
Saeima.

Ministru kabineta sēde š. g. 18. martā.
Rīkojums par dzimšanasapliecībām leģi-

timētiem bērniem.
Rīkojums pa baļķu vaļēju plūdināšanu

pa Gauju.
R kojums visiem apriņķu valsts zemju

inspektoriem un apriņķu mērniekiem.
Instrukcija lopkopības pārraudzības bie-

drībām.
Darba ministrijas rīkojums visām apriņķu

pilsētu valdēm.

SAEIMA.
Sēde 18. martā.

Sēdi atklājpriekšsēdētājs F. Vesmans
pulksten 5,5.

Iesniegtos projektus nodod attiecīgās
komisijās.

Pagarina budžetu komisijai valsts bu-
džeta cauri skatīšanas termiņu līdz
15. aprīlim.

Pieņem otrā lasījumā likumu par valsts
vēsturisko muzeju.

Steidzamības kārtā pieņem likumu par
dažos likumos minētu sumu pārrēķinā-
šanu latos.

Pēc tam sākas vispārējas debates par
laukstrādnieku darba laika likumu.

Sēdi slēdz pulksten 9,30.
Nākošā sēde piektdien, pulksten 5.

?a!dības rīkojumi un pavēles

Rīkojums.
Pamatojoties uz civ. proc. lik. 1460. p.,

lieku tiesas iestādēm priekšā izdot leģi-
t metiem bērniem jaunas dzimšanas ap-
liecības pēc sekoša manis apstiprināta
parauga.

DZIMŠANAS APLIECĪBA.
Latvijas Suverenās Tautas vārdā Rīgas

apgabaltiesas III. civilnodaļa, saskaņā ar
savu 1924. g. 15. marta lēmumu un uz
tiesai priekšā stādīto dokumentu pamata,
ar šo apliecina, ka Jānis Jāņa d.
Krūmiņš ir dzimis Jaunjelgavā, tūkstots
deviņi simti piecpadsmitā (1915.) gadā
astotā (8.) oktobrī un ievests
baznīcas grāmatās par gada
dzimušiem bērniem zem N»

Viņa vecāki: tēvs Jānis Krūmiņš (no-
darbošanās) un māte Marija Krūmiņ,
dzim. Kalniņ.

_ . Tiesnešu un sekretāraDa,urs paraksti. Z v.

Rīgā, 1924. g. 18. martā.

Tieslietu ministrs Z a m u e 1 s.
Departamenta direktors Brikovskis.

Finansu ministra rīkojums
1924. g. 17. martā. W° 1438/130.

Atļauju vēl tikai šī gada navigācijā
nopludināt pa Gaujas upi ari baļķus va-
ļējā koku partijā. Tuvāku plūdināšanas
kārtību noteic jūrniecības departaments.

Piezīme Šis rīkojums neattiecas
uz Gaujas-Daugavas kanālu, bet tikai
uz Gaujas upi.

Bez tam griežu kokrūpnieku vērību uz
to, ka ievērojot koku plūdināšanas no-
teikumus pa Gauju (.Valdības Vēstneša"
1922. g. 108* . numuru) — nākotne_ baļķu
vaļēju plūdināšanu pa Gauju varēs pie-
laist tikai no Gaujas augšgala līdz
Strenčiem un pie tam tikai izņēmuma
gadījumos un ar katrreizeju atsevišķu
atļauju.

Finansu ministrs
Ringolds Kalnings

Jūrniecības departamenta
direktorsA. L o n f e 1 d s

Rīk-jums Nr. 631/2.
Visiem apriņķu valsts zemju

inspektoriem un apriņķu
mērniekiem.

Ir konstatēti gadījumi, kad privatzemju
īpašnieki, nododami savas zemes valsts
zemes fondā, agrārās reformas likuma
II. daļas 31. panta kārtībā, turpina līdz
šim laikam pilnos apmēros izmantot sa-
vas juridiskā īpašnieka tiesības, neska-
toties uz to, ka šie īpašumi ir jau no-
doti un pārņemti valsts zemes fondā un
ar centrālās zemes ierīcības komitejas
lēmumiem jau piešķirti citām personām.

Lai šādas nenormālas parādības uz
priekšu nevarētu atkārtoties, zemkopības
ministrija uzdod ievērošanai un izpildī-
šanai sekošo:

I. _Pie privatzemju pārņemšanas fondā,
agrārās reformas likuma 31. panta kār-
tībā jāraugās, lai šīs zemes nodod viņu
īpašnieki, vai to likumīgie pilnvarnieki.
Pārņemšanas aktā (protokolā), starp citu,
ari jāapzīmē fondā nododamās vienības
nosaukums un zemes grāmatu reģistra
numurs.

II. Par visiem līdz šim fondā pār-
ņemtiem un turpmāk pārņemamiem
privātīpašumiem jāpaziņo attiecīgai zemes
grāmatu nodaļai, resp. vecākam notāram
ar lūgumu, notariālā nolikuma 316. panta
p. 4. kārtībā ievest atzīmi, ka īpašums
uz agrārās reformas likuma 31. panta
pamata nodots valsts zemes fondā un,
ka reizā ar to, tiek aizliegts ta īpašnie-
kam izvest kaut kādus darījumus un
apgrūtinājumus bez zemju departamenta
ziņas un atļaujas.

Rīgā, 29. februārī. 1924. g.
Zemkopības ministra biedrs A. Velkme.

Zemju departamenta direktors Grāvs,
Mērniecības daļas vadītāja vietā

H a r t m a n i s
Latgales zemes ierīcības daļas

vadītāja vietā J. S a p i e t s

Apstiprinu.
1924. g. 14. martā.

Zemkopības ministrs
E. B a u e r s.

Instrukcija
lopkopības pārraudzības

biedrībām.

1. Lopkopības pārraudzības biedrību
mērķis ir sekmēt lopkopības ienesības
pacelšanu ar pareizu lopu ēdināšanu,
kopšanu, audzināšanu un izlasi, atbalsto-
ties savā darbā uz pareizi nostādītas
giāmatvedības.

2. Pārraudzības biedrības dibina,
reģistrē un viņas darbojas pēc 1919. g.
5. septembra noteikumiem par kooperatī-
vām sabiedrībām un viņu savienībām.

3. Lopkopības pārraudzības biedrības
organizējas un darbojas patstāvīgi, bet
lopkopības pārraudzības apvienošanas
nolūkā ikkatrai pārraudzības biedrībai
jāiestājas, pēc izvēles, Latvijas lauksaim-
niecības centralbiedrībā, latviešu lauk-
saimnieku ekonomiskā sabiedrībā vai
Latgales lauksaimnieku biedrību savienībā.

4. Valdības pabalstus pārraudzības
biedrību darbības veicināšanai izsniedz
lauksaimniecības departaments caur p. 3.
minētām organizācijām.

5. Valdības pabalstu var izsniegt pār-
raudzības biedrībām, ja tās apvieno ne
mazāk par 10 saimniecībām kopskaitā ar
vismaz 60 slaucairām govīm.

6. Izsniedzamais pabalsts var but:
1) vienreizējs, caurmērā līdz

300 Ls, pārraudzības inventāra
iegādāšanai

2) gadskārtējs, caurmērā līdz
300 Ls gadā, pārrauga algošanai.

7. Vienreizējo pabalstu var izsniegt,
ja jaundibināmās biedrības apņemas
izvest pārraudzību ne mazāk kā 3 gadus

no vietas, pēc minētā laika notecēšanas

par pabalstu iegādātais pārraudzības
inventārs pāriet biedrības īpašumā.

Piezīme. Ja pārraudzības biedrība
pārtrauc savu darbību ilgāk par
vienu pu gadu, vai viņu pavisam
izbeidz pirms 3 gadu notecēšanas,
vai ari ja pārraudzības biedrība
pāriet no vienas centrālās organizā-
cijas pie otras, tad vienreizējā pa-
balsta suma, vai par to iegādātais
pārraudzības inventārs nododams
tai centrālai organizācijai, caur kuru
tas bija izsniegts. Atdotais pabalsts
vai inventārs izlietojami jaundibi-
nāmu pārraudzības biedrību vaja-
dzībām.

8. Valdības pabalsta saņēmējām —
pārraudzības biedrībām — jāpilda se-
košie noteikumi:

a) jārīkojas pēc savas centrālās orga-
ganizacijas dotiem noteikumiem,
instrukcijām un rīkojumiem, kuri
saskaņojami ar lauksaimniecības
departamenta noteikumiem;

b) jāiesniedz uz lauksaimniecības de-
partamenta vai savas centrālās
organizācijas pieprasījumu par
biedrības darbību ;

c) jānodod ne vēlāk par 3 mēnešiem
pēc pārraudzības gada beigām savai
centrālai organizācijai (apstrādāšanai
un publicēšanai) gada pārskats par
biedrības darbību;

d) pārraudzības gads sākas ar 1. aprili
un beidzas ar 31. martu. Jaun-
dibinātās biedrības sāk pārraudzības
gadu ar savu darbības sākšanas
dienu,beidz ar tekoša gada 31. martu;

e) jāpielaiž valdības un savas centrālās
organizācijas pārstāvji vai instruktori
pie pārraudzības biedrības darbības
kontroles;

f) bez sevišķas atlīdzības jāuzņemas
lauksaimniecības departamenta un
centrālās organizācijas pārstāvju,
instruktoru un pārraugu pārvadā-
šana, ierodoties viņiem uz kontroli
vai lopu uzņemšanu ciltsgrāmatās;

g) jāatļauj centrālās organizācijas lop-
kopības praktikantiem nodarboties
biedrībā ietilpstošās saimniecībās.

9. Ja pārraudzības biedrība nepilda
savas centrālās organizācijas noteikumus,
instrukcijas un rīkojumus, kuri saskaņoti
ar valdības rīkojumiem, tad gadskārtējā
pabalsta izsniegšana pārtraucama, bet
saņemtais vienreizējais pabalsts atmak-
sājams, vai ari par viņu iegādātais pār-
raudzības inventārs atņemami, saskaņā
ar piezīmi pie 7. p.

Departamenta direktors V. S k u b i ņ š
Nodaļas vadītājs J. Blumbergs.

Visām apriņķu pilsētu valdēm.
Atsaucoties uz « Valdības Vēstneša'

š. g. 58. numurā iespiesto aprakstu,
visām apriņķu, pilsētu un miestu paš-
valdībām par apriņķu karā cietušo pen-
siju komisiju darbības pārņemšanu, sākot
ar š. g. 1. aprili, apriņķu pilsētu valžu
vadībā, darba ministrija lūdz" steidzami
ziņot, kādi soļi no jums jau sperti šī
jautājuma nokārtošanai, lai komisiju
darbībā neceltos nevēlami traucējumi.

1924. g. 17. martā. JVb 30904.
Departamenta vicedirektors O. Sīlis.

Karā cietušo pensiju nodaļas
vadītāja vietā I. Z a ļ k a 1n s.

Valdības darbība.

Ministru kabineta sēde
1924. g. 18. martā.

I. Pieņem valsts zemes bankas štatus
un budžetu 1924. gadam.

2. Pieņem noteikumus par valsts

vidus- un arodu skolotāju algošanu pēc
algu kategorijām skolotājiem ar augst-
skolas izglītību un nolemj tos izsludināt
pārvaldes kārtībā.

3. Pieņem noteikumus par konjunk-
tūras piemaksu valsts darbiniekiem.

4. Atsvabina no amata, uz paša lū-
gumu, Rīgas apgabaltiesas priekšsēdētāja
biedri Jāni Krūklandu.

Eekšzeoie.
Paziņojums.

Pie Ipiķu pagasta valdes (Valmieras
apriņķī) atvērta un darbojas Ipiķu pasta
palīga nodaļa. Visas iestādes amat- un
privātpersonas tiek lūgtas sūtījumus uz
Ipiķu pagastu adresēt caur Ipiķu pasta
nodaļu.

Pagasta priekšnieks E d. P a u t s.
Darbvedis Osk. Reinvalds.

Ārzemes.
Tokijas pašvaldība

pieņēmusi sekošu rezolūciju, kuru ta
lūdz paziņot visām ārvalstīm un per-
sonām, kas izrādījušas savas simpātijas
Japānai sakarā ar lielo zemestrīci un
sniegušas palīdzību cietušiem:

„Dziļās simpātijas un plašā palīdzība,
ko Jūsu valsts iedzīvotāji snieguši mums
pēc katastrofiskās zemestrīces un uguns-
grēka, vienmēr piepildīs Tokijas iedzī-
votājus ar dziļām pateicības jūtām. Sa-
skaņā ar Tokijas iedzīvotāju sapulcē
pieņemto rezolūciju, izsakām Jūsu tautai
mūsu pateicību.

Tokijas pašvaldības padomes
priekšsēdētājs.

Bez jau agrāk atzīmētiem ienākuši vēl
sekosi ziedojumi Japānas zemestrīcē
cietušiem: Rubļi.
Dr. Jankovskis, Latvijas Sar-

kanā krusta priekšsēdētājs 100000.—
Rīgas III. policijas iecirkņa

priekšnieks ...... 4505.—
Latviešu invalidu savienības

priekšsēdētājs Liepājā R.
Reinbachs 18000.—

Kinematogrāfa „Diana" direk-
cija Rēzeknē 6525.—

Viesnicas „ Frankfurtē pie Mai-
nas" direkcija 23420.—

Latviešu invalidu savienības
Jelgavas nodaļas priekšsēdē-
tājs 4992.50

Latviešu invalidu savienības
priekšsēdētājs Rīgā . . 61029.—

Latviešu invalidu savienības
priekšsēdētājs Ventspilī
A. Tauriņš 5798.—

Latvijas bankas direkcija (no
Jelgavas nodaļas) .... 72".—

Latviešu bērnu palīdzības
administrācijas priekšsēdē-
tājs K. Irbe 160000.—

N. N._ '. 1000.—
P. Kūla, latviešu skolotāju

savienības priekšsēdētājs . 18000.—
Biskaps Poelchaus .... 4588.50
Baznīcu virsvalde .... 59859.—

Kopā pavisam vēl 468242,—

Augsts ordenis Musolinam
B e r 1 i n ē, 17. martā. „Lokalanzeiger"

ziņo no Romas, ka Itālijas karalis pie-
šķīris Musolinam Annunciatas ordeni —
augstāko goda zīmi kādu Itālijā iespē-
jams izpelnīties. Pēc ordeņa statūtiem
karalis sauc šī ordeņa kavalierus par
.brālēniem."

tfaksa par .Valdības Vēstnesi* sākot no 1. janvāra:
Saņemot ekapedloljā:

par 1 mēnesi 1 lati 50 «ant.

Piesūtot mājā un pa pastu:

Par 1 mēnesi 1 lata 80 sant.
fei atsevišķa numura: saņemot

ekspedīcijā — . 6 «
rte atkalpārdevējiem — . 7 .

Sludinājumu maksa:
a) tiesu sludinājumi līdz 30 vien-

slejigām riruliņām 3 lat. 60 sant.
pat katra talaku rindiņa . . — . 12 .

b) citām iestādēm un amata per-
sonām par katru vienslejīgu
rindiņa — . 16 .

c) privātiem par katru vienslejīgu
rindiņa — . 20 .

Latvlias valdības m% oficiāls laikraksts
iznāk katru dienu, izņemot g&k^^^^Ē^Š^

svētdienas
un evetkudienae

Redakcija:
JrW^^^|^^P^P\.

Kantoris un ekspedīcija:
Rīgā, pili N> 2. Tel. tt 9-89 ^S^^^^^S^Rīgā, pilī I* 1. Tel. Ns 9-57
Runas stundas ho 11—12 u^š^uzpļģ Atvērts no pulksten 9—3



Riga.
Saistošie noteikumi

par atklātu grāvju tīrīšanu un uz-'
turēšanu Rīgas pilsētas robežas

Pieņemti Rīgas pilsētas domes
sēdē 1 -24. g. ft, februārī un
apstiprināti ar iekšlietu ministrijas
pašvaldības departamenta š. g.
b. marta rakstu Ns 1 1902.

Pilsētas valde liek priekšā pieņemt
sekošu noteikumu projektu:

1. Visi gj"āvji, kuri novada ūdeņus
no vairāk kā no viena zemes gabala,
no ielām vai laukumiem, jātīra tiem
zemes īpašniekiem, caur kuru zemi ūdens
tek, ari tad, ja tas nebūtu iezīmēts atse-
višķos zemes plānos.

Ja grāvis tek starp diviem zemes ga-
baliem vai pa īpašu, starp diviem zemes
gabaliem grāvim atstātu joslu, tad šis
zemes gabals katram īpašniekam jātīra
puse no attiecīgā grāvja gabala garuma,
t. i. labā puse, raugoties no zemes
gabala.

Ja kāds grāvis iznīcināts bez pilsētas
būvnodaļas piekrišanas, tad tas jāatjauno
pēc pilsētas būvnodaļas aizrādījumiem
to zemesgabalu īpašniekiem, kuri sniedzas
līdz grāvim.

Par atklātiem grāvjiem skaitās visā
savā garumā ari atsevišķās vietās māks-
līgi nosegtie (caurules, renes) ūdens
novadi.

Ja grāvis tek gar atklātu ielu, tad
viņu tīra tas nama vai zemes īpašnieks,
kura pusē atrodas grāvis, pie kam puse
sākas no ielas vai ceļa braucamās
daļas ass.

Ielas un trotuāra robežās mākslīgi
slēgtos grāvjus (trūbas, renes, kanālus),
kufi bez pārtraukuma iet gar vairāk kā
vienu zemes gabalu, kā ari grāvjus un
caurlaides zem ielu tiltiem (šķērsām pār

ielu) tīra un uztur pilsētas būvnodaļa .Ja
katrā atsevišķā gadījumā nepastāvētu
īpaši noteikumi.

Tāpat pilsētas būvnodaļa tīra un uztur
visus pilsētas valdes 1924. g. apstipri-
nātā plānā K. G. N° 24 mērogā 1 :25200
ar zilu krāsu iezīmētos ūdens novadus.

2. Ja grāvju sienas vai dibens no-
stiprināts pilsētas valdes līdzekļiem ar
koka vai citu materiālu, tad šie
mākslīgie ierīkojumi jāuztur kārtībā un
vajadzības gadījumos jāatjauno pilsētas
valdei, bet kārtīgi jātīra attiecīgo zemes
gabalu īpašniekiem. Zemes gabalu
īpašnieku līdzekļiem ierīkotie nostipri-
nājumi un nosegumi jāuztur un jāat-
jauno ierīkotajiem pašiem.

3. Visi publisko grāvju un upīšu uz-
dambējumi privātos zemes gabalos, ja
tie iespaido ūdens noteku no blakus un
augšup stāvošiem zemes gabaliem, jā-
likvidē pēc pilsētas būvnodaļas aizrādī-
jumiem pusgada laikā no šo noteikumu
spēkā stāšanās un ūdenim (caur attiecīgo
grāvi) jādod dabiskā un visizdevīgākā
notecēšanas iespēja. Ja zemes īpašnieks
vēlētos atstāt kādu uzdambējumu, tad
tas atļaujams tikai pagaidām, uz noteiktu
laiku un ar katrreizēju pilsētas būvnodaļas
piekrišanu.

4. Odens novadu tīrīšanai vai padzi-
ļināšanai nepieciešamos techniskos aiz-
rādījumus, vajadzības gadījumā, sniedz
pilsētas būvnodaļa.

5. Šo noteikumu neizpildītāji raucami
pie atbildības uz sodu likuma pamata.

6. Šie noteikumi stājas spēkā 2 ne-
dēļas pēc viņu izsludināšanas „Valdības
Vēstnesī".

Rīgas pilsētas galva A. Andersons.
Pilsētas sekretārs A. Pļavinskis.

Pavēste.
Paziņoju, ka 1924. g. 30. martā pulk-

sten 4 pēc pusdienas Skolas ielā N° 1,
L. S. C. O. štābā uz centrālās pārvaldes

1924. g. 11. marta lēmuma pamata sa-
saucu L. S. C. O. ārkārtēju' pilnu biedru
sapulci.

Dienas kārtiba : 1) Sapulces atklāšana
un sapulces amata personu vēlēšanas.
2) L. S. C. O. statūtu grozījumu jautā-
jums. 3) Dažādi jautājumi.

. Ņemot vērā, ka dienas kārtības 2. punkts
ir ārkārtīgi svarīgs un steidzošs, kas
atlikšanu nepieļauj, uzaicinu ierasties
neiztrūkstoši visus biedrus un ievērot
noteikti pilnas sapulces sasaukšanas laiku.

Ja nebūs kvoruma, centrālā pārvalde
noliek otru ārkārtēju pilnu sapulci š. g.
6. aprilī, pulksten 4 p. p. Skolas ielā ar
to pašu dienas kārtību. Šī sapulce ir
pilntiesīga pie jebkura ieradušos biedru
skaita.

Rīgā, 1924. g. 15. martā.
L. S. C. O. prezidents,

ģenerālis G o p p e r s.
Latvijas skautu priekšnieks, virs-

skautmasters Ž. Vikš-Sobolevskijs.
Sekretārs, skautmasters Ābels.

Kursu
Rīgas biržā, 1924. gada 19 marta.

100 Latvijas rbļ 2.—
Amerikas dolārs 5,16 — 5,21
Angļu mārciņa 22,12—22,34
100 Francijas franki .... 25,85 — 2660
100-Beļģijas franki ..... 21,55 — 22,25
100 Šveices franki . ... 88,65-90,00
100 Itālijas tiri . .... 2160 — 22,25
100 Zviedrijas krona» . . . 13540—137.45
100 Norvēģijas kronas . .... . 6870 — 7080
100 Dānijas kronas . 79,65—«2,05
100 Čechoslovaku krosa. . . 14,65 — 15,25
100 Holandta guldeņi .. 18980 — 192,70
1 biljons Vācijas marka . . . 1. 1,50
100 Somijas markas .... 12,70 - 18,20
100 Igaunijas markas .... 1,34 — 1,4
10,000 Polijas markas ... 0,01
100 Lietuvas liti .... 50, 52,—
10 Krievijas zelta rubli , . . 25,50
Krievijas sudrabag* Muda ; J$}pa. 1 rbL

SSSR červoņecs
5/o neatkarības aizņemams . 2, 2,10
6/o Zemes banka ķīla zīmes 98, : 100

Rīgas biržas komitejas kotacijas komisijas
priekšsēdētājs Rob. Baltgailis.

Zvērināts biržas māklera P. Rupnets.
tmaHHHniHaHaBantfaMasffHMM*'
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Redaktors: AL Ārons.

Telegramas.
(Latvijas telegrāfa aģentūras ārzemju telegrama 1.'

Kaunā, 18. martā. Lietuvas ministru
prezidents Galvanauskas izbraucis no
Žeņevas, kur parakstījis Klaipēdas sta-
tūtu konvenciju, atpakaļ uz Kaunu.

Kopenhāgenā, 18. martā. Pēc
Kopenhāgenā ienākušām ziņām Rikovs
esot saslimis ar nedziedējamu nieru
slimību.

Māksla.
Nacionālais teātra. Trešdien, 19. martā,

Annas Brigader drāma „Heteras
mantojums". Ceturdien, 20. martā,
pulksten 5 pēc pusdienas skolēnu
izrādē vēlreiz J.Raiņa pasaka „M u š u
ķēniņš" . Piektdien, 21. martā, Bernara
oou'a jautrā komēdija nPigmalions",
kura pirmizrādē sagādāja daudz jautrības
publikai. Sestdien, 22. martā, Ģetes
.Pausts". Sagatavošanā: Oskara
Uailda „LedijasUindermir vē-
deklis", kuru izrādīs dramaturga
Kārļa Freinberga skatuves darbī-
bas beneficē ar Liliju Stengel
galvenā lomā. Biļetes jau dabūjamas.

Literatūra.
Patiesības Dzēriens. G. Milberga-

Skuju Frida komēdija 3 cēlienos .Komētas* i?ue-
vums. 74 lap. p Maksā 1 Ls Ģeneralkomis ja
akc. sabiedr. Valters-Rapa un „Leta" grāmata
veikalos, Rīgā. Personas: 7 kungi. 4 dāmas.

Rīgas apgabaltiesas 3. clvilnod.
atklātā tiesas sēdē 1924. g. 3 ruatī
izklausījusi valsts zemes banVas lūgumu
de| hipotekarisko parāda dzēšanas, no-
lēma :

atzīt par iznīcinātu obligācija par
1510 r, apstiprināta 1913. g. 18 febr.
zem N» 149 az tagad Augustam Pētera
dē am Andersonam piederošo nekutamo
īp*šutnu Valkas apr. no Grundzāle»
muižas atdalīto zemnieku zemes gabala,
zemrs grāmatu r*ģ. XXIV. tejumāvem
reč' stra Ms 3531 apzīmēto zemnieku
mā u .Lejas-Balod* J* 2, par labu mir.
En-'la Emīla dēla fon Vo fa mantojama
masai.

Rīgā, 1924. g. 6. martā J* 1370.
Priekšsēdētājs v A. Vfidners

^ekieta1* A Kllvf

Rīgas apgabaltiesas 3. clvilnod.
atklātā tiesas sēdē 1924. g. 3 martā
«klausījusi valsts zem-s bankas lūgumu

dē| hipotekarisko parādu dzēlanas, no-
lēma:

atzīt par iznīcinātām trīs obligā-
cijas, apstiprinātas uz t'gid Iepelē*
(Trikātas) pagasta sabedrībai piederoio
nekustamo īpašumu Valkas apr., no Tie-
pel's muižas atdalīto Cēsu-Valkas hip.
apg. atdalīto muižis zemes gabala,
zemei granāta reģ. V. sej. zem reģ.
N? 703 apzīmēto kvotes zemes māju
.Lēlit : a) par 133 r., apstiprināt»
1874. g. 2. septembri zem M» 269; b)
par 133 r, apstiprinātu 18 "4. g. 2 sep-
tembri zem N» 272, un c) p»r 133 r,
apstiprinātu 1874 g. 2. sep'embri zem
J* 273, un izd. Magnusam fon Terklu-
sam par labu.

Rīgā, 1924 g. 6. martā M 1310.
Priekšsēdei, v. A. V e i d n e r s.

"«"Intara A. Kalva

Jelgavas apgabaltiesa,
saskaņā ar valsts zemes bankas lūgumu
un pamatodamās uz sava š, g. I marta
nolēmuma un, civ. proc. lik 2081. p.
2. pkt., kā ari 1923. g. 17 marta lik.
3. p., uzaicina to personu, kuras rokas
«trcdas pirkšanae-pā< došanas akts, kas
koenbor. 1897. g. 27. okt. zem Nk 1027,
uz Bauskas apr., Iecavas "agasta „Gar-
jāņu* mājām zem hip. Ks 2809 nodro-
šinot pirkšanas «urnas atlikumu 1900 r.
ar ķīlu tiesībām uz min. mājām, kl ari
personas, kuram būtu kādas tiesības uz
minēto aktu, — pieteikt savas tleaībsa
lai tiesai sešu mēnešu laikā, skaitot
no sludinājuma iespiešanas dienas , Val-
dības Vēstnesī".

Ja min. termiņā obligāciju neiesniegs,
vai tiesības nepieteiks, tiesa atzīs parāda
aktu par spēka zaudējušu un zemes
bankai doa tiesību prasīt ii parāda dzē-
šana zemesgrāmatas

Jelgavā, 10. meitā 1924. g. LJ6649 T4.
Priekšsēd. b A Lauke
Srtrrctitr* K Pnn.ar»

Liepājas apgabaltiesa,
saskaņā ar savu 6. ma»t< 1974. p
lēmumu,' uz Otto Grosbarts lūgumu
un civ. proc. lik. 2083, an 2084. ņp.
pameta, «aicina obligācijas turētai»
kura izdota pai 1000 rbļ. uz Kuldīgas
sadraud?īgās un lauksaimniecī m biedr.
krāj-aizdevu sabiedrības vada un
11. jūlijā 1912. g. nostiprināta n;
Ottonam (ari Oito) Grosbardsm (ari
Grosbuts) piederošas nekustamas mantas
Kuldīgas apriņķī, Kurmales pagasti
Brune māju zem ktep. N* 1010 —
sešu m ē n e i u laikā, skai-
tot no sludinājuma iespiešanas dienas
Ierasties tieši, līdznemot minēto obli-
gāciju.

Pie kam tiek aizrādīts, ka pēc minēti
termiņa notecēšanas, ari obligācijas tu-
rētāja neierašanās gadījumā, parādu at-
zīs par samaksātu un pašu obligāciju
par iznīcinātu, piešķirot lūdz. tiesīb*
pieprasīt parāda izdielsnn ls zemes
grāmatām.

Liepājā. 8. marti 1924. g. Nk 562/24

Priekšsēdētaja b. V. Bienenstams
Sekretārs A. Kasperovičs.

Piltenes iec policijas priekšnieks izslu-
dina par nederību, kā nozaudētu, atva-
ļinājuma apliecību, izdotu no Ventspils
ka<a aprigķa priekšnieka 4. ja vari
1923 <t. zem J* 4304 uz Ermaņa Vslta
dēl < P-rbe vārda.

Elejas policijas priekšnieks izsludina
par nederīgu Zaļenieku pagasta valdes
6. novembrī 1920. g. izdoto zirga pasi
zem N» 512 uz pilsoņa Dāvida Anša d.
Markevica vārdu, kura pieteikta par no-
zudušu.

Elejas policijas priekšnieks izsludina
par nederīgu Zaļenieku pagasta valdes
28- maija 1920. g. izdoto Latvijas pasi
zem N° 30 uz pilsoņa Eduarda Jāņa d.
Lieberta vaidu, kura pieteikta par no-
zudušu.

Alsviķu pagasta valde, Valkas apriņķī,
izsludina par nederīgiem šādus nozau-
dētus dokumentus, izdotus uz Leopolda
Augusta d. Zlava vārdu: 1) Latvijas
iekšzemes pasi, izdotu no Alsviķu pag.
20. novembrī 1920. g. N° 131!, un U)
kara klausības apliecību, izdotu no 7. Si-
guldas kājnieku pulka komandiera, 19 '? g.
(izdošanas mēnesis, datums un Ns nav
zināmi). Jfe 3 28.

likšu ii iiišstm tofciii
lolEJtiis Mm.
W24. «eda 4. burtnīca

Iniilmal un dabūjama Valsta tipogrāfijā.
pili, 1. istabi, kur ari vienīgi jāgriežas

ar pieprasījumiem.

Burtnīca maksā:
bes piesūtīšanas Ls 0,28
?t piesūtīšana . . 0,30

Saturs*
23) Likums par valsts papildu budžetu

1923./24. gadam.
24) Likums par Civilprocesa likumu,

. 1923. gada izdevuma, 117. panta
uņ 1914. gada izdevuma, 372. panta
pārgrozījumu.

25) Likums par mēru un svaru pārbau-
dīšanas un apzīmogošanas nodevām.

26) Agrāras reformas likuma IV. daļas
5. un 7. p. pārgrozījumi.

27) Likums par cietušo karavīru un
viņu ģimenes locekļu penzijām.

28) Likums par Rīgas pilsētas admini-
stratīvām robežām.

29) Likums par Valsts zemes bankas
ķīlu zīmju procentiem.

30) Papildinājums likumam par oMiga-
torisko skolu skolotāju algošanu.

31) Likumspar dažu nodokļu nomaksas
pagarināšanu.

32) Pārgrozījums likumā par akcizi no
naftas produktiem.

33) Pārgrozījums 1922. g. 10. februāra
likumā par akcizes nodokli uz tabaku,
tabakas izstrādājumiem, čaulītēm
un sērkociņiem.

34) Pastiprinātas apsardzības stāvokļa
pagarinājums līdz 1924. g. 15. maijam.

35) Noteikumi par Igaunijas karaspēka
nodarīto zaudējumu lietu caurskatī-
šanas, atlīdzības piespriešanas u«
izsniegšanas kārtību.

Liepājas apgabaltiesa,
6 mirtā 1974. g uz Donas zemes
bankas aizgādņu lūgumu un civil
proc. lik2081.—2086. p. p. nolēma:

1) paradu par 3300 rub. pēc obli-
gācijas, izd. uz Donas zemes bankas v.
un 22. janvārī 1911. g. zem žirn. 1* 96
nostiprinātas uz Kā 1im L* dvikam
Hemaņa d. Ļautliņam piederošas
nekustamas mantas Tā*u-Padures ,Eri g*
māju zem krep. N° 722, atzīt par pilnīgi
samaksātu līdz ar visām procentēm
un p-.šuo^l grciju par i nīcinātu

2) atvēlēt lūdzējam pieprasīt zemes
grāmatu nodaļā minēto parāda izdzēšanu
iz zemes grāmatām

Liepājā, 8_maitā 1924. g. }*650/23
Priekšsēdētaja b V Bienenstams.

SeVrMar» A K.«t»e»ovi?8

Latgales apgabaitie*». kriminf f-
nodaja,

saskaņa ar savu 1934 * ada 7 marta
lēmumu, meklē uz sod. lik. 589. p.
pamata apsūdzēto biiuši Lst ij s vācu
zeme» sargu noJaļ-i* karei\i Vācijas pa-
valstnieku Otto Mntthiaiu, 23 g. vecu,
neliela auduma.

Visām iestādēm un personām, kurārt
li tinama minēti Otto Matthtesa ut
-iņa mantas a'ralaruu virta, jjr-*eiņ.

Rēzeknes apr . 5. lec ifmeklēšanas
tie* nesi «1.

Danga VDilī, TO marti 1924. g.
Priekšsēdētāja v. (paraksts.)

Sekretāra v J. V a n a g s.

Liepājas apgabaltiesa
28. februārī 1924. g. uz valsts zemes
bankas lūguma, un civ. pror
(ik. 2081—2086. p. p. pam. nolēma

1) parādu 2,100 rbļ. pēc obligācijas,
izdotas uz Vencavas fideikomisa vārdu,
un 3. maijā 1913. g nostiprinātas uz
Pric'm Jorena d. Ptvilsonam piede-
gošas nekustamas mantas Ventspils
apriņķī, Ziras pagastā .Ence" mi-
ju zem kreposta J* 4180, — at-
zīt par pilnīgi samaksāto līda ar

isām procentēm ui pašu obligāciju par
iznīcināta-_1) atvēlēt lūdzējai pienraait temer-
STšrcs u nodaļā minētā parāda izdzē
sanu I* temespramatam

Liepājā. 29. febr. 1924. g N653/52.
Priekšsēd. b. V. Bienenstams.

Sekretārs A. Kasperovičs.

Jelgavas apgabaltiesa,
pamatodamās uz savu 1924 g. 3. maita
nolēmumu, dara zināmu vispārībai,
ka parāds 1070 rbļ apmērā, pēc
pirkšanas pāidošanas līguma, korobor.
1908. gadā 15. oktobri zem N° 951 uz

Talsu apriņķa, Zantes mv žas meža gab.
J* VII zem hipot. t& 375, — atzīts
par samaksātu un lūdz vai? ts zrm -s ban
dota tiesība prasit ia parāda dzēšanu
zemes grāmatās.

Jelgavā. 8. m»rtā 1924 g L 1*59/24
Priekšsēd. v. A. Strazdiņš.

_^_ Sekretārs K. P a s s » r <

Jelgavas apgabaltiesa,
pamatodamās ui savu 1974 g. 25. febr.
nolēmumu, dara zināmo vispārībai, ka
parāds pēc obligācijas par 1200 rbļ.,
koroborētas 18. nov. 1913 g. zem
J* 2757, uz Bauskas apriņķa, Baldone»
mtiln» zemes gabalu zem hipot kas
Nj 5831, — atiīts par samaksātu un
ūdzējai Ilzei R a m a t, dota tiesība
prasīt šā parada dzēšanu semes grā-
matā*.

JaigavS, 39 febr. 1924 g. LJ»364/24
Priekšsēdētāja v. J. Skudre

S-krMm K P u » » a r «

Rīsos apgabaltiesas 3. clvilnod.,
atklātā tiesas sēdē 1924 g. 3 ma tā
izklausījusi valsts zemrs bankas lūgumu
dēļ hipotekarisko paradu dzēšanas, no-
lēma:

atzīt par iznīcinātām trīs obligācijas,
apstiprinātas uz Jšuim Mķ:lim pie-
derošo, no Litenes muižas, V*I?as apr.,
atdalīto ta paša apr. atdalīto zemnieku
zemes gabalu, zemes grāmatu re&
X sēj. zem reģ, >& 1432, ar zīmēto
.Abolin" J* 100 zemnieku māju: a) par
300 r., apstiprinātu 1881. g. 21. martā
zem Ni 438, bar. Erntstam Volf*m par
labu; b) par 400 r., apstiprinātu 1881. g.
21. mi-rtā zem 1* 434. tam pušim ber.
Vo'fam par labu, un c) par 200 r, ap-
itiprimtu 1881. g. 21 martā zem J* 435,
tam pašam bar. Voltam par labu, pie
kam ar Rīgas apgabaltiesas 1912. g.
6 aprija lēmumu par iznīcinātu tttīitt
obligācijas par 3i 0 r. zem N* 433, vietā
izd. bar. Ka-rinei K nnda m. Volf,
Kuram, Fiidricham unQ"t!<b*m Ernesta
bērniem Voltiem un K*t īnei Cege fon
Manteifel, dzim. Volf, viņas noraksti
o iģinala vietā, saskaņā ar 1917. g.
26 jūlija i rakstu J* 562.

Rīgā, 1924 g 6. martā x* 1303
Priekšsēdētāja v. A. V e i d n e r s.

Sakr»»am A K«lm

Ven'spils p lsētas I. iec rkņa policijas
p iekšni ks izsludina par nede īgu, kā
nozaudētu, Latvijas iekšzemes pasi, izd.
no Ventspils pils. policijas prefekta
i 7. novembrī 1920. gadā zem N» 7547
uz pilsoņa Jāņa Friča d. Lkpiņa vārdu,

Ventspils pilsētas 1. iecirkņu pol.cijas
priekšnieks izsludina par nederīgu, kā
noziedētu, Latvi.es iekšzemes pasi, izd.
no Ventspils pil cijas prefekta 3 aprilī
1920. g. zen Ns 1517 uz pilsines Zāras-
M šas Iriga m. Vulfson vardu

Ventspils pils. policij s 1 bcitkņa
pr ekšmeks izsludina par nederīgu, kā
nozaudētu, kara klausības apliecību,
izdotu no Rīgas kara apriņķa priekšnieka
20 jūnijā 1921 g. zem M č0y00 uz pils.
Fadejeva Vikentija dēla Dutkeviča vārdu.

Rīgas apgabaltiesas 3. clvilnod.
atklātā tiesas sēdē 1921. g. 3 rpartš
izklausījusi valsts zemes bankas lūgumu
dēļ hipotekarisko parādu dzēšanas, no-
lēma:

atzīt psr lzncinā'u "bl'gs'iju par
2,100 r., apstiprināta 1909. g. 23febr.
zem N? 82, uz tagad Indriķim Jana d.
Alksnim piederošo nekustrmo īpašumu
Rīgas apr., Lielksngaru muižas zemnieku
zemes . toun-Redigail* mājām, zem
zemes grāmatu reģ. N? 5182, bar. Jo-
zi! m Viktora d. Voliam par labu.

Rigi, 1924. g. 6. martā Nk U69.
Priekšsēdei, v. A. Veidne rs

Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. clvilnod.
atklāti tiesas sēdē 1974 « 3 maitā
Izklausījusi valsts zemes banka* lūgvm»
dē] hipotekarisko psiādu dsēšVn-u, no-
lēma:

atzīt par Iznjrinātu oblisaciju par
2 150 r., apstiprinātu 1885, g 16. rov.
icm J* 857, uz tpgad Reinim Jēkaba d.
Kru-tinam un .'uz»i Jē abs m. Blod,
dz m. Krustiņ, piederošo, no Valkas aw.
Mālupes muižas atdalīto ta paša apri ķa
atdalīto zemni-' u zemes gabalu, zemes
gramstu reģ. XIII sējumā zem reģ.
J* 1937, apzīmēto zemnieku māju
.Pronka" J* 1, un izd par labu mirušā
barona Klernen a Vo'fi mantiniekiem.

Rīgi, 1924 g 6 mariā M 1313.
Priekšsēdētāja v. A. Veidners

Sakrctara A. K »?I v

Rīgas apgabaltiesas 3. clvilnod.
atklātā tiesas sēdē 1924. g. 3. mar ā
izklausījusi valsts zemes bankas lūgumu
dēļ hipotekarisko parādu dzēšanas, no-
lēmāt

atzit psr iznicinātām divas ob'igacija» ,
apstiprinātas uz tagad Kātlim Jāņa d.
Pavaram piederošo nekustamo īpašumu
Suntažu muižas zemnieku zemes ,Q lāz-
nieku* mājām, Rīgas apriņķī, zem zemes
grāmatu reģ N* 3104: a) nar 500 r.,
zem Jtfe 184 un b) par 500 r., zem
Ni 185 apstiorinātas 1884 g 13 jsnvai
psr labu Juliusam f. Hanenfeldtam un
pārgājušas uz Pauli Juliusa d. Hanen-
feldlu.

Rīgā, 1924. g 6 marta J* 1368
Priekšsēd. v. A. Veidners

^alwtara » K a' v r

Ventspils pilsētas 1. iecirkņa policijas
priekšmeks izsludina par nederīgu, kā
noz tdetu, kara klausības apliecību, izd.
n 12. Bauskas kājnieku pulka koman-
diera 29 se tembri 1920. g. zem J* 210
uz pilsoņa Pētera Didricha rt Tamrnan v.

E'ejas policijas priekšnieks izsludina
par n derīgu Latgales artilērijas pu'ka
komandiera atvaļinājuma apliecību zem
J* 3463, izd. 5. jūlijā 1923. g. uz ka-
reivja Jēkaba Jura d. Orin valda vārdu,
kura pieteikta par nozudušu.



ltalmieras pifsefa
par:

ļ) lopu kautuves lietošanu un
kārtību viņā;

2) kaujamo lopu un gaļas ap-
skatīšanu lopu kautuve un
gaļas apskatīšanas vietā;

3) gaļas un gaļas produktu pār-
došanu ;

4) tirgošanos ar gaļu, gaļas pro-
duktiem un tirgotavu iekārtu.

1. Pilsētas lopu kautuves
lietošana.

1. Lopus kaut pilsētā un pilsētas rc-
bežās, tiklab pašu lietošanai kā pārdo-
šanai, atļauts vienīgi pilsētas lopu
kautuvē

2. Pilsētas lopu kautuvi atļauts lietot
visiem pec taksē noteiktas maksas sa-
maksas, ievērojot sekošu» noteikumus:

3. Lopu kaušana notiek ikdienas, iz-
ņemot svētdienas un svētku dienas, no
pilsētas valdes noteiktās un atklātībai
izziņotās stundās. Tanī pašā dienā var
tikt kauti tikai tie lopi, kuri novesti
lopu kautuvē vienu stendu pirms no-
teiktā kaušanas laika notecēšanas.

Piezīme. Sevišķi lielā kaujamo
lopu skaita dēļ ar pilsētas veterinār-
ārsta katrreizēju atļauju kaušanas
stundas var tikt pagarinātas vai
pārmainītas, bet kautuv; nekādā
ziņā nedrīkst būt publikai pieejama
un lietojama ilgāk, kā 6 stundas
dienā.

4. Ieeja kautuve bez pilsētas vete-
rinārārsta vai viņavidnieka atļaujas —
ir atļauta tikai viņa strādājošām perso-
nām. Bērnus, jaunākus par 14 gadiem,
aizliegts kutuvē ielaist.

5. Kautuvē un viņas teritorijā aiz-
liegta tirgošanās ar lopiem, gaļu, lop-
kopības produktiem, kaušanas atkritu-
miem un cita v< ida priekšmetiem. Tāpat
aizliegts kautuves sētā, kā ari ēkās audzi-
nāt mājlopus vai putnus saimnieciskām
vsjadzīoām; nekādā ziņā nav atļauta
pie kautuvēm cūk i barošana.

6. Aizliegts suņus ievest lopu kau-
tuvē.

7. Lopus pārvadājot ar tiem jāapietfs
saudzīgi, nedarot lopiem ntkādas _ mo-
kas. Aizliegta cietsirdīga apiešanās ar
lopiem, kā: sišana ar kokiem, speršana
ar kājām, astes sagriešana u. t. t.

8. Katram, kas pilsētas kautuvē aiz-
ved lopus kaušanai, iepriekš jāpaziņo

pilsētas veterinārārstam vai viņa viet-
niekam lopu skaits un šķira. Lopu kau-
šana netiek ātrāk atļiuta, pirms nav sa-
maksāta noteiktā maksa, un lopi no plī-
tētas veterinārārsta vai viņa vietnieka
apskatīti. Samaksātā nauda nekādā
^ad jumā netiek atmaksāta.

Piezīme. Kautuvē ievestos lopus
var izvest tikai ar attiecīgu vete-
rinārārsta atjauju.

9. Lopu kaušana totiek šim nolūkam
ierādītās telpās. Sis noteikums zīmējas
ari uz Ursu iekšu, kuņģu, zarnu u. t. t
tīrīšanu un plucināšanu.

10. Pēc ebnju parašas _ kaujamos lo-
pus nedrīkst ilgi s sietām kājām uz
grīdas guldīt un miesniekam jau iepriekš
visi kaušanai vajadzīgie rīki jātura gata-
vībā. Cūkas un liellopi, kup netiek pec
ebreju parašas kauti, pirms asiņu nolai-

šanas 3,.dullinājami. Lopus kaut drīkst
tikai mācījušies miesnieki, bez liekas
mocīšanas.

11. Teļu, aitu un viņu plaušu piepū-
šana ir stingri aizliegta.

12. Nokauto lopu rsinis un zarnu
saturs pali: k piķētas pušvatdības rīcībā
bez atlīdzības. Cūku asinis, ja lās at-
zītas par lietojamām , paliek lopu īpaš-
niekiem.

13. Ar visiem kautuves darba rīkiem
un instrumentiem jāapietas uzmanīgi.
Ja tie caur nolaidu u vai ļaunprātību tiktu
sabojāti, tad viņu sabojātajiem jāat.īdztna
zaudējumi.

14. Personām iereibuša stāvoklī aiz-
liegts nodarboties kautuvē vai to ap-
meklēt Miera un kartības traucēšana,
lamāšanās, kaušanās, dziedāšana, svil-
pošana kautuvē ir aizliegta.

Aizliegts ienest *autuvē _ reibinošus
dzērienus. Kautuves telpās nedrīkst
smēķēt Aizliegts izkārt drānas kautuves
nodaļās.

15. K'tram miesniekam - meisteram,
palīgam, mācekl m strādniekam un vis-
pārīgi katram kautuves letotijam bez
pretīunas jā.adodas pilsētas veterinār-
ārsta vai viņa v'etnieka rīkojumiem.

šo note kurnu neizpildītaji uz pilsētas
veterinārārsta vai viņa palīga pieprasī-
jumu izraidāt i iz kautuves un nododami
policijas rīcībā.

16, Saistošu noteikumu lielāku pār-
kāpumu gadījurtos kautuves veterinār-
ārsts ar pilsētas valdes ziņu, bez attie-
cīga tiesas soda var aizliegt vainīgam
apmeklēt kautuvi pagaidām vai uz
ilgāku laiku.

17. PJsētas velde neuzņemas nekādu
-atb'ldību par dzīviem, nokautiem lopiem,
gaļu un citām miesniekiem piederošam
mantām.

Piezīme. Par kārtitu un saim-
niecību ktutuvē, gaļas ajskat šanas
vietā valdības iestāžu, pilsētas
vides un domes priekšā atbild pil-
sētas veterinārārsts.

2. Kaujamo lopu un gaļas
apskatīšana.

18. Pilsētas kautuvē kaujamo lopu
*pskat>šanu viņu veselības itīvokļa no-

teikšanai, kā pirms, tā atč pēc kaušanas,
izdara pilsētas veterinārārsts vai viņa
vietnieks Cūkas gaļa visādā ziņā jā-
izmeklē ķ utuves mikroskopiskā kabi-
netā. bet citu lopu gaļas produkti iz-
meklējami mikroskopiski tikai tad, ja
"vetetinjrārsts to atrod par vajadzīgu.

A. Dzīvu kaujamo lopu
apskatīšana.

19. Kaujamo lopu apskatīšana notiek
pirms viņu iedzīšanas kaušanai noteiktās
telpas Neapskatītus lopus šinīs telpās
iedzīt aizliegts

20. Ļoti novārguši un slimi lopi nav
kaujami, ka izņēmumus ieskata lopus,
kas slimo ar tādām slimībām, kurās nav
savienotas ar drudzi un caur kurām
lops nav palicis bezspēcīgs. Par daudz
jaunus teļus, sivēnus, jērus un kazlēnus
nav atļauts kaut. Saskaņa ar gaļas šķi-
rošanas noteikumiem viņiem jābūt vis-
maz 14 dienas vec em.

21-. Savīdušu un no dzīšanas no-
kausētu lopu kaušana uz pilsētas vete-
rinārārsta vai viņa vietnieka rīkojumu,
atliekama.

22. Pie apskatīšanas aizdomīgi sa-
slimuši lopi ievietojami kautuvē novēro-
šanai līdi lopu slimības izzināšanai un
noteikšanai.

23. Ar lipīgām slimībām kritušus
lopus iznīcina, pēc pilsētas veterinār-
ārsta noteikumiem, uz to personu rē-
ķina, kuras viņus kaušanai ttvedušas.

B. Nokauto lopu apskatīšana.

24. Aizliegts nokautus It put no kau-
šanas vietas pārvietot citur, vai sacirst
gabalos, pirms viņi nav apskatīti un ap-
zīmogoti. Tikai cūkām atļauts rumpi
pārcirst uz 2 daļām, _ bet tā, ka abss
daļas pie galvas turas kopā.

Katra lopa iekšas un ādas ta jāno-
vieto lai nesamainītu viņas ar citu lopu
iekšām un ādam.

25. Neatkarīgi no veterinārārstam
vai viņa ViCtnieKam uzliktā penātmma,
katram, kas nodarbojas ar nokautu lopu
sfdalīšanu un atrod slimas un aizdo-
mīgas lopu d«ļas, jāpaziņo pilsētas vete-
rinārārstam vai viņa vietniekam. Slima;
un aizdomīgas daļas pirms viņu izme-
klēšanas aizliegts aizvest

26 Ja pēc lopu nokaušanas tiktu at-
rasti pie viņiem no slimībām cēlušies
pārveidojumi, tad pilsētas veterinār-
ārstam vai viņa vietniekam jārīkojas
pēc noteikumiem par gaļas šķirošanu.

27. a lops pie apskatīšanas izrādās
vesels, tad veterinārārsts vai viņa viet-
nieka apzīmogo to un gaļa atzīstama
par derīgu lietot cilvēku uzturam. Teļus
apzīmogojot vajadzības gadījumā tiek
kāda daļa ādas atdīrāta. Tikai pēc ap-
zīmo ošanas īpašnieks ar nokauto lopu
un viņa iekšām var tālāk rīk sties. Cūku
gaļa pirms apzīmogošanas mikroskopiski
izmeklējama.

28. Uz 26. p. pamata pārdošanai ne
atļiuta gaļa tri gaļas produkti tiek pil-
sētas kautuvē padarīti ēšanai nederīgi
vai iznīcinātj, pēc noteikamiera par gaļ>s
iķirošanu. īpašnieks par iznīcini to gaļu
nekādu atlīdzību nesaņem _

Par gaļas produktu un adas iznīcinā-
šanu sastādams protokols, kurš parak-
stāms no veterinārārsta, pilsētas pašval-
dības un policijas priekšstāvjiem.

Piezīme. Slimi lopi var Jikt kon-
fiscēti tikai ar veterinārārsta rī-
kojumu.

C. Valmieras pilsētā pārdo
šananai ievesto dzīvo lopu,
teļu, aitu, kazu _un cūku gaļas

izmeklēšana.
29. Pilsētā pārdošanai ievestie vi-

sādu Šķiru lopi no veterinarār.-ta vai
viņa vietnieka apskatāmi un izmeklē-
jami, īpaši zīmfjo es uz ep zotiskām
slimībām. T kal no veterina' ārsta vai
viņa vietnieka izmeklētus lopus atļauts
pā dot un pirkt

30. Slimi kustoņi kaiišanii priekš ga-
ļas netiek pielaisti.

31. Svaigu, sālītu un žāvētu gaļu at-
ļauts ievest Valmieras pilsētas robežās
visu gadu.

Piezīme. No 1. maija līdz 1. sep-
tembrim aizliegts ievest pilsētā pār-
došanai desas, izņemot žāvētas, ku-
ras plombētas.

32. Svagu gaļu atļauts ievest tikai
šādos gabalos: liellopu, teļu, aitu_ un
kf.zu gaļu cetartdaļās, cūkas un sivēnus
veselus. No apgabaliem, ku .os lopi
slimo ar lipīgu slimību, aizliegts gaļu un
lopus ievest. Lepu rumpji te clanu ko-
pēji ar Iekšējiem orgāniem ka p.'aušām,
sirdi, aknām, nieriem un liesu, lai pie
p dejo apskatīšanas būtu iespēj ms
spriest par lopa veselības stāvokli pirms
kaušanas

33. Visajevestā gaļa, tūliņ pec ieve-
šanas pilsētā apskatāma gaļas apskati
šanas vietā.

Pārdošanai un lietošanai nodotā gaļa
tiek apzīmojota. Aizlie ts neapskatītu,
neapzīmogotu gaļu uzglabāt gaļas skār-
ņos, pagrabos, pnču noliktavās, iebrau-
camas vietās u. t. t.

So noteikumu 26. Idz 28. p.p. tttie-
cas ari uz izvestu gaļu.

34. Miesn.ekiem un citām personām,
kuras tirgojas ar gaļu un gaļas proiuk-
t em, pēc apskatīšanas gaļai uzspiest e
zīmogi jāglabā nesaboj ti Ja zīmogs
uz gaļas vai gaļas produktiem neat-
rastos, tad tas uzskatams kā noteikumu
p«r apskatīšanu un izmeklēšanu neievē-
rošana Par zīmoga neitrašanosjuz gaļ s
vai gaļas produktiem no policijas sastā-
dams protokols un gaļas vai gaļas pro-
duktu īpašnieks saucams p e likumīgas
atbildības vai sodāms administratīvi.
Šāda gaļ- un g*ļ»s produkti apskatāmi

un izmeklējami un par to ņemaa-a div-
kārtīga maksa.

35. Sakarā ar pievest'em noteiku-
rniem Valmieras pilsētis obežās atļauts
paidot_ un izlietot izstrādāšanai un pirnt
t'k«.i tādu gaļu,_ kura apzīmēta ar kau-
tuves vai pilsētas gaļas izmeklēšanas
iestādes zīmogiem.

36. Apskatīšanai ievesto gaļu, pirms
viņa nav noteikumos minētā kārtibā iz-
mek eta nedrīkst aizvest p ojam.

č7. Pirms apskatīšanas aizliegts iz-
ņemt krūšu plēvi, vēdera plēvi, kā ari
izgriest limfu dziedzerus.

38 Par pils ? tas gaļas izmeklēšanas
ie.'tdes lietošanu note ktā maksa priekš-
laika samaksājama un saņemtā kvitē
pirms gaļas apskatīšanas jāuzrāda i:rēd-
nim, kurš izdara apskatīšanu.

P c takses noteiktā un samaksātā
nauda nekādā gadījumā netiek at-
maksāta.

3J. Apskatīšanu izdara kautuvē ik-
dienas noteiktās stundas, izņemot svēt-
dienas un svētku dienas, bez tam tirgus
dienas ievestas gaļas apskatīšana notiek
no pilsētas valdes noteiktā laikā un vietā.

40 Gaļas īpašniekiem nav tiesības
celt kautkādas ierunas pret veterinār-
ārsta vai viņa vietnieka rīcību pie gaļas
apsket šanas, kura pamatota uz šiem no-
teikumiem.

41. Pec apzīmogošanas gaļa no iz-
meklēšanas iestādes tūliņ aizvedama.
Pretējā gadījumā gaļu, uz viņas īpaš-
nieka rēķina, nodod policijai. Uzrau-
dzība un atbildība par izmeklēšanas
iestādē ievestās gaļas drošību piekrīt
vienīgi gaļas īpašniekam.

42 Gaļas izmeklēs inas iestādē jā-
uzvedas kārtīgi un mierīgi.

43. Visi pi'sētas veterinārārsta vai
viņa vietnieka likumīgie rīkojumi jā-
izpilda. Sūdzības-par pilsētas veterinār-
ārstu iesniedzamas pilsētas valdei.

44. Gaļas apskatīšanas iestādē aiz-
iegts tirgoties ar gaļu, gaļas produk-
tiem u. t. t.

3 Gaļas un gaļas produktu
izvadāšana.

45. Vtlmieras pilsētr-s administra'ivā
teriorija gfļas ui gaļas produktu pār-
vadāšana atļauta ievērojot sekošus no-
teikumus

4. Gaļas un gaļas produktu pār-
vadāšana^ lietojamiem vāģiem, ragavām
u. c. jābūt aizt isamiem ar vāku vai ar
tīru drēbi pārsegtiem, cinkotiem vai
izkrāsotiem ar gaišu eļļas krāsu, tīri
uzturētiem un lietejamiem tikai gaļas
pārvadāšanai.

47. Vaļējo vāģu bukām jāt ut aug-
stākam par gaļu vaģo , mazākais par
vienu pēdu, pie kam vāģiem jābūt tā
taisītiem, ka gaļa nekarātos pār malu.
Vtļēji vāģi jāpārklāj ar gaišu drēbi,
vienmēr tiru un tādu, kuru var pieāķēt
pie vāģu malas, lai preces būtu apklātas
pa pārvadāšanas laiku. Vāģos un ra-
gavās, kuras lieto gfļas preču pārvadā-
šanai, jābūt sev šķām nodaļām ādu un
iekšu nolikšanai

48. Sēdēt uz gaļts produktiem, tos
pārvadā ot, kā ari stāvēt vāģos vai ra-
gavās, kurrs lieto gaļas pārvadāšanai,
stingri aizl eģts.

«y. Gaļu un gaļ s produktus atļauts
pārnēsāt tikai tīras, aizklātas ar baltu
drēbi muldiņas.

50. Lauku iedzivotāiem, kuri atved
pilsētā gaļu pārdošanai no vezumiem,
jāpārklāj gaļa ar baltu drānu.

51. Par šo noteikumu neizpildīšanu
vainīgie tiks saukti pie likumīgas at-
bildības tiesas ceļa vai tiks sodīti admi-
nistratīvi

4 Vietējie noteikumi par
tirgošanos ar gaļu, gaļas
produktiem un gaļas tir-

gotavu iekārtu. .

52. Valmierā stļuts tirgoties ar gaļu
un gaļas produktiem: a) pilsētas paš-
valdības veikalos, b) tirgotavās, kuras
ierīkotas no privitām personām, ar at-
tiecīgu atļ uju pēc pilsētas valdes ap-
stip ināta plāna un ievērojot sanitāros
un techniskos noteikumus, c) uz tirgus
Kūkumu p (sētas valdes noradītās vietās.

53. Veinalos, kuros tiek pārdoti ari
c-.ti uzturss produkti, stļauts _ tirgoties
vienīgi ar sālītu, žāvētu vai vārītu gaļu,
dnsām un citiem konzervētiem gaļas
produktiem Svaiga gaļu pārdot šādos
veikalos aizliegts.

Piezīme^ Priekš tirgoštnās ar sā-
līta, žāvētu u. t t. gaļu ari vaja-
dzīga pilsētas valdes atļauja.

54. Katrai gaļas tirgotavai (skārnim)
virs durv.m jāpiestiprina izkārtne ar
īpašnieka vārdu, uzvārdu un tirgotavas
kārt jo numuru pēc pil ētas valdes sa-
rakstiem. Personām, kurām atļauts tir-
goties ar gaļu uz tirgus laukuma, šādas
pat izkārtnes piestiprināmas virs &al
diem, ratiem jeb kastēm.

55. Gaļas tirgotavas telpas nedrīkst
būt mzākās par četrām kubikasīm ar
labi ierīkotu ventilāciju.

56. Gaļas tirgotavu telpas jāuztura
p ilnigi tīras. Sienas nokiāsojamas ar
eļļas krāsu un vienmēi uzturamas tīras.
Tāpat uzturami priekšzīmīgā kārtibā un
tīrībā visi tirgotavā atrodošie priekš-
meti, kā: soli, plaukti, svari u. t. t. No
gaļas tirgotavas nevar but durvis uz
dzīvojamām telpām.

57. Gaļa pārdotava uzkarama uz cin-
kotiem pakaramiem tāķiem) _ 3_collu at-
stātu no sienas; sienām jabut nokrā-
sotām ar eļļas krāsu augstāk par pa-
karinamem āķiem. _

58. Galdiem jabāt pilnīgi tīriem.
Gajas ciršanai lietojamais bluķ s jāuztur
vienmēr tīrs ar gludu virsgalu. Bluķim
jābūt no ozola koka vai ar ozola dēli
virs cita koka.

59. Izkārt, gaļu pie tirgotavu durvīm
vai ārējām stenam aizliegts.

60. Gaļas pārdotavā bez gaļas,
sviesta, olām, konzerviem un gaļas iz-
ttiadajumiem cita prece un nepiederošie
pie pārdotavas priekšmeti nedrīkst āt-
rs st es.

61. _ Gaļas un desu tirgotavās, tāpat
pie tām piederošās telpās, kā pagrabos,
nol ktavās u. t t, kurās tiek gaļa uz-
glabāta vai sagatavota pārdošanai, at-
ļauts novietot vai pārdot vienīgi svaigu
gaļu un gaļas pārstrādājumus no lopiem,
kas izmeklēti un apzīmogoti pilsētas
mikroskopiskā stacijā vai kautuvē.

62. Pil-ētas veterinārārstam vai ta
vietniekam, policijai un sanitārai komi-
sijai ir tiesības katrā laikā, skatoties pēc
vajadzības, revidēt gaļas tirgotavas un
pie tām piederīgās telpas gaļas novie-
tošanai un pārstrādāšanai, zīmējoties uz
t'ribu un kārtību pēc iepriekšējo pp.
noteikumiem.

63. Vasaras mēnešos aizliegts no-
vietot galu no saules apspīdētās vietās.

64. Aizliegts uz bluķiem un galdiem,
kur gaļa tiek dalita un pārstrādāta,
turēt gaļu pārdošanai.

65. Pie tirgotavām jābūt ierīkotiem
ledus pagrabiem ar labu ventilāciju.
Ledus pagrabi var būt kopēji priekš
vairākām t rgotavām.

Piezīme. Atļauja gaļas tirgotavas
atvēršanai jāsaņem no pilsētas
valdes.

66 Tirgotavās lietojamie naži un
cirji turami uz galdiem vai bluķiem
vislielākā tiriba.

67. Dažādi atkritumi, kā as nis, kauli
u. t. t. tanī paša diena nogādājami
prom no gaļas tirgotavas un grida no-
skalojama ar svaigu ūdeni. Aizliegts
turēt tirgotavas ād»s, vilnu, zarn s, kā
ari apģērbu gabalus.

68. Gaļas tirgotavās ielaist suņus
a'zliegts.

69. Tirgotavu īpašniekiem jāraugās
uz to, ka visi tirgotavas kalpotāji un
pārdevēji ievēro tīrību un daibā nēsā
aproces un tīrus audekla priekšautus,
kas aizklāj krūtis, vēderu un kājas pāri
ceļiem.

70. Personām, kuras vēlas, nodar-
boties gaļas tirgotavās, desu un tam-
līdzīgas gaļas pārstrādāšanas darbnīcās,
iepriekš jaizņem _apliecība no ārsta, ka
neslimo ar lipīgām slimībām un _ pret
viņu nodarbošanos minētā arodā no
sanitārās pārraudzības nav ieb ldumu.
Šīs apliecības uzrādāmas uz pol'cijas,
sanitārās komisijas un veterinārārsta
pieprasījumu. Aizdomīgos gadījumos
policijai un sanitārai komisijai u. t. t. ir
tiesības pieprasīt no zināmās personas
ārsta apliecības atjaunošanu.

71. Lopu galvas, kājas un iekšas
atļauts oardot pēc viņu notīrišanas.

72. Šie noteikumi attiecas ari uz tir-
gošanos ar gaļu uz tirgus laukuma, pie-
kam galdiem jābūt ar segtu jumtu, lai
izsargātu gaļu no saules un lietus iespaida.
Ratos v i uz galdiem atrodošā gaļa, sākot
ar 1. maiju līdz 1. septembrim, apklā-
jama ar vieglu, caurredzamu drēbi

73. Vainīgie šo noteikumu neizpildī-
šanā saucami pie likumīgas atlīdzības.

74. Uzraudzība par saistošo noteikumu
izpildīšanu piekrīt pilsētas policijai

75. šie saistošie noteikumi stājas
spēkā divu nedēļu laikā pēc viņu izslu-
dināšanas .Valdības Vēstnesī*.

Pilsētas galva R. Krastiņš.
Pilsētas sekretārs Ed. Radziņš

«"'vas apgabaltiesa, 1. clvilnod.,
uz clv. proc lik. 293.. 295., 298., 801.
309., 311 p.p. pamata, uz Johannas
Kārļa m. Š r e k, dz. Bergman, -amu
vines prasības ietā pret Johanu Ado'fu
Kārļa d. Šrek par laulības šķiršana,
uzaicina pēdējo, ktra dzīves vista
nrasītājai nav ilnama, i «rasties tiesa
četru mēnešu laikā no šī iluditā-
luma ieipiešanaa dienas .Valdības
Zeltnesī" .

Pls lūguma pielikti: laulības un dzim-
šanas apliecībis un noraksti.

>i atbildētājs nolikti talkā neieradīsies
rtonigi vaf caur pilnvarnieku, tiks

otikta tiesai lēda (latu klausīšanai
liMMguriski.

Wgfl, 15 martā 19T4 * J* 431388 901
Priekšsēdētaja n v J. J a k s t i

^
ņ s.

Sekretāra v. Stūre.

Rīgas apgabali 3. civilnoda|a-
«? Latvijas dvillik kop. 36. p. piezīmes
lamata, ar šo paziņo vispārībai, }n
laulātie draugi Jānis Jēkaba dēls
Leitis un Marija Jāņa meita Leitis,
dzim. Sproģis, nos!ēgui savstarpīgo
laulības līgimu pie Rīgas notāra A.
Meike 5 iebrūni 1924 gada reģistra
J* 4462, ar kuru viņi, attiecībā uz viņu
noslēgto laulību, ir atcēluši viet. civil-
likumu 79. un turpm. p.p. paredzēto
laulāto mantas kopība

Rīgā, 11. martā 1924 g. L. M 2C30
PritklVēdēt v D. Cimmermans

Sekrrtar» A. K «I v r.

Rīgas apgabaltiesas 3. clvilnod.
s Latvijas dvillik. kop. 36. p. piezīmes

P'mata, ar šo paziņo vispārībai, ka
laulātie draegi Voldemārs Michaela d.
Pichelbaums un Konkordija Vil-
helma m. Pifhelbaum, dzim. Graupner,
noslēguši savstarpīgo laulības līgum
pie Rīgas notāra V. Lieveņa 13 februārī
1924. 8- reģistra t* 3691, ar «aru viņi,
attiedbā az_ viņa noslēgto laulība, Ir
atcēluši vietējo dvilUkumu 79. «n turpm.
p. p. paredzēto laulāto mantas kopību.

Rigi, 11. martā 1924 g. L. J* 2029
Priekšsēdētajav. D Cimmermans.

Sekretārs A. Kalva.

Rīgas apgabaltiesas 3. civikiod.,
u dv. ties. lik. 2011.. 2014. un 2019. p p.
pārrāta paziņo, ka pēc 1914. g 19. jūlijā
miruši, atrodat es c ļā, ārzemes Rī <as
nimipatnieka Maksimi'ia. ia Roberta
fon Radecki ir atklāta mantojuma
un uzaicina, kam ir uz šo mantojumu,
vai sakatā ar te, tiesības kā mantiniekiem,
legatarijiem, fideikomiiarijiem, kreditoriem
un 1.1., pieteikt šīs tiesībai minēta) tiesai
seiu mēnešu laika, skaitot no šī
sludinājuma Iespiešanas dienas .Valdībai
Vēstnesī*.

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

Rīgā, 11. martā 1924 g. L. M 2099
Priekšsēd. v. D. Cimmermans.

Sekretarp A. Kalve.

Rīgas apgabalt, 3. civilnodaļa,
uz dv. ties. lik. 2011., 2014. un
2019. pp. pamata pa iņo, ka pēc
1922. g. 27. oktobrī Limbažu slimnīcā mir.
Umurgss-Sūuma pag. jaunsaimnieka
Je*'ba Jarja d. Rīmei ka ir atklāta
mantojums un uzaicina, kam ir uz šo
mantojumu, vai sakarā ar to, tiesī as
ka mantiniekiem, legatarijiem, fidei-
komisarijiem, kreditoriem un t. t., pie-
eikt šīs tiesības minētai tiesai sešu

mēnešu laikā, skaitot no šīsludinājuma
iespiešanas dienas ,Va dības Vēstnesi*.

Ja minētas personas tavas tiesības
augšā bj radīta termiņā nepieteiks, tad
viņš atzīs kā š s tiesības zaudējušai.

Rīgā, 15. martā 1924. g. LM 1176
P.iekšaed. v A. Veidners.

Sekretaf* A. Kalve.

^īgaa apgabalt. 3. civilnodaļa,
uz dv. ties. lik. 2011., 2014. un 2019. p.o.
jamsta paziņo, ka pēc 1922 g. 21. sept.

Vainižu pag. mir, jaunsaimnieka Jāja
Pidriķa dēla Vanka atklāti mantojums
un uzaicina, kam ir uz io man-
tojumu, vai sakarā ar to, tiesības ka
mantiniekiem, legatarijiem, fideikomi-
sa ijiem, kreditoriem un t, t, pieteikt
tis (esībai minētai tieiai iešu
mēnešu laikā, skaitot no ši sludinā-
juma iespiešanas dienai .Vaid. Vēstn.'.

Ja minētai personai savai tiesību
gšā uzradītā termiņā nepieteiks, tad

rimu atzīs kā šis tleiības zaudēju!*»,
Rīgā, 15 mariā 1924. g L. J* 1907

Prieksēd. v. A Veidners.
Sekrttars A. Kalve.

Jelgavas apgabaltiesa,
uz 1921. «. 1 februāra lik. par laulību
50., 55., 61. un 63. p.p. un civ. proc. lik.
411., 711., 738, 740. un 868. pantu
"amata, ar šo dara zināmu Jozefam
T u b e ļ i s a m, ka tiesa 1923 g. 16. aug.
aizmueuras nosprieda viņa laulību ar
Linu Tubeļ š, dzim. Lassman, šķirt.

Jelgavā, 10. martā 1924. g.
Priekšsēdētaja v R MflIIers.

Sekretura p P. Kāps.

Jelgavas apgaba tiesa,
uz 1921. g. 1. tebruara lik. pat laulību
SX. 76. un 81. p.p un civ. proc. Mk. 339,
366., 411., 698.. 700.. 704., 718 p.
1. punkta un 868 pantu pamata ar šo
dara zināmu Augustam N e i m a n 1 m,
kt tiesa 23. febr. 1924. g. aizmuguras
nosprieda viņa laulību ar Līdu Māli
Neiman, dzim. VītoL šķirt.

Jelgavā, 10. martā 1924. g.
L N» 153,24

Priekšsēdētāja v. R. Mlillers. d
S«irretft-a p. F. K ā p

Jelgavas apgabaltiesa,
saskaņa ar valsta zemes bankas lūgumu
un pamatodamās uz sava š.g 1. marta
nolēmuma un civ. proc. lik. 2081. p.
2. pkt„ kā ari 1923. g. 17. marta lik.
3. p., uzaicina to personu, kuras rokās
atrodas pirkšanaa-pārdošanas akts, kaa
koroborēta 1897. g. 27. okt. zem
N° 1030, uz Bauskas apr., Iecavas
pag., ,Lode" mājam, zem hipotēkas
J* 2812, nodtoš. pirkšanai sumas atlik.
1200 r. ar ķīlu tiesībām uz min. mājām,

kā ari personas, kurām būtu kadaa lie-
lības uz min. aktu, — pieteikt savai
tiesības šai tiesai sešu mēnešu laikā,
skaitot no sludinājuma iespiešanas dienai
.Valdības Vēstnesī".

Ja min. termiņi obligāciju neiesniegs,
vai tiesības nepieteiks, tiesa atzīs parāda
aktu par spēku zaudējušu un zemes
bankai doa tiesību prasīt ši parāda dzē-
šanu zemesgrāmatas.

Jelgavā. 10. martā 1924. g. U*642/24.
Priekšsēdētāja v. A. Lauke.

Sekretārs K. Pussara.

Jelgavas apgabaltiesa,
saskaņā ar valsta zemei bankai lūgumu
un pamatodamās uz sava 1924. g 1. marta
nolēmuma un dv. proc. lik. 2081. n.
2. pkt., kā ari 1923. g. 17. marta lik.
3. p., uzaicina to personu, kuras rokās
atrodas pirkš.-pard, akts, kor. 1897. g.
27. oktobrī zem tk 1050 uz Bauskas
apriņķa, Iecavas pagasta .Čsou*
mājām zem hipotēkas J* 2832,
nodrošinot pirkšanai sumas at-
likumu 1800 r. ar ķīlu tiesībām uz
minētām mājām, kā arī personas, kuram
buru kidas tiesības uz minēto akta, —
peteikt savas tiesībai šai tiesai aelu
mēnešu laikā, skaitot no sludinājuma
iespiešanas dienas .Valdības Vēstnesī*

Ja min. termiņā obligadju neiesniegs,
vai tiesības nepieteiks, tiesa atzīs parida
akru par spēka zaudējuša un zemes
bankai doa tiesību prasīt II parāda dzē-
šanu zemesgrāmatās.

Jelgavā, 10.mirtā 1924.g. L.M641/24.
Priekšsēdētāja v. A. Lauke.

Sekrētam Pussara,



ttodcnfilaU tsstrs.
Trešdien. 19. marti aalkutea 7 vakara

.Xmtm*mmmnmntmļtans
Cetsrtatee 20 marti «•*»•* 5 p ?;
Sksiēsu te'.: ..JfTuiu ftēn*p*

ļ Rīgas kara apr. priekšnieks itsladint
1 , ptt re'e.'lģ* nonudēto karaklausībai
- ļ spīle *bu sen M 56540, Izdotu 28. janv,
M922 g. «n Rīgas kara apr. or-ka uz
leitnanta Vilireda Kārļa d MaCi vārdu

lekSlieta ministrijai
h Iesnieguši lūgumus dēļ uzvārdu
? ilsts apakša minētie Latvijas
Skatus/:
1) Vepriti, ari Veptis. Juris ar sievu

Matildi un dēlu Jāni, dzīvojoši Cēsu
apr., Sērmūkšu pag. Skrotiņāt. kuri
vēlas saukties uzvārdā .Uomalnleks*.

2) Vieglirjš, Jānis ar sievu Kristīni, mei-
tām: Tamāru, Tatj<nu ui dēla: Jev-
geņiju, dzīvojoši Cēsu apr., Sērmūkšu
pag.. Cl»ja pamatskolā, t uri vēlas
laiktiei uzvar ā .Brlvtcelns*.

?3; Aleakaois, Miķeli ar sievu Juiju,
dēla Atturu un me ta N.m, diīvojofi
Rīgā, Lejas ielā Nk 13 dz. 2. kuri
veias saukties uzvārdā .Ajrlot'.

A) Pā'ups, Aleksindrs, dtivojoš* Rīgā,
Elizab-tes ie ā J* 22, dz. 17, kur!
velts ssukies uzvārdā .Clns*.

5) Moor, Anna, dzīvojoši Talsu apriņķī,
"Stendes stacijā, taaksiimnlec bedriba,
kura vēlas saskties uzvādā .Kevar" un

'6) Kieķers, ari Klekersons, Ansis sf
sieva Līzi, dēlu Robertu un meitu

Aneti-Paulmi, dtivojoši Jelgavas «)U
Lielvirravas pagasta jaonsaimnlecība
J* 18, kari veias sauktiei uzvārdā
.Klekersons*.
Varbūtēj[ iebildumi pret pievesto

lūgumu ievērošanu, paziņojami Iekšlietu
ministrijai triju mēnešu laikā, no
11 sludinājuma publicēšanas dienas
?kaitot; pretējā gadījuma, pec minētā
termiņa notecēšanas, lūgumi tiks
Izpildīti.

«igā, 10. martā 1924. g. }*31048/V

Administratīvā departamenta
vice-direktors A. Z i e p n i e k s.

Nodaļas vadītajā J. Ieva.

Paziņojums,
Finansu minlitrs 1924. g. 29. februārī

apstiprinājis:

Apģērbu pagatavos, un nārdo-
sanas akc. sab. „Mozes Srage"
statūtu §§ 2 un 9 gronjnmas, sitkaņā
ar korie n akcija sabifdrioa pāiņem s vā
īpašumi Mozesam Šragem piederošu
nekustamu mantu, atrodošos Kandavas
leā J* 41 a, līdz ar visu iekāru, mašī-
nām un inven aru, un pamaz i aa oamat-
kapittlu no Ls 300.000 uz Ls 200.000,
sastāvošu no 2000 akeijrm ;a Ls 100
kaira.

Tirdzn. ui b. n. priekšn. A. K a c e n s.
Reriderti R. Bērziņš.

Paziņojums.
Finansu ministrs 1924. g. 5. mirla

apstiprinājis tirdzniecības un rūpniecības

aftclla sabiedrlu» jīir
statūtus, kojas mērķis ir ierīkot un vadīt
ļļinlsi-as, parfimērijas, kosmetistas un
kino itimu iabiikas un daibnic s, tfrgo-
t es ar pēdējo ražojumiem ud dažādīm
cit m precēm uz sava rēķina un ari
komisija, la ari iznomāt kino filmas.

Sabiedrības dibfnātuji ir:
1) Franciias pils. Dāvids Lazarevs, dzīv.

Rīga, Baznīcas ielā M» 5.
2) Latvijas pils Hiršs Levins, dtiv.Rīga,

Baznīcas ielā J* 5.
3) L it vi ai pils. Vilheltns Kari, diīv.

Rīgā. Valdemāra ielā Ns 33.
4) Latv'jas pils. Eižens Kari, dzīv. Rīga,

Valdemāra Iela 1* 33.
5) Latvjas pils. Vlrdislavs Ktlpš, dzīv.

Rīga, Valdemāra ietā tb 33.
Sab edrības pamatkapitāls ir Ls 100.000

liels un sadalās 1000 akcijās par Ls 10J
katra.

Valdes sēdtklis atrodas Rifā.
Tirdzn. u. b. nod. priekšn. A. K a c e n s.

Revidents R. Bērziņš.

Tiesu sludinājumi.
liitt aisifeilttiiis 2. Iil tini jfijiiu

Kārlis Ktsbs paziņo, ka 29. marta
1024. *., pulksten 10 rītā, Rīgā,
Strēlnieku ielā J* 1, dz. 4 A. Kauliņa
prasībai lietā, pārdos Teodora Kra-
alļolkova <*stamo manta, aaitlvošu ao
meselētd, un novērtētu pu Ls 1340.

Izzināt sarakstu, novērtējumu, kā ar)
apskatīt pārdodamo mantu varēs pār-
došanas dienā as vietas.

Tiesu pristavs K r s b s.

lira iigiBiit. i. Ik. tim mm
E. Smelts paziņo, ka 26. marti
>924 g., pulksten 9 tīta, Rigš

Brīvības ielā ha 78 pārdos otros
torgos Arvīda un Luīzes Pozeverkt
kustamo mantu, sastāvošu no mēbelēm
drēbēm, traukiem un t. L, un novērtēti
par 178,500 rb(.

izzināt sarakstu, novērtējumu, kā ar
apskatīt pārdodamo mantu varēs pār
došanas dieni uz vietas.

Tiesu pristavs E. Smēlis.

fips ifiihaltliai 2. m tlm priitm
Kārlis Krebs paziņo, ka 26 marti
1924. g- pulksten 10 rīā, Rīga, Ter-
batas ielā >« 15/17, Ooldberga, Outen-
berga un Litenes papīra fab'ikas prasībai
lieta, pārdos Kārja Prledlia kustamc
mantu, sastāvoša uo grāmaiām, un no-
vērtētu par Ls 2,186.80.

lszinat sarakstu, novērtējumu, kā ari ap-
skatīt pārdodamo mantu varēs pārdota-
as dienā uz vietas.

Tiesas pristavs K. Krebs.

ItfMttuiutaii t te. tei Rbttn
Klflis Kreba pasJņa. ka 26 marta
1924. a., nalksten 10 rītā. Rigā. Tērbatas
ielā J* 15/17, R. Km era crasībrsl eta,
} i r d o ? Kārja P/Ied ša kustamo
nantu, sastāvošu «r gramtt w, un ne-
vērtēta par Ls 1040 —

lasināt sarakstu, novērtējumu, kā ari
tpskatīt pārdodamo mantu varēs pār-
iešanas dienā uz vietas.

Tiesu oristavs Krebs.

Ilg» ipiabalL lalmliras apr. tlHi prbtiii
I. Āķis pasiņo, ka izp Īdot Rīgas ap-
gabtltienas 1 dvlnoīajas sprledunos,
3. aprll' S. 8. oul.*t. 10 rītā, Amaža
miestā, pie Smiltenes-Ainaža dzelrsceļa
,AI naža stacijai",

izpfirdos
mir Filca Rozites mantošanas masas
nekustamu mautu, sastāvošu no velkcņi
,Vesna\ apm. desmit (10) nominnl
ilgu spēka, apm 12 metii garš2'/2oi'trl
plats un l/! metra dziļš, un novērtēta
par (145. 000 r.) 29C0 latiem.

Izzināt sarakstu, novērtējumu, kā ari
apskatīt pārdodamo mantu varēs pār-
iešanas dienā ui i litas

17. mattā 1924. g J* 85.
Tiesu pristavs J. Akls.

Doifes nasta tiesa.
Valmieras apr., pamatojoties uz 26. Iebr.
š. g lēmumu un pag. tiesu civ. proc.
lik II. d. 276. un 277. p. p. psziņ?, ka
Duntes pag. pilsoņi Augusts Krauze
un viņa aieva Karline, kuriem bērnu
nav, pieņēmuši bērtu vieta tr visām
bērnu tiesīaām Njiu Filip ovu, dzim.
1912. e., kuras tēva un mātes vārdi,
tiprt Ņinas Pilipovas dzimšanas mēne<is
un diena nav zināmi. Pe_soias, kurām
pret šo adopciju būts kādi iebildumi,
tiek uzaicinātas pieteikt tos sešu me
nēšu laikā šai tiesai, skaitot no ši slu-
dinājuma iespiešanas dienas .Valdības
Vēstnesi* trešo reizi

Pēc min. termiņa nekādi iebildēm'
netiks pieņemti un tdopeja tik* ap-
stiprināts.

Duntē, 10. martā 1924. g. J« 27.
Prekštedētājs J. Vikmans.

2 Darbvedis A Kurzemnieks.

Kiaies pagasta ta.
Rīgas apr, saskaņā ar savu 28. febr
1924. g. lēmumu iz lud a par kara laika
zudušu vai Iziīcinātu mir Krapes pag.
Mizu māju īpašnieka Martica Friča d.
Margo atstāto testamenta oriģinālu un
paziņo, ka uz 10. apr II i. g, ir nolikta
tiesas sēde noz udēta icstamenta no-
raksta atziianai o Iģnah vietā.

Krapē, 28. iebruari i 924. g. 1
Priekšsēde iļ A Bodnieka.

Darbvedis Matuls.

Qtn Iestāžu slocflngjoml.

Ī1A ulekji inirtaiuti
dat^^t maksājumu pledsinēis puiņo,
zi 28 martfl 1924 ?„ pulksten 3 dieni,
Rīgā, Marjas ielā M 70, dz. 7.

pārdos unirāksolišana
Sachne Abratr.ov e kastāmo mantu, nc-
vtrtetu par L« 7u0.—, un sastāvešu
no dzīvok|a iekārtas, dēj viņa 1923. g.
prec. peļņas nodokļa segšanas.

Rīgā, 18 martā 1924. g
Piedzinējs J Vai vads.

Rīgas polic. 1. iec. priekšnieks
paziņo, ka 31. marti 1924. s. pulkst.
10 i-o riti, Rātsla kūmā. Melngalvju
nama, p'e akc. sab H. P. S a e,

izūtrupēs
Jānim Kārļa d. Trelnanlm piederošas
30 akciju tiesības, Bertai Jāņa m. Trel
man piederošās 20 akciju tiesībss un
Jānim Jāņa d. Daumantam pieder šas
10 akciju tiesības, kopskaitā 60 alejas
ar nomioal vēttibu 100 zelts Utu g*balā,
pēc k rsa 50 r. pat latu, kopsua ā par
Ls 6100— vtl 300 000 rbļ. muitas lods
p edzišaiai Rig s muitas valdei pat hbu

Rigā . 1 ī. martā 1924 g.
Priekšnieks (paraksts).

Padures pnjasta ualde,
' Kuldīgas apriņķī, ar še dara vlspšrital
zināmu, ka sikot ar 1. aprīli 19*4. a,
Padures pagasts sr dzratiaiskstu

' nodaļu atdalās no Kutdigas lauku
t apvienotas dzlmttarakstu nod. un

Padures pagasti
tiek atvērta patstāvīga

uilsaiali nodala,
ar datbībat rajonu Padures pagasta

i robežas.
, Nodaļa» sēdeklis atrodai Padures pa-

gasta namā
'?, Pieņemšanas laiks cetuttllenās no

ptlkiten 9 līdz 15 dienā.
I Pi ekšsēdēiājs (paraksts\

ij Pa hveJIs (paraksts).

Reņģes pagasta tiesa,
psmstejotles uz savu I. m ris 1924. g.
nolēmumu

pārdos vaiisolišanā
S. aprīli 1924. pulksten 9 iMJ,
Re, ģts lagasta, ,Če^u * mājās mirušā
Kārja Kruzas atstāto kustamo mantību,
rsr labu mantiniekiem, kā: zirgus govis,
citas ratus, ragavas airjūgu«, laakaaim
nļecības darba rīkus, mtšincs tn da-
žādus materiālus

Tuvāki noteikumi tiks sniegti ūtrupes
dienā 3. aprīli 1924. g., ,Č;gu rājās .

, Reņģei pag. tiesā, 1. trarla 1924. g.
Priekšsēdētāji R. Polis

2 Darbvedis Pūpols.

Ūtrupe.
Paziņotu vispārībai, ka 1924 a.

31. marta, plkrten 11 dienā, pie Dzel-
zavas pag asta namapārdos

=piiiiiaiiHaiii=
pils Kārlim Dokam pederošo loko-mobili, vērtībā Ls 500, aprakstītu dēļ
procentuāli peļņas nod. pi-dilšanas,
līdz ar soda naudu 27 ls 34 s., saskaņā
ar t eīo nod. depa tamenta š. g. 16 leSr
raksta zem Ht 8174.

Aoskatīšma ūtrupes dienā uz vietas,
pie Dzelzavas psg. nama.

Madonā, martā 1924. g. m 1055
Madonas iec poL pr. Kiznm.

BUJBUJ ŪSBSBŠBBvBS

Codes krāj-aizdevu sa-
biedrības ualde

sasauc 22. marti 1924. ?, Codes P««-
nanta, pulksten 12 dieaā,

kārtēju

pilnu sapulci.
Dienas kārtība:

1. Sapulces p ezidija vēlēšanas.
2. Gada pārstāts par 1923. g.
3. Kreditēšanās Lstv. bankā trn La v.

Tautas ban a
4. Iestāšanās psr bedres Latv. Tasta*

bankā.
5. S atutu groiišana aa biedru pa;iH*

atbildības un paju naudas prang'"'
nāšaus.

6 Vēlēšanes
7. Dažādi jautājami un ierosinājumi.

Ja minētā dienā nesaaīktu statatoa
§ 85. patedtētais biedru skat», tad

oi īd galina sapel»
notiks 29. marti 1924. g., turpat un *«"
"o pašu dienas kirtibu, kufa tūs P™"
ticīga lemt, neskatoties uz ieradošos
biedru skaitu. 1 Valda^

Zinīļtilan Bitsilirlsk., ?nhanlikL.
ūo toķ mM\mi WM

akciju sabiedrībai valda, pamato otiea
uz 1921. g 20 apiiļa likumu pat akciju
biedrībām un paiju sabiedrībām, p' blic.
.Vaid. Vēsta.' 93 J* no 28 ap ija ar
šo data zināmu sabiedr. akc. kungiem,
ka uz 3 mattu š g noliktā pirmā ar ātt
pilā sapulce vajadzīgā akcionāru sktlta
neierašanās deļ, nevarēja notikt, jo ne-
atbildēja sabiedrības statītu § 62. noteik.

Tādēļ valde uzaici a skcion. k-gus Ie-
rakties uz otrreizēju firkaneiu pilnu

sapulci,
kura notiks Rga, Krievu-Baltlai v gmu
iabrikas kantora telpās, Va mteras iciš 2
otrdien, 20. maija s. a, pulkst. 5 dienā.

Šinī s-p Icē Izemjaml te paši jautā-
jumi, ktstj bija nozīmēti pirmās sapalcts
dienas kartībā un izsludināti .Vaid. V.'
2S9. nem no 29 d cemt ra un ,E ono-
mistā* no 15. janvāra zem Ns 1/2.

P*matojoti s uz sabiedrības stāt. § 62.
noteikumiem, šī sfpulce, kā otrreuēja .
skaiti.ies psr likutīgi notikušu un viņas
lēmumi par galīgiem, neskatoties uz to,
cik akcija būs iesniegtas,lai varētu viņi
piedalīties.

Lai i«gu:u tiesību piedali ies pi'nl sa-
pulcē ar balssties.b

^
. i kc ja tatētāj en

»z uzrādītāju, ne vēlāk, kā 1S dienas
iepriekš pilnas sapulces (stst. g 63)'—
latesniedz savas akcija», vai kreditētais
kvitēs par akciju pieneniša-m glabā anā
vai ķīlā, kamdēj valde l.ū>z a^cici-am
k-gus iesniegt pēc augstāk uziēditit
jdresei Krisvu-Baltijas vagonu fabrikas
kaatoriii ikdienas no 10 līdz 12 denā
akc< j;s, vai viņu vietā neredzētās kvitēs,
vai Latvijas banku apliecības par £o ak-
ciju nolaupīšanu no seifiem, vai be dot,
tiesu lēmumus, ar ktrem ekdjas atzīt»
psr zudušām un to v etā dota t'esibs.
saņemt jaunas akc jas.

Uz 1921. g. 20. aprijļ likuma par ak-
ciju bed ītām un pai;u sa iedrībām § 7.
pamata ar augstāk aizmeta akeja turē-
tāja piekrišina a-c!ona:u sspalcē var
piedallt.es sr balsstiesību iri personas:
1) kuras iero inājuš>s attiecīgā apgabal-
tierā mort f kscijss lietu psr zudušām vai
nolaupītām akcijām no jau panīkušie
tiesas lēmumu pir pablkadju; 2) kurai
var uzradīt uz 1911. un 1918. g g- at-
tiecošās k īt:s, pezi%ojumss vai apliecī-
bas par to, ka viņām pieder akcij-s.

Vaalalc.

:Dažādis^jf^nājarni.

Tlrdzniecīias oo \wMm u.M\mf
vade s*sauc savu akco^aru kārtēju

pilnu sapulci
rešdisn, 9 aprīli i ??., pulks en 6 vak.
aidei telpās, Rīgā, Vrjņu ielā Ie 22 a,

ar sekošu

dlanas kartību:
1) Vald*s ziņojumi un pārskats par pa-

gājuša gada daibibt.
2i Revīzijas komisijas ziņojums.
3) Pagājušā gada darbības pānk.ta um

bilances apstipr nāšana.
4) N-kustima īpašuma iepūšana
5) 1924. gada budžeta apstiprināšana.
6) Vē ēšanas.
7) Ierosinljuai un priekšlikumi.

Piezīme: Ja minētā dienā neierrstoa
statūtos paredzētai" akciott. skaitu, tad
otru ua salīgu akcionāru sapulci no-
turēs turpat ar to pašu dienat kartība
23. aprīlī š s-, pulkst 6 vak Valde.

DZClZSCelll VlrSUfllde rakstiIuTtoTeus
»—? - «t ļrsfssTSsrBfsaas

valdes izvēles, se.oš. ma.kām: 0«'m, Votan, AEG

£g%y?mdK' «aprādītiem, ar V.tvorta vituēm
' * * pēc Latvijas dzelzsceļu technisklem noteikumiem un

saraksta 28200 kg.
« J«Euna slēdztmīm kas em ar 1 pol Izsledztju 10 Amp.
Z6* * " * * ,n trīs 1 pol aizsargiem 10 Amp. 200 gab.
m* i biļešu drukājamo mašīnu, 1 gab. slokšņu griežamo
*" mašinu un 1 mašinu kattona so šņr sagriešanai pēc

nobi dē urna un techalskiem notekumiem.
20 . . vasonu magstreju savienojuma kabeli ar saskariem

100 gfb pie apstiprināta parauga
25 , . elektromotoriem un viņu piederumiem pēc saraksta un

Vācijas elekttot chn stvien. noteikumiem,

un JuuMus torsus 24. marta ar pēctorglem
27. marta 1924. s., uz liellopu taukiem 4)0 kigr. pēc techīisklem iot-kārniem.

P edāvijumi jāiesnielz torgu dienā līdz pulks en 12 dienā.
Tuvākas ziņas par torgu noteikumiem, nu-erf?! em un iemaujamām

drošības naudām izsniedz dzelzsceļu virsvalde istaba Ns 122a, rīo
pulksten 12—14 <

Kandavas virsmežniecība

pārdos vairāksolīšana
ceturtdien, 27. martā š.g, p Iketen 12 dienā, virsmežniecības

kanclejā, Kandavas mažmuižā,

mežsaimniecībai nenajadziju Inuentaru,
novērtētu kOvSumā p«r Ls 44 50 un

4 vecas ēkas noplēšanai, Matkules un Qe$a novados,
apvērtētss pat Ls 280.

Tuvākas ziņai Izsniedz vism žniecības kanclejā, Sabiles an Matkules
iecirkņu mežziņi. Kandavas v|r*mei<iloc'ba.

Kora saimniecības saluenā mantu noliktava
pārdos atklātā

pirmreizējā on otreizējā vairāksolīšanā
26. martā i. g, pulksten 10 rītā, noliktavas noda|ā, Marija»
ielā Nt 100, aekoēus karaspēkam nevajadzīgus un nederīgus

priekšmetus:
I naftas motoru, 3 kažokus. 181 splvenu, 393 muturatsltgss, '527 gbl. pape ,
622 kig m ko ,a diegu spolītes, 1800 ) klgrm. dažādas lupata», 7000 klgrm. dažādt
ādu atgriezumus un atkritumus, 6 i klgim. linu dzītu athrltcmus-spaļus 943 kig.
papīra, 130 klgrm. lopu spalvas, 32 klgrm. aloni, 1564 klgtm darvas, 80 klgrm.
drēbju krāsas, 1300 ; Igrm mitas, 300 klgno. zandaju un zābaku materiālus un

dažādus citiS sīkus priekšmetus.
Piiekm;tl ap?kat«mi, izņemot svinamās dienas, katru diena no pulkste

9 līdz 12, Manjss ielā J* 100. Torgu noteiksmi uzzināmi ntliktav s kanclejā,
Citadelē >fe 47. darbdienas no pulksten 9-15 2

Zilupes muita
uzaicina zemāk minēto preču īpašniekus nekavējoties no-
klrtot attiecīgas muitas formalitāte», jo pre ejā
gadījumā muita būs spiesta piemērot muitas likuma 496., 497.

tn 561. p. in pārdot preci ūtrupē.

Z Prečj plenākSana * >|»
gģ S£"# li Preča Vietu Prtču

**vai|Kad Noku- ļ f SŠ nosaukums skaits īpašnieks
c oadzelzsr. tienes S S £

1. Pa dzelzi- 1.1X Ktie- — — 1.1X Kokains 3 Vācijas
ceļu. 1923 vijas 192d. 15J grm. pavalstu.

pdl. Dr. Sulc.
2. . 7. IX. Liepā- 24682 498 32. X. Pasažieru 7 Pilsones

1923. jas 1923 bagāža Lagzdiņ.
311 kgr.

3 Pazemes 11.1. Krie- — — 11.1. Revol/ers 1 Pilsoņa
ceļu. 1924. vijas 1924. s stemas Tomas :va

. Mauzer"
ar kataru

Zilupē, 14. martā 1924. g 746 . 3
Muitas priekšn eks M S a u I i t s.

Darbvedis Rozenblats.

Sludinājums.
Ar lo tiek ziņots vispārībai, ka: 1) Tirdzniecības nami zen llrmas, Modes

pasaule" — D. Kates un A. Fistuls, atrodols Rīgā. Kaļķu ielā J* 23, saskaņā ar
šis firmrs pilnu biedtu vienošanos no 12. m»rta š g, nepasta» vaira, kā juri-
diska persona; 2) ka no firmas Izstājis A. Fistuls; 6) ka visu ativu un piiīvu
uzņēma uz sevis vienigi D Kates un 4) ka no Šas dienas mineals uzņēmumi sa-
stāda D. Kstca personīgu īpašumu un nodarbosies turpat b:z pfiitraukuma, plaši
aizstāvot savu pasu itāju un pircēju intereses.

Bijušie p lnl biedri: { & ££<****?
t Jā. iftstlMĪS.



Beržgaļa Kral-aizdevu sabiedrības
pārskats par 1923. s.

Sabiedrība atrodas Rēzeknes apr., Beržgaļa pag., Bērzgali. Pasta adrese:
st Mežvidi. Sabiedrība dibināta 1909. g. Statūti pārreģistrēti 15. sept. 1923 g.
Sabiedrības drrbības rajona ietilpst sekošie pagasti: Beržgaļa, Michalovas pag
Litovniku novads un Rozenmuižas pag. 7 sādžas.

Bilance uz 1. janvāri 1924. gadu.
Aktīvs. Ls Paaiva. Ls

Skaidra nauda kase . . . 736.95 Pamata kapitāls .... 152.29
Aizdevumi: pret galvinie- Rezerves un citi kapit. . 62.45

kiem ........ 22,147.— Paju nauda 1.759.58
Dalības naudas citas orgāni- Noguldījumi uz nenoteiktu

zacijas: laiku un uz tekošiem
Latv. taut. banka ... 5950 kontiem 155.15

Inventārs un īpašumi: Aizņēmumi un vekseļu
Inventāri 542.70 «diskonti 19,880.—

Pārejošas sumas .... 738.08
Tīrs atlikums 738.60

Kopā 23.48615 Kopā 23,486.15

Pelņas un zaudējumu konts.
Zaudēts. Pelnīts.

Tekoši izdevumi .... 66118 Aizdevumu augļi (»/d) . . 2,822.15
Augļi (°/o) 1,162 04 Soda naudas 5.15
Amortizācija 54.27
£*§ Izprrsīti aizdev. pa-

=5.3. domju valdib. . . 36.87
JKlS Vērtspapīri un nog.
Ž g I valstkase ... 28 C8
.H. *| Vecī nedroš aizdev. 111.18
E ~ Novilk. un aizd. pec
?o« likuma no 18.marta
£ n 1912. g 35.08
Tīrs atlikums .... . _: 73860

Kopā 2,827 30 Konā 2,827.30

Valde.

Rīgas apgabaltiesas 3. clvilnod.
pamatojoties uz 1923. g. 17, marta li-
kuma par vienīgo maksāšanas līdzekli
un dv. proc. lik. 2060. un 2062. p. p„
ievērojot Antona Andži d. Kamar:
lūgumu un savu lēmumu 1924 g. 26. fe-
bruārī paziņo, ka parādnieks Antons
Andža d. Kamars pa'ādu pēc sekošām
obligācijām:

1) par 900 r., apstiprinātas 1896 g.
8. aprilī zem N° £5, uz nekustamo īpa-
šuma Cēsu apr., Vecpieba lgas muiž's
kvotes zemes ,Tīrum-S Īle* Ns 395
mājām, zem zemes grāmatu reģ. J* 856,
izd. no Atža K*mara par labu Pidriķm
Reiņa d Kamerām;

2) par 2,000 r., apstiprinātrs 1910. g.
15. jūlija zem J* 485, uz to pašu neku-
stamo īpašumu, izd. no ta p:ša Anža
Kamera par labu Jēkabam Dārzniekam,
kas viņu ir cedējls blenko, — Ir samak-
sājis Vecjiebflgas krāj-aizdevu sabie-
drībai, tet šīs augšā minētās obligācijas
nevar tikt izsniegtas atpakaļ parādnie-
kam dēļ dzēšanas zemes _ grāmatās,
tamdēļ ka ir gājušas zuduma.

Tāpēc apgabaltiesas 3. civilnodaļa uz-
aīclna visas personas, kurām būtu tie-
sības uz augšā minētām obligācijām
pieteikties tiesā viena mēneša
laikā, skaitot no dienas, kad šis slu-
dinājums iespiests .Valdības Vēstnesi* ,
aa aizrāda, ka ja šīs personas
noteiktā laikā nepieteiksies, _ obligācijas
Jtzīs par iznīcinātām un lūdzējam dos
tiesību prasīt parāda dzēšanu zemes
grāmatā

Rīgā, 1924. g. 28. febtuarī Je 1989.
Priekšsēd. v. A. B 1u m e n t a 1 s.

*%*lrrpt«r* A K m I v *

rau faktiski rav izsniegta, bet šī augšā
min. obligācija kara apstākļu deļ ir gā-
jusi zudumā, kamdēļ nav iespējams
pēdējo dzēst zemes grāmatās.

Tāpēc apgabaltiesas 3. civilnodaļa
uzaicina visas personas, kurām būtu
tiesības uz augšā aprādīto oblfg.,pieteikties
tiesā sešu mēnešu laika, skaitot no
dienas, kad šis sludinājums iespiests
.Valdības Vēstnesī", un aizrāda, ka
ja šīs personas noteikta laika nepieteik-
sies, obligāciju atzīs par iznīcinātu un
lūdzējam dos tiesību prasīt parāda
dzēšanu zemes grāmatā.

Rīsā. 1924 e. 10. martā J* 1915
Ptiekšsēdētāja v. A. Veidners.

Sakrauta A Kalve

Rīgas apgabaltiesas 3. clvIlnoH,,
atklāta tiesas sēde 1924 g. 3. martā
izklausījusi valsts zemes bankas tuvumu
dēļ hipoteKarisko parādu dzēšanas, ne-
lēma:

atzīt par iznī inatu obligāciju pat
1,10-J r., apstiprinātu 1874. g. 14. matta
zem Ns 274, uz tagad Jānim Jēkaba d.
Upmalim piederošo nekustamo īpašumu
Cēsu i pr., Ļaudonas muižas atdalīto
zemni'ku zemes gabalu, zemes grāmatu
reģ. X. sējuma ar īeģ. J* 1453, apzīmēto
zemnieku zemes māju .Vrc-Rucan*
M 77, Heinricham Petersoaam Ruštninim
par laou

«gā, 1824 B 6 martā M» 1371
Priekšsēd. v. A Veidners.

Sekretārs A. Kalve.

ttfjas apgabalt. 3. civilnodaļa,
U Civ. ties. lik. 1967.. 2011.-2014. un
2079. p. o. un Bait. privāttiesību
«on 2451. p. pamata, uz Jūlijas
Friča m. Miller dzim. L o m an i, lūgumu
saaicina visas psnonat, ku am ii kaut
kādia piatentijaa, stiid; vai ierunas,
riet iai tiesā 11. marta 1924. g. publicēto
1917. g. 11. maita Rīgā mir namsaim
neka Jthana Fredrcha Vilhelma Mār-
tiņa dēia Miillera ie»t.mentu, ki ai
visas p*ucna«, <Miām u kan, «ada» tr-
aibas uz mir. Johana Friediicha Miilhra
mantojumu vai sakarā ar Šo mantojumu,
kā mantiniekiem, legatarijiem, Hds:-
komisarijlem, parāddavējiem un t. t„
pieteikt savas «stibas, pretenzijas an

runas minētai tiesai sala mauts»
alka, skaitot aa B sludinājuma lasple-
Ianas liānas .Valdības Vēstnesi'.

Ja tas minēta tantiņa nabas iedarīti
aa minētās personas atais kā artciusāi
iq bruņām an zaudējuša* savu tiasibaa,

bet testamentu pasludinās par liku -sīga
«peka galus..

Rigfi, 11. mtrtā 19:4. g L. J* 1987
Priekšsēd. r. D Zimmermans.

Sekretārs A K a I *-

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnod.
pamatojoties uz civ. pr. lik. 2060 un
2062!. p- p., ievērojot Fēliksa Sčuko
p.lnvarnfeka zvēr. adv. Jšņa Dreimaņa
lūgumu un savu lēmumu 1924. g. 26 fe-
bruārī paziņo, ka pmadnieks Fēliks
Sčuko parādu pēc sekošām obligācijām:

1) par 5 0CO r. atlikuma no obligācijas
par 10,000 r. pirmatnēja lieluma, ap-
sutinātas 1910. g. 9. novembri zem
/e 2581, uz nekustamo īpašumu Ri.a.
6 hip. iec. zem zemes grāmatu reģ.
M> 384 izd. no Ādolfa Mackeviča par
labu Leonam Adolla d. Matkevičim,
ko ra pārgājusi uz Antonu Lavrentija d.
Ulpe, kts viņu ir cc dējis atkal blaike;

2) par 3,000 r., apstiprinātas 1914. g.
7. nov. zen J* 2396 uz to paša neku-
stamo īpašumu, izd. no Fēliksa Andreja
dēla Ščuko par labu Antonam Lavren-
tija d. Uipo, kas viņu ir eedējis atkal
blanl o, ir samaksāji», bet šīs augšā min.
obligācijas nevar tikt izsniegtas atpakaļ
parādniekam dēļ dzēšanas zemes grā-
jceatās, tamdēļ ka ir gājušas zudumā.

Tāpēc apgabaltiesas 3. civilnodaļa uz-
aicina visas personas, kurām būtu tie-
sības us augšā aprādītam obligācijām,
pieteikties tiesā sešu mēnešu talka,
skaitot no dienas, kad šis sludinājums
Iespiests .Vaid. Vēstnesī", un aizrāda, ka
ja tis personas noteiktā laikā nepieteik-
sies, obligācijas atzīs par iznīcinātām
un lūdzējam dos tiesību prasīt parāda
iešana zemes grāmata.

Rīgā, 1924 g 10 maitā f* 1973

Priekšsēd v. A. Veidners.
Sekretārs A Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnod.
aa dv. ties. lik. 1967., 2011—2014. un
2079. p.p. un Salt. privāttiesību kop
2451. p. pamata, uz Bertas Gotliba m.
Heiss, lūgumu uzaicina visas per-
sonas, kutam ir kaut kādas pretenzija»,
strīdi vai ierunas pret šai liesā 11. marta
1924. g. publicēto 1923. g. 21. iebr.
R ga ntiiuša aģenta Viliima (Villlama)
Henri (Hemy) Haii .a dēla Heiss (Heys)
not testamenta, kā ari visas per-
sonas, kurām ir kaut kādas tiesības uz
ral.ušā Viljama Heiss mantojumu vai
sakatā ai šo mantojumu, ka manti-
niekiem, legatarijiem, lldeikomiaarijiem,
patāddevājiem an i, t., pieteikt savas
tiesības, pretenziju an ierunas minētai
tiesai salu mēnešu laikā, skaitot
no ii sludinājuma iespiešanas dienas
.Valdības Vēstnesi".

Ja tas minētā termiņā nebūs Isdarits,
hd minētās personas atais kā atteikušās
so imūnām un aaadējuias savas tiesības,
<et testamenta pasludinās par likumīgā
pekā gājuša.

Rīgā. ma;tī 1924 g L >* 1986
Priekšsēd, v. A. B1 u m e n t a 1 s.

Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. clvilnod.
pamatojoties uz civ. proc. lik. 2060. un
2062, p. p„ ievērojot Doms zemes
bankas lūgumu un savu lēmumu 1924 g.
26. februārī, paziņo ka parāds pēc oblt-
gadjas par 5.500 r. apstiprinātas 1914. g.
15. msrta zem Ne 2l6, uz nekustamo
īpašumu Rīgas apr., Pabažu valsts mui-
žas zemnieku zemes .Sllnke* J* 1 mš-
jem, zem zemes grāmatu reģ. Je 5320,
izd. no Augusta M.ķeļa d Ozoliņa par
l>bu Donas zemes tankai, kura ob'iga-
cijas soma Augustam Miķeli d. Ozol -

Rīgas apgabaltiesas 3, civilnod.,
uz civ. ties. lik. 1967., 2011.—2014. an
2079. p.p. un Balt. privāttiesību kop
2451. p. pamata, .uz mir. J na Ģer-
māņa tēst. izpild. O. Dokkts lūgumu
uzaicina visas personas, kurām ir kaut
kādas pretenzijas, strīdi vai Ierunas
pret šai tiesā 19. febr. 1924. g. publi-
cēto 1923. g. 13. nov. Li b«os mir.
.Kaukuļu" mājas īp.šnieks Jāņa Mār-
tiņa d. Gēimaņa testamentu, kā ari
visas personas, kurām ir kaut kādas
tiesības az mir. Jāņa Gētmana man-
tojumu vai sakarā ar šo mantojumu,
ka mantiniekiem, legatari lem, fidei-
komisarljiem, paraddevējiem an t. t.,
pieteikt javas tiesības, pretenzijas un
ierunas minētai tiesai aeiu mēnešu
laikā, skaitot no ii sludinājuma iespie-
šanas dienas .Vaid. Vēstu.".

Ja tas minētā termiņā nebūs Izdatita,
ad minētas personas atzīs ka atteikušās
jo ierunām un zaudējušas savas tiesības
>et testamentu pasludinās par liku-

mīgā soēka gājušu.
Rīgā. 11. martā 1924 g L. 1*1888
Priekšsēd. v. D. Zimmermans.

aenret.iu A. Kaivi 1.

Rīgas apgabalt.reģlstrac. nodaļa
uz likuma par biedrībām, savienībām un
politiskam orga.iz;c jām 17. p. pamata
paziņo, ka ar viņas 5. marta 1924. g.
lēmumu reģistrēti .bezpeļņas biedrības:
«Rīgas teniss kluba* statūti.

Nodaļas pārzinis E. Bite.
Sekretārs Fri drlchsons.

Risas prefektūra
izsludina par nederīgām pases uu
personas apliecības, kuras pieteiktas
par pazudušām pēc seicoša saraksta:

Latvijas pases: 1) J* 3758, Iid to
4. polic. iec uz Pilder Mārtiņš Māit'ņa
d. v.; 2) J* 80, Izd. no Iršu kol. pag.
uz Li te, Alvīne Jēkaba m v; 3) N> 336.
izd. no Iršu kol pag. uz Lutc, G'orgs
Ludviga d. v.; 4) Je 105U24, Iid no
4 pola iec uz Jansan, Kārlis Kā ja
d. v; 5) J* 174919, isd. no Rigas pr f.
uz Rakiclj. A'eksandrs Jeorga d. v.;
6) }* 16-6".! iid no Rīgas pref uz
Lfcvit, Nadržda Ādama meitas vārdo;
7) N» 221567, izd. no Rigas pref uz
Budel, Ķersta Jāņa m. v; 8) J* 116133,
izd. no 11. polic iec. uz Ž īgti Emma
Reiņa m. v; 9) J* 195896, izd. no
Rīgai pef uz Andeisons, Jāna Jāna d.
v.; 10) J* 195897, izd no Rīgas pr f.
uz Anderson, Anna Roberta m. v.; 11)
Nt 1767, iid. no 13 polic. iec. uz
Liep'ņ Eizabete Indriķa m. v; 12)
J* 48/394. izd. no Pernigelea pag. us
Kārkīiņ, Mi da Eduarda m. v; 13)
J* 151769, izd no Rīgas prei uz M ko,
Zelma Jāz-pa m v; 14) J* 10218/4661.
izd. no Bolvu miesta pol. priekš % uz
Rudevič. Milda Jēra m v; 15) Nš 1*8497,
izd. no Rīgas pref u» Masev.č, Marijas
Andreja m. v.; 16) J* 23202, Izd. no
Daugavpils apr. priekšn. *z Miižaieki,
Atons Jāņa d. v.; 17) J* 40*4', Izd.
no 6. polic ler. uz Konļkovs, Vasilijs
Miķeļs d. v,; 18) M> 36333, izd. no
3 pelic. iec us Anipsch Valttast Edu-
arda m. v.; 19) J* 62894, izd. no
1. pol. lec us Steķis, Pe eris Jāņa d v;
20) Ne 2J4540, izd. no Rīgas ptef uz
Ri'ter, Katllne Jāņa m. v; 2l) ī* 6665,
zd no 7. pol. iec uz Laccman, Amā-

lijas Jāņa m v.; 22) J* 38421, izd. no
8 pol. iec ui Brakman, Anna Pe;era m. v ;
23) J* 126t, izd. no Valtenberģu pag.

z Grinv.ld K istine Jāņa m v; 24)
Ks 56165, izd. no Rīgas prr f. uz Janion,
Olga Vasllija m. v; 25) N4 46, izd. no
/ . Svirlaukas psg uz Landman, Alise
Gustava m. v; 26) Ns 1791, izd. bo
D gdas pag uz Vitkevič . Eleonora
Antona m. vārdu.

Latvjas pases: 1) Ma 1947, i'd no
Vecmu'žes pag uz Stāts, Jānis Mārtiņa
d v; 2) Nš 696 izd. no Vestie:t:s pag.
uz Ilsters, Tecdors Oit j d. v; 3)
J*111783, iid no8. pjl iec uz Kļaviņ,
Līze Mārtiņa m. v.;_ 4) J* 115008, Izd.
no 7. pol iec. uz Puliņš, Ernests, Mtļķa
d. v; 5) >6 £0150 Izd. no 5. pel iec.
i z A ajs, Mā tiņš Jāņa d. v; 6) I* 183088,
Iid. no Rī^as prtf. uz Leipcig, Edīte
Ferdinanda m. v; 7) Nš 133328, izd.
no Rīgas prei. uz Ozoliņ Emma Mār-
tiņa m v.; 8) J* 1411, i d. no Mangaļu
pag. uz Ru=en Elhabeie Jāņa ra. v;
»-) K» 524 (zd no 13 pol. iec. u*
Eichiaum, Eduards Aleksandra d. v.;
'0) Ks 212997, izd ro Rīgas pref uz
Caurais, En 1 ja Aleksandra m. v; 11)
t& 134779, izd. no Rīgas p ef *ķ Tomas,
Roberts Indriķa d. v; 12) N° 137686
izd. no Rīgas prei uz Dozova, Anfisa
Daņieļa m v,; 13) N° 2i584 iid no
Rīgas pref. uz Msrkov, Paifeniljt Kaļina
d. v; 14) N° 1496 8, izd. no Rigas
pref. uz Okmian Š;ine M rdacha m. v.;
15) J« 100616, izd ro 4. pel iec uz
Assont Jānis Jāņa d v.; 16) Nt 41844,
izd. no 11. pol. lec uz Oaoliņi, Jānis
Jēkaba d. v; 17) K° 2923, izd no
Rujlenes pol. priekšn. uz Trauliņ Kris-
tīne Kātļa m. v.; 18) J* 51228 izd. ro
Rīgas pref. uz Av.u janovs, Gabriels
Pzife.ia dv; 19) )* 940 (2d. no Jēru
pag us Rokke, Lilija MārJņs m. v.;
20) J* 328, Izd no 2. pol. iec. uz
Raogevic, K'avdlja Pētefi m v,; 21)
Ns 81560 izd mS pel. iec. az Janiten,
Emiija Jāņa m v; 22) K» 225191, izd.
no Rijas prei uz Lemke, Georg* ladtiķa
d v; 2i) J* 18C6o9, iid no Rīgsa pref.
iz Au'iņ, Anns Andreji m. v.; 24>
Nj 2038 izd n Lndaas apr. ptiekšn.
pal. i. iec. uz Gusakova, Akulins Eflma
ra. v; 25) X» 17-*975. Izd no Rīga»
pref. uz Vi iņ Klatdija Slm< ns m. v.

Pērs nas apliecībi: J6) N? 5124, izd.
no Rīgas prtf uz Greziņ, Aleksanders
Ija d. vārdu.

Pamats. Rīgas prtfskturas raksts
5., 6. 7.. 8., 10 un 11. martā 1924. g.
zem ,VNs 2323 an 24:4

Ri^s pr f. pal (paraksts).
Pss» ncd. d' bvedts Grinbergs.

III» llllitltliil, 3. dilliiilll,
b dv ties. lik. 1967., 2011.—2014. un
2079. p.p. un Balt. privāttiesību ko;.
2431. p. pamata, uza'dna visas per-
sonas, kurām ir kaut kādaa pre-
tenzijas, strīdi vii ietinas, pret iai
tiesā 11. martā 1924 g publicēto 1922 g
16. mar a Kalsnivas r,ag mir. Anckenu
mājas īpainleka Jēkaba Andža dēla
Zariņa testamentu, kā s>i visas per-
sonas, kutam ii kaut kādas tiesības az mir
Jekat a Zariņa mantojumu, vai sakarā ar ic
manto sus, ka mantiniekiem, legatarijiem,
lideikomisarljiem, parāddevējiem un 1.1.
;ieteikt aavas tiesības, pretenzijas un
larumu minētai tiesai salu mēnešu
laika, skaitot no ii sludinājuma ie-
ipieianas dienas .Valdības Vēstnesi".

Ja tas min. terminā nebūs isdarits,
ad min. personas atais kā atteikušās no

ierunām un zaudējušas savas tiesības,
>st testamenta pasladinās par likumīgs

'pekā gājuiu.
Rifā, 11. martā 1974. g. L. J* 1041
Priekšsēd. v. D. Zimmermans

Sekretārs A. Kalve.

Rigas apgabalt. reģlstrac.nodaļa
paziņo, ka ar viņas 5. marta 1924. g.
1'tnDtnu reģistrēti dziedāšanai biedrības
.Beverīnas driedonii' le83. g. bied ības
biedru p Īrā sapulcē 13. ļanviri 1924. g.
pieņemti: grozītie satuti.

Nodaļas pārzinis E. Bite.
Sekretārs Fridrlch sons

Rigas apgabalt.reģlstrac. nodaļa
ka ar vi,ai 5. mirta 1924. g. lēmumu
reģistrēti .Sprtstiņa Ogres palīdz bas
biedrības'biedrības tiedru plnātapulcē
17. febraa.ī 1924. g. pieņemtie grozīt e
statūti.

Nodaļas pārzinis E. Bite.
Sekretārs Fridrichsons.

Rīgas apgabalt. reģlstrac.nodaļa
uz iikura par bied ībam, srvienīb m un
politiskām organizācijām 17. p. pamata
paziņo, ka ar viņas 1924. g. 5. marta
lēmumu reģistrēti bezpeļjat biedrības:
.Pulkveža Bieža fonds' statut.

Biedrība valdes sēdekis Rīgā.
Nodaļas r arzinis E. Bite.

Sekretāra Fridrichsons.

Iršu kolonijas pagasta valde izslu-
dina par nedeiīgiem sekošus pr pa-
zaudēti-m piete k'us dokumentus:

1) L-tvijas iekšzemes pasi, izdotu no
JuruarJas pagasta ald-s 16 mar s
1920. g. fem J* 166 uz Jiņa Reija d-
Daldera vardu;

2) zirgi p»sl, izJ. no š's pa, valdes
1920. g zem Ns li uz Johana Johana d.
Lutca vārdu, ott pirkš-nu-pā došanas
ceļā pa'g-jjša iz Jāņa R iga Da'dera v.

31 zirga pasi, izdotu no šis psgattt
valdes 3. maijā 1922. g. sem J* <83-
uz Johana Johana «, Lutca ārdu. bet
pirkšanas-pārdoSana* teļā pārgājuši uz.
Jāj* R iņa d Dāldera vārdu.

Rigas apgabalt.reģlstrac.nodaļa
paziņo, kaar viņas 5 marta 1924. g.
lēmumu pārreģistrēti .Pabažu-Bīriju lop
kopības pārraudzības biedrības* bieoru
pilnā sapucē 10. februārī 1924. g.. pie-
ņemtie giozītis statūti.

Nodaļas pārzinis E Bite.
Sekretārs Fridrichsons.

Rīgas apgabalt. reģlstrac. nodaļa
paziņo, ka ar viņas 5. marta 1924. g.
lēmumu p rreģtstrēti .Vietalvas latdarī
bas* bieurības" biedru pilnā sapulcē
19. janvārī 1924. g. pieņemtie giozītie
statūti.

Nod. pārzinis E. Bite.
Sekretārs F r i d r I c h s ons.

Rīgas apgabalt.reģlstrac.nodaļa
uz likuma par tiedr b~m, savienībām un
politskām organizācijām " 17.. p. psmata
paziņo, ka ar viņas 5. nnrta 1924. g.
lēmumu teģKtteli bezpeļņas biedrības.
,Mui as d'partamenta daroinieku biblio-
tēkas biedrio s", statūti.

Va des sēdeklis Rigā
Nodaif pārz. E. Bite.

Sekretārs Fridrichsons.

Rīgas apgabalt. reģlstrac.nodaļa
uz likuma p r biedrībām savienītiam un
poliīiskān or^an z cijā a 17. p. pamata
paz ņo, ka ar viņi* 1924. g. 5 ma ta
lēmumu reģistrēti bez ejņas biedrības
,Rīvas Sv. dāņa ģi'des namdaru meist ru
bēru kases" statūti.

Vades sd klis Rīsā.
Nrdsļ s pārHn's E. Bite.

Sekretārs K Fridrichsons.

Rīgas apgabalt. reģlstrac.nodaļa
paziņo, ka ar viņas 5. marta 1924. g.
lēmumu pārreģistrēta Annas biškopības
biedrība .Trans", zem j^una nosaukumi:
.Annas biškopības hiedriba", ki ari
reģistrēti biedrības biedru pilnā sspul:ē
27. janvārī 1924. g. pieņemtie grozītie
statūti.

Nod tj s oārzinls E Bite.
Sekretns Fridrichsons.

Rīgas apgabalt. reģlstrac.nodaļa
uz likuma par biedrībom, savienībām un
politiskām organizācijām 17. p. pamata
pairto, ka ar viņas 5. marta !9"4 g
lēmumu reģistrē'i bezpeļgas biedrības:
,D kļu-Auestrozes lopio^ības pārraudzī-
bas biedrības" statūti.

Bi sv.rības valdes sēdekl's Dikļu pag.
Nod. pā zinis E. Bite.

Sekretārs hridrichsfns.

Rīgas apgabalt.reģlstrac. nodaļa
iz uk. psr biedrībām, savienībām un
poli iskām organizacijān 17. p. pamala
paziņo, ka ar viņas 5. maita 1924 g
lēmumu reģistrēti bezpeļņas biedrības:
.Lubā-as otršs 1 pkopības pārrtudzīcas
biedrības" statut'.

Biedrbī's valdes sēdeklis Lubāna.
Nod pārz. E. Bite.

Sekretais Fridrichsons.

Rīgas apgabalt. reģlstrac. nodaļa
uz likuma par biedrībām, savien bam un
politLkām organizai āra 17. p. pamata
iaz!ņo, ka ar viņas 5. nrrta 1924. g.
lēmumu reģistrē'! bezpeļņas biedrības:
.Annas lop'opībss r.arr udzības bie-
drības" statut'.

Valdes sedek'is Avnas pagastā.
Nodaļas pārs. E. Bite.

Sekretārs Fridrichsons.

Rigas apgabalt.reģlstrac.nodaļa
uz likuma par biedrībām, savienībām un
pol tiskām organizacijīm 17. p. pamata
paz ņo, ka ar viņas 5. mar a 1924. g.
lēmumu reģlst eti bezreļias biediī-as:
,Kundziņsal«s labierīcības biedrības"
statut'.

Biedrības valdes sēdeklis Rīgā.
Nodaļas "arzinis E. Bite.

S*U"t» s Fridrichsons.

Rīgas apgabalt. reģlstrac. nodaļa
_azii>o, ka ar viņas 5. marta 1924. g

lēmumu pārreģistrēta riteabraucēj i tie-
dribi .Marss* zem jauna nozaukuma
spo ta birdrība .Mars", kā ari reģistrēti
biedrības biedru pilnā sapulcē 24. febr.
1924 g pieņemtie grozītie statūti.

Nod. o'.rzinis E. Bite.
Sckr* ar< Fridrichsons

Rigas apgabalt. reģlstrac. nodaļa
iasiņo, ka ar viņas 5. marta 1924. g.
lēmumu pārreģistrēti .Lēdurgas sa-
viesīgās biediības biedru pilnā sapulcē
16. decembrī 1923. g. p eņemtie grozītie
biedrības statūti.

Nod. pārz. E. B i t e.
Sekretārs Pridrichsons.

Rīgas apgabalt. reģlstrac.nodaļa
paziņo, ka sr viņas 19. fe>r. 1924. g.
lēmumu pārreģistrēta .Rgss amatnieku
krej - aiz ivu kase" zem jauna no-
saukuma: .Rt?as ama nieku k āj-azdevu
satiedrī -a*. Kā ari reģistrēti b.ed ības
valdes sēd! 20. oktobrī 1923. g. pic-
ņ mt e goztie statūti.

Nod. pārzinis E. Bite.
Sekretārs Fridrichsons.

Rīgas apgabalt.reģlstrac.nodaļa
uz linuma par biedri ām, savienībām un
,oliti kām og nizacijā n 17. p. pamata
paziņo, ki ar viņas 1924 g. 5. marti
lēmumu reģistrēti brzpeļias biedrības:
.Latvijas darba j unstn s ku turas bie-
drības* ststuti.

Valdes s d k' sRīg'Nodaļas pārzinis E Bite.
Sekretārs K- Pridrichsons.

Liepājas apgabala tiesa,
6. martā 1924 g., uz Donas zemes
bankas aizgād. lūg. un dv. pr. lik. 2081.—
2086. p.p. nolēma:

1) parādu par 3000 rbļ. pēc obligā-
cijas, izdotas uz Donas zemes ban-
kas vārdu un 15. jnvarī 1905. g. zem
žun. J* 73 nostiprinātas uz tasHt'em
Sergejam un Jevdokijsi Siškiniem
piederošas nekustamas mantas Liepājā
zem kreposta J* 2723. — atzīt
par pilnīgi samaksātu līdz ar visām
procentēm un pašu obligadj i par Iznī-
cinātu;

2) atvēlēt Donas zemes bankas aiz-
gādņiem pieprasīt zemes gramstu no-
daļā minētā parāda izdzēšanu Iz zemes
grāmatām.

Liepājā, 8. martā 1924. g. J4675/23.
Priekšsēd. b. V. Bienenstams.

Sekretārs A. Kasperovičs.

Rīgas apgabalt. reģlstrac. nodaļa
ui linuma p>r bied.īoam, savienībām un
co'it skam organizācijām 17. p. pamata
paziņo, ka ar viņas 5. marta 1924. g.
ēmumu reģistrē i bezpeļņas biedrības:

Ebreju sporta biedrība .Hakcah" st;tuti.
Valdēs sēdeklis Rīgā.

Nod. oārzinls E. B I t e.
Sekretārs Fridrichsons

Rīgas apgabalt.reģlstrac.nodaļa
uz likumi par biedr bām, savienībām un
politiskām organizācijām 17. p. pamata
paziņo, ka ar viņas 27 februāra 1924. g.
lēmumu reģistrēta bezpeļņas biedrība:
.Lat iešu jaunatnes pretalkohola biedrība
ar valdes sēdekli Rīgā.

Nodaļas ārzinis E. Bite.
Sekretārs Fridrichsons.

Rīgas apgabalt. reģlstrac. nodaļa
ka ar viņas 5. jriarta 1924. g. lēmumu
parreģis reti .Ādažu lauksaimn ecības
Diid ības* biedra pilnā sapulcē 10. febr.
1924 g. pieņemtie grozītie statūti.

Nod pārzinis E. Bite.
Sekretais Fridrichsons.

Iršu kolonijas pagasta valde Izšū-
dina par nenerīgu, ka pazaudēt", zirgu
pasi, izd. no Ķ*čj pigas'a valdes zem
Mi 367 uz Jēkaba Tau iņa vārdu, kora
p rkšanas - psrdoš'nas ceļi pā gājuse
1923. g. uz Hailjn Ķīistmaņl.

Skrudallnes pa asta valde ar šo iz-
sludina par nozaudētu un tamdēļ ne-
derīgu Latvijai psa>, izdotu no Skruda-
lnss pagasta valdes 12. ok'obri 1921 g.
zem J* 1438 uz And ejeva Alekseja d.
M'ttera vārdu.



Jelgavas apgabaltiesa,
pamatodamās az savu 1924. g. 25 fe r.
nolēmumu, dara zināma vispārībai, ka
parādi pē: šādiem uz llaVstes a riņķa,
Vittenheim-Sa-ejas ,Kudras-'<aže f* 15"
mātām, zem hip. K° 1765 koroborētiem
aktiem:

1) riikšanat-pa: doš*na< Hiļum", pē-.
kūja palicis pa'ād» , kā pi k5sn*s sumas
atlikums 780 rbļ., korcb. ie8t gada
li. janvārī zem M8 un 2) obligā-
cijas par 350 r, koroboreta 1885 gada
8. marta zem hip. 26 _ 94, — «'zīti
p<ir samaksātiem un lūdzējam Krišam
P o n t a g a m , dota tiesība prasīt
šo parādu dzēšanu zemesgrāmatās.

i-!gavā, 29 febr. 1924. g. 0*323/74
Priekšsēd. v. J. Skudre.

Se'kreturs K. P u « « * r s

i Liepājas apgabaltiesa,
' 18, febr. š g. uz Cecīlijas Izaeļa m. 3a-
? kobson lūg un uz 18. marta 1920 g. liku-
mu un dv. proc. lik. 2081.—2086. p.
p. pam. nolēma:

1) parādu 2000 rbl. pēc obligācijas,
izd tas uz Barona Oskara Grothuza
vārdu un 2. septemb i 1872. gada
nost prinātas uz C cilijii Uiaeļa m. Jakob»
son pieder, nekust, mantas Piltenes pils
zem krep. Js& 119, — atzīt par pilnīgi

!

samaksātu līdz _ ar visām procentēm;
2) atvēlēt 'odzējai pieprasīt zemes

(

grāmatu nodaļā minētā parāda izdzēšanu
iz zemes grāmatām;

31 iemaksāto naudu glabāt tiesas de-
pozītā līdz kreditora ierašanai, k ram

i tad naudu izmaksāt.

ļ Liepājā, 29 febr. 1924 g. 2*756/23.
ļ Priekšsēdētētāja b. V. Bienenstams.

Sekretārs A. Kasperovičs

Latgales apgabaltiesas,
Daugavpils apr 4. lec. miertiesa.
saskaņā ar savu 1924 g, 29 febr. lē-

mumu uz civ. proc lik. 1401., 1403.
p. p. un dv. lik X. sēj. 1. d 1239. p.
pamata paziņo, k» pēc 1922 gadā
7 jūnijā mirušā Franča Bern a dēls
Boksna, Daugavpils apr., Līvānu pag
lesalnieku ciemā it atstāts mantoj., kādēļ
uzaicina visas personas, kam uz šo
mantojumu, vai sakarā ar viņu būtu
kādas tiesības kā mantiniekiem, pieteikt
tas pēc piederības sešu mēnešu
laikā, skaitot no šā sludinājuma iespie-
šanas dienas .Valdības Vēstnesi*.

Daugavpilī, 6 martā 1924 g.
Miertiesnesis (parakstsl.

Liepājas apr. pr-ka 1. Iec. palu
izsludina par nederīgiem, ka nozau-
dētus, sekošus dokumentus:

Latvijas iekšzemes pases:
I) zem 26 6j8, izd. no Aizputes apr,

pr-ka 2 iec. pat uz Iodrķa Kārļi d
Silņa v.:

2i zem 26 639, izd. no Aizputes apr.
pr-ka 2 iec n»l. uz A n*s Jeksbs. m.
Šiliņ, dr. D-č* v;

3) zen 2* 10595, izd. no Liepa|e«
apr. pr-ka I. iec pal. uz Mades Miķeļa m
Mikuļsiis v.;

4) zem 26 3628, izd. no Liepājas apr.
pr ka I iec, pal. uz Emilijaa Jāņi m.
Bliže v.;

5) zum 26 2671, izd. no Liepājas
prefektiras uz Marijai A"ša m. B_-g?e v ;

6) zem 2* 2393, izd no Liepājas apr.
pr-ka 1 iec. oal. uz Helenes Miķeļa m.
Gail s, dz. Mikulski) v.;

7) zem K° 1209, izd. no Liepājas apr.
nr-ka I. iec. pal. uz Em lijas Jāņi m.
Z i.man v.r

8) zem 16 158, izd. no Uepājas apr
pr-ka I. iec. pal. uz Anša Matiss d
«uzmana v.;

9) zem 2* 5758, izd no Liepājas apr.
pr-ka 1. iec. pal uz Kārļa Hermani d.
Mača v;

10 zem Nš 11228, izd. no Lepajas
apr. pr-ka I. iec. pal. uz Kristapa An-
dreja d. Van'ga v;

II) zem 2* 6613, izd. no Li-pajas
cpr rr-ka I. iec. pal. uz Friča Jāņa d.
Sk>ji v.:

12; zem 2* 3227, izd. no Liepājas
apr. pr-ka I. iec. pal. uz Anša Jāņa d.
Kušķis v.;

13) zem 2* 6513, izd. no Liepājas
-or. pr-ka I iec. uz Lizes Kārļa m.
Čunče v.;

14) zem 26 1583, izd no I i-pajas
apr. pr-ka Liec p 1 uz Amālijas Ģirta m.
Dzintarniek v.;

15) zem 26 1659 izd. no Lieprjas
apr. pr-ka I. iec. pal. uz Karlines An-
dreja m. Poriņ v.;

16) zem 26 9555, izd. no Liepājas
apr pr-ka 2. iec. pal. uz Annas Miķeļa
m. Skute v;

17) zem 26 117, izd. no Dzērves pag.
valdes uz Edvīna Kārļa d. Springs v.;

18) zem 26 1337, izd. no Lsepajis
apr. pr-ka 2. iec pal. uz Nikodēma
Jana d. Zonnsnberga v;

19) zem 26 4359, izd. no Liepāias
*pr pr-ka I. iec. pal. uz Madlienes
Miķeļa m. Brizg* v.;

20) zem 26 8105, izd. no Liepājas
apr. pr ka I iec. pal. uz Līzes Jāņi m.
Danga v.;

21) zem 26 5126, izd. no Liepājas
apr. pr-ka I. iec. pal. uz Kttrinas Jē-
kaba ra.' Lāce v.;

22) zem 26 13361, izd. ro Liepājai
apr. pr-ka I iec. pal. uz Annas Friči m.
Razma v;

23) zem 26 741, i/d no Asites pag.
valdes uz Fridticha Pētefa d. Barve v.;

24) zem 26 604, izd. no Liepājas
apr pr-ka 2. iec pal. uz Annas Mi-
ķeli m Stierna Steiraan v;

25) zem 26 10970, izd. no Liepājas
apr. pr-ka 1. lec. pal. uz Matīsa Friča d.
Meldera v.

Zirgu pases:
26i zem 26 634, izd. no Liepājas

pilsētas valdes uz Josela Zalmansona v.;
27) zem 26 421, izd. no Gaviezes

pag. valdes 1920 g. uz Miķeļa Klāva d.
Vanaga v.;

23) zem 26 436/437, izd. no Vecpils
pag. valdes 1920. g. uz Jāņa Antona d.
Beketova v,;

29) zem 26 4, izd. no Grobiņas pil-
sētas valdes 1920. g. uz Anša M i tis a d.
Bušmaņa v.;

30) zem 26 118, izd no Vecpils pag.
valdes uz Jēkaba Gaiļa v.;

31) zem 26 377, izd. no Liepājas pil-
sētas valdes 1921. g. uz Līzes Akšel v.;

32) zem 26 141/526, izd. no Taddaiķu
pag. valdes uz Anša Kušķe v.;

33) zem 26 44%. izd. no Durbes pag.
valdes uz Jāņa Otto d. Kalniņa v.;

3t) Velosipēda braukšanas apliecību
zem 26 378, izd. no Liepājas apr. pr-ka;

35) zirga pasi 26 117, izd no Ga-
viezes pag, valdes uz Klāvu Smieta v.

Jel» prefektūra
ar šo izsludina par nederīgam
pieteiktas par nozudušām, sekošas pases
un personas apliecības:

I) latv. pasi, izd. letgsva, 26. marta
1920. g zem 26 2488 uz Edgara Kron-

berga vārdu; ? _
2» Latv pasi, izd. Jelgava, 17. janv.

1922 g. zem 26 18986 uz Jāņa Allteda
Smudze v.; _

i 3) Latv. p'sl, izd. Jelga va, 30. aug.
1920. g. zem 26 11737 uz Zaņa Strau'-
mana v;

4) Latv. pasi zem 26 6553, lidotu
Jelgavā, 19. jūnijā 1920 g. uz Annas
Sprrģis v; . „ -

5) Latv. pasi zem 26 389, izd R ga,
1 nov 1919. g. uz Nikolaji Ziemelis
vārdu;

6) Latv. pasi zem 26 3128, izd Jel-
gavā, 13. aprilī 1920. g tiz Julcs
Vi'la vārdu;

7) Latv. pasi zem 26 822, izd. no
Remtes pag valdes 31. aug. 1920. g.
uz Matldes Dūms v.;

8) Lat/. pasi zem 26 12207, izdotu
Jelgavā, 6. septembri 1920. g. uz Ādolfa
\lfc*nis v.*

9) Latv.' pasi zem 26 98J Izd. no
Senbergas pag. valdes 12. decembri
1921. g uz Lizetes Puriņ v:

10) Lalv. pasi zem 26 1574, izd. no
Berzmmžas pag. valdes uz Martas i>t 1-
macher v.;

II) Latv. pasi zem 26 934 izd no
Dob;lei pag. v. 21. aug. 1920. g. uz
El>z«tetes Preis v., un

12) LMv. pasi zem 26 162573, izd.
Rīgā, 18 aprilī 1921 g. uz Lucijis
Brežgus v. 1052UI.

Liepājas apgabaltiesa,
uz sava 6. muti 1324. g. lemma
««••lata , uzaicina 15. dec. 19,18. g.
Zlēkas pagastā mitušā Jāņa Boze mn-
tinienus, Kreditorus, legatarus, fidei-
komisaras an visas citas ņatsonas, kurām
varēta but kādas tiesības vai prasmes
us atstāto mantojama, pieteikt viņas
tiesai seia mēneša laikā, skaitot
no sludinājuma Iespiešanas dienai
.Valdības Vēstnesi*.

Tiesības un prasības, par kurām na-
bās paziņots tiesai minētā laikā, tiks
atsitas par zaudētām aa visiem laikiem,

Liepājā, 10. martā 1924. g. 26539 I 24
Priekšsēdei, b. V. Bienenstams.

Sekretārs A. Kasperovičs;

Liepājas apgabaltiesa,
saskaņā ar savu lēmumu 18. iebruarī
1924. g. uz Jūlijas Setler

lūgumu, un civ proc, lik. 2083. un
2084. p. p. pamata uzaicina oblig. tu-
rētāju, kura izdota par 1000 rbl., uz
Katla Jāņa d. Šetlera vārdu un 10. jūlijā

i 1907 gadā nostiprināta uz Jūlijai Krista
j m. Šetter, dzim. Še. nte piederošu ne-
' kustamu mant i Kuldīgas apriņķī,

Re īdas pagastā .Perkon m» 5*
I mijas zem kreposta 26 3539, —
sešu mēnešu, laikā skaitot
no šī sludinājuma iespiešanas dienas,
ierasties tiesā, līdzņemot minēto obligac.

Pie kam tiek aizrādīts, ka pēc minētā
termiņa notecēšanas, ari obligācijas tu-
rētāja neierašanās gadījumā parādu at-
zīs par samaksātu m pašu oblig. par
iznīcini tu piešķirot lūdzējai tiesību
pieprasīt parada izdzēšanu iz zemes
grāmatām.

Liepājā, 6 maitā 1924. g. 2*570-1'24.
Priekšsēdētāja b. V. Bienenstams.

Sekretārs A Kasperovičs.

Liepājas apgabaltiesa,
samaņā ar savu 1924 gada 3. ma ti
lēmumu, uz Izraēla Bēra Blndera
lūgumu un civ. proc. lik. 2083. un 2084.
p. p. un 18. mirta 1920. gada likuma
pamata uzaicina obligaciias turētāju,
kura izdo'a par 3100 rbļ. uz ohina
Friča d. Pokcna un ViHelmines Chri-
stcia m. Poketn, diirr. Hattvig vārdu,
pie kam Johans Pjkerns savu prasību
pēc šī ķīlu saraksta nodevi Fridn'clīa
Albeita Johan i Augusta d Pokerna īpa-
šumā uii 21. tan'jā 1908. g. zem zum.
>* 427 nostip i āta uz halātiem Iz'flelam
Bern-n Lelba d. Binderam un Etai Icika
m Bnder, dzim Hirlborn, piederošas
nekustamas mantas L'epāa zem
krero ta 2* 155 mēneša laikā,
skaitot no sludinājuma iespiešanas die-
nas. Ierasties tiesā, līdzņemot minēto
obligāciju deļ iemaksāto Ls 41 34, t. i.
parāda ar procentēm saņemšanas.

Pie kam tiek aizrādīts. ka
pēc minētā termiņa notecēšanas,
ari obligācijas turētajā neiera-
šanās gadījumā, parādu atzīs par sa-
maksātu , piešķirot lūdzējam tiesību
pieprasīt parāda izdzēšanu iz zemes
grāmatām.

Liepājā, 6. martā 1924. g. 26567/?4.
Priekšsēd. b. V. Bienenstams.

Sekretārs A. K"*oerovlc«.

Liepājos apgabaltiesa,
saskaņa ar savu lēmumu 28. februārī
1924. gadā, uz Marijas Henkhuzen
lūgumu, uz civ proc. lik. 2083,
5084. p. p. un 18. marta 1920. gada
likumu pamata uzaicina obligaciias
turētāju, kura izdota par 1,027 rbļ.,
uz AI nes. Antonijas, Johana*, Prvila
Oska:a, Fridricha bērnu Kleinenbergi,
Pāvila, Aleksandra Aleksandra d. d. Ktei-
r.enbergu un Luīzes Vasilija m Kleinen-
ber, ', dzim. Šmdt vārdi un ļ i. martā
19CR g zem žurn. 26 97 nostiprināta
uz Milijai Ernes a m Henkhuzen, dzim.
V o I k h e i m (Fo)khem) un Mildai
Ievfi Ernesta m. Henkhuzen
piederošu nekustamu manu Lie-
pāja zem kreposta 26 3459, —
mēneša laikā, skaitot no slu-
dinājuma iespēšanas dienas, Ierasties
tiesa, līdzņemot minēto obligāti u,
deļ iemaksāto Ls 17.8', t. i. parāda
ar procentēm saņemšanas.

Pie kam tiek aizrādīts, ka pēc mi-
nētā termiņa notecēšanas, ari obligāci-
jas turētāja neierašanās gadījuma, pa-
ra du atzīs par samaksātu, piešķirot
ludrējai tiesību pieprasīt parāda izdzē-
šanu iz zemesgrāmatām.

Liepājā, 6. martā 1924. g. 2659M/24
Priekšsēd. b. V. B i e n e n s t a ms.

Sekretārs A. Kasoerovičs

Liepājas apgabaltiesa,
saskaņā ar savu lēmumu 6. martā
1924. g., uz Lie ājas cils s'.ireo tases lūg.
uz civ. proc lik. 2083. un 2084. p. p. un
18. marta 1920. gada lik pam. uzaidna
oblig. turētāju, kuras izdotas: 1) par
120C0 rbļ., i) pat 6000 rbļ. Z\ par
1500 rbļ. un 4) par 3500 ibļ., 1) uz
Liepāj a krājkases, 2) uz Augusts Le-
vinš'ima (Lcevenstima), 3) oz Liepājas
ktāj-kases un 4) uz Eduardines Hein-
rieha m. Šneider, dzim Zerensen vai-
diem un 1) 18. dec. 1879. g., 2) 15. jan.
1881. g-, 3) 13. janv. 1899. g. zem žur.
26 45 un 4) 22. decem. 1899g. zem
žtrn 26 1302 nostiprinātas uz
Lie ājas pilsētas kopē >i kasei piede-
rošas nekustamas mantas Liepājā zem
krep. 26 1043 (,bij.hip.26 309 M. V.),—
viena mēneša laikā, skai-
tot no sludinājuma iespiešanas dienas
.Valdības Vēstnesi*, Ierasties tiesā līdz-
ņemot minēto obligāciju dēļ ie-
maksāto Ls 398 67, t. i. parāda ar pro-
centēm saņemšanas.

Pie kam tiek aizrādīts, ka pēc minētā
termiņa notecēšanas, ari obligācijas turē-
tāja neierašanās gadījumā, parādus atzīs
par samaksātiem, piešķirot lūdzēj. tiesību
pieprasīt parāda izdzēšanu iz zemes
grāmatām.

Liepājā, 8. martā 1924. g. 26544/24.
Priekšsēd. b. V. Bienenstams.

Sekretārs A. Kasperovičs.

Asares pag. valde izsludina par ne-
derīgiem sekošus nozaudētas doku-
mentus: 1) Latvijas pasi zem 26 74,
izd. 10. jūlijā '920. g. no šis pag. va'd.
uz Anlīzes Anša m. Puriņ vārdu;
2) Latvijas pasi zem 26 26, irt. 14 jun.
1920. g. nn šīs pag. valdes uz Jāņa
Andreja d. Dzeņa vārdu: 3) zirga pi;i
zem 2* 25, i d no šis pag-sta valdes
23. augustā 1920. g. uz Jāņa A.d.ējid.
Dzeņa vārda; 4) k^ra kla sīb*s atvaļi-
nājuša apliedbu 26 50, izd. 2. jūnija
1921. g. no Jaunjelgavas Ilūkstes kara
apr pr-ka uz Jāņa Andreja d. Dzeņa v.

Mērsraga pa;, valde izsludina par
nede ī<iem sekošas naztulētus doku-
mentus: 1) Latv. pasi zem 26 977,
izd. no šī* pag. valdes 11. janvāri
1922. g. uz Kārļa Jara d. Treimaņa v.;
2) L«,tv. pssi z-m 26 4289. zd 22 dec.
1920. g. uz Krista Pētera Steinber^a
*ārdu un latv. pasi z»m 26 S097, izd.
29. jūlijā 1920. g. uz Marijas Sandara m.
Siuderson vārdu, ro Talsu apr. pr-ka
pal. 1. iec; 3) zirga pa«i zem 26 152,
i-dota no šis pag valdes 26. janvārī
1922. g. uz Krista Steintierga v*r!u un
4) Latv. paii zem I* 646, izd. 21. aug.
1920 g. uz Annas Viļā m. Lēmaa v.,
izd. no šīs pag, valdes.

'spiests vālīt* tipogrāfijā

Aizputes-Kuldīgas kar;a apriņķa
pārvalde

izsludina sekošas zemāk minētās no-
zudušās apl'ec bas psr nederīgām:

1) atvaļ. anl. zem 26 1254, izd.
1921. g. no Z:mgales ait. pulka km-ra
uz kar. Miķeja Miķ-ļa d. Krūmiņa v,
rzira 1896. g;

2) atvaļ. apl zem 26 852. izd. 3. nov.
1920. g. no 1. Li*.pajt* k^jn. nulka

km-ra uz serž. l.idriķi Jēkaba d. Druva
v., dz. 1890. g.;
,3) atvaļ. ap', zem 26 2181, izd.
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/6. jun. 1923 g., no 2. Vents ils

kajn p. km-ra uz kar. Antona iaņa d.
Šiliņa v., dz, 1901. g;

4) atvaļin. apliecība zem 26 7708,
izd. 2. jun 1921. g. izd. no Aizptites-
Kuldigas kura apr. pt-'ta uz jaunmob.
Mordche Hirša Efraima d. Trembe v.,
dz. 1889. g.;

5) personas apliec, zem 26 168, izd
no Aizputes apr. pr-ka pal, ar atzīmi
uz tis no Aizputes apr. apsardz. nr-ka,
kā apliec, inašn. Kristaps Andreja d
Sulc-, dz. 1888. g no Aizpute 9 apriņķa
pieņemšanas konti*. 1919. g. atzīts par
nederību kara dienest, pec slimības sar.
litera A § 65;

6) atvaļm. ap», zem 26 2781, izd.
24. febr. 1921. g. r.o Alzputes-Kuldigas
kap apr. p;-'<a uz jtunmob. Jāņa Kriša
d. Hildebranda v., di. 1894 g;

7) atvaļin. apl. zem 26 4'2, izdotu
17. apr. 1923 g. ni 2. Ventspili kāja.
pulka km-ra uz kar. Kriši Jēkaba d.
Cimmermaņa vārdu dzim. 1901. g;

8) atvaļ. apl. z-m 26 1361, izdotu
II. aprilī 1921. g. no 12. B«t*<as k p.
ku-ri uz kar. Kliļi Ernesta d. Krist-
galds v., dz, 1897. g.;

9) atvaļ. apl zem 26 13647, izdotu
30. dec. 1920 g no Aizputes-Kuldigas
kara apr pr-ka uz kar Jekada Friča d.
Kārkliņa v., dz. 1892. g.;

10) atvaļ. a?l. zem 26 1287. izdotu
24, martā 1921. g. no Daugavpils
dzelzsceļu mezg'a komand. uz kareivja
Jāņa Tomi d. Vejkšji vārdu, dzim.
1897. g., un

11) atvaļ. apl. zem 26 361, izdotu
18- apr. 1923. g. no apsardz ministr.
komvid. uz kar. Ernesta Viļā d. dtund-
maņa v., f*. 1901. g. 1955

Risas prefektūra
izsludina par nederīgām sekošas
pases un personas apliecības, kutas
pieteiktas par pazudušam:

Latv. pases, izd.: 1) N» 148725 no
Rīgas pr.-f. uz Ale sand'ii Teodora m.
Lankovic vārdu; 3) 26 235141 ro Rīgas
pref. uz Auns Reinholda m. Augstkaln
vārdu; 3) 26 31455 ro 9 pol. iec. uz
Valdemāra Jāņa d. Phlipsoi vardu;
4) Na 6 408 no 8. pol. iec. uz Ezs
Viktora m Asmui vardu; 5)26 17^535
no Rīgas pref. uz Jāja Andreja d. Štā a
vārdu; 6) 26 157 9J no Rigis pref uz
Juliannes Edua da m S ai vardu;
7) 16 83203 no 7. pol iec. uz Har ja

i Friča d. Bērziņa vārdu; 8) J6 9 830 no
7. rol iec. uz Margveres Friči m.
Bērzņ vārdu; 9) Xs 76227 no 11. pol
iec uz L na< NUohja m. Puriņ vārdu;
10) 26 142 no Rundāle» pigasta vai ies
uz Līzes Jāņi ro. Sauris v.; 11) . * 77237
ro 7. pol. iec. uz Teodora B njararia d.
Fomrat vārd ; 1?) 26 4886 no Jelgavas
pref. uz Friča Afiša d. S ictrup vārdu;
13> 26 177079 no Rīgas pref. uz Alek-
sandra Jāņa d. Šņore v.; 14) 26 166444
no Rigas pref. uz lāņa Pidrķa d. Gailis
vārdu; 15) 26 72408 no 1 pol iec. uz
E zas Jāņa m. Lukstiņ v; 16) Ka 42932

| n i 7. pol. ie . uz Metas Jāņa m. G mgnus
ļ vā'du; 17) 26 72566 no 12. pol. ie: uz
ļ Roberta Jāņa d. Muceni k vārdu;

18) 26 1S8850 ro Rīgas pref uz Vil-
helma Jāņi d Šiltz vārdu; 19) 26 1132
no Jaun-Sviilatikas pag. valdes u*
Eduarda Pētera d. Smilgain vārdu.

Personas apl. 26 2177, izd. no Rīgas
pref. uz Jāzepi Jura d, Age skij vardu.

Pamats: Rīgai prereteturas raKits
29 fe'sr., 1., 3. un 4. martā 1924. g.
zem 26 2203.

Rigas prei. Pil (paraksts).
Pasu'nod. darhv Grinbergs.

Mumiii w. mmtimii® un.
izsludina par nederīgu, kā nozaudētu,
Latv. iekšzemes pasi, izd no Maltno-
«as pa?, valdes zem 26 24934 1921. g.
28 māja uz pīs. Sira ņa Jezapa d
Vilmin vārdu. 498

Daugavpils apr. pr-ka palīgs 1. Iec
izsludina par nederīgu, kā nozaudētu,
zirga pasi, izd. no Višķu pag. v.
1920. g. zem 26666 uz pils. Antoni
Jura d. Tēviņa vardu. 4j2

Daugavpils apr. pr-ka pal. 1. Iec
izsludina par nederīgu, ka nozaudētu,
Latv. ieklz. pasi, izdotu no Višķu
pag. valdes, zem 26 1421 1921. g.
28 febr uz pilsoņa Donata Donata d.
Didela vārdu B82

Daugavpils apr. pr-ka pal. I. iec.
izsludina par nederīgu, kā nozaudētu,
zirga pasi, izd. no Višķu pag. valdes
1920. g. zem 26 33J uz pils. Donat»
Ji fa d. Kreiioana v 4»0

Daugavpils apriņķa priekšnieka pal. I. Iec
izsludina par nederīgu nozaudētu zirga
pasi, izd. no Maļinovas pag. valdes
1920. g. (16 —) uz pils. Franča Donata
d. Vansoviča vātdu. 493

Daugavpils apr. pr-ka pailgs I. iec.
izsludina par nederīgu, ka nozaudētu,
zirga pasi. izd. no Višķu pag. valdei
zem ha 1710 1923. g. 25 sept. uz piu
Fedorova Foma Dement ja d vardu

Daugavpils apr. pr-ka pailga 1 i«c
izsludina par nederīgu, kā nozaudēta
Latv. iekšz. pasi, izd. no Maļinovas
pag. valdes 1921 g. uz pils. Geta-
simova Frdora Nikolaja d vārdu.

Stukmaņu iec,policijas priekšnieks
izsludina par nederīgiem, se-
košus dokumentu?, kuri pieteikti par
zudušiem:

1) Latv. iekšz. pasi zem 26 1379,
'zd, Kokneses pag. valdē 1923. g.
30. janvārī uz Ainas Jāņa m. Sauli!
vardu;

2) Lalv. iekiz. pasi zem 26 611, izd.
1920. g. 4. aug. uz Ann's Kā-ļa m.
Spalviņ v;

3) Latv iekšz. pisi zem 26 290, izd.no M-.nģeles pag. valdes 1920. g
31. maijs uz Martas J jņa m. Dreiblat
vardu, un

4) Latv. iekšz. pasi zem 26 583, izd.
Stukmaņu pag. valdē 1920. g 3. jultjā
uz ArUrej a atrpja d Beķers v

Dzelzsceļu policijas pārvalde
izsludina par nederīgu nozaudētu dzelrs-
ceļu polic. ierēdņa Erasta Kronberga
dienesta apliec, zem 26 350. 869

Danovolas pag. valde Izsludina par
nedeiīg em izdotus no šīs p*g. valdes
un pieteiktus par nozaudētiem sekošus
dokume n tus: I) iekšzemes pasi, izdotu
4. marta 19 1. g. sem26 131, uz Aiatna
Andreja d Buls vārdu; 2) ziwa pasi
26 361, izdotu 22. septembrī 1920. g
uz NUifora Jefima d Migunovs vārdu;
31 k'fi klausības atvaļin juma apliecību
26 2707, Udotu 21. martā 1921. g. no
5 Cēsu ka nieku pulka komaidiera uz
Vitālija Jāņa d. Bo|še«ič vardu

Liepājas apgabaltiesa,
uz sava 28. februāra 1921. g. lēmuma,
uzaicina 15. >eit. 1918. g. Batu pil-
sītā mir. Edmunda Kārļa d, Grunau
mantiniekus, kreditorus, legatarus, iidei-
komisarus un visas citas p*rsonai, kurām
varētu būt kādss lielības vai prasības uz
atstāto mantojumu, pieteikt viņas tiesai
sešu mēnešu laikā skaitot no sludi-
nājuma iespiešanas dienas .Valdījās
Vēstnesi".

Tiesības un prasības, par kurām ne-
būs paziņots tiesai minētā laika, tiks
atzītas par zaudētām uz visiem laikiem.

Liepājā, 6. marti 1924. g 26 598 L/24
Priekšsēdei b V. Bienenstams.

Sekretārs A Kasperovičs.

Utuiu iBiilaitiiiis I. tlvtlaiia
u* civ. proc. lik. 293, 295, 29* 301,
309-, un 311. p a pamata uz 3ul jas
Andrēla _ m. Šestako/as, dz m -si
Markat lūgumu, viņas prasības lietā
pret Ma vēju lija dēlu Šesttkovu
pat laulības šķiršanu, uzaic pēdējo, kuras
dzīves vieta prasītājam nav zināma, ie-
rasties tiesā četra mēneša laikā,
no šī sludinājuma Iespiešanas dienas
.Valdības Vēstnesi".

Pie lūguma pielikts ta noraksti.
Ja atbildētājs noteiktā laikā ne-

ierad. personīgi, vai caur pilnvarnieku,
tiks nolikta tieaaa sēde lietas klausīšanai
aizmuguriski. C.L.26305p./24.

Daugavpili, 5. martā 1924. g.
Priekšsēd. b. J. Krūmiņš.

Sfkr«t»ni v. i. Ķ. Ķ a n gn r s.

Burtnieku pagasta valda izslīdiia par
nederigu, ka nozaudētu, k-ra klausības
apliecību, izdotu na 7. Siguldas kājnieku
pulka komandiera no 29. nov 1921. g.
zem 26 1331 uz līdz turpmākam rīko-
jumsm atvajlnātī kareivja Kārļa Miķeļa
dēla Birziopa vardu.

Daugavpils apr. pr-ka pal. I. Iec
izsludina par nederīgu, kā nozaudētu,
zirga pasi, izd. uz zirga ar pazinām:
dzeltenas spalvas -14 g. vecs, 1 ari.
13 vērš. augsts krēpes uz labo pusi, un
pāiraks ītu 1920. g. Krā»lava« policijā
t>z p,ts. Roza.ijas Donata m. Vfliku.
vārdu. 5195

Smiltenes pag. valde izsludina par
nederigu Jāņa Gailīša nozaudēt»
2 z^gu pase- , izd. no šis pag valde<:
a) zem 26 197 no 21. janv. 1920. g. us
bruņa zirga, un b) zem 26 715, no
26 febr. 1920 g. uz balt* zirga. 49t

Daugavpils apr. pr-ka palīgs 1. iet.
izsludina par nederīgu, ka nozaudētu,
zirga pasi, izd. no Pridraiskai pag.
valdes zem 26 1305 uz pils. Namovira
Ciprhna Staņ slava d vārd i. 5616

Jelgavas apr. pr-ka palīgs Z. Iec.
izsludina par nederīgu, pieteiktu par
nozaudētu, Jelgavas apr. pr-ka 1923 g.
19 aprilī Ādolfam Lēgašinskim izd.
apliecību zem 26 41/L par lūgumu dēļ
uzt-ira* apliecības atjaunošanas saņem-
šanu.

Elejas polic. priekšnieks
izs'udina par nederīgiem sekošus doku-
mentus:

1) Latv. pasi zem 26 216, izdotu
8 mdijā 1920. g. un

2i zitga pasi zem 26 10, izd. 6 jut.
Iv23. g. no Eleas pag valdes uz Mār-
tiņa Anša d. Ozola v, kuri pieteikti
par nozudušiem. ' 345

Elejas .policijas pr-ks
izsludina par nederīgu Jelgavas apriņķa
pr-ka zem 26 261/1, izd. 9. janvāri
1922. g aizsargu dienesta apliecību uz
Miķtļa Jēkaba d. Knospiņa vārdu, kurs
pieteikta par nozudušu.

Liepājas apgabaltiesa.
j3. martā 1924 g. uz Lelba Svarca
ļ lūgumu uz 18. marta 1920 gada
, likumu un civ. proc. lik. 2081.—2086. p.p.
i nolēma:

1) parādu 4G03 rbļ. pēc obligācijas,
izdotas uz Līnas Mozeja m. Svarc vardu

ļun £0- novembrī 1912 g. nostiprināms
ļUzLeibim Mozesa d. Švarcam pl<-
deiošu nekustamu mantu Kuldīgas
pilsētā zem krep. 26 86, — atzīt
par pilnīgi sauaksātu līdz ar viiām
procentēm;

2) atvēlēt lūdzējai pieprasīt zemes
; grāmatu nodaja minēta parada izdzē-

šanu iz zemes grāmatārr;
3) iemaksāto nauda glabāt tiesas de-

pozītā līdz kreditora ierašanai, kuram
ļ tad naudu izmaksāt.
I Liepājā, 8 marti 1924. g. 26822-1/23.
i Priekšsēdētāja b. V. Bienenstams.

Sekretnr» A. Kasperovičs,
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