
Itļsksa pat .Valdības Vēstnesi* sākct no 1. janvāra:
Saņamot ekspedīcijā:

ft , i mēnesi 1 lats 50 sant.

Piesūtot mājā un pa pastu:
par i mēnesi 1 lata 80 sant.
pat Risevišķu namam: saņemot

ekspedīcija . — . 6 .
pie atkalpārdevējiem — . 7 .

Latvijas valdības
iznāk katru dienu, izņemot

Redakcija:

Rīgā, pili J* 3 Tel. Jfe 9-89
Runas stundas ko 11—12

ofklals laikraksts
svētdienas un evētkudienee

Kantoris un ekspadtcija:

Rīgā, pili Ksl. Tel. M 9-57
Atvērts no pulksten 9—3

Sludinājumu maksa:
a) tiesu sludinājumi lidz 30 vien-

slejigām rindiņām 3 lat. 60 sant.
par katru tālāku r ndiņu . . — . 12 .

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

c) privātiem par katru vlenslejīgu
rindiņa — . 20 .

f SAEIMA.
Sēde 29. aprīlī.

Piektās sesijas pirmo sēdi atklāj priekš-
sēdētājs F. Vesmans pulksten 5,5.

Dažiem deputātiem piešķir atvaļi-
nājumus.

Iesniegtos likumprojektus nodod attie-
cīgām komisijām.

Lūgumus, dot atļauju saukt tiesas ceļā
pie atbildības deputātus M. Dubinu,
rt. Rudevicu, P. Sīmani, F. Kempu un
A. Velkmi, nodod Saeimas locekļu lietu
izmeklēšanas komisijai.

Tad apspriež pa pantiem likumu
P a r t e l.p u īri (Referenti M. R o z e n-
1 ai s un E. Kn op s.) Kad pirmā no-
daļa ar dažādiem pārgrozījumiem vai
Papildinājumiem pieņemta, sēdi slēdz
Pulksten 9.

Nākoša kārtējā sēde piektdien, pulk-
sten 5.

Rītā, kā 1. maijā, notiek pulksten 12
Saeimas svinīga sēde.

LIKUMS
par V

- Saeima ir pieņēmusi un
Valsts Prezidents izsludina
šādu likumu:

atlīdzības nokārtošanu valsts
zemes fondā ieskaitīto zemju

un muižu īpašniekiem.
1. Valsts zemes fondā ieskaitīto zemju

un muižu bijušiem īpašniekiem (agr. ref.
lik. 1. d. 2. p. 2. punkts) par atsavināto
zemi un tās piederumiem, kā arī par
agr. ref. lik. 1. daļas 25. pantā minētām
atceltām tiesībām un prasībām atlīdzība
netiek maksāta.

2. Agr. ref. lik. 1. daļas 20. pantā
paredzētie maksājumi tiek noteikti uz
atsavināto zemi un piederumiem gulošo
hipotekariski nodrošināto parādu aug-
stumā. Šie maksājumi iemaksājami
Valsts zemes bankā minēto hipotekariski
(nodrošināto parādu nomaksai.

3. Šī likuma 2. pantā minētie hipo-
jrtekariskiē parādi aprēķināmi un nomak-
sājami saskaņā ar likumu par valsts

zemes fondā ieskaitīto zemju hipotekarisku
parādu nolīdzināšanu un dzēšanu („Vald.
Vēstn." Ne 155, no 1923. g. 21. jūlija).

Rīgā, 1924. gada 30. aprilī.

Valsts Prezidents J. Čakste.

Valsts Prezidenta pavēle
armijai un flotei
1924. g. 30. aprilī

Nr. 240.
§2.

Atvaļinu uz paša velēšanos no aktiva
kara dienesta, ieskaitot zemes sargos,
Techniskās divizijas pārvaldes kara ierēdni
Ernestu R o d i ņ u.

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

Valsts Prezidents J. Č a k s t e.
Kara ministrs pulkvedis-leitnants

Fr. Birkenšteins.

Likums par atlīdzības nokārtošanu valsts
zemes fondā ieskaitīto zemju un
muižu īpašniekiem.

Valsts Prezidenta pavēle.
Saeima.
Ministru kabineta sēde 4- g- 29. aprilī.
Rīkojums par 1. maija dienu.
Instrukcija par ārzemēs kalpojošo civil-

iestāžu darbinieku un viņu ģimenes
locekļu ārstēšanu slimības gadījumos.

Noteikumi par lopu ganīšanu valsts
mežos.

Valdības rīkojami an pavēles.
Rīkojums.

Saskaņā ar šās dienas ministru kabi-
neta lēmumu, aizliedzu š. g. 1. maijā
visus gājienus un sapulces zem klajas
debess. Oficiālas parādes un sapulces
slēgtās telpās atļautas.

Rīgā, 1924. g. 29. aprilī. Ne 719.
Iekšlietu ministrs A. B i r z n i ek s.
Administratīvā departamenta

direktorsJ. Ieva.

Apstiprinu.
1924. g. 28. aprilī.

Zemkopības ministrs E. Bauers,

Note kurni
pār lopu ganīšanu valsts mežos.

1. Lopu ganīšana mežā atļauta piln-
gadīgas personas uzraudzībā.

2. Mežā atļauts ganīt tādus lopus un
tādā skaitā, laikā un vietā, kādi noteikti
iganīšanas biļetē.

3.i Lopu atrašanās mežā bez gana uz-
skatama par patvaļīgu ganīšanu, ja ari
viņu ganīšanai izdota biļete, un lopu
īpašniekam uzliek sodu, kāds noteikts
par-patvaļīgu ganīšanu.

4. Lopus dzīt uz ganīšanai ierādītām
vietām caur mežu atļauts tikai pa no-
teiktiem vai ierādītiem ceļiem. Ja uz
šiem cēlieni caur lopu dzīšanu tiek sa-
bojāti tilti un grāvji, tad lopu īpašnie-
kiem uz mežziņa pieprasījumu tie jāiz-
labo.

5. Uz mežziņa pieprasījumu lopu
īpašniekiem, kuri grib ganīt savus lo-
pus valsts mežā, jāiežogo: visas tās vie-
tas mežā, kur lopu ganīšana aizliegta un
kuras no lopiem var tikt apdraudētas
(izcirtumi, kultūras, jaunaudzes, dienesta
zemes u. t. t.;.

6. 4. un 5. punktos paredzētām vaja-
dzībām meža materiālus izsniedz par
brīvu.

7. Lopu ganīšana aizliegta: izcir-
tumos, cirsmās, 3 metru augstumu ne-
sasniegušās kultūrās un jaunaudzēs, uz
apmežošanai nolemtām platībām un citos
mežu administrācijas noteiktos liegumos.

8. Ganiem aizliegts mežā kurt uguni
un ņemt līdz: sērkociņus vai citus aiz-
dedzināmus daiktus, rīkus meža ciršanai
vai blakus izmantošanai un suņus.

9. Ja lopu īpašnieks pielaidis ganī-
šanu mežā bez pilngadīgas personas
uzraudzības vai neizpilda šo noteikumu
5. punktu, mežu administrācijai ir tiesība
izdoto ganīšanas biļeti anulēt un tālāku
lopu ganīšanu valsts mežā noliegt bez
jebkādas atlīdzības lopu īpašniekam par
pirkto tiesību anulēšanu.

10. Visi sodi par likumu un notei-
kumu pārkāpumiem, ja šos pārkāpumus
izdarījis gans, kuram pēc likuma nevar
uzlikt kriminālu atbildību, tiek uzlikti
lopu īpašniekam.

11. Ja likumu un noteikumu pār-
kāpumus izdarījis gans, kuram pēc
likuma var uzlikt kriminālu atbildību,
tad lopu īpašniekam uzliekama tikai
materiāla atbildība.

1?. Par likumu vai noteikumu pār-
kāpumiem attiecīgie sodi uzliekami 10.
un 11. punktos minētos gadījumos at-
bildību nesošām personām uz mežu
resora darbinieku sastādītu protokolu
pamata.

13. Par valstij nodarītiem zaudē-
jumiem mežaudzes, žogus, ceļus, tiltus
pļavas, laukus u. t. t. bojājot, bez uz-
liekamiem, saskaņā ar sodu likumiem
un zemkopības ministra apstiprinātām

soda taksēm par patvaļīgu ganīšanu,
sodiem, lopu īpašnieks atbild ar visu
savu kustamu un nekustamu īpašumu.

14. Lopu īpašniekam, kas atkārtoti
pielaidis likumu vai noteikumu par lopu
ganīšanu valsts mežā pārkāpumus,
turpmāk ganīšanas biļeti var neizsniegt.

Administratīvās nodaļas vadītājs
P. Rui ga.

Darbvedis Kociņš.

Apstiprinu.
1924. g. 29. aprilī.

Darba ministrs
A.Kri e v i ņ š.

Instrukcija
par ārzemēs kalpojošo civil-
iestāžu darbinieku un viņu
ģimenes locekļu ārstēšanu

slimības gadījumos.
(Izdota saziņā ar ārlietu ministriju uri uz
„Noteikumu par valsts civilierēdņu un
viņu ģimenes locekļu nodrošināšanu sli-
mības gadījumos" 1. panta 2. piezīmes
pamata, publicēts «Valdības Vēstneša"

1922. g. 228. numurā.)
1. Tiesību ārzemēs ārstēties uz valsts

rēķina bauda visi ārzemēs kalpojošie
civiliestīīžu darbinieki — Latvijas pa-
valstnieki, kuri saņem noteiktu algu no
algu paragrāfiem un pastāvīgi nodarbi-
nāti pilnu darba laiku un minēto darbi-
nieku sievas kā ari bērai līdz 16 gadiem,
bet ja pēdējie apmeklē skolu — līdz
18 gadiem, ja šie ģimenes locekļi atrodas
darbinieka apgādība"

2. Darbinieka vai viņa ģimenes locekļa
saslimšanas gadījumā, pirms griešanās
pie ārsta, izņemama no iestādes, kurā
darbinieks kalpo, slimības zīme.

3. Piepešos grūtos saslimšanas gadī-
jumos slimnieks var griezties pie ārsta,
vai ari izsaukt to mājās bez slimības
zīmes. Tādos gadījumos minētā zīme
jāizņem pie pirmās iespējamības.

Piezīme. Tiesība izsaukt ārstu
mājās ir tikai tad, ja slimnieks pats
nevar ierasties pie ārsta.

4. Slimnicā var ārstēties tikai pēc
tam, kad tādas ārstēšanas nepieciešamība
ir apliecināta no ārsta, ko pēdējais uz-
raksta slimības zīmē.

5. Pēc ārstēšanās izbeigšanas, kā ari
budžeta gada pēdējā dienā, slimības zīme
ar otrā pusē izrakstīto ārsta kvitētu rēķinu
jānodod atpakaļ iestādei, kura to 2 mē-
nešu laikā piesūta darba ministrijai.
Piesūtītos rēķinus atmaksās saskaņā ar
pastāvošiem noteikumiem, bet nepārsnie-
dzot ārstēšanas honorāra tabelē paredzē-
tās normas.

Piezīme: Par ārstēšanos slimnīcās
slimības zīmei pievienojams sīkāks
rēķins līdz ar tulkojumu latviešu
valodā.

6. Reizē ar 5. pantā minētiem rēķi-
niem un tādā pat kārtībā iesūtāmas ari
zāļu signaturas un rēķini par laborato-
riskiem darbiem un Rentgena staru
lietošanu, kurus atmaksās 2/s apmērā.
Atsevišķi iesūtītie rēķini un signaturas
netiks atmaksāti.

7. Izdevumus par citāda veida ārstē-
šanos, par dažādiem pateritlīdzekļiem, kā
ari par brillēm, protezām u. t. t. valsts
neatlīdzina.

8. Rēķinus par izdevumiem, kuri
cēlušies iepriekšējā budžeta gadā, darba
ministrija atmaksās no saviem kredītiem
tikai tad, ja tos saņems jaunā budžeta
gada pirmo trīs mēnešu laikā.

9. Jautājumi, par kuriem nav norā-
dījumi šai instrukcijā, izšķirami saskaņā
ar vispārējiem noteikumiem par valsts
darbinieku un viņu ģimenes locekļu
ārstēšanu.

10. Darba ministrija neatlīdzina ārstē-
šanas izdevumus, kurj nav izdarīti sa-
skaņā ar šīs instrukcijas nosacījumiem
bez dibinātiem iemesliem.

Pielikums. Ārstēšanas honorāra
tabele un slimības zīmes un rēķina
paraugi.

Rīgā, 1924. g. 29. aprilī.

Departamenta vicedirektors
M.Kr i s o n s.

Veselības nodaļas vadītājs
G. Ja n s o n s.

(Paraugus skat. 2. lapas p sē.)

Valdības iestāžu paziņojumi.
Paziņojums.

Saskaņā ar 26. pantu likumā par tir-
gošanos ar ārstniecības līdzekļiem ārpus
aptiekām, farmācijas valde paziņo, ka
drogistu eksāmeni tiks noturēti š. g.
30. maijā iekšlietu ministrijas farmācijas
valdes telpās. Personas, kuras

^
vēlas

eksaminēties, tiek uzaicinātas iesūtīt far-
mācijas valdei 2 nedēlu laikā lūgumus,
samaksātus ar zīmognodokli, pieliekot
klāt 3 latus un sekošus dokumentus ar
viņu norakstiem : 1) Apliecību par izglī-
tības cenzu pilnas pamatskolas apmērā,
2) apliecību par 3 gadus ilgu praksi
drogu veikalos, 3) divas fotogrāfijas.
Personas, kurām jau pieder drogu veikali,
ir atsvabinātas no 1. un 2. punktā mi-
nētām apliecībām.

Rīgā, 1924. g. 26. aprilī.
Farmācijas valdes priekšnieks

K. F r e i b e r g s.
Darbvedes vietā N. B'erg.

Paziņojums.
Farmācijas valde paziņo visām aptie-

kām, ka, saskaņā ar veselības departa-
menta š. g. 15. janvāra rīkojumu zem
Ne 90, ir atļauts apakšā minētiem feldše-
riem izrakstīt no aptiekām stipri darbo-
jušus ārstniecības līdzekļus, minētus īpašā
sarakstā «Valdības Vēstneša" 1923. g.
15. augusta 176. numurā, izņemot se-
košus :

1) Visus līdzekļus no I. kategorijas
(Lit. A.),

2) no II kategorijas (Lit. B.).
1. Acid, trichloraceticum

2. Aethvlenum chloratum
3. Aether
4. Agaricinum
5. Amvlenum hvdratum
6. Amvlium nitrosum
7. Barvum chloricum
8. Cantharides pulv.
9. Chloralum hvdratum

10. Chloroformium
11. Coffeinum citricum
12. Ergotinum
13. Extractum Belladonnae
14. Extractum Belladonnae fluid.
15. Extractum Hyosciami
16. Extractum Lobeliae inflatae fl.
17. Extractum Phvsostigmatis
18. Extractum Strvchni aquosum
19. Extractum Strvchni spirituosum
20. Hydrargyrum salicvlicum
21. Luminal
22. Maretinum
23. Medinal
24. Nirvaninum
25. Nuces vomic. grosso modo plv.
26. „ vomicale subtilissime plv.
27. Oleum cantharidatum
28. „ crotonis
29. „ sabinae
30. „ sinapis aethereum
31. Paraldehvdum
32. Pasta caustica
33. Pvramidonum
34. Secacornin
35. Sirupus chlorali hvdrati
36. Solaninum
37. Stvpticinum
38. Teocinum
39. , Natrio-aceticum
40. Theophvllinum



41. Theophvllinum Natrio-aceticum
42. „ , salicvlicum
43. Thvreoidinum siccatum
44. Thvrojodinum
45.. Tinct. Cantharidum
46. Veronalum.

Feldšeru saraksts.
1. Lapiņš, Pēteris — Rīgā, Merķeļa

ielā Ne 6, dz. 4.
2. Priedīts, Eduards — Rīgā, Marijas

ielā Ne 67, dz. 1.
3. Glazunovs, Pauls — Rīgā, Kalnciema

ielā Ne 107.
4. Pūriņš, Miķelis — Rīgā, Marijas

ielā Ne 20, dz. 4.
5. Burčenko, lija — Rīgā, II. Ganību

dambi Ne 3, dzlv. 1.
6. Jansons, Mārtiņš — Rīgā, Artilērijas

ielā Ne 19, dz. 15.
7. Chaits, Ābrams — Rīgā, Marijas

ielā JM<> 40, dz. _20. ?
8. Jeremics, Andrejs — Rīgā, Brīvības

ielā Ne 122, dz. 2.
9. Malkojedovs, Jānis — Rīgā, Katoļu

ielā Ne 58, dz. 70.
10. Pirro, Jānis — Rīga, Dārtas iela

Ne 5, dz. 10.
11. Hazan, Rachila — Rīgā, Brīvības

ielā JSfa 91, dz. 19.
12. Korolevs, Jānis — Rīgā, Popova ielā

No 7, dz. 3.
13. Dziļums, Jānis — Rīgas apriņķī

Doles pag.
14. Gubarevičs, Pēteris — Jelgavā,

Lielā ielā Ne 87.
15. Grigorovičs, Nikita — Jelgava, Pils

ielā.
16. Gaujers, Fridrichs — Jelgavā, Zirgu

ielā Ne 32.
17. Gantcs, Judelis — Liepājā, Julianas

ielā Ne 32.
18. Apse, Eduards — Priekules dzelzs-

ceļu stacijā.
19. Nusbaums, Jānis — Jēkabmiestā,

Pasta ielā Ne 62.
20. Ozoliņš, Kārlis — Saukas Zievaltos,

Jaunjelgavas apriņķī.
21. Pumpīt, Berta — Alsviķos, Valkas

apriņķī.
22. Soltneris, Fricis — Mazsalacā, Val-

mieras apriņķī.
23. Stašunas, Andrejs — Daugavpils

apriņķa slimnīcā.
24. Jakobsons, Kārlis — Daugavpili,

Minskas ielā Ne 107.
25. Komarovs, Konstantīns — Daugav-

pils apriņķa Nicgala sādžā, Liksnas
pagastā.

26. Rutkevičs, Antons — Daugavpils
apr. Krāslavas pag. chutor „Ferma".

27. Kārkliņ, Fēlikss — Daugavpils apr.
Kapiņu pag.

28. Bratenkovs, Matvejs — Daugavpils
apr. st. Krāslava.

29. Filipovs, Vasilijs — Daugavpils apr.
Jasmuižas sādžā.

30. Tolujevs, Pafnutijs — Daugavpils
apr. Krāslavas st.

31. Zaborovskis, Jānis —? Rēzeknē,
Glābēju ielā Ne 46.

32. Grigaļinovičs, Vikentijs — Rēzeknē,
Vidzmuižas pag.

33. Cīmans, Pēteris — Rēzeknē, Lejas-
Randaru sādžā.

34. Starikovs, Aleksandrs — . Rēzeknē,
Rozentovas pag.

35. Ozoliņš, Jānis — Rēzeknes apr.
Viļānos.

36. Elistratovs, Nikolajs — Rēzeknes
stacijā.

37. Čapļinskis, Andrejs — Ludzas apr.
Poziņas slimnicā.

38. Pobedins, Jānis — Ludzas apr.
Pildas pag.

39. Gutovskis, Vasilijs — Ludzas apr.
Baltinovas pag.

40. Ostrovskis, Antons — Ludzas apr.
Višgorodas pag.

41. Sorokins, Vasilijs — Ludzas apr.
Tolkovas pag.

42. Gabruseva, Olga — Ludzas apr.
Nerzas pag.

Rīgā, 1924. g. 23. aprilī.
Farmācijas valdes priekšnieks

K. Freibergs.
Darbvede E. L ī d a k.

Pasta ziņas.
Atklāta telefona palīga nodaļa Dri-

cāni ar privātu telegramu pieņemšanu,
Rēzeknes apr., pie Dricānu pag. valdes,
pievienota Rēzeknes centrālei.

Pasta un telegrāfa virsvalde.

Iecelšanas.
Rezolūcija Nš 36.

Latgales apgabala pagastu aizsargu nodaļu
instruktoru Silvestri Jaundzemu, sakarā ar sī

amata likvidēšanu, ieceļu par Ludzas apriņķa pa-
ga tu aizsargu nodaļu in truk'.oru, skaitot no š. g.
1. maija.

Rīgā, 1924. g. 26. aprilī. N? 17444.
Iekšlietu ministrs A. B i r z n i e k s.

Administrativā departamenta direktors J. Ieva.

*
Rīkojums Nš 44.

1924. g 28. aprilī.

Lauksaimniecības departamenta 1. šķiras agro-
noma vietas izp Idītāju uz brīva l^uma pamata
Kārli Riekstiņu ieceļu par Jaungulbenes lauk-
kopības izmēģinājumu stacijas vadītajā palīgu ar
algu pēc IX. ierēdņu amata kategorijas, skaitot no
§. g. 16. aprija

Zemkopības ministrs .E. B a u e r s.
Lauksaimniecības departamenta direktors

V. ii k u b i ņ š.
*

Rīkojums Ns 45.
1924. g. 28 aprilī.

Lauksaimniecības departamenta I. šķiras agronomu
Jāni Teteri ieceļu par valsts linkopības un linu
apstrādāšanas izmēģ nājumu stacijas vadītāju ar
aigu pēc VII. ierēdņu amata kāti gorijas, skaitot
no š. g. 16. apriļa.

Zemkopības ministrs E. Bauers.
Lauksaimniecības departamenta

direktors V. S k u b i ņ š.

Valdības rīkojumi un pavēles.
(Paraugi pie instrukcijas par ārzemēs kalpojošo civiliestāžu.darbinieku un viiju ģimenes locekļu

ārstēšanu slimības gadījumos)

Paraugs.

Slimības zime Ns -
Sli ības zīmes piesakne Ne

Ārstam kgm

Valsts darbinieka
(uzvār(?s Lūdzu sniegt medicīnisku palīdzību:

-? - - Valsts darbiniek"" -?-?_ ?- ._ .
vārds un amats) a (Uzvārds, vārds,

Kam vajadzīga ārstēšanās
amats un vecums)

vec g.

Nosūtīts pie ārsta Ģimenes loceklim
Hhii(,„K (attitciba er d rbinienu

vec. -g.
Datums, kad zīme izdota un vārds)

Par saņemto atlīdzību lūdzu neatteikties kvitēt

Zīmes izdevēja paraksts ŠIs zImes otrā PPēc dotā rē*ParaUga '

1£2 g. „ ...«.

Zīmes izdevēja paraksts: -

Rēķina paraugs

M _
(nom et adressc du mēdecin)

N O T E.
M __

(nom, \ renom et l'āge du malade)
Diagnoze -

(visite du medecin ā domicile: dat? et honcraires)
Traitement

mēdical (consu'tations chez le mēJecii: d te et honorajres)

(o erations: datē et hono-aiTe!>)

Traitement I (d»te de i' ntrēe et de la sorlie; \ rix de la journēe)
ā Thopital ļ -

(opērations f ites; honoraires)
Recu

(somme tottle en toute., lettres)

(datē)

Apliecinu, ka suma izmaksāta
pareizi un līdzinās Ls (signattaē)

Sūtņa vai konsula paraksts:

Apstiprinu.
1924. g. 29. aprilī.

Darba minist s A. Krieviņš.

Pielikums pie „lnstrukcijas par ārzemēs kalpojošo civiliestāžu darbinieku
un viņu ģimenes locekļu ārstēšanu slimības gadījumos".

Ārstēšanas honorāra tabele.

•s. -e. &a &*.3 '3S ,:s Ēi

= ss S SS S -| B I ?£§£ ā

> i™ -c E mim_ «, ^ „ .5, ™ « S S° = I
Valstu sadalījums E « «ģ,| £%• > % g=5 g|-jsi?

Bfi g| £iš l^sl |Sg .fj ļ|pec
** II II t-i.!° |j| s1 «f

dzīves dārdzības a a &| aaa> j £
°- * o-> S 0.&2. <£o. S.A «£ §-

Atmaksa Atmaksa Mm^sa Atmaksa Atraksa .. „. "ĀtĒTk' sT
2 3 no ^ 3 no PJ _ P"3 pl nā A 2™pflna

__
"Pme-a apmērā apmērā 3 no apmērā

1. grupa.
Igaunija
Lietuva c . ir. , „„ .
Austrija .... L? s. ļ? te 80 ls 1601s 161s 61s 1001s
Krievija <4 ls) (8 ls) (4 ls)
Dienvidslāvija ...

2. grupa.
Vācija 1
Francija
Dānija
Beļģija
Itālija
Čechoslovaķija . . . \,%

s, ,}* }\ 120 1s 240 1s 24 ls 9 1s 140 1s
Rumānija. . . . . H6 ls) 02 ls) (6 te)
Somija
Turcija. .... '.
Polija
Dancigas apg. ...

3. grupa.
Anglija ..... v
Amerika ...

BS*-: : : •' *ft $!140u *» >??»?. gu i»u -
Holande . .. (8 ls>

Departamenta vice-direktors M. K r i s o n s.
Veselības nodaļas vadītājs G. Jansons.

"^ . ~.^f|ļ|—ļ-^^iaiiļirnfii-nrn*ii-i« - ?«»w <iwin ??m

Rīga.
Ieejas kartes uz Saeimas

1. maija svinīgo sēdi
izdos š. g. 30. aprilī, Saeimas deputā-
tiem un bijušiem Satversmes Sapulces
locekļiem no pulksten 9 līdz 15, publikai
no pulksten 15.

Latvijas Sarkanā krusta
5-kl. naudas loterejas Ne 6 I. klases
izloze sāksies š g. 4. maijā Latvijas
Sarkanā krusta telpās, Rīgā, Skolas
ielā Ne 1.

I.klases vinnestu izmaksa sāksies divas
nedēļas pēc izlozes slēgšanas.

Loterejas nodaļas pārzinis
J. St ai b o vs.

Darbvedis G r a u e r s.

Valdības darbība.
Ministru kabineta sēde

1924. g. 29. aprilī.
1. Pieņem likumprojektu par opija

un citu narkotisku vielu ievešanu un iz-
vešanu un tirgošanos ar tām un nolemj
to iesniegt Saeimai.

2. Pieņem papildinājumu rīkojumā
par akcizes noteikumiem padoto vielu
ražotavu un pārdotavu patentu nodokli
un nolemj to izsludināt pārvaldes kārtībā.

3. Nolemj noliegt 1. maijā visā valstī
visas manifestācijas un sapulces zem
klajas debess.

4. Ieceļ līdzšinējo Jelgavas apgabal-
tiesas locekli Andreju Strazdiņu par
Latgales apgabaltiesas locekli.

Valdības vietējo iestāžu
rīkojumi.

Jelgavas apriņķa karā cietušo
pensiju komisijas

sēde notiks 1924. g. 6. maijā, pulksten
10 dienā, Jelgavas pilsētas valdes nespēj-
nieku nodaļas telpās, Jelgavā, Rātsnama
ielā Ne 4/5.

Māksla.
Mākslas akademija_s audzēkņu darbu

izstāde
bus atvērta tikai līdz 4. maijam. Ietei-
cams pasteigties ar apmeklēšanu, jo iz-
stāde pagarināta netiks.

1. maijā izstāde būs atvērta.
Nacionālais teatrs. Trešdien, 30. aprilī,

Annas Brigader drāma „H e t e r a s
mantojums". Ceturtdien, 1. maijā,
pulksten 2 diena par tautas izrāžu cenām
Zeltmata teiksmu pasaka „Arājdēls".
Pulksten 7 vakara J. Raiņa «Jāzeps
un viņa brāļi". Piektdien, 2. maijā,
pulksten 5 pec pusdienas, skolēnu izrādē
Zeltmata „ A r ā j d ē 1 s \ Sestdien,
3. maija, pulksten 7 vakarā Lilijas
Stengel viesu izrādē pirmo reizi
H. Millera drāma .Kaislība".
Lilija Stengel teļos galveno lomu —
kritušu sievieti, kura savu iedzimto
tieksmju deļ pārdzīvo traģēdiju. Šis
cilvēka _ liktenis iegūst Lilijas Stengel
telojuma _ spilgtu atveidojumu. Māksli-
nieces tēlojumu krievu teātrī veselu se-sonu publika uzņēma kattrreiz ar ovāci-
jām. — Pirmdien, 5. maijā, Reiņa Par-
ņīcka un Kārļa Lagzdiņa vakarā pirmo
reizi Jāņa Lejiņa komiskā teātra spēlē
.Nebrauc tik dikti".



Rīga. ļpļ
Latvijas bērnu dienas.

pieteiciet savus bērnus bērnu ap-
skatē.

Godalgas un ap1 iecības ve-
selīgākiem'bērniem izdalīs bērnu
dienās.

I. klase: bērni līdz 6 mēnešiem ;
II. klase: bērni no 6 mēn. līdz 1 gadam;

111. klase: bērni no 1 gada līdz 2 gadiem;
jV. klase : bērni no 2gadiem līdz 5gadiem.

Tuvākas ziņas un kartes (bez maksas)
mātēm bērnus līdzi ņemot izdod:

Latviešu sieviešu nacionālās
ligas punktos „Māte un bērns"

Ērgļu ielā Ne la, no pīkst. 10 līdz 12 dienā:

piektdien, 2. maijā; trešdien, 7. maijā;
sestdien, 3. „ ceturtdien, 8. „
pirmdien, 5. „ piektdien, 9. „
otrdien, 6. „ sestdien, 10. „

w; Torņkalna, pilsētas bērnu slimnīca,
no pulksten 10 līdz 12 dienā:

piektdien, 2. maijā; piektdien, 9. maijā;
sestdien, 3. „ sestdien, 10. „
trešdien, 7. „

Allažu ielā Ne 7, no pīkst. 10 līdz 12 dienā:

piektdien, 2. maijā; pirmdien, 5. maijā;
trešdien, 7. „ ceturtdien, 8. .

Pilsētas bērnu veselības
kopšanas centrā:

Skolas ielā Ne 35, no plkst.9 līdz 11 dienā:

piektdien, 2. maijā; trešdien, 7. maijā;
sestdien, 3. „ ceturtdien, 8. „
pirmdien, 5. « piektdien, 9. „
otrdien, 6. „ sestdien, 10. „

Latvijas Sarkanā krusta
veselības kopšanas punktos
Mllgrāvī un Bolderajā

no pulksten 9 līdz 11.

Piektdien, 2. maijā; trešdien, 7. maijā;
.sestdien, 3. „ ceturtdien, 8. «
pirmdien, 5. „ piektdien, 9. „
otrdien, 6. „ sestdien, 10.

NB. Apskatē var piedalīties tikai
bērni, kuri apmeklējuši augšminētos ve-
selības kopšanas punktus un ari tādi,
kuri vēlētos viņus apmeklēt.

Latvijas bērnu palīdzības savienība
pie Latvijas Sarkanā krusta.

Tirdzniecība un rūpniecība.
Kursi.

Rīgas biržā, 1924. gada 30 aprilī.

100 Latvijas rb) 2,—
Amerikas dolāra 5,16 — 5,21
Angļu mārciņa 22,65 — 22,87
100 Francijas franki .... 33, 34—
100 Beļģijas franki . .... 28,10-28,95
100 Šveices franki 91,55 - 92,95
100 Itālijas liii 22.90 — 23,55
100 Zviedrijas kronas .... 135,35 — 137,40
300 Norvēģijas kronas . . . 70,50 — 72,65
100 Dānijas kronas . . . , 85,90 — 88,50
100 Čechoslovaku kronas . . 1485 — 15,45
100 Holandes guldeņi . . 192 60-195 50
1000 miljards Vācijas marku . 1. 1,50
100 Somijas markas .... 12,75 — 13,25
100 Igaunijas markas .... 1,34—1,40
10.000 Polijas markas . . . . 0,01
100 Lietuvas Uti 50, 52,—
10 Krievijas zelta rubļi . . . 25,50
Krievijas s»d.aba{£ļMndg ; JJļj}pa, 1rf>i

SSSR červoņeca 26.15-27 —
5°/o neatkarības aizņēmums . 2, 2,10
6»/o Zemes banku ķīlu zimes 98, 100

Rīgas biržas komitejas kotacijas komisija-
priekšsēdētājs R o b. B a 11 g a i 1i s.

Zvērināta biržas makiem P. Rupners.

JRigas ostā ienākuši kuģi.
28 aprilī.

Bal abor, angļu tvaikonis, 1319 reģ. ton brutto,
no Rēveles ar gabalu precēm.

Carolus, angļu tvaikonis, 2218 reģ. ton. brutto, no
Stokholmas ar balastu.

Enseli, krievu motorkuģis 7.3 reģ. ton. brutto, no
Malmo ar superfosfātu.

Oliva, vācu tvaikonis, 13^8 reģ. ton. brutto, no
Dancigas ar gabaiu precēm.

Krīvs, latviešu tvaikonis, 1339 reģ. ton. brutto, no
Mariager ar balastu.

Liepājas ostā ienākuši kuģi.

F

26. aprīli.
Tula, danu tvaikonis, 1251 reģ. ton. brutto, no

Kopenhāgenas ar balastu,
"altāra, angļu tvaikonis, 2378 reģ. ton. brutto, no

Klaipēdas ar jauktu lādiņu.
<->aida, latviešu tvaikonis. 331 reģ. ton. brutto, no

Ventspils ar jauktu lādiņu.
Libau, zviedru tvaikonis, S32 reģ. ton. brutto, no
vi .Danc'gas ar jauktu lādiņu.ymdau, latviešu tvaikonis, 379 reģ. ton. brutto,

n(> Reveles at balastu.

27. aprilī.
Hermīne, zviedru motorkuģis, 361 reģ. ton. brutto,

no Klaipēdas ar balastu.

No Liepājas ostas izgājuši kuģi.
26. aprilī.

Oceana vācu tvaikonis, 1352 reģ. ton. brutto, uz
Karalaučiem ar jauktu lādiņu.

Inga, zviedru tvaikonis, 532 reģ. ton brutto, uz
Yarmouti ar propsu.

Pernig.. latviešu tvaikonis, 168 reģ. ton. brutto,
uz Rīgu ar jauktu lādiņu.

27. aprilī
Baltara, angļu tvaikonis, 2378 reģ. ton. brutto, uz

Londonu ar jauktu lādiņu.

Ventspils ostā ienākuši kuģi.
27. aprilī.

Ludvig Stāl, vācu tvaikonis, 799,35 reģ. ton. brutto,
no Stokholmas ar balastu.

Literatūra.
Par K. MUlenbacha Latviešu valodas

vārdnīcu,
kura iznāk proti. J. Endzelīna
papildinājumā un redakcijā, un no
kuras iznākušas 6 burtnīcas, valodnie-
cības docents E. B 1 e s e pasniedz Izglī-
tības Ministrijas Mēnešrakstā sekošu
labi instruējošu aizrādījumu, kuru šī uz-
ņēmuma un visnotaļ visas latviešu va-
lodas veicināšanas labad uzņemam ari
mūsu orgānā:

Jau otru gadu iznāk lielā MUlenbacha
latviešu valodas vārdnīca, kuru izdodams
jau vairākus gadus, rosīgi strādā prof.
Endzelīns, dažu tiešu palīgu un vairāku
mūsu valodas mīlētāju pabalstīts. Līdz
šim iznākušas piecas burtnīcas, katra
piecas iespieduma loksnes bieza, pavisam
400 lap. pušu. Tomēr latviešu inteli-
ģencei, nerunājot jau nemaz par plašākām
aprindām, šī vārdnīca vēl visai maz pa-
zīstama. Labas un nopietnas grāmatas
mūsu laikā jau tā atrod maz pircēju, un
ari cilvēku, kas interesējas par savu
dzimto valodu un valodniecību vispārīgi,
mūsu starpā nav visai daudz. Ari kādu
vārdnīcas iespaidu uz mūsu literatūras
valodu vēl velti meklēt. Tādēļ iepazīsti-
nāšanas nolūkā nebūs lieki sacīt dažus
vārdus ša grandiozā darba raksturolumam.

Vārdnīcā ievērotos principus vispārīgos
vilcienos noskaidro prof. Endzelīns savā
priekšvārdā pirmās burtnīcas sākumā.
Bez aizrādījumiem uz dažādiem darba
izveidošanā piemērotiem techniskiem pa-
ņēmieniem, viņš še aizrāda, ka izmetis
no Mūlenbacha «manuskripta tikai maz
lietojamus patapinājumus, svešvārdus
(piem. arests) un tādus jaunvārdus, kas
nav vēl pilnīgi ieviesušies dzīvajā tautas
valodā". Pārējie latviešu valodā sa-
stopamie vārdi tā tad visi vārdnīcā
ietilpst Tādēļ pēdējā tiešām apsola
būt īsts Thesaurus linguae letticae seu
latvicae «latviešu valodas mantnīca",
resp. viņas leksikalo, semasioloģisko un
frazeoloģisko bagātību krājums. Te
tūliņ var piezīmēt, ka iznākušo burtu
apstrādājumi tādu Thesaurus gan vēl
pilnīgi nesniedz. Visumā trūkst īpaš-
vārdu — svarīgāko vietu, upju, kalnu

.u. t. nosaukumu, kā ari krustāmo vārdu.
No īpašvārdiem sastopam uzņemtus tikai
Ancis, Anglija, Ansis, Antiņš, Augš-
Kurzeme, Baltija, Bašķu diena, Brencis
un Cēsis. Tā kā šādu valodas materiālu
ir daudz vairāk, un tā kā viņu vārdnīcā
patiesībā nedrīkstētu trūkt, tad jācer, ka
viņus atradīsim vēl reiz visus kopā
sniegtus atsevišķi kā patstāvīgu pie-
vienojumu vārdnīcas beigās.

Apcerēsim tagad, kādus uzdevumus
vārdnica sev spraudusi, kādi ir viņā sa-
stopamie valodas materiāli, un kādā
veidā viņa mums tos sniedz.

Vārdnīcas pirmais uzdevumus, kā
jau minēts, ir tīri kompilativs ? ?— būt
pirmā kārtā par latviešu valodas lek-

sisko bagātību krātuvi, resp. ietvert
sevī visus kā literariskā valodā, tā ari
izloksnes sastopamos latviešu vārdus.
Ar to cieši saistās otrs viņas uzde-
vums — sniegt mūsu valodā sasto-
pamos vārdus visu viņu , nozīmju
daudzpusībā, būt par mūsu va-
lodas semasioloģisko bagātību
raksturotāju. To vārdnica labi apzinās,
un tādēļ ari ikkatram vārdam viņa
sniedz visas sastopamās nozīmes, no-
zīmes nianses un semasioloģiskā ziņā
īpatnējus lietošanas veidus. Nozīmju
un īpatnēju lietošanas veidu dažiem
mūsu vārdiem ir ļoti daudz, piem.
vārdam acs sastopam viņu vairāk
kā 10, vārdam celt — 11 un vēl 8
vārdam celties. Semasioloģiskās
nianses ilustrē bagāta frazeoloģija
gan atsevišķu izteicienu, gan veselu
tautas dziesmu pantiņu veidā. Atse-
višķos gadījumos, kur tīri frazeoloģiska
piemēra vien nepietiktu attiecīgas
nianses noskaidrošanai, pievienoti ari
plašāki etnogrāfiski paskaidrojumi, kā
piem. vārdam aizdziedāt, aiz-
tikums, cimdlbās iešana,
c i m e n ē t , « svētību piešķirt" un
citiem. Šīs frazeoloģijas sakrāšana, sa-
kopošana un uzglabāšana nākošajām pa-
audzēm ir bijis vārdnīcas trešais uz-
devums. Tas ir godam veikts, un tas
viņas nozīmi ievērojami cel.

Ceturtais vārdnīcas uzdevums ir
viens no svarīgākiem. Tas ir latviešu
valodas un viņas bagātību populari-
zēšana plašākā zinātnieku pasaulē.
Šim nolūkam visi latviešu vārdi visās
viņu dažādās nozīmju niansēs vārdnīcā
tulkoti vāciski, uz ko ari aizrāda vārd-
nīcas vācu nosaukums « deutsch-lettisches
W6rterbuch". Ari laba daļa ilustratīvās
frazeoloģijas sniegta vācu tulkojumā.
Vācu valodas lietošana šim uzdevumam
sevišķa attaisnojuma neprasa: visbagā-
tākā valodnieciskā literatūra arvienu vēl
ir vācu valodā, un vācu valodu prot va-
lodnieki visā pasaulē. Ari te var pie-
zīmēt, ka tulkojums izdarīts labi, un var-
būt, tikai sīkumos vācu valodas nianšu
pazinēji spēs celt kādus mazāk svarīgus
iebildumus.

Piektais un beidzamais vārdnīcas
spraustais nolūks — noskaidrot mūsu
valodas leksiskā materiāla e t i m o I o-
ģ i s k o pusi, t. i. noskaidrot salīdzināmā
ceļā vārdu izcelšanos un radniecību ar
citiem vārdiem mūsu pašu, kā ari citās
ide. valodās. Viņa tādēļ ari pūlas
sniegt visiem mūsu valodas vienkār-
šajiem vārdiem viņu etimoloģijas līdz
ar aizrādījumiem uz attiecīgo etimolo-
£isko literatūru un radniecīgiem vārdiem
citās ide. valodās. Tā kā šie elementi
sevišķi domāti ārzemju zinātniekiem, tad
ari tie sniegti vāciski.

Vārdnīcā uzņemtais leksiskais materiāls
līdz ar frazeoloģiju ir tiešām ļoti bagāts.
Viņa sakrāšanai izmantoti gandrīz vai
visi latviešu valodā iespiestie raksti.
Pilnīgi izmantoti visi XVI., XVII., XVIII.
un XIX. g. s. raksti, tautas dziesmas,
pasakas un visdažādākie valodas mate-
riālu krājumi, kā ari visas līdz šim iznāku-
šās latviešu vārdnīcas. Cik iespējams, iz-
mantota ari XX. g. s. literatūra, sevišķi,
kas viņā zīmējas uz veciem īpatnēji
latviskiem un latviešu izloksnēs sasto-
pamiem vārdiem, piem. Raiņa un it sevišķi
jaunsudrabiņa raksti. Bez tam daudzus
vārdus izdevējam piegādājuši atsevišķi
mūsu valodas mīļotāji un vārdu krājēji —
gan no dažiem mūsu jaunāko rakst-
nieku darbiem, gan ari tautas mutē no-
klausītus. Visiem vārdnica ievietotiem
retākiem vārdiem piezīmēts, kāda autora
rakstos vai kādā apvidū tāds vārds sa-
stopams un dažreiz pat ari minēts, pēc
kādas personas aizrādījumiem viņš vārd-
nīcā uzņemts. Reti lietojami un ari
valodnieciskā ziņā mazāk svarīgi (gal-
venā kārtā onomatopoetiski) vārdi
iespiesti sīkiem burtiem. Visi izdevēja
prof. Endzelīna ievestie papildinājumi
likti stūrainās iekavās, lai lasītājs tūliņ
redzētu, kas pieder Mulenbacham, un
kas vēlāk nācis klāt.

Vārdi sarindoti alfabētiskā kārtībā, pie
kam tāpat, kā Ulmaņa vārdnica, salik-
teņi ar prepoziciju ievietoti katrs atse-
višķi prefiksa pirmā burta kārtībā.
Vārdos visos garos balsienos apzīmēta
intonācija, un kur viņa nav bijusi droši
konstatējama, tur vienkārši garums ap-
zīmēts ar taisnu svītru. Atsevišķos ga-
dījumos, kur vispārīgi nav bijis zināms,
vai patskanis garš, vai īss, viņš iespiests
ar īpatnēju taisnu burtu, piem., vārdos
a u d e k n i s „ein aus Leinwand ver-
fertigtes Netz", buduksnis „die

Erdaufvviihlung der Schweine" un citos.
Mazāk pazīstamos darbības vārdos
sniegtas ari tagadnes un pagātnes
formas, piem. apslist, apsilst,
apslistu, apsilšu «sieti legen,
stili werden".

Mūsu ikdienišķās valodas vajadzībām
šie dialektiskie un reti sastopamie vārdi
ir visai svarīgi. Mēs tādēļ drīkstētu sa-
gaidīt, ka ar laiku ari mūsu rakstnieki
iepazīsies ar tiem, ievezdamitos vai atjau-
nodami viņu lietošanu mūsu rakstniecībā,
ar ko mūsu literatūras valoda tiktu ievē-
rojami kuplināta, padarīta bagātāka, lo-
kanāka

^
un vijīgāka. Minēsim, piem.,

tikai šādus vārdus : a c t e n s (gredzens)
«gredzens ar vienu akmeni", aile «eja",
aiz acīs «aiz muguras", aizezere
«apvidus viņpus ezera", aizgaita,
ai zg a i t ešķērslis", a i zg ā t n i saiz-
gājējs" , aizklēpuot «grūtai kļūt",
„a i z k u o r e «Sperre", noslēgums", a p-
kuorām, apkuorēm (runāt) «veikli,
viltīgi" (runāt), aptuveni, aptuvu-
mis «apmēram", atbust «atmosties",
a t d z ē t i e s «aufleben, sich erholen", a t-
g āt ni sZuruckwanderer",atmešņa,at-
m ešņ asnederīgi, atmetami priekšmeti",
atrnīkne «mīksts laiks", baltenis
.balts zirgs", balvēt «apdāvināt",
bauzt, baužu «muļķības runāt", ber-
belēt « schnell und deutlich spre-
chen", bēris «10 gadus vecs zēns",
bezruoclba «Mittellosigkeit" , būgns
« briesmīgs, bailīgs", ceceris, ceceis
«no zemes izrauts celms ar saknēm*,
ceipa «Haarschopf", celksnis « at-
radums" un citus. Visi tie būtu cienīgi,
lai mēs tos sāktu lietot mūsu literariskā
valodā.

Kur tad nu vēl paliek vesela rinda
technisku terminu tautai pazīstamiem
amatiem un amata rīkiem, dažādi reti
orgānu, kustoņu un stādu nosaukumi,
kurus vārdnica sastopam kuplā skaitā.
Sevišķi no pirmās kategorijas dažus no
viņiem mūtātīs mūtandīs varētu pie-
mērot viena otra techniskā jēdziena ap-
zīmējumam ari mūsu dienās. Viss tas
liecina, kāda ievērojama mūsu valodas
bagātības pieaugšana sagaidāma, ja vien
mēs ar šo mūsu valodas tagad nedzīvo
kapitālu sīkāki iepazīsimies un sāksim
to laist apgrozībā.

Vārdnīcas etimoloģiskā puse pieder
pilnīgi profesoram Endzelīnam. Viņa,
saprotams, interesē vairāk zinātniekus,
bet ari mūsu studentiem, skolotājiem un
vispārīgi ļaudīm, kam ir kaut cik valod-
nieciskas priekšizglītības, ieteicams ar to
iepazīties. Visumā etimoloģiskie aiz-
rādījumi ir ļoti īsi, tomēr daži ir plašāki,
ļoti interesanti un pamācoši. Kā uz eti-
moloģiski visai interesantiem, aizrādu uz
vārdiem bars, barot, būgns,
cūka un citiem. Visos etimoloģiskos
aizrādījumos, ari tur, kur tie īsi, plaši
un izsmeļoši citēta attiecīgā etimoloģiskā
literatūra,

Viss sacītais jau pietiekoši raksturo,
kāds grandiozs monumentāls darinājums
mūsu valodas pētīšanas laukā veidojas
mūsu acu priekšā, šai vārdnīcai arvienu
savos apmēros pieaugot. Varu tikai
ieteikt viņu cītīgāki pārlasīt mūsu valodas
cienītājiem un zem viņas ierosmes uz-
turēt sevī joprojām dzīvu interesi par
mūsu valodas jautājumiem. Ar nepa-
cietību gaidīsim turpmāko burtnīcu iz-
nākšanu. Krāsim joprojām īpatnējus in-
teresantus vārdus un nodosim viņus
vārdnīcas izdevējam. Darbs vēl tikai
sākumā, un noslēgumam paredzēts at-
sevišķs papildu sējums, kurā varēs uz-
ņemt visus izlaistos un vēlāk klāt pie-
nākušos vārdus.

Senas kulta vietas Latvijā.
Par Šo jautājumu ievietots liels krājums Vēstures

un Senatnes pētītāju biedrības (Gesellschaft fiir
Geschichte und Altertumsķunde zu Riga) jaunākajā
ziņojumu krājumā (.Mitteilung^n aus der .livlān-:
dischen Geschichte"), XXII. sēj. 2. burtnīcā, ko
savākusi un sakārtojusi Edīte K u r t c. Atzī-
mētas no visas Latvijas visas latviešu senās
pagāniskas ziedojamās un pielūdzamās vietas kas
sakrātas pēc latviešu teikām., vietu nosaukumiem
un dažādu vēsturisku dokumentu ziņām. Te pieder
visas tādas vietās, kas savienotas ar dievu nosau-
kumiem, kā Dievu, Vectēvu, _ Pērkonu, Māru
Ūsiņu, kā ari ar vārdiem .svēts' un .elks", vai
ari .velns" un .raganas" (jāievēro, ka senāk ari
gandrīz visi raganu kalni bijuši npufu vietas). Bez
saubam šis krājums noderēs mūsu kultūras vēstur-
niekiem .kā labs materiāls viņu senatnes pētīšanas
darbos.

Redaktors: M. Arons.

Šim numuram 6 lappuses.

Telegramas.
(Latvijas telegrāfa aģentūras ārzemju telegratnas

L o n d o n ā,' 30.- aprilī. (Reiters.)
Franču lidotājs Pelletjē d'U a s i
ceļā no Parizes uz Tālajiem Austrumiem
vakar pēcpusdienā sasniedzis Marači ostas
pilsētu Indijā, nolidojis jau ap 7000 kilo-
metru. D'Uasi uzstādījis jaunu ātrumu
rekordu braucienam no Eiropas' uz
Indiju, jo ar savu aeroplanu bijis gaisā
tikai 38 stundas un 30 minūtes.

B e r 1 i n ē , 29. aprilī. Pēc ziņām no
Romas nemieri Sirijā pieņemot
plašākus apmērus. Sirijas dienvidos no-
risinoties asiņainas cīņas starp franču
karaspēku un arābiem. Beirutā esot pie-
nākuši franču transportkuģi ar ievēroja-
miem palīgspēkiem.



Paziņojums.
Iekšlietu ministr.jrs Preses an biedrību

nndrļa. pamato'oties dz biedrību, sa-
vienīou nn piiili ko organza iju lilcunia
26. panta, paziņo, ka saskaņā arl:kš.etu
ministra i. g. 23. aprija lēmumu, ii
leģistrētl politiskas patti as

ialgolas demokr.partiīa"
statūti nn programa.

Preses nn biedr rod. vad K. V i I d e.
2004 Da hve is A. Luktevitcs.

iiis .NiMflM. 1. Ik. tju» ptliian
jāziņo, ka 9. mailā 1924. s- pulksten

10 rītā, Rīgā, m. Smiiša ielā Jft 3,
pārdos Kārļi Klelnberga knatamo
mantu,_ sastāvošu no kantora iekārtaa.
novērtēta par 25.800 rbļ.

Izzināt sarakstu, novērtējama, kā ari
īpakatīt pārdodamo manta varēt pārdo-
tanaa dienā nz vietas.

Rigā, 12. aprīlī 1924. g.
2017 Tlean priatava Vlldaas.

ligas mMl 5. Ik. «md Mitan
E. S m e i 1 s paziņo, ka 5. mal)! i. g.
pulksten 9 ritā, Rgā, Hohtmulžas iela
1*6 2, pāidoa Karatņeck ; un Freiberga
knatamo mantn, sastāvošu no vienas
lokomobiles 8 zirga spēka, viena šķūņa
noplēšanai, lauku smēdes, siksnām, tr ins-
miaijām nn t. i, un novērt, pat Ls 1370.—

laiinfit sarakstu, novērtējama, kā ar!
īpakatīt pārdodamo manta varēs pli-
loienaa dienā ns vietas.

2020 Tiesas pristavs E. S m e i 1 *.

Latgales apgabali vecāk, notārs
paziņo, ka pēc 1924. gada, 22. janvārī
pie Daugavpils notāra P. Zibina no-
slēgtā dāvināšanas līguma, apstiprināta
1924. gada 8. marta, Nikolajam Jura
dēlam Milleram un Augustam Jura
dēlam Milleram kopīpašumā vien-
līdzīgās daļās pārgājuJi no Jura Jāņa
&Millera nekastām! īpašumi, Ls 600 —
vērtībā, kuri atrodas Daugavpils apriņķa,
Ungurmulžas pag. un pastāv: 1) no
četriem zemes gabaliem, platībā: a) N°5—7
deset. 800 kv. sež.. b) ik 14—9 deset.
2220 kv. sažeņ', c) ik 24—7 desetīnas
760 kv. sažegi an d) tk 38-2 deset.
390 kv. sažeņf, kopplatībā 26 deset
770 kv. srž. un kopvaldišanā ix citiem
sa žas zemes gabalu īpašniekiem 100 kv.
sažeņi zemes gabalā J* 24, un 2) no
zemes gabala Nk 343, platībā 11,61
desetīnas.

Daugav, ilī, 1924. g. 16 aprīli Ns 7029
Vecākā ro ara pal. A. Mi kalks

1538 Sekretāra oal. J. Strads

mm pagana liesa.
Cēsu apr. (caur Dzērbeni), pamatodamies
uz sava lēmumu i 8, novembri 1923. g
un psg. tiesu nit. II. ncd. 222. un
224 p. p., uzaicina visus mlrulā Nēķena
pag. .Llel Obežu* mājas īpašnieka
Miķeja Kārļa d. L a p s a s mantiniekus,
parada devējus un ņēmējas, pieteikties
pie šīs tiesas trīs mēneši akā, skaitot
no šī sludinājuma iespiešanas dienas
.Vaid. Vē.tn.' trelo reizi.

Laika nepieteiktās tiesības un piasībss
tiks noraidītas, bet ar paradu slēpējiem
daris pēc likuma. _ 2

Nēķena pag. tiesā. 28. nov. 1923. g.
Priekšsēdētāja v. Sūna.

1717 Dirbvedis R. Melbards.

ļ Oto Icstflžu slHfflnSUiial ļ
Tītie iedotu iipartainta

daZida maksājama pledlinejs paiiņo
ka 5 malIS 1924 ļ. rulksten 3 ienā,
Rīgā, Avo u ielā M 59, dz. 4 I,

pārdos oolriUuoB&inB
Vnlfa L e v i j a n a kaitamo manta,
n vērtēta par Ls 215, an sastāvoša no
dažādām mēbelēm, dēļ viņa 1923. g.
pioc peļņas nodokļa tapšanas.

Rīgā, 29. apriī 1924. g.
1995 W«tmi<* A. Zaiko.

Paziņojums.
Iekšt etu ministrijas Preses un biedrību

nodala, pamatojoties uz biedrība, te-
v embu un politisko or^enizacj i! likuma
26 pant - , paziņo, ka saskaņā ar Iekšlietu
ministra š. g 29 muta lēmumu, ir
reģistrēti politiskai paitijai

,.Vācu darba
partija Latvijā"

statāt! un p.ograma.
Preses un biedr. nod. vad. K. V i 1d e.

2003 Darbvedis A. Lukševitcs.

f Tiesu sludinājumi.
Rīgas apgabalt. (II. civilnodaļa,
saskaņā ar clv. pioe. liv 1958. p. a<
šo -«loo. ka 6 maija 1924. «..
minētai nodaļas akiatā tiws »«dē
nuttsn 1&23. g 26. decembri Rīgā
miiaiā Teodora Ernsta Fiidricha dēla
H e 11 v i g a notarielo «stamenta.

Rigi, 26. aptilī 1924. g. L. 1* 2557
Piieklsēd. v. A. Veidnera.

1916 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. clvllnoi.
saskaņā ai civ. pioe lik. 1958 p, ai lo
psatao, ka 6. maija 1924. g., minētās
nodalīs atklātā nesas sēdē eolasīt
1924. g. 16. martā Rīgā mirušā Jāņa
(Johma) Heinricha Ferdinaida dēla
K a s t n e r a notarielo testamentu.

Rigā, 26. aprīlī 1924. g. U Ik 2563
Pilekšsēd. v. A. Veidnera.

1917 Srktctara A. Kalve.

Cesu apr. I. iec. miertiesnesis,
uz civ. ties. lik. 2011., 2014. un
20 i 9 p. p. pamata paziņo, ka pēc
192i. g. 17. jun ja Cēsu pilsē'as slimn cā
mirušā Jāņa Pelēja ēla Vītola ir atklāts
mantojums un uzaicins visas personas.
kurām būtu uz šo mantojumu vai sakarā
ar to, kādas tiesības kā mantiniekiem,
legatarijiem, iideikomisarijiem, kredito-
riem un t. t., pieteikt tīs tiesības mi-
nētam miertiesnesim šefu mēnešu
laika, skaitot no šī sludinājuma Iespie-
šanas dienas .Valdības Vēstnesi".

.la minētai person s savas tiesības
augša uzrādīa termiņā nepieteiks, tad
viņas atzīs kā šīs tiesības zaudējušas

Cēsīs, 26. ar li 1923. g. 1* 2374
1918 Miertiesn. J. Puchalsklla.

īleio eodokli deparfaioeifa
dažāda maksājuma piediinejs paslņo,
ka 8. maija I. 9.. palksten 3 dienā,
Rigā, Bruņinieku ielā ik 75,

plrdos vairāksolīšana
Zamue/a Z e 1 k s o n a kastamo mantu,
novērtētu par Ls 525— m sastāvošu
no dzelža naudai skapja, rakstāmgalda
un citām lietām, dēļ viņa 1923 g. proc
peļņas nodokļa segšanas.

R gā, 23 aprīli 1924. g.
1996 Pledalnēl» A. Z a i k o.

lini iiiiiu inirtiiiita
dašfda maksājama ļiadslnēji paslrjo,
ka 5. maijā 1924. s- oalks'en 3 dieni,
Rigā, Turgeņeva ielā J* 27,

pārdos oolrfiksolKana
Motduchi M u s s e ļ a fca*iasao man.u

nvēitētn pai Ls 1986, an sastāvošu no
231 saiņa stieņa dzelzs, svarā 9970 klgr,
dēļ viņa 1923. g. ienākuma nodoaļa
segšanas.

Rīgi, 28. aprilī 1924. g.
1993 Piedzinēja T. Ruduls.

nti. i8.iiH Jiiariantili
dažāda maksājama pledilnēļ» psaiņo,
ka 8 mailā i. %., palkalen 2 dieni,
Rīga, Sķuņu ielā ik 8,

pārdos vairāksolīšanā
Izidora Blermaņa kastamo manta,
ievērtēta par La 430 ua iaatāvC|a
no dažādām mēbelēm, deļ «Ina 1S23 g.
procent. peļņas nodokļa segšanas.

Rīgi, 28 aprīli 1924. g.
1994 Piedzinējs A. Ozoliņi.

Rīgas pol. 1. iec. prekšnieks
paziņo, ka s. s.9, maijā, pulksten 10rītā,
1. Kalēju ielā M 59,

pāis vairāksolīšanā
p'lsonim L. L e v i n a m piederošu vienu
trimo spoguli, novērtētu par Ls 22, par
labu Rīgas kopēja slmo ka»el.

Rīg*. 28. aprilī 1924 g.
201" Priekš-).!™ oal. foaraksts^

Jaanpila pag. vaid*, Ripai a?r., ar
šo iislidi a p»r pasaadētu un nederīga
zirgu pasi izdeta ao Liezeres cag-
valdes uz Auziņa vārdu (pases Ik "jt
datumi, lāpāt īpašsieka A zņa va--o»
nezināms) N*_ 1458_^

mis niiennuns t .n. tim imsitn
T?artlņo, ka 9. maiji 1924 ».. palksten
9 rītā, Rīgā, I. Jauna ielā fk 37. dz. 1,
vārdos nz otriem torglem A.
B s 110 d a kaitamo mantu, sastāvešu no
oecimal-varlem, zābakiem, kurpēm nn
minulaktaras precēm, an no/ērtētu par
60.500 rbL

Izzināt saraksta, novērtējumu, kā ari
ap katit pārdodamo manta varēs pār-
došanas dienā uz vietas.

Rīgā, 10. aprilī 1(24. g.
2019 Tiesa pristavs V11 d a a a.

līltt iiBkattttiis t Hc.tīt» prUtin
oaslao, ka 9. malta 1924. g, palksten
II rītā, Rīgā. 1. Smilšu ielā tk 15/17,
pārdos J. Sniedzes zem firmas
.Balt Krievijas kompānija" kastamo
manta, sastāvošu no kantora iekārtas,
naudas skapja, rakstam mešinaa na tt,
novērtēta pat 131.000 rbĻ

mināt saraksta, novērtējama, kā ari
apskatit pārdodamo manta varēs pār-
tfntanss dienā as vietas.

R'gā, 29. aprilī 1924 g.

2018 Tiesu pristavs Vildaaa.

LATVIJAS LLOIDS
apdrošināšanas un transporta akciju sabiedrība.

Valdes tālrunis 5-83. Rīgā, lielā Smi'su ielā Nr. 34, savā namā. Kantora tālruņi { frlSsp."od. ?I5^

Pamata kapitāls I» r. 50,000,000.- :: Rezerves - L. r. 12,000,000.-

Pieņem zem visizdev?gākiem nosacījumiem:
UJUM — apdroSināSanas: ēkas, darbnīcas, fabrikas, preces, darba rīkus, ma- Stiklu — apdrošināšanas. i«i««Sa«««

Snas, lopus, lauku ražu u. t. t. Apdrošināšana- pret zSdzlbamarlelai*s*"OS.
mtk.^lk maDzīvībaii-apdrošināšanas. Mājlopu apāroIinBŠanai pret slimībām, sērgām, nelJlmes ga>

Juras, upes un dzelzsceļu — transporta apdroSināSanas. dilumiem un ļf°ļJ*"'--- m __ „„._ »«<.-.«.* fclajl.lltll.
Strīdnieku un atsev. personu apdrosin. pret nelaimes fladfj. Pieņem pārapdrošināšana riskus no citām apdroš. biedrībām.

AĢENTI VISĀS LATVIJAS PILSĒTĀS un MIESTOS. i840

Ūtrupe.
1924 f. 16. maija, pe Dze'zavas

pagasta nama, pulksten 11 d ena, pārdos

iii vairāksolīšanā
Sulljam Kltlnam piederošo aprakstīto
mantu, sattavoša no viena zirga, sirmas
spelvis 2 arš. augsts, 17 gadui veca
novērtētu parLs 60—, noiokja piedzī-
šanai, saskaņa ar Valkas apr. 4 Iecirkņa
miertiesneša raksta no š. g. 24. marta
zem I* 122

Apskatīšana ūtrupes dieni us vietas,
pie pag nami. }k U!5/Kt.

Madonā . 25. aprīli 1924. g. 1999
Madonas iet poL pt. (paraksta).

fikciju sili piiiLatvijas M aizdevu kase
ieķīlātās bet neizpirktās ķīlas līdz )k 2788, tiks pārdotas no pilsētas.
ūirupn'eka Urbāna

ūtrupē
3. mājā 1924. i., pulksten 3 p. p., Kam telp, Vaina ielā Nr. i
PārdoSana nāks: briljanti, zelts, sudrabs, pulksteņi, uzvalki drebēs,
kažoki, zābaki, Šujmašīnas, rakstāmmašīnas, velosipēdi u. t. t
2005 Avelju sabiedr. pirmā Latvijas privāta aizdevu kasās valde

^mWkWmWmWtKKI^K^K^ĒĒKKĒĒKKKIK^KI9KBKĒĒ^KK^^KSKĒKtKKKš

ii siii Latvijas ptais loiis,
Rīgā, Teātra iela Nfi 9, tāļr. 58-48, darba laiks no pīkst. 9—8.
Pamatojoties uz finansu ministrijas apstiprinātiem statūtiem, saMediības valde nolikusi

ūtrupi uz Z. maiju s. $.,
palksten 4 p. p., Vaļņu ielā Ik 23, Pi s t s ūtrupes telpas, ksjā nāks pārdošanā
caur pflseias utrupnieku K Urban k-gu sekošas no l. līdz 31. decembrim 19'3 g.
pieņemtās un neizpirktās ķīlas zem Jktk 5916—97J7, an rugusta, septembra,
oktobra mēn 1923. g. ieķīlātas ķīlvs ar pagarinājuma termiņiem līdz 1. martam
1924. g, sastāvošas no briljantiem, zelta un sudraba pulksteņiem, greznuma
lietām,jjalda sudraba, dāmu un kungu apģērbiem, šujmašīnām, velosipedem a.t.t.

Ūtrupes dienā, 2. maijā š. g. lombards tiks slēgts pulksten 1 dienā.
Akc. sab. Latvijas privāta lombarda vslde dara zināmu pieteikto nozaudēto-

ķīlu zīnju īpašniekiem, izņemt dublkrtis un nokārtot °,o°/o maksāšanas par no-
t cejušo laiku vēlākais līdz 15, maijam I. s, pretēja gadījumā ķīlas tiks izutm- |
P'tas nākoša ūtrupē pēc 15. miija š. g. 1 1716

Pazaudēts taliakas fabrikas M. ĪL Asīmakis ,
nosOtlšanas ordars zem Ns 4983, izdots no Rīgas muitas valdes 14. martā š. g.
uz ptectm ķīpām neapstrādātai 1 pas tabakas, svara breto 704,6 klg. 2002

Jauniešus Krfil-nlzdeuu
sabiedrības «aile,

pemstodsmies uz pilnās sapu'cea lē-
mumu no 6. aprija š. g., ar šo uzaicina:

1. Sabiedrības noguld. no-
kātot līdz š. g. 31. decembrim
savus noguldījumus, jo, sākot ar
1925. g. 1. janvāri, par nenokār-
totiem noguldījumiem °/o°/o ne-
tiks aprēķināti.

2. Sabiedrības b<edrus trīs
mēnešu lakā, skaitot no izslu-
dināšanas dienas, papildināt
savas bļedru iemaksas līdz četri
lati. Pec minētā laika notecē-
šanas biedri, kas nebūs to iz-
pildījusi, tiks skaitīti kā lab-
prātīgi izstejušes.

198 Valde.

Tvaikop akt. smiilr. A. liiibin
va de uzaic na sabiedrības dalibniekns ui

dalībnieku

vispārēja sapuld,
kura notis JO.mal .ē 1924 g.. pulksten10 n a, sabiedrības kantorī, Jēkaba ielā 3.

Dienas kittiba:
1) 1923. g. nor;ķinr canrskstīšam unaostiprinalina

2) 1923. g. budžeta nn darbības plsna
caurskttišana an apstiprinātam».

3j Diuķtru na dirikt.ru ka dldat *velēšana.
4) Revizljas komlsijis vēlēšana
5) Valdes pilnvarelana uz btdžetā neparedzēto Izdevumu izvešanu
6) Priekš! kāmi.
7) Trīs dalībnieka Izvēēšana protokolaparakstīšana'. 1997

lespiasts Valsti tipogranjC

Dzelzsceļu III. ceļa iecirkņu
priednieks Ualmierā

'zsluiina to. malā 1924. g,, pulkst 12,

inUlsTOMDl
ar plctorslam 12. mājā i. ļ.

pulksten 12, uz

sekBim darbiem:
1) Balasta ielādēlana karļetoi ar iz-

lādēšanu nz līnijas apm. 5100 kub.
mtr.

2) Valmieras platsliežu itac. ēkas
kapitāla remonta darbi.

3) Valkes stac. pārlādēlamāa rampas
pagarināta ia apm. 60 kv. mtr.

4) Valkas un Cēsa stac. ēku iekšējie
apmetuma darbi apm. 2000 kv.mti.

Torgu dalībniekiem jāiemaksā 3. ceļa
iecirkņa kasē drošības nauda pēc pt. 1.
— Ļa 50 —, pt. 2. ua 4. nz katru darbu
— Ls 100—, un pēc pt. 3. — La 25.—.

Tuvākai ziņas izsniedz III. ceļa iec.kantori. 2000

R'oai kalpoti artelis ibpre,."
s a s » u cotru ārkārtēju pilnu

biedru sapulci
«?W»aa. 11. maija i. g.. pikat. 10ritā,I. Zirgu iela tk 17, arteļa augšējā ziiai aekošu dienas kārtību:
1) Sīpalcea darbinieku vēlēšana.2) Nekustamo īpašumu nokārtošana.
3; StaUtu paplldin šana
4) Iekšējās darbības kārtībai noteikumu

apstipr našans.
5) Vifna re^

iz
k-misijas locekļi vēlē-šana Izstājuša vietā.

") valdes ziņojami.
7. Biedru priekilikjml un ūjumi.

Siakaņi ar 61. statūtu paragrāfu, tai«aau cej tr lēmuma tesīb s, n-aototicauz sāna, ušo biedru akaitu
2001 Valda.

izlabojums.
.Vaid. VPstn * 1924. g. 87. nīstr-mā

izsludinātie Sokas visn-žn ecibas d āts
aizžogojumu torgi netiks noturēti
4. maijā š. g., bet gan

5. maijā š.g.,
pulksten 12 diena Slokas virs Jtežniecībe»
kancejā. Slokas vlrsmtžnltc
_19J2

Bail. tfchi. Hsilrnis krāJ-Bizdein ka:t \
sasauc

ārkārtēju pilnu
biedru sapulci

plaktdlan, 16.maija 1924.g,pīkst. 5p. p-,
Latv. techn. biedrības telpās, Marija* I
ietā Xs 69, ar sekošu

dienas kittibn:
1) Sapulces amata persona vēlēšana.
2) Kases stāvoklis.
3) Statūta ņSrceģ'stiēšasa un darbība*

atjaunošana.
4) Pagaidu valdes vēlēšanas.
5) Ziņojumi un priekšlikumi.

Piezīme: Ja pirmā sapulcē nesa-
nākta statūtos paredzētais biedru skaiuv
tad otra sapulce notiks turpat 39 maiji
t. g, pulksten 5 p. p., an saskaņa ar
statūta § 28. bus pilntiesīga.

Balt techn. Mtdr. krJI-alzdtv»
1998 kases valde.

Nacloiialaig teatrs-
Treidlati. 30. aprīlī, pulksten 7 vakarā:

J^eter as mamtojunas'-;.
Caturtdlen, 1. maija. p<< *st. 2 dienā-

Tautas izrādē .Jtrāļdēis '-
Pul s en 7 vakarā:

Jāzeps un viņa &*&&'
Piektdien, 2. maija . Mi-uiten b v V-

S^ olēna iztādē:
2022 .Jirāļdēls'



Liepājas apgabaltiesa
10. aprīlī š. g. nz valsts zemes bankas
lūguma un dv. proc. lik. 2081.—2086. p. j
p. pam. nolēma:

1) parāda 3780 rbl. pēc obligācijas, i
izdotas sz Dundagas iideikom'sa vārdu
un 23. apr. 1883. gadā nostiprinātas uz
Annai Matīsa m. Feldman, dzim Sein-ļ
bach pieder nekust, mantas Ventspils
apr., Dundagas pagasta .Tuske*
māju zem kreposta ik 1168, —
atzīt par pilnīgi samaksātu līdz ar ļ
visām oroeentēm nn paši obligāciju
par iznīcinātu;

2) atvēlēt lūdzējam pieprasīt zemes
gramstu nodaļā minētā parāda izdzēšanu
iz eemes grāmatām.

Liepājā, 12. aptilī 1924.g. M651/22. ;
Priekšsēdētētāja b. V. Bienenstams.
1259 Sekretārs A. Kasperoviča.

Liepājas apgabaltiesa,
10. aprilī 1924. g. nz valsts zemes
bankas lūgumu, uz civ. proc. lik.
2081.—2086. p. p. pam. nolēma: ļ

i) paradu 722 r. 37 k. pec obligācijas,
izdo' fs uz ba ona Nikolaja Nikoaja d.
ion Manteiffe'a vārdu un 2i. mirtā
1911. g zem žurn. ik 50t nostiprinātas
uz Jorenam E'naga d. Eihirdtam pie-
deiošas nekustamas mantas Dzērves
,Ua' mā'u Aizputes apr. zem krep.
ik 2696. — 2. reģ. atzīt par pilnīgi ie-
maksām l'td» ai visām ptocentesa un
pašu obligāciju par iznīcinātu,

2) »tvēiēt lāds. pieprasu min. parīda
iadsētana iemet grāmata nodaļā Iii
semes grāmatai*.

Liepājā, 12. apri i 1924. g. Nr.775/23.;
"īlekssed. b. V. Bienenstams.

1260 Sekretārs A. Kasperovičs !

Liepājas apgabaltiesa, ,
14. aprilī 1924. g., uz valsis ze-
mes ban. lūgumu, un pamat, sz civ. proc. \
lik. 2081.—2086 p. p. nolēma:

1) parādu 1 735 rbļ. pēc obligācijas,'
izd. uz Dundagas fdeikomisa vardu
un 31. meijā 1862 g. nostiprinātas uz
Jānim Anša d. Zemelim un Emmai
Kārļa m. Zemei, dzim. Rovič, piederošas
nekustamas mantas Ventspils apriņķi,
Dundagas pagastā .Pann* tnaju
zem arepo ta i». 1258, — at-
zīt par pilnīgi samaksāta uds ar visām
procentēm un pašu obligāciju p r iz-
nīcinātu .

2) atvēlēt lūdzējam pieprasīt zemes
grāmata nodaļa minīto parāda izdzēšana
is semea grāmatām.

Liepājā, 16. epiilī 1924. g. J*544/22.
Priekšsēd. b. V. Bienenstams.

1606 Sekretārs A. Kasperovičs.

Liepājas apgabaltiesa,
14. aprilī 1924. gadā «Iz Pinchesa
Pinkovlča lūguma, uz 18. marta
1920. gada lik. un clv. proc.

lik 2081.—2086. p. p. pam. nolēma:
1) parādu 2,030 rbļ. pēc obligācijas,

izdotas uz Hirša Jossļa d Svarsa
vārdu un 1. novembī 1908 g zem žur.
ik 964 nostiprinātas »z Pinchssam
MoztS! dēlam Pinkovičam piederošas
nekust, mantas Liepājā z. krep. ik 727, —
atzīt par pilnīgi samaksātu līdz ar
visam procentēm;

2) atvēlēt lūdzējai pieprasīt zemes-
grāmatu nodaļā minēta parada izdzē-
šana ls zemesgrāmatām;

3) iemaksāto naudu glabāt tiesas de-
pozīta līdz kreditora ierašana), kuram
ted ņaudu izmaksāt.

Liepājā, 16 aprilī 1924. g. 1*501.4
Priekšsēd. b. V. Bienenstams.

1595 Sekretārs A. Kasperovičs.

Liepājas apgabala tiesa,
saskaņā ar savu 10. apriļa 1924. g.
lēmumu uz valsts zemes bankas lūgumu
un uz civ. proc. lik. 2083. un 2084
p. p. pamata, uzaicina obligācijas turē-
tāju, kura izdota par 1580 rbļ. uz
Dundagas iideikomisa vārdu un 2. sep.
1905. g. nostiprināta uz Kāilim Klāva d.
Priedim piedeiošas nekāst, mantas Vents-
pīs aprigķī, Dundagas pag. ,Koje"
mājām zem _ kreposta J* 3404, —
sešu mēnešu laika,
skaitot no sludinājuma iespiešanas
dienas, ierasties tiesā, līdzņemot minē-
to obligāciju.

Pie kam tiek aizrādīts, ka pec minētā
termiņa notecēšanas, ari obligac. turē-
tāja neierašanās gadījumā, paradu atzīs
par samaksātu un pašu obligāciju
par iznīcinātu, piešķijot lūdzējai tie-
sību pieprasīt parāda izdzēšanu iz
zemesgrāmatām.

Liepājā 15 aprilī 1924. g. J*690.24.
Priekšsēd. b. V. Bienenstams.

1598 Sekretārs A. Kasperovičs

Liepājas apgabaltiesa,
uz sava 1924. g. 16. aprļa ēmuma
pamata meklē uz muit ii*. 1(45. p.
1. pk. 105i, 1065. p. p. un 1070. p.
1. pkt. apvainoto Lietuvas pavalstnieku
Ernestu Krša d. Ādamu, kira pazī
San» zmes sekošas: 38 gadus vecs,
p Inīgu augumu, zilas acis, tumši brūni
mati, dzeltenas ūsrs

Katram, kam zināma Ādaina uzvarē-
šanas vieta, vai ari kur atrodas viņam
piederoši mantīra, par to bez kavēšanas
jāpaziņo Liepājas apgabaltiesai vai
tuvākai policijas iestādei.

Liepājā, 19. apti ī 1924. g. M> 2312

Tiesas loceklis M e 1v i 11 e.
1583 Sekretārs (paraksts).

Liepājas apgabaltiesa,
saskaņā ar savu tēmumu 10. aprīlī
1924. gadā, uz Elitāra Aksrmaņa
lūgumu, uz clv. oroc lik. 20x3. un
3084. p. p. un 18. marta 1920. g.
likuma pamata, uzaicina obligācijas
turētāju, kurts izdotas:

1) par 6500 rbļ. t n 2) par 4000 rbļ.
1> uz Jēkaba Fridr cna d. Kazemana un
2) uz Vi'alija Eduarda . ion Bienen-
staaa vārd em un 1) 22. rraijā 1902. g
an 2) 7. jūlija 1912. g. nostiprinātus
hs Libsi un Elieserara Akermaņi:m
Oianei Šeinei Valdstein, Frfdai Freidei
thijai Fakttr un Zarai Hndei Krom,
di m. Akerman pieder, nekuit. mantas
Liepājā zem kieposta J*2i60, — sešu
mēnešu laikā, skaitot no slu-
dinājuma iespiešanas dienas, ierasties
tiesā, līdzņemot minētās obligācijas
dēļ iemaksāto Ls H2.67, t. i. parāda
ar procentēm saņemšanas.

Pie kam tiek aizrādīts, ka pēc mi-
nēti termiņa notecēšanas, ari obligaci
jaa turētāja neierašanās gadījumā , p«-
r*du atzīs par samaksātu, un obligā-
cija par 4000 r. iznīcinātu, piešķijo'
'ādzējam tiesību pieprasīt parāda izdzē-
šanu iz zemesgrāmatām.

Liepājā . 12. aprilī 1914 g. M677/24
Priekšsēdētāja b. V. B i n e n š t a m s.

1-62 Sekretārs A. Kasperovičs.

Liepājas apgabaltiesa,
10. aprīlī 1924. g. nz valsts zemes ban
lūgumu, uz civ. proc. lik. 2081.—2086. pp.
pamat i nolēma:

1. parādn 1500 rbļ, pēc obligācijas,
uz bar. Konstantīna Aleksandra d. fon
der Osten-Sakena vārdu un 18. april>
1909. g. zem žurn. Mi 442 nostiprinātas

uz Adamem Pētera d. Zvagulim piede-
rošas nekustamas mantas Bites ,Leie-
nieku" viņas ari Stanes būda māju
Airpntes apriņķi, zem krep. ik 1099,
2. reģ., — atzīt par pilnīgi samaksāta
tīds bi visām procentēm un pašu oblig
par iznīcinātu;

2. atvēlēt lūdzējai pieprasit zemes
grāmatu nodaļā minēt parāda izdzēšanu
iz zemes grāmatām.

Liepājā, 12. aprili 1924. g. )*55l/22
Priekšsēdētāja b. V. Bienenstan*

1258 Sekretāra v. A. Kasperovičs

1. akcizes valde
m šo izsludina par nederīgu nozaudēto
kontrtliera me>āla zīmogo izdotu zem
ik 3?. £310

Kusas pag. valde izsludina par
nederīgu nozaudēto kara kļaus, apliec
zem )« 19030, izd. no 2. Ventspils
kāja. pulka komand. nz Jāņa Pētera d.
Lūss v. 430

Asares laikiainlitiliai ražotu uti
patērētāja biedrības

1923. g. darbības pārskats.
Ilūkstes apr. .Asares* pag. ,C. Subati".

Bilance 31. decembrī 1923. g.
Aktīvs. Ls

Skaidra nauda kasē . . 557.63
Preces par Iepirkumu

cenām 2,33214
Pajas c. s. .Konrums" . 25506
Akciias Latv. tautas banka 60.—
Dažādi debitori 751 92
Inventārs _ 16,067.33

20,014.08

|

Pa s i v s
Bedru pajas 611.88
Pamata kapitāls 812.27
Rezerves 604.73
Amor izacijas kapitāls . . 986 46
Kooperācijas da bin. palī-

dzības fonds 227 96
hslīt bas fonds . ... 796.08
L uksnlmn ecībes fonds . 632.70
Biedr bas nama būves

fonds . 700.—
Biedrībai biedru atmaksa 229.20
Aizņēmumi no:

biedriem . 4,719 0 t
nebiedriem 599.53 5(3 ]g 57

Dažādi kreditori .... /S87.20
Tin atliku as 1 60703

i 20 014.08

Biedru papildu atbildības kopzuma
Ls 16,400.—

ļ Pelnīts brutto ls 5.741.52; tekoši
dar'rības izdevumi Ls 4,13449; tīrs at-
likums Ls 1,607 03.

i Biedru skaits gada sakurta — 48,
beigās — 41. Valde. 1308

Rīsos prefektūra
izsludina par aederfglm sekošas
pases ua personas apliecības, kuras
pieteiktas par pazudušām:

Latv. pases, izd.: 1) ik 54175 no
8. pol. iec. uz Marijas Kārļa m. Brazau
vārdu; 2) ik 6J34 no 5 pol. iec. uz
Mārtiņa Simaņa d. Bunte vārdu;
3) ik 17983 no 8 pol iec. uz Eliiīdes
Juliess m. Krūze vardu; 4) ik 770 no
Ogres pag valdes uz Elizabetes Sergeja
m. Ooert vārdu; 5) ik 37 no Jann-
ķeioenes pag. valdes uz Mildas Pētera
m. Ķil va du; 6) ik 21199 no Jelgavas
pref. uz Hrša Izraēla d. Oarlel vardi;
7) ik 36547 no Katvaies pag vali. uz
Kārļa Kārļa d Tillers v; 8) ik 185973
no Rīgas ref. m Leizera Leiti" d.
Galaat vārdu; 9) ik 230632 no Rīg«s
pref. uz Albertines Jēkaba m. Balod v.J
10) ik i76'99 no Rīgas pref. uz Annas
Jāņa m. Vītol vārdu; 11) ik 107154 no
4 pel lec. uz Dorotejas Jāņa m. Vich-
man vārdu; 12) ik 9J99 no Li «pajas
oref uz Beno Jankeļa d. Tuvje vārdu;
13) ik 714.7 no 8. pol. Iec uz Eliza-
betes Jiņa m. Lapiņ v.; 14) ik 21074?
no Rīgas prei uz fielenes Edva da m.
Jurgens vārdu; 15) J* 17372 no Jel-
gavai pref nz Kārļa Jāņa d. Freiberg
vārdu; 16) Jft 152i32 no Rīgas pref. uz
Harija Johana d. Sfmons vārdu;
17) Ns 141814 no Rīgas pref. uz Minnas
'ēkaba m. Eltane v.; 18) ik 133475 no
Ris/s pref. uz Tatjanas Krišjāņa m. Ec
vārdu; 19) ik 133476 no Rīgas p ef.
uz Aleksandras Kriijaņs m. Ei: vārdu;
20) J* 27404 no 8 pol. iec. uz Floren-
tina Aleksandra d. Balcer v.; 21) JsTs 4390O
no 3. pel. iec. uz Ju ijas Miķeļa m.
Paur vārdu; 22) J* 94923 no 4. pol.
iec. uz Jāņa Andreja d. Upīt vārdu;
23) J* 31853 no 8. pol. iec. uz Kri-
st nes Jāņa m. Taube v.; 24) ik 1026
no Dikļu pag valdes uz Karlīnea Jura
m. Knieb vārdu; 25) ik 172430 no
Rīgas prel. uz Marg?rJetes Osvalda m.
Erdman vārdu; 26) )k 6128S no 8. pol.
iec. uz Augusta Pētera d Blumbergs
vārdu; 27i ik 188831 no Rīgas pref uz
Andreja Miķeļa d. Freiber&a vārdu;
28) ik 163676 no Rīgas pref. rzLizetes
Juļa m. Paul varju; 29; ik 3356 no
Smiltenes pag. valdes uz Atvida Jāņa
Dzirksļa vārdu.

Personas apliecības, Isd: 30) ik 86
no Andrepnes pag. valdes uz Annas
Alekseja m Burcovas v.; 31) Ni> 1023
no Baltkrievu konz. uz Allonsa Brizgls v.

Pamats: Rīgas prefektūras raksts
8, 9. un 10. aprilī 1924. g. *rm
ik 3625. 1284

Rīgas pref. nal. Simanovičs.
Pasu nod. datbv. O r i n b e r e s.

Risas prefektūra
izsludina par nederīgam sekošas
pases un personas apliecības, kuras
pieteiktas par pazudušam:

Latvijas pases, izd.: 1) J* 152971 no
Rīgas pref. uz Arnolda Fr ča d. Frei-
feerga vārdu; 2) ik J2693 no 1. pol.
iec, uz Lizes Anša m. Zvirbul vārdu;
3) ik 116510 ro 11. pol. iec. uz Jāņa
Jāņa d. Struberga vārdu; 4) Mš 202896
no Rīgas pref iz Jēkaba Jāņa d. Ilzīt
vārdu; 5) ik 180663 no Rīgas pref.
uz Rudolia Jāņa d. Ķirsīt vārdu;
6) N» 182J75 ro Rī^as pref. uz Marijas
Sīrraņa m. Grau vārda; 7) ik 94852 no
4. pol. iec. uz Ernas Zamueļa m. Braš-
man vārdu; 8) J* 72443 no 1. pol. iec.
uz Lelba Jankeļa d. Baks vārdu;
9) J* 102228 no 10 pol. iec. uz Annaa
Indriķa m. Vīto iņ vadu; 10) NŽ1336&8
no Rīgas pref. uz Ženi as Jāņa m.
Steikman vārdu; 11) Ik 165245 no
Rigas pref. uz Hugo Augusta d. Burke-
vič vaidu; 12) Nš 175825 no Riļjas pref.
nz Georga Indiiķa d. Ho.tcrs vaidu;
13) ik 127027 no Rīgas pref. uz L'zetes

Kārļa m. Bērziņ vārdu; 14) M 20269
no 9. pol. iec. uz Annas Pētera m.
Ozol vardu.

Personas atlisebas, izd: 15) ik 94
no Rīgas pret. uz G'breļa Diuitrija d.
Biranovikija lārdu; 16) Ni 557 no Liel-
: esavas pag. valdes uz Lu:ijas Jāņa
meitas Upenek vardi

Pamats: Rīgas prefektūras raksts
II., 12. ua 14 aprilī 1924. g. «em
Ns 3687. 1351

Rutas prefekta pal. Simanovičs.
Paša nod. darbv. Grinbergs.

Raņķu pag. valde ar šo izsludina p r
ne tengam kā nozaudētas Latvijas iekš-
ienes paie;, izdotas no: 1) Bā es pag.
vrhi-s 8. augustā 1921. g zem ik 833
uz N kolaja Rudolia d. Berlca vārda;
2) šīi pag valdes 22. ne vembii 1923. g.
zem ik 1161 uz Anša Inta d. Porgaiļm
vārdu; 3) šis pa.?, valdei 23. aprilti
1920. g. *em ik 369 uz Aleksandra
Friča d. Voickiv. k va di un 4) z>rga
pasi, Izdotu no Liepījas pilsētas vald:s
13. oktobrī 1921 g. zem ik 531 uz
Eleazara Znsmaņa d. Kagana v. 1213

Saldus pagasta valde izsludins par
nederību kā nezaudētu, zirga pasi, izd.
no Saldus p'g'sU valdes 7 jūlijā
1920. g. zem ik 27 uz Jēkaba Baloža v.

1212

Viļakas pagasta vaid! izgludina par
nedeiīgiem sekosos no aulttos doku-
menta»; 1) Latv. pasi zen J*99J3/3867,
izdotu 1922. g. no šis pagasta valdes
nn 2) atvaļinājuma apliecību zem
Ni 18137, izdoa 12. martā 1923. g no
L-.dzēs kfp apriņķa priekšnieka; _ abi
dekumenti uz Beļcans, Franka Pāvula
dēli vaidu. 122U

Talsu lec-miertiesnesis
uz civ. proc. litr. 2011., 2012., 2014.,
2019. p. p. pamata paziņo, ka pec
27. septembra 19V3. g. mirušā Levlni,
alias Lei >a Leopol a Veinberga
ir atklājies mantojums un uzaicina
visus, kurem uz šo mantojumu, va
sakarā tr to būtu kādas tiesības
kā mantiniekiem, legatorijiem, fidei-
komisariem, kreditoriem. un t. t,
pieteikt šīs tiesības minētām mierties-
nesim viņa kamejā. Talsos, Rīgas ielā
f* 2, sešu mēnešu laikā, skaitot
no šīs sludināšanas dienas ar pie-
draudi, ka noteiktā laikā nepieteSkuŠles
tiks ieskat't' , kā savas tiesības zaudējuši.

Talsos, 9. apr. 1924. g. N° 2 6
1297 Miertiesnesi» (paraksts).

Veclaicenes pasr. valde, Vaikas apr.
ar šo izsludina par nederīgu, kā no-
zaudētu, no šās pag. valdes 4. oktobrī
1920. g. zem ik 5, izd. Latvijas iekšz.
pasi uz Edgara Jāņa d. Fu ana v.

Liepājas apgabaltiesa
uz sava 1924. g. 12. apriļa lēmuma
pamata meklē uz sod. lik. 574, p 2 d
un 440. p. apvainota Valteri Jāņa
(Johana) d. Zlngelmanl. kura pazīšanas
zīmes »ekošas: ap 22 g. vecs, slaika
a g*tāka par vidēju augumu, matikupl 1.
gaiši dzeltenas krāsas, ūsas apcirptas
gaiši dzeltenes krāsas, deguns tīisns,
aci* zili pelēkas.

Katram, kam zināma Zhglmana
uzturas vieta, vai kur atrodas viņam
piederoša manta, par to bez kavēšanās
jāpaziņo L-etājas 2. iec. izmeklēšanas
tiesnesim, Liepājas _ apgabaltiesai vai
tuvākai policijas iestādei.

Liepājā, 12 aprīlī . 1924. g. ik 4302
Tieši» lecektis M e 1 v i 1 e.

Sekretārs (paraksts).

Ventspils apr. ir-ta Pal. 2. iet.
izsludina par nede īgu, kā nozau-
dētu Latvijas iekfz. pasi, izdotu no
viņa 1923. g. 27. apr. zem ik 3091 uz
Jana Emmas d. Martinrvskij v. 1268

Alzputts apr. pr-ka pal. 1. iec.
Izsludina par nederīgu, kā nozaudētu,
Latv. iekš i. pasi zem ik 233, izd. no
Aizputes pils. polic. pr-ka 3. martā
1920. g. uz Līzes Kā ļi m. Šub vārdu.

1267

Stukmaņu iec. polic priekšnieks
izsludina par nederīgu, kā pieteiktu
pir nozaudētu, paveidu personai ap-
liecību uz Jāņa Alvnes d. Krastiņa
vardu, izd. no Rīgas Ir mnalpolicijas
pr-ka š. g 22. martā zem ik 6256/R.

1270

Arsenāla priekšnieks
izsludina par nederīgu personas apliec,
izd. no viņa zem ik 278, 3. apr. š. g.
uz brīva līguma ktāso āja Jauzera
Aleksandra Fiiča d. vārdu. 1269

Daugavpils prefektūra
izs udfna per rederīgu atvaļin. *pl!e:.
zem ik 7757, izdotu 12. nov. 1921. g.
ncDaugsvpils kara apr. pr-ka uz Antona
Antoni d K*tucan vārdu, kufa rie-
teiMa par nczaidēta. 1266

! Ventspili piliet, pol II. Ik. prlikinltks
izsludina par nederīgiem sekošus no-
zudušus dokumentus:

1) Latv. iekšz. pasi, izd no Vents-
pils apr. pr-ka 1. aprilī 1922. g. zem
ik 9534, uz Anša Jāņa d Hiršfelda
vārdu un 2 i atvaļin. apliecību, izdotu
no Latgales diviz saimniec pārvalde*
22. martā 1921. g. zem ik 3078 uz
ta paša vārdu. 2098 1191

r\eii*Miiffāšm spridzinās, nteist. apliec,
PUZuUuBlU izdotu no meža depart.
23 nov. 1*22 g. zem J* 27760 uz Jāņa
Jāņa d. Zoba v., kura uzskat. par neder.

Spārnes patērēt, biedrības „Darbs"
Biedrības atrašanās vieta: Talsu apr., Spārnes pag. Tuvākā dzelzsceļa stacija un

tās attālums: v. Spare, attālums 0,25 klm. Pasta stacija: st. Spāre.

Pārskats par 1923. g.
(4. darbības gads).

Bilance uz 1. janvāri 1924. gadu.
Aktīvs. Ls P a s i v s. Ls

Skaidrā naudā kase .... 2,206.37 Biedru pajas 983.63
Preces par pašcenu .... 7,36398 Kapitāla:

Debitori: Pama'a 409.50
a) dalibasnaudasctāsltstādēs: Rezerves 392 07

Paja C S ,Kon- Amottizacijas . . . 25.61
znms' . . 100.— Koop. darb pal. fonda 194.80

Akc L. tautasbaniil 20.- Biedr. nama fonds . 100 88 1122 86
Paja ekon. sabiedr. 20.- Maksājuma vekseli .... 800.—

. c*n*r. ug. ap. Aizņēmumi no:
ssv. . . • 10- l0.- Biedriem 3,09151

b) pārej e debitori ..... 957.66 Nebiedrēm . . . . 186.77 327828Biedribai piederošā: Aizņēmumi naudā no dažādāmKustama manta inventārs) 31818 iestādēm 680 04
Uz priekšu samaksātie izdevumi 9956 Citi kreditori .. ...! 2,76869

Peļņas un zaudējamu kons
(tīrs atlikums) . . . . . . 1.462 25

Kopā 11095.75 Knnā 11.095 75

Pe|ņas un zaudējumu konts.
Zaudēts. Pelnīts

TSrdzniecībcs izdevumi . . . 2,783.74 Neizdalīts atlikims no pag.
Mantas dilšana 15.91 g»da ... ... 1,142.63
»/o°/o pa- azņemumiem . . . 368.04 Bruto pļga uz precēm . . . 4,851.48
No akstīiumi zaud< jumos . . 22154
Iepriekšēja gada tīrs atlikums 1,142.63

Kopā 4,531 86
Tīrs atlikums .... . . . 1,46225

Kopā 5,994.11 Kopā 5.994.11
989 . Valde.

litu sabiedrības iuiidep ieides Mmņ Parks".
Bilance uz 30. septembri 1923. g.

Aktīvs. Ls Pasīva. Ls
Aparat \ rēķins 5,569.49 Amortizācijas rēķins ... 2,453.45
Kurināma materiāla reķīis 488.— Kapitāla refeins . . . . 111,000.—
Kases rēķins 11584,27 Dažādu kreditoru rēķins . 8.683 28
Ķimisko vielu rēķins . . 640.32 Dividendu rēķins _ . . . . 4,201.—
Dažādu preču reķirs . . 207.— Pelņas lezerves reķfns . . 1,829.41
Pudeļu un trauku lēķins 2,78698 Peļņas nodokļa rēķins . . 2,000.—
Nekustama īpašuma rēķins 100,000.— Rezerves fonda rēķins . . 954.90
Ogļskābes rēķins .... 57490
Korķu rēktos 136,20
Kustama īpašuma .... 6,93245
Remontu tēķins 5.60
Pilsētas zaloga rēķins . . 4.40
Iepakojuma materiālu lēķ. 9220
Preču rēķins 1,496.10
Vēitspspiru 37333
Cukura ':_ . 230.80

131.122.04 131 12204

PārsMats par operācijas laika no ..oktobra 1922. g.—30. zepfembrīm 1923.i
Peļņas un zaudējumu rēķins.

Debets. Ls
Dažādu debitoru rēķins: agrākos gados norekst. šau-

bīgo parādu atma s 2.—
Dividendu rēķins: 10 gadu laika nesaņemt, dividendi 25.20
Nomas n udas rēķins: dažād. nomas ņaud. par 1922,/23,g. 7,000.—
Preču rēķins: peļņa uz pārdot, preci traukiem un t. t. 40,479.59 47,506.79
Pag, gada peļņas atlikuma rēķins: pag. operacij. gada peļņas atlikums 966.17

48,472.96

Kredīts.
Materiālu rēķins: dažādas og'skābes, ķimisk. vielas,

korķi un t. t 6,533.03
Nodokļu rēķirs: dažādi nodokļi 6,842.65
Algas ierēdņiem: dažādi 11,932.72
Algas strādniekiem: da'adi 6,503 90
Dažādi udevumu rēķins: apdrosin., apkuii.iāš., remonts,

slimokases izdev, apgaismošan. un t t. . ? . 6,966.37 38,77927
Izdalīšanai: peļn. atlik. no 1921/22. g 966.17

. , 1922/23 8,72752 9.693.69
48 47296

Tīra peļņa tiek Izdalīta:
Amortizācijai . 2,0?I ?2
Rezenes kepitalam 436.38
Peļņas nodokļa nonaksai^'22n3°/o divid nomaksai par 74 akcijēm ā Ls 1500.— . . 3> 330 —
Peļjas atlkūms nākošam gadam 1,82941 9.69369

1272 ' Valde.



un.HHi«iiiw, i. mm
?s lik. par laui. 77. p. pamata, ar lo
«lara zināmu, ka tiesa 13. nov. 1922. g.
Teodora Jul usa Kvnhoia, pranīb. *
Hītā pret Olgu Dorote,u Kvnhof, dzim.
Pienkau, par laulības šķiršanu a i i ?
mugu riski nosprieda: laulību,
kūja slēgta Rīgā 12. maita 1914. g.
starp Teodora Juliusi Kvohof ui atbil-
dētāju Olgu Doroteju Kvnfcot, dzim.
Pleikau, šķirt.

Ja atbildētāja dv. proc Uk. 728., 7i 1.
a 748. p. p. paredzētā laiki neiesniegs

Misai ataaaksmi vai pārsūdzība, tad
sprisdams stāsies likumīgi spēkā.

**lgi, 19. aprilī 1924.g. H 432659/324
Priekšsēdētāja b O. O z oli ņ š.

1677 Sekretat» v Stute

sīgas apgabaltiesa,, 1. civiinoo ,
uz tik. par lasi. 77. p. pamata, ar lo
dara tinama, k. » tissa 14, sprilī 1924. g.
Jāņa Jāņa d Šimanova irasibas
neiā prtt Evdokiju Pāvila m. Simanov,
dzim. Jutkina, par laulības Šķiršanu
alsmagariski nospried*' šķirt
lau'ībo, kura noslēgta Krievijā, Kazanas
pub., Sretenskas draudzē 1917. g.
15. sept. starp Jāni Šimanovu un
Evdokiju Simanov, dzim. Jurkin.

dt atbildētāja dv. proc. ua. 726.,
731. >n 748. p. p. patadaēti laiki ne-
lasalaga tiasal atsaakami vai pār
?idaiba, tad aprisdams stisias likassigā
spiki.

Rīgi, 19. aprilī 1924. g M 432658/282
Priekšsēd. b. O. Ozoliņi.

1676 Sekrētam v. Stu-c

Rīgas apgabali I. civilnodaļa,
uz civ. proc. lik. 293, 295., 298., 301.,
309. un 311. p.p. pamata uz Paula
Jofiana Ludviga Mārtiņa o. Peše
lūgumu viņa prasības lietā pret Paulini
Johannu Hansa m. Pēše, dz m Kalchert
(Kalkert), par laulības šķilšanu, uzaici a
pēdējo, ķujas dzīves vieta prasītājam
nav zināma, ierasties tiesā četru
mēnešu laikā no šī sludinājuma
iespiešanas dienas .Valdības Vēstnesī*.

Pie lūguma pielik,i: laulības apliecība,
un apliecība par a bildētajās ptombūtni
ar norakstiem.

Ja atbildētāja noliktā laikā neie-
radīsies personīgi vaieaur p lnvernieku,
tiks nolikta tiesas sēdē lietas klausīšanai
aizmuguriski

Rīgā, 19. aprilī 1921. g. Ns432661/953
Priekšsēd. b. O. OzoHļš.

1675 Sekretāra v Stūre.

Rīgas apgabaltiesas 3. clvilnod.
u; civ. ties. lik. 1967., 2011.—2014. an
2079. p.p. un Balt. privāttiesību kop.
2451 n. pamata, uz mir. Mārtiņa un
Elizabetei Bergmana man. maīas
aizgādņa V.' Futoa lūguma uzaicina
visas personas, kuram tr kaut kādas
pretemiias, strīdi vai ierunas pret šai
tiesā 23 aprīlī 1924. g. publicēto
1923. g. 20. eug Limbaž s mir. narn-
sainni ka atr. Mārtiņa Ādama dēla
Bergmana not testamentu, kā ari visas
personas, kurām ir kaui kādas tiesības
?s mir. Mārtiņa Bergmana mantojumu
vai :ararā ar šo mantojumu, kā manti-
niek.. legatarij., lideikomisarijiem, parad-
devejiem an t. t„ pieteikt tavas tie-
sības, pretenzijas an ierunas minētai
tiesai sešu mēneša laiki, skaitot
no ii sludinājuma ieipieianaa dienas
.Vaid. Vēsta.'.

Ja tu min. termiņā nabās Izdarīts,
la 1 min. personas atsis kā atteikušās no
la anām an zaadējaiaa aavaa tiesības,
bat testamenta pasludinās par likumīgā
spēkā gajaša.

Rigā, 24. aprilī 1924. g. L. ik 2492
Priekšsēd. v A. V e i d n e r s.

1790 Sek-etar» A Kaive

Rīgas apgabali. 8. oiviinoaaļa,
as dv. tiss. Uk. 1967., 5011.—2014. «n
1079. n. p. an Balt. privāttiesību
«op. 2451. p. pamata, uz Annai Ādolfa
m Mantel pilnv. zv. tdv. Lotara
Šoeera lūgumu asaidna visas pirsonat,
kārēm It kaat kidaa pratensijaa, strīdi vai
Ierunas, pret iai tiesā 23 apri ī 1924. g.
publicēto 1924. g. 7. aprīli Rīgā mir.
rūpnieka Rūdolfa Heinricha Jēkaba d.
Mantela notarielo testamentu, kā ari viias
personas, «arām Ir kaat kidaa tiesī-
bas nz mir. Rūdolfa Mantela manto-
jama vai sakari ar šo mantojama,
kā mantiniekiem, legatarljiem, Hdel-
komiiarijiem, parāddevējiem an t. t.,
pieteikt savae tiesības, pratensijaa an
drenas minētai tiesai sešu ssīnela
laiki, skaitot ao šī sladlnijama Iespie-
šanas dienas .Valdības Vēstnesī'.

Ja tas minēti termiņā nabas izdarīts,
tad ainetis personas atsis ki atteiksies
ao ieranim an saadejaias savas tiesibss,
bst testamenta pasludinās par likumīga
spēki gijaia.

Rīgā, 24. aprīlī 1924. g. L. i* 2501
Priekšsēdēt. v. A. Veidnera.

1791 Sekrēta'» A. K »

tilts liiitaiiliu. J. tiiiiaiilii.
«s dv. ties. Uk. 1967., 2011—2014. un
2079. p.p. an Balt. privāttiesību kop.
24V o pamata, uz 'ohanaas Di>msa
m S t u r c pilnv. zv ad /. M. Antona
lūgumu uza ciņa visas personas, tarām
ir kaat kāoaa pietensijas, ttndl vai
ietanas pret iai tiesā 8. aprīli 1PM s.
oabUcēto 1923. g 7i pil Šveicē,
Dev>ud kantonā mir. Kārļi Edurta
Harry Vilhelma dēla Sturc notarielo
testamentu, Kā iri visas personu, karam
Ir kaat kādas tie ū bas es mir. Kārļa Sturc
mantojamu, vai sakara ar io mante-
ama, kā mantiniekiem, legatarljiem,
UdeikomiMiiļiem, parāddevējiem an 1.1.,
pieteikt savu tiesību, pretenzijas ai
eranas minētai tiesai seia mēneie
alki, skaitot no ii sladlnijama ie-
ipieianaa dienaa .Valdiaaa Vēstnesi*.

Ja tu minēti termina nebūs Izdarīts,
ad minētās personas atsis ki atteikušas
io ierunām un saadejušas savai tiesības,
bet testamenta raudinās par liku-
mīgā apēkā gājušu.

Rīgi, 24. aprīlī 19:4. g L. Nk 1918
Priekšsēdei, v. A. V e i d n e r ?

1792 Sekretira A Kalve.

Rīgas apgabali, reģistrac. nodaļa
psz.ņo, ka ar viņas 9. apriļa 1924. g.
lēmumu pārreģistrēta Latvijas augst-
skolas studentu sabfed-ība .Zemgalija"
zem jauna nosaukuma: Latvijas uni-
vtrzitates sluden u tied ība ,Zemga'ija\
kā ari reģistrēti biedrības biedru pilna
sapulcē 23 novembrī 1923. g pieņemtie
grozītie statūti

Nod. pārzinis E. Bite.
1 56 Sekretārs Frdrichsons.

Rīgas apgabalt. reģistrac. nodaļa
panno, ka ar viņas 9. apiiļā 1924. g.
1 mumu (ārr^ģistrēti .Bebru izg'īiīi^ a
biedrības' biedru pilnā sapulcē 2 mirtā
1924. g. pieņemtie grozītie statud

Nodaļas pārzinis E Bite.
1761 Stkietars Fridrichsons.

Rīgas apgabalt. reģistrac. nodaļa
paziņo, ka ar viņas 9 aprija 1924. g.
lēmuma pārreģistrēts b ediības .Vis-
pārīgā ebr'ju vecāku savienība* biedru
pilnā sapulcē 10. mājā 1924. g. grozīteis
statūtu pjragrsfs pirmais.

noo. parz. E. Bite
1752 Sekretārs Fridrichsons

Rīgas apgabalt. reģistrac. nodaļa
uz likuma par biedrībim, savienībām un
politiskām organizācijām 17. p. pamata
paziņo, ka ar viņas 1924. g, 9. apriļa
lēmumu reģistrēta bezptļņas biearība:
.Operai zo o-dz edāiāju oiedrība*, ar
valdes sēdekli Rī,ā.

Nodaļas pārzinis E Bite.
1753 Sekretārs Fridrichsons

Rīgas apgabalt. reģistrac. nodaļa
uz likuma par biedrībim, savienībām un
politiskam o ganhacijām 17. p. pamatā
paziņo, ka ar viņas 9. apriļa 1924. g.
lēmumu reģistrēta bezpeļņas biedrīoa:
.Latvijas jahtklubs*, ar valdes sēdekli
Rīga. i

Nodaļas parz. E. Bite.
1754 Sekretārs Fridrichsons

Rīgas apgabalt. reģistrac. nodaļa
uz likuma par biedrībām, savienībām un
politiskam ur^an zacija a 17. p. pamata
paziņo, ka ar viņa» 9. apriļa 1924 g.
lēmumu reģistrēta bez p eļņas biedrība:
.Latvju muiikai veicināšanas biedrība*,
ar vaidēs sēdekli Rīgā.

Nodaļas pārzinis E. Bite.
1755 Sekretārs Fridrichsons.

Rīgas apgabalt. reģistrac. nodaļa
uz likuma par biedrībām, savienībām un
politiskim organizācijām 17. p. pamata
paziņo ka ar viņas 9. apiiļa ly24. g.
lēmumu reģistieta bezpeļņas biedrība:
.Rīgas lat iešu dziedāšanas biedrīaa",
ar vcldes sēdekli Rīga. '

Nodaļas pārzinis E. Bite.
K57 Sekretārs Fridrichsons.

Rīgas apgabalt. reģistrac. nodaļa
uz tikuma par biedrībām, savienībām un
politiskam organizācijām 17. p. pamata
panno, ka ar viņu 9. aprīļa 1924. g.
lēmuma reģļatieta bezpeļņas biedriba:
.Rīgas Sv. Jāņa ģildes maiznieku amata
zeļļa palīdzības nn bēru kise", ar valdes
sēaekīl Rīgā.

Nod. pārzinis E. Bite .
1758 Sekretārs Fridrichsons.

Rīgas apgabalt. reģistrac. nodaļa
uz ilkuma (.ar biecrībam, savienībām un
poli isk;m orgenizaci .ām 17. p. pitnata
paziņo, ua ar viņu 9. aprīļa 1924. g.
lēmumu reģistrēta bezpeļņas biedriba:
.Rīgas f ro aceitu biedrība*, ar valdes
sēdekli Rī^a.

Nodaļas oārzinis E. Bite.
1759 Sekrēta s Fridrichsons.
Rigas apgabalt. reģistrac. nodaļa
nz likuma par biedrībām, savienībām un
politiskam oiganiia:ijām 17. p. pamata
paziņo, ka ar viņas 9. aprīļa 1924. g.
temumu reģistrēta bezpeļņas biedrība:
.Valmieias latviešu biedriba', ar valdes
sēdekli Valmiera.

Nodaļas pārz. E. Bite.
17( 0 Sekrēta s Fridrichsons.
Rīgas apgabalt. reģistrac.nodaļa
uz likuma par bieoiībam, savienībām un
polīt skam organizacijjm 17. p. pmata
pjuiņo, ka ar vlņaa 9. aprīļa 1«24 g.
lēmumu reģistrēta bezpeļņas biedrību:
,L'mbeža trīvprātīgo ugunsdzēsēju
biedrība*, ar valdes sēdekli Limbažos.

Nodalu pārcinia E Bite.
1762 Sekretārs Fridrichsons.

Rīgas apgabalt reģistrac nodaļa
uz likuma par biedr bām, savienī.ām un
po itiskām organizācijās! 17. p. pamata
paziņo, ka ar viņu 1924. g. 9 aprija
iēmama reģistrēta bezpeļņas biedrība:
.Sv. Jāņa ģldes mechaniķu, daria riku
ka'ēju, vīļu cirtēju zeļļa palīdzībaa un
bēra kase", ar valdes sēdekli Rīga

Nodaļas pārzinis E. Bite.
1764 Sekretārs Fridrichsons.

Rīgas apgabalt. reģistrac. nodaļa
uz likuma par biedrībām, savienībām un
politiskām organizaejām 17. p pam-ta
paziņo, ka ar viņas 1924. g. 9. apriļa
lēmumu reģistrēta bezpeļņas biedrība:
.Pirmā Luban's Zvidzienas-Laksten> s
lopkopības pārraudzības biedrība*, ar
valdes sēdekli Lubānas p'gastā.

Nodaļ-s pārzinis E Bite.
1761 Sekretārs Fridrichsons

Rīgas apgabalt. reģistrac. nodaļa
uz likuma par biedrioām, savier.ībām un
p litiskām organizācijām 17. p. pamata
paziņo, ka ar viņas 1924. g. 9. apriļa
lēmumu reģistrēta bezpeļnis biedrība:
Palīdzības blēdība .Zieds*, ar valdes
sēdtkli Rīgā.

Nod. oārzinis E. Bite
1765 Sekretais Fridrich'on s

Rīgas apgabalt.reģistrac.nodaļa
uz likuma par biedrībām, savienībām un
politiskām organizācijām 17. p. pamata
paziņo, ka ar viņas 1924 g. 9. apriļa
lēmumu reģistrēta be peļņas biedrība:
.Zolitudes brīvprātīgo ugunsizēsē .u
biedrība*, ār valdes sēdekli Rīga

Nodaļas pārzinis E. Bite.
1766 Sekretārs Fridiichaons

Rīgas apgabalt. reģistrac. nodaļa
uz likuma par b edrībem, savienī ām un
politiskām organiztc jām 17. p. pamata
paziņo, ka ar viņas 1924. g. 9. apriļa
lēmumu reģistrēta bezpeļņas biedrība:
,Rg*s lietuviešu palīdz bjs un kultu as
vricinēšaias biedrība, d.b n 1894. g.",
ar valdes sēdekli Rīgā. _

Nod. pārzinis E. Bite.
1767 Sekretārs Fridrichsons.

Rīgas apgabalt. reģistrac.nodaļa
uz 1kūmu par biedrībām, savienībām un
politiskām orgai izecijām 17. p. pamata
paziņo, ka ar viņas 1924. g. 9. aprļi
lēmumu reģistrēta bezpeļņas biedrība:
.Sikiņu lopkopības pārraudzībai bie-
drība", ar valdes sēdekli Oiujenes pag

Nodaļas pārzinis E. Bite.
1768 Sekretārs K Fridrichsons

Rīgas apgabalt. reģistrac. nodaļa
uz I ktima par blediid'm, savienībā n un
poli iskām organizācijām 17. p. pamata
paziņu, ka ar viņa» 1924. g. 9. apriļa

.lēmumu reģistrēta bezpeļņas biedriba:
.Jtu īvāles lauksalmnie īb s veicināšanas
b edrība*, ar vaUes s dekli Jaunvāī s
pagas a.

Nod. oārzinis E. Bite
1769 Sekie ari Fridrichsons

ļ Rīgas apgabalt. reģistrac. nodaļa
uz likuma par biedrībām, sa vieni'ām un

ļ politiskām organizaci .ām 17. p. pamata
paziņa, ka ar viņas 1924. g. 9. ap iļa
lēmumu reģistrēta bezpeļņas biedriba:
Trti-ātes izglītība? biedrība .Tālava", ar
valdes sēdekli īrlkātespagastā.

ļ Nod. pārzmia E. Bite.
1770 Sekretais Fridrichsons.

Rīgas apgabalt.reģistrac.nodaļa
uz Sikiura par biedrībām savienīb m un

' p litiskīm organizācijām 17. p pamata
paziņo, ka ar viņas 1924. g. 9. a riļi
lēmumu reģisteta bezpeļņa biedrība:
.Daugstu lopkopibas _ pārrsudJoas bie-
drība* , at valdes sēdekli Jau īgulbettes
pagastā.

Nodaļas "ārzinis E. Bite
1771 Sekretārs Fridrichsons.

Rīgas apgabalt. 3. civilnodaļa,
uz dv. «es. lik. 2011., 2014. an 2019. p.p
pamata paziņo, ka oēc 1S05. g. 28. nov.
Sku'bergu pag. mir. .Rūnas' mājas
īpaSnieka Jēkaba Me.ķa d. Āboliņa
ir atklāta mantojams un «aicina, kam ir as
to mentolam*, vai sakari ar to, tiesības kā
mantiniekiem, legatarljiem, lideikomi-
sarijiem, kreditoriem an t. t., pieteikt
šīs tieaības minētai tiesai eeia
mēneia laiki, skaitot no ii eladinā-
jama Iespiešanas dienu .Vaid. Vēsta.'.

Ja minētas personu savu tiuibas
tagšā uzrādītā termiņā nepieteiks, tad
viņu atzīs ki šis tiesību zaudējušas,

Rīgā, 16. aptilī 1924. g. L. J* 1909
Priekšsēd. v. A. V e i d n e r s.

1292 sektetar' ». y « .

Rīgas apgabalt, 3. civilnodaļa,
uz dv ties. lik. 2011, 2014. an
2019. p.p. pamata _ oaaiņo, ka pēc
1918. g. 1. sept. Ērģemes psg. mir.
Anča Ķīviša ir atklāti mantojams an
azaidua, kam ir uz šo_ mantojama, vai sa-
karā ar to. tlestoas ka mantiniekiem, lega-
tarljiem, lideikomisarijiem, kreditoriem an
t. t., pie eikt šīs tiesībai minētai tieaal
setu mēneia laikā, skaitot no

ļ šī slndinajuma iespiešanas dienas .Va d.
ļVēstn*.

Ja minētās personu savu tiesību
i augša ua radīta termiņā nepieteiks, tad

vtņ s atzīs kā iis tiesību zaadējaiaa.
i Rīgā, 16 aprilī 1924. g. LJ« 1778

Priekšsēd v. A. Veidnera.
1233 Se'<retars A Kalve.

Rlkteres pag. valde izsludina par
nozaudētu Latv. pasi, izd. no Rlkteres
pag. valdes 26. iebr. 1920 g. zem
f* 82, uz Jāņa Kātļa d. Cepnrīta v.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnod.,
uz civ. ties. lik. 2011., 2014. un 2019. p p.
pamata paziņo, k* pēc 1921. g. 28. nov.
Rīgā mir. namīp< šnieces Emi'ijas Pētera
V e i n b e r g, dzim. Aprit ir atklāts
mantojums nn izaicina, kam ir uz šo
mantojamu, vai sakarā ar to, tiesības
ki mantiniekiem, legatarljiem, lideikomi-
sarijiem, kreditoriem an t. t., pieteikt Tis
tiesības minētai tiesai seia mēneša
laikā, skaitot no ii sludinājuma Iespie-
šanas dienas .Valdības Vēstnesī*

Ja minētās personas savu tiesību
augšā uzrādīta termiņā nepieteiks, tad
viņu atzīs kā šis tiesības zaudējušas.

Rīgā, 16.aptilī 1924. g. L. J* 2428

Priekšsēd. v. A. Veidners.
1294 Sekretārs A. Kalve.

Jelgavas apgabaltiesa,
u dv. ties. lik. 293.. 301. un 309. pp
oamtta, uzaidna Anna A p r i ķ i s, dz m.
Erman, karas dzīves vieta nezināma,
ietta mēneia laiki iemeties iai
tiesā uņemt norakstus no viņrs vīra
Friča Kristapa dila Apr ķa iesūdzibas
raksta viņa laalibas šķiršanas lietā nn
no pielikām, un uzdot sava dzīves vietu
Jelgavu pilsētā.

Ja minēti laiki aicināma neierastos,
lieta nolikšos termiņa an izspriedis bes
ziņas klātbūtnes. Ja ieradīsies, bet savu
lsīves vieta Jelgavā neazdoa, aicina-
ama aa tiesas aēdl an visu pirejos
papīru atstās tiesaa kandeja.

Jelgavā, 10. aprilī 1924. g. L ik 257/24
Priekšsēdētāja v. R. M ii 11 e r s.

1136 Sekretāra pal. F. Kāps.

Jelgavas apgabaltiesa,
uz ci., ties lik. 2*3. 301. un 309. p.p.
pamata uzaicina Kārli Dimsonu, kura
dzīves vieta nezināma, četru mēnešu
laika Ierasties šai tiesā saņemt norakstus
no viņa sievas Hermīnes Dirn on, dzim.
Ulman iejūdiības raksta viņu lau-
lības šķilšanas lieta un no pielikumiem
uzdot savu dzīves vietu Je gavas pilsēta.

Ja minētā laikā aicināmais neierastos,
lieta noliks uz termiņu un izspriedīs
bez viņa klātbūtnes. Ja ieradīsies, t et
savu dzīves vieta Jelgavā neuzdos
aicinājumu uz tiesas sēdi un viaus
pārējos iapirus atstās tiesas kanclejā

Jelgavā, 23. aprilī 1924. g.
Priekšsēdētāja v. R M u 11 e t s.

1825 Sekretāra pal. F K ā p s

Jelgavas apgabaltiesa,
uz 1921. g. 1. februāra likumu par
laulību 44., 50. un civ. proc. lik. 368..
411, 711., 718 p. 1. punria un 719. pantu
pamata, ar šo dara zināmu Fricim
Itbem, ka tiesa š. g. 22. marti aiz-
mugures nosprieda viņa laulību ar
Matildi Irbe, dzim. Bimaņ, šķirt.

Jelgavā, 14. aprilī 1924. g. LN» 214/24
Priekšsēd. v. R. Mtillers.

1574 Seketara pal F Kāps

Jelgavas apgabaltiesa,
uz 1921. g. 1. feb uara Jkuma ptr laulību
63. un civ. proc. lik 366., 411., 711.,
718 p. 1. punkta panti onmata ar šo
dara zināmu Jevdokijai Lielais,
dz m. Badjanovai, ka tiesa š g.
22. mar-a aizmuguras nosprieda viņas
laulību ar Jāni Jura d. Lielais šķirt.

Jelgavā, 14. aprilī 1924. g. Lik203/24
Priekšsēdētāja v. R. Miillers.

1575 s.īrf^nra p, p. Kāps.

Liepājas apgabaltiesa
saskaņā ar savu lēmumu 27. martā
1924. g. uz Donrs zemes bankas aiz-
gādņu lūgumu, uz civ. proc. lik. 2083.
un 2084. p. p. un 18. marta 1920. g.
likuma pamata, uzaicina obligā-
cijas turētāju, kura izd. par 3000 rbļ.
uz Donas zemes bankas vārdu
un 11. decembrī 1910. g. zem žurn.
ik 1638 nostiprinātas uz Kārlim Andreja
d. Upeniekam piederošas nekustamas
mantas Prieku'es-Asites .Mežing* māju
Aizputes apr., zem krep. 1* 1538 2. reģ.,—
sešu mēnešu laikā, skaitot
no sludin. iespiešanas dienas, ierasties
tiesā, līdzņemot minēto obligāciju.

Pie kam tiek aizrādīts, ka pēc mi-
nētā termiņa notecēšanas, ari obligācijas
turētāja neierašanās gadījumā, parādu
atzīs par samaksātu un pašu obligāciju
par iznīcinātu, piešķirot lūdzējam tiesība
piepruīt parāda izdzēšana iz zemei grā-
matām.

Liepājā, 8. aprilī 1924. g. J*65 -1/24.
Priekšsēdētāja b. V. B i en ē n s t a ms.

1030 Par sekrētam M. Lēma ik.

Liepājas apgabaltiesa
10. aprilī 1924. g. uz Hermaņa un Ka-

rolines B e c i ņ un uz 18. marta
1920. gada likuma un civ. ptoc. likumu
2081.—2086. p.p. nolēma:

1) parādu 5000 tbļ. pēc obligācijas,
izdotas uz mir. Q. D. Meiera vārdu
un 10. novembrī 1910. g. zem kreposta
M? 1289 nostiprinātas uz laulātiem
Kārlim Hermanim un Karolinai Biciņiem
viņi ari Bedņi pledercšas neku-
stamas manta* Liepājā zem krep.
ik 2489, — atzīt par pilnīgi samaksātu
līdz ar visām _ pro:entēm;

2) atvēlēt lūdzējai pieprasīt zemes-
grāmatu nodaļā minētā parāda izdzēšanu
Iz zemesgrāmatām;

3) iemaksāto nauda glabāt tiesu de-
pozītā līdz kreditora ierašanai, kuram
tad naudu izmaksāt.

Liepājā, 12. aprīlī 1924. g. ik 1214/20
Priekšsēd. b. V. Bienenstams.

1264 Sekretārs A. Kasperovičs.

Liepājas apgabaltiesa,
uz sava 3. apriļa 1974. g. 'lēmuma,
uzaicina 28. februārī 1921. g. Pormsatas
pagastā mirušā «lava Indriķa dea
Sp r ū d e mantiniekus kre i itorus, le-
ga;a us fideikomisaius un visas citas
personas k-ijām varētu būt kādas tie īcrs
vai prasības u* ats ato mantojumu, pie-
teikt vijas ti:sa\ sešu mēnešu
laikā sk>itot no sludinājuma iespiešenas
dienas.

Tiesības u i prasības, par kuram ne'ius
paziiicts tiesai minētā laika, tiks a-zīta»
par zaud»'ām uz visiem laikiem.

L'epājā. 8 'prilī 1924. g. ik 663.1/24
Priekšsēd. b V. Bienenstams.

1023 P. sekrētam M. L e im a k.

Liepājas apgabaltiesa,
uz sava 10. apriļa 1924. g. lēmuma
uzaicina 25 novembrī 1917. g. Liepāja
mirušas Sarlot-s Beningas Hercen-
b e r g mantiniekus, kreditorus legatarus,
fid'i.om ssrus un visas citas personas,
ku[Mn varētu būt kādai tiesības uz
atstāto mntojumu, pieteikt viņas tiesai
sešu mēnešu laikā «kaitot no sludi-
nājuma iespiešanas dienaa.

Tiesības u t prasības, par kuram nebūs
paziņots tiesai minētā laiki, tiks atāt's
par ?audētām uz vis em laikiem.? Liepā ā, 11. aprilī 1924. g. J* 679/24

Priekšsēd. b V. Bienenstam*-.
1255 Skrttari A. K a s pe r i ?> č s

UepSJas apgabaltiesa,
uz sava 3. aprļa 1924. g. lēmuma,

^aicina 20. I. 1903, 16. X ,912. g.
Čulinā (Krievijā) mir. Jēkaba un Līzes
Malks mantiniekus, kreditorus, lega-
tarus, iideikomisaraa an visai dtas per-
sonas,kuram varēta bat kādas tiesības vai
prasībes sz atstato mantojama, pieteikt
viņas tiesai seia mēneia laikā,
skaitot no sludinājuma iespiešanas diena*
.Valdības Vēstnesī*.

Tiesību an prasības, par kārām na>
bfis paziņots tiesai minētā laikā, tiks
atsitu par saadetārn «a visiem laiki*»

Liepājā, 7. aprilī 1924 %. Nk 667-1/24
Priekiaēdet. b. V. B i e a e n s t a m ..

639 Sekretārs A. Kasperovičs.

Liepājas apgabaltiesa,
saskaņā ar 10. aprīļa 1924. g. lēmumu,
uz Lvizas Kāļa m, Makušenas
lūgumu un pamatojoties uz civ. ptoc.
Uk. 293., 301. un 309'. p.p., «sa»dn*
atbildētāja Dāni la Jemeljfna d. Maku-
senu, kura dzīves vieta nezināma, četru
mēneša laikā ierasties iai tiesā
saņemt norakstu no viņa tievas Luises
Makušenas Iesūdzibas raksta viņu laulības
Šķilšanas lietā un uzdot sava dzīves
vieta Liepājas pilsētā.

Ja minētā laikā aicināmais neierasto»,
iieta noliks uz termiņa an Izspriedis bez
viņa klātbūtnes, ja ieradīsies, bet savu
dzīves vieta Liepāji neuzdos, aicinājuma
*s tiesas sēdi nn visus pārējos papīrus
atstās tiesas kandejā.

Liepājā, 16 eprlī 1974 g J* 212/24
Priekisēd. b. V. Bienenstams.

1722 Sekretārs A. Kasperovičs.

Liepājas apgabaltiesa,
uz aava 3. aprija 1924. g. lēmum
uza ciņa 1. ļunjā 1909. g. Aizjut; m.
Jo:eļi Levina d. Falkenhjia manti-
niekus, Kreditorus, legatarus, fideikomi-
satus un _ visas citass personas, turam
atetu but kādas tiesības vai prasības

uz atstato mantojumu, pieteikt viņas
tiesai sešu mēnešu laUā skanot
n i sludinājuma iespiešanas dienas .Vaid.
Vēitn.".

Tiesības un prasības, par kurām nebūi
paziņ ts tiesai minētā laikā, tiks atzītas
par zaud itām uz visiem laikiem.

Liepājā, 7. aprilī 1924. g. ik 914-I/J3
Prekšsed. b. V. Bienenstams

940 Sekretārs A Kasoerovcs

Liepājas apgabaltiesa,
uz savu 3. apriļa 1924. g. lēmumu,
uzaicina 7 /20. ltf.O g. V.nls;ilī mir.
Juhj as G r u n b e t g mantiniek., kri -
ditorus, legatarus, lidei komisāru un
visas dtas personas, kurām varētu
but kādas tiesības vai prasību tu
atstāto mantojumu, pieteikt viņas tiesai
seia mēneia laikā skaitot no slndi
najama iespiešanu dienas .Valdības
Vēstnesī*.

Tieaību un prasības, par kurām ne-
būs paziņots tiesai minētā laikā, tiks
atzītu par zaudētām uz visiem laikiem.

Liapālā, 7. aprīli 1924. g. j*639/24
Priekšsēdei, b. V. Bienenstams.

941 Sekretārs A. Kasperovičs.
Liepājas apgabaltiesa,

saskaņā ar 10 aprļa 1924. g. lēmumu, uz
Toma Jāņa d. P e s s e, lūgumu un
pamatojoties uz dv. proc. iik. 293,
301. an 3091. p.p, uzaicina atbildētām
Annu Mariju Jāņa m. Pesse, dz m.
Vītin, karas dzīves vieta nezināma,
čeluu mēneia laiki, ieraaties tai
tiesa, saņemt norakstu no viņas vua
Tcma Pesse iesūdzibas raksta viņa
laulības šķiršanas lietā un uzdot aava
dzīves vietu Liepājas piilsētā.

la minēti laika aicināmais neierastos,
ietu noliks u termiņa an Izspriedis

bez viņa klitbitnes, ja ieradīsies, bet
savu dzīves vieta Liepājā neazdoa,
aicinsjama as tiesu sēdi an visas
pārējos papirss atstās tiesu kandeja.

Liepājā, 16. aprīlī 1924. g. Nk 210/24
Ptiekisēdēt. b. V. Bienenstams.

1721 Sekretārs A. Kasperovičs.
Vandzenes pag. valda izsludina par

nederīgu Latvijas pasi, izd. no šīs pag.
valdea 14. sept. 1920. g. zem Mi 803,
nz Indriķa Friča d. Leitmaņa vārdu.

Rīgas prefektūra
izsludina par nederīgu, kā nozaudētu,
gada uzturas apliecību, izd. no iekšl.
miristrija* ua Annas laņi m PakHisv

Rigas prefektūra
izsludina par nederīgu nozaudēto ap-
liecību, Izd. no iekšl ministriju uz
Stefana Peikoviča v.

Tiek izsludināta par nedarīšu L. Q.
C. O. gaidu apliedba zem ik 13/55,
izd. uz Aleksandras Ellas vārdu no
13. gaidu pulciņa Cēsis. i
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