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Valsts Prezidenta pavēle.
Valsts Prezidenta rīkojums.
Instrukcija Latvijas pārstāvībām ārzemes

par konsulāro ieņēmumu iemaksu
valsts ienākumos.

Rīkojums par jaunsaimnieku un viņu
mantu pārvadāšanu par pazeminātu
maksu.

Rīkojums par Krievijas dzelzsceļu staciju
ieslēgšanu tiešā Latvijas - Krievijas
preču satiksmē.

?aldibas rīkojumi un pavēles.
Apstiprinām.

Rīgā 1921. gadā 22. martā.

L. Sējfl, Ringolds Kalnings,
ārlietu ministrs. finansu ministrs

Instrukcija
Latvijas pārstāvībām ārzemēs par
konsulāro ieņēmumu iemaksu

valsts ienākumos.
1. Latvijas pārstāvībām ārzemēs ir

tiesības konsulāros ienākumus paturēt sava
rīcībā to izdevumu segšanai, kas pa-
redzēti Saeimas apstiprinātos pārstāvību
izdevumu budžetos.

2. Pārstāvībām jārūpējas, lai iekasē-
tās ārzemju valūtās kursa svārstību dēļ
neceltos valstij zaudējumi, tāpēc iemak-
sas pieņemamas tikai stabilās valūtās,
neturot kasēs vairāk valūtas, nekā va-
jadzīgs 1. p. minēto izdevumu seg-
šanai.

3 Ienākumu pārpalikumus, kā ari
citas ārlietu ministrijai, citiem resoriem
vai privātām personāmpienakošas sumas
pārstāvības iemaksā Latvijas bankas ko-
respondentam ārzemes uz Latvijas
bankas konta.

4. Par trešā pantā minētām iemaksām
pārstāvības nekavējoties ziņo Latvijas
bankas centrālei Rīgā un ārlietu ministri-
jai, uzrādot paziņojumos kā bankai, tā
ministrijai cik lielas sumas iemaksātas
Latvijas bankas korespondentam ārzemes

un kādā ienākumu vai depozītu rēķina
Latvijas bankā suma ieskaitāma. Ja

suma ieskaitāma ienākumos, tad paziņo-
j imā jāuzrāda, cik uz ikkatra ienākumu

paragrāfa un panta. Ja iemaksas suma
ieskaitāma ārlietu ministrijas depozitu
rēķinā, tad paziņojumā jāuzrāda, kam šī
suma pienākas.

5. Ja pārstāvība kādu daļu no kon-
sulāriem ienākumiem nosūta ārlietu mi-
nistrijai, tad līdz ar to ziņo cik no no-
sūtītās sumas krīt uz ikkatra ieņēmuma
paragrāfa un panta.

6. Pārstāvību uzturēšanai izlietotos
ienākumus (1. p.) saskaņā ar pārstāvību
ikmēnešu norēķiniem vai kases grāmatas
norakstiem ārlietu ministrija iemaksā
Latvijas bankā valsts ienākumos uz attie-
cīgiem paragrāfiem un pantiem, ņemot
šim nolūkam vajadzīgās sumas no pār-
stāvību kreditiem.

Šī instrukcija stājas spēkā ar 1924. g.
1. aprili.

Ārlietu ministrijas Finansu ministrijas
administr.-juridiskā kredita departam.
departam. direktors direktors

R. L i e p i ņ š. A. K ā r k 1 i ņ š.

Ar ministru kabineta
piekrišanu apstiprinu
1924. g. 26. martā.

Satiksmes ministrs
J.Pauluks.

Rīkojums Nr. 109.
Par jaunsaimnieku un viņu
mantu pārvadāšanu par pa-

zeminātu maksu
Pret šinī gadā izdotiem centrālās zemes

ierīcības komitejas pieteikumiem 1it. C
atļauju laikmetā no š. g. 15. marta līdz
15. maijam pieņemt pārvadāšanai preču
vilcienos pieteikumos norādītā daudzumā
jaunsaimniekus, viņu ģimenes locekļus,
mantu un lopus, aprēķināt veduma maksu
50% apmērā no pastāvošā tarifā noteiktās
maksas, bet papildu maksājumus — pil-
nos apmēros un iekasējot visus šos mak-
sājumus izbraukuma stacijā.

Minētie pieteikumi 1it. C atzīstami par
derīgiem tikai tad, ja viņi pienācīgi iz-
pildīti, ja viņos noteikti norādīts, ka
pārvadājums jāizdara ar preču vilcienu
par 50°/o pazeminātu maksu, un ja viņus
parakstījuši zemes ierīcības komitejas
kanclejas pārvaldnieks un nodaļas vadītājs.

Pieteikumi pieliekami pie pārvadāšanas
dokumentiem un iesūtāmi finansu direk-
cijai pie norēķina parastā kārtībā.

Šis rīkojums spēkā no š. g. 15. marta
līdz š. g. 15. maijam.

Dzelzsceļu galvenais direktors
K. Bļodnieks.

Finansu direktora palīgs J. Bērziņš

Apstiprinu.
1924. g. 26. maitā.

Satiksmes ministrs
J.PauFuks.

Rīkojums Nr. 108.
Par Krievijas dzelzsceļu staciju ieslēgšanu
tiešā Latvijas un Krievijas preču satiksmē.

Latvijas un Krievijas tiešā preču sa-
tiksmē ieslēgto Krievijas dzelzsceļu staciju
saraksts «Konvencijas starp Latvijas un
Krievijas dzelzsceļiem" 141. lap. p. pa-
pildināms ar sekošām stacijām : Verchņe-
dņeprovsk, Koristovka, Krivoi-Rog un
Verchovcevo-Jekaterinasdzelzsceļa, skaitot
no š. g. 1. marta un Sibirskaja pristaņ,
Burnakovskaja pristaņ un Sormovskaja
pristaņ, — pie Ņižnij-Novgorodas—Ma-
skavas-Kurskas dzelzsceļa, skaitot no
15. marta.

Dzelzsceļu galvenā direktora
vietas izpildītājs A. R o d e.

Finansu direktora palīgs
J. Bērziņš.

Eksploatacijas direktors T. Dumpis.

Valdības iestāžu paziņojumi.

Paziņojums.
Finansu ministrijas kredita departa-

ments ar šo paziņo, ka zvērināta advokāta
Kurta Rozentala birojs Daugavpilī, Vla-
dimira ielā Ne 16, izbeidzis savu darbību,
ar ko sakarā anulēta finansu ministrijas
1922. gadā 11. martā zem Ne 1661 izdotā
atļauja.

Kredita departamenta direktors
Rob. B a 11 g a i 1 i s.

Tirdzniecības un banku nodaļas
priekšnieka palīgs V. G a i 1 ī t s.

Kuģu īpašnieku ievērībai.
Pārgrozot 1923. g. «Valdības Vēstnesī"

Ne 246 ievietoto jūrniecības departamenta
paziņojumu par ločošanu Pāvilostā,
turpmāk par loci minētā ostā J. Kārkliņa
vietā skaitīt ostas uzraugu Freimani.

Jūrniecības departamenta
direktors A. L o n f e 1 d s.

Kuģniecības nodaļas vadītājs
K. L i e p i ņ š.

Rūpniecības departamenta
patentu valde,

pamatodamās uz rūpniecības likuma
92. pantu par privilēģijām uz izgudro-
jumiem un pārlabojumiem, paziņo, ka
izdotas sekošas patentēs uz pieteiktiem iz-
gudrojumiem.

1924. g, 10. janvārī zem Ne 108 — Bult-
fabriks Aktiebolaget, Hallstahammar,
Zviedrijā — uz „bultas savienojumi koka
konstrukcijās" .

1924. g. 12. janvārī zem Ne 109— Za-
muelam Deuč, čaulīšu fabrikai, Rīgā —
uz «papirosu čaulīšu iemutnis ar dubultu
filtri".

1924. g. 12. janvārī zem Ne 110 — Mār-
tiņus Pedersen Skjdt, Dānijā — uz « ie-
taise pie pašsējēju pļaujmašīnām, salmu
presēm un tamlīdzīgām mašinām siena-
mās auklas mezgla nobīdīšanai no sē-
jēja.

1924. g. 12. janvāri zem Ne 111 —
Ābramam Krunikam, Rīgā — uz «ietaise
vāka atvēršanai pie skārda bundžām".

1924. g. 12. janvarīzem Ne 112 — Lud-
ger Mintropam, Hanovere, Vācijā — uz
«paņēmiens un ierīkojums techniskai
mērīšanai".

1924. g. 12.janvarī zem Ne 113 — Onni
Palokangas, Helziņforsā, Somijā — uz
«mašina būv- un kurināmā materiāla un
papīra masas izstrādāšanai no kūdras" .

1924. g. 21. janvārī zem Ne 114 — Sie-
mans-Schuckert-Werke G. m. b. H., Sie-
menstadtā pie Berlines, Vācijā — uz
«apsorpcijas mašina".

1924. g. 8. februārī zem N»_ 115 —
Gustavam Eduardam Kord, Tartu, Igau-
nijā — uz «paņēmiens un aparāts pro-
jicēšanas laikā uz vietas stāvošu kino-
filmu demonstrēšanai".

1924. g. 8. februārī zem Ne 116 —
Fritz Plleumer un Herman Pfleumer,
Drezdenē, Vācijā — uz «paņēmiens koka
blīvuma palielināšanai" .

1924. g. 8. februārī zem : JVe 117 —
inž. Pierre Roussel, Parizē, Francijā —
uz .veids un pārnesama ietaise sveķu
vielu (pyroligneux) iegūšanai uz vietas
mežā".

1924. g. 12. februārī zem Ne 118 —
Aleksejam Šelestam, Berlinē, Vācijā —
uz .gāzes spēka ietaise".

1924. g. 12. februārī zem Ne 119 —

Robertam Oskaram Koppe, Leipcigā —
Gohlis — uz « būvplātne dobu mūru
celšanai".

1924. g. 12. februārī zem Ne 120 —
Sorens Pēters Augusts Rasmussen, Aarhus,
Dānijā — uz « ietaise pneimatisko riepu
aizsargāšanai pret bojāšanu".

1924. g. 16. februārī zem Ne 121 —
Harold Morlev, Anglijā — uz «polstera

spilveni sēdekļiem, polstersoliem, gultām
u. t. t.

1924. g. 16. februārī zem Ne 122 —
Akc. Sab. Naamloze Vennotschap Philips
Gloeilļampenfabrieken, Eindhovenā, Ho-
landē — uz .elektrisko lampiņu izlādē-
šanas caurulīte ar ieslēgtu izlādēšanos
loka veidā".

1934. g. 16. februārī zem Ne 123
S-tē Vigneron, Dahl & Cie, La Rochelle,
Francijā uz «pārlabojumi gar dibenu
velkamos zvejnieku tīklos".

1924. g. 16. februārī zem Ne_ 124
Frederick Kaye, Chesterā, Anglijā un
Kave's Rubber Latex Process Limited,
Londonā, Anglijā — uz «paņēmiens pa-
pīra un papīram līdzīgu ražojumu izga-
tavošanai".

1924. g. 29. februārī zem Ne 125 —
Poligrāfiskai Sabiedrībai Laupen-Berne,
Šveicē — uz «rakstammašina".

1924. g. 29. februārī zem JSfo 126 —
Dr. med. Maksis Pernou de Notre, Rīgā
— uz «ietaise visāda veida slimību
ārstēšanai ar gazveidīgiem medikamen-
tiem".

1924. g. 29. februārī zem Ne 127 —
Inž. K. Hercbergam, Rīgā — uz « ietaise
pie skaituļiem vienas valūtas pārrēķinā-
šanai otrā.

1924. g. 29. februārī zem Ne 128 —
inž. A. Vīnandam, Magdeburgā, Vācijā
— uz « tvaika katlu ietaise ar vienu vai
vairākiem priekšējiem un pakaļējiem
katliem".

1924. g. 29. februārī zem Ne 129 —
Fr. Detlalani un kāpt. Normannam Dew-
hurstam, Rīgā — uz « durvju nodrošinā-
jums pret patvarīgu atslēgšanu".

1924. g. 29, februārī zem .Nb 130 —
A. Drigovam, Bolvos, Latgalē — uz
«mušu ķerama ietaise".

1924. g. 29. februārī zem Ne 131 —
Th. Moseram, Grunevaldē pie Berlines,
Vācijā, uz «paņēmiens un ietaise javas
mešanai pie sienu apmešanas".

19 4. g. 29. februārī zem Ne 132 —
H. Timmermanim,Rēzeknes apriņķa Bor-
kovas pagasta Varzas mājā — uz «ciga-
retu spice".

1924. g. 29. februārī zem JVe 133 —
Robertam Grunsteinam, Rīgā — uz « me-
tālu naudas skaitīšanas aparāts".

1924. 0. 29. februārī zem M> 134 —1924. g. 29. februārī zem Ne 134 —
tam pašam uz «drebēs, lenšu, striķu un
līdzīgu materiālu mērošanas aparāts".

1924. g. 7. martā zem Ne 135 —
Arturam Silanderam, Berlinē, Vācijā —
uz «mašina ar kratīšanas ierīkojumu
suku izgatavošanai".

1924. g. 7. martā zem Ne 136 — Akc.
sab. Sociētē d' Exploitation des Brevets
« Holtrop" S. A. Cūrichā Šveicē — uz
«smērējamā ierīce asu gultņiem".

1924. g. 7. martā zem Nb 137 _ in|
Oskaram Linkeram, Leipcigā un Kurtam
Krameram Hartmansdorfā, Vācijā — uz
«paņēmiens un mašina jēlkūdras at-
udeņošanai tai pašā laikā dodot kūdrai
veidu un pārvēršot viņu augstas vērtības
degvielā".

1924. g. 7. martā zem JVe 138 — Aktie-
bolaget «Atmos", Stokholmā, Zviedrijā
— uz «paņēmiens un ierīkojums tvaika
radīšanai ar tvertnēm, kas griežas".

1924. g. 7. martā zem JsT? 139 — akc.
sab Fjeldbor, Drammenā, Norvēģijā —
uz «dzinējierīces grūdienurbjiem un
taml."

1924. g. 7. martā zem Nb 140 — Aktie-r
bolaget «Atmos", Stokholmā, Zviedrijā
— uz «ierīkojums pie tvaika ražotājiem
ar ritošu ūdens kārtu".

1924. g. 7. martā zem Ne 141 —
Tam pašam — uz «ierīkojums ūdens
kārtas biezuma nolasīšanai tvaika ražo-
tājos, kuros griežas tvaika katlu cau-
rules, vai ari caurules stāv mierā, bet
griežas ūdens kārta".

1924. g. 7. martā zem Ne 142 — Rū-
dolfam Freudenbergam,. Vinē, Austrijā

SSafesa par .Valdības Vēstnesi* sākot no 1. janvāra:
Saņemot ekspedīcijā:

3» ar 1 mēnesi 1 lats 50 aant.
Piesūtot mājā un pa pastu:

Fsr 1 mēnesi . 1 lats 80 sant.
Par atsevišķu numura: saņemot

ekspedīcijā — . 6 ,
Pie atkalpārdevējiem — , 7 .

Latvijas valdības m% oficiāls laikraksts
iznāk katru dienu, izņemot ^fe^w^MU^g* svētdienasun svētkudienas
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Runas stumda* ao 11—12 apsajmpB^a»^ Atvērts no pulksten 9—3

Sludinājumu maksa:
a) tiesu sludinājumi līdz 30 vien-

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

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

c) privātiem par katru vienslejīgu
rindiņu — , 20 .

Valsts Prezidenta pavēle
armijai un flotei
1924. g. 26. martā '

Nr. 222.
§ i-

Atvaļinu no aktiva kara dienesta līdz
turpmākam rīkojumam uz paša vēlēša-
nos Kurzemes artilērijas pulka ārstu-
leitnantu Emanuēli Hercbergu.

§2.
Atvaļinu no aktiva kara dienesta sli-

mības dēļ, ieskaitot zemes sargos, kara
ministrijas kanclejas kara ierēdni Andreju
Iksenn,

Pamats: L. R. S. 42. p. un Kara
kl. lik. 134. p.

Valsts Prezidents J. Čakste.
Kara ministrs pulkvedis-leitnants

Fr. Birkenšteins.

Rīkojums
1924. g. 26-. martā

Nr. 223.
Atļauju iespiest valsts lielo ģerboni

tanīs valsts statistiskās pārvaldes izde-
vumos, kuri domāti galvenā kārtā ārzemju
informācijai.

Pamats: Lik. p. L. R. kar. un ģērb.
4. p.

Valsts Prezidents J. Čakste.



— uz «paņēmiens koka aizvietņotaja
izgatavošanai".

1924. g. 7. martā zem Ne 143 —
Aktiebolaget «Atmos", Stokholmā,
Zviedrijā — uz «aizsargu ierīkojums pie
tvaika ražotājiem". 0

1924. g. 7. martā zem Ne 144 —
Bvramji Droabji Saklatvalla, Graitona,
Pensilvanijā U. S. A. — uz «pārlabo-
jumi dažāda speciāla tērauda un dzelzs
ražošanai.

1924. g. 7. martā zem Ne 145 —
Fridricham Vilhelmam Bindelim, Ham-
burgā, Vācijā — uz «paņēmiens ķēdes
locekļu gredzenu un taml. dēšanai".

1924. g. 7. martā zem Ne 146 —
Tam pašam —? uz «paņēmiens ķēdes
locekļu gredzenu un taml. dēšanai ar
vairākdaļu veidlaktu palīdzību (papildu
patents).

1924. g. 7. martā zem Ne 147 —
Firmai « Gebr. Brtinner G. m. b. H.",
Vinē, Austrijā, — uz «kurināmā ierīce,
sevišķi vārīšanai.

1924. g. 7. martā zem Ne 148 — Her-
bertam Miilleram, Rīga — uz «redukcijas
krāsns".

1924. g. 11. martā zem Ne 149 —
Jānim Veidem, Rīgā — uz «elektriska
lampa ar briļļu veidīgu apkaluma tu-
rētāju.

Departamenta direktors J. V ā g e 1 s.
Patentu valdes priekšnieks J. P u r i c s.

Iecelšanas.
Rezolūcija.

1924. g. 15. martā.
Pārskaitu no iekšlietu ministrijas būvvaldes vese-

lības departamenta rīc bā techniķĻ Pēteri M a r -
t i n s o n u pastāvīgai techniskai uzraudzībai pie
izdarāmiem būv- un remontdarbiem valsts ēkās
uz brīva līgu i a par Ls 120 algu mēnesī, kūja
izmaksājama no ārkārtējo izdevumu IV. v. .kapi-
tālo remontu" kreditiem, skaitot no š.g. >6. marta.

Iekšlietu ministrs A. B i r z n i e k s.
Veselības departamenta direktors J Kivitckis.

#
Rezolūcija.

1924. g. 21. martā.
Pieņemu par techniķi Frici Dravnieku tech-

niskai uzraudzībai un norēķināšanai pie izdaiamiem
būv- un remontdarbiem valsts ēkās uz brīva lī-
guma par Ls 129-2 algu mēnes', kūja izmaksā-
jama no veselibas departamenta ārkārtējo izdevumu
IV. vietas .kapitālo remontu* kreditiem, skaitot
no š. g. 6. marta.

Iekšlietu ministrs A. B i r z n i e k š.
Veselības departamenta direktors

J.Kivitckis.

Rezolūcija.

1924. g 22. martā.
Ieceļu Aloizu B r o k u par II šķiras grāmatveža

vietas izpildītāju Daugavpils valsts slimnīcā ar algu
pēc XII. amatu kategorijas, saskaņā ar likuma par
civildienesta 4 pantu, skaitot no š. g. 20. marta.

Iekšlietu ministra biedrs A. Dzenis.
Veselības departamenta direktors

J Kivitckis.
*

Rīkojums N» 164.
Rīgā, 1924. g. 5. martā.

1- §
KriKtpļls virsmežniecībā uz brīva līguma pamata

nodarbināto mežziņa amata kandidātu Dāvi Kal-
niņu pielaižu pie trešās šķiras iecirkņa mežziņa
vietas izpildīšanas tanī pašā virsmežniecībā uz
brīva līguma pamata, ar XIV. amata kategorijas
algu, skaitot no 19/4. g. 1. aprija.

2. §•
Ooļanu virsmežniecības trešās šķiras iecirkņa

mežziņa vietas izpildītāju Alekseju Okoloviču
pārceļu uz paša lūgumu uz Rušonu virsmežniecību
tanī pašā amatā, skaitot no 1924. g. I. aprīļa.

3 §.
Atsvabinu no amata: 1) Alšvangas virsmežnie-

cība uz brīva līguma pamata nodarbināto pirmās
šķiras iecirkņa mežziņa vietas izpildītāju Johanu
B ob i n s k i uz paša lūguma pamata, skaitot
no 1924. g. 15. marta;

2) Zilupes virsmežniecībā uz brīva līguma pa-
mata nodarbināto trešās šķiras iecirkņa mežziņa

vietas izpildītāju Jāni Pilardu uz paša lūguma
pamata, skaitot no h24 g 1. aprija.

Mežu departamenta direktors K. Melderis.
*

Rīkojums Ns 161.
Rīgā, 1924. g. 19. martā.

1. §•
Pārceļu: 1) Varakļānu virsmežniecība uz brīva

līguma pamata nodarbināto mežziņa amata kandi-
dātu Otto L i n i ņ u uz Golaņu virsmežniecību un
pielaižu pie trešās šķiras iecirkņa mežziņa pagaidu
vietas izpildīšanas, uz brīva līguma pamata, ar
XIV. amata kategorijas algu, skaitot no 1924. g.
1. apriļa;

2) Cēsu virsmežniecība uz brīva līguma pamata
nodarbināto mežziņa amata kandidātu Pauli
B r e d a u uz Viļaku virsmežniecību un pielaižu pie
trešās šķiras iecirkņa mežziņa vietas izpildišanas,
uz brīva līguma pamata ar XIV. amata kategorijas
algu, skaitot no l92ļ. g. 1. apriļa.

2. §.
Nicas virsmežniecībā nodarbināto virsmežsargu

Antonu Stipro pielaižu pie mežziņa kandidāta
amata pienākumu izpildīšanas tanī paša virsmež-
niecībā, uz brīva līguma pamata ar XV. amata
kategorijas algu, skaitot no 1924. g. 1. apriļa.

3. §.
Skrundas virsmežniecība uz brīva līguma pamata

nodarbināto mežziņa amata kandidātu Zano
U p e 1n i e k u atsvabinu no amata uz paša lū-
guma pamata, skaitot no 1924. g. 1. apriļa.

Mežu departamenta direktors K. Melderis.
*

Rīkojums N° 166.
Rīgā, 1924. g. 20. martā.

1. §•
Par nola'dību un valstij zaudējumus nesošu

rīcību Juglas virsmežniecības otras šķiras virsmež-
zini Eduardu Z u ļ ķ i atlaižu no dienesta uz li-
kuma par civildienestu 36. panta pamata, skaitot
no 1924. g. 1. apriļa.

2. §.
Mežu departamentā uz brīva līguma pamata

nodarbināto vecākā meža tfksatora vietas izpildī-
tāju Gvido D a r t a u atsvabinu no amata uz paša
lūguma pamata, skaitot no 1924. g. 19. marta.

3. §.
Alūksnes virsmežniecības otrās šķiras virsmežzini

Jēkabu K n e s i izslēdzu no darbinieku sarakstiem
kā mirušu, skaitot no 1924. g. 16. marta

Zemkopības ministrs E. B a u e r s.
Mežu departamenta direktors K- Melderis.

Rīkojums N° 167.

Rīgā, 1924. g. 22 martā.
1- §•

Bebrenes virsmežniecībā uz brīva līguma pamata
nodarbināto mežziņa amata kandidātu Censoni
L a n d a u pārceļu uz Popes virsmežniecību un
pielaižu pie trešās šķiras ieciikņa mežziņa vietas
izpildīšanas, uz brīva līguma pamata, ar XIV.
amata kategorijas alga, skaitot no 1924. g.
1. apriļa.

2 §•
Nītaures virsmežniecības bij. pirmās šķiras

iecirkņa mežzinim Pēterim Ezeram atļauju iz-
maksāt algu par laiku no 19 4 g. 1. līdz 9. mar-
tam, t. i. par laiku no viņa atsvabināšanas dienas
līdz iecirkņa m žniec bas lietiskai nodošanas diena.

Mežu departamenta direktors K. Melderis.

Rīgas prefektūra
Izsludina par nederīgam pases un
persona* apliecības, kops pieteiktas
par pazudušām pēc sekoSa saraksta:

Latvijas pases: 1) J* 1399, i?d, to
Saldas pol. priekSn. uz Marijas Dāvida
m. Stubis v; 2) Ns 193249, izd no
Rīgas pref uz Olgas, Sergeja m. Pav-
lova v; 3) 69940, iid. no 11. pel. lec.
uz Augusts, Jāzepa d. Gārnis vārdi;
4) J* 48376, izd. no 10 pol. iec m
Aleksandra, Jēra d Kustina vārdt;
5) Ms 165520 izd. no Rīgas p>ef »z
Kārļa, Jāzepa d. Cavro v.; 6) I* 760,
izd. no Suarjas pe uz Jnie Jāna d.
Kuziicki v; 7) J* 1596C9, izd. no Rīgas
orei. ti Roberta, Arš* d. BUmberg v;
8) Ni 1044 izd no Vilkās pila. polic
ui M!ld;s, Jāņa m. Vidruk v.; 9) Jfe 34217,
izd. no 12. pel. lec uz Jāņa, Ird'iķa d.
Blāķis v; 10) J* 14302 izd no 7 pol.
iec ui Kāfļ», Jāņa d D.eierga vardu;
11) J* 186234, izd. no Rīgas prel. »z
Rarheles, Jāzepa m Jnhsncvaon vžrd»;
12) Ns 883, \?<\. n I lu pag. uz Arnolda
Andreja d. Šiion v.; 13) N» 221985,
izd no Rīgas pref nz Dāvida, Simsņa
d. Lāzera v; 14) Xs 175602, izd. no

Rijas pref uz Alfrēda, P idneha d. Vi
to^sklj vārda.

Personas asliecības: 15) J* 7139, izd.
no Rīgss pief uz Annas, Ivana m, Stel-
mač;n k v.; 16) N» 9150 izd. no Rīgas
pref uz Lfiba, Faivišs. d. Baikon v;
17) Ns 1014, izd. no Rīgas pref. »z Fa-
tanālas, Tomasa m. Medvedjeva vārda

Pamata. Rīgas prefektūras raksts
20 21. an 22. mar ā 1924. g. zem
Ms 2855.

Rīgas prf. pair (paraksti).
Pasu ncd. dsībvrd'* Grinberps.

Iekšzeme

Apspriedi-kursus kreditkoopera-
tivu darbiniekiem

sariko Latvijas Tautas banka sekošās
dienās un vietās :
28. martā — Ventspilī, Ventspils nam-

īpašnieku biedrības telpās.
30. martā — Talsos, Lielā ielā N° 23,

sadraudzigās biedrības namā.
1. aprilī — Tukumā, Lielā ielā, sadrau-

dzigās biedrības telpās.
3. aprilī — Cēsis, Raunas ielā, Cēsu

vieslgās biedrības telpās.
6. aprilī — Ludzā, Ventspils ielā Ns 25,

Ludzas apriņķa pašvaldības likvidā-
cijas valdes namā.

10. aprilī — Aizputē, Aizputes krāj-aiz-
devu sabiedrības telpās.

13. aprilī — Saldū, Saldus kooperatīva
«Neatkarība" telpās.

Kursu-apspriedes dienas
kārtība:

1. Aizdevumu izsniegšana pret ķīlām.
2. Starpniecības un komisijas operā-

cijas.
3. Ierosinājumi un priekšlikumi.
4. Grāmatvedība.
5. Darbvedība.
Katra organizācija var sūtīt divus pār-

stāvjus ar lemjošām balsstiesībām. In-
formācijas nolūkā var piedalīties ari
vairāk par diviem pārstāvjiem. Apspriedes
sākums pulksten 11 diena.

Direktors-rīkotājs P. G a i d a n s.
Instruktora vietas izpildītājs (paraksts).

Sludinājums.
Saskaņā ar domes š. g. 3. marta lē-

mumu, prot. Wa 190, Jekabmiesta pilsē-
tas valde ar šo paziņo, ka 1921. gadā
7. septembrī prot. N° 130no domes pie-
ņemtie obligatoriskie noteikumi par tīrību
uz ielām, tirgošanās laika ilguma un
cenu izlikšanu logos atcelti, spēkā ir jau-
nie noteikumi, kas iespiesti „Valdības
Vēstneša" 1923. g. 265. un 255. numuros.

Pilsētas galva H. Martinsons.
Sekretārs (paraksts;.

Centrālā izglītības savienībā
marta mēnesi par biedrenēm uzņemtas
sekošas organizācijas: 1) Daugavpils
latviešu biedrība. 2) Jēru izglītības
biedrība „Stars". 3) Kursisu izglītības
biedrība. 4) Kuldīgas valsts vidusskola.
5) Kraukļu bibliotēkas biedrība. 6) Lat-
vijas kooperatīvu izdevniecības savienība.
7) Līvu savienība. (Livod It.) 8) Latv.
jaunatnes savienības Allažu organizācija.
9) Latv. kultūras veicināšanas biedrības
Jaunjelgavas nodaļa. 10) Medzes izglī-
tības biedrība «Dzirkstele". 11) Ramkas
izglītības biedrība. 12) Skrundas izglī-
tības biedrība. 13) Strenču saviesīgā
biedrība. 14) Sunākstes saviesīgā bie-
drība. 15) Ukru bibliotēkas biedrība
„Stars". 16) Valmieras skolotāju bie-
drība. 17) Zantes sadraudzīgā biedrība.
18) Ziemupes izglītības biedrība „ Cen-
tība".

Ārzemes.
Francija

Poankarē kabinets iesnie-
dzis republikas prezidentam
atlūgumos, — pēc tam, kad tautas
vietnieku namā šodien priekšpusdienas
sēdē ar 271 pret 264 balsīm
pieņemts opozīcijas priekšlikums nodot
atpakaļ finansu komisijai valdības iz-
strādāto likumprojektu par pen-
sijām. Prezidents paziņojis,
ka demisiju pieņem. Poli-
tiskā s a p r i n d ā s tomēr sagai-
da, ka Poankarē tiks uzaici-
nāts.stāties ari jaunā mini-
stru kabineta priekšgalā.

LTA.

Amerikas bruņošanas.
Ņujorkā, 24. martā. Savienoto

valstu jaunais flotes ministrs nodomājis
bez kavēšanās uzsākt sešu jaunu krei-
seru būvi, ar 10.000 tonām tilpuma katru.

LTA.

Rīga.
Rīgas pilsētas veselibas nodaļa
atgādina ražotājiem un tirgotājiem, ka
nekādas ēdamvielas (sviestu, desas

mākslīgo medu, makaronus u. t. t.) ne-
drīkst krāsot ar anilinkrāsām. Vainīgos
sauks pie likumīgas atbildības.

1924. gada 25. martā N« 1918 2284.
Veselības nodaļas vadītājs,

Dr. med. Grūnšteins.
Sekretāra vietā L. Bērziņ.

Latvju rakstnieku un žurnālistu
arodbiedrības

pilna biedru sapulce — svētdien,
š. g. 30. martā, pulksten Vai 1 priekš
pusdienas mākslas aģentūrā, Dzirnavu
ielā Nq 36.

Dienas kārtībā: vēlēšanas, jaunu biedru
uzņemšana, ziņojumi u. t. t.

Kursi
Ripas biržā, i924. fj«d« 27 martā

100 Latvijas rbļ 2,—
Amerikas dolārs 5,16 — 5,21
Angļu mārciņa ...... 22,16 — 28,38
100 Francijas franki . . 27,65 — 28,50
100 Beļģijas franki .... 21,90 — 22,60
W0 Šveices franki . . . ?8,85 — 90,20
180 Itālijas Uri 22,15— 22,70
100 Zviedrijas kronas . . . . 136,35 — 1J8.40
100 Norvēģijas kronas . . . 69 70— 71,80
100 Dānijas kronas . . 80,75 — 8350
100 Čechosiovaku kroras . . 14,80—15,40
100 Holandf s guldeņi .... 190,15 — 193 05
I biljons Vācijas marku , . . I. 150
100 Somijas markas .... 12,70—13,20
100 Igaunijas markas .... 1,3» — 1,40
10,000 Polijas markas . . . 0,01
100 Lietuvas liti ... . 50, 52,—
10 Krievijas zelta iub|i . . . 25,50
Krievijas sud.abag* —

J jg}„, ^
SSSR cervoņecs ....
5°/o neatkarības aizņēmuma . 2, 2,10
6°/o Zemes banku ķīlu zinies 98, 100

Rīgas biržas komitejas kotaojaa komisija»
priekšsēdētājs A. Kicen»

Zvērināts biržas maklers Th. Summērs

Māksla.
Nacionālais teātra. Ceturtdien, 27.

martā, pulksten 5 pēc pusdienas skolēnu
izrādē Ģetes „Fausts". Piektdien, 28.
martā, Annas Brigader „H e t e r a s
mantojums". Sestdien, 29. martā,
Bernara Šou'a jautrā komēdija ,Pigma-
liens". Svētdien, 30. martā, pulksten
2 dienā Annas Brigader „Ra ud ti-
pi eie". Pulksten 7 vakarā Ed. Vulfa
komēdija .Svētki Skangalē".
Pirmdien, 31. martā, Kārļa Freinberga
beneficē Lilijas Štengelviesošanās Uailda
traģikomēdijā MLedijas Uindermir
vēdeklis".

Teiegramas.
(Latvijas telegrāfa aģentūras arzemm telegrarrm!.

Tallinā, 27. martā. (Eta). Igau-
nijas parlaments apstipri-
nājis jauno ministru kabi-
netu sekošā sastāvā: ministru prezi-
dents — A k e 1 s (krist.), ārlietu ministrs
— Strandmans (darba p.), iekšlieiu
R 0 u k s (bezpart.), kara — Amber^s
(krist.), izglītības — Rahamaegi
(krist), sociālo lietu — Kaarma
(darba p.). lauksaimniecības — Kerems
(tautas p.), tieslietu — G a b r e i s
(bezpart.), satiksmes — Karks (tautas
p.). Finansu un tirdzniecības-rūpniecīhas
ministru posteņi pagaidām vēl palek
neaizņemti.

Parizē, 26. martā. (Reiters.) At-
stājot Elizeju, Poankarē izteicās,
ka savu lēmumu aiziet no
amata nekādā ziņā vairs ne-
ņemšot atpakaļ.

Jelgavas prefekts
ar šo izsludina par nederīgu nozaudēto
?p lieetbu, izd. 1923. g 9. novembrī
zem J* 221 Jelgavas airētāju klubam.

Viļana pag. valde Izsludina par ne-
derīgu noziudeto karaklausība* apliecību
uz Jāņa Benedikta d. Vilču ka vārdu,
izdotu no Rēzeknes kara apriņķa priekš-
nieka 30. » ovem ^ rī 1921.v, zem J*558/c.

RlkStBalr. irlBkiDilkaHLZ. l8L
izsludina par nederīgu, ka nozaudētu,
zjrga apl'ecibu izd. no LHavas valsts
Abēju pag, valdas zem N° 135. 534

Pazeudē a un tādēļ sk itama par ne-
derīgu zi ga pase zem N° 82, iz t. 8. martā
1923. g. no Valmieras pilsītis vades
Heinricham Pettfa d. Sīmanim, b t
vēlāk pārrakstīta uz Mucenieka, tad Jāņa
S'maņa vārdiem. *

lieksies apriņķa priekšnieka pailgs ii. iec.
Izs'ud na par nederīgu, kā nozaudētu,
lekšz. pasi, izd. no Jekabmiesta pils.
polic pr-ka 1. jul. 1920. g. zem J* 2169
ut N'kolaja Dunkera v 580

Rīgas prefektūra
izsludina par nederīgu, kā nozaudētu,
gada uzturu s apliecību zem Nt i 19478,
derīf u līdz 12. Iebr. 1924.g. uz Olimpis-
das Stepanovas v.

R«ņģu pag. vace izsludina par ne-
de īgiem nezaudēt s sekousdtkumentus,
izdotus uz Žaņa Matīsa d. S k u' b i k a
vardu kā: 1) iekšzemespasi zem N» 1462,
izdotu no Ezeres pag. vades 1920. g.
16. juli a un 2) zi<ga pr s' zem >ft 69,
"o Peigu pag. vMde< 76. «prli 1922. g.

Kuldīgas apiigķn rr ek*nieka palīgs
I. ieci kni i-sludina pa- nederīgu. t<ā no-
zaudētu, kklzemes bfztermira pasi iz
do u no Pline es pag vaidēs KuPīgas
apriņķī 7. augustā 1920. g. zem K° 39
uz Jēkaba .'āņa d. Reinholda v.

Lašu pag. valde izsludna par ne-
derīgu, ka pieteiktu par sacJeļuSu, iekS-
zemes pasi zem Ns 1851. Izdotu noLaSu
rag. valdes 14. mana 1923. g. uz Ie ai
Benedikta m. Verovec v

Kuldīgas apri-jķa priekšnieka palīgs
', ieciiknī izsludina par nederīgu, kā no-
zaudētu i'ekšzem s brz terreiņa pasi, iz-
dotu no Kuldīgas pilsētas policijas
prirkšniek» 17. novenmrī 1920. g. zem
t* 3869 uz Pē'ep 'ēkaba d R e d I s v.

Kuldīgas apriņķa rriekšn'eka palīgs
I. iec rknī izsludina par nederīgu, kā no-
zaudētu, iekšzemes beztermiņa pasi, i&"
dotu no Ku'dīgas pag valdes 28. ro-
vembrī 1922. g. zem /* 1731 uz Anža
Jēkaba d. T e i c h s v.

Ventspils pilsētas I. iec. poieijas
priekšnieks izsludina par nederīgu no-
zaudēto Latvijas iekšzemes pasi, izdotu
no Ventspils apriņķa priekšnieka palīps
II. iec. 18. augustā 1920. g. zem Nr 1435
uz Alek andra Anša d. Anbamca v

Aizpates-KDldīsas kara apriņķa pārvalde
izsludina par nederīgam, ka zudušas, se-
košas zemākminētās apliecības:

1) atvaļinājuma apliecību Ns 14922,
izd. 8. novembrī 1921. g. no Ludzas ka[a
apriņķa pr-ka uz jaunies. Jāzepa Jāņa d.
Kušneravārdu, dzim. 1891. g.; 2) atvaļi-
nājuma apliecību i* 549, izd. 17. apr
192. f. no 2. Ventspils kājnieku pūka
komandiera uz kareivja Kārļa Miķeļa d
Narveļa vārdu, dzim 1901 g.; 3) atva-
ļinājuma apl e ības dublikātu J* J645,
izd. 12. maijā 1923. gno Aizputes-
Ku'dīges kara apriņķa pārvaldes uz Zem-
gales divizijas veterinārās lazaretes ka-
reivja Anša Anša d Blūma vārdu, dzim

1890. g.; 4) atvaļinājuma apl ecibu
N? 645, izd. 25. martā 1921 g. no ?. Lie-
pājas kājnieku pulka komandiera uz
kareivja Teodora Ādolfa d. Bēa vārdu,
dzim. 1898. g.; 5) atv-ļinājurna aplie-
cību Nā 292, izd. 5 martā 1921. g. no
11 Dobeles kšjn'eku pulka komandiera
uz kaeivļa Miķeļa Lapiņa d Berķa
vardu, dzim. 1896 g.; 6) at aļināuma
apiecību Ni> 345, izd 8. maitā 1921 g.
ņo 10. Aizputes kājnieku pulka koman-
diera ez dižkareivja Indriķa Jaņs dēla
Ai škalna vārdu, dzim. 1896. g. un 7) at-
vaļināji ma apliecību J* 12 5, izdotu
25. marta 1921. g. no 12 Bauskas kāj-
rie<u puHa komandiera uz dižkareivja
Sīmani Jēkaba d. Krēbsa vārdu, dzim.
1898. gsdā.

Redaktors: M. Arons.



Pigas apr. priekšnieka palīgs
2. iecirknī izsludina psr nederīgiem se-
košus dokumentus, kuji pieteikti par
nozaudttem: 1) Latvijas iekšz. pasi
Nr. 2186, izd. 9. jūlijā 1921. g. no
Rīgas apr. priekšnieka palīga 2- iec. uz
Alberta Pētera d. Artmaņa vārdu;
2) Latviešu iekšz. pasi Nr. 239, izd.
26 febr. 1920. g. no Siguldas pag.
valdes uz Irnns Mārtiņa m. Robiņ v.;
3) Latvijas iekšz. pasi Nr. 351, izd.
i 9. febr. 1920. g no Paltmales pag.
valdes uz Annas Mārtiņa m Janson v.;
4) La'vijas iekšz. pasi Nr 583 izd.
22. febr. 1923. g. no Ķempu pag.
valdes uz Vilhelma Ernesta d. Bittmeta
vardu; 5) Latvijas iekšz pasi Nr. 1098,
izd. 10. aprilī 1920. g. no Siguldas pag.
valdes uz Emmas Kārļa m. Āboliņ v.;
6) taraklausības apl. Nr. _ 4333, izd.
5. marta 1921. g. no 9. Rēzeknes kājn.
pulka kom&ndiera uz Rūdolfa Mārtiņa d.
Biriņa v.; 7) zirga pasi Nr. 168, izd.
23. febr. 1921 g. no Nurmišu pag.
valdes uz Eduarda Laugas v.; 8) Litv.
iekšz .pasi Nr. 3184, izd. 3. dec.
1921. g. no Rīgas apr. priekšnieka pal
2. iec. uz Eduarda Pētera d. Zamueļa v.;
9) karaklaus. apl. Nr. 47012, izd.
29. okt. 1-21. g. no Rīgts apr. apsardz.
pr-ka uz Eduarda Pētep d. Zamueļa v,;
10) aizsargu apliecība Nr. 655/1, izd ro
Rīgas apriņķa priekšnieka uz Eduarda
Pētera d. Zamueļa v.

flrzetnin misu nodota

i/sludina par nedeiī, u 192?. g. _īzdoto
ārzemju pasi zem Nr. 3685 uz Ābrama
Magidsona vārdu.

Liepājes a?r. pr-ka 1. iecirkņa palīgs
izsludina par nederīgiem, kā nozaudētus,
sekošus dokumentos : iekšzemes pasei :
1) zem Nr. 2783 izdotu no Liepājes
apr. pr-ka 1. iec pat uz Annas Sīmaoa
m. Strauss v.; 2) zem Nr. 4547, izdotu
no Liepājas apr. pr-ka 1. iec palīga uz
Elizabetes Roberta m. Strauss v.; 3) zem
Nr. 282, izdotu no Liepājas apr. pr-'<a
1. iec pal uz Jēkaba Jāņa d. Ritme-
stera v.; 4) zem Nr. 7058, izdotu no
Liepājas apr. pr-ka 1. iec. palīga uz
Uves Matīsa m. N edol v.; 5) zem
Nr. 3676, izdotu no Liepājas apr. pr-ka
1. iec. pal. uz Minnas Ernesta m. Kiece
v.; 6) zem Nr. 429, izd. no Liepājas
apr. pr-ka 1. iec. pal. uz Hsnes Eliasa
m. Senza v.; 7) zem Nr. 606', izdotu
no Liepājas apr. pr-ka 1. iec. palīga uz
Didr.'cha MIrtiņa d. Treifcacha v. un
8) ieroču turēšanas atļauju zem
Nr. 1299/3816, izdotu 5. janvāri 1922. g.
no Liepājas apr. pr-ka.

Finansu ministrijas kredita departa-
ments izsludina par nozaudētu un tāpēc
nederīgu apliec bu, iz'otu 5. janva i
1924. g. zem Nr. 84 uz ierēdnes Erne-
stinps V ītol v.

Jelgavas prefekts izsludina par nede-
rību, kā nozaudētu, izdotu ro viņa
26. aprilī I92d. g. dienesta apliecību
zem Nr. 10 uz Jelgavas prcfekturrs
I. polic. iec. vec. kātībn.e!a Jčņa Liek
n'ņa v.

Rīgas spr. Madi ēnas iec. pol pr-ks
izsludina par nederīgu nozaudētu Latvij s
iekšzemes pasi, izdotu no Rīgas »apr.
Madlienas iec. pol. pr-ka 28. maitā 19/0.
gadā zem N° 411 uz pilsones Ženijas
lāņa m Vitol vārdu.

Rubeņu pag. valde, Ilūkstes apr, iz-
sludina par nederīgiem tekošus nozau-
dētus dokumentus, izdotus no šīs pa-
gasta valdes : 1) iekšzemes pasi izdotu
uz Jāņa-Viktora Kriša d. Apaļa vārdu
zem Ne 4 un 2) i kšzemes pasi, izdotu
uzAndrfja lustinad Korsiešav. zemNH74.

Baldones pagasta valde izsludina par
nederīgu nozaudētu Latvijas *~as , izdotu
no šīs ppgasta valdes 8 maijā 1920. g.
zem Ne 224 uz Ķarlines Juja m.Viikevic v.

Daugavpils pilsētas prefektūra izslu-
dina par nederīgu Latvijas pasi N° 16654,
izdotu 1922. g 6. aprilī no Daugavpi s
pilsets prefekta uz Šoras Rebe;- kes E n-
gorn vārda, kura pl< teikta [.ar nozaudētu.

Daugavpils pilsētas prefektur* izs'u-
dina par nederīgu Latvijas pasi N»8'.85,
izdo u 1921. g. 27. feb uarī no Daug/'V
pils prefekta uz Jāņa Jakovļeva vārdu,
kura pieteikta prr nozaudētu.

Lutriņ i pt gasta valde Kuldīgas apr.,
ar šo izsludina par nederīgu, kā rozau-
dētu, Latvijas iekšzemes pasi, izdotu no
Kabiles pagasta valdes 1921. g. 2J.maijā
zem Ni 2007 uz Annas Jāņa m. Ābele v.

Aizputes ar riņķa priekšnieka palīgs
1. iecirknī izsludina par nederīgu, kā
nozaudētu, ieroču atļauu uz medības
bisi un revolveri izdotu no Aizputes apr
rriekšnieka 1922. g. 4. novembrī zem
N° 48r/7148'I uz Kārļa Jēkaba d. Limež; v.

Ventsp ls apriņķa priekšnieka palīgs
1. iecirknī izsludina par nederīgu, kā
nozaudēta, Latvijas pasi, izdotu no vra
1921. g. 4 augustā zem N° 2779 uz
Andreja Jāņa dēla Dāvida vārdu.

Demenes pagasta valde, Ilūkstes apr,
zsludina par nederīgiem, kā nozagtus,
sēcošus dokumentus: 1) 2 zirgu pt e«,
i? dotas no Demenes pag. valdes 1923 g.
6. jul.zem N4115 un 116 . uz Lukjana S -
menova vārdu; 2) lel.š emes pesi, izditu
no tās pašas pagasta valdes 1923. g.
6 jūlijā Nš 418 uz ta p. ša Lukjata
Semenova vardu un 3) kapa klausības
apliecību, izdotu no Jrun'elgavas-lluVstes
kapa apr.priekšnieka 1922 g. 23. maijā
zem N°387uz ta paša Lukjana Semenova v.

Rīgas apgabali 1. civiinodaļa,
uz lik. par laul. 77. p. pamat», ar šo
data zināmu, ka tiesa 17. marta 1924 g.
Katrinas Heinricha m._ Kraft, dzim Volf,
prasības lieta pret Kārli Jēkaba d. Kraft
par laulības Šķiršanu aizmuguriski no-
sprieda: šķirt laulību, kura noslēgta
Aizkraukles draudzē 1912 g. 27. decembrī
starp Kārli Kraftu un Katarinu Kraft,
dzim. Volf.

Ja atbildētāja civ. proc. Ik. 728,731.
nn 748. p. p. paredzētā laika neiesniegs
tiesai ttsauksmi jeb pārsūdzību, tad
spriedums stāsies Lkumīgā apēkā.

Rīgā, 22. martā 1924. g.
Priekšsēdētāja b. Ja k s t i ņ š.

431928. Sekretāra v. Stūre.

Rīgas apgabaltiesas 3. dvilnod.
pamatojoties uz 17. marta 19'I3. g
likuma par vienīgo maksāšanas līdzekli
un civ. proc. lik. 2060. un 2062. p. p.,
ievērojot Johana Olsena pilnvarnieka
zv. adv. Vladislava Kelpše lūgumu un
savu 1924 gada 18.marta lēmumu, pa-
ziņo, ka Johana Olsena pilnvarn. zv. adv.
Vladislavs Kelpš parāau pēc obligācijas
par 14000 rbļ., apstiprinātas 1914. gada
4 septembrī_ ar Nš 2043 uz nekustamo
īpašumu Rīga, V. hip. iec. zem zemes
grāmatu reģ. N» 1256, izdotas no Alv.nes
Kristiāna meitas Rem, dzim Zandvoss
par labu Kristapam Stcinertam, kas viņu
ir cedējis blanko, — ir iemaksājis tiesas
depozitā Ls 293,07 dēļ šīs augšā minētās
obligācijas kapitāla un °/o'/o dzēšanas.

Tāpēc apgabaltiesai! 3. civilnodaļK
uzaicina visas personas, kurām būtu
tiesības uz augšā apradīto obligāciju,
pieteikties tiesā viena mēneša laikā,
skaitot no dienas, kad šis sludirmjnms
iespiests .Valdības Vēstnesī" un aizrāda,
ka ja šīs personas noteikta laikā nepie-
teiksies, parādu »tzīs par dzēstu un lū-
dzējam dos ties bu prssīt hipotekes
dzēšanu zemes grāmatā.

Rīgā, 22. maitā 1924 g. Nr 2147.
Prlekšsēd v. A. Blumentals

Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesa, I. civ Irtod.
uz lik. par laul. 77 pamata, ar šo dara
zināmu, ka tiesa 1^24. g. 17marta
Emmas C i n ī t prasības lieta prd
Eduardu Cinīt pfr laulības šķiršann fiz-
muguriski nosprieda: Šķirt Iaalību, kura
noslēgta Rīgas dzimtssarakstu nodaļā
19 9. gada 6. mujā starp Eduardu Cintt
un Emmu Cinīt dzim. Rubli*, piešķirot
prasītājai pirmslaulības uzvārdu Rubls

Ja atbildētājs cv. proc lik. 728., 73!
un 748. pp. paredzētā laikā neiesniegs
liesai atsauksmi jeb pārsūdzību, tad
spriedums stāsies likumīgā spēka.

1924. $». 22 martā. L. J* 431930/152
Priekšēdētāja b. Jakstļņš.

Sekretārs Stūre.

Rigas apgabaltiesas 3. dvilnod.
uz Latvij 's civillikumu kop. 36. p. pie-
zīmes pamata, ar šo paziņo vispārībai,
ka laulītie draugi Kārlis Kārļa d.
F i š e r s un Edite Kristapa me ta
F i še r , dzim Peterson noslēguši sav-
starpīgo laulības līgumu pie Rigas nota»
M. Čulkova 3. maita 1924 g. reģistra
J* 3095, ar kūju viņi, attiecībā uz viņu
noslēgto laulību, ir atcēluši vietējo civil-
likumu 79. un turpm. p. p. paredzēto
.'aularo mantas kopība.

"5. martā 1924. g. L. 1* 2220
Prekšsēdētāja v. V. Blumentals

Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. dvilnod.
pamatojoties uz 1923. g 17. marta li-
kuma par vienīgo maksāšanas līdzekli
un civ. proc. lik 2060. un 2062 pp,
ievērojot Abnrna Kovnata pilnvarnieka
zv. adv. Jēkaba Eljaševa lūgumu un
savu 1924. g 18. marta lēmumu, paziņo,
k» Andiēja Abrsrr.a Kovnata pilnv. zv
adv. Jēkabs Eljaševs parādu pēc obli-
gācijas par 2000 rbļ, apstiprinātas 1P09 g
7 septembri ar Nš 16?5 uz nekustsmo
īpašumu Rīgā, 2. hip. iec. zem zemes
grām tu reģ. Nš 431, izdotas no Leona
Jēkaba d. Hercberga par labu _Hirš.<.m
haaka d. Michelsonam. kūļa fārgaivsi
uz Hernuni Kārļa d. Kampe, kā blanko-
cesionaru, kas viņu ir cedējis at-aj
blanko — ir _emaksājistiesssdepozitāLs 126,70 deļ Šī* augša minētās obli-
gācijas kapitāla un procentu dzēšanas.

Tāpēc apgabaltiesas 3. civiinodaļa uz-
aicina visas personas, kurām būtu tie
sībaa uz augšā aprādīto obligāciju, pie-
teikties tiesā viena mēneša lai«ā.
skaitot no dienas, kad šis sludinājums
iespiests .Valdības Vēstnesi* un aizrāda
ka ja šīs personas noteikta laikā nepie-
teiksies, obligf.ciju atzis par samaksātu
un lūdzējam dos tiesību prasīt hipotēkas
dzēšanu zemes grāmatā.

Rīgā, 1924. ķ 22 martā. NI 2179.
Priekšsēdētāja v. A. Blumentals.

Sekretāra A. Kalve.

Rigas apgabaltiesas 3. dvilnod.
m Latvijas civillikuma kop. 36. p. pie-
zīmes pamata, ar šo paziņo vispārībai
Jw laulātie drauei Voldemārs _ Jāņa d.
Āboltiņš un Elvīra Jāņa m Aboltiņ,
dzim.Tupiņ noslēguši savstarpīfio laulības
līgumu pie Rīgas notīra J. Purgala
8. martā 1924 jadā reģistra N» 2901,
ar kopo viņi, attiecībā uz viņu noslēgto
laulība, li atcēluši vietējo civillikumu 79.
an turpm. p. p. paredzēto laulāto mantas
kopību

25. martā 1924. g. L. N» 2243.
Priekšsēdētāja v. V. Blumentals.

Sekretārs A. Kalve.

Liepājas apgabaltiesa
saskaņā ar savu 20. marta 1&24 g. lēmumu
nzaiein» 12 janv. 1920 g. Liepājā mirušā
Miķeļa Miķeļa d.Grabbe mantiniekus,kredi-
torus, legatarus, iioeiiar .isaius nn vis.«.t
citas personas, kam varētu būt kādai
tiesībai jeb prasības uz atstāto manto-
juma, pieteikt viņas tiesai sešu mēnes*
laikā skaitot no sludinājuma iespiešar»;?
dieni»

Tiesības nn prasības, par lentām
nebūs paziņots tiesai minēta laikā, tiks
atzītas par zaudētām uz visiem laikiem.

Liepājā, 21. martā 1P24 g. J* 620/54.
P'lekKečdētāi» b. V. Bienenatp»*

Sekretārs A. Ka sperovičs.

Liepājas apgabaltiesa,
13. martā 1924. g. uz Miķeļa un Lavī-
zes Sissen lūgumu u.i uz cv. prec. lik.
2081—2C86. p.p. nolēma: 1) psrādu
1643 rbļ. 75 kap. pēc obligaci'. is, izdo-
tus u _ Geoiga-Didiicha, Fridricha d.
Pucherta v. un 25. septembrī 1904. g.
zem žurn. Nr. 611 nostiprinātas uz \tu-
lati-m M ķelim un Lavi ei Sisseniem pie-
derošas nekustamas ma tas L'epājā jem
krep. Nr. 3428 atzīt par pilnīgi samak-
sātu līdz ar visam procentēm un pašu
obligāciju par iznīcinātu; '/) atvēlēt lū-
dzējiem piepra īt zemesgrāmatu nodaļā
minēto paradu i, d-.ošanu iz zemesgrā-
matām.

Liepājā 18. martā 1924. g. Nr.617 23.
PrieKŠsēdētāja b. V. Bienenstams,

Sekretārs A. Kasperovičs.

Rīgas a gabaitieas* 3 dvilaodaļa
uz civ. ties lik 2011., 2014. un 2019. pp
pamata paziņo, ka pēc 19C0. gada
10. aprilī Doles pag. Rīg's apriņķi
mir. .Liel-Eņņu" mājas īpašnieka āņa
Jāņa d E ne ir atklāts mantojams un uz-
aicina, kam ir uz šo mantojumu, vai
sakara ar to, tiesības kā mantiniekiem,
legatarijiem, fideikomisarijiem, kredito-
riem nn t L, pieteikt šīs tiesības mi-
nētai tiesa! sešu mēnešu laikā, skaitot
no ii sludinājuma iespiešanas dienas.

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

1924. g 25 martā. L Nš 220'.
Priekšsēdētāja vietā A. Blumentals.

Sekrētam A Kalve.

Jelgavas apgabala tiesa,
pamatodamās uz savu šā gada 25. fe-
btuapa nolēmumu, uzaicina to per onu,
kūpas rokās atrodas pitkšsnas-pātdc-
šanas līgums, pēc kupa palicis parāds
kā pirkšanas sumas atlikums 1200 rbļ.,
izdots uz Zlvio Bred ieha vardu un
korob. 1913. n. 18. oktobrī zem Nš 1404
uz Talsu fpriņķa Zantes pag. „Plāņu-
Pagiāvu* māj. zem hip, Nš 542 ie'asues
ša« tiesā viena mēneša laikā, skaitot no
sludinājuma iespiešanas dienas .Valdības
Vēstnesī* un saņemt, iesniedzot minēto
aktu, šās tiesas depozītos ka itala un
procentu parāda dzēšanai iemaksātos
24 latis.

Ja minētā termiņā aktu neiesniegs,
tiesa itzīs parādu par samaksātu un
lūdzējam Jānim Zeltiņam dos tiesību
prasīt ša parāda dzēšanu zemes grāmatās.

Jelgavā, 1924. g. 11. febuarī.
L. Nš 666/1924 g.

Priekšsēdētāja v. V. Sk u d r e.
Stkretais K. Pussars

Jslg«v. s apg baltieša,
pamatodamās uz savu šā gada 3. marta
nolēmumu, dara vispārībai zināmu, ka
parāds pēc obligācijas par 2600 rbļ.
ko-ob. 18" 8. g. 17. novembrī zem
Nš 679 uz Talsu apr., Zantes pag. .Bērz-
nieka" māj. zem _hip_. Nš 635 atzīts par
samaksātu un lūdzējai valsts _ zemes
bankai dota tesība prasīt ša parāda dzē-
šanu zemesgrāmatās.

Jelgavā, 11. marti 1924. g. L. Nš90.
Priekšsēdētāja vietā J. Skudre.

Sekretārs K. Pussars.

Je gav-is apgabaf'iesa,
pamatodams s uz savu šā gada 13. marta
nolēmumu, uzaicina to personu, kujas
rokās atrodas pirkšanas-pārdošanas lī-
gans, pēc kuji pilicis parāds kā rj k-
šanas sumas atlikums 5500 rbļ, noslēgts
starp Tisu (Matiasu , Aleksandru, Vil-
helmu, Evelini, Mariju, Helēni un Almu
fon der Re'-ike, kā pārdevējiem, un Jēkabu
Puķīti, tā pircēju, un korob. >910- gada
18- jūnija zem Nš 1986 uz Jelgavas
1. iec. nekustama īpašuma zem hip.
NšNš 162 un 164 ierasties šai tiesā
viena mēneša laikā, skaitot no sludinā-
juma iespiešanas dienas .Valdības
Vēstnesī" un saņemt, iesniedzot m'rēto
aktu, šīs t esas de?ozitos kapitāla un
procentu parāda dzēšanai itm k ātes
Ls 95 34

Ja rmnētā termiņā aMu neiesniegs
tiesa atzīs parādu p r samaksātu un
lūdzējam Jēkabam Ptķīt'm dos tiesību
ļ ras t ša parāda dz sanu zemes grā-
matās.

Jelgavā, 20. martā 1924 g. LNŠ68C.
Priekšēdētāja vietā A.~tauke.

Sekretāra vietā F. Rozentals.

Liepājas apgabaltiesa,
saskaņā ar ssvu ls matta 1924 g
lēmumu uz Iciga Halperina lūgumu uz
civ. proc. lik. 2081 un sek. p. pamala
uzaicina obligācijas turētāju, kupa izdota
par 3500 rbļ. uz Semjona Va<ilija dēla
Klepeņina vārda un 21. jūnijā 1908 g
zem žurn. Nš 514 nostiprināta uz Lie-
pājas patversmes .Sile* biedrībai piede-
rošas nekustamas mantas Liepājā zem
krep. Nš 1713 sešu mēnešu laikā, skaitet
no sludinājuma iespiešanas^ dienas, iera-
sties tiesā līdzņemot minēto obligāciju
dēļ iemaksāto Ls 20,f0 t i. psrāda ar
proctntem saņemšanas. Pie kam tie <
aizrādīts, ka pēc minētā termiņa notecē
šanas, ari obligācijas turētāja neieraša-
nās g dījumā, parādu atzīs par samak-
sātu, piešķirot lūdzējam tiesību pieprasīt
parāda izdzēšanu iz zemesgrāmatām. .

Liepājā, 18 martā 1924 g. Nš 593/24.
Priekšsēdētāja b. V. Bienenstams

Sekretārs A. Kasperovičs

Liepājas apgabaltiesa
saskaņā ar savu 20. marta 1924. g. lēmumu
uzaicina 17. decembrī 1917. g. Ventspilī
mirušā Ulricha Friča d. Belzei mrn' -
niekai, kreditoru», legatarua, Hdalkomi-
taras u visas citas personas, kas varēta
būt kādas tiesības jeb prasībai
tu atstāto mantotam*, pieteikt viņas
tieaal seia mēneša laikā, skaitot ne
?mdraājama leaplešanaa dienas.

Tiesības an prasības, par kapās
nebūs paziņots tiesai minētā laikā, tiki
atzītas par zaudētām u visiem laik'e*

Liepājā, 21. martā 1B"4 « Nš 619/24
Prjeki'ēdētāla b. V Bienen»t»r>t

Sekretārs A. Kasperovičs
Rīgas apriņķa Madlienas ieerkņa poli-

cijas priekšnieks izsludina par nederīgu
nozaudētu atvaļinājuma apliecību, izdotu
ro sapieru bat; Ijona komandiera 1921 g.
novembpa mēresī zem Nš 9917 uz Ar-
nolda Jāņa d Sproga vārdu.

Rīgas apgabaltiesas 3. dvilnod.
uz civ. ties. lik. 2011., 2014. un 2C19. pt>.
pamata paziņo, ka pec 1923. g 6. maitā
Madonas miesta miruša namīpašnieka
Jjņa Petepa d. Zandberga ir atklāts
mantojums un uzaicina kam ir uz šo
mantoj mu, vai sakarā ar to, tirsības
kā mantiniekiem, legatarijiem, fideiko-
misarijiem, kreditoriem un t. t., pieteikt
š:s tiesības minētai tiesai sešu mēnešu
laikā, skaitot no šī sludinājuma iespie-
an*s dienas_

Ja minētas personas savas tiesības
augšā uzrādītā temiņā nepieteiks, tad
viņss etzīs kā šis tiesības zaudējušas.

1924. g 25. maitā L Nš 15?0
Priekšsēdētāja v A. Blome n tais.

Sekretārs A Kalvē.

Rigas apgabaltiesas 3. dvilnod.
pamatojoties uz civ. proc. lik. 2060. un
2062. p. p., ievērojot Valmieras apriņķa
pašvaldības likvidācijas valdes lūgumu
un savu 1924_ gada 18. marta lēmumu
paziņo, ka lūdzējs Valmieras apriņķa
pašvaldības likvidācijas valde parādu
pēc sekošām obligācijām:

1) par 3000 rbļ., apstiprinātas 1901. g.
28 jūnijā ar Nš 28 uz nekustamo īpa-
šumu V*lraierā Veide^bergas dzimts-
rente* grunisgabaU Ns 20 zem ze es
grām. reģ. J* 282, izdotas no Anras
Teodora m. Kirpit, dzim. Kibbel, pa
labu Kristiānam Kristiāna d. Flacham,
kas viņu ir cedējis blanko;

2) par 50C0 rbļ, apstiprinātas 1901 g.
8. novembrī ar Nš 45 uz to pašu ne-
kusti mu īpašumu, izdotas no tas pašas
Annas Teodora rr>. Kirpit, dzim. Kibbel
par labu tam p ašam Kristiānam Krstisma
dēlam Flacham, kas viņu ir cedējis
blanko, — ir samaksājusi bet šis augša
minētās obligācijas neva; tikt izsniegtas
atpakaļ parādniecei dēļ dzēšams zemes
grāmatās, tamdēļ ka ir gājušas zudumā.

Tāpēc apgabaltiesas III. civiinodaļa
uzaicina visas personas, kurām būtu tiesī-
bas uz augšā aprādītām obligācijām, pie-
teikties tiesā sešu mēnešu laikā, skaitot
no dienas, kad šis sludinājums iespiests
.Valdības Vēstnesī" un aizrāda, ka ja
šīs personas noteikta laikā nepieteiksies,
obligācijas atzīs par i. nīcinātam un lū-
dzējam dos tiesību prasīt hipotekrs dzē-
šanu zemes grāmatā.

Rīgā, 22. martā 1924 g. Nš 1902.
Priekšsēdētaja y. A. Blumentals.

Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. dvilnod.
pamatojoties uz civ. pr c. lik. 2C60. un
2062. p. p., ievērojot Konstantīna Goerke
pilnv. zv. adv. Bruno Nolteina lūgumu
un savu 1924. g. 18. marta lēmumu
pazīto, ka parādnieks Konstantīns Goerke
parādu pēc sekošām obligācijām:

1) par 30 000 rbļ., apstiprināts
1895. g 30. septembri ar Nr. 943 uz
nekustamu īpašumu Rīgā, 1. hipotēku
iecirknī zem zemes grāmatu reģ. Nr747
izdotas no Bernharda Konstantīna Vil-
helma dēla Goerke par labu Alvinei
Amandai Agnezei Vilhelma m. Šoch,
dzim Bleck, kupa pārgājusi uz Robertu
Ivana d. Štsuve, ka bSankocesionaru,
kts viņu ir cedējis atkal blanko;

2) parl 0.000 rbļ., apstiprinātas 1908 g.
26. matta ar Nr. 441 uz to pašu neku-
stamo īpašumu, izdotas no Konstantīna
Vilhelma d. Gerke, par labu Emmai
Heinricha m. Goerke, — ir samaksājis,
bet šīs augšā minētas obligācijas kapa
apstākļu dēļ ir gājušas zuduma ,

Tāpēc apgabaltiesas 3. civiinodaļa
uzaicina visas personas, kūpam būtu
tiesības uz augšā aprādītam obligācijām,
pieteikties tiesā sešu mēneša laika,
skaitot no dienas, kad šis sludinājums
iespiests .Valdības Vēstnesī* un aiz-
rāda, ka ja šīs personas noteikta laikā
nepieteiksies, obligācijas atzīs par iz-
nīcinātām un lūdzējam dos tiesību prasīt
hipotēkas dzēšanu zemes grāmatā.

Rīgā, 1924. 22. martā. Nš 1915.
Priekšsēdētāja v. A. Blumentals.

Sekretārs Kalve.

Alšvangas pagista v'lde i-sludina par
nozaudētu Latvijas itkšzerms pasi, iz-
dotu no šīs pagasta valdes 28. jūnija
1920. g. zetnJ» 1198 uz Jēkaba Andža
d. Brūdera vaidu.

Krimuldas patērētāju biedrības
1923. g. darbības pārskats.

Biedrības adrese: Krimuldas pag. Pasta adrese: caur Inčukalnu.

Bilance 31. decembri 1923. g.
A k t i v s, R. K. P a a i v s. R. K.

KMt 19,03410 Biedru pajas 41,352.80
Seces 107,548— Pamata kapitāls .... 12285.10
najib»s naudas citās ieatād. 22,538 70 Rezerves kapitāls . . . 10,578 70
Inven tārs 121,354.15 Amortizācijas kap tais . . 2,624 3C
Debitori i ? 178,326 80 Kooperācijas darbinieku pa-
XJz priekša samaksāti iz- līdzības fonds .. .. 5,28930

devumi 1,135.— Aizņēmumi 102.100.-
Dažādl kreditori .... 15,403.50
Nenomaksāti izdevumi . 18.325.—
Vekseļi 189,138 40
Tīrs atlikums .... . ? 52,83965

Kopā 449.93675 Konā 449,936.75

Pelnīts brutto Rbļ. 148,025.25; tekoši darbības (tirdzniecības) izdevumi
j?b|. 95,185.60; tīrs «tlikums Rbļ 52,839 65; preces pārdotas par
$t>|. 1291.295.— ; dividende uz pajām 8°/o; premiias uz Iepirkumiem 0,65°/o.

Biedtu gada sākumā 132; beigās 134; veikali atrodas Kr muldas pag.
Valde.

Patērētajā biedrības Blomu Kooperatīvo
pārskats par 1923. g.

Biedrība atrodas Valkas apr. Blomu pag. Pasta adr.: caur Smilteni.

Bilance uz 1. janvāri 1924. g.
A k t i v s. R. K. Pasīvs. R. K.

Skaidra nauda kasē . . . 36.751.50 Biedru pajas 87.565.—
Preces par iepirkuma cenām 447,587.— Kapitsli:
?aja C. S. .Konzums* . 16,389— Pamata . . 15,098.60
Inventārs 59,703 30 Rezerves . . 12,576.40
Priekš nākoši gada samak- Amortizācijas 6,550.—

sātie izdevumi .... 2,342.55 Koop. darb.
pal. fonds 4 208.15

Māj.hip.fond. 5 706.85 44159 _
Aizņēmumi no:

biedriem . . 79,317 —
nebiedriem 6,000 — 85,317.—

Dažādi kreditori .... 526.—
Vekseļi 245 000 —
Tīrs atlikums 100.225.35

Kopā 562 773.35 Kora 562 773 35

Pe|nas un zaudējumu rēķins.
Zaudēts. R. K. Pelnīts. R. K.

Iepriekšējā gada tīrs atlikums: Iepriekšējā gada tīrs atli-
lzdalīts 14 975.85 kūms 14 975.85

Tirdznecības izdevumi . 83,482.80 Brntto peļņa uz precēm . 182,383.^5
Inventāra dilšana . . 5,998.15 Dažādi ienākumi .... 24,987.95
«/o°/o par aizņēmumiem . 2,000 —
Cena pazem 15,6^5 —

Kopā 122,12180 Kopā 222,347.15
Tirs atlikums .... 10 .225 35 Zaaclējums — —

Kopā 222.347.15 Kopā 222,347.15

Valde.



Izsludina par ntdarleu nezaud-t
IV. R. P. V. skolss, I. Ireal. k!. sk pf
23./24. g. !!? cihn.izd. pz Aadrēia Baloža \

Daugavpils apr. pr-ka pailgs 1. lec
izsludina par nederīgu, ka nozaudēta
zirga pasi, izd. no Maiinovas pag
valdes 1920. g. uz pils. Kuzmina Ij
Jāņa d. 10&

DaiiaiiIbw. HiBilliil. IiL
izsludina par nederīgu, kā nezaudētu
zirga pasi, izd. no Prodes pagasti
valdes zem Ni 567, 1921. g. 22. marti
cn pārrakstītu no Antona Franča d
Beinarvvičs vārda uz Dcminika Andreji
d. Ģiptera vārda. 1_0&"Ventspils apr. pr-ka pal. 2. iec.
izsludina par nederīgu, kā nozaudētu
Latv. iekšz. pas', izd. no Kainrotižai
pag. vsldes 1921. g. 6. maijā zen
Ns 32/1045, uzAnnetes Friča m. Dzērvi
vārdu. | 3281

Mūta ietiitp politiianini^
izsludina par nederīgu, ka nezaudēto
Latv. iekšzemes pasi uz pilso-et
Emmas Dāvā m Mangu! vardu, izdott
no Alūksnes ie:. polic. pr-ka 1. rug
1920 g zem Ni 392. 72]ļ

Ilūkstes apr. pr-ka palīss u. lec.
izsludina par nederīgu, ka nozaudēta
Latv. pesi, zem N2 1517, izdotu 20. sept
1922. g. uz Jāzepa Jāņa d. Garneli
vārdu 1771
Piltenes iec.polic. priekšn]
izsludina par nederigu, kā nozaudētai
iekšzemes pasi, izd. no Piltenes po.ic,
pr-ka 19. jul. 1920. g. zem Na 659, vi
Ma-tiņs Jēkaba d. Māzer vārdu. j

Valkas kāja apriņķa pr-ks
izsludina par nederīgu, kā nozaudētu,
ka[a kļaus, apliecību zem Na 9237,
izd. 23. dec. 1922. g, no viņa ua
rezervi'ta Mašīna Bernhard» Jaga d v.

Paziņojums.
Finansu ministrs I. g. 24. martā ap-

stiprinājis .Automoblja satiksmes,
tirdzniecības ua rOpalccibas akc sab.

„Astur"
statūtus, karas mērķis ir: a) Ierīkot,
uzt.rēt un attīstīt pasažiera nn mantu
pārvadāšanu ar auto-omaibisiem, vieg-
liem un smagirm automobīļiem nn citiem
satiksmea līdzekļiem; b) vest tirdznie-
cību uz sava rēķina nn komisijā ar
aut. mobiliem, to d*ļam, daiiditm aa-
tiksmea līdzekļiem, piederumiem un
citiem ptiekšmetiem; c) ierīkot un iz-
mantot koka, metāla un citu materiālu
apstrādāšanas iestādes automobiļu un
to daļj motocikle u, velosipēdu, zvej-
niecības laivu motoru un dažādi cita
mašīnu, maiinu daļu un priekšmetu bū-
vēšanai, i gatavošanai ui i.labošanai.

Sabiedrībaa dibinātāji ir:
1) Mārtiņš Kārļa d. Zitmaru, dz. Rīgā,

Valdemāra ielā Nt 33, dz. 17.
2) Kari s Andrēla d. Gr ķ s, dz Rīgā,

Pernavas ielā Nt 20.
3) Alfrēds Jāņa d. Krišjāns, dz. Rīgā,

Baloža ielā Nē 29, dz. 3.
4) Edgars Aleksandra d. Steins. dz.

Rīgā, Sporta ielā Nt 3-a, dz. 10.
5) Heinrichi Franciska d. Steinbeigs,

dz. Rita, Kalnciema Iela Ns 2-a, dz. Li.
6) Roberts Jura d. Valdmans, dz.

Rīga, Marijas iela Ni 15, dz. 1.
Sabiedrības pamatkapitāla 100,000 latu

liels un sadalās 1000 akcijās, pa 100 latu
katra. Valdes sēdsklls atrodas Rigā.

Tird.n un b. nod. pr. pal. V. Qa i 1i t s.
Revidents R. B ē r i i ņ š.

Bm ijsa&.liiittj 2. ta. tini priitm
Kārlis Krebs paziņo, ka 1. aorlll
1924. 9., palksten 11 dienā, Rīgā, Fenitsa
ifiā Na 1, iabr., Peteraona un Tfchomirova
prasības lietās pārdos stiklu fabr. sav.
.Caasoala* kustamo mantu, sastāvoša
no mēbelēm an pudelēm tn novērtēta
par Ls 426.

Izzināt sarakstu, novērtējumu, kā ari
apskatīt pārdodamo mantu, varēs pardo-
Janas dienā uz vietas.

Tiesa pristavs Krebs.

Rīgas apgt. 4.iec. tiesas pristavs
V. PoZariskis paziņo, ka 9. aprīli
1924 g., pulksten 10 rītā, Rigā, Stāvu
iela Nš I, pārdos ctrslzijā valrāk-
lollšanfi akc. sab. .tatnors* kustamo
mantu, sastāvošu no elektr. modoia
15 zirga ap. un apgriežamās mašīnas,
un novērtētu par Ls 1100.

issināt sarakstu, novērtējuma, ki ari
apskatīt pārdodamo mantu vērēs pār-
io&nas dienā us vietas.

Tiesas pristavs V. Poza riski s.

Iii» ipgttUL s. Iu. nni vtistaii
E Smeils paziņo, ka 2. aprīli
1924. g., pulksten 9 rītā, Rigā,
Hetenes iela Nš 22, pārdos Kristapa
B e r g a kustamo mantu, sastāvošu no
mēbelēm un dievēm an novērtētu par
Ls 540.

Issināt sarakstu, novērtējumu, ki ari ap-
skatīt pārdodamo manta varēs pirdoša
aas dienā us vietas.

Tiesu pristavs g. S m e 81 o.

Rig. apgabalt. 5. iec. tiesu prisi.
E. Smelta paziņo, ka 4. aprīli
1924. g, palksten 9 rītā, Rīgā, Brīvības
ielā Nš 196, pārdos KSrļa Sīkais
kustamo mantu, sastāvošu no dzelzs
apstrādās nss mfšinīm, un novērtētu
par Ls 1900.—.

Issināt sarakstu, novērtējumu, ka ari
apskatīt pārdodamo manta varēs pārdo
iānas dienā as vletaa.

Tiesu pristavs E. S melis.

lilis apiuumu. li. ik. tluis prlsfan
V. Požariskis paziņo, ka 9. aprīli
1924. g., pulksten 10 rītā, Rīgā, Stāva
ielā Nš I, pardoa akciju sabladrfbas
.Lataors* kustamo mantu, sastāvošu no
urbjsmās Ietaises priekš metāla, un ne-
vērtētu par Ls 600,

izzināt sarakstu, novērtējuma, ki ari
ipskatīt pārdodamo mantu, varēs pār-
iešanas dienā us vietas.

Tiesas pristavs V. P o ž« r I a k 1 a.

Rīgas apgt.4. iec. tiesas pristavs
V. Požariskis paziņo, ka 10. aprīli
1924. g., pulksten 10 rītā, Rigā, Fabri-

kanta ielā Nš 2, pārdos Oskara
H e n 11 e r a kustamo mantu, sastāvošu
no 1 klavierēm, an novērtētu par
Ls 300.

Izzināt sarakstu, novērtējumu, kā ari
apskatīt pārdodamo manta varēs pārdo-
fanas dienā uz vietas.

Tiesas pristavs V. P o l a r i s k I s.

Rīgas apgabaltiesas 4. iecirkņa
tiesas pristavs

V. Požariskis paziņo, ka 9. aprīli
1924. g, pulksten 10 ritā. Rigā,
Stāvu ielā Nš 1, pārdos akciju sab.
.Lataors* kaitamo manto, sastāvošu
no 1 irēžmašiaas an novērtēta par
Ls 600.

Izzināt saraksta, novērtējama, ki ari
tpskatit pārdodamo manta varēs pār-
iešanas dienā uz vietas.

Tiesas pristavs V. Požariskis.

Sīgas apgabaltiesas priekšsēdētājs,
pamatojoties uz not līs. 13. p, uzaicina
pieteikties visas personas, kurām ir kaut
kādas prasības, kas apm'erinamas no
bij. Alūksnes notāra Jāņa Podnieka
amata drošības naudas.

Rīgā, 24. martā 1924. g.
Priekšsēdētājs A. B ū m a n i s.

Sekretāra p. G. Jurka.

Jelgavas apgabaltiesa,
uz 1921. g. 1, feb uaja dkuma par laulību
60.. 76., 81. un civ. proc. lik. 339,
366., 411., 698., 700, 704. an 718. panta
1. punkti pamata ar šo dara zināmu
Aniam Mūlietam, ka tiesa 8. matā
1924. g. aizmuguras nosprieda viņa
laulību ar Grietu Miiller, dzim. Vizbul,
Šķirt.

Jelgava, 21. marta 1924. g.
Priekšsēdētāja v. R. Mfillers.

Sekretāra p. F. Kaps.

Liepājas apgabaltiesa
paziņo, ka šīs tiesaa sēdē 1924. a
28. aprīli attaisīs un nolasīs 7. nov.
1923 g. mirušā Kmta Jura dēla B1 u m a
testamentu.

Liepājā, 22 martā 1974.g. Nš 647 1/24
Priekšsed. b. V. Bienenstams

Sekretārs A Kasperovičs.
Saskaņā ar

Liepājas apgabaltiesas kriminal-
nodaļas

I.g. 7. maita lēmumu Ir izbeidzama
Jāņa Jāņa d. B i t m a ņ a meklēšana,
kuri tika meklēts uz Liepājas apgabal-
tiesas 1922. g. 7. septembra lēmuma
pamata.

(Skit. .V. V.* Nš 219. — 1922. g).
Liepājā, 22. maitā 1924. g. Nš 6298

Tiesas loceklis Zass.
Sekretārs (paraks s).

Rigas preču staciju,
3'. mar i nn 1. aprīli 1924. g., palksten
10 rītā, tiks pārdoti

vaifioliiā
sekoii no aaņēmējiem

neizpirkti sālījumi:
1) Partija stimbsnn egles cn malka bērza

un alkšņa kopsv. 11745 klg., pēc sut.
VecBu!bene-Rīga-Preču Ns 119 65,
nosūt. J. Oeļman, saņem Baltijas
celulrzes fabr.

2) 2 riņķi malka berza sv. 45 kg„ pēc
iūt. _ Strenči-Riga-Preču Nš 134*46
nosūt. J. Šķiņķis, saņem M. Šķiņķi*.

3) 4 mucu koka sv. 145 kg., pēc aot.
Vecumi-Riga-Pieču Nš 136506, noaut.
J. Barobo, aaņēm. dobi. uzrad.

4) 4 koka kastes sv. 60 klg., pēc sūt.
Valmiera-Riga-Preču Nš 98819, nesāt.
J. Bet mans, saņem. tab. fabr. Ruten-
berg.

5) 3 kst. pudeles av. 129 klg, pēc aut.
Rembate-Rīga-PrečuNš 68298, nosūt.
N. Borisjonok, saņem. dobi. uirad.

6) 1 kaste pudeles un 1 koka kaste,
kopsv. 4 t klg., pēc sūt. Skrīveri-
Rīga-Preču Ni 1572 9, n.sūt. E.Lapiņ,
saņem. Br. Kamarin.

7) 3 kat. st kla pudeles av. 124 klg., pec
sūt. Talsi Rīga-Preču Nš 151820, nos.
A. Freidberg, saņ. Br. Askov un Ko.

Rīgas preču stacijas
priekšnieks (paraksts).

Iki ul. Ziemela-Baltlias zāfteta?ai

k.rt.inlw![e
notika sabiedrības kantora telpās, I.ZIrgu
ielā N» 25, 29. aprīli 1924. g., pulksten
5 pēc pusdienas.

Dianas kattlba:
1) Darbības pārskata prfekii likšana

nn bilance par 1923. g., kā ari tt
šo saiititiem jautājami in.

2) Revitijas komisijas ziņojumi.
3) Dividendes nozīmēšana.
4) Velēšanas.
5.) Akcicnaru priekšlikumi
Akcionāriem, ku(i vēlai piedalīties s"-

pulce aaskaņā ar atatatu § 55 jāuzrada
rāvas akc-jaa vai kvītea par to nogu -
dijum 4 v etējās bankās, 7 dienu pirms
sapulces, sabiedrības kantorī

Valde.

ib. san. .jjMiai miHir
ar šo pagodinās ielūgt savus akcionāri
aaskaņā ar sabied ības atstata § 50, j
trešdiena, 16. apriti i. g.. plksten j
no rīta Rīgā, Latvijaa biedrības telpj
Merķela ielā Nš 13, sasaukto

kārti pilflould
Dianas klrtlba:

1) Sapulces darbinieka vēlēšanas, ļ
2) Revīzijas komisijai ziņojams.
3) Gada pārskats.
4) Budžets 1924. gadam.
5) Dažādi jau ajurai.
Plazlma: Ja 16. aprīlī I. g. neranākļ

stataios paredzētais akcionāru skaita, tai
otra galīga pilna sapulci no ii
30. aprīlī, tatī pašā laikā no vietā, t
to pāla dienas kārtību, kura bua pila
tiesīga, neskatotiei uz sanākušo akci«
nāru akaHuValda.,Rigao kam api. psžsfcSaiefcs ia*»*ai«j
par ReJerfga mosaaoēso karaklausībai
apliecinu sem Nš 3494, «dotu 29. sepi
1920. g. no Jūfas daļas pr-ka uz M.ķeļi
Miķeļa d Lapiņa vārda. |

Rīgas kara aprņķa priekšnieks ii
ilndina par nederīgu nozaudēto Mļi
klausības apliecība zem Nš 10333/65 "fļ
izdota 29. maijā 1923. g. no Daugavi ii
kara apriņķa prieKSni'ka uz Miķ«|
Ga'ava Jura dēla Liepiņa vār<"i. f

Arllsrtu ministrijas ārcemja paša nti
daļa īuladina par nederīgu Latvji
le^acljaa Rēvelē izdoto ārzemju pa
zem Nš 127, no 1924. g. oz Georg
C i bo I o v s ka vārda. FPoleioaj lec. policijas priekšnieks

dara zināma vispārībai, ka 27. aprīli
I. g., pulkst 2 d .ēnā, Lands'oronas pag-,
Poleščinas sādžā, noturēs

ūtrupi.
kara pārdos vairāksolīšana, pret tu ītēju
samaksa 4 zir»us, nepiemērotas robež-
policijas dienestam.

Pie ielīšanas tis pielaisti tiksi tie
pilsoņi, kurjers būs apliecības no p»š-
valdibas iestādēm, par zirga vajadzība.

P.teklnieks (ptraVstsj.
\ Darbveža (paraksts).

Pilsētas ūtrupes telpas
Vaļņa ielā Nš 23, 3. aprilī s. g., pulkst.

12 dienā,

pārdos ūtrupē,
16 kastes apm. 40,000 gab. pakavu
skrūvju (Huisto'len) Ni 8.

Pil'ētas ut^pnleks K Urbāns

Rīgas pilsētas lombards,
Kaļķa ielā Nr. 9,

pārdos ūtrupē,
1924. 8. 31. marti, pulksten 10 rītā,
uzvalkos, ve[u, apavus, pulksteņus, vijoli
undaž. metāla lietas, ieķīiftas no 1923 g.
8. līdz 20. oktobrim ar Nš_Nš C 158160—
1614C9, ka ari izūtrupēšanai nodotās
msntaa.

[Dažādi shidjaājaml.

Jelgavas pilsētas valdei
vajadzīgs 1

inženiers vai eiitthn.
ar llelčku praksi

Hana; W\im sail
pamatodamās uz pi nas biedru sapulces
š. g. 16. februāra lfmuma, uzticiia visus
agiākos krāšanas nn aizdošanas kases
biedros ttīa mēnešu laikā, skaitot
lidz 1. lulilam 1924. g.,

atjaunot savas biedru
tiesības,

piemaksājot biedru naudas (pajas) star-
pība līdz jaunos strtutos paredzētam
a.mērat», vai saņemt savas biedra daļas
atpattaļ. Tā/at «izņēmējos, kuri savas
priekškara parādus nomaksājuši pilnā
mēra, saņemt atpakaļ karsa st'rpicu
starp cara n'udu onLatvjis valūta.
Pretēja gadījumi nepapilcinātās biedra
d'ļas un naizocm'as sumas uzskatīs lā
ziedotas sabi dribai par Unu.

Nurmuižā, 13. marta 1924. g
_J Valda.

Latiiiai lanksalniDieilBai attiji sifeleflrikas
,.XoatiauHs" valde

ar šo saaicina akcionārus uz klrtejopilno sapulci
II maija 1924 g. pulksten 11 no lita,
valdes telpās, Skolas Ielā Nš 10, dz. 3.

Dianas klrtlba:
1) Valdes on revīzijas kārai*, ziaoiumi
2) Ga'a pārskata na bilaices par 1923

gadu caurskatīšana un apstiprināja la
3) Tekoša gada budžeta ui darbīb's

plāns
4) Tekoa; dariši as.
5) Vēlēšanas.

Iespiesta ValstāTipograUji

Baltijai hchrūpn sclbas aKcija s^bīsrJr.

Mitēja iennaUi!
notiks Sabiedrībaa kantora telpas, 1 Zirga
ielā Nš 35, 30. aprīli 1924. g„ pulksten
5 pēc paadleaaa.

Dienas kārtība:
1. Darbības pārskata priekšā likšana nn

bilance pat 1923 g., kā ari ar to
saistītiem jaotājumiem.

2. Revīzijas komisijas ziņojami.
3. Dividendes nozīmēšana.
4. Vē ēšanas.
5. Akcionāra priekšlikumi.

Akcionāriem, kori vēlas piedalīties
sapulce saskaņā ar statūta § 55. jāuz-
rāda savas akcijas vai kvitēs par to
noguldījuma vietējās bankās, 7 diena
pirmt sapulces, Sabiedrības kantori.

Valda.

Latvijas tautai laulās valde
paziņo, ka ban as

ceturtā kārtēji

akcionāru sapulce
notiks 28 aprīli i g„ pulksten 12 dienā,
Rīgā, Teibatas ielā Nš 1/3, Bankas telpts.

Dienas kārtība:
1. Sapulces atklāšana un sapulces dar-

binieku vēlēšanas.
2. Bankas pārvaldes (valdes, padomes

un revīzijas komisijas) zņojumi par
1923, gada darbība, darbības pārskata
apstiprināšana ui peļņas sadalīšana.

3. Daroības plāna cn 1924. gada
budžeta apstiprināšana.

4. Bankaa akcija kapitāla palielināšana,
izlaižot II. izlaiduma akcijas par
Ls 200.000.

5. Pārvaldes locekļu un viņu kandidātu
vēlēšanas.

6. Dažādi priekšlikumi ua Ierosinājumi.
Valda.

Qa laikaluk CaMMr. sav-
starpējās kredītbiedrības
karteļa

pilna biedru sapulce
notiks sestdien. 12. aprīli 1924. g.,
pulksten 2 diena, kreditb edribas telpas,
Rīgā, Elizabetes ie'ā Nš 63.

Dianas klrtlba:
It Sapulces dalībnieku vēlēšana.
2) Gada pārskats par 19231 g., revīzi-

jas kom'sijas ainojums, pārskata ap-
atiprināšana un peļņas sadalīšana.

3) Budžets 1924. gadam.
4) Statūta grozīšana.
5) Velēšanaa.
6) Dzžadi priekšlikumi un ziņojami.
Plezme: Ja minētā dienā nesanāktu

statūtos noteiktais biedru skaita, tad

otra sapulce
ar to paša «fienas kārtība, noliks
27. aprīli 19*4. g, pu'katen 6 vakarā,
Rigā, Baznīcas iela Na 4-a Latvijas
lauksaimniecības Centralb edrības telpās,
in bus pilntiesgf, pie katra sanākošo
biedru aka ta.

Valde

Džflksfts-Pienifas krāl-aizdeva kasei valde
uzaicina visas personas.

kurām š ai ka e noguldījumi uz augļa
augļieu no agrākiem gaciem zem 50 r.,
tJdjs n goldījomus izņemt lidz 31. dec.
1924 g. Pēc tam neizņemtie tāli no-
galdijcmi nenesīs augļus un tika ieskai-
tīti rezerves kapita'ā 2

22 martā 1924 g V «1 de.
ArlieU minis», ārz. pasu nod. izslad

par nederigu Latvijas le acijas Rēvelē
izd. ārzemju pasi tem Nš 1118 no
1920. g m Ķfifļa S n I ķ e r a vārdu.

Latvij<* Uni.crsltatcs lagltlaiacilas
kartiņa Nš 4829, uz 3ohanas Muca-

ļ nltk vaida pazaudēt t cn ar šo tiek
Iziludināta par nederīgi-. I

Uiin ii ini mm
lottiius bālus.
1924 gada 5. burtnīca

iznākoši an dabojama Valsts tipogrāfija
pili, 1. istabā, kar ari vienīgi jāgriela

ai pitpiaaijamiem.
Baitnica maksā:

bea pieaitiianas Ls 0,26'
?t piesūtīšana . . 0,28

Satura:
36) Likums par 1920. gada 17. augusta

likuma par alkoholu saturošu vieli
ražošanu, aplikšanu ar nodokļiem
un pārdošanu papildināšanu.

37) Likums par Rīgas-Valmieras zemesļ
grāmatu nodaļas priekšnieka palīgsi
amata nodibināšanu.

38) Likums par Latgales apgabaltiesa»
vecākā notāra palīgiem un kanclejit

39) Likums par dažu apriņķu robeža
pārgrozīšanu.

40) Likums par ievedmuitas tarila
33. panta grozīšanu.

41) Papildinājums likumā par bijušo
Krievijas agrarbanku aizdevumiem
Latvijā.

42) Likums par ārlaulībā dzimušo bērns
leģitimēšanu.

43) Likums par tautas skaitīšanu. )
44) Likums par poligrāfiskām iestādēm.
45) Pārgrozījums ievedmuitas tarifa

(1922. g. 23. maija).
46) Pārgrozījums noteikumos par civil-

resora darbinieku atalgojumu.
47) Pārgrozījumi un papildinājumi Brī-

vības pieminekļa projekta sacensība»
noteikumos. ' _

Mmmmnmmi* i*strs , i
Ceturtdlaa 27. marti mltaten 5 p- P

S«lnieka zradē: .tausts'.
Piektdien 28. marta, pulksten 7 *ak. :

. Jtctcrms mmnt&ļwMwns

| Otu Iestāžu tlurllrifljnmL)

6. Sīgai kājnieku pulks
azaiclna zemāk minētās personas, mē-
neša laikā, skaitot no iī aludinājuma
ieipiešanas dienas .Valdības Vēstnesī',
ierasties polka saimniecības daļā saņemt
pienākošās viņiem naudas sumas:

1) Kareivis Rlziks. Miķelis — alga
par apriļa mēnesi 1920. g, 160 L. r.

2) Kareivis LI e p t ņ š, Jānis — alga
par janvāra mēnesi 1921. g., 250 L. r.

3) Kareivis Eglits, Arvids — par
kontrabandas aizturēšanu 17,85 L r.

4) Kareivis Kancners, Augusts —
alga par maria mēneai 1921. g, 250 L r.

5) Kareivis Sķlbusts, Miķelis —
alga par laiku no 1. janv. — 1. apr.
1920. g., 5S6.60 L. r.

6) Dižkareivja K i r i n e r s, Augusts —
alga par laiku no -1. janv. — 1. apr.
1920 g. 672 L. r.

7) DUk reļvis Līcis, Jānis — Uga
i par apriļa mēnesi 1921. g., 300 L. r.
i Pēc noradītā termiņa notecēšanas min.

naudas somas tiks iemaksātas Latvjas
i bankā dēļ ieskaitīlanas valsta ieņēmumca

un nekādas prasības pēc nauda» soma
izsniegs n»s netiks ievērotas.

Rīgā, 20. martā 1924. g. Na 2981.
Salma, priekšn. pnlkv.-leitn. (par.).

2 Dar vedis rata ler. (paraksts).

|
Ukru pagasta tiesa,

pamatojoties uz sava 24 lebruaja i. g.
lēmuma izkdina, ka Elza Jāņa m.
Piens veļas adoptēt sava vīra Mārtiņa
Piena meitu no pirmās laulības A mu
Naralija P ens dzimušu 6. jaavatī
1921. g. Visiem, kam būtu kādas ie-
runas pret šo adopciju, jāpieteic viņas
minētai tiesai 6 mēnešu laikā no šās
izsludināšanas dienas.

Priekšsēdētājs R Mi Mērs.
1 Darbvedis P. K ļ a v i ņ š

fim aiaiunuis z. iu. disi itiitm
ļCirlia Krabs paziņo, ka 1. aprtU
1924. 8., palksten 12 dienā, Rigā,
Str»kto:u Ielā Ni 7. E. Pora prasībai
lietā, pārdos Augusta Kamoliņa
kaitamo manta, sastāvoša no mēbelēm
?n novērtētu par Ls 220.

(asināt saraksta, novērtējamu, kā ari
a; skatīt pārdodamo manta varēs pārdo-
lanaa dieni aa vletaa.

Tiesa jrlstavs Krabi

•tmaniMitiB» 2. ik. iini iilirtn
Kārlis Kiebs pasiņa, ka 2. aptin
1924. g., pulksten 11 d enā, Rīgā.
Diirnavu ielā f* 58, dz. 2. Jakobsosa
an Levita rrasībs lietā, pildos
3aakc|a Saichota kutamo manto, sa-
stāvošo no mēbelēm, un novērtēta pai
U 704.

lastnit saraksta, novērtējama, kā ari
apskatīt pārdodamo manta varēs pār-
došanas dienā na vietas.

Tiesa orlstavs Krabi,

Tiesu sludinājumi.

Mas apgabaltiesas priekšsēdētājs,
pamatojoties uz not. pag. noteik. 10. p.
(krievu tiln. lik. kr. 1867. g. Nš 91),
uzaicina visas personas, kuras

iii ieņem! vakanto notārā
vieto Alūksnē.

un kuras izpilda not. lik. 5. un turpmā-
kos pantos paredzetāa prasības, pie-
teikties pie tiesas priekšsēdētāja, iesnie-
dzot attiecīgus dokumentus, viena
mēneša laikā, no šī sludinājuma iespie-
šanas dienas.

Rīgā, 2 t. martā 1924. «.
Priekšsēdētājs A. Bumanis.

Sekretāra p. G. Jurka.


	Valdības Vēstnesis no. 72 27.03.1924�ଘ�$桭瑸쎘㥏��
	Article
	?aldibas rīkojumi un pavēles.����������
	Valdības iestāžu paziņojumi.���������������
	Article
	Article
	Article
	Valsts Prezidenta pavēle armijai un flotei����5
	Rīgas prefektūra����倴当倰〹ㄵ�
	Iekšzeme
	Ārzemes.�㘱〰㝡〰
	Rīga.�����
	Kursi
	Māksla.�猀㜳〰㘹
	Teiegramas.
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	flrzetnin misu nodota
	Article
	Article
	Article
	Article
	Rīgas apgabaltiesas 3. dvilnod.�����
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Section
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article

	Advertisements
	Adv. 1 Page 3
	Adv. 2 Page 3
	Adv. 3 Page 4
	Adv. 4 Page 4
	Adv. 5 Page 4
	Adv. 6 Page 4
	Adv. 7 Page 4
	Adv. 8 Page 4
	Adv. 9 Page 4
	Adv. 10 Page 4
	Adv. 11 Page 4
	Adv. 12 Page 4
	Adv. 13 Page 4
	Adv. 14 Page 4
	Adv. 15 Page 4
	Adv. 16 Page 4
	Adv. 17 Page 4
	Adv. 18 Page 4
	Adv. 19 Page 4
	Adv. 20 Page 4
	Adv. 21 Page 4


