
Ministru kabineta sēde š. g. 25. martā.
Finansu ministra rīkojums par bandroļu

uzglabāšanas kārtību alus darītavās
un noliktavās, augļu un minerāl-
ūdeņu ražotavās.

Rīkojums* par ārzemju braucienu kuģu
ostu nodokļiem.

Valdības rīkojami aa pavēles.
Finansu ministra rīkojums

par bandroļu uzglabāšanas kār-
tību alus darītavās un noliktavās
augļu un minerālūdeņu ražotavās.

Visās alus darītavās un noliktavās, kā
ari augļu un minerālūdeņu ražotavās,
akcizes bandroles uzglabājamas tādā
kārtībā, kā šo vietu revidējošiem akcizes
ierēdņiem būtu ērti un viegli uzņemt
bandroļu krājumus. Ja bandroles sa-
griestas lentēs, tās turamas paciņās pēc
iespējas ar vienādu bandroļu skaitu. Uz
katras .paciņas atzīmējams, cik bandroļu
tajā atrodas.

Rīgā, 1924. g. 22. martā.
Finansu ministrs Ringolds Kalnings.

Netiešo nodokļu departamenta
direktors K. Kalniņš

Apstiprinu.
1924. g. 24. mattā.

Finansu ministrs
Ringolds Kalnings

Rīkojums.
Āizemju braucienu kuģi, kuri maksā

I

ostu nodokļus pēc konvencijas par ostas
nodokļu ņemšanu Igaunijas un Latvijas
ostās (1923. g. „ Valdības Vēstneša"
282. numurā), sākot ar 1924. g. l.aprili
atsvabināti no krastu aptīrīšanas nodevu
maksāšanas (1922. g. ,,Valdības Vēst-
neša" 141. numurā un 1923. g. «Val-
dības Vēstneša" 85. numurā).
Jūrniecības departamenta direktors

A. L o n i e 1 d s.
Kuģniecības nodaļas vadītājs

K. Li e p i ņ š

Valdības iestāžu paziņojumu

Reevakuacija.
Valsts kara zaudējumu komisija pa-

zņo, ka š. g. 24. martā pienāca Rīgas
"krasta stacijā Rīgas pilsētas valdei no
' Krievijas reevakueta Rolanda statuja.

Valdības darbība.

Ministru kabineta sēde
1924. g. 25. martā.

1. Pieņem un nolemj iesniegt Saeimai:
1) likumprojektu par nodokli no man-

tas, kura pāriet uz citām personām
par atlīdzību, un

2) likumprojektu par Pigas, Jelgavas
un Tukuma apriņķu robežu pār-
grozīšanu.

2. Pieņem noteikumus par kara zinību
pasniedzēju atalgojumu un nolemj tos
izsludināt pārvaldes kārtibā\

3. Atsvabina, uz paša lūgumu, Hugo
D z e 1 z ī t i no centrālās zemes ierīcības
komitejas locekļa pienākumiem un ieceļ
par locekli minētā komiteja Antonu
V e 1k m i.

iekšzeme.

Apspriedi par mājlopu apdroši-
nāšanu pret sērgām un ražas

apdrošināšanu pret krusu
sasauc Latvijas kooperatīvu kongresu
padome 15. aprilī, pulksten 10 no rīta,
Rīgā, Antonijas ielā Ne 19.

Māksla.
Latvijas konservatorijas

5. kamermūzikas vakars, 28. martā,
pulksten 8 vakarā, konservatorijas zālē.
Piedalās klavieru virtuozs prof. Arturs
Lemba no Tallinas, kā viesis un konser-
vatorijas stīgu kvartets. Profesors Lemba
atskaņos J. Vītola variācijas op. 6 un
Balakireva fantāziju „Islamey", bet stīgu
kvartets — Grīga nepabeigtu stīgu kvar-
tetu un modernista Hindemita stīgu kvar-
tetu op. 16. Kartes konservatorijā no
92 līdz l/» un no 4 līdz 6 vakarā.

Nacionālais teātra. Trešdien,26. martā,
BernaraŠou'akomedija„Pi gmalions",
— jauka balva humora cienītājiem.
Ceturtdien, 27. martā, pulksten 5 pēc
pusdienas skolēnu izrādē Ģetes klasiskā
traģēdija „Fausts\ Piektdien, 28. martā,
Annas Brigader „Heteras manto-
j u m s". — Pirmdien, 31. martā, Kārļa
Freinberga benefices lugā (Uailda
«Lēdijas Uindermir vēdeklis") piedalās :
viešņa Lilija Štengel, Ludmila Špilberg
Jūlija Skaidrīte, Milda Riekstiņ, Anna
Jēkabson, Alma Mač, Jānis Ģermānis,
Ernsts Feldmans, Teodors Valdšmidts,
Rodrigo Kalniņš, Augusts Kronbergs,
Jānis Lejiņš, Konrāds Kvēps u. c. —
Biļetes vēl dabūjamas.

Rī^a

Rīkojums Nr. 1.
Rīgas ostas valde nelaimes gadījumu

novēršanas dēļ, paziņo, ka ceturtdien,
27. martā, iesāks uzlaust Daugavā ledu,
sākot no Daugavgrīvas uz jūras pusi un
ari uz augšu.

1924. g. 25. martā. Ne 1014.
Priekšnieks J. Raudzeps.

Darbvedis J. B u rg s.

Tirdzniecība un rūpniecībā.
Kursi

Rīgas fc;ržā, 1924. gada 26 martā.

100 Latvijas rbļ 2,—
Amerikas dolārs 5,16 — 5,21
Angļu mārciņa 22,16—28.38
100 Francijas franki .... 27.45 — 28,30
i 00 Beļģijas iranki .... 21,75 — 22,40
KX) fvilces franki .... r8"0 — «000
160 Itālijas liri 12 01 — 22,65
100 Zviedrijas kronas . . . . I -6 30 — 138 35-
100 Norvēģijas kronas ... 69 55 — 71 65
100 Dānijas kronas . . 80 70—83 15
103 Čcchoslovaku kronai . 14,75 — 1.-.-35
100 Holandi s guldeņi ... 19000— 1» 2 90
I biljons Vācijas marka . . . 1. i 50
100 Somijas markas .... 12,70 - 13,20
100 Igaunijas markas .... 1,34—1,4
10,000 Polijas markas . . 0,0l
100 Lietuvas Uti ... 50, 52,—
10 Krievijas zelta rubļi . . 25,50
Krievijas «tabaggj

^
»$} pa, 1rt*

SSSR červoņeca ...
5°/o neatkarības aizņēmums . 2, 2,10
6°/o Zemes banku ķīlu zīmes 98, too

Rīgas biržas komitejas kotr :,; * -misHa»
priekšsēdētājs J. Skujevics.

Zvērināts bir?as makle s Tn. Summēta,

Literatūra.

Latvijas Tirgotājs. Latvijas tirgotāju
savienības oficiozs. Mš 3. — 1924. g.

Valsts Statistiskā Pārvalde. Valsts
\dresu Kalendārs 1<24. gadam. Sastādī-
jjši O Leitendofs un A. Maldups. Rīgā, 1924. g.
«32 la p.

Ta ir nepieciešamākā rokas gramsta visšm val-
dība» , ka ari visām privātām iestādēm in perso-
nām, kam Šdā vi t dā ziņā izr.āk da īšana ar
kādrn valdības personām un iettādēm vai ari
kaut Kādu citu darbības veida v 1-tī Par visām
šām Ietām atradīs kalendatmk/ s noteiktas adreses.

Maksa par .Valdība» Vēstnesi* sākot no 1. janvāra:
Saņemot ekspedīcijā:

l Par 1 mēnesi 1 lats 50 «ant.

Piesūtot māja un pa pastu:
! par 1 mēnesi 1 lata 80 sant.

Par atsevišķa numura: saņemot
ekspedīcijā . . — . 6 .

Pie atkalpārdevējiem ..,.. — t j f

Latvijas valdības JgNL oficiāls laikraksts
iznāk katru dienu, izņemot jfc^M^^ svētdiena»un avatkudienaa

Redakcija: JpRr^^iP^^^^

Kantona

un
ekspedīcija

:
Rīgā, pili H> 2. Tel. M 9-89 VS^^^^^SR̂īgā, pilī Ne 1. Tei. Ne 9-57
Runas stundas ao 11—12 |T«&^^»ž^j^ Atvērts no pulksten 9—3

Sludinājumu maksa:
a) tiesu sludinājumi līdz 30 vien-

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

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

C) privātiem par katru vienslejigu
rindiņu — . 20 .

Apspriedē var piedalīties pārstāvji no
pašvaldibām, kooperatīvu organizācijām,
kā ari ikkatrs lauksaimnieks un intere-
sents.
Apspriedes dienas kārtība.

1. Apspriedes atklāšana.
2. Reglamenta pieņemšana.

3. Mājlopu savstarpējā apdrošināšana.
4. Veterinārā palīdzība.
5. Ziņojumi no vietām.
6. Mājlopu apdrošināšanas biedrību

uzbūve un statūti.
7. Apdrošināšana pret krusu.
8. Ierosinājumi un priekšlikumi.

Pārlabojumi
valsts zemju fondā ieskaitīto nekustamu īpašumu sarakstos NeNe 4, 5 un 9, kur
ieviesušās sekošas nepareizības:

i* S

ļģ* g — Iespiests: Jābūt:
.Ht; £

106. 158. Ikskils-Hildebrants, Bruno Ikskjuļ-Hildenbands, Bruno Reinholda d.
Ringolda d.

„ 161. Kazanskaja, Ludmilla Ser- Glinskis, Sergejs Sergeja dēls.
geja m., dz. Glinskaja,
pēc pirmā vīra Reinthal.

„ 175. Baltiņu muiža. Baltiņu folvarks.
218. Rozentovas muiža. Rozentovas un Gorikojno muižas daļas.

» 225. Deržinskaja, Varvara Alek- Deružinska, Varvara Aleksandra m.
sandra m.

238. Reģistra Ne 96. Reģistra Ne 2999.
241. Reģistra Ne 150. Reģistra Ne 1639.

Zivgals. Sivgal.
„ 266. Nīrišu folvarks. Nīrišu folvarks un Peisaku zastenoks.
„ 267. Bartaševskaja, Zinaida Pē- Bartoševskis, Aleksandrs Aleksandra d.

tera m.
„ 268. Laboržu muiža. Loberž muiža.
„ 292. Kreucer, Tatjana Mikeļa m. Kreipir, Tatjana Michaila m.

269. Reģistra Ne 94. Reģistra Ne 760.
„ 294. Zommers-Horsts, Jānis Fe- Zommer-Gorsts, Johans-Richards-Gustavs

liciana d. Ferdinanda d.
, 312. Stipenbach, Sofija Heinricha Šlippenbach, Sofija Genricha m,

meita.
„ 313. Loris-Meļikovs, Taciels Mi- Loris-Meļikovs, Tariels Michaila d.

ķeļa d.
110. 342. Zalcevičs. Saļcevičs.

350. Slobodkas folvarks (no Is- Slobodkas folvarks ar zast. Dervi.
taisnas m.).

„ 365. Beņislavskaja, Aglanda Ro- Benislavskas, i) Aglanda Romualda m.
muajda m. xh d- 2) Sofija Antona m. 8/7 d.

3) Viktorija Antona m. pēc vīra Kot-
vič 8/7 d.

382. Viskorova. Viškareva.
„ 394. Finlandmuiža. Fiļand muiža.

401. Sverževskis, Vaclavs Jo- Sverževski: Vaclavs, Francis un Lud-
zefa d. vigs Josifa dēli.

410 Jefima d. Jefrema d.
„ 419. Krinicas folvarks. Krinicas folvarks ar atsevišķu pļavas ga-

balu Kleščevo.
„ 448. Bržestovska, Terēze Broni- Bržostovska, Mariauna-Terezija Broņi-

slava m. slava m.
{ Jaunamuiža.BogomoļecMa- Jauna muiža (Javnomuža) Bogomoļec

125. 722. -ļ rija Aleksandra m. Marija Alekseja m.
753. Mariampoles muiža. Marijanpoles muiža.
754. Debašinska. Dobašinska.
757. Reģistra Ne 474, Brunickaja. Reģistra Ne 574, Buiņicka.
758. Fridrichs, Jāņa d. Celms. Celms, Fridrichs Maksimilians Johana

Fridricha d.
760. Fitinhof-ŠeJ, Arnolda Ar- Fitinhof-Šeļ, Arnolds Arnolda d.

nolda d, mant.
„ 763. Reģistra Ne 147,Krūze Alek- Reģistra ^ 1014, Aleksandrs Aleksandra

sandra Vladimira m. d. Krūze.
766. Kategradesmuiža.Makarovi, Katigrad muiža, Makarovi, Apolons Niko-

Nadježda un Apolons. laja d. un Nadežda Apolona m.
„ 768. Kuzņecova, Nikitas Grigo- Kuzņecovs, Nikita Grigorija d.

rija d. mantinieki.
770. Strodu folvarks. Strodu muiža.
778. Šreder, Staņislavs, Marijana Šredersi, Petera-Franča-Leopolda bērni:

un Sofija Pētera bērni. Staņislavs-Michails 6 i d., Sofija-Tereza
l ļu d. un Marjana V* d.

779. Kalvanu muiža (Feld- Feldhofas muižas daļa no Feldhofas
hofas m.). sādžas muižas.

Studnickij - Ginsbert, Anna Studnickaja-Gizbert, Anna-Vladislava Mi-
Vladislava m. chaila m.

784. Baltiņu muiža. Zemes gabals no kroņu fermas Baltiņ.
795. Geroņimovas muiža. Geroņimovo un Eisbachovo muižas

(Eisbachovo ari sauc Starij-dvor).
855. Zaķišu muiža. Zatiš muiža.
857. Pesčankas folv. Sokolov- Peščankas un Sarkunovkas folv, Soko-

skij, Krišs. lov^kij, Krišs Friča d.
863. Ambej muiža. Amben muiža.

1924. g. 24. martā. Ne 1390.
Zemkopības ministra biedrs A. V e 1k m e.

Zemju departamenta direktors C ī r u 1 s.
Daļas vadītājs E r t e 1 s.

Redaktors: M. Ārons.

Šim numuram 6 lappuses.



Salstošie noteikumi
par

sKorsteļļD dd cīfD tin varfi fra
ei uraidziti Intipfh piketa.

Skursteņslaucītāju takse
(Apstiprināti Ventspils pilsētas domes

sēdē 22. februārī 1924. g.).
. 1. §. Visāda veida skursteņi un dūm-

vadi tīrāmi saskaņā ar šiem noteikumiem
un 7. pantā noteiktos termiņos.

Šii piespiestai tīrīšanai nav padoti visi
brīvā stāvošie fabrikas skursteņi, tāpat
ari brīvā stāvošo tvaika katlu un neap-
dzīvoto namu skursteņi.

Par skursteni uzskatams katrs no kuri-
nāmas ietaises līdz vai cauri jumtam va-
došais dūmvads.

2. §. Namu īpašniekiem vai viņu Hku-
mīgi m vietniekiem jānoslēdz ar pilsētas
buvnodaļas apstiprinātu skursteņslaucītāju
līgums, pēc kura pēdējam jāuzņemas

īsa nama skursteņu un dūmvadu kār-
tī-ā tīrīšana un uzraudzība.

Skursteņslaucītājs saņem par šo darbu
atlīdzību pēc takses, kūpi apstiprina
pilsētas dome.

Sku steņug, kuri netiek kārtīgi jeb vis-
pā netek tīr.ti, pilsētas valdes buvno-
rtaļa uzdod tīrīt skursteņslaucītājiem pie-
s iedu kārti uz nama īpašnieka rēķina

3. ?. T/risanes d?rb-s _ atļai ts izvest
vi n «i pilsētas valdes buvnodaļas pār-
baudīt cm un darbā pielaistiem skursteņ-
s'aucīHjiem. Būvnodaļa ieceļ un atceļ
.«•kursteņstucītājus, viņu palīgus un dod
sa u piekušana citiem skur teņslaucīta-
jitm uzņemties tīrīšanas darbus. Viņai
ir 'ies.ba par nolaidību un nekārtīga
darbu vainīgiem ai liegt tīrīšanas darbu
iz ēšana uz noteiktu liiku va' pa v s«m
Smrsteņtl uoteju ptrbaudīšana izdara
būvr.odala.

Vi as sūdzības par s^rst ņdaucītāja
izturēšanos jāiesnied'. būvnodaļai, kuj:a
izšķir; ari izcēlušos domu st»rpibas starp
namu īpašnieku un skursteņslaucītāju.

4. §. Skursteņu tīrīšana nav atļauta
mācekļiem vienitm pašem. Mācekļi
drik t strādāt tikai zem skursteņslaucītāja
vai ta palīga uzraudzības.

5. §. Katram skursteņslaucītājam jā-
uzdod būvnodaļai pārbaudīts palīgs, kurš
viņa slimības, atvaļinājuma u t t. ga-
dījumos izpilda viņa vietu. Palīgs tādās
reizēs, kā vietas izpildītājs, b.iuda visas
tiesības un iztilda \iņa pienākumus.

Skursteņslaucītāju vārdus un adreses
būvnod?ļa <z<iņo atklātībai. Minētām
personām bīīvnodļa izsniedz sevišķas
per onas apliecības.

Skursteņslaucītājs drīkst atstāt pilsētu
ilgāk kā z 8 dienām tikai ar pilsētas
buvnodaļas sevišķu atļsuju

6. §. Skursteņslaucītājam jāraugās uz
to, lai skursteņi un dūmvadi arvien at-
rastos kārtīgā stāvoklī. Viņam tiklab uz
ieinteresēto personu uzaicinājumu, kā ari
p»š m no se is jāapskata un pienācīgā
kārtā jātīra savā iecirknī skursteņi, dūm-
vadi krāsnis u. t. t. Nama īpašniekam
jāatļauj skursteņ laucītājam ketrā laikā
ap ūķct nama skursteņus uņ jāizpilda
viņ likumīgas pra-ības, kā ari jāierīko
Iūkī vai trepes, pa kup<m var p et kt
pie skursteņu slaucīšanas. '

7. §. Skursteņi, kufiem pievienoti ķēķa
pavardi, kā ari centrālā apkurināšana,
jātīra reizi 3 mēnešos. Skursteņi kufiem
pievienotas apkurināmas krāsnis jātīra
reizi 3 mēnešos kurināšanas periodā.
Rūpniecības un tamlīdzīgu iestāžu lieto-
jamie skursteņi jātīra reizi mēnesī, vai
biežāki, skatoties pēc vajadzības.

8. §. Sodrēji skursteņos pamatīgi no-
kasāmi vai nokapājami. Šauru skursteņu
tīrīšanu i izdara ar vienkāršu pie virves
piestiprinātu slotu un svaru bumbu.

Skursjeņi jātīra līdz pamatam, no
apakšējās daļas izņemami sodrēji un pelni.

f). {^ Sodrēju izdedzināšana atļauta
tikai tādos gadījumos, ja tīrīšana citādi
nav iespējama. Diena un stunda, kad-
nodomāts izdedzināt zināmā namā
skursteņus, skursteņslaucītājam jāpaz ņo
dienu iepriekš namā īpašniekam vai viņa
vietniekam, vietējam policijas iecirkņa
priekšniekam un vietējai ugunsdzēsēju
nodaļai. Skursteņu izdedzināšana jāpār-
rauga katru reizj personīgi skursteņsiau*
cītājam. Izdedzināšanai jābūt pabeigtai
līdz pulksten 12 dienā

10. §. _ Skursteņslaucītājam jaiaugās uz
to, ka dūmu» nen vada ventilācijas skur-
steņos un ka skursteņi, dūmvadi, krāttūe,
ķēķi vai citi pavardi atrodas tad» kār-
tība, kā to p'a a pastāvošie būvnote kurni

Ja skursteņslaucītājs skursteņus tīrot
vai apskatot atod, ka šis pmibes nav
izpild.tas, vf i kurināmo iet-išu un' skur-
steņu tuvumā atrodas lielākā daudzumā
viegli sizdegošas vielas, tad viņš par to
piziņo nama īpašniekam vai viņaivie-
niekam atrasto nekārtību novfr?snai
Svarīgos gad j'jmos un ja nama īpašnieks
neievēro dotos »izr>'t>ījumus, skur.'teņ-
sbucītājam par to jāpaziņo būvju noda-
ļai, !«i ta varētu spert vajadzīgcs soļus.

1'. §. Kftram skursteņslaucīt'ja-n jā-
ved par skursteņu s'aucīšanu sevišķa
grāmata pēc bū> nodaļa d ta p rauta
un priekšraksti. Šnī grāmat' ier; ksUms
katrs skur.'teņs'aucītāja d?rbs un picz-
mes par atrastām nekārtībām Ieraksti
pliennami ar nama ip šnieka vai viņa

vietnieka parakstu Orāmata uzradāma
uz pieprasījumu Lūvnodaļai vai citai at-
tiecīgai iestādei

12. §. Šo saistoTo noteikumu par-
kāpēj saucami pie likumīgus atbildības.

13 §. Š.e saistošie noteikumi stājas
spēkā divu nedēļu laikā pēc viņu publi-

cēšanas .Valdības Vēstne-ī* un rr viņu
izdošanu skaitās atcelti agrāk pieņemtie

ļ noteikumi.
Ventspils skursteņslaucītāju

takse.
a) Gada maksa par katras krāsns

skur.-teņa tīrīs-nu
vienstāva namos .... 25 rbļ.
divstāvu namo 30 ,
vairākstāvu namos.... 40 .

b) Maksa par ka ru maiznīcas,
konditorejas, ļaužu ķēķa, pirts
vai_ rūpniecības iestādes ku-
rinatavas skursteņu tīrīšanu
vienstavu namos no reizes 30 .
divstāvu namos no reizes . 45 ,
augstākos namos no reizes . 60 „

c) Maksa par sienas krāsns roru vai
skārdu trūbu tīrīšanu pēc vienošanas
ar namu īpašniekiem.

Pilsētas galvas v. Fr. Kārkliņš.
Sekret rs A. Gilbe.

Rīgas apgabaltiesas 3. civllnod.
pamatojoties uz 17. marta 1923. g. likuma
par vienīgo maksāšanas līdzekli un civ.
proc. lik 2060. un 2062. p. p., ievērojot
Arnolda Anša d. Jcrina lūgumu un savu
1924. g. 18. marta lēmumu paziņo, ka
lūdzējs Arnolds Anša d. Jetinš paradu
pēc ob.igncijas par 1000 rbļ., apstiprinā-
tas 1912 g. 11. junijā_ ar Nš 864 uz ne-
kustamo īpašumu Cēsu apriņķī Vec-
piebalgas rruiž s zemnieku zemes Kalna
Grīnen Nš 61 mājām zem zen es grim.
reģ. Nš 39', izdotas no A. Jēriņa par
labu Jānim Matisa d. Rozenbergam ir
samaksājis \iņas beidzamai kreditorei
Vecpiebalgas krāj-aizdevu sabiedrībai,
bet šī augšā minēti obligācija nevar
tikt izsniegta atpakaļ parādniekam deļ
dzēšanfs zeme. grāmatās, tamdēļ ka ir
gājusi zudumā.

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

Rīgā, 22. martā 1924 g. J* 1789.
Priekšsēdētāja v. A. BI u m e n t ā 1s.

• : ii Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabalt.reģistrac. nodaļa
iz civ. proc lik. 1460ri. p. pamata
paziņa ks ar viņas 19 m«rta 1924 g.
lēmumu reģistrēta kooperatu a sabiedrība
sera nosaukum-: .Otujienss krāj a zdevu
sab'cdrībs' ir va'des sēdekli Oaujients
f'gasit .

Nod. pārzinis E. Bite.
Sckrcta's Frnrichsons.

Rīgas apgabali,reģistrac. nodaja
uz civ. pro:. lik 14a071 p. pami a
paziņo, ka ar viņas 19. marta 1924. g.
ēm.mu reģistrēta kcop r ti va sabied ība

?em rostukuma: .Cirstu patēretīju bie-
drīoa* ar valdes s d k!i Ci stu pag.

Nod pārzinis E. Bite.
S-kr t«s Frtdrithsons.

Jelgavas apga atess,

uz clv. «ea. kārt 1967.. MII., M14 «n
2^79. p.p. parca ataicina visus, k*«
būtu uz 18. jonijā 1923. g. mlr. Fr.d-
rieha Fr ča B_a u m g a r t e n a , ?t»t**o
ma; tojumu kādas tiesības ka manti-
nickiem, lesja'iTiem, (ideikomlsallcm,
kreditoriem an t t pieteikt savas tiesības
lai mesai teli mēneši Ja'M,
ikaitot no sludinājuma iespiešanas 4i>nas
.Valdība* Vēstnesi*.

Termiņā nepieteiktas tiesības Ieska-
ts par spēka caadējviām.

Jalgavi. 14.martā 1924 g. L. Nš 920 24
Priekšsēdētāja b. A. L a u k e.

S^krpfais K. Pussn"

Rīgas apgabaltiesas 3. civllnod.
pamāte joties uz 17. marta 1923 gada
likuma par vienīgo maksāšanas Ifdzekfi
un civ. proc lik. 2060 un 2062. p. p ,
ievērojot Jāņa Māitiņa d Ka niņa iūgtmu
un savu '924. g li marta lēmumu
p»z ņo, ka t a ādnieks Jānis Ma tina d
K»lniņš parādu pēc eblrgacijas par
3001) rbļ, apstiprināt's 12. janvāri
1912. g. arNi2a, uz neknstamc īp»šumu
CēiU *p<iņķī Praniine aužas mājam
Ztaiel-Sīt -Tilte K» 2 zemnieku semes
irm zemes g amttu iet. Mi 80. i:d tas
no 'āņa Māniņa d. Kalniņa par labu
Ter filam Māmņa dēlam KMniņam, ir
aamaksāj s, bet šī augiā minētā ob i-
gacija nevar tikt izsniegta apaktļ pa-
rādniekam dēļ dtešanas zemes grāmatas,
tamdēļ ka ir gausi zudumā.

Tāpēc apgabaltiesas 3 civilnodaļa uz-
aicina visas personas, kufām būtu tiesības
uz augšā aprādīto obligāciju, pie-
teikties tiesā viena mēneša laikā,
skaitot no dienas, kad šis sludinājums
iespiests .Valdības Vēstnesī* un aiarāda,
ka ja šīs personas note'ktā laikā nepie-
tciksļes, or-ligaciju atzīs par izni inā am
cn lūdzējam dos tiesību prasīt paiāda
dzēšanu zemes grāmatās.

Rīgā. 22. martā 1924 g. J* 5389.
Priekšsēdētāja v. A Blumentals

S'kretars A. Kalve

Rīgas apgabaltiesas 3. civllnod.
pamatojoties uz 1923. g 17. marta li-
kuma par vienīgo maksāšanas līdzekli
un civ. proc. lik 9060. un 2062. pp.,
ievērojot Jāņa Kārļa d. Be ovska lūgumu
un savu 1»24. g. 18. marta lēmumu,
paziņo, ka Jānis Kārļa d. Berovskis pa-
radu pēc sekošām obligācijām: 1) divas
obligācijas par 1050 rbļ katra, apstipri-
nātas 1>85 g. 5 oktobrī ar Xs_ 736 un
7S7 uz nekustamo īpašumu Cēsu spr.
Dzērbenes pilsmuižas zemn'eku zemes
Šovit J* 10 mājām zem zemes grāmtu
reģ. Jfe 4092, izdotas no Miķeļa Ale-
ksandra Miķeļa d. Eversa par ldbu
Olto Loudon mantiniekiem, kuras obli-
gācijas Haralds Otto d. Loudon, kā
blankoAsionars ir cedejis atkal blanko;
2) oblgacija par 2000 rbļ, apstiprināta
1911. g. 11. augusta ar Mš 1309 uz to
pašu nekustamo īpašumu, izdot s no
Michaila E ersa par labu Paulim Miķeļa
dēlam Eversam, kas viņu ir «dējis
blanko — ir iemaksājis tiesas depozītā
Ls 87,48 deļ še.augšā minēto obligāciju
kapitāla un procentu dzēšanas.

Tāpēc argabaltiesas 3. civilnodaļa uz-
aicina visas personas, kurām būtu tie-
sības uz augša aprādītām obligācijām, pie-
teikties tiesā viena mēneša laikā,
skaitot no dienas, kad šis sludinājums
Iespiests .Valdības Vēstnesī' un aizrāda,
ka ja šīs personas noteiktā laikā nepie-
teiksies, obligecijas atzīs par samaksātām
un lūdzējam dos_ tiesību prasīt parāda
dzēšanu zemes grāmatā.

Rīgā, 1924. g. 22 martā. JA 2157.
Priekšsēdētāja v. A. Blumentals.

Sekretārs A. Ķ ai v »>

Rīgas apgabaltiesas 3. civllnod.
pamatojoties uz 17. marta 1923. g.
likuma par vienīgo maksāšanas līdzekli
un civ. proc. lik. 2f60. un ?062. p. p.,
ievērojot Dāvā Miķeļa d. Bērziņa .lū-
gumu un savu 1924. g. 18. maita
lēmumu paziņo, ka lūdzējs Dāvis
Miķeļa d. Bērziņš parādu pēc sekošām
obligācijām:

1) par 265 rbļ, atlikumā no obligā-
cijas 415 ibj pirmatnēja lielumā sp-

.stipr nātas 1875. g. 17. martā ar Nr. 228
uz nekustamo īpašumu Valkas apriņķī
T epeles muižas Aže māj>m zem zerres
grāmatu reģ. Nr 695, izdotas no Miķeļa
Bērzņa par labu Magnusam f. Tor-
klusam;

2) par_45 ībļ., apstiprinātas 1875 g.
17 matta ar Nr. 229 uz to gašu neku-
stamo īpašumu, izdotas no ta paša
Miķeļa Bērziņa par labu tam pašam
Magnusam f Torklusam ir iemaksājis
tiesas depozitā Ls 14,52 dēļ šo augšā
minēto obligāciju kapitāla un "/o Oļo
dzēšanas.

Tāpēc apgabaltiesas 3. civilnodaļa
uzaicina visas personas, kūjām būtu
tiesības uz augšā apradītām obligācijām,
pieteikties tiesa viena mēneša laikā,
skaitot no dienas, kad šis sludinājums
iespiests .Valdības Vēstnesī* un aiz-
rāda, ka ļa Šis personas noteiktā talkā
nepieteiksies, paradu atzīs par dzēstu
un U dzejām dos tiesību prasīt hipotēkas
dzēšanu zemes grāmatā.

Rīgā, 1924. 22. martā. N» 2188.
Priekšsēdētāja v. A. Blumentals.

Sekretārs Kalve.

Rīgas apgabalt.reģistrac.nodaļa
uz civ. proc. lik. 146071. p pamata pa-
ziņo, ka ar viņas 19. m rta 1924. e.
l?mumu reģist ēta ktoperati a sabiedrība
ze^i nozaukuma : .Rīgas dmk.p'u
kra-aizdf^ u sabiedrība*, er valdes sē-
dekli Rīgā

Nodaļas pārzini» E. Bite
. Sekretārs Fridrifhsons.

Rīgas apgabalt.reģistrac.nodaļa
uz civ. proc. lik. 146071. p. pamata
paziņo, ka ar viņas 19. marta 1924. p.
lēmumu reģistrēta kooperatīva sabiedrib i
zem nosaukuma: .Ramkas Huksaim
hienras mišīna koplietošanas biedrība
.Ureikste", ar valdes sēdekli Ramkas
pagasta.

Nodalās nārslnis E Bite.
S kr>tars Fridrichsons

Rīgas apgabalt.reģistrac.nodaļa
nz civ. proc. lik. 1460». p. pamata paziņo,
ka ar viņas 19. marta 1924. g. lēmumu
reģistrēta kooperatīva sabiedrība zem
nosaukuma: .Ežu savstarpējā uguns
apdrošināšanas biedrība', ar valdrs
sēdekil Skuji nas pagast».

. Ncdaļas. pārzinis E.Bitr.
Sekretārs K Fridrichsons.

Rīgas apgabaltiesas 3. civiinod.
pamatojoties uz 17. marta 1923. g
likuma par vienīgo maksāšanas līdzekli
un civ. proc. lik. 2060 un 2062. p. p,
ievērojot Jāņa Jāņa d. Slie de lūgumu un
savu 1S24 i ada 18 marta lēmumu, pa-
ziņo, ka lūdzējs Jānis Jāņa dēis Sliede
paradu pec obligācijas pat 225 rbļ.,
""stiprinātas 1886 g. 17. maijā ar
K° 344 uz nekustamo īpašumu Cēsu
apr.ņķ' Veismanu niuižss zemnieku ze-
mes Leja?-Pi<kšer mājām zem zemes grā-
matu reģ. Mi 872, izdotas no Jēksba
Salmiņa un Jāņa Sliede par labu Jānim
Melgailim, — ir iemaksājis tiesas depo-
zīta Ls 5,36 deļ šīs augšā minētās ooi'-
gacijts kapitāla un °/o°/o dzēšanas.

Tāpēc apgabaltiesas 3. civilnodaļa
uzaicina visas personas, kurām būtu
tiesības uz augšā aprādīto obligāciju,
pieteikties tiesā viena mēneša laikā,
skaitot no dienas, kad šis sludinājums
iespiests .Valdības Vēstnesi* un aizrāda,
ka ja Sīs personas noteikta iaika nepie-
teiksies, obligāciju atzīs par samak-
sātu un lūdzējam dos tiesību prasīt
h potekes dzēšanu Zemes grāmatā.

Rīgā, 22 maitā 1924. g. J* 2158
Prtekšsēd v A. Blumentals.

. ' Sekretārs A. Kaive.

Rīgas apgabaltiesas 3. civllnod.
Vz civ. ties. lik. 1967., 2011.-2014

an 2079. p.p. un Balt. privāttiesību kop.
2451. p. pamata, uzaicina visas
per»onas, kuram ir kaut kādas pre-
tenzijas, strīdi vai ierunas pret Šai tiesā
18. martā 1924 g. publicēto 1921. g.
21. augustā Sm ltenes pag. .Katna-
Pipuļu" mājs īpašnieka Pētera Jē-
kaba d. Sijāta .testamentu, kā
ari visas personas, kurām ir kaut
kādas tiesības uz mirušā Pē-
lēja Sijāta mantojumu vai sa-
kara ar Šo mantojumu, ka man-
tiniekiem, legatarijiem, fideikomisa-
tijiem, parāddēvējiem u. t. t., pieteikt
savas tiesības, pretenzijas un ierunas
minētai tiesai seiu mēnešu laikā,
ikaitot no ii sludinājuma iespiešanas
dienas.

Ja tas minētā termiņi nebūs izdarīts,
tad minētās personas atzīs ka atteikušās
no ierunām un zaudējušas savas tiesības,
bet testamentu pasludinās par likumīgā
spēkā gājušu.

Rīgā, 21. martā 1924. g. L J* 2077.
Prekšsēdētāja vietā A Blumentals.

Sekretārs A Kalve.

Rīgas apgabalt.reģistracnodaļa
pz civ. p oc. lik. 146071. p. pamata
puzirjo, ka ar viņas 19. m r a 1924. g.
lēmumu reģistrēta kooperatīva sabie-
drība zem nosaukuma: .Katlakalna krāj-
aizdevu sabiedrība*, ar valdes sēdekli
Kafa ^alna pagasta

Nodaļas pārzinis E. Bite.
Sekretārs K. Fridrichaona.

Jelgavas apgabaltiesa,
u dv. tie*, kārt. 1967., 2011., M14. m
2079 o.p. pamata. Malciņa visus, kam būtu
uz 31 dec 1923. g. Ta sos ra došās
Mades Andža m. Dreimanes, dzim
Zabak, atstāto mantojumu kādai tiesības,
ka tuantftiekiem, iegatariem, ildeikomi-
satiem .kmditotiem ant. t., pieteikt savīs
tiesības lai tiesai tai» mēneiu
laikā, skaitot no sludinājuma iespiešanas
dienas .Valdības Vēstnesi*!

Tetnioā nepieteiktas ticsibaa Itakatia
pai spēku aaudējušsm.

itlgavS, 19. martā 1S24. g. L. Nk 910/24
Priekšsēdētāja v. J. Skudre.
S*krft«-a v. T. Rozi-ntals.

Jelgavas apgabaltiesa,
«a civ. ties. kārt. 1967., 2011.; 3014. ?*

2079 p.p. pamata, «ssidna vtau, kaist
būtu uz 24. jūnijā 1915. g miušī
Osvalda Vilhelma M i r on .-, at»tāi>
mantojama kādas tiesības, ka manti-
niekiem, legālajiem, iideikomla., kted -
tortēm an t t., pieteikt savai tieaibas
fai tiesai sešu nēmli laiki,
kaitot no aiedinājsma fiapisiana»

dienai .Valdībai Veiiaeii*.
Termiņā Ber. i «teiktas tiaiibai ieskati*

m apēka saldējušām.
Jelgavā, 19.martā 1924 (,LK 869/24

Priekšsēdētāja v. !. Skudre
Settteta av T Rozentals.

Jelgavas apgabaltiesa,
uz av. tici. kārt 1967., 2011., 2014. un
2 79. p.p. pamata ataicina visus, kam
sāti ui 18. aprīlī 1898, g. Kandavā mir.
Jāņa Ktoabeiga, atmato .iuuitojumu
kādas tiesības, ka mantiniekiem, iegatar.,
iidetkomisariem, kreditoriem *n t. ».,
pieteikt savas tiesības lai tieaal sešu
tuēuciu laiki, ikaitot no «ludlaājua a
tciptaianai dienai .Vaid. Vēitneii* .

Termiņi nepieteiktai lielībai icikatīi
m ipēku gandējušām.

Jelgavā, 19. martā 1924.«. L. J*801/24
Priekiaēdētāj* v. J. S k u d t e.
Sekin»ta-.-a v. T. Rozentals.

Jelgavas apgabaltiese,
ii dv. tīta. lik. 1967., 2011.—2014,
2079. un vietējo privāttiesību lik. 2451. p.p.
Mmata, uzaicina viass person-i. s-nfāra
bū u kldas y-w\ta ntet 15. maijā
1919. e mirušā Alsksmdra Madsimi rana
Ern>ta H e i d i n g e : a 1910 g 13 aprīlī
not r.elā kārtītā tasta'dītj ttstamentv,
vai kuias vēlētos picteki jav«t ti'sībeii
uz minēto mir. Alekandra Maksimiliana
Ernsta Heidingera mantojumu, Kā marit-
nieki, le^ atari, tideikomiaari, kredito.i
an L t., pieteikt savai ierunai un
tesības šai lietai sešu mēnešu
a kā, ikaitot no sludinājuma iespiešanai

dienai .Vaid. Vēitneii*.
Pēc minētā tennit/a notecēlamu, tiesa

tekidaa ierunai nepieņēma un nepie*
tiktas tiesībai atrās par ipēka tuudē-
niām.

Jelgavā. 19 m*r ā 1924. g L. ' j*-622/24
Piie šsēd. v. J. Skud re.

*>Vrt:: ra v. T. Rozentals.

Rigas apgabalt.reģistrac. nodaļa
uz civ. proc. lik. 1460' . p. pamata
paziņo, ka s» skaņā ar viņas lēmumu no
19 dec 1923. g. reģistēta keopetativa

sabiedrība zem nosaukuma: .Jtunsaim-
nieku krāj azievu sabiedrība*.

Sabiedrības valdes tēdeklis atrodas
Rīgā.

Nodaļas "atzinis E. Bite.
Sekrete's Fridrichsons.

lm ep iska prle^Dfeka palīgs . Iecirknī.
izsludina par nederīgiem sekošus m-
zaudētus dokun entus: l) pasi, izdotu
no C rstu pagasta valdes 1921. gada
17 juriijāzem MŠ263 uz Eduarda Andža
dēla Pimbera vardu; 2) pas', izdo'u ro
Veļķu pag. valdes 1921 g 12. februāri
sem Ns 310 uz Pētera Jēkaba dēla
Branders vārdu; 3) pasi, izdotu no
Rfmkas pag. valdes 192t'. g. 26. februārī
zem Nš 82 uz Jāņa Leonarda d.Brencs
vārdu; 4) ekšlietu ministrijas pasu no-
daļas izdoti uztur s apliecību N» 11153
no 192i. g. 28. marta uz irvalstn.e a
Bion slava Agiatoviča vrrdu; 5) p«si.
izdotu no Liezeres pag valdes 1920. g.
3oktobri zem N? 934 nz Kāfļs-Teodcra
Jāņa d. Plikens vardu ; 6) pasi, izdotu
no Liepka nes CKolu pag. valdes 1920. g.
15. apriū zem Ns 310 uz Emilijas Re ņa
meitas Līcīt vārdu ; 7) pasi, izdotu no
Liezeres pag. valdes 1920. g. 17. ?fe-
bruārī zem Nš 206 uz Jāņa Pētera d.
Sāts vārdu; 8) atsaucu sa u sludinā-
jumu .Valdības Vēstnesī" Ņt22l, 192?. g.
prr pases Ns 2459, izdotas no Vec-
piebalgas pag. vaids 192i. g 19. no-
vembrī uz Arvida Andžļ d rtnšanl
vārdu — rozauclēš nu jo pase stāstā. '

TalJii aijrr MMsU pailgi 2. UtlM
zsludina par nederīgiem, kā noziucietus

vai no.'agtus sekosi s di kume tus: 1) iekš-
zemes pa? i, izdotu ro Engures pajsasta
valdes 1920 g 8 septembrī zem Ns A20
Emmai Friča m. Meiland; 2) zirgu
pases, izdotas ro Zemītes pag. valdes
1923 g. 2. jūnijā zem N» 4i6 un 1923. g.
12. februārī zem Ns 478 Atim Andrej* d,
Jansonam ; 3) iekšzemes pasi, izdotu t o
Kabiles psg. valdes 192?. g. 19. jul'jā
zem Ns 2197 Erm stam Vilhelma Fridricha
dēlam Pērkonam-; 4) kafaMausibas at-
vaļinājuma apliecību, izdētu no Tukumr-
T^ lsu kāja apriņķa pr ekšnieta 1922. g.
14. jul.jā zem Ns 3583 Ernestam Vdchelma
Fridricha a. Pērkonam; 6) iekšzemes
pasi, izdotu no Zantes pagasta Valdis
1920. g. 15. jūnijā zem Nš 15I Jānim
Mķeļa d. Lusini ; 6) personas apliecību,
izdotu no vācu okup. var s 1919, g.
10 jūlijā zem Nš 873 Fricim Kātļi d.
Riptim; 7) iekšz mes p»si, izdoiu no
Talsu apr. priekšnieka palīga 2 ie iiKni
1920. g. 22 aprili zem Nš 1760 Johanf m
Frcim.Otto Jotļani d Senbīrgam.

2

Liegajās apgabaltiesa,
uz tava 13 rrarta 1924. g. I?rau is,
uzāxtna 28 maija 1914. g. Li pajā mir.
Annas Sileni ek mantinieku», kredi-
torus, Iegatarj?, ftdeikotaisara nn i is
ciwss pe^sjnas, l ufām varētu būt kādas
tiesības vai prasības uz atstāt ) manto-
jumu, pietikt viņās tiesai sešu
mēnešu laikā skatot m sluiinā-
juva iespiešanas dienas .Vaid. Vēi n."

Tiesības un prasība», par kurām nebūs
paziņots tie tai minētā l'ikā, tiks atzītas
par zaudtim uz visiem laikiem.

Liepāji, 18. maitā 1924. g. Nš 607/24
Pr.ek?sēd. b. V. Bieneņstams.

Sekretārs A Ķasoerov'c' s.

Liepājas apgabala tiesa,
siskaņā fļ 13. marti 1S*24 g. iēmjirm,
uz Zaņš Ernesta" d. Baloža luģumi
un pamatojoties uz civ. proc. lik, 293,
301. un 309. p.p., uzaicina atbildētāju
Madi: p uia m. Balid. dzim. Saulīt.
kufas dzīves vieta nezināma, četru
mēnešu laikā ierasties šai tiesā, sa-
ņemt norakstu no < inas v n 2 ņa
Baloža iesūdzības raksta viņu laulības
šķilšanas lietā un uzdot savu dzīves
vietu Liepājas pilsētā.

Ja minētā laikā aicināmais neierastos,
lietu noliks uz termiņu un izspriedīs bez
viņa klātbūtnes, ja ieradīsies, bet savu
dzīves vietu Liepāja neuzdos, aicinā-
jumu uz tiesas sēdi un visus pārējos
papitus atstās tiesas kanoejā.

LIerā!ā, 18. martā 1924. g. J* 157/24
Priekšsēd. b. V. Bieneņstams.

i 1 . Sekretārs A. Kas p e rov i čs.

Rēzeknes apr ņķa priekšnieka 1. iec
palīgsits«ucie ietotop. g. .Valo. \ ēstn. '
172, n imura s'udinājumu attiecība uz
pils, Jāni Kirila d. Is jevu, k"rš savus
pazaudētos dokumentus ii ti adīs.

Rēzeknes apriņķa pr ekšnīeka 1. iec,
palīgs atsauc ievie oto p. g. „ Vatd. VēsIn.*
122.. numura sludinājumu attiecībā uz
pils. Staņislavu Sīmani Kauperu, kts;š
savus pazaudētos dokumentus ir atradis

Kafa tiesa izsludina pti nederīgu , kā
nozaudētu, personas apliecību zem Ns 57,
izdotu no k'.fa tiesas priekšsēdētāja
1924. g. 2 janvārī m brī/a līgum»

rakstveža Anša Alfksandra d.B'umsņn V:
Daugavpils pilsētas prefektūra izslu-

dina par nederīgu Latvijas pasi Ns 22117,
izdotu 1923. g 11. maijā no Daugavp ils
pilsētis prefekta uz Jāņa Sergeja d.
Jegorova vārda, ku[a pieteikta paf
nozaudētu.

Jelgavas apgabaltiesa,
nz civ. ties. lārt 1967., 2011. 2014. un
20/9 p.p. pamata, uzaicina visus, kam
būtu uz 29. janv. 1922. g. Talsos mir.
Eva di Ftiča de a Dre .imaņa,
atst to mant jjmu kādas tiesibrs kā
mantiniekiem, legatatkm fidsikomiseriem,.
kr. di tortēm un t. L, pietekt s«vas tie-
sības šti tissai sešu mēntšu l-:ikā,
skaitet ro shdinājuma iespiešartis
dienas .Valdības Vēstnesī* .

Term'ņā nepieteiktas tiesības ieskatīs
par spēku zaudējušām

Jelgavā, 19. msr» 1924. g. L. f*911/24
Ptlekšaēdētāja v J. Sku <U e.
Sek' t >a v. J Rozentals

Bausitai apriņķa pr-ka palīgs 1. iec
izsludina par nederīgu, kā nozaudētu,
Latvijas Ukšzemes pasi, izdotu no Borns-
mtndes p g. valdes Bauskas apr. 22.jan-
varr 1921. g zem Nš 764 uz Annas

ļ L'o'oteBS Jēkaba m. Ur-'in vārdu
I Bauskas apriņķa priekšnieka palīgs
1. iec. ar šo Izsludina par nederīgu, kā
nozaudētu, Latvijas iekšzemes pasi, iz-
dotu no Bauskas pilsētas policijas pr-ka
10. jūnijā 1920. g. zem Ns 1454, uz Ju-
hanas Paulines Roberta m. Stanke vārdu



Rīgas pilsētas sludinājumu un ofisu nodokļa
nolēmumu 7. panta pārlabojums.

Pamatojoties uz Rīgas pilsētas domes š. g. 6. marta lēmumu
ļcas apstiprināts ar iekšlietu ministrijas pašvaldības departamenta
|. g. 17. marta rakstu Ne 102099, pilsētas valde ar šo paziņo, ka

tiek atcelts sludinājumu un afišu nodokļa noteikumu (publicēts
r Valdības _ Vēstnesī 1922. gadā 40. numurā) līdzšinējais 7. pants
un ta vietā, divas nedējas pec šī paziņojuma iespiešanas „Valdības
Vēstnesī, stājas speķa sekošais: ļ

„7. §. Ja nodokli nesamaksā noteiktā laikā, tad tas piedze-
nams ar soda naudu 20% apmērā, ja maksājuma noka-
vējuma laiks iztai _sa_ vienu mēnesi vai mazāk, ar soda
naudu 25% apmērā, ja nokavējuma laiks sniedzas līdz
diviem mēnešiem u. t. i, palielinot soda naudu par 5%
par katru turpmāko nokavēto mēnesi līdz 50% apmēram
no laikā nesamaksātas nodokļa sumas."

1924. g. 21. martā. Ne 2629.
Rīgas pilsētas galva A. Andersons.

Pilsētas sekretārs A. P ļ a v i n s k i s.

Līdzas apriņķa Pr-ka Palīgi 2. ier.
izsludina par nederīgiem sekošus
dokumentus, kufi na viņu īpašniekiem
nezaudēti:

i) Iekšzemes ras', izdotu no Kārssvaa
ajasia valdes 30. oktobrī «920. g. zem
* 121/696 cz pils. Gilarija Matveja d.
Stan slsv-.Kiji varde;

2) zirga pasi, izdotu no Beltnovai
-ag. valdes J* 1328 i z pils. Tadeuša
Jiņa d. Magina vārdu;

'?) iekšzemes pasi zem Nš 3084, izd.
no Kārsavas pag. valdes 24. maijā
1922 v. un z rga pasi zem Nš 386, izd.
o Z ļmtlžas pag. valdes 5 oitobiī
'921. ". uz pils. Pētera Pētera d.
Šk 1 i-5 aida vaidu;

4) iekšz mes pasi zem J* 1803, izd.
no Kokarevas pag. valdes 30. janvārī
1922 g. uti atvtļ nājuma apliecību, izd.
o L t?a es partiz ņu pulka komandiera

1921. g J* un datumi nav zinām', uz
pīli. Otto Kārļa d. Mokmana vārdu;

5) aizsargu nodaļas dalībnieka apl.,
izd. no Ludzas apriņķa priekšnieka pai.
2 lec. uz pils. Jonas Jāņa d. Linina v,
Nš un datuma nav zināmi;

6) gadā uit .ras apliecībi, izdotu no
Iekšlietu ministrijas pasu nodaļas 13. apr
1923. g. zem Nš X. 949, personas apl.,
izd. no Ludzas aprņķa ptekšnieka
13. maitā 1923. g. zem Nš llt>22 un
atvaļinājuma apliecību, izdotu no Lat-
gales partizāņu pulka kom rd era, Nš

u datums nav zin ml. uz pi'r. Jāņa
Niklfora d. Kaimiņa vārdu;

7) cersonas apliecību, izd. no Ludzas
-u.riņķa valdes 1920. g nz pili. Jāņs
A t.na d. Petrova virdu, Nš u.i datums
nav zināmi;

8) iekšzemes pasi .Nš 4b3b, izart" m
Baltinovas pag. valdei 16. apr. 1821. g.
uz pls Aluža Jczupa d. Suppe verdu;

9) zirga tasi J* 500, izdotu io Koka-
revas pjgasta valdes 17. sept. li-20. g.
uz pils. Dīva Mārča d. Klsis vaidu;

10) iekšzemes jāsi, izdotu no Kār-
sava pag. vaid<3 28. euguttā 'S22. g.
zem Ns 3r>94 uz pil'. Domen ka Vol-
cieta d. Kaupuza vārdu;

11) iekšzeme* pasi Nš 1719, izd. no
K'iskvss pag valdes 1. jūnijā 1921. g.
uz pīs. Pavula Aluža d. Lēlis vārdu;

12) ieišzrmes pai Nš 658/711, izd
no Zaļmuižas pag valdes 5 septembri
1922 g. un zirga pasi Nš 404, izd. no
Z {muižat pag valdes 6. okt. 1920. g.,
nīta vī pils. Andreja Jāņa d. Borina v.ļ

13) ie šz mes pasi, izd no Z-ļmuižas
pag. valdes 26. septembrī 1922 g. zem
Nš 1179 uz Jezu;aTa:u)a d. Rancana v.;

14) attrļnājuma apliecību, izd. no
Latgales patt'zaņu pulka itotnandleta
i920 g. uz pils Alireda Jūlija d. Plic v.,
Nš un datums nav zināmi

15) iekšzemes pasi Nš 2142, izdotu
no Ludzas ep'iņķa priekšnieka palīga
2. iec. 31. decembrī 1920. g. uz pi s.
Onuinja Leona d. Log na vārdu;

16) iekšzemes ra«i Ns 328/1307, izd.
no Kirsavis pag. valdes 11. decembrī
192 ) g. uz pils. Kazimira Antona d.
Zi-meļa vārdu;

17) zjrga pasi Nš 143, izdotu no Ko-
kurevas pag. valdes 11. i ov 1921. g.
rz pils. Kārļa Jtija d. Krama vardu;

18) iekšzemes pati Nš 577, izd. no
Kokarevai pag. valdes 1921. g. uz pils.
Likandera Dimitrijeva virdn;

19) iekšzemes pasi Nš 63944. Izdotu
no Rīgas pilsētas 2. policijas iecirkņa
priekšnieka 3. lebruarī 1920. g. uz pils.
Aleksanda Ādama d Lamsna vārJu;

20) atvaļinājuma apliec bu Nš 4361,
izd. no 4. robežsargu pulka komandiera
1921 g. uz pils. Ksavera Viktntiļa d.
Meiksluma vārdu;

21) ieitšzemes pasi Nš 1832, izdotu
no Kokaievas pagasta valdei 8. mar a
1922. g. uz pils. Kazimira Pētera d.
Logma vārdu;

22) atvaļinājuma apliecību Nš 4521,
izd. no Latgales partizāņu pulka koman-
diera 25 maita 1921. g. uz Jūlija
Andiēja d. Kalni a vardu;

23) zirga pasi Nš 531. Izdolu no Bal-
tinovas pagasta valdīs 8. jūnija 1920. g.
uz pils. Jāņa Martina d. Veibana vārd ;

24) atvaļinājuma apliecību Nš 11224,
izdota no Ludzas kifa apr. priekšnieka
13. septembrī 1921. g. uz pils. Pēlēja
Juja d. Giitlazda vardu;

25) «tvaļ nājuma apliecību, izdotu no
gavētās arulerijas noliktavas pārziņa
1922. g. uz pils. Staņislava Vofcieka d.
Clrkova v., N» un datums nav znami;

26) iekšzemes p«si N» 1121/4404, izd
no Kārsavas pagasta va'dts* 11. aprīlī
1^21. g. uz pils. Praskovjas Kazimira m.
MorNlevas vārlu;

27) z'fga pasi Nš 325, izdota no Zaļ-
muižas pagasts valdes čO sept. 1920. g.
uz pils Jezupa Melkuļa d. Mazara vardu

. Z< mgales artilērijas pulka komandiera
izskd na par nederīgu, kā iznīcinātu,
atvaļinājuma līdz turpmākam rikojumf m
.apliecību zem Nr. 1210, izdotu 6. jūnijā
19Ž3._ g. uz vec. rakstveža Nikolaja
Andreja d. Meistera vardu.

. vecpiebtlgas psg. v»lde_ ar šo u-
iludina par nederīgu, ka nozaudētu,
zirga pasi, izdotu no šīs pagasta valdes
6. cktobrī 1921 g. zem Nr. 934 uz
Jūlija Anša d. Baltputna vārdu.
! Skmndas pagasta valde izsludina par

nederīgu, ka nozaudētu, Latvijas iekš-
zemes pasi Nr. 2249, izd. no Skrundas
pagssta valdes uz Annas Ilzes meitas
Bresman vardu.

Dunikas pagasta vtlde, Liepājas apr.,
ar šo_ izsludina par nederīgu, kā no-
zaudētu, zirga pasi, izdotu no šīs pag.
valdes 30. augustā 1920. g zem Nr. 359
uz Jāņa Briz^a vārdu.

Dzelzavas pagasta valde ar šo iz-
s'udina par nederīgu Latvijas iekš-
zemes p.si zem Nr. 3 9, izdota no
Adlienas pag. valdes 18. jūlijā 1920. g,
uz Mildas Kārļa m. Eņģei vārdu.

Posines pagasta vulde ar šo izgludina
par nederīgiem, kā pazaudētus, sekošus
dokumentus: 1) Latvijas pasi zem
Nr. 19'3, izdotu 13 sept. 1921. g no

Posines pagasta'valdes pilsonei Marijai
Pttefa m. Matuļenko; 2) Latvijas pasi
zem Nr. 434, izdotu 30. nov. 1923. g.
no Posines pagasta valdes pilsoņam
J. K Cviklinskim; 3) zir.a pasi zem
Nr. 51, izdotu 25. febr 1922. g. ptl-
* ņam Antonfm Gerasima d. Andti-
jevskam un 4) Latvijas pasi iem
Nr 2726, izdotu 10- okt 192 . g. no
Po ines pag. valdes pilsoņam Voicecham
Klecko

Daugavpils sr/rņķa priekšnieka p l'gš
1. iecirknī izsludina par nederīgu, kā
nozaudētu, Latvijas iekšzemes pasi, i -
dotu no Līksnas pag. valdes 1921 g.

ļ:4. _ jūnija zem Nš 12173 uz Tadeuša Jāņa
I dēla Mtglana vardu

Daugavpils apriņķa priekšnieka palīgs
ļ 1. iecirknī izsludina par nederīgu kā
; nozaudēta, zirga p'-i, i?dotu rīb Lrk»nas
!pagasti valdes 1920. g. 3 sept mbrī
ļ zem Ns 1485 uz Benedik a Frarčad.
I Ignatana vardu.

Valles pagasti valde at šo izsludina
p;i nederību, kā nopūdētu, pasi, izdotu

i no šīs valdes 9. aprīlī 1921. g zem

I

i Nr. 1397 uz āņa Krišjāņa d Ķi>era v.
Gavru pfgasti valde ar šo izsludina

par nederīgu pieteiKtu par tozaudētu
' Latvijas ītkšzemes pasi zem N» 15^,
i izdobu no šis pagasta Vfldcs 1922. g.
[un kāja klausības apliec buzem Nš i72š6,
I izdotu no Ludzss k [a apr priekšni ka
; uz Nik«ndra Pētefa d. Strel ova vātra

Burtnieku patasta vaid- izsludina par
i nederīgu, kā noz'udētu zirga pa, i izd.
i no Bauņu pagasta valdes 17 maijā
(1923. g. zem Ns 333 _ uz Jāņa Mārča d.
ļ Šult vārdu. Nozaudēta pase apzīmētais
zirgs mainit divas reizes: 'pirmo reiz
Šo zir .u iemainījis Jānis Sīmanis un otro
reizi — viņa beidzamais īp šnie-s Mār-
cis Zorrtmers, par ko uz pases taisīta
attiecīga atzīme

Bases pagasta valde, Aizputes arr'ņķī,
izšūdini par nederīgu, kā nozu ušu, no
šā- tag valdes 15 tulijā 920. >. zem
Ns 49 izdoto zirga pa i uz bir na Hol-
teja mantnieku (ar dzīves vietu „Birži*
muižā) vārdu.

j Lutriņu oas?. valde, Kuldīgas apr. ar
šo izsludina par nederīgu, kā n zaudētu,
Letv. iekšz. pas, izd. no šīs pag. valdes
1920. g. 27. juilā zem Nš 820, uz lāņa
iā-ti d. Rrdzl' 55^

Kuldīgai p s. valda Kuldgas rpr.
i.-sludiii pir zudušu Latv. ie'šz. pusi
uz Jāņa Jāoa d Grinberga v . izd. no
šīs rag valdes 1921. g. 27. sept Z'm
Nt 1523. S59

Rīgas prefektūra
izsludina par nederīgu noraadētu diereita
apiecibu z m Nš V373, izdota 26. ie r.
19 3. g. uz VIII. po'icijas iecirkņa k ne-
lejas ieredn Veras Bunte v rl".

Daugavpils prefektūra
izsudna p-r teierīgām ieroču a'ļ uj a
zem MNš 54 un 55. 'zdot<« no Da gfv-
pts pretekta 7. mājā 1923. g. uz Bxņi-
slava Alb'na d. Vitorta v*r^a, J>uf»s
pieteiktas kā nozaudētas.

Rencēnu pag. valde Valmieras apr.,
izsludina par nederīgiem sei ošus doku-
mentus kup pieteikti par nozaudētiem :

) Latv. i kšzemes p-fSi, izdotu no šīs
pag. valdes 7. āug. 1922. g. zem Nr. 16sJ
ur Ernsta Jāņa d. Paegļu v.; 2) ka a
kļaus apl., izdota no 6. Rīas kājnieku
pulka komand era 19. dec. 1921. g. zem
Nr. 14993 uz Ernsta Jāņa d. Pfegļa v.

Smiltenes iec._ policijas pr-ks izsludina
p:r nede īgu, ka pazudušu, kafa klauši-
nās f.pliecību zem Nr 2743, izdotu no
Valkas kafa apr. pr-ka 18. f br. š. g. uz
Jūlija Artura d. Rožlapa v ."

Ventspils pils. 1. iec.' polic. pr-ks iz-
sludina tiar nederī^Uj kā nozai dētu,
Latv. iekšzemes pasi, izdotu no Vents-
pils apr. pr-ka 25. sept. 19.3. g. z m
Nr 10204 uz Popes pag.,Ventspils apr.pilsones

^
L'nas Friča m. Ķ.,rkliņ v.

Ilūkstes apr. pr-ka pal. 2. iec. i/slu-
dina par nederīgu, kā nozaudētu, Latv.
pasi, Izdotu no Prodt-s pag. valces
1 msiiS 1921. g. zem Nr. 1399 uz

Jūlijas Ādama m. R ekstiņ v.
Valkas apr. pr-; a _pal. Valkā izslur

dina n r nederjgu, kā i.ozaudētu, kaj.i
klausība ; aplicdau zem Nr. 10677, li-
dotu no Valkas kaa apr. pr-ka 2. f<.br.
1923. g. uz Mārča »"ārča d. Skrastina v.

Je'gavas apr. pr-ka pal. 1. ie;. izslu-
dina par nederīgiem pieteiktos par no-
zaudētiem sekošus dokumentus uz Ale-
ksandra An rēja d. Ilmera v.: Latvijas
pasi, izdotu no Jelgavas apr. pr-ka r a-
līga 1. itc. 17. maijā 1923. g. zem
Nr. 678 un kafa kļaus b<s apliecību, iz-
dotu no Jelgavas-B: uskas kafa apr-ka
12. martā 1923. g. zem Nr 15641.

Aizputes ajr pr-ka p;l par 2. iec.
izsludina par nederīgiem nozaudētos se-
košus dokument s : 1) Latv. iekšzemes
pasi zem Nr. 788. izdotu 10. augustā
1921. g. no Tāšu-Padure j pag. valdes uz

Friča Aleksandra d. Jansona v.; 2) zirga
pasi zem Nr. 390, izdotu 4. janvārī
1921. g. no Tašu-Padures pag. valdes uz
Ft ča Jansona v.; 3) zirga pasi zem
Nr. 371, izdotu no Rudbāržu pag. val-
des uz Aleksandra Sreedera v. 11. iebr.
l c22. g. ,

likm ii liiiim taieti
liikiD tin.
1924 gada 5. burtnīca

znikuii un dabūjama Valsts tipogralij»
pili, 1, iitabi, kur ari vienīgi jāgriež*;

ai piapiOBijamiem.
Baitnica maksā:

bei pIssātilsfR» Ls 0 26
at pieiutīšam . , 0,28.

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

likuma pār alkoholu saturošu vielu
ražošanu, aplikšanu ar nodokļiem
un pārdošanu papildināšanu.

37) Likums pār Rīgas-Valmieras zemes
grāmatu nodaļas priekšnieka palīga
amata nodibināšanu.

38)' Likums par Latgales apgabaltiesas
vecākā notāra palīgiem un kancleju.

39) Likums par dažu apriņķu robežu
pārgrozīšanu.

40) Likums par ievedmuitas tarifa
33. panta grozīšanu.

41) Papildinājums likumā par bijušo
Krievijas agrarbanku aizdevumiem
Latvijā.

42) Likum< par ārlaulībā dzimušo bērnu
Ieģitimēšanu.

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

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

resora darbinieku atalgojumu.
47) Pārgrozījumi un papildinājumi * rī-

vības pieminekļa projekta sacensībai
noteikumos.

Jelgavas apr. pr-ki pal. 1. iec. izslu-
dina par nederīgu pieteikto par pazau-
dētu Latvijas pasi, izdotu no Bukaišu
pag. valdes If. dec. 1920. g. zem Ns 721
uz Minnas Jāņa m. L'elais v.

Jelgavas apr. pr-ka pal. 1. iec. izslu-
dina par nederīgu pieteikto par saau-
gušu Latv. pesi, izdotu no Kalnamužfs
pag. valdes 21. juli ā 1920. g. zem N 378
uz Lizes J?ņa m. Anševic v., un kf ja
kliusībrs apliecību, izdotu no Zemgales
artilērijas pulka komandiera 21. dīc.
1922. g. zem Nr. 4796 uz Žaņa KriŠ-
jaņa d. Anševica v.

Palsmanes pagasta v: Ide izsludina
par nederīgiem sekošus nozaudētus
dokumentus uz Juliusa Mārča d Rēpeļa
vārdu: 1) Latvijas iekšzemes pasi zem
Nr. 121, izdolu no Palsmanes pag.
valdes 14. jūlijā 1920- g. un 2) aizsargu
nodalīs apliecību zem Nr. 75, izd. no
Smiltenes polic. pr-ka; Latvijas iekšz.
pasi zem Nr. 1129, izdotu no Palsmanes
p:g. valdes 1. dec 1920. g. uz Emīlijas
Dava m. Rēpel vārdu uņ Latvijas pasi,
izdotu no tās pases pag. valdes 8. okt.
1023 g. zem Nr. 2340 uz Teodora
Friča d. Paegļi vardu.

Rīgas prefektūra
izsludina par nederīgu oza'd' to die-
nesta aplieību r*43. izd 1923 g. 8 Iebr.
uz IX, pol. iec. jaunākā kartk nuka Jāņ~
Baltābola v.

R'gas pref. pal. T. Grunvalds.

iHliilibvr. itliUBliliHIlgi LIil
izsludina par nederīgu, kā nozaudēt»,
Latv. iekšzemes pasi, izd no Malino-
vas pag. valdes zem Nš '5959 1921. g
31. oktobrī uz pi s. Jāņa Ādama dēla
Nitiša vardu. 5547

Daugavpils ap-, pr-ka pailga 1. Itc
izsludina par nederīgu, kā nozaudētu
Latv. iekšz. . pasi, izd. no Malinovas
pag. v. ?em Nš 899 1922. g. 26. auļf. uz

i|« . Iva"o"» K"zm« Vsaiiija d. v*r<*u.

Daugavpils apr. pr-ka pal. 1.lec.
izsludina par nederīgu, kā nozaudētu,
Latv. iekšz. pasi, izdotu no Višķu
pag valdes, zem Ns 3966 1922 e.
17 jūlijā uz pilsoņa Krzakeviča Jāzepi
Franči d. vārdu 183

Daugavpils apriņķa priekšniekā pal. I. Iec
izsludina par nederīgu nozaudētu zirga
pasi, izd. no Malinovas pag. valdes
1920. g. (N4_ —) uz pils. Gerna Pčtefa
Jezupa d. vārdu 1061

Dacgavpils apr. pr-ka pailgs i. iet.
izsludina par nederīgu, kā nozaudētu,
zirga pasi. izd. no Višķu pag valdes
zpm532 1920. g. uz pils Grig< rij*
T moieja d Sffrgejcva vārdu 1249

Daugavpils apr. pr-ka pal. I. Iec.
izsludina pai nederīgu, kā nozaudētu,
zirga pasi, Izd. uz zirga ar sekcšēm
pazīmēm: pelēkas spalvas, 1 ari.
14 vērš augsts, 10 g. vecs, un pāirak-
s ītu 1922. g. no pis. Aug.'seviča An-
tona Jāņa d, vārda uz Jēkaba Sensena
d. Voriolorhejcva vārdu 6268

Daugavpils apr. pr-ka pal. I. iec.
izsludina par nederīgu, kā nozaudētu,
per>onas apliecību, izd. no Viš^u pag.
valdes zem M 2659. 1923. g 27. jun.
uz pils Mnrtas Jāna m Spr'nģis v

Nigades p.gBsia vaid , AiZ[u e*
apr., izsUdioa pai ned tī 4 itm s k sus
noiaudētus do-umentus: 1) Latvijas
ekizemes pasi, izd. no Liepajis > p
priekšnieka pal I. iec. 21. ckt. 1922 g.
>em Ni 12696. uz Almas Kārļa meitas
Fr iman vārdu; 2) Latvjis iekšzemes
pasi. Izdotu to šīs pag. va'des 26. j«I.
1920. g. zem N4 886 ui Milijas Ēvalda
m Llepeniek vārdu; 3) Latvijas iekiz,
pasi, izd no šīs pig. valdes 16. okt.
920. g. zem Ns 1047, uz Jāņa Arenieka

d. Hibera vārdu; 4) zirga pasi, izd no
šīs pag. valdes 15. jul 1920. g. zem
N? 347, uz Mitlsa Kristapa d. M ija
vārdu, un 5) lirga pasi, izd no šīs
pag. valdes 14. jul 1920. g zem Nt 178
t2 Ma t ņa Gustava d KIrchol* vārdu

Ventspils apriņķa piieklnieka palīgs
iisladinā par rederīgu, kā nozaudētu
Latvijas iekšzenui pasi izdotu no Rīgas
piei 1921 g. 10 dec. zem N° 1897 6,
nz I aeļa 1? aMa d K>čenjin»' ij vārdu.

Kloster-Aizputes pagasta valde iz-
sludina par nederīgu, kā nozaudētu,
Latvijas iekšiemes pasi, izdotu no šis
pagasta valdes 8. apr.Iī 1920. g. zem
Nr. 169 uz Andreja Jēkaba dVītolirav.

Tukuma apri.ķa priekšnieka jaligs
L iecirknī izsludina par nsderī^u pa.^i,
izdotu no Mērsragu pag. valdes ztm
Nr. 511 uz Annas Jankevič vārdu, kas
to_ nozaudējis.

Sēļu pagasta valde ar šo izsludina
pu pazaudētu un nederīgu, ieroču
atļauju, izdolu no Valmieras apr.ņķa
priekšnieka 11. janvārī 1924. g zem
Kr. 175 uz Jāņa Melbārda vārdu.

Daugavpils pilsētas prelektur;t izslu-
dina par nedēti jU Latvijas _ pasi Nš 5941,
izdo'u 1921. g. 14. martā no Rēzeknes
prefekta uz Teklas Plon vārdu, kufa
pieteikti p-r nez udētu.

Daugavpils apr ņķa priekšnieka palīgs
h iecirknī izsludina par nederīgu, ka
ni z udēitt, zirga pasi, izdotu no Liksnas
pagasta valdes 1921. g. 26._ februārī
zem Ns 1723 uz Antona Kārļa dēla
Kampaņa Vārdu.

Daugavpils .pilsētas prefektūra izslu-
dina p»r nederīgu Latvijas pasi zem
Ns 1745, izdotu 1920. g. 8. novembrī
ii) Daugtv-pils prefe~ta uz Antoniņas
Borkovskjj vārda, kura pieteikti par
nozaudētu

Viļakas pagasta valde ar šo izsludina
par nederīgiem selošus nozaudētus do-
kumentus ; l) atvaļināiuma apliecību

?zem Nš 13165. Udotu no Ludzas kara
apriņķa priekšnieka 1921. g un 2) Lat-
vijas iekšztmts ppsi zem Ne Š575, iz-
detu 192?. g. rto šīs pagasta valdes;

abi dokumenti uz Jāņa Jāņa d. Kupr š v.

Jelgavas apriņķa priekšnieka palīgs
1, iecirknī izsludina par nederīgu, pie-

teikto par nozsudētu Latvijas pasi, izd.
no A-ru pagasta valdes 21. janvārī
1921. g. zem Nr 690 nz Jāņa Jēkaba d.

Kazanieka vardu.
Ventspi s pilsētas 1. iecirkņa policijas

priekšnieks izsludina par nederīgu, kā
n zaudētu, Latvijas iekšzemes pa&i, izd.
no Sarkanmuižas pag. valdes 5. ckt.
£" 20 g. zem Nr. 2477 uz pil onej Ed«s
Ādama m. ZWert vārdu.

Rozēnu pagasta valde ar šo izsludina
par nederīgu, kā nozaudētu, D tvījas
prsi, izdotu no šīs valdes 29. jūlijā
I921._g. zem Nr._ 1573 uz Gusta Gusta
dēla Adamsona vardu.

Saukas pagasta valde izsludini pār
nederīgu, kā nozaudētu, iekšzemes pasi,
«zdolu no Stukss pagasti valdes
.. ept. 192t. g. zem Nr. _ 1681 uz
Jēkaba Miķeli d. Pantevič^ vardu.

J unsaules pagasa vt\ds, Baesia
apr, ar io izsludina, pai nederīgiem kā
nozaudētus sekošvs dokumentus; 1) La;-
v jās iekšzemes pasi, izdotu no Jaun-
saules pag. valdes 15 ie r. 1922 g,
zem Nt 836, nz Lūcijas Šiliņ vātdu;
2) Latvijas iekšzemei pasi, izdotu no
Jsun,aule« pag. valdes 1 jun. 1921 g.
iem Ns 647, uz Katla Sli;a vatdu;
3) Latvijas iekiz pasi Izd no Bsdorigaa
pag. valdes 26. cktobrī 1921 g. teto
Nt 755. *z Aīgusta Žinduļa vārda;
4) L*tY|j«s iekšz p»sl, izd iio Jaun-
sanles pag: valdes 27. ap llī 1930. g
itin N» 71, uz vecuma zīmi izdolu no
Bir2< māc tāja (f* nav ritams) nz Jāņa
Grcndziņa vārdu; 5) Latvijas iekšz. pasi,
izd. no Jauns-iuifs pag. valdes 1 m*Iā
1921. g. iem Nš 810, uz Kārļi Tikuma
va du un 6) Latvjus Iekiz. pasi, izd.
no Badbergas pag. vaids 2. novembrī
1921 *. zem N? 7 0. u?"Pēiep Žl-»»* v.

Valme as apr. piiekšn pal 11 lec.
izsl dira pat nederīgiem, kā nozaudētas
sekošus dokumentus: 1) Latvijas iekšz
pasi iem H £06, *z Jeki- a Jrra d.
Jansona vātdu, Izd. U apr. 1921 g
o V ļķeau pag. vaid t; 2) Latvijas

iekšzemes pasi iem Nš 623 tz Annas
J f« m. Ktūmiņ vārdi izd 14 aprīlī
1420. g. no Vijķēnn pag valde;; 3) L«t-
vjai iekiifmes pasi i?m Nt V5699, u<
Vilhelms Emija d. Metrauca vardu izd
23. api. 1920. g no Rīgas prrfekturas;
4) zīļu pasi nmN» 2'6 i'd. 13 ir-attg
1920. g n Ķ rbiŽJ pag va «es m Jāņa

Bitdeia vārcu pānakstītu 53 * maijā

1922. g., uz Jēkaba Jfnsora tārda

Bases paga ta valde izsludina per
nederīgu, kā nozu dušu,no Tur!a/rs pag.
valdes izdoto Litvijs iekšzemes p?si
7. jūnijā 1920. garfā zem Nš 208 uz
Līzas Mača m. Lapsa vardu.

Cēsu apriņķa priekšniek.-! palīs2. iec.
izsludina par nederi* em sekošus pie-
teiktus par nozaudētiem dokumentus:
t) pasi, izdotu no Rīgas polic 3. iec.
pr-ka 12 janv...rī 1920. ķ. iem >6 65565
uz Martas Jēkaba m. Mebard vardu;
2) pasi, izdotu no Ramkas pag. valdes
8. maijā 1922 g. zem Nš 1766 uz Kārļa
Jāņa d Stīvera vardu; S) pasi, izdotu
no Nēķena pag. valdes .2 aajustā
1920. g. zem N? 610 uz Albert.nas
Pētera m.- Brautin vātdu; 4) pasi, izd
no Vecpiebalgas pag valdes 24. martā
1920 g. zem N* 782 uz Kārļa Pētefa d
Abelnieka vārdu; 5) pasi, izdotu no
Mēdzules pag. valdes v. jūnijā 1921. g.
zem Ns 731 uz Olafa-Jāņa Jura dēla
Lapsa vardu

Mēru pagasta valde izsludina par ne-
derīgiem, ka nozaudētus, sekošus doku-
mentu?: !) Latv. iekšz. pasi f* 681 izd.
no šās pag. valdts 23. jjnijā 1922. g.
un 2) Rīgas pils lombarda ķīlas zīmi
zem Ns C, 173046, iid.tu uz Mildas
Kalniņ vārdu. Nt 274.

Aderkaiu p*gas-a valde it šo izslu-
dina p*i rederīgu, ka nozaudēto, apliec.
zem Ns J5 Izdotu 2. janvāri 1920. g.
no Rīgas kafa apriņķa priekšnieka uz

Jāņa Gusta d. Krastiņa vārdu, pai kāja

di'n<"'ta nedeiīgamu.

RencCnu pagasa vflde, Valmieras
apr., izsludina rar pazaudētu un tādēļ
ntderīgu lirga pasi zem N» 270, Izdotu
no šīs p«gas'a valdes 19. maija 192 ). g

ļuz Jāņa G"Sta d. VifuTi?on< vard

Turlavas oeļ. valde iz-luJina p»r
ļnedeiīgu, kā nozauden, iekšzemes rast,
I izd. no šīs pag va des 1922. g 56 ju
, nlā zem N? 1163, uz Kārļa Gotharda d

prn. v 359

Saukas pag. valde izsludina prr
nederīgu, ki m zaudētu, z rga pasi, Izd
to ?īs p'g. \ades 1920 g 17 nov.
zem J* 699, uz Krišam Petefa d. Caune
piederošo zi gu.

Ventspils apriņķa priekšnieka palīgs
izsludina pai nedetigu, ka nozaudē n
zirgu pasi. iz otu no Djndaga» pagasta
valdes 19 9 g. 30 decemb i zem Nt 321,
uz E tpb Kā ļ« m Ķl vfr va^d^.

Ventspils apr. ptiekin. pat I iec.
izslud na pai nederīga kā nozaudētu
irga pas', i;d no Sakarm ižas pi>g.

valdes I(-20. g č0- apriti zem Nš 135,
o» Andrej* Salmiņš vā'du

Ven spils pils. pol. . II I c. prlekšn.
izsludina pai nedeiīgu, kā pieteikto par
ncisudē u La vijai ickizrmes pasi zm
J* 1123^ izd. no Ventspils apr. piiekln.
22 okt. 1923. g uz Valdema'B Krša d
B že vā d>

Smilteacs i'Cikņi polic. priekšnieks
iit>lud na pat nederīgn, kā pieteiktu par
pamdušu L».tvijas Ie šz bezterm. pas
Nš 8;o iid. 23. sept. 1920 g. no Sml-
tenti pol. priekša, uz Kārļa Pētera d.
Griķis vā.du.

Pazaudētu z?t&%z?l?i
no Bates pag valdes 1922 g. 19. okt.
zem 978, uz Ernesta Jēkaba d.Strķisv.

Pazaudēta l^SS^S
m Ta'su a^r. pr-ka pal. par 2. iecirkni
1920 g. 9. oktobrī zem Nš 3379, uz

? n^as Niklāva ro Rateniek v.

Līvānu pag. valde izsludina par ne-
derīgiem, ka nozaudētus, sekošus doku-
ment-- s, izd no š s pag. vides:

1) pērs. pasi zem Nš 215, izd. 1923. g.
1. maijā;

2) zirga pasi zem Nš 389, izd 1920 g
20 septembrī, abas uz Aleksandra
Ādama d. Romanovska v;

3> pērs. pasi z'sm Nš 1567, izdotu
l?2l. g. 10. aprīlī tz Annas Aleksandra
mntas ^om'nov k»i v. 695



ļ ^ifjas apgabaltiesas3. civiinod.,
ui dv. ties. lik. 1967., 2011.—2014. an
2079. p.p. an Batt. privāttiesību kop.
2451. p. pamata, nz Augusta Matiia dēļa
Grauduma lugām i, uzaicina visas
personas, kufām ii kaut kādas pieten-
iljaa, strīdi vai lernnaa pret šai tiesā
18. martā 1924. g. publicēto 192i g
27. oktobri miiišī Jsun Piebalgea pag.
.Kalra-Pentuļu" mājas īpašnieka Matīsi
Pētefa d. Grauduma mantošanu līgumu
karš noslēgts 21. jaav. 1908. g zem
J* 70, pie Cēsu notāra ion Volgta staip
mir. Matīsu Pētera d. GrauJumt aa
Augusta Matisa dēla Graadama, ka ari
vitai personas, korim ii kant kādas
lleiības ai mii. Matiia Pē'era dēla
Grauduma mantojumu vai sakara ai io
mantoj., ki mantiniek., legatarij., Ildei-
komlsarljiem, paiaddevējiem nt I. I„
pieteikt Mvai tiesības, pretenzijas an
'erunas minētai tiesai iešu mēnešu
laiki, ikaitot no šī sludinājuma leiple-
ianaa dienas .Vaid. Vesta.'.

Ja tai minēti termiņi nebūs iidariti,
ad minētai peisonas atzīs ki atteikušas
io ierunām un nodejotas savai tiesības

be mani līgumu pasludinās pat liku-
mīga spēka gājušu.

Rigā, 20. martā 1924.g. L. H 2156
Priekšsēd. v. A.Blumentals.

SeKintMri A. Kalva.

Tiesu sludinājumi.
Rīgas apgabaltiesas 3. civllnod.
n dv. ties. lik. 1967., 2011—2014. an
2079. p.p. un Bolt. privāttiesību kop.
2451, p._ pamata, uzaicina viisi penc-
nai, karam Ir kaut kādai pretenzijai
Mdi vai ierunas pret šai tl*sa 18. mutā
1924. g. publicēto 1916. g. 23. novembri,
Odesa miruši Augusta Kriša dēla
Putniņa testamentu, ki ari visai per-
eouas, korim ir kaut kādai tiesībai us
mii. Augusta Putniņa matojumu vii ie-
kuri « to mantojumu, ki mantiniekiem,
!egaraiIjiera,lldtikomiiarlj.,parāddivejl«m
an I. t., pieteikt savas tiesibat, pie-
tencijai an ierunai minētai tleiai ušu
mēeeia laiki, ikaitot no šī tlodl-
nā'umi leapieiamu dimai .Valdībai
Vecmāti'.

m tai minēti taimiņi nsbit ladarito,
Iīd mlnētii personai atzīs ki atttikašāi
ao Ierunām an iiodējošai tavai tiesības,
bet testamentu pasludina*par likumīgā
ipēki gājušu,

Rigā, 20. marti 1924 g. L. Nk 2176
Piickiiēd. v A. Blumentali.

Sekietaii A. Kalve.

Jelgavas apgabaltiesa,
uz civ. ties. lik. 1967., 2011—2014,
2079. an vietējo privāttiesību lik.
2451. p.p. pamata, uzaicina visas per-
sonas, kurām būtu kādas Ierunas piet
15. janvārī 1920. g. miruta Jāņa
Kalniņa 1918. g. 7. novembri mijai
kartībā aaatidīto testamentu, vai kūjas
vesētos pietei t savas tiesībai uz minēto
Jāņa Kalniņa mantojumu ki mantinieki,
legatarl, lid ikomisaii, kreditori un L t.,
pieteikt savas Ierunas un tiesības iai
tiesai sešu mēnešu laika, skatot
no sludinājuma iespiešanas dienas .Vaid.
Vē»tn.\

Pēc minēti termiņa notecēšanai, tiesa
nekādas ieru.as nepieņems un nepie-
teiktas tiesības atzīs psi spēku zaudē-
jušām.

Jelgavā, 20. marti 1924.g. L. J*665/24
Priekšsēdētāj» b. A. Lauke.
Sekretāra v T. Rozentals.

lifti anaimnas 2. lu.nm iimni
Kā~rlii Krebi paziņo, ka 2. aprill
1924. 9. pulksten 12 dienā, Rigā,
Sttelnieko ieli Nt 1, dz. 4, Mutoviča
ptasībss lietā, pildot Teodora
Krasljņlkova kustamo mantu, sastāvošu
no mēbelēm, un novērtēto pai Ls 700.

lutināt ieraksta, novērtējamo, ki aii
ipikatit pārdodamo manto varēt pii-
loianai dieni ua vietot»

Tiesu priitavt K i e b i.

iim ipiauitīisB z. tu. fli» pnititi
(iilit Kttbi patiņo, ka 3. aprill
1924. 8., pulksten 10 diena, Rigi,
Brivitas ielā M 35, Zamueļa prasības
lieti, p i i d o? Zaras liarkuze «itamo
manta, laiiivošo no irmča cdi:ta, un
novērtētu pai La 240.

uiināt sarakstu, novērtējama, ki ari
ieskatīt pārdodamo manta varēt paido-
ianai dieni ot vietai.

Tleto priitavi Kubi.

Ilgts iisiiialt. Iii. Iii. tliSaSPīlstan
paziņo, ka 3 aprill 1924. a., pulksten
11 litā, Rigā, Lāčplēša iela J* 52/54,
dz. 51, pArdos Lelbas Blocha
kustamo mantu, sastāvoši no pianīno,
nn novērtētu pai Ls 320.

laiinit saraksta, novērtējamo, ki ari
iptkatit pārdodamo manto, varēs pāt-
lošanas dieni ai vietas.

Tiesu pristavs J. Gr i n i e I d s.

ll,asijgilia..lu.tl»Biīlstan
B. S me i 11 paziņo, ka 28. marta i. a,
pulksten 9 lītā, Rīgā, Katiinss dambi
/ 6/8, pirdoa Georga Diervlta
kaitamo manta, sastāvošu no zābaka
piesmašinas nn adu valcmašinas, nn
novērtētu pat Li 300.

Īsziņai ierakstu, novērtējamu, ki ari
tpikatit pārdodamo manta vatēt pit-
ioianu dieni aa vietot.

Tiesu pristavs E, Smeila.

Rigas apgabaltiesas 3. civllnod.
n dv. ties. lik. 1967., 2011.—2014. on
2379. p.p. on Balt. privāttiesību kop.
245!. o. pamata, nz Jēkaba Mārtiņi d.
Dzelzlža lūgumu uzaicina viaaa perlo-
nu, kuram it kaut kādai pieteozijai,
indi vai ierunai pret šai iesi 18 marti

1924. g. publicēto 1923 g. 28. jūlijā
Rīgā mirušā Nurmlžu pag. .Kopu* mājai
īpis nieka atraitņa Mārtiņa Mārtiņa
(Mātča) d. Dzelziša nota-ielo testamentu,
kā ai i visai personas, «arām ii kaut
kādai tiesības ai mirušā Mārtiņa Dzelziša
mantojamo vai lakara at io
mantojuma, ki manti niekiem, legataii-
jiem, iidelkomiiarijiem, parāddevējiem
on 1.1., pieteikt tavai tlesioas, pieten-
?ijaa on ierunas minētai tiesai iešu
mēneia laiki, ikaitot «o ii iludlna-
ļama ieipiešanat dienat .Valdībai
Vēetaeii' .
ii tai minēti termiņi nebūt iidariti,

tad minētai peisonas atzīs ki atteikušai
ao ieronim on zaudējošas tavaa tie-
tlbaa, bet testamentu pastaliņās pai
Ukomigā tpēki gājuša.

Rigi, 2J. martā 1924. g. L. M 2126
Priekšsēd. v. A. Blumentāli.

Sekietat» A Kalve

Risas apgabali. 3. civilnodaļa,,
«i dv. Uti. lik. 1967.. 2011.—2014. on
2079. p. d. on Balt. privatttaūbu
kop. 2451. p. pamata, uz L'eaes
Kažociņ un cita lūguma ataicina
ttiai psiionaa, kitam it kaut kādai
priteoiijai, ittidi vai («runai , put lai
tiesa 18. marti 1924. g. publicēto
1922. g. II. augusta Jaunpiebalgai
pagastā mii. .Maz-Jēču* mājas īpašnieka
J i ņ a Pēlēja dīla Kažociņa
tēst mentu, kā ari visas pittonai,
karam ii kaat kādai Hailbai ai
mitušā Jāņa Kažociņa mante-
jumu vai «skara ar io mantojama,
ki mantiniekiem, legataiiļiem, lidtt-
komiietijiem, patiddivejiem an t. t.,
pieteikt tavai Ueiibat, pittemijai an
ierunu minētai tiesai taia min ašo
laiki, ikaitot ao Ii sludinājuma Iespie-
šanai ilmat .Valdības Vēstnesī".

Ja tu minēti termiņi nabās iedarīti,
tad minētai peraonu atait ki attelkaUi
«o laronim an nodējošu tavai tluibu,
bet testamenta paaladiaū par lika elsi
peka gājuša.
Rigi, 20. marti 1924. g. L. Nk 1840.
Priekšsēdētāja v.A.Blumentals

Sekretārs A. Kalve.

nm unkaMiai cīfīīiiiiyt.
u dv. tin. lik. 1967., 2011.—2014. un
2079. p.p. on Balt. privāttiesību kop.
2451. p. pamata, nz Pētefa Andreja
dēla Spīguļa lūgumu uzai-
cina visu peisonu, korim it kaut kādai
pretentijaa, itridl vai Ierunas, pret lai
tieši 18. martā 1924 g. publicēto
1924. g. 8. janvāri, Urnargis-Sārama

pag. mii. .Poda" mājas īpašnieka
Pētera Bērtuļa d Bbe httdta testamentu,
ki ari vītai penoou, kurām ir kaat lūdu
tiesības u miruši Pētefa Ebethatdta
mantojamo, vai sakarā ar io mente-
.uti, ki mantiniekiem, legataiijiem,
Udeikomisaiijlem, paiāddtvējiem an 1.1.,
pieteikt tavai tietibai, pretenzijas an
leranu minētai Uetai taia mēneia
laiki, ikaitot no ii sludinājuma ie-
spiešanai dienu .Valdību Vēstnesi*.

Ja tu min. termini nabai iidaiita,
tad min. personai atait ki atteikušai no
tarānam an zaudējušas tavu tiesību,
set testamentu pasludinās pai likumīgā
tpēki gājušu.

Rigi, 20. maitā 1924. g. L. Nk 2144
Priekšsēd. v. A Blumentals.

Sekretāra A. Kalve.

Ukru pagasta tiesa,
pamatojoties uz tava 24 iebruara i. g
lēmuma izsludina, ka Elza Jāņa m
Piena vēlas adoptēt tava vīra Mārtiņi
Piena meitu no pirmās laulību A'nu
Natāliju P em, dzimušu 6. janvai:
192i. g. Visiem, kam būtu kādu ie-
tunss pret Šo adopciju, jāpieteic viņai
minētai tiesai 6 mēnešu laiki no iii
izsludināšanas dienas.

Priekšsēdētājs R. Mi liets,
2 Darbvedis P. Kļavin»

Atlieta ministr, āra. pasu nod. izslīd
par nederīga 1924. g. izd. ārzemes pīs
zem M 1411 oz Jāņi Kilovika vardu

Kara saimn. pārvalde
iepirks mutiskos un rakstiskos torsos:

60 tonnu — rīsa, 10 tonnu — k lietu sīpolu,
120 „ — sāls, 2|a „ — tēju,

1 „ — piparu. 100 „ — cukura,
x„ — lauru lapu,

ar nodošanu Irar-ko K S. galvenās pā tikās nn elpet noliktavā Rigā, an
40 tonnu sals

ai nod sena K. S. Daugavpils noliktava, Daugavpilī.
Tor i notitrs kajs ssimaHcības pārvald-s t;lpia Rīgā, Valdemāra ir li 10/12,

dz. 3 (ieeja no Erza etes ieies), 8 aprīli 1924. g., pulksten 10 rī a.
Rakstiski pedīvājumi ar uzrakstu: .Uz risa sā s pi aru, buru lapo, kaltēto

sīpolu, tējas nn cukura torgiem 8. aprīli 1924. «.'. kā atl uguņu d»| piel dienas
mutiskos torgcs, nomaksai! ar attiecīga zīmognodokli, iesniedzam līdz torgu
atklāšanai kara saimniecīsas pārvaldes pāitikas dajas priekšniekam, Valdemāra
Ielā Nš 10/12, dz. 10. vai torgu dienā — torgu komisijai.

Torsu dalībniekiem piims torgu atklāšanas, jāiemaksā pātvaUss kase dro-
šības nauda: uz risu— Ls 50 no tonnai, sili — Li 6 no tonnu, pipariem
- Ls 370 no tonnu, lautu lapām — Li 350 no ttn aa, kaltētiem
sīpoliem — Ls 85 no tonnu, tSjn — Li 920 no tonnai ua caknrn —
Ls 95 no tonnas

Torgu noteikumus Izsniedz kara uimniecibas pārvaldes pārtikas daļs ne
ņt> ksten 10—13.

__ 2

LatflelD kraj-alzitva lantimac

dibināšanas m\\
ctturtdien. 3. aprīli 1924. S. p-ilkstei
8 vik, Dzliaavu ieā Nš 70, dz. 3

Dianas k» tba:
1) Sīputces darbinieku vēlēšana.
2) Konstruēšanās. 01 l«8t»|'.

Kara saimniecības pārvalde Izdos

otrreizējos mutiskos i rakstiskos toroos
150,000mg.svaisas liellopa solos piegādāšanu
Rīgas garnizona vajadzībām no 1. aprīļa līdz 1. augustam 1924. g

Torgi notiki Ripā, Valdemāra ielā Nš 10/12, dz 3, Kara saimniecības

pārvaldes telpās, *. s. 27. marta, pulksten 10 tītā.

Rakstiski piedāvājumi slēgtās aploksnēs ar uzraksta: .Uz «alas torgiem
27. rautā 1624. g.*, un lūgumi deļ pielaišanas mutiskos torgos, nomaksāti
ar attiecīgu zīmognodokli, iesniedzami līdz torgu atklfiianai kara saimniecības
pārvaldes pārtikas daļas priekšniekam, Valdemāra ielā Nš 10/12, dz. 10, vai
toigu dieni — totgu komisijai.

Totgu dalībniekiem, pirms torgu atklāSanas jāiemaksā kara safmn'ecības
pārvaldes Kasē drošības nauda Ls 0,08, par katra kilograma gaļas, kuru pie-
gādātājs uzņemas piegādāt. >

Ar gaļas kondicijām un sīkākiem torga noteikumiem vai Iepazīties kara
saimniecības nārvaldes pārtikas daļa. _^__^_________________

Dzelzsceļu virsvalde
Izsludina sekošus rakstiskus torgus
23. aprill 1924. 9, uz gāzu caurulni an to daļām pec speciii'*aci as Un

.Besondere B-diagungen C VI*.
28. , , . petroleju 50 ton pēc techniskiem noteikumiim.
28. , , jū as zāl, giīstēs 2000 kg pec apstiprnāta parauga.
30, , . . dzelzi ti ta būves darbiea 699 gab, kopsvarā apmetam

67 ton. pēc saraksta un izvilk. no techt. noteik.

Tuvākas z'ņss par totfu noteikumlen, materiāliem un iemaksl'atnšrn dro-
šību naudā n izsniedz dzelzs :eļu vira valdē, istabā 122a, no pulksten 12—14.

Pi'dāvSjHmi tā'csniedz torgu dlcā līdz pulksten 12 ii

6. Rīgai kijito pulki
uiaicira zemāk minētās peisonas, mē-
neša laikā, skaitot no li sl d nsjuma
iespiešanas dienas .Valdības Vēstnesi*,
ietasties pnlra saimniecības daļa saņemt
pienākošās viņiem nrodas samts:

1) Kareivis R i z! k s. Miķelis — alga
pai aprīļa mēneii 1920. g, 160 L. r.

2) Kareivis L i e p«ņ 5, Jānis — alga
pat jsnvira mēnesi 1921. g., 250 L. i.

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

4) Kareivis Kancnem, Augusta —
alga par marta mēnesi 1921. g, 250 L r.

5) Kareivis Šķ i b u s t s, Miķelis —
alga par laiku no 1. janv. — 1. apr.
1920. g., 5^6,60 L. r.

6) DIžkareivis K i i šn e r s, Augusta —
alga par laiku no 1. janv. — 1. api.
1920 g., 672 L. r.

7) Dižk rsivis Līcis, Jānis — ilga
par aprija mēnesi 1921. g., 300 L. r.

Pēc noiādītā termiņa notecēšanu min.
naudu sumas tiks temaksitss Latvju
bankā dēļ ieskaitīšanas valsta ieņemumoi
nn nekādu prasības pēc naudai sutnu
izsniegs aus netiks ievērotas.

Rīgā, 20. martā 1924. g. Nš 2981.
Sa'mrt. ptiekin. pulkv.-leiin. (par.).

3 Dat vedis tara i«. (paraksta).

f ' -" ' ?

Dažādi sludinājumi.

Jfflfloll» pagastam,
Valkas apriņķī,

————— vajadzīgs

firsts,
Gulblti.

Telpas no 8 ērtām istabām,
plašs augļu dārzs ar parku,
zeme 4 pūrav. Priekš apsildī-
šanas pagasts dod 8 kub. asis
malkas. Pārējie noteikumi pēc

vienošanās.
Pieteikšanās raksti j i pie pagasta

valdes lidz 13 aprijam un personīgi
pie padomes 14 aprīli 1924 g-, kad ari
notika pieņemšana. 1

Tleio nodalu iepartameala
dattdu maksājama piediinēji paziņo
i» 28 marti 1924 B-, pulksten 2 a\,

Rigā, II Gsniou dambi, Lopkautuvē,

pārdos vairāksolīšana
Izrāt ji Vjssermaoa kaitamo mantu,

Inuvenētu pai Li 2140, un sastāvošs
no 6 dzīviem nn 14 kautism li lopiem
un 14 Īre lopa ādām, dēļ viņa ienskuna
un piee. peļņas nodokļa segliņus.

Rigā, 24 maitā 1924. g.
Piidainēji Otāmatnieks.

Jelgavas pilsētas lallei
v«(adzlgs 3

ii» vai Blifoiiii.
ar lielāku praksi

Mežotnes pag. valdei
vajadzīga

valdes un tiesas

darbvedis.
Alga pēc kategoriju Kandida'i tieklu \\ pieteikties 5. aprīli i, a„ pie pag.

padomes Paiast * valda.

Kļūdas izlabojams.
Cisu apr priekša pel. II. Iecirkņa

slucinājama. .Vaid. Vēstu.' i. g. Nt i?,
pat nozaudēto pa-i Ns 105, uz Kārļa
Jāņa d Girbans vārdu, ieviesusies
k luda: nozaadetā pase piederēja nevis
Kati m Jāņa d. Grabanam, kā nepa elzl
Iet irsts min. numura, bet gan Klrlam
3aņa d. Garbaaam vārdu. J* 86.

Valsts tiposrafUfl
Rīgas pilī,

?—?- dabūjama» ""

pagasta ralža

tufala Mantas.
Ha«f^i«a««i!9 wē&*>

Traidlaa, 26. marti, oulksten 7 *&
. f?i t*FTB«sIion s'.

Ceturtdien 27. martā ouuuten 5 p-P
SkeUieku izrādē: ,&attsi* '-

Noiias krai-alzde ra sairt,
pamatodamās uz pinas biedra sapulcei
Š. g. 16. februāra li muma, uzticitia visu»
agrākos krāšanas nn aizdošanas kases
biedru tiīs mēnešu laikā, skaitot
lidz 1. jūlijam 1924. g.,

atjaunot savas biedra
tiesības,

piemaksājot biedru naudas (pajas) star-
pību līdz jaunos statūtos paredzētam
apmetam, vai saņemt savas biedru daļai
atpakaļ Tāpat aizņēmējus, kuri savos
priekškara parādās nomaksājuši pilni
mērā, saņemt atpakaļ kursa starpinu
staip cara naudu un Latviju valuti
Pretējā gadījumi nepapildinātās biedri
dļas un n»izotmas aunus uzskatīs «i
ziedotas sabiedrībai pai la >u.

Mūrmuižā, 13. maitā 1924. g
_2 Valda

Ārlietu mlalstrtlaa ārzemju pasu no-
laja izsludina par nederīgu 1923. i
Izdoto ārzemes pui ar t6 9100, «
Anns i K r o n b e r p "ārda.

Latvijas Hefranitataa ieģšiHoadr*
«rtlņtt Nk 2318, ai Elrai Orietīņa»

vārdo paziedēta un si šo tiek iuladiaft
par b e d e 11 g ? ___

UrtvOaa oaivaisItatM legiiimaelr*
«rttai J*2387, u Alvīnes Qt ietin»
'irdn pasēdēta ta ai to tiek bet**
zināta oat audu tie»

Pamatojoties uz saviem sluci āj m cm
.Valdības Vēatneša" 53. un 201. nemī-
los no 6. marta 1922. g. aa 13. septembri
1923. g. par

pazotti Krievijai sa-bas tērand,
rakstāma spalva izgatavos, atoijam,
un ievērojot to, ka pa izsladinito biko
neviens nav nekādai prasības cēlis r>t

rrinetātn akcijām,

Krievijas saliltdrīlias tērauda rakstam
spilvu Izgatavotai direkcija

at šo dara zināmu, ka zudušo ak Iju
vieta, viņa Izdos

Jaunas ahiijas.
Rīgā, 25. mirlā 1924. g. Dlrukcijl.

tos iieliilias biedra
kārtēja pilna sagulu
notiks 27. marti 1924. a, pulkiten 3
pēc pusdienai, Paleja Ieā Nk 2, apaiši.

Dienai kāitiba:
1) Valdei ziņojums.

2) Revidentu ziņojums.
3) 1924 g. budle s.
4) Statūtu pārgrozīšana.
5) Vēlēšanas.
6) Pieprasījumi.

Ja aapulce nebūta pilatiei'ga, sakiri
ar neieradušos r;I"tiekošu biedro skaitu,
tad 3. aprīli 1924. s, notisk tanī paū
laikā — otra sapulce — ar to pīši
ci:nas kārtibo. Valde,

TiS^^
valde sasauc sava akconaiu *x ātejn

pilnu sapulci,
trešdie , «.aprill i. 9-. pīkst n 'ai,
Liepājā, Lielā elfi Nt 6, ar tekošu

dienas kartību:
1) Valdei riooumi par sabiedi. dbltāl.
2) Budžeti pai 1924. g
3) Ditrbibaa plānu pai 1924. g.
4) Direktrra-iīkotija npatiprnāšsna un

viņa atalgojama noteikšana.
5) Termņu noteikšana atlik šts semai

pai akcijām nooia*r<āšanal.
6) Nekust, manto iegūs, aabiedr vaļadz.

Akcicnira k-gi tiek lūsti pieteikt «āvai
akeju vadei lidz 9 apiilim 1924 g.

Valde

i Bfizelnis ip. valsts zti'j io pekten
ļ paziņo vispārībai, ka 10. aprīli i. g„
' alks'. 10 no rīta, Rēzeknē, Br. Sieri īdas
ielā N; 15, Iznomās

ļ viāta&ā
zvelas tiesības

no 23. aprīļa 1924. g.
Tuvā! ai ziņrs Inspekcija» kaoc'eji.

Inspektori B M i g 1i n i k i.

[ cm lestSžn slaMUiTiL

3. Jiiiai» kajoiekD polts
lidot

mutiskā un rakstiskā

sacensība
16818 i*,vai 1100 poda svaigas

liellopi sa|a. piegādāšanu
1 polka tekošam vajadzībām ?ar laika
| no 1. aprija līdz 1. augustam 1924. a

Sacensiba notiks pulka štābā Je'gavā,
i Dambja ielā — 27. marta 1924. g„
[ pulksten 10 rītā.

Pirms sacer sībaa iesākšanās dalībnie-
kiem jāiemaksā polka kasē drošībai
nauda 4 santīmi no katra piegādājamā

- kilogrami gaļas.
Ar uzņēmuma noteikumiem var ie-

i pazītie» pulka saimniecības daļā darba
. dienās no pulksten 9—15. 1



Rīsos pilsētas tvaikoņu satiksmes torifs.
« nlkoiTna^ gacijas ^flS^.L^ sTēSIt^7,° ??"', "sētas vlde ar šo W>> k« sākot& ' »iMu»inm sk itas par speķa esošu sekošais pilsētu tvaikoņu satiksmes tarifs:

1. Āgenskalna linija:
„..,,. . , XI

Lidz pulkst. 12 naktī. i. klasē ii. klasēBiļete 1 braucienam pieaugušiem ... ,„
. 1 . kareivjiem .

* ' 10. sant'
f

sant
. 1_ . skolniekiem. . . . , \ ' | -

Čeku g āmatiņas f^giem
(30 t,iļ. ā 8 sant.) ' \\\\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ u.2.40 ' (10 biļ. . 6 sant.) 6? [

sko'n&nr.hi. aV^V * * S0 C0bi.ā3sant. 30tkomekiem (10 biļ. ā 3 sant.) 30 p (i0 biļ. ā 2 sant.) 20 .
Pēc pulkst. 12 naktī.

Biļete 1 trauci-nam
25 saat. 20 Mnt

2. Iļģeciems un Zunda līnijas:
Līdz Iļģeaemam, Zundai, Cementa fabrikai un Andreja salai:

I. kl-sē II. kla ē
Biļete 1 bržucienam pielūgušiem 15 sant. 10 sant
. 1 . kareivjiem un studentiem 6 , 4

1 . sko niekiem 3 2 *
Cenu gamstigat pieaugušiem (30 riļ ā 12 sant.) Ls3 60 " (lObiļ ā 10 s.) Ls 1.00 "

skolniekiem (10 biļ. ā 3 sant.) 30 . (10 biļ. ā 2 s.) 20 .
Līdz. Balastdambim, Jūras skolai un Švarcmuiža:

I. klasē II. k'asē
Biļete 1 brau lēnam pieaugušiem 10 stnt. 6 sant.
. 1 . kārei jiem un studentiem 5, 3 »
.1 . sko niekiem . ... 3 . 2

Čeku grāaatiņis pifautu iem (30 biļ. ā 8 sant.) Ls2 40 (10 biļ ā 6 sant.) 60 "
skolniekiem (10 biļ. ā 3 sant.) 30 . (lObij.ā 2sant) 20 .

NB. Līdz pukst 8 rītā skaitīs atcelts pirmās klsses tarifs un ar ot-āi klafes biļeti var brsukt kā ctrās klses, tā ari
pirmās klases telpās; šis tarifs skaitās priekš tiem pasažieriem, kai uzkāpuši uz kuģa, ku š at tSJ piesiltai līdz
pulkst 8 rītā.

3. Milmaņa linija:
Līdz M.lmani.Ti: i klasē ii. klasē

Biļete 1 trauteram pieauguši m 45 sant. 30 sant
Līdz Vecmilgrāvim:

Biļete 1 brsuc'enam pl*auguši:m 40 s\nt. 25 sai.1
Par braucieniem staipstacijās 15 , 10
Studentiem tn ksr:i«jiem līdz visām piestātnēm 15 * 10
Skolniekiem līdz visam piesiātnēm (kā I, tā ari 11. klasē) 5 ] 5 [

Rīgis pilsētas galva A. Andertoni.
Pilsētas sekretārs A.-P|avlnskls.

Rīgas apgabaltiesas 3. civllnod.
atklātā tiesas sēdē 1924. g. 3. marlā
izklausījusi valsts zemes bankai lūgumu
deļ hipotekarisko parāda dzēšanas, no-
lēmāt

atzīt pat iznīcinātām divas obligācijas,
apstiprinātas uz tagad Pēteram Ābelam
piedetošo nekustamo īpašumu Valmieras
muižas zemnieku zemes .Maz-Kēdinu .
mājām, tem zemes grāmatu reģistra
J* 3181: a) 1884 g. 11. septembrī par
3,718 t., plikuma maksas stiikumā Ed-
garam fon Lovensternam par labu; b)
1891. g. 10. oktobiī zem Nš 323, pai
440 1., tam pašam kreditoram par labu.

Rīgā, 1924. g 6 martā Nk 1314.
Priekšsēd. v. A. Veidnets.

Sekretārs A. Kalve

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnod.
pamatojoties uz civ. pi. lik. 2060. un
2062. p. p., ievērojot mitušā Eduarda
Nikolaja d. i. Tianze (Tranzehe) testa-
menta izpildītājs Arvida i, Strandmaņa
pilnvarnieka zvēr. adv. Teodora Cimer-
m* ņa lūgumu un savu lēmumu 1924. g
11. marta paziņo, ka kfja apstākļu deļ
ir gājušas zudumā sekošas obligācijas:

1) obligācija pat 15,000 r, apstipifnāta
1913. g. 27. maitā zem Nš 766, uz ne-
kustamo īpašumu Rīgā, 2. hip. lec zem
lentes grāmatu ieģ. Nt 74R, izd. no
El 'i ābeles Roberta m. f. Rot, dzim. foa
Klot, per labu Georgam Artura dēlam
ion Štoedeiaro, kas viņu cedējis blanko;

2) obligac ja par 20 0C0 r. atlikumā
no obligācijas par 25,000 r. pirmatnējā
Feloroā, apstiprinātas 1902. g. 4. jūlijā
zem Ns 1196, uz nekustamo īpašuma
Rīgā, 1. hip iec. zem zemes giāmatu
reģ. Nš 7, izd no Vilhelma Josiia dēla
Selitisa pai tabu Viljamam Ulišcham
Šultc, kura pārgājusi uz Robertu Ivana
dēlu Stauve, kā blankocesionatu, kas
viņu ir cedējis blanko;

3) obligācija pat 30,000 1., apstipri-
nāta 1912 g 29. februāri zem Nt 674,
uz nekustamo īpaši mu Rīgā, 1, hip
iec. zem zemes gramstu reģ Nš 745
izd no Hermsņa leva( ChaimaLeirad.)
dēla Blanktnsteina par labu Danielam
Jūlija d. Cimermanim, kas viņu ir cedējis
blanko;

4) obligācija par 25,500 r., apstipri-
nātas 1881. g. 13. maijā zem Nš 62, uz
nekustamo īpašumu Cēsu apr., Cēsu-
VaSkaa hip. apg. uz lauku muižas zemes
zem zemes grāmata ieģ. Ni 127,Odzie-
nas mūžu, izd. no Viko a i. Brimera,
Rīdolfa i. Brinrra, Michaela f. Brimera,
Ženijts f. Biimer, Šsrlotis fon der Pā-
len, dz. Brimer, un Marljss f Hibbenet,
dzim. i. Brimer, par Ubu Ženijai Ru
dolfa m. baronietei Sulc-Ašeraden, _ dz
fon Brlmc, kura ob igacija, saskaņā ar
Rīgas apgabaltiesa 1910. g. 12. marta
lēmumu, atzī a par iznīcinātu, pai 1 o
izdots viņai iznīcinātās vieta obligācijas
dublikāts, kurš izpilda oriģināla vietu,
kuru obligaciu r uzminētā Ženija Ro
dolta m. ba oniete Šulr-Ašeraden it ce-
dējusi blanko.

Tāpēc apgabaltiesas 3. civilnodaļa uz-
aicina visas peisonas, kurām būtu tie-
sības ua aug šā aptāditām obligācijām,
pieteikties tiesā sešu mēn. laikā,
ikaitot no dienas, kad šis sludinājums
iespiests .V. Vēstn. *, un aiziāda, ka
J/» šīs personas noteiktā laikā nepieteik-
sies, obligācijas atzis par iznīc nātām un
lūdzējam idos obligāciju dublikātus, kuri
izpildīs oriģināla vietu.

Ripa 19 4 i 20. maitā Ni 2C91.
Priekšsēd. v. A. Blumentals.

S#kT*t*r» A H''»t

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnod.
pamatojoties uz civ. proc. lik. 2060. un
2062. p. p., Ievērojot Uriela Idvla dēla
Beihina lūgumu un savu lēmumu 1924. g.
11. marta paziņo, ka parādnieks parādu
pēc sekošam obligācijām:

1) par 7,400 r., apstiprināta 1909 g.
16 janvārī zem Nt 74, uz nekustamo
īpašumu Rīgā, 2. hip. iec. zem zemes
grāmatu reģistra N» 1506, izd. no Ju-
liusa Kārļa d. Brekofa pat labu I. Rīgas
savstarpīgai kredītbiedrībai;

2) par 4,000 r., apstiprināta 1909. g,
17. janvārī zem Nš 86, uz to pašu neku-
stamo īpašumu, Izd. no ta paša Juliusa
Kārja dēla Brekot par labu Heinticham
Kaija d. f. Zengbušam, kūju viņš it ce-
dējis blanko;

3) pat 16,000 r., apstiprināta 1917. g.
15. maija zem Nš 207, uz to pašu neku-
stamo īpašumu, izd. no Viktora Emīla d.
fon Ber 1 nsa par labu Edgaram Mārtiņa
d. Zunkertsm, kas viņu ii cedējis atkal
blanko, — li samaksāji.*, bet šīs augšā
minētās obligācijas nevai tikt izsniegtas
atpakaļ parādniekam dēļ dzēšanas zemes
grāmatas, tamdēļ ka ii gājušas zudumā.

Tāpēc apgabaltiesai 3. civilnodaļa uz-
lieta visas peisonas, kurām būtu tie-
sības ns augšā apradītām obligācijām,
pieteikties tiesā sešu mēnešu laikā,
skaitot no dienas, kad šis sludinājums
iespiesta .Vaid. Vēstnesī", un aizrāda, ka
ja šis personas noteikta laikā nepieteik-
sies, obligācijas atzīs pat iznīcinātam
un lūdzējam dos tiesību ptasīt paiāda
dzēšana zemes grāmatā.

Rīgā, 1924. g. 20. martā Nk 171.

Priekšsēd. v. A. Blumentals.
^ ettrrlnrs A. X * 1 v *

RlBBa apgabaltiesas 3. civllnod..
atklātā tiesas sēde 1924. g. 3. martā
izklausījusi valsts zemes bankas lūgumu
dēļ hipotekarisko paradu dzēšanas, no-
lēma:

atzīt par iznīcinātam trīs r-bligacijas,
apstiprinātas uz tagad Jānim Šalkām pie-
derošo, no Litenes muižas, Valkas apr.,
atdalīto ta paša apr. atdalīto zemnieku
zemes gabalu, zemes grāmatu reģ.
X. sēj. zrm reģ. Ns 1431, apzīmēto
un pēc 1888. g. 21. marta apstiprinājuma
Jānim Sslkam piederošo .Abolin" J* 99
trāju: a) pa; 200 r., aostiprinātu 1881. g.
21. martā zem N° 4£0; b) par. 200 r,
apstinrinātu 1881. g. 21. mirtā zem
Nš 431, un c) par 300 x., apst'prinītu
1881. g. 21. maitā zem Nt 432, visas bar.
Em-stam Volfnm par labu, ki ras obligā-
cijas zem Ns 432 vietā izdots uz Rīgas
apgabaltiesas 1912. g. 6. aprija lēmuma
pamata obligācijas noraksts bar. Ka rīnei
Konrāda ro. Voli, Kurtam, Fridricnam
un Gctlibam Ernesta bērniem Voli em un
Kstrīnei Ernesta ro. Cege fon Manteiiel,
dzim. Voli.

Ri»ā, 1924. s 6. tnat'ā Mi 1305.
Priekšsēdētāja v. A. V e i d ne 11.

Sekretāra A. Kalva

Rīgas apgabaltiesas 3. civllnod.,
atklāta tiesas sēdē 1924 g. 12. kbrufri
izklausījusi Hedvigas Idrs Emisijas
Err.s a rneitss Zembin. dzim Nelman,
atr Ozoliņ, šķ. Uiban, lūgumu dēļ hi-
potekarisko parādu dzēšanas, ne-
lēma:

atirt pai samaksātu obligāciju pat
2,200 r. atlikuma no obligācijai par
4 600 r., apstiprinātu 1894. g. 21. martā
zem Ni 213. uz nekustamo īpašumu
Ārciemu muižas zemnieku zemes .Mu-
cenieku* mājām, Valmieras apr, graiam
Augustam Georga d. Meitiņām par labu,
kura pārgājusi uz Osva'du Bruno dēlu
loi Samson Himelsternu, ka blantoce-
s onaiu, kai viņu li cedējis atkal b anko
un atzīt pat iznīcinātu obligaeju pat
6,0(0 r., apstiprinātu 1911. g. 12. dec.
zem Ni 869, cz to pašu nekustamo īpa-
šumu Rīgac-Baltijaa savstaipīgal kredīt-
biedrībai par labu.

3igā, iw*4 r. 3. martā M 1151.
Priekšsēd. v. A. V e i d n e r i.

Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnod.
atklātā tiesas sēdē 1924. g. 3. martā
Izklausījusi valsts zemes banVas lūgumu
dēļ hipotekarisko parādu dzēšanas, no-
lēma: ^

atzīt par atmaksātu nz tagad Valtt-
iam Aleksandra dēlam Friedensteuvm
piederošo nekustamo īpašumu Valmieras
muižas zemnieku zemes ro min. muižas
.Kefsit" roāiām atdalītām .Dzelzesalu"
mājam, Valmieras apr., zem zemes grā-
matu reģ. Ns 3801, pārvestu plikuma
maksas atl kurnu par 1292 r„ Edgaram
fon Loc vem ternam par lubu uz pirkšanas
kontrakta pamata, kas 1884. g. 11. sep-
tembrī ii apstiprināts uz Valmieras rrui-
žas zemnieku zemes .Keisit* mājām,
zem zemes grāmatu ieģ. Nš 3171, pirms
.Dielzesalas" maļas atdalīšanas, kufu
hipotēka pārgāju'! mantošanas ceļi. uz
bij. Rīgas apgabaltiesas lēmuma pā-
rrāta 1914. g. 7 narlā uz Modestu
Kārli Ottonu Kutti ion Loevenstrrnu,
kā Va'roieras _ muižas ieguvēja i deuo-
misfl īpešuma.

Rīgā, 1924. g. 6 maitā Nt 1373.
Prtekisedētāia » A. Veianeri.

Sek'etTs A. Kalve

Kigas apgabaltiesas 3. civilnod.
atklātā tiesas sēdē 1924 g. 11 maita
izklausījusi Jāņa Andreja dēla Zemula
lūgumu dēļ hipotekaritko parādu dzē-
šanas, nolēma:

atzīt prr iznicinātu ob'ig'dju par
900 i., apstiprināta 1888 g. 27. janvārī
zem Nt 205, uz nekustamo ipašimu
L'eljumpravas muižas zemnieku zemes
,Krauke-Jān' mājšm, Rīgas apr., zem
zemes giāmatu reģ. Nš 1952, Johanan
Sttele uain par iabu, kura obligācija ii
Pārgājusi uz Mārtiņu StūrL kā blanko-
resienatu, kas viņu ii cedej's blanko.

.<i»a n;4 g 14. martā j* 1429.
Priekšsēd. v. A. Blumentals.

Sekietan A. K a 1 v i.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnod.
atklātā tiesas sēdē 1924. g. 11. martā
Izklausījusi Spriča Andreja d. Pavu'ina
lūgumu dēļ hipotekarisko patādu dzē-
šanas, nolēma:

atzīt pat samaksātām uz Spiicim An-
dreja d. Pavtlinam piederošo nekustamo
īpašumu Cēsu apr, no Vecpiebalgas
muižas atdalīto zemes gabala, zemes
grāmata reģ. XXIII sēj. zem reģistra
Ns 33»1 apzīmēto zemnieku zemei msju
.Vec-Kake' Nš 245, apstiprinātas obligā-
cijas: a) pai3000i.,ingr. 1936. g 7. aug
zrm Ns 656, par labu Reinim Reiņa d.
Kcrpam, un b) par 3,000 r, ingrosētu
1911 g. 21. jūlijā zem Nt 1253, pārlabu
tam pašam Reinim Kotpam.

Rigā, 1924 g. 15. maitā Nt 1150.
Priekšsēdei, v. A. V e I d n e i s.

^kfetar» A K * v »

Rīgas apgabaltiesas 3. civllnod.
?s civ. tiea. lik 2011., 2014. an 2019
p p. pamats paziņo, ka pēc 1922. g.
14. jūnijā Rīgā mitušās namīpašnieces
atraitnes Emmas Lorenča m. Vitman,
dzim Michelson, ii atklāts m-n'ojum ^
?n ataicina, kam li ot Io dmh» ?
jumu, vai sakarā ar to tiesība»
ki mirniieiekiero, legotarijlem, (ideilo
tuisarijlem, kreditoriem on 1. t., pie-
teikt šīs tiesība» minētai tiesai reit
mēneša laikā, ikaitot ao ši tladinijam
iespiešanai dienat.

Ja minētai petsonai tavai tienbei
angli uzrādītā termiņi neoieteika, tao
vi-jas atiīi ki līs tltiibai taodējošai

Rigi, 1924 g. 13. marti. L. Nt 2134

Priekšsēdētāja v. A. V e i d ne 11.
Sekretāra A. Kalva.

Rīgas apgabaltiesas 3. civllnod.
?i dv. tiet. lik. 2011., 2014. nn 2019 p.p.
gamata paziņo, ka pēc 1913. gadā

3. lebtuaii Cēs's mituši namīpašnieka
Pētera Jēkaba d. Martlasona li atklā s
mantojami on ataicina, kam li oi io
mantojumu, vai takaii ai to tlealbai,
ki mantiniikiem, legatarijiem, lldal-
komiaarijiem, kreditoriem an 1.1., pieteikt
šīs tiesībai ala. tlnai taia minišn
laiki, ikiltot no ši tlndinij. Itipliš.
lienat .Vaid. Vēitn.v

Ja minētās pitionoa tavai tittibii
tagli atrādītā tirmlņi nepitteikt, tad
rlņu atiii ki Di tletlbu leadejotai.

Rigā, 1924. c 13. maitā. L Nk 2042
Priekšsēdētāja v. A. V e i d n e i s.

s»Vf»ars *. t't"
Rīgas apgabaltiesas 3. civllnod.
nz civ. tiei. tik. 2011., 2014. aa 2019. p.p.
pamata paalņo, ka pēc 1921. gada
2. jūnijā Jaunburtn eku pag, mii. jaun-
saimn eka Jāņa Jāņa d:la Krievs
ii atklāti mantojuma an ataicina
kam it oi Io mantojam», vai
lakui ar to tltiibai ki mantiniekiem,
ligataiijitm, Hdaikomlaaiijiem, kredlto-
riim nn t. t., pieteikt lia tieiibai
minētai tieiai 111 o mēn. laiki, ikaitot
ao 11 ilodinijama ieipiilanat dienat
.Valdībai Vēstnesī'.

Ja minētai peitonu tavu tietibat
aagii sarādītā tiimiņi nepieteikt, tad
ri;ei atoli ki Iii tiitibaa taodējolas

Rigi. 1924. g. 13. maitā L Nk 1664
Priekšiēdētāja v. A. V e i d n e 11.

Seutetan A. Kalve.

Latgales apgabaltiesas
Dauppil. m 6. iec. mieitiesneiii.
pamatodamies uz civ. pioc. IK 1401. p.
un clv. lik. krāi. X sēj. 1239. p. un
saskaņa ar savu š g. 14. mar a lēmumu,
uza a na Daugavpils apr., Krāsa-as
pagastā Noiminovo v'ensē ā mirušā
Donata franča dēla Meldera
mantiniekus pieteikt savas mantošanas
tiesības, mierti ;.>nesa kamerā, Krāslavā,
Poiockas ielā jv 52 uz nel. atstato mtc-
toiumu, seša mēnešu laikā, skaitot no
ši sludinājuma iespiešanas dienas .Val-
dības Vēstnesi'.

Pēc minētā termiņa notecēšanas ne-
kādas prasisas nepieņems.

Krāslava, 17. martā 1&2L g. NŠ1199!
Miertiesnesis A n o I i n ?.

Latgales apgabaltiesas, Ludzas
apriņķa, 5. iec. mieitiesnesis,

kūja kamera atrodas Ludzas apriņķī,
Viļakas miestā, uz civ. proc. likuma
1401. p. un civ. lik. kr. X. sēj. 1. d.
1239. p. pamata ziņo, ka 1917. g.
19. martā miris pilsonis Gavrlls Jēkaba
d. 3a onl.vs. atstādams, kā mantojumu,
Ludzas apr., KačVnovas pag. 29des. ze-
mes un uzaicina visus, kam būtu uz
šo mantojumu kādas tiesības, pie-
teikt šīs tiesības minētam miertiesnesim
sešu mēnešu laikā skaitot no šī sludi-
nājuma iespiešanas .Vaid. Vēstnesi*.

Pēc noteiktā termiņa vaiis nekādi pie-
teikumi pieņemti netiks.

15. martā 1924 g. 3*549.
Miertiesnesis R. Petersons.

Latgales apgabalties. kriminai-
nodaļa,

saskaņā ai lava 1934 tāda 3 marta
lēmumu, meklē uz sod. lik. 51. p.
un 589. n. pamata apsūdzēto Oskaru
Jt[a d Bite, 23 g. vecu, piede īgu
Cēsu apriņķī Lubānas papastā Sev šķas
pazmss: vidēja auguma, apfļt tuklu
seju, zilām acīm, raustošu valolu,
dzelteniem mst em.

Visām icitādem sn personām, ka;ām
it tinama minēts Oskara Bitte on
viņa mantai atislanas »««, jāpailņo
Latgales apgabaltiesas Ludzas api. 2 lec.
izmeklēšanas tiesnesim.

Daugavpilī, 11. marta 1924. g.
Priekšsēdētāja v. (paraksts.)

Sekretāra n (panksts)

Latgales apgalialtles. krlmlnolnod.,
saskaņa ai tava 1924 g. 3. marta
lēmuma, meklē ot lod. lik. 498. p.
1. d. oamata apsūdzēto Augustu Jēkaba
dēlu Aunlņu, piederīgo pie Talsu apr.,
Kab.les pagasta. Sevišķis pazīmes:
23 g. vecs, gafa tn tieva auguma,
liele, s uta iegarena seja, palikti degunu.

Vilim iestādēm nn personām, kuteru
it ilnama minēti Augusta Ainiņa nn
viņa mantas atiaianās vieta, jāpaziņo
Ludzas apiiņķa 2. iec. izmeklēšanas
tiesnesim

Daugavpili, 11. maitī 1924 g.
Priekšsēd. v. (paraksts).

Sekretāra r. (paraksts).
Rīgas apgabaltiesas 3. civilnod.
atklātā tiesas sēde 1924. g. 11. marta
izklausījusi Eduarda Betnata lūgumu dēļ
hipotekarisko parādu dzēšanas, no-
lēma:

atzīt par iznīcinātām divas oblig'cijis,
apstiprinātas us tagad ludzējaat pre_ie-
rošo nekustamo īpašumu Rīgas pilsēta,
3. bip iec. zem zemes grāmatu no 5.
r<"# Nt 1383: a) par 30,030 r., ingrosētu
1911. g. 26. oktobī zem J* 3713; b)
par 5 000 r„ Ingrosētu 1914 g. 27. feb-
ruārī zem Ns 535, aia? divas Augustam
Jēkaba d. Au enbergam par labu, kas
min. obligācijas cedējis blanko.

Rigi, 1*24 g. H martā Nt 1328.
Priekšsēd. v. A. Blumentals,

Sekretārs A. Kalve.

Rigas apgabaltiesas 3. civilnod.
uz civ. ties, lik. 2011., 2014.an *H9. p.p.
pamata psniņo, ka pēc 1923 gada
28. decembrī Rīgā mirušās n m-
ipašnieces ātrai nes Lienes Jāņa m.
Kļavlņ. atr. Dukat, dzim. Zariņ,
ls. atklāti mantojuma un agnictatrk&m
ii ni Io mantojamo, vai takaiā ar
to tisiibat, ki mantin., legaiaciļietn,
lideikomisarijiem, kreditoriem un t. t,
pieteikt Iii tiesībai minētai lietai
iela mēnešu laiki, ikaitot no li
i udinšjuma ieipiešansi dienai.

Ja minētai personas tavas tlealbai
augli sarādītā termiņā nepieteiks, tad
viņas ataīs kā šī* tie«ih«i saadēj»?*a

Rigi, 1924. g. 13. martā. L Nt 2074
Priekšsēdētāja v. A. V e i d n e i s.

Srkrr*ats A. Kl'v

Rigas apgabaltiesas 3. civilnod.
atklātā tiesas sēdē 1924 g. 11. martā
''klausījusi Jāņa ('ohana) Q Igora dēla
Čakura lūgumu dēj hipotekarisko parādu
dzēšanas, nolēma:

atzīt par iznīcinātām trīs obligācijas,
apstiprinātas uz lūdzējam pied:tošo ne-
kustamo īpašumu Rīgas pilsētā, 2. hip.
iec. zem temts grāmatu reģ. Nt 796:
a) pai 12,000 i., apstiprinātu 1902. g.
30. noveabrī zem Nt 2046, N koiajam
Buihsrda d. f. Klotam par labu, kūta
pārgājusi nz 2. Rīgas kraj-aizdevu sa-
biedrību, tagad 2. Vidzemes savstarpīgo
kreditbiediīcu kā b ank cesionaru; b)
par 12,000 r, apstiprinātu 1906. g. 10.
maijā zem Nt 402, Mārtņam Jāņa d.
Strjbergam par labu, kas viņu ir cedējis
blanko un ku[a pārgājusi uz 2. Rīgas
kiaj aizdevu sabiedrība kā blanko-
cesionari, un c) pai 60.C00 i, apstipri-
nātu.

«s>», 1924 ļ. 14 martā H 1390.
Piiekšsed. v. A. Blumentals.

Sekretārs A. Kalve.

Rigas apgabaltiesas 3. civllnod.
ik a». lies tik. MII., JUM. an 2019, r.p
pamata psiino. k» r>ēc 1917. g
6. augustā Rīga mirušā Jaunjelgavas
namīpašnieka Jossela Dāvida dēla
Levenso' na it atklāti mente ļums
un «aicina, kam li ai šo man-
tojamo vai sakarā ai to tiesībai, ki
mantiniekiem, Itgetatfjiem, iidsfkosal-
sarijlem, kiaditoiiera nn t. t., pieteļi:
šs tiiiibii minētai tiiiai nlu tae-
n 11 o laiki, ikaitot no II sludinājām*
lesptelsnas dienai .Vaid. Vntntai".

Ja minētai penonis tavai ties ba i
asgSi oiiiditi termiņā ntpliteiki, tad
viņai ttiia l ā līt tltiibai laudato**»

Rigā, 1924 _ g. 13. martā Nt 1707
Priekšsēdētāja v. A. V e i d n e i a.

S»krttRta A. Kalve

Rigas apgabaltiesas 3. civllnod.
atklāti tiesas sēdē 1924. g. 11. martā
iiklaosījuii Jāņa Pētera d. Aaziņa lūgumu
dēļ hipotekarisko parādu dzēšanai, no-
lēma:

atzīt par iznīc'nā'u obligāciju par
5.CU0 f., apstiprinātu 1907. g. 16 aug.
zem Nk 807 uz Cēsu apr. no Bučauskas
mizas atdalīto tā paša apriņķa atdalīto
zemnieku zemes gabalu, zemes grāmatu
reģ. XIV. sējumā zem reģ Nt 2098, ap-
līmēto un Jānim Pētera d. Auziņam
piederošo zemnieku zemes mājo .Peter-
Prlekul' Nt 17, Pēterim Pētero dēlam
Eglēm pai labu un cedētu htnnko.

Rīgā, 1924. g. 14. martā Nš 1287.
Priekšsēd. v. A. Blumentals.

Srkrrtari A. Kalva

Rīgas apgabaltiesas 3. civllnod.
atklātā tiesas sēde 1924 g. 11. marta
izklausījusi Jāņa Voldemāra Alekseja d.
Vfntera lūgumu dēļ hipotekarisko paradu
dzēšanas, nolēma:

atzīt pat samaksātu obligāciju par
500 r„ apstiprinātu 1887. g. 16. febr.
Z'm Nš 242, uz nekustamo īpašumu
Rīgas apr., Inciema muižas zemnieku
zemes .Ratnieku' mājām, zem zemes
grāmatu nod. reģ. Ns 1110, Kārlim
Vassilim par labu un cedetu blanko.

Rīgā, 1924. g. 14 mirtā Nš 1505.
Priekšsēd. v. A. Blumentals.

Sekrēta» A. K * I v «•.

Daugavpils apr. 8. iecirkņa
miertiesnesis,

saskaņā ar s vu š g, 3. marta lēm. un
pamatodamies uz civ. proc. lik. 1401. p.
un civ. likumi X. sēj. 1. d.
1239. p. ar šo paziņo, ka pēc Nikolsja
Aleksandra d. Laoko, mir 1918. g.,
ir palicis Krustpilī, Lēli ielā N° 32
mantojums,— gruntsgabals 243 kv. asa
lieluma ai koka dzīrojamu māju
un uzaicina visus, kam uz šo
mantojumu būtu kādas tiesības,
pieteikt tās minētam miertiesnesim
viņa kanclejā, Kru.tpilī sešu
mēnešu laikā, skaitot no
šī sludinājuma iespiešanas dienas
.Valdības Vēstnesī*.

Krustpilī, 1924 g. 17. martā NŠ649
Miertiesnesis L i e 1 m e ž s.



Rīgas apgabaltiesa, 1. civilnod.,
uz Civ. proc. lik. 293., 295., 298.. 801.,
3 >£, 311. o.p osmata, ui Antonijas
Jrji m. Stender, dzim. Be.z'n
lu urnu viņus prasībai lieta pret Kaili
Pētera d. Senier par liulīas šķiršanu,
uzicina pēdējo, kup doīvei rieta ara-
e'ājam nav tinama, ierasties tiesā
'?tu m ē iešu laikā ao 0 īladlif-
jsma publicēšanas dienai Vaid. vsctt».*

3lūguma pielikti: laulības ap ie b,«s
un noraksti.

i atbildētājs noliktā laiki neierādī-
ti -t personīgi vai caui pilnvarnieku, tiki
vi kta tiesas tēde lietai klausīšanai
«i*-»uguriski

g£ 18 mtrtā 1934. g Ns 431660/40S
Priekšsēd. b. J. J a k s t i ņ š.

Sekretāra v. Stūre

Rigas apgabali, 3. civilnodaļa,
uz civ ties. lik. 2011., 2014. un
2019. p.p. parasta pariņo, ka pec
1919. g. 5/18. janv. Rīgā mir. nam-
īpašnieka Michaila Platons d. Ni ko-
la j e v a ii atklāti mantojams on uz-
aici a. k«m ir uz š;i mantojumu, vai
sekaiā ai to, tiest as kā mantiniekiem,
legatatijiem, lideikomisarijiem, kredito-
liem nn t. t., pie eikt šīs tiesīoas
mrn'tai tiesai ielu mēnešu laikā,
ska t t no šī sludinājuma iespiešanas
dien.'.s .Valdības Vēstnesi".

Ja minētās personas tavas tiesības
augšā uiādītā termiņā nepieteiks, tad
viņ s atzīs kā š.s tiesības zaudējušas.

Rifā, 20. martā 1924. g. L. NI 2186
P.iekšsēd. v. A. Blumentals.

Sekrētam A. Kalve

Rīgas apgabait. 3. civilnodaļa,
uz clv. ties. lik. 2011., 2014. un 2019. p.t».
i *t «ta paziņo, ka pēc 1917. g. 3. ju'iji

Chaikovā mii. Rīgas apr. Olaines pag.
.Maz-Augifkaji Nš 50* mājat ipanieka
Jēksba Andreja dēla Ozoliņa ir atklāts
m»n oļorai ui uzaicina, kam it ai šo
mci to jumu, vai sakarā ai to, tiesības kā
mantiniekiem, legatatijiem, tidelkomi-
sa rjiem, kreditoriem on t. L, pieteikt
šis iiesibai minētai lietai scša
n> ē n e i o 'alki, ikaitot no li iladinā-
jutns itipiešinai dienai .Vaid. Vēstn.*.

Ja minētai personai tavai tiesības
tagli oniditi termiņā nepieteikt, tad
vicai atiīs ki Iii tietibai taudējnšas,

Rigā, 20. martā 1924. g. L. Nš2141
Piieksēd. v. A. Blumentals

Seuietats A. Kaive.

Rigas apgabaltiesas 3. civilnod.,
ii civ. ties. lik. 2011., 2014. un 2019. p.p.
pamata paziņo, k<^ pēc 1916 g

25
nov.

Sarattvā (Knsvija) mir. Rī^as mm-
īpasniecesAnnasKatiinaiJa? am Zutte,
dzim.Smilškiln, ii atklāts mantojumi un iz-
aicina, kam ii ui šo mantojumu, vai
aakaiā ai to, tieaības ka mantiniekiem,
legatatijiem, ildeikomisari jiem, kreditoriem
nn 1.1., pieteikt šīs tiesības minētai tiesai
sešu mēnešu lai*ā, skaitot no ši
tludinājuma iespiešanas dienas .Valdības
Vēstnesī".

Ja minētās personas tavai tiesības
augšā atrādītā termiņa nepieteiks, tad
viņas atzis kā šīs tiesības zaudējušas.

Rīgā, 20. martā 1924. g. L. Nt 2129

Priekisēd. v. A. Blumentals.
? Sekretārs A. Kalve

Latgales apgaDaltiee.1. kriminai-
nodaļa,

?atkaņi ai lavo 1924 g. 13. marta
lēmuma, meklē at iodu likuma
448. p. pamata apsūdzēto Rudi Paula d.
Kleinu. Atejās pazīmes: čigāns, no
35—40 g. vecs, maza augušus, melnjem
matiem, ie greizām acim, nelielām melnam
ūsām tn bārdu; apģērbts veiā vasaras
melnā mētelī, melnas biksēs, garos,
vects saplīsušos zābakos, gslvā melna
vataias cepure ar šumi.

Visām lettādem un peisonam, kurām
ir tinama minētā Ruda Paula d. Kleina
un viņa mantai atiašanāa vieta, jāptuņo
Ludzas aptiņķa 3 ie:. izmeklēžanas
tiesnesim.

Daugavpili. 18. maitā 1924. g
Priekšsēdētāja v. (paraksts).

Sekretāra p. (paraksts).

Latgales apgabalties, 1. krimmai-
nodaļa,

aikaņi ai tavo 1924. g. 13. marta
lēmumu, meklē oo tod. lik. 73. p.
pamata apsūdzēto Pēteri Ivana d. Bai-
kovu , 30. g. vecu; pledeiiba un
ārējais izskats nav zināmi.

Vlaām ieitidēm un personām, korim
li tinama minētā Pētera hana d. Ba.'-
kova nn viņa mantas attalanās vieta,
jāpaziņo Ludzai api. 2. iec. izmeklēšanas
tiesnesim.

Daagavpili, 18. maitā 1924. g
Priekšsēdētaja v. (paraksts).

Sekretāri p. (paraksts).

Latgales apgabaltiesas»
tlillifU. UrigU fi.lKlr.,. īlirtlmuilt,
pamatodamies ui clv. proc. lik. 1401. p
on civ. lik. krāj. X. sēj. 1239. p. on sa-
lkani ar savu 1924. g. 14. marta Ie-
rauj u, uzaicina Daugavpils aptiņki,
Pieiiujai pag. Peļ liku ciemi mir. 3oslfa
Vikeatija d. Sardlko mantiniekus pieteikt
aavaa mantošanas tiesības miertiet
nēša kamerā Krāslava, Poiockai ielā
Nš52,nt nel. atstāto mantojuma,6mēneši
laiki, ikaitot no šī sludinājuma ieipie
lanai dienat .Valdībai Vēstnesī*.

Pēc minēti termiņa notecēšanai ne-
kādai praiībat nepieņēma.

Kiūlavi, 17.maitā 1924. g. Ntll98.
Miertiesnesis Āboliņi.

Jelgavas apgabaltiesa,
uz 1921. g. 1 Iebruara lik. par lēnību
50., 76. un 8'. un civ. proc. lik 33'.
366.. 4U., 69i„ 703,704 un 718 psntu
1. punkta pamata ar io dara «iram.
Fricim Bērziņam, ka ties» 23. febi.
1924 g. aizmuguras nosprieda viņa
laulību ai M ri u B rziņ dz m. Plūksne,
iķirt.

Jtlgavā, 18. martā 1924 g L. Nš 150/24
Priekšsēdētāja v R M ii ?? l e r t

Sekretāra .p F. K S n t

Jelgavas apgabaltiesa
ot dv. tici. lik. 1967.,2011.—2014., 2079.
on vietējo privāttiesību lik. 2451. p.p.
pamata, ataicina viaaa pertonas, kurām
būto kādas ierunas piet 28. aprīli
1923 g mitušā Anša Roze n taia
1923. g. 14. aprīlī mājas kānībā sastādīto
testamentu, vai kuras velētos pieteikt
tavai tieiībaa ni minēto Anša Rozentala
mantojumu, ki mantinieki, icgatari, iide -
komiaari, kreditori nn t. L, pieteikt tavai
ierunai an tietibai lai tiesai iela
uestii laikā, ikaitot no aladinajnma
iespiešanai dienai .Valdībai Vēstneii*

Pēc minēti taimiņa notecēšanai, nesa
nekādas ierunai nepieņēmi nn nepie-
teiktu tietibai attīt per tpēka nodē-
jošam.

Jelgavi, 11. martā 1924. g. L. J*422/24
Pr ekšsēdētāja v. J. Skudre.

Sekretārs K. Puitats,

Jelgavas apgabaltiesa,
pamatodama! ni tavo 1924. g. 3. marta
nolēmumu, dara tinama vispiribai, ka
paiāds pēc obligācijas pat 4000 rbļ.,
koioborētas 11. janv. 1913. g. zem
Ni 47, nz nekustama īpaš. Jēkabu) iestā
zem hipotēkas Nt 96a, — atzīts pat
samaksātu nn lūdzējam I z r a e i i m
S i e i b e t g i m, dota tiesība
prasīt la parāda dzēšanu iemet grā-
matai.

Jelgavi . 10. maitā 1924.g. LM260/24
Priekisēd. v. A. L a u k e.

Sekretāra K. Puatari.

Jelgavas apgabaltiesa
pamatodamās uz savu 1924 g. 3 marta
nolēmumu, dara zināmu vispārībai, ka
parāds pēc pirkšanas-pārdošanas līguma
2000 rbļ liUnsJ, koroborēts 1882 gadā
3 jūnijā zem >6 504 uz Talsu anr..
Pasteades pagastā, .Vēitaiekn* mājam
zem hip Nt ( 695, —atzīts pat samak-
sātu nn lūdzējai valsts zemes bankai
dota tiesība prasīt šā parada dzē-
šanu zemesgrāmatās.

Jelgavā, 10. msrtā 1924.g. L.Nt.87/24.
Priekšsēd. v. A. Lauke.

Sekretārs K Plmiri

Jelgavas apgabaltiesa,
pamatodamās uz savu 1924 g. 3 marta
nolēmumu, dara zināmu vispārībai, ka
parāds pēc pitkšanas-pārdošanas līguma
3800 rbļ. lielumā, korob. 1881. gadā
4 ma ja zem J* 409 nz Talsu apr.,
Pūres pag., .Samul-Jaunzemju* mā-
jam zem hip. Nt _ 756, — atzīts par sa-
maksāta nn lūdzējai Valsts zemes
bankai dota tiesība prasīt šā parāda
dzēšanu zemes grāmatās.

Jelgavā, 6. martā 1924. g L.M101£4
Priekšsēdētāja v. A. Lanke.

Sekretāru K *» n * s « r s.

Jelgavas apgabaltiesa,
pamatodamās uz savu 1924 g. 3. maita
nolēmumu, dara vispārībai zināmu, ka
parāds pēc pirkšanas-pārdošanas līgumi
2572 rub. lielumā, korobor. 1910. gada
13. okt. zem J* 1847 uz Talsu
apr., Cēres pagasta .Sile hol' mājam
zem hipotēkas NI 432 , — atzīts
par samaksātu un lūdzējai valsts
zemes bankai dota tiesība prasīt šā
patāda dzēšanu zemesgrāmatai.

Jelgavi, 10. maitā 1924 g. L 1*96/24
Priekšsēdētāja v. A. Lanke.

Sekretārs K. Paniri.

Liepājas apgabaltiesa,
6. maitā 1924. g. oz valsts zemes
bankas lūguma, un civ. proc
lik. 2081.—2086. p. p. pam. nolēma:

1) parādu 1,930 rbļ. pēc obligācijas,
izdotas uz Pampāļu fideikomisa vardu,
un 2. maijā 1883. g nostiprinātas uz
Gustavam Matīsa d. Jušsevicam piede-
rošas nekustamas mantas Kuldīgas
api., Ezeres pag. .Kslej-luškevic* mā-
ju tem kieposta Nt 546, — at-
zīt pai pilnīgi samaksātu līdz ar
vitim procentēm un pašu obligāciju par
iznīcinātu;

2) atvēlēt lūdzējai pieprasīt zemes-
grāmatu .iedaļā minētā parada izdzē-
šanu it zemesgrāmatām.

Liepājā, 10. martā 1924. g. M499 23
Piiekšsēd. b. V. Bieneņstams.

Sekretārs A. Kasperovičs.

Liepājas apgabaltiesa,
31. janvāri š. g. uz Jenkaja Velti erga
lūgumi un dv. proc. lik. 2U81.—2086. p.
p. pam. nolēma:

1) parādu 7000 rbl. pēc obligācijas,
izdotas nz Eiženi šveicera vārdu un
26. aprili 1894. gada nostiprinātas uz
Jenkelim Veinberģim piederošu ne-
kust, mantu Ventspilī, 1. kvat zemkrep.
Nt 24, 26 ua 27, — atzīt pai pilnīgi
samaksf tu līdi ai visām ptocentēm;

2) atvēlēt lūdzējam pieprasīt zemei
grāmatu nodaļā minētā parada izdzēšanu
it zemei grāmatām.

Liepājā, 5. martā 1924.g. 1*580-1/23.
Piiekšsēdētētāja b. V. BI e n e n s t a m i,

Sekretāra A. Kasperovičs.

Latgales apgabaltiesas,
Rēzeknes apr. 2. Iec. miertiesa.,
uzaicina mirušā 9. decembri 1922. g.
Kaunatu pag. Ros'cas muižā Vaallija
Maksima d. Hlebilkova mantiniekus
pieteikt viņam tavas mantošanai tiesī-
bas nz nelaiķa atstētu mantību 6 mē-
nešu laikā no ši uzaicinājuma iespie-
šanas dienas .Vaid. Vēstn *

Rēzeknē, 21. martā 1924. g.
'' Miertiesnesis (parakāti).

ieipititi Vālīti tipogrāfijā.

Lafoales apgabalties» 1.krfīnlaalnod..
saskaņa ai savu 1924. g. 13. marta
lēmumu, meklē uz sod. Hk. 5\. p.
un 589. p. pamata a-sūdzēto Sergeju
N kautra d Sm<rnovu (viņš ari
Nk Ii s S:rgeia d. Atbužovs), piederību
pie Ludzas apr. <.sčanovas p.«g, S'uk -
lovrs cerra. 58 g. v., Lrtvjas p se
Ni 521. izJota no Kccanovas p.ig. vaid,
zemkopis vīlēja auguma, (iev.,_ sau nēju
seju, melni: m matiem, melnam garam
ūs?m, matu melnu bardu; apģērbt? īsa
p-bkā pašaustas drē es kažoka.ar baltu
ri tādas krāgu cepute no b ū.ias- ait-
ādas, itelnā blūzē, pelēkās'bikses no
psšiustas drēbes, kājās me ni juchts
zābaki.

Visām iestādēm _ un personām, kurām
ir zināma minētā Sergeja Smraova
(viņš ari Atiuž'vš) un viņa mantas
atrašanās vieta, jāpaziņo Ludzas apriņķi
3 iec. izrcek ēš?n's tiesnesim.

Daugavpilī, 18 martā 1924 g.
Priekšsēdētāja v. (paraksts).

Sekretāra p (r>*rfk"its).

unaiss oiiliinita. l. iimufiii
ar Io paziņo v.apārtbai. ka mitušā
1973 g. 7. augustā Reieknes apriņķa,
Varakļānu pagasta, Salenieitu sādžās
piedeugā Antona Jāņa dēla Š k e ļ a
piivatteitameuts, at uupi testatora ka-
itama uu nekustama «nasta novēlēta
Alekiam uu Boibolai Stalidzaniem, at
apgabaitleMa 1924. g. 21. janv. iemaisa
atfinrlnas t:., Udo» mantiniekiem
Alekšam un Boibolai Stalidzaniem.

t»naw»vp..ll.martī i»24, a <. *109a2i
Priekšsēdētāja v. b. J. Krūmiņš.

Sekretāra v. i. K Knnguri.

mm nmrnm i. mmu
at io patiņo vitparibai, ka mitušā
1922. g. 13. oktobti Ludzas apriņķi,
Zaļmulžas pagasta, Sarnu ciema pie-
derīgā Donata Taduļa dēla Jurkma
privatteataments, ai kurn testatora
Kustama nn nekustama manta novēlēta
Oenfatei, Annai un Teklai Donata m.
m. Jurkan, ai apgabaltiesas 1923. g.
23. aavemb{a lēmumu apstiprināts un
izdo s mantiniecēm Geniiatei, Annai un
Teklai Donata m. m. Juikan

Usugavp ,18 martā 1924.% LJ*472a/I3
Priekšsēdētaja b. J. Krūmiņš.

Sekretar» v. i. K. K a n gu r s.

Latgales apgalaltinai i. dviiioHala.
at io paziņo vispiribai, ka mituiīs
1923. gada 8. septembrī Jekate-
tinas Nikolaja m. Aianasjevas
piivatteitamenti, ai kop .«itatoia
snstama un neimstama manta novēlēta
Petetam Dmitiija d. Afsnssjevam, ar
apgaoaitiesaa 1924. g. 1. feoruaja le-
mumb _ apstiprināts an lidots mautinir -
kam Peteram Dmitrija d. Afanasjevam.

Dangavp., 19.martā 1924.g. LAai39s/24
Priekšsēdētāja b. v. (paraksts).
Sekretāra v. i. K K a ng m s.

Latgales apgabaltiesas I. civiln.,
at Io paaiņo viapātibai, ka mlīušts
1917. gadā 14. jinvari Cau^avpils pil-
sētas piedeiīgā Tovja O tši d. Segaļa
notariālais testamenti, at kuru testatora
kustama un neknstama manta novēlēta
Metai Icika m. Segai, ai apgabaltiesas
1924. gada 18. janvāra lēmumu ap-
stiprināts un izdots mantiniecei Merai
Icika m. Sega.

Dangavp., 11. martā 1924g. LN*158a/24
Pri ekšsēdētāja b. J. Krūmiņi.

Sekretāra v. i. K. K a n g u r s.

Latgales apgabaltiesas I. civiln.,
at to paziņo vispārībai, ka mirušā
1921. gada 24. novembri Daugavpils
pilsētas piedeiigā Zalmtna Bira Nocha-
ma dēla Klingmana notariālais testa-
ments, ai kūju testatora knitarsa nn
nekustama manta novēlēta viņa bērniem:
Msnelim, Šmuļam, Nosoaam, Hnraam,
Pridai, Rstelei, Hionai, Rivkai, Etdei un
Sorai Klingmaņiem, ai apgaoaltiesai
1923. gada 7. iebiuaro lēmumu -ostipi-
nat» uu itdots mantiniekam Smuļam
Valtam Zalmaaa Bea d. Klingmanlm.

Dangavp., 11. martā 1924 g. U« 179a/23
Priekšsēdētāja b. J. Krūmiņš.
bekietara v. i. K. K a n g u 11.

Latgales apgabaltiesas,
Daugavpils apr- 4. lec. miertiesa.
saskaņā ai savu 1924. g. 28 iebi. lē-
mumu uz dv. ptoc. lik. 1401., 1403.
p. p. nn civ. lik. X. sēj. 1. d. 1239. p.
pamata paziņo, ka pēc 1922. gadā
14. maijā mitušā Jāņa Jezupi d, Veigur-
Kuka. Daugavpi's apriņķī, Līvānu
miesti it atstats mantojums, kādēļ
uzaicina visas personas, kam uz io
mantojumu, vai sakari ar viņa būtu
kādas tiesības kā mantiniekiem , pieteikt
tēs pec piederībai ielu mēnešu
laiki, ikaitot no lā sludinājuma iespie-
šanas dienas .Valdības Vēstneaī*.

Daugavpilī, 8. martā 1924. g.
Miertiesnesis Jozans.

Rīgas 10. iec. miertiesnesis,
saskaņā ar sava lēmumu no 15. februāra
1924. g. meklē apvainoto uz tod. liic
581 p. Feodoru Oetasiasa d. Skola,
33 g. vecu, p edeiīgn pie Neporotes
pag., Sebežai apr.

Visas iestādes un personas, kutam
būtu zināms, kur atrodas minētais
S k e i a, tiek lūgtas pai to paziņot
miertiesnesim Rīga, Andreja Pumpura
ielā Ml.

Miertiesnesis Fianckevičt.

i Paziņojumi.
Pamatodamies uz 1920. g 23. aptiis

likuma pn vērtspapīru moik.fk eju un
L921. g 21. aprļa likuma par ake. u
sabiedrībām,

lijai vilnai fabrikas akcija sabiedrības
agr. HOlil. & Ko.

direkciji paziņo vispārībai, ka z'm'Jc
uzsitait tās, parušanā gājuSās mi^etās
Rigi» vinss fabrikas akciju sabiedrības
agr Holm & Ko obligācijas un akcijai
pēc bkamā pttedzēta sludinājuma l ka
rotecēšanas un ievērojot to, ka pr ši
la'ku neviens savas prasīoas uz mne-
tam obligācijām un akcijām nav psete -
cis, no direkcijas stzītas par mort I e?-
tām _ un viņu vietā tiks izsnegtas v^e.-
teicējiem jaun s obligācijas un akc jas
zem tiem paš em numuriem.

Obligācijas:
27—32, 34, 35-44, 46. 47, 49-53
55—58,61—63, 65, 66,69—72, 74 75
78, 79, 81, 83-88, 92—98 102. 103,

f 105. 107, 108, 111—116, 118—121, 173
1, 126, 129—134, 140, 141. 145. 147
148, 152-158. 160—161,163—165, 168
170, 172—178, 181—183 185-185
188—190, 192, 194, 195, 197-200
202-204, 206-208, 210 213—216
219, 221, 223, 224, 227—238, 241, 2 2
244, 24"i, 247. 249—257, 260, 261, 263

i 265, 266, 267, 269-280 282, ?85, 286
288, 2-0, 292—301,303—309, 3 2—317,
320-322, 324, 325, 327,328, 33P—33
336, 337, 339, ;-42. t.44—347. 3*/>—352
255, 357. 359-361, 365—357, 370. 372

1373, 375, 376, 378—384, 586—389,
392-395, 397—399 . 402, 405 - 40s*.
412-415, 417—419, 421—424 426.

1429—434, 438, 4S9. 440. 443—447 , 449,
450, 452, 454-462, 464—V6, 4S8 472,

i 474, 475, 477—482, 484, 486, 48 . 48".
492-499, 501—510, 514, 519, 522, 524,
525, 530, 532, 536 539—543, 548, 5t 0,

! 551, 553, 559, 562, 568, 571, 574, 576,
[577. 579, 582, 584, 586, 585, 589,
? £91—614, 616—620.

Akcijas:
f 1—22, S3-42, 53—62, 75—78, 162—205,
1231—238, 247—280, 266—314. 318-485,
487- 50i, 505—892, 895-914, 952—9 .3,

[959—1045. 1091—1110, 1136-1,f6,
f 1187-1246, 1265-1283, 1285—H"2

1 1393-1398, 1404—1412 1425, 14 >8—
1 1444, 1457-1466, 1472-1521, 1527,
1528-1607, 1618-21^0 Valde

| Rīgas apr. 3. iec. miertiesnesis
saskaņā ar savu š. g. 3. marta lēmumu
meklē fpva'no o ui to'. it. 51 p,
un 5S1. p. 2. d. Leištnu un Anto™«
Osipa d. B ķe i 45 g. v. piederīgu y e
Rēzekne* api., Kaunitai psg.

Tuvākas pazīmes miertiesnesim nav
zināmas.

Vi«as iestad-a un personai, kurām
zināms, kur atrod min. Leišens un Beķers
ti:k lūgtas par to paziņot augšminētām
miertiesnesim, Rigā, Andreja Pumaura
ielā J* 1.

Rīgā, 11., martā 1924 g N224
Miertiesnesis B i I m a n s

Latgales apgabaltiesas,
[Rēzeknes apr. 2. Iec. miertiesa.

uzaicina mirušas 8 augustā 1922. g.
Kaunatu pag. Ro icas muižī Anastasijas
Maksima m. H ebnikovai mantiniekus
pieteikt viņam savas mantošanas t čī-
bas uz nelaiķes atstātu mantību 6 mē-
nešu laikā no šī uzaicinājuma iespieša-
nas dienas .Vaid. Vēstn '

Rēzeknē, 21. martā 1924. g.
Miertiesnesis (paiakstsl.

Latgales apgabaltiesas.
Rēzeknes apr. 2. lec. miertiesa.,
uz'icina miruša 22. februārī 1921. g.
Rozenmuižis pag Poceluj- v<*s viemētā
Ivana Ksaveta d. A-cicnovska mantinie-
kus pieteikt viņam aavas mantošanis
tiesības uz nelaiķa atstātu mantību
6 mēnešu laika no šī uzaicinājuma te-
spiešan s d rnss .Vaid. Vēstn.'

Rēzeknē, 21. maitā 1924. g.
Miertiesnesis (t>ar»k»ts)

Latgales apgabaltiesas
Rēzeknes apr. 2. iec. miertesii
uzaicina miruša 10. decembri iyls. g.
Kaunatu Šliachoiu ciemā Antoia Jāņa d.
Spiuženika mantiniekus pieteikt viņam
aavas mantošanas tiesības uz nelaiķa
ttstītu mantību 6 mēnešu ia ka no šī
uzaicinājumi iespiešanas dienas .Vaid.
Vēstnesi*.

Rēzeknē, 21. martā 1924. g.
Mleitipsnesia (oarakstsi.

Latgales apgabaltiesas
Rēzeknes apr. 2. iec. miertiesa.,
uzsien» mirušas 13. decembri 1918. g-
Rezeknes pi'sēta Katres Antoni tu.
Jastžembs«s, dzim Sa'cevič mntinie-
kus pieteikt viņam savas ma-(ošanas
tiesības uz nelaiķes atstātu mantību
6 mēnešu laikā no šī uzaicinājuma ie-
spiešanas dienas .Vaid Vēim *

Rēzekn* . 21. marta 1924 g.
Miertiesnesis (parak'ts).

Daugavpils apr., 5. iec. miertiesa,
pamatodamies uz X. sēj. 1239. p. nn civ.
proc. lik. 1401. p. uzaicina 1924. gada
16. iebruara mir. Dāņa Mārtiņa dēla
KI s I n I k a mantiniekos pieteikt
savas mantojuma tiesības minētam
miertiesnesim s e i n mēnein laikā,
ikaitot no šī sludinājuma iespiešanai
dienas .Vaid. Vēstn.*

Miertiesnesis Fic h tenbergs.

Jelgavas apgabaltiesa,
uz 1921. g. 1. feb usf.t ikuma pir lautīN
50. un 65. o.p. un civ. ptoc. Ik. 339,
366. un 718 pantu pamata ar šo dara
zināmu Kār im P lupām Grinvaldam,
ka tiesa 23. febr. 1924. g. aizmuguras
nospriedi vina laulību ar Minu Grin-
vaid, dzim. Datnškaln, šķilt.

Jelgavā 15. martā 1924. g L. M> 120/24
PriekšsēJētāja v. R. Mūllers.

**«v™»»»a p. F K ā o «

jelgavss apgabaltiesa,
ta dv. ties lik. 293 301. nn 309'. p.p.
Danuti, uzaicina Semenu Kirila dēlu
Susu, kura dzīvei vieta nezināma,
iet_ru mēnešu laikā ietaitiet lai
tiesā saņemt neākstos nn viņa sievas
Sofijas Sušis, dzim. Ktaģe iesūdzības
raksta viņu taulīuas šķilšanas lietā, on
no pielikumiem un uzdot savu dzīves
vietu Jelgavas pilsētā.

Ja minētā laikā aicina» a neieiastoa.
Beta noliks uz termiņa nn izspriedīs bei
viņa klātbūtnes Ja ieiadiaiet, bet tavu
diīves vietu Jelgavi neuzdos, aicinā-
juma na tieaaa aēdi nn viani paiejoi
papīros atatāi Metat kandejā.

Jelgavā, 19. marti 1924 g. L Nt 239/24
Priekšsēdētāja v. R. Mullers.

Sekietara pal. F. Kāps.

Jelgavas apgabaltiesa,
nt ci», ties lik. 2 3. 301. nn 309. pp.
pamata uzaicina Bini Pīlupa m. Pēdu,
dzim. Siāl kūris dzīves vieta nezhsma,
tleiin m nēša laikā iera ties šai tiesā
saņemt norakstus no vlņts vīra Jāņa
Friča d. Pēdas, iesūdzības raksta viņu
laulības šķitšanas lietā un uo pielikumiem
un uzdoi tavu dzīves vietu Jelgavas
pilsētā.

Ja minētā laika aicināmais neierastos,
lietu noliks uz teimiņu un izspriedīs
bez viņa klātbūtnes. Ja ieradīsi.a, bet
savu dzīves vietu Jelgavā neuzdos
aicinājumu uz ti-* sas sedt nn visus
pāiējoi papīrus atstās tiesas kancleiā

Jelgsvā, 19 martā 1924 g. L. J* 236/24
Priekšsēdētāja v. R Mtilleia.

Sekretāra pal. F Kāps

Jelgavas apgabaltiesa,
ii civ. ties. kārt. 1967.. 2011.. 3014. on
3079. p d pamata, «nicina vlana. kam
būta uz 20. martā 1923 g. mi ušā Je'-
gavas apr., Volguates pag., Mauriņu māju
īpašnieka Jāņa Ozola atstāto m n-
toļumu kādas tiesībai, ki mantiniekiem
legatariem. lideikomisaiiem, kiedltoniK
on t. t., pieteikt tavai tiesības lai tiesai
iešu mēneia laiki, ikaitot ao ilud-
nijnma iespiešanas dienai .Valii' oai
Vēatneii'.

Termiņi nepieteiktai tieiibaa ieskatit
pai ipeko taudēļnšām.

Jelgavi, 14.martā 1924. g. L. N 895 24
Priekšsēdētāja b. A. Lauke.

Sekretāra K. P u s i a i s.

Jelgavas apgabaltiesa,
uz 1921 g. 1. februāra likumu pai
laulību 50, 77 m 81 p.p un civ. proc.
lik. 339., 366.. 411, 69* , 700. un 718 p.
1. pkt. panata, ar io dara zināmu
Antonit-ai Strazdiņ, dz m. Nu o-, ka
tie.'a 9. fet>r 1924 g. aizmuguras no-
sprieda viņas laulību ai Jāni S rizdiņn,
šķirt.

Jelgavā, 19. martā 1924. g.
Priekšsēd. v. R Mullers.

SeV etara ral F. Kaps

UepSJas apflaballlesa,
uz tava 13. marti 1924. g. Ieausta

amata, ataicina 26. stpt. 1918. g.
Nica mituša Jāņa Miķeļa d. Palāpi
mantiniekot, kreditorus, icgatatai, iiuei-
komisarus on visai citai personai, ku jā a
varēto bāl kidai tieiibta vai piaaiois
iz atitito mantojamo, pieteikt vijai
tiesai iešu mēneia laiki, ikaitot
no j sludinājuma leipieianot dienai
.Valdība* Vēttneii*.

Tiesības on piaaibat, pat kurām nt-
bīi paziņota tiesai minētā laikā, tika
atsitas ,-ai zaudētam ot viiiem laikiem.

Liepāja, 18. marti 1924. g. M 610/24
Priekšsēdei, b. V. Bieneņstams.

Sekretārs A. Kasperovičs

Liepājas apgabaltiesa,
uz tava 13. marta 1924. g. lēmuma,
ataicina 20. eug. 1920 g. Krusat-Drcgī
mii. Bernhardi Gtiinvalda fflaa-
tiaiekus, kieditoiui, tegatains, lidei-
komtsarus nnviiat dtai peisonas, kurām
vatētu but kidai tieiibat vai praaībaa ot
atstato mantojumu, pieteikt viņas tiesai
iešu mēnein laiki skaitot no iludi-
najuma iespiešanas dienas .Valdījās
Vēstnesi'.

Tiesības un prasības, pai kurām ne-
būs paziņots tiesai minēti laikā, tiks
atzītas par zaudētām uz visiem laikiem.

Liepājā, 18. mirtā 1924. g. M 614/24
i'tiekltēdēt. b. V Bienenatama.

Sekretārs A. Kasperovičs.
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