
Saeima.

Ministru kabineta lēmums par pastipri-
nāto apsardzību.

Skolu valdēm un pamatskolu inspektoriem.
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Sēde 14. maijā.

Sēdi atklāj priekšsēdētājs F. Vesmans
pulksten 5,5.

Nolasa ministru prezidenta rakstu par
pastiprināta apsardzības stāvokļa atcel-
šanu.

Budžeta komisijas referents J. Ves-
mans ziņo, ka budžeta komisija vieno-
jusēs ar ārlietu komisiju, ka ģenerāl-
konsulāts Stokholmā uztu-
rams, un liek Saeimai priekšā, atvēlēt
vajadzīgo kreditu. Saeima priekšlikumu
pieņem.

Apspriešanā nāk iekšlietu mi-
nistrijas izdevumu budžets. Pēc
garām debatēm Saeima to pieņem ar 57
pret 28 balsīm, 8 atturoties.

Tāļak sākas debates par izglītības
ministrijas budžetu. Pēc tam,
kad izteikušies R. L i n d i ņ š, P. K © -
r e c k i s, F. Kemps un M. K a ļ i -
stratovs, sēdi vēla laika dēj slēdz
pulksten 9,35.
. Nākošā sēde šodien, pulksten 5.

Maksa par .Valdībai Vēstnesi* tākot no 1. janvāra:
Saņemot ekspedīcijā:

Pat 1 mēnesi .......1 lats 50 aaat.

Piesūtot mājā un pa pastu:
pat 1 mēnesi .......1 lats 80 sant.
Pat atsevišķa namam: saņemot

ekspedīcija ......— . 6 .
Fia atkalpārdevējiem — . 7 .

Latvijas valdības jg?ļ3L oficiāls laikraksts
iznāk katru dienu, izņemot Jfel^^^B^^^

svētdiena*)
un avatkudienas

Redakcija:
Jnfili^P l^^^L

Kantoris un ekspedicija:
Rīgā, pilī tt 3 Tel. Ns 9-89 ^^»^^^^^®^ Rīgā, piU Ns 1. Tel. Ns 9-57
Rūsas stundas no 11—12 ^f vs^m^&rļt^ Atvērts no pulksten 9—3

Sludinājumu maksa:
a) tiesu sludinājumi līdz 30 vien-

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

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

c) privātiem par katru vienslejigu
rindiņa — . 20 .

klibas rīkojumi un pavēles.
Ministru kabinets nolēma;

Valsts drošības un sabiedriska miera
uzturēšanas labā, pastiprinātas apsardzī-
bas stāvokli, kurš izbeidzas š. g. 15.
maijā, pagarināt uz 6. mēnešiem, t. i.
līdz š. g. 15. novembrim 15 verstu platā
pierobežas joslā gar Latvijas—Igaunijas
robežu, skaitot uz rītiem no Rīgas—
Heskavas šosejas, pēdējo ieskaitot, līdz
Latvijas robežai ar Padomju Krieviju,
gar visu Latvijas—Krievijas robežu un
uz vakariem no pēdējās gar Latvijas —
Polijas un Latvijas —Lietuvas robežu līdz
Svitenes upei, pēdējo ieskaitot, atceļot
to pārējās valsts dajās.

Rīgā, 1924. g. 13. maijā. Ns 797.
Ministru prezidents V. Z a m u e 1 s.

Iekšlietu ministra vietas izpildītājs
A. Dzenis.

Skolu valdēm un pamatskolu
inspektoriem.

Norādot uz noteikumiem, kas izziņoti
„Vadības Vēstneša" š. g. 106. numurā,
skotu departaments lūdz skolu valdes
gādSt par skolu tīkla izveidošanu saskaņā
ar tiem. Šādā nolūkā līdz š. g. 10. jū-
nijam jānoskaidro atsevišķās skolās sko-
lēnu un nodaļu skaits un paredzamās
pārmaiņas telpu un skolotāju skaita ziņā.
Uz minēto laiku jāiesūta skolu departa-
mentam 1924: 25. mācības gada skolu
iekārtas plāns, uzrādot nepieciešamās
pārmaiņas skolotāju sastāvā. Pie skolo-
tāju skaita noteikšanas uzrādāmas skolā
iekārtojamās nodaļas resp. mācības gadi,
a.tiecīgā skolas rajonā skolas gados esošo
bērnu daudzums un līdzšinējais nodaļu
un skolēnu skaits skola. Reiza ar šo
aizrādām, ka skolas, kuru rajonos mazāk
par 15 skolas gados esošo bērnu, pec
iespējas apvienojamas arkaducitu skolu,
lai skolotāju darba speķu lietderīgāki
izmantotu.

Rīgā, 1924. g. 14. maijā. Ns p. 1946.

Skolu departamenta direktors
L.Ausējs.

Pamatskolu daļas priekšnieks
K. Melnalksnis.

Rezolūcija Ns 9.
Uzdodu politiskās pārvaldes Rīgas rajona pri.kš-

niekam Voldemāram Ozoliņam izpildīt no
š. g. 10. maija sākot pagaidām politiskās pārvaldes
priekšnieka pienākumus.

1924. g. 9. maijā.
Iekšlietu ministra pagaidu vietas

izpildītājs A. Dzenis.

*
R e z o 1u c i ja Ns 10.

Ieceļu par centrālās kriminālpolicijas kriminālās
pārvaldes priekšnieku līdzšinējo Rīgas krimināl-
policijas priekšnieku Gustavu Tiefentalu »r
algu pēc IV. amatu kategorijas, skaitot no 1924. g.
10. maija.

1924. g 9. ma jā.
Iekšlietu ministra pagaidu vietas

izpildītājs A. Dzenis.
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Iecelšanas.
Rezolūcija Ns 8.

; Stājoties spēkā likumam par centrālo krimināl-
policiju izbeidzas līdzšinējais politiskās apsardzes
priekšnieka amats', tin tādēļ atsvabinu no š. g
10. maiji skaitot politiskās apsardzes priekšnieku

Frnstu Āboltiņu no ditnesta pienākumu izpil-
dīšanas uz civild. lik :- 7. panta pamata, izmaksājot
viņam algu par 3 mēnešiem uz priekšu.

1924. g. 9. maijā.
Iekšlietu ministra pagaidu vietis

izpildītājs A. Dzenis.
.'. *

Iekšzeme.
Seklas apgādāšana.

Ar ministru kabineta lēmumu sēklas
apgādāšanai papildām atļautais kredits
sadalīts starp lauksaimnieku kooperatī-
viem un organizācijām bezprocentīga aiz-
devuma veidā ar noteikumu, ka katra no
šīm organizācijām piegādās sēklas labību
noteiktiem rajoniem un izsniegs dīgstošu
sēklu lauksaimniekiem uz rudens no-
maksu par vietējām tirgus cenām.

Sakarā ar to sēklas apgādāšanu un
izsniegšanu uzņēmušies:

1) Centrālā savienība „Kon-
z u m s" — Rīgas, Cēsu, Valmieras,
Valkas, Jaunjelgavas, Ilūkstes un
Daugavpils apriņķos.

2)'Latvijas lauksaimnieku
ekonomiskā sabiedrība —
Daugavpils, Ludzas, Ilūkstes, Jaun-
jelgavas, Tukuma un Talsu apriņķos.

3 Latvijas mazsaimnieku
ekonomiskā sabiedrība —
Vidzemes apriņķos.

4) Latvijas atjaunošanas sa-
biedrība „Lats" — Valkas
apriņķī.

5) Latgales lauksaimnieku
centrāles kooperatīvi —
Rēzeknes un Ludzas apriņķos.

6) Saldus ko o-p erativs „N e -
atkarība" — Kuldīgas apriņķī.

7) Rīgas apriņķa pašvaldī-
bas likvidācijas valde —
savā apriņķī caur Ligates un Kokne-
ses kooperatīviem.

Bez tam sēklu varēs saņemt ari Rīgā,
tieši no „Konzuma", ekonomiskās sa-
biedrības, mazsaimnieku ekonomiskās
sabiedrības un „Lats" noliktavām.

Centrālā izglītības savienība
sarīko priekšlasījumus sākošās vietās:

18. maijā:
Ikšķi 1es - T urka1nes izglī-

tības biedrībā .Līdumnieks"
— doc. J Velmē: „Latvju tautas at-
modas laikmets".

Jaunjelgavā, caur Latvijas kul-
tūras veicināšanas biedrības Jaunjelgavas
nodaļu — prot. P. Šmidts: „Kas ir lat-
vieši un ar ko tie atšķiras no citām
tautām".

Vestienā, caur Vestienas patērē-
tāju biedrību E. Karlsons-: ^Civilizācija
un dzīves apnikums". 2) Latvijas uni-
versitātes asistents L. Gailīts: „Mātes
mīlestība dabā" ar gaismas bildēm.

Eķengrāvē, caur Eķengrāves iz-
glītības biedrību" — proi. P. Zālīte:
„Grēku plūdi modernās zinātnes gaismā."

Kuldīgā, sakarā ar 1. ceļojošo
mākslas izstādi Kuldīgā — mākslas vē-
sturnieks J. Šiliņš: .Latvju māksla pirms-
kara posmā".

Paziņojumi jūrniekiem
jūrniecības departamenta hidrograiiskās

daļas izdoti.
Rīgā, 1924. g. 14. maijā. Ns 7.

Pozicijas uzrādītas pēc vācu kartēm.
Peilungas ir par. rad. no 0° līdz 360° un
uguns sektora robežas uzdotas no jūras.
Uguns saredzamība skaidrā laikā ir no-
teikta pēc uguns stipruma.

Noticēs to mariners
published by the Hvdrographic Section

oi the Marinē Department.
Riga, 14th. May 1924. Ns 7.

Positions from German charts. Bearings
are true and in degrees from 0° to 360°,
and those relating to lights are from
seavvard. Visibilitv of lights inclearweather
as limited by the intensity of light.

8) Pie Lizerortas sēkļa uguns-
kaucēja boja uz apmēram:

57° 38,6' N un
21° 36,2' O

ir atkal izlikta.

9) Sekošas jūras zīmes (stoderes) ir
atkal izliktas pie

Lizerortes.
Kvadrāta stodere uz apmēram:

57° 35,0' N 21° 39,8' O

Austrumstodere uz austrumu:

57° 35,6' N 21° 36,2' O

Austrumu stodere uz apmēram:
57° 36,3' N 21° 36,2' O

Austrumu stodere uz apmēram :

57° 37,1' N 21° 36,2' O

Dienvidu stodere uz apmēram:
57° 38,1' N 21° 36,7' O

Dienvidu stodere uz apmēram :
57° 38,1 N 21° 37°,1' O

Rietumu stodere uz apmēram :

57° 37,5' N 21° 38AO

Irbes šaurumā (I r b enstrāsse).

Ziemeļu stodere uz apmēram:
57° 39,2' N 2140,7' O
57° 39,2' N 21° 41,2' O

10. Pie iebraukšanas
Daugavgrīvā.

Bagarēšanas darbu vajadzībām š. g.
19. maijā tiks izliktas sekošas divas
ugunsbojas:

sarkana boja radoša četrus baltus
zibeņus uz apmēram

. 57° 05,5' N
24° 03,8' O

gaišs 0,3 sek.
tumšs 0,7 „
gaišs 0,3 „
tumšs 0,7 „
gaišs 0,3 „
tumšs 0,7 „
gaišs 0,3 „
tumšs 6,7 „

Atkārtojas 10,0 sek.
Maza sarkana boja. rādoša vienu
zaļu zibeni uz apmēram:

57° 04,3' N
24° 00,1' O

gaišs 0,5 sek.
tumšs 2,5 „

Atkārtojas 3,0 sek.

1924. g. 14. maijā. Ns 2510.

8) The Liserort light and vvhistle buoy
is placed at her position (approxi-
mate position)

Lat. 57° 38,6' North,
Long. 21° 36,2' East.

9) FolIowing seamarks are placed
again:

Liserort
a sparbuoy with square topmark
approximate position :

Lat. 57° 35,0' North,
Long. 21° 39,8' East,

a East sparbuoy
Lat. 57° 35 6' North,
Long. 21° 36,2' East,

a East sparbuoy
Lat. 57° 36,3' North,
Long. 21° 36,2' East,

a East sparbuoy
Lat. 57° 37,1' North,
Long. 21° 36,2' East,

a South sparbuoy
Lat. 57° 38,1'. North,
Long. 2,19 36,7' East,

a South sparbuoy
Lat. 57° 38,1' North,
Long. 21° 37,1' East,

a VVest sparbuoy
Lat. 57° 37,5' North,
Long. 21° 38,4' East.

In the irben street.
a North sparbuoy approx. position:

Lat. 57° 39,2' North,
Long. 21° 40,7' East,

a North sparbuoy approx. position:
Lat. 57° 39,2' North,
Long. 21° 41,2' East.

10. Entrance to Duna-
mu n d e.

At the '9th. of May 1924 inconnection
with dredging operations will be
moored dredging mārks (Lightbuoys)
1) on approxirnate position:

Lat. 5705,5' North,
Long. 24° 03,8' East,

a red buoy showing four white
flashes every 10 seconds

flash 0,3 sec.
dark 0,7 „
flash 0,3 „
dark 0,7: „
flash 0,3 .„
dark 0,7 '„'
flash, 0,3 „
dark 6,7 „
perigd 10,0 sec. .

2) on approximate position:
,Lat. '57° '04,3'North,Long 24° 00,1' East,

. a red' buoy s-howirig a green flash
eyery 3 āeconds

flash 0,5 sec-
dark 2,5 „

period 3,0 sec.

Par hidrogrāfiskas daļas priekšnieku A. Kochs.
Darbvedis K. Robežnieks.



Māksla.
E. Feldmaga un J. Ģermāņa benefice.

Pirmdien, 19. maija, Nacionālā teātrī
sarīko divi no mūsu pirmajiem skatuves
speķiem — Ernsts Feldmanis un Jānis
Ģermānis — savu benefices izrādi. Ta

? i ?

viņiem būs kā pelnīta atlīdzība par
sezonā veikto enerģisko mākslas darDu.
Jānis Ģermāni?, kā varoņu tēlotājs an
šinī paejošā sezonā ir rādījis spilgtus
tēlus uz mūsu pirmās skatuves Bez
monumentālā Jāzepa ir nākuši klāt tādi
vingri veidoti tēlojumi, ka: . Penklļs,
Pausts, Leontes lords Uindermirs, Araj-

dēls u. d. c. Otrs beneficiants—Errists
Feldmans — tāpat sniedzis skaistus tēlo
jumus savā mīļotāja un blakus žanrosj

No viņā-tēlojumiem- miriami: Kadiraks,
(Atzīšanas), Ferdinands (Mīla un viltus)J
Liljorhs, Septiņcirtis, Borviks, " lords
Darlingtons u. c. ~

Beneficianti savai izrādei izvēlējusies
Bernara Šou'a komēdiju „K a n d i d a".
Asprātība smalkā humorā un dzīva
sceniska darbībā ir lugas stļpra puse, ta
ka apmeklētājiem bus sagādāta daiļa,
atveldzinoša bauda. Izrāde paredzēta
tagad vienreizēja un uz viņu biļetes jau
dabūjamas. Griežam uzto visu bene-
ficiantu cienītāju un mākslas publikas
ievērību.

Nacionālais teat^s. Ceturtdien, 15.
maijā, pulksten 5 pec pusdienas skolēnu
izrādē Zeltmata pasaka „A r a j d e 1 s".
Piektdien 16. maija, pulksten 7,s vakarā
Bernara Šou'a jautrā komēdija „Pig-
malions". Sestden,17. maijā, Zelt-
mata vēsturiskā drāma «Indulis".
Svētdien, 18. maijā, dienas izrādes nebūs.
Pulksten l^ķ vakarā Lilijas Sten-
gel viesu izrādē O. Uailda komēdija
„LedijasUindermir vēdeklis".
Pirmdien, 19. maijā, E. _F e 1 d m a ņ a
un J. Ģe'rmaņa benefice vienīgo reizi
B. Šou'a. komēdija „K a n d i d a". Bene-
ficianti tēlo abas galvenās vīriešu lomas:
J. Ģermānis — mācītāju Moreli un
E. Feldmanis — dzejnieku Merčbenksu.
Biļetes dabūjamas.

Dailes teatrs. _ Šodien, 15 maijā
pulksten l 28 vakara pirmo reizi pēdējais
šīs sesonas inscenējums franču rakst-
nieka Tristana Bernara komēdija „Divas
piles (Mīla un politika). Piektdien,
16. maijā pulksten } 28 vakarā, .Divas
pīles". Sestdien, 17. maijā pulksten
128 vakarā .Romeo un Jūlija."
Svētdien, 18. maijā, pulksten 2 dienā,
pēdējo reizi šinī sesonā par strādnieku
izrādes cenām „Aladins".

Latgales apgabaltiesai vecākais notārs
paziņo, ka pec 1923. gada 3 jul japie
Daugapils notāra R. Skuja noslēgta
pirkšnnas-pārdošanas līguma, kurš ap-
stiprināts 19 4 gada 7. maijā Jan\el<
Danieļa d. Rusoniks ieguvis no
Stvrļa Berka d. Gaļptrina par 20'00
rubļiem dzimtslietošsnas t!e$ibas _ uz
166 kv. sažei. pilsētas zemes ar ēkām
Daugavpili, pilsētas 1 iec rkni, 209.kvar-
talā zem J* 6. 1it. a, Šosejas iela aiz
aizsargu dambja.

Dugavpili, 1924 g. 10 maija. Ns 2574.
Vecākā not«r« psl gs A. M i b a 1k s
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Telegrāfuas.
(Latvijas telegraia aģentūras ārzemju telegrama-

Berlinē, 14. maijā. No Konstanti-
nopoles ziņo, ka Ziemeļsirijā esot no-
tikušas jaunas sadursmes starp bru-
ņotiem lauku iedzīvotājiem un franču
karaspēku, pie kam franči esot zaudē-
juši vienu bruņoto automobili un 120
vīru (?).

Belgradē, 14. maijā. (Havass.)
Čechoslovaķijas ārlietu ministrs Benešs
otrdien ieradās Belgradē, pēc kam kopā
ar Dienvidslāvijas ārlietu ministri Nin-
čiču izdarīja izbraukumu laivā uz
Valdesa ezeru. Kaut gan Ninčičs
atteicās dot kādus paskaidrojumus
žurnālistiem, tomēr ir zināms, ka saruna
grozījusies ap to, kādā veidā būtu
panākama Dienvidslāvijas
pievienošanās franču-čechu
līgumam, un Čechoslovaķi-
jas pievienošanās Italijas-
dienvidslavijas līgumam. Pēc-
pusdienā Benešs izbrauca uz Romu, 110
kurienes viņš nodomājis braukt uz Lon-
donu.

Redaktors: M. Ārons.
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Valdības iestāžu paziņojumi.
Gaisa pasts

No š. % \ī>. maija tiek iekārtota kārtīga gaisa pasta pasažieru satiksme starp
Rīgu — Rēveli — Helziņforsu un Rīgu — Karalaučiem.

Lidmašīnas pienāks un noies 6 reizas nedēļā pa darbdienām
pēc šī saraksta:

7.45 noiet . . . . Karalauči . . . . pienāk 18.00
8.45 pienāk .... Klaipēda .... noiet 16.45
9.00 noiet .... „ .... pienāk 16.15

11.15 pienāk ..... Rīgā .... noiet 13.45
11.45 noiet .... „ .... pienāk 13*15
13.45 pienāk .... Rēvele .... noiet 11.15
14.15 noiet .... pienāk 10.45
15.00 pienāk . . . . Helziņforsa. . . . noiet .10.00

Lidojuma maksa: Karalauči—Klaipēda . . . * 8.—
Klaipēda —Rīga % 14.—
Karalauči—Rīga|20.—
Rīga—Rēvele % 12.—
Rēvele—Helziņforsa ....<? 6.—

Takse gaisa pasta sūtijumiem no Latvijas uz ārzemēm.
1. Par vēstuļu sūtījumiem

a) svara un ierakstīšanas maksa — kā par parastiem sūtījumiem;
b) piemaksa par nosūtīšanu ar gaisa pastu:

vēstulēm par pirmiem 20 gramiem .... 40 sant.
„ „ tālākiem 20 gramiem .... 20 „

pastkartēm bez atbildes 40 „
„ ar atbildi 80 „

bandrolēm par katriem 50 gramiem .... 40 „
Gaisa pasta sūtījumi apmaksājami pilnīgi pēc takses. Nepilnīgi apmaksātus

sūtījumus pa gaisa pastif nesūta. Uz katra sūtījuma adreses pusē jāuzraksta
„par avion" (gaisa pasts) un „exprēs".

2) Gaisa pasta pakas uz Vāciju un Igauniju:
Uz Vāciju Uz Igauniju

Par katru paku līdz 1 kg Ls 6 90 6.50
„ n „ » 2 „ „ 13.00 11.50
, „ B „ 3 x „ 18.00 16.50
. „ „ „ 4 „ „ 23.00 21.50
„ „ „ „ 5 „ „ 28.00 26.50

Bagāžas cena. Bez maksas 10 kg katram pasažierim. Par tālāko
svaru līdz 20 kg kopējā svarā — Vdaļa no lidojuma maksas par katru kg.
Ņemt līdz vairāk kā 20 kg bagāžas var tikai vienojoties ar attiecīgu aerodroma
pārzini, skatoties pēc apstākļiem. Virs 20 kg bagāžas par katru kg jāmaksā
dubulta cena.

Sūtījumu cena. Pa visiem sūtījumiem uz attiecīgu attālumu 1 kg
maksā '/*° daļu no pasažiera maksas. Kilogramu daļas tiek noapaļotas līdz
veselam kg. Sevišķi lieliem viegliem sūtījumiem nevar tikt piemēroti vispārējie
noteikumi un tādos gadījumos sūtījumu maksa tiek katru reizi atsevišķi noteikta
no aerodroma pārziņa pēc apstākļiem.

Pievedu satiksme. Regulāra autosatiksme ar aerodromu un pilsētu
pastāv Rēvele un Karalaučos; maksa ieskaitīta biļešu cenā. Klaipēdā
uz aerodroma pēc pasažiera vBjadzības var tikt pasūtīts automobils uz pasažiera
rēķinu. Uz R i g a s aerodromu satiksme notiek ar Iļģeciema kuģīti; uz pasažiera
vēlēšanos un rēķinu var tikt pasūtīts automobils. Helziņforsa lidmašīnu no-
sēšanās notiek pašā pilsētas centrā un tamdēļ speciālas satiksmes nav vajadzīgas.

Rīgā, 1924. g. 14. maijā.
Pasta-telegrafa virsvaldes galvenā direktora vietā V. Krūmiņš.

Nodaļas vadītājs A n še v i c s.

Rīga.
4. Rīgas izstāde

vietas eksponātiem pastāvošās telpās jau
aizņemtas, un lai ievietotu vēl arvien
lielā skaitā pienākošos pieprasījumus,
izstādes administrācija ir spiesta šogad
atkal paplašināt izstādes telpas un tādēļ
lūdz novēlojušos izstādītājus steidzoši
pieteikties, lai varētu paredzēt viņiem
vietas jaunbūvējamās telpās un noskaidrot

jaunbūves plašību. Vēlāk ienākošie pie-
teikumi nevarēs tikt ievēroti telpu trū-
kuma dēļ.

Tirdzniecība un rūpniecība.
Rīgas osta ienākuši kuģi.

13. maijā m
Pērni el, latviešu tvaikonis, 172 reģ. ton. brutto,

no Ventspils ar gabalu precēm.
Fiducia, vācu tvaikonis, 1669 reģ. ton. brutto, no

Tall nas ar balastu
Noordstroom, angļu tvaikonis, 737 reģ. ton. brutto,

no Midlesbrougha ar sāli
14. maijā.

Austra, latviešu tvaikonis, 49! reģ. ton. brutto,
no Stokholmas ar gabalu precm.

Neptuns, latviešu tvaikonis, 8i reģ. ton. brutto,
no Kolkas ar gabalu precēm.

No Rīgas ostas izgājuši kuģi.
13. maijā.

Libau, zviedru tvaikonis, 3 2 reģ. ton. brutto, uz
Dancigu ar gabalu precēm.

E. Russ, vācu tvaikonis, št93 reģ ton. brutto, uz
Raefsci tukšā

Bengore He«d, angļu tvaikonis, 2609 reģ. tort.
brutto, uz Belfastu ar liniem un kokiem.

Keptun, vācu tvaikonis, 1200 reģ. ton. brutto, uz
Roterdamu ar balastu.

Fvrileif, zviedru tvaikoni', 923 reģ. ton. brutto,
uz Tallinu ar superfosfātu.

Elza, htviešu burenieks, 6* reģ. ton. brutto, uz
Kolku tukšā.

Ventspils ostā ienākuši kuģi.
11. maijā.

Mathias, vācu tvaikonis, 632 reģ. ton. brutto, no
Rigas tukšā.

Pernigel, latviešu tvaikonis, 168,84 reģ ton. brutto,
no Liepājas ar gabalu precēm.

Buckau, vācu motorkuģis, 454 reģ. ton. brutto, no
Burntislanda ar oglēm.

Friednch latviešu burenieks, 68,74 reģ. ton. brutto,
no Pāvilostas ar plankām

Sigfrid, latviešu tvaikonis, 20',60 reģ. ton. brutto,
no Rigas ar gacalu precēm.

No Ventspils ostas izgājuši kuģi.
11. maijā.

Johanna, vācu burenieks, 141 reģ. ton. brutto, uz
Liepāju ar plankām.
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Cēsu apr. priekfin. pa'īgs II. iec.
i s'udina pa nederīgiem sekošus no
zaudētus dokurnen us: 1) policijas uz-
rau zīts aplieci u, iz otu no Cēsu
ap irķa prukSn'eka pa īsa n. Itc. 3. ok .
1923 g z m Ns ?380 uz Osvalda
MUe|> d. Skrasi i a v.; 2) pasi, izdotu
no Ra-nka? paj vald«s 3. aprilī 1920 p.
zem Ns 947, uz Pē'era Jāņa d.Balle v.;
3) prs*. izdttu no Vecpiebalgas pag.
a'd s 5 oktobri 1922. g. zem N» 2974

uz tfeinhoda Reņa d. Lūks v.; 4) pasi,
i'do'u n Vecpiebalgas pag. valc"es
25 mirtā '920. g. zem t+ 802 uz
Annas Andreja m Lapiņ v.; 5) pāri,
zdotu no Vecpiebalgas rag va des

27. maiji 1920. g zem Ns 13 3, uz
Jāņa Augusta <*. Dundura v; 6) pa'i
izdotu no yeciebag's pag. valdes
20. februa ī 19.0. g zem Ns 21, uz
'u i as Jāņi m. Krcnklis v.; 7) rasi
i dotu no Rītas p li . 5. itc. priekšnieka
20 n vembiī i919 g zem J6 5152 uz
Kriš i es Andreja m. Gral is v.; 8) *kii a
ai zargu nodaļas da īaniek» apliecību iz-
dotu no Cēso apriņķa priekšniek * 17. ju ijā
1923. g. zen Ne 2282, uz Reinholda
ceiņa d Luk« v. 2113

Grazdonas pagasta tleia. Cēsa aprintī,
pamatodamas uz pagasta tiesu ust. 2. d
222—226. pp. un saskņā ar savu 1l-
mumu no 1924. gada 8. aprija ar šo
uzaicina visus mirušā Grazdenas pagasta
Jurenu Ne 9 mājas īpašnieka Jāņa Jāņa d
Meijera mantinieku* un citas personas,
kam būtu kādas tiesības uz nelaiķa at-
stāto mantolunu, pieteikt savas tiesībai
šai tiesai sešu mēnešu laika, skaitot no
šā sludinājuma iespiešanas dienēs .Val-
dības Vēstnesī".

Termiņā nepieteiktas tiesības ieskatīt
par spēku zaudējušām.

G-azdonas pag.namā 1924 g. 27.aprilī
P«g. tiesas priekšsēdētājs P. Leitis.
2333 Darbvedis (parakit*).
Dreiliņu pagesta_ valde izslud na par

nederīgu nozaudēto zirga pasi _zem
J* 125, izdotu 1920. g. 18. marta no
šās pag'sta v*ldes uz Friča Ernsta d.
Daumaņa vārdu. 2028

lihp» taiiļļa policija, prittiiiii,
izsludini par riederīgirm stkošus nozau-
dētus dokumentus:

1) Latv. rasi, izd. no Nerras pig.
valdes 20./V. 21. g. Ns 2 un kafa k'ac-
'īb«s apl., izi. no Vidzerres Arni p.l«>
6/.VI. 23 g. J* 1377 uz Vladislava
B-redikta d. Uzuleņa v. 3) Kāta
klausi as a 1, (zd n^ Lid ss kura ipr
cr ka 24/XI 21 sj )* 15913 uz Ijrats
ermalsja d. Vitišonoka v. 3) K ri

k'rusibas apl, izd. no Ludzes k»ļa i pr
prka 192;. g. Ne 14235 tz StaiiMiva
Michiila d. Stecho stij v. 4) L«tv
pssi, izl no Poslnes pa?, valdes 5,/Vill
21. g Ns 1599 uz Aleksand ra Pētera
d. A-idroSom ka v. 5. L tv. prsi i. d.
no Nerzas pag. valdes 14./.II. 24. $>.
Ne 11 uz Kārļa Lariona d. Tiiose kov.
6 Perionas apl., i d. no Zilupes iec.
po'. r-ka 3./11 24 g. Ns 6P4I uz
Dāvida Lazara d. Semjarkij v. 7) Per
s:n s apl., izd. no Zhp;s iec pe'
pr-ka 1923 g. Ns 7450 uz Annrs
Au^rs'a m. S'burevič v 1906

Vai as apriņķa prka pal VMd
izsludina p-' nederību, ka nezaudē n
kaf kla a rt/alinrjoma apl. izdotu no
Dm<,dvgiī as ariil št ba pr-kn 31 msrtā
1921. g. zem Ns 1988 uz Kārļa Friča r\
B a r d 1 n « v 9070

Valka* apriņķa prka pal Valkā
zslndi a par nederīgu, Vā izīcināt
L'tv iekSz pa; i Ne 8167, Izd tu no
Siaiiņu p«e valdes Rēzeknes apr. uz
Aukstu i:aStcp n.d.Saskova v. 1872

Izlabojums.
Preiļu iecirkņa D ugavp ls a: riņķa

policijas priekšnieks ar šo izlabo Dauga\-
pilsapr. Preiļu polic priekšnieka slu-
dinājumu its^iestu .Vaid. vēst." 1921. g.
59. numura par nozaudētu zirga pasi uz
Veronikas Pastor vārdu: minētā pase
bij 1 izdota nc^ s uz Veronikasbīt Josifa
>'astora vārdu zrm Ns 1-56. 2988

Secej pagasta valde izsludina p« ne-
derīgu viņ?s Annai Jāņa m. Elksnis
1920 g 21 aprilī tm Ns 1 j9 izdoto
nersonas pasi, kūja pitlekta par no-
laupītu 2025

Seces p*g«sta va de izsludina par
nederīgu Mārti ņam Mārtiņa d. Biskapam
no Kraukļu pagasta valdes 1920. gada
27. februārī zem Ns 530 izdoto personas
pasi, kura pieteikta par pazudušu ?rj27

Ērģemes pagasta valde izsludina par
nederīgiem, ka nozaudētus, sek šu*
dokumentu*: ) Latvijas iekšzeme- p si.
izdttu no min. pag. valdes 19. augustā
>W20 g. zem Nr. 375 uz Kārļa Eduarda
Mirtiņa d. Le.ša vardu; 2) zirga pasi,
i;dotu no min. pag. valdes 19 augustā
1920. g. zem Nr. 50 uz ta paša vārdu,
uz viņam piederošu dzeltenu ?ir^u;
3) Latvijas iekšzemes pasi, izdotu no
min. pag. valdes 19. augustā 1920. 8.
zem Nr. 376 uz Emmas Jāņa m Leitis
vārdu un 4) zirga pasi, izdotu no min.
pa asta valdes 19. augustā 1920. g.
zem Nr. 52 uz Kārļa Jāņa d. Apiņa v.,
uz viņam piederošu melnu zirgu. 2'01

Seces pagasta valde izsludina par ne-
derīgu Peteram Pētera d Lejiņam 1922. g
cO. septembrī zem Ne 182 izdoto per-sonas pasi, kura pieteikta par pazudušu.

2026

Lažas pagasta valde
izsludlra par nederīgām nez udē»as
zir u pa es, izd. E<mtam Alksnimno neiir. itstād uz se<oŠ!em zirgi»m-
1. Zils Skimelis, zirgs 5 g. vecs, 2 ari.
5 veis. augas, uz pieres un ceganealabalta spalv, » 2. Bērs zi gs, 7g veca,l as 3 vērš au.sta uz krusta keisāpuse melns laukums. 3 Iesirk. škinr-In. zirgs, 12 g vecs. 2 arš. 1 vērš.augsta, as e pie krusta balta. 4 Tumši
bēra ķēve, 7 g. veca, 2 ari. 2 vērš.
augsta. SeviSkas pazīmes nav. 2029

3>lgava$ apr. pr-ka pal I. lec ii-
slud na par ned r.'gu r.ozand. aizsa gu
dienesta aol. Izd. no Jelgavas apr. pr-^ a
23. maijā 1922. g. zem Ns 17 uz Pen-
kules psg. aizsarga nod. dalībn. AUrēd»
Jiknaa v. 20'9

Vtllca« apr. pr-ka pal Valkā izslud.
par nederīgu, kā nozaud. karaklau i as
atvaļinājuma apl. zem Ns 136J8, izd. no
Valnaiens apr. a-'sfrdz. pr-ka 23 de-.
1920. v. uz J ns Pētera d. La sav. 1871

DžūKLtts-Pltnavas pag valde, >t-
ga-as apr., izsludira par nedeāgu Lat/.
iekšz. pasi, Izdotu no šīs p*g. valdei
12 maijā 1920 g. zem J* 28 nz Kā I ?
Kāļa d. Aupolda v. 1505

Vecgulbenas pag. valda izslud a
par nederīfcu Latv. iekšz. pasi z't
J* U22, izd U no šīs pag, valde *
1. se.t. 1920. g uz Robertā Otto d
K u š i 1s v., kura pieteikta par n< -
zaodē'u. 1884

Skrundas pagasta valde izsludina par
nederīgām, ka nozaudētas, Latvijas iekš-
zeme, pases zem Nr. 2710 un 2286
izdntas no Skru-das pagasta valdes uz
Kaila Pētera d. Dīķis un Annas Tijas
me tai Dīķis vārdiem. 2255

Volguntes pag. valde izsludina prr
nederīgu, kā nozaudēto, Latvijas iekš-
zemes pasi, izdotu no šās pag, valdes26. augustā 1S20. g. zem Nr. 628 uzAnetes Kaspara m. Miller, dzim Belvert
vārdu. 2253
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Jelgavā.
Pieņemti no domēav 16. ipriļī
1924. g- un apstiprināti no iekš-

' lielu ministrijas 29. aprilī 1924. g.
Nr. 103309.

A Tirgošanās un nodarbošanās
laiks darbā dienās.

1. Tirdzniecības un rūpniecības iestā-
dēs Jelgavā darba lai^s pec brīvprātīgas
vienošanās un pastāvošiem noteikumiem.

2. T,rdzniccība< un rūpniecības vei-
kalus, noliktavas u. t. t, var atvērt no
pīkst 8 rītā līdz pīkst. 7 vakarā.

Piezīme: no 15. maija līdz 15. au-
gustam veikali slēdzami 6 vakarā un
no 15. augu.ta līdz 15. maijam at-
verami pīkst. 9 rīta.

3. Pārtikas preču tirgotavas var at-
vērt no pīkst. 7 rītā līdz pīkst. 7 vakarā.

4. Pirtis var atvērt no pīkst. 8 rītā
līdz pīkst. 12 vakarā. .

5. Friz eru veikalus var atvērt no
pulksten 8 rītā līdz pulksten 8 vakara,
bet djrbojošies piepirtīm atverami un
slēdzami reiza ar tam

Piezīme: Svētdienu un svētku
dienu priekšvakaros frizieiu veikali
slēdzami pulksten 10 vakarā.

6. Pilsētas tirgi atklāti:
1) no 1. marta ldz 31. augustam —

aio pulksten 6 rītā līdz pulksten 2 dienā;
2) no 1. septembra līdz 1. martam —

no pulsttn 7 rītā l'dz pulksten 2 dienā.
Piezīme: tirgošanas uz krāmu

tirgus un zivju tirgus atļauta līdz
siules rietam, bet ne ilgāki kā līdz
pulksten 8 vakarā; b) pilsētas gaļas
tirgus veikalos tirgošanās atļauta
līdz pulksten 5 pēc pusdienas.

7. Kioskus ar drukas darbiem —
.avūēm un tabakas prrcēm jtb tirgo-
tavas ar augļ'em un atspirdzinošiem
dzērieniem, kā ari kantorus un pārdota
vas, kas tirgojas arjikai avizēm var atvērt
no pulksten 6 rilalīdz pulksten 12
vakarā. Kiosku atvēršanu atvel pilsētas
valde. _

8. Ēdienu un dzērienu veikali,
bufetes konditoreja*, delikatešu veikali
un ēdienu nami atvērti no pulksten 6
rīts līdz pulksten 10 vakara.

Piezīme: Pilsētas vilde var atvēlēt
minētām, iestādēm tirgošanos ari
pēc pulksten 10 vakarā, ar nosacī-
jumu, ka tirgošanās nedīkst vilkties
ilgāki par pulksten 1 naktī.

B. Tirgošanās un nodarbošanās
ļaikssvētdienasunsvetku dienas.

9. Visiem tidzniecības un rūpnie-
cības veikahem jābūt slēgtiem svētdienās
un svētku dienās:

Izņēmumi: Zaļā _ ceturtdiena, J'el-
dienu, /ziemas svētku, vasarsvētku
trešās dienas un pēdējā svētdiena
priekš ziemas svētkiem, kuras die-
nās tirgošanās atļauta līdzīgi daroa
dienām.

Piezīme: Svētdienas un svētku
dienās, izņemot lūdzamo dienu,
pirmos ziemas svētkus, lieldienas
un vasarsvētkus, lielo piektdienu un
jaunu gadu, atļauts atvērt:

1) Maizes, gaļas, piena produktu un
puķu veikalus — no pīkst. 7 līdz
nīkst. 10 rītā.

2) Ēdienu veikalus, konditorejas
^

kafej-
nicas, delikatešu veikalus _ un ed e u
namus — no pīkst. 8 rīta līdz pulk-
sten 10 vakarā.

3) Kioskus, kas tirgojas vienīgi ar
avizēm, augļiem, tabakas precēm
un atspirdzinošiem dzērieniem —
no pīkst. 6 rītā līdz plkit. 12 naktī.

4) Dzērienu ve kalus — no pīkst. 12
dienā līdz pīkst. 11 \akatā.

5) Fotogrāfu iestādes no pīkst. 10 rītā
1 dz pīkst 2 pēc pusdenas.

16)
Pilsētas krāmu, zivju un gaļas tirgus,
piemērojoties gada laiktm, līdz
pīkst. 10 rītī.

10. Šie noteikumi neattiecas uz dar-
t»'-m nelaimes gsd jumos, ka ari rptie-
ikām, dzelzsceļu, tvaikoņu, biedrību,

[teātru un citu izrīkojumu bufetēm tn uz
'Iebraucēju nakts guļu vietām, viesnīcām

J un iebraucamam sētām, kā ari i ņēmuma
gadījumos uz pilsētas pārtikas valdes
nozarēm un pilsētas gada un zirgu tir-
giem.

1). Bez svētdienām un svētku
?dienām tirgošanās noliegta visās likumā
paredzētās svinamas dienās.

12. Šo saistošo noteikumu pārkā-
pējus sauks pie likumīgas atbildības.

13. Šie noteikumi nāk spēka līdz-
šinējo noteikumu vieta divu nedēļu
laikā pēc viņu publicēšanas .Valdības
Vēstnesī".

Jelgavā, 8. maijā 1924 g. 2851
Pilsētas galva P. G o d m a n s.

Pilsētas sekretārs V. Svanbergs.

Jelgavas apgabaltiesa,
pamatodamās uz savu 1924. g. 3. aprīļa
nolēmumu, dara tinamu vispārībai, ka
parāds pec obligācijas par 6000 rbļ,
koroborēts 1892 g. 21. jūlija zem
N* 572 uz Jelgavas apr . Zaļās muižas
.Ikv/lde-Kalēju* mājam zem hip. Ns 1653,
atzīta par samaksātu un lūdzējam

; Jānim Eduardam Beigām dota
tiesība prasīt ia parāda dzēšanu ze-
mes grāmatas.

[ Jelgavā, 25. aprilī 1924. g. L.N»143'24.
Priekšsēdētāja Vv A. Lauke.

2119 SrfrrptHrs K. Pnasgrš.

Liepājas apgabaltiesa
««skaņā ar savu lēmumu no 10. aprīļa
1924. g. uz Hermaņa \>n Linas Otilijas
C i r u 1 lūgumu pamatojot es uz 18 marta
1920. gada lik. un civ. proc. lik.
2081.—2086. p.p. nolēma:

1) paradu par 2300 rbļ. pēc obligā-
cija» ,, izdotas uz Liepājas, pilsētas valdes
kā Šmajs atraitne» legālu pārvaldnieces
vārdu un 10. februārī 1899. g. zem
žurn. J* 181 nostiprin tas tz laulātiem
Hermanim un linai Otiljai Cīruļiem
piederošu nekustamu mantu Liepājā
z?m krecosta Ns 1447, atzīt pat pil-
nīgi s mak'ātu līdz ar '.visas procentēm;

2) atveiet lūdzējiem pieprasīt zemes
grāmatu nodaļā minēto parādu izdzē-
šanu iz zemes grāmatām hi

3) iemaksāto naudu glabāt tiesas de-
pozītā līdz kredito a ierašanai, kutam
tad naudu izmaksāt.

Liepājā, 1924.g.26. aprilī. J* 1075-1/73
Priekisēd. b. V. Bienenstams.

1957 Sekretārs A. Kasperovičs.

Liepājas 3. iec. miertiesn.
saskaņā ar savu 1924. g. 11. marta
lēmumu i>n pamatodamies uz krim. proc.
lik. 848.—852 p.p. meklē: Rūdolfu
Klāva d. Briedi, 23 g. vecu, latvieti,
luterticīgu, apvainotu uz akc. sod. lik.
38. p. 2. pkt. (kiim. akts Ne44 — 24. g.).

Katram, kam zināma šīs pērs. uzliuē-
Sanās vieta, vai ari kur atrodas viņam
piederoša, manta, par to bez kavēšanās
jāpaziņo Liepājas 3 iec. miertiesnejim
vai tuvākai policijas iestādei.

Liepājā, 16. aptijī 1924. g. J* 44
1661 Tiesas loceklis (paraksts).

Jdgayas apgabaltiesa,]
pamatodamās uz savu 1924. g. 7, ap iļa
nolēmumu, uzaicina to personu, ku-
ras rokās atrodas obligācija par 2,800r.,
izdoti no Jana E z a v a uz
Donas zemes bankas vārdu, koroboreta
1911. gadā 26. maijā zem N« 1804 uz
Bauskas apriņķa, Vecmuižas pa-
gasta .Orundn* mājām zem hipo-
tēkas Ns 4318, — leb kurām
būtu kādas tiesības vai p.asības uz
minēto obligāciju, — iesniegt to
šai tiesai un pieteikt savas tiesības
un prasības seiu mēnešu laikā,
skaitot no sludinājuma iespiešanas die-
nas .Valdības Vēstnesī". Ja minētā
termiņā obligāciju neiesniegs un pra-
sības un tiesības nepieteiks, tiesa to
atzīs par samaksātu un lūdzējai, Donas
zemi» bankai, kura uzdodas sevi par
minētās obligācijas īpašnieci, dos tie-
sību prasīt Ia parada dzēšanu zemes
grāmatās.

Jelgavā, 23. aprilī 1924.g. LM748/24.
Priekšsēdētāja v. A. Lauke.

2126 Sfkretata K. Pussars

Jelgavas apgabaltiesa,
pamatodamās uz savu 1924. g. 7.aprīļa
nolēmumu, uzaicina to personu, kuras
rokās atrodas obligācija par 6900 rbļ.
izd. no Alfonia Šīfera uz Donas
zemes bankas vārdu, korobor. 1911. g.
7. janvārī zem Ns 25, uz Tukuma apr.,
Irlavas pagasta .Liekmar-Jēkabu*
mājām zem hipotēkas Ns 2449,
— jeb kuram būtu kādas tiesības
vai prasības uz minēto obligāciju,
iesniegt to šai tiesai un pieteikt savas
tiesības un prasības sešu mēnešu laikā,
skaitot no sludinājuma iespiešanas dienas
.Valdības Vēstnesī*.

Ja minētā termiņā obligāciju ne-
iesniegs un prasības vai tiesības nepie-
teiks, tiesa te atzīs par samaksātu un
lūdzējai, Donas zemes bankai, kura uz-
dodas sevi par minētās obligācijas īpaš-
nieci, dos tiesību prasīt ia paradi
dzēšanu zemes grāmatās.

Jelgavā, 25. aprilī 1924. g. LJ*747/24.
Priet šsēdētāja v. R. M i 11 e r s. j

1936 Sekretārs Ķ. Pussars.

Liepājas apgabaltiesa, j
saskaņā ar savu 1924. g. 14. aprilī
lēmumu uz Jāņa Vlllnska lūgumu un
p m uz civ. proc. lik. 2083. un 2084. p.p.
uzaicina obligāciju turētāju, kuras izdotas:
1) par 3000 rbļ. un 2) par 500 rbļ.
1) uz Leopolda Berncherda d. Michel-
sena vārdu un 2) uz lcko Leiba d.
Bermaņa vārdu un 1) 21. maijā 1914. g.
zem Ž»m. Ns 591 un 2) 4 iebr. 1915. g.
zem žirn. Ns 83 nostiprinātas uz
Jānis Kriša d. Vilimkim un Margrietai
Mārtiņa m. Vilinski, dzim. Barotājs,
piederošas nekustamas mantas Lie-
pājā zem kreposta Ns 854 —
viena mēneša laikā, skai-
tot no sludinājuma Iespiešanas dienas
.Valdības Vēstnesī", ierasties tiesā līdz-
ņemot minētas obligācijas de] ie-
maksāto Ls 65 34, t. i. parāda ar pro-
centēm saņemšanas.

Pie kam tiek aizrādīts, ka pec minētā
termiņa notecēšanas, ari obligācijas turē-
tāja neierašanās gadījumā, paradu atzia
par samaksātu, piešķirot ludzej. tiesība
pieprasīt parada izdzēšana iz zemes
grāmatām.

Liepājā, 1924. g. 28. apr. J* 496-1/22
Priekšsēd. b. V. Bienenstams.

2188 Sekretārs A. Kasperovičs.

Liepājas apgabaltiesa,
3 aprilī 1924 g. uz Andreja Pupaiņa
>ūgumu, un pam. uz 18. marta 1920. g.
lik. un civ. proc. lik. 2081.—2086. p. p.
nolēma:

1) parādus pēc sekošas obligācijas,
nostiprinātas uz Andrejam Jāņa d.
Pupainim piederošas nekustamas mantas
Liepājā zem krep. Ns 3588, un proti:
a) 5000 rbļ. pēc 8. maija 1910 g. zem
žurn. Ns 496 uz Kārļa Jāņa d. Zevzlda
\āida, cēde as uz izradtaa vaidu;
b) 10000 rbļ. pēc 19 jūnija 1910. g
zem žurn. N> 656 uz Eduardu Eduarda
dēla Šnabela virdu, cedētos_ nz uzrādī-
tāja vaida un c) 5000 roļ. pēc 28, aug.
1810. g. sem žurn. Ns 961 uz Andreja
Jāņa d. Andersona v. nostipr. obligā-
cijas atzīt par pilnīgi samaksātiem līdz
ar visām_ procentēm,

2) atvēlēt lūdzējam pieprasīt zemes
grāmata nodaļā minēta parada izdzē-
šanu ii zemes grāmatām,

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

Liepājā, 15 aprīlī 1924. g. 1*827-1/23.
Priekšsēdētāja b. V. Bienenstams.
1594 Sekretārs A. Kasperovičs.

3alsavas apr. pr-ka pal I. i-c. iz-
sludina par nederīgu piet. par nozaud
Latv. pasi, izd. no Penktles pag. valdes
17. marta 192P. g. *.em Ns 141 uz

^ mas Viļā tr. Bruf<raņ v. 2050

Jelgavas apgabaltiesa,
pamatodamās uz sava 1924. g. 31. marta
nolēmumu, dara zināmu vispārībai, ka
parāds 1950 rbļ. apmērā, pēc pirkš.-
pardoJ. līg, kor. 1889 g. 27. jūnijā zeis
Ns 199 uz Tukuma aprir.ķa, Ķe-
veles .Varkaļa' mājam zem
hipotēkas M» 499, _ — atzīts
par samaksāta un lūd tējai valsts
zemes bankai dota tiesība prasīt *ā
parāda dzēšana zemesgrāmatās.

Jelg«vl. 1924 g. 26. aprilī LJ*183/24.
Priekšsēdētaja v. R. M ul 1 e r s.

2123 Sekretārs K. Pasi.au.

Jelgavas apgabaltiesa,
pamatodamās uz sava 1924. g. 31. maita
nolēmumu, dara zināmu vispārībai.
ka parāds 2000 rbļ. apmērā, pēc pirk-
šnnas-pārdošanas līguma, keroo. 1883. g.
29 novembrī zem Ns 678 uz Tukuma
apriņķi, Kaives .Knibju* mšjām zem
hip. i* 1831, — atzīts par samaksātu
un lūdzējai valsts zemes bankai dota
tiesība prasīt šā parāda dzēšanu zemes-
grāmatās.

Jelgavā, 26. aprilī 1924. g. L.J* 169 '74
Priekšsēdētāja v, R. M ii 11 e r s.

2124 Sekretārs K. Pii>»hi

Jelgavas apgabaltiesa
pamatodamās uz savu 1924. g. 31. marta
nolēmumu, dara zināmu vispārībai, ka
parāds 1100 rbļ. apmēra, pēc pirkša-
nas -pārdošanas līguma, korobor. 1880. g.
56 maijā zemNs 330, uz Jaunjelgavas apr.,
Lindetp., Liid s-B rz^ales muiž. .Tēmu*
mājām zem hip. Ns 562, — atzīts par sa-
maksātu un lūdzējai valsts zemes bankai
dota tiesība prasīt ia parāda dzē-
šana zemesgrāmatās

Jelgavā. 26. aprīli 1924. g. LNj160/24.
Priekšsēdētāja v. R. M ii 11 e r s.

2125 Sekretārs K. P i Mirs.

Jelgavas apgabaltiesa,
pamatodamās uz sava 1924. g. 31. marta
nolēmuma, dara zināmo vispārībai, ka
parāds 4500 c. rbļ. apmērā, pēc pirkšanas-
pārdošanas līguma, koiob. 1895. gadā
27. sept. zem K« 1032 uz Bauskas apr.,
Lieliecavas pag. .Salaskaulu* mājam zem
hipete*. Ns 2611, — atzīts par sa-
maksāta un lūdzējai Valsts zemes
bankai dota tiesība prasīt šā parāda
dzēšana zemesgrāmatās.

Jelgavā, 28. aprilī 1924. g. L.Nsl70/24.
Priekšsēdētāja v. A. L a u k r.

2144 Si-Irrctar» K Possiti.

Jelgavas apgabaltiesa,
pamatodamās uz savu 1924. g. .1. marta
nolēmumu, dara vispārībai zināmu, ka
parāds ?346 rub. apmērā, pec pirk-
šanas-pārdošanas līguma, koroborēts
1881. rada 2. aprilī zem 1* 229 uz
Talsi apiiņķa. Aizupes pagasta .Kibe"
māj. zem hipot. Ns 2037, — atzīts par
samaksāta un lūdzējai valsts zemes
bankai dota tiesība_ prasīt šā parada
dzēšanu zemesgrāmatas

Jelgavā, 28. apiliī 1924. g. LJ482 /24.
Priekšsēdētāja v. A. Lauke.

2159 S>kr«>t*»sK. Puasars.

Jelgavas apgabaltiesa,
pamatodamās uz savu 1924. g. 7. »p iļa
nolēmumu, dara zināmu vispārībai, ka
parāds pēc obllg. par 7200 c. rbļ., korob.
1909. g. 17. janvārī zem J* 108 uz
Jelgavas apr., Penkules .Jaunzemju* rrāj.
zemhlp. 1* 4880, — atzīts par samaksātu
un lūdzējai Donas zemes bankai,
dota tiesība prasīt šā parada dzēšanu
zemes grāmatās.

Jelgavā, 28.aprilī 1974.p. L.N? 15914.
Priekšsēd b. A. Lauke

2140 Sekretāra K. P u s 8 a r a. '

Jelgavas apgabaltiesa
pamatodamās uz savu 1924. g. 5. apriļa
nolēmumu, dara zināmu vispārībai, ka
parāds pēc obligācijas par 2,500 c. rbļ.,
koroborēts 1910. gadā 1. decembrī zem
>» 3434 uz Bankas apr., Bauskas pus-
muižas .Strēle' mājām zem hipo-
tēkas Ns 3551, — atzīts par samak-
sāta an lūdzējai Minnai Priede
dota tiesība _ prasīt ia parāda dzē-
šanu zemesgrāmatas.

Jelgavā, 28.aprilī 1924. g. L.Ns470/24.
Priekisēd. b. A. Lauke.

2141 Sekretārs K. P n s s a r s. ,

Rīgas apgabaltiesas 3. clvilnod.
Pamatojoties uz civ. pr. lik. 2060. un
2062 . p. p., ievērojot Frldrlcha Jāņa d.
Zommera lūgumu un savu lēmumu
1924. g. 73. apriij, paziņo, ka k ra ap-
itakļu dēļ ir gājušas zudumā tekošas
«bligacij s:
_ 1) par 30,000 r., apstiprinātas 1913 g.
*'? auguttā zem Ns 2365. uz nekustamo
īpašstou Rīgā, 3. hip. lec. zem zemes
grāmatu reģ. J* 33, izd no Frid ieha
JaZommera pīt labu Kārlim Kri'a

dēlam Kļaviņām, kas viņu ir cedējis
blanko;

2) par 30C00 r., apstiprinātas 1913. g.
30. novembrī zem Nr 3355, uz to pifu
nekustamo īpašumu, izd no tā paša
Fridricha Jāņa d Zommera par labu
Eduardam Drnviņam, arj Bumbul, kas
viņu ir cedējis blanko;

3) par _30.000 r, apstiprinātas 1914. g.
11. jun'ja zem Ns 1428, uz to pašu ne-
kustamo īpašumu, izd. no tā paša Frid-
richa Jāņa d. Zommera par labu Alber-
tam Andreja d. Svikllņam, kas viņu ir
cedējis blanko.

Tāpēc apgabaltiesas 3. civilnodaļa uz-
aicina visas personas, kuram būtu tie-
sības us augša aprādītām obligācijām,
pieteikties tiesa stšu mēn. laikā,
?kaitot no dienas, kad iis sludinājums
Iespiests ,V. Vēstn.\ _ un aizrāda, ka
ja šīs personas noteikta laikā nepieteik-
sies, obligācijas atzīs par iznīcinātām un
lūdzējam izdos obligāciju dublikātus, kuri
Izpildīs oriģināla vietu.

Rigā, 1924 g. 28. aprilī J* 2318
Priekšsēdētāja v. A. V e i d n e r s.

2106 S4ļltT»t»T« \. V .

Liepājas apgabaltiesas
saskaņā ar savu 1924. g. 10. apriļa
lēmumu un pamatojoties uz civ. proc. lik.
2081 un sek pantiem, uzaicina obli-
gācijas turētāju, kura izdota par 2000 rbļ.
uz Ktišjaņa Fridricha d. (Fridrika d)
Strautiņa vārdu, cedēta uz uzrādi ajs.
vārdu un 5. martā 1911. g. zem žurn.
Ns 386 nostiprinātas us Miķelim Jēkaba
dēlam Laure piederēšu neku.tanu
mantu Nīcas .Ķuņķu* Ns 56 māju,
Liepājas apriņķi, zem 2. reģist a,
krep. Ns 2669 — sešu mē-
neša laikā, sk'itot no šī sludinājuma
iespiešanas dienas .Valdības Vesties.*,
ierasties tiesā līdzņemot min. obligāciju.

Pie kam tiek aizrādīts, Ka pēc minētā
termiņa notecēšanas, ai i obligācijas
turētāja neierašanas gadījumā, parādu
atzīs par samaksātu i n pašu obligācija
par zinīcinātu, piešķirot lūdzēja n
tiesību pieprasīt parada izdzēšanu Iz
zemesgrāmatām.

Llepāiā. 1.9S4 g 24.arrilī. N5695-I/24
Priekšsēdētājab.V. Bienenstams.

1950 * Sekretāra A Kasperoviēt.

Liepājas apgabala tiesa,
saskaņā ar savu 10. apriļa 1924. g.
lēmumu uz valsts zemes bankas lūgumu
un uz civ. proc. lik. 2083. an 2084
p. p. pamata, uzaicina obligācijas turē-
tāju, kura izdota par 3700 rbļ. uz
Dundagas iideikomisa vardu un 23. apr.
1883. g. nostiprināta uz Ernestam Ernsta
d. riermaasonam pieder, nekust, mantas
Ventsp ls apr, Dun'atas pag .Pliniiņu"
māju zem kreposta j* 1156, —
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. ture-

I tajā neierašanās gadījumā, parādu atzīs
par samaksātu un pašu _ obligāciju
par iznīcinātu, piešķirot lūdzējai tie-

ļ sibu pieprasīt parāda izdzēšana iz
zemesgrāmatām.

Liepājā, 15 aprilī 1924 g. N 692/24.
Priekšsēd. b. V. Bienenstams.

1596 Sekretārs A. Kasperovičs.

utiaiis oiibiitinu i. tiTiiBiiaii
as Civ. proc. lik. 293, 295, 298, 301,
309., an 311. p. p. pamata uz Hermīnes
Indriķa m. Vīksnas, dzim. Liepniek
lūgumu, viņas prasības lietā pret
Andreju Andreja dēla Vīksni par
laulības šķiršana, uzaic. pēdējo, kura
dzīves vieta prasītajai nav zināma, ie-
rasties tiesā i e t r u mēneša laikā,
no ii sludinājuma Iespiešanas dienas
.Valdības Vēstnesī*.

Pie lūguma pielikti iesudzības raksta
un laulības apliecības noraksti.

Ja atbildētājs noteikta talkā ne-
ierad. personīgi, vai caur pilnvarnieka,
tiks nolikta tiesas sēda lietas klausīšanai
aizmuguriski. C.L.J«453p./24.

Daugavpili, 26 aprilī 1924. g.
Priekisēd. b. J. Krūmiņš.

2195 Sekrstera v. i. K. Kangnrs.
Rigas 7. iec. miertiesnesis,

pamatodamies uz ca/a š.g. 28. apr lem.
un civ. ties. lik. 2011.. 2014., 2019.
un 2079. p.p. paziņo, ka pec 1923 g.
26. februārī Krāslavā mir. Mtnoeļa
Dāvida dēla Met Iklna, ir atklājas
mantojums un uzaicina visus, kam uz
šo mantojumu vai sakarā ar viņu kādas
tiesības kā mantiniekiem, kreditoriem,
legatarijiem, fideikomisarijiem un t. i.,
pieteikt šis tiesības minētam mierties-
nesim sešu mēnešu laika, skaitot no
šī sludinājuma iespiešanas dienas .Vaid.
Vēstnesī* .

Ja minētās personas augšminētā laikā
savas tiesības nepieteiks, viņas tiks
atzītas par iīs tiesības zaudējušas.

Rigā, 23. aprīli 1924. g. Nsl086
2203 Miertiesnesis Donis.

Rīgas 13. iec. miertiesnesis,
uz civ. ties. lik. 2011. —2014. un 2(119.
p. p. pamata paziņo, ka pēc Frldrlcha
Fridricha d. Daice nāves 16. janvārī
1923. g. Ir atklājies mantojums un
uzaicina visus kam būtu uz Šo manto-
juma vai sakarā ar to, kādas tiesī-
bas kā mantiniekiem, kreditotiem,
legatarijiem, nn t. t., pieteikt savas
tiesības un prasībai minētām mleitiesn
Rigā, Andreja Pumpura ielā Ns 1,
sešu mēnešu laikā, skaitot
no sludinājuma iespiešanas dienas,
.Valdības Vēstnesī*.

Ja minētās personas savas tiesības
augšā uzrāvītā termiņā nepieteiks, tās
tiks atzītas kā šis tiesības zaudējušas.
1890 MiCitiesnesis (paraksts).

Ukni u ?iBlstrn liii
loteiliiii liaimoi.
1924. gada 7. bumica

lanilmai an dabūjama Valsts tipograliji,
pili, 1. (stabi, kar ari vienīgi jāgrislat

ar pleprasijamiem.
Burtnīca maksā:

bar, piesūtīšanai Li 0,26
» pfeiitišam . . 0.28

Saturs:
60) Preses likums.
61) Likums par pārgrozījumiem preses

likuma.
62) Likums par muižnieku ģimenes fidei-

komisu atcelšanu.
63) Likums par mākslīgo mēslu tirdz-

niecību.
64) Likums par kartupeļu ievešanas un

izvešanas kontroli.
65) Pārgrozījumi likumā par eksporta

sviesta kontroli un izvešanu uz
ārzemēm.

66) Likums par Michaila Vasilija dēla
Ņesterova testamenta noteikumu
atcelšanu.

67) Likums par Johana Gerharda un
Marijas Henrietes Minus testamenta
noteikuma atcelšanu.

68) Likums par jūjas krastu aizsardzības
līdzekļu iegādi.

69) Nolīgums starp Latviju un Igauniju
pār Latvijas-Igaunijas robežas pār-
iešanas not ikumiem pierobežas
joslas iedzīvotajiem

70) Nolīgums starp Latviju un Igauniju
par pierobežas joslas kopēju lie-
tošanu.

Jelgavas pils. p I. l.iec.pr-ks izslud.
par nederīgu nzsu lēt j atvaļināj. ap».
Ns 3286, izd. no 3. Jelg. k. p. kcm.
28. jsu. 192/. g. Jutim Alir. Kristapa d.
Gilūcrtam. 2067

Bornes pag. valda izslud. par nede-
rīgiem, ka nozaud., sekošas dokumentus:
1) Latv. pasi, izd. no šis pag. valde»
30. jal. 1921. g. zem Ns 810 uz Abatijas
Jāņa m. Jankovskajas un 2) Latv. pas",
izd. no Salanajas pag. vaid. 13. jun.
1921. g. ze*i Ns 519 uz Jelenes Niko-
laia m. Akula . 22?6

Kārķu pag. valda, Valk's apr. izslud.
par zud. un nederīgiem p ls. Ernesta
Vijuma d. Jušanu do'umentus: 1)Latv.
iekšz. pasi, izd. no Ērģemes pag. vaid.
19. okt. 1920. g. zem Ns 5J0. 2) Zirgu
pasi zem N» 189, isd. no Ērģemes pag.
vard. 24. aug. 1920. g. un 3) Kara
kļaus, ap:„ izd no Valkas apr. apsardz.
pr-ka 18.j«n. 921 g. zem Ns 1327. 2404

Latgales apgabaltiesas,
Rēzeknes apr.4. iec. miert.,
Viļānos, pamatodamies uz civ. proc. lik.
1401. p. pamata uzaicina 19.8. gadā
7. oktobrī miruša Vasilija Origorija d.
Kuzņecova t mantiniekus, pieteikt
savas mantošanas tiesības uz Rēzeknes
apriņķī. RuJinas pagasta, Bodiovkas
I. saiža nelaiķa atstato mantību,
augšminētam miertiesnesim sešu mē-
nešu laika, skaitot no šī sludinājuma
iespiešanas dienas .Vaid. Vēstnesī".

Brīdinu, ka tiesību pieteikšana pēc
noteikta termiņa ro tecēšanas netika
pieņemta.

Viļānos, 28. tprilī 1924 g.
2'93 Miertiesnesis Dukaļskis

Latgales apgabaltiesas
Daugavpils apr. Liec. miertiesn,
iaikaņā ar sava 1924.g. 12. apriļa lēmomr,
»z civ. proc. lik. 1401. p. un civ. lik .
X. sēj. L d. 1239. p. pamata paziņo,
ka pēc 1920. g. 7. iebr. Vladimira gub.,
Oorochovecu apr., mitušās Annas
(Alenas) Fomina m. Romanovas ir at-
stāts mantojams, kadeļ uzaicina
visas personas, kam uz io man-
tojama, vai sakarā ar viņa, būta
kādas tiesības kā mantiniekiem,
pieteikt tās pēc plekritības seiu
mēnešu laikā, skaitot no
ii sladinājama iespiešanas .Valdības
Vēstnesi". N207

Daugavpili, 26. aprilī 1974 g.
2076 Miertiesnesis D z e n ī t ».

Latgales apgabaltiesas,
Daugavpils apr., 3. lec. miertiesnesis,
Aglonē, pamatod. uz civ. lik. 1239.
p. un civ. proc. lik. 1401. p., uzaicina
192\ g. 19. martī Maļ'n vas pa?.,
Bo:o/iie aadžā mirušā 3egora A chiļ a
d Fcdotova mantiniekus pieteikt sa-
vas mantošanas tiesības uz nel. atstāto
M'ļinovas pag. Borcvije sādžā kustano
un ne ustamo īpašumu, augšā minētam
miertiesnesim, 6 mēnešu laikā, skaitot
no šī sludinājuma iespiešanas die-
nas .Valdības Vēstnesi".
2077 Miertiesnesis N. R e k k e.



Tiesu sludinājumi.
Ugas apgabaltiesas 3. clvilnod.

saskaņā ar civ, proc Hk. 1958. p. li io
paziņo, ka 20. maijā 1924. g. minētai
?r?<4«]ai atklātā tiecas «ēdē nalasii
'905. g. 7. martā Rīgā mirušā atraitņa

Kristapa (Kristo!i) Jāņa d Dom-
bro.vski notatielo testamenta.

Rigā, 12 maijā 1924. g. L. M 2681
Priekisēd. v. A. Blomentais.

8082 Sekrstar» A. Kaiva.

llHi anatltimi Z. (it. tini irtitiii
Kārlis Krebi paslņe, ka 26. maiji
1924. g., pulksten 11 dienā, Rigā Strēl-
nieka ielā Nt 2, veikalā, tir .Š-nner & Co,
Freiberga ai cta prai. lietā, pārdos
otrā ūtrupē Johana Radeki kustamo
muitu, sastāvoiu no veikala iekārtas no
elektriskiem pi:d iramiem, nn novērtēta
par Ls 316.—.

izzināt saraksta, novērtējumu, kā ari
apikatit pārdodamo manta varēs pār-
došanas dienā uz vietas.

3166 Tiesa pristavs Krabi

ligu Uga)»... iil lic tlisas prlitan
paziņo, ka 28 mallā 1924. g., pulksten
9 rītā, Rīgā, Marijas ielā Ns 49, plr-
dos Annas Staģis kustamo mantu,
sastāvošu no spoguļa, šujmtšinām, ui
kleitēm un novērtēta par Ls 320,—.

Izzināt saraksta, novērtējumu, ka ari
apskatīt pārdodamo mantu varēs par-
doianasiena uz vietas.

Rīgā, 8 maijā 1921. g.
316* Tiesu pristavs J O r I n i e i d ».

Latgales apgabaltiesas 5. iec.
tiesu pristavs K. Markvardts

paziņo, ka saskaņā ar tiesas sprieduma,
91. mal a 1924. g. pu.kstea 10 rīta,
Ludzas apr., Iatras pagMtā, Kazimirovas
ciemā, pārdos Jāņa Cerkovska ku-
stamo manta, sastāvošu no me elēm un
lopiem, an novērtētu par 123 latiem.

Izzināt sarakstu, novērtējumu, kā ari
apskatīt pārdodamo manta varēs pārdo-
šanas dienā uz vietas.
3166 Tiesa pristavs K- Markvardts

Apriņķa ceļu Mata. tam
paziņo, ka

celtuves lietošana pār Līel-
ipieJelpailezili

Ir vfil atvēlēta:
1) Karaspēka dalām nn atsevišķiem

kar , vīriem.
2) Policijas darbiniekiem.
3) Dienesta darīšanās ejošiem vai

braucošiem vai ti ierēdņiem.
4) Jelgavas pihet*s iedzīvotājiem ,

kuriem otrpus Lielupes oiešķitti
ģimenes dārziņi, kā ari to ģimenes
locekļiem, ja viņi uzrada Jelgavas
pilsētas zemes'erīcībās komitejai
attiecīgas apliecības 1 2847

tonikā ceļu iraii Mi
Plosta ielā Ne 23,

izdos 24. malta 1924. g., pulkste i 10
iī:s, rakstiskos uu mu likos

torsos
mazakprasītajiem

koka tilta remontu
par Engures upi . az Popes-Topciema
ceļa. 2

Drošības nauda Ls 100.—. 299?

Ilūkstei apr. pašvaldības likvidācija! valde,
3. IudIU S, g„ pulkt 12 dienā, Vec-
saliehas lauksaimniecības iermā (Čer-
vonkā) Ilūkstes apriņķī, 16 verstei no
Daugavpils, pārdos mutiskā 2

i vairāksolīšanā
pret tūlītēju samaksa zagu gateri
S 589 firmas .Stella* platums 26",
ivalka lokomobili ar kuļtiašlnu, zā-
ģētavas un koku apstrādāšanas
maliņas un viņu rezerves daļas.

Mnētīa rūpniecības maiinas un pie-
derumi atrodas Vecsalienai lauksaim-
niecības ierna (.Červonkā"), bet gateris
Krāslavā, Pārcēlāja ielā, pie Gutmaņa.

Tuvākas ziņas izsn'edz Ilūkstei apr.
patvaldības likvidācijas valde ikdienas,
Izņemot svētdienas un svētka dienas,
no ptl st. 9—3, Orivfl, Ķrasra ielā f* 85.ūtrupe.

24. maija i. g., pie MaJonas mesla
valdes telpām, pl. 11 dienā, pārdos

= 8111j liHllo=
Andrejam Krūmiņam piederošo aprak-
stīto mantu: zirgs, 2 a š 2 verf. augsts,
10 g vecs, sarkani b ūnas s;a vas kiāsā,
vērtībā 211 ls 68 sant. dēļ nodoka pie-
dzīšanas, saskaņā ar tiešo nodokļu de-
partamenta raksju 25 iebr. zem Ns 9854

Apikatišina ūtrupes dienā ui vietas
pie miesta valdas telp;m

Madonā, 9 maijā 1924. g. >« 1366
M»donas iec. poi. p . v (p raksts).

*JW4

"" lalplištrvīlšti tipogrāfijā '

Rigas kam apr. priekšnieks Issledta
W aelerigu nozaudēto karaklausības?nlledDe iero Nk 40935, izdotu 10. dec.
1920. g. no Rīgai kafa apr. priekšu, uz
Ka ļi Edunrda d. Jurģit v. 3171

Rīga kara apriņķa priekšnieks iz-
sludina par nederīgu nozaudēto kara-
klaasibas apliecību zen H 25116, te i
23 okt. 19/3. g. no Rigas kara apr. truz Jāņa Andreja d J a g a r a v. 3122

Rīgas kara apriņķa priekšnieks izslu-dina par nederīgu nozaudēto karaklm-stbas apliecību zem y* 843 >, lidotu
6 jūnijā 1921. g. ro Valkas k.ra apr pr
«J£m \\ Friča d, Juris vārdu. 3123

Ugu iualMltlisu III. ik. tušu pinni
paziņo, ka 24, maija 1924. g., pulksten
9*2 rītā, Rīga, Austuve* iela M 1,
pārdos Zettes Blīve kastamo mantu,
sastāvošu no govs, un novērtēta par
Ls 240,-.

iaalnat sarakstu, novērtējamu, kā ari
apskatīt pārdodamo manta varēs pār-
antanas dienā az vietas.

Rigā, 13. maijā 1924. g.
3164 Tiesu pristavs J. O r I n i e 1 d s.

Rīgas apgabali 3. iec. tiesas
pristavs

paziņo, ka 2. JualJB 1924 g., pulksten
9 rīta, Rīga, Mar jas iela J*49, veikalā,
pārdos Annas Staģis kustamo
manto, sastāvošu no mēbelēm un šuj-
mašīnām, un novērtētu par Ls 40.—.

Izzināt saraksta, novērtējamu, kā ari
sp skatīt pārdodamo mantu, varēs pār-
došanas dienā uz vietas.
3165 Tiesu pristavs J. O r i n I e I d i.

illis iPBUilf. 5. lic Oin prlsta»
E. Smēlis paziņo, ka 17. maija
1924. g., pulksten 9 rītā, Rīgā Brī-
vības ielā Mš 122 pārdos Augusta
Maisa ta kustamo mantu, lastāvoin
no vien» ar ptsi mucas pernicas un
vienas mucas dzelzs minhms, un ne-
vērtēta ijat Li 520.—.

izzināt saraksta, novērtējuma, kā ari
«sakaut pārdodamo manta varēs pār-
adtonas dienā as vt».fai.

Rīgā, 10. maijā 1924. g.
3165 T'mb nrlstava g. Smel li

fifuas apga&airieias 6. Iec. fieso prntavs
S. Z i r ģ e 1s paziņo, ka 31. maija 4. g„
pulksten 9 ritā, Rīga, Lielā Maskavas ielā
N» 1, tirgotavā, pārdos Jēkaba R o -
zeniala kustamo mantu, sastāvoiu no
7 fauniem dubultlogiem at tāmlem un
slTģlem, nn novērtētu per Ls 350.

«inat saraksta, novērtējuma, kā ari
apskatīt pārdodamo mantu varēs pārdo-
šanas dienā azvietas.
3CT1 Tiesas pr stāvs J. Zirģcls.

Elgai apgabaltiesas 6.Iet. tiesa: piiitavT
J. Znģela paiino, ka 31 maisa i. g„
pulksten 9 rīkā, Rigā Lidā Maskavas
Iela I* 1, tirgotava, pārdos Jēkaba
R o t e n t a 1 a kustamo manta, s'sfā /ošu
no 52 mucām c menta, novērtēti par
U 624.-.

laaināt saraksta, novērtējama, kā ari
apskatīt pārdodamo manta varēs pārdo-
IMnas dienā us vietas.
3072 Tiesas pristavs I. Zlrģels.

Rīgas DOlau E. Uts
dara ar io zināmu, ka ēdienu veikals,
kas attodas Rīgā, Karmanova ielā Nk 5/7,
pūdots ar visiem piederumiem no
M naas Otto meitas Adamson Olgai
Andrejs meitai S i d c r par soma
30 000 l roļ. at

piAn-ļānieiii Ilgu
pamata, noslēp a manā kantori, 12. maijā
1924. g. ar reģ. J* 2759.
3128 Noas E. Trantsolts

Rīgas polic. 4. iec. priekšnieks
paziņo, ka 22. maija 1924. g., pulksten
10 no rīta, Brīvībai ieiā Ks 6 J/62,
Barkana konditoreja,

pārdos vairāksolīšanā
piederošas minētam īpalniesam: 1) ledus
skapi, priežs koka, 2) bufeti, prleza
koka ar glāžu durvīm, 3) trīs buiet s,
priela koka, 4) veļas īu'lii, kopvērtībā
par Ls 50,— _ par labi valstij.

Pārdodamas mantas ap kāta «as pār-
došanas viela ūtrupes diena

Rigā, 13. maijā 1924 g. Nš 12278
Priekinieka vietā, v. p. (paraksti).

3133 D novedis (paraksta).

Latgales apgabali vecāk,notārs
\.az rjo, ? a pēc 1^24. g 25. tebsuasi
p e Daugavpils notāra R. Skuja nodegtā
dāvināšanas līguma, apstiprināta 1924 g
7. maijā Annai Pāvela m. H o t u | e v a i
pārgājis i o Pāvela Doioieja d. Chotuļa
vie sitas z-mes gabals J* 4, (.latībā
10 Cei. 1140 saž., kuš atrodas Dsugav-
p s apr.rķī, Lvanu pagastā, Do.onki
sādžas (ieiķriās z mes lobtžīs un
novērtēta par Ls £00.

Daugavpilī, 1924. g. 10. maijā N? 2527
Vecākā no' ara pal. A. Mi kalks

3 33 Sekretāra paL J. S t r a d s.

Izlabojums.
Ša gda 8. aprīlī. .Val.ī as Vēstneša*

J* 82. iespiestā i Udinājaroā par nezau-
dētiem dokumentiem p 7. ir ieviesusies
drukas kļūda Izludnīts: .atrļnājuma
apliecību, izdotu no Istras pagasta
valdes 5. ta-sj} 192J. g. zem Nš 1308,
uz Ivani Sorokma v.", bet v/jaja
.atViļ'nājuma apliecību, izieta no Kara
skolas priekšnieka 5 jmiļā 19 3 g.
zem Nē 13C8, uz Iv*na Soroklna v.*

Rīgas polic. 7. iec. priekšnieks

1924. g. 20 maija, palkaten 10 lītā,
Lāčplēša ielā Nē 52, dz. 7, Leopoldam
Mandelštamam piederošas apķīlātas
mantai, sastāvošai no dažīdām grama-
tējn uu c, novērtēfas pat Ls 10,25
3132 Priekšnieki (paraksti).

Rīgas poi. 7. iec. priekšnieks

pildos tiiiUnliiiDl
1924 g. 22. maijā, pulksten 10 rītā,
Mauj» ielā Nk 13, dz. 95, Hairnam
P o r t n o i piederošu apķīlātu kājminamo
ši)jm;šinu, novērtētu par Li 12,93.
3130 Priekšnieks (paraksts).

Rīgas preču stacijā.
19. un 20. maija 1924. g., pulksten
10 rīta, pārdos

ūtrupē
sekoius no saņēmējiem

itiiiiikli. sālījumus:
1) Stimbini priedes un egles 22,46 kub

mtr. līdz 2,19 mtr. ga(i un līdz
245 mm resni tievg, pēc sūt. Vec-
kalsnava — Riga-Preču Ni 164631,
nosūt. Hans Staack, saņem. V. Held.

2) 2 m. kartuprļi sv. 38 klg. pēc sūt
Strenči — Rīga-Preča NiNš 134391
un 134392. nosūt. J. Sau'īts, saņem.
dabl. uztad.

3) 2 m kartuprļi sv. 49 klg.. pēc sūt.
Valmiera— Riga-Preco NsNs 188786,
188785, nosūt. J. Saulīti, saņem,
dubl. uzrād.

4) 2 mucas koka sv. 8 k'g., pēc sūt.
Madona — Rīga-Preču Ns 151177,
noaut. Br Kesneii an M. Steinbergs,
saņem, dubl uzrād.

5) 2 kastes un 1 bal reņģu trauki sv.
30 klg., pec sūt. Cēsis — Rīga-Preču
Ni 4370, nesut un saņem. D. Zālīte.

Rīgā, 14. maijā 1924. g. N° 5316
Rīgas preču stacijas

3162 priekšnieki (paraksti).

Oto iestāžu sludlnSjumL

īlfU iidotU diiaitaiuta
iaiidu maksājumu piedzinējs paziņo,
« 22 maija 1924 g, pulksten 1 dienā,
Jelgavā, Zirga ielā Nk 11,

pārdos vairāksolīšanā

Teodora Meļnlkova - Starilj kustamo
mantu, novērtētu par 21 ls 93 sant.
?n sastāvoiu no dažādām mēbelēm,
dēļ viņa proc. peļņas (ar 1921. g. nc-
do'ja segšanai.

Jelgavā, 12. nr ijā 1924. g.
3134 Plf-atF»'-'" A. Nevjar^ovsVIJs.

m iiletii martiiiiii
4tti*<4 maksājamu pisdsmeii paslņc
tā 20 maija 1924. g* pulksten 3 dienā,
^tgā. Lielā Grēcinieku ielā Nē 22, Leizeia
S a p u g o kaitamas mantas

pSrdoSana nenotiks,
jo 1923. g. proc. peļņa aod. samaisīts.

Rīgā, 14. maijā 1924. g.
3168 Piedzinējs J. V a i v a d s.

Poļesčina» iecirkņa policija»
priekšnieks

dara zināmu vispārībai, ka viņa ksne ejf
Istras muiža, at olas atrastas meži,
pie Os'rovskn sādžas, Landskoroaas
pagastā, nezināmi kam jitdero'ai

sehoSns mantas:
1 deķ s; 1 brezenta lietas mētelis; visas

vadmalas pusmētelis; 1 koka spaini;
2 koka taļļas un l bleķa krūze.

Mtnta īpašnieks tiek uzaicināts pie-
tektles un, uzrādot liec niekus, s-rj-rnt
mantas viena mēnala laika, no .-1 di-
nājuma iespiešanas dienas.

Pēc termiņa notecēšanai mantas t ks
pārdotas vairāksolīšanā.

Po'icijas priekšnieks (paraksts).
3141 Darbvedis (p -raksts).

[ Dažādi sludinājumi. )

Elefttrīlias akcija laMedr. ,.ErgU"

akcionāru
r

p ilM sapulce
notiks J924. g. 10. Jūnijā, pulkstei 3
diesā, Ērgļa patērētāju bfedrioas telpai.

Dienas kārtība:
1) Sapulces darbinieku vēlēšanas.

2) Gada pāisk^ts par 1923. gadu līdz
ar valdei un revīzijas komisijas
ziņojumiem.

3) 1924. gada budžeti un nākošai»
darbības plāns.

4) Vēlēšanas.
Piezīme 1. Ja m'nēiā diena ne-

sanāktu likumīgais akcionāru skaita, tad
ntra MtiiiJra ar t0 PaSn dienas kārtību
Ulla aflliLe . ua tanī pat vietā tm
stundā notiks 1924. g. 29. Jūnija, ļ
skaitīsies pilntiesīga re skatoties uz si-
pu'cē reprezentēto akrija skaita.

Piezīme 2. Pilnā sapukē aMonari
vai viņu pilntiesīgie pilnvarrieki v rei
piedalīties tikai ar tik balsīm,, par rit:
skdļām 1 dz pilnas sapulces dienii būs
nomaksāta pilna akeju vēlība.
3172 Valda.

Roka min. apsliāffi. akcija sal...Solints"
sasaic 4. Jūnija 1924 3, pulkst:n 5 o»c
psssd ēnas, valdes te'pīs, Rīgā, Ause ļt

ielā J& lo, dz S,

iMlooi. lapilil
Dienas kartība:

1) 1923. g pirs ata un bihaces apstip-
rināšana.

2i Badžets 192t. gadam.
3) Tekoš-s dalīšanas.

3158 Valdi*.
Rīga i kāja apr. priekšn. izsludina par

nederīgu nozaudēto karaklausības ap-
liecību zem J* 1700, iadotn 16 maitl
1922. g. no 7. Sigu'das kājn p*lka kom.
uz Jāņi Ķ itļ ^ q. Vīndedzis v 31 >A

Latvijas Universitātes lcgN>n«ct|os
kartiņa Nk 6912, uz Jāņa Mlrhelto*»
vārda pazaudēts nn ar Šo. tie* 2 lu-
dināta par nederīgu. 3170

Rīgas prefektūra
izsludina par nederīgu, kā nozaudētu,
uzturas apliecība zem )* x 1491 nz
Anna» Sokolov-pķļ v. \f>6$

Smiltenes p«g. valde izsludina
par nederīgiem sebolus nozudušos doku-
mentus:

1) Latv. pasi, izd. no šīs pag. valdes
3. dec 1920. g. zem )* 1851 uz Pētera
Pētera d. Māsena v., un

2) zirga pasi, izd. no Raunas pag.
valdes uz Jēkaba D«va d. Knostenberga
v. pārrakstītu uz Karlīnei Straute v.
zirgam ar sekošam pazīmei»: ērzeli*,
tumšas sp^lvfs, 13 g. vecs 2 ari.
Pases numurs un izdošanas <1,en?.~

ezināml. *'4

NuMfSiiiMSfiuS t-satrs.
Ceturtdien 15. maija, mslksten 5 p. Pr

Skolēnu ia-adē:
.Jļrāļdēls". .

PīCktdlan. *6 mana. 3 -tksten 7/» vlls-
.Onģmaliozts'.

Seitdlee, 17. mana «ikssen 7/» vaW.
3169 Sndutis \

Darba ministrija

rabstlskii sacensību
uz 270 kgr. cūku saru un 500 ksr. zirgu astru pie-

gādāšanu Latvijas neredzīgo institūtam.
, Piedāvājumi nomaksāti ar 40 sint zimog odokli slēgtās aploksnēs iesnie-

dzami darba ministrijai. R gā. Skolas ieia Nt 28, dz. 4, ne vēlāk kā līdz S. g.
20. mājam, pulksten 12 diena.

Iesniedzot piedāvājumus, jāiemaksā darba ministrijai Ls 100 drošibis
r aulas.

TuvāW noteifcunt' s*nemami darba miniftrijā 319

Kemeru sēravotu on peldvietu pārvalde
23. malJS 1924. g, Ķemercs, peldiestades kandejā, izaos

rakstisks uairāUsolišanā nomā:
pulksten 10 rīta, 2 bodītes un kafejas paviljonu parka,

pulksten 11 rītā, vecus tvaika katlus un rezervuārus, vecas dzelzs un veca
čuiuna taurulss (fz Iz* vērtnn) un vienu 15 g. vecu zirgu,

pulksten llVa rita, mazSksol š na dūņu saaatsvošanu un pltggdāanu
pie vannu ēkām.

Tuvākas zņas īzs'Udz pfldieštad s kancejs, Ikkatru dienu Izņemot
svētdienas, no puksten 12/»—13 1/2 -

3161 Ķesnaru strāvotu pārvalde.

Rīsos pilsētas valdes tirdzniecības nodaļa
ar šo paziņo atklātībai, ka

navigācijas atklāšanas
terrrrņS Rīgas o-tž čagadā nolikts uz 8 maiju 3129

Rigas pilsētas efektribas spēka stitijā, Uēia sala.
Izvedami daiSdl Jaunbūves un plrbQv«s darbi.

P edāvājumi aplikti ar attergu zīmognodol', iesniez*mi pilsētas uz-
ņēmumu nodaļa. Bisteji bulv. .Nš 10, iitata ii, Idz 25. m-ijam š. g, pulksten
12 d enē, degtās aploksnes ar uzrakstu:

„Jaunbūves un plrMoes darbi elektrības spēka stacijā".
Tuvāk«s zliļsa tārpa 1;. 3>gņ

vaiaioas

Takse
celtuvēm pār upēm UfllRflJ aprinŅ uz

1924. Sodu.
Atļauts ar iekšlietu ministrijas pašvaldības departaments 8. apill» 1M4. g.

rakstu J* 102710. . .
1) Vienjūgam un ne vairāk kā 2 brascējlem ........t » "m-

2) Divjūgam ar ne vaitāk kā 2 braucējiem . . . " »

3) Divjū am ar vezumu un ne vdrak ka 1 braucēja \* >
4) Par liellopiem un zirgiem no galvas *
5) Par sīklopiem no galvas 5
6) Par lopu pavadoni no katras perionas * »
7) Par kājnieku • • i
8) Par velosipēdu en vienu braucēju • » »

9) Par motoclkle' u un vienu braucēju »w »

10) Par automobili ar ne vairāk kā 2 braucējiem w .

No maksas atsvabināti: a) bērni līdz 10 gadiem pieaugušu pavaiībā un

b) karaspēka komandas, policija, apriņķa ārsts, apriņķa leldšers un apriņķa paš-

valdības llkvldacjas valdes darbinieki amata danšinās.

Piezīme: 1) Plūdu laikā, kad pārceltuve nedarbojas un pārcelšana notiek
ar laivu, tāpat pavasara un rudens ledui Iešanas laikā, kad iespējams
celt ar prāmi, takse tiek dubultota.

Piezīmi: 2) Vezums skaitās no 165 liogramiem un pie ia pieder, kā
līdzbraucējs viens tilvēks.

Valkas apriņķa pašvaldības likvidācijas valdes priekisēd. A. K i m e r a 1 s.
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