
Saeima.
Ministru kabineta sēde 11. martā.
Pārgrozījumi un papildinājumi Brīvības

pieminekļa projekta sacensības no-
teikumos.

Rīkojums par savstarpēju preču vagonu
lietošanu starptautiskā satiksmē.

SAEIMA.
Sēde 11. marta.

Sēdi atklāj priekšsēdētājs F. Vesmans
pulksten 5,10.

Ministru prezidents iesniedzis vairāk
likumprojektus, kurus nodod attiecīgās
komisijās ; starp citiem iesniegts sko-
lotāju pensiju likums, kuru no-
dod sociālās likumdošanas, izglītības un
budžetu komisijā.

Lūgumu, dot atļauju saukt tiesas ceļā
pie atbildības deputātus J. Vesmani un
A. Bergu, nodod Saeimas locekļu lietu
izmeklēšanas komisijai.

Vienbalsīgi peņem E. Morica un citu
iesniegtu priekšlikumu : Uzdot valdībai
viena mēneša laikā izstrādāt un iesniegt
Saeimai likumprojektu par algoto dar-
binieka un viņu ģimenes locekļu agrāk
piešķirtām pensijām un atlīdzību sakro-
pļojama un profesionālo slimību gadī-
jumos, piemērojot agrākās Krievijas rub-
ļos piešķirtās pensijas un atlīdzību taga-
dējiem apstākļiem.

Trešā lasījumā pieņem: „Muitas li-
kuma papildinājumus un pārgrozījumus",
„Likumu par dažu muitas sodu un
kanclejas nodokļa atlaišanu", „Triju
zvaigžņu ordeņa statūtus", „Pārgrozījumu
likumā par apriņķu pašvaldību likvidē-
šanu" un „B.ijušā Rīgas politechniskā
institūta pārņemšanu valsts īpašumā".

Steidzamības kārtā pieņem „Pārgrozī-
jumu ievedmuitas tarifā".

„Likumu par kurināmā materiāla iz-
sniegšanu kara invalidiem u. t. t." nodod
atpakaļ komisijās.

Steidzamības kārtā pieņem nLikumu
par Krišjāņa Barona prēmijām".

Apspriež un otrā lasījumā pieņem
„Likumu par jūras krastu aizsardzības
Ldzekļu iegādi", trešo lasījumu noliekot
uz 1. aprili.

Sēdi slēdz pulksten 10,30.
Nākošā sēde otrdien, pulksten 5

Valdības rīkojumi un pavēles.

Pārgrozījumi un papildinājumi

Brīvibas pieminek|a projekta
sacensības noteikumos.

Ar ministru kabineta piekrišanu Brī-
vības pieminekļa projekta p. g. 22. no-
vembra sacensības noteikumi (.Valdības
Vēstneša" 19^3. g. 263. numurā) grozīti
un papildināti sekošā kārtā :

1. Projekti iesniedzami valsts kanc-
lejai vēlākais līdz 1924. g. 15. maijam,
ļ ulksten 12 dienā, un

2. Sacensībā nevar piedalīties sacen-
sības komisijas locekļi.

Rīgā, 1924. gada 11. martā.
Ministru prezidents V. Z a m u e 1 s.

Kara ministrs pulkvedis-leitnants
J. Birkenšteins.

Apstiprinu.
1924. g. 7. martā

Satiksmes ministrs
J.Pau I u k s.

Rīkojums Nr. 91.
Jauktā Vakareiropas dzelzsceļu pār-

stāvju konferencē, kura noturēta 1922. g.
no 28. novembra līdz 2. decembrim Ve-
nēcijā, ir panākta vienošanās, papildinot
līgumu, par savsarpējo preču vagonu
lietošanu starptautiskā satiksmē (R. J. V.)

attiecībā uz privāto vagonu pārvadāšanu.
Sakarā ar to uzdodu papildināt 19. pa-
ragrāfu līgumā par savstarpējo preču
vagonu lietošanu starptautiskā satiksmē,
kas ievests dzīvē ar 1922. gada rīkojumu
N» 101 ar sekošo:

Noteikumi
tukšo un piekrauto privātu

- vagonu pārvadāšanai.
Pārvadājot preces privatvagonos un

pārsūtot tukšus privatvagonus starptau-
tiskā satiksmē, līdz turpmākam piemēro-
jami sekošie noteikumi:

1. Par privātiem vagoniem uzskatami
vagoni, kuri pieder tai personai, kas
viņus nodevusi pārvaldes vagonu parkā,
vai kurus ta no trešās, vai no dzelzs-
ceļa uz ilgāku laiku nomā tietošanai
tikai nomnieku vajadzībām, proti:

a) cisternu vagonu (cisternu, rezer-
vuāru, mucu, baseinu, stāv (podu)
un tanku vagoni);

b) citi vagoni, kas specieli ierīkoti no-
teiktu preču pārvadāšanai.

Par tādu vagonu pierakstīšanu dzelzs-
ceļiem lemj ta dzelzsceļu pārvalde, kuras
parkā vagons jānodod.

Privatvagonus nedrīkst lietot citu preču
pārvadāšanai.

2. Pārvadājot tukšus vai piekrautus
privatvagonus ir jāpiemēro Bernes starp-
tautiskās konvencijas noteikumi, ciktāl
zemāk nav noteikts citādi.

3. Tukši privatvagoni nododami pār-
sūtīšanai ar starptautisku preču zīmi.

4. Rīcības tiesība par privatvagoniem,
attiecībā uz dzelzsceļu, pieder tikai
vagona īpašniekam, (sk. tomēr 5. p.).
Vagonu īpašniekam rīkojumi par tukšiem
privatvagoniem jānodod ar preču zīmi.
Pēdējā viņam, kā nosūtītājam, jāparaksta
un jānosūta stacijai izpildītājai.

5. Ikkatrai trešai personai, kura vēlas
nodot pārvadāšanai privātus vago-
nus, tukšus vai piekrautus, ir jāiesniedz
nosūtīšanas stacijai reizē ar preču zīmi
īpašnieka rakstisks paziņojums, kurā tas
piekrīt preču zīmē uzrādītā transporta
izpildīšanai. Pa minēto transporta laiku
īpašnieks zaudē rīcības tiesības par va-
gonu. Nosūtītājam ir tiesība dot visus
starptautiskās Bernes konvencijas 15.pantā
paredzētos rīkojumus.

īpašnieka paziņojums atkrīt, kad īpaš-
nieka pārsūtīto preču iekraušanai tukšo
vagoni pēdējā saņēmējs gala mērķa
stacijā nodod nosūtīšanai piekrautu.

6. Privatvagonā pienākušā sūtījuma
saņēmējs drīkst rīkoties ar vagonu tikai
tādā gadījumā, kad ir izpildīts 5. punkta
1. nodalījuma noteikums.

7. Dzelzsceļam ir tiesība pienākušos
piekrautus privatvagonus pēc viņu atbrī-
vošanas, ja no īpašnieka puses nav
citāda rīkojuma, īpašnieka vārdā un uz
viņa rēķina nosūtīt ar preču zīmi
atpakaļ uz piederības dzelzsceļu.

Tas pats attiecināms uz tukšiem,
iekraušanai pienākušiem privātiem va-
goniem, ja pēdējo saņēmējs 8 dienu
laikā pēc pienākšanas viņus nav no-
devis nosūtīšanai piekrautus un īpaš-
nieks līdz termiņa notecēšanai nav devis
citādu rīkojumu.

Šie noteikumi neattiecas uz privat-
vagoniem, kuri stāv uz privātiem ceļiem.

8. Par zaudējumiem, kas cēlušies
nokavējot tukšu privatvagonu sūtījumu
piegādāšanas termiņu, dzelzsceļš atbild
tikai pēc Bernes starptautiskas konven-
cijas 40. panta 1. un 2. punkta un
41. pauta noteikumiem.

Ja piegādāšanas termiņš ir pārsniegts,
pārvadājot privatvagonus krautā veida,
tad par nokavēšanu sūtot viņus atpakaļ
nekāda atbildība uzņemta netiek.

9. Par privatvagonu nozaudēšanu,

vai bojāšanu un tāpat par vagonu pie-
derumu (daļu) nozaudēšanu, dzelzsceļš
atbild tikai tos apmēros, kādi noteikti
noslēdzot līgumu starp vagona īpašnieku

un dzelzsceļu pie vagona pierakstīšanas
dzelzsceļu parkam.

Starptautiskas Bernes konvencijas 33.
un 36. panta termiņi uz privatvagoniem
neattiecas.

Atlīdzības prasības var iesniegt tikai
vagona īpašnieks un tikai piederības
dzelzsceļam.

10. Nav atļauts pieteikt atlīdzības
sumu attiecībā uz tukšu privatvagonu
piegādāšanas nokavēšanu.

11. Nedrīkst nosūtīt tukšus privatva-
gonus ar pēcmaksu pēc pienākšanas.

12. Tukšos privatvagonus pārvadā kā
preci pēc attiecīgiem piemērojamo tarifu
noteikumiem vai nu bez maksas, vai par
maksu, bet zemāku nekā tarifs par ripo-
jošā sastāva pārvadāšanu uz saviem rite-
ņiem, ja ir ievēroti sekosi noteikumi:

a) preču zīmes rubrikā „saturs" vago-
niem jābūt atzīmētiem kā „tukši",
uzrādot tukšā noskrējiena nolūku,
(p. p. iekraušanai);

b) preču zīmē nosūtītājam jāuzrāda
vagona piederības apzīmējums, nu-
murs, zem kura pierakstīts dzelzs-
ceļu parkam un piederības stacija ;

c) bezmaksas pārvadāšana, vai pārva-
dāšana pret pazeminātu maksu no-
sūtītājam jāpieprasa preču zīmē ar
atzīmi „bezmaksas", vai „pārvadā-
jams pret pazeminātu maksu".

13. Uzdodot tukšos privatvagonus
pārvest ar lielo ātrumu, piemērojami vis-
pārīgie noteikumi un tarifi.

14. Apkalpot īpašas ietaises (vēsinā-
tājus, ūdens trauku, mašinu ietaišu u.t.t.)
ir nosūtītāja vai saņēmēja pienākums.

Piemērojot šos noteikumus uz Latvijas
dzelzsceļiem, jāievēro, ka:

a) par privatvagonu atpakaļ pārsūtī-
šanu tukšā no gala mērķa stacijas,
kā ari par šādu vagonu pārsūtī-
šanu tukšā preču iekraušanai maksa
nav ņemama, izņemot gadījumus,
kādi minēti punktā b;

b) gadījumā, kad preču iekraušanai
pieprasītie privatvagoni netiek iz-
mantoti aiz preču vai ari vagona
īpašnieka vainas, tad par šo vagonu
noskrējienu tukšā turp un atpakaļ
veduma maksa aprēķināma pēc pa-
stāvošiem tarifiem par ritošā sastāva
pārvadāšanu ;

c) privatvagonu pārvadāšana tukšā
(skat. noteikumu 7. pantu), preču
iekraušanai vai pēc izkraušanas,
pielīdzinādami dzelzsceļu saim-
nieciskiem sūtījumiem un tādēļ nav
jāņem nedz zīmognodoklis, nedz
ari maksa par preču zīmes blanķeti.

Dzelzsceļu galvenais direktors
K. B ļ o d n i e k s.

Finansu direktora palīgs J. Bērziņš
Centrālās statistikas vadītājs

J. R u ņ ģ i s.
Eksploatacijas direktors T. Dumpis

Valdības iestāžu paziņojumi.

Rūpniecības departamenta
patentu valde,

pamatodamās uz rūpniecības likuma 2. da-
ļas 137. panta par preču zīmēm, paziņo,
ka izdotas apliecības par sekošo preču
zīmju vienīgo lietošanas tiesību:

Ns 1392. Firmaļ „The Quaker Oats
Companv", Holandē — zīmējums ar uz-
rakstu .Pūre Quaker Oats", — makaro-
niem un visāda veida labības produk-
tiem.

K° 1393. Tam pašam —vārds „Sun"
— tām pašām precēm.

N° 1394. Tam pašam—vārdsBOpera"
— tām pašām precēm.

N° 1395. Tam pašam — vārds „Sa-
mara" — tām pašām precēm.

N° 1396. Akciju sabiedrībai Anilin-
fabrikacijai Berlinē, Vācijā — vārds

.Rodinal" — fotogrāfijas piederumiem,
ķīmiskiem produktiem rūpniecības vaja-
dzībām, krāsu vielām, ārstniecības līdze-
kļiem, farmaceitiskiem un kosmētiskiem
preparātiem, smaršvielām, līdzekļiem kai-
tīgu kukaiņu iznīcināšanai, mākslīgam
zīdam, mākslīgam audumam, šķiedrām
un pārsienamiem līdzekļiem.

Ne 1397. Tam pašam — vārds „Izo-
rapid" — tām pašām precēm.

Ns 1398. Firmai Kienzle akc. sab.
Švenningenā, Vācijā — zīmējums (pulk-
stens ar spārniem) — pulksteņiem un to
daļām.

Ns 1399. Tam pašam — vārds „Tam-
Tam" — modinātāju un kabatas pulk-
steņiem.

Ne 1400.. Firmai Fr. Stubgen & Co
Erfurtā, Vācijā — zīmējums (sikspārnis)
— visāda veida lampām un lākteņiem,
ka ari to daļām.

Ne 1401. Tam pašam — zīmējums
(velns un lāktenis) — tām pašām precēm.

Ne 1402. Firmai Lallier & Cie Suc-
cesseurs de Deutz & Geldermann Ay
(Marne), Francijā — zīmējums un uz-
raksts „Jockey-CIub" — šampaniešam.

No 1403. Tam pašam —'- zīmējumu
sakopojums ar uzrakstu „Gold Lack" —
tām pašām precēm.

Ns 1404. Firmai Societē Francaise de
Cotons ā Coudre Etablissements Cartier-
Bresson, Societē anonvme, Parizē, Fran-
cijā — zīmējums (krusts) un burti „C. B."
— diegiem, bārkstu, visāda veida šņoru
un lentu izstrādājumiem no diegiem,
dāmu rokdarbiem, albumiem, grāmatām,
zīmējumiem, visāda veida drukas lietām,
kas attiecas uz dāmu rokdarbiem.

Ns 1405. Firmai Wilhelm Benger
Sohne, Stuttgartā, Vācijā — vārds „Ribana"
— adītām, tamborētām un austām virs
un apakšdrēbēm, kā ari audumiem, daļām
un materiāliem priekš tām, aužamiem
vilnas diegiem, dāmu un kungu zeķēm,
miesas apsienamiem, aizsargiem pret
svīšanu.

Ns 1406. Tam pašam — zīmējums ar
uzrakstu sakopojumu — aužamiem un
adāmiem diegiem no vilnas, drēbēm un
drānām no vilnas, vilnas precēm, aiz-
sargiem pret caursvīšanu, ziepēm.

N° 1407. Firmai Opera Omnia Ltd.,
Londonā, Anglijā — vārds „Oatine" —
tualetes preparātiem ģīmja krēmam, bār-
das dzīšanas ziepēm.

Ne 1408. Ludwigsen & Schjelderup,
Kristianijā — vārds „Express" — dažā-
diem miltiem, putraimiem un labībai.

No 1409. Tam pašam — zīmējums ar
uzrakstu „Harvest Queen" — dažādiem
miltiem, putraimiem un labībai.

Ne 1410. Tam pašam — vārds „Me-
dora" — tām pašām precēm.

Ne 1411. Tam pašam — vārdi „Gold
Dollar" — tām pašām precēm.

Ne 1412. Tam pašam — vārds .Stan-
dard" — tām pašām precēm.

Ne 1413. Sabiedrībai „Latvijas Eks-
ports, Golts, Velens & bdri", Rīgā —
zīmējums (Merkurs) ar burtiem „S. L. E."
— vīniem, liķieriem un tējai.

Ne 1414. C. A. Strommers, Tirg. Akc.
Sab., Stokholmā, Zviedrijā, nodaļa Rīgā
— zīmējums (zilonis) — tējai.

Ne 1415._ Akciju sabiedrībai .Vikto-
rija" , Rīga — zīmējums (Marss) — vi-
sāda veida miltu produktiem, makaro-
niem, putraimiem, grūbām un biskvītiem.

N? 1416. Tam pašam — etiķete ar
uzrakstu .Magnets" —tām pašām precēm.

N« 1417. Tam pašam — zīmējums ar
uzrakstu .Vulkan" —tām pašām piecēm.

N? 1418 Tam pašam — zimējumsar
uzrakstu „Troika" — tām pašām precēm.

Departamenta direktors J. V ā g e 1 s.
Patentu valdes priekšnieks J. Puric?.

Pasta ziņas.
Atklātas telefona palīga nodaļas A k -

meņraga bākā, Aizputes apriņķī un

Maksa pai.Valdības Vēstnesi* sikot no 1. janvāra:
Sagemot ekspedloljā:

Pat 1 mēnesi 1 lata 50 sant.

piesūtot mfijfi un pa pastu:
Par 1 mēnesi 1 lats 80 sant.
Pat atsevišķo numuru: saņemot

ekspedīcija — . 6 .
Pie atkalpārdevējiem... . — . 7 .

Latviias valdības j$m oficiāls laikraksts
iznāk katru dienu, izņemot JĒ^^^^^M^^

svētdiena*

un svetkudienas

Redakcija:
Jr^fil^ll^^^^K

Kantoris
un ekspedīcija:

Rīgā, pili tt 2. Tei..Nš9-89 ^^^^^^^^P^ Rīgā, pili N» 1. Tel.Ms9-57
Runas stundas ao 11—12 ļļ-*s**ļwm&rļļ Atvērts no pulksten 9—3

Sludinājumu maksa:
a) tiesu sludinājumi līdz 30 vien-

slejigāns rindiņām 3 lat. 60 sant
par ta.tru tālāku rindiņu . . — , 12 .

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

C) privātiem par katru vlenslejigu
rindiņu — .20.



D e 1 z a v a s d z. s t, Cēsu apr., pievie-
notas: pirmā — Sakas, bet otrā —
Dzelzavas telefona centrālēm.

Akmeņraga bākā pieņem ari telegramas.
Bikavas telefona pal. nodaļa pārveidota

par pasta un telefona palīga nodaļu
visāda veida pasta sūtījumu pieņemšanai
un izdošanai.

Pasta un telegrāfa virsvalde.

Iecelšanas.
R i k o j u m s Nš 233.
1934. g. 26. februāri.

Uzdot: '. Zilvestrim Viktoram Liepājas
telefona tikla 1. šķiras montierim pagaidām izpildīt
2. rajona telegrāfa un telefona techni>kā pārziņa
vietu, izma sājot IX. amata kategorijas algu no
š. g. 20. februāra.

Galvenais direktors Ed. Kadiķis.
Administratīvais finansu direktors Krūmiņš.

Nodaļas vadītājs K ļ a v i ņ š.
*

Rīkojums Nš 239.
1924. g. 8. martā.

Izslēgt no dienesta, nododot tiesai par
valsts līdzekļu izšķērdēšanu pazudušo 2. rajona
telegrāfa un telefona technisko pārzini Kron-
bergu Krišu, skaitot no š. g. 17. iebruaja.

Galvenais direktors Ed. Kadiķis.
Administratīvais finansu direktors Krūmiņš.

Nodaļas vadītājs Kļaviņš.

Kursi.
Rīgas biržā, 1924. gada 13 marta.

100 Latvijas rb{. ..... — — 2,—
Amerikas dolārs 5,16 — 5,21
Angļu mārciņa 22,18 — 22,40
100 Francijas franki ... 21,45 — 22,—
100 Beļģijas franki .... 18,10— 18,6 5
100 Šveices franki . , . 88,95 —H) 30
100 Itālijas Hrl ...... 21,85 — 22.50
100 Zviedrijas kronas .... 13520 — U7.25
100 Norvēģijas kronas , . . 68,50 - 7060
100 Dānijas kronas . . 7870 — 8110
100 Čechoslovaku kronas . 14,75—15 35
100 Holande a guldeņi . . . 191,55 —194 45
1 biljons Vācijas marka ... I. 150
100 Somijas markas ... 12,75 — 13,25
100 Igaunijas markas . , . . 1,34 — 1,40
10,000 Polijas markas . . . . 0,01
100 Lietavas liti 50, 52,—
10 Krievjas zelta rubļi . . 25,50
Krievijas , ndrabag* Ma(Si J$ļ}P« 1*L
SSSR červoņecs ...
5°/« neatkarības aizņēmums 2, 2.10
6°/o Zanes banku ķīlu zīmes 98, 100

Rīgas biržas komitejas kotacljaa komisijas
priekšsēdētājs A. Kacens.

Zvērināts biržas māklera Th. Summēts.

Rīga.
Nodokļu inspektora Gulbja

IV. lekcija notiks ceturtdien, 13. martā
pulksten 7 vakarā Latvijas grāmatvežu
savienības telpās, Kalpaka bulvāra N> 4,
dzīv. 1.

Rīgas darba tirgus.
Pēc Rīgas pilsētas statistiskās valdes

paziņojuma, Rīgas darba apgāde š. g.
februāra mēnesī apmeklēta sekosi:

_ £ >«;,-
KA .£2 lw j*. co
oj <y p. OJ flJ
H -r O -C C

se ? 1.,.* s-'i
Darba meklētāji . 1193 1590 2783 3718
Brīvas vietas . . 708 339 1047 1238
No tām ārpilsētās. 291 72 363 583
Aizņemtas vietas . 527 319 846 970

Vīriešu nodaļā pieteicās 523 nemācīti
strādnieki, sieviešu nodaļā — 805 ne-

mācītas strādnieces. Dienas alga nemā-
cītam strādniekam iztaisacaurmeraL.s2.61,
nemācītai strādniecei — Ls 1.08

Nedējas ziņojums
par saslimšanas gadījumiem

ar lipīgām slimībām Rīga,

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

Eo n C
CC 3

Slimības nosaukums. «Ss« » «OT
_

?

Tjrphus abdom .... Vēdera tifs . . 2
Tvphus esanth .... Izsitumu tifs . 1
Febris recurrens . . . Atgulās drudzis —
Febris interm . . . . Purva drudzis . —
Variola et variolois . . Bakas .... —
Morbilli Masalas ... 24
Scarlatina Šarlaks ... 11
Tussis convulsiva . . . Garais klepus . 1
Diphtheritis Difterits ... 4
InfluencacumPneumonia Influenca ... 1
Cholera asiatica .... Āzijas koliera .
Dvsentcia Asins sērga . . —
Parotitis epidemica . . Ģīmja sstūkums

(Mums) . . I
Erjsipelas ......Roze .... —
Lepra Sp tālība . . .
Paratvphus 1
Vulvo-Vaginitis gonorrhoica ..... —
Meningitis cere rospinalis epidemica . .
Trachoma 1
Anthrai . . .
Lyssa . t . . —

t

Latvijas valsts darbinieku
arodbiedrības

centrālās valdes prezidijs sasauc š. g.
15. martā, pulksten 5 pēc pusdienas,
biedrības telpās Valdemāra ielā Ne 35,
centrālās valdes sēdi.

Valdības darbiba.
Ministru kabineta sēde

1924. g. 11. martā.
1. Pieņem lēmumu par kļūdu izlabo-

šanu Latvijas-Lielbritanijas tirdzniecības
un kuģniecības līguma tulkojumā un
nolemj to iesniegt Saeimai.

2. Apspriež valsts kontroles štatu
projektu.

3. Ieceļ un nolemj stādīt priekšā
Saeimai apstiprināšanai par valsts kon-
troles kolēģiju locekļiem

1) I. departamentā :
Robertu Bīriņu, Jēkabu I v a -
n o v u , Berhnardu Krūku, Jāni
Lauke.vicu, Mārtiņu M a i k i un
Robertu Pūru

un II. departamentā:
Mārtiņu A p a 1 i t i, Oto G er t -
n e r u , Eduardu GrDn valdu,
Robertu Lielo, Jāni M e n g o t u
un Jēkabu Pil e ru.

4. Ieceļ Elmāru Z ē r v a I d u par
Rīgas apgabaltiesas locekli.
? ?<————II» » ii III' HM_»M_____________

Māksla.
Nacionālais teatrs Ceturtdien,13.martā,

pulksten 5 pēc pusdienas kareivju iz-
rādē J. Jaunsudrabiņa komēdija „Zvē ru
dīdītājas". Piektdien, 14. martā, Ed.
Vulfa drāma .Meli". Sestdien, 15.martā,
Annas Brigader jaunā drāma „Hete- I
ras mantojums". Uz Mildas
Riekstiņ jubileju 17. martā, biļetes vēl
dabūjamas.

^^^^
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Jelgavas apgabaltiesa,
« dv. ties. iik. 1967., 2011— 2014.,
2079. un vietējo privāttiesību lik. 2451. p.p.
pamata, uzaicina visas personts, kurām
būtu kādas ieruna» pret 21. janv.
1923. g. mirušā Pētera V i k n> a ņ a
1921. g. 11. jūnijā Duntes prg.
t(e«ā sastādīto testamenta, vai karas
vēlētos pieteikt savas tiesības u
minēto Pētera Vikrraņa mantojama,
kS mantinieki, legatan, fideikomisari
kreditori an t. t., pieteikt sava»
ierunas an tesības lai tiesai s e šu
mēneša laika, skaitot no sladlnājama
iespiešanas dienas .Vaid. Vēstnesi'

Pēc minētā termiņa notecēšanas, tiešs
nekādas ierunas nepieņems an nepie
teiktas tiesības atsis par spēka saadē-
ļatam.

Jelgavā, 23 febr. 1924. g. L. Nš 593/24
Priekšsēdētāja b. A. L a u k e.

Sekretārs K. Pussars.

Jelgavas apgabaltiesa.
pamatodamās uz sava 1924. g. 25 febr
nolēmumu, dara zināmu vispārībai,
ka parāds pēc obligācijas par 6000 rb|
blanko cedetas un korob. 1911. gadā
16. martā zem Ne 878 uz Jelpavas »pr.,

Zaļenieku pag. . auklu* mājām zem
hipot. Nš 1640, — atzīts par samak-
sātu un lūdzējam Ādolfam Paulam,
dota tiesība prasīt šā parāda dzēšana
zemes grāmatās.

Jelgavā, 23. febr. 1924. g. L N4151/24
Priekšsēdētaja v. A. L a u k e.

Sekretārs K. Pnssati

Jaigavas apgabaltiesa,
as clv. ties. lik. 1967., 2011.—2014., 2079
an vietējo privāttiesību lik. 2451. p.p
pamata, uzaicina visas personas, karam
būtu kādas ierunas pn-t li. aug
1922. g mirušā Jefima Zari no va
1. aug 1922. g. mājas kanibā sastā-
dīto testamentu, vai karas vēlētos p -
r-lkt savaa tiesības ai minēto Jefima
Žarinova mantojama, ka mantlniem,
legatari, fideikomisari, kreditori an t t,
pieteikt savas ierunas an tiesības šai
tiesai seša mēneša laikā, skaitot
no sladlnājama iespiešanas dienai
.Valdības Vēstnesi*.

Pēc minētā termiņa notecēšanas, ties»
nekādas ierunas nepieņems an nepie
teiktas tiesības atsis par spēka saudf--
jašām

ietgavā, 23. febr. 1924. g. L. J* 268/24
Priekšsēd. b. A Lauke.
<5»k. »«k P ta ia|iļ

Jelgavas apgabaltiesa,
nz civ. ties. lik. 1967., 2011.-2014,
2079. un vietējo privattiea bu lik.
2451. pp. pamata, uzaicina viss per-
sonas, kurām būta kādts ierunas pret
26. mtiā i 922. g mir. Mārtiņa Bēr-
ziņa 1921. g. 12. janv. nūjas ka tibā
sas adīto testamenta, vai kuras vēietos
fietei-t savas tiesības ni minē o Maliņa
Bērziņa mantojumu kā mantinieki, ega
tari, lid Ikomlsari, kreditori un t. t.,
pieteikt tavas ierunas un tiesības šai
tiesai s eš u mēnešu laikā, ska tot
no sludinājuma iespiešanas dienas .Vaid.
Vēitn.V

Pēc minētā termiņa notecēšanas, tiesa
nekādas ietu as nepitņems un nepie-
teiktas tiesības atzīs p r spēku zeuiē-
juštm,

Jelgavā, 25 febr. 1924, g. L. N»670/24
Ptie šsčd. v. A. Strazdiņš.

Sekretārs K. P n s s a r *.

Jelgavas apgabaltiesa,
pamatodamās aa sava 1924. g. 25. febr.
nolēmumu, dara tinama vispārībai, ka pa-
rāds pēc obligācijas psr 2000 rbj
kerob. 1911. g. 28. sep. zem J*3084, uz
Lielsesavis .Rukšu' mājām zem bipot.
J* 4667, — atzīts par samaksāta an
lidz. Jānim Teodoram Orencbergam, dots
tiesība prasīt šā parāda dzēšana ieraes
grāmatās

Jelgavā. 29 febr. 1924. g L.NŠ427/24.

Priekšsēdētāja v. J. S k u d r e.
Sekretārs P ussa rs.

Jelgava* apgabaltiesa
uz civ. ties. kārt.*l967., 2011., 2014. un
2079 p. p. pamata uzaicina visus, kam
būtu uz 7. septembrī 1P23. g. m irušās
Jūlijas - Otilijas H i k s t e i n, damusi
Verner - Rozenbacfi, atstāto manto-
jumu kādas tiesības kā mantiniekiem,
legatariem, fideikomisāriem, kreditoriem
u. t. t., pierei' t savas tiesības šai tiesai
sešu mēnešu laikā, skaitot no sludinājums
iespiešanas dienas.

termiņā nepieteiktas tiesības ieskātie
par spēku zaudējušām.

Jelgavā, 8. martā 1924. g.
L Nš 898/1934. g.

Priekšsēdētāja v. A. Strazdiņš
S-kretara Ķ. Pussars,

Jelgavas apgabaltiesa,
pamatodamās «sava 1924 g 25.febr.
lolēmama, dara cinama vispārībai ka
parāds, pēc obligācijas psr 2000 rbļ.
koroborētas 12. aprīli 1905 g. zem
Mi 21, uz nekustamo īpašumu Bauskā
zem bipot. Nš 168a, — atzīts oar sa-
maksāju un lūdzējiem lssera Berntaņa
mantojuma mssrs aizgādnēm Hannei
un Josselim Bermaņiem, dota tiesībr
prasīt šā parāda dzēšanu gemes grē-
»atās.

lelgavl, 29 febr. 19?4 g. IN63 . 24.
Priekšsēdētāja v. J. S k u d r e.

S.»kr^t»rs K. Pussars

Jelgavas apgabaltiesa
aa civ. ties. kārt. 1967., 201L, 2014. m
2079. p. p. pamata azaicina visus, kna
būts az 1. februārī 1922. g. miruša Kāiļ»
Kristapa d. Pr*malta atstāto manto-
|umn kādas tiesības, ka mantinie-
kiem, legatariem, fideikomisāriem, kredi-
toriem a. 1.1., pieteikt savas tiesības ša
tiesai s e šn mēneša laikā, skaitot ne
sludinājuma iespiešanas dienas.

Termiņā nepieteiktas tiesības ieskati:
par spēka zaudējušām.

Jelgavā, 6. martā 1924 g.
L. Nš 758/1924 g,

Priekšsēdētāj» vieta A. Lauke.
S'-kffjm K l>«ftaii

Jelgavas apgabaltiesa
az civ. ties. kārt. 1967., 2011., 2014. un
2079. p.p. pamata uzaicina visus, kam
būtu uz 31. okt. 1912. g. mitušā Tukuma
nama īpašnieka Miķeļa Sturma atstāto
nuntojumu kādas tiesības kā mantinie-
kiem, legatariem fideikomisāriem, kre-
ditoriem u. t. t., pieteikt savas tiesība»
šai tiesai sešu mēnešu laikā, skaitot ne
sludinājuma iespiešanas dienas.

Termiņā nepieteiktas tiesības Ieskaitīt
par spēku zaudējušam.

Jelgavā, 8. martā 1924. g.
L. 1* 8«8'1924. g.

Priekšsēdētāja v. A. Strazdiņš.
Sekretārs*K. Pussars.

Jelgavas apgabaltiesa
az civ. ties. kārt. 1967., 2011., 2014. ar
2079. p. p. patnata uzaicina visus, kair
būtu uz 14. janvārī 1915. gadā mi-
rušās Grietas L e i j a s atstāto manto-
jamu kādas tiesības kā mantiniekiem,
egatariem, fideikomisāriem, kreditoriem
u t. t., _pieteikt savas tievības šai tiesai
sešu mēnešu laikā, skaitot no sludinā-
juma iespiešanas dienas.

Termiņā nepieteiktas tiesības ieskatīs
par spēka zaudējušām.

Jelgavā, 8. martā 1924. g.
1. J* 887/1924. g.

Priekšsēdētāja v. A. Strazdiņš.
Sekretārs K. Pussars.

Liepājas apgabala tiesa,
28. februārī 1924. g, uz valsts zemes ban
lūgumu, uz clv. proc. lik. 2081.—2086. pp.
nolēma:

1. parāda 2400 rbļ, pēc obligācijas,
izdotas uz Ezeres fideikomisa vārdu un
2 maijā 1883. g nostiprinātas uz Rei-
nim Metisa d. Hartmanim, piederršas
nekāst, mantas Kuld gas apr., Ezeres
pa . .Sirrniņ Kaltiņ" māj * zem krep
K» 577, — atzīt par pilnīgi samaksSt»
īdi ar visam procentam an pašu obllg

par iznīcinātu;
2. atvēlēt lūdzējai pieprasīt zemes

grāmatu nodaļā minēt, parāda izdzēšanu
iz zemes grāmatām.

Liepājā, 29. febr. 1924. g. M549/22.
Priekšsēdētājab. V. Bienenstams

<t»W»t»ra * «•«n»rnvlf.

IlflRifes eprlņlca valsts zemju fnipekcila
uzaicina

Bomesrag Vecbornesmuižasbij īpašnieku

Rūdolfa Bādoffa 1 Eogelliariitii
vai viņa pilnvarnieku kura dzīves vieta
nav zināma, 14 dienu laikā no iz-
slud nāšanas dienas ierasties apriņķa
inspekcijā Daugavpilī, Tetra ielā J* 4,
dēļ apstiprinātās no zemkopības mini-
str j*s neatsavināmas daļaspieņemša as,

Inspekt ra palīgs P a k a 1 n i e t s.
Darbvedi» Vītols.

Jelgavas mmmm reģistrācijas ssdaļa,
pamatodamas uz civil ties. likuma
146t-panta paziņo, ka minēta tiesa ci-
vilnodaļas 3 martā 1°24 gsdā atklātā
sēdē nolēma reģistrēt .Bornsmindes
maļturības veicināšanas biedrību*, ieve-
dot _ viņu to b.ed ibu reģistra prmajs
daļa, kūjām nav pelņas iegūšanas mērķa.

Biedrības valdes sēdeklis atrodas
Bornsmindes .Dirdās*.

Jelgavā, 7. martā 1924. g.
Reģistr. nod. parz>nis J. Skudre

Par sekretāru D. Lešinskijs

Jtlsaiii mM\\mrefīistratljai nodala,
pamatodamās uz civil ties. likuma
1460panta paziņo,_ ka m'nētā tiesa
ci>_ilnodflļas 3. martā 1924. gaoā at
klāta sēde nolēma reģistrēt .Zemgales
Eipcranto biedrību*, ievedot viņu to
biedtību reģistra pirmajā daļā, kuļam
nav p lņas iegūšanrs mēiķa.

Biedrības valdes sēdeklis atrodas
Jdgavā.

Jel avā, 7. martā 1924. g.
Reģ'str. nod pārzinis J. Skudre.

P°r sekretāru D Lešinskijs.

Liepājas apgabaltiesa,
28. ftrusrī 1924. g. ne valsts zemes
bankas lūguma, un civ, proc.
iik. 2081—2086. p. p. pam. nolēma

1) parāda 1,311 rbļ. pēc obligācijas,
izdotas uz bar. Gastava Nolkena vārdu,
un 20 decembrī 1885 g nostiprinātss
uz Jānim Jukuma d. Pumpuriņam pie-
derošas nekost, mantas Kuldīgas apriņķī,
Ezeres pag. .Melup Mi 138 Burmeister
māju zem kreposta Nš 619, — at-
zīt par pilnīgi samaksātu līdz ar
visām procentēm ui pašu obligāciju par
iznīcināta:

2) atvēlēt lūdzējai pieprasīt zemes-
grāmatu nodaļa minētā parāda izdzē-
šanu iz zemesgrāmatām.

Liepājā, 1. martā. 1924. g. Nr.424/23
Priekšsēdētaja b. V. Bienenstams.

Sekretārs A. Kasperovlgs

Liepājas apgabaltiesa,
28. februārī 1924. g. az valsts zemes
b nkas lūgumu, uz dv proc lik.
2081.—2£86. p. p. pam. nolēma:

1) parada 2,950 rbļ. pēc obligācijas,
izdotfs uz Ugāles fideikomisa vardu
un 3. jūnijā 1883- g nostiprinātas a*
Maksām Pētera d. Skūtam piederošas
nrknBlamas mantas Ventspils apr.
Ugāles pa . .Delekalu* mālu zem kre-
posta»» 1070, — atzīt par pilnīgi v-
maksatu līd» ar visām nrocentēm un
pašu obligāciju par iznicinātu un

2) atvēlēt Ifids. pieprasīt min. parāda
isdsēiana aemes grāmata nodaļā ii
tēmēs grāmatām.

I iepājā. 1. martā 1924. g. J« 500/33
Priekšsēd. b. V. Bienenstams.

Sekretārs A. Kasperovigg.

Jasmuižas pagasta valde, Daugavpils
apriņķī, izsludina par ne-erīgiem, kā
nozaudētus, sekošus doku-.nentus : 1) žirg"
p«si zem >ft 465 ui spiiecīou zem Ns 3051,
izdotas no Jasmuiža s pag. Valdes uz
Jāņa hidora d. Piīkaļi vārdu; 2) žirgu
rases zem J*Ns 201 un 202, izdotas no
Jasmuižas pag. valdes 1920 g. uz Sta-
ņislava Romanovska vārdu; 3) iekšzemes
pasi zem Je ,-8i2, i?dotu no Silajāņu
pag. valdes £7 janvaiī 1923. g. uz
Juljana Popla ska vardu; 4) zirga pasi
zem J* 601, izdotu no Kapiņu p,*j>astft
valdes 3. ļanvari 1921. g. uz EvstMija
Ivanova vārdu un pārratstītu uz Jefima
Matveja d Semtnova vardu.

Palsmanes pagasta valde
izsludina par nederīgiem sekošus nozau-
dētus dokumentus: 1) atvaļinājuma ap-
liecību izdotu no 4. Valmieras kājnieku
pulka 25 februārī 1921. g. zem Nš 1670
uz Jena Augusta d Pabāča vārdu.
2) zirga pa i, izdotu no šīs pag valdes
27- oktobrī 1920. g. zem X» 573 uz
'ātja Rabča vardu un 3) zirgi pa i, iz-
dotu no šīs pig. valdes 8. maijs 1922 g.
zem Ns 605 uz 'āņa Zīles verdu

Liepājas apgabala tiesa,
28. febru*rī 1924. g., nz valsts ze-
mes bankas lūgumu, sz civ. proc.
lik. 2081—2086 p. p. nolēma:

1) parāda 3500 rbļ. pēc obligācijas
izd. ru Dundagas fideikomisa vārdu
un 31. maijā 1882. g. nostiprinātas az
Gustavam Kārļa d. Reincholdam piede-
rošas nekustamas mantas Ventspils
apr., Dundagas pag. .Kreke-Videln*
māju zem kreposta J* 1243, — at-
zīt par pilnīgi samaksātu Uds ar visām
procentēm un pašu obligāciju pt iz-
nīcinātu;

2) atvēlēt lūdzējam pieprasīt zemes
grāmata nodaļā minēto parāda izdzēšu»
is zemes grāmatām.

Liepājā, 1. martā 1924. g. Nt 550/22
Priekšsēd. b. V. Bienenstams.

Sekretārs A. Kasperovičs.

Liepājas apgabaltiesa

s*skaņā ar savu 28. iebruaja 1S24 , g.
ērrumu uzaicina 1. septembrī 1P22. g.

Oaviezes ragasta mirušās Baibas
Andža m. Kipste mantiniekus, kredi-
torus, legatarus, iideikomisarns un visas
citas personas, kam varēta būt kādas
tiesības jeb prasības az atstāto manto-
jumu, pieteikt viņas tiesai sešu mēnešt
laikā, skaitot no sludinājumu iespiešanai
dienēs

Tiesības an prasības, par karas
nebūs paziņots tiesai minētā laikā, tiki
atzītas pai zaudētam nz visiem laikiem

Liepājā, 1. martā 1924. g. tti 574/24
Priekšsēdētāja b. V. Bienenstams

Sekretārs A. Kasperovičs.

Liepājas apgabaltiesa
saskaņā ar savu 28 febr. 1984. g. lēmumu
uzaicina 8. jūnijā 1906. g. un 3. oktobrī
1912 g. Liepājā miruša Fridricha un
Doris Šeibert (Šeiber) mantiniekus
<reditoroa, legatarus, iidtikomisaraa ari
visai citas personas, ka» varēts
būt kādas tiesības jeb prasifcsi
*a atstāto mantojama, pieteikt viņas
tiesai seša mēneša laiki, skaitot k>
radinājama iespiešanas dienas.

Tiesības an prasības, par koris
nebas paziņots tiesai minēta laikā, tik
«raitas par zaudētām aa visiem laikitv-

Liepājā, 29. febr. 1924. g. Ns 583/24
Priekšsēdētāia b. V. Bienenstamt

" Sekretārs A. Kasperovičs

Sermuk u p g>s a vcide, Cēsa rp.,
li sludina par n-derīgiem sekošus nezau-
dētus duktmentas: l) Latvijas tasi
izdotu no Šī vrldea 17. ma tā 19 0 g.
zem Nš 221 uz Dāvā Q sts d. Kārk-
liņa vātd»; '») Latvijas ptsi, izdot» no
šīs vaidei 24 m'srā 1920, g ztm N?263.
ui Pētffa Jāņa d S stes >ādu, n
3) zirga pasi izd: tu no šīs vrl ei
1920 g iemNš232 b» Jfiņs Sn s tes v.

Jelgavas apr. priekšnieka pa). I. iec.
izsludina par nederīgu peteikto p r no-
zaudētu leģitimācijas biļeti, izdotu no
Bukaišu pa.. valdes 3. janvar- 124. g-
zem Nr. 2326 uz Fiiča Jameševska v _

Jelgavas apriņķa priekšnieka tali8s
1. iecirknī izsludina par nederīgi m,
pieteiktus par zaudētētiem, sekošus do-
kumentos uz Augusta Miķeļs d. Terdors
vārda: Latvijas pasi, izdotu no Berz-
muižas pagasta valdes 1920. g. 11. maļ*
zem Ns 182, zirgu pases, izdotas no tās
pašas ppg valdes 1920. g. 22 jūniji
zem Nš 43 un 1923. g. 8. zeptembri
zem Nš 526

Vecmuižas pagasta valde, Valm ēras
«priņķī, izsludina par nederīgu viņai par
nozudušu pieteiktu zirgi pasi, izdotu no
Sussikai pagasta valdes i920. g 28. sef-
tembrī ar Nš 159 uz Martņi Mežpuķe v.

Ērģetres pagasta valde izsludina p r
nederīgu, kā n< za dētu, Latvijas iekš-
zemes p'si izdotu no minēt »s pagasta
valdes 1920. g. 23. sepembrī zem
Nš 220 uz Pāva Oito d. Putna vārdu.

Ievietotais sludinājums ,«al . Vēstn *
hfe 56 š. g, par pazaudēto i'pildu rak tu
Ns 306 tiek atsaukts, jo minētais doku-
ments ir atrasts. A. Z*md* tļ*.



iatdilas sKolotfilu Ropēlfis slimo kases ieaēlēto piln-
pgrnlcRa un viņu ūlstnleKu saraksts.

Vēlēšanu rajoni Pilnvarnieki Kandidāti

Rīgas pils. Balts Krišs F. idrlchsons Sergejs
*Li-knis Etrma Kūis Pēteris

Nelbergs Paolls Dkbe Lina
Stens Augusts Udris Anlrējs
Grotiļš Miķelis Bērziņš Kārlis
Rozenbergs Jēkabs Sprīvulis Augusts
Rinkužs Kārlis Pastalnieks Ēvalds
Bergmsns Žanis Braons hraels
Fiidlenriets lzsks Kfrlīna Rozā
Māliņš Ernests Cīrulis S:lija
Udris Pēteris Rozenfe de Emma
Veiden aums Augusts Pēterscns Augusts
Vitenbe gs Fricis Sērmonis Jān's
K61a Pēteris Hsrttnan* Kārlis
Vichmaais Jānis Ru ens Augusts
Kristber^s Kārlis Steins Voldem*rs
Biandt Margrieta Puķndiuva Antons
Alksnīte Zelma Beker Adelheide
Aieksejevs vjačeslavs Jenicbs Felicljāns
Oabai Minna Michelsons Zigo

Rīgas un Bauskas apr. BāUņš Ansis Ērgle Alfrēds
LuKStirtš Ādolfi Vinter Vera
Mauriņš Kārlis Dzrnis Kārlis
Bf ltinš Rūdolfs Brakš* Jānis

j Leitis Pēteris Zalcmanis Richa-ds
Jansoos Jānis Zaļaisicalns Mārtijš
Bren-iers Vo demirs Brand s Jek»bs
Batiss Kārlis Grinbetgs Kāris

Crsn raj. Ķī«ia Aleksejs Netjs Pēteris
Ož ns Pēteris Rozenfelds Peterfs
Oz' ls Jēkabs Ķ'bers Augusts
Abeltiņš Nike lajs BāņukaJns Jānfs
Auka Eduarls Sedleniks Jānis
Ruaītis Augusts Biaus Juris

Birža raj. Gaui-n> Kārlis Kļaviga Marta
Āboliņš Nikolajs —
Dobulis Jānis —
Polfanders Fēliks —
Mikelsorre Helene —

Valmiera Vidiņš Jānis Millers Jānis
Kušķis Oskars Junge Pēteris
LegzdnŠ Antons Pavulis Hermans
Damroze Eduards —
Lapiņš Arturs —

L'mbsži Sedlenieks Kāris Bērziņš E'uards
Rūjiena Meistrrs Pēteris Baunis Jānis

Kuplls Arvids Boķis Eduards
Valka Taivans Leons Priede A' gusts
Alūksne Ernests Andžs Kjavioš B encis

Ruc ņš Aigusts Berkuls Aleksandrs
Sirmacs Gotbards Kazaks lānis

Smilteie Sijāts Jāms Zolmans Pēteris
Tukums Līkums Kāris Gul is Alberts

Baltcaris Jēkabs Less Fricis
Zommers Fricis Šenbergs Francis

Vecause Lindensergs Arturs Grigale Cmllija
Talsi Sta.nans Jān s —

JungfermaoeMarjūle —
Kandava Veinfcergs Kāris Kalniņš Pēteris
Ventsoils Drav ņš Kārlis Dor e Herberta
Kuldīga Vilerts E nsts Ukrijs Jānis
Saldus K-ebachs Alvils Lagzdiņš Fricis

Sainis Jēkabs Ģertntrs Kāris
Aizpute Eņģelis Kāris Citkovsks Ernests

Friarieh ons Fric's Petrovičs Ansis
Embote Grebers Ādams Senbruns Roberts
Liepājas pils. ŠVjs Pauls Oļ/e/ska Brtnishva

Hūns Jānis Et ermans Reinholds
Dreifelds Nikolajs Zembņš Jānis
Elki'iks Aizika Osis Fiicis
Hincenbergs Pauls Zamuel Raele
Miklavičs Jēkabs Pūrmaiis lānis
Andersons Alfrēds Vītiņš Jānis
Čakars Pēteris —
Bergs Žanis —

liepājas apr. Frickopfs Otto Freimanis Žanis
Laipmeki Jēkabs Jansing D dtichs
Fre.manii Kārlis Aizpurs Jānis

Jaunjelgava Vēzis Jānis Hartmans Aleksandrs
Jekabmie ts Jansons Alfons Kaksians Vilis

Ģin ers Krišs Taicts Josels
Grīva Ķiploks Jānis Anierso e Kti'tlne

Vinčels Ar'urs Rabi ovič Hana
Suba'e Lielauss A eksandrs Mieltik Elza
Daugavpils Pabērzs Ptterfs Vicens f ido-s

Grāvis Jānis Rudza's Antons
Vārpsalicts Antons Ge lachs Aleksandrs
Švirksts And ējs Rubens Ant ns
Latitov kis Vincents Raude Ki ils
Bebria Jtanslava' Vaivo's Kazimits
Budže Aloizjs Rit rs Jāz:ts
Spodre Krils Dub viks Konstantīns

aiēie'nnes un Ludzas Elksnis K< ris Rušmans VolJemats
Dukka Ant ns Klintane Anna
Jozans J»nis Joff-ts Aizreals
Vijuma Antonija Kupčs Aleksandrs
B* r-' ovkis 'zaks Magaznieks Miķelis

; Mdame s Zalomons Čž» Olga
Atric-o Veronika Etkins H r?s
Sumovičs Mihails Čerņtnoks Michails

JilwtvartiicHiM scaivulce notiks -fiiģā š. s* . 30. martā.
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Rīgas apgabaltiesas 3. civilnod.
pamatojoties uz 17. marta 1923. g.
likuma par vienīgo maksāšanas līdzekli
un civ proc. lik. 2C60. un 2062. p. p-,
ievē'ojct \alsts zemes bankas lūgumn
un savu lēmumu no 1924. g. 3. marta
p z ņo, ka parādnieks ānis Kalniņš
parādu pēc obligācijas par 3900 rbļ,
apstiprinātas 1912. g. 5. septembrī ar
Nr. ,-30 uz nekustamo īpašumu Rīgas
apriņķī Ādažu muižas zemnieku zemes
.Podnieku Nš 27* mājam zem zemes:
grāmatu reģ Nš 5679, izdotas no Jāņa!
Ali eda Pētera d. Kalniņa un Jiņa f
M rtina dēla Petetsona parlabubar.Baltazara Kempenhauzena mantojuma'
masai, kum obligācija apgrūtina ari ;
Ādažu mu Žas zemnieku zemes .P ter-.
soni-Podnieku* mājas hfe 27 A zem ]
zemes gramstu reģ. Nr. 5952, — irs
s maksā is 1923. g. 24. jūlijā, bet šī
augšā minēta obligācija nevar tikt iz-
sniegta ttpakaļ parādniekam dēļ dzē-
šanas zemes grāmatās, tamdēļ ka ir
gājusi zudumā.

Tāpēc apgabaltiesas 3. civilnodaļa
uzaicina visas personas, kutam būtu
tiesības uz augšā aprādīto obligāciju,
pieteikties 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 iz- ]
nīcinātu nn lūdzējam dos _ tiesību prasīt
parāda dzēšanu zemes gramsti.

; Rīgā, 1924. 8. martā. Nš 2009.
Priekšsēdētāja v. A. V e i d n e r s.

i Sekretārs Kalve.

Rīgas apgabali., 1. civilnodaļa,
nz civ. proc lik. 293., 295., 298.. 301,
309., 311. p. p. pamata, uz Ernas-
Annas Makša m. Dreving.ļ dzim. Kešel,
lūgumu viņas prasības lieta pret Fri-
drichu-Georgu Fridricha d Dreving,
kura dzīves prasītājai nav zināma,
ierasties tiesā 4 mēnešu laikā no ši
sludinājuma publicēšanas dien s.

Pie lūguma pielikti: Iaulib?s aplie-
cība un prembūtnes apliecība ar norak-
stiem.

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

Rīgā, 8. martā 1924. g.
Priekšsēdētāja b. J. J a k s t i ņ š

431454/853. Sekretāra v. Stūre.

Rīgas apgabali,reģistrac. nodaļa
uz likuma par biedrībām, savienībām un
politiskam organizācijām 17. p. pr-msta
paziņo, ka ar vļņas 1V24. g. 27. lebr-aja
lēmumu reģistrēta bezpeļņas biedrība:
.Adītu preču rūpnieku biedrība*, ar val-
des sēdekli Rīgā.

Nodaļas pārzinis E. Bite
Sekretārs Fridrichsons

Rīgas apgabali, 1. civilnodaļa,
uz civ. proc. iik. 293., 295., 298., 301.,
309., 311, p. p. pamata, uz Volde-
māra Fridrcha d. Blumberg lūgumu
viņa prasības lietā pret Nitaliju Aver-
kija m. Bhimberg, dzim yalker, par
laulības šķiršanu, uzaicina pedejo, kojas
dzīves vieta prasītājam nav zināma,
ierasties tiesā 4 mēnešu laikā no šī
sludinājuma publicēšanas dienas.

Pie Jūguma pielikti: apliecība par
prombūtni un noraksti

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

Rīgā, 8. martā 1924 g.
Priekšsēdētāja b. lakstiņš,

431471/860. Sekretāra v. Stūre.

I'uksles apr pr ka 1. iec. palīgs iz-
sludina par nederīgu, ka nozaudētu,
Latvijas iekšzemes pasi, izdotu no Kal-
kūnes pag. valdes 20. jūnija 1921. g.
zem Nr. 850 uz Vorobjeva Sava Lipa-
tija d. vārdu.

Līves pagasta valde izsludina par
nozaudētu un tamdēļ nederīgu Lrtvijas
iekšzemes pasi zem Nš 75, izdotu no
Bramberģes pag. v. 1920. g. 31. marta uz
Olgas Annas m. Friem?n vārda.

Rīgas apgabali, reģistrac. nodaļa
paziņo, ka ar viņas ši gada 27. feb'u-
8fa lēmumu pārreģistrēti .Cēsu br v-
prātī^o ugunsdzēsēju biedrības" biedra
pilnā sapulcē 27. janvārī 1924 gadā pie-
ņemtie grozītie biedrības statūti

Nodaļas pārzinis E. Bite.
Sekretārs Fridri c h s o n s.

Rīgas apgabali,reģistrac.nodaļa
paziņo, ka ar viņas 1^-24. g. 27. febru-
āra lēmumu pārreģistrēti .Mūzikas un
dziedāšanas biedrības .Tēvija" biedru
pilnā sapulcē 1 janvāri 1W24. g. pieņemtie
grozītie biedrības statūti.

... Nodaļas pārzinis E. Bite.
Sekretārs Fridrichsons.

Rīgas apgabali,reģistrac. nodaļa
paziņo, ka ar viņas šī gada 27. febru-
āra lēmumu pārreģistrēti .Valmieras
sporta biedrības* biedru pilna sapulce
19. decembrī 1923. g. pieņemtie grozītie
biediībes statūti.

(Nodaļas pārzinis E. Bite.
Sekretārs Fridrichsons.

Kiga* a gaba-sessf 3 i ivil«odaļa
uz civ ties. lik. 2011., 2014. un 2019. pp.
pamata paziņo, ka pec 1923. gada
21. jūnijā Rīgā mirušā Skrīveru pagasta
jaunsaimnieka Mārtiņa Jāņad. Ozoliņa
ir atklāts mantojums nn uzaicina, kam ir
oz šo mantojumu, vai sakara ar to, tiesības,
kā mantiniekiem, legatarljiem, fideikc-
misarijtem, kreditoriem un t t., pieteikt
šīs tiesības minētai tiesai sešu mēnešu
laikā, skaitot no ii sludinājuma iespie-
šanas dienas.

Ja minētās personas savas tiesības
augšā uzrādītā termiņā nepieteiks, tad
viņas atzīs ka šis tiesības zaudējušas.

1924. g. 6. maitā. L. Nš 1490.

Priekšsēdētāja v A. Veidners.
Sekretārs A Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnod.
uz civ. ties. Iik. 2011., 8014- un 2019. pp.
pamata paziņo, ka pēc 1920. gada
26 septembrī Astrachaņā (Krievijā) mir.
Rīgas gruntnieka Jāņa Antona (Andža) d.
Buša ir atklāts mantojams an uzaicina,
kam ir uz šo mantoj mu, vai sakarā ar to,
tiesības kā mantiniekiem, legatarljiem,
fideikomisarijiem, kreditoriem un t. t.,
pieteikt šis tiesības minētai tiesai sešu
mēnešu laika, skaitot no šī sludinājuma
iespiešanas dienas.

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

1924. g. 4 martā. L. Nš 1908.
Priekšsēdētāja v. D. Cimmermans.

Sekretārs A Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnod.
pamatojoties uz 17. marta 1923. g. likuma
par vienīgo maksāšanas līdzekli un civ.
proc. lik 2060. un 2062p. p., ievērojot
valsts zemes bankas lūgumu un savu
lēmumu no 3. marta 1924. g. paziņo,
ka parādnieks Kāris Skesters parādu
pēc obligācijas par 380 rbļ., apstiprinātas
13. decembrī 1868. g. ar J* — uz neku-
stamo īpašumu Rīgas apriņķī Jaun-
Ķempu muiž's zemnieku zemes .Jaun-
Garteču* mājām zemes grāmatu reģ.
Nš 920, izdotas no Jura Sile par labu
baronam Sigismundam Volf ir samaksājis
1923. g. 7. septembrī, bet šī augšā
minētā obligācija nevar tikt izsniegta
atpakaļ parādniekam dēļ dzēšanas zeme*
grāmatās, tamdēļ ka ir gājusi zudumā.

Tāpēc apgabaltiesas III. civilnodaļa
i uzaicina visas personas, kuram būtu tiesī-
bas uz augšā aprādīto obligāciju, pie-
teikties tiesā viena mēneša laikā, skaitot
no dienas, kad šis sludinājums iespiests
.Valdības Vēstnesī* _ un aizrāda, ka ja
šīs personas noteikta laika nepieteiksies,
obligāciju atzīs par iznīcinātu un lū-
dzējam dos tiesību prasīt parāda dzē-
šanu zemes grāmatā.

Rīgā, 8. martā 1924. g. Nš 2010.
Priekšsēdētāja v. A. Veidners.

Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabalt. reģistrac. nodaļa
nz civ. proc. lik. 1460" p. pamata
paziņo, ka sr viņas š. g. 5. marta lē-
mumu reģistrēta kooperatīvs sabiedrība
zem nosaukuma: .Vietalvas sav.tarpējā
ugun Apdrošināšanas biedrība* ar valdes
sēdekli Vietalvas pegastā.

Nodaļas pārzinis E. Bite.
Sekretārs Fridrichsc ns.

Rīgas apgabalt.reģistrac.nodaļa
oz civ. proc. lik. 146071 p. pamata paziņo
ka ar viņas š. g. 5. marta lēmuma
reģistrēta kooperatīva sabiedrība ze..B
nosaukuma: .Līvu savstarpēji uguns-
apdrošināšanas biedtība* ar valdes sē-
dekli Līvu pagastā.

Nodaļas pārzinis E. Bite.
Sekretārs Fridrichsons.

Rigas apgabalt. reģistrac. nodaļa
nz civ. proc. lik. 1460" p. pamata paziņo,
ka ar viņas š. g 5. marta lēmumu
reģistrēta kooperatīva sabiedrība zem
nosaukuma: .Bebru krāj-aizdevu sa-
biedrība" ar valdes sēdekli Bebru pe-
gastā.

Nodaļas pārzinis E. Bite.
Sekretārs Fridrichsons.

Rīgas apgabalt. reģistrac. nodaļa
oz likuma par biedrībām, savienībām nn
politiskām organizācijām 17. p. pamats
paziņo, ka ar viņas šī gada 27. febr.
lēmumu reģistrēta bezpeļņas biedrība :
.Krišjāņa Barona biedrība*, ar valdes
sēdekli Rīgā.

Nodaļas pārzinis E. Bite.
Sekretārs Fridrichsons

Rīgas apgabalt. reģistrac. nodaļa
uz likuma par biedrībām, savienībām un
politiskām organizācijām 17. p. pamata
pa, iņo, ka ar viņas 1924. g. 27. februāra
lēmumu reģistrēta bezpeļņas _ biedrība:
.Jaunpiebalgas lopkopības pārraudzibrs
biedrība .Rīts*, ar valdes sēdekli Jaun-
piebalgas pagastā.

Nodsļas pārz'nis E. Bit-.
Sekretārs Fridrichsons.

Rīgas apgabalt. reģistrac. nodaļa
uz civ. proc. lik. 1460n. p. pamata pa-
ziņo, ka saskaņā ar viņas lēmumu no
5 marta 1924 gada reģistrēta kco-
rerativa sabiedrība zem nosaukuma:
.Ikšķiles krāj-aizdevu sabiedrība .Jugla",
ar valdes sēdekli Ikšķiles pagastā.

Nodaļas pārzinis E. Bitte.
Sekretārs Fridrichsons.

Rīgas apgabalt. reģistrac nodaļa
uz civ. proc. lik. 146071. p. pemara pa-
ziņo, ka saskaņā ar viņas lēmumu no
5. tnatta 1924. gada reģistrēta koo-
peratīva sabiedrība zem nosa kūma:
,Sv. Katrīnas kiāj-aizdevu sabiedrība',
ar valdes sēdekli Viļķenu pagastā.

Nodaļas pārzinis E. Bite.
Sekretārs Fridrichsons.

Braknai pagasta tiesa
dara z'namu vispārībai, ka saskaņā ar
šis tiesas š. g, 31. janvāra lēmumu,
Jānis Arvids Jura un Emīlijas dēls
S p r o ģ i s ir no' šī pagasta Dupšas
kr. īpašnieces Amalijrs Dumpe pie-
ņemts bērna vieta, resp. adoptēts.

Haikain pagasta valdei,
Valmieras apriņķī, csur Rūjienu, Ir
valadzfs* i* strādājies

kanelists
Alga pēc vie ošanās (lidz Ls 60.—)
mēnesī, brīvs dzīvoklis apkur nāšana un
8'gaismošana. Kandidāti tiek usaicināti
pieteikties rakstiski vti personīgi pie
pagasta va'des līdz š. g. 26. martam,
kurā dienā ir nolikta pieņemšana, uz-
rādot apliecību per izglītību un līdz-
šinējo nodarbošanos.

Valdes priekšsēdētājs L i e p i ņ š.
Darbvedis Ed. R u šm a n i s.

Moiiutijas lēns.
Saskaņā ar 1920, g 23. apiiļa pa-

g'idn ncteikumiem par vērtspapīru mor-
nfkaciju. .Valdīoss Vēs ne a* 1923 g
J*Nš 117., 152. 197. ievi tots sl dinā-
jutr.s ar kurt: šinī sludinājumā pēc
? umt rie- ue»k»itīto n par n laupītām
njdotn Rīga* Komercbankas skcij un
pagaida apliecību turētāji tika uzaicināt
6 mēnešu laikā pieteik' ssvas prasības
attiecībā az li sludinātam akcijām nn
pagaida rplie ībām, tie kam sladirā-
j mā aitiācī's, k« ja pietei tsna nemtiks
m'nētšs akcijas nn pagaid^ apliecības
stzū psr nederigā'n m ūdzejiem izdos
tās atvietojošas j-uras akojas

Tā kā sludinājnma te m ņš pagāji*
bez leiunān*, „Valdīb*a Vēsteša*
1923. g. MJ* 117, 152, 197 slodinā-
j» ma minētās akcijas an pagaida a.l'--
cības ar dividenda listēm tiek atzītas
psr nederīgām a» iznīcini tām nn ūdzē-
j rm i»d s jaunas akcijas ar tekešām
kupona listēm. Rlfta* Komercbsnka,

ļ Sapiera bataljons Bolderajā
pi mdien, 24 marti 1924.g. pīkst. 10.

rakstisku sacensību,
kura iegadās sekošss mantas:

1) dēļi 8"X1 5" — 380 kbp.; 2) dēļi
8"X2" — 1C0 kbp.; 3) dēļi 10"X',75"
— 928 kbp ; 4) Jauva darvota apkf rt-
mērā 3" garumā 60 asis — 4 gb.;
5) tauva darvota apkārtmērā 3" gaņimā
40 asis - 11 gb; 6) <auva darvota ap-
kārtmērā 2" garumā 35 asis — 2 gb.;
7) tauva dar ota apkārtmērā 2" garumā
6,5 m'r. — 22 gb.; 8) striķis darvots
apkārtmērā l" garumā 2 asis ar cilpu
vienā galā — 125 gb; 9) striķis dar-
vots apkārtmērā 1" garuma 1 ass ar
cilpu \ienā galā — īOO gb.

Rakstiski p edāvājumi, kā ari lūgumi
dēļ piedalīšanas mutiskos torgos ar at-
tiecīgu zīmognodokli apmaksāti iesnie-
dzami sapieru bataljona saimniecības
priekšniekam līdz torgu atklāšanai.

Pie pedalīšanās to gos jāiemaksā
V °/o dr> šības nauda no piedāv. juma
kopsumas.

Tuvākas ziņas izsn'edz katru darb-
dien no pulksten 9—17. Sapieru batal-
jona saimniec bas priekšnieks, Bolderajā.
tel Nš ;-8-80, saimnecīt'as daļā

Skrīveru pagasta valde izsludina par
nederi;ām stkošas nozaudētas Latvijas
iekšzemes pases: 1) zem Nš 2663, ud.
5. j«nvatī ; 922 g no Rīgas apr. pr-ka
pal. 3. iec. uz Eduarda Jāņa d. Avotiņ
vārdu un 2) zem >» 130i', izd 4. jūru
1921. g no t. p. uz Mildas Jorģa m.
Avotlņ, dzim Ktumiņ, vardu.

Bornes pagasta valde,
Ilūkstes apriņķī, ar šo dara zināmu

Tiileu tiem iaontalniflifialeiD,
kuriem ir piešķirtas jaunsa'mniecibas
Bo nes pagasta nn kuji vēl nebūtu iz-
ņēmuši no šās paga> ta valdes nodošanas-
pieņ-nišan.-s aktus, pēdējos izņemt lidz
1924. s. i. aprīlim pretējā gadījumā
j'uns'imniec bas no apriņķa valstszemju
inspektora tiks iznomātas attin personām.

Priekšsēdētājs Graudiņš.

Braslavas paosta padome,
Valmieras spriņķ , sava sēdē Braslavas
pagasta nama 26. martā 1924. g.
puhsten 12 dienā

izrentēs
lauku eptlekas koncesiju nn aptiekas
tclo»s, ft odošas Braslavas muižā.

Personas, kurām tiesība aptieku turēt
un var ar saviem līdzekļiem to ierīkot
un atvējt, top lūgtas ierasties min. laikā
un v.eta pie pidemes uz nolīgšanu.
Tuvāka dzelzsceļu stacija .Puiķele*.

Braslavā, 1. mattā 1924. g. *
Valdes priekš ēdētājs (paraksts).

Darcvedis J Vinklērf.

AIOksDej Mirkta policijas priekSoīib
izsludina zināšanai, ka š. g 26. martā
pulksten 10 pie Alsviķa pagasta nama

pārd s vairāksolīšana
Jānim Slsidiņam piederošu 2 g. vecu
teli, noenotu par Ls 20, dēļ parādu
segšanas valstij.

TORGI.
21. marts i. 8., pul<stea 12 dlenS,

GroMnā uz_ tirgus laukuma tiks pārdurs
vairāksolīšana

1 zirgs.
UeaSla* apriņķa orlskšnleks.

Rigas ipr. 2. rajona valsts zemju pārzini.
Izdos

alki ifjljoliij
31. martB 1924. %., pulksten 10 no rīta,

Rīga, Lāčplēša ielā Ne 24 dz 6,

M\mpairta. Skrīveru iiiti

Daugavas zvejo.
Sīkākas ziņas par iznomās kār ību sniedz
2. rajona valsts zemju pārziņa kanclejā.

Rīgas apr. 2. r»lona valsts
z*m|u ofinlnl-t 3. Sl sn<i

Nīcu virsmežniecība
pārdos torsos
28. marti 1924. 0. pulksten XI dle ā
virsmežniecības kanclejā, V i tiņ u m c> -
muižā, caur Liepāju

dažādu kustamu inventa u,
kā: ratu", kamanas, ķeltus, sl mestu ,
lapstis, cirvjus, zāģus, sveķu tecināša-
nas rīkus u. t _ t pēc novērtējuma kcp-
ssmā par apmēram Ls 5C0.—

Tuvākas ziņas un noteikumi virsmež-
niecības kanclejā.

Virsmežniecība patur sev tiesības uz
torgiem noliktās vienības noņemt no
torgiem pēc saviem ieskatiem,

Nīcas vir5fn»žil»'lb».



Paziņojums.
1924. g 27. februāri linanso mmiitrs

sp*-ti rinājis:
Tirdzniecības un rūpniecības'

akciju sabiedrības ,,J. Megarii",
agrāk S. Magaril

statūtos, karas mē ķia Ir:
1) Iegūt, izmantot nn paplašināt iimal

. Š. Magaril' piederošos nn Rīgā, Pēter-
biznic&s laukumā Mi 15 en Otēcinieka
ielā Mi 5 atrodošos uzņēmumus, ras ā-
vošua no vilias nn kokvilnas apsttādā-
ianaa fabrikas, precu noliktavas un
tirgtt'vas.

2) iegūt, ierīkot an Izmantot c'tas
vilnas, kokvilnas nn zīda apstrādāšanas
(abrikas.

3) tirgoties ar tekstilrūpniecības ražo-
jamiem aa galantērijas precēm ka iekš-
ti ari ārzemēs, sz sava rēķina nn
ko ni j ija

Sn me ķj sasniegšanai akciju sabie-
drība pārņem savā īpašumā visas iirmas
,Š. M'ga.-il* aktīvas an pasīvus oz
bilances pamirs, sa ksņa ar likums
noteikumiem

Sabiedrības dibinātāji IrLatvi as pilieni
1) Jāzeps šlorns d. Magarils, dzīv. Rīgā

Baznicas ielā Ni 5, dz. 6.
2) Morici Jēkab* d. Tais, dzīv. Rīgā.

M irijas Ielā Mi 4.
3) Ltviks Jochla d Joffe, Antonijas

ielā Mi 16.
4) Ābrams Hermans Sajeva d. _Mirhet-

sons, dzīv. Rīgā, Marijas ielā 18, un
5) Lietuvas pavalstu. Berta Arona m.

Sokobensoa, dzīt. Berlīnē.
Sabiedrības pamatkapitāls ir Ls 120.000

liels nn sadalās 600 akc jās, pa Ls 2C0
katra. Valdes sēdeklis attodas Rīga.

Tirdzn. nn b, nod. pr. A. K a c e n a.
Rev-'t'-nr» R Bērziņš.

Rīgas apgabalt. 3.kriminalnod.,
saskaņā ar savu i. g. 4. marta lēmumu,
meklē uz sod. lik. 51 p., 3 pkt. nn
442. p I. d. pamata, apsūdzēto, sevi pie
Uakstes apr., Bo^vskas ciema piederīgu
dēvējošo Sofiju Ādama m Astaioaok,
33 g. veca, kuras pazīmes tiesai nav
zināmas.

Visām iestādēm un personām, kurām
Ir zināms, kur atrodea minētā Astašo-
rok on viņas manta, jāpaziņo par to
Rīgas apgabalt.esai.

M nētās Astašonok attaštnas gadījumā
no viņas pieprasāma drošības n uia
divdesmit (20. Ls lielums, lidz kuras
iemaksai viņa patarama apcietinājumā.

Minētā Astašonok agrāk dzīvoja
Dsagsvpili, Maskavas iela Mi 42.

Rīgā, 6. martā 1924. g. N> 73243

Priešiēdētāja b. Daakia.
Sekretārs E d. K fl h 1 e.

Nēķlna pag- tiesa,
Cēsn apr, caur Dzērbeni, pamatodamās
nz sava iemaņa 29 augustā 1923. g. uz-
aicina pietelk ies p'e šis tiesas sešu
dienu laikā, skaitot no ir sludinājuma
iespiešanas dienas trešo reizi .Valdības
Vēstnesi*, visas mir. 13. martā 1914. g
Neķiaa Runtes mājas īpašnieka S,;rča
Otons d. Plosīs mantiniekus un pa-
rādu devējus un ņēmējas. Laika ne-
pieteiktas ti s'bas un i risibas tiks no-
raidītas, bet ar parādu slēpējiem darīs
pēc likuma.

Priekšsēdētājs J. Drjans.
3 Darbvedis R Melbards.

Rīgas apgabaltiesas Rīgas ap-
riņķa tiesu pristavs

k. Osoliņš, kura kanclejā atrcdas
R'gā, Dzirnavu ielā Mi 37, _dz. 2, paziņc:

1) mantas daiišf nas nolūkā starp mlr.
"ētera A m o 1 a mantinitkem, pēc Rīgas
apgabalt III civi nod pavēlei 30. janv.
š.g., zem Mi 31671, Rīgas apgabaltiesas
sēžu zālē, 13. maiia s. a. pulkst. 10 rītā,

giisii itaupē pāis
mlr. Peteļa A m o I a nekusti mu ipašumu
.Amolu Mt 48 mājas', Pigķu pagastā,
Rīga* apr., zem zemes grāmatu rģistra
Nr 132, un sastāv no 50,40 desetīnu
liela zemes gabala;

2) īpašam* priekš publiskas pārdo-
šanas apvertēti par Ls 5000.—;

3) nz īpašuma guļ hipote u parāds
par 2700 r.;

4) pie piedalīšanās torgos jāiemaksā
zafogs 10 °/o no a svērt ēšanas zarnas, kā
ari visiem k-s vēlas 13. maiļā 1924. g.
pulkst 10 no rīta, Rīgas apgabaltiesas
sēžu zālē piedalīties pie ūtrupe», jāuzrāda
apliecība no tieslietu mimtt ijas par ne-
kaitama īpašuma iegūšanas tiesībām;

5) zemes grāma'as nz šo īpašumu
tiek vestas Rīgas-Valmieras semes gta-
ma'u nodaļaj

6) personām, kurām ir lādas tiesības
nz pārdodamo īpsštmu, kas pārdošanu
nepielaiž, jāuzrāda tādas tiesības līdz
pārdošanas dienai;

li visi papīri un dokumenti, attiīcoš.
oz pārdodamo ī asumu ir atvērti pub-
liskai apskatīšanai Rigas apgabaltiesas
līt, civilnod. kanclejā

Tiesu nristavs A. Osotlol

Rīgas notārs IA. CoIIoil
Saskaņā ar * likumu no 3. jūlija 1916 g

par tirdtnicc. ua rūpniec. uzņēmuma
pāriešana nt ligama pamata, dara zināmu,
ka Aug īsts Krist; pa d 3aasons pārdeva
6 martā 1924 g. Emīlijai Grlnbarj
«āvas maizes ceptuvei m pārdotavas
iekārta an mašīna», kas atrodas Rīgā.
Dzirnavu ieli Mi S0, par 7,000 latiem

N:tar* M Čulkova.

Rīgas kara apriņķa prleitinJeks iz-
ilodiua pat nederīgo nozaudēto kara-
klausības a slieci bu zem Mi 4364,
izdota 15. maiji 1922. g. no R ga-
lu» apriņķa priekšnieka nz Rūdolfa
Pallaka vārda.

Rīgas kam apr. priekša, izsludina pai
nederīga nozaudēto karaklausības ap-
liecība zem Mi 351, izdots 23 janvāri
1920. b- no Vidzemes art. p. k-ra nz
Kārļa Friči d. Zirnis vārda.

Iespiests Valsts tipogrāfija.

Rigas kara apriņķa priekšnieks izsludina
par rederiga nozaudēto karaklausības
apli*cibu zem Mi 709, izdoto 31. martā
1921. g. no Vidzemei artil. pulka kom
ns Art Ida Jēkaba dēla Geide vārdu.

Hīti īsiikH inifiiieiii
laSStbi nsaksSjad* plads'nēia pasņ-J
^ 20. marta 1924.8- paiksten 4 lisaļ

Rīgā, m. Kloiterbaznicss Ielā Mi 8,

pārdos oalrlKsolKaM
Matkm Danemaņa kustamo mw*
sovfttēto par Ls 800.—, un sflat*voti
no šprotēm, 1500 kastēs, viņa 1923.|
proc. pelņas nodokļa segšanai.

Rīgā, 11. marti 1924. g.
Piedzinēja J Vai vada.

Tieio oodo&H departaneita
dažādu maksājamo piedzinējs paziņo ,
ka 20. marta 1924. g., polksten 2 dieni
Rīgā. m. K osterbaznicas ieli Mi 1,
plrdos vairāksolīšanā

Hlrša Berkoviča kustamo rsand -
novērtēto par Ls 250, un sastāvoša ni
traukem, viņa 1923. g. procent. peļrjt
nodokļa segšanai.

Rīgā, 11. marti 1924. g.
Ptod<si*9i* J. V a I va d a '

[ Olu testilžn slndtofiļomf
lieii isibkii iiPāJtMti

dažāda maksājumu piedzinējs osai»
ka 21. marta 1924 av pulkst. 1 n<ļ
Rīgi, I. Peldu ielā Mi 18,

plrdos oalrDksoD&M
Plnchica A n t ok o l a kustamo manu. '?
novērtētu par Ls 650— un sastāvoši
no chrom- un zoļādām, viņa 1923 g
pro*ert. peļņas nodokļa segšanai.

Rīgi, 11. marti 1924. g.
Piedzinēja J. V a I v a d a. ļ

Rīgas kara apriņķa priekšnieKs it-
sludina par nederīga, notmii.o ka(8-
kUmsibas sptiecība zem Mi 4506, izdota.
31. augusta 1920. g. ne A. T. P. ap-
gšd'bs d*ļas priekša sa Teodora
Pētera dēla Rosbacha vi du.

Arlieta ralnmtt. m. pam ned. iuUč.
pat nederīgu 1921 g. Izd. ārzemju pasi
sr Nt 36, ne letacijas Kausi, us Eiz°<
betes S I b 11 o vfrda. J

ArftcB aram airi)an aassarja pwse no-
daļa iasindlM par aaderiga 1923. g.

Izdotu irzemja pasi ar Mi 7016, ?*
Esteres K r o o m a n vardu.

3irc««u pat. valda, Valkas apr..
izsradiaa par nederīgu nseaudeto Latv,
iekšz. pssi zem Mi 243 Isd. ao šīs p*g.
valdes 4. jūniji 1920. g. uz Karļs
Jēkabs d lielblkš* v. 215
~ Unguru pag- vaids izsludina par ne*
derīga nozaudēto Latv. iekšzemei pasi
zem Mi 686, izd. 15. ukt. 1920. g. no
Tumes pag. valdes us LIms Jēkabi m
Mncenlek v 15C9

Natf <3Mrt9fa taotrs»
Catuftdiea, 13. marta, pulkitea 5p. f

Kareivja izridē:
„X*M*na alieflfalieM". .

Piektdien, 14. marta, tautsicn 7 va>>
. yitcn.

ni» iPiabiltlB» 2. īk. Htsi mstin
Kirils Krebs paziņo, ka 17. marta
1924. S.. pulksten 12 dienā, *<īgē> Kr

Barona iela Mi 23, sab. .Miitmcrkurija*
prasības leti pirdos Vulfa Skol-
ņ i < a kustamo mantu, sastāvošu no
mēbelēm un novērtētu par Ls 230.

Izzināt sarakstu, novērtējuma, ki ari
apskatīt pārdodamo manta varēa pārdo-
šanas dieni uz vietas.

Tiesas pristavs K. Krebs.

ligu mMilrni i. Iie. tinu jrui.ii
paziņo, ka 24 marta 1924. g.. pulksten
10 rīti, Rīgi, m. Kalēju ielā Mi 22,
pārdos Leona Metrika kustamo
mantu, sastāvošu no kabatas pulksteņu
s iklism on novērtētu par 39,000 rbļ.

Izzināt sarakstu, novērtējumu, ki ari ap-
ikatit pārdodamo mantu varēs pārdoša-
uu diena uz vietas.

Tiesu pristavs Vildaus.

lilisOīiMitinuLliiil!» irlstifs
Sirlis Kisbs paziņo ka 20. marta
t924. g„ pulkaten 12 dienā, Rigā,

Elizabetes Ieli *+ 63, Eduarda Jakob-
sona prasības lieti, pārdos iirmas
.R yal-Film kastamo mantu, sastāvošu
io mēbelēm, kino-aparatiem un rakstām-

mašīnām, un sotfērtētu par Ls 1510.
Issinit sarakstu, novērtējumu, kā ari

ipskatit pārdodamo mantu varēa par-
'o šanas diena ua vietas.

Tiesu pristavs Krebs.

DzelZSCelO UlrSUOlde nKitlsMutorous:
24. marta 1924. g. az spnldzēm elektriskām, ar metāla pavediena, Svana sistēmas,

50 volt„ 16 av. galsm 3000 gab. pēc dzelzsceļš virs-
valdes izvēles, seioJ. matkām: Oir m, Votan, AEG,
Vertrz vai Ph.lipps.

24. . ...uzg iežņiem dzelzs, neapstrādātiem, ar Vitvorta vītnēm,
pēc Latvijas dzelzsceļa techniskiem noteikumiem ua
«Maksts 28200 kg.

26. . ...čagana slēdzrmlm kasēm ar 1 pai izslēdz-ja 10 Amp.
?n trīs 1 poi aizsargiem 10 Amp, 200 g b.

26. ...1 biļešu drukājamo mašīnu, 1 gab slokšņu griežamo
m»štnu an 1 maliņa kutona s o fņ i sagriešanai pec
nobi dē urna nn techniskiem noteikumiem.

20. ...vagonu m*g strsļu ssvienejuma kab II ar saskariem
100 gtb ptc apstiprināta parauga

26. . ...elektromotoriem nn viņa piederumiem pēc sataksta an
Vācijas elektrotechn. s^vien. note kūmiem,

nn Jauktos torsus 24. martā ar pēctorgfein
27. martfl 1924. g., nz liellopu taukiem 490 klgr. pēc tet h lišķiem uot Jkumiem.

Piedāvājumi jāietnieiz torgu dienā lidz pulksten 12 ciena.
Tuvākas ziņas par tergu noteikumiem, matertclem an iemaksājamām

drošības naudām izsniedz dzelzsceļu virsvaldē istabā Ns 122a, no
pulksten 12—14 2

Dzelzsceļu uMles technlskfl direkcija
izslud. jauktus torsus
i. g. 27. marta, pulksten 17, ar pietoraiem 31. marta i. *., pulksten 12, par
astnlzacilas darbu I pildīšanu 3. t?ņ 4.ceļu eclrkņu rajonos, t i. uz Ūnijām:
Arsi ii-Vai a, Kāģeri-Ipiķi, Smiitene-Alnaži, Pļaviņu-Vecgulbe r-3pe nn Vecgul-
bene-Jaunla'gale. D ošibas nauda atsevišķi tar Kabu iecirkni Ls 100.—.

Tuvākas ziņas Dzelzsceļu virsvaldē, Rīgā, (logoja ielā 1* 3, ist. 318.

Pasta un telegrāfa virsvalde
izsludina

rakstisku konkurenci
20. marta 1924. g., pulksten 12 diena,

uz 1.000.000 ekzemplaru ienākušotelegramu blanku piegādāšanu.
Uzņēmējam tiesība blanka otrā pasē ie detot sludinājumus,saņemot maksu sev par labo

Tuvākas ziņas izsniedz Matetialu apgādē no pulksten 11—13. . I

Pasta un telegrāfa virsvalde
izsludina sekoias

rakstiskas sacensības
20. marta 1924. g., vz dzelzi, dēļiem, naglām, malku, lāpītam, krāsām, dažādām

eļļām, litogrāfijas darbiem, telefona ebonita daļām an
dažādiem citiem materia lem datbnicas vajadzībām.

2'. marta 1924. g., nz dzelzi, skrūvēm, ebonitu, teleima ebonitu daļām, fibra,
> fosfotbronzu, jaunsudraba, kondensatoriem, mhrefona kap-

seļiem, misiņu, izolētām vara stiepulēm, tēraudu, krāsām u. t t
Tavākas ziņas par sacensības noteikumiem, matē iala daudzuma un Ipašīlām

izsniedz ikdienas no pulksten 13—15, P. T. virsvaldē materiālu apgādē 1

Šoseja no zemeicelo valde i^ans^t,^^akmeņu piegādāšanu:
1) nz Rīgas—Jelgavas iesējas ap 56u0 kb. mtr,
2) nz Jelgavas—Bauskas 'esejas pagarinājuma £003 kb. mtr. un
3) uz Rigas-Bauskas Šosejas pagarinājuma ap 1403 kb. mtr.
Sīkākus noteikumus izmirdz katra dienu no pulksten 10—14, Qogo!a ielā

Mi 3. i-tah. 4"3.

Rīgas pilsētas Hiēnu ioia|ai vajadzīgi
ap. 1500 san. «tītas liaititāli.Ktt.srsriS Sff5
nodila kanciejā, Basteja bulvāra M» tO, slēgiās aploksnēs ar uzraksti: .Skaitītāju
p cdsvājann az 15 apr li š g.*. Skaitītajt* saraksts un tnv zipa° tņr-mt ist M- 19

Zirgu tirgus.
Rīgas pilsētas valdes tirdzniecības noda|a
dara zināmu, ka 20. un 21. marta 1924. g., no pulksten 8 rītā līdz 4 pēc pusd.
noturēs zirgu tirgu 1tūkumā pie pilsētas lopkautuves, Ganību dambī.

Pagastu valdēmTeiParjr
1) Budžeta blankas.
2) Nēneša kases pārskatus.
3) Rezervistu reģistr. grāmatas.

(Jasna forma).
Bez tam vista citas grāma'as nn blanketes, rakstāmu papiri un citus kancleļas
piederumus par vls!«tSk&m cenām

J. ROZE, Rīga,,B|,S,'%T"

šokoindu fabrikas Theodor Riesert
eksplostadles akciju sabled Ibas dlrakcllo, ar šo uza c na god akcionāros aa

kārtējo sapulci
5. aprīli 1924 g. ru kat 6 vak., firmas V. Eickert, Rijs & Co kant. I. Zirgu ielā 25.
"??????-?^-^_^_<^_ 'afat-ui āmurus *m£*>£m-m>4^0L.^m. . _ _.

1) Norēķ nājams nn bilance par 1923. g. nn dažādi ui to sttiedgi iiutālnml
2) Budžets 1924. gadim. 3) Vēlēšanas. 4) Akcionāra priekšlikumi. '

_.Akcionāriem, kuri vēlētos piedalīties sapulcē, jāpieteic savas akcijas ne
vēlāk, ka 7 dienas iepriekš termiņa firmas V. Eickert, Rijs nn Co. kantorī, lielāZirgu iela Ns 25.

Paredzēti priekšlikumi lesnledzimi k^ā ar nleteikšann. Direkcija.

ļ Dažādi ilidigajnmž. J
Rīgas mednieku Modrības

kārtēja vispārēja bie.ni upiilce
notiks 21 mana 4 9, pulksten 8 vak.,
Rīga, Lrčplēšj teļa Ns 1, dz. 5.

Dienas kirtiba:
1) Sapulces amata persona vēlēšanas.
2) Jaano biedro uzņemšana,
3) 1923. g. pārskats nn revīzijas komi-

sijas ziņojams.
4) 1924. gada budžets.
5) Vēlēšanas.
6) Priekšlikumi nn ziņojumi.
P i e z i m e : Sapulce oz statūtu § 24. pa-

mata bns pilntiesīga neskatoties us
ieradušos b'edru skaita. Valda

&mHiias liiziii!

mutistais toroos
rudzu maizes, baltmaize!
un sualgas liellopu gaļas
piegādāšanu karantīna
tekošām vajadzībām, laikā n|
1. apriļa līdz 30. jūnijam

1924. gadam.
Personas un organizācijas, kuras vēlē-

tos minētās piegādāšanas uzņemties ta I
piedalīties torgos mutiski un rakstiski,
iesniedzot rakstiskus piedāvājumus slēg-
tās aploksnēs, samaksātas ar attiecīgu
eīmognodokii, līdz mutisku torgi
sakumam. ;)

Torgi notiks Rēzeknes karanInai
kanclejā 24. marta 1924. g., pulksten;
12 dienā, pirmie par maizes un, baltai
maizes nn otrie par liellopu gajasļ
piegādāšanu.

Tuvāki noteikumi ieskatāmi Rēzeknes
karantīnas kanclejā. parastā darba laikā,
pie saimniecības va H tā ja.

Rēzeknē, 8. martā 1924. g. Ns 6620.
Karantīnas pārzinis A. L a p I ņ š

2 Darbvedis A. Bērziņš.

liepājas pilsētas dome
s*kara ar 17. janvāra un II. februāra
1924. g. pieņemtiem

p.ļilduāpiem saistošos
noliumos

par tirgošanos ar ga|ii uz
pilsētas tirgiem,

lauciniekiem, ku(i paši ir ražotāji, at-
vēlēta pārdot oz tirgiem kanto liellopa,
cūku, teļu a. c. sīklopa gfeja ari alkās
dalās, laiki ao 1. oktobra lidz 1.maijam,
pie kam kātiem atsev škam gabalam jābūt
apzīmogotam vietājā ga|ss izmeklēšanas
stecija pēc salstošo noteikumu prasībām.
Pircēja klitbātnē pirde eļs drīkst sadaM
gaļas gabala, kvrš apzīmogots.

Se nolekumu p'plld nājuml stājas
spēkā pēc 2 nedējām no voa iz-
pablicešanas .Valdības Vēstnesi*.

Liepājā, 10. martā 1924. g.
liepājas p lietai valde.

Liepājas pilsētas dome
14. februāri 1924. g.

flioi saiSiOlo īoltikii
(dal i 20., § 5 un § 11.) rtosacljima!

par os|u un malkas
sētu logiem

tā lēji di, ka ogļu an mākas aēta žogo
minima sis augstums pielaižams 8 pēdas .
Sis grozījums atliecas ari us jau uzcelt em
egļu un malkas sētu ž ig cm, un stājas
spētā pēc 2 nedējam ne Upabliceianas
.Valdības Vēstnesi*.

Liepājā, 10. martā 1924 g.
LlapSjas pilsetss valde

Lēli pļsliniia.
Meitenes muita,
malt. ik. 1140. p. kā tība irsindfn*, ka
caurskatot kontrabandas lietu N» 148

nolemts:
sodi! p»r kontrabandu Lietavrs pilsoņus,
dzīrojošo- Ž-gares miestā Lleiuva, JSnl
Jāņa d. Nsrelko un Aronu Leizera d.
Kanterl zolidati ar septiņ tūkstoti astoņi
simti trīsdesmit (Ls 7830.—) Īstu Ueiu
naudas soda ar aizturēto mantu un pār-
vietošanas līdzekļi konfiscēšanu.

Uz malt. lik. 1141. p. psmsti šis
lēmums stājās snekā 3 nedēju laika,
skaitot no .Valdības Vestnssi* issp e-
šmas dienas.

Pārsūdzība nemaksāta ar attiecīga
z mognodokli Iesniedzama augšminētā
laikā caur Meitenes muitu nz maitas
departamenta vārdo.

Muitas priekšn J. Ž i g ' e v i c s.
Darbvedis Saliņš.

r ' ^

Tiesu sludinājumi.
Rīgas apflt.4.iec. tiesas pnstavs
V. Požarlskis paziņo, ka 26. marta
1934. g., polksten 10 riti, Rīgā. Slokss
ielā J* 48, fabrikā, pārdos Teodora
Keizeriingka kustamo manto, sa-
stāvošu ao koku apstrīdāšan's fabrikas
mešnām dzensiksnām, kokn materaliem
an dt. nn novērtēta par Ls 925,50.

Izzināt saraksta, novērtējama, kā ari
apskatīt pārdodamo manta varēs pārdo-
šanas dieni ns vietas.

Tiesas prlstavs V Požarlskis.
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