
Ministru kabineta sēde š. g. 4. decembri
Noteikumi par pasažieru un kravu pār-

vadāšanu pa dzelzsceļiem.

Valdības rīkojami un pavēles

N oteiku m i
par pasažieru un kravu pārvadā-

šanu pa dzelzsceļiem.
(Izdoti ar ministru kabineta piekrišanu
uz 1923. g. 24. februāra „Likuma par
satiksmes ministra tiesībām pagaidām
nosacīt pasažieru un bagāžas, kā ari preču
pārvadāšanas kānību un taritus [Lik. krā-

jums 7.] 1. panta pamata.)
Grozot

^
Noteikumus par dzelzsceļu

tarifiem, par tarifu attālumu nosacīšanu
starp dzelzsceļu stacijām un par atviegli-
nājumiem braucieniem un pārvadājumiem
pa dzelzsceļiem",^ kuri pievienoti vis-
pārējo Krievijas dzelzsceļu nolikuma
(Kriev. lik. kop. XII sēj. I. d. 19 6. g.
izd.) 18. pantam, saskaņā ar šā panta
1. piezīmi, ievedu minētos noteikumos
sekešas pārgrozības:

18. punktā izmetu vārdus „ar finansu
ministra piekrišanu".

19. punkta piezīmei, atceļot tagadējo

redakciju, nosaku sekošu jaunu redakciju:
.Pārvadājumiem zemāk nosacītos vir-

zienos faktiskie attālumi palielinās sekosi:
a) parastā un pilnkravu pasažieru

ātruma preču, kā ari kustoņu pār-
vadājumiem no Jelgavas - Rīgas,
Zasulauka - Rīgas, vai aiz šām
līnijām atrodošo liniju stacijām līdz
Rīgas-preču,Rīgas-krasta,Aleksandra
Vārtu vai Mangaļu, kā ari līdz
Rīgas - Ieriķu līnijas vai aiz šās
līnijas virzienā caur Ieriķiem atro-
došamies stacijām vai otrādi —
par 16 kilometriem;

b) parastā un pilnkravu pasažieru
, ātruma preču, kā ari kustoņu pār-

vadājumiem no Bolderajas-Zasu-
lauka, Tukuma-Zasulauka, vai aiz
šās linijas atrodošo liniju stacijām
virzienā caur Torņakalnu līdz for-
ņakalna-Jelgavas vai aiz šās liniļas
atrodošo liniju stacijām vai otrādi
— par 22 kilometriem;

«) pasažieru ātruma sīkiem preču pār-
vadājumiem no vai līdz iepriekšējā
b.burtā minētām stacijām — par
6 kilometriem;

d) visiem preču, kā ari kustoņu pār-
vadājumiem no Mangaļu stacijas
līdz Krūzesmuižas-Ieriķu linijas un
aiz šīs līnijas virzienā caur Ieriķiem
atrodošo liniju stacijām vai otrādi —
par 4 kilometriem;

e) visiem preču, kā ari kustoņu pār-
vadājumiem no Mangaļu stacijas
līdz Rīgas preču vai Rīgas-krasta
stacijām vai otrādi —par 3 k i -
lometriem;

*) visiem preču, kā ari kustoņu sū-
tījumiem, kurus pān adā no vai līdz
Grīvas, Zemgales, Eglaines stacijām
vai Daugavpils II. - Kēzeknes līnijas
vai aiz sīs linijas atrodošo liniju
stacijām virzienā caur Daugavpili,
izņemot pārvadājumus no un uz
Daugavpils I. - Iodras liaijas sta-
cijim vai otrādi -par 2 kilo-
metriem.

1924. g. 4. decembri. N° 14456.
Satiksmes ministrs J. P a u 1 u k s.

Valdības iestāžu paziņojumi
39. saraksts

par personām, kas uz ministru ka-
bineta lēmumiem 1923. g. 15. no-
vembra un 28. decembra sēdēs uz-

ņemtas Latvijas pavalstniecībā.
1) Aizpors Juris, 2) Arbačevskij-

Ostrovskij Anna, 3) Berķis Aleksandrs,
4) Bogdanovs lija, 5) Boruto Vikentijs,
6) Bētuls Eduards, 7) Blinova Agripina,
8) Balilonis Kazimirs, 9) Cilka Volde-
mārs, 10) Cvikovskij Michalina, 11) Cel-
linskis Ottons, 12) Cechs Ādolfs, 13)Ce
reckis Reinholds, 14) Drevs Reinholds,
15) Dvarons Jāzeps, 16) Dirins Dmitiijs,
17) Damul Elza, 18) Daņiļevič-Dainelis
Anna, 19) Fūrman Hennija, 20) Felauers
Julius, 21) Gausus Antons, 22) Ganno
Nikodēms, 23) Gatcke Eduards, 24) Ja-
nuševičs Ādolfs, 25) Jannuševič Helene,
26) Jocis Viktors, 27) Jevstafejeva K;
trine, 28) Kirkel Emilija, ?9) Karpenko
Aleksandrs, 30) Kaspars Pēteris, 31)Kve-
derovičs Sīmanis, 32) Kozačenoks Boni-
facijs, 33) Kliģis Lavize. 34) Krauklīt
Katrine, 35) Kosīt Aleksandra, 36) Kru-
mer Zara, 37) Krumers Zamuels, 38) Ku-
šiņičevs Sīmanis, 39) Kirlfs Jānis, 40)Ku-
jats Rūdolfs, 41) Landtberg Jūlija, 42)
Litvins Dominiks, 43) Lipskij Rozālija,
44) Lipskij Helene, 45) Miļevskis Vladi-
mirs, 46) Maceikevičs Konstantins, 47)
Mantei Aleksandrs, 48) Mittelstedts Au-
gusts, 49) Medin Šaia-, 50) Minkevič
Katrine, 51) Marteus Erich?, 52) Mane-
vič Malke, 53) Mošars Vasilijs, 54) Mi-
kolas Teodora, 55) Msjuns Jā-
nis, 56) Mučinskij Leonarda, 57) Miš-
juks Teodors, 58) Nikitins Adrians, 59)
Narkevičs Zilvestrs, 60) Ostasevičs Ste-
fans, 61) Prosevič Stefanida, 62) Pakal-
nišķis Jāzeps, 63) Petroševičs Miķelis,
64) Rugins Kazimirs, 65) Rimovičs Ale-
ksandrs, 66) Ratke Emīlija, 67) Šprenks
Kurts, 68) Šarneckis Vikentijs, 69) Sako-
vičs Konstantīns, 70) Sinickis Aleksandrs
71) Šakels Nikolajs, 72) Samolionis
Osips, 73) Sidorovs Agurjaus, 74) Zom-
mers Viktors, 75) Saulīts Māitiņš, 76)
Slavinskij Emilija, 77) Zvirblis Pavils,
78) Šecholenko Vladimirs, 79) Škurko
Osips, 80) Šindel Helene. 81) Šive Gu-
stavs, 82) Šprenks Paults, 83) Šulenoks
Nestors, 84) Černoks Vasilijs, 85) Čiksfe
M ķelis, 86) Talalas Vitolds, 87) Vasil-
jevs, Timotejs, 88) Vrublevskij Marcella,
89) Vilke Eduards, 90) Veberg Džons,
91) Volončus Juliuss, 92) Veirauchs Kār-
lis, 93) Vas ļčikovs Aleksejs, 94) Vati
ļenko Teodors, 95) Klimskis Staņislavs,
96) FilipovČM Mchails, 97) Emmermans
Otto, 98) Fridrichs Ivans, 99) Makarovs
Miķelis, 100) Šimanovskis Miķelis, 301)
Dombrese Vilchelms, 102) Kruus Alek-
sejs, 103) Moellers Ludviga, 104) Moe'-
lers Roberts, 105) Novoženecs Nochums,
106) Post Alfrēds, 107) Pettai Viktcr,
108) Reslers Boris, 109) Šimans Kārlis,
110) Šreeters Fredenk*, 111) butte Ar-
nold» , Īli) Žibuns Elizabete, 113) Zi-
būris Marija, 114) Ziberts Kārlis,
115) Žalvak Felicija, 115) Žemeckis
Vikentijs, 117) Stellvachs Kārlis, 118)
Tennau Pēters, 119) Vilkās Ādams, 120)
VikkJohans, 121) Auziņš Peters 122) Bergs
Fridrrhs, 123) Bušmans Francis. 124) Bēr-
ziņš Fedots, 125) BērziņšMaksims, 126)
Bērziņš Grigors, 127) Bērziņš Feodors,
128) Dolmatovs Nikita. 129) Fidlers
Alberts, 130) Fedulovs Pēteris, 131)
Grunde Karline, 132) Grigorovičs Vladi-

slavs, 33) Gelžinskis Fēliks, 134) Gerst-
feldt Šarlotte, 135) Jakubovičs Antons,
136) Ivaško Eleonora, 137) Ivaškevičs
Vitolds, 138) Jurkens Juris, 139)Jurkens
Staņislavs, 140) Ješke Johans, 141) Jēke
Emilija, 142) Janke Ādolfs, 143) Kara
ļimovs Nikolajs. 144) Klāve Olga, 145)
Kurševičs Broņislavs, 146) Kozello Jānis,
147) Karpovskis Sergejs, 148) Maršalks
Nikolajs, 149) Mactius Zuzanna, 150)
Mickevič Berta, 151) Meiers Heinrichs,
152) Meiers Johans, 153) Masaļskij
Jadviga, 154) Masaļskis Staņislavs,
1£5) Masaļskis Jānis, 156) Mieriņ
Anna, 157) Olseiko Eleonora,
158) Polileiko Eleonora, 159) Petriks
Leonards, 160) Puffals Emils, 161) Pappe
Roberts, 162) Poļubinskis Sergejs, 163)
Raike Aleksandrs, 164) Ribakovs Logins,
165) Smilga Pēters, 166) Zirvits Vilis,
167) Stagars Kārlis, 168) Zaļeskis Osips,
169) Snckevers Nisons, 170) Skoks Iciks,
17 ) Šikšnels Vitolds, 172) Šervinskis
Jānis, 173) Steingotter Helene, 174)
Šmidts Ivans, 175) Šmidts Michails,
176) Slaļevskis Viktors, 177) Sņatok
Aksenija, 178) Sarbai Miķelis, 179) Šmidts
Aleksejs, 18u) Šmidts Pāvils, 181) Turlo
Jānis, 182) TennisOns Kārlis, 83) Tiziks
Viktors, 184) Tumašnitis Kazimirs, 185)
Čaprackis Jānis, 186) Vemes Julianna,
187) Vasiljevs Nikolajs. 188) Palīt Alide,
189) Arnholdts Aleksandrs, 190) Buikus
Kristaps, 191) Heinc Ērika, 192) Jozeps
Mendels, 193) Jozeps Notels, 194) Jozep
Karoline, 195) Jozep Gance, 196) Jageis
Kārlis, 197) Kazak-Kasakevičs Napoleons,
198) Koster Auguste, 199) Memnel Ar-
turs, 200) Markvarts Fridrichs, 201) Pūpol
Anna, ^02) Rauze Jānis, 203) Rozen-
krancs Valiers, 204) Sorūde Fricis, 205)
Stričko Pāvils, 206) Tirro Johans, 207)
Toppe Kārli"*, 208) Dmitričenko Roman?,
£09) Dmitričenko Pēteris, 210) Dmitri-
čenko Konstantīns, 211) Mieriņš Vasilijs.
212) Mieriņš Aleksandrs, 213) Piaskovskis
Jāzeps un 214) Sadovskis Broņislavs.

Rīgā, 1924. g. 2. decembrī. Ns 56938 III.

Iekšlietu ministrijas administrativā
departamenta vicedirektoia vietas

izpildītājs V. Ludiņš,
Nodaļas vadītāja vietas izpildītājs

K. Ābels,

40. sarakats
par personām, kas uz ministru kabineta
lēmuma uzņemtas Latvijas pavalstniecībā

š. g. 24. janvāra sēdē.
1) Fridlenders James, 2) Kuriševs Jānis,

3) Lovkins Grigors, 4) Belousovs Aleksejs,
5) Celmiņ Emma, 6) Diezenberg Marija,
7)Hvids(Hvlids) Aksels, 8) Knirim Agueze,
9) Loesners Verners, 10) Meinus Johanna,
HjSadovskijPetrouella, 12)Tilibs Kristaps,
13) Zēlerts Vilhelms, 14)Vinters Rūdolfs,

25) Bjelogrodeckis Paulis, 16) Budreiko
Pēteris, 17) Civians Simans, 18) Dimants
Filips, 19) Kurts Fride (Friede), 20) Go-
rodeckis Grigor?, 21) Ginsburg Haja,
22) Jaugo Antons, 23) Komaiko Šmuels,
24) Kozlovskis Konstantins, 25) Liss Frid-
r chs, 26) Uukošas Pāvils, 27) Maksimovs
Vladimirs, 28) Michaiiovs Jānis, 29) Nelep
Karline, 30) Narbuts Kazimirs 31) Podmo-
šenskij Anna, 32) Podmošenskij Varvara,
33) Pošivailo Jevgeņijs, 34) Pilar-Pilchau
Andrejs, 35) Podvoiskis Kazimirs, 36) ffo-
zenllīt .Esfira, 37) Rozios Šmuels,
38) Kadke Zamuels, 39) Sniķers Ernests,
40) Stickobergs Vils, 41) Sorokoletovs
Vasilijs, 42) Šiško Michails, 43) Zivs

Ābels, 44) Šeibutis Emilija, 45) Šiļunas
Jāzeps, 46) Žavkas Katrine, 47) Za-
blackis Antons, 48) Strželeckij Ieva,
49) Strželeckis Jānis, 50) Sutjanecs Jānis,
51) Zavieško Pēteris, 52) Stacins Jānis,
53) Zagorskis Ignats, 54) Virs Otto,
55) Viprichs Gustavs, 56) Vaičulis Jožus,
57) Karpus Bencions, 58) Solovjevs
Viktors.

Rīgā, 1924.g. 2. decembrī. Ns 56940 III.
Iekšlietu ministrijas administratīvā

departamenta vicedirektora vietas
izpildītājs V. Ludiņš

Nodaļas vadītāja vietas izpildītājs
K.Ābels.

41. saraksts
par personām, kas uz ministru kabineta
lēmuma uzņemtas Latvijas pavalstniecībā

š. g. 28. februāra sēdē.
1) Zablovskis Jegors, 2) Sčurovskis

Andrejs, 3) Aļeiņikova Matrena, 4) Berg-
mans Romāns, 5) Balčunas Antons,
6) Bergsons Verners, 7) Bekmans Oskars,
8) Dombrovskis Alfrēds, 9tBetke Ernests,
10)Citovičs Nikolajs, 11) Egert Vilhel-
mine, 12) Ertner Auguste, 13) Francke-
vičs Vincems, 14) Gauderer Alise, 15)
Grubeners Boriss, 16) Grigas Urzula, 17)
Gorbunova Rozālija, 18) Gus Kalmans,
19) Gangnus Erna, 20) Helvigs Artuis,
21) Jefimovs Nikiiors, 22) Jellerts Jānis,
k3) Kosteljacecs Judels, 24) Krigers Ri-
chards, 25) Kričunas Mar:anna, 26) Kebi
Jānis, 27) Kronberg Lilija, 28) Kondra-
tovičs Vaclavs, 29) Karagodin Marija,
30) Maskalenko Nikolajs, 31) Minchau
Roberts, 32) Marskis Juliuss, 33) Marceva-
Knvko Nadežda, 34) Mečels Jānis, 35)
Možeiko Helene, 36) Nolken Marija, 37)
Notman Olga, 38) Olechnovič Ludviga,
39) Oslen-Sackens Paulis, 40) Olechnovič
Aleksandra, 41) Oranovskij Vera, 42)
Pligavko Grigors, 43) Pasņenoks Nikolajs,
44) Pevišķis Pavils, 45) Petersenn Hed-
viga, 46) Petersenn Arnolds, 47) Peter-
senn Hedviga, 48) Peders Pēteris, 49) Pur-
viņš Antons, 50) Piguļevskis Vladimirs,
51) Ržeševskis Fēlikss, 52) Razumovičs
Leonids, 53) Redme-s Fridiichs, 54) Rein-
holds Kārlis, 55) Žukovskis Broņislavs,
56) Sverdlovs Movša, 57) Stembergs
Bērs, 58) Šefilers Hugo, 59) Šuudze
Natālija, 60) Zemčonoks Drritrijs, 61) Še-
guševskis Rūdolfs, 62) Šemel Anna,
63) Šemels Vikents, 64) Šemel Juzefa,
65) Savickis Staņislavs, 66) Čapuks
Prokofijs, 67) Čiževskis Kazimirs, 68) Čer-
novskis Paulis, 69) Vainiks Mozus,
70) Vatce Elize, 71) Vinclavs Pēteris,
72) Vogel Anna, 73) Vecgulbis Andrejs,
74i Messeršmits Ludvigs, 75) Reinhalcs
Johans, 76) Vevers Kārlis, 77) Zdanovičs
Michails, 78) Joffe Hins, 79) Ugarenko
Michails, 80) Runge Nelija.

Rīgā, 1924. g. 2. decembrī JVb 56941 III.

Iekšlietu ministrijas administrativā
departamenta vicedirektcra vietas

izpildītājs V. Ludiņš
Nodaļas vadītāja vetas izpildītājs

K.Ābels.

42. saraksts
par personām, kas uz ministru kabineta
lēmumu uzņemtas Latvijas pavalstniecībā

š. g 10. aprija sēdē.
I) Aizenštadts Jozifs, 2) Bogdanovs

Sīmans, 3) Bcgj Aleksandrs, 4) Bigalko
Natālija, 5) Cimmerman Franciska, 6)
Ceber Olga. 7) D'ačenkovs Nikolajs,
8) Disteihjfts Aleksandrs, 9) Filmano-

Pirmais latvju rakstnieku un žurnālistu kongress
sanāks 7. decembrī, pulkst. 10, Rīgas pils. domes sēžu zālē, lielā Ķēniņu ielā 5.

Kongresa var piedalīties, bez sevišķiem uzaicinājumiem, visi latvju žurnālu un laikrakstu redaktori un tie period. un neperiod. latvju izdevumu redakciju' darbinieki unlīdzstrādnieki, kuriem nodarbošanās prese ir profesija, t. i. eksistences galvenais pamats, latvju rakstnieki un dzejnieki.
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vičs Matislavs, 10) Fridmans Ābrams,
11) Feiges Hackels, 12) Giuts Emiis,
13) Grinbergs Jānis, 14) Heize Rein-
holds, 15) Henning Lil-šja, 16) Haifaer
Elizabete, 17) Herbs Jāois, 18) Hano-
vičs Josels, 19) Hertvigs Voldemārs,
20) Jokšus Viktors, 21) Japs Eduards,
22) Ipatjevs Gerasims, 23) Kupčinas
Pēteris, 24) Kļaviņš Nikolajs, 25) Kunke
Kristīne, 26) Kalvišķis Mārtiņš, 27) Ka-
zaks Augusts, 28) Kuninskis Johans,
29) Kairis Kazimira, 30) Kue žis Pauline,
31) Lūdzis Jānis, 32) Levi'an kivka,
33) Leleitner Nadine, 34) Leflers Eber-
hards, 35) Lobovikovs Nikolajs, 36) Lerche
Gustavs, 37) Lapuns Jankels, 38) Lebe-
devs Jānis, 39) Mantei Otto, 40) Man-
kevičs Francis, 41) Michelsons Nikolajs,
42) Masjulis Kazimirs, 43) Millers Fricis,
44) Neuman Jehanna, 45) Neibauers
Richards, 46) Novickis Alfons, 47) Noak
Terēze, 48)'01Iensteins Neiinans, 49)
Obrazcovs Arkādijs, 50) Peieckis Osips,
51) Raškes Benjamiņš, 52) Rattasep
Ollija, 53) Rive Voldemārs, 54) Robert
Johanna,55) Šuļskij Julianna, 56)Sorokins
Fedots, 57) Stacevič Stefānija, 58) Stacevič
Anna, 59) Zīle Ansis, 60) Ždaņuks
Mārtiņš, 61) Žuvlis Jāzeps, 62) Tenašs
Pēteris, 63) Černicins Nikolajs, 64) Tes-
nova Emilija, 65) Tesnovs Fricis, 66) Treu
Gerhards, 67) Thiele-Terna Henriette,
68) Talans Josels, 69) Unger Leontīne,
70) Voltner Alise, 7-1 j Vinniks Jertch-
miels, 72) Vilde - Vildemans Armins,
73) Vāgners Jānis, 74) Velis Džems,
75) Barkovs Pēteris, 76) Cilke Heinrichs,
77) Krivcovs Pēteris, 78) Skobla Jeru-
chims, 79} Muchamedzanovs Suogatulla,
80) Folksdorfs Rūdolfs, 81) Filaretovs
Eižens.

Rfgā, 1924. g. 2. decembrī. N56942 III.

Iekšlietu ministrijas administrativā
departamenta vicederiktora vietas

izpildītājs V. Ludiņš.
Nodaļas vadītāja vietas izpildītājs

K. Ābels.

Latvijas universitātes mechanikas
fakultātes

elektrotechnikas nozarē aizvietojama
iespējami ātri profesūra teorē-
tiskā elektrotechnikā (teorē-
tiskā elektrības mācība, bezdrāts technika,
telefonija un telegrafija).

Lūgumi, ar dzīves aprakstu, iespiesto
darbu sarakstu u. t. t. iesniedzami me-
chanikas fakultātes dekānam vēlākais
līdz 1925. gadam 15. janvārim.

Turpat izsniedz tuvākas ziņas.

Pasta ziņas.

A11 ā t a pasta palīga nodaļa vienkāršu
un ierakstītu sūtījumu pieņemšanai un
izdošanai Dunavas muižā, Ilūkstes
apriņķī, 4 km no Jerzikas dzelzsceļa sta-
cijas Krustpils-Daugavpils linijas.

Pasta un telegrala virsvalde.

Rīgas pasta kantora paziņojums:
Šī gada novembra mēnesī Rīgā izņemtas

no pasta kastītēm un nav nosūtītas pēc
piederības:

a) 22 vēstules bez adresēm,
b) 14 pastkartes bez adresēm,
c) 5 drukas darbi bez adresēm,
d) 3 vēstules ar nepilnīgām adresēm,
e) 14 drukas darbi bez apmaksas ar

pastmarkām.
Kantora priekšnieks

JurisKlaviņš.

Daugavpils pasta kantoris.
Šā gada novembra mēnesī no Daugav-

pils pilsētas pasta kastītēm izņemti un
nenosūtīti pēc piederības sekosi sūtījumi:

a) 7 vēstules bez adresēm;
b) 8 kartiņas bez adresēm;
c) 1 vēstule ar nesalasāmu adresi.

Daugavpilī, 1924. g. 3. decembrī. M>3653.
Kantora priekšnieka vietā Balods.

Iecelšanas.
Rīkojums Nš 5?.

Saskaņā ar 1923 g. 23. aprija likuma 6. pantu
ieceļu par vietē|o_ (pagastu) zemes vērtēšanas
komi:iju priekšsēdētāju zemes vērtēšanas nodaļas
virstakšatoru Kārli Ozoliņu sekošos pagastos

Rigas apriņķī: Doles pagasta.
Je'gavas apriņķī: i) Šķibes pag sta, 2) Ņau-

di es pagtstā.
Bauskas apriņķī:_ 1) Tomes pfgastā, 2) Uves-

Brambergas pagasta

RīgI, 1924. g. 3. decembri
Zemkopības ministra vieta" V. Zamuels

*
Rīkojums Xs 53.

Saskaņā ar 1923. g. 23. aprija likuma 6. par,tu
ieceļu par vietējo ^

(pagastu) zemes vērtēšanas

k< mi*iļu prifkssedē'āju zemes vērtēšanas nodaļas
virstakšatoru Zari Straupmani sēcošs pagastos:

Bauskas apriņķī: 1) Beldones-Mencendorfas pa-
gasta, 2) Rundaies pagastā, 3) Bārbeles pagastā,
4) Kroņa-Misss pagasti

Jelgavas apriņķi: 1) Bukaišu pagastā, 2) Svētes
pagasta, 3) Jēkabnieku pagastā

Rīgā, 1924 g. 3. decembrī.
Zemkopības ministra vietā V. Zamuels.

Valdības darbība

Ministru kabineta sēde
1924. g. 4. decembrī.

1. Pieņem likumprojektu par dzīvokļu
naudām un nolemj to iesniegt Saeimai.

2. Apspriež tekošās darbības jautā-
jumus.

Rīga
Vācijas sūtnis Dr. Koesters

izbrauca amata darīšanās uz Beriini.
Viņa prombūtnes la'kā sūtņa vietu iz-
pildīs sūtniecības padomnieks Riessers.

Latvijas Sarkanā krusta
5-klasu naudas loterejas JM° 7 II. klases
izloze sāksies š. g. 8. decembri Latvijas
Sarkanā krusta telpās, Rīgā, , Skolas
ielā Me 1. '

II. klases vinnestu izmaksu sāk divas
nedēļas pēc izlozes slēgšanas.

Loterejas nodaļas pārzinis J. Stalbovs.
Dtrbveža vietas izpild. Fr. Baginskis.

Nedēļas ziņojums
par saslimšanas gadījumiem

ar 1 i p īg ā' m slimībām Rīgā,
ko reģistrējusi no 1924. g. 24 novembra līd2
30. novembrim Rīgas pilsētas statistiskā
valde pēc ārstu paziņojumiem:

B °° §
Slimības nosaukums. = isr

Tvphus abdom .... Vēdera tifa . . 11
Tvphus cxanth Izsitumu tifs . —
Febris reciurens . . . Atgulās drudzfa —
Febris iaterm '....Purva drudzis . —
Variola et variolots . , Bakas .... —
Morbilii Masalaa ... 1
Scarlatina Šarlaka ... 30
Tussis convulstva . . . Garais klepus . 6
Diphtheritis Difterits ... 6
InlluefKacnmPneumonia Influenc» ... 1
Cholera ssintics .... Āzijas koiieta . —
Dvsenteria .... Asins sērga . . 1
Paiatitis epidemlca . . Ģīmja sstījķitras

(Mums) . . 4
Ervsipelas Roze .... 1
Lepra Spitālība ... —
Paratvphus ....« .. —
Vulvo-Vaginitis gonoīrhoica ..... —
Menlngitis cerebrospinalis epidemica . . —
Trachoma —
Anthrai . . .
Lvssa v . —

Māksla

Neredzīgo koncertu

sarīko Latvijas neredzīgo institūts š. g.
7. decembrī Sieviešu palīdzības korpusa
telpas, Blaumaņa ielā N» 19. Koncertā
piedalās neredzīgo koris un simfoniskais
orķestrs. Š. g maija mēnesī neredzīgo
koncerts notika ari Liepājā, kur ieguva
lielu piekrišanu. Cerams, ka ari Rīgas
publika koncertu apmeklēs plašā skaitā.
Ienākumi domāti neredzīgo kulturelām
vajadzībām.

Interesanta novitāte nacionālā te tr?.
Sestdien, 6. decembrī, kā nacionālā teātra

5 gadu pastāvēšanas atzīmes dienā, iz-
rādīs pirmo reizi Holberga komēdiju
„Žūpu Bērtulis" A. Amtmaņa-
Briediša režija. Ta ir vispār vēsturiska
luga mūsu teātra vēsturē. Ar to latviešu
teatrs uzsāka savu pastāvīgo gaitu.
Literatūra viņa pastāvēja jau ilgu laiku
p rms tam. Jaunais Stenders to bija
lokalizējis zem nosaukuma « Lustes spē!e
no Viena Zemnieka, kas par Muižnieku
pārvērsts tape". Lokalizējums izgāja uz
pamācību un moralizēšanu pret žūpību
un sakarā ar to.bija izzobota zemnieku
timsiba. Turpretim Holberga darbam ir
pavisam cits raksturs. Te galvenais ir
satira par pašiem muižniekiem, kuri grib
piedzērušo „Žūpn Bērtuli" Jeppi izjokot,
bet tas sāk spēlēt „kunga" lomu un tā
atklāj viņu īsto dabu. Nacionālais testrs
izrāda īsto Holberga komēdiju. Hol-
bergs jr dāņu klasiķis, kurš pieder
pielabākiem komēdiju rakstniekiem, kas
savā mākslā seko franča Moljeram. Lugā
ļoti spilgti zīmēti raksturi, tanī ārkārtīgi
daudz komisku stāvokļu un dabiskas

asprātības. Bez tam luga interesanta ari

skatuves ziņā. ^
Tanī īstenībā norisinās

teatrs teātrī. " Šo principu izmanto ari
režija, tā ka komēdija parādisies tagad
pavisam jaunā veidā un norisi-
nāsies jaunā ritmā. Saskaņā ar _ to
pagatavota ari jauna dekoratīva ietērpa
(Artura Cimmermaņa). Dejas iestudējusi
Beatrise Vigner. „Župu Bērtulis" jaunā
formā droši iekaros sev skatītāju simpā-
tijas. Luga vispār būs liela balva ska-
tuviska humora cienītājiem. Pirms_ izrā-
des J. Raiņa dzejiska svētku
aina, kurā piedalīsies vairāki māksli-
nieki. Uz interesanto svētku izrādi bi-
ļetes iegādājamas jau laikus.

Nacionālais teatrs. Sestdien, 6. dec,
pulksten 7 vakarā nacionālā teātra
5 gadu pastāvēšanas svētkos J. Raiņa
prologa aina un Holberga komēdija
„Žūpu Bērtulis* pilnīgi jaunā
veidā. Svētdien, 7. decembri, pulksten
2 dienā par tautas izrāžu cenām
R. Blaumaņa drāma „ P_ o t i v ā r a
nams". Pulksten 7 vakara L. Lunca
komēdija .Arpus likuma".

Dailes teatrs. Sestdien, 6. decembrī,
pulksten x,28 vakarā, .Cezars un
Kleopatra". Svētdien, 7. decembrī,
pulksten 2 dienā par strādnieku izrādes
cenām «Mērnieku laiki" un pulksten
VaSvakarā .Cezars un Kleopatra".
Otrdien, 9. decembrī, skolniekiem vēl
reizi „Cezars un Kleopatra".

Komēdija «Karalis", kuru izrādīs
pirmo reizi ceturtdien, 11. decembrī, ir
tik ļoti piemērota mūsu apstākļiem un
laikmetam, kā kad tā būtu tikko tagad
uzrakstīta. Sevišķi ar sabiedrisko grupu
pārveidošanos un jaunām idejām valsts
dzīvē. Visas sabiedriskas grupas te
autora un aktiera rokās paliek par rotaļu,
ko vērts noskatīties, lai tiktu izdziedināts
no aizspriedumiem un mācītos novērtēt
visu tīri cilvēcīgi.

Tirdzniecība un rūpniecība.

Tirgus cenas Ziemej-Lietavā
š. g. 15. novembrī pastāvēja šādas:

Kvieši 125 Hol. sv.. . Lt. 39.—līdz 40.—cent
Rudzi 115 . ... ', 31.— . 33.— ,
Mieži 108 „ „ . .„ 23.— , 25.— ,
Auzas 75 „ „ . . » 19.— . 20.— „
Linu seklas (slak) 95°/o . 36— . 38.— „

» (kron) 95°/o , 39.— „ 42 — „
Lopbarības vīķi . . . „ 12.— „ 15.—
Zirņi , 20.— „ 26.— ,
Lini ZĶ , 68.— „ 72.— .
Olas 5.80 . -,- kg
Sviests , 8.— „ 9.— „
Piens —.60 litrs
Rupja rudzu maize . . „ —.80 kilograms
Kviešu baltmaize. . . . —.40 „
Jēra gaļa _ „ 1.40
Kausēti cūku tauki . . „ 5.50
Smalkais cukurs . . . „ 1.50 „
Milti, I. labuma . . . » 1.60
Sijķes , L— par 8 gab.
Miežu putraimi . . . , 1.10 kilograms
Rīsi 1.25
Ziepes „Marsel' . . . „ 1.— par 250 gr.
Cūku speķis . . . . j 5.50 kilograms
Liellopu gaļa .... . 1.80
Teļa gaļa 1.—
Sāls j —.20
Dzelzs ' . —.50

Rud. Puiķis,
Latvijas konsuls Šauļos

Iz ziņojuma Nr. 16
par saimnieciskiem apstākļiem

Vācija
par laiku no 1924. g. 24. novembra līdz

1. decembrim.
Pārskats par iemaksām un izmaksām

valsts galvenā kasē novembra
otra dekāde, t. i. no 11. līdz 20. no-
vembrim (8 dienas) uzrāda iemaksātus
185,1 milj. mk., izmaksātus 178,4 milj.
mk., ta tad 6,7 milj. mk. lielu atlikumu
vai, skaitot no 1. apriļa, 212 milj. mk.

Vācijas tirdznieciskā-bilance
pec publicētiem datiem ari oktobrī bijuse
pasiva uz proti par 244 milj. mk. Gan
izvedums pieaudzis no 563.957.000 mk
septembrī uz 611.847.000 mk. oktobrī
(pavairojies galvenā kārtā gatava izstrā-
dājumu eksports), bet tai pašā laikā vēl
lielākā mēra pieaudzis ari ievedums un
proti no 623 422.000 mk. septembri uz
855.606.000 mk. oktobrī (pavairojies
pārtikas līdzekļu, izejvielu un pusfabri-
kātu imports).

Ārzemju kapitāli. Kāds angļu-
amerikaņu konsorcijs pārņēmis vācu
bankas akcijas 40 milj. marku vērtībā.
Tas pats konsorcijs, tikai paplašinātā
sastāvā, atvēlējis valsts dzelzsceļu sabie-
drībai 15 milj. dolāru lielu kreditu līdz
1926. gada 31. janvārim.

Naudas izvedumiem uz a
mem, ja tie pārsniedz 5000 markas ? "
projām vajadzīga attiec gās ie-
vaidēs atļauja. US,J

Berlīnes biržas komitei
tāļak pamazinājuse starpību starp nauda
piedāvājumu un pieprasījumu Latvija
valūtā uz vekseļiem līdz l

/* °-o un. ņaud»!līdz 1%.
_ Sākot ar 1. decembri birža kursu no.tejumos pārgājuse. uz jauno valsts rnarku

Vācu marku sākuse oficiāli atkal kotēt
ari Somijas banka.

Konkursu skaits turpinās ra3Zj
nāties: jūlijā 1125, augustā 895, sen
tembri 850, oktobrī 752.

p"
Vispārejās dzīves dārdzī.

bas indekss, salīdzinot ar iepriekšējo
nedēļu (122,5), palicis gandrīz negrozīt»
(122,2).

S lS

Labības c e n a s, kas pārskata ne-
dēļas sākumā ievērojamipacēlās,pgtam atkal drusku nokrita, pārsniegdams
nedēļas beigās tomēr iepriekšējās nedē-
ļas cenas. 29.-novembrī maksāja rudzi
207 līdz 211. mk. par 1000 kg, kvieši -
218 līdz 223, vasaras mieži — 220 līrjz
246. auzas — 167 līdz 175.

Sviesta cenas darījumos starp
lieltirgotājiem un ražotājiem pārskata ne-
dēļā 2 reiz tika paaugstinātas un 29,
novembrī maksāja 198 mk. par cent!
Darījumos starp lieltirgotājiem un sīk-
tirgotājiem maksāja iekšzemes sviests
iesaiņots 220 līdz 231 mk. par centņ,
ārzemes sviests 230 līdz 238 mk. par
centnr.

Gaļas cenas pārskata nedēļā atkal
viscaur drusku cēlušās. Pārējo produktu
cenas palikušas negrozītas

Edg. Krieviņš,
Latvijas ģenerālkonsuls Vācijā.

Amerikas savienot-> valstu
saimnieciskais stāvklis

novembra mēnesī 1924. g.
Pēdējās ziņas no Amerikas rāda, ka

Savienoto valstu tirdznieciskais un rūp-
nieciskais stāvoklis novembri lielā mērā
uzlabojies. Tirgīī ir pietiekošs daudzums
naudas un krediti\ pieietam! par zemām
procentēm. Visur novērojami plaši būves
darbi un atsevišķas rūpniecības nozares
strādā apmierinošos apmēros. Tā piem,
tērauda fabrikas attīsta 65° o no kopējās
ražotspējas un tekstilrūpniecība, pēc sa-
mērā klusa laika brīža, atkal palikuse
aktivāka. Automobiļu rūpniecībā tomēr
novērojams zināms atslābums - samērā
ar iepriekšējo mēnešu darbību.

C. J. Maver,
Amerikas tirdznieciskais attache.

Kursi.
Rīgas biržā, 1924. gada 5. decembri.

100 Latvijas rbļ. .' , . . . "— — 2,~
1 Amerikas dolārs 5,17,5 — 5,20
1 Anglijas mārciņa 24,57— 24 39
100 Francijas franka .... 28 3J-2890
18B Beļģijas franku . .... 25,70 — 26 2d
100 Šveices franku 99 90 — KO90
100 Itālijas liru 22,20—22,65
100 Zviedrijas kronu . . . 138,90 -140.39
100 Norvēģijas kronu .... 76,80 — 78 35
100 Dānijas kronu 90,55 — 6240
100 Čechoslovaķijas krona . 15,45— 15,75
100 Holandes guldeņu . . . 208 60—210 70
100 Vācijas marku 122, 125.—
100 Somijas marku .... 12,95— 13,20
100 Igaunijas marku .... 1,32—MU
100 Polijas zlotu 98, 101,-
100 Lietuvas litu ..... 50,50— 52,—
10 Krievijas zelta rubļu . . . 26,50—

Krievijas s«drab«g5ļknaiidā: J^P-lf
1 SSSR červoņecs . ... 20,43 - 2P.85

5°/o neatkarības aizņēmums 1.96 - 2—
6°/o Zemes banku ķīlu zīmes 92,— 93,—
4°/o Valsts prēmija . . . 1,96—2,—

Rīgas biržas kotacijas komisijas
priekšsēdētājs Rob. Baltgaid»

Zvērināts biržas maklers Th. šummef»

Telegranias.
(Latvijas telegrāfa aģentūras ārzemju telegramas )

Berlinē, 4. decembrī. „ Vossische Zei-
tung" ziņo no Varšavas, ka seima
ārlietu komisija uzaicinā-
jusi poļu delegāciju, kūja
dosies uz Baltijas valstu
konferenci Helziņforsā, n°"
kārtot visas poļu-latvju ne-

saskaņas.

Literatūra

Latvijas Saule, mākslas un senatnes mē-

nešraksts N» 23,24. -

Redaktors: M. Xronf. mmmmmr
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'"" Jf£afa tiesa,
L-Aimi* uz savu ricibas sēdes

P""" «nkara tiesu tik. 951. un 953. p p.,
^"""t kara transporta bataljona kareivi
t»-! Gerasima dēlu Ļvovu, apvai-
Sefēe 'n7iedzigā nodarījuma, kāds pare-
*> soi 'ik- 2i4. p.
<fznVs dzimis 1902. g. 14.septembrī,

^ es PLudzas aPr-' Kačanovas
Prf 'dzīves vieta ta paša pagasta

f° nn'ciefflā, krievs, pareizticīgs, vidus-
Se' i '« izelītību. neprecējies, pec nodar-

5• nās zemkopis. Arējas pazīmes: vidēja
' m* kalsnēja seja, blondi mati un
& *. . _.

Personām, kuram būtu zināma viņa
dēšanās vieta, nekavējoši ziņot ka[a
* vai tuvākai policijai, kufai to

ptināt ieskaitot 1. iec. kara iz-
ciešanas tiesneša rīcība un paziņojot

Sējam un tiesai.
peļ| 2. decembri 1324. g.

Kara tiesas priekšsed.,
kapteinis H. Jakobsons.

j{459 Sekretārs, kara ier. A. Rumpe.
"" r..nnKalllllI9t 51 « lullnn.li

Jelgavas apgabaltiesa
«iļ dv proc. lik. 1967., 2011., 2014. ,n
?Sr" p,,PCBM,ril"*««. "am
n»kstes «eneķa, BorovKas raoasta

(!«- Xh- ' « k o v s k a atstāto mante-um» kāda, tl«,bas U mantiniekiem,«egatariem, fidelkomisariem , kreditoriem? t t, pieteikt sava» tiesībai lai tiesaisešu meneia laiki, ,kaltot „<, „,,.
alnajuma iespiešana* dienas.

Termiņi nepieteiktas tiesībai Ieskati»par speķa zaucējuiSra.
Jelgavā, 24 novembrī 1924 «.

L- J* 1621/1924. «.

iwn«
Priekfcē2fv E Pe'dmans.

159Sekretārs K P u a a a r».
Liepājas apgabaltiesa

saskaņā ar savu 17. nov. 1924. g. lēmumuuwicina 16 februārī 1924. g. Ezrespaga-tā miruša Jāņa Matīsa d/Plostņa
mantinieku*, kreditorus, legatarus, iidef-komisarus un visas citas personas, kamvarētu but krdas tiesības jeb prasības
uz atstāto mantojumu, pieteikt viņas
tiesai sešu mēnešu laikā skaitot no
sludinājuma iespiešanas dienas.

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

Liepājā, 21. nov. ,924. g. J* 731-m/24
Priekšsēdētāja b. V. Bienenstams

15859 Sekretārs A- Kasperovica

Rīgas apgabaltiesai 3. clvllnod.
Uz civ. tiea. lik. 1967., 2011.—2014.

ii 2079. p.p. un Salt orfvattir-ībn kop.
M5l p. pamata un Voldemar S raumes
ļilnv. zv. adv. E Pētersona lūgumu at-
mina vsa» personas, kuram ir kanf
līdu pretenzijas, strīdi vai ierunas pret
Iii tiesā 1924. g. 25. novembrī publicēto
1523: g. 2. janvāri miruša Ropažu pa.
(tītā .Jaun-Dsdziņu* mājas īpašn: *t-
nitrjaKārļa Melķa d. Straume testamentu,
li ari ritaspersona*, kurām Ir kaut kādai
lltiibu u miruša Kārļa Straume mante-
l«u vai sakarā ar ».. mantojuma, ki
ttntiniekiem, legatarijiem, fideikomisa-
lipem parāddēvējiem ?. t. t., pieteikt
Mm tiesības, pretenzija» bb ierunu»
minētai tiesai «tic mēnešu laika,
Kaitot no li stādimijama iespiešana*
Una.
li tai minēti termiņā nebūs ii darīts,

M minētās persona» atzis kā atteikušas
?o ierunām un laadējašas aavas tiesība»,
«testamenta pasludinās par likumīgi
Peki gājušu.
Rīgā. 27. novembrī 1924. g. L J*3586
Priekšsēdētāja v. A. B1 u m e n tā 1s.
Jffl? Sekretāra A. Kalve.

Sigas apgaDalt 4. civilnoaa|a,
«*r. proc. lik. 293., 295., 298.. 301.,

Jp 311 vP- p. pamata, uz Josifa Jo-
»>1 Mseanovska lūgumu viņa prasi-«s lieta pret Paulini Mačanovskij,
*»? Kazeļskaja , par laulības šķir-
ļ» , uzaicina pēdējo, kufa dzīves vieta
fisstajam nav zināma, ierasties tiesā

«inas n-'aikS "° ^ 8ludinIJPubli"

Pie lūguma pielikti laulības apliecība% noraksti,
ļ» atbildētāja noliktā laikā neierādi-

personīgi vai caur pilnvarnieku, tiks
'«a 'esas sēde lietas klausīšanai«muguriski.

hl 25. nov. 1924. g. 436632/518.

ļ Priekšsēdētāja b. E g 1i t s.
Sekretāra v. Stūre.

J«Pfiabali. 4 oivilnodafs
H* Proc. lik. 293., 295., 298., 301..

Via di
p' p" pfsmata > uz Paua

I

ļļ,, ::Le ncmaņa lū >umu viņa prasī-
si, a f:e[ Minnu Hermaņa ra. Lanc-
K u,'. Let^s^aln, par laulības šķir-
Jaiitii«LPīc. kura dzīves vieta
1mēneī. inav zinan»a, ierasties tiesā
(di ā no s sludinājuma publi

* lūguma pielikts noraksts.
Psijo '^'^āja noliktā laikā neieradīsies
likta ti.,, 1 caur pilnvarnieku, tiks no-
>riski

sede lietas klausīšanai aiz-
8a'nov. 1924. g. 436635/1334.

158^4 Ptiekša ēdētāja b. Eglīts.
ļļ>-~-^__^__J>f katara y. S>ure

uaPgabalt. reģlstrac. nodaļa
8?o, 'J'°- lik - 1460". p. pamata pa-
?5t num\ll viņas 1924 gada 5. nov.
*n no», i eta kooperatīva sabiedrībe
!«C»ma:.Jaunburtniekupa-

i. rejā ugunsapdrosināš»nas
" Prasti V8ldeS Sēdekli Jaunbul"

%1 Nodaļas pārzinis Eglīts.
«kretars Fridrichsons.

ļ

Rigas apgabaltiesas 5. iecirkņa
tiesas iz ilditājs

paziņo, ka 8. decembris, g., pulksten
9 rītā, Rīgā, Karlines iela J* 16, pār-
dos otros t rgos Pēteja Bērziņa
kustamo mantu, sastāvošu no viena
smagā automotora un citām automobiļa
daļām, un novērtētu par _ Ls 1000.—

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

Rīgā, 21. novembrī 1924. g.
16486 Tiesas izpild. E. S m e i 1 s.

Iju ainJHlilB« 5.!«. tīisu IiildFāi
paziņo, _ ka 10decembrī š. g., pulksten
10 rītā, Rīga, Milgravju ielā Ns 18,

Ip
a r d o s otros torgosJuliusa Vi k e ļ a

kustamo mantu, sastāvošu no ēdienu
veikala iekārtas un klavierēm, un no-
vērtētu par Ls 700.—

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

Rīgā, 29. novembrī 1924. g.
16514 Tiesas izpild. E. Smeils.

Liepājas apgaDaitiesa
saakaņi ar savu 20 nov. 1924. g. lēmuma
uzaicina 5 maijā 1918 g. Grobirā
mirušā Niklāva Vilhelmsona, alus
Vilmsona un Viluimona manti-
niekus, kreditorus, le atarus, fideikomi-
sarus un visas citas personas, kam varētu
but kāda» tiesības jeb prasības uz ats'ātc
mantojumu, pieteikt viņas tiesai sešu
mēnešu laikā, skaitot no sludinājums
iespiešanas dienas.

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

Liepājā, 21. nov. 1924 g. « 8f 6-m 24
Priekšsēdētāja b. V. Bienenstams.

15858 Sekretārs A Kasperovic'a

ligu i!!iMf[i:ai 4. Ik. Un» Izpildīt.
oazino, ka 15 decembrī 1924. g., pīkst.
10 rītā, Rīgā, Vaļņu ielā N» 22, pārdos
Ludviga Karnevāla kustamo mantu,
sastāvošu no 360 ruļļiem tapešu, un no-
vērtētu par Ls 360,—

Izzināt sarakstu, novērtējumu, kā ari
«pskatīt pārdodamo mantu, varēs pār-
došanas dienā uz vietas.
16189 Tiesas izpild. V. P o 2 a r i sk i s.

HmiiiliiIU. lK.ilBi MMiai
paziņo, ka 13. decembrī š. g pulksten

9 rītā Rīgā, Brīvības iela JMš 136/138,

dz 14, pārdos Jēkaba un
^
Edes

B a e t u kustamo mantu, sastāvošu no

mēbelēm, un novērtētu par Ls 3316.—

Izzināt sarakstu, novērtējumu, ka ari

apskatīt pārdodamo mantu, varēs pār-

došanas diena uz vietas.

Rīgā, 27. novembrī 1924. g.

16517 Tiesas izpild. E. Smeils.

Rīgas apgabaltiesai 5 iec. tiesai izpildītāji
kura kancleja atrodas Rīgā, Andreja Pum-
pura ielā Ks 1, paziņo:

1) ka saskaņa ar Rīgas pils. 11. iec.
mieitiesneša lēmumu i5. februārī š.g.,
Nb 294, par piedzīšanu no Karlines
Salmiņ Ls 409.— ar '/o"/» un izde-
vumiem 7. martā 1924. g., pīkst. 10 rīta,
Rīgas apgabaltiesas civilnodaļas sēžu
zālē, uz

DDbliskiem toīpoi
pārdos Karlines Salmiņ nekustamo īpa-
šumu, kufš atrodas Rīga, Rumpmuižas
ielā Ns 12, 5. hipotēku iecirknī ar zemes-
grāmatu reģistra Jfe 495 (grupa 71, grunts
N° 90) un sastāv no gruntsgabala ar
dzīvojamo ēku un staļļiem;

2) ka īpašums priekš publiskiem tor-
giem apvērtēts par Ls 1000.—;

3) ka bez augšminētas prasības īpa-
šums apgfūtināts ar hipotēku parādiem
par —;

4) ka personām, kuras veļas pie tor-
giem dalību ņemt, jāiemaksā zalogs —
desmitā daļa no apvertešanas sumas
un jāstāda priekšā apliecība par to, ka
no tieslietu ministrijas puses nav šķēršļu
minētām personām iegūt nekustamo īpa-
šumu; un . „

5) ka zemesgrāmatas uz so īpašumu
tiek vestas Rigas-Valmieras zemesgrāmatu

Personām, kurām ir kādas tiesības
uz pārdodamo īpašumu, kas pārdošanu
nepielaiž, tādas tiesības jāuzrada līdz
pārdošanas dienai. .

Visi papiri un dokumenti, attiecošies uz
pārdodamo īpašumu, ir ieskatāmi Rīgas
apgabaltiesas 3 civilnodaļas kancleja.

Rīgā, 9. decembrī 1924. g.

16520 Tiesas izpild. E, Smeils.

Tiešo nod. departamenta
dažādu maksājumu piedzinējs paziņo,
ka 12. decembri 1924. g., pulkst. 4 dienā
Rīga, L Peldu ielā J* 15,

pirtos vairāksolīšanā
Hirša Raichela kustamo mantu, no-
vērtētu par Ls 1368.—, un sastāvošu
no dzīvokļa iekārtas, deļ viņa 1923. g.
pils. nek. īpašuma nodokļa segšanas.

Rīgā, 4. decembrī 1924. g.
16494 Piedzinējs J. Vai vads.

Hi«apDab!ltlNaiS.[lit.tl««lz)idtfāj
paziņo, ka 13. decembrī š. g., pulksten
10 rīta, Rīga, Bruņinieku ielā N° 47,
pārdos otros torgos Mozes B r e s t a
kustamo mantu, sastāvošu no korķu
fabrikas iekārtas, mašinām un precēm,
un novērtētu par Ls 17,330.—

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

Rīgā, 3. decembri 1924. g.
'6516 Tiesas izpild. E. Smeils.

Jelgavas apgabaltiesas, Jēkab-
pils aprigķ a liesju izpildītājs

paziņo, ka 9 decembrī 1924. g., pīkst,
i Iii rīta, Jaunjelgava uz Daugavas krasta,
[ Daugavas viesnica, pārdos Kārļa Sa-
pala kustamo mantu, sastāvošu no

! istabas lietām, un novērtētu par Ls 177.—
J Izzināt sarakstu, novērtējumu, kā ari

apskatīt pārdodamo mantu, varēs pār-
došanas dienā uz vietas.
16485 Tiesu pristavs Ernstsons.

īiJlo Melo ftptarafa
dažādu maksājumu piedzinējs paziņo, ka
12 decembrī 1924. g., pulksten 3 dienā,
Rīga, Vaļņu iela N° 38, veikalā,

pārdos omrāksolišonā
Iseri un Leo Ogus kustamo mantu, no-
vērtētu par Ls 340—, un sastāvošu no
dzīvokļa iekārtas, deļ viņa 19/2 /1923. g.
proc.. peļņas nodokļa segšanas.

Rīgā, 4. decembrī 1924. g.
16497 Piedzinējs J. Vai vads.

Tiešs DodoKļa departaneota
dažādu maksājumu piedzinējs paziņo,
ka 11. decembrī 1924. g„ pulksten
4 dienā, Rīgā, Marstaļu ielā l>fe 9/11, dz. 3,

pārdos oalrfiKsoIKani
Movša Perelmana kustamo mantu,
novērtētu par Ls 340.—, un sastāvošu
no kantora iekārtas, deļ viņa 1923. g.
proc. peļņas nodokļa segšanas.

Rīgā, 4. decembrī 1924. g.
16499 Piedzinējs J. V a i v a d s.

Tiešo nodokli, departamenta
dažādu maksājumu piedzinējs paziņo, ka
12. decembrī 1924. g., pulksten 5 dienā,
Kigā. Lielā Kalēju ielā Jfe 33, dz. 17,

plrdos valrftksoilianā
Dāvida Oordona kustamo mantu,
novērtētu par Ls 235.— un sastāvošu
no dažādām mantām, dēļ viņa 1923. g.
proc. peļņas nodokļa segšanas.

Rīgā, 4. dfcembrī _ 1924. g-
16496 Piedzinējs J. V a i v a d s.

-

Tiešo nodokln departamenta
df žīdu maksājumu piedzinējs paziņo, ka
12. dec. 1924. g.. pulksten 2 dienā
Rīgā, Elizabetes ielā Ns 63, dz 5,

pflrdo* vtrir&ksollSanA
Simona Rubinsteina kustamo
mantu novērtētu par 1748 latiem un»r-
ta.ošu no d*žādām mēbelēm, >iro

filmu uzņemšanfs un kinomatograiu
projekcijas ap ratiem, dēļ viņa 192i. g.
ienākuma nodokļi segšanas.

Rīgā, 4. decembri 1924 g.
1RSOO Piedzinējs D ē r i n os

rimi «»»»»»»"—-- — »- .

Z civ. tiea. Mk. 1967., 2011.—2014.
2079. p.p. un BfiH privattiesība kou

1451. p. oamata un Jana Andreja dēla
Avotiņa lū urnu uzaicina visas personas
taria k kant kādas pretenzijas, stridl
"°ļ ieraņai pret M tl«ā 1984. tāda
* novembrī publicēto IS22. g. 22. jūlijā
uitušā Lielvārdes pagastā „Kladžu «

-t,ļ īpašnieka Jāņa Andreja dēla
Kļļviņa testamentu, kā ari visas persona»,
kuram ir *«?* kādas tiesības n» mirušā

jjna Kļaviņa mantojama vai sakaiā a-
(o mantojumu, ki mantiniekiem, le-
ļilaiijiem, fideifcomisarijiem, parād-

dtvējien n. t. t., pieteikt savas tiesības,
ļieieuija» un ierunas minētai tiesai $ t la
ļieaein laiki, skaitot no šī «iudinā

ļios iespleianas dienas.

!a tai minēti termiņa nebn> iidarīts,
M minētās personas attīt kā atteikuiā»

k ierunām un saadējaiat savas tiesības,
līt testamentu paaiadinās par likamigi

tpēkā gājHsn.

9\ļt, 27. novembrī 1924, g. L ī* 3795
Priekšsēdētāja v. A Blumentāls.
160°6 Sekrelar» A. K » 1v e

liiuipgakaifli.ai4.lK.tiHU izjuut.
paziņo, ka 15. decembri š. g., pulksten
10_ rītā, Rīgā, Architektu ielā Nš 1,
pārdos Jāņa Temberga kustamo
mantu, sastāvošu no viena lokās
.Boston" preses firmas .Otto Kriger"
Berline, un novērtētu par Ls 230,—

Izzināt sarakstu, novērtējumu, kā ari
apskatīt pārdodamo mantu, varēs pārdo-
šanas dienā uz vietas.
16488 Tiesu izpild. V. P ož a r i s k i s.

1)118 lOEDtlI Mailīti
dažādu maksājumu piedzinējs [paziņo,
ka 12. decembrī š. g., pulkst. 2 diena,
Rīgā, Aspazijas bulv. N» 10,

pārdos vairāksolīšanā
Nosoni H a i t i n a kustamo mantu, no-
vērtētu par ls 1100.—, un sastāvošu
no papīra griežamas mašinas, deļ viņa
1923 g./o peļņas nodoma segšanas.

Rīga, 4. decembrī 1924. g.
16498 Piedzinējs J Vaivads.

Tie.o DOdoKjo fleparfarafa
dažādu maksājumu piedzinējs paziņo, ka
11. decembrī š. g., pulksten 3 dienā,
Rīgā, Lielā Kalēju iela J* 61,

pārdos «olrflKsollianfl
Josseļa P o s s a kustamo mantu, novēr-
tētu par Ls 212.—un sastāvošu no kan-
tora iekārtas,, dēļ viņa 1923. gada pils.
nekustama īpašuma nod. segšanas

Rīgā, 4 decembrī_ 1924. g.
'6495 Piedzinējs J. Vaivads.

īiešo toHeKlo departamenta
d.'žādu maksājumu piedzinējs paziņo,
ka 13. dec. 1924 g, pulksten 2 diena,
Rīgā, Stebu iela Nr. 20, dz. 1,

pārdos vairāksolīsanfi
Edgara Ertaka kustamo mantu,
novērtētu .par 497 lat. un sastāvošu no

viena pianno, dēļ viņa 1923. g ienāk,

nodokļa segšanas.

Rīgā, 4. decembiī 192t. g.

1650i Piedzinējs Dērings.

/

Pasta un telegrāfa virsvalde
izsludina 19. decembrī Ea..!. !... <?? bez
1924. gadā, pulksten 10 1311X111 5 I9r£|ll5p pēctorgiem,
nederīgu centrāles apkurināšanas katlu un cauruļu gabalu pārdošanai.

20p^briVn04-rīfa' rakstisku konkurenci
160 gab. revolveru un 2000 gab. patronu piegādāšanai.

Tuvākas ziņas izsniedz pasta un telegrāfa virsvaldē no 11—13. 16492

Pastai telpla virsvaldes galvenā flaiita
izsludina sekošas rakstiskas konkurentes:
18. decembrī 1924. g. uz 1) dažādām dzelzīm,

2) dzelzs skrūvju uzgriežņiem un
3) dzelzs skrūvēm, kokam.

19. decembrī 1924. g. uz 1) dinamo skārdu,
2) telefona membrānas skārdu,
3) m ignettēraudu,
4) tērauda stiepuli,
5) fosforbronzas skārdu, 1
6) plati nu un
7) bērza finieri.

22. decembrī 1924. g. uz 1) vizuli,
2) teleLnu pno'ēm, dažādām,
3) vara stiepulēm ar zīdu izolētu, un
4) eļļotu izolācijas zīdu un papiri.

Tuvākas ziņas par konkurences noteikumiem, materiāliem un iemaksājamām
drošības naudām izsniedz Pastā un telegrāfa virsvaldes galvenā darbnīcas kancleja,
Slokas ielā Ns 2, darbdienās no pulksten 9 līdz 15. 16188

Bruņota pāroslde Izsludina rakstiska sacensību
15. decembrī 1924. gadā uz sekošu priekšmetu piegādāšanu pec pārvaldes
noteikumiem:

I. Darba rīkiem un materiāliem, pēc pārvaldes paraugiem: rokas urbj-
mašīnas — 10 gab.; spiralurbjus parasta tērauda cilindriskos no 1—10 m/m —
4*0 gab.; galda laktas 6-8 ķg — 10 gab.; dažādas skrūvspīles — 36 gab.;
šmirģelteciles — 24 gab.; met. zāģi — 500 gab.; daž. vīles — 776 gab.; vītgriežus —
24 gab ; daž Miiebes — 48 gab.; cirķeļus ar atsperi 8* — 24 gab.; bīdmērus —
24 gab.; ārtaustus — 24 gab.; iekštaustus — 24 gab.; Iedējamās lampas ar
veseri — 12 gab.; šmirģeldrēbļ N2N9 00,0, 1 un 2 — 1000 gab.; smilšu papiri
N°>&0, 1 un 2 — 300 gab.; tērauda drāti I m/m — 24 kg; atsperu tēraudu —
200 kg (pēc pārvaldes techniskiem noteikumiem).

II. Ugunsdsēšamiem aparātiem lidmašīnām, pēc pārvaldes techniskiem
noteikumiem — 40 gab.

Piegādāšanas laiks ^- 8nedēļas skaitot no pasūtījuma došanas dienas.
Piedāvājumi, uzrakstīti valsts valodā, uzrādot piegādāšanas laiku un cenu

franko pārvaldes noliktavā, Rīgā, apmaksāti ar attiecīgu zīmognodokli (katra loksne
ar 40 sant.), iesniedzami slēgtās aploksnēs, ar uzrakstu: ,Uz rakstisku sacensību
15. decembrī 1924. g." pārvaldes apgādības daļā, Rīgā, Valdemāra ielā Nr. 10/12,
dz. 16, līdz minētā datuma plk. 10 norīta. Turpat saņemami piegādājamo priekš-
metu saraksti ar dimenzijām, techniskie un sacensības nateikumi, kā ari apskatāmi
darba rīku paraugi.

Iesniedzot piedāvājumu, pārvaldes kasē jāiemaksā drošības nauda 10°/o no
piedāvājuma sumas, kufa var būt ari Latvijas zemes bankas ķīlu zīmēs, vai
Latvijas bankas garantija. Piedāvājumus bez drošības naudas, zīmognodokļa un
uzraksta neievēros. 1 15164

Bruņošanas pārraida
izsludina 17. decembrī 1924. gada rakstisku sacensību uz:

1.20 tonn.auto bencina, II. 1000 klgr. zaļām ziepēm
III. 1000 klgr. vazelina un IV. 2000 klgr. lupatām

pec pārvaldes techniskiem noteikumiem.
Piegādāšanas laiks — 5 nedēļas, skaitot no pasūtījuma došanas dienas.
Piedāvājumi, uzrakstīti valsts valodā, uzrādot piegādāšanas laiku un cenu

franko pārvaldes noliktavā, Rīgā, apmaksāti ar attiecīgu zīmognodokli (katra loksne
ar 40 sant.), iesūtāmi slēgtās aploksnes ar uzjakstu: ,Uz rakstisku _ sacencību
17. decembri 1924. g." pārvaldes apgādības daļā, Rīga, Valdemāra iela .Ne 10 12,
dz. 16, līdz minētā datuma pulksten 10 no rīta. Turpat saņemami _ pārvaldes
techniskie un sacensības noteikumi, par augšminēto priekšmetu piegādāšanu.

Iesniedzot piedāvājumu, pārvaldes kasē jāiemaksā drošības nauda 10°/o no
piedāvājuma sumas, kura var būt ari Latvijas zemes bankas ķīlu zīmes, vai
Latvijas bankas garantija. 1

Piedāvājumus bez drošības naudas, zīmognodokļa un uzraksta neievēros. 15165

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

pulksten 10, Aumeisteru pagasta valdes telpās,

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

Cuncu, Silzemnieku, Maz-Vērsišu, Lejzemnieku, Salaiņu, Vadaiņu un_ Lo-
berģu apgaitās, pēc platības 9,14 ha un 452 numurētus kokus, kopvērtība
Ls 3,780.—, sadalītu 21 vienība, 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.—, sadalītu 87 vienībās, vērtība no Ls 40— līdz Ls 860.—.
Torgos pielaidīs personas, kūjas bus iemaksājušas 10°o drošības naudas

no vērtētas sumas, kufa pēc nosolīšenas papildināma līdz 10° o no pirkšan sumas.
Drošības naudu komisija pieņems priekš torgu sākšanas. Cirtumu tīrīšanas

un apmežošanas nauda iemaksājama pie ciršanas biļetes izņemšanas.
Virsmežniecība patur sev tiesības izslud natas vienības noņemt no torgiem

pēc saviem ieskatiem.
Tuvākas ziņas virsmežniecības kancleja un pie attiecīgiem mežziņiem.

15793 1 Gaujenes virsmežniecība.

£aušzsaimniefciem noderīgus
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Lēmuma pasludināšana.
Uz muitas likuma 1140. p. pamata

Rīgas muitas valde dara zinamu. ka
caurskatot savā kopsēdē zemāk minētas
kontrabandas lietas

nolēma:
1. Sodīt s/s .Dago" stevardu Franku

E. Valkeru ar naudas sodu Ls 343.20,
konfiscējot aizturētās cgaretes. (Kontra-
dandas lieta Ns 179/24 g.)

2. Sodīt s/s .Turaida" matrožus Jāni
Grasi zī Ls 40,20 un Arnoldu Anše-
vitcu ar Ls 28,20, konfiscējot aizturēto
preci. (Kontrabandas lieta Ms 168/2-». g.)

Sos lēmumus, uz muitas lik. 1141. p.
pamata, var pārsūdzēt uz muitas depar-
tamenta 3 nedēļu laika, skaitot no šī
lēmuma iespiešanas dienas .Valdības
Vēstnesī". Pārsūdzība jāapliek arLsO. ftO
zīmogmarkām un jāesnitdz caur Rīgas
muitas vaidi.

Priekšnieka v. (paraksts).
16511 Kontrab. nod. pārz. A. B r u s s.

Cīravas virsmežniecība
pārdos 5. janvārī 1925. g. Grobiņas pilsētas
valdes telpās, Grobiņā, mutiska izsoē

aūflpšu mežii dū sekošiemnovadiem,ielai seīt.vienībās:
. , Pēc Nover-D

*£t2 . Iecirkņa mežniecība, novads, apgaita un _ Das,gž , koku tejums nauda
>* kvarta,s

skaita ^Ls Ls

V. iecirkņa mežniecība.
1 Kalna-Kapsedas nov. N°44, Vernauskaapg., kv. t& 70 35 21 1,05
2 , B , 35 24 1,20
3 , _ 35 33 1,65
4 , . 35 25 1,25
5 . ... . 35 19 0,95
6 . . 35 22 1,10
7 . , 35 29 1,45
8 , , 35 21 1, 10
9 , . ? . 35 16 0,80

10 , . . , 35 31 1,55
11 . . 35 32 1,60
12 , i 35 26 1,30
13 , „ 35 24 1,20
14 , . ?. 35 20 1,00
15 . „ 35 17 0,85
16 „ „ 35 15 0,75
17 . . 36 21 1,05
'8 „ ." 35 15 0,75
19 , , 35 18 0,90
20 , , 35 17 0,85
21 j, 35 14 0,70
22 . , 35 16 0,80
23 . . 35 23 1,15
24 » . ? ? ? , 35 20 1,00
25 . „ 35 20 1,0026 » . . ? , 35 27 1,35
27 7

W -.? .• j 35 33 1,65
:28 . „ 35 65 3, 25
29 » „ 35 35 1,75
30 ., , 35 34 1,70
31 , , ; 35 48 2;40
32 , , 35 30 1,50
33 , ' „ . 35 27 1,36
34 , , , ? 35 31 1,55
35 „ , , 67 0,35
3o Tašu novads }& 44, Vernauska apg.,kv. Ns 105 . 71 40 2,00

IV. iecirkņa mežniecība.
37 Līgutu novads N°33, Gravaiņa apg., Dižais mežs. 5 140 6,00
38 „ ,:.y. . 6 i92 9,60
39 , „. - , 13 32 1,60
40 , „ 10 44 2,20
41 ' , . „ » 20 86 4,30
42 . ,-',: r v:' i 11 35 1,75
43 , 6 14 0,70
44 . 19 85 4,25
45 . » 18 74 3,70
46 . „ ? ', 3 10 0,50
47 „ „ „ 10 38 1,90
48 „ „ 10 33 1,65
49 j. „ 13 65 3,25
50 „ , 15 0,25
51 » „ . „ 10 59 2,95
52 . , 10 45 2,25
53 , ' » 3 19 0,95
54 , „. . ' „. 3 12 0,60
55 . „ 4 22 1,10
56 » . . 7 40 2,00
57 , 2 12 0,60
58 , . . „ ? ? ? : , 9 lfO 9,00
59 Dižlaņu 'novads Ne31, Sauleskalna apg„ Pbsiena kalva 10 102 5,10
60 „ 11 85 4,25
61 , . , ? 12 26 1,30
62 , . ? , , 13 32 1,60
61 , , , 11 27 1,35
64 ļ, 12 24 1,20
65. ; 9 34 1,70
66 , , , 8 20 1,00
67 i „ ? , 9 .32 1,60
68 „ , ... a; .21 1,05
69 „ 10 30 1,50
70 „ 10 50 2,50
71 ' , '.; 8 26 1,30
72 , „ 8 16 0,80
73 . . ? ? ., , , 10 48 2,40
74 , 10 28 1,40
75 , 8 25 1,25
76 „ 8 22 1,10
77 „ „; . 10 3<ī 1,80
78 . „ 10 35 1,75
79 ' » „ . 8 14 oJO
80 . , . 86 0.30
81 rr , 11 18 0,90
82 . 10 49 2,45
83 . . 9 66 3,30
84 Stroku novads W» 39, Taut iņa apg., Vīksnupes mežs. 32 ; 63 i, 60
85 « » . . 30 43 2,15
86 » » Pliķenes kalva 22 35 i,75
87 ' . , atbrīvojama ceļa josla 18 130 —
88 ... » . 16 107 -
89 „? , . 37 98 —
90 , .. . 37 33 " —
91 „ „ 37 33 —
92 » «?'"»" - 32 19 ^93 Ilmājas novads N» 38, Senfelda apg., Jāzepa Pienupa

jaunsaimn. Ns 40 10 35 —
94 Tāpat 10 33 —
95 14 45 —
96 . ' . *"." 13 47 —
97 10 14 —
98 , 14 33 —
99 . . , 10 55 —'

100 . 10 38 — '
hl 10 64 —
102 , 7 36 —
103 , 10 21 —
104 , ' 10 21 —
105 „ 17 26 —
106 . 16 24 : —
107 . 21 19 —
108 . : 38 57 —
109 .10 56 —
110 , 11 57 —
111 . . 13 132 —
112 „ 13 135 —
113 . 11 94 —
114 . 13 128 —

Jg Iecirkņa mežniecība, novads apgaita un Pec Nover-D roši-

Sg kvartāls ,
kokutējurns

naud-*? skaita apmež.

115 Ilmājas novads Ns 38,. Senfelda apg., Jāzepa Pienupa
jaunsaimn. N° 40 13 7c . —

116 Tāpat 12 111
\\ļ - 12 146 ^18 . 13 106 ^19 12 120 I120 . ; 12 96
121 ' 18 12 ~
122 . 19 21

-

123 18 13 ""
124 . 19 n
'25 • • • ' 18 30 __
T26 . . . . 19 19
127 , ,v 18 24 " *
128 19 19
129 . 18 18

~~

130 19 18 H
131 . 18 36 Z
132 . 19 40
133 , , 18 14 __. ]
134 „ . 19 22 _
135 . ? . . 17 li
136 „ 19 31
137 , . 12 13 _

Izsoles sākums pīkst. 12 dienā. Pirms izsoles sakuma dalībniekiem jāje
maksā 10°/o no novērtējuma sumas solījumu nodrošināšanai.

Tuvākas ziņas sniedz lidz izsoles dīenai _ tV. iec. mežzinis Dižlāņu muižā
caur Durbi un V iec. mežzinis lļgu mežamuižā caur Grobiņu.'

Cīravā, 29. novembrī 1924. g. N» 733.
16F.06 Cīravas virsmežniecība.

Lēmumu pasludināšana.
Uz muitas likuma 1140. p. pamata

R ī gaļs muitas valde dara zināmu, ka
caur kātot savā kopsēde CV i k a kontra-
bandas lietu Ws 177/24. g.

nolēma:
Zamueli C v i k u sodit ar naudas sodu
pieckārtīgā muitas nodokļa apmērā ar
Ls 4000, konfiscējot aiz urēto automobili
firmas „Buik" Ks 674034.

Uz muitas lik. 1141. p. pamata, šo
lēmumu var pārsūdzēt uz muitas depar-
tamentu 3 nedēļu, laikā, skaitot no šī
lēmuma iespiešanas dienas .Valdības
Vēstnesī". Pārsūdzība jāapliek ar 80 s.
zīmognodokli un jāiesniedz caur Rīgas
muitas valdi.

Priekšnieka vietā R u b i s.
16510 Kontrab. nod.pārzinis A. Bruss.

Paziņojums.
Liepājas muitas valde,

pa-natojoties uz muit. lik. 204. p. un
t, dzn. lik. 511., 516., 537. un 542 p. p _,
paziņo, ka viņas rīcība un uzglabāšana
a odas no jūjas izskaloti priekšmeti:

1 koka muca ar smēreļļu, brutto
svarā 2j6, 5 klgr. atrasta 24. oktobrī
1924. g. Sakas pag., jūjmalas robežās.

1 zvejlaiva no ozolkoka, ar spoguļa
pakaļgalu, atrasta Liepājas apriņķi,
„Kula" valgumā.

Minēto priekšmetu īpašnieki tiek ar
šo uzaicināti pieteikt savas īpašuma
tiesības un nokārtot attiecīgas muitas
formalitātes un mansājumus.
16512 Liepājas muitas valde.

Rīgas polic. 4. ioc p iekšnieks
paziņo, ka 12. decembrī š. g, pīkst. 10
rītā, Valdemāra iela N2 69b, dz. 5, ,
pārdos vairāksolīšanā

Kārļa Jakobsona uzvalkus^ pelēka
vilnas uzvalku un melnu vizitkārtu, no-
vērtētus par Ls 36 par labu valstij.

Pārdodamie uzvalki aps-katamj pārdo-
šanas vietā, ūtrupes dienā.
16487 Priekšnieka vietā v. pal. (paraksts).

Rigts r-ol. 8. \a- pr,e*šnieks
dara zināmu, ka 29. decembrī 1924. g.,
pulksten 10 rīta, Matīsa iela N2 137,
tiks pārdoti

vairāksolīšanā
Pēteram Kreišmanam piederošā aprak-
stītā manta, sastāvošā no 3 gumijas
riepām un decimalsvi.riem, novērtētiem
par Ls 17u, dēļ slimo Kases nodokļa
parādu dzēšanas, saskaņā ar I. rajo.ia
darba inspektora 1924. g. 4. novemcja
rakstu N° 59532..

Pārdodamās mantas varēs apskatīt
minētā dienā no rīta, norādītā vietā.

Rīgas pol. 8. iec. priekši. (paraksts).
16504 Darbvedis (.paraksts).

Riflas pi»i. 11. idC. i nekšnieka
paziņo, ka 20. decembrī 1924. g., plk. 10
rītā, Reņģu ielā N° 1, dz. 2,

pārdos vairāksolīšanā
uz otriem torgiem .lozētai Stempkovskij
piederošas mantas: 1dreb uska. i, 1 sienas
pulksteni, 1 ku nodi, 1 šujmašīnu un cit. s
dzīvokļa iekārta» mantas kopvērtībā par
Ls 14+ par labu Meitenes muitas valdei
pēc viņas raksta N° zolS, Stempkovskas
kontrabandas lietā
16493 Priekšnieks (paraksts).

Tai.B ap oļa vaLti iemin iaspektois
dara vispārībai zināmu, ka 19. decembri
1«24. g., plk. 10 no rīta, Talsos, Rīgas
ielā J\fs 2, tiks

laiiābolilanā uz nlUM picteltimii
iznomāti

uz 3—6 gadiem Talsu apriņķa ezeri,
kufiem nomas līgumi izbeidzas 23. aprilī
1925 gadā.

Pieteikumi, apmaksāti ar Ls 0 80, kuros
jāuzrīda solīta suma un ezeru nosaukums,
slēgtos kuvēros ar uzrakstu .Talsu apriņķa
ezeri* jāiesūta Talsu apr. ūdeņu izno-
māšanas komisijai Talso», Rīgss ielā JMš 2
līdz 19. dīcembr^m 1924. g. vai pa pastu
jeb ari p*tsonīgi.

Iz omājamo ūdeņu saraksts atrodas
Talsu apr. valsts zemju inspekcijas kanc-
leja un zemkopības departamenta zvej-
niecības nodaļā_

Ezeru nosolītajam tūliņ pec nosolīšanas
jāiemaksā 50°/o no nosolītas sumas.

VaMs zemju inspektora pal.
ļ 50J *• Meln^ailis.

Paziņojums.
Rīgas pilsētas buvvalde
paziņo, kā līdzšinējais XII. skursteņ-
laucitāju iecirkņa pārzinis A. Rīdigers

atcelts no minētā amata un viņa vietā
par XII. iecirkņa pārzini i> celt- «kursteņ-
s auc.tāju meista s Kārli» Pēlēja dēls
Auniņš, dzīv. I. Kalēju ielā N° 4,
dz. 5, skaitot no š. g. 1. decembra.

Pilsētas valdes loc. Jānis J a g a r s
16460 Sekretārs K B ē t i ņ.

Daugavpils apr. pr-ka pal 1. \K
izsludina par neder., kā pazaud. 'v
iekšz. pasi, izd. no Malinovas pag
valdes 25. maija 1953 g. ar tfs mj
uz Faka Jevstifeja d. Bogdanova v.

, H; 23
Daugavpils apr. pr-ka pal 1. iec

izsludina par neder., ka nozaud. Latv "
iekšz. pasi. izd-' no Līksnas pag valdes
13. sept. 1922. g. ar Ki 14399 uz Jēzup»,
Staņislava Kampaņa v. 14819

Daugavpils apr. pr-ka pal. 1. iec.
izsludina par neder., kā pazaud. karakl.
apl., izd. no Jatnieku_ pulka komand.
1922. g. 15. janv. uz Jēzupa Staņislava
d. Kampaņa v. 14821

Talsu apriņķa sioiu valdei
vajadzīgs rezerves

skolotājs (-ja)
ar pilnas 6 kl. pamatskolas skolotajā
tiesībām. 2

Pieteikšanās raksti ar dokumentiem
r orģinaliem) un ārsta apliecību iesnie-
dzami Talsu apriņķa skolu valdei.

Priekšsēdētājs J. Pu t n a ē r gl i s.
16484 Darbvedis A. Sturme.

Rigas kara apr. priekšnieks izsludina
)ār nederīgu nozaudēto karaklausības
tpliecību N° 34569 izdotu 16. jūlijā
1921._ g. no Rīgas kara apr. priekšn.
uz Jāņa Andreja dēla M a i n i e k a
vardu. 16523

Daugavpils apr. pr-ka pal. 1. iec.
izsludina par neder., kā pazaud. Latv.
ie'<Šz. pasi, izd. no Višķu pag. valdes
5. okt. 1922. g. ar N° 4624 uz Martas
Andreja m. Pomer. 14821

Daugavpils apr. pr-ka pal. 1. iec.
izsludina par neder., kā pazaud. Latv.
iekšz. pasi, izd. no Kolupes pag. valdes
18. dec. 1921. g. ar N° 2781 uz Kazi-
nira Jāņa d. Karkliņa v. 14» 22

Ventspils pils. 1_. iec. pol. pr-ks izslu-
dina par neder., ka nozaud. karakl. apl.,
izd. no Ventspils kara apr pr-ka 9 jun.
1922. g. ar N° 822 uz pils. Nikolaja
Friča d. Briedis v. 14805

Lubānas pagastam,
Cesu apr., e. Lubāni, tuvākā dzelzsceļi
stac. Dzelzava, vajadzīgs

Zobārsts (-ste).
Kandidātus lūdzam pie'eikties pagasta

valdē līdz 15. decembrim l-24. g.
Zobārsts saņem no pagasta sabiedrības
brīvu apkurināšanu un apgaismošanu.
Nodarbošanās pilnīgi garantēta, jo 40
verstu attālumā nav neviena zobārsta.
16483 2 ' Pagasta valde.

Skolotājs - pārzinis7
pilntiesīgs un muzikāls, vajadzīgs Plā-
teres pagasta I. pak. pamatskolai (dzelzsc
pitst. Skrīveri, pasts caur Madlienu).

Vēlēšanas 29. decembrī 1924. g,
pulksten 12 dienā. Pieteikšanās rakstiski
vai personīgi pie pagasta padomes
pagasta namā, iesniedzot dokumentus
līdz ar savu difves un līdzšinējās dar-
bības aprakstu.
1*490 Pagasta valde.

Otrā Rīgas šacha biedr.
sajauc trešdien, 17. decembrī 1924. g,
pulksten 8 vak., Rīgā, Kalpaka bulv. NH,
dz. Jvfs 1, kārtēju

liii li sagula
Dienas kartība:

1) Valdes un reviz komisijas ziņojumi.
2) Jauno statūtu galīga apstiprināšana.
3) Valdes un reviz. komisijas vēlēšana,
4) Daž di jautājumi.

NB. Sask-ņā ar statūtiem šī sapulce
būs pilntiesīga pie jebkura ieradušos
biedru skaita. 16482 Valde.

htflMl'lNIfi.MLlMfiN pasimJct
vai ie paziņo, ka 4. decembrī 1924, g.,
pulkst. 1 dienā, Vecpiebalgas labd. biedr.
namā, tiek sasarkta ārkārtēja

pilno niedru sapulce
ar sekošu dienas kartību:

l) Prezidja vēlēšanas 2) Statūtu par- ,
reģistrēšana un grozīšana un 3) Dažādi
priekšlikumi. Ja minētā dienā nesanīktu

statūtos paredzētais biedru skaits, tao
otra sapulce notks turpat 21. decembri
š. g., pulksten 1 dienā, un būs pilntiesīga
lemt par dienas kārtības jautājumiem,

neskatoties uz san'kušo biedru skaitu

14680 2 Biedrības valde.

Starptautiska? preču apmaiij, aKc
sabīedr. M"- Latvija valde

paziņo, ka 26. decembrī la24. g., plļ 1*
6 pēc pusd., valdes telpas, Vaļņu ie»

JSTs 3/5 tiek sasaukta ārkārtēja

Dienas kārtība:

1) Valdes ziņojums.
2) Akciju kapitāla palielināšana.
3) Tekošas darīšanas un dažādi prien

likumi. _648^_V^

Nacionālais teatrs.
Piektdien, 5. decembrī , pulksten / *_

.*>«*« ctfvēM- 1 t
Sestdien, 6. decembrī, pulksten /

Na<ionalā tea ra 5 ga?«
»«tāvē*8 riH8 atz mel .rttf,

II. iupu &e*}%
L. Holberga komēdija 4 cbl

^

Lilrii ariuMi.Kflllfla l
Architektu ielā N° 1, dz. 2 .— uz Finansu ministrijas 11. oktobri s. g. aPs 'Pr

statūtu panuitiizdarab*athlājuse. savu darfoīfou £"?e,aciiaS'
' _ Par noguldījumiem maksā: fio/ ,p. g-

Uz tekisa rēķini a<a 0 i-Pat noguldījumiem uz laiku n 1 6 mēnešiem un ilgāki
Par aizdevumiem ņem no 10 līdz 15°/o gadī. Va[(ļe.
Darba laiks no pulksten 10 līdz 3 dienā. 16191



Jelgavas apgabaltiesa,
pamatodamās uz savušā gada 30. okt.
nolēmumu, dara vispārībai zināmu, ka
parāds 3500 kr. rbļ., pec pirkšanas-
pārdošanas līguma, koroboreta lc87. g.
30. janvārī ar Ks 45 uz Talsu apriņķa.
Zentenes pag., Silu muižas .Viltu" mā-
jām ar hipotekas _ Ks 803, — atzīti
par samaks. un lūdzējai Valsts zemes
bankai dota tiesība pjasīt ša parada
dzēšanu zemes grāmatas.

Jelgavā, 10. nov. 1924. g. LNŠ519,24
Priekšsēd. v. E. F e 1 d m a n s.

15202 Sekretārs K. P u s s a r s.

Jelgavas apgabaltiesa.
pamatodamās uz savu 1924. g. 30. oķt.
nolēmumu, dara vispanbaļ zināmu, ka
parāds 20, 0 kr. rbļ. apmērā, pec pirk-
šanas-pārdošanas līguma, korob. 1892 g.
2/ novembrī ar Ks 873 uz Bauskas
apr., Lieliecavas pag. „Upur-Lejas" mājam
ar hip N° 2353, — atzīts par samaksātu un
lūdz Valsts zemes bankai dota tiesība

prasīt šā parāda dzēšanu zemesgrāmatas.

Jelgavā, 10. nov. 1924.g. L.NŠ594 24

Priekšsēd. v. E. Feldmans.
15203 Sekretārs K. P u s s a r s.

oiaas apgabali 3. civilnoda|a >
nv «es- M. 2011., 2014. un 2019. p.p.

"Vata paziņo, ka pēc 1923. gada
? «gūstā Aderkašu piļg. miruša jaun-

?mnieka Jēkaba Jāņa d. Tērauda ir
Hdāts mantojums un uzaicina, kam
rL šo mantojumu, vai sakarā ar to,
iLTbaskā mantiniekiem, legatarijiem,
Skomisarijiem , kredjtoriem u. t. t.,
«ieteikt šīs tiesības minētai tiesai sešu
Jnēnešu laika, skaitot no šī sludinājuma
Smiešanas dienas.
ja minētās_ personas savas tiesības

Mosā uzrādīta termiņā nepieteiks, tad
«inas atzīs ka šīs tiesības zaudējušas.

1924- g- 24. _ novembrī. L. Nr. c911.
Priekšsēdētaja v. A. Veidners.

.cg2Š Sekretārs A. Kalve.

Rijai apgabaltiesas 3. civllnod.

atklātā tiesas sēdē 11. novembrī 1924. g.
izklausīja mir. Eduarda Nikolaja d
j Tranze testamenta izpildītajā Arvida
Magnusa d. f. Strandmana lūgumu dēļ
obligāciju atzīšanas par zudušam un
nolēma: .,

1) atzīt par iznicinātam četras obli-
gācijas: a) par 15,000 rbļ., apstiprinātu
ļl.martā 1913. g. ar Ks 766, uz Eliza-
betei Roberta m. f. Rot, dzim. i. Klot-
Heidenieldt piederošo nekustamo īpašumu
Rīgas pilsēta II. hipotēku iecirknī, reģ.
jfe 748, Georgam. Artura d. f: Šroederam
par labu, kas viņu cedējis blanko; b) par
20,000 rbļ. liela atlikuma, ingrosētu
4. 'jūlijā 1902. g. ar Mi> 1196, uz tagad
Alfrēdam Ruetcam piederošo nekustamo
Īpašumu Rīgas pilsēta I hipotēku iec.
reģ. N°7 > Viljjtmam Ulricham Šultcam
par labu un pārgājušu uz Robertu Ivana
d. Štauve, kā blankocesionaru, kas viņu
cedējis atkal blanko; c) par 30,000 rbļ.
apstiprinātu 29. februārī 1912. g. ar
}& 674, uz Hermanim Leo d. (Haimam
Leiba d.) Blankensteinam piederošo ne-
kustamo īpašumu Rīgas pilsētā I. hip.
iec. reģ. N» 745, Danielam Jūlija d
Cimmermanim par labu, * as viņu cedējis
blanko un d) par 25,500 rbļ, ingrosētu
13. maija 1881. g. ar Nš 62, uz Cēsu
apriņķī atrodošo un Cesu-Valkas hipotēku
apgabala lauku muižu zemes grāmatu
reģ. II. sējumā ar reģ. Nš 127, apzīmēto
Odzienas muižu par labu Ženijai Rūdolfa
m. Šulc-Ašeraden, dzim. f. fcfrimer, kūjas
prasības dokuments ar Rīgas apgabal-
tiesas 12. martā 1910. g. lēmumu atzīts
par iznīcinātu un saskaņā ar 21. jūnijā
19l0. g. ierakstu Nš 353, izdots viņai šī
dokumenta izraksts par iznīcinātu atzītā
vietā, kūja prasība saskaņā ar 27. sep-
tembja 1913. g. ierakstu Nš 576, cedēta
uzrādītājam.

Rīgā, 1924._ g. 26. novembrī. N° 2094
Priekšsēdētāja v. A. Veidners.

15989 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas S. civllnod
uz civ. ties. lik. 2011., 2014. un 2019.
p p. pamata paziņo, ka pec 1924. g.
20. septembrī Rīga miruša namīpaš-
nieka Kārļa Jēkaba d. S p r o ģ i s ir at-
klāts mantojums un uzaicina, _ kam
uz šo mantojumu, vai sakara ar
to, tiesības kā mantiniekiem, lega-
tarijiem, fideikomisarijiem, kreditoriem
u. t. t., pieteikt šīs tiesības minētai
tiesai sešu mēnešu laika, skaitot no
ii sludinājuma iespiešanas dienas »Vaid.
Vēstnesī."

Ja minētās personas savas tiesības
augšā uzrādītā termiņā nepieteiks, tad
viņas atzīs kā šīs tiesības zaudējušas.

Rīga, 1924.g. 15 novembrī. L Ks 3711
Priekšsēd. v. A. Veidners.

152C9 Sekretārs A. Kalve.
?l'i. —^—i ? -' — '

Rīgas apgabalt., 3. civilnodaļa,
02 Civ. ties. lik. 2011., 2014. un 2019. p.p.
Pamata paziņo> ka pēc 192L g. 27. ok-
tobrī Mores pagasta miruša .Bajāru"
mājas līdzīpašnieka Jāņa Friča dēla
Ozola ir atklāts mantojums un
uzaicina, kam ir uz šo mantojumu, vai
sakarā ar to, tiesības kā mantiniekiem,
fegatarijiem , fideikomisarijiem, kredito-
riem un 1.1., pieteikt šīs tiesības minētai
fesai sešu mēnešu laikā, skaitot no
ssludinājuma iespiešanas dienas.

Ja minētās personas savas tiesības
augšā uzrādītā termiņā nepieteiks, tad
v'Qas atzīs kā šīs tiesības zaudējušas.

l"24 . g. 21. novembrī. L. Nr 3416.
Priekšsēdētāja v. A. Veidners.

I^M Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabalt. 3. civilnodaļa,
?t!<lātā tiesas sēdē 1921. g. 25. oktobrī
«klausīja mir. Vissariona Timoieja dēla
jĶluchina mantošanas lietu_ un no-
1e m a: par bezvēsts prombūtne esošas
Marijas Paula m. Novikovas, šķirtas Nt-
«provič , dzim. Šeluchin mantību iecelt
aizbildniecību , par ko ar pavēli paziņot
"Ugas pilsētas bāriņu tiesai.

K'gā, 1924 g. 2». novembrī. Ks 389.
Priekšsēdētāja v. D. Cimmermans.

1K ? Sekretārs A-Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. cfvllnotf.
atklāta tiesas sēdē 11. novembrī 1924 g
izklausīja mir. Kristiāna Legzdiņa manto-šanas lietu un n o 1e m a: par bezvēstsprombūtne esošās Aleksandras Paulines
Kristiāna m. Legzdiņ mantību iecelt aiz-
gādniecību, par ko arpavēli paziņot Rīgas
Jūrmalas bāriņu tiesai.

Rīgā, 1924. g. 14. novembrī. Ks 2463
p «ekšsēd. v. D. Cimmermans.

15255 Sekretārs A. Kalve.
Rigas apcabalt. 3. civilnoda|a
atklāta tiesas sēdē 1924. g. 25. oktobrī
izklausīja mir. Vissarion a Timofeja dēla
Seluchina mantošanas lietu un no-
lēma: par bezvēsts prombūtnē esošā
Paula Vissariona d. Seluchina mantību
iecelt aizbildniecību, par ko ar pavēli
paziņot Rīgas bariņu tiesai.

Rīgā, l^L
g. 28. novembrī. Ks 389.

Priekšsēdētaja v. D. Cimmermans.
16236 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civllnod.
atklāta tiesas sēdē 11. novembrī 1924 sklausīja mir. Olgas Eteonores Heinricha
lTetu ?,n°\-- Erasen mantošanas
esnk a "olema-: Par prombūtnēesošas Antoniņas Pētera m. Budnikovasatstato mantu iecelt aizgādniecību , parko paziņot Rrgas pilsētas bāriņu tiesai.

Rīgā, 1924. g. 14. novembrī. N» 2410
Priekšsēd. v. D. Cimmermans.

lb2b7 Sekretārs A. Kalve

Jelgavas apgabaltiesa,
pamatodamās uz sava šā g. 27. okt.
nolēmumu, uzaicina to personu, kūjas
rokas atrodas obligācija par 6000 kr.
rbļ., izdota no Indriķa Matuševica
uz Donas zemes bankas vārdu, korob.
1J12. g.8. augustā ar Ks 2166 uz Jelg.
apr., Svētes pag. Viskaļu muiž. .Kūre"
mājām ar hipotēku Ki 3549, vai
kuram būtu kādas tiesības vai prasības
uz minēto obligāciju, iesniegt to šai
tiesai un pieteikt savas tiesības un pra-
sības sešu mēnešu laikā, skaitot no slu-
dinājuma ļespiešanasdienas »Vaid.Vēstn."

Ja minētā termiņā obligāciju neiesniegs
un prasības vai tiesības nepieteiks, tiesa
atzīs šoparadu par samaks. un lūdz., Donas
zemes bankai, kufa uzdodas sevi par
minētās obligācijas īpašnieci, dos tiesibu
prasīt šā parāda dzēšanu zemesgrāmatās.

Jelgavā, 12.nov. 1924. g. LNŠ1187/24
Priekšsēd. v. E. Feldmans.

15423 Sekretārs. K. P u s s a r s.

Jelgavas apgabaltiesa,
pamatodamās uz sava 1924. g. 23. okt.
nolēmumu, uzaicina to personu, ku[as
rokās atrodas obligācija par 5000 c. rbļ.,
izdota uz Vecauces kredit sabiedrības
vārdu, kor. 1910. g. 1. jūlijā ar Ns 1208
uz Tukuma apr., Sniķeres .Elgut-Kaleju"
mājām ar zemesgr. Ki i)366, — ierasties
šai tiesā sešu mēnešu laikā, skaitot no
sludinājuma iespiešanas dienas .Val-
dības Vēstnesī" un iesniegt minēto
aktu.

Ja minēta termiņa neieradīsies un
aktu neiesniegs, tiesa atzīs aktu par
iznicinātu, parādu par samaksātu un lū-
dzējiem Jānim un Natālijai Teteriem
dos tiesību prasīt šā parāda dzēšanu
zemes grāmatās.

Jelgavā, 12. nov. 1924. g. LNŠ999/24
Priekšsēd. v. E. F,eldmatis.

15421 Sekretārs K. Pus sars.

Jelgava** apgabaltiesa,
pamatodamās uz savu_ 1924. g. 30. okt.
nolēmumu, dara vispārībai zināmu, ka
parāds 2492,50 krievu rbļ. apmērā, pēc
pirkšanas-pārdošanas līguma, korobor.
1882. g. 30. aprilī ar Ki 258 uz Talsu
apr., btendes pagasta „Diž-Muižkalnu"
mājām ar hipotēkas Ki 1733, at-
zīts par samaksātu un lūdzējai
Valsts zemes bankai dota tļesība prasīt
šā parāda dzēšanu zemesgrāmatas.

Jelgavā, 10. nov. 1924. g. L.Ks4<;4/24
Priekšsēd. v. E. Feldmans.

15201 Sekretārs K. P u s s a r s.

Jelgavas apgabaltiesa,
pamatodamās uz savu šā gada 30. okt.
nolēmumu, dara vispārībai zināmu, ka
parāds 2400 kr. rbļ. apmērā, pēc pirk-
šanas-pārdošanas līguma, korob. 1897. g.
27. oktobrī ar Ki 1029 uz Bauskas ap-
riņķa, Lieliecavas muižas .Lauciņu" mā-
jām ar h potekas Nš 2811, atzīts
par samaksātu un lūdz. Valsts zemes
bankai dota tiesība prasīt Šā parāda
dzēšanu zemesgrāmatās.

Jelgavā, 10. nov. 1924. g. L.NŠ516/24
Priekšsēd. v. E. Feldmans.

15198 Sekretārs K. Pussars.

Liepājas apgabaltiesa
saskaņā ar savu 30. okt. 1924. g.
lēm., uz Otto Heinricha d. Kunstmaņa
lūguma uz civ. proc. lik. 2083.—2084. p.
p. pamata, uzaicina obligāciju turētāju,
kuras izdotas: 1) par 280 rbļ. un 2)
par 333 rbļ. 3V/3 ķap. 1) uz F. Tied-
mana vardu un 2) uz Ludviga lvanov-
ska vārdu un 1) 18. martā 1840. g. un
2) 2\. martā 1868. g nostiprinātas uz
Otto Kunstmanim, Emmai Karlinei La-
komb, dzim. Tiedman un Marijai Zemei,
dzim. Tiedman piederošas nekustamas
mantus Ventspilī 2. kvar. ar krep. Ns 94,
6 mēnešu laikā, skaitot no sludinā-
juma iespiešanas dienas .Valdības
Vēstnesī," ierasties tiesā, lidzņemot
minētās obligācijas.

Pie kam tiek aizrādīts, ka pec minēta
termiņa notecēšanas, ari obligāciju turē-
tāja neierašanās gadījumā, parādus atzīs
par samaksātiem un pašas obligācijas
par iznīcinātām, piešķijot lūdz. tiesību
pieprasīt parāda izdzēšanu iz zemes

I

grāmatām.
Liepājā, 6. nov. 1924. g. Ki 913 24
Priekšsēd. b. V. Bienenstams.

14856 Sekretārs A. Kasperovičs.

Llepollas apgabaltiesa,
saskaņa ar savu 30. oktobra 1924. g.
lēmumu, uz Rebekas Vūlfa m. G a b b e,
dzim Rozenštein lūguma uz civ. proc.

lik. 2083.—2084. p. p. un 18. marta
1920. g. likuma pamata, uzaicina obli-
gācijas turētāju, kufa izdota par
81)00 rbļ. uz Linas Jankeja m. Gabbe
vārdu un 19. aprilī 1913. g. nostipri-
nāta uz Rebekai Vulfa m. Gabbe, dzim.
Rozenštein piederošas nekustamas mantas
Kuldīgā, ar krep. Nš 73 (agr. Nš 63),—
mēneša laika, skaitot no sludināj.
iespiešanas dienas .Vaid. Vēstnesī,*
ierasties tiesā līdzņemot min. obligāciju
deļ iemaksāto Ls 40.—, t. i. parāda ar
procentēm saņemšanas.

Pie kam tiek aizrādīts , ka pēc minētā
'termiņa notecēšanas, ari obligācijas
turētajā neierašanās gadījumā, parādu
atzīs par samaks., piešķifot lūdz. tiesību
pieprasīt parāda izdzēšanu iz zemes
grāmatām.

Liepājā, 6. nov. 1924. g. NŠ864 24
Priekšsēd. b. V. Bienenstams.

14855 Sekretārs A. Kasperovičs.

liepājas apgabaltiesa,
1924. g. 6. novembrī uz Krišjaņa
Liepiņa lūgumu un uz civ. proc. lik.
2083. un 2084. p.p. pamata, uzaicina
obligācijas turētājus, kūjas izdotas:
1) par 260 rbļ., kāda obligācija tagad
skaitās atlikumā 166 rbļ. un 2) par
300 rbļ., 1) uz Karolines Kleinenberg,
dzim. Lessev un Oskara Kleinenberga
vārdu un 2) uz Karolines Kārļa meitas
Kleinenberg, dzim. Lessev vārdu un
1) 26. okt. 1889. g. un 2)23. jul 1897. g.
ar žurn. Nš 791 nostiprinātas uz Kriš-
jānam Jāņa d. Liepiņām piederošas
nekustamas mantas Liepājā, ar_ kreposta
Nš 1990, — viena mēneša

laika, skaitot no sludinājuma iespie-
šanas dienas .Valdības Vēstnesī,' ie-
rasties tiesā, līdzņemot minētās obli-
gācijas dēļ iemaksāto Ls 9.76, t. i. pa-
rāda ar procentēm saņemšanas.

Pie kam tiek aizrādīts, ka pēc minētā
termiņa notecēšanas, ari obligācijas
turētāja neierašanās gadījumā, parādus
atzīs par samaks. piešķijot lūdz. tiesību
pieprasīt parāda izdzēšanu iz zemes
grāmatām,

Liepājā, 1924. g. 7. nov. NŠ919-I 24
Priekšsēd. b. V. Bienenstams.

14854 Sekretārs A. Kasperovičs.

Liepājas apgabaltiesa.
saskaņā ar savu 6. nov. 1924. g. lēm.,
uz Jāņa K i p s t e lūguma un civ. proc:
lik. 2083.—2084. p. p. un 18. marta
1920. g. _likuma pamata uzaicina obligāci-
jas turētāju, kura izdota par 1200 rbļ.
uz Kārļa Kārļa d. Klinge vārdu un
23. februārī 1911. g. ar žurn. Nš 171
nostiprināta uz Jānim Peteja d. Kipstam
piederošas nekustamas mantas Liepājā
ar kreposta Ki 3624, — viena
mēneša laikā, skaitot no slud.
iespiešanas dienas .Vaid. Vēstn.", iera-
sties tiesā līdzņemot minēto obligāciju,
dēj iemaksāto Ls 20.88, t. i. pa-
rāds ar procentēm saņemšanas.

Pie kam tiek aizrādīts, ka pēc minēta
termiņa notecēšanas, ari obligācijas
turētāja neierašanās gadījuma, paradu
atzīs par samaksātu, piešķijot lūdzējam
tiesību pieprasīt parāda izdzēšanu iz
zemes grāmatām.

Liepājā, 10. nov. 1924 g. \ NŠ890/24
Priekšsēd. b. V. B i e n en šra-m s.

15C06 Sekretārs A. Kasperovičs.

Liepājas apgabaltiesa
uz sava 30. oktobra 1924. g. lēmuma
pamata uzaicina 14. jūnijā 1924. g.,
Talsu pag. r-ir. Indriķa Jāņa d. Kār-
kli ņ a mantiniekus, kredit., legat., lidei-
komisarus un visas citas personas, kam
varētu būt kādas tiesības vai prasības uz
viņa atstato mantojumu, pieteikt tiesai
savas tiesības un prasības sešu mē-
nešu laika, skaitot no sludinājuma iespie-
šanas dienas.

Tiesības un prasības, par kufām nebūs
paziņots hesai minētā laikā, tiks atzītas
par zaudētam uz visiem laikiem.

Liepājā, 11. nov. 1924. g. Ns863m/24
Priekšsēd. b. V. Bienenstams.

15179 Sekretārs A. Kasperovičs.

Liepājas apgabaltiesa
uz sava 30. oktobja 1924. g. lēmuma
pamata uzaicina I1./23. janvārī 1890. g.,
Saldus miestā mir. Vilhelma Avica manti-
niekus, kredit., legat., fideikomis. un vi-
sas citas personas, kam varētu būt kādas
tiesības vai prasības uz nel. atstāto
mantojumu, pieteikt viņas tiesai sešu
mēnešu laikā, skaitot no sludinājuma
iespiešanas dienas.

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

Liepājā, 11. nov. 1924. g. N°866m/24
Priekšsēd b. V. Bienenstams.

15172 Sekretārs A. Kasperovičs.

Liepājas apgabaltiesa
uz sava 30. oktobra 1924. g. lēmuma
pamata uzaicina 23. novembrī 1920. g.,
Liepāja miruša Jufa Miķeļa d. Leis-
m a ņ a mantiniekus, kreditorus, lega-
tarus, fideikomisarus un visas citas per-
sonas, kam varētu būt kādas tiesības
vai prasības uz atstato mantojumu, pie-
teikt viņas tiesai sešu mēnešu laikā, skaitot
no sludinājuma iespiešanas dienas.

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

Liepājā, 11. nov. 1924. g. Ns869m/24
Mekšsēd. b. V. Bienenstams.

15171 -' Sekretārs A. Kasperovičs

Rīgas apgabaltiesas 3. civllnod.
uz civ. ties. lik. 2011., 2014. un 2019.
p.p. pamata paziņo, ka pēc 1924. g.
<j. marta Puiķeles pag. miruša jaun-
saimnieka Ernesta Jāņa d. Celma
ir atklāts mantojums un uzaicina, kam ir
nz šo mantojumu, vai sakara ar to, tiesības
kā mantiniekiem, legatarijiem, fidei-
komisarijiem, kreditoriem u. t. t., p]e-
teikt šīs tiesības minētai tiesai s e š_u
mēnešu laikā, skaitot no šī sludinā-
juma iespiešanas dienas ,Vald. Vestn."

la mīnētās personas savas tiesības
augša uzrādītā termiņā nepieteiks, tad
viņas atzīs, kā šīs tiesības zaudējušas

Rīgā, 1924. g. 15. novembrī. L Ki 3497
'Priekšsēd. v. A. Veidners.

15270 Sekretārs A. Kalve.

jeigavas apgabaltiesa,
pamatodamās uz sava ša gada 30. okt.
nolēmumu, dara vispārībai zināmu,

ka parāds 2800 kr. rbļ. apmēra pec
pirkšanas-pārdošanas līguma, koroboreta

1894 g. 28. iebruan ar N° 169
uz Bauskas arp., Lieliecavas muiž. .Spra-

dze-Gala" mājām ar hipotēkas r* 245^—
atzīts par samaksātu un lūdzējai
Valsts zemes bankai dota tiesība prasīt šā
parāda dzēšanu zemesgrāmatās.

Jelgavā, 10. nov. 1924. g. L.M-590/24
Priekšsēd. v. E. Feldmans.

15200 Sekretārs K. P u s s a r s.

Jelgavas apgabaltiesa.
pamatodamās uz savu šā gada 30. okt
nolēmumu, dara vispārībaļ zināmu, ka
parāds 5000kr. rbļ. apm., pec pirkšanas-
pārdošanas līguma, korob. 1894. g.
28. febr.-ar Nš-161 uz Bauskas apriņķa,
Lieliecavas muižas .Purmaļu" mājam ar
hipotēkas Ks 2445, — atzīts par
samaksātu un lūdz. Valsts zemes bankai
dota tiesība prasīt šā parāda dzēšanu
zemesgrāmatās.

Jelgavā, 10. nov. 1924. g. L.NŠ489/24
Priekšsēd. v. E. Feldmans.

15197 Sekretārs K. P u s s ars.

IZLABOJUMS. ,
Alūksnes virsmežniecības torgu sludinājumā, iespiesta „Valdīb. Vestn." Nr. 26t
no 15. novembra 1924. g. ieviesušās dažas kļūdas, kuras ar šo tiek izlabotas:

_ I n -. ^«o ? S Droš. naudas5 Pārdos B.
tS .H, Ls
.1! .§! Mežniecības un novada nosaukums, apgaitu, s*' t: _._ - _c"..
>'z - «!£ _„, 'g £« 3>g Piezīmes
3 g kvartālu un atdalu Ns Ne iļļfis SJ~ o g « >£*j
Ē? a-S^ §.g-* 2 S'š SB

,s- S Ls w

2 Jaunlaicenes nov., apg. Ki 7,kv. 98, jauns. Ks3, cirsma 1923. g., atd. 1 1,13 938 47 —
3 . . . . . 2 1,22 722 36 —

29 Opes nov., apg. Ks 1, kv. Ke 1, jauns. Ki 17, c. 1924. g, atd. 5 0,39 196 10 —
37 . kv. Mš 5, Opekalna draudzes kaps. vieta -r 1820 1495 75 —
39 Vecla'icenes nov., apg. X» 12, kv.NslO, jauns. Nš 46, c. 1924,g„ atd. 8 — 520 1621 81

i 40 . , . ...9 0,57 107 6 -
> 41 , , , ...10 0,96 157 8 -

42 Māriņkalna nov., apg. Ks 18, jauns. M» 24J cirsma 1924. g., atd. 1 0,89 352 18 —
ļ 43 . . . .°. 39 175 9 -

62 Alsvika nov apg. Ks 21, jauns. Ks 7, cirsma 1923. g., atd. 1 1,20 888 45 —
1 ai * , Medņa purvs, cirsma 1924/25. g., Ks 1 0,28 374 19

64 , jauns. Ks 7, cirsma 1923. g., atd. 2 1,40 1356 68 —
fis apg. Ks 25, kv Ks 12, cirsma 1924,25. g., atd. 1 0,37 865 44 —

66 " . kv, Ks 16. . . 1 0,304 246 13 -
6? . kv. Ks 150, . . 1 0,755 677 34 34
63 , kv. Ks 135, cirsma 1924. g., , 1 2,40 180 9 9 Nav cērtams

1 pr. sekl.
69 . . .,40 246 12 12
70 * apg. Ks 28, kv. Ks 60, cirsma 192L g., . 1 0,67 467 24 24
71 " apg. Ns 27, kv. Ks 84, cirsma 1924. g., . 1 0,3 70 4 4
70 ...2 0,37 74 4 4
it " . .3 (>,41 104 5 5 «
74 " l kv. Ks 85, cirsma 1924./25. g., . 1 0,81 1447 72 72
« . cirsma 1924. g., . 2 0,24 60 3 3
76 " , kv. Ks 86, . . 1 0,08 105 6 -

77 * , kv. Ks 87, cirsma 1924./25. g., . 1 0,32 292 15 —
ii ' . 2 0,38 404 20 —

79 ' I kv. Ks 88, . . 1 0,26 141 7 -
'5* > 20 34 113 6
jļ? " I kv. Kš 89, * atd. la", lb 0^3 80 4 -
H ; . 2a, 2b 0,27 147 8 -

H ' , kv. Ks 92, , atd. 1 0,34 362 18 -
S " . ī. 2 0,25 240 12 —
ot ' ,' kv. NŠ93, . . 1 0,39 511 ' 26
°t . 2 0,30 82 4 —
ļj ' : kv. NŠ 94, . . 1 0,39 742 37 -
°l . 2 0.37 515 26 —
22 I kv. Ks95, . . 1 0,26 462 23 -
°% * . . 2 0 30 560 28 —
% ' I kv. NŠ 96, . . 1 0,25 373 19 -
l\ . . . 2 0,07 98 5 -
li " .

* kv. Ks 97, . . 1 0,33 466 24 -
l' ' . ! . , 2 0,23 410 21 —

,ni Niknl<skWnov apg. Nš 32, jauns. Nš 35, cirsma 1924. g B — 90 1481 74 —ffi s^-:^»*f«^
assav19al . -. = 2" !?s g =.

166 '-^ī&sr'+Sli ?*:?*?*rr.fr?.- 25ii 433 22 22
168 Jaunlazberga nov., 'apg. J* 19, kv. Kazlēna gab., c. 1924. g., atd. 1 - 2105 1700 85 -

Alūksnes vir* mežniecība.
16337



Latgalei apgabaltiesa. 1. tlvllnodala
ar šo paziņo vispārībai, ka miruša
1922. gada 9. novembri Ludzas pilsētas
piederīga Jāņa Jāņa d. Jaurama
privattestaments, ar kuru testatora ku-
stama un nekustama manta novēlēta
Jānim Jauramam un Jekaterinai Leonovai
ar apgabaltiesas 1924. g. 13. jūnija lē-
mumu apstiprināts un izdots manintiekiem
Jauramam un Jekaterinai Leonovai.

Daugavp., 8. nov. 1924.g. L.Nšl56a;24
Priekšsēd. b. J. Krūmiņš.

14912 Sekretārs J. Ka n gurs.

Latgales apgabaltiesas l.civiln.,
uz lik. par laulību 50. un 77. p. p. pa-
mata, ar šo dara zināmu, ka tiesa ar
1924. g. 20. _ oktobfa .spriedumu Pētefa
Jāņa d. Plāceņa prasibas lietā pret
Helēnu Fridricha m. Plācen, dzimusi
Voicochovska. par laulības šķiršanu
aizmuguriski nosprieda: lau-
lību, noslēgtu 1917. g. 22. maijā starp
Pēteri Plāceni un Helēnu Plācea Nov-
gorodas pilsētā, Malovlasovskas pareiz-
ticīgo baznicā, atzit par šķirtu.

Ja atbildētāja civ. proc. lik. 728., 731.
un 748. p. p. paredzēta laika neiesniegs
tiesai atsauksmi vai pārsūdzību, tad
spriedums stāsies likumīgā spēkā.

Daugavp., 8. nov. 1924. g. LNš247p/24
Priekšsēd. b. J Krūmiņš.

14914 Sekretārs J. Kangurs.

Liepājas apgabaltiesa,
saskaņā ar 13. novembra 1924. g. lēmumu,
uz Magrietas Ievalda m. Mežaines
lūgumu un pamatojoties uz civ. pr. lik.
293301. un 309. pp, uzai.ina atbil-
dētāju Vili Andreja dēlu Mežaini,
kufa dzīves vieta nezināma, četru mē-
nešu laikā ierasties šai tiesā saņemt
norakstu no viņa sievas Magrietas Me-
žaines iesūdzības raksta viņu laulības
šķiršanas lietā un uzdot savu dzīves vietu
Liepājas pilsētā

Ja minētā laikā aicināmais neierastos,
lietu noliks uz termiņu un izspriedīs
bez viņa klātbūtnes, ja ieradīsies, bet
savu dzīves vietu Liepājā neuzdos, aici-
nāj mu uz jiesas sēdi un visus pārējos
papirus atstās tiesas kancleja.

Liepājā, 14. nov. 1924 g. NŠ399/24
Priekšsēd. b. V. Bienenstams.

15454 Sekretārs A. Kasperovičs.

Liepājas apgabaltiesa
uz sava 23. okt. 1924. g. lēmuma pa-
mata uzaicina 5 maijā 1922. g , Bātes
pagastā mirušā Ievalda Andreja dēla
Zariņa mantiniekus, kreditorus, le-
gatarus, fideikomisarus un visas citas
personas, kam varētu Mt kādas tiesības
vai prasības uz viņas atstāto mantojumu,
vai kuras vēlētos apstrīdēt viņas testa-
mentu, pieteikt tiesai savas tiesības un
prasības sešu mēnešu laikā, skaitot no
sludinājuma iespiešanas dienas.

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

Liepājā, 5.nov. 1924. g. Nš783m/24
Priekšsēd. b. V. Bienenstams.

14642 Sekretārs A. Kasperovičs

Liepājas apgabaltiesa
uz sava 30. okt. 1924. g/ lēmuma pa-
mata uzaicina 17. febr. 1921. g. mirušā
Jāņa K a 1 n m a 1a (Kalnamala) mantin.,
kredit., legat., fideikom un visas citas per-
sonas, kam varētu būt kādas tiesības
jeb prasības uz nelaiķa atstāto manto-
jumu, pieteikt viņas tiesai sešu mēnešu
laikā, skaitot no sludinājuma iespieša-
nas dienas.

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

Liepājā, 21 _ . nov. 1924. g. Ks 819m '24
Priekšsēd. b. V. Bienenstams.

15869 Sekretārs A. Kasperovičs.

Liepājas apgabaltiesa,
saskaņā ar 6.novembfa 1924. g. lēmumu,
uz Pētefa Cālīša lūgumu un pamato-
joties uz civ. proc. lik.. 293., 301. un
309. p.p., uzaicina atbildētājas Lidijas
Nikolajam. Cālīt, dzim. Dionisjeva,
kuras dzīves vieta nezināma, četru mē-
nešu laikā ierasties šai tiesā saņemt
norakstu no viņas vīra Pētera Cālīša
iesūdzības raksta viņu laulības šķir-
šanas lietā un uzdot savu dzīves vietu
Liepājas pilsētā.

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

Liepājā, 14. nov. 1924. g. Ns 301 24
Priekšsēd. b. V. Bienenstams.

15455 Sekretārs A. Kasperovičs.

Liepājas apgabaltiesa
uz sava 6. novembra 1924. g. lēmuma
pamata uzaicina 23. augustā 1917. g.,
mirušā Jāņa Andreja d. Maškevica,
viņš ari Mankovič un Makovics man-
tiniekus, kredit., legat., fideikomisarus un
visas citas personas, kam varētu būt
kādas tiesības vai prasības uz nel. at-
stāto mantojumu, pieteikt viņas tiesai
sešu mēnešu laikā, skaitot no sludinā-
juma iespiešanas dienas.

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

Liepājā, 11. nov. 1924. g. Ks888m/24
Priekšsēd. b. V. Bienenstams.

15178 Sekretārs A. Kasperovičs.

Latgales apgabaltiesas I civilr
ar šo paziņo vispārībai, ka mirušās
924. g. 3. martā Daugavpils apriņķa,

Preiļu pagasta, Plivdu sādžas piederīgas
Viktorijas Jāņa m. P r i k u ļ testaments,
ar kuru testatora kustama un nekustama
manta novēlēta Leonorai Ludviga m.
Plivda, dzim. Prikuļ, ar apgabaltiesas
1924. g. 10. oktobfa lēmumu apstip-

rināts un izdots mantiniecei Leonorai
Ludviga m. Plivda, dzim. Prikuļ.

Daugavp., 8. nov. 1924. g. LKs930a/24
Priekšsēd. b. J. Krūmiņš.

14913 Sekretāra J. K a n g u r s.

Latgales zemes grāmatu atjau-
nošanas komisija,

uz Franča un Antona Pāvela d. Prikuļu
lūgumu par zemniekiem piešķirtas vienset.
zemes gabala pēc plāna zem Nš 1,1it. „A",
platībā 10 desetīnas, atrodošosRēzeknes
apriņķa, Silajāņu pagasta, Rutku sādža,
ievešanu zemes grāmatureģistrĻ_—uzai-
cina visas personas, kujam ir kādas tie-
sības uz minēto nekustamo mantu,
iesniegt komisijai par to_ paziņojumu
4 mēnešu laikā no izsludināšanas dienas
,Valdības_ Vēstnesī", pretēja gadījuma
nepieteiktās tiesības skaitīsies par iznī-
cinātām un lūdzēji var tikt ievesti Lat-
gales zemes grāmatu reģistri par nora-
dītās nekustamās mantas īpašniekiem
bez kādiem aprobežojumiem ar neapstrī-
damas pārdošanas un hipotekarisku
apgfūtinājumu tiesībām.

Daugavpilī, 1924. g. 11. novembrī.
Nr. 7382.

Komisijas priekšsēdētājs, apgabal-
tiesas vecākais notārs E. Hellvichs

15214 Sekretārs A. Bergs.

Latgales apgabaltiesas I. civiin
ar šo paziņo vizpārībai, ka mirušā
1924. g. 14. maijā, Daugavpils pilsētas
piederīgā P^ula Nikolaja d V a s i 1 j ē v a
notariālais testaments, ar kuru testatora
kustama un nekustama manta novēlēta
Kapitolinai Kārļa m. Vasiljevai ar ap-
gabaltiesas 1924. gada 26. septembra
lēmumu apstiprināts un izdots manti-
niecei Kapitolinai Kārļa m. Vasiljevai.

Daugavp., 7. nov. 1924. g. LN1026a 24
Priekšsēd. b. J. Krūmiņš.

14849 Sekretāra I. Kanoure

Rīgas apr. 1. iec. miertiesnesis,
uz civ. proc. lik. 2011 —2014. un 2079.
p.p. pamata paziņo, ka pec 1915. g.
13./25. aprilī Rīgas Jūjmalā mirušā
Jefinija Aņisina dēla T o č i 1k i n a
atklājies mantojums un tamdēļ uzaicina
visus, kam uz šo mantojumu vai sakarā
ar to kādas tiesības kā mantiniekiem,
legatarijiem, fideikomisarijiem, kredi-
toriem u. t. t., pieteikt šīs tiesības
miertiesnesim, sešu mēnešu laikā,
skaitot no sludinājuma iespiešanas
dienas .Valdības Vēstnesi.*

Ja minētās personas savas tiesības
minēta laikā nepieteiks, tad viņas tiks
atzitas _ kā šīs tiesības zaudējušas.

Rīga, 1924. g. 12. novembrī.
15345 Miertiesnesis (paraksts).

Latgales apgabaltiesas,
Daugavpils apr. 1. lec. miertiesa.,
saskaņa ar savu 1924. g. 5. novembra
lēmumu un uz civ. proc. lik. 1401. p.
un civ. lik. X. sēj1. d. 1239. panta
pamata paziņo, ka pec 1914. g. 8. jun.
Daugavpili mirušas Šeinas Zalmaņa
m. K o v a r s k a s ir . atstāts mantoj.,
kadeļ uzaicina visas personas, kam uz
šo mantojumu vai sakarā ar viņu būtu
kādas tiesības kā mantiniekiem, pieteikt
tās pec piekritības sešu mēnešu
laika, skaitot no šī sludinājuma ievieto-
šanas dienas .Valdības Vēstnesī."

Daugavpilī, 1924. g. 10. nov. NŠ678
14923 Miertiesnesis D z e n i t s.

Latgales zemes grāmatu atjau-
nošana* komiska.

uz Vasilija Makara dēla Komenda-
t o v a lūgumu par nekustamas mantas
sastāvošas no Maslovo-Makarenkas pū-
stošas, platībā; pēc ieķīlāšanas _ aplie-
cības apmēram 46 desetīnas vairāk vai
mazāk, bet pec plāna 41,53 desetīnas
ar visiem objektiem, atrodošos Ludzas
(senāk OstrOvas) apriņķa Kačanovas
pagastā, ievešanu zemes grāmatu re-
ģistri, — uzaicina visas personas, ku-

fām ir kādas tiesības uz minēto ne-
kustamo mantu, iesniegt komisijaļ par
to paziņojumu 4 mēnešu laika no
izsludināšanas dienas .Valdības Vēst-
nesī" , pretēja gadījumā nepieteiktas
tiesības skaitīsies par iznīcinātam un lū-
dzējs var tikt ievests Latgales zemes
grāmatu reģistri par norādītās nekusta-
mās mantas īpašnieku bez kādiem_ ap-
robežojumiem ar neapstrīdamas pārdo-
dams un hipotekarisku apgfūtinājumu
tiesībām.

Daugavpilī,. 1924. g. 25.nov.Ne7762Komisijas priekšsēdētājs apgabal-
tiesas vecākais notārs E. Hellvichs.

16170 Sekretārs A. Bergs.
Latgales zemes grāmatu atjau-

nošanas komisija,
uz.Broņislava Michaila d, Stankeviča
lūgumu par nekustamas * mantas, sastā-
vošas no Vārkavas muižas ar folvarkiem
.Rožanovo", .Močani", .Zībergovo",
.Ksaverinovo", .Timanovo", .Micha-
lovo" un .Reuttovo" zemes gabala zem
vietējā nosaukuma .Zastenok Sanauža",
platībā 136 desetīnas, 72 asis, ieskaitot
šinī skaitā ari 5,9 desetīnas servitutu
ganības Vārkavas pagastā, Ušacku sā-
džas zemnieku vajadzībām ar visām
ēkām un visiem citiem piederumiem, at-
rodošos Daugavpils apr., Vārkavas pag,
ievešanu zemes grāmatu reģistri, — uz-
aicina visas personas, kufām ir kādas
tiesības uz minēto nekustamo mantu,
iesniegt komisijai par to_ paziņojumu
4 mēnešu laikā no izsludināšanas dienas
.Valdības Vēstnesī", pretējā gadījumā
nepieteiktās tiesības skaitīsies par iznī-
cinātām un lūdzējs var tikt ievests
Latgales zemes grāmatu reģistri par
norādītās nekustamās mantas īpašnieku
bez kādiem aprobežojumiem ar neap-
strīdamas pārdošanas un hipotekarisku
apgfūtinājumu tiesībām.

Daugavpilī, 1924. g. 11. novembrī.
Nš 7402.

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

15215 Sekretārs A. Bergs.
-

Rīgas Jūrmalas pol . pf-ks h*i !""
par neder.nozaud Latv iek£ ludln*
izd. 13. janv. 1920. g. „o Rīgas VII.?.pr-k^ar

NŠ
67833 uz-

K^ ļa^
_ -—i »— '?r

Jēkabpils apr. pr-ka pal. ) iec
~~T~-

dina par neder, nozaud. Latv iekš,
ar Ns 1489, jzd. 4. j 1. 1^*21 «"Pasi
Jēkabpils apr. p.-ka pal 1. jec ufr

n
.°

mins Mār ina Jāņa d. v. ,.,?"——— : i— H?**
Jelgavas apr. prta pal. 2. iec^Tdma par neder., ka nozaud. Latv 22*izd. 1919. g. 10. nov: ar K» «s*'

Rīgas pol. VIII. iec. pr-k a ua (?£ ""
Arvida d. Hohensteina%. ' . 1474J

Daugavpils pils. pret^^dm^
neder. Lietavas nacion, pasi ar J*95mizd. no Lietavas vaid. Kaunā 2 It1924. g.uz Teklas Pāvila m. Riniovič vka pieteik. par nozaudētu. 14^3

Daugavpils pils. pretClStaaāT^
neder., aivaļ. apl. ar Ks 83, izd. 5 Z1923. g. no 2. Bauskas kāju- %ļ5£
komand. uz Staņislava, Qsipa d. Gaicanav., ka pieteik. par nozaud. 14314

Latgalis zem^s grāio. atjaun. Komīsua,
uz Aggeja un Lazara, Lazara dēlu . L a-
z a r ev u un Sāvelija Lazara dēla
Lazareva, viņš ari Nikolajevs, lū-
gumu par nekustamas mantas, sastā-
vošas no Vārkavas muižas ar Roža-
novo, Močani, Zibergovo, Ksaverinovo,
Timanovo, Michalovo un Reuttovo fol-
varkiem izdalītā zemes gabala, ar no-
saukumu .zastenok Brenčari", platībā
103 desetīnas, atrodošos Daugavpils
apriņķa Vārkavas pagastā, ievešanu ze-
mes grāmatu jeģistrī, — uzaicina visas
personas, kufārrt ir kādas tiesības uz
minēto nekustamo mantu, iesniegt ko-
misijai par to paziņojumu 4 mēnešu
laikā no izsludināšanas dienas .Val-
dības Vēstnesī", pretējā gadījumā ne-
pieteiktas tiesības skaitīsies par iznī-
cinātām un lūdzēji var tikt ievesti Lat-
gales zemes grāmatu reģistri par no-
rādītāsnekustamās mantas īpašniekiem
bez kādiem aprobežojumiem ar neap-
strīdamas pārdošanas un hipotekarisku
apgfūtinājumu tiesībām.

Daugavpilī, 1924. g.25. nov. Nš7757.
Komisijas priekšsēdētājs,

apgabalt. vec. notārs E. Hellvichs.
16169 Sekretārs A. Bergs.

Daugavpils pils. .pret izskīdTrIā~r)ā7
neder, gada uzturas apl. aj Ns X 23934izd. 20. okt. 1923. g no Iekšl. min. «zHajas Haima m. Rivkin v., kā pieteikpar nozaud. i47^

Daugavpils pils. pref. izsludina^neder, personas apl, izd. 24 jānv
1924. g. ar Nš 94 no Daugavpils pils'
prei. uz Hajas Haima m. Rivkin v., kā'piet. par nozaudētu. 14735

Daugavpils ~ pilsr~pret. izsludina 5IFneder. Latv. iekšz. pasi ar Nš 8002, izd
3. febr. 1921. g. no Daugavpils ' pils'
pref. uz Makara Andreja d. Timoiejeva
v., ka pieteik. par nozaudētu. 14733

Ventspils pīīšj 1. jec. pol. ' pr-ks"
izsludina par neder., kā sadegušu Latv.
iekšz. pasi, izd. no Ventspils apr. pr-ka
2. iec. pal. 16. aug. 1920. g. ar Nš1377
uz Dundagas pag., pils. Olgas Pētefa m,
Gutmaņ v. 1434

Ventspils pils. L iec. pol. pr-ks izslu-
dina par neder., kā nozaud. Latv. iekšz.
pasi, izd. no Sarkan muižas pag valdes
caur Ventspils apr. pr-ka 1 iec. pal. ar
Nš 2870 uz Sarkan muižas pag. pils
Nikolaja Friča d. Briedis v. 14803

Rīgas pol. 8. iec. pr-ks izsludina par
neder, nozaud. atvaļ. apl. ar Nš 2134,
izd. no min kara apr. pr-ka uz Kārļa
Miķeļa d. Grubiņa v. 14375

Latgales apsatialtlezai I. df ilnodala
ar šo paziņo vispārībai, ka miruša
Ludzas apriņķa, Istras pagasta, Cucuru
ciema piederīgā Onufrija Ādama d.
N i k i t ina testaments , ar kufu testa-
tora kustama un nekustama manta no-
vēlēta Anastasijai Onufrija m. Nikitinai,
ar apgabaltiesas š. g. 4. jūlija lēmumu
apstiprināts un izdots mantiniecei Ana-
stasijai Onufrija m. Nikitinai.

Daugavp., 5 nov. 1924.g. LNs450a/24
Priekšsēd. b. J. Krūmiņš.

14850 Sekretārs J.- K a n gu r s.

Latgales apgabaltiesa: i. clfilnodala
ar šo paziņo vispārībai, ka mirušā
1922. g. 10. martā Rēzeknes apr., Sila-
jāņu pag., Kastukas sādžas piederīgā
Spiridona Mārtiņa d. Tokareva pri-
vattestaments, ar kufu testatora ku-
stama Un nekustama manta novēlēta
Jānim Prokofija d. Stepanovam ar ap-
gabaltiesas 1923 g. 15. jūnija lēmumu
apstiprināts un izdots mantiniekam
Jānim Prokofija d. Stepanovam.

Daugavp.,]2nov. 1924.g. LKs239a/24
Priekšsēdētāja b. J. Krūmiņš.

15207 Sekretārs J. Ķangurs.

Latgales apgabaltiesas,
Daagavplls apr. 1. Iec. miertiesa.
saskaņa ar savu šā gada 5. nov. lē-
mumu, uz civ. proc. lik. 1401. p. un
X. sēj. 1. d. civ. lik. 1239. p. pamata
paziņo, ka pec 1924. g. 3. augustā
Daugavpilī mir. Olgas Jefima meitas
N a t a n s o n , dzimusi ? Lurje,
ir atstāts mantojums, kādēļ uz-
aicina visas personas, kam uz šo man-
tojumu, vai sakarā ar viņu kādas tiesī-
bas, ka mantiniekiem, pieteikt tās pēc
piekritības sešu mēnešu laikā,
skaitot no šī sjudinajuma .iespiešanas
dienas .Vaid. Vēstnesī".

Daugavpili, 10. nov. 1924. g. NŠ685
14924 Miertiesnesis D z e n i t s.

Latgales apgabaltiesas vecākais
notārs

paziņo, ka pēc 1924. g. 7. oktobrī
pie Daugavpils notāra R. Skujas no-
slēgta pirkanas-pardošanas līguma, apsti-
prināta ls»24. g. 22. novembrī, Fedors
Alekseja d. un Povuls Charlampija d.
Astratovi ieguva kopīpašumā vienlīdzīgās
daļas no Vasilija Loginova par 1800 la-
tiem, nekustamu īpašumu, Daugavpils
apriņķa, Izvoltas pagastā, Staškeviču
sādža, sastāvošu no zemniekiem pie-
šķirtas_ viensētas zemes gabala Ns 12,
platība 5,72 des. un no tiesībām uz2/<o koplietojamos objektos, kufu platība
5,0 t desetinas.

Daugavpilī, 1924. g. 24. novembrī.
Nr. 7726.

Vecāka notāra vieta, viņa ļ
palīgs A. Mi kalks.

15891 Sekretāra palīgs J. Strads. j

Juslas virsmežniecība
pārdos 8. janvārī 1925. g., pīkst. 12 dienā virsmežniecības kancleja, Zaķu
muižā mutiskos torgos

augošu un atmirušu mežu.
S Pārdos », - Drošibas

Nover" naudas

% Novads, a.ga'ta un kvartāls Nr. Nr. Pēc Ķ* tē" Atstāia™

§> ; plāt. skaTta J"mS lzcir" Kult. koki
o Ls tumu dar-

; lia koku sit. tīriš biem

Wl&roft«8-!SIerģu 3. ietu mexn.
1 Zaķu nov., Nš 11 apg., kv. Nš 30, atd. !, cirsma 1924. g. . . 1,00 — 838 42 42 i
2 . Nš 11 . , Nš 30, „ 3, . J924. . . . 0,80 — 1037 52 52 ]Jaunaudze
3 Ulbrokas nov., Ns 12 apg., kv. Ns 12, atd. 1, cirsma 1924. g. . — 148 1016 51 « '_
4 . NŠ13 . . Nš 2. . I, . 1924.:.. - 210 944 48 48

Zaķu.muižā 2. iet:. mexn.
5 Zaķu nov., Ks 3 apg., kv. Nš 44, atd. 1, cirsma 1921. e — 119 0.34 1? 19 —6 . ., Ns 3 . . Ns 47, . 1. . 1921. ..... - 15 33 2 2 - '
7 . , Ks 3 . . Nš 52, . 4, . 1922 - 25 101 6 68 , „ Nš 3 .. . Ks 52, kaltuši u. vēja gāzti .... 23 35 2 2 —9 ' . Nš 3 , . Ns 57, atd. I, cirsma 1921. g. . . '. . — 37 573 29 29 —10 Ks 3 , Mašenu rob., jauns. Nš 3, atd. lv.... 0,24 — 518 96 _
» . **3 . „ . „:?)**,&..... . 074 - 1174 59 -
1 • ! 5T ' '??? - - ™ J 'W - 952 48 - -13 . Ns 3 . , „ . . Ns 4 137 _ 463 24 — —14 » Ks 4 „ kv. Nš 28, atd. 1, cirsma r-i21. g. . 041 — 3Q1 9n 9n M

15 . Ns 4 . . Nš 28, „ 2, . 1C21. , . 04 - 487 25 25 116 „ Ns 4 . . Ns 28, . .3, . 1921 041 - 582 36 30 -17 - Nš 4 . . Ns 28, , 4, . 1921. ... 020 - 369 19 i 19 3
Jg - NŠ4 . . NŠ28, . 5, . 1921. .. 020 - 271 4 14 919 - Ns 4 . . Ns 28, . 6, , 1921. ... 0 20 - 19 [% n -20 J . Kš4 . . NŠ28, . 7, „ ? 1921. 0 20 i - 207 11 1 121 ļļļ • jj

28, . 8, , 1921 0;54 - 2l 23 23 T22 - Nš 5 . . Nš 13, . -, . 1923. ..... 41 376 19 19
(TmuMŽĒM 3. iet:- meln.

23 Zaķu nov., Ks 8 apg., kv. Ks 2, atd. 1, cirsma 1922. g. . _ i ori aw oo 99 -
24 K« 8 Ko 1 9 1093 * " i-zr 4d ° il Zl

25 : i-l 1 1 Kit: 1 i: - \lf4 - — - ss 8« «, .«.« ,-
26 » Ks8 . . ks4; 1 - 192t 1 :::: ~

\\l 3 li -27 . Ks 8 . .„ Ns 15, . 1, ? . 1924. .. .. .. ' _ go ^fi l ' 428 - NŠ8 . . NŠ25, „ 1, . 1924. .... _ 210 21? U \\29 ' - Ks 8 , . Nš 25, . 2, . 1924 on? 1\a n\ \\
30 - *8 » . Ns25. „ 4 ,924."; . \ \ ' ,0i4 4m 61 īl

'

li - *« ? * ? N227'» 2, . 1924. . Tf; 167 22» M' -32 « »« ?> 27,: 3, . 1924. :?: .:: _ \% gj ja
Cfioļ»tMŽit U. iem. imtešn

33 Ropažu nov., Ns 19 apg., jauns. Ns 51, atd. 1 . n 9a c-, '*'? «
34 - j*i9 . . ks sl . 2 ..::; • i% z ,«7 ,« ~ n
35 , Ks 19 . . Ks 51, . 3 . \ ' ' °Al ~ ' ^1 0 - -
36 . Ks J9 . . Ns51, . 4 . . . . .

•
K

~ ' ™ .?$?.. -?.. I
37 , Ns 19 . . Ns 51, , 5 A'to ' ļ89 10 —
33 : m 19 . - >» s e ::; .;;; • °f- 392 2< - - .
39 - Ks 19 . . Nš 51, . 7 . . . . * ' ' ?'o (,

~ 2°2 U —
40 _ . Ks 19 . . NŠ51 • . . 1,00 - 564 29 -
41 - Ns23 . „ Ns 1, atd. 2 . . . . I ' ' ' 0751 . 94

J _
42 . Ns 23 . . Ns 1, „ 3 . . . . i ' g*|| ~ l °5<ļ ~
43 . Ns 23 . . Ns 1 - ;

. . U,33 _ 106
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~ 261 14 -
47 Ns 23 . . Ks 33 4 " " }'% ~ 331 17 "
48 ; nš 23 . . N« 33: : 5 ::' ? ;; ;; iS

9 13
Z -

Personām, kuras vēlas piedalīties torgos, ienriekš iaipmato; t„„,. J. „„, 1 ,, nēc
nosolīšanas jāpapildina līdz 10"/o no nosolītās lutrias

laieinaksa torgu komisija.. 10<>/o no novērtējuma sumas, kufa pec

Cirsmas atzīmētie seklas koki nav cērtami. VirsmežmVr-Tha ^,u. i- -t - . '-»- ;an;has
noņemt no torgiem pēc saviem ieskatiem.

««mežniecība patur sev tiesības pārdošanai izsludinātas vienī bas

Tuvākas ziņas virsmežniecībā un pie iecirk ņu mežziņiem . i6253 Duslas virsmežniecība.
iMpleita V«!«U tipogrtHlā

/
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