
Rīkojums par šaud'šaaas aizliegumu.
Finansu ministra rīkojums par valsts

spirta un degvīna cenām.
Instrukcija satiksmes un ostas veterinār-

ārstiem, Zemgales karantīnas vete-
rinārārstam un citiem, kuriem uz-
dota uzraudzība un kontro'e par

'izvedamiem uz ārzemēm mājlopiem.

valdības rīkojumi nn pavēles

Rīkojums.
Lai novērstu iedzīvotājos varbūtējo

uztraukumu un nelaimes gadījumus,
stingri aizliedzu šaudīšanu pilsētās un
uz laukiem ziemsvētku un jauna gada
vakaros. Šā aizlieguma pārkāpēji sau-
cami pie likumīgas atbildības, anulējot
viņiem izdotās ieroču alļaujas.

Rīgā, 1924. g. 24. decembrī. JVe 2234.
Iekšlietu ministrs L a i m i ņ s.

Administratīvā departamenta direktors
Šlosbergs.

Finansu ministra rīkojums
Uz 1920. g. 17. augusta likuma 211. p.

pamata par alkoholu saturošu vielu ražo-
šanu, aplikšanu ar nodokļiem un pār-
došanu, atceļot savu 1924. g. 5. marta
rīkojumu («Valdības Vēstneša" 1924. g.
K? 62), nosaku sekošas valsis spirta un
degvīna cenas :
pudelēs nopildītam valsts deg-

vīnam {ieskatot trauku):
par 0 6 litra pudeli Ls 2,55

„ 0,3 » 1,32
pudelēs nopildītam valsts spirtam

(ies aitot traukul:
par 0,6 litra pudeli » 5,90
„ 0,3 . „ : , 3,00

pudeles nopildītam valsts dena-
? turēam spirtam (ieskaitot

trauku):
par 3 0 litra pudeli » 7,50

„ 0,6 „ „ 1,45
denaturēts spirts pircēja traukos:
par 0 6 litra .... ._-» 1,30
liķieru izgatavošanai, vīnu pār-

strādāšanai, parfimēriju, kos-
mētisku vielu un esenču iz-
gatavošanai » 1,20

par grādu
alkohola

techniskiera, medicīniskiem un

zinātniskiem mērķiem ... 50 sant.
par grādu
alkohola

Šis rkojums stājas spēkā ar 1925. g.
1 janvāri.

Rīgā, 1924. g. 20. decembrī.

Fkansu ministrs J. Blnmbergs.
.Netiešo nodokļu departamenta

direktors K. Kalniņš.

Apstiprinu.
Rīgā, 1924. g. 22 decembri.

Iekšlietu ministra biedrs
A.Dzenis.

Instrukcija
satiksmes un ostas veterinār-
ārstiem, Zemgales karantīnas
veterinārārstam un citiem,
kufiem uzdota uzraudzība un
kontrole par izvedamiem uz

ārzemēm mājlopiem.

I. Pielaist mājlopu izvešanu var vie-
n'gi tām firmām un eksport eriem, kuri
ir no ve'erinaivaldes reģistrēti un kuru
tirdzniecības markas ir no iekšlietu
ministrijas apstiprinātas

2 Izvešanai no pierobežas stacijas
atvēlami tādi lopi, kuri atradušies zem
attiecīga veterinārārsta uzraudzības un
kontroles četras dienas' un kuru ragos
vai nagos iededzinātas attiecīgu firmu
tirdzniecības markas

3. Pierob:ž s stacijas apliecības māj-
lopu izvešanai jāizdod ik uz katru

vagonu; viņām jābūt sastādītām latviešu
un franču valodās.

4. No eksportieriem jāprasa vaja-
dzīgais strādnieku skaits lopu apskatī-
šanai un iekravāšanai.

5. Var pielaist izvešanai: a) teles un
bullēnus, kuri dzīvsvarā ne mazāk par
112 kg (7 pudi), b) buļļus un govis,
kuru dzīvsvars ne mazāks par 250 kg,
c) slaucamas govis, kuras nav vājas,
liesas neslauktas vai nav vecākas par
8 teļu mātēm Izvešanai nav pielaižami:
a) grūsaas govis beidzamā periodā ;
bļ mājkustoņi ar dziļiem asiņojošiem
kāju un kakla noberzējumiem, ar lielām
vātīm, ar astes lūzumiem, ragu atlau-
zumiem un klibumu.

6. Stingri jāraugās, ka uz izvedamiem
liellopu ragiem resp. nagiem bulu iede-
dzināta firmas marka; bet izvedamo
cūku ausīs būtu iespiesta apcinkota
skārda ar tādu pat marku.

7. Jāuzratga, ka eksport lopus iekra-
vātu tikai dezinficētos vagonos, par ko
jābūt uz mūsa vagoniem attiecīgām
apliecībām, bet uz no žrzemēm pa-
dotiem vagoniem — attiecīgiem serfi-
katiem; pie lopu pārkravāšanas robežas
steciļā citos vagonos jābūt klāt attie-
cīgam veterinārārstam.

8. Ekspcnam var pielaist tikai to»
mājlopus, par kuriem var uzrādīt ap
liecības ka viņi cēlušies no sērgu
brīviem apgabaliem.

9 No citām valstīm pie mums ie-
vestus mājlopus tik tad var atļaut eks-
portam, ja viņi mūsu teritorijā atradušies
28 dienas.

10) No eksportieriem jāpieprasa, lai
lopu šķirošanu un grupēšanas laukumos
un telpās būtu pietiekošā daudzumā
dezinfekcijas līdzekļi.

11. Jāuzrauga, ka pēc katras eksport-
lopu nosūtīšanas, šķirotavu laukumos un
telpās izdarītu piesienamo leoderu
(mergu) un lopu stāvvietu dezinfekciju.

12. Jāuzrauga, ka eksportlopus šķiro-
tavu laukumos un telpās pienācīgi ba-
rotu un laikā dzirdinātu.

13 Visiem eksportmājlopiem iepriekš
iekravāšanas vagonos jāizmēra tempera-
tūra un jāapskata mutes gļotādiņas.

14. Mājlopi, kuri pēc divreizējas
temperatūras izmērīšanas ar starolaiku
no 4 līdz 6 stundām uzrāda 39,6 C, nav
pielaižami eksportam.

15. Māj'opi, kuri karstā laikā zem
saules staru iespaida uzrāda augstu
iefcšžjo temperatūru, jānovieto ēnā, lai
varitj par viņu temperatūru pēc 4 līdz
6 stundām pārliecināties.

16. Apliecības, kuras izdod mājlopu
eksportam, jābūt ar attiecīga veterinār-
ārsta parakstu un zīmoga nospiedumu.

17. Pārskati par eksportlopiem jāie-
sūta veterinarvaldei ne vēlāki, kā otrā
dienā pēc lopu nosūtīšanas, kur jāuz-
rāda eksportiera vārds, _ cik lopu no
katra eksportiera eksportēts līdz ar var
gonu numuru norādījumu un cik lopu
kurā katrā no vagoniem iekravāts
Tāpat ari pārskatā uzrādāmi kvīšu
numuri un suma, kura iemaksāta bankā
kontroles izdevumu segšanai par eks-
portējamiem mājlopiem.

18. Ja pie eksportlopiem pie iz-
meklēšanas konstatētas lipīgas slimības,
tad par to nekavējoties telegrāfiski jā-
ziņo veterinarvaldei norādot, ar kādām
apliecībām saslimušie lopi šķirošanas
teipās pienākuši.

Rīgā, 1924. g. 17. decembri.

Veterinarvaldes priekšnieks,
veterinārārsts Cīrulis.

Darbvedis Graudiņš.

Valdības iestāžu paziņojumi.
Paziņojums Nfi 34.

Saskaņā ar 1923. g. 23. aprija likuma
16. pantu, zemes vērtēšanas virskomisija
paziņo, ka savās sēdēs skatīs cauri vietējo
vērtēšanas komisiju lēmumus sekošo
muižu saimniecību novērtēšanas lietās:

1925. g. 29. janv., pulksten 3 dienā,
Rīgā, Noliktavas ielā Ns 1, dzīv. 5

169) Bauskas apiiņķa Jaunsaules pa-
gasta Ķuķenu, Vecā un Paulīnes
muižās un Jaunsaules muižā ar pus-
muižām un kalpu mājām ;

170) Talsu apriņķa Stendes pagasta Sten-
des muižj ar pusmuižām, kalpu un
rentes mājām un nekultivētām ze-
mēm, Vicēžu nekultivētās zemes,
Kargades un Vicēžu muižās un
Stendes ciemā.

Rīgā, 1924. g. 23. decembrī.
Zemes vērtēšanas virskomisijas

priekšsēdētājs A. Ķ u z e.
Sekretāra vietā Fr. Š i ra ks-Gru zīt s.

Paziņojums
Rīgā dzīvojošiem valsts

darbiniekiem
Darba ministrijas sociālās apgādības

departaments paziņo, ka Dr. K. R u c e 1 s
ir pieņemts kā rajonārsts, dzīvo Rīgā,
Lienes ielā Ns 12, runas stundas no
pulksten 9—11 un 16—1.7.

Departamenta direktors O. Sīlis.
Veselības nodaļas vadītājs

Dr.Dribba.

Dzelzsceju ziņas.
Atvedamais Priekules-Skuodas linijas

16. kilometri Ozolmuižas pieturas punkts
pārdēvēts par «Kalēti".' Kaletas pie-
turas punktā no 1925. g. 5. janvāra
ievedīs biļešu un bagāžas operācijas sa-
tiksmei ar visām Liepājas-Jelgavas linijas,
Torņakalna un Rīgas stacijām. Līdz
ieslēgšanai tiešā satiksmē ar Lietavu
Kaletas pieturas punkts pārdos biļetes
un pieņems bagāžu līdz Skuodai, ap-
rēķinot maksu abos gadījumos no Prie-
kules. uz ko dzelzsceļu virsvalde grifž
publikas vērību.

Ks 2095/EC.
Dzelzsceļu eksploa'acijas direktors

T. Dumpis.
Rīcības nodaļas vadītājs

E d. Stankevičs.

Novembra mēnesī 1924. g
konstatētas mājlopu sērgas

sekošās saimniecībās.
I. T/a kūma sērga (Lyssa).

1. Rīgas apriņķī: Lielā pag. Zem-
zaros.

2. Cēsu apriņķī: a) Raunas pag
Meisļos un b) Dzērbenes pag. Krustiņos

3. Bauskas apriņķī: Ceraukstes pag
Dreiģos.

4. Ludzas apriņķī: Lipnas pag. Palsos.
II. Ļaunie ienāši (Malleus).

1. Liepājas apriņķī: Gramzdas pag.
Maureņos.

2. Kuldīgas apriņķī : Ezeres pag.
Sniķeres.

III. Influenca catarrhalis
e q u oru m.

1. Valkas apriņķī: Lāzbeiģu pagasta
Ezišavās.

2. Kuldīgas apriņķī: Skrundas pag.
Pirniekos.

3 Ludzas apriņķī: Bolvu pag. fabri-
kas fermā

IV. Kumeļu ienāši (Adenitis
e,quorum).

1. Valmieras apriņķī: Omuļu pag.
Jaun-Gudritēs.

2. Ventspils apriņķī: Ventspili 1 punktā.
3. Kuldīgas apriņķī: Kursīšu pag.

Saneniekos.
4. Daugavpils apriņķī: Piedrujas pag.

Gordišoe sādžā.
5. Ludzas apriņķī: a) Landzkorones

pagasta Peleščinas sādžā un b) dzelzs-
ceļa butkā No 2429.

V. C u ku r o z e (Ervsipelas suis).
1. Rīgas apriņķī: a) Ropažu pag.

Kažokos, b) Allažu pag Grunduļos,
c) Siguldas pag. Spullēs un d) Kokne-
ses pag. Kalnzvenģos un Liel-Užeņos.

2. Cēsu apriņķī: a) Cesvaines pag.
Cesvaines muižā un b) Patkules pag.
Saulītēs.

3. Valmieras apriņķī: a) Limbažu pag.
Kārnās un b) Vec-Salaces pag. Dambo*.

4. Valkas apriņķī: a) Ērģemes pag.:
1) Vec-Skuķos un 2) Aizpuros, b) Rauzas
pag: 1) Alkšņos un 2) Dzirnavās,
c) Bilskas pag.: Lejas-Miglās, d) Smil-
tenes pag.: 1) Sikleņos, 2) Lībiešos un
e) Aluksues pag. Šķirstos.

5. Jelgavas apriņķi: a) Jaun-Svirlaukas
pag Škilvjos, b) Vec-Svirlaukas pag.
Dandales krogā, c) Liel-Sesavas pag.
Nārum-Ličos, o) Tetelmindes pag. Dižos
un e) Kalnmuižas pag. Runģos.

6. Tukuma apriņķī: a) Tukumā
1 punktā, b) Ozolnieku pag. Kalna-Li-
vertos, c) Vecmoku pag. Čuros, d) Tumes
pag. Dzegos, e) Sniķeres pag. Dzēršos
f) Vecauces pag. Liekajos un h) Aucē
3 punktos.

7. Liepājas apriņķī: Tadaiķu pag.
Tēviņos.

8. Bauskas apriņķī: a) Bauskā
1 punktā un b) Bauskas pag. Kalniņos.

9. Kuldīgas apriņķī: a) Kuldīgā
2 punktos, b) Planeces pag. Mazbirkos
c) Griķu pag. Veģu muižā, d) Kurmalas
pag. Sūrmekos, e) Snēpeles pag. M.z-
salijas dzirnavās, f) Kursīšu' pag Birz-
niekos. h) Lutriņu pag. Veģos, k) Skrundas
pag. Skrundas muižā un 1) Pampāļu
pag. dzirnavās.

10. Ilūkstes apriņķī: Prodes pag.
1 punktā.

11. Daugavpils apriņķī: a) Līvānu
pag Bucenieku ciemā un b) Krustpila
pag.: 1) Variešos, 2) Dzirnavās.

VI. Cūku sērga (Septicaemia
haemorrhagica suis).

Tukuma apriņķi: Grenču pag. Vec-
Sātos.
VII. Ļaunais galvas karsonis

(Corvza gangraenoza bovum).
1. Rīgas apriņķī: a) Rembates pag.

Jaun-Arņos, b) Slokas Vicķu pūra Pinšos,
b) Mālpils pag.: 1) Jaun-Vizenos, 2)
Kniediņu muižā, c) Allažu pag.: Kaln-
Brankos, d) Skrīveru pa,g: Barišos, e)
Kokneses pag: Lejas krogā, f) Liela
pag.: Bebrukalnos, h) Lēdmanes pag.:
Vec-Skujenēs.

2. Cēsu apr: a) Līvu pag. Puškinos,
b) Gatartas pag Mar kalnos, c) Jaun-
piebalgas pag. Zosetmuižā, d) Lubejas
pag.: 1) Kalnaputnos, 2) Jaunzemos, e)
Sarkaņu pag. Bukšu-Buliņos un f) Ļau-
donas-Odzienas pag. Zaļmuizniekos.

3 Valkas_ apr.: a) Tnkates pag. Oli-
ņos un b) Jercenu pag.: 1) Ķeižu muižā,
2) Ziemeļos.

4. Jelgavas apr. Šķibes pag. Pamku
dzirnavās.

5. Tukuma apr.: a) Irlavas pag.
Tamu-Galiņos, b) Tumes pag. pamata
skola un c) Vecauces pag. Ķeveles
muižā.

6. Talsu apr.: a) Nogales pag. Noga-
les jaunmuižā un t>) Talsu pag. Talsu
mācītāja muižā.

7. Kuldīgas apr.: a) Padures pag.
Strīdos, b) Saldu 1 'punktā un c) Skrun-
das pag. Klundziņos.

8. Jaunjelgavas apr.: a) Erberģes
pag. Vēdekļos, b) Se.es pag. Karogos
nn c) Jaunjelgavā 1 punktā.

1

Maksa par .Valdībās Vēstneši* sākot no 1. janvāra:
Saņemot ekspedīcijā:

pw 1 mēnesi I lats 50 sant.
Piesūtot mājā un pa pastu:

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

ekspedīcijā — . g
pie atkalpārdevējiem — , 7 *

Sludinājumu maksa:
a) tiesu sludinājumi līdz 30 vien-

slejīgām rindiņām 3 lat. 60 sant.
par katru tālāku rindiņu . . — . 12 .

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

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

Latvijas valdības «jS-t oficiāls laikraksts
iznāk katru dienu, izņemot

Redakcija:
Rīgā, pilī No 3. Tel. Ns 9-89 '
Runas stundas no 11— 12

svētdienas un svetkudienaa

Kantoris un ekspedīcija:
Rīgā, pilī No I. Tel. Ne 9-57
Atvērts no pulksten 9—3



9. Ilūkstes apr: Gārsenes pag. Jaka-
nos un b) Bebrenes pag. Minātos.

VIII. Sastinguma krampis
(Tetanus)

1. Cēsu apr. Kraukļu pag. Kujas-
S/iķos.

2. Valmieras apr. Pāles pagasta ceplī.
IX. Anginaetparotitis.

1. Daugavpils apr.: Daugavpilī 1
punktā.

2. Rēzeknes apr.: Rozeamuižas pag.
2 punktos.
X. Lipīga sivēnu aknu kaite

(Hepatitis enzootica porcelorum.)
1. Tukuma apriņķī: Ozolnieku pag.

Zivertos.
2. Jaunjelgavas apriņķī: Sērenes pag.

Bēreniekos.
XI. A k t i n o m y c o s i s.

Daugavpils apriņķī: Līvānu miestā
1 punktā.

XII. Galvas un mugurkaula
smadzeņu iekaisums
(Meningitis cerebro spinalis).

Daugavpils apriņķī: Piedrujas pag.
Skleraškinka folv.

XIII. Lipīga pārmešanas
(Abortus enzooticus).

Bauskas apriņķī: Bornsmindes pag.
Kaucmindes muižā.

XIV. Kašķis (Scabies).
1. Rīgas apriņķī . . . . . 1 punktā
2. Kuldīgas apriņķī ... 1 „
3. Daugavpils apriņķī . . 1 .
4. Ludzas apriņķī ... 1 „

Veterinarvaldes priekšnieks,
veterinārārsts C ī r u 1 s.

Darbvedis Graudiņš.

Meklējamo personu saraksts
Nr. 190.

(1. turpinājums.) i

11590. Čubrevič, Olga Jozefa m.,
20 g veca, piederīga un dzīvojusi Dau-
gavpils apriņķī, Maļinovas pagastā. —
Daugavpils apriņķa priekšnieka 1924. g.
17. novembra raksts JSTs 2846/111
(149-24-VIH), noskaidrojams viņas man-
tas stāvoklis. — Paziņot dzīves vietu.

11591. Ceberenka, Jānis Matveja d.,
47 g. vecs, Rīgas pilsonis, sgrāk dzī-
vo! is Rīgā, Ādmiņu ielā Ne 8, nepre-
cējies. — Ludzas apriņķa priekšnieka
1922. gada 31. augustā ar lēmumu
Ne 33391/1321 (152-24-VIII), sodīts
administratīvā kārtā par valsts robežas
pārnākšanu nelegālā kārtā ar Ls 30,—
vai 14 dienām aresta. — Izpildīt lēmumu
un paziņot meklētājam.

11592. Dubrovski, Eidis Andreja d.,
19 g. vecs, piederīgs pie Liepājas,
čigāns, luterticīgs, agrāk dzīvojis Tukuma
apriņķī, Remtes pagastā, Kačevska maz-
mājās Ne 103. — Dobeles iecirkņa mier-
tiesneša 1924. g. 19. novembra raksts
Ne 3424 (143 24-VIII), apvainots pēc
soda lik. 633. p. 4. pk. p. — Paziņot
dzīves vietu.

11593. Diegs, Fricis Kārļa d, dzim.
1897. g , pied. pie Valkas apr, Smiltenes
pag., agrāk dzīv. Valkas apr., Smiltenes
pagastā, Vecsautiņu mājās, pēc tam
Jelgavas apr., Mežmuižas pagastā. —
Auces iec. miertiesneša 1924. g. 14.nov.
raksts No 3490 (144-24-VI1I), apv. pēc
sod. lik. 51., 581. un 574. p. pamata. —
Ņemt zem policijas uzraudzības, pazi-
ņojot miertiesnesim dzīves vietu.

11594. Diegs, Elza Pētera m. (vecums
nav zināms), pied. pie Valkas apr.,
Smiltenes pag., agrāk dzīv. Valkas apr.,
Smiltenes pag., Vecsautiņu mājās, pēc
tam Jelgavas apr., Mežmuižas pagastā.
— Auces iec. miertiesneša 1924. g.
14. nov. raksts Ne 3490 (145-24-VIU),
apv. pēc sod. lik. 51, 581. un 574. p.
pamata. — Ņemt zem policijas uzrau-
dzības, paziņojot miertiesnesim dzīves
vietu.

11595. Epsteins, Arons Juljana d.,
22 g. v., pied pie Vitebskas gub., Po-
lockas apr., ar dzīves vietu Rīgā, Avotu
ielā Ne 25, dz. 18. — Ludzas apriņķa
priekŠ.ieks ar lēmumu no 1924.g.6. de-
cembrī , zem Ne 22812 819/20 (68-24-111),
sod. administratīvā kārtā par braukšanu
2 vers'u pierobežas joslā kustībai no-
liegtā laikā ar Ls 100 vai vienu mēnesi
aresta. — Izpildīt lēmumu un paziņot
meklētājam.

11596. Eks. Jānis Jāņa d, 36 g. v.,
Latvijas pavalstn., agrāk dzīv. Rīga,
Torņa ielā N° 9. dz. 5. — Rīgas pre-
fektūras 3 nodaļas 1924. g. 7. novembra
raksts Ne 10860 (66-24-111), sod. no Rīgas

pret kta ar Ls 15. — Paziņot pref.
3. nodaļai.

11597. Eglitš, Vilis Erasta d., dzim.
1901. g. 27 novembri, pied. pie Aiz-

putes apr, Embotes pag., latvietis, ne-
precējies, strādnieks, dzīvo uz Latvijas
pasi No 692, no 1922. g. 19. augusta,
izd. no Embotes pag valdes. — Rīgas
policijas 11. iec. priekšnieka 1924. g
19. novembra raksts Ne 25604 (65-24-111),
sod. saskaņā ar Rīgas 13. iec. mier-
tiesneša izpildu rakstu ar Ls 2 vai
maksāt nespējas gadījumā ar ļ dienu
aresta, t-t- Paziņot dzīves vietu.

11598. Erman, Elza-Elija Eižena m.,
18_g. veca, agrāk dzīv. Jelgavā, Palejas
iela Nr 15, dz. 2, gara auguma, sausu
seju, tumšiem matiem, ģērous es gaiši
pelēkā plīša mētelī, melna samta cepure
galvā, kājās tumši dzelteni šņorzābaki.
— Centrālā kriminālpolicija, kriminālā
pārvalde no 1924. g. 24. novembrī
(67-24-III), nozudusi. — Paziņot dzīves
vietu.

ļ 11599. Gibietš, Fricis Jura d., dzim
1898. g., pied. pie Liepājas apr. Grobi-
ņas pag., pēdēja dzīves vieta Krustpils
pag. Daugavpils apriņķī. — Krustpils
iec. policijas priekšnieka 1924 g. 30. okt.
raksts Ne 10815 (235 2t-Xl), a.stājis pat-
varīgi dāves vietu. — Ņemt zem poli-
cijas uzraudzības un paziņot viņa dzīves
vietu.

11600. Garlauskas, Jāzeps, dzimis
1891.g. 17. janvārī. Lietavas pavalstnieks,
pied. pie Biržu-Pasvales apr, Vošku
pagasta. — Bauskas apriņķa priekšnieka
1924 ,g. 20. oktobra raksts M> 1360
(232-24-XIj, iebraucis Latvijā ar leģitim.
biļeti 27. augustā caur Podzunu pārejas
punktu un nav izbraucis. — Paziņot
dzīves vietu.

11601. Gereatovic, Vladislavs Viken-
tija d., 11 g. vecs, neliela auguma, tukls,
melnām acīm, melniem matiem, bijis
ganu zēos Jēkabpils apr., Valles pag.
Bruntalu mājās. — Jēkabpils apr. priekš-
nieka 1. iec. 1924. g. 10. novembra
raksts Ne 8806 (233-24 XI), aizbēdzis
laikā 1924._ g. 15. līdz 16. aug. — Pa-
ziņot meklētājam.

11602. Ginovkers.Juliuss Zusmanad.,
dzim, 1900. g., Latvijas pilsonis, pēdējā
dzīves vieta Jelgavā, Nikolaja ielā Ne 1.
— Jelgavas pilsētas policijas II iecirkņa
priekšnieks 1924. g 7. novembra raksts
Ne 3108/23 (234-24-XI). patvarīgi atstājis
dz ves vietu, kā sastāvošs zem policijas
uzraudzības uz sod. lik. 34. un 35 p. p.
pēc l gada 6 mēn. pārmācības nama
soda izciešanas uz sod.lik. 51,, 522., 53.
un 54. p. pamata. — Paziņot dzīves
vietu.

11603. Generis alias Gelneris, Žanis,
dzim. 1887. g., pied. p ^ e Rīgas, paliela
auguma, plecīgs, skatās caur pieri, —
Kriminālās pārvaldes Jelgavas nodaļas
1924. g. 21. novembfa raksts Ne 902/1.
(240 24-XI), apv. velosipēdu zādzībā. —
Apcietināt.

11604. Gruzin, Alvine Pētera m. (tu-
vāku datu nav). — Rīgas prefektūras
III. nodaļas 1924. g. 24. novembra roksts
Ne 2820/23. g. (237-24 XI), pēc. Rīgas
termiņa cietuma priekšnieka paziņojuma
no 1923. g. 30. marta Ne 3976 noliekama
zem sevišķas policijas uzraudzības, no
kuras viņa izvairās, 4— Paziņot dzīves
vietu.

11605. Gurvičs, Girš-Vulfs Gecela d.,
41 gadu vecs. — Rīgas prefektūras
3. nodaļas 1924. g 24. novembfa raksts
Ne 10386/23 (238 24-Xl), patvarīgi at-
stājis emigrantu namu un uzturas Latvijā
bez atļaujas. — Paziņot dzīves vietu.

11606. Jevsejeva, Antonida Ivana m.,
dzim. 1868. g., piederīga pie Rīgas,
agrāk dzīvojusi 1. Maskavas ielā Ne 154,
dž. 9. — Rīgas pilsētas 3. iecirkņa
nrertiesneša 1924 g. 13. novembra
raksts Ne 1403 (55-24-VHI), 'apvainota
uz soda lik. 581. p.. 1. d. — Paziņot
dzīves vietu.

11607. Jirgens, Vilis Jura d., 29 g.
vecs, Latvijas pilsonis, pēdējā dzīves
vieta Jelgavā, Jēkaba ielā Ne 1, vidēja
auguma, iegarenu seju, brūnganas acis,
tumši mati, taisns deguns. — Jelgavas
pilsētas policijas 1. iecirkņa priekšnieka
1924. g. 14. novembra raksts Ne 9697

(211-24 X), atstājis patvarīgi dzīves vietu,
kā sastāvošs zem policijas uzraudzības
uz soda lik. 34., 35. p. p pēc 4 gadi
pārmācības nama soda izciešanas uz
soda lik. 586, 581., 583. p. pamata. —
Paziņot dzīves vietu.

11608. Jarašunaite, Agate, dzim.
1899. g. 26. dec, pied. pie Biržu-
Pasvales apr., Vošku pagasta, Lietavas
pavalstniece, — Bauskas apriņķa 1924. g.

20. ncv. raksts Ns 1363/1. (212-24,X),
iebraukusi Latvijā 1924. g. 25. maitā
ar leg tīra. biļeti caur Podžuou pārejas
punktu un nav izbraukusi. — Paziņot
uziveš vietu.

(Turpmāk vēl.)
Kriminālās pārvaldes priekšnieks

G. T i i e n t ā I s.
Darbvedis A. Zaķis.

Iecelšanas.
Pavēle J* 83.

Līdzšinējo kredīta doartamena kredīta n3daļ» _a
uz brīva liļguma atalgoto revidenta vietnieKu Pe-:
teri Petersonu ieskaitīt štatā, skaitot no š. g.
15. novembra.

Rīga, 1924 £. 23. decembri.
Finansu ministrs J Blumbergs.

Kara tiesa

Slepkavību un laupīšanu prāvas.

Š. g. 9. decembrī kara tiesas sesija
Jelgavā skatīja cauri lietu par Vec-Pla-
tones pagasta piederīgo Martiņu-Teodoru
Dāvā d. V i 1 d e , kurš apvainots slep-
kavības mēģinājumā uz sekošu materiālu
pamata:

Š. g. 22. februāra vakarā Vec-Platones
pagastā, Vec-Ergļos pie tirgotāja Dāvā
Kaupetta ieradies pilsonis Mārtiņš
Vilde (kurš agrāk bijis pie K. par puisi)
un ladzis pārdot cukuru un siļķes. Kad
Kauperts noliecies pār siļķu rnucu pēc
siļķēm, V. paķēris svaru bumbu un iesitis
K-am par galvu un pēc tam pārgriezis
ar nazi rīkli, no kam K. saļimis; izņē-
mis no kabatas kabatas grāmatiņu ar
naudu un dokumentiem un aizgājis.
Taču Kaupets no dabūtiem ievainojumiem
vis nenomirts, bet tikai paģībis. Viņa
ievainojumi tomēr ļoti smagi; pēc ārsta
atzinuma cietušais 'pilnīgi sakropļots,
galvas kauss bojāts un elpošana traucēta.
Apsūdzētais Vilde sevi par vainīgu augš-
minētā noziegumā, neatzinās un paskai-
droja, ka pie K. notikuma vakarā neesot
bijis, bet atradies pie saviem pazīsta-
miem.

Tiesa nosprieda: Mārtiņu Vilde,
par slepkavības mēģinājumu ļaplaupīša-
nas nolūkā, — sodīt ar nodošanu pie
spaidu darbiern uz nenoteiktu laiku
(mūža katorga), ar likumā šim sodam
paiedzētām sekām.

No II. līdz 13. decembrim tā pati
sesija iztiesāja lietu par Š^nbergas pa-
gasta piederīgo Jēkabu V11 o 1i ņ u ,
kurš apsūdzēts par to, ka viņš, ar Frici
Giendziņu 1923. g. 7. maijā uz Šen-
bergas-Bauskas uu Šenbergas Rīgas liel-
ceļiem izdarījis bruņotas' laupīšanas un
slepkavības, uzbrūkot vairākiem tirdzi-
niekiem, pie kam minētie ļaundari (Vī-
tdliņš bijis aizmaskojies), būdami bruņo-
jušies ar kara šautenēm un it sevišķi V.
rīkojies veikli un aukstasinīgi — nošā-
vusi MārHņti Bardzeviču, R. Sakalovsku
un Jāni Šķendeli, atņemot pēc tam viņu
naudu un mantas, kā ari aplaupījis
Izrseli Gūtu, Aronu un Zalmanu Bo-
ruchus, Jāni un Katrīnu Limpuk un vēl
pāra strādniekus.

Fricis Grendziņš par laupīšanām un
slepkavībām sodīts ar nāves sodu, kāds
spriedums pie viņa izpildīts š. g.
4. aprilī. Savā laikā Grendziņš, savu
vainu mazinādams, devis graujošu lie-
cību par savu līdzdalībnieku Vītoliņu,
norādīdams, ka pēdējais bijis taisni
laupīšanu un slepkavību ierosinātājs un
galvenais vadītājs.

Apsūdzētais V. sevi pār vainīgu inkri-
minētajos noziegumos neatzinās.

Tiesas izmeklēšanā nopratināti ap 50
liecinieki, uzrādot tiem ari lietišķos pie-
rādījumus.

Tiesa Jēkabu_ Vītoliņ u sodīja ai
nāvi caur pakāršanu. Š.

Māksla

Lilijas Stengel viesu izrādes nacionālā
teātri notiks piektdien, 2. janvāri, un
pirmdien, 5. janvārī. Māksliniece uz-
stāsiēs.Kameliju dāmā" Margrietas
G o t j e 1 O mā.

Nacionālais teātra. Otrdien, 30. de-
cembrī pulksten 7 vakarā A. Dimā
drāma ,.Kameliju dāma". Treš-
dien, 31. decembrī, pīkst. 8 vakarā ak-
tieru sarīkotais jaungada sagaidīšanas
vakars: A. Michelsona raibā komēdija
« Imantas augšāmcelšanās" —
(5 cēlieni) un Šanteklera .Audience
laika birojā". Sākot no 2 jau-
vara vakara izrādes uz pu-
blikas velēšanos sāksies
pulksten TVa,

Tirdzniecība un rāpaieciba

Iz. mušu ģenerālkonsula Londonā
nedēļas ziņojuma Nr. 50.

1924. g. 15. decembri
L'elbritaņijas ārējās, ti'dzniecīb&s bi-

lance vispārīgi nedaudz uzlabojusēs no-
vembra mēnesī. Sal dziuot ar iepriek-
šējo mēnesi, imports samaz nājies par
£ 1,750,000, bet eksperts par apmēram
pusmiljonu mārciņu sterliņu. Salīdziuct
ar 1923. gada p rmiem 11 mēnešiem un
līdzīgu laiku šinī gadā, impoits palie-
linājies par 16,2 proc , eksports — 3,2 proc.
un tranzīts par 10,4 proc, Sevišķa ?a-
mazināšanās novērojama akmeņu, dzelzs,
tērauda un v s, ār metālu ražojuma
eksportā.

Tirdzniecībā ar Latviju, par kura
trūkst piln' gu statistisku ziņu, jo tirdz-
niecības ministriias mēneša ziņojumā
šie skaitļi ierindoti rubrikā „nb pārēiām
valstīm", pēdējā laikā novērojams nelie s
atslābums, kas sevišķi sikams par lauk-
saimniecības produktu impb tu no La-
tvijas. Lini no Latvijas šī gada no-
vembra mēnesī ievesti 137 tonnas, bet
šī gada pirmos 11 mēnešcs 8,279 tonnas
vēitiba £ 760/283. Mīksti zāģēti koka
materiāli ievesti i ovembri 31,587 lodi,
bet 11 mēnešos 434,333 lodi vērtībā
£ 2 065,182, pret 335,655 lodiem vērtībā
£ 1,831,100 tanī pašā laika iepriekšējā
gadā. Tas ir vērtīgs importa pieaugums
no Latvijas.

Latvijas lauksaimniecības produktu im-
portā Londonā (sviests) novembfa mē-
nesī nebija liels. Š g. oktobrī ieveda
2049 muciņas, pret tiitai 2535 muciņām
novembri, neraugoties uz augstākām
cenām. Speķa imports no Latviias stipri
pieaudzis. Oktobri ievestas '41 paka,
turpretī novembri šis skaitlis jau pie-
audzis līdz 731 pakai. Olu importa
samazinājies no 7205 kastēm oktobrī
uz 3022 kastēm novembri Sieri ievests

novembrī 145 centneri. ,.

Sakarā ar tirdzniecības veicināšana
starp Latviju un Lielbritāniju, š. g.
12. decembri notika Londonas tirdznie-

cības palātas Latvijas sekcijas komitejas
sēde, kura izvēlēja izpildu komiteju
sekošā sastāvā: priekšsēdētājs G. J. H.
Gearing (Cammell Laird & Co. Ltd.),
locekļi: generalkonzuls Ed. Bīriņš, E A.
Brayley Hodgetis (Londonas tirdznie-
cības palātas padomes loceklis) Lt. Col.
A. B. Macdonald (Macdonald Gibbs & Co.)
E. Darnton (Schulk & Sons), E. E. Ben-
thal (Benthal & Sons). H. H. Le'gh
(Samuel Istone & Sons). E. Wigple3-
worth (Wigglesworth & Co. Ltd), C S.
Higginson (United Baltie Corporation
Ltd.), George Mawson (Mawson & Co),
R L Barclav (Barclay's Bank Vd.\
E. Howard Wilkins (Glanvvill Ed-
thoven & .Co.).

Cenas cēlušās: milti, kukuruzs,
Dānijas sviests, speķis, Amerikas cūku
tauki, koloniju siers. Kritušās:
cukurs, tēja.

Eduards Bīriņš,
Latvijas ģenerālkonsuls un
Chargē d'Affaiies ad interim

Londonā.

Kursi.
Rīga» biriS, 1924. gada 2i. decembri

1 Amerikas dolāra ..... 5,175 520
1 Aiglijfig mārciņa 24,43 2. 54
l'JO Francijas franku .... 27,70 2825
100 Beļģijas franku 25.S5 - 26 05
100 Šveices irank» 110,10 '1 ,10
100 Itālijas lira 21.S5 -2240
100 Zviedrijas kronu ... 138,9J- 1403 <
100 Norvēģijas kronu,. . . . 77,50—79, '5
1.00 Dānijas krbnn ..... 9065-9250
100 Cechoslovaķljas kronu'. 15,55-15 8.'
100 Holandes guldeņu . . . 20835 — 21 «
100 Vācijas marku . . . . . 122f0—12*™
100 Somijas marku. ... 12 05 1320
100 Igaunijas marka .... 1,32 1,40
100 Polijas zlotu . .. ' ... 98 00 102,00
100 Lietuvas litu . . : . . 50,50 ? '52'8
1 SSSR červoņeca 26,4 2685
5° ,'o neatkarības aizņēmums 98 10i
4°/o Valsts prem. aizņ. 98 100
6 »/a Zemes banku ķīlu zīme» 92— 93

Rīgas birtas kotacijaa komisijas
priekšsēdētājs A- K a c e n s.

Zvērināts blrJaa maklets M. O k m i a n»

Redaktora: M. Jlrous, . .

Šim numuram 6 lappuses.

5im numuram iet kā pielikums līdzi
Mežu departamenta sludinājums
par jauktiem torgiem 1925. g. 29. janvāri.



Jelgavas apgabaltiesa,
uz civ. proc. iik. 1967., 2011.. 2014
un 2079. p. p. namata uzaicina visus
kam būtu uz 1920. g. 1. jūlijā, Sni-
ķeres pagasta mirušā Kārļa L e ;n -
k i n a atstato mantojumu kādas tie-
sības kā mantiniekiem, legatariem,
fideikomisariem, kreditoriem u. t. t., pie-
teikt savas tiesības šai tiesai sešu mē-
nešu laikā, skaitot no sludinājuma iespie-
šanas dienas .V.-ldības Vēstnesī'.

Termiņā nepieteiktas tiesioas ieskatīs
par spēku zaudējušam.

Jelgavā 8. dec. 1924. g. L.NŠ 1321/24
Priekšsēd. v. F e 1 d m a n s.

17127 Sekretārs K. Pussars.

Jelgavas apgabaltiesas reģistrācija! nodali
pamatodamas uzcivil ties.likuma1460panta paziņo, ka minētā tiesa civilnoda-
jas 11 decembrī 1924 gada atklātā

sēde nolēma, Das Amt der Roth- und
Loh-Gerber, Zubereittr und Leder 13e-
reiter zuMitau pārveidot par Jelgavas
Adģem Meistaru Savienību, ievedot
viņu lo b edribu reģistra pirmajā daļā,
kuram nav pe|ņ?s iegūšanas mērķa.

Biedrības valdes sēdekl s atrodas
Jelgavā. _

Jelgava. 16. decembri 1924. g
Reģistrācijas nodaļas pārzinis

17641 J. Skudre.
Sekretāra pal. D. L e š i n s k i j s

B ijaa apgabaltiesas 4. iecirkrj*
tins>8 zpi'dtaj»

>azi-; n ka 7. janvārī 1925. g.. c.u"'s en
0 rīta, RigE, Aspazijas bulv. A& 4,

veikala, ; a r d o s sab .Gliks'mans"
v stamo iiantu; sastāv ;u no grāmatām
un lovertetu par Ls 2ro.—

Izzināt sarakstu, novērtējumu,kāap«<-*tīt pārdodamo mantu, varēs pā-do
šanas diena uz vietas.
rTiesas izpild. V. Požariskis

Grundzāles pagasta valde, Valkas ap-
riņķī, izsludina par nederīgu, kā nozau-
dētu [.atvijas pasi N» 663, izdotu no
Zvārtavas pag valdes, Valkas apriņķi,
1920. g 14. decembri uz Paulines
Aleksandra m. Mellis vārdu 166>4

Skrundas pagasta valdes izsludina par
nederīgu kā nozaudē tu karaklausības
apliecību Ns 1519, izd. no Bruņoto vil-
cienu diviziona uz Kriita Jāņa d. Lapiņa
vārdu 16532

Skrundas pagasta valde izsludina par
nederīgu, kā nozaudētu, Latvijas iekšz.
pasi Nš 199, izd. no Skrundas pagasta
valdes uz Jāņa Jāņa d. Druvaskalna
vārdu 16333

—-

JaDoIafgalnift.pol.pr-kUiKlza.3pr
izsludina par nederīgiem sekošus doku-
mentus, kuri pieteikti no viņu īpašnie-
kiem par nozaudētiem :

1. Latvijas pasi .\š 4226, izdotu no
Gavru pa,. :! 1923 g
uzAvdot. 'i ;-s v.

2 Latvijas pasi .Nē 3323, izuotu no
Gavru pag. valdes 14 manā 1922 g.
uz Marijas Ivana m Larionovas vārdu

3. Kara klausības apliecību Nš 3297,
izdotu no kara saimniecības pārvaldes
darba rotas komandiera 31 manā 1921. g.
uz Pāvela Prokofija d S; ..īrdu

4 Laivijas pasi Nš 7508, izdotu no
Višgorodas pagasta valdes 28 martā
1922 g_ uz Flegantovas Anastasijas Ra-
diona vardu

5. Ka[a klausības ap'iecibu Nš 5950,
izdotu no Rīgas bruņoto vilciena divī-
zijas priekšneka 16. jūlijā 1921. gadā
uz Michaila Pētera d. Lepkina vārdu.

6. Latvijas pusi Nš 5756, izdotu no
Višgorodas pagasta valdes 18. septembrī
'922. gida uz Ivana Sivelija d. Goielija
vardu.

7. Kara klausības apliecību Nš 1093,
izdotu no Vidzemes artilērijas pulka
5. rotas komandiera 2. martā 1922. g.
uz Jēkaba Nikifura d. Hristoforova
vardu.

8 Latvijas pas Nš 4763, izdotu no
Višgorodas pagasta valdes '4. ?ugustā
1922. gadā uz Ignatija Pētera d. Baš-
makova vardu.

9. Latvijas pasi J* 647, izdotu no
Kačanovas pagasta valdes 29. septembri
1922. gada uz Nikifora Stepana d. Bi-
strova vārdu.

W. Kara klausības apliecību Nš 869,
izdotu no Vidzemes artilērijas pulka
komandiera 10. novembrī 1921 gadā uz
Alekseja Stepanova vārdu.

11. Latvijas pasi Nš 2343, izdotu no
Kačanovas pag. valdes 4 okt. 1921. g.
uz Ivana Andreja d Kručkova vārdu.

12. K«fa klausības apliecību N°31231,
izdotu no Kurzemes artilērijas pulka ko-
mandiera 20. janvāra 1923. g uz Vasi-
lija Alekseja d. Dergačova vārdu.

13. Latvijas pasi Nš 3041, izdotu no
Kačanovas pag valdes 27. okt. 1921. g.
uz Darjas Vladimira m. Kilobovas v.

14. Kara klausības apliecību * 13263,
izdotu no Kurzemes artilērijas pulka ko-
mandiera 20. maija 1922 g. uz Jāņa
Jāņa d. Kolosova vārdu.

15. Latvijas pasi Ns 2952, izdotu no
Kačanovas pag valdes 24. okt. 1921. g.
uz Paula Pētera d. Kozlovskija vārdu.

16. Latvijas pasi Nš 875, izdotu no
Kačanovas pag. valdes 15 dec 1922. g.
uz Vasilises Jefima m Gavrilovas vārdu.

17. Latvijas pasi Ns 196/98, izdotu
no Kačanovas pag valdes 20. martā
1921. g. uz Jegora Gavrila d Gavrilova

vārdu.
18. Zirga pasi *fe 633, izdotu no

Kačanovas pag valdes 28 dec. 1920. g.
uz Jegora Gavrilova vārdu.

19. Kara klausības apliecību N» 16631.
izdotu no Ludzas apriņķa kapi pr-ka
9. martā J923. g uz Michaila Stepana
dēla Dtibrovina vārdu

20. Kara klausības apliecību Nš 973,
izdotu no 7. Siguldas kājrf pulka ko-
mandiera 11 maijā 1921 g. uz Andreja
Jēkaba d Fonarova vārdu '

21. Zirga pasi, izdotu no Bokovas
pag valdes uz Jelisavetas.Krilovas \

22. Latvijas pasi .\° 1640, izdotu no
Tolkovas pag. valdes 8 novembri 1921 g.
uz Timoteja Jāņa d. Koblukov.i vārdu.

23. Latvijas pasi Nš 3314, izdotu no
Tolkovas pag valdes 17 jūnijā 1922. g.
nn kara klausības apl Ns 15911. izdotu
no Ludzas kara apriņķa pr-ka 7. martā
1923 g uz Pētera Ivana d Kudrjav-
ceva vārdu.

24. Zirga pasi .Nš 5, izdotu no Tol-
pag. valdes 23. novembri 1922 g.

uz Vasilija Andreja d. Izjadinova vārdu.
25. Zirga pssi >fe 242, izdotu no

Tolkovas pagasta valdes 20. decembrī
1920. gadā uz Nīkol»ja Andrejeva vārdu.

26. Latvijas pasi Nš 1923, izdotu no
Tolkovas pagasta valdes 23 novembrī
1921. gadā uz Nikitas Michaila d.
Halkova vārdu.

27. Latvijas pasi Nš 4127, izdotu no
Tolkovas pagasta valdes 23. ai-gūstā
1923. gada nz Pētera Pāvela d. Belova
vārdu.

28. Latvijas pasi J* 123", izdotu no
Višgorodas pagaMa valdes 3u. septembrī
1921. gada uz Aleksandra Nikolaja d.
Kalinina vārdu.

29. Kara klausības apliecību Nš 17241,
izdotu no Ludzas kara apriņķa priekš-
nieka uz Aleksandra Nikolaja d. Kali-
nina vārdu.

30. Latvijas pasi Nš 2133, izdotu no
Gavra pagasta valdes 15. augustā
1922 .gada uz Michaila Ignatija d. Vi-
ploševa vardu.

31. Krra _kliusib?s arliecību, izdotu
no kara pārmācības ies āžu uzraugu
komancas korriandiera '. aprīlī 1921. g.
uz B.nedikta Jāzepa d. Stokna vārdi'.

32. Dienesta a;liecību, izdotu no
Ludzas apriņķa priekšnieka 1924. gadā
uz Btnedikt* Jāzepa d. Stokna vārdu.

33 Latvijas pasi, izdotu no Pirzgales
pagasta valdes 1920 g. uz Vasilija Ser-
geja d Matvejeva vārdu.

34. Dienesta apliecība, izdota no
Ludzas apr. pr-ka uz robežsarga Alberta
Jāzepa d. Ručko vardu

35. Dienesta apliecība, izdota no
Lt'dzas apr pr ka 14 maijā 1923, g. nz
robežsarga Vitolda Matīsa d.Ludkeviča v.

36. Dienesta apliecība -V 4050. izd.
no Ludzas apr. pr-ka uz robežsarga Sta-
ņislava Rudzana vārdu. ;t>295.

Rīgas apgabaltiesas 3. civUnod.
?uz Latvijas civillikumu kop. 35. p. pie-
zīmes pamata, ar šo paziņo vispārībai,
ļca la ulātie draugi _ Andrejs Andreja d.
Gulbis un Jule Jana m. Gulbis, dzim
Turauskij noslēguši savstarpējo laul bas
līgumu pie Rīgas notāra A Meike
4. decembrī 1924. g._reģ:stra Nš 35833,
ar kuru viņī, attiecība uz viņu noslēgto
laulību, ir atceuši vietējo civillikumu
79. un tumm p. p. paredzēto laulāto
mantas ko, ību. 16956

9. decembrī 1924. g. L. Ns 4108.
Priekšsēdētāja v. A. Veidners.

Sekretārs A. Kalve.

Pigas apgabali 1. kriminalnod.
saskaņā ar savu š. g. 12. decembra
lēm uniu, atsauc .Valdības Vēstnesī"
ļļ, 242, 1924. g iespiesto sludinājumu
-ar Ludviga Jāņa d Tiltiņa meklē-
šanu, jo minētais Tilti ņš ir at-asts un
apcieti nfts.

Rīgā, decembri 1924. g.
Priekšsēd. b. v. (paraksts).

179 (3 Sekretārs Kalniņš.

Rīgas apgabalt. 3. civiln.,
uz Latvijas Civillikumu kop. 36. p. pie-
zīmes pamata, paziņo vispārībai, ka
laulātie draugi Arvids Krišjāņa d. Štubis
un Anna Antona m. Štubis, d-.im. Mal-
dutis, noslēguši savstarpīgo laulības lī-
gumu pie Rīgas notāra G. Zemga a
13. novembri 1924. g reģistra M? 5364,

ar kujū viņi, attiecībā uz viņu noslēgtc
laulību, ir atcēluši vietējo civillikumu
79. un turpm. p. p: paredzēto laulāto
mantas kopību.

Rīgā, 9. decembrī 1924 g. L.Ns 40 31
Priekšsēd. v. A. Veidners.

16953 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabalt. 3. civiln.,
uz Latvijas civillikumu kop. 6. p. pie-
.zftnes pamata, paziņo vispārībai, ka
laulātie draugi Aleksandrs ,I?ņa dēl-
Bitners un Elizabete Mārtiņa meita
Bitner, dzim. Kumuška noslēguši sav-
sb-rpīgo laulības līgumu pie Rīgas notāra
J. Kruklanda 1. decembri 1924. g. reģistra
Nš 7655, ar kuru viņi, attiecibā uz viņu
noslēgto laulību, ir atcēluši vietējo civil-
likumu 79. un turpm. p. p. paredzēto
laulāto mantas kopību.

Rīgā, 9. decembrī 1924. g. L.Ns 4083
Priekšsēd. v. A. Veidners.

16953 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 4. civilnodaļa
nz civ. proc. lik. 293., 295., 298, 301.,
309., 311 p. p. pamata, nz Emmas-
Emilijas _ Pētera m Kānel, dzim. Fried-
valdt, lūgumu viņas prasības lietā pret
Jāni Gusta d. Kanēli par laulības šķir-
šanu, uzaicina pēdējo, kura dzīves vieta
prasītajai nav zināma, ierasties tiesā
4 mēnešu laikā no šī sludinājuma iespie-
šanas dienas.

Pie lūguma pielikti: laulības un dzim-
šanas apliecības un apliecība par prom-
būtni līdz ar norakstiem.

Ja atbildētājs noliktā laikā neieradīsies
personīgi vai caur pilnvarnieku, tiks
nolikta tiesas sēde lietas izklausīšanai
aizmuguriski.

Rīgā, 6. dec. 1924. g. Ns 436940,974.
Priekšsēdētāja b. E g 1 ī t s.

17029 Sekretāra v Stūre.

Rīgas apgabaltiesas 4. civiluodaja
nz civ. proc lik. 293., 295., 298, 301.,
309., 311. p. p. pamata, uz Annas
Jāņa m. Eglīt, dzim. Rozentāl, lūgumu
viņas prasības lietā pret Albertu Indriķa
deiu Eglīti, par laulības šķiršanu, uzai-

cina pēdējo, kura dzīves vieta prasītājai
nav zināma, ierasties tiesā 4 mēnešu
laika nošī sludinājuma iespiešanas dienas.

Pie lūguma pielikti: prombūtnes aplie-
cība un noraksti

Ja atbildētājs noliktā laikā neieradīsies
personīgi vai caur pilnvarnieku, tiks
nolikta tiesas sēde lietas izklausīšanai
aizmuguriski.

Rīgā, 12. dec. 1924. g Ne 437128/1378,

Priekšsēdētāja b. E g 1 i t s.
17184 Sekretāra v. S'tūre.

Rīgas apgabaltiesas 4. civilnodaļa
uz lik par laul 77 p. pamata, ar šo
dara zināmu, ka tiesa 26. novembri
1924. g Olgas Jāņa m. Tamm, dzim
Oaertner, prasības lietā pret Pēteri
Kārla (Kareja) dēla Tamm par laulības
šķiršanu aizmuguriski nosprieda: šķirt
laulibbu, kas noslēgta Lielsalacas draudze
1920. g. 5. aprīlī starp Pēteri Tammuun

Ol gu Tamm, dzim. Oaertner, piešķifot pra-
sītajai pirmslaulības uzvārdu .Gacrtner".

Ja atbildētājs civ proc. lik 728., 731.
ļ"i 748. p. p paredzētā laika neiesniegs
"esai atsauksmi vai pārsūdzību, tad
spriedums stāsies likumīgā speķa.

Rīgā, 6. dec. 1924. g_ JS6 436945 822.
„ Priekšsēdētāja b. Eglīts
17024 Sekretāra v. Stūre.

Rīgas apgabalt.reģlstracnodaļs
Paziņo, ka ar viņa» 1924. g. 3. dec
ļ«rmmu pāireģistrēts .Linu un labības
«rgf tāja krājaizdevu sabiedribf * zem
!»una nos-ukuma: ',Lnu un labībss br-
ļļotaj'i kredits biedrība', kā ari reģistrēti
oiedribas biedro pilnā sapulcē 16. no-
vtmbrī 1924, g. pieņemtie grozītie statūti

Nodaļas pārz inis Eglīts.
1Z253_^ Sekretārs Pridrichsons

Rigas apgabalt. reģlstracnodaļs
te l ikuma par biedrībām, savienībām ur
Politiskām organizācijām 17. p. pamat*
Ptone, ka ar vimt ?ī cada 3. decembra

l?tnumo eģistteta bezpeļņas biedrība:
.Rīgas mednieku bier'-ība .Mednieks' *
ar valde» sēdekli Kigā.

Nodaļu pārzinis Eglīts
1739? g<-kr-*«rs Pridrichsons

Kīgas apgabalt.reģistrac.nodaļa
uz likuma par biedrībām, savienībām un
politiskam orķamz.tcijām 17. p. pamata
paziņo, ka ar viņa» 1924. g. 3 decembra
lējumu reģistrēta bezpeļņas biediībr
.Ceturtās Ri ^ as pilsētas vidusskolas ab-
zol-entu un pedagogu b;ediioa \ ar val-
des sēdekli Ri^ā

Nodaļt» pārzinis Eglīts
'7400 Sekretārs Pridrichsons.

Rīgas apgabalt.reģistrac. nodaļa
az clv. proc. lik. 1460". p. pamata pa
ziņo, ka ar viņas 1924. gada 3. dec.
lēmumu reģistrēta koor«ratlva sabiedrīb;
zem nosaukuma: Ternejas pagasta
savstarpēja ugunsapdro«ināšanas bic-ri-
ba, ' ar valdes sēdekli Teroejas pagastā.

Nodaļas pārzinis Eglīti
17253 Sekretārs Prldrichsont.

Rīgas apgabalt.reģistrac. nodaļa
it civ. proc. lik. 1460». p. pamata pa-
;ļņo , ka ar viņas 1924. gada 3. dec
lēmumu reģistrēta kooperatīva sabie-
drība zem nosarkuma : ,ecp ebalgas
piensaimnieku sabiedrība .CtlmsV ar
/aldes sēdekli Vecpitbalgis pagastā.

Nodaļas pārzinis Eglīts.
17254 Sekretārs F ridrichsons.

Rigas apgabalt. reģistrac. nodaļa
uz likuma par biedrībai», savienībām ur.
politiskam organizācijām 17. p. pametr
paziņo, ka ar _ viņas 1924. g 3. dec.
li-mumu reģistrēta bezpeļņas biedrība:
.Rīgas sv. Jāņa ģilde* atslēdznieku m i-
staru amata apbedīšanas kase dibin.
1837. g.', ar valdes sēdekli Rīgi.

Nodaļas pārzinis Eglīts
17401 Sekrētars Frfdrirhs n

Rigas apgabalt.reģlstracnodaļs
uz likuma par biedrībām, savienībām un
politiskām organizācijām 17. p. pamatt
paziņo, ka ar viņa:, 1924. g. '£. dec
lēmumu reģistrēts bezpeļņas biedrība
.Sporta biedrība .Sports*," ar valdes sē-
des!) Rīgā.

Nodaļas pārzinis Eglīts
17417 Sekretāra Pridrichsons

Jelgavas apgabaltiesa,
pamatodamās uz sava šā gada 27. no-*
vembra nolēmuma, uzaicina to personu,
kufas rokās atrodas obligācija par 1500 kr.
rubļiem izdota uz Alberta Lamberla
vārdu, korob. 1892. g. 20 februāri J*77
uz Ilūkstes apr, Ditrichsteines .Karli-
novka ,N° 1" mājam ar zemes grāmatu
Ne 965, — ierasties šai tiesā viena mē-
neša laikā, skaitot no sludinājuma iespie-
šanas dienas .Valdības Vēstnesī" un
iesniegt minēto aktu.

Ja minētā termiņa neieradīsies ^ un aktu
neiesniegs, tiesa atzīs parādu pec ta par
samaksātu un lūdzējam Pēterim Grota-
nam dos tiesību prasīt šā parāda dzēšanu
zemes grāmatās.

Jelgavā, 10. decembrī 1924. g.
L. .Ns 1163/24. g.

Priekšsēdētāja v. E Feldmans
17440 Sekretārs K. P u s s a r s.

Jelgavas apgabaltiesa,
uz civ. proc.Jik. 1967., 2011. 2014. un
2079. P-P- pamata uzaicina visus, kam
būtu uz 1924. g 1. martā miruša Ro-
berta Jura d. V ī n d e d ž a_ atstāto
mantojumu kādas tiesības ka manti-
niekiem, legatariem, fideikomisariem,
kreditoriem u t. t., pieteikt savas tiesības
šai tiesai sešu mēnešu laikā, skaitot no
sludinājuma iespiešanas dienas.

Termiņā nepieteiktas tiesības ieskati
par spēku zaudējušām.

Jelgavā, 8. dec. 1924. g. L. J*1525/24
Priekšsēdētāja v. Feldmans.

17192 ^fltrelars K. Pussars.

Jelgavas apgabaltiesa,
uz civ. proc. lik. 1967., 2011., 2014. un
2079. pp pamata uzaicina visus, kam
būtu uz 1922. g. 9

^
aprili, Bauskas ap.,

Iecavas pag. miruša Jura Jura d. Va-
j e i k a s atstāto mantojumu kādas tiesības
kā mantiniekiem, legatariem, fideikomisa-
riem, kreditoriem u. t t., pieteikt
savas tiesības šai tiesai sešu mēnešu
laikā, skaitot no sludinājuma iespiešanas
dienas.

Termiņā nepieteiktas tiesības ieskatīs

par spēku zaudējušām.

Jelgavā, 8. dec. 1924. g. L.>*>1673/24

Priekšsēd. v. Feldmans.
17126 Sekretārs K. Pussars.

Rīgas apgabalt. reģistrac nodaļa
uz likuma par biedrībām, savienībām ur
politiskām organizācijām 17. p. pamatr
paziņo, ka ar viņas 1924. g. 3 dec
lēmumu reģistrēta bezpeļņas biedrība;
.Eoreju sieviešu biedrība kulturelai oar-
bibaī Palestma" (sieviešu Pelestina*
uga), ar valdes sēdekli Rigā.

Nodaļas pārzinis Eglīts
17419 Sekretārs Fridrichaun s

Rīgas apgabalt. reģistrac nouaj»
a likuma par biedrībām, savienībām
un politiskām organizācijām 17. p. pa-
mata paziņo, ka ar viņr.. i. g 3. dec
lēmumu reģistrēta bezpeļņas biedrība:
,Bo!deiajas-Daugav£r,vas p-līdzīD« s bie-
drība", ar valdes sēdekli Baidītajā.

Nodalīs pārzinis Eglīts
17418 Sekretārs Fr id richaon»

Liepājas apgabaltiesa,
uz sava lēmuma no 4. d?cembja 1924. g.
pam?ta uzaicina 27. jūnijā 1915 g mirušā
Mārtiņa Ādama d Strautiņa mantiniekus,
kreditorus, legatarus, fideikomi>arus un
visas citas- personas, kam varētu būt
kācas t esības jeb prasības uz atstāto
mantojumu, pieteikt viņas tiesai >ešu
mēnešu laikā, skaitot no sludinājuma ie-
spiešanas dienis.

Tiesīoas un prasības, par kufām ne-
būs paziņots tiesai minētā laikā, tiks
atzītas par zaudētām uz visiem laii-iem

Liepājā, 10. dec. 1924. g. Mš 918 m/24.
Priekšsēdētāja b. V. Bienenstams.
17212 Sekretārs A. Kasperovičs.

Daugavpils apr. 5. lec. mlertlesn.,
Preiļos, pamatodamies uz 1239. p. X. sej
un civ. proc. lik. 1401. p., uzaicina
1920. gada 10. aprilī mirušā Ādama
Pētera d, P a s t o r a mantiniekus
pieteikt savas mantojuma tiesības
uz mirušā atstāto Preiļu pagastā Lāce-
nieku sādžā mantu augšmin. miert. sešu
mēnešu laikā, skaitot no šī sludi-
nājuma iespiešanas dienas .Valdības
Vēstn."
16529 Miertiesnesis Skromans.

Liepājas apgabaltiesa,
uz sava lēmuma no 4 decf-mbfa 1924 g.
pamata uza'cina 9. dtcembrī 1923. g.
Liepājā mirušās Doras-Devoras I ika m
Gli'.dz Šapiro mantiniekus, kreditorus,
legatarus, fideikomisarusun visas citas per-
sonas, kam varētu būt kādas liesības jeb
prasības uz atstāto mantojumu pieteikt
viņas tiesai sešu mēnešu laikā, skaitot no
sludinājuma iespiešana i dienas.

Tiesības un prasības, par ku[ām ne-
būs paziņots tiesai minētā laikā, tiks at-
zītas par zaudētām uz vi-iem laikiem.

Liepājā. 10. dec. 1924, g. J*920 m/24
Priekšsēdētāj" b. V. B i enensta ms.
172 3 Sekretārs A. Kasoerovičs

Daugavpils apr. 5. Iec mlertlesn,
pamatodamies uz 10 sej 1239. p.
nn civ. proc. lik. 1401. p.. uzaicina
! J-21. gadā 4. februāri Pētefa Antona
d. U p e n i k a mantiniekus pieteikt
savas mantoj. tiesības uz nel. Vārkavas
pag L. Klaparu sādžā atstāto nekust,
īpašumu augšmin. miertiesnesim sešu
mēnešu laikā, skaitot no šī slu-
dinājuma iespieš. dienas .Vaid. Vestn.".
16935 Miertiesnesis Skr o m a n s._

Latgales apgabaltiesas
Daugavpils apr. 9. iec miertiesnesis,

saskaņā ar savu 1924. g. 3. dec. lē-
mumu un uz civ. proc. lik. 1401. p. un
civ lik. X. sēj. 1239. p. 1. d. pamata,
paziņo, ka pēc 1918. g. Daugavpilī mir.
Serapiona Efima d. Etimova ir pali-
cis mantojumus, kurš atrodas Daugav-
pilī, 3. pilsētas daļā, kādēļ uzaic. visas
personas, kam uz šo mantojumuvai sa-
karā ar to.būtu kādas tiesibas, ka manti-
niekiem, pieteikt tās sešu mē-
nešu laikā skaitot no šī slud. iespieš.
dienas ,Vald. Vēstn."

Daugavpilī, 3. decembri 1924. g.

15744 Miertiesnesis (paraksts).
?Sīgas apgaua tesaa 1. iecirkņa

tiesas vistava
jāziņo, ka 5. janvārī 1925. g^ pultst.
11 rītā, Rīgā, Kungu iela J* 30, pār-
dos Vi-ttora Kana kustumo mantu,
sastāvošu Jio papirosiem un novērtēto
par 120,000 r.

Izzināt sarakstu, novērtējumu, kā ari
jpskatīt pārdodamo mantu, varēs pārdo-
šanas ditnā uz vietas.

Rīgā, 2J. decembri 1924. g.
17019 TiMAS nristavs V i 1 d a u s.

f!?a itgikait!»» Ūa. tto» izilini.
paziņo, ka 5. janvārī 1925. g., pulksten
11 dienā, Rīga, Kalnciema iela J* 81,

p ārdos Aleksandra Ve i d e kustamo
itantu, sastāvošu no mēbelēm un ne-
vērtētu par Ls 209,—

uāt sarakstu, novērtējumu, Va a-

? («katīt pārdodamo mantu, varēs par-
ās dienā uz vietas

17927 Tiesu izpild. V. Požariskis.

«« iHaMtnsai i k. MM*UN]
«ziņo . ka 7. janvārī š. g., p-'iksien

10 rītā Rīga, Šķūņu ielā N? 3, dz. 1 ',
3 ā r d o s Dāvida _G i i k s m a n a ku-
stamo Ei?niu sastāvošu no grāmatām
un novērtētu par Ls 1000.—

Izzināt sarakstu, novērtējumu, kā ari
'pskatīt pārdodamo mantu, varēs pār-
došanas diena uz vietas.
I'938 Tiesas izpild. V. Požariskis

m tmiaititsai 4. i*. ?m izum
ziņo, ka 7. janvārī 1925. g.. pulksten

10 rīta, Rīga, Aspatijas bulv. J* 4,
veikala, pārdos sabiedr. .Gliksmans"
kustamo mantu, sastāvošu no grāmatām
un novērtētu par Ls 270.—

Irrināt sarakstu, novērtējumu, kā ari
rska'īt pārdodamo ma:tj, varēs pār-

loš^nas dienā uz vietas.
17929 Tiesas izpild. V. P o 1 a r i ak i s.

Vorkovas pagasta valde
ar šo izsludina par nederīgiem, kā ne-
zaudētus, sekošus dokumentus.

1) Latvijas iekšzemes pasi Ns AI 7,
izd no Vorkova« pag. valdes uz An-
dreja Jēzupa d. Kursiša v; 2) Karaklau-
sības apliecību J* 3385, izd. no 8. Dau-
gavpils kājn. p. komand Li jul. '923. g.
i'Z Andreja Andreja d. Prieku] v.; b)
Latvijas iekšzemes pasi K» 464, izd no
Vorkovas pag. valdes 27 . janv. 1921. g.
uz Franča Toma d. LIpenieka v.; 4) Lat-
vijas iekšzemes pasi N» 46/1962 un
zirga pasi N» 1265, izd. no Vorkovas p
valdes 1920 g. uz Pētera Onufra d.
Lauska v.; 5) Karaklausības apliecību
Mš 3565, izd no Kurzemes artilērijas
pulka komand. 27. martā uz Jāņa Jēzupa
d. Meldera v.; 6) Latvijas iekšzemes
pasi N° 309, izd. no Vorkovas pag.
valdes 6. janv. 1921. e. nz Jāņa Jēzi'oa
d. Znotiņa v ; 7) Latvijas iekšzemes pasi
.Ns 4950, izd no Vorkovas pag. valdes
1. febr. 1923. g. uz Ludviga Silva d.
Rušina v.; 8) Latvijas iekšzemes pasi
N? i936, izd. no Vorkovas pag. valdes
27. sept. 1922. g. uz Franuzes Jēzupa
m Kļavinskas v.; i>) Karaklausības ap-
liecību M° 4164, izd. no 2. Ventspils
knjn. p. komand 2. marta '921. g.
uz Kazimira Kazimira d. Vilcana v.;
10) Karaklausības apliecību M° 6695,
izd. no Daugavpils kara apr. priekšu
5. nov. 1921. g uz Jēzupa Jēzupa d
Sporana v.; 1 ) Karaklausības apliecību
Ns 4582, izd. no 2. Ventspils kājn. p.
komand. 2l. martā 1921. g. uz Pētera
Antona d. Meldera v.; 12) Latvijas
iekšzemes pasi Ns 4024, zirga pasi
Ns li82/1002, izd. 27. sept. 1922. g.,
no Vorkovas pag. valdes un karaklau-
sības apliecību Ns 572, izd no Galvenās
artilērijas noliktavas priekšn. uz Andreja
Andreja d. Dzeņa vārdu. '6336

Saldus pagasta valde izsludina par
nedeiīgu karaklausības apliecību Nš 1144,
izd. no Latvijas Strēlnieku pulka kornand
19 janv. 1922. g. uz kareivja Jēkaba
Miķeļa d. Bomis vārdu, kufa pieteikta
par zudušu. 6534

Zeltiņu pagasta valde izsludina par
nederīgu pazaud.eto zirga pasi Nš 300,
izd. no Aiviekstes pag. valdes 14. apr.
1924. g. uz Andreja Gulba vardu, par-
rakstītu, uz Jūlija Kleina v. 16587

Ipiķu pagasta valde izsludina par ne-
derīgiem dokumentiem : nozaudēto Lat-
vijas iekšzemes pasi Nš 442, izdoto
1921. g. 15. septembri no Ipiķu pagasta
valdes uz Bertas Jēkaba m Dimmis V.
un kara klausības izpildīšanas apliecību
Nš 5899, izdotu 1921. g. 26. aprilī no
Rēzeknes apr * apsrrdzibas pr-ka uz Ro-
berta Jāna -. Krūskopa v. 16464.

Kalkūnes pag. valde iz-ludina par ne-
derīgu nozaudto atvaļinājuma apliecību
Nš 287, izd. Jānim Artemija d- Holopo-
vam no Jaunj. Ilūkstes kara apr pr-ka
16. janvārī 1^2?. g. 16752

Kēcu pag valde. Rīgas apr. atsauc
sludinājumu .Vaid Vestn." Nš 223,
192I . g., Rūdolfa Jāņa d. Pincis doku-
mentu nozaudēšanas lietā, jo par
nederīgiem izsludinātie dokumenti
atrasti. 16754

Lažas pagasta vflde izgludina par ne-
derīgu nozaudēto Latvijas pasi Nš 327,
izdotu no Aizputes-Padures pagasta val-
des 1921 g 16. sept. uz Andreja Kārļa d.
Oša vardu. 164 7



Paziņojums.
1924. g. 28. novembrī finansu ministrs

apstiprinājis statūtus tirdzn. un rūpniec.
akcija sabied ibai..IZGLĪTĪBA",
kuras mēiķh ir iegūt, ierīkot un eks-
ii'oatēt dsrbnicas un fabrikas dažādu
māc bas līdzekļu izgatavošanai, ierīkot
un eksploatēt tipogrāfijas, nodarboties
ar grāmatu un preses orgānu izdošanu
skolu, muzeju, bibl oteku un lasītavu at-
vēršanu, tirgoties ar grāmatām, rakstām-
lietām, mācības līdzekļiem un citam
precēm, kas veicina izglītību.

Sabiedrību dibina Latvijas pilsoņi:
1) Fricis Gulbis, dz.Dzirnavu ielā Nš 31,

dz. 2.
2) Sergejs Fridrichsons, dz Valdemāra

ielā Nš 1.
3) Ernests Nagobads, dz. Jufa-Alunāna

ietā Nš 3. dz. 9.
4) Gustavs Ramnieks. dz. Raiņa bulv.

Nš 8.
5) Augusts Ģiezens, dz. Lszaretes

ielā Nš 5. dz. 1.
6) Frīdis Zālīfs. Valdemāra Iela Nš 1.
7) Jānis Stiprais, dz. Raiņa bulv. Ns 8.
8) Pēteris Ļūļāks, dz. Kalpaka bulv.

J* 5, dz. 6.
9) Indriķis Zubāns, dz. Antonijas iela

Nš 15-a, dz. 21.
Sabiedrpamatkapitāls Ls 100,000—,

kas sadaļas 1000 akcij?s par Ls 100.—
ka ra. Valdes sēdeklis atrodas Rīgā.
Tirdzn. un banku nod pr. p. V. G a i 1ī t s.
16521 Revidents'A.Zalpeters.

Veclaicenes pagasta valde, Valkas
apriņķī, izsludina par nederīgu, kā no-
zaudētu, Latvijas iekšzemes pasi Ns 720,
izdotu no šīs pagasta valdes 31. oktobri
1921. g uz Edgara Pētera dēla Bika
vārdu 16586

Paziņojums.
Finansu ministrs 1924. g. 17. novembrī

apstiprinājis:

Kurzemes savstarpējās
kredītbiedrības, Jelgavā,
statūtu 5. panta grozījumu, ar kūju
mazākais vienai personai piespriežamais
kredits noteikts divi simti latu liels.

Ti'dz. un banku nod. pr. A. K a c e n s.
16380 Priekšnieka pal. v. G a i 1 ī t s.

Paziņojums.
Finansu ministrs 1924. g. 28. novembrī

apstiprinājis

Ilgas hipotēku biedrībai
statūtu 60 panta piezīmes grozījumu, ar
kuru minētai biedrībai atļauis bez Ls 20,
Ls 50, Ls 100 un Ls 500 ķīlu zīmēm
izlaist ari ķīlu zīmes Ls 100t) gabalos.

Tirdzn. u. b. nod. pr. A. K a c e n s.
16601 Priekši. pal. V. Gailīts.
^?msi ^«nmEsa«HH^

Finansu ministrijas
kredita departaments

Iepirks mutiska mirakstiska

izsolē
5000 mfr. tonnu rudzu

ar nodošanu franko noliktava Rīga.
Izsole notiks 1925. g. 7. janvārī,

pulksten 12 dienā, kredita departamenta
telpās, Rīgā, Valdemīra ielā Nš 2.

Rakstiski piedāv.jumi ar uzrakstu:
.Uz rudzu izsoli 1925. gada 7. janvārī",
kā ari lūgumi pielaist lūdzēju mutiskā
izsole, nomaksāti ar attiecīgu zīmogno-
dok.i, iesniedzami līdz torgu atklāšanai
kredita departamenta direktoram. Valde-
māra ielā Ns 2, vai izsoes dienā, iz-
soles komisijai.

Izsolei dalībniekiem pirms izsoles at-
klāšanas jāiemaksā drošības nauda
Ls '5.— no tonnas piegādājamo rudzu.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties
kredita departamentā, darbdienās no
pulks'.en 12 līdz 15.
firdzn. un banku nod. pr. p. V. G a i 1 i t s.

17943 D'rbvedis J. Vilners.

Rīgas X pol. to. pftttiitta,
kūja kancleja atrodas Kuģu ielā Ns 15,
paziņo, ka 13. Janvārī 1925. g., pulk-
sten 10 no rīta

pārdos vairāksolīšanā
akc. sab. .Nafta" piederošo un vecā Jel-
gavas ielā Ns 21 25 zem muitas uzrau-
dzības atrodošos bencinu, nodokļu seg-
šanai Ls 12242,57 apmērā.

Pamats: Rīgas muitas valdes im-
porta nodaļas raksts no 10. decembra
1924. g. Ns 30305. 2 17852
Rīg. X. pol. iec. priekšn. J. Zankevics.

Rubeņu pag. valde, Ilūkstes apr., iz-
tludina par nedeiīgu nozaudēto iekšze-
tres pasi Nš 483 izd no Līvānu pag.
valdes 4. novembri 1920. g. uz Annas
Antona m. Ba^tovskf-s vārdu. 16327

Vecmuižas pag. valde, Valmieras apr,
izsludina per nederību nozaudēto Latv
iekšzemes pasi Nš 408, izdota no Liep-
upes valdes 9. septembrī 192<. g. uz
Rocherts, Berta dzim. Reichvald vārdu.

16475

Rīgas polic. 11. iec. priekšnieks
paziņo, ka 8. janvāri 1925. g., pulksten
10 rita, Jūlija ielā Nš 2,

MAi vairāksolīšana
akc. sab Rīgas s-iklu fabrikai Jēkab
Beck piederošas 3000 valsts monopola
roera puuehs, novērtētai par Ls 222,80,
parāda segšanai I Rīgas pilsētas slim-
nīcai, uz rakstu Ns 1439/5237.
17940 Priekšnieks (paraksts).

Koku pagasta valde ar 4o izsludina
par nederīgu no viņas 14. apr. 1920. g.
izdoto pazaudēto Latvijas iekšzemes
pasi J* 771 uz Alvīnes Jāņa meitas
Andr-rsones vardu 16323

Koku pagasta valde ar šo izsludina
par nederīgu viņas 21. nov. 1922 g
izdoto pazaudēto Latvijas iekšzemes
p»>i f* 1"83 uz Jāņa Juliusa d. Burt-
nieka vārdu 1fi?22

Rāmuļu paga-ta valde izsludina par
nederīgu, kā nozaudētu, ka paklausi oas
apliecību Nš 18256, izdotu 9. iebruarī
1922 g. no Cēsu ksr.i apr. pr-ka uz
Jāņa Diva d Sliedes vārdu. 16218

Pre ļu pag. valde izsiuuinanedeii
^sekošus nozaudētus dokumentus : 1) iekš-

zemes pasi Nr 5448, izdotu no Rēzeknes
apr. 3. iec. polic. pr-ka 1920. g. 18. dec
uz Anton i Dominika d. Keirana vardu ;
2) iekšzemes p-si Nr. 3860. izdotu no
'ās pag. valdes 1921. g. 6. oktobrī uz
Tritona Vasilija d. Petrova v. un zir^a
pasi Nr. 17A2, izdotu no šas pag. valdes
uz Iv nt Solovjova v un pārrakstītu uz
Trifoia Vasilija d. Petrova v.; 3) sade-
guša iekšzemes pasi Nr. 4999, izdotu no
šās pag. valdes 1922. g 24. iebruarī uz
Adma icimaņa d. Giluča v.; 4) sade
gūšu iekšzemes pasi Nr 5000, izdotu r,o
šās pag. \aldes 1922. g. 24. iebruarī uz
Tekks Augusta m. Giluč v.; 5) sade-
gušu iekšz:ir.es pasi Nt. 7894, IzJOtu r.o
Tās pag, valdes 1923. g. 16. jūlija uz
Antonīms Kazimira m Stu an v, un
6) atsauc sīvu fludnijumu. ievie o u
š. g „Vald. Vēstn. * 203. i.umura par
Minnas Potiš Latv. iekšzemes pa»es
Nr. 4741 noza dēšanu, jo šī pase at-
rasta tin tamdēļ skaitāma atkal psr de-
tou. 16473

Bornsmindes pag. valde izsludina par
nederīgiem sekošus noz indētos doku-
mentus: 1) Lstv. pasi Nr 1092 i?dotu
no Bornsmindes pag. valdas 20. okt.
1921. g. uz Miķeļa Paula Ķerv s vārdu,
2) Latv. pasi Nr. 477, izdoiu no Boms-
mndes p. g valdes 28. aprilī 192.'. g.
uz Pētera Ke pštats v., h) Lat/. pasi
Nr. 2420 izdotu no Bauskas apr. pr-ka
palīga 1. iec. 6. jūnija 1921. g. uz Jo-
zeja Tūpis v. 16461

Galgauskas p*>g valde, Valkas apr.,
iņo, Ra nozaudēta un atzīstami par pc-

derigu Latv. iekšzemes pase Nr. 1215,
izdoia no Galgauskas pag. valdes 28. jū-
lijā uz Mārtiņa Miķeļad. Eniņ v. 16463

Kalkūnes pagasta valde izsludina par
nederīgu nozaudēto personas apliecību
Nš 3245, izdotu no šīs pagasta valdes
Agatei Miķeļa m Jodzevič. U4:o

Kalkūnes pagasta valde izsludina pat
nederīgu nozaudēto pag personas .aplie-
cību, izdotu no šīs pag valdes Osipam
Bogdanam . 16469

Maļinov, s p*g. vaide u&ludina par
derī-u kara Klausības atliecicm Ns 9i0t>,
izdotu no 8 Daugivpil), kājnieku pulka
komandiera 18. martā 1922. g. uzAnufrīa
Aleksandia d. ļvan va v. 16*72

Skultes p?g. valde izsludina par ne-
derīgu noztuaētu kāja Miusības aplie-
cību Nr 2019, izdotu no Rīgas apriņķa
aptardzīb s pr-ka 23. rov. 1919. g. uz
jāņt Mārtiņa d. Rozena v 163»5

Trikātas pag valde izsludina par ne-
derīgu nozaudēto L-tv. iekšzemes pasi
Nr. 2122, izdotu no šis pag. vaidēs
3'). janvāri 1922 g. uz Pēte;abiTiaņad.
Spundes v. 16527

Pllttres pag valde izslud na par ne-
derīgu nozaudēto Latv. iekšzemes pas
Nr. 3146, izdotu no Madlienas ec. ool.
pr-ka 10. maijā 1922. g. uz Kārļa Mār
tina d. Lūšj v. 165 5̂

Reņģu pag. valde izsludina par nede
ngu 'ozaudēto Litvijis iekšzemes pasi
Nr. 3749, izdotu no Ezeres p»g. valdes
20. sept. 1921. g. nz Arvidd Friča d.
Grinberža v. go,n2

Kalkūnes pagasta valde izsludina par
nederīgu nozaudēto personas apliecību,
Ns 345, izdotu no Ilūkstes apr pr-ka pal.
1. iec. 29. marta 1924. g. Titam Fedota
dēlam Matvejevam 16471

Ārlietu ministr, ārzemju pasu n0uaI,īisludina par nederīgu nozaudēto ārzemi!pasi ar Ns 191/1193, izdot. VS1923. g. 11 decembrī, uz MarSM i k e 1s o n a vardu. fi-ļg
Ārlietu ministrijas auenju pasu"^

izsludina par nederīgu nozaudēto ā-zem.,
pasi ar J* 14923, izdotu Rīgā 1923 7uz Genovevas Trinkunas v. 179^

Rīgas kara apriņķa pnekšniekTļiāļr
dina par nederīgu nozaudēto karaklau
sības apliecību Ns 1949, izdotu 21 martā191.9 g. r.o Kurzemes artilērijas Pu iķ,
komandiera uz Teodora Aleksandra dKapiem vardu. itcvk

17922 Rīgas pas stac priekšn Zemits.
Alūksnes iec. pol. pr-ks izsludina par

neder., kā nozaud. Latv. iekšz. pasi ar
Ns 12^, izd. 30. maijā 1922. g. no Opes
miesta valdes uz Eduarda Jāzepa d.
Vachera v. 16746-

Rēzeknes pils. pol. pr-ks izsludina par
neder, nozaud. ārzemes pasi, izd. nr>
Arliem ministr. 17 janv. 1924. g. ar
Ns 471 lizjjoņas Izaka m. Taubkin 16101

Piltenes _ iec. pol. pr-ks izsludina par
neder., ka nozaud. Latv. iekšz. pasi,
izd. no Ēdoles pag. valdes 29 jūlijā
1920. g. ar Ns 777 uz Māniņa Kārļa d.
Viļuma v. 16526-

Skmndas pagasta valde izsludina par
nederīgu kā nozaudētu Latvijas paši
Ns 2460, izd. no Skrundas pagasta vaid.
uz Anša Jāņa d. Blumfelda v. 16524.

Volguntes pagasta valde izsludina par
nederīgu nozaudēto iekšzemes pasi
Ns 417, izdotu no šīs pagasta valdes
26. jūnijā 1920. g uz Paulinas Jura ra.
Zanerip, dž. Aņisimov vārdu 16i74

Kalkūnes pagasta valde izsludina par
nederīgu nozaudēto zirga pasi, izdotu
no šis pagasta valdes Augustam Maska
l"nanl - , 16i63

Valkas kara apri ņķa priekšnieks izslūtdina par nederīgam kara klausības aplizdotas no 7 Siguldas k. p komandiera
kar. Osvaldam Kārļa d. Stāvausim
Ns 1993 17. decembrī 1922. g un ka

™
Voldemāram Otto d Pīlanderam Ns 127224. novembri 1921 g 16j-J9

Dobeiea pagūta va oe izslua na par
nede.īgu pazaudēto Latvijas iekšzemes
pasi Ns 947, izdotu no šs pagasta
valdes 18. augu;tā _ 920. g. uz Alvinei
Kārļa m. Salmiņ \ ārdu 16581

Piemaksas apliecība ar Nš 15133"
par sūtījumu Rīga pas.-Korsova Ns 70154
nozaudēta

Nozaudēti
linu pieņemšanas orderi no akc. s
.Lini- Puiķeles nodaļas zem bra*er»

J. Blumberga paraksta, izd. 15. oktoor»

1924. g. Ns 7038 uz 400 kgr- f
16. okt. 1924. g. Ns 7044 uz 500 «S-
uz Ozola pagista, Arnolda Breo

vārdu kuri skaitāmi par nederīg ie111

Dikļos, 22. decembrī 19 4. g. '
1784t Afnblds Brēde^

Nacionālais teatrs
Trešdien, 31. decembri, pulksten 8 vak-

Jau g^d* s^fla irlīša ta.
Izrādīs: Jmonra* .

a*M4š«Mmcetš<*A. M cheluona ļKutrfu tevaj
Liela v roim komēdija 5 cel.

audience Jai*«^«TOo
Santekiera Jeuna gada_jHoļog^_Lii--

Nacionalais teatrs

Otrdien. 30. decembrī, pu kst. 7 vakar»

.JVameliJia Aama ?
&Jaungada diena, 1. janvārī, pulks'.

^.?Šis un t*u* ttnef***»
Pulksten / vakara

.{ftcāttM cifoēft*'- Jļ
Pi-ktdien. 2. janvāri, pulksten i

Lilijas Sten dei viesošanšs.

JfcamelijzM dāma !

Tukuma apr. prekSn. ra!. II. iec.
paziņo, ka 13. janvārī 1925 g, pulksten
10 rīta, Aucē, policijas telpās,

P'iflos vairāKsolīšanā
Levija Gutmana ku>tamo mantu, no-
vērtētu par Ls 88— un sastāvošu no
eataviera apaviem, dēļ viņa ,923. g.
proc. peļņas nodokļa segšanas.
17818 Priekšn. pal. (paraksts).

Daiidzeans virsmežniecība
paziņo, ka mutiska izsole par meža
materiālu pārdoianu Liel Zalves pa-
gasta nama telpās par kurn sludinājums
ievietots .Valdības Vēstneša" š. g.
283. numuri, tiks noturēta nevis 11., bet

12. janvārī 1925. gada,
pulksten 12 dienā.

16. decembrī 1924. g. Ns 1008.
17867 Daudzevas virsmežniecība.

Talsu pilsētas - iecirkņa
policijas priekšnieks

dara vispārībai zināmu, ka 23. janvāri
1925 g, pulksten 10 no rita, Talsos,
uz otrdienas t rgus laukuma,

pārdos vairāksolīšanā
Ernesta Freimaņa, dzīv. Sparnes pa-
gas'a Jiunās mājās, piederošas mantas:
govi, sivēnu, viendurirja skapi, koka
šķirstu ar dzelzs apkalumiem, koka
miltu kasti ar 3 nodalījumiem un vēl
dažādas citas mantas (.zirga aizjūga pie-
derumi) kopvērtībā Ls 92.—.

Pamats: Mežu departamenta raksts
no 4. oktobra 1924. g. ar Nš 21977.

Talsos, 18. decembrī 1924. g. Ns 5804
17945 Priekšnieks (paraksts).

Volguntes pag. tiesa,
Jelgavas apriņķī, paziņo, ka otrdien,
13. janvārī 19z5. g., pulksten 12 dienā
vie eja pagasta namā uz_ 1925/26. saim-
nlecib. s gadu, iznomās

atklāta laiīUšam
Jāņa unAlfredaDzilniņu mantiniekiem
piederošas 5,4a ha lielās

DombrousKu II. mazinājās.
Volgunte, 18. decembrī 1924. g. Ns 36

Priekšsēdētājs M. Strautmans.
17942 Darbvedis J. Ozoliņš.

paziņojums.

Olaines paosta tiesa,
1925 g. 15. janvāri, pulksten 10 priekš
pusdienas, pie pagasta tiesas telpām

(Olaines pamatskola)

atklātā va rāksott pārdos
nel. Jēkaba Ozola kustamo mantu ,
sastāvošu no rospuskām, ratiem, raga-
vām, aizjūgiem, arkliem, ecēšām un
novērtētus par Ls 124.—.

Olainē, 22. decembrī 1924. g. Ns 116
Priekšsēdētājs R. Krimbergs.

179i' Darbvede (parakM 1

Inženiers ar praksi,
kurš parzīn dzelzsceļu technisko saim-
niecību ;^ vajadzīgs valsts kontroles
dienesta.

Lūgumu l;dz ar īsu dz'ves aprakstu
adr.set valsts kontroles II departamenta
piiikšsedetajam, Valdemāra ielā Ns 26

1/ 911

Mūra pagasta
I. pakāpes pamatskolai

vajadzīgs

skolotais (-]a)
ar pilnām pamatskolas skolotajā tie-
sībām.

Kandidāti (-tes) tiek uzacinīti (-tas)
ietāsties pie pagasta pad mes Mūru
pagasta nama (10 vērst, no Valmieras
d^ehsceļa st.) 8. janvārī 1925. g.,
pjlksten 12 dienā, uz velēšanām, vai
pieteuties rakstiski līdz minētai dienai,
ie-mēdzot attiec gus dokumemus..

Alga pec valdības noteikumiem, brīvs
dzīvoKl s, apsildīšana -un apgaismošana.

Priekšsēdētājs (paraksts).
17914 Darbvedis t paraksts).

Bruņošanas pārvalde
izsludina 27. janvārī 1925. g.,

RAKSTISKU SACENSĪBU uz
1) Aviācijas bencina vieglais 10000 kg. ļ 6) Motoru eļļa 2000 kg
2) . . vidējais 15' 00 . 17) Tavoiu oOO .
3) Rīciņueļļa . . 1000 . 18) Šauteņu tīrāmas lupatas . 800 .
4) Šauteņu eļļa 30JO . 9)_ Lupa as 1200 .
5) Mašīnu eļļa . . . 500 . I pec pārvaldes techniskiem noteikumiem.

Piegādāšanas laiks 6 nedēļas skaļtot no pasūtījuma došanas dienas.
Piedāvājumi, uziaksti'i valsts valoda, uzradot piegādāšanas laiku un cenu

iranko pārvaldes noliktavā, Rīgā, apmaksāti ar attiecīgu zīmognodokli (katra loksne
ar 40 sant.) ies tāmi slēgtās aploksnes, ar uzrakstu: .Uz rakstisku sacensību
21. janvārī 1925. g.\ pārvaldes apgadibas daļa, Rīga, Valdemāra iela Ns 10/ 2,
dz. 16, līdz minētā laika, pulksten-10 lita. Turpat saņemami sacensības un tech-
niskie noteikumi par augšmlnēto. _

Iesniedzot piedāvājumu, pārvaldes kase jāiemaksā drošības nauda 10°/o no
piedāvājuma sumas, kura var būt ari Latvijas Zemes bankas ķīļu zīmes vai
Latvijas bankas garantija 3 178S9

Piedāvājumus bez drošības naudas, zīmognodokļa ui uzrakstu neievēros.

Dzelziceja virsvalde «r^us:
8. janvārī 1925. g. uz 1) kaceniem ar uzgriežņi, lieliem 2910 gab.,

2) kaceniem liektiem, ar uzgriežņi, lieliem 2900 gab. pēc
zīmējumiem. ,

8. janvārī 1925. g. uz 1) linu krāseļļu (pernica) 36000 kg, pec techniskiem notei-
kumiem.

8. janvārī 1925. g. uz 1) eļ u, cilindru, pārkarsētam tvaikam 8201 kg,
2) eļļu, mašinu, smago 12000 kg, pec techn. noteikumiem.

12. janvārī 1925. g. uz auklām un virvēm p^c parauga un saraksta 1900 kg.
12. janvārī 1925. g. uz 1) diegu atkritumiem, kokvilnas I. labuma 6000 kg,

20 diegu atkritumi, kokvilnas II. labuma 12000 kg, pēc
paraugiem un techn. noteikumiem.

12. janvārī 1925. g. uz skābekli 18000 kub. mtr. pec techniskiem noteikumiem.

Torgu sākums pīkst. 10 rītā. Torgu dalībniekiem jāiemaksā drošības nauda
10°/o no piedāvājamās sumas Tuvāka-i ziņas par torgu noteikumiem un mate-
rialiem izsniedz dzelzsceļu virsvaldē, istabā Nš 122-a no pīkst. 12— 4. 2 17750

iTsnl-r* Galvenā Infendantaras pMde
l£r*9\#IV*a izdod piegādāt:
1) riepu dzelzi 13x50 mm apm. 23.500 kgr. 2) plakanu dzel i 10x19 mm
apm. 2.500 kgr. 3) plakanu dzelzi 10x25 mm apm. 2.000 kgr. 4) plakanu
dzelzi 6x50 mm apm. 350 kg'. 5) plakanu dzelzi 6x38 mm apm. 500 kgr.
6) plakanu dzeki 3x3^ mm anrr. 20 kgr. 7) plakanu dzelzi 13x25 mm apm.
2«) kgr. 8) plakanu dzelzi 13x63 mm apm. 3.000 kgr 9) apaļo dzelzi 10 mm 0
apm. 400 kgr. 10' apaļo dzelzi 16 mm 0 apm. ltO kgr. II) riteņu skrūves
10x75 mm apm. 7.000 gabl. 12) riteņu skrūves 10x72 mm apm. 301 gabl
13) riteņu kniedes 6x70 mm apm. 27.000 gabl. 14) riteņu kniedes 6x65 mm
apm. 1.200 gabl. 15) uzgriežņu skrūves 10x85 mm apm. 1C0 gabl. 16) rīteņu
lokus, neapstrādātus apm. 1.200 gabl. 17) bērza kārtis, dīstelē.a apm. 300 gabl

Izsole notiks 1925. g. 12. janvārī, pulksten 0, galvenā intendanturas
pārvaldē, Rīgā, Valdemāra ielā Ns 10/12, dz. 3, (ieeja no El zabetes ielasi.

Ar izs.les noteikumiem un kondicijām var iepazīties Galvenās intendanturas
pārvaldes mantu daļā, turpat dz. 1, darbdienas no pulksten 9—15. 17908

GAU3ENES VIRSMEŽNIECĪBA
pārdos mutiskos tergos

17. janvārī 1925. g., pulksten 12 dienā, O p e s miesta valdes telpās,

Bormaņu iecirkņa mežniecībā:
ftiiflflfll ttiA'fn' Notes kroga, Skoliņas, T. D V. un Biūžu apgaitās pēc
HUļJUdU iiiCaVU. platības 14,45 ha, kopvērtībā Ls 7650 sadalītu b4 vienībās,
v rti^a no Ls 50 līdz Ls 630.

n4rflfl>ll?ll mi)4il * Arokal ia ?pgaitā 2201 numurētu koku, kopvērtībā
HllllllUvMl lllCiU. Ls 3380, sadalītu 4 vienībās, vērtībā no Ls 600
līdz Ls 126'?.

Tbrgos pielaidīs personas, kūjas bus iemaksājušas 10° a drošības naudas
no vērtētās sumas, kura pēc nosolīšanas papildināma līdz 10°/o no pirkšanas sumas.

Drošības naudu kombija pieņems priekš torgu sākšanas.
Cirtumu lirīšanas un apmežošanas nauda iemaksājama pie ciršanas biļetes

izņemšanas
Vir-mežnieeiba patur sev tiesības izsludinātas vienības noņemt no torgiem

pēc saviem ies aiMem
Tuvākas ziņas virsmežniecības kancleja un pie Bormaņu mežziņa.

17f68 3 Gaujenes virsmežniecība.

Rīgas pilsētas uzņēmumu nodaļai
vajadzīga kabeļu masa un dažādas starpizolacijas. 17910

Ofertes, apliktas
^

ar attiecīga zīmognodokli, slēgtās aploksnēs ar uzrakstu:
.Kabeļu masas piedāvājums', iesniedzami līdz 15. janv. 192o. g., pīkst. 12 dien?,
uzņēmumu nodaļas kancleja. B isteja bulv. Mš 10. Sīk, ki noteikumi turptt istabt 20.

Akc. sab. „Ressort"valde
sasauc pilnu ārkārtēju

afocionoru sapulci
uz 8. janvāri 1925. g., pulksten 4 pēc
pusdienas Kīgā, valdes telpas, Ganību
dambī Ns 21. Ja šī sapulce nenotiktu,
tad otra sapulce tiek sasaukta
15. janvārī 1925. g

Dienas kārtība:
1) Gada pārskata apstipiinašana.
2) Akciju sab statūtu grozīšana.
3) Akciju sab. īpašuma novērtēšana.
4) Vēlēšinas un citi jautājumi.
Akcionsji, kuri ņems dalību šjnīs sa- .

pulcēs, tiek lūgti iesniegt savā laika
savas akcijas vai apliecības partam.17909

Akc. sab. rJ LATOBŪVE"

mfcāw£ēļā
pilna aKLīoDaīti sapulce
notiks 15. janvārī 1925. g., pulkst. 6 v.
Rīgā, Jufa Alunana iela Ns 1, dz. 4.

Dienas kārtība:
1) Pilnas sapulces dirbinieku vēlešanas-
2) Valdes ziņojumi.
3) Jaunās valde ; vēlē'fnas.
4) Dažādi jautājumi un priekšlikumi.

17846 "VatAe.^



Rīgas apgabaltiesas 3. civilnod.
pamatojoties uz civ. proc. lik 2060. un
2062. p.p., ievērojot Agneses Fridricha
m. f. Vidau (Viedau), dzim. I. Šroeder
pilnvarniekazv. adv. Oskara Haralda d
Poelchau lūgumu un savu 1924. g
17. novembfa lēmumu paziņo ka kara
apstākļu deļ ir gājušas zudumā sekošas
obligācijas:

1) par 5000 rbļ., apstiprinātas 1901. g.
25. jūlija ar Ns 1448, uz nekustamo īpaš.
Rīga, V. hip. iec. ar zemes grām. reģ
Ns 663, izdotas no akciju sabiedrības
Zirius par labujdai Gosvina m. Boze,
kas viņu ir cedejūsi blanko;

2) par 3000 rbļ., atlikumā no obligā-
cijas par _ 60C0 rbļ. pirmatnējā lielumā
apstiprināta 1904. g. 22. jūnijā ar Ns 908,
uz nekustamo īpašumu Rīgā, I. hip. iec
ar zemes grāmatu reģ. Ns 520, izdotas
no Hugo Jāņa d. Gotlība par labu
Movšam Nisona d. Každanam, kas obli-
gāciju 1910. g. -28. oktobrī ir izdalījis
divas daļās, katru 3000 rbļ. lielumā, pie
kam par atdalījumu 3000 rbļ. ir 1910. g.
11. novembrī ar Ns 13054, izgatavots
atsevišķs zemes grāmatu dokuments un
abas daļas Movša Nisona d. Každans ir
cedejis blanko, bet augšminētais atlikums
pec atdalīšanas ir pārgājis uz Georgu
Artura d. f. Šroeders kas viņu ir cedējis
atkal blanko:

3) par 12,000 rbļ., atdalītas no o ,1i-
gacijas par 29,300 rbļ., apstiprinātas
1910. g. 17. augusta ar Ns 180 , uz ne-
kustamo īpašumu Rīgā III. hip. iec. ar
zemes grāmatu reģ. Ns 163, izdotas no
D. Danielsena par labu Eduardam Kārļa
d. Liepiņām no kuras obligācijas Her-
manis Kārļa d. Kampe, kā blankocesio-
nars augšminēto obligācijas atdalījumu
par 12,000 rbļ. ir cedējis Georgam
f. Šroederam, par ko 1912. g. 9. martā
ar Ns 3896, ir izgatavots atzevišķs zemes
grāmatu dokuments, un Hermanis Kārļa
d. Kampe kā blankoce.-ionars ir viņu
cedējis atkal blanko;

4) par 7000 rbļ., atlikumā no obligā-
cijas par 12,000 rbļ., apstiprinātas 1911. g.
21. jūnijā ar Ns 1954, uz nekustamo
ipašumu Rīgā II. hipotēku iecirknī ar
zemes grāmatu reģ. Ns 811, "izdotas no
Valeskas Vilhelma m. Melbart, dzim.
Minut par labu Vilhelmam Romāna d.
Resleram, kas viņu ir cedējis blanko un
no kuras obligācijas Georgs Artura d.
1. Šroeders kā blankocesionais vienu
obligācijas daļu par 5000 rbļ. ir cedējis
Kārli.n Kārļa d. Binemanim, par ko
1912. g. 6. martā ar N? 3733, ir izgata-
vots atsevišķs zemes grāmatu dokuments,
bet augšminēto obligācijas atlikumu
minētais f. Šroeders ir cedējis blanko;

5) par _ 3000 rbļ., apstiprinātas 1904. g.
21. maija ar Ns 765, uz' nekus;amo
ipašumu Rīgā II. hip. iec. ar zemes
grāmatu reģ. Ns 791, izdota no Rūdolfa
Vilhelma d. Donberga par labu Georgam
Artura d. f. Šroederam, kura pārgājusi
uz Hermani Kārļa d. Kampe, ka blanko-
cesionāru, kas viņu ir cedējis atkal
blanko:

6) par 14,000 rbļ., atlikuma _ no obli-
gācijas par 20,000 rbļ., atlikumā no obli-
cijas pirmatnējā lielumā par 25,000 rbļ.,
apstiprinātas 1912 g. 15. februārī ar
Ns 525, uz nekustamo īpašumu Rīga
II. hip. iec. ar zemes grāmatu reģ.Ns 613,
izdota no Viktora Nikita d. Šepeleva
par labu Nikolajam Pēte a d. Vereme-
jenko no Kuras ? obligācijas atlikuma
Feodors Ivana d, Stabulits kā blanko-
cesionais vienu obligācijas daļu par
6000 rbļ. ir cedējis Heinricham Gustava
d. Hartām, par ko 1913.g. 24. septembrī
arNs 13510, ir izgatavots atsevišķs zemes
grāmatu dokuments, bet augšminēto
obligācijas atlikumu par 14,000 rbļ.,
minētais Stabulīts ir cedējis blanko;

7) par 6000 rbļ., atdali tas 1913. g.
24. septembrī ar Ns 13510, no obligācijas
par 20,000 rbļ., atlikuma no obligācijas
par 25.C00 rbļ pirmatnēja lielumā ap-
stiprinātas 1912. g. 15. februārī ar Ns 525,
uz to pašu nekustamo īpašumu izdotas
no tā paša Viktora Nikita d. Šepeleva
par labu tam pašam Nikolajam Pētera
d. Veremejenko no kuras obligācijas
Feodors Ivana d Stabulīts augšminēto
obligācijas atdalījumu ir cedejis Hein-
richam Gustava d. Haifain.

Tapec apgabaltiesas III. civilnodaļa
uzaicina visas personas, kuram būtu
tiesības uz augšā aprāditāmobligacijam
pieteikties tiesā sešu mēnešu laika,
skaitot no dienas, kad šis sludinājums
iespiests .Valdības Vēstnesī" un aizrāda,
ka ja šīs personas noteiktā laika nepie-
teikties , obligācijas atzīs par iznīcinātam
un lūdzējam dos tiesibu saņemt iznici-
nāto obligāciju vieta dublikātus, kuri
izpildis oriģināla vietu.

Rigā, 19*1. g. 29. novembrī Nš 3914
Priekšsēd. v. A. Veidners.

16439 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnod.
pamatojoties uz civ. proc. lik. 2060. un
2062. p.p., ievērojot Emmas Arabellas
Aleksandra m. Lapiņ, dzim. Baldon
pilnvarnieka zv. adv. Jura Kemana
lūgumu un savu 1924. g. 25. novembfa
lēmumu paziņo, ka kara apstākļi d?\
ir gājušas zuduma divas obligācijas par
15.000 rbļ. katra, apstiprinātas 1910. g.
20. maijā ar NsNs 1126 un 1127, uz ne-
kustamo īpašumu Rīga, III. hip iec.
ar zemes grām. reģ. Ns 469, izdotas no
Emmas Arabellas Aleksandra m. Lapiņ,
dzim. Baldon par labu latviešu sav-
starpīgai kreditbiedribai, kura viņas ir
cedējuši blanko.

Tāpēc apgabaltiesas 3. civilnodaļa
uzaicina visas personas

^
kurām būtu

tiesibas uz augšā aprādītamobligacijam,
pieteikties tiesā sešu mēnešu Jaikā ,
skaitot no dienas, kad šis sludinājums
iespiests .Valdības Vēstnesī", un aiz-
rāda, ka ja šīs personas noteikta laika
nepieteiksies, obligācijas atzīs par iz-
nīcinātu un lūdzējam izdos obligāciju
dublikātus, kuri izpildīs oriģināla vietu.

Rīgā, la24. g. 29. novembrī. Ns 3910
Priekšsēdētaja v. A. Veidners.

16433 Sekretārs A. Kalve,

Engures virsmežniecība
pfirdos mutiskos torsos

1925. g. 27. janvārī, Talsu apr. pašvaldības likvidācijas valdes telpas
augošu mežu, atsevišķus numurētus augošus, vējā
gāztus un lauztus kokus un gatavus materiālus se-

košās vienībās.

1 Pēc Atse- No- Ap- Droši-
ļj X I UdS

*| Pārdodamo vienību atrašanās vieta un apzīmējums *ļ£ ^ļ^" Tanat("^f* Piezīmes
S. , naudas tīrīšan.
o ha gab. l

! latos

I. (Valdegales) iec. mežniecība.
1 Sasmakas nov. Kalvu (Ns 1) apg. 1924. g. cirsmā atd. Ns 1 0,06 — 37 1 85 2 —2 Turpat atdala Nš 2 . . . . 0,07 — 80 4- 4— -
3. ? ? 3 '. '?' .

'
. 0!09 - 124 6^20 T.- 'I

i ? ? 4 0,09 — 138 6.93 7- »
Ž > ? 5 0,06 - 98 4.90 5.- g-
° - 6 . . 0,06 — 78 3.90 4— c
l ? 8 . . . 0,06 - 135 6.75 7.- 3

° • 9 0,06 — 59 2.95 3.- 2
9 - '0 0,06 - 66 3.30 4.- 5]0 . . .22 0,12 — 180 9.— 9.- S~
Ji , . 23. 0,12 — 180 9.- 9- ~t
12 Laidzes nov. kv. Ns 34, Driniņ (Ns 3) apg. 1924. g. cirsma }~~

atdala ^ ' 0,10 - 76 3.89 4.— 'g ŠJ
13 Tu pat atdala Ns 2 ......... 0.10 — 41 2.05 2.— E M
14 . . Ns3 0,10 — 121 &05 6.— I
'5 . Ns 4 . . . _ 0,10 — 148 7.40 7.— -2
16 Valdegales nov. kv. Ns 12, Uķenu (Ns 6) apg. 1924. g cirtņa -z

atdala Ns 2 . . . 0,16 — 134 6.70 7.— S "^
Turpat kv. Ns 13 _ — _ _ _ jg

17 . . 4 0,09 — 74 3.70 4.— "
H . . 5 0,10 — 65 3.25 3.— «
19 . , 6 0,11 — 66 3.30 .3. z
20 . , 7 0,12 — 72 3.60 4.—

II. (Šķēdes) iec. mežniecība
21 Odres nov. Praviņu(Nš 11) apg. Odres jaunsaimniecībā Ns 101'

atdaļa Ns 1 — — — —
Turpat atdala Ns 6 - 0,22 — 96 — 5.—

22 „ . 7 0,22 — 70 — 4.-
23 . „ 8 . . . 0,22 — 80 — 4.—
24 . . 9 . . 0.22 — 79 — 4.-
25 . ? 10 ii,22 — .38 2.—
26 . . 11 j 0,22 — 63 — 4.—
27 . . 12 1 0,20 — 65 — 4 -
28 . , 13 ' 0,22 — 101 — 5.—
29 . . 17 0,16 — 80 — 4 —
30 . 18 0,32 — 368 — 20.—
31 ļ . 20 0,21 — 86 — 5.—
32 ļ , 21 ļ 0,21 — 53 — 3.—
33 I . . 22 . . . 0,21 — 55 — 3—
34 . . 23 ... . 0,21 — 123 — 7 —
35 , . . 24 0,21 — 74 — 4.—
36 i . „ 26 0,21 — 41 — 2.50
o7 ! „ . 27 . . 0,21 — 59 — 3.—
38 . . . 2< 0,21 — 4ā — 3.—
39 I , , 34 ... 0,20 — 88 5.—
40 , . 35 . 0,20 — 61 — 3.50
41 I . . 36 0.20 — 79 4.—
42 . . 37 0,20 — 96 5.-
4:i . , r8 . . . , ļ 0,20 — 83 <— 4.50
?41 „ . 39 0,20 — 87 — 5.-
45 , . 40 0.20 — 60 — 3.—
46 I . . 41 0.20 — 105 5.50
47 . . 42 0,20 — 94 5.—
48 I . . 43 0,20 — 70 — 350
49 . . II 0,20 — 62 — 3.50
50 I * . . 45 0,20 — 90 — 4.50
51 . . 50 0,19 — 59 — 3.—
52 . . 51 . 0,19 — 82 — 4.50
53 . . 52 - 0,19 — 137 — 7.—
54 , , 53 0,19 — 54 — 3.-
55 . . 54 . 0,19 - 114 — 6.-
56 Odres nov. Pravinu (Ns 11) apg. Odres jaunsaimniecība Ns 9 F

atdala N° 50 0,34 — 217 — II.— > Nav cērtami iznu-
57 Turpat atd. Ns 51 . 1,32 — 733 — 37.— f mūrēti lietkoki
58 Nurmuižas (Vilkumuižas) nov. Kapiņu apg. (Ns 81 kv. Ns 49,

koki NsNs 14, 25. 2\ 28, 31, 33, 34, 35, 38, 40, 47, 48,
51, 53, 54, 56, 57, 58, 60, 61, 62, kv. Nš 55 koki NšNs 1,
2, 3, kv Ns 59, koki NsNs 9, 11, 12 — 27 1235 61.75 62.-

59 (iīrlienes nov. Vilku (Ns 15) apg. uz jaunsaimniecības Ns 44 F
1921. g. cirsmā atd. Nš 2. koki NsNš 201—222 ...' . — 22 13 — 1.—

60 Turpat koki NsNs 223—296 . . . — 74 45 — 2.50
61 . 297-370 - 74 42 - 2.50
62 . 371—444 — 74 36 — 2.-
63 . 445-572 - 128 97 — 5.—
64 1—100 . ... — 103 307 — 15.50
65 ! 101-200 \. . ' . — 100 553 - 28.-

III. (Ni rmulžas) iec. mežniecfbS.

66 Lielmeža nov. Jadekša (Nš 29) apg. kv. J^ 31 — uz jaun-
saimniecības Nš 133 F, atd. Nš 1 ...... . .0,48 — 150 — 8.—

67 Turpat atdala Nš 2 0,26 — 139 — 7.—
68 Turpat atdala Nš 3 l,o7 — 780 — 39.—

IV. (Uguņu) iec mežnlec ba
Engures no/, kv. Nš 3 Uguņu (Nš 35) apg. 1924. g cirsmā

atd. Nš 1 1.26 — 1056 52 80 60 —
7(1 Turpat atd Nš 2 1.74 — 859 42.95 43.—
71 Turpat kv. * Ns 10 atd Ns 1 0,48 — 1081 54.- 54,- \ Nav cērtami apzī-
72 Turpat atd. Nš 2 0,61 — 1149 57.45 58.— / metie sēklinieki

Gatavi materiāli:
73 Turpat kv Nš 43 mizota papīrmalka ap 3/skv. a. — i Ls 55.
74 Turpat kv. ,Y° 43 apmēram 22 kub. a. dedzināmas malkas

l arš. gara — ā Ls 45,25

Solīšanas sākums pīkst. 11 no rīta. Drošības naudas pieņem pīkst. 9. Torgu dalībniekiem jāiemaksā torgu komisijai

drošības nauda ne mazāk kā 10"-o apmērā no nosolāmo vienību vērtības un nekavējoši pec nosolisanas jāpapildina līdz

10",o
"^^cnSTS" "v tiesību noņemt no torgiem vienības

pēc
saviem ieskatiem

^
Personām kuru pirkums ne-

pārsniedz Ls 200 un kuras torgu dienā pirktā meža vērtību pilnīgi samaksā, drošības naudu ieskaita pirkšanas suma.

Neno olitājiem drošības nauda pēc torgiem izmaksa atpakaļ.

Tuvākas zinas dabūjamas virsmežniecības kancleja Odres muižā, pie I. iecirkņa meļzīņa \ aldegales Tuķos pie

II. iecirkņa mežztņa Šķēdes meža muižā, pie III. iecirkņa mežziņa Nurmuižā. un pie IV. .ec.rkņa mežziņa Uguņu meža

muiža Upesgrīvas pagasta.
Mežs apskatāms uz vietas pie attiecīgiem mežsargiem. „|r.a.1iiltrfta
odrē, 1924. g. 19. decembrī, nš 954. 17795 Engures v.rsmezmec.ba.

*M

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnod.
pamatojoties uz civ. proc. lik. 2060. un
2062. p.p., ievērojot III. Rigas_ sav-
starpīgās kredītbiedrības valdes ļugumu
un savu 1924. g. 25. novembra lēmumu.
Paziņo, ka kara apstākļu dēļ ir gājušas
zudumā sekošas obligācijas:

1) par 50,000 rbļ., apstiprināta 1&14. g.
10. jūnijā ar Ns 1385, uz nekustamo
īpašumu Rīgā, 11. hip. iec. ar zemes gr.im.

reģ. Nš 55^ izdota no Jāņa Indriķa d.
Plūme par labu Arnoldam Ivana d
Landovskim, kas viņu ir cedejis blanko;

2) par 4000 rbļ, apstiorinata 1905. g.
5s ptembrī ar Nš 952, uz nekustamo
īpašumu Rīgā, 111. hip. iec. ar zemes
grārrttu reģ. Ns 1494, izdotd no Gustava
Augusta Gustava d. Pfistera pa: labu
Rpbertam Gustava d. Piisteram. kura
Pārgājusi uz Hermani Kārļa d Kampe,
kā blankocesionaru, kas viņu Ir cedejis
atkal blanko;

3) par 11,900 rbļ, apstiprnāta 1887. g.
/decembrī uz nekustamo īpašumu Rīgā,lv hip. iec. ar zemes grāmatu reģNš 18, izdota no A. N. Putilova un
F. E. Kamkova par labu I!l Rīgas sav-starpīgai kreditbiedribai.

Tāpēc apgabaltiesas 3. civilnodaļa uz-
aicina visas personas, kurām būtu tie-
sības uz augša apradītām obligācijām,
pieteikties tiesa sešu mēnešu laikā,
skaitot no tas dienas, kad šis sludinā-
jums iespiests .Valdības Vēstnesī", un
aizrāda, ka, ja šīs personas noteiktā
laika nepieteiksies, obligācijas atzīs par
iznicinātam un lūdzējai izdos; obligāciju
dublikātus, kuri izpildīs oriģināla vietu.

Rīga, 1924. g. 29. novembrī. Ns 3969
Priekšsēd. v. A. Veidners.

16431 Sekretārs A. Kalve.

Rīgai apgabaltiesai 3. civilnod.
pamatojoties uz 1923. g. 17. marta likuma
par vienīgo maksāšanas līdzekli un civ.
proc. lik. 2060. un 2062. p.p., ievērojot
Alvines Ciemiņ, dzim. Skroder lūgumu
un savu 1924. g. 25. novembra lēmumu
paziņo, ka puradniece _ Alvine Ciemiņ,
dzim. Skroder paradu pec 2 obligācijām :

1) par 390 rbļ,, atlikumā no obligācijas
par 600 rbļ., pirmatnēja lielumā apstipri-
nāta 1892. g. 5. septembri ar Ns 269, uz
nekustamo īpašumu Valkas apriņķi, Lite-
nes muižas kvotu zemes Leške " Ns 72
mājam ar zemes grām. reģ. Ns 319,
izdota no Simana Skrodera par labu
bar _ Ernestam Volfam, kuru viņš ir
cedejis blanko;

2) par 400 rbļ., apstiprinātas 1892. g.
5. septembri ar Ns 270, uz to pašu
nekustamo īpašumu, izdota no tā paša
Simana Skrodera par labu tam pašam
Ernestam Vi liam ir iemaksājis tiesas
depozita Ls 16,86, šo augšā minēto
obligāciju kapitāla un °/o°/o dzēšanai.

Tāpēc apgabaltiesas 3. civilnodaļa uz-
aicina visas personas, kufam būtu tie-
sības uz augšā aprādītām obligācijām,
pieteikties tiesā viena mēneša laikā,
skaitot no tas dienas, kad šis sludinā-
jums iespiests .Valdības Vēstnesī", un
aizrāda, ka, ja šīs personas noteiktā
laikā nepieteiksies, obl gacijas atzis par
samaksātu un lūdzējam dos tiesību
prasīt hipotēkas dzēšanu zemes grāmatā.

Rīgā, 1924. g_. 29. novembrī. Ns 3987
Priekšsēd. v. A. Veidners.

164.4 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnod.
pamatojoties uz civ. proc. lik. 2060. un
2062. p.p., ievērojot Olgas Jāņa m.
Pavlovskij lūgumu un savu 1924. g.
25. novembra lēmumu, paziņo ka Olga
Jāņa m. Pavlovskij parāda pēc obligācijām:

1) par 20,000 rbļ., apstiprināta 1908. g.
15. maija ar Ns 653, uz nekustamo
ipašumu Rīgā, III. hip. iec. ar zemes
grāmatu reģ. Ns 474, izdotas no Jāņa
Eduarda Jāņa d. Brauna par labu Ādolfam
Matīsa d. Andersonam, kura pārgājusi
uz Hermani Kārļa d. Kampe kā blanko-
cesionaru, kas viņu ir cedējis atkal blanko;

2) par 29,000 rbļ., apstiprināta 1909. g.
15. oktobrī ar Ns 1968, uz to paši ne-
kustamo īpašumu, izdotu no tā paša
Jāņa Eduarda Jāņa <1 Brauna par labu
Helenei Mārtiņa m. Uder ir samaksājusi,
bet .kara apstākļu dēļ obligācijas ir
gājušas zudumā.

Tāpēc apgabaltiesas 3. civilnodaļa
uzacina visas personas, kufām būtu
tiesība uz augšā aprādītām obligācijām
pieteikties tiesā sešu mēnešu laikā,
skaitot no dienas, kad šis sludinājums
iespiests .Valdības Vēstnesī", un aizrāda
kā ja šīs personas noteiktā laikā nepie-
teiksies, obligācijas atzīs par iznīcinātām
un lūdzējam dos tiesību prasit parāda
dzēšanu zemes grāmatā.

Rigā 1924. g
^

29. novembri. Ns3818
Priekšsēd. v. A. Veidners.

16.32 Sekretārs A. Kalve.

Latgales apgabaltiesas,

Ludzas apr. Z. iec. miertiesnesis,
saskaņā ar savu 1924. g. 28. novembra
lēmumu un civ. proc. lik. 1401. p. un
civ. lik. X. sēj. 1. d. 1239. p. uzaicina
nel. Staņislava Pētera d. Loča manti-
niekus pieteikt savas mantošanas tie-
sības uz nel. atstāto mantojumu sešu
mēnešu laikā, skaitot no ši sludinājuma
iespiešanas _ dienas .Vaid. Vēstnesī. -

Pēc minētā termiņa notecēšanas ne-
kādas prasības nepieņems.

Turčinovā, 1924. g. 6. dec Nš 4565
16933 Miertiesneša v. i. V. Šlez i ņš.



Rīgai apgabaltleiat 3. civilnod
pamatojoties uz 17. marta 1923. g. likuma
par vienīgu maksāšanas līdzekli un_ civ.
proc. lik. 2060. un 2062. p.p., ievērojot
Sergeja Jāņa d. Aleksejeva lūgumu un
savu 1924. g. 25. novembra lēmumu,
paziņo, ka Sergejs Jāņa d. Aleksejevs
parādu pēc sekošām obligācijām:

1) par 1000 rbļ, apstiprinātas 1909. g.
17. marta ar Nš 427, uz nekustamo
ipašumu Rigā, VI. hipotēku iecirknī ar
zemes grāmatu reģ. Ns 71, izdotas no
Amālijas Janson par labu Johanim Hein-
richam Jēkaba d. Kainažam;

2) par 2000 rbļ., apstiprināta 1913. g.
8. maija ar Ns 1220, uz to pašu ne-
kustamo īpašumu izdota no tās pašas
Amālijas Janson par labu Jānim Jēkaba
d. Jankevicam, kas viņu ir cedējis blanko;

3) par 5000 rbļ., apstipr. 3. jūnijā
1914. g., Ns 1350, uz to pašu nekustamo
īpašumu izdota no tās pašas Amālijas
Janson par labu Jānim Kārļa d.
Raddingam, kas viņu ir cedējis blanko,
ir iemaksājis tiesas depositā Ls 119, šo
augšā minēto obligāciju kapitāla un
0°/n dzēšanai.

Tāpēc apgabaltiesas 3. civilnodaļa uz-
aicina visas personas, kūjām būtu tie-
sības uz augšā aprādītām obligācijām,
pieteikties tiesā viena mēneša laikā,
skaitot no dienas, kad šis sludinājums
iespiests .Valdības Vēstnesī", un aiz-
rāda, ka, ja šīs personas noteiktā laikā
nepieteiksies, obligācijas atzis par sa-
maksātām, un lūdzējam dos tiesību prasi!
hipotēkas dzēšanu zemes grāmatas.

Rīgā, 1924. g. 29. novembrī. Ns S984
Priekšsēd. v. A. Veidners.

16426 Sekretārs A. Kalve.

Jelgavas apgabaltiesa,
pamatodamās uz savu šā gada 20. nov.
nolēmumu, dara vispārībai zināmu, ka
parāds pēc obligācijas par 1500 kr. rub.,
korob. 1907. g. 28. aug. ar Ns_ 761
uz nekustamu īpašumu Tukuma ar
zemesgrāmatu Ns 394, — atzīts
par samaksātu un lūdzējam Jānim
Šiliņam dota tiesība prasīt
ša parāda dzēšanu zemesgrāmatās.

Jelgavā, 27. nov. 1924. g. LNŠ627 24
Priekšsēd. v. E Feldmans.

16697 Sekretārs K. Pussars.

Latgales apgabaltiesas 1.civiln.,
uz lik. par laulību 50. un 77. p. p. pa-
mata, ar šo dara zināmu, ka tiesa
1924. g 3. novembrī Jūlijas Andreja m.
Šestakovas, dzim. Markat, prasības
lietā pret Matvēju lija d., Šestakovu
par laulības šķiršanu aizmuguriski
nosprieda: laulību, noslēgtu 1911. g.
starp Matveju lija d. Sestakovu un
Jūliju Andreja m. Sestakovu, dzim. Mar-
kot atzit par šķirtu, atstājot no šīs lau-

libas^ dzim. bērnus Kirilu un Borisu pī;
mātes; šo spried, publ. .Vaid. Vēsta.*.

Ja atbildētājs civ. proc. lik. 728., 731
un 748. p. p. paredzētā laikā neiesniegs
tiesai atsauksmi vai pārsūdzību, tad
spriedums stāsies likumīgā spēkā.

Daugavp., 28. nov. 1924. g. LNš305p/24
Priekšsēd. b. J. Krūmiņš.

16454 Sekretārs J. K a n g u r s.

Latgali: apgabali* esai i [Minošajā
ar šo paziņo vispārībai, ka mirušas
1923. g. 29. oktobrī Ludzas apr.
Domopoles pag., Kazuku ciema pie-
derīgās Teklas Jāņa m K r i v i š
privattestaments, ar kuru testatora
kustama un nekustama manta novēlēta
Aloizam Jēkaba d. Krivišam ar apgabalt.
1924 g. 5. septembra lēmumu apstipri-
nāts un izdots mantiniekam Aloizam
Jēkaba d. Krivišam.

Daugavp., 8. dec. 1924. g. LNs327a/24
Priekšsēdētāja b. J. Krūmiņš.

16147 Sekretārs J. Kangurs.

Latg. apgabaltiesas
Ludzas apr. I. iec. miertiesa,

pamatodamies uz civ. lik. 1401. p. un civ.
proc. lik. krāj. X. sēj. 1239. p. uzaicina
1924. gada mirušā Izidora Meikuļa d.
S k r u ļ a mantiniekus pieteikt savas
tiesības uz nelaiķa mantību mier-
tiesneša kamerā, Ludzā, Daugavpils
ielā Ns b, sešu mēnešu laikā,
skaitot no sludinājuma iespiešanas dienas
.Vaid. Vēstn.".

9. decembrī 1924. g.
16934 Miertiesnesis (paraksts).

Jelgavas apr. priekšnieks
ar so izsludina par nede-. sekosas par
nozūd, pieteiktas pases un personu
apliecības :

1) Latv. pasi ar Ns 22636, izd no
Jelgavas pref. uz Līruma Ludviga Ģe-
derta d. v.;

2) Latv. pasi ar Ns 212, izd. no Tetel-
mindes pag. valdes uz Liepiņa Petefa
Kriša d. v.;

3) Latv pasi ar Ns 19818, izd. no
Jelgavas prei. uz Jēkabson Anetes Tio-
dora m. v. ;

4) Uztur. apl. ar Ns X 24960 no leksi,
min. uz Šilinga Paula Luia d. v.;

5) Latv. pasi ar N? 4677, izd. no Jel-
gavas pref. uz Leinat Līnas Kristapa m. v.;

6) Latv. pasi ar Ns 171", izd. no Jel-
gavas prel. uz Kļavkaln Lūcijas Alek
sandra m. v.;

7) Latv. pasi ar Ns 8145 izd. no Jel-
gavas prei. uz Grudzinskij Merijas
Kristjaņa m. v.;

8) Latv. pasi ar N? 16283, izd. no
Jelgavas pref. uz Oričunas Zofijas Jā-
zepa ai. v. ;

9) Latv. pasi ar Nš 5726, izd. no Jel-
gavas pref. uz Tantšer Gertrūdes
Gustava m. v.;

ln) Latv. pasi ar Ns 4510, izd no
Jelgavas pref. uz Abolkaln Annas
Jāņa m. v.;

11) Latv. pasi ar Nš 18802, izd. no
Jelgavas pref. uz Kezbera Ernesta
Anša d. v.;

12) Latv. pasi a Ns 491, izd. no
Tukuma pol. pr-ka uz Keslera Hugo
Fridricha d. v. :

13) Latv. pasi ar Ns 22815, izd. no
Jelgavas pref. uz Klibzaka Pētera
Augusta d. v. 16284

litam di niīistni Utt
ooliin krājums.
1924. gada 22. burtnīca

iznākusi un dabūjama Valsts tipograliji
pilī, 1. Istabā, kur ari vienīgi jagriežai

ar pieprasījumiem.
Burtnīca maksā:

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

Saturs:
182) Papildinājumi likumā par dažām

pārgrozībām aptieku ? atvēršanas
kārtībā-.

183) Likums par valsts kases zīmēm-
184) Likums par labibas rezervēm.
185) Likums par_ Liepājas - Jelgavas

dzelzsceļa būvi.
186) Likums par pilsētas tiesību pie-

šķiršanu Vecauces miestam
187) Likums par vaislas ērzeļu izlasi

188) Papildinājums noteikumos par no-

kalpoto gadu aprēķināšanu obli-
gatorisko skolu skolotajiem.

1891 Mežu takses pazeminājums. :
190) Skolu saraksts, kuru apmeklēšana

dod tiesību atlikt iesaukšanu obii-
gatoriskā aktiva kara dienesti-

191) Pārgrozījums noteikumos par kara
zinību pasniedzēju atalgojumu.

192) Nolīgums starp Latviju un Lietavu
par L.itvijas-Lietnvas robežas pār-
iešanas noteikumiem pierobežas
joslā dzīvojošiem šo valstu W
soņiera. , .,i
Pārlabojums Lik. kr. š.g 70.ska«*

Jelgavas apgabaltiesa,
pamatodamās uz sava šā gada 13. nov
nolēmumu, uzaicina to personu, kuras
rokās atrodas obligācija par 4000 kr. rbļ.,
izdota no Paula Sakranpviča vārdu,
blanko cedēta, koroborēts 1915. gadī
9. jūnijā ar Ns 393 uz nekust īpašumu
Jelgavā, ar zemes grām. Ns 23, — iesniegt
to šai tiesai sešu mēnešu laikā,
skaitot no sludinājuma iespiešanus die-
nas .Vaid Vestn."

Ja minētā termiņā obligāciju neie-
sniegs, tiesa to atzīs par iznīcinātu un
lūdzējam Heimanim E 1 p e r a m,
kas sevi uzdod par ši akta
likumīgo īpašnieku, izsniegs akta no-
rakstu, kurš stāsies nozudušo oriģinālu
vietā.

Jelgavā, 1924. g. 29. nov. LNsl076/24
Piiekšsedetaja v. J. S k u d r e.

16694 Sekretārs K. Pussars.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnod.
pamatojoties uz 17. marta 1923. g.
likuma par vienigo maksāšanas līdzekli
un civ. proc. lik. 2060. un 2062. p.p.,
ievērojot Andreja Pētera d. Kažoka piln-
varnieka zv. adv. pal. Fēliksa Paul i
lūgumu un savu lēmumu no 2. decembra
1924. g. paziņo ka parādnieks Andrejs
Pētera d. Kažoks parādu pēc obligācijas
1400 rbļ., apstiprinātas 1913. g. 10. maijā
ar Ns 214, uz nekustamo īpašumu Val-
mieras apriņķī, Vecsalaces muižas muižas
zemes Distervaldes gruntsgabala atdalīto
zemes gabalu NsNs 10 un 11, ar zemes
grāmatu reģ. Ns 2648, izdotas no Andreja
Pētera d. Kažoka par labu Jēkabam
Jēkaba d. Marksonam un Miķelim Matīsa
d, Grantam ir iemaksājis tiesas deposiiā
Ls 29,87, šīs augšā minētās obligācijas
kapitāla un °/o/o dzēšanai.

Tāpēc apgabaltiesas 3. civilnodaļa uz-
aicina visas personas, kurām būtu tie-
sības uz augšā aprādīto obligāciju, pie-
teikties tiesā viena mēneša laikā,
skaitot no dienas, kad šis sludinājums
iespiests .Valdības Vēstnesī", un aiz-
rāda, ka, ja šīs personas noteiktā laikā
nepieteiksies, obligāciju atzīs par sa-
maksātu un lūdzējam dos tiesību prasīt
hipotēkas dzēšanu zemes grāmatā.

Rīgā, 1924g. 5. decembrī. Ns 3793
Priekšsēdētāja v. A. Veidners.

16666 Sekretārs A. Kalve.

Jelgavas apgabaltiesa,
pamatodamas uz sava ša gada 17. nov.
nolēmumu, dara vispārībai zināmu, ka
parāds pēc_ obligācijas par 4000 kr. rbļ,
blanko cedētas, korob. 1915. g. 9. jun.ar
Ns 393 uz Jelgavas apr.. Bērzmuižas
sudmalām ar zemesgrāmatu Nš 23,
— atzīts par samaksātu un lūdzējai
Jūlijai S a k r a n o v i č dota
tiesība prasīt šā parāda dzēšanu zemes-
grāmatās.

Jelgavā, 27. nov. 1924. g. L.Ns 1041/24
Priekšsēd. v. E. Feldmans.

16699 Sekretārs K. Pussars.

Latgales apgabaltiesas I. civiin
ar šo paziņo vizpārībai, ka mirušā
1921. g. 26. martā Daugavpils pils,
pied. Nikolaja Dionisija d. Z u b o k -
Makievska notar. testaments, ar
kūju testatora kustama un nekustama
manta novēlēta Emilijai Makievskai-
Zubok un Stefānijai Krukovskai ar ap-
gabaltiesas 1924. g. 31. oktobja lēmumu
apstiprināts un izdots mantiniekiem
Emīlijai Makievskai-Zubok un Stefānijai
Krukovskai.

Daugavp., 11. dec. 1924. g. LN1325a/2*
Priekšsēd. b. v. A. Strazdiņš.

17142 Sekretāra J. Kangurs.

Latgales apgabalt. 1. civilnodaļa,
uz civ proc lik. 293., 295, 298., 301 ,
309. un 311. p, p. pamata Dominikas
Vasilija m. Golubevas, dzim. Har-
lamova, prasibas lietā pret Julijanu
Donata d. Golubevu par laulības šķir-
šanu, uzaicina Julijanu Donata d Go-
lubevu, kura dzīves vieta prasītājai nav
zināma, četru mēnešu laikā,
skaitot no šī sludinājuma iespiešanas
dienas .Valdības Vēstnesi," ierasties šai
tiesā saņemt norakstus no prasītājas
iesūdzības raksta un apliecības, kā aii
uzdot savu dzīves vietu Daugavpilī.

Ja minētā laikā aicināmais neieradīsies,
lietu noliks uz sēdi un izspriedīs bez
viņa klātbūtnes. Ja ieradīsies, bet savu
dzīves vietu Daugavpilī neuzdos, aici-
nājumus uz tiesas sēdi un visus pārējos
papīrus atstās tiesas kancleja.

uaugavp., 192t. g. 11 dec. LNs,118p/24
Priekšsēd b v. A. Strazdiņš.

17143 SekrLtars J. Kangurs.

Daugavp. apr. 4. iec. miertiesn.,
saskaņā ar savu lēmumu 29 novembrī
19^4. g. un pamatodamies uz civ. proc.
lik. 1401. un 1402. p. p. un civ. lik
X sej. 1. d. 1239. p., ar šo _ uzaicina
20. augusta 1924. g. mirušā pilsoņa
Pētera Andreja d. Gercana mantin.,
pieteikt savas mantojuma tiesības uz
mantojumu, kas palicis pēc minētā
pilsoņa nāves Daugavpils apr., Līvānu
pagastā.

Mantojuma tiesības jāpieteic pēc pie-
kritibas sešumēnešu laikā, skaitot
no šī sludinājuma iespiešanas dienas
.Valdības Vēstnesī."
17200 Miertiesnesis (.paraksts).

Latgales apgabaltiesas
Daugavpils apr 6. iec. miertiesnesis,
pamatodamies uz civ. proc. lik. 1401. p.
un civ lik. krāj. X. sēj. 1239. p., un
saskaņa ar savu 1924. g. 21. nov. lē-
mumu uzaicina 1919. g. 4. aprilī Dau-
gavpils apr., Izabelinas pag. mirušā
Viktora V i t e n o s a mantiniekus, pie-
teikt :? āvas mantojuma tiesības mierties-
neša kamera Krāslavā, Polockas ielā
Ns 52, uz nelaiķa atstāto mantojumu,
sešu mēnešu laikā skaitot no šī sludin.
iespieš. dienas .Vaid. Vēstn."

Pec minētā termiņa notecēšanas ne-
kādas prasības nepieņems.

Krāslavā, 21. novembrī 1924. g. NŠ5622
16536 Miertiesnesis Āboli ņ š.

Valmieras virsmežniecība
pārdos mutiskos torgos 1925. g. 28. janvārī, pīkst. 12d , virsmežniec. telpās

Valmieras muižā,

augošu mežu sekošās vienībās:
„ _ . Drošības " :

« Pārdos Muda
r| —ļ Nover- 1

£2 Mežniecība, novads, apgaita un kv NsNs pēc Jļļļ^ tējums
{̂

Kuli.
Piezīmes

S,^ P- skaita Ls tīrīs, naudas

?° ha i"*" "?- Ls ļ

1 lec. Valnīeras mežniecība
1 Valmieras novads, apgaita Nš 3, kvart. 37 ... . — 81 1389 70 70
2 Ns 3, jaunsaimniecība — 92 1456 73 —
3 ' Ns 4, jauns. 78 . ... — 560 717 36 —
4 Ns 4 . 74 . . — 585 615 31 —
5 „ . Nš 4, , 76 . — 344 858 43 —
6 . . Ns 4, , 23 . . . . — 95 1382 69 —
7 „ Ns 4, „ 23 . . . — 29 614 31 —
8 . „ Ns 4, „ 23 - 58 829 42 —
9 . , Ns 4, . 22 . . — 27 297 15 —

10 , . Ns 2, kv.. —17 283 14 14
11 , . Ns 2, „ 41 . . . . — 20 298 15 15
12 , . Ns 2, . 41 ... — 17 331 16 16
13 . . Ns 2, , 41 — 20 349 17 17
14 . „ N? 2, , 41 . — 26 408 24 24
15 Jaun-Burtniek novads apgaita Ns 8, jaunsaimn. 42 — 106 1481 74 —

.16 '-. . 17 - 352 610 31 —
17 . . . 17 . — 506 1071 54 —
18 . , , 17 — 39 ; 641 32 —
19 . . , 18 — 29 399 20 —
20 „ . 17 — 5 44 2 — -
21 . . ? „ 17 — 31 380 19 —
22 . ... 18 — 5 88 5 —
23 . . . 17 6 148 7 —
24 , , 17 — 5 86 4
25 , . . 17 — 18 366 18 —
26 ļ Lizdēnu novads, apgaita Ns 29, jauns. 26 . . — 499 648 32 —
27 . i . 26 .... — 500 697 35

II iec. Uoltes mež īeciba
28 i Koku novads, apgaita Ns 17, jauns. 107, atd. 2a ' 0,54 — 1349 67 —
29 . , , - . 2b 0 44 — 1415 71 —
30 , . , 2c 0,45 — 1100 55 —
31 i , , 2d 0,53 — 1366 88 —
32 , „ 2e 0,77 — 1503 75 —
33 , , „ . 2f . 0,64 — 1381 69 —
34 Podzemu novads, asgaita Ns 14, jauns. 12 ... . — 14 236 12 —
35 , , . 4 . — 18 288 14 —
36 . . ,30 . . — 4 70 4 —
37 . . 3 ... — 55 909 45 —
38 Ķieģeļu novads, apgaita Ns 13, kailais sils . . — 42 755 38 38
39 Koku novads, apgaita Ns 17, jauns. 45 — 14 253 13 —
40 , Ns 16, kvart. 71 . . '. — 35 734 37 37

III 16c Kaugura mežnie īb?.
41 Vec-Vāles novads apgaita Ns 26, jauns. 15 . . — 93 1724 86 —
"2 „ N? 26, „ 14 ; .• _ 95 1676 84 —
43 , Ns 27, , 7 . . - 23 390 20 —
44 , Ns 2 , . 17 . — 19 360 18 —
45 Jaun-Breng iļu novads, apgaita Ns 25, jauns. 19 — 9 ' 173 9 —-
4* . Ns 25, . 18 . 52 1157 58 -
47 Cempu novads, apgaita Ns 24, jauns. 21 . . . .1 — 141 473 24 —
48 Mūru novads, apgaita Ns 23, kv. 63 ... — 80 540 27 27
49 Vec-Vāles novads, apgaita N? 26, jauns. Ns 13 F. — 37 751 38 —
50 „ Ns 6, . Ns 13 F. - 37 752 38 —
51 . Ns 26, , Ns 13 F. | — 42 i 622 31 —

Torgu dalībniekiem jāiemaksā 10 proc. drošības naudas nonovērtējuma, kura pēc tam jāpapildina līdz 10 proc, no
nosolītas sumas. Virsmežniecība patur sev tiesības izsludinātās pārdošanai vienības noņemt no torgiem pēc saviem
ieskatiem. Tuvākas ziņas virsmežniecības kancleja, Valmieras muižā un pie iecirkņu mežziņiem.

17f66 Valmieras virsmežniecība.

Valmiera, apr. pr-ka palīgi 1. iet.
izgludina par nedeiīgiem sekošus nozau-
dētus dokumentus:

1) pasi Ns 91554, izd. no Rigas pref.
2. marti 1920. g uz Rieharda Gustava
d. Krastiņa v.;

2) Darba inspekt amata apl. Nš 50605,
izd no Darba ministr. 27. aug. 1924. g
uz Rieharda Gustava d. Krastiņa v. ;

31 ieroču atļ Nš 1148, izd no Val-
mietas apr. pr-ka 9 maija 1924. g. uz
Rieharda Gustava d. Krastiņa v.;

4) velosipēda atļ. Ns 15986, izd. no
Valmieras apr pr-ka 13. maijā 1921. g.
uz Rieharda Gustava d. Krastiņa v.;

5) karakl. apl. Ns 5066, izd. no Val-
mieras kara apr. pr-ka 4. apiilī 1921. g.
uz Rieharda Gustava d. Krastiņa v.;

6) pasi Ns 4771 , izd. no Valmieras
pils. pol 16. aprilī 1920. g. uz Miķeļa
Jāņa d. Sulcsa v. ;•

7) karakl. apl. Ns 3139, izd. no 3 Jel-
gavas kājn. _pulka _ komand 21. jūlijā
1922. g. uz Kārļa Pētera d. Kiršbauma v.;

8) Imantas pag. vec. pol. kārtibn.
dienesta apl. Ns 21257, izd. no Valmie-
ras apr. pr-ka .14. sept. 1924. g. uz Jāņa
Viļā d. Bāčis'v.;

9) pasi Ns 515, izd. no Valmieras
apr. pr-ka 1. iec. pal. 4. okt. 1922. g.
uz Jāņa Viļā d. Bačis v.;

10) pasi Ns 1300 izd. no Koku pag.
valdes 5. fenr. 1923. g. uz Emmas
Kaila m. Bačis v.;

11) pasi Ns 4712, izd. no Valmieras
pils. pol. 13. aprilī 1920. g. uz Zelmas
Kārļa m. Dārzniek v.;

12) _ Bēgļu apl. Ns 104828180221, izd
no Rēzeknes karantina 19. jūlijā 1924. g.
uz Mildas Julas m. Veiken.

13) pasi Ns 5303, izd. no Valmieras
pils. pol. 3. maija 1920. g. uz Jāņa
Toma d. Kamola v.;

14) pasi Ns 1377, izd. no Valmieras
pag valdes uz Kristīnes Jāņa m. Veik-
ner v.;

15) pasi Ns 2608, izd. no Valmieras
pils. pol. II. marta 1920. g. uz Antoni-
jas Mārča m. Mednis v 16279

Iespiests Valsts tipogrāfijā.

Latgales apgabaltiesas

Damavpili apr. 6. lec liirtiniuit,
pamatodamies uz civ. proc. lik. 1401. p
un civ .lik. krāj. X. sēj. 1239. p. ur,
saskaņa ar savu š. g. 7. nov. lēmumu
uzaic. 1897. g. 21. nov. Daugavpils apr.,
Izvaidēs pagasta miruša Vikentija
Ostrovska mantiniekus pieteikt
savas mantošanas tiesības miei ties-
neša kamerā, Krāslavā, Polockas
iela J& _52, uz nel atstāto mantojumu,
sešu mēnešu laika, skaitot no ši sludi-
nājuma iespiešanas dienas ,\ald
Vestn.'

Pec minētā termiņa notecēšanas ne-
kādas prasības nepieņems.

Krāslavā, 7. nov. 1924. g. Afe 5622
165.6 Miertiesnesis Ā b o 1 i ņ š

Dagdas iec. pol. pr-ks izsludina par
neder., ka nozaud. personas apl. ar
Ns 1155, izd. 1923. g uz Aleksandra
Bogdana v 16280

Smiltenes iec. pol. pr-ks izsludina par
neder., ka piet. par pazūd, iekšz. pasi
ar Nš 325, izd. no Smilienes pag. valdes
10. sept. 1920. g. uz Hermaņa Mārča d
Peiča v. 16294

Jelgavas apr pr-ka pal. 1 iec. izslu-
dina par neder, sekošus nozaud. doku-
mentus uz Alberta Kristapa d. Jansona
v. : Latv. pasi, izd. no Dobeles pag>
valdes I. aug. 1920. g. ar Nk 761, velo-
sipēda brauk. atļ., izd. no Jelgavas apr
pr-ka 11. aprilī 1924. g. ar Ns 255 un
aizsargu apl., izd. no ta paša pr-ka
9. aprilī 1923. g. ar Ns 34. 16747

Liepājas apr. pr^ka 1. iec. pal. ,z;>1 "
dina par neder., ka nozaud. Latv. p»sļ

ar Nš 12967, izd. no Liepājas apr. pr-M

I, iec. paL uz Emila Ermaņ.i d. auc-'
maļa _v. J?-

Talsu apr. pr-ka pal. 1. iec. i""'
dina par neder., kā nozaud , kajakl. «P

^ar Ns 3307, izd. 9. aprilī 1924. g- r °
10. Aizputes kājn. pulka komand. j
Ernsta Anša d. Reimarla v. i2£—

Aizputes apr pr-ka pal. par \'a£
izsludina par neder, kā nozaud. iek- '
pasi ar Ns 4946, izd. no Ventspils P°'-
ptef. 1920. g. uz Treij Ernas Hildeg*
Jēkaba m. v.



Mežu denortaments

3— Pārdos Drošības nauda
£ — No- latos
I g Kādas virsmežniecības, novada, Pec Num vgrtē;fei.., , , ļ Mežu Piezīmes

j* apgaitas un kvartāla P
bas
' i koki cirtumu kultūru

g l
ha gab. latos tīrīšanai ļdarbiem

?—i ^__^_—^—«^™^^~

Kārķu virsmežniecībā.
I. iecirknī.

Lugažu novadā:
1 Apg. 14 Trakā purvi Šikas, Lab-

vīra un Krīļa jaunsaimn. ga-
balos . ..-• ' ••

2 Apg. 15 Pulciņ sila .
3 Pentsila apg. 13 jaunsaimn. gab.

24, 19 un 25 .

Pedeles novadā:
4 Apg. 11 Zupē, kv. 18, 8, 64

un 19 . .
5 Kokzemnieka apg. 10 pie ceļa un

pie upes
Brantu novads:

6 Apg. 8 jaunsaimn. Medņa un
Smidta g. :... .??

Vec-Kārķu novadā:

7 Apg. 6 kv. 9 jaunsaimn. Lapsiņa
un Cimdiņa gabali . _ . .

8 Vārnsila apg. 4 deguma jauns.
Zariņa gflb.

Jaun-Kārķu novads:

9 Apg. 7 jauns. Antonu un Elks gab.

Turnasjiovads ;

10 Apg. 1 jauns. Ūdra Ogsta, Bar-
vika gabali

Lugažu novads:

11 Apg. H .Lejas vēri" .......

Liellugažu novads:

12 Apg. 12 kv. 21

Vec-Kārķu novadā:
13 Apg. 6 kv. 27 . .;.--'
14 . 5 . 25 .
15 „ 4 pie Saujas rob. . . .

L 1222 9100 455 40
_ 1129 6500 325 325

_ 694 3150 158 —

"oO
_ 2013 5645 283 283 ļ
_ 63 650 33 33 §

03

fļ
_ 11 110 5 — §

E

_ 1622 13875 650 83 2

_ 626 3340 160 98 g
t/J

I_40580io—|rtCS

_ 145 2260 50 — - jg
Ē«3

ļ52 — 3100 75 155 £
>

239 _ 4400 120 220 Ž

937 - 9900 120 495 _
123 - ^00 65 235 ?
279 _ 6500 140 325 ?

pārdos jauktā izsolē 1925. gada 29. janvāri, Rīgā, Latviešu

biedrībā, Merķeļa ielā Ne 13, augošu mežu no sekosam v.rs-
mežniecībām:



5 I P ā r d o s Drošības nauda
v — No latos

Kādas virsmežniecības, novada, Pec Num _ vērtējurns —
Jy^

Piezirnes
jt apgaitas un kvartāla P

bas
" koki drtumu kuļturu

n ha gab. latos tīrīšanai darbiem

Turnas novada:
16 Apg; 3 kv. 7
17 2 32
18 l 11 ° 13, 9 un i5 . '. .

Pedeles novadā:
19 Apg. II jauns. Mora ....
20 ,11 mežusilā
21 . 11 . .... . .
22 , 11 kv. 67
23 . 10 pie Pedeles upes . . .

Ērģemes novads:
24 Apg. 9 Avotiņu nogab.,pie dzelzs-

ceļa

IV. iecirknī.
Ķemeres novadā:

25 apg. 33, kv. 21 un 22

Rencēnu novadā:
26 apg. 29, kv. 30, 29 un 16 ,
27 » 30, „ 71 , 75

Nurmu novadā:
28 apg. 34

Ēveles novadā:
29 Zaltes apg. 39, jaunsaimn. 7 at-

griezumā

Vec-Salaces virsmežniecībā.

I. Vec-Salaces iecirknī.

Vec-Salaces novadā:

1 apg.3 jauns. 134 F., 136F..137F.,
114F..117 F. .....

2 apg. 1, kv. 208
3 , 1, jauns. 178 F. 184 F.,

188 F .
4 apg. 3 kv. 172 ;
5 , 8 „ 96 un 99
6 , 9 jauns. 1F., 327F„ 367F.,

326 F. un kv. 152
7 apg. 7 kv. 4 un 5
8 „ 4 „ 115
9 „ 4 „ 131 . ...10 , 6 jauns. 230 F. un kv. 29

III. Ķirbišu iecirknī.

Metagas novadā:

11 „Brukbirzē" un Ruņku meža

?

jauns. 22 F., 23 F. 10 F. 18 F.,
20 F. un apg. 25 jauns, 5 F.

1,40 — 6500 70 325 t Nav cērta-
0,41 — 1100 20 55 mas jaunai!-'.
— 565 8000 250 — I dzēs zem

ļ 10 cm uz
celma -un

0,46 — 1100 25 — I visi ozoli.

1,29 - 3600 65 180
1,51 — 5200 75 260
0,78 — 2150 40 108
0,96 — 2000 50 100

1,29 — 2259 65 - %
rS
re
"5-
o

— 590 7400 275 — l'o.
Jļg
'1

— 845 11400 400 — ā
2,67 —11600 150 580 u

3,82 — 16200 230 810

1,00 — 1380 50 —

20,82 — 7704 386 —
2. 50 — 4952 248 248.

26,34 — 11653 583 —
2,26 — 3855 193 193

10,21 — 10171 509 509

23.70 — 10193 510 50
3,61 — 3366 169 169
2,60 — 2912 146 146.

17.71 — 7885 395 —
4,66 — 2639 132 75

— 982 7229 362 - Ozoli un^



-^ p77do~š Iemāks, drošības
a __ F__aoo^_

Nq_
^

nauda latos_
g g Kādas virsmežniecības, novada, Pec Num _ ,vērtē;ļz _ "MežiT Piezīmes

'?
Š apgaitas un kvartāla P^" koki cirtumu kultūru

o
ys

ha gab. latos' tīrīšanai darbiem

Vecmuižas novada:

12 Apg. 25 jauns. 21 F . . .

13 „ 23 „ 26 F un apg 25
jauns 20F ... .. ?

Elkšņu virsmežniecībā.

I. iec. mežniecība.

Elkšņu novadā:

1 Apg. 9 kv. 49
2 , 9 , 62 ..-• ??

3 „ 9 „ 62
4 . 9 „ 62
5 . 9 . 63
6 „ 9 „ 63
7 „ 10 „ 46
8 „ 14 , 2
9 „ 14 -„ 2

10 „ 14 , 3 un 15 -.. .?

Ekengrāves novadā:

11 Apg. 11 kv. 4
12 11 „ 4
13 „ 11 „ 4 .
14. li „ 170
15 l 11 . 170 . .
16 . 11 , 170 ,....-,
17 „ 11 „ .170 .. .
18 . 11 , 170
19 . 11 » 170 ?;*
20 . 11 , 170 un 172. . -

III. iec. m ežniecība.

Elkšņu novadā:

21 Apg. 4 kv. 82 . .
22 . 1 „ 89
23 . 3 . 92
24 „ 3 „ 93 ....
25 . 2 „ 94 .
26 7 , 53, fond . . .

27 " 7 , 40

Benkavas virsmežniecība.

Lapu novadā:
1 Apg. 2 kv. 3
2 „ 2 „ 10
3 . 2,9
4 „ 2 . 12
5 . 2. 9

Jaun-Auces novada:

" uti 54

8 5 „ 67 jauns. 32 ...

( Pārsvarā

_ | ,427 12518 626 -
ļ *£

13,50 - 66*09 331

425 _ 7336 367 367
048 - 1023 51 5
Vio 824 41 41

I = 58 \
229 - 1385 69 69

% = i» 8 8

% - S ii 1
!'?? - ™ 2? £'? JJ 7 909 65 65

fl Z Š73 ]54 }»
f'J§ _ 2349 117 "7
155 - 1936 97 97

ļ;g _ 1642 82 82

S52 - H232 562 £62I - s s
5,34 — >U0" 77() 770

,'7 ~ 3925 J9 192
i'(5 i _ 22975 U49l_ 12844 643 -

I

ļ

1,59 - 32g [{} ļfj
l'll - 25 92 92

083 _ 2115 106 106

Sg _ 1690 85 85

3|29 _ 4135 207 207

888 , _ 13785 690 690 ftļ
S_ 2120 106 - W



ja Pārdos Iemāks, drošības
'5 ,,._ , . __.. „ . ~ZZ No- nauda latos«i % Kādas virsmežniecības, novada, Pec M _
*I aortas un kvartāla Pktī- kokT

vērtēīums k Mežu Piezīmes
„* apgaitas un kvartāla bas koki cirtumu kultūru
S ha ' gab. latos tīrīšanai darbiem

Vadakstes novada:
9 Apg. 12 un 13 kv. 11, 13 un 28

Ainažu virsmežniecībā.

I. Ainažu iec. mežniecībā.
Ainažu novadā:

1 Briežlaužna apg. kv. 45
2 „ ; 45'; .-;; . "
3 . . . 8
4 Ekaja apg. kv. 10 . , .
5 , , , 12

. 6 Ķēra „ .68 ....
(' „ . 68

Rūjienas III. novadā:
8 Ķēra apg. kv. 10

Ainažu novadā:

9 Ekaja apg. kv. 13 Vētras gāzti un
un lauzti koki

10 Ekaja apg. kv. 14 Vētras gāzti
un lauzti koki .

11 Ekaja apg. kv. 43 Vētras gāsti un
un lauzti koki . .

II. Rozēnu iec. mežniecībā.

Rozēnu novadā:
12 Vilklaužna apg. kv. 71, 72, 73

Latvijas Igaunijas robežmalas
koki

Rūjienas II. novadā.

13 Ridus apg. kv. 24
14 , , . 24

Rūjienas III. novadā.
15 Pamīl apg. kv. 11, vētras gāzti

un lauzti koki ,-.,.'.'.
16 Bērza apg. kv. 6
17 ... 14
18 Berza apg kv, 5„6, 7,12 Latvijas-

Igaunijas robežmalas koki .
19 Painīt apg,, kv. 15

111. Ungurpils iec. mežniecībā.

Ungurpils novadā:

20 Stirnas apg. kv. 58 . . .
21 Karoga apg. Adamsona j-ba .
22 Uciem apg. Radziņa j-ba . .

23 Karoga apg. kv. 91 numur, koki

24 Korbes apg. kv, 38 . . . .
25 . „ 38
26 , . , 53 , . .27 . „ 53 . . . .

3,80 — 2070 105 105

2,44 — 2945 148 148
3,53 — 2856 143 143
4,61 — 3883 195 195
1,50 — 2100 105 105
3.76 - 4630 232 232
1. 77 — 2176 109 109
1.20 -- 1831 92 92

2.21 — 2209 111 111

— 2233 3014 151 151

— 2778 3142 173 173

— 2739 2748 133 138

— 770 954 48 —

2. 43 — 3298 165 165
2,20 — 3047 153 153

— 1732 3979 199 199
3,71 — 5025 252 252
2,08 — 2923 147 . 147

— 1360 2050 103 —
2.68 — 8325 417 417

3.69 — 4709 236 236
3,68 — 2771 139
3,55 — 3023 152

434 3785 190 193 {^unaudzf

2.44 — 2780 139 139
1,83 — 2279 114 114
1,46 — 2402 121 121
1.70 — 2015 101 101



?=- pYTd o s Drošības nauda
tS —z. No- latos
§
g Kādas virsmežniecības, novada Pec Num _ vgrtējlļms Jz _ Mežu Piezīmes

^S apgaitas
un

kvartāla
P

b aas
" koki ciltumu kultūru

° ha gab. latos tīrīšanai darbiem
_ N

Milites novadā:

28 Briedēs apg. P. Dreimaņa j-ba V-l —
2&^

]33 _

29 " I 2>8 - 1923 97 ' — '

31 Briedēs apg. piegriez. Kraukļu m. 3,71 --
ļ9?g gQ __

32 , . ? »" - ," ''

Solīšana sāksies pīkst. 12 dienā.

Cirtumu tīrīšanas un kultūru darbu drošības naudas iemaksājamas p,e ciršanas biļete,

^ ^las naudu var i-U **» Ut,U* bankā mežu departamenta depozītā

"^ ^nn-pieņemti ari: «^fej-j »t«!«B
un valsts zemes bankas ķīlu zīmes par vmu nominalvert gg^J)- $ ^

vē,amska gararatiias

SrssstfSSWffV^
«-» **?»čeki ' kuti nosol,sanas

gadījurnā pSam 3 dienu laikā jāapmaina

Cirsmās atzīmētie sēklas koki nav cērtami. , _

Mežu departaments patur sev tiesības izsludinātās uz izsoli un nolemtas pārdošana,

vienības noņems no izsoles pēc saviem ieskatiem

Tuvākas zinas mežu departamentā un pie attiecīgiem virsmežziņiem.

Mežu departaments.
17865

"Iespiests Valsts tipogrāfijā. ^MM V
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