
Saeima.
Ministru kabineta se"de š. g. 9. decembri.
Latvijas apsargāšanas un izziņas biroja

ierēdņu un sargu ietērps.

SAEIMA

Sēde 9. decembri.

Sēdi atklāj priekšsēdētājs F. Vesmans
pīkst. 5.
Sociāldemokrāti iesnieguši priekšli-

kumu: uzdot ministru kabinetam līdz
nākoša gada 20. janvārim izstrādāt un
iesniegt Saeimai likumprojektu
par zvērinātām tiesām. Priekš-
likumu motivē F. Ci e lēns. Pēc tam,
kad Šai lietā izsacījusies ari A. Birz-
nieks un K. Pa u lūks, priekšlikumu
pieņem ar visām balsīm, 8 atturoties.

Redakcijas komisijas ziņojumu sniedz
K. Bachmanis.
Likumu par tirdzniecības-

rūpnieclbas nodokli trešā lasī-
jumā galīgā nobalsojumā pieņem vien-
balsīgi.
Likumu par žūpības apka-

rošanu trešā lasījumā, aizklāti balsojot,
visā visumā pieņem ar 58 pret 34
balsīm, 1 atturoties.

Sakarā ar šo likumu pieņem ari divas
pārejas formulas: 1) uzdot valdībai,
sākot ar 1925./26. budžeta gadu, sa-
šaurināt spirta ražošanu un viņa iz-
dalīšanu pakāpeniski pārņemt valsts rokās,
2) uzdot valdībai mēneša laikā atcelt
muitu uz apelsīniem.
Nobalsojot trešā lasījumā visā visumā

par pārgrozījumiem likumā
par alkoholu saturošu vielu
ražošanu, aplikšanu ar no-
dokļiem un pār doša n u, pieņem
tos ar 47 pret 6 balsīm, atturoties 21.

Pieņem otrā lasījumā likumu par
naudu, trešo lasījumu noliekot uz
27 janvāri.

Groiot dienas kārtību, pieņem steidza-
mības kārtā likumu par Liepā-
jas-Jelgavas dzelzsceļa būvi.

p ieņem otrā lasījumā likumu par ku-
{i namā materiāla izsnieg-
šanu kara invalidiem un kara klausībā
iesaukto ģimenēm, trešo lasījumu no-
1» kot uz 27. janvāri.

Steidzamības kārtā pieņem likumus par
vaislas ē rz eļ u izlasi un par p ii-
8ē s tiesību piešķiršanu
Vecauces miestam.

ptam aiz slēgtām durvīm apsti-
prina valsts kontroles padomes
locekļus un valsts kontroles departa-
menta kolēģiju locekļus.

Tad sēdi slēdz.
Nākošā sēde piektdien, pulksten 5.

Va ldības rīkojumi so pavēles
Rīkojums.

. Apstiprinu Latvijas apsargāšanas_ un
zziņas biroja ierēdņu un sargu ieierpu
"n apbruņojumu pēc sekoša apraksta:
l - Galvas tērps: cilindrveidīga 9 cm

aagsta cepure ar tumši zilu loku, 4 cm
Platu un melnu virsu ar tumši zilu
ekaatejuiTju ; taisns melns sirmis, virs
^f 1» — balta sudrabota zoda siksna ar
* metāla pogām. Siksnas platums ierē-
dni 2 cm, sargiem 1 cm. Cepures
21l«es sargiem no balta skārda pec klāt-
pJetikta parauga, bet ierēdņiem tā pati
zlmar 2 krustveidīgiem ozola zariem

2Ct n. zīmes.
2> Garš kareiviska parauga mētelis

Jļ° melnas vilnas drēbes ar tās pašas
are°es uzplečiem, ierēdņiem ar divām
r»°d3m balta metāla pogu, sargiem ar
Vleau rindu. Uzpleču platums pie pleca
gala 41 B cm pie apkakles 3 cm, ierē-

dņiem ar tumši zilu iekantējumu, sar-
giem bez iekantējuma. Uzpleči plecā
izšūti un pie apkakles piestiprināti ar
mazu baltmetala pogu. Muguras josta,
sastāvoša no 2 daļām ar 4 lielām me-
tāla pogām. Mētelim šķelta muguras
apakšdaļa ar 5 mazām balta metāla po-
gām.

3. Kareiviska parauga frencis no
melnas vilnas drēbes ar stāvu apkakli
un uzplečiem kā mēteļiem, ar vienu
rindu balta metāla pogu.

4. Galiiē bikses no melnas vilnas
drēbes, ierēdņiem ar tumši zilu iekantē-
jumu, sargiem bez iekantējuma.

5. Garas bikses parasta parauga no
tās pašas melnās vilnas drēbes, ierēdņiem
ar tumši zilu iekantējumu, sargiem bez
iekantējuma.

6. Vasarā karstā laikā — aizsargu
krāsas krekli un bikses.

7. Apavi — gari vai īsi melni vai
dzelteni zābaki.

Apbruņojums:
Revolvers, nēsājams kaburā pie 5 cm.

platas tumši brūnas ādas jostas ar 2 cm.
platu siksnu pār kreiso plecu.

Rīgā, 1924. g. 6. decembri. N° 2097

Administr. depart. direkt. Šlosbergs
Iekšējās apsardzības pārvaldes

priekšnieks J. Garoziņš

Valdības iestāžu paziņojumi

Paziņojums.
Skolu virsvalde sarīko ziemas svētku

brīv aikā augstskolas telpās iizikas un
laboratorijas technikas kursus vidus un
arodu skolu skolotājiem.

Kursu teorētiskā daļā būs lekcijas
optikā an akus'ikā.

Laboratorijas praksē praktiskie darbi
fizikā, aparātu sakārtošanā un uzstādī-
šanā.

Bez tam iztirzās ari jautājumus fizikas
metodikā.

Kursi sāksies 15. decembrī, pulksten 10,
Latvijas universitātes jaunajā ēkā, Kron-
valda bulvārī Ks 4, un turpināsies līdz
23. decembrim (ieskaitot) un no 2. līdz
10 janvārim (ieskaitot) Iepriekšēja pie-
teikšanās nav obligatoriska.

Kursus organizē docents Fr. Gulbiskgs.

Iecelšanas.
Rezolūcija.

Pārreļu Rēzeknes apriņķi aizsargu instruktoru
Jāni Borozinski, iz paša lūgumu, par Dau-
gavpils apriņķa aizsargu ins rukioru, skaitot no
s. g. 15. decembja

Rīgā, 1924. g 8. decembrī, f* 22179.
Iekšlietu ministra biedrs A Dzenis

Administativā departamenta direktors
Šlosbergs.

Rīkojums J* 54.

Saskaņā fr 1923. f. 23 aprija likuma 6. pantu
ieceļu par Verguloenes miesta vietējās zemes_ vēr-

tēšanas tomisijas priekšsēdētāju zemes vērtēšanas

daļ^s vecāko taksatoru J īksbu T e i k m a n i.
Rīgā 1924. g. 8 decembrī.

Zemkopības minittra vieta V. Zsmneli.

Rīkojuma >* iS.
Saskaņā ar 19.'3. g 23. aprija likuma 6 panta

iecēla par vietējo (pagas u) zemes vērtēšanas
komisiju priekšsēdētāju zemts vērtēšanas daļas
virstaksstoru Kārli Cīruli Valmieras apriņķa

Pāles, Puiķeles un Pociema pagastos un Valkas
pilsētā.

Rig» , 1S24. g. 8. d tembri.
ZemkipīDas ministra viitā V. Zamnels.

Valdības darbiba.

Ministru kabineta sēde
1924. g. 9. decembrī.

1 Nolemj iesniegt Saeimai ratificē-

šanai tirdzniecības un kuģniecības līgumus

1) starp Latviju un Norvēģiju un 2) starp
Latviju un Austriju.

2. Apstiprina nolīgumu starp Latviju
un Lietavu par Latvijas-Lietavas robežas
pāriešanas noteikumiem pierobežas joslā
dzīvojošiem šo valstu pilsoņiem.

3. Atļauj iekšlietu ministnm atstāt
valsts dienestā līdz 1925. g 31. decembrim
sekošus veterinārārstus, kuri nepārvalda
valsts valodu: Voldemāru Melleri,
Vladimiru Trofimovu, Nikolaju Ti-
chomirovu. Aleksandru Erastovu
un Miķeli Fi la tovu.

4 Atļauj Latvijas skolotāju savienībai
sarikot grāmatu izlozi par Ls 5000.—.

Kara tiesa

Trīskārtīga slepkavības prāva
karatiesā.

1921. gada novembra mēnesi Rīgas
apriņķa priekšniekam tika ziņots, ka
Ikšķiles pagasta Jānis K r a s 11 n š_ un
Bernhards Rozenbergs norunājuši
aplaupīt Lielvārdes Bērziņu māju
saimnieku Krūmiņu. Laupītāji būšot
pavisam 4 personas, apbruņojušās ar
revolveriem. Lai novērstu uzbrukumu,
apriņķa priekšnieks ziņoja par to savam
palīgam, kā ari komandē,a divus poli-
cijas un kriminālpolicijas ierēdņus, lai
izdarītu kratīšanu pie minētam personām
un spertu joļ s apdraudēto apsargāšanai.
Izdarot k.atisanu Rozenbergi mājā, at-
rada vienu šauteni ar 6 patronam, ,Na-
g?na" sistēmas revolvera patronu, krievu
armijas ,ķesaku" un 10 krievu šautenes
patronas, pie kam šauteni ne Rozen-
bergs ne Krastiņš neatzina par *avu.
24. novembri policija līdz ar vietējiem
aizsargiem ieradās Bērziņu mājā un pa-
ziņoja Krūmiņam, ka uz viņu tiek saga-
tavots uzbrukums, ko saimnieks neticēja,
izteikdams, ka tās būšot vienīgi baumas,

lai policiju maldinātu. Policisti ar aiz-
sargiem visu nakti no 24. uz 25. no-
vembri palikuši Bērziņu mājā un, neko
šaubīgu nenovērojuši, rītā aizbraukuši,
pateikdami saimniekam, ka naktī no 25.
uz 26. novembri ieradīsies vietējie aiz-
sargi ; par pēdējo ierašanos dots rīko-
jums pagasta aizsargu nodaļas priekš-
niekam.

25. novembri pievakarē aizsargi Gailis
un Stārķis, kā pirmie, ieradušies Bērzi-
ņos uz Krūmiņa apsargāšanu, pie kam,
mājā ieejot, ieraudzījuši staļļa durvis
vaļā, bet uz viņu saucienu neviens nav
atsaucies, kāpēc viņi nogājuši uz pa-
grabu, kurā spīdējusi uguns un kurš bi-
us ierīkots kā pagaidu dzīvoklis.
Še viņi atraduši noslepkavotu mājas
saimnieci Ilzi Krūmiņ, kura. apģērbu-
sies vienā kreklā, atradusies uz-
klupuse uz gultas. Pats saimnieks un
tā māte mājā nav atrasti un aizsargi
domājuši, ka tie ir aizbēguši no uzbru-
cējiem. Par notikušo steidzīgi paziņots
pagasta aizsargu nodaļas priekšniekam
Kļaviņām un apr. priekšnieka palīgam
Simanovičam; pēdējais, līdz ar
kiiminalpolicijas ierēd ņiem, ieradies tā
paša 25. novembra vakarā Bērziņu mājā
un tur atradis trīskārtīgu slepkavību: ka
ir nogalināti saimnieks Jānis Krūmiņš
ur: viņa māte Anna Krūmiņ, kuri atrasti
kūtī un saimnieka sieva Ilze Krūmiņ —
pagaidu dzīvokli — pagrabā. No sniegā
atrastām pēdām bija redzams, ka slep-
kavas bijuši ne mazāk kā divi, āvušies
pastalās.

Pec kriminālpolicijas ievāktām zinām
un izdarītas izziņas (nopratinot vairākus
lieciniekus) noskaidrojās, ka no 13. no-
vembra Ikšķiles pagastā dzīvojošie Jānis
Krastiņš un Bernhards Rozenbergs ir
sagatavojuši Bērziņu mājas saimnieka

Valsts zemes fonda ieskaitīto nekustamo īpašumu saraksts Nr. 53. *)
(67. turpinājums.)

u c

'S. jj «"8'i - Nekustamo īpašumu Agrākā ipašnieka

gjK " ,§?§ Atrašanas vieta uzvārds, vārds un tēva
5^ E a g -<M nosaukums. _*_*.2; u- s »j vārds

Kuldīgas Kuldīgas apr.

5196. 3886 Ivandes pag. Pļavas gabals. Mencendorf, Sofija - Olga
Emanuēla meita, dzim.
Kechert un viņas bērni:
Emanuēls - Aleksandrs -
HeinrichsļMerija-Amalija-
Auguste, Auguste ? 0!ga-
Helena un Olga Doro-
teja-Sofija (Mencendorfa,
Heinricha Aleksandra d.
mantinieki).

5197. 3166 Kurmāles pag. „Titerkalns". „
5198. 426 Kuldīgas pil- Kregera muižiņa.

sētā.
5199. 312 Kurmāles pag. Jaunais krogs (dzimts Ulichs, Kārlis.

noma).

£S£ "*— ?«*
5200. 87 Valtaiķu pag. Kalna krogs. Manteifels, Kārlis Kārļa d.
5201. 46 , Prema zeme. „
5202. 52 . Teofilensruhe.
5203. 705 Lažas pag. Apiņu mājas.
5204. 710 . Ķebeļu mājas.
5205. 708 „ Jaunzemju mājas. .
5206. 1342 Kazdangas p. Kalna Beltes mājas.
5207. 1372 „ Rūgu mājas.
5208. 61 Nigrandes p. Apšu muiža (Klein-Vin- Reitern-Nolkens, Vladimirs

daushof). Gustava d.
Liepājas apr.

5209. 126 Pormsātes p. Virpiņu muiža. Ungern-Sternbergs, Paulis-
Adolfs Leonharda d.

(Turpmāk vēl.)
1924. g. 6. decembrī. Zemkopības ministra vietā V. Zarnu els.

Zemkopības departamenta direktora vietā E. Maciņš.
Mērniecības daļas vadītāja vietā E d. D a u g u 1s.

*) Skaties .Valdības Vēstneša" pag. g. 91.. 101., 104., 106., 110., 117., 120., 12l., 125., 130.,
131., 140., 151., 161., 178., 215., 249., 250., 251., 252., 253., 254., 270., 284., 287, S. g. 11., 12., 13.,
14., 15., 16-, 17.. 18., 41., 43., 44. 45.. 69, 75., 98., 100., 103., 104., 111., 112.. 113.. 114.. 115,
39. 140., 14H., 170., 171., 172., 173., 181., 182., 18C, 187., 197, 198., 228, 229., 255., 267., 27<> . un
our> mu»»^

01a,par,ValdībaiVittaaa^attot no 1, Janvāra:
Saņemot ekspedīcijā)

MBtēntiJ 1 lata 50 aant.
piesūtot Mājā an pa pastai

m i mīnēsi 1 lati 80 aant.
ta atsevišķu namin: saņemot

«kspedlcijā _ . 6
rtikalpa»devē|tem _ . 7 m

Latvijas valdības A *** ofldaJs laikraksts
Iznāk katru dianu, Izptmot JE&Ē Wļkģk«Httdianma m avātkudiaoaa

Redakciju ļWļj3»l lĒlsi
Kantofi*kepedicija:

Rlgl, pili Nš 2. Tel. Nt »-8t ^ifiSisE SSP* Rlg* . Pili M 1. Tel. Ns 9-57
Rnaas ftaadai ao 11—12 ir^ffi^lr Atvērts ao pulksten 9—3

Sludinājumu maksa:
*) tiesu sludinājumi līdz 30 vien-

slejigām rindiņām .... 3 lat. 60 sant.
par katra tālāku rindiņu . . — , 12 .

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

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



Krūmiņa aplaupīšanu, pierunā.ot x.z to
Aliredu Rozenbergu, Eduardu Peter-cinu,
kā ari pilsoni D., inform dami pēdējo,
ka Bērziņu ināja atrodoties savrup no
citām, mežā un t. t. un, ka tur varot
dabūt vismaz 100,000 rbļ. naudas, zirgu
un medu. Krastiņš vēl piebildis, ka
laupītāji būšot pavisam 4 un par iero-
čiem esot gādāts. D , šādam uzaicinā-
jumam nav piekritis, bet Kr. to ceuties
iedrošināt, teikdams „lai esot vīrs" un
pateicis satikšanās vietu un laiku. Šis
notikums nācis zināms kriminālpolicijai
un cevis tālāku atrisinājumu, kura gala
rezultāts ir tas, ka, saskaņā ar iepriek-
šējās izmeklēšanas materiāliem, tiek
saukti pie atbildības 1) Jānis Kārļa d.
Krastiņš, 23 g ve:s, 2) Bernhards-
Rudolfs Andrējad. Rozenbergs,24g.vecs
(abi Ikšķiles pag.) par to, ka saskaņā ar
iepriekšēju, savstarpēju norunu pierunā-
juši Alfrēdu Rozenbergu un Eduardu
Pētersonu „izdarlt 1921. g. novembra
mēnesī Lielvārdes Bērziņu mājas Krū-
miņu ģimenes noslepkavošanu un viņai
piederošas naudas un mantas piesavinā-
šanu", kādu noziegumu ari pēdējie
192i. g. 25. novembrī izdarījuši, bet
3) Eduards Kārla d. Pētersons, 25 g. vecs,
Bērzmuizas pagasta, 4) Alfrēds-Osvalds
Andreja d. Rozenbergs, 21 g. vecs,
Ikšķiles pagasta un 5) Kārlis-Voldemars
Kārļa d. Akermans, 22 g. vecs, Jaun-
jelgavas pilsonis, par to, ka zem pirmo
divu pamudinājuma, — kopā ieradušies
Bērziņu mājā (apbruņojušies ar revolve-
riem), kur vairāk tetzes izšāvuši no re-
volveriem uz Jāni, Ilzi un Annu Krūmi-
ņiem un tos smagi ievainojuši mugurā,
kaklā un galvā, kam kā sekas bijusi —
minēto triju personu nāve un pēc tam,
visi kopā, paņēmusi nogalināto Krūmiņu
naudu un mantu. Neviens no augstāk
minētiem piecen apvainotiem tevi par
vainīgu (iepriekšējā un ari tiesas izmeklē-
šanā) neatzina un paskaidroja : pirmie
divi — ka neesot nedz pierunājuši kādu,
nedz organizējuši Krūmiņu ģimenes no-
slepkavošanu aplaupīšanas nolūkā, tet
pārējie — ka nozieguma izdarīšanas laikā
katrs bijis savā dzīves vietā (mājā), pie
kam Akermans, kurš policijas kārtībnie-
kam Lindembija atzinies,Krūmiņu dzimtas
nogalināšanā, uzrādījis ari visas dalību
ņēmušās personas, savu liecību grozīja
un teica, ka minēt , policijas kārtībnieks
viņam piedraudējis ar nošaušanu, kamdēļ
policijas pirmizziņā viņš, Akermans, at-
zinies nepareizi

Kara tiesa skatīja lietu cauri š. g.
5. un 6. decembrī, pie kam iznesa sekošu
spr,ēdumu: apsūdzētais Kārlis Aker-
mans, — pierādījumu trūkumu dēļ, at-
taisnots, bet pārējie scdīti: Bernhards
Rozenbergs Eduards Rozenbergs un Jānis
Krastiņš, kā nepilngadīgi ar mūža katorgu
(spaidu darbi uz nenoteiktu laiku), bet
Eduards Pētersons — ar nāvi — pakarot.

At. —

Latvija un citas valstis

Sakarā ar tirdzniecības līguma

parakstīšanu ar Šveici
mūsu konsuls Šveicē J. K ļ a v i n š -
E 11 a n s k i s saņēmis vairāk apsveik-
šanas telegramas no Šveices sabiedris-
kiem un politiskiem darbiniekiem.

Jaunas valstis

Igaunijas parlamenta komisija,
kurai uzdots izstrādāt Terbatas uni-
versitātes statūtus, nolēmusi dibināt
pie filoloģijas fakultātes latviešu
valodas lekturu.

Riga
Nedēļas ziņojums

par saslimšanas gadījumiem
ar lipīgām slimībām Rīgā,

ko reģistrējusi no 1924. g. 1. decembra līdz
7. decembrim Rīgas pilsētas statistiskā
valde pēc ārstu paziņojumiem:

dai
Slimības nosaukums. =; gjg"

5"" ?e/j oļ

Tvphus rbdom ....Vēdera tila . . . 20
Typhus exanth Izsitumu tīfs . *? 1 ' .
Febris recurrens . . . Atgulās drudzis —
Febris intetm . . . . Purva drudzis . —
Variola et variolois . . Bakas .... —
Morbilli Masalas ... 1
Scarlatina Šarlaks ... 42
lussis convalsiva . . . Garais klepu» . 2
Diphtheritis Difterits ... 3
Influence citm Pnenmonia Influenca ... 2
Cholera asiatica ....Āzijas koliera . —
Dvscnteria Asins sērga . . —
Parotitis epidemica . . Ģīmja saiūkums

(Mums) . . 5
Ervsipelas Roze .... I
Lepra Spitālība ... 2
Par-ityphus —
Vulvo-Vaginitis gonorrhoica —
Meningitis cerebrospinalis epidemica . . —
Tr&choma —
Anthras . . :
Lvssa —

Tirdzniecība un rūpniecība.

Latvijas-Cechoslovaķijas
saimnieciski-tirdznieciskie sakari.

Čechoslovaķijas preču izvedumi
oktobra mēnesī iztaisa 910.344 tonnas
vērtībā par 1.461.612 823 kč\ Lai pa-
nāktu saimniecisku tuvināšanos ar ār-
valstīm, Čechoslovaķijas ekonomiskā po-
litika ir vērsta uz.jto, lai radītu veselu
tīklu tirdzniecisku līgumu, atjaunojot
vecos un noslēdzot jaunus līgumus ar
tām valstīm, ar kurām tādi vēl nav pa-
stāvējuši. Šai ziņā it sevišķī būtu jāuz-
sver priekš kara noslēgto 'tarifa lī-
gumu atjaunošana; pirmais tāds
līgums ir noslēgts ar Franciju, otrs
ar Itāliju un trešais nupat parakstīts
ar Austriju. Šis pēdējais līgUms
piešķir abām valstīm muitas pazeminā-
jumus uz preču izvedumiem un ievedu-
miem par 7» uo pastāvošā muitas tarifa.
Var sagaidīt, ka līdz'gus līgumus no-
slēgs ari ar Poliju, Ungāriju un Dien-
vidslāviju.

Zīmējoties uz Latvijas-Cecho-
slovaķijas tirdznieciskiem
sakariem iāuzsver jauna līguma no-
slēgšana uz 200 tonnām mušu linu
ar šejienes linu vērptuvju pārstāvi. Tiek
ari vestas sarunas par tālāku darījumu
noslēgšanu, jo vietējā linu tirgus ten-
dence tiklab uz iekšzemes, kā ari uz ār-
zemes liniem ir diezgan stingra.

Čechoslovaķijas sviesta tirgū pē-
dējā laikā cenas ir ievērojami cēlušās
Vairāki pieprasījumi pienākuši no Čecho-
slovaķijas tirgotājiem wz mūsu sviestu
Rīga, bet aiz krājumu trūkuma Latvi'as

sviesta izvedorganizacijām nav bijis iespē-

jams tos apmierināt.
Sakarā ar cenu krišanu Prāgas tirgu

mūsu dzīvu lopu ievedumi beidzamā
laikā ir ievērojami samazinājušies — tā
pēdējā nedēļā Prāgas tirgū ir pienākušas
tikai 350 galvas Latvijas liellopu, mazākos
daudzumos kā līdz šim ir ievesti ari Latvi-
jas tpļi un cūkas Pēdējā ziņojuma ne-
dēļā Čechoslovaķijā ir sevišķi palielināju-
šies Polijas dzīvu lopu ievedumi; turpretim
pilnīgi samazinājušies Dānijas; par
iemeslu tam ir lopa sērgas, kādas tur
šimbrīžam plosās. Prāgas lopu tirgu
piedāvājumi pēdējā laikā bija lieli, pie-
prasījumi — diezgan vāji, it sevišķi uz
cūkām, tā ka zināms daudzums dzīvu
lopu ir pat palicis nepārdots un atstāts
nākošās nedēļas tirgum Atliek cerēt, ka
turpmāk cenas būs mazliet stingrākas,
kaut gan gaļas produktus ieved lielākos
apmēros ari no citām ārvalstīm, kā par
piemēru no Dienvidslāvijas, Ungārijas
un Rumānijas

Uz Latvijas zivju konzer-
v i e m visā Čechoslovaķijā ir nodibi-
nājies pastāvīgs un izdevīgs noņēmēju
tirgus. Mūsu konzervi ir dabūjami
visos lielākos Prāgas un provinču pil-
sētu delikatešu veikalos un tie pilnīgi
spēj konkurēt ar citu valstu līdzīgiem
produktiem. Mazākā mērā Čechoslova-
ķijā ieved mūsu liķierus, kuri pa-
teicoties augstai ievedmuitai iznāk vie-
tējiem patērētājiem diezgan dārgi.

18. novembra vakarā ari Prāgā svi-
nēja 6-gadu Latvijas brīvības
svētkus, piedaloties Čechoslovaķijā
dzīvojošiem Latvijas pilsoņiem un
daudziem čechu viesiem (kopskaitā pāri
par 60 personām) Nārodni Dum Medi-
nieku zālē; visumā šos svētkus var uz-
skatīt par labi noritējušiem, jo Latvijas
pilsoņi un pilsones ņēma ļoti dzīvu
dalību.

Šā gada 22. novembrī Latvijas
konsuls inž. Ed. Krasts notu-
rēja vienā no Čechoslovaķijas ievēroja-
mākiem tekstilrūpniecības centriem,
Hrādec Krālovē pilsētā, miglu
bilžu pavadībā priekšlasījumu
par La tvi jas- Čechoslovaķi -
jas- saimnieciski - tirdznie-
ciskiem sakariem. Priekšlasījums
bija ļoti labi apmeklēts un radīja turie-
nes rūpnieku un tirgotāju aprindās jo
dzīvu interesi.

Informācijas nolūkā, kā ari lai nodibi-
nātu ciešākus tirdznieciskus sakarus, uz-
turējās Prāgā no š. g. 17. līdz 21. no-
vembrim izglītības ministrijas mācības
līdzekļu nodaļas vadītājs cand. rer mērc.
H. Mielens, kuram izdevās noslēgt
šeit Prāgā dašus darījumus, kā ari uz
vietas pārliecināties par Čechoslovaķijas
ražojumu konkurences spējīgumu ar ci-
tām ārzemju valstīm.

1924. g. 1. decembrī.
E. Krasts,

Latvijas konsuls Prāgā.
Iz mūsu ģenerālkonsula Londonā

nedēļas ziņojuma Nr. 48.
1924. g. I. decembri.

Ķieģeļu imports Lielbritānijā, sevišķi
no Vac jas, Beļģijas un Dānijas, papla-
šinās, kā tas redzams no sekošas ta-
beles, salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem:

Oktobiī
skrits v rtiba

1922. g. . . 74,000 £ 120
1923. g, . . 705,000 £ 1578
1924. g. . . 10647 000 £ 28824

Pirmos 10 mēneso,
s.aiis ,p„.

1922. g. . . 447,000 £ jg01923. g. . . 3,770,000 £ «27?
1924. g. . .. 69,436,000 £173,06
Ķieģeļu importu no Latvijas kāvsaugstas frakis_ cenas, kas tik l.elā mērsadārdzina mušu ķieģeļus, ka tiem srīiiikonkurēt ar Vācijas lētajiem ķieģeļiem

Tagadējās cenas ir apmēram šādas
labākie angļu būvju ķieģeļi no 70/- ii
75/- par lOOO. Beļģijas un Vāc ja, D048/- līdz 50/- par 1000 ķieģeļiem
cii Londonā. * e ! em

Anglijas ķieģeļu standardamērs,9X47aX28 colla; smagums: 1000 kieģeļi = 2 tonnas 7 centneri vai apmēr' am5 mārciņas viens ķieģelis.
Kartupeļu importa pēdējā laikā stipri

palielinās, jo šī gada raža nav bijuse
izdevīga. Visvairāk kartupeļus ieved noHolandes un Francijas.

Kartupeļu cenas ir sekošas: angļu no
6/— līdz 12/6 par centneri, pret 5/-
Hdz 9/- 1923. g Holandes no b/-Jīdz 8/— pret t>/6 līdz 6/67a. Mūsu
zemkopjiem derētu piegriezt ievērību
kartupeļu tirgum _ Lielbritānijā. Angļu
importieri interesējas par sakariem arLatvijas kartupeļu eksportieriem.

Sviesta cenas pagājušā nedēļā ievēro-
jami cēlušās, neraugoties uz . lielajiem
pievedumiem no Jaunzerandes. Tas iz-
skaidrojas ar to, ka šeit pastāv ļoti dzīvi
pieprasījumi pēc koloniju sviesta, kurš
patlaban ir par apmēram 30/— par
centneri lētāks par Dānijas sviestu. Par
Dānijas sviesta augsto cenu iemeslu uz-
skatato, ka Vācija tagad esot svarīga
patērētāja sviestam no Dānijas, Holan-
des, Baltijas valstīm, Sibīrijas un pat
Amerikas. Latvijas sviesta imports Lon-
donā ir mazs. Turpretim speķa imports
no Latvijas pēdējās nedēļās stipri palie-
linājies.

Cenas cēlušās: cukurs, tēja apel-
sīni, citroni, vīnogas, āboli, Brazīlijas
rieksti, kukurūza, sviests, koloniju un
Holandes siers, Amerikas cūku tauki.
Kritušās: speķis, terpentīns.

Eduards Bīriņš,
Latvijas ģenerālkonsuls un
Chargē d'Affaires Londonā.

Kursi.
Rīgas biržā, 1924. gada 10. decembrī.

-

1 Amerikas dolārs ..... 5rI7,5 — 5,20
I Anglijas mārciņa ...' .. 24, 36 — 24.48
100 Francijas trauku .... 27,75 - 28,30
100 Beļģijas franku 25 45— J5.9Ī
100 Šveices franku 99,95— 11095
100 Itālijas liru ...... 22,20 — 22,65
100 Zviedrijas krona . . . 189,05 —140.40
100 Norvēģijas kronu . . . . 78,20 — 79,75
100 Dānijas kronu 90,95— 92,75
100 Čechoslovaķijas krona . 15,'0 -158"
100 Holandes guldeņu . . . 208, 7j—210,8}
100 Vācijas marku' 122, 125.—
100 Somijas marku .... 12,95 -13,20
100 Igaunijas marku .... 1,32—1.100 Polijas zlotu . . . . 98, 102,-
100 Lietuvas litu 50,50— 52,-
10 Krievijas zelta rubļu . . . 26,50 — - -

Krievijas 8udraba{^ā nau<s -ā 0;70>« > **
1 SSSR červoņecs . ... 28,43 - ?85

5°/o neatkarības aizņēmums . 98, 103 —
P°'o Zemes banka ķīlu zīmes 92,— 9i.—
40/ , Valsts prēmija 98, 1C0.—

Rigas Dsizds kotacijas komisijas
priekšsēdētājs A. Kucēni

Zvērināta birzu māklera M. Okmian*

Redaktors: M. Ārons.
^^^^^

Šim numuram 6 lappuses.

Rīgas apgibalt. 4. civilnoda|a,
uz lik. par laul. 77. p. pamata, dara
zināmu, ka tiesa 20. oktobrī 1924. g.,
Annas Benitas Elizes Reiņa m Zīle,
dzim. Vilde, prasības lietā pret Eduardu
Teodoru Miķeļa d. Zilē, par laulības
šķiršanu aizmuguriski nospriedi: šķi t
laulību, kas noslēgta Rigas Ģe-.t'udes
draudzē, 1916. g. 26. decembri starp
Eduardu Teodoru Zīle un Annu Benitu
Elizi Zīle, dzim. Vilde, atbildētāja
vainas dēļ. piešķirot prasītājai pirms-
laulības uzvārdu Vilde, uzliekot atbildē-
tājam, par labu prasītājai astoņi simti
septiņpadsmit (817) rbļ. tiesas un seši
simti sešdesmit septiņi (667) rbļ. lietas
vešanas izdevumus.

Ja atbildētājs civ.proc lik. 72} , 731
un 748. p. p paredzētā laikā neiesniegs
tiesai atsauksmi vai pārsūdzību, tad
spriedums stāsies likumīgā s.ēkā.

Rīgā, 6. dec. 1924. g. N? 4S6939/*24
Priekšsēdētāja b. E g 1 i t s.

16805 Sekretāra v. Stūre.

Jelgavas apgabaltiesa,
pamatodamās uz savu šā gada 30. ok-
tobra nolēmumu, dara vispārībai zinātņu,
ka parāds 1300 krievu rubļu apmērā,
pēc pirkšanas-pārdošanas līguma, korob.
190 ' . gada 31. maijā zem Nr. 545 un
papildinājuma pie liguma, koroboreta
1901. gada 9 jimijā zem Nr. 617 uz
Bauskas apriņķa Liel-Iecavas muižas
.Ieviņu" mājām zem liip. Nr 3133 at-
zīts par samaksātu un lūdzējai valsts
zemes bankai dota tiesība prasīt šā pa-
rāda dzēšanu zemesgrāmatas.

Jelgavā, 1924. g. 14. nov. L. J*556/24
Priekšsēdētāja v. E Feldmans.

15437 Sekretārs K. Pussars.
Jelgavas apgabaltiesa,

pamatodamās uz sava šā gada 6. no-
vembra nolēmuma, dara zināmu vispā-
rībai, ka obligācija par 3500 c. rbļ. iz-
stādīta uz Aleksandra Pētersona vārdu,
blanko cedēta, korob. 1906. g. 8. fe-
bruārī zem Nr. 65J uz Jelgavas apr.,
Jēkabniekupag., Uzinu muižas .Kūpen-
Jurjanu' mājām zem 'hip. Nr. 4058 at-
zīta par iznīcinātu un lūdzējam Zamelim
Dreimanim, kas sevi uzdod par minētās
obligācijas īpašnieku dota tiesība sa-
ņemt šīs obligācijas

^
norakstu, kujš stā-

jas ncrznduša oriģināla vietā.
Jelgavā, 1924. g. 20. nov. LJ* 447/24

Priekšsēdētēja v. E. Feldmans.
15537 Sekretārs K- Pussars.

Rigas apgabalt'es. 4. civilnod.,
uz civ. proc. lik. 293., 295., 298., 301.,
309. un 311. p.p. pamata, uz Artura
Eduarda Kazimira Friča d. Beņi-
s 1 a v s k y lūgumu viņa prasības lietā
pret Mariju Natāliju Ernesta m. B e ņ i -
s 1a v s k v , dzim. Ščepansku, par

laulības šķiršanu, uzaicina pēdējo, kufas
dzīves vieta prasītājam nav zināma, iera-
sties tiesa 4 mēnešu laikā no šī sludi-
nājuma publicēšanas dienas.

Pie lūguma pielikti: pilnvara, laulības
un prombūtnes apliecības un noraksti.

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

Rīgā, 6. dec. 1924. g. X» 436952 1419
Priekšsēd. b. E g 1 ī t s.

16804 Sekretāra v. Stūre.

Liepājas apgabaltiesa,
saskaņā ar 20. novembra 1924. g lēmumu,
uz Līzes Brikše, dzim. Langbaum lū-
gumu un pamatojoties uz civ. pr. lik. 293 ,
301. un 309 1. pp., uzaicina atbildētāju
Frici Jāņa dēlu Brikše, kura dzīves
vieta nezinarriā .četru mēnešu laikā iera-
sties šai tiesa saņemt norakstu no
viņa sievas Līzes Brikše iesūdzības
raksta viņu laulības šķiršanas lietā un
uzdot savu dzīves vietu Liepājas pilsētā.

Ja minēta laikā aicināmais neierastos,
lietu noliks _ uz termiņu un izspriedīs
bez viņa klātbūtnes, ja ieradīsies, bet
savu dzīves vietu Liepājā neuzdos, aici-
naj mu uz liesas sēdi un visus pārējos
papirus_ atstās tiesas kanclejā.

Liepāja, 25. nov. 1924 g. 7*410/24
Priekšsēd. b. V. B i e n e n s t a m s.

16250 Sekretārs A. K a s p e r o vi č s.
Jelgavas apgabaltiesa,

pamatodamās uz savu šī gada 20. ok-
tobfa nolēmumu, dara visparibai zināmu,
ka parāds pēc obligācijas par 2500 kr.
rbļ., korob. 1911. gada 6. jūlija zem
Nr. 2310 uz nekustamo īpašumu Jelgava
IV hip. jecirknī zem Nr. 74 atzīts par
samaksātu un lūdzējam Hiršam-Vulfam
Ejraimsonam dota tiesļba prasīt ša pa-
rāda dzēšanu zemesgrāmatas.

Jelgavā, 1924. g. 20. nov. L.J\T?936/24
Priekšsēdētaja v. E. Feldmans.

15538 Sekretārs K. Pussars.

Lazdonas pagasta tiesa
uzaicina 2. martā 1916. g. mir. .Staa-
dzes' mājas īpašnieka Jēkaba Jāņa deia

Ozoliņa mantiniekus, parada devēju»
un ņēmējus kā ari citas personas, kurais
varētu būt kādas tiesibas vai prasi&as

uz nelaiķa atstāto mantojumu.
^

pi<jte
'tās šai tiesai sešu «*oesu Ie-

skaitot no šā sludinājuma iespiežams
trešo reizi .Valdība-, Vēstnesi *.

Pēc šā termiņa notecēšanas, nepie-
teikušies mantinieki, parādu deven w

ņemeji vairs ne iks ievēroti.
Priekšsēdētājs B a n d e r s.

16760 DarbvedisJO^ļļ^

Liepājas apgabali reģistr. nod
uz likuma par biedrībām, savienībām un
politiskam organizācijām 17. panta pa-
mata paziņo, ka ar viņas š. g. 13. nov,
lēmumu reģistrētā: Līgutes lauksaimnie-
cības biedrība ievesta bezpeļņas bie-
diību un viņu savienību reģistra I. daļā.

Valdes sēdeklis atrodas Durbes pa-
gasta.

Liepājā, 17. nov. 1924. g. J* 183/24
Priekšsēdet b v. i. A Kiršfelds.

15469 Sekretārs A. J a n s o n s.

Valmierai apr 1. iet. 1'ntiia*
pamatojoties uz krim. proc. lik. 71. pani».

meklē uz sodu līk. 591. P. 1-*P^apsūdzēto Jāni Teodora d. Stepanovn .

dzim. 3. jul. 1696. g un P"'?",L
Pērnavas pils. (pase izd. no vairrue -

pils. pol pr-ka 5. janv. 1922. &«» £
un uzaicina visas personas un ies

fg_
kurām zināma būtu min. Stepa*o

^gadeja uzturēšanas vieta, paziņot y
^miertiesnesim Valmiera, Gaujas
^jeb tuvākai policijas iestādei P _

Stepanova nogādāšanas mien- *
,6790 Miertiesnesis (parāto!»



Salstoši notelKuml

Apstiprināti no pašvaldī-
bas departamenta N? 108664.
Pieņemu no miesta domes
5. maija 1924 g.

par _ tirgos nos un kartības uz-
turēšanu nedēļas un gadu tir-

gos Kārsavas miestā.
J. Tirgu pārzina miesta valde, kuram

nolūkam ta ieceļ vajadzīgo pārzini. Tir-
gošanās atļauta vienīgi uz tirgus lau-
kumu (pie Rotu. katoļu draudzes baznī-cas). Kaut kādu tirgošanos ārpus no-radītas robežas, ka uz ielām, iebrauca-mas vietas, māju pagalmos u. t. t. ir
aizliegta. Uz ielām tirgošanās atļauta
sevišķos gadījumos saziņā ar vietējo
policiju.

2. Tirgošanās nedēļas un gadu tirgus
dienas ir atļauta no 1. maija līdz 1. ok-
tobrim no pīkst. 6 no rīta līdz pīkst.
6 vakara, un no 1. oktobra līdz I. mai-
jam no pīkst. 8 no rita līdz pīkst. 5
vakara.

Ja tirgus diena iekrīt svētku dienā,
tad tirgus notiek tuvākā darba dienā

3. Uz tirgus iratļauts tirgoties kat-
ram, kurš nomaksājis no miesta domes
noteikto tirgus maksu, kuru iekasē no
miestu valdes pilnvarota persona.

4. Visiem iebraucējiem uz tirgus
laukuma, Jānostājas noteiktā no tirgus
pārziņa kartība, pie kam zirgi jānovieto
ar galvām pretim un lai nodrošinātu
pret košanu, uz galvām jāuzmauc kules.
Stingri aizliegts atstāt tirgus laukuma
robežas zirgu bez uzraudzības.

5. Paredzēto tirgus laukuma kārtību
uztur policija un no miesta valdes piln-
varota persona, kuru rīkojumiem un no-
saojumiem visiem tirgū uzbraukušiem
un apmeklētajiem jāpadodas bez kā-
diem iebildumiem.

6. Tirgotājiem no galdiņiem jāizņem
no miesta valdes attiecīgs nomas ligums
un vieta _ tādiem jāieņem pēc tirgus lau-
kuma pārziņa aizrādījuma. Virs katra
galdiņa jabut piestiprinātai redzamā vietā
izkārtnei valsts valodā ar tirgotāja vārdu
un uzvārdu. Galdiņu pārvietošana, vai
nomas līguma atlaišana citai personai
bez miesta valdes piekrišanas ir aizliegta.

7. Visiem _ tirgotājiem stingri jāie-
vēro paredzētie sanitārie noteikumi
un

^
vispārēja tīrība. Visiem priekš tir-

gošanas paredzētiem un nepieciešamiem
piederumiem jābūt tīriem. Pārdošanai
nolemtie produkti turami tīrībā, pie kam
pie kam preces pārdodot nedrīkst tādas
ietīt lietotā jeb netīrā papirā. Produktu
un preču pārdevējiem bez kaut kādiem
iebildumiem jāatvēl miesta valdes, poli-
cijas, medicinās un sanitārās uzraudzī-
bas pārstāvjiem pārbaudīt preču un pro-
duktu labumu.

8. Visiem lietojamiem svariem un
mēriem jābūt apzīmogotiem.

9. Stingri aizliegts uz tirgus laukuma
izmētāt un atstāt dažādu preču atkri-
tumus, kā salmus, papirus un t. t.

;0. Par tirgošanās laiku stingri aiz-
liegts caurbraucējiem apstāties uz tirgus
ļaunumu.

11. Tirgošanās no uzceltām teltīm uz
tirgus laukuma norādītās vietās atļauta
darbdienās no pīkst. 8 rītā līdz pīkst. 7
vakarā. Tirgošanās uz tirgu pilnīgi
aizliegta visās svinamās un svētku
dienās.

12. Vainīgie par šo noteikumu pār-
kāpšanu saucami pie atbildības uz sodu
likuma pamata.

13. Šie noteikumi stājas spēkā 14
dienās pēc viņu izsludināšanas Valdības
Vēstnesī. 16150

Priekšsēdētājs J. Simonovičs.

Rēzeknes pils. pol. priekšnieks
izsludina par nederīgiem sekosus nozau-

dētus dokumentus:
1) iekšzemes pasi JM° 8052, izd. no

Rēzeknes pils. pol. priekšn. 29. janv.
1923. g., uz Grigorija Silvestra d Feo-
dorova vārdu; 2) iekšzemes pases dubli-
kātu Ns 6237/329, izd. no Rēzeknes pils.
pol. priekšn. 2. jun. 1923. g. uz Alek-
sandra Marijas d. Petroviča v.; 3) iekš-
zemes pasi JM° 6620, izd. no Rēzeknes
pils. pol. priekšn. 6. okt. 1921. g, uz
Antoniņas Feodora m. Spitaļevas vardu;
4) iekšzemes pasi JMs 4121, izdotu no
Rēzeknes pil?, pref. 4. okt. 920g.,
uz Fiumas Samuila m. Tuder vardu;
5) iekšzemes pasi JMš 1044, izd. no
Rozenmuižas pag. valdes 1922. g, uz
Elenas Staņislava m. Valter v.; 6) iekš-

zemes pasi 'jM» 5408, izd. no Rēzeknes
pils pref. 17. nov. 1920. g, uzjosifa
Benciona d. Civjan v.; 7) iekšzemes
pasi JMš 2154, izd. no Rēzeknes pils. pret.

7 sept 1920. g.. uz Haima-Jankeļa Ru-

vina d. Petucha v.; 8) iekšzemes pasi

N» 955 izd. no Makašānu pag. valdes
6 okt. 1922. g, uz Anu/rija Jozefa d.
Oaiļuma v.; 9) iekšzemes pases dubli-

kātu J* 087/125 1924. g. 13. tebruan,

uz Pētera Apalonija d. Bogdanova v.;

10) iekšzemes pasi Nš 361 1"*0. g
16. augustā, uz Stepanidas Izota _m.

Kuzminas vrdu. WJ_ —

Rigas prefebtura
izsludina par nederīgām sekošas rases
un personas apliecības, kuras pieteiktas
par pazudušām:

Latvijas pases, izd.: 11 JMš 188933 no
Rīgas pref. uz Borisa Anša d. Streimaņa
vardu; 2) JMš 2i7721 no Rigas pref. uz
Jozefa Lazara d. Tamarkina vārdu;
3) J\fe 2054 no Valmieras apr. pr-ka
pal. uz Kārļa Jāzepa d. Mauriņa v.;
4) JMŠ 192656 no Rigas pref. uz Vladi-
slava Antona d. Jonaitisa v.; 5) X? 632
no Skultes pag. v. uz Jāņa Mārtiņa d.
Ulupa v.; 6) _ JMš 206396 no Rīgas pref.
uz Miķeļa Jāņa d. Bartuševič vardu;
7) JMš 61 no Valmieras apr. pr-ka uz
Zelmas Augusta m. Pulka v.; 8) JMŠ 11080
no 12. pol. iec. uz Almas Jāņa meitas
Miškav.; 9) JMs 41591 no 11. pol iec.
uz Pētera Pētera d. Celma vārdu;
10) JMŠ 217779 no Rīg. pref. uz Dāvida
Jura d. Pleskopa v.; 11) JMš 241895 no
Rīgas pref. uz Marijas Viļā m. Vit ņ v.;
12) JMš 121 no Vietalvas pag v. uz
Anušas Jāņa m. Prūss v.; 13) Nš 243306
no Rig. pref uz Katrinas Ernesta m.
Ozol v.; 14 N° 201350 no Rigaspref.
uz Almas Friča m. Freiman vārdu;
15) JMš 187308 no Rīg. pref. uz Broņi-
slavas Dominika m. Pupiņ vardu;
16) JMš 96 no Izvoltas pag. v. uz Ma-
kara Mārtiņa d. Kudrjaševa vārdu;
17) JMš 201433 no Rīgas pref. uz Marijas
Nikolaja m. Lukaševic v.; 18) JMš 1738
no Posines pag. v. uz Annas ViKentija
meitas Čirskajas v\; 19) JMš 3191 no
Valkas apr. pr. uz Alfrēda Jura dēla
Zidena vārdu: 2) Nš 15349 no
8. pol. iec uz Annas Kriša m. Liepiņ
vardu; 21) JM» 116 no Rēzeknes pol.
uz Ksenijas Matveja m. Bogdanova v.;
22) JMš 187985 no Rīgas pref. uz Ernesta
Jāņa d. Jirgensona v.; 23) JMš 213610
no Rīgas pref. uz Vladislava Antona d.
Kupitovskija v.; 24) Ms 233457 no Rīgas
pref. uz Mildas Jāņa m Hincenberg v.;
25) J* 24699 no 7. pol. iec. uz Eduarda
Pētera d. Caune v.; 2«ī Ns 75 3 no
4. pol. iec." uz Viktora šachne d. Libes-
mana v.; 27) Jvfe 229874 no Rīgas pref.
uz Harija Paula d Drevinga vardu;
28) Nš 5786 no 11. pol. iec. uz Marijas
Jāņa m. Timmerman v.; 29) Ns nezin,
no Krustpils pol. v. uz Feigas Šeftela
meitas Gutman v.; .-0) Ns 52801 no
11 pol. iec. uz Anša Jāņa d. Griin-
bergi v.; 31) Ns 221138 Rīgas pref. uz
Julianas Miķeļa m. Drižas vardu;
32) JMš 106041 no 11. pol. iec. uz Idas
Vilhelma m. Legan v.; 33) N _š 209495
no Rigas pref. uz Almas Mārtiņa m.
Stuģis v.; 34) N°242803 noRigas pref. uz
Emmas Richarda m. Kampe vardu;
35) Ns 17788 no 8. pol. iec uz Jūlija
Friča d. Meirena v.; 36) Ns 65446 no
3. pol. iec. uz Līnas Anša m. Petman
vārdu; 37) Ns 80724 no 8. pol. iec. uz
Voldemāra Matisa d. Kampe vardu;
38) N° 1180 no Aizupes pag. v. uz
Paula Jāņa d. Freija v.; 39) Ns 18805
no Rigas pref. uz Veras Eduarda m.
Mužik v.; 40) Nš 150381 no Rīgas pref.
uz Augustes Kārļa m. Laiveniek v.;
41) Ns 524 _ no Grašu pag. valdes uz
Marianas Pētera m. Dāvis vardu;
42) N» 210157 no Rīgas pref. uz Alek-
sandras Jāņa m. Švjakinas v.

Personas apl., izd : 43) Ns 16208 ne
Rīgas pref. uz Henrietes Augusta m.
Gerčat vārdu.

Pamats: Rīgas prefektūras raksts
5., *\, 7. un 8. novembrī 1924. g
ar Ms 10899.

Rīgas pref. pal. S i m a n o v i č s.
15068 Pasu nod. darbv. Grinbergs

Risas prefektūra
izsludina par nederigām sekošas pases
un personas apliecības, kuras pieteiktas
par pazudušām:

Latvijas pases, izdotas: 1) N° 124 no
Rūjienas pol. v. uz Mildas Richarda m.
Krievs v.; 2) Ns 178043 no Rigas pref.
uz Annas Antona m. Gerasimovič v.;
3) Nš 17521 no 8. pol. iec. uz Jēkaba
Jēkaba d. Gipsļa v.; 4) Nš 106819 no
11. pol. iec. uz Pētera Sīmaņa dēla
Brūniņa v.; 5) Ms 139406 no Rigas pref.
uz Ernas Jēkaba m. Bartchen vaidu;
6) Nš 6782 no Varakļānu pag. v. uz
Dinas Nosona m.Prezma v.; 7) Ms 16213
uz Vicenta Jāzepa d. Kaminska vardu;
8) Ms 66910 no 5. pol. iec. uz Annas
Andreja m. Lān v.; 9) M° 588 no Sejas
pag. v. uz Alvinas Friča m. Martinson
vārdu; 10) Ms 17476 no 6. pol. iec. uz
Rūdolfa Pētera d. Gabre v.; 11) _M» 56990
no 3. pol. iec. uz Georga Mārtiņa d
Hazenfuss v.; 12) Nš 192017 no Rīgas
pref. uz Jāņa Teodora d. Sktlla vardu;
13) Ms 107766 no Rīgas pref. uz Annas

Deziderija m. Michaļevas v.; 14) 1* 155458

no Rīgas pref. uz Alfrēda Fnca dēla
Cappe v.; 15) Mš 1383/9 no Rīgas pref.
uz Herminas Jēkaba m. Zeltiņ vardu;
6) Mš 213130 no Rīgas preL uz Kar a

Andreja d. Akmeņkalna v.; 17) Nš224346
no Rīgas pref. uz Vladislava Kazimira
d. Kačkovska v.; 18) JMš 234 no Saukas
pag v uz Natālijas Bertuļa m. Porlej
vārdu: 19) Mš 1453->3 no Rigas pref. 114
Elzas Indriķa m. Bērziņ v.; 20) Ms 9410
no Jelgavas pref. uz Jāņa Pētera dēla

romāņa v,; 21) Mš 63548 no pol_ iec.
uz Jāņa Augusta d. Smīdta vardu;
22) Mš 4567 no Tukuma pol v uz

Jēkaba Jēkaba d. Kocha v.; 23) Mš /24 4
no 1. pol. iec. uz Emmas Kārļa inertas

Rūvald v: 24) Mš 107S6o no Rīgas
pref. uz Gindas Ābrama m. Semson v,

25) Mš 83463 no 7. pol. i«. _ oz Kārļa
Augusta Miķeļa d. Dudelniek vardu,
26) Nš 174 no Gaiķu pag- v

£
Irēnas

Aleksandra m. Beningen v; 27) Mš 170o22

no Rīgas pref. uz Marijas Jēkaba m.
Ozoliņ v; 28) Nš 53134 no 7. poL iec.
uz Emiļa Toma d. Erenpreis vārdu;
29) JMš 78895 no 3. pol. iec. uz Hajas
Nochuma m. Kļaus v.

Personas apl, izd: 30) Mi 1316 ne
Rīgas prei. uz Marijas Osipa m.
vardu; 31) Mš 946 5701 no Liepājas
pref. uz Aleksandra Pētera d. Kove-
ļeva vardu.

Pamats: Rīgas prefektūras raksts
10., 11. un 12. novembrī 1924. g. ar
Nš 10961.

Rīgas pref. pal. Simanovičs.
15295 Pasu nod. darbv. Grinbergs.

Lsdzai apriora oriekinfeka pal. 2. iec
izsludina par nederigiem zemāk minētos
dolei mentus,. kop' no viņu turētājiem ir
pieteikti par nozaudētiem 1) iekšzemes
pasi Mš 3^21, izdotu 22. augustā 1922. g.
no Kārsavas pagasta vvldez uz Antona
Kazimira d. Sjavris vārdu; 2) iekšzemes
pasi Mš 2159, izdotu -1922 g. no Koko-
revas pagasta valdes uz Dadeusa Pē-
ttra d. Bērziņa vardu; 3) iekšzemes
pasi Nš 2042, izdotu 6. martā 1922. g.
no Zaļmuižas pag īsta valdes uz Dome-
nika Jēkaba d. Auks ora vārdu; 4) zirga
pasi Ms 6H0, izdotu 29. septembri
1920. g. _no Kokorevas pagasta valdes
uz pils. Pētera Pepa vārdu un pārrakstītu
uz Onufr ja Pētera d. Jurkana vārdu;
5) zirga pasi Mš 8i, izdotu 13 septembri
1920 g no Zaļmuižaz pagasta valdes
uz Onufrija Onufrija d. Ludborza vārdu;
6) iekšzemes pasi Mš 441/4802, izdotu
1920. g. no Zaļmuižas pagasta valdes
uz Onufrija Ādama d Bilinskija vārdu;
7) kara klausības apliecību Mš 116J2,
izdotu 14. februafī 1923. g. no Ludzas
ķaja apriņķa priekšnieka uz Onufrija
Ādama d. Bilinssa vārdu; 8) zirga pasi
Mš 671, izdotu 21. decembrī 1920. «.
no Zaļmuižas pagasta valdes uz Onufrija
Ādama d. Bilinskija vārdu; 9) atvaļinā-
juma apliecību Mš 8178, izdotu 1921. g
no 3. Robežsargji pulka komandiera uz
Kazimira Franča d. Razgala vārdu;
10) iekšzemes pasi Ms 4138, izdotu
8 septembri 1922 g no Kārsavas pa-
gasta valdes uz Tumasa Domenika d.
Lela vaidu; 11) iekšzemes pasi Ms 1772,
izdotu 8 oktobri (921. g. no Kokorevas
pagasta valdes uz Mildas Mārtiņa m.
Zels vārdu; 12) iekšzemes pasi Ms 673,
izdotu 192 ). g. n> Kokorevas pagasta
valdes uz Dārtas Meikuļa m. Strod vārda ;
lo) kara klausības apliecību Ms 1925/209'»,
izdo u 1922. g. no Latvijas Stiēlnieku
pulka k -ra uz Staņislava Jāņa d.Žagata v.;
14) iekšzemes pasi Mš 339, izdotu 27. jū-
nija 1922. g. no . Zaļmuižas pagasta
valdes uz Jāņa Kazimira d. Ludborza
vārdu; 15) iekšzemes pasi Mš 465/4827,
izdotu 26. aprilī 1920. g. no Zaļmuižas
pagasta valdes uz Gelenas Domenika m,
Burmistr vārdu; 16) gada uzturas atļauju
Mš X 11546, izdotu 16. jūlijā 1923. g.
no iekšlietu ministrijas uz Šoras Rochas
Joseļa m. Munic vardu; 17) iekšzemes
pasi Mš 5279, izdotu 25. septembri
1922. g. no Kārsavas pagasta valdes uz
Voicika Bertuļa dēla Zeiluka vārdu;
18) iekšzemes pasi Ms 257'', izdotu
20. decembrī 1923. g. no Kokorevas
pag. valdes uz Viktora Kārļa d. Elksnis
vārdu ; 19) iekšzemes pasi Mš 1874,
izdotu 1922. g no Kokorevas pagasta
valdes uz Ernesta Otto d. Barona vārdu;
20) iekšzemes pasi Ms 1808, izdotu 5. sep-
tembri 1922. g. Zaļmuižas pagasta valdes
uz Broneslava Kazimira d. Belinskaja
vārdu: 21) kara klausības apliecību
Ms 22969/22970, izdotu 28. februāri
1922 g. no Robežsargu pulka koman-
diera uz Alfona Jāzepa d. Gutana vārdu:
22) kafa klausibas apliecību Mš 9718/9719,
izdotu 18. martā 1922. g. no 4. Valmie-
ras kājnieku pulka komandiera uz Kle-
mentija Franča d. Melnis vārdu ; 23) zirga
pasi Mš 778, izdotu 31. decembrī 1920 g
no Zaļmuižas pagasta valdes uz Jāzepa
Meikuļa d. Purmala vārdu; 24) gada
uzturas atļauju Ns X 11552, izd 8 jūnija
1923, g no iekšlietu ministrijas uz pils.
Valentīnas Konstantīna m. Jakovļevas
vārdu. 16068

Cēsa aprfaka priekšu, pāros I. iecirkni
izsludina par nederigiem tekošus doku-
mentus, kuri pieteikti pat n zaudētiem:
1) Latvijas pasi Nš 388-?, izdotu no Cēsu
pils pol ejas uz Annis Jēkaba m. Lapiņ
vārda; 2) Latvijas pzsi Nš 6307, izdota
m Cēsa pils. policijas uz Olgas Pēte: a
m. BeDris vārdu; 3) Latvijas p»ai>&223
izd no Veismeņu pag valdes uz Eduarda
Pētera d. Viņauda vārdu; 4) Latvija»
pasi Mš 961 izd no Priekuļu pig valdes
uz Annas Jāņa m. Mežciem vārdu; 5)
Latujas pasi Nk 191, izd no \ eisma^u
pag. valdes uz Marijas Jiņa m. Miška
vardu; 6) Latvijas pasi Mš 149, izd. no
Liepas ptg. valdes Iz Martas Augusta
m Kārkliņ vārdu; 7) Latvijas pasi
Ns 430, izd no Cēsa pag. valdes cz
Emīlijas Pe.er» m. Kārkli, vārdu; 8)
Latvijas pasi Mš 493, Izd no \ eismsņu
pag. valdes, kara kļaus, apliec M? 116C4,
izd. ro Cēsu kara apr. pr-ka 1923 g. nn
aizsargu ncd. dalībnieka apliec Mš 382,
izd. no Cēsu apr. pr-ka 1921. g. uz Rū-
dolfa Jēkaba d Vīlipa vārdu; 9) Līt vijas
pasi Mš 4311, izd. no Dagdas pag. valdas
uz Aleksandra Ignata d. Gek vārdu;
10) Latvijas pasi M 27, izd no Bērz-
g Ies pag. valdes un kara kļaus apliec.
Ms 1126, izd.no Elektrote:hniskā diviziona
«cmandiera 1921 g. uz Meikuļa Grigora
d. Volkova vardu; 11) Latvijas pasi
Mš 3172, izd. no Rūjienas iec. policijaa
pr-ka un kara klāts apliec. Ms 2292,
izd. no Latgales arti!et pulka koroand.
923. g. uz Eduarda Voldemāra Anši d.

Duncis vardu; 12) kara k'nus. apliec.
Ms 301:6, izd no 8. Daugavpils kā n eku
pulka komandiera uz Kārļi Pētera d.
Gedeitsona vārdu; 13) personas apliec
(ceitilikat) Ms 616/1177, izd no Cēsu
i p iņķi pr ka 1924. g. uz Anna*Uanovas
vardu; 14) zr.a pasi Mš 7l 83, izd. no
Ziemi ļ i tirdzniec un rupmec akc sab.
1921 g. uz Teodora Fridiicha d. Vāks
vardu; 15) Latvijas pasi Mš 152, izd. no
Liepas pag. valdes uz Pētera Dāvā d.
Kalacis vardu; 16) Lat ijes pasi Mš 570,
izd no Liepas p*g valdes uz Pētera
P< tera d. Haiža vaidu. 16(14

tntf apiilalflKai 3. Ik. nntt Izplldifā]*
Aino, ka 20. decembrī 1924. g., puikst

$"rītā, Rīga. Stabu ielā Mš 46/48,

It dos Jīņa Lūkasa kustamo
Lļptu sastāvošu no mēbelēm, un no-
^rtētu

pat
Ls

453.

Ittināt sarakstu, novērtējumu, kā ari
.nskatit pārdodamo mantu, varēs pār-
liaaas diena uz vietas.

Rjgā, 5. decembrī 1924. g.

|f :870 Tiesas izpild. J. Grinfelds.

Latgales zemes grāmatu
atjaunošanas komisija

w Zemkopības ministrijas pieprasījumu
pat zemes gramat

^
. reģistra ieraksta at-

jaunošanu uz Astašovas muižu ar fol-
varkiem, 991 desetīna 2* kv. asis pla-
tībā, atrodošos Daugavpils apriņķi, Dag-
das 'pagastā, _ kura muiža ar folvarkiem
pilnā" sastāva _ ieskaitīta valsts zemes
fondā uz agrāras reformas likuma 1. daļas
1 panta un 3. panta „a* punkta pa-
dala, kā Arnolda Arnolda dēla F i -
linhof-Seļa bijušais īpašums, —
uzaicina visas personas, kurām ir kādas
tiesības uz minēto nekustamo mantu,
itsniegt komisijai par to paziņojumu
četru mēnešu laika no izsludināšanas
dienas .Valdības Vēstnesī', pretēji-
gadījuma nepieteiktās tiesības skaitīsi?
par iznīcinātam un augšminētā muiža
ar folvarkiem var tikt ievesti Latgales
teines grāmatu reģistri ar visām at-
tiecīgām tiesībām. Pēc tam minētā muiža
ar folvarkiem tiks pārvesta uz valsts vārdu
un būtu iespējams koroborēt bijušam
īpašniekam viņa neatsavināmo daļu.

Daugavpilī, 27. nov. 1924. g. M*7858
Komisijas priekšsēdētājs, apgabaltiesas

vecākais notārs E. Hellvichs.
16370 Sekretārs A. B e rg s.

Latgales zemes grāmatu atjau-
nošanas komisija

uz zemkopības ministrijas pieprasījumu
par zemes grāmatu reģistra ieraksta at-
jaunošanu uz Gorikolnu muižu, apmēram
627 desetiņas platībā, atrodošos Rēzek-
nes apriņķa Rozentovas pagastā, kura
muižu pilnā sastāvā ieskaitīta valsts ze-
mes londa uz agrārās reformas likuma
1. daļas 2. panta un 3. panta „a"
punkta pamata, kā Miķeļa Miķeļa dēla
Bogo-moļeca bijušais īpašums, — uz-
aicina visas personas, kurām ir kādas
tiesības uz minēto nekustamo mantu,
iesniegt komisijai par to paziņojumu
četru mēnešu laikā no izsludināšanas
dienas .Valdības Vēstnesī", pretējā ga-
dījumā nepieteiktas tiesības skaitīsies
par iznīcinātām un augšminētā muiža
var tikt ievesta Latgales zemes grāmatu
reģistri ar visām attiecīgām tiesībām
Pēc tam minētā muiža tiks pārvesta uz
valsts vārdu un būtu iespējams koro-
borēt bijušam īpašniekam viņa neatsa-

ļ vinamo daļu.
Daugavpili, 1924. g. 27.nov. Nr. 7878.

Komisijas priekšsēdētājs, apgabalt.
vecākais notārs E. Hellvichs.

16366 Sekretārs A. Bergs.

Latgales zemes grāmatu atjau-
nošanas komisija

uz zemkopības ministrijas pieprasījumu
par zemes grāmatu reģistra ieraksta at-
jaunošanu uz Saveiku folvarku, apme-
'am 299,927_ha platībā, atrodošos Dau-
gavpils (senāk Drisas) apriņķa Pridrui-
skas pagastā, kurš folvarks pilnā_ sa-
kāva ieskaitīts valsts zemes iondā uz
agrārās reformas likuma 1. daļas 2.
panta un 3. panta „a" punkta pamata,
ļāHeinricha Jāņa dēla Zaikovska bi-
jušais īpašums, — uzaicina visas per-
šas, kuram ir kādas tiesības uz mi-
jKto_ nekustamo mantu, iesniegt par to
Komisijai paziņojumu 4 mēnešu laikano
'Sludināšanas dienas _ .Valdības Vest-
"ļsi ", pretēja gadījumā nepieteiktas tie-
aļ>as skaitīsies par iznicinātam un augš-
""netais folvarks var tikt ievesti Lat-

i

;ales zemes grāmatu reģistri ar visam
attiecīgām tiesībām. Pēc tam minētais
oivarks tiks pārvests uz valsts vardu« būtu iespējams koroborēt bijušam
Pasniekam viņa neatsavināmo daļu.

Daugavpilī , 1924. g. 27. nov. Nr. 7873.
Komisijas priekšsēdētājs, apgabalt.

vecākais notārs E. Hellvichs.
?122 Sekretārs A. Bergs.

fesbifc nas iecirkna policijas priekšn.
rtoSnederīgu, kā pieteiktu par

5",eln,a Pasi K? 606 ' izdotu
r 30- jul no Istras pagasta valdes!!-^!gliKalnač vārdu '6161

dimļ!te,les iec. pol. piiekšnieks izslu-
Pazud,,f ned"'gu , kā pieteiktu par
oo cm?,ekšzwTies pasi H°. 2102, izd.

"enes pol. priekšn. 7. septembri
s, ,Elizabetes-Marijas Jāņa m.

* v*du. lel6t

Bejavas pag valdes Valkas apriņķi,

izsludina par nederīgiem sekosus nozau-

dētus dokumentus: 1) !*%*£> J»
Mb 87, izd. no ŠH pag. vaid. 28. jumja

Q94 s uz Lizetes Otto m. Eizan y.;

2J iekšzemes pasi 1* 443, izd no s.s

piģ valdes 21! aug. 1920. g„ uz Emmas

ReiņajnJ^ejsjLvārda,
15746

^derkašu pag. valde ar šo izsludina

nar nederīgu, nozaudēto zirga pasi J*315,

fzd T un- 1920. g., no Drabužu pag.

valdesTuz Jāna Friča d. Ventera v. 16036

Skujenes pagasta valde, Cēsu apr.,
izsludina par nederīgu, kā nozaudētu,
kara klausības apliecību J* 12836, izd
24. okt. 1921. g., no Ludzas kara _apr.
priekšn. uz Jāna Kārļa d Daibes vārdu.

12048

Liepājas apriņķa pr-ka J iec. palīgs
izsludina par nederīgiem, ka nozaudētu»,
sekosus dokumentus: 1) zirgu pases
N9JM9 371 un 374, izdotas no Vecpils
pagasta valdes uz Pētera Nikovska v.;
2j zirga pasi JSfe 545, jzdotu no Tadaiķu
pagasta valdes uz Jēkaba Poļa vardu;
3) atzauc sludinājumu š. _g. .Vaid
Vēstn." 262. num. attiecība uz Jāņa
Klāva d. Egcrta pasi 15160

Cēsu apr. pr-ka pal. 2. iec
izsludina par neder.giem, ka pitt-irtus
par nozaudētiem, srkošus dokumentm:
1) pasi N> 428, izdotu no Kusts pag
valdes 9. nov. 1920. g uz Marija*
Jura m. Rozīt vārdo; 2) pasi J* 34,
izdotu no Briņģu paga>ta valdes
73. janv 1920 g. uz Andža Jāņa d
Ozos vārdu; 3) kar* klausibas aplie-
cību J& 10u27, izdotu no 4. Valmieras
kājnieku pulka komandiera 1. martā
1022 g. uz Jāņa Jāņa d Ošs vardu;
4) pasi .N° 415, izdotu no Vecpiebelg?»
pagasta valdes 10 mirta 1920. g. uz
Jāņa Krustiņa d. Skrodera vārdu; 5) At-
saecu savu «ludinajumu .Valdības
Vēstneša' 234 numurā attiecibi uz
J.ņi Huio Jāņa d Dfļle nozaudētiem
?okumentiem, jo pēdējie ātra t un
skaitās ks derīgi. 15676

valsts tipogrāfijā
Rigas pili,

- dabūjamas ?

pojasta valžu

budžeta blankas
un

Paziņojumi
pag. nodokļu maksātajiem

pēc pēd. iekšlietu ministrijas apstiprināta
parauga.

Pāles paga&ta valde izsludina par
nederīgu «92:. g 15. aprilī Emmai
Jura m Siliņai izdoto personas pāri
?* U40, kura no viņas pieteikta per
zuduša. 16216

Ventspils apriņķi priekšnieka palīga
2. iecirknī izsludina par nederīgu, kā
nozaudēta, kara klausības apliecību
X° 153, izdotu no 8. Daugavpils kāja.
pulka komand. 1921. g. 31. janvārī uz
Jochana Voldemāra Gustava d. Miller
vārdu. 16206

Bramberģes pagrsta valde ar šo iz-
sludina par nedeiīgu, kā nozaudētu,
zirga pasi N° 1072, izdotu no Zfļenieku
pagasta valdes 1. mattā 1924. g. uz
piederošo pilsonim Aleksandram Butkus
zirgu. 16041

Ventspils apriņķi priekšnieka 1. lec.
palus izsludina par nederīgu nozaudēto
zirga pasi N° 137, izdotu no ptgasta
valdes 20. aug 1620. g. Edai Pcriņ un
vēlāki pīrrakstitu uz Margrietas Pētera
metas Bērz-aln vārdo. 161f6

Talsu apnr ķa priekšnieka pal gs 2. iec.
t.tssuc savu sludinājumu š. g. .Valdības
Vēstneša" 231. numurā attiecībā uz
Taubes Sīmaņa m. Giazrr paies
K° 824, izdotu 24. martā 1920. g. no
Talsu apr. pr-ka pal 2. iec., nozaudē-
šanu. jo minētā p>e atrasta 161*5

Jēkabpils apriņķa priekšnieka palīgs
I. iec rkni izsludina par nederīgu nozau-
dētu Latvijas iekšzemes pasi .V» 1282,
izdotu 15. novembrī 1920. g. no Jēkab-
pils apr. priekšnieka paliga I. iecirknī
uz Kārļa Kārļa d. Sapala vārdu 16028

Smiltenes iecirkņa poiicij s priekšnieks
izsludina par pazudušu iekšsemes pasi
Ns 65, izdotu no Blomu pagasta valdes
3\. jūlijā _ 1920. g. uz Jāna Dāvā d.
Strāles vardu. 16163

Blomu prgasta valde izsludina par
nederīgu, kā nozaudētu, Latv jas iekš-
, emes pasi A* 1562, izdotu no Smiltenes
pagasta valdes 25. nov. 1920. g. uz
Krist nes Jēk?b^ m. Brengul v. 16f '^M

Ventspils pilsētas I. ieeirki a polic jas
priekšnieks u&ludina par nederīgu, no-
zaudēto Latvijas iekšzeme» pasi JMs 650,
izdotu no Ventspils apriņķa priekšnieka
«līga 2. iec. 19. jūnijā i920. g. uz

7.enijas-A īgustes Kaila m. Graudap,
dzim Kr^ nlak v^rdu. 16203

Ventspils pilsētas 1. iecirkņa policijas
priekšnieks izsludini par nederīgu, kā
nozaudētu, Latvijas iekšzemes pasi
Nš 6968, izdotu no Ventspils policijas
prefekta 9 nov. 1920. g. uz Valijsa
Anša m, Pun'ņ vārdu. 16202

u*
°JeSClnas iecirkna policijas priekšn.

Mina par nederīgu, kā nozaudētu
^a pasi Ns

12, izd. 1920. g. 24. maijā
.Runātu pag. valdes uz Andreja
^5!i^Jdu. 16162

m mmmi 4. (it tinu izsildīt.
««ziņo , ka 20. decembrī 1924. g., pīkst.
?0ritā, Rīgā, Teātra iela JMš 11, dz. 6,
oārdos Bruno Remihoļska kustamo
Lru, sastāvošu no mēbelēm un
"ovērtētu par Ls 304.

Izzināt sarakstu, novērtējumu, kā ari
oskatīt pārdodamo mantu, varēs pār-

abšanas diena uz vietas.
1<i819 Tiesas izpild. V. P o ž a r i s k I s



Paziņojums.
Finansu ministrs 1924. g. 17. novembrī

8t>-tiprinājis statūtus: .Austrumu ek-
sporta kompānija' akciju sabiedrībai,
kuras mērķis ir irnprrta, eksporta, tran-
zīta un vietējā tirdzniecība uz sava
rēķina un komi-ijā

Sabiedr bas dibinātāji irLatvijas pilsoņi:
1) Mārtiņš Veic ērts, dz. Rigā, maza

Pils ielā Nš 1.
2) Edua'ds Saltups, dz. Rīgā, Brī\ības

ielā Ns Q4
3) Kailis Ztibe, dz. Rīgā, Blaumaņa

ielā .Nš 31, dz. 6.
4) Jānis Kukurs, dz. Riga, Kr. Barona

ielā Nš 14.
5) Jānis Bērziņš, dz. Rīgā, Kr. Barona

ielāNs 14.
6) Dāvids Oolts, dz. Rigā, Kr. Barona

ielā JMš 14 un Bntanijas pavalstnieks
Kurts Law Robinsons, dz. Rīgā, mazā
Pils ielā Ns 1.

Sabiedrības pamatkapitāls Ls 100.000,
kas sadalīts '200 akcijās par Ls_500
katra. Valdes sēdeklis atrodas Rīgā.

Tirdzn. u. b. nod. pr. A. K a c e n s.
16084 Revidents A. Zalpeters.

Paziņojums.
1924. g. 26. novembrī finansu ministrs

apstiprinājis:

Lauksaimniecības eko-
nomiste,sabiedr. „Gauja"
i-tatutus, kuras mērķis ir sekmēt savu
biedru saimniecību attīstību un sniegt
tiem iespēju iegūt vajadzīgās zināšanas
1 ukfaimniecības dažādās nozarēs.

Katrs biedrs iestājoties iemaksā; ai
iestāšanās maksu Ls 20 lielumā un
b) vismaz vienu paju dalības naudas
1 s 1000 lielu.

Sabiedrības dibinātāji:
1) Jēkabs Veisbergs, dz. Paltmales pag.

Jaunramā.
2) Pēters Rozīts, dz. Bīriņu pag. Subros.
3) Jānis Sarkanbārds, dz. Pabažu Eipuru

m^jās, c. Bīriņiem.
4) Pēters Kalniņš, dz. Doles pag.,

Igum mājā.
b) Kārlis Ķuze, dz. Inčukalna Avotiņos.

Valdes sēdeklis atrodas kīgā.
Tirdz. un banku nod. pr.A. K a c e n s.

T <T02 Revidents R. Bērziņš.

Tiešo nodokļa departamenta
dažādu maksājumu piedzinējs paziņo,
ka 18. decembri 1924. g., pulksten
3 dienā, Rīga, Kaļķu iela Nš 27,

pārdos ^IraRsolttstifi
otrreizēja ūtrupe Rūdolfa Šo f a r i k o
kustamo mantu, novērtētu par Ls 1276
un sastāvošu an kantora iekārtas,
šujmašinam, niķeļa gludināmiem dzelžiem,
reklāmām, prožektoriem un aluminija
traukiem, deļ viga 9/2. g. prec peļņas
nodokļa «egšanas.

Rīgā, 8 decembri l-»24. g.
lfiRflfi Piprl-,inSi« A n.nlln!

tibsd nenolītu departamenta
dažādu maksājumu piedzinējs paziņo, ka
16. decembri 1924. g., oulksten 3 dienā,

Rieā. Lāčplēša iela Nš 21, dz. 6.
pārdos vairākso.ršanš
Ābrama Gutkina Kustamo mantu,
novērtētu

^
par Ls 935 un sastāvošu

no dažidam mēbelēm, dē[ viņa 1W23. g.
ienākuma un nekust. īpašuma nodokļa
segšanas.

Rīgā, 8. decembrī 1921, g.
16807 Piedzinējs D e r i n gs.

Cēsu apr.'priekšn. palīgs
II. iec.

dara linamu, ka 21. decembrī š. g.,
pulksten 10 no rīta, pie Ogres pagasta
nama noturēs

ūtrupi,
kurā p.rdos atklātā vairāksolīšana pret
tūlītēju samaksu Gustam A p s i t i m
aprakstītai sekošas .nantas: divas brūnas
spalvas govis, no.ērtētas par Ls 167.06,
dēļ 1923. g. ienākumi nodokļa piedzī-
šanas pēc tiešo nod, departamenta raksta
Nš 40277, no 6: oktob£a š.g.

Mantu apskatīšana ūtrupes diena uz
vietas.

Neķenā, 6. decembrī 1924. g. NŠ8905.
16777 Priekn. pal. (paraksts).

Rīgas polic. 10. iec. priekšnieks
paziņo, ka 18. decembrī 1924. g..
pulksten 10 rītā, Riga, Malu ielā Ns la,
dz. 2,

tiks pārdota
Jāņa L a p i ņ i kusta-nā manta, saslā-
vošā no viena vilnas uzvalka un novēr-
tētu par Ls 15.

Apskatīt pārdodamo mantu varēs
pārdošanas dienā uz vietas. 1

Rīgā, 6. decembrī 1924. g.
16609 Priekšnieks J. Z a u k e.

Mortīfikacljas saraksts
Pamatojoties uz mortifikacijas likuma

3 un 11 §§, valsts zemes bankas.
Zemgales aģentūra ar šo dara zināmu ,ka pret oij.

Kurzemes Mitiiedfilia.
mortificfjamam ķīlu zīmēm, izsludinātām
par nozudušam Valdības Vēstneša
Ns 121 30. maija š. g., līdz šim, nekādi
iebildumi nav celti, _ tamdēļ pama-
tojoties uz augšminēto mortifikacijas
likumu, fģenti-ra atzīst izsludinātās ķīli»
zīmes par nederigām:

4/2°/o ķīluzlmes ā 1000 rbļ. nom.
Ns 2771, 8773

4/a°/o ķīluzlmes ā 100 rbļ. nom.
Nš 348, 1353, 2909, 23891.

Jelgavā, 3. dec. 1924. g.
Valsts zemes bankas

16629 Zemgales aģentūra.

Krāta iiMksa polic. priekš»!,
izsludina par nederīgiem sekosus nozau-
dētus dokumentus: 1) zirga pa.-i Ns lo6,
izdotu no Izabelinas pag valdes 1--20. g
28. augustā uz pilsoņa Jankovska Donata
Donata d vārdu; 2) karaklausības atva-
ļinājuma apliecību Ns 6H21, izdotu no
Daugavpils k?ra apriņķa priekšnieka
1921 g 1 apruī uz Pozņaka Ludviga
Broņislava d vārdu; 31 personas apliec.
Ns 1874, izdotu no Kalkūnes pag. valdes
1924. g. 2. augu tā uz Dmitijeva Jāņa
Mikarija d vārdu ; 4) karaklausības at-
vaļ nājuma apliecību N? 278/3066,22162/ž,
izdotu uo Daugavpils kāja apr p iekšn
1923 g. 10 martā un Latvijas iekšztmes
pasi Ns 2130, izdotu no Piedrujas pag
valdes, abas uz Ozerska Miķeļa Osipa d
vārdu; 5) kajaklausīb s atvaļinājumi
apliecību Nš 1170, izdotu no Vidzemes
attiletijas pulka komandiera 1922. g
19. martā un Latvijas iekšzemes pasi
Ns 3111, izdotu no Piedrujas pag valdes
1922 g 4 _ augusts, abas uz Koroņevtka
Viktora Pētera d vārdu; 6) zirga pa.>i
Ns 941, izdotu no Izabe inas pag valdes
1920 g 30. augus)ā uz Oļechno Franča
Pētera d vārdu; 7) Latvijas iekšzemes
pasi Ns 1159, izdotu no Krāslavas
miesta valdes 1920 g. 10. decembrī uz
Borovik Marijas Staņislava m vardu;
8) personas apliecību, izdotu no Krāsla-
vas iecirkņa policijas priekšnieka 1924. g
uz pilsoņa Baskina Elijas Berkas d
vā du; y) izsludinātu par nederīgu
1924 g. .Vaid bas Vēstneša" 50. num ,
Latvijas iekšzemes pasi'Ns 2591, izdotu
no Krāslavas rrie ta valdes 1921. g
4. aprilī uz Gakera Vulfa Icika d vārdu,
skaitīt par derīgu kā atrastu un izsn egtu
pēc piederības ; -10) karaklausības apliec
Ns 698. izdotu no Vidzemes artilērijas
pūka komandiera 1921 g 31. martā uz
Vo.culevič i Staņislava Osipa d. vārdu;
11) izšūdinātu š g. .Valdības Vēstn "
170 numurā par nederīgu Latvijas
iekšzemes pasi Nš 2830, izdotu r.o Krās-
lavas pilsētas valdes 1922 g 4 jul'jā
uz Milioviča Juljani Jāņa d vārdu, skai-
tiļ par derigu, kā atrastu un izsniegtu
pec piederības; 12) izklīdinātu 1923 g
.Valdības Vēstneša' 122 numurā par
nederī bu Latvijas iekšzemes pasi Ns 1118,
izdotu no Krāslavas mesta valdes
920 g 9 decembrī uz Cipuka Rubina

Leibas d vardu, soitīt par derīgu, kā
atrastu un izsniegtu pēc piederības;
! ->) izs udinātj par nederību š. g. .Val-
dības Vistneša' 157. numurā Latvijas
iekšzemes pasi Nš 2457, izdotu no Krās-
lavas piiseetas valdes uz Zablockajas
Jūlijas Antona m. vārdu, skaitit par de-
rīgu, kā atrastu un izsniegtu pēc piede-
nbas 16069

Blomu pagasta valde
izsludina par nederīgiem, kā nozaudētus,
sekosus dokumentus: 1) Latvijas iekš-
zemes pasi Ns 1018, izdotu no šīs pa-
gasta valdes 16. jūnijā 1923 g. uz
Pētera Mārča d. Bedrītes vardu; 2) Lat-
vijas iekšzemes pasi Ns 714, izdotu no
šīs pagasta valdes 4. decembrī 1920. g.
uz Jāņa Pētera d. Palmbacha vardu;
'3) Latvijas iekšzemes pasi JVš478, izdotu
no šīs pagasta valdes 30. oktobrī
1920 g. uz Jāņa Pētera d. Mikuļa vārdu;
4) Latvijas iekšzemes pasi Ns 485, izd
no šīs pagasta valdes 30 oktobrī 1920. g.
uz Toma Toma d Matveja vārdu;
5) Latvijas iekšzemes pasi Nš 789, .iz&
no šīs pagasta valdes 11. decembrī
1920 g uz Almas Pētera meitas Miezis
vārdu \60jl__

Ventspils pilsētas 1. iecirkņa policijas

priekšnieks izsludina par nederīgu , pie-
teiktu par sadegušu Latvijas iekšzemes
pasi Ns 870, izdotu no Ventspils aprir/ka
priekšnieka palīga 1 iec 10 jumja

1920 g uz Edas Andreja m. Befiir/
vārdu. _j 16204

Ventspils pilsētas 1. iecirkņa policijas
priekšnieks izsludina par nederīgu, pie-
teiktu par sadegušu, Latvijas iekšzemes

pasi Nš 273, izdotu no Ventspils apr_
priekšnieka palīga 1. iec 13. maija
1920 g. uz Ernesta Jāņa dēla Bērziņa

vārdu. ļ!"-
Rīgas kaa apr. priekšnieks izsludina

par nederīgu nozaudētu karaklausības

apliecību Ns 10610/.3259/Ž, ***»

12. decembrī !9z2. g. no Dang»»!»»

kara apr priekšnieka uz Jāņa vikiou
Valtera vardu. ļ£2fi-

Kigas kara apriņķa priekšniek i»»

dina par nederīgu nozaudēto Wri
sibas apliecību N; 1337, izdotu 2. aec.

1921. g. no jūras sakaru dienestai pr.

uz Egona Hans« rl. Mateja v. J68^

Rīga, Kaa apr. ,-rieksnicks testag
par nederīgu nozaudēto karaklausiM

apliecību Nš 1 9S. izdotu 15. de.emt«

1819. g. no 1. stud bat. komanJ .

Roberta Jāņa H V i k s n e s v. _!__, -
Kigas kāja apr. priekšnieks izsludina

par nederīgu nozaudēto pagaidi ?£
liecību Nš 26174, izdotu "-JS
1924 g. no Rigas kara apr. pne

uz Jozifa Moi^eia d. Bindera
v.

;

Līvijas universitātes >•*«*£&
Kartiņa Nš 2668 uz Ellas ? a11 n

pazaudēta un ar šo tiek '"'^'"'"fg&Z
nederīgu. . - ""TT

Raunas (Pils-Rauhas)
pagastam.

vajadzīgs priekš jaunatver. skolas

skolotiis-
skolas pārzinis

ar 6-kl. pamatskolas skoVitji tiesibam
Kandidāti tiek uzaicināti ierasties per-

sonīgi pie pagasta padomes 16. decembr
š g., pulksten 12 dienā, Raunas pagasta
namā uz nolīgšanu.

Vēlēšanās pielaidis tikai tādus, lujiem
pilnās 6-kl. pamatskolas skolotāja tiesības

Priekšsēdētājs Pieņus.
16524 2 Darbvedis J. G r i n bergs.

Daugavpils pilsētas prefektūra izsludina
par nederīgu Latvijas pasi Ns 7431, izd
17. februārī 1921. g. no Daugavpils pil-
sētas prefekta uz Helenes Vikentija m
Cimoško vārdu, kā pieteikta par no-
zaudētu 16 93

Rigaa 6. ipolic. iec. p*k«.gV
par nederigu karaklausības apbe c.D

Ns 33942, izdo u no Rīgas kāja f £t
18.janvar, 1923 g, uz Antona u

d L u k j a n s k a vardu, kura P^^ka nozaudēta. __- - . .'
\ O iec ĪZSiU"

Ventspils apr. pr-ka pal-' ? jek&.
dina par neder., kā nozaud.

^v3,deS
pasi, izd. no Snēpeles pag- ]ļS
1920 g. 2. jun. ar Nš343 uz ]53,r

Jana m Jedrevič v. —-ļT
—' ^ 1 9 iec |ZSI

Ventspils apr. pr-ka Pal /.iekšt
dina par neder., kā nozaud.tai

^pasi, izd. no viņa 1920. g- jaUļi-
M 2970 uz Fiiča Ferlanda a. ļ&3 6

ķierps v.

Tillu SGdoiii iiiartaiiita
dažādu maksājumu piedzinējs paziņo,
ka 16. decembn š. g., pn'kst. 3 dienā,
Rīgi, Šķūņu ielā Ns ,J , veikalā,

pārdos vairāksolīšanā
Dāvida Gliksmaņa kustamo mantu,
novērtētu par Ls 10OO, un sastāvošu no
grāmatām, deļ viņu 1923. g. "/o peļņas
nodokļa segšanas.

Rīgā, 8. decembrī 1924. g.
16809 Piedzinēji J. V a i v a d s.

Thso Mfloiin departamenta
dažādu maksājumu piedzinējs paziņo, ka
17. decembrī 192t. g., pulksten 4 dienā,
Rīga, Juliusa ielā Ns 2, f ibrikā,

pārdos usirčRsolišdnā
Jēkaba Beka Ri^as stikla fabr. akc. sab.
kustamo mantu, novē tētu par Ls 4840,
un sastāvošu no dažādtm mantām, dēj
viņa 1923. g. kapitālā nodokļa segšanas.

Rīgā, decembrī 1924. g.
16808 Piedzinējs J. Vai vads.

Dzelzsceļu uircvnlde lofm»:
11. decembrī 1924. g. uz 1) zignala karodziņiem, zaļiem 757 gab.;

2) zignala karodziņiem, sarkaniem 60z gab., pec parauga
un zīmējuma;

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

11. decembrī 1921. g. uz 1) kannām, baltā un cinkota skārda, dažāda tilpuma —
500 gab., pēc parauga un zīmējuma;

2) spaiņiem dzelzs, cinketiem 1000 gab.. pec zīmējuma.
15. . . . naftu dabīgo 12,000 klg., pēc techn. noteikumiem.
15. . . . linkrustu dažāda platuma rK 00 tek. mtr. pec paraugiem.
15. . . . drānu kokvilnas 9000 tek. mtr., pec parauga.
17. » , . 1) caurulēm, gāzes, dzelzs, necinkotam ar 1 uzmavu,

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

17. , papiru. albuma K00 rīses, apm. 12,500 klg. pēc parauga
17. . 1) palagiem — 750 gab.; 2) spilvena pārvelkamiem —

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

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

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

1) līmeņrāži — 275 gab., 2) asknaibles — 5 gab., 3) spiral-
urbji tarkšķ. _ — 265 gab., 4) tarkšķļ urbjamie — 168 gab.,
5) āmuri kalēju — 21 gab., 6lodāmuri, va a — 10 gab.,
7) glūdāmuri kalēju dzelzij — 20 gab., 8) caursitņi kalēju —
15 gab , 9) cirtņi kalēju — 445 ga <, 10) šķēres, metālam —
8 gab., 11) kalēju veseri — 60 gab., 12) cirvji namdaru —
253 gab., 13).spiralsvārpsti — 310 gab., 14) dakšas, tērauda
ar 4 zariem—10 gab., 15) dekseli —200 gab., 16) grušļi —
185 gab., 17) izkaptis, siena — 260 gab., 18) kabvergas —
225 gab., 19) kāši, sliežu nesamie — 11 gab., 20) Iuškas
sliežu nešanai — 46 gab., 21) preses sliežu liekšanai —
5 gab., 22) sviras, koka — 140 gab, 23) eļļojamās kanni-

1 ņas — 85 gab., 21) ogļu lāpstas — 65 gab., 251 ričas —
2 gab, 26) teceles — 50 gab., 27) limeņražu latas —
180 gab. _ 2S) ieloki ta/kšķiem — 10) gab., 29) atslēgas,
koka sktuvēm — 60 gab., 30) izkaptis, krūmu — 20 gab.

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

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

Gnluencri cietumu valdei vajadzīgi
ap *5 JKauzera sistēma*re-

volveri, fcal. 7,05.
Rakstisks piedāvājums, nomaksāts ar 40 sant. zīmognodokli, iesūtāms līdz

S. g. 18. decembrim, Galvenai cietumu valdei, Antonijas ielā Nš 6. 16313

Cesvaines virsmežniecība
» i 1* I ** * 1"" 14. janvārī 1925. gada, Cesvaines

pārdos itii izsole aUSoiu mežu
no Cesvaines, Aizkujas, Grašu, Oļu, Dzelzavas un Liezeres novadiem, iedalītu
88 izsoles vienībās, kopplatībā 92,16 ha pēc platības un 187 numurēti koki, pēc

novērtējuma Ls 49,443.—.
Izsole sāksies pulksten 12 dienā. Pirms izsoles jāiemaksā i0o drošībai

naudas no vērtētās sumas.
Virsmežniecība patur tiesības izsludn^t?s vienības noņemt no izsoles pēc

saviem ieskatiem. . Tuvākas ziņas virsme'niecībrs kanclejā un pie iecirkņu mež-
ziņiem. 16811 Cesvaines virsmežniecība

K. M. Kara būvniecības pārvalde
^^''" pulkVnTo^eU"

*'
fflUtlSSUl UI1 NKStlSKU aZSOlI

skursteņu tinte? nas darbu izvešanai no karaspēka daļām ie-
gemtās ēkās R gā, Bolderajā. Daugavgrīvā un Mangaļsalā.

Rakstiski piedāvājumi, nomaksāti ar zimognodokli, slēgtas aploksnēs ar
uzrakstu: .Skursteņu tīrīšanas izsole 20. decembri", kā ai raks iski lūgumi dēļ
pielaišanas pie mutiskas izsoles, līdz a ? drošības naudu Ls 100 apmērā, iesniedzami
administratīvā daļā līdz izsoles dienai pulksten 10.

Viens un tas pats dalībnieks var piedalīties tikai vienā no izsoles veidiem.
Izsole notiks administratīvā daļā, Citadelē Ns 24. Turpat var izņēmēji ie-

pazīties ar noteikumiem par skursteņu tīiīšanas darbu izvešanu, katru dienu no
pulks en 9—15. Izsole būs galīga. 2 16548

Galvenā staba geodezijas-topografijas daļa

islilini mutiskos un rakstiskos pēctorsos
1600 kilogr. speciāla karšu papira iegādāšanu.

Pēctorgi nodks Rīgā, Valdemāra irli Ns 10/12, Galvenā štāba ģeodēzijas
topogrāfijas daļās. g. 11. decembrī, pulksten 10 rītā.

Lūgumi dēļ piedalīšanas mutiskos torgos, nomaksāti ar attiecīgu zīmog-
nodokli, iesniedzami torgu dienā komisijai, pirms torgu atklāšanas; rakstiski pie-
dāvājumi, tāpat, nomaksāti ar attiecīgu zimognodokli, slēgtās aploksnēs ar uz-
rakstu: „Uz galvenā štāba geodezijas-topogralijas daļas karšu papira pēctergiem
11. decembrī š. g.', iesniedzami geodezijas-topografijas daļā līdz 11. decembrim
1924. g., pulksten 10 rītā. 168IO

Sīkākus noteikumus izsniedz daļas kanclejā ikdienas no pulksten 11—15.

Mežu departaments
paziņo, ka 1924. 3. 22. decembra TORGOS, Sar-
kanmuižas pagasta namā pie Ventspils, tiks

pārdots augošs mežs
no Ventspils virsmežniecības, agrākos torgos

nepārdotās vienībās:

5 Pardos e Drošīb. nauda

~% Mežniecības, novada, apgaitas no- Jg E« 7v „|« o J2
3% saukums un kvartāls £ i= 2 8« «! - >Sj Š«
fc — ° '5 ° ū ,<s o-5

? ° p- <£2 Z ^~ <>S

P 1 a t e n e 9 (1.) iec. mežniec.
Ventspils nov..

1. Muižnieka apg., kv Nš 47 2,73 — 2305 116 116
2. , . . Nš 47 3,83 — 2835 142 142
3. . . . Ns 47 4,02 — 2147 108 108

Bušnieka (II) iecirk. mežniecībā,
4. Ventspils nov, Circeņa apg., kv. Ne49 — 162 3107 156 156

Pārdošanu izdarīs uz torgu sludinājuma noteikumu publ. .Vaid. Vāstnesī"
J* 266, 1924. g. pamata

Tuvākas ziņas mežu departamentā un Ventspils virsmežniecībā.
16814 Mežu departaments.

IZSOLE. ™%&!&*&
1) Adas segliem (Waschleder), apm 1000 klgr
2) Starpzoļu adas, apm. 500
3) Jelmitu adas smagas, apm 1500
4) Platādas dzeltenās vieglas, apm 4400
5) Virsādas dzeltenas (juchtadas), apm. 20,0

Izsole notiks 22. decembrī 1924. g., pulksten 10 rīta, galvenā inienrta„(
pārvaldē, Rīgā, Valdemāra ielā Ns 10/12, dz. 3 (ieeja no Elizabetes iehs) s

Ar izso'es noteikumiem un kondicijīrn var iepazīties galvenās intendant
pārvaldes mantu daļā tu pat dz 1, darbdienas no pulksten 9—15. lfisiT'

Daudzevas virsmežniecība
pārdos mutiskā izsolē,

7. janvāri 1925. g., pulksten 12 diena, Kurmenes pagasta nama telpās
augošu mežu pēc platības un celmu skaita

Kurmenes novadā: Pāvula, Ozoliņa Burkāna, Šiliņa un Smārda apgaitās.
Pārdodamais mežš _ iedalīts vienībās: pēc platīb?s — r.o 0,80 — 428 ha

vērtībā no 68-536 ls; pec celmu skaita no 25—265 koki, vērtībā no 7 206 k-
pavisam 67 vienibāskopplatība 10,31 ha, novērtētas par Ls 1351.— un 5696 nu-'mūrētu koku, novērtētus par Ls 3550.—

Pie izsoles pielaidīs personas, kuras iemaksas izsoles komisijai 10° 1 dro-šības naudas no nosolītas sumas.
Virsmežniecība patur sev tiesības noņemt no izsoles vienības pēc saviem

ieskatiem. Tuvekas ziņas sniedz virsmežniecības kanclejā un pie I. iec. mežziņa
Kurmenes muižā. Daudzevas virsmežniecība. 16815



tfgas apgabalties. 4. civilnod .,
a iikum. par laul.';- 77. p. pamata,
lara zīn< ka "esa fi- oktobrī 1924. §
<ārļa -Aleksandra - Reinholda Reiņa d.
jgtersona prasības lieta pret Annu-
(onstanci Peterson, dzim Jakobson , par
aulības šķiršanu aizmuguriski nosprieda ?
iķirt laulību, kas noslēgta 1896. g. 26. de-
c embrī Rīga, Jēzus draudze , starp KSrli-
yeļisandru-Reinholdu Petersonu nn Annu-
(onstanci Peterson, dzim. Jakobson, at-
,fldētājas vainas deļ, piešķirot prasītājam
mazināšanai līdz .viņu pilngadībai prāv-
āku bērnus Aliredu - _Kārli -Severinu,
Izim. 19'S. g. 119. jūnija un Hedvigu '
12im. 1906. g. 30. decembri, uzlikt atMī-
lētājai par labu prasītajam seši simti
[eviņ desrait (690) rbt tiesas un seši simti
ešdesmit.septiņi-(667) rbL' lietas vešanas
zdevumus.

Ja atbildētājs civ. proc. lik. 728., 731.
n 748. p-p. paredzētā latķā neiesniegs
iesai atsauksmi v> pārsudzibu, tad
priedafns stāsies likumīgā spēkā.

Rīgā, 20jiovembri1924.g. >6436502/510
Priekšsēd. b. E glīts.

5637 Sekretāra v, Stūre.

S^,*««nernt lūdzēju iemak-sātos par.,da nolīdzināšanai trīs simtiI5SS"' " ''" « 3
£ņS!īrs srSK £samaksātiem un lūdzējiem - Aleksan-dru* , un Brfgitei Kaizerling dos tiesību
mātās

** ParādU dzēšanu ^mes grā-

Jelgavā, 1924. g. 12. nov. L Ns 1182(24
i^o7'ekšsedetb J- E. Feldmans.
15427 Sekretārs K. Pussars.

ļjgas apgabalties. 4. civilnod.,
b lik. par laul. 77. p, pamata, dara
inamu, ka tiesā 12. ndVembrī 1924. g.,
Vaetes-Otilijas Zelmas Kārļam. lndrik,
i Indrikov, dzim. Rebin, ai. Rebinka,
irasības Ifeta pret Krišjani-Karli Indii.<,
,L Indrikov; par laulības šķiršanu aiz-
auguriski nosprieda: šķirt laulību, kas
ieslēgta Rīga, Lutera draudzē 1917. g.
!6. decembri starp Krišjani-Ķārli Indriķu,
ļIndiikovu un Aneii-Otiliju-Zelmu lndrik,
1. Indrikov, dzim. Rebin, ai. t>ebinka„
izliekot atbildētājam par labu prasītājai
eptiņi simti četrdesmit trīs (743) rub.
lesas un seši simti sešdesmit septiņi (t>67)
ub. lietas vešanas izdevumu.

Ja atbildētājs civ. proc. lik. 728., 731.
m 748. p.p. paredzēta laikā neiesniegs
iesai atsauksmi vai pārsūdzību, tad
ipriednms stāsies likumīgā spēkā.

Rīgā, 25.novembrī 1924.ģ. Nš436639,629
Priekšsēd.ib. E glīts.

5899 Sekretāra v. Stūre.

Rigas apg balties. 4. civilnod.,
iz lik. par laul. 77. p. pamata, dara
:iaamu, ka tiesa 12. novembrī 1924. g.,
:lzas Oskara m. C ī š (Czleisch), dzim.
Mi, prasības lietā pret Arvedu Fridricha
t Ciš (Cziesch) par lauli'bas šķiršanu
aizmuguriski nosprieda: šķirt laulību, kas
Josiēgta Vācijā, Sarlottenburgas dzimts-
iarakstu nodaļā, lyu . g. 16. aprilī starp
Arvedu E nstu Cīš (Cz.esch), un Emiliju
ļimu Elzi Leontīni Ciš (Cziesch), dzim.
Vi.l, piešķirot prasītājai prāvn eku bērnus
Ožemsuijames) Viktoru dzim. 1909. g.
16. jūnija un Urzulu-May dzim. 1911. g.
20 jūnija audzināšanai līdz viņu plin-
ti idibai.

Ja atbildētāja civ. proc. lik. 728., 731.
1" 748. p.p. paredzētā laika neiesniegs
fesai atsauksmi vai pārsudzibu, tad
ipriedums stāsies likumīgā spēkā.

Rīgā, 26. nov. 1924. g. Ns436689/594

Priekšsēd. b. Egfīts.
ļj>ļj6 Sekretāra v. Stūre.

līgavas apgabaltiesa,
"fiv. proc. lik. 1967., 2011—2014.,
""9- un priv. lik. 2451. p.p. pamata,
«aicina visas personas, kuļam būtu
*ļ°i strīdi vai ierunas pret i924. g.
'" augustā miiušās Ženijas Brandt-
£'ankševic, dzim. Dreher, 1923. g.
°; novembrī notarielā kārtība sasta-
°lt testamentu, pieteikt savus strīdus

P ierunas šai tiesai sešu mēnešu laika,
Kaitot no sludinājuma iespiešanas die-»as .Valdības Vēstnesī'.

neK mine'a termiņa notecēšanas, tiešs
tot-3 ierunas nepieņems un nepie-

pītas tiesības atzis par spēku zaude-

Je!gavā, 26.nov. 1924. g. L. Nš1625/24
ir,, Priekšsēdētāja v. Feldmans.
-^lĻ__ Sekretārs K. P u s s a r s.

JaU ....

w . «« BOH iiuiiium I

1) uz Ļizetes Korei vfrdu un 2) Vents-
pils Krājkases vārdu' un ' 1) 1880. g.
18. augustā un 2) 1901.g. 17. jūlijā mv
stiprināta. uz Chaimam Solluma d. Glik-
manim piederošas nekustamas mantas
Ventspilī; f kvartāla zem krep.Nš 125-A,
sešu mēnešulaika, skaitot no sludinājuma
iespiešanas dienas, ierasties tiesā, līdz-
ņemot mmetaš obbgaojjas _ J'ie, kam
tiek aizrādīts, ka pec minēta termiņā
notecēšanas; ari obligācijas turētāja ne-
ierašanas gadījumā, pārēdus atzīs par
samaksātiem pašas obligācija par iznī-
cinātam, piešķirot lūdzējam tiesību pie-
prasīt parādu izdsēšanu iz zemes-
grāmatām.

Liepājā, 1924. g. 14. novembri.
* 927-1-2» .

Priekšsēdētaja b V. Bienenstams.
15457 Sekretārs A. Kasperovičs.

Jelgavas apgabaltiesa,
uz 1921. g. l. febr. likuma par laulību
50. un civ. proc. lik. 339., 366., 4 1.,
718. iin 868. panta pamata dara zināmu
Fedoram Samsona dēlam B a šk a r -
dinam, ka tiesa š. g. 17. jūlijā aiz-
mugmas nosprieda viņa _ laulību ar Elzu;
Raškardinu, dz. Berziņ-Dimiševšku
šķirt.

Jelgavā, 1924. g. 28. nov. L. Nš 168/24
Priekšsēdētaja v. R. M ii 11 e r s.

16248 Sekretāra pal. F. Kāps.
avds ci

Jelgavas apgabaltiesa,
pamatodamās uz sava š. g. 27. oktobra
nolēmuma, uzaicina to personu, kuras
rokās atrodas obligācija par 5400 kr
rbļ., izdotu no Friča Berķa uz Donas
zemes bankas vārda, korob. 191ti. g.
2. jūnijā zem Nš 1734, uz Bauskas apr.,
Kārļa muižas „Leišuru„ mājām zem hip.
Ns 2784, — jeb kurām būtu kādas tie-
sības vai prasības uz minēto obligāciju,
iesniegt to šai tiesai un pieteikt savas
tiesibas un prasības sešu mēnešu laikā,
skaitot no sludinājumu iespiešanas dienas
„Valdibas Vēstnesī".

Ja minētā termiņa obligāciju neiesniegs
un prasības jeb tiesibas nepieteiks, tiesa
atzīs šo parādu par samaksātu un lū-
dzējai, Donas zemes bankai, kura uzdod
sevi par minētās obligācijas

^
īpašnieci,

dos tiesību prasīt parādu dzēšanu zemes
grāmatās.

Jelgavā, 1924. g 12. novembrī.
Ls Nš 1189/24. g.

Priekšsēdētaja v. Feldmans.
15424 Sekrntars K. Pussars.

Jelgavas apgab. reģ. nod.
pamatodamās uz civil ties. likuma 14607 '.
panta paziņo, ka minēta tiesa civilno-
daļas 17. novembrī 1924. gadā atklātā
sēdē nolēma reģistrēt Auces pilsētas
namīpašnieku biedrību, ievedot_ viņu to
biedrību reģistra pirmaļa daļa, kuram
nav peļņas iegūšanas mērķa.

Biedrības valdes sēdeklis atrodas
Aucē- ,™,Jelgavā, 22. nov. 1924. g.

Reģ. nod. parz. J. S k u dr e.
15909 Sekr. pal. D. L e ši n s k i j s.

Jelga as apgabalt. reģ. nodaļa
pamatodamās uz civil ties.likuma 1460oanta paziņo, ka minēta tiesa cmlno-
daļas 24. novembrī 1924. g. atklāta sēde
nolēma reģistrēt Vecauces lauksaimn e-
cības mašinu koplietošanas biednbu
AtājA ievedot viņu ko^era'ivu sabie-

drību reģistra pirmajā daļī.
Biedrības valdes sēdeklis atrod :s Vec-

auces pagasta, Aņītes nūjas.
Jelgavā, 2a nov. 1924. gada.

Reģ. nod. pārz. J. S k u d r e.
ifii^fijSpkretara_ pal. D. Lešinskijs.

Liepājas apgabaltiesa
1924 g 13 novembrī uz Chaima

Glikma lūguma un civ proc. lik. 2o8 i

un 2084. p. p. pamata uzaicina obligā-

cijas turētāju, kuas izdotas: 1) par

9K0 rbļ. kāda obligācija tagad skaitās

atlikumā 600 rbļ. un 2) par 3000 rbļ.

jionrvu'

Liepājas aogabaltiesa,
uz sa*a š. ģV20. novembra Iemaina pa-
mata meklē Lietavas pilsoņus uz mnit.
Hk. 1065 un 1070 p. p. apvainctos
Aronu B .roido. Benceli Leiba d. Ko-
žu ck'f. un Ābramu Vu'.īa d. Blochu,
kuru pazīšanas zīmes sekošas:

Broido — ap 35 g. vecs, lielu
aargumu.

2) K o ž u c k i s — 23 g. vecs, vidēju
augumu, vāju seju, melniem sprogainiem
matiem.

3)Blochs — 31 g vecs, pamazu
augumu, patumšu seju, pastāvīgi nēsā
brilles.

Katram, kam zināma Broido, Kožucka
un Blocha uzturēšanās vieta, vai kur
atrodas viņiem piederošā mantība, par
'o bez kavēšanās jāpaziņo Liepājas ap-
gabaltiesai, vai tuvākai policijas iestādei.

Liepājā, 22. nov. 1924. g. Nš2861yl g.
Tiesas loceklis M e 1 v i 11 e.

15879 Sekretārs Z v i r b u 1s.

Liepājas apgabaltiesa,
saskaņā ar savu 20. novembra 1924. g.
lēmumu, uz Andreja Dollingera lūgumu
un civ. proc. lik. 2083. un 2084. p. pa-
mata uzaicina obligāciju turētāju, kuras
izdotas: 1) par 10,000 rbļ.; 2) pa-
10,000 rbļ. kāda obligācija tagad skaitās
6000 rbļ. atlikumā; 3) par 13,000 rbļ.;
4) par 10.000 rbļ. un 5) par 12,000 rbļ.
kad i obligācija skaitās atlikuma 7800 r.;
1) un 2) uz Liepājas krājkases vārdu;
3) un 4) uz Vilhelma Rige (Riege) un
5) uz Gustava Georgija dēla Rige (Riege)
vardu un 1) 28. jūnijā 1878. g. 2) 5. jan-
vārī 1882. g.; 3) 6. septembri 1885. g.
4) 11. maijā 1889. g. un 5) 29. jūlijā
1889. g. nostiprinātas uz Andrejam
Kaspara dēlam Dollingeram piederošas
nekustamas mantas Liepājā, zem krep
Ns 1334 un 1053. — sešu mēnešu laikā,
skaitot no sludinājuma iespiešanas die-
nas, ierasties tiesā ļ diņemot minētās
ojigacijas. Pie kam tiek aizrādīts, ka
peč minētā termiņa notecēšanas, ari
obligācijas turētāju neierašanās gadījumā,
parādus atzīs par samaksātiem un pašas
obligācijas par iznīcinātām, piešķirot lū-
dzējam tie ību pieprasīt parāda izdzē-
šanu iz zemes grāmatām.

Liepājā, 26 nov. 1924. g. NŠ955 24
Priekšsēd. b. V. Bienenstams

16142 Sekretārs A. Kasperovičs

Liepājas apgabaltiesa
1924. g. 13. novembrī uz Friča Ritmei-
stera lūgumu un Civ. proc. lik. 2081.—
2086. p. p., nolēma:

1) parādu 800 rbļ. pēc obligācijas,
izdotas uz Ivana Vladimira d. MatiSona
vārdu 1904. g. 19. jūnijā zem žurn.
Nr. 271, nostiprinātas uz Fricim Jāņa cl.
Ritmeisteram piederošas nekustamas
mantas Grobiņā zem krep. Nš 82, atzīt
par pilnīgi samaksātu līdz ar visām
procentēm un pašu obligāciju par iz-

I

nīcinātu un
2) atvēlēt lūdzējai pieprasīt zemes-

grāmatu nodaļā minēto parādu izdzēšanu
iz zemesgrāmatām.

Liepājā, 1924. g. 15. novembri.
Nr. 1029/23.

Priekšsēdētaja b. V. Bienenstams.
15460 Sekretārs A. Kasperovičs

Uepajas apgabaltiesa,
saskaņā ar savu 6. novembra š. g. lē-
mumu, uz Mārtiņa Antona d. Kļavē *
pilnv. zv. adv. Melville lūgumu un civ
proc. lik. 293. p un _ 309. p. J. pkt. pa-
mata uzaicina atbildētājus 1) Mariju-Luīzi
Kārļa m^ Hauff, dzim.Nēle. 2) Elizabeti-
Otiliju Ādolfa meitu Kreicburg, dzim.
Hauff, 3) Margaretu-Emiliju Hauff,
4) Hedvigu-Hermini Hauff, un 5) Jo-
hannu Idu Hauff, kuru dzīves vietas nav
zināmas, četru mēnešu laika, skaitot no
sludinājumu iespiešanas dienas, ierasties
šai tiesā, saņemt norakstus no Mārtiņa
Klave iesūdzibas raksta par Ls _ 42 un

uzdot savas dzīves vietas Liepājas pil-
sētā Ja minētā laika aicinajamie neie-

rastos, lietu noliks uz _ termiņu un iz-
spriedīs bez viņu klātbūtnes, ja iera-
dīsies, bet savu dzīves vietu Liepāja
neuzdos, aicinājumu uz tiesas sēdi un

visus pārējos papirus atstās tiesaskanclejā
Liepājā. 1924. g. 15. novembri 903/24.

Priekšsēdētāja b. V. Bienenstams.
15461 Sekretārs A. Kasperovičs.

Liepājas apgabaltiesa,
1924. g. 13. novembri uz Jāzepa Kārļa
dēla Jankovska lūguma un civ. pr. lik
2083. un 2084. p. p. 1920. g. 18. marta
likuma pamata uzaicina obligāciju turē-
tāju, kuras izdotas: I )par 1500rbļ.; 2) par
2000 rbļ.; 3) par 4500 rbļ; 4) par4000 rbļ.;
5) par 5000 rbļ l)uz Herberta Konstantīna
dēla Štruppa vārdu; 2) uz Idas-Johannas
Kārļa m Šartneras vārdu; 3) uz Mar-
garetas Vilhelma m. Roževices, dzim.
Dreijersdorfes vārdu; 4) un5) uz Johana
Kārļa d. Štolca vārdu un 1) 2. aprilī
1908. g. zem žurn. Nš270, 2) 26. maijā
1910. g. zem šurn. Ne 581, 3) 9. jūnija
1912. g. zem žurn Ns 955, 4) 7. jūlija
1912. g. zem žurn. Nš 1136 un 5) 22. au-
gustā 1912. g. zem žurn._ Nš 1335, no-
stiprinātas uz Jāzepam Kārļa d. Jankov-
skim piede osas nekustamas mantas
Liepājā, zem krep Nš772, mēneša laikā,
skaitot no sludinājuma iespiešanas dienas,
ierasties tiesā līdzņemot minētas obligā-
cijas dēļ iemaksāto Ls 295,17, t i. pa-
rāda ar procentēm saņemšanas; _ pie
kam tiek aizrā:its, ka pec mineta_ ter-
miņa notecēšanas, ari obligācijas turētajā
neierašanās gadījuma, parādus atzīs par
samaksātiem, piešķirot lūdzējam tiesību
parāda izdzēšanu iz zemesgrāmatām.

Liepājā, 1924. g. 14. novembrī.
Nš 928-1/24.

Priekšsēdētāja b V. Bienenstams.
1 }45* Sekretārs A. Kasperovičs.

V

Latgales apgbt. I civ.lnodaļa
ax šo paziņo vispārībai, ka mirušā 923. g.
3. 'maijā Ludzas apriņķa, lstras pag.,
Lāzaru sādžas piederīgā Filipa Andreja
d. Skribana privat . testaments, ar
testatora kustama un nekustama manta
novēlēta Jānim Andreja d. Skribanam
ar apgabaltiesas š. g. 5- septembra lē-
mumu apstiprināts un . izdots, mantinie-
kam Jānim Andreja d. Skribanam.

Daugavpilī, 1921. g 12. novembrī.
Lieta J* 7!la 1924. g. 15208

Priekšsēdētāja b. J. Krūmiņš.

Liepājas apgabaltiesa
uz sava 6. novembra 1924. g. lēmuma
pamata uzaicina 7. jūnijā 1915. g. mi-
rušas Bilies Liepa dzim. Grabe 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 kurām nebūs
paziņots tiesai minētā laikā, tiks atzītas
par zaudētām uz visiem laikiem.

Liepājā, 21. nov. 1924. g. Nš660m 24
Priekšsēd. b. V. Bienenstams

15862 Sekretārs A. Kasperovičs.

Liepājas apgabalt. reģistr. nod.
uz likuma par biedrībām, savienībām un
politiskām organizācijām 17. panta pa-
mata paziņo, ka ar viņas š. g. 13. no/,
lēmumu reģistrētā: Satiņu-Kurjjšu lop-
kopības pārraudzības biedrības ,Mež-
gals" , ievesta bezpeļņas biedrību un
viņu savienību reģistra i. daļā.

Valdes sēdeklis atrodas Sātiņu pa-
gastā.

Liepājā, 17. nov. 1924. g. Nš 179/24
Piiekš^iēdēt. b. v. i. A. Kiršfelds.

15467 Sekretārs A. Jansons.

Liepājas apgabalt. reģistr. nod.
uz likuma par biedrībām, savienībām un
politiskām oiganizacijām 17. panta pa-
mata paziņo, ka ar viņas š. g. 13. nov.
lēmumu reģistrēta: Lejas-Kurzemes lauk-
saimniecības biedrība ievesta bezpeļņas
biedrību un viņu savienību reģistra I. daļā.

Valdes sēdeklis atrodas Liepājā.
Liepājā, 17. nov. 1924. g. J* 181/24
Priekšsēdēt. b. v. i. A. Kiršfelds.

15168 Sekretārs A. Jansons.

Latgales apgabalties. kriminal-
noda[a,

saskaņā ar savu 1924. g. 9. oktobra
lēmumu, meklē uz sod. lik. 158. p. 2. d
2. pkt. pamata apsūdzēto Rēzeknes apr.,
Viļānu pagasta piederīgo, 45 g. veco
Kārli Pētera d. Cinku, kiu;a pazimes ir
sekošas: vidēja auguma, melniem matiem
un uzacīm, klibo ar kreiso kāju.

Visām iestādēm un personām, kurām
ir zināma minētā Kārļa Pētera d. Cinkas
un viņa mantas atrašanās vieta, jāpaziņo
Latgales apgabaltiesas 1. krim. nodaļai, bet
Cinka ievietojams cietumā, ieskritot šās
tiesas rīcībā.

Daugavpili, 5. decembrī 1924. g.
Priekšsēd. v. (paraksts).

16791 Sekretārap v i. R. Veinbrants.

Latgales apgbt. I civilnodaļa
uz civ. proc. lik. 293., 295., 298., 301.,
309. un 311. p. p. pamata Fedosijas
Fedota m. Čaks, Nadeždas Fedota m.
Višņakovas, Kst nijas Fedota m Judovas,
Marijas Fedota m. Paniņas un Sekleti-
nijas Fedota m. Michailovas prasības
lietā pret Jevstigneju, Doroteju, Jevsta-
fiju, Kononu, Nikitu, Makaru Fedota d.
d. Paniniem un Fedosiju Tarakanovu
par mantošanas tiesību atzīšanu uz mir.
Fedota Panina mantu un pielaišanu pie
kopīgas lietošanas, uzaicina Jevstigneju,
Doroteju, Jevstafiju, Kononu, Nikitu un
Makaru Fedota d. d. Paninus, kūpi dzī-
ves vieta prasītājam nav zināma, četru
mēnešu laikā, skaitot no šī slu-
dinājuma iespiešanas dienas Valdibas
Vēstnesī, ierasties šai tiesā saņemt no-
rakstus no prasītāju iesūdzibas raksta un
pielikumiem un uzdot savu dzīves vietu
Daugavpili.

Ja minētā laika aicināmie neierastos,
lietu noliks uz termiņu un izspriedīs bez
viņu klātbūtnes. Ja ieradīsies, bet sa-
vas dzīves vietas Daugavpili neuzdos,
aicinājumus uz iiesas sēdi un visus pā-
rējos papīrus atstās tiesas kanclejā.

Daugavpilī 1924. g. 19. novembrī.
L. Nš 1067p/1924. g.
Priekšsēdētāja biedrs J. Krūmiņš.

15665 Sekretārs (paraksts i.

Latgales apgabalt. I civilnodaļa
ar šo paziņo vispārībai, ka 1924 gada
17. janvārī mirušā Haima Mendeļa dēla
Margolisa notariālais testaments, ar
kuru testatora kustama un nekustama
manta novēlēta Rochai Šmuila m . Min-
nai, Geršonam, Jēkabam un īzakam
Haima bērniem Margolisiem, ar apga-
baltiesas 1924. g 26. septembra lēmumu
apstiprināts un izdots mantinieciei Rochai
Šmuiļa m. Margolis un citiem.

Daugavpilī, li>24. g. 13. novembrī.
L. Nš 1078-a 1924. g.

Priekšsēdētaja biedrs J. Krūmiņš.
15447 Sekretārs J. Kangurs

Latgales apgabaltiesas Ludzas
aur 2. iec. miert esnesis

pamatodamies uz civ. proc. lik. 1401. p.
un civ. lik. X. sēj. 1. d. 1239. p. un
saskaņa ar savu š. g. 11. novembra lē-
mumu, azaicina š. g. 4 oktobrī mirušā
Eduarda Benedikta d. Černjavska man-
tiniekus pieteikt savas mantošanas tie-
sības uz nel. atstāto mantojumu seš.t
mēnešu laikā, skaitot no šī sludinājuma
iespiešanas dienas .Valdibas Vēstnesī'.

Pēc minētā termiņa notecēšanas ne-
kēdas prasibās netiks pieņemtas.

Turčinovā, )92t. g. 15. nov. Nr. 4263.
15548 Miertiesneša v. i. V. Šleziņš

Latgales zem?x grērn. afjaan. Momīsiia,
uz zemkopības ministrijas pieprasījumu
par zemes grāmatu reģistra ieraksta at-
jaunošanu uz Zvirgzdenes (Zvirgzdina)
muižu ar folvarkiem apmēram 2t0u hek-
tāru platībā, atrodošos Ludzas apriņķa,
Zvirgzdines pagastā, kura muiža ar fol-
varkiem pilnā'sastāvā ieskaitīta valsts
zemes fondā uz agrārās reformas likuma
I. daļas 2. panta un 3. panta „a" punkta
pamata, ka Georgija-Kazimira Vaclava d.
Prošinska bijušiis "īpašums, — uzaicina
visas personas, kurām ir kādas tiesības
uz minēto nekustamo mantu, iesniegt
komisijai par to paziņojumu 4 mēnešu
laikā no izsludināšanas dienas .Val-
dibas Vēstnesi", pretējā gadījumā ne-
pieteiktas tiesības skaitīsies par iznī-
cinātām un augšminētā muiža ar folvar-
kiem var tikt ievesta Latgales zemes
grāmatu reģistri ar visām attiecīgam
tiesībām. Pēc tam minētā muiža ar lol-
varkiem tiks pārvesta uz valsts vārdu un
būtu iespējams koroboiēt bijušam īpaš-
niekam viņa neatsavināmo daļu.

Daugavpilī, 1924. g.27. nov. NŠ7888
Komisijas priekšsēdētājs,

apgabalt. vec. notārs E. Hellvichs.
16364 Sekretārs A. Bergs.

Latgales zemes grāmatu atjau-
nošanas komisija,

uz zemkopības ministrijas pieprasījumu
par zemes grāmatu reģistra ieraksta at-
jaunošanu uz Voiceļevas muižu ar fol-
varkiem, apmēram 490,78aesetinas platibā,
atrodošos Daugavpils (senāk Drisas) ap-
riņķa Pridruiskas pagastā, kura muiža ar
folvarkiem pilnā sastāvā ieskā tīta valsts
zemes fondā uz agrārās reformas likuma
I. daļas 2. panta un 3. panta „a' punkta
p imata, kā Jāņa Ignata dēla Nitoslavska
bijušais īpašums, — uzaicina visas per-
sonas, kurām ir kādas tiesības uz minēto
nekustam j mantu, iesniegt komisijai par
to paziņoju nu 4 mēnešu laikā no
izsludināšanas dienas .Valdības Vēst-
nesī", pretējā gadījumā nepieteiktas
tiesības skaitīsies par iznīcinātām un
augšminētā muiža ar folvarkiem var tikt
ievesta Latgales zemes grāmatu reģistri
ar visām attiecīgam tiesībām. Pēc tam
minētā muiža ar to.v.'.rkiem tiks pārvesta
uz valsts vārdu un bū u iespējams koro-
borēt bijušam īpašniekam viņa neatsa-
vināmo daļu.

Dajgavpili, 1924. g. 27. nov. Nš 7883-
Komisijas priekšsēdētājs apgabal-

tiesas vecākais notārs E. Hellvichs.
1636ī Sekretārs A. Bergs.

Latgales zemes grāmatu atjau-
nošanas komisija,

uz Slioma-Movša Nafteļa d. Zilber-
maņa lū.umu par> nekustamas mantas,
sastāvošas no 160 kv. sāženu liela zemes
gabala ar ēkām, atrodošos Daugavpilī,
pirmā pilsētas iecirkni, 15. kvartālā zem
Nš_l, 1it. ,A* 3. janvāra »bij. Aleksandra)
ielā !? 24, ievešanu zemes grāmatu reģistri,
— uzaicina visas personas, kurām ir kādas
tiesibas uz minēto nekustamo mantu,
iesniegt komisijai par to paziņojumu
4 mēnešu laikā no izsludināšanas dienas
.Valdības Vēstnesi', pretējā gadījumā
nepieteiktās tiesības skaitīsies par iznī-
cinātām un lūdzējs var tikt ievests
Latgales zemes grāmatu reģistri par
norādītas nekustamās mantas īpašniekti
bez kādiem aprobežojumiem ar neap-
strīdamas pārdošanas un bipotekarisku
apgrūtinājumu tiesībām.

Daugavpili, 1924. g. 25 novembri.
Nš 7"

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

16174 Sekretārs A. Bergs.

Jelgavas apgabaltiesa,
pamatojoties uz sava š. g. 27. oktobranolēmumu, uzaicina Annu Linin, kufaslabad nodibināta ar Jaunjelgavas-lluksteszemes grāmatu nodaļā uz Jānim Stie-briņam piederošā nekustamā īpašuma
Jaun-Saūkas muižas .Gripton-Jaunais
«» 4 mājam zem zem. grām. Nš 1787koroboreto Saukas pagasta tiesas 1913 g11. jūlija nolēmumu — uz Indriķa Stie-briņa 1910. g 26. marta testamenta pa-mata hipotēka 200 .kr. rubļu lielumā , —ierasties sai tiesa viena mēneša laikā,
skaitot no sludinājuma iespiešanas dienas
.Valdības Vēstnesī".

Ja minētā termiņā neieradīsies untiesības nepieteiks, tiesa atzis parādu
par atmaksātu un lūdzējam Jānim Stie-briņam dos tiesību prasit šā parāda
dzēšanu zemes grāmatās.

Jelgava, 1924. g. 12. novembrī.
L. Nš 9S0/24. g.

Priekšsēdētaja v. Feldmans.
15428 Sekretārs K..Pussars.

jci^ ļjyčlUctlll«sa ,
pamatodamās uz sava š. g. 23. oktobra
nolēmumu uzaicina to personu, kuras
rokas atrodas obligācija par 10.000 kr.
rbļ., izstādīta no Eduarda Ulmaņa uz
Teodora Ulmaņa vardu, korob. 1903. g.
5. septembrī zem Nš 821, uz Jelgavas
pilsētas nekustamu īpašumu 1. hip.
iecirknī zem hip. Nš 149, — iesniegt to
šai tiesai sešu mēnešu laikā, skaitot no
sludinājumu iespiešanas dienas .Valdī-
bas Vēstnesī",

Ja minētā termiņā obligāciju neiesniegs,
tiesa to atzīs par iznīcinātu un lūdzējām,
Eduardam Ulmanim, kas sevi uzdod par
šī akta likumīgo īpašnieku izsniegs akta
izrakstu, kurš stāsies nozudušā oriģināla
vietā.

Jelgavā, 1924. g. 26. novembrī.
L. Nš 720/24 g.

Priekšsēdētaja v. Feldmans.
16131 Sekretārs K Pussars.

ligas apgabalties. 4, civilnod.,
iz lik. par laul. 77. p. pamata, dara
inamu, ka tiesa 20. oktobrī 1924. g.^
\rtura Pētera d. A1 s i ņ a prasības lieta

īrēt Elenu Aleksandra , m.i Alsiņ, dzim.
iokolova, par laulības šķiršanu aizmu-
guriski nosprieda: šķirt laulību, kas no-
liegta Krievijā , Ufas pilsētaspareizticīgo
kaudzē 1918. g. 7. janvārī starp Arturu
Msiņu urt Elenu Alslņ, dzim. Sokolov,
liešķirot prāvnieku meitu Tamāru, dzim.
[918. g. 7. novembrī prasītājam audzi-
īāšanai līdz viņas pilngadībai.
Ja atbildētājs civ. proc. lik. 728., 731.

in 748. p.p. paredzēta lajka
^

neiesniegs
iesai atsauksmi vai pārsudzibu, tad
ipriedums stāsies likumīgā spēkā.
Rīgā, 25.novembrī 1924.g.NŠ436638493

l Priekšsēd. b. E g 1 ī t s.
15896 Sekretāra v. Stūre.

--a«avas apgaoamesa,
kātodamas uz sava šā gada 27. ok-
W? n?lērmima, uzaicina tas personas ,
-J, roks s atrodas šādi uz nekustamo

tam vgavā I. hip. iec. zem zemes
Wa - 25. koroborēti akti: 1) pir-a-pa rdevuma ligums, izdots uz ba-

'-milijas Manteifel intestat man-
tjā «LKun kor°b 1883- g- 18-iI9ooo ™ u 213 un 2) oM'gacija par
komj. rbl, izdota uz Dundagas fidei-

^nrx.„w t0re'zeja kuratora barona A.
c^bri ,ovārdu un korob- 22 - de_

«tastil. -*? 8ada Pēc žu n. Nr. 394-
**tot n

Sai ,lesa_ v'ena mēneša laika,
ass v»u sludinaJuraa iespiešanas die-a'dibas Vēstnesī' un iesniedzot

Kuldīgas iecirkņa miertiesnesis
uz civ. proc. lik. 1967., 2011.. 2014. un
2079. p. p. pamata, uzaicina visus, kam
būtu uz 29. aprilī 1892. gadā miruša
Krista Jēkaba d. Pētersona atstāto
mantojumu kādas tiesibas kā mantinie-
kiem, iideikomisariem, legatoriem, kre-
ditoriem ji t. t, pieteikt savas tiesības
šai tiesai sešu mēnešu laikā, skai-
tot no sludinājuma iespiešanas dienas
Valdibas Vēstnesi.

Termiņā nepieteiktās tiesibas un pra-
sības tiks atzītas,par zaudētām uz vi-
sinm laikiem. 158 9

Miertiesnesis J. Trelibs.
Sekretārs Hincenbergs.



Rīgas apr. 3. Iec miertiesnesis,
pamatojoties uz civ. proc. lik. 146032. p.
un viet. civ. lik. 3522. un 3523. p.p. uz-
aicina mir. Andreja Jura d. Jcstsona
mantinieci Emiliju Buzul, dzim. Jostson
saņemt miertiesneša depozītā no Kārļa
Jostsona iemaksātos Ls 12, kuri viņai
pienākas kā mantojums pēc Andreja
Jostsona testamenta.

Rīgā, 14. novembrī 1924. g. Ns 521.
15518 Miertiesnesis B ī 1m a n s.

Vircavas virsmežniecība
pārdos mutiskos torsos 9. janvārī 1925. gadā
pīkst 12 dienā Jelgavā apriņķa valdes telpās,
Annas ielā Nr. 8,

augošu mežu sehožūs vienīgus:
3 ., , Num. Nover- * *"
fi £i Apgaitu nosaukumi un Koku mežos.
Sž koku tējums „«,„i.

]~* jjbNš suga ' nauda
!"* skaits

Ls Ls

V. Elejas iecirknis.
1 Blankenfeldes novads, Deņa Nš 34 B. 44 \ 0 ,c .,

1 Os. 2 /
8l5 41

2 . B. 6 ]
O. 3 M420 71
Os. 113 J

3 , 106 1385 70
4 . . 13 780 39
5 . „ . . B. 54 720 36
6 . Zamueļa Nš3 . 37 425 22
7 Lielplatones novads. Celma Ns 33 A. 69 430 22
8 . 132 1045 53
9 . . B. 101 j

q 2 I 1790 ^ '
Os. 20 )|

I. Svētes iecirknis.
10 Vircavas novads. Tumes Nš 5 B. 5 86 5
11 - . 5 75 4
12 . . 5 79 4
13 „ , 5 28 2
14 . . 10 22 2
15 , . 46 3
16 . . 34 2
17 . . 26 2
18 ; . 28 2
19 . » 26 2
20 , . 42 3
21 « , 60 322 , . 46 3
23 t . . . 25 224 « . 32 2
25 , , 30 2
26 % ? '*' ?". 25 2
27 « . 33 2
28 . . 44 329 . . 34 2
30 „ . 33 2
31 »x ... 37 232 . . 46 3
33 . , , „ 32 234 . . 30 2
35 . . . 41 3
36 .', . . 28 2
37 . . . 32 2
38 . . 21 2
39 . . 35 2
10 . . 20 1
41 , . 17 1
42 ~ . ? . 16 1
43 . . . . 20 1
44 . . . . 21 2
45 . . 25 2
46 „ . 21 2
47 . , . 27 2
48 . . 23 2
49 „ . 18 1
50 . „ 17 I
51 . , . 20 1
52 . . 18 1
53 . . .?' - " 16 1
54 . . 14 1
55 . , 15 1
56 . . 19 1
57 . . 18 158 . . 22 2
59 . . 12 1
60 . . 23 2
61 . . 21 2
62 . 14 1
63 . . 16 1
64 . . 18 I
65 . " . 15 1
66 . . 16 1
67 . . 17 1fi8 . . 24 2

^ " " . ? . 15 1
70 . .. 19 1

l\ " ? . . 15 1
72 , . 20 1
73 . . . ... 21 2
74 . . 26 275 , . 53 3
76 . . 17 1
77 . , 17 1
11 " . . 17 1
11 » 14 1
80

5 ) 32 2A. 4 (
81 . . B. 10 24 282 . . 35 2
83 . . 21 2
84 . . 18 1
85 • ? . ' .. 20 1
86 . . 19 187 . . 22 2
88 . , 26 2
89 . , 22 2
90 . , 26 2
91 . . 26 2
92 , ... 24 2
93 . . 34 2
94 . . 25 2
95 . . . 39 2
96 , , 31 2
97 . , 54 3
98 , . 45 3
99 , , 45 3

100 , . 43 3
101 „ 29 2
02 , . 46 3

103 . 37 2
104 . , 78 4
105 . . 38 2
106 . . 87 5
107 . , 43 3

Iespiests Valsts tipogrāfijā.

3 , v , Num. Nover- A P-
II

Apgaitu nosaukumi un Koku
^

|* ** ^ skaits ? ? *__! ____
^ Ls

108 Vircavas novads, Tumes . Nš 5 B 9 \ c.
A. 1/ 64 4

109 . . . . B. 10 28 2
110 , . . 24 o
III . . 74 4
112 . . 12 \ „

A. I/ 57 3

Pavisam . 11979

Pircējiem jāiemaksā pirms torgu sākuma 10°/o drošības naudas no pirkura»sumas. Tuvākas ziņas virsmežniecības kanclejā, Jelgava, Lielā ielā J* 67 un nj
Elejas un Svētes iecirkņu mežziņiem. 16538 1 Vircavas virsmežniecību

Latgales zemes grāmatu atjau-
nošanas kom sija,

uz Leiba Sroļa d. Feigelsona lūgumu
par dzimtslietošanas tiesību uz pilsētas
nekustamo mantu, sastāvošu no 101,989
kv. saženu liela zemes gabala ar ēkām,
atrodošos Daugavpilī, pirmā pilsētas
iecirknī, 46. kvartālā zem Nš 4, 1it.
„G", Krāslavas ielā Ns 39, ieve-
šanu zemes grāmatu reģistri, — uzai-
cina visas personas, kūjām ir kādas tie-
sības uz minēto nekustamo mantu,
iesniegt komisijai par to paziņojumu
4 mēnešu laikā no izsludināšanas dienas
.Valdības Vēstnesī', pretējā gadījumā
nepieteiktās tiesības skaitīsies par iznī-
cinātam un lūdzējs var tikt ievesti Lat-
gales zemes grāmatu reģistri par norā-
dītās nekustamās mantas tiesību īpašnieku
bez kādiem aprobežojumiem ar neapstrī-
damas pārdošanas un hipotekarisku
apgrūtinājumu tiesībām.

Daugavpili, 1924. g. 25. novembrī.
Nr. 7781.

Komisijas priekšsēdētājs, apgabal-
tiesas vecākais notārs E. Hellvichs

16173 Sekretārs A. Bergs.

Latgales zemes grāmatu
atjaunošanas komisija,

uz zemkopības ministrijas pieprasījumu
par zemes grāmatu reģistra ieraksta at-
jaunošanu ļuz Maksimovas muižu, ap-
mēram 348,19 ha platībā, atrodošos Dau-
gavpils_ (senāk Drisas) apriņķa Pustinas
pagastā, kura muiža pilnā sastāvā ie-
skaitīta valsts zemes icndā uz agrārās
reformas likuma 1. daļas 2. panta un
3. panta „a" punkta pamata, kā Dem-
jana Jēkaba d. Bulavska mantinieka:
Nikolaja Demjanad. Bulavska bij. ipaš.,
uz.icinu visas t erson., , kurām ir kādas
tie-ioas uz minēto neku.-tamo numu,
iesniegt kom sijai par to paziņojumu
4 mēnešu laikā no iz ludināš-nas die-
nas .Valdības Vēstne i", pietējā g^ī-
jumā nepieteikti» tie.īfa'* -kaiti ies par
iznīcinātām un augšminētā muiža var tikt
ieviMa Latgale zemes grāmatu reģi tiī
ar visām attiecīgām tiesībām. Pēc tam
mjnktā muiža var tikt pārvesta uz valsts
vardu un būtu iespējams koroborēt bi-
jušam īpašniekam viņa neatsavināmo
daļu. Ns 7863

Daugavpilī, 1924. g. 27. novembrī.
Komisijas priekšsēdētājs,
Apgabaltiesas vecākais notārs

16369 E. Hellvichs.
Sekretārs A.. B e r g .

Latgalei zemei grāmata mmmi komisija
uz zemkopības ministrijas pieprasījumu
par zemes grāmatu reģistra ieraksta at-
jaunošanu uz Rutuļu folvarku, č33,55 ha
platībā, atrodošos Daugavpils apriņķa
Višķu pagasta, kurš folvarks pilnā sa-
stāvā ieskaitīts valsts zemes fondā uz
agrārās reformas likuma 1. d. 2. panta
an 3. panta ,ā" punkta pamata, kā Ma-
rijas Georga meitas Chotjaincovas bi-
jušais īpašums, uzaicina vi>aa personas,
, urām ir kāda» tiesības uz minēto ne-
ku tamo maitu, ie-niegt komļsijai par
to paziņojumu" 4 mēneSu laikā no iz-
sludināšanas dienas .Valdī'-a^ Vēs'ne»i\
are.ējā gaCījumā nepieteiktās tiesības
SHatīues par iznīcinātām un augsm. fol-
varks var tikt iemests Latgal*s zemes grā-
matu reģistri ar visām attiecīgām tiesī-
bām. Pēc tam minētais folvarks tiks
pārvests uz valsts vārdu un būtu iespē-
jams koroborēt bijušai īpašniecei viņas
neatsavināmo daļu. Ns 7868

Daugavpili, 19Ž4. g. 27. novembrī.
Komisijas priekšsēdētsjs Apijeba tieses

vecākais notārs E. Helivich-.
19338 Sekreļars A. BcrjļS.

Rīgas prefektūra izsludina par neder,
revolvera turēšanas atļ. ar Nš3471/18069,
izd. š. g: 1. okt., no pref. pils. Kārlim
Vilhelma d. Fenhanam. 15243

Rīgas prefektūra izsludina par neder.,
kā nozaud. gada uzturas apliecību ar
Ns X 24400 uz Teodora Dattel v. 15242

Rēzeknes pils. pol. pr-ks izsludina par
nozaud. revolveri .Mauzera" zist. ar
Ns 400746, kalib. 763, pied. Broņislavam
Donata d. Seikstulim. 14908

Piltenes iec. pol. pr-ks izsludina par
neder, kā nozaud. atvaļ. apl., izd. no
9. Rēzeknes kājn. pulka komand. 4. apr.
1924 g. ar Ns 65C6 uz Jana Jēkaba d.
Zilē v 15090

Piltenes iec. pol. pr-ks izsludina par
neder., kā nozaud. Latv. iekšz. pasi,
izd. no Ēdoles pag. valdes 1+. jul.
1921 e ar Nš 133 uz Jana Jēkaba d.

Zīle v 15089

MpOs db Talsu ipr. h|i inženieri
pārdos jatttlata uotiroft-
solīJarna 1S. decembri
11B>2*. #., pīkst. 1 dienā, pie tilta
pār Stendes upi uz Spāres-Annahuttes
ceļa, Ugāles pagastā, atlikušos koka
materiālus no minētā tilta būves.

Tuvākas ziņas kanclejā, Ventspilī,
Plostu ielā 23. 16787 _

Liita an. n-ka pailgs I. iet.
dara zināmu, ka, pamatojoties uz Latga-
les apgabaltiesas 11. kiiminalnodaļas iz-
pildu rakstu no š. g.. 4. novembra ar
Nš 757/23224, 22. decembri š. g. pīkst.
12 diena

atklātā «aīrābsolišana
tiks pārdota Matveja Lipska, dzīv. Mi-
chalova pag. Jaun-Michalovas ciemā,
kustama mantība, sastāvošā no vienas
(1) govs, divu (2) aitu, triju (3) cūku
un 260 pudu siena. Izzināt sarakstu,
novērtējumu, kā ari apskailit pārdodamu
mantu varēs pārdošanas dienā uz vietas.
16788 Apriņķa pr-ka pal. (paraksts).

Rīgas pilsētas krājkasei
pieteiktas sekošas bez vārda izdotas
noguldījumu zīmes par nozudušām un
atņemtām:
22./II. 1907. C. 9108. Ls 7.42
14./VI. 1907. C 9353. . 7 33
14.1VI. 1907. C. 9354. , 4.88
14./VL 1907. C. 9355. . 4.88

I./1X. 1907. C. 9567. , 4.83
24./X. 1909. C. 11629. . 6 71
24./X. 1909. C. 11630. , 6.71
24./X. 190?. C. 11631. . 4.47
16/X. 1906. C. 192412. , 2.50
15.,X. 1907. C. 193198. . 2.41
26/X. 1912. C. Lit. D. 3494. . 4.-
19./IH. 1914. C Lit. D. 6182. . 5.69
19. III. 1914. C. Lit. D. 6183. . 3.79
un tamdēļ, pamatojoties uz likuma
23. aprilī 1920. g izsludinātu .Valdības
Vēstnesi" 29. aprilī 97. num., tiek uz-
aicinātas visas personas, kurām kādas
tiesibas uz mortificējamām noguldījumu
zīmēm, pieteikties krājkasē 6 mēnešu
laikā, skaitot no ši_ sludinājuma iespie-
šanas .Valdības Vēstnesi".

Šim termiņam beidzoties, izsludinātas
noguldījumu zīmes tiks atzītas par nede-
rīgām un izdotas jaunas. 16637

Rīgā, 5. dec. 1924. g. Direkcija^Latviešu m\\ww Ha,
apdrošināšana, itt: valde

uzaicina biedrus un paju īpašniekus
ierasties 23. decembrī š. g., pīkst. 2 p. p.,

Jelgavā, Palejas ielā Ns 21/23 uz

ārkārtēju
pilnu biedru sapulci

Dienas ka r t i b a : 1) sapulces
amatu vīru velēšana; 2) ziņojums par
mantas stāvokli; 3) apvienošanās ar
Latviešu savstarp. apdrošin. biedrību
dib._ 1906. g.; 4) jautājumi un ziņojumi.

Ta ka 9. decembri š. g. nesanāca
statūtos paredzētais biedru-dalībnieku
skaits, tad šī sapulce, kā otrreizējā, būs
dilntiesīga neskatoties uz ieradušos dalīb-
nieku skaitu.
16387 V a 1 d e.

Ropažu zemkopības Hear.
noturēs

pilna biedru sapulci
1924. s. 21 decembri, pīkst. 12 diena
pagasta nama. .

Ja nesanāktu statūtos paredzētais
biedru skaits, tad otra jpiliaiļe-
sīgo fiieflrii sapulce "O""
turpat pīkst. 3 pec pusdienas.

Dienas kārtība:
1) Statūtu pārreģistrēšana,
2) Valdes priekšlikumi,

Mmm pagana, Valkas apr *,caur Api, Igauņu tautības I. pakāp, pa-
matskolai,

aaladiigs skolotais (ja)
latvju un igauņu valodu pratējs.

Pieteikties, iesniedzot attiecīgus doku-
mentus, līdz 22 decembri-n š. g.
Veclaicenes pag. padomē. Alga valdī-
bas noteikta, brīvs dzīvoklis, apsildīšana
un apgaismošana.

16789 pag. vai

Piltenes iec. pol. pr-ks izsludina parneder., ka nozaud zirga pasi, izd. uz
Leibim Kona d. Sleiferam, pied. 153cm
augsta, tumši bēras spalvas ar baltu
zirnīti piere — zirgu. 15 88

Aizputes-Pils pag. valde ar so izsu

dina par neder., kā nozaud. Latv. p _
izd. no šīs pag. valdes uz J«*J*£j«
vines Anša m. Neiberg v. ^-t,,;s
1922. g. ar M° 864. J iS-

Rigas Jūrmalas pol. P^TSurf!
par neder, nozaud. Latv. iekšz. pasi.
Dubultos ar K° 1935 uz Ang»

^Gustava m Bumaņ v. —r-J
Rigas Jūrmalas pol. "pTl»*

par neder, nozaud. Latv. «eksz H

izd. 8. dec. 1920. g. no Marc.enasj R

valdes ar N° 584 uz Helenes Sim^
Krutain v. , . -""

i.izsluduRīgas Jūfmalaspol-pr-ķ«'paJļ-,
par neder, nozaud. Latv. "=?» ^5
izd. no Pildas pag. valdes ?
1921. g. ar N» 2556 uz Donata *

^d. Meirana v. -7TTTjT
' 19 iec IZ>1

Ventspils apr. pr-ka pal. -«? iekU-
dina par neder., kā nozaud. u> ,_ g.
pasi, izd. no Ventspils P^Andja *?
18. martā ar N» 691 uz AlīnesAn.Lodziņ v.

itezEKnesapr i iec- miertiesnesis,
pamatojoties uz civ. proc. lik. 14iU. p.
un saskaņā ar savu lēmumu caur šo uz-
aicina Trockas pilsētā 1. jūlijā 1919. g.
mirušā Rēzeknes nama īpašnieka Izatulas
Baiburova likumīgos mantiniekus, pie-
teikt savas tiesibas uz nomirušā atstāto
mantojumu, pie min miertiesneša, sešu
mēnešu laika, skaitot no šā sludinājuma
iespiešanas „Vald. Vēstnesī*. ,

Rēzeknē, 28.novembrī 1924. g. NŠ1775
16234 Miertiesnesis (paraksts).

KRĀSLAVAS VIRSMEŽNIECĪBA
pārdos 16. janvārī 1925. g., pīkst. 12. dienā, Dagdā.

Dagdas pag. valdes telpās, mutiskos torgos

ūuiosu mežu stha!fis "icniDās:
ii |~ ļ Droš. nauda _
.§ j. No kādas mežniecības, novada, «S. ' Nover- —
3*1: apgaitas un'kvartāla "5 .g 'tējums ļ ,J> gg

gha ' 1 ČT

Dagdas iec. mežniecība *
Staro-Misļas novads:

1 Apg. >& 9, j-ba M» 35, cirsma 1923. g.
atd. J* 5 . . 1842 — 915 46 —

2 Apg. M» 9, j-ba J* 35, cirsma 1^23. g.
atd. Jvfe 6 . . . 1024 — 466 24 —

Magnusonas novads:
3 Apg. Mš 2, j-ba Ms 5, cirsma 1924 g.

atd. Nš 5 — 1,10 146 8 —
4 Apg. N° 2, j-ba N» 2, cirsma 1924. g.

atd M° 4 ... — 1,37 335 17 -
5 Apg. .Ne 2, j-ba Ns 6, cirsma 1924. g.

atd. J* 2 . — 1,14 465 24 —
6 Apg. K» 2, j-ba Ns 6, cirsma 1924. g.

atd. Ne 3 . ... — 0,74 552 28 — N

Pirms torgu sākšanās jāiemaksā 107o drošības naudas nosolāmo vienību
vērtības, kūja pēc nosolišanas jāpapildina līdz 10°/o no nosolītās sumas.

Virsmežniecība patur sev tiesības noņemt no torgiem izsludinātas vienības
pēc saviem ieskatiem.

Tuvākas ziņas Krāslavas virsmežniecības kanclejā un pie Dagdas iec. mež-
ziņa — Dagdā.
16783 Krāslavas Mrsmežnleiība
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