesniedzami iekšlietu ministrijas kanclejas
pārvaldniekam lidz š g 15. decembrim, pulksten 12 dienā.

Tuvāk?s ziņas izsniedz iekšlietu ministrijā ist. 57, darbdienās no 9 -3 p. p.
Piesolījumā jāuzrāda ar ko veika's tirgosies. 16266

Gaujenes virsmežniecība
pārdos mutiskos torgos 29. decembrī 1924. g.,

pulksten 10, Aumeisteru pagasta valdes telpās,

augošu un atmirušu mežu.
I. iec. Aumeisteru mežniecībā:

Cuneu, Silzemnieku, Maz - Vērsīšu, Lejzemnieku, Salaņu. Vadaiņu un Lo-
berģu apgaitās, pēc platības 9,14 ha un 452 numurētus kokus, kopvērtībā
Ls 3,780.—, sadalītu 21 vienibī, vērtībā no Ls 20.— līdz Ls 550—.

II iec. Zvārtavas mežniecībā:
Lutturu, Purgaiļu un Skaistkalna apgaitās, pēc platības 42,79 ha, kopvērtībā

Ls 20,030.—, sadalīta 87 vienībās, vērtibā no Ls 40.— līdz L<s 860!—.
Torgos pielaidis per.-onas, kuras bus iemaksaj.šas 10° o d'ošības naudas

no vērtētas sumas, kūja pēc nosolīs^nas papildināma līdz 10° o no pirkšan sumas.
Drošības naudu komisija pieņems priekš torgu. sākšanas Cirtumu tttīši.nas

un apmežošanas nauda iemaks^jima pie cršanas biļetes izņemšanas.
Virsmežniecība patur sev tiesības izslud nātās vienīūas noņemt no torgiem

pec saviem ieskatiem.
Tuvākas ziņas virsmežniecības kanciejā un pie attiecīgiem mežz ņiem.
15793 2 Gaujenes virsmežniecība.



Jelgavas apgabaltiesa,
pamatodamās uz sava šā gada 30. okt.
nolēmumu, dara vispārībai zināmu,
ka parāds 3300 kr. rbļ. apmērā, pēc
pirkšanas-pārdošanas līguma, koroboreta
1894. g. 28. februārī ar Ns 173

uz Bauskas arp., Lieliecavas muiž. „Činče-
Atrais" mājām ar hipotēkas Ne 2457,-
atzīts par samaksātu un lūdzējai
Valsts zemes bankai dota tiesība prasīt šā
parāda dzēšanu zemesgrāmatās.

Jelgavā, 10. nov. 1924. g. LN'483/24
Priekšsēd. v. E. Feldmans.

15195 Sekretārs K. P u s s a r s.

Jelgavas apgabaltiesa,
pamatodamas uz savu 1924. g. 30. okt.
nolēmumu, dara vispārībai zināmu, ka
parāds 23C0 kr. rbļ. apmēra, pec pirk-
šanas-pārdošanas liguma, korob. 1894. g.
28. novembrī ar Ns 1267 uz Bauskas
apr., Lieliecavas pag. ,Strazdu" mājam
ar hip. Nš 2507, — atzīts par samaksātu un
lūdz. Valsts zemes bankai dota tiesība
prasīt šā parāda dzēšanu zemesgrāmatas.

Jelgavā, 10. nov. 1924. g. L.Ns552 24
Priekšsēd. v. E. Feldmans.

15194 Sekretārs K. P u s s a r s.

Jelgavas apgabaltiesa,
pamatodamās uz savu 1924. g. 30. okt,
nolēmumu, dara vispārībai zināmu, ka
parāds 19o0 krievu rbļ. apmēra, pēc
pirkšanas-pārdošanas īguma, korotor
1892. g. 27. novembrī ar Ns 866 uz
Bauskas apr., Lieliecavas pag. „Dietlau"
mājām ar hipotēkas Ns 2346, _at-
* par samaksātu un lūdzējai
Valsts zemes bankai dota tiesība prasīt
sā parāda dzēšanu zemesgrāmatas.

Jelgavā, 10. nov. 1924. g. L.Ns486/24
Priekšsēd. v. E. Feldmans.

15196 Sekretārs K. Pussars.

Latgalei apgabaltiesu: ietākais notārs
paziņo, ka pec 1923. g. 8- novembrī pie
Rēzeknes notāra T. Merku'ova no.legtā
pirkšanas-pārdošanas līguma, apstiprinātā
1924. g. 15. novembrī Vasilijs Stepana
d. Kitajevs ieguva par 200 latiem no
Mefodija Vasilija d. Patrejeva zemnie-
kiem piešķirtās zemes gabalu Nn 9 pla-
tība 12 des. pie Pučas sādžas Rēzekne»
apriņķa Silajāņu pagastā. Ns 7496

Daugavp;lī, 1924. g. 15. novembrī.
Vecākā notāra vietā,

viņa palīgs A. Mikalks.
15628 Sekretāra palīgs J. Strads.

Latgalei zemei grāmata atjaunošanas komisija
uz Edvārda Ādama d. Oruduļa lū-
gumu par zemniekiem piešķirtās zemes
gabaliem, zem Nr. Nr. 18 un 42, kop-
platība 9 deset. un 837 kv. asis, at-
rodošos Rēzeknes apriņķa, Borkovas
paša ta Aizpuru sādžā kuru viņš man-
tojis no sava te.a Ādama Laduša d,
Oruduļa, ievešanu zemes grāmatu re-
ģistri, — uzaicina visas personas, kurām
ir kādas t'esības uz minēto neku-
stamo mantu, iemiegt komisijai pat
to paziņojumu 4 mēnešu laikā no iz-
sludināšanas dienas .Valdības Vēsfneiī",
pretējā gadījumā nepieteiktās tiesības
ska'tī ies par iznīcinātāju un minētie
lūdzēju mantojuma devējs Ādams La-
duša d. Gruduls un pēc tam ari viņš
pats Edvards Ādama d.GuduM var tikt
ievesti Latgales zemes grāmatu reģistri
par norādītas neku tamās mantas īpaš-
niekiem bez kādiem aprobežojumiem
ar neapst-īdamas pārdošanas nn hipo-
tekarisku apgfūtinājumu tiesībām.

Daugavplī, 1924. g. 12. novembrī.
Ns 7134

Komisiļas priekšsēdētājs Apgabaltiesas
vecākais notārs E. Hellvichj.

15218 Sekretārs A. Bēres.

Jelgavas apgabaltiesa,
^rodamās

uz
savu _šā gada 23. okt.

P,-l,mu dara vispārībai zināmu, ka
" īdi kopsumā par 2000 kr. rbļ., pēc
pal„ffla-pārdevuma līguma, koroboreta

foni g 31. maijā ar Ns 53-i un pēc
iinētā līguma papildinājuma korobor
lo 'i r 9- ium]a ar ^UZ Llel ie "
„,«« muižas „Dimze-Kalna" mājām
'zemesgrāmatu Ns 3126, - atzīti
nsamaks. un lūdzējai Valsts zemes

Lirikaidota tiesība prasīt ša parāda

zēšanu zemes grāmatās.

Jelgavā , 5. nov. 1924. g. LNŠ601/24
Priekšsēd. v. E. Feldmans.

.,c3Q Sekretārs K. Pussars.

Jelgavas apgabaltiesa,
pamatodamās uz savu šā gada 30. okt.
nolēmumu , dara vispārībai_ zināmu, ka
parāds 2200 kr. rbļ. apmērā, pec pirk-
šanas-pārdošanas līguma, korob. 1892. g.
27. novembrī ar Ns 871 uz Bauskas ap-
riņķa, Lieliecavas muižas „Igge" mā-
jām ar h potekas Ns_ 2351, — atzīts
par samaksātu un lūdz. Valsts zemes
bankai dota tiesība prasīt šā parāda
dzēšanu zemesgrāmatās.

Jelgavā, 10. nov. 1924. g. L.N°592;'24
Priekšsēd. v. E. Feldmans.

15193 Sekretārs K. Pussars.

Jelgavas apgabaltiesa,
u civ. ties. lik. 293., 301. un 309. p.p.
Pamata uzaicina Jāni Andreja d. Cīruli
^pdzives vieta nezināma, četru mēnešu
lail« ierasties šai tiesā saņemt norakstus
?° viņa sievas Annas Cīrul, dzim. Rut-
Ju lesudzibas raksta viņu laulības šķir-
bas lieta un no pielikumiem un uzdol
savu dzīves vietu Jelgavas pilsēta.

Ja minētā laikā aicināmais neierastos,
"'u noliks uz termiņu un izspriedīs bez
J"?a klātbūtnes. Ja ieradīsies, bet savu
°zives vietu Jelgavā neuzdos, aicina-
Wmu Uz tiesas sēdj un visus parejos
Pa Piras atstās tiesas kanciejā.

Jel gavā, 8. nov. 1924. g. LNs402/24
,,. Priekšsēd. v. R. Mullers.
^°0_ Sekretāra pal. F. Kāps.

Jelgavas apgabaltiesa,
tam

'!' ti6S- lik- 293-> 30L U"309 ? P-P '
£

mata uzaicina Krišu Anša d. Apsiņ-
. °liņu, kura dzivesvietanezinamasan mēnešu laikā ierasties šai tiesā

ann noral<stus no viņa sievas Mari-
i 'p.Apsig-Ozoliņ, dzim. Ernstran,
lietā s raksta vi9'1 laullbas šķiršanas

tev
Un no Pielikumiem un uzdot savu

7vietu Jelgavas pilsētā,
lietu

mi,nStā laika" aicināmais neierastos,
viņa i",-!!uztermiņuunizspriedīs bez
dzīves butnes - J-a ierad 'sies > betsavu
uz W'-Sava neuzdos, aicinājumu
atstāo ,.s sedi un visus pārējos papirus,as ^sas kanciejā.Q8avā, 10. nov. 1924. g. L. Ns 403/24
1498i

Pri ekšsēdētāja v. R. Mullers.
Sekretāra pal. F. Kāps.

Jelgavas apgabaltiesa,
nLiT; tieS- . lik- 293-. 301. un 309'. p.p.Pamata uzaicina Ermani Piru kuradzīves vieta nezināma, četru mēnešulaika rerast.es šai tiesā saņemt norakstusno viņa sievas Ellas Šarlotes Pirdzim. Lenert, iesūdzības raksta viņu lau-bas skūšanas lietā un no pielikumiem

pilsētā
S3VU dZ 'Vietu Jel§avas

Ja minētā laikā aicināmais neierastoslietu ņoliks_ uz termiņu un izspriedīs bezviņa klātbūtnes. Ja ieradīsies, bet savudzīves vietu Jelgavā neuzdos, aicinn-]umu uz tjesas sedi un visus pārējos pa-pīrus atstās tiesas kanciejā.
Jelgavā, 14. nov. 1924. g. L. Ns 408/24~

,eMtn 'Priekšsēdētāja v. R. Mullers.
15429 Sekretāra pal. F. Kāps.

Jelgavas apgabaltiesa,
uz civ. proc. lik. 1967., 2011., 2014. un
2079. p.p. pamata uzaicina visus, kam
bulu uz 1920. g. 14. aprih Salonajas pag.
miruša Antona Ādama d. Ancevska at-
stato mantojumu kādas tiesības kā man-
tiniekiem, legat., fideikomisariem, kre-
ditoriem u. t. t., pieteikt savas tiesības
sai tiesai sešu mēnešu laikā, skaitot
no .sludinājuma iespiešanas dienas .Val-dības Vēstnesī".

Termiņā nepieteiktas tiesības ieskatīs
par speķu zaudējušām.

Jelgavā, 10. nov. 1924. g. L.Ns 1268/24
Priekšsēd. v. Feldmans.

15182 Sekretārs K. Pussars.

Jelgavas apgabaltiesa,
uz civ. proc. lik. 1967., 2011., 2014.
un 2079. p. p. pamata uzaicina visus,
kam būtu uz 1914 g. 4. augustā Vec-
auce miruša Jāņa Klema atstāto man-
tojumu kādas tiesības kā mantiniekiem,
legatariem, lideikomisariem, kreditoriem
u. 1.1., pieteikt savas tiesības šai tiesai
sešu mēnešu laikā, skaitot no sludinā-
juma iespiešanas dienas.

Termiņā nepieteiktas tiesības ieskatīs
par spēku zaudējušām.

Jelgavā, 10. nov. 1924. g. L. Ns 126 I /24
Priekšsēdētāja v. Feldmans.

15183 Sekretārs K. Pussars.

Jelgavas apgabaltiesa,
uz civ. proc. lik. 1967., 2011., 2014. un
2079. p.p. pamata uzaicina visus, kam
būtu uz 19 i9. g. 21. jūlijā Demenes
pagastā mir Nikodēma Kristofora d. Di-
čuna atstāto mantojumu kādas tie-
sības kā mantiniekiem, legatariem, fidei-
komisariem, kreditoriem u. t. t., pieteikl
savas tiesības šai tiesai sešu mēnešu
laika, skaitot no sludinājuma iespiešanas
dienas.

Termiņā nepieteiktas ties:bas ieskatīs
par spēku zaudējušām.

Jelgavā, 10. nov. 1924 g. 1. .Nš 1594/24
Priekšsēdētāja v. Feldmans.

15181 Sekretārs K. Pussars.

Jelgavas apgabaltiesa,
uz civ. proc. lik. 1967., 2011,, 2014. un
2079 p.p. pamata uzaicina visus, _ kam
būtu uz 20. maijā 1916. g. miruša Jāņa
Lodmaņa, saukta Lo de,_ atstāto
mantojumu kādas tiesības ka man-
tiniekiem, legatariem, fideikomisariem,
kreditoriem u. 1.1., pieteikt Savas tiesības
šai tiesai sešu mēnešu laikā,
skaitot no sludinājuma nodrukāšanas
dienas.

Termiņā nepieteiktas tiesības ieskatu
par spēku zaudējušām.

Jelgavā, 10. nov. 1924. g. L. Ns 1450 24

Priekšsēdētāja v. Feldmans.
15185 Sekretārs K. V u s s a r s.

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

būtu uz 1918. g. 1. jūlijā Salonajas pa-

gasta Stašališkos miruša Michaila Tomasa
dēla Kižija atstato mantojumu kā-
das tiesības kā mantiniekiem, legatar.,

fideikomisariem, kreditoriem u. t. t., pie-

teikt savas tiesibas šai tiesai sešu menesu

laikā, skaitot no sludinājuma iespiešanas

dienas. _. , ..
Termiņā nepieteiktas tiesības ieskatīs

par spēku zaudējušām.
Jelgavā, 10. nov. 1924. g. L.Nsl570/24

Priekšsēdētāja v. Feldmans.
15186 Sekretārs K. Pussars.

Jelgavas apgabaltiesa,

uz civ. proc. lik. 1967., 2011., 2014 ur,

2079 PP- pamata uzaicina visus, kam

būtu uz i921. g. 1. oktobrī Solonajas pag.

Kerkužu" mājās miruša Jēkaba An-

jevska alias Anc atstāto manto-

jumu kādas tiesības kā mantiniekiem,

eeat tideikomis.,kreditoriem u. 1.1, pie-

teikt savas tiesības šai tiesai sešu menesu

laikā, skaitot no sludinājuma iespiešanas

diermiņā nepieteiktas tiesibas ieskati*

par spēku zaudējušam
n,]V) qim

Jelgavā, 10. nov. 1924. g. L.JMtl3U9/*J

Priekšsēdētāja v. F e 1d m a n s.

,5187 Sekretārs K. P u s s a i ».

Jelgavas apgabaltiesa,

uz 1921. g.L. februāra likumaip* lau-

ffi2Āju%i£Aa411. un '-j V p,nels dz. Sprancis,
Z
kfr?esaTg

' oktobrī aizļugura,

Sos^rreda iļm laulību
ar Andžu Inunķa

dēelgavā,T92ig/'nov. . L.Ns48;24
Jdg

Priekšsēdētaja v. R MUl ei,

14779 Sekretāra pal. F. K a ps.

Jelgavas apgabaltiesa,
uz civ. proc. lik. 1967., 2011.—2014.,
2079. un priv. lik. 2451. p.p. pamata,
uzaicina visas personas, kufām būtu
kādi strīdi vai ierunas pret '924. g.
31. juljjā mirušā Knšjāņa Melķes
1924. g. 26. jūlijā notarielā kārtībā sa-
sildīto testamentu, pieteikt savus strīdus
un ierunas šai tiesai sešu mēnešu laikā,
skaitot no sludinājuma iespiešanas die-
nas .Valdības Vēstnesī'.

Pec minētā termiņa notecēšanas, tiesa
nekādas ierunas nepieņems un nepie-
teiktas tiesības atzīs par spēku zaudē-
jušam.

Jelgavā, 5. nov. 1924. g. L.Ns 1431/24
Priekšsēdētāja v. Feldmans.

14617 Sekretārs K. Pussars.

Jelgavas apgabaltiesa,
uz civ. proc. lik. 1967., 2011.—2014.,
2079. un priv. lik. 2451. p.p. pamata,
uzaicina visas personas, kufām būtu kādi
strīdi vai ierunas pret 8. oktobrī 1924. g.
miruša Jāņa Z e i 1e r a 1924. gada
24. jūlija Jelgavā notarielā kārtībā sa-
stādīto testamentu, pieteikt savus strīdus
un krunas šai tiesai sešu mēnešu laikā,
skaitot no sludinājuma iespiešanas dienas
.Valdības Vēstnesī".

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

Jelgavā, 8. nov. 1924. g. L. Nsl5S7,24
Priekšsēdētāja v. J. Zvirbuls.

14982 Sekretārs K. Pussars.

Jelgavas apgabaltiesa,
uz civ. proc. lik. 1967., 2011.—2014.,
2079. un priv. lik. 2451. p. p. pamata,
uzaicina visas personas, kufām būtu kādi
strīdi vai ierunas pret 1922 g. 24. janv.
miruša Mārtiņa Miķeļa d. Vāvera
1922. g. 15. janv. mājas kārtībā sastādīto
testamentu, pieteikt savus strīdus un ie-
runas šai tiesai sešu mēnešu laikā,
skaitot no sludinājuma iespiešanas die-
nas .Valdības Vēstnesī".

Pēc minētā termiņa notecēšanas, tiesa
nekādas ierunas nepieņems un nepie
teiktās tiesibas atzis par spēku zaudē-
jušām.

Jelgavā, 8. nov. 1924. g. L.Ns 1533/24
Priekšsēd. v. Feldmans

14986 Senretars K. Pussars.

Jelgavas apgabaltiesa,
uz 1921. g. 1. febr. likuma par laulību
50., 76 un civ. proc. lik. 339., 366.
4 1., t9i., 700., 704. un 718. .panta 1.
punkta panta pamata dara zināmu Jā-
nim Teodoram Kristapa dēlam Ko-
mandierim, ka tiesa š. g. 4. ok\
aizmuguras nosprieda viņa laulību ar
Metu Zīdoniju Komandier, dzim.
Jūrgenson šķirt.

Jelgavā, 1924. g. 7. nov. L. Ns 139 24
Priekšsēdētāja v. R. Mullers.

1478 i Sekretāra pal. F. Kāps.

Jelgavas apgabaltiesa
dara zināmu vispārībai, ka ar šās tiesas
šā gada 18. septembfa nolēmumu ir ie-
celts aizgādnis promesošās Agneses Pē-
teru o n atstātai mantībai.

Jelgavā, 22. nov. 192*. g. L. Ns 1078/24
Priekšsēdētāja v. Feldmans.

1Č887 Sekretārs K. Pussars.

Jelgavas apgab. reģ. nod.
pamatodamās uz civil ties. likuma 1460' .
panta paziņo, ka minēta tiesa civilno-
daļas 10. novembrī 1924. gadā atklātā
sēdē nolēma reģistrēt Zasas lopkopības
pārraudzības biedribu, ievedot_ viņu to
biedrību reģistra pirmajā daļa, kuram
nav peļņas iegūšanas mērķa.

Biedrības valdes sēdeklis atrodas
Zasas pagastā.

Jelgavā, 15. nov. 1924. g.

Reģ. nod. pārz. J. S k u d r e
15ic9 Sekr. paL _L>. L e š i n s k i j s.

Ja gavas apgabali reģ. nodaļ
pamatodamās uz civil ties. likuma 1460.
panta paziņo, ka minēta tiesa_ civilno-
daļas 10. novembrī 1924 gada atklātā
sēdē nolēma reģistrēt Misas lopkopības
pārraudzības biedrību, ievedot viņa to
Diedrību reģistra pirmajā daļā, kuram
nav peļņas iegūšanas mērķa.

Biedrības valdes sedenlis atrodas
Kr.-Misas pagastā.

Jelgavā, 15. nov. 1924. gadā.
Reģ. nod. pārz. J. S k u d r e.

15440 Sekretāra pal. D. L e š i n s k i j s.

Liepājas apgabaltiesa,
6. nov. 1924. g. uz Andreja un Augustes
Rinbergu lūgumu un pamatojoties uz
18. marta 1920. g. lik. un_ civ. proc.
lik. 208i.—2086. p.p. nolēma:

1) parādu par li00 rbļ. pec obligā-
cijas, izdotas uz Zamueļa Immermaņa
un Morica Bērmaņa vārdu un 17. sept.
1908. g. nostiprinātas uz Andrejam un
Augustei Rinbergiem piederošas neku-
stamas mantas Ventspili 1. kvart. ar

kr eposta Ns 455, — atzīt par pilnīgi
,maksatu lidz ar visam procentēm ;

2) atvēlēt lūdzējiem pieprasīt zemes-

grāmatu nodaļā minēto paradu izdze

|anzemesgrāmatām un
3) iemaksāto naudu glabāt tiesas de-

pozītā līdz kreditora ierašanai, kuram

tad naudu izmaksāt.
Liepājā, 12. nov. 1924. g. Ns812 24

Priekšsēd. b. V. Bienenštams.
15180 Sekretārs A Kasperovičs.

Liepājas apgabaltiesa.
saskaņā ar savu 6. novembra 1924. g.
lēmumu un pamatojoties uz civ. proc.
lik. 2083. un 2084. p. p., uzaicina obli-
gācijas turetaju,_ kura izdota par 600
rubļiem uz Andreja Andreja d. Menge
vardu un 13. novembrī 1912. g. ar žur.
Ns 1813 nostiprināta uz Jānim Andreja
d. Menge piederošas nekustamas man-
tas Līgutu .Pane* mājas, Liepājas apr.
ar krep. Ns 373, II. reģ. — mēneša
laika, skaitot no sludinājuma iespiešanas
dienas, ierasties tiesā, lidzņemot minēto
obligāciju.

Pie kam tiek aizrādīts, ka pēc minētā
termiņa notecēšanas, ari obligācijas
turētajā neierašanās gadījumā, parādu
atzīs par samaksātu un pašu obligāciju
par iznīcinatu,_ piešķirot _ lūdzējai tiesibu
pieprasļt parada izdzēšanu iz semes
grāmatām.

Liepājā, 1924. g. 10. nov. Ns929,24
Priekšsēd. b. V. Bienenštams,

15003 Sekretārs A. Kasperovičs.

Liepājas apgabaltiesa
30. oktobrī 1924. g. uz Sīmaņa Meijera
lūgumu un pamatojoties uz ' 18. marta
1920. g. likumu un civ. proc. lik 2081.—
2086. p. pnolēma: 1. parādu
50.000 rbļ. pēc divām obligācijām, izdo-
tam uz Kārļa Hellata(Gellata) vārdu un
14. aprilī 1912. g. zem žurn Ns 118 un
119 nostiprinātām uz Sīmanim Meijeram
piederošas nekustamas mantas Vents-
pili, II kvartāli zem krep. Ns 52 11 Aa
atzīt par pilnīgi samaksātu līdz ar visām
procentēm un pašas obligācijas par iz-
nīcinātām; 2. atvēlēt lūdzējam pieprasīt
zemesgrāmatu nodaļā minēto parādu iz-
dzēšanu iz zemesgrāmatām. Ns 527/24

Liepājā, 4. novembrī 1924. g.
Priekšsēdētāja b. V. Bi enens t am s.

14648 Sekretārs A. Kasperovičs.

Cēsu apr 3. iec. miertiesnesis
saskaņā ar savu lēmumu no 192 t g.
30. oktobfa meklē Jāni Jēkaba dēlu
Pūcīti, 54 gadus vecu, piederīgu pie
Cēsu apr., Vecpiebalgas pag., apvainotu
uz Soda likumu 581. p. pamata.

Visām iestādēm un personām , kurām
zināms, _ kur tagad atrodas minētais
Jānis Pucīts, tļek lūgtas par to paziņot
miertiesnesim Ērgļos.

Ērgļos, 1924. g. 10. novembrī. Ns 2700.
152zo Miertiesnesis (paraksts).

Latgales zemes grāmatu atjau-
nošanas komisija,

uz Broņislava Michaila d. Stankeviča
lū,umu par nekustamas mantas, sastā-
vošas no Varkovas muižas ar folvaikien:
„Rožanovo", „Močani-, .Zībergovo*
.Ksaverinovo", „Tirnanovo", .Michai-
lovo" un .Reutovo" zemes gabala zem
vietējā nosaukuma .Soltaja un Dzeda-
pura-, platībā 34,03 desetiņas, atrodošos
Daugavpils apriņķa, Vārkavas pagastā
ievešanu zemes grāmatu reģistri, —_ uz-
aicina visas personas, kuram ir kādas
tiesības uz minēto nekustamo mantu,
iesniegt komisijai par to paziņojumu
4 mēnešu laikā no izsludināšanas dienas
.Valdības Vēstnesī", pretēja gadījumā
nepieteiktās tiesības skaitīsies par izni-
cinātām un lūdzējs var tikt ievests
Latgales zemes grāmatu reģistri pai
noradītās nekustamas mantas īpašnieku
bez kādiem aprobežojumiem ar neap-
strīdamas pārdošanas un liipotekarisku
apgfūtinājumu tiesībām.

Daugavpilī, 1924. g. 11. novembrī.
Ns 7407.

Komisijas priekšsēdētājs, apgabal-
tiesas vecākais notārs E. riellviebs.

15216 Sekretārs A. Bergs.

Latgales zemcs grāmatu atjau-
nošanas kom sija,

uz Marijas Andreja meitas Rubin, pēc
pirmā vīra Alžin lūgumu par neku-
stamas mantas, sastāvošas no izdalītā
no Ļudvikovo muižas zemes gabala zem
nosaukuma „ferma Kuchareva', platība,
82,90 desetiņas ar visiem uz viņa ātro-

došamies mežiem, ūdeņiem un citiem
piederumiem atrodošos Daugavpils ap-
riņķī, Jasmuižas pagastā, kujš viņai pie-
derēja kopā ar Antonu Jāzepa dēlu
Atziņu, vienlīdzīgās daļās un pēc pēdējā
nāves viņa mantojusi '/? no viņam
piederošām tiesībām, ievešanu Lat-
gales zemes grāmatu reģistri, — uzai-
cina visas personas, kurām ir kādas tie-
sības uz minēto nekustamo mantu,
iesniegt komisijai par to _ paziņojumu
4 mēnešu laika no izsludināšanas dienas
.Valdības Vēstnesī", pretējā gadījumā
nepieteiktās tiesības skaitīsies par iznī-
cinātām un minētie: lūdzēja mantojuma
devējs, ari līdzīpašnieks, Antons Jā-
zepa dēls Aļžins un pēc tam ari viņa
pate Marija Andreja meita Rubin, pēc
pirmā vīra Aļžin, var tikt ievesti Lat-
gales zemes grāmatu reģistri par norā-
dītās nekustamās mantas īpašniekiem
bez kādiem aprobežojumiem ar neapstrī-
damas pārdošanas un hipotekarisku
apgfūtinājumu tiesībām.

Daugavpilī, 1924. g. 11. novembrī.
Nr. 7397.

Komisijas priekšsēdētājs, apgabal-
tiesas vecākais notārs E. Hellvichs

15217 Sekretārs A. Bergs.

Latgales zemes grāmatu
atjaunošanas komisija,

uz Kristīnes Dāvida m. Palm un Em-
mas-Kristīnes Andreja m. Daņilovas,
dz. Palm, lūgumu par nekustamas man-
tas, sastāvošas no 1) .Rodovoje" mui-
žā ietilpstošā viensētas zemes gabals,
pec plāniem Ns 11,platībā 12 desetīnas
864 asis vairāk vai mazāk un 2) .Ļu-
toje" ezera daļas, pec plāna zem Ns 1,
platībā 3 desetiņas 484 kv. asis vairāk
vai mazāk, atrodošos Ludzas apriņķa,
Kačanovas pagastā, kufu viņas manto-
juš š no Andreja Terenūja d. Palma,
ievešanu zemes grāmatu jeģistrī, —
uzaicina visas personai, kufām ir kādas
tiesības uz minēto nekustamo mantu,
iesniegt komisijai par to paziņojumu
4 mēnešu laika no izsludināšanas die-
nas .Valdības Vēstnesī", ptetējā gadī-
jumā nepieteiktas tiesības skaitīsies par
iznīcinātām un m'nētie: lūdzēju manto-
juma devēji Andrejs Trrentija d. Palms
un pēc tam ari viņas pašas Krist ne
Dāvida m. Palm un Emma-Kristīne
Andreja m. Daņilova, dz. Palm var tikt
ievesti Latgales zemes grāmatu reģisttī
par norādītās nekustamās mantas īpaš-
nieku bez kādiem aprobežojumiem ar
neapstrīdamas pārdošanas un hipoteka-
risku apgfūtinājumu tiesībām. Ns 7418

Daugavpilī, 1924. g. 12. novembrī.
Komisijas priekšsēdētājs,
Apgabaltiesas vecākais notārs

15219 E. Hellvichs.
Sekretārs A. Bergs.

Pilskalnes pag. valde izsludina par
nederīgu, kā nozaudētu, iekšzemes pasi,
izdotu 7. maijā 1921 g. ar Ns 382 no
šīs pag. valdes uz Jāzepa Petefa d.
Braževiča v. 14538

Rencēnu pag. valde, Valmieras apr.,
izsludina par nederīgu nozaudēto Latv.
iekšzemes pas ar Ns 263, izd. no šīs
pag. valdes 23- martā 1920. g. uz Teņa
Teņa d. Rocis v. 14510

Alūksnes iec._ polic. pr-ks izsludina
par nederīgu kā nozaudētu Latv. iekšz.
pasi ar Ns 783, izd. 9. jul. 1920. g. no
Alūksnes polic. pr-ka uz Minnas Andreja
m. Vērzemniek v. 14112

Rencēnu pag. valde, Valmieras apr.,
ar šo izsludina par nederīgiem sekošus
dokumentus: 1) Latv. iekšz. pasi, izdotu
no Rencēnu pag. valdes 22. martā
1920. g. ar Ns 246 uz Otto Kārļa d. Pie-
šina v. un 2) zirga pasi, izdotu no šīs
valdes 6. d:c. 1923. g ar Ns 67 uz
Otto Kārļa _d. Piešiņa v., kufi pieteikti
par nozaudētiem. 14539

Jērcēnu pag. valde izsludina par no-
zaudētu un tamdēļ nederīgu iekšz. pasi,
izd. no šīs valdes 3). maijā 1920. g.
ar Ns 169 uz Augusta Pētera d. Kit-
nera vārdu. 14530

Džūkstes-Pienavas pag. valde izsludina
par nederīgu, kā nozaudētu, Latv. .iekšz.
pasi ar Ns 1608, izd. no šīs pag. valdes
13. okt. 1923. g. uz Zaņa Voldemāra
Jana d. Andersona alias Zustera v. 14282

Piltenes iecirkņa policijas_ priežsnieks
izsludina par nederīgu, kā nezaudētu
Latvijas iekšzemes pasi, izdotu no viņa
9. augustā 1921 g. Ns 993 uz Jāņa
Andreja d Jarkevica vārda. 14554

Latgales apgabaltiesas vecākai
notārs

paziņo, ka pēc 1924. g. 7. aprilī pie
Daugavpils notāra R. Skujas noslēgtā
dāvināšanas līguma, apstiprināta ls24. g.
21, novembri, iva Jufa m._ Babra
ieguva no savas mātes Ivas Ādama m.
Pudan, pēc pirmā vīra Spuļ, nekustamu
īpašumu, Ls 800 vērtībā, kurš atrodas
Daugavpils apriņķa, Varkovas pagastā,
pie Prudzenišku sādžas un pastāv no
8 dec. 2318,/< kv. saž. zemniekiem pie-
šķirtās zemes 3 laukos 72 šņorēs un
bez tam vēl no tiesībām uz 1 des.
228,/7 kv. sāž. koplietojamās pļavās,
kuru platība 11 des. 1200 kv. sāš.

Daugavpilī, 1924. g. 24. novembrī.
Nr. 7724.

Vecāka notāra vieta, viņa
palīgs A Mikalks.

15890 Sekretāra palīgs J. Strads.

Jelgavas apgabaltiesa,
..matodamas uz savu šā gada 30. okt

nolēmumu , dara vispārībai_ zināmu, ka
Lāds 1200 kr. rbļ. apm., pec pirkšanas-
oārdošanas līguma, korob. 1901. g.
31 maijā ar Ns 539 uz Bauskas ap-
rin' ķa, Lieliecavas muižas ,Jaun-
n'aliān-Vectēv I." mājam ar hipo-
ļ^s

Ns
3127, — atzīts par

samaksātu un lūdz. yalsts zemes bankai
dota tiesība prasīt ša parada dzēšanu
zemesgrāmatas.

Jelgavā, 10. nov. 1924. g. L.N»554/24
Priekšsēd. v. E. Feldmans.

icj92 Sekretārs K. Pussars.



7) iekšzemes pasi ar Ns 2454, izdotu
no šās pag. valdes 6. febr. 1922 guz
Ignata Donata d. Pudža-Sparana vardu,
viņa atvaļinājuma apliecību ar Ns 4619,
izdotu no 10. Aizputes kājn. pulka k-fa
26. martā 1921.'g. uz Ignata Donata d.
Pudža v. un zirga pasi ar Ns 936, izd.
no šās pag. valdes 22. marta 1923. g?
uz Ignata Donata _d. Pudža v. "un

8) atcelt sludinajamu iespiestu .V. V."
Ns 236 š.g., jo iekšzemes pase ar Ns2805,
izd. no šās pag. valdes 20. jul. 1̂922. g.
uz Jāna Kārļa d. Kožera vardu ir
atrasta.' ' 14529

Itipieati Valsts ilpograillī.

-_^Mļ.
Mārsnēnu pag. valde ar šn j?""par nederīgu, kā pieteiktu '^nadētu Latv. pasi, izd. m mV J nozan. '

izpildu komitejas 1920 o SnJn« Pag f
Pētefa Apsītes y g' ai Ns 42 ļ*

Jērcēnu pag. valde iz.Iu^T"^zaudētu un tamdēļ nederī gu ielRn°'pasi, izd. no sīs valdes ? nw ,?eni*s
arNs _ 866 uz Krilov^r stSs £ t
m. vardu. ^ ' eodor»

____14285

Grāveru pag. valde izsludina par ne-
derīgu kā nozaudētu iekšzemes pasi, izd.
no lzvoltes pagasta valdes 1. septembrī
1922. g. ar Ns 4732 uz Antona Jāņa d.
Vonoga v 12932

Sinoles pag. valde izsludina par ne-
derīgiem kā nozaudētus, sekošus doku-
mentus uz Jāņa Friča d. Samsona V.:
Latv. iekšz. pasi, izd. nn Sinoles pag.
valdes ar Ns 33, 29. j.in. 1920. g.; kafa
kļaus. apl. ar Ns 3825, izd. no Valkas
kafa apr. pr-ka; invalidu apl. ar Ns 606,
izd no Valkas apr. penz. kom. un
aissargu nod. dalībnieka apl. ar Ns 3 > ,
izd. 16. nov. 1921. g. uz Valkas apr.
priekšnieks. ' 14351

Lašu pag. valde izsl dina par nede-
rīgiem, kā pieteiktus par nozaudētiem,
sekošus dokumentus: 2 zirgu pasi, izd.
no Lašu pag. valdes: 4. janv. 1922. g.
Ns 415 un 23. aug. 1922. g. ar Ns 551
uz Jufa Jāņa d. Bluzmaņa v. 14347

Bauņu pag. valde, Valmieras apriņķī
ziņo, kā pazaudēti un tādēļ skaitāmi
par nederīgiem sekosi dokumenti uz
Stepanova-Kirjanova, Semena Afanasija
d. vārdu: 1) Latv. pase ar Ns 1885, izd.
18. aug. 1921. g. no Kapiņu pag. valdes,
Daugavpils apr;, un atvaļinājuma apl.
ar Ns 4077, izd. 3. maijā 1921. g. no
Daugavpils kafa apr. pr-ka. 14345

Līvbērzes pag. _ valde izsludina par
nederīgām nozaudētas iekšzemes pases,
izd. no: 1) Bērzmuižas pag. valdes
1920._ g. ar Ns 206 uz Roberta Viļā d.
Branča v. un 2) Līvbērzes pag. valdes
1920. g. 1. maijā ar Ns 365 uz Paulines
Jāņa m. Freiman, dzim. Šablovskij v,

12253

Alšvangas pag. valde izsludina par
nederīgu nozaudēto Latv. iekšz. pasi ar
Ns 51, izd. no Aizpūtos apr. pr-ka pal.
1. iec 1920. g. 27. febr. uz Jēkaba An-
dreja d. Gutmaņa v., dzim. 1904. g.

14343
Preiļu pag. valde atsauc savu

sludinājumu, ievietotus g. .Vaid. Vēstn."
232. numura par Staņislava Augusta d.
Utvnana iekšzemes pases Ns 5616 no-
zaudesanu, jo minētā pase atrasta. 14350

Preiļu pag. valde izsludina par nede-
rīgiem sekošus nozaudētus dokumentus:
1) iekšzemes pasi, izd. no Rudzātu pag.
valdes 1921. g. 16. aprili ar Ns 5711,
un atvaļinājuma apl, izd. no Daugav-
pils kafa apr. pr-ka 1923. g. 20./31. martā
ar Ns 5630,26589 ž uz Staņislava Jēzupa
d. Dplgijs v. un 2) iekšzemes pasi, izd.
no šas pag valdes 1922. g. 6. jiin. ar
Ns5502 uz Oduma Pētefa d Baklera v.

___ 14350_
Pustinas pag. valde, Daugavpils apr,

izsludina par nederīgām, kā nozaudētas:
1) iekšzemes pasi ar Ns 248, izd. no
Pustinas pag. valdēs 13. janv. 1921. g
uz Ignatija Bonifacija d. Bužinska v. un
2) pasi ar Ns 431, izd ari no Pustinas
pag. valdes uz Magdalēnas Antona m.
Odinec v. 14349 I

Pilsētas domes 1. sept.
1921. g. pieņemtie un no
iekšlietu ministrijas pašval-
dības dep. 1924._g 22. no-
vembr apstiprinātie

Obliiatorlskle noteikumi
par gaļas pārdošanu un apska-

tīšanu Valkas piisēta.
1. § Visa gaļa, kas nāk pārdošanā,

iepriekš apskatāma sevišķi tam nolūkam
ierīkotā punktā no veterinnārsta un apzī-
mējama (stempelējama), Izņemot putnu
gaļu un medījumus.

2. § Gaļas rūpniekiem visi kustoņi,
kuru gaļa lemta pārdošanai jākauj bez
izņēmuma pagaidu lopkautuve.

3. § Lopu kavēji lieto pie kaušanas
pieņemta veida tīru blūzi un tādu pašu
priekšautu.

4. § Ārpus kautuves no ražotājiem
kautie kustoņi un atvesti apskatīšanai
nedrīkst būt sadalīti mazos gabalos
(pielaižama pārciršana uz_ pusēm). Pie
nokautā kustoņa vajaga būtpec iespējas
neatdalītiem: sirdij, plaušām, aknām,
liesai un nierēm. ,

5. § Gaļas izmeklēšana un atzīmē-
šana (apstempelēšana) notiek pirmdienās,
ceturtdienās un sestdienās, no pīkst.
6—10 no rīta par šādu atlīdzību: Par
liellopu 70 sant., par liellopu pusi 35 s.,
par jaunlopu 30 sant., par jaunlopu pusi
15 sant., par cūku līdz 40 kg — 70 s.,
par cūku no 40 kg — 120 kg 100 sant.,
par cūku pāri par 120 kg 200 sant.,
par sālītu cūkas gaļu (šķiņķi vai viduci)
par gabalu 20 sant., par žāvētas aitas
gaļas ceturksni 10 sant.

6. § Gaļas derīguma ajizīmēšanai
tiek lietoti šādi zīmogi — stempeļi:

Valka Valka
5/IX. 21. 5/DC.21.
Derīga Mazakderīga

7. §. Šie obligatoriskie noteikumi
stājas spēkā divu nedēļu laikā, skaitot
no viņu izsludināšanas „Valdības Vēst-
nesī" . 15943

Rīgas Ielu dzelzsceļu akc. s-k ^
15. mortīfīkntīlas sarnKsti
Pamatojoties uz mortifikacijas likuma

3. un 11. punktiem. Rigas ielu dzelzs-
ceļu akciju sabiedr bas direkcija ar šo
izsludina vispārības zināšanai, ki pret
mortificējamānr akcijām, izsludinātām
1924. g. 27. maijā _ .Vaid. Vēsta'

Ns 119 par pazudušam, līdz šim vēl
ņav iebildumi celti, tamdēļ, pamalojo-
ties uz minēto mortifikacijas likumu,
Rigas ielu dzelzsceļu akciju sabiedrības
direkcija atzis izsludinātās akcijas pai
nederīgām un izsniegs nozudušo akciju
vietā jaunas akcijas.

Akcijas ā 100 rbļ.
21679/21681, 27686/27698, 61956161960,

62169/62175
Rīgā, 28. nov. 1924. g.

16081 Direkcija. _

las pilsētas vai.
..Pamatojoties uz vērtspapīru morlcijas pagaidu noteikumiem no n h
1920. g. (Vaid. Vēstn.

™
97

23
:apri'a

20. apriti 1920 g.), Rigas pily4s
n

^finansu nodaļa uzaicinaapakšā„vesto Rīgas _pilsētas valdeS
P

obItnezināmos turētājus, kuru īnašnipE? "dod, ka . tāspazaudējuši,^ Rļ*ļobligāciju _6 m e n e šu laikā, ,fi \no izsludināšanas dienas, Rīgas pi,|valdes finansu nodaļai. K
Ja pēc sešu mēnešu' laika notecēšan,,

neviens ar obligācijām nepieteiktos tpievestas obligācijas izsludinās par' Zderīgam un nomaksās mortifikacijas irgurnu iesniedzējam.

XV. liste.
4Va°/o I. Izlaidums 1893. g. ā 100 rbļ

473 647 779
4V2°/o 11. Izlaidums 1897. ģ. ā 1000 ibi

83 /
4Va°/o III. Izlaidums 1901. g. ā 1000 rbļ

242 243 1272
5°/o VII. Izlaidums 1910. g, ā 1000 rbl.

2065 2066 .2067 6077 6081
Finansu nodaļas- vadītājs

pilsētas valdes loceklis: S a d o v skv
Darbvedis: L. Heide.

Rīg. pils. galv.
15678 grāmatved,: H. ? L uch t.

Pamatojoties uz 1921. g. 20. aprija
likumu par akciju biedrībām un paju
sabiedrībām, kā ari uz 1920. g. 23. apriļa
vērtspapīru mortifikacijas pagaidu no-
teikumiem

Risas kintata it
uzaicina apakša pievesto, no īpašniekiem
kā pazudušas piteikto bankas akciju un
pagaidu zīmju nezināmos turētājus ie-
sniegt šis akcijas un zinies bankas
valdei sešu mēnešu laikā, skaitot

no izludināšanas dienas.
Ja pēc sešu mēnešu laika notecēšanas

neviens akcijas nepieteiktu, izsludina"'
akcijas un pagaidu zīmes tiks uzskati»
kā nederīgas un to vietā tiks izd»1

pa jaunai akcijai uz katram trīs pagaiou
zīmēm vai uz katrām sešām vecam ^akcijām. . ..i.

A nozudušo, kā ari iemaina, pieteij
Petrogradas-Rigas komercbanka*
pagaidu zīmju saraksts.

B. nozudušo, kā ari iemaiņai pietei»

Rīgas komercbankas akciju sara*.»-

IX. saraksts.
A.

Petrogradas-Rīgas komercbankas M*
(pagaidu zīmes)

NsNs 51591—51610 iesk.
70510-70511 .
70518
70523-70526 ,
75081-7509 J ,
86611-86620 .
96730-96732 ,
99458-99472 »

B.
Rīgas komercbankas akcijas

par 1 akciju
Xs 8514

par 2 akcijām

NsNs 15294-15298 iesk.

16618-16620 .
16653
16700-16703 .
16717 ,„, '
16723-16727 .
I6751
16911-16943 .
17600-17604 .

par 5 akci i"L i
NsNs 5423, 11425, 11522, 11863, ;

19i 65

par 10 akcijām

NsNs 5821, 11952-
^I 16179

Jasmuižas pag. valde, Daugavpils apr.,
izsludina par nederīgiem, kā nozaudētus,
sekošus no šās pag. valdes, izdotus
dokumentas:

1) zirga pasi ar Ns 1317, izd. 1920. g
uz* Staņislava Kurma v.;

2) iekšzemes pasi ar Ns 4959, izdotu
18. dec. 1922. g. un zirga pasi ar Ns ? 84,
izd. 18. dec. 1922. g. uz Jāņa Jāņa d.
Bulmeistera v.;

3) iekšzemes pasi ar Ns 1408, izdotu
16. aprilī 1921. g. uz Veronikas Jēkaba
m. Relen v.;

4) iekšzemes pasi ar Ns 254, izdotu
16. nov. 1920. g., zirga pasi ar Ns 74,
izd. 20. sept. 1920. g., zirga pasi ar
Ns 946, izd 7. apr. 1923. g/ un atvaļi-
nājuma apliecību ar Ns 5097/23594,ž,
izd. no Daugavpils kara apr. pr-ka

16. marta 1923. g uz Franča Ignatija d.
Baufala v.;

5) iekšzemes pasi ar Ns 3257, izdotu
no šās pag. valdes 26. aug. 1922. g. uz
Aneļas Jēzupa m. Určs v.;

6) atvaļinājuma apl. ar Ns 4793/23628 ž,
izd. no Daugavpils kāja apr. priekšnieka
16. martā 1923. g. uz Aleksandra
Jēzupa d. Jankovska v.;

Iecavas virsmežniecība
pārdos mutiskā izsolē 1924. g. 29. un 30. decembrī Jelgavā, Jelgavas apr.
pašvald . likvidac . valdes telpās, Annas ielā Nr. 8, izsoles sāksies pīkst. 12 d.

augošu mežu, sadalītu sekošās vienības:
n -. . Drošības

* Pārdos nau(Ja,- —— Nover- ,
>^ Novads, apgaita un kvartāla NsNs pēc

^^
tējums ļ^~

Kult.
Atstājamie koki

S,^ ? Plat- skaita Ls tīrīs. naudas
oH lia koku sk Ls

29. decembrī 1924. g
I. iec mežniecība Emburgas novads

1 Vileikas apg., kv. 86, c. 1922. g., atd. 1 . 1,85 — 700 35 35 51 pried. sēklenieks
2 , „ „ , 2 . . 1,30 — 557 28 28 32 pried. sēkl. un

buvk. Ns 5
3 , v „ .3 ... 0,87 - 437 22 22 23 pried. sēkl. un

būvk. Ns 19
4 „ „ , ,- 4 ?"-..,• . 0,76 — 374 19 19 21 pried. sēkl. un

būvk. Ns 21 un 136
5 Plēsaja apg., kv. 61, c. 1920. g., atd. 10 . 0.5 531 27 27 12 pried. sēklinieki
6 . kv. 49, c. 1922. g., atd 3 ... . 211 67 8 3
7 „ kv. 60, c. 1920. g., atd. 1 — 183 243 12 12
8 , kv. 61, c. 1920. g, atd. 6 . . — 229 167 8 8
9 Zvēriņa apg., kv. 13 c. 1921.g., atd . 1, 2, 3 . 753 434 22 22 Sēklenieki 4 gab.
10 Vilkupēraja apg., kv. 115, c. 1924.g., atd. 1 . . . — 274 486 25 ^25
11 , kv. 115, c. 1921.g., atd. 1 . . . - 134 95 5 5
12 , kv. 116, c. 1925. g. . . — 39 ' 169 3 8
13 „ kv 122, c. 1921. g., atd. 2 . — 111 72 4 4
14 „ kv . 123, c. 1925.g., atd. 1 — 41 61 3 3
15 Šļūkās apg., kv . 82, c. 1922. g, atd. 1 . . . — 198 124 6 ? 6
16 Šlūkas apg., kv. 83, c. 1922. g., atd. 3 . 374 220 11 11

,17 , kv. 98, c. 1922. g., atd. 2 . 98 92 5 5 —
II. iecirkņa mežniecība, Kļava novads.

18 Liepas apg., kv. 37, c. 1922. g. retaine .. .. 217 204 10 10 -
19 Skribas apg., kv. 64, c. 1924. g„ atd. 1 . 124 576 29 29 Pried. sēkl. 3 g.
20 „ ... „ kv. 71, c. 1921. g„ atd. 1 . . . — 2293 1348 67 b7
21 Liepas ' apg., kv. 26, c. 1922. g., atd. 1 1,29 — 1498 75 75 Pried. sēkl. 14 g.
22 , „ kv. 26, c. 1924. g., atd. 1 ... 0,76 — 509 26 26 —
23 , „ kv. 26, c. 1924.g, atd. 2 . 2,10 — 1454 73 73 Pried. sēkl. 39 g.
24 , „ kv. 37, c. 1924.g„ atd. 2 ..... . 1,63 — 1557 78 78 . , 13 „
25 , „ kv. 51, c. 1924. g., atd . 1 0,6 — 458 23 23 ;„ „ 6 .26 , „ kv . 51, c. 1924.g., atd. 2 0,9 — 891 45 45 , , 9 .
27 Liepas apg., kv. 51, c. 1924. g., atd. 4 ... 0,65 — 7b9 39 39 3 „
28 „ kv. 52, c. 1925. g., atd. t 0,57 — 130 7 7 —
29 „ kv. 51, c. 1924.g., atd. 5 . . . . 0,62 — 497 25 25 Pr. sēkl. 5 g.*
30 „ kv . 56, c. 1921.g., atd. 1 ... 4,57 — 622 31 31 —
31 , kv . 56, c. 1921.g., atd. 2 ... 2,77 — 727 36 36 —
32 Bērziņa apg., kv. 19, c. 1922.g., atd. 1 . 2,09 — 639 32 32 Pr. sēkl. 21 g.
33 Kraķka apg., kv. 23, c. 1922. g„ atd. 1 . 1,11 - 928 46 46 —34 , kv. 23, c. 1923. g„ atd. 3 . . 1,79 — 1134 57 57 Pr. sēkl. 45 g.
35 Dāvā apg, kv. 102, c. 1922.g., atd. 1 ... 1,57 — 1411 71 71 —36 , kv. 110,c. 1922. g, atd. 1 . . 1,44 — 293 15 15 —37 Vaivada apg., kv. 123, c. 19^2. g, atd. 2 4,06 — 220 11 11 —
38 . . "-''; . 3 . . 3,38 — 545 27 27 —
39 . ' . , 4 2,45 — 271 14 14 —

30. decembrī 1924. g
III. iec. mežniecība. Misas novads.

40 Medņa apg., kv. 46, jaunsaimn. Ns 23 . . ... 12,— ' — 428 21 21 —
41 „ kv. 45, jaunsaimn. Ns 25 . . 5,70 — 650 33 33 —
42 „ kv. 58 un 68. jaunsaimn. Ns 3 . — 9 489 24 21 —
43 , kv. 56, jaunsaimn. Ns 2>, atd. 1 4,50 — 1276 64 64 —
44 „ kv. 56 jaunsaiu.n. Ns 21, atd. 2 2,40 — 1123 56 56 —
45 , kv. 47, jaunsaimn. Ns 22 . . . 3,15 — 1159 58 58 Nav c3rt. num. būvk.
46 , kv. 36, jaunsaimn. Ns 26, atd. 1 . . 1,2 — 835 42 42 —
47 _ „ kv. 36, jaunsaimn. Ns 26, atd. 2 . 2,65 — 1097 55 55 —
48 Ābeles apg.}. kv. 54, c. 1922. g., atd. 3 ... ..' — 97 252 13 13 Pr. sēkl. 24
49 Skrandas apg., kv. 5, c. 1923. g., atd. 1 ... . 0,73 — 536 27 27 Nav cērtami koki

NsNs 1-81
50 '„ kv. 10, c. 1923. g, atd. 1 0,56 - 304 15 15 —
51 „ kv. 10, c. 1923. g., atd. 2 . ? 0,51 — 290 15 " 15
52 . kv. 10, c. 1923. g„ atd 3 . 0,79 — 455 23 23 i-
53 , kv. 10, c. 1923. g., atd. 4 . 0,51 — 333 17 17 —
54 . „ kv. 20, c. 1923. g., atd. 1 ... 0.40 — 241 12 12 —
55 „ ' kv. 20, c. 1923. g., atd. 2 . . 0,74 - 439 22 22 -
56 . kv. 20, c. 1923. g., atd. 3 . . . 0,52 - 283 14 14 —
57 Ķuļja apg., kv. 18, c. 1923. g., atd 1 . . . . 0,75 — 367 18 18 Nav cērtami būvkoki

ar Ns 1 -28
58 , , kv .18, e. 1923. g., atd. 2 .... 1,11 — 885 44 44 Nav cērtami būvkoki

ar Ns 1—184
59 „ „ kv. 23, c. 1923. g., atd. 1 ...... 0,71 - 556 28 28 —

60 ļ , kv. 23, c. 1923. g., atd. 2 0,57 - 318 16- 16 Nav cērtami būvkoki
Ns 1—29

61 . , kv. 24, c. 1923. g., atd. 1 .,.' ... . 0,87 - 362 18 18 Nav cērtami būvkoki
Ns 1—6462 Medņa , kv . 36, c. 1923. g., atd. 1 . . . . 0,68 — 293 15 15 -63 , . kv. 36, c. 1923. g., atd. 2 ... 0,60 — 132 7 7 —64 . , kv . 36, c. 1923.g., atd. 3 0,60 - 202 10 1065 Kaziķa , kv. 38, c. 1923. g., atd. 1 . . . . 0,72 — 290 15 15 —66 „ „ kv 38, c. 1923. g., atd. 2 . . . 0,66 - 307 15 15 -67 . , kv. 38, c. 1923. g., atd. 3 . . . 0,97 - 493 25 25

68 „ „ kv. 38, c. 1923. g., atd. 4 . . 1,08 — .316 16 16 Nav cērtami būvkoki
Ns 1-4069 Ā beles . kv. 61, c. 1923.g., atd. 1, 2, kv. 66

c. 1923. g., atd. 1 . . . , 3,29 - 1792 90 90 -70 Steguļa apg., kv. 89, c. H23. g, atd. 1 . 0,52 — 21 1 1 —71 Rubeņa apg., kv. 84, c. 1923.g., atd. 1 1,53 — 723 35 36 Navcērtami būvkoki
Ns 1-52

72 Ābeles apg., kv. 87, c. 1923. g, atd. 1 . . 1,17 - 459 23 23 Nav cirtaini būvkoki

73 Rubeņa apg., kv. 87, c. 1923. g., atd. 2 . 1,00 — 464 23 23 —
74 , „ kv. 87, c. 1923. g, atd. 3 . . . 1,02 - 479 24 24 —
75 , ., kv. 87, c. 1923. g., atd. 4 . . 0,83 — 493 25 25 Nav cērtami būvkoki

Ns 1-14
76 ? . . kv. 87, c. 1923. g., atd. 5 .... 0,80 — 434 22 22 Nav cērtami būvkoki

Ns 1-53
77 . . kv. 96, c. 1923. g, atd. 1 . . . . 1,00 - 781 39 39 -
78 . „ kv. 96, c. 1923. g., atd. 2 ... 1,00 - 551 28 28 —
79 , kv. 96, c. 1923. g.. atd. 3 . 1,00 — ', 811 41 41 —

_ Solīšanā pielaidis un piedāvājumus atzīs no personām, kuras iemaksās izsoles komisijai 10° o drošības naudas no
vērtētas sumas, kura pie nosolīšanas japapildina _ līdz 10° o no nosolītās sumas.

Virsmežniecība patur sev tiesību izsludinātas pārdošanai izsoles vienības noņemt no izsoles pēc saviem ieskatiem.
Tuvākas ziņas dabūjamas virsmežniecības kanciejā, Zālītes meža muižā, un pie iecirkņu mežziņiem.

16183 Iecavas virsmežniecība
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