
Valdības rīkojumi un pavēles.
Apstiprinu saskaņa ar mi-

nistra kabi eta š.g. 1.aprīļa
sēdes lēmumu.

1924 g. 1. ppr.lī.
Satiksmes ministrs

J.Pa uluks.

Dzelzsceļu virsvalde, saskaņā ar Peter-
pilī 1924. g. 4.—21. iebruarim noturētās
Krievijas-Latvijas-lgauniias dzelzsceļu kon-
ferences lēmumiem, dara zināmu: 1) ka
līdzšinējo Latvijas-Krievijas, Latvijas-Igau-
nijas un Igaunijas-Krievijas tiešo satiksmju
vietā, kuras pastāvēja katra par sevi, no
1924. g. 1. jūnija tiek ievesta Knevijas-
Latvijas-Igaunijas dzelzsceļu tiešā pasa-
žieru, bagāžas un preču satiksme, un
2) ka nodibinātā Krievijas-Latvijas-Igau-
nijas dzelzsceļu tiešā satiksmē, pagaidām
līdz attiecīgas dzelzsceļu konvencijas un
nolikumu par pasažieru, bagāžas un preču
pārvadāšanu izsludināšanai, — piemēro-
jami pastāvošo atsevišķo konvenciju un
nolikumu nosacījumi par tiešo satiksmi
starp Latvijas un Krievijas, Latvijas un
Igaunijas un Igaunijas un Krievijas dzelzs-
ceļiem. Pārējie dzelzsceļu nosacījumi
nodibinātai Krievijas-Latvijas-Igaunijas
tiešai satiksmei tiks izsludināti atsevišķi.

Reizē ar šo minētās atsevišķās tiešās
satiksmes starp Latvijas-Krievijas, Latvijas-
Igaunijas un Igaunijas-Krievijas dzelzs-
ceļiem no 1924. g. 1. jūnija t'e'< atceltas.

Dzelzsceļu virsvalde.

Pielikums I

Uz oriģināla :
Apstiprinu.

1924. g. 1. aprilī.
, Satiksmes ministrs

J. P« u 1uks.

Krievijas-Latvijas-Igaunijas
tiešā pasažieru un bagāžas

dzelzsceļu satiksme.

Noteikumi
pasažieru un bagāžas pārvadāšanai
tiešā Krievijas - Latvijas - Igaun jas

saiksme.

Vispārējie noteikumi.
§ 1.

Šie noteiknmi izdoti pamatojoties uz
«Nolikumiem par pasažieru, viņu ba-
gāžai un preču pārvadāšanu tieša Krie-
vijas-Latvijas - Igaunijas dzelzsceļu sa-
tiksmē" , kas pievienoti konvencijām starp
Krieviju, Latviju un Igauniju par tiešu
pasažieru un preču satiksmi.

§2.
Pārvadājot uz šo noteikumu pamata

pasažierus un viņu bagāžu, piemērojami
vispārējie pārvadāšanas noteikumi, kādi
ir spēkā piedalošos dzelzsceļu iekšēja
satiksmē, kā ari piemērojami zemāk

minētie sevišķie noteikumi.

§ 3.
Augšminētā tieša satiksme ieslēgtas

sekošas stacijas.
1) starp Krievijas un Latvijas dzelzs-

ceļiem: Maskava pas. M. B. B.,
Sebeža, Ļeņingrad pas Ziem. Rietr.,
Pleskava, Ostrova, Rīga pas., Zilupe
un Rītupe;

2) starp Krievijas un Igaunijas dzelzs-
ceļiem: Maskava pas Okt.- dzelzs-
ceļu, Ļeņingrad pas. Okt. un Ziem.
Rietr., Kingisep, Narva Tallin un
Valk;

3) starp Latvijas un Igaunijas dzelzs-
ceļiem: Rīga pas, Liepāja, Daugav-
pils, Ventspils, Valmiera, Zilupe,
Meitene, Cēsis, Rēzekne I, Valka,
Vecgulbene, Jelgava, Zemgale, Tallin,
Baltiski, Hapsalu, Tapa, Narva, Tartu
(Tērbata), Valk, Irboska, Pērnu,
Viļļandi, Moizakula, Tallin sadam
(Rēvele-osta) un Tallin pea (Rēvele-
galvenā).

Šo staciju sarakstu var grozīt pēc
dzelzsceļu savstarpējas vienošanā?.

II.
Pasažieru pārvadāšana.

§ 4.
Par visu ceļa gabalu tieša satiksme

(§ 3) pasažieram izdod Edmonsona sistē-
mas kartona braucamo biļeti, ņemot
maksu par visu pārvadāšanas ceļa gabalu
tās valsts valūtā, kuras stacija pārdod
biļeti.

Par braukšanu dažāda veida ātrvilcie-
nos vai vagonos ar numurētām vietām
noteikta papildu maksa, pie' kam numu-
rētām vietām izdod vietu kartes.

Pārejot no zemākas klases vagona
augstākas klases vagonā vai no cieta
vagona mīkstā, pasažieram jāpiemaksā
tarifa starpība starp abu klašu vai vagonu
biļešu cenām.

Braukšanas maksas aprēķināšanas un
iekasēšanas veidu tās valsts valūtā, kuras
stacija pārdevusi biļeti, nosaka īpašs lī-
gums starp augšminētiem dzelzsceļiem.

§ 5.
Uz pasažieru biļetes jabut atzīmētam

sekošām ziņām:
1) biļetes numuram un sērijai,
2) nobraukuma un gala stacijas nosau-

kumam un ceļa virzienam,
3) vagona klases vai šķiras (ciets, mīksts

vagons) apzīmējumam,
4) biļetes cenai.
5) biļetes derīguma ilgumam,
6) biļetes pārdošanas dienas, mēneša un

gada atzīmei un vilciena numuram,
uz kuru biļete izdota.

Uz numurētu vietu kariem jābūt atzī-
mētām sekošām ziņām:
1) vagona klases un šķiras apzīmē-

jumam.
2) vietu kartes numuram,
3) nobraukuma un gala stacijas nosau-

kumam,
4) ceļa virzienam,
5) vietu kartes cenai

un bez tam vietu kartes otrā pusē:
6) pie kādas biļetes piederīga vagona

klases vai šķiras apzīmējumam un
biļetes numuram),

7) vagona numuram,
8) vietas numuram,
9) aizrādījumam, ka ja pasažiers ceļā

pārtrauc braucienu, tad vietu karte
zaudē savu derīgumu. I

Vietu karti komposterē ar tām pašām
zīmēm kā pasažieru biļeti, pie kuras ta
piederīga.

Biļetes un vietu kartes teksts drukājams
tās valsts valodā, kuras stacijas tās pār-
dod, bet satiksmē ar Krieviju ari krievu
valodā.

§ 6.
Biļetes derīguma ilgums skaitāms no

pusnakts, kura seko ar kompostera
zīmēm uz biļetes atzīmētai dienai un
izbeidzas pēdējās derīguma dienas pus-
naktī, saskaņā ar atzīmi uz biļetes.

Derīguma laikā neizlietotās biļetes
skaitās kā nederīgas. Biļetes nozaudē-
šanas gadījumā samaksātā biļetes cena
netiek izmaksāta atpakaļ, tāpat netiek
izmaksāta atpa-kaļ braukšanas maksa, ja
pasažiers nav izlietojis biļeti aiz iemes-
liem, par kuriem dzelzsceļi nav atbildīgi.

§ 7.
Biļetes derīguma laika ir atļauts pār-

traukt braucienu zem noteikuma, ka pa-
sažierim, atstājot vilcienu, biļete nekavējo-
ties jāuzrāda dežurējošam stacijas ierēdnim
apstempelēšanai. Pirms ceļojuma turpi-
nāšanas pasažieram jāuzrada biļete sta-
cijas kasē vilciena numura atzīmēšanai,
ar kuru pasažiers vēlas turpināt braucienu.

Gaidīšana uz saskaņotu vilcienu piero-
bežas stacijā nav uzskatama kā brauciena
pārtraukšana.

§ 8.
Bērnus vecuma līdz pilniem 5 gadiem

pielaiž vilcienā zem noteikuma, ka tos
pavada pieauguši pasažieri un tos pār-
vadā bez maksas, bet ne vairāk kā pa
vienam uz katru pieaugušu pasažieri un
zem noteikuma, ka tādi bērni neaizņem
īpašu vietu.

Bērnus vecumā no pilniem pieciem
gadiem līdz pilniem desmit gadiem, tā-
pat bērnus, kas jaunāki par pieciem
gadiem, bet kuri aizņem īpašu vietu .
vai kuri pēc skai'a ir vairāk par vienu
uz katru pieaugušu pasažieri — pārvadā
visās vagonu klasēs un vilcienu šķirās
uz Latvijas un Igaunijas dzelzsceļiem
par pusi, bet uz Kr.evijas dzelzsceļiem
par vienu ceturto daļu no braucamās
maksas, kāda paredzēta pieaugušiem.

Piezīme. Vietu kartes pie bērnu
biļetēm, ja pasažiers tādas pieprasa,
pārdod par pilnu tarifa maksu, kāda
paredzēta pieaugušiem pasažieriem.

§ 9.
Pasažieram biļete jāglabā pie sevis uu

jāuzrāda uz kontrolējošo ierēdņu pie-
prasījumu.

§ 10.
Pasažieram ir ticība ņemt līdzi vagonā

viegli pārnesamus priekšmetus (rokas
bagāžu), ja to neliedz muitas, akcizes
vai administratīvi noteikumi. Rokas ba-
gāžas novietošanai pasažiers var izlietot
tikai to vietu, kas atrodas virs un zem
viņa sēdvietas.

Nav atļauts ņemt līdzi vagonā bīsta-
mus priekšmetus, kā : lādētus šaujamos
ieročus, sprāgstošas, viegli uzliesmojošas,
kodīgas, smirdošas un tamlīdzīgas vie-
las. Suņus un citus istabas kustoņus vai
putnus pārvadā saskaņā ar attiecīgiem
uz katra dzelzsceļa pastāvošiem noteiku-
miem un tarifiem.

Līdzpaņemtos priekšmetus pasažieram
pašam jāuzrauga.

Pabalstiet Bērnu dienās 28.un 29.maija savu nākotni
: ar ziedojumiem bērniem par labu. :
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Sludinājumu maksa:
8) tiesu sludinājumi līdz 30 vien-

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

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

c) privātiem par katru vier.āiejigu
rindiņu — .

Valsts Prezidenta rīkojums.
Saeima. -

Ministru kabineta sēde š. g. 27. maijā.
Paziņojums par Krievijas-Latvijas-Igau-

nijas tiešu dzelzsceļu satiksmi ar
pielikumiem:

Noteikumi pasažieru un bagāžas pār-
vadāšanai tiešā Krievijas-Latvijas-
Igaunijas satiksmē un

Sevišķi noteikumi par ātri bojājošos
preču pārvadāšanu speciālos, izo-
termiskos vai pagaidām ierīkotos
vagonos tiešā Krievijas-Latvijas-
Igaunijas satiksmē.

Rīkojums skolu valdēm.
Rīkojums par plostošanu pa Daugavu.
m MIMIII ——KMMMMgM—«llll—H» H lll—— HIIUI II llllll

Valsts Prezidenta rīkojums
Nr. 250

1924. g. 27. maijā.

§ 1.
Atļauju izkalt valsts lielo ģerboni

L Smagās artilērijas diviziona signāltaurēs,
r*kuras tam dāvina Latvijas rūpnieku un

amatnieku savienība.

§ 2.
Atļauju izkalt valsts lielo ģerboni

Vidzemes artilērijas pulka signāltaurēs,
kuras tam dāvina Vidzemes pilsētu un
lauku pašvaldības.

Atļauju izšūt Latvijas aerokluba Aviā-
cijas divizionam pasniedzamā karogā
valsts lielo ģerboni.

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

Valsts Prezidents J. Čakste.

SAEIMA.
Sēde 27. maija.

Sēdi atklāj priekšsēdētājs F. Vesmans
pulksten 5,5.

Ministru prezidenta lūgumam, termiņu
likuma projekta izstrādāšanai un iesnieg-

*šanai par algoto darbinieku
apdrošināšanu nelaimes ga-
dījumos pagarināt līdz 15 jūnijam,
Saeima piekrīt vienbalsīgi.

Pabeidz pieņemt trešā lasījuma likum-
projektu par Latvijas teritori-
jas iedalīšanu apriņķos. Par
likumu visā visumā nebalso, bet iepriekš
nodod to vēlreiz pašvaldības komisijai
izdarīto pārlabojumu saskaņošanai.

Steidzamības kārtā pieņem likumus
par biedrību, savienību un
sabiedrisku organizāciju li-
kuma papildināšanu un par
karavīru atvaļ ināšanu nokāra
dienesta 1924./25. budžeta gada.

Apspriež un pieņem otra lasījuma
valsts budžeta likumu, viņa
trešo lasījumu noliekot uz 13. jūniju.

Steidzamības kārta pieņem likumu par
kreditlikuma X sadaļas 31. panta gro-
zīšanu.

Triju zvaigžņu ordeņa dome ievel ka

deputātus O. Nonaci, A. Petre-

vicu un K. Pauluku.
Steidzamības kārtā pieņem likumu par

Alūksnes pilsētas administratīvam
robežām.

Otrā lasījumā pieņem likumu par

Durbes pilsētas administra-

tīvo robežu paplašināšanu,
viņa trešo lasījumu noliekot uz 13. jūniju.

Vēl pieņem steidzamības kārtā pārgro-
zījumu valsts īpašumu pārvaldes likumā
par izpirkšanas aktu nodevām; likumu
par eksportējamās gaļas un tās pārstrādā-
jumu kontroli; likumu par disciplinārā
reglamenta papildinājuma 73p. atcel-
šanu un likumu par olu eksporta kon-
troli, j

Sēdi slēdz pulksten 9,25.
Nākošā sēde šodien, pulksten 5.



III.
Bagāžas pārvadāšana.

§ 11.
Zem pasažiera bagāžas saprotamas pa-

sažiera mantas, kuras par zināmu tarifa
maksu pārvadā tā paša vilciena bagāžas
vagonā, kurā brauc pasažiers. Kā ba-
gāža pārvadājami tikai tādi priekšmeti,
kuri iesaiņoti koferos, čemodānos, grozos,
ceļa maisos, cepuru vācelēs, nelielās
kastēs un taml. iesaiņojumos.

Bagāžu pieņem pārvadāšanai tikai pret
attiecīgām braucamām biļetēm un tādā
daudzumā, kādu pielaiž pieņemošā dzelzs-
ceļa noteikumi.

Atļauts pieņemt pārvadāšanai kā ba-
gāžu iesaiņotā un neiesaiņotā veidā ve-
losipēdus bērnu vāģīšus un braucamos
krēslus, kurus ņem līdzi slimnieki, un
iesaiņotā veidā mūzikas instrumentus.

Nav pielaists pārvadāšanai kā bagāža:
a) preces, kuras paredzētas tirdzniecībai,

izņemot preču paraugus, kurus kā
tādus raksturo to iesaiņojums un
daudzums,

b) ieroči un visi tādi priekšmeti, kas
padoti pašuzliesmošanas vai sprāg-
šanas iespējamībai, kodīgas skā-
bes, šķidrumus saturoši bagāžas
gabali (vietas) un vispār visi priekš-
meti, kuri varētu nodarīt zaudējumus
citu pasažieru bagāžai un kuri nav
pielaisti pārvadāšanai kā parastā
ātruma prece, vai pielaisti zem zinā-
miem nosacījumiem,

c) zelts un sudrabs lietņos, platina,
vērtspapīri un monētas, nauda, do-
kumenti, dārgakmeņi, īstas pērles,
tāpat priekšmeti no zelta, sudraba
vai platinas, ari savienojumā ar dārg-
akmeņiem vai pērlēm, kā ari priekš-
meti, kuru ievešana vai izvešana starp
līguma slēdzēju valstīm ir aizliegta.

d) suņi un citi kustoņi vai putni, ja
attiecīga vilciena bagāžas vagonā nav
tiem piemērotu telpu.

§ 12.

Bagāžas iesaiņojumam jabut veselam
un izturīgam. Bagāžu bez iesaiņojuma
vai ar neizturīgu iesaiņojumu var ne-
pieņemt.

Uz katra bagāžas gabala (vietas) jābūt
izturīgi piestiprinātai vai pielipinātai
birkai, uz kuras atzīmējama pasažiera
adrese (uzvārds, dzīves vieta), kā ari
izsūtāmās un gala stacijas nosaukums;
bagāžu bez šiem apzīmējumiem pārva-
dāšanai nepieņem. Apzīmēšanai nede-
rīgas birkas var dabūt par maksu ba-
gāžas kasē.

Agrāki tamlīdzīgi apzīmējumi, kā ari
visāda veida <uzraksti no bagāžas ga-
baliem (vietām) jānoņem.

§ 13.
Maksu par bagāžas pārvadāšanu ap-

rēķina atsevišķi par katras valsts dzelzs-
ceļu ceļa gabalu pēc šo dzelzsceļu
tarifiem, bet iekasē kopīgi tās valsts
valūtā, kura bagāžu pieņem pār-
vadāšanai.

§ H.
Bagāžu pieņem pret bagāžas kvīti.

Bagāžas kvitēs teksts drukājams izsū-
tāmās un gala stacijas valsts valodās,
bet atzīmes taisāmas tās valsts valodā,
kura bagāžu nosūta.

Piezīme. Bagāžas nosūtītājam obli-
gatoriski jāpieteic nosūtamās bagāžas
vērtība. Bagāžas vērtības pieteik-
šanai ir nozīme vienīgi priekš
Krievijas dzelzsceļiem. Bagāžas
pieteiktās vērtības sumu noteic
pasažiers pēc saviem ieskatiem un
ta uzrādāma — satiksmē no Igau-
nijas uz Krieviju — amerikas do-
lāros, bet satiksmē no Latvijas uz
Krieviju — pirmskara zelta rubļos.
Par bagāžu, kura nozaudēta uz
Latvijas un Igaunijas dzelzsceļiem —
atlīdzību izsniedz pēc šinīs valstīs
pastāvošiem likumiem.

§ 15.

Pasažieram jābūt personīgi klāt pie
viņa bagāžas pārbaudīšanas robežu sta-
cijās vai muitnicās, kur pārbaudīšanu
izdara.

§ 16.
Bagāžu izdod tikai pret bagāžas kvīti,

pie kam pārbaudīt kvītes uzrādītāja tie-
sības nav dzelzsceļa pienākums.

Bagāžas kvītes īpašniekam ir tiesība
gala stacijā, bagāžas izdošanas vieta,
pieprasīt bagāžas izdošanu pec tam, kad
pienācis vilciens, uz kuru ta nodota un
kad nobeigta izkraušana un nokārtotas
muitas, nodokļu vai administratīvās for-
malitātes.

Bagāža izdodama gala stacijā, bet uz
pasažiera pieprasījuma bagāžu var izdot
pret bagāžas kvīti ari izsūtāmā stacijā
vai kādā starpstacijā — ja laiks un ap-
stākļi to atļauj un ja to neliedz muitas,
nodokļu un administratīvi noteikumi.
Tādos gadījumos pasažieram nav tiesības
pieprasīt veduma maksas atpakaļizmaksu

^Bagāžas kvītes nozaudēšanas gadījuma
bagāžu izdod gala stacijā pēc noteiku-
miem, kādi ir spēkā uz ta dzelzsceļa,
kurš bagāžu izdod.

Pasažieram, kura bagāža nav laika
izdota, ir tiesība pieprasīt, lai uz bagā-
žas kvītes atzīmē dienu un stundu, kad
viņš bagāžas izdošanu pieprasījis.

§ 17.

1) Satiksmē starp Latvijas dzelzsceļu
stacijām: Rīga, Jelgava, Liepāja, Daugav-
pils, Ventspils, Zilupe, Meitene un Valka,
un Igaunijas dzelzsceļu stacijām: Tallinn,
Baltiski, Narva, Valk^ Irboska, Pērnu un
Moisekūle pieņem pārvadāšanai ari ba-
gāžu preci, ar noteikumu, ka nosūtītājam
ta jānomuito izsūtāmā un gala stacijā.

2) Bagažu-preci pieņem pārvadāšanai
bez pasažieru biļetes uzrādīšanas un pār-
vadāšanu izdara saskaņā ar šinī līgumā
paredzētiem noteikumiem par bagāžas
pārvadāšanu, izņemot noteikumus, kas
attiecas: 1) uz biļetes numura uzrādīšanu
bagāžas kvītē, kura vietā ieraksta vārdu
„prece" un b) uz bagāžas izdošanu ceļā.

3) Maksu par bagažas-preces pārvadā-
šanu aprēķina uz tādu pat noteikumu
pamata un tādos pat apmēros, kā par
pasažieru bagāžu.

4) Bagāžu preci var nosūtīt tikai uz
noteiktas personas vārdu un nekādā
gadījumā par saņēmēju nevar uzdot ba-
gāžas kvītes uzrādītāju. Bagāžas kvīti
nosūtītājam neizsniedz, bet to pievieno
bagāžas ceļa pavadzīmei un kopā ar
bagāžu nosūta uz gala staciju.

5) Bagāžas - preces pieņemšanu izsū-
tāmā stacijā un izdošanu gala stacijā
izdara saskaņā ar likumiem, noteikumiem
un rīkojumiem, kādi pastāv uz izsūtāmās
un gala stacijas dzelzsceļiem.

Piezīme. Satiksmē ar Krievijas
dzelzsceļiem bagažu-preci pagaidām
nepieņem pārvadāšanai.

§ 18.
Pārvadāšanā piedalošies līguma slē-

dzēju valstu dzelzsceļi, pieņemot bagāžu
kopā ar pavaddokumentiem, atbild pat
bagāžu tikai savu ceļu robežās un' pēc
pārvadāšanas noteikumiem, kādi pastāv
katras valsts iekšējā satiksmē.

Bagāžas pārvadāšana uz katras atse-
višķas valsts dzelzsceļa skaitās kā iz-
pildīta no ta brīža, kad bagāža nodota
kaimiņu dzelzsceļam vai piegādāta savā
gala stacijā.

Ļeņingradā, 1924. g. 21. februārī.

Latvijas Igaunijas Krievijas
dzelzsceļu dzelzsceļu dzelzsceļu
pārstāvji: pārstāvji: pārstāvji:

T. Dumpis. E. Jemm. Sverčkov.
J. Bērziņš. Reimann. Popov.
A. Jansons. K. Saar. Karpov.
N. Zams. Nihols. Preobraženskij.

Kozlovskij.
Ļermontov.
Soboļev.
Diskovskij.

Pielikums II.

Sevišķi noteikumi
par ātri bojājošos preču pārvadāšanu
speciālos izotermiskos vai pagaidām
ierīkotos vagonos tiešā Krievijas-

Latvijas - Igaunijas satiksmē.

§ 1
Par ātri _ bojajošamies precēm, kuras

atļauts pārvadāt Krievijas-Latvijas-
Igaunijas tiešā satiksmē, uzskatamas pre-
ces, kas uzskaitītas pielikumā I. pie lī-
guma par tiešo satiksmi.

Pielikumā I. minētās ātri bojājošās
preces pārvadā izotermiskos un speciālos,
vai ari pagaidām ierīkotos vagonos tikai
pilniem vagoniem, aprēķinot veduma
maksu pec pilnu vagonu tarifa likmēm,
ja_ preci nosūta ar vienu preču zīmi, vai
pec kilogramu (pudu) tarifa, ja preci no-
sūta ar vairāk preču zīmēm, bet no
viena un ta paša nosūtītāja un
uz vienu un to pašu gala staciju un ar
noteikumu, ka vagoni jāpavada nosūtī-
tāja pavadoņiem.

Tomēr uz preču_ nosūtītāju vēlēšanos
preci var pārvadāt tādos vagonos zem
dzelzsceļa plombām vispārējā kārtībā ari
bez pavadoņiem.

§ 2.
Vagonu pieprasīšanu un padošanu

ātri bojājošos preču iekraušanai, tāpat ka

šo preču pieņemšanu, iekraušanu izkrau-
šanu, uzglabāšanu, izdošanu un likvidē-
šanu izdara saskaņā ar noteikumiem,
kādi ir spēkā attiecīgas valsts izsūtāma
vai gala stacijā. To pašu preču pārva-

dāšana un piegādāšana regulējama pec
tās valsts likumiem un noteikumiem, kur
šāda pārvadāšana notiek.

§ 3.

Pirmā paragrāfā uzrādīto ātri bojājošos
preču iekraušanu, ja tādas pārvada pil-
niem vagoniem ar vienu preču zīmi vai
ar vairāk preču zīmēm, bet no viena un
ta paša nosūtītāja, izdara ar pedeja lī-
dzekļiem.

Gādāt par preces iesaiņošanu tanīs
gadījumos, kad prece pec savam īpa-
šībām paģēr iesaiņojumu, lai to aizsar-
gātu no nozušanas vai bojāšanas ceļa, ir
preču nosūtītāja pienākums.

Ja nosūtītājs šo pienākumu neizpilda,
tad dzelzsceļam, ja viņš aiz šī iemesla
preču pieņemšanu neatraida, — ir tiesība
prasīt, lai nosūtītājs preču zīmē atsevišķi
atzīmē, ka iesaiņojuma nav, vai ka tas
nepietiekošs, ka ari lai nosūtītājs iesniedz
izsūtāmai stacijai īpašu par to paziņo-
jumu, piemērojoties starptautiskā konven-
cijā šim gadījumam noteiktai kārtībai.

Nosūtītājs ir atbildīgs par šādā veidā
apliecinātu iesaiņojuma nepilnīguma se-
kām, kā ari par tādiem iesaiņojuma
trūkumiem, kas no ārpuses nav ierau-
gāmi. Visi zaudējumi, kas ceļas caur
šādu iesaiņojuma nepilnību, jācieš nosū-
tītājam, kuram jāatlīdzina ari zaudējumi,
kas dzelzsceļam caur to būtu cēlušies.

Ja nosūtītājs augstāk minētā paziņojuma
nav iesniedzis, tad viņš ir atbildīgs par
ieraugāmiem no ārpuses iesaiņojuma
trūkumiem tikai tādā gadījumā, ja viņam
pierādītu vainu ļaunā iepriekšējā nolūkā.

§ 4.
Par izotermisko, speciālo un pagaidām

ierīkoto vagonu bojājumiem, kas cēlušies
caur nosūtītāja vai saņēmēja vainu, ie-
kraujot vai izkraujot preces ar viņu lī-
dzekļiem, dzelzsceļš nekavējoši pēc bo-
jājuma konstatēšanas ievāc maksu tanīs
apmēros, cik izmaksā bojājumu izlabo-
šana.

§ 5.
Ja preces pavada pavadoņi, tad pēdē-

jos pārvadā pēc tās valsts noteikumiem,
kuras robežās noteik pārvadāšana.

§ 6.
Pavadoņus pārvada par tarifos no-

teikto maksu.
§ 7.

Ja pavadonis ceļa no vagona atpalicis,
tad šis apstāklis tomēr nevar būt par
šķērsli vagonu un preču tālākai sūtīša-
nai. Tāda gadījuma vagona apsildīšanu
un speciālu apkopšanu ceļš — pārvadā-
tājs neizdara.

Ja konstatē pavadoņa atpalikšanu no
vagona tādos gadījumos, kad preci pār-
vada ne_ zem dzelzsceļa plombām, tad
stacijai jāpārbauda prece, kā ari vagonu
iekārta pec saraksta, jāsastāda ko-
mercrielais un techniskais akts un
jāpiekar vagoniem savas plombas. Par
cēlušos caur to preču piegādāšanas no-
vēlošanu dzelzsceļš neatbild.'§ 8.

Attiecība uz dzelzsceļu noteikumu iz-
pildīšanu valsts-pārvadātājas robežās preču
pavadonis ir padots attiecīgai vietējai
priekšniecībai, un ir atbildīgs par visām
sekām, kas izriet no šinī valstī pastāvošo
likumu un noteikumu pārkāpšanas

§9-
Ja viens pavadonis pavada vairāk va-

gonus un ceļā kāds no šiem vagoniem
sabojātos, tad pavadonim ir tie-
sība, vai nu aizturēt viņa pavadāmos
vagonus līdz bojātā vagona izlabo-
šanai, vai preču pārkraušanai citā
attiecīgā derīga vagonā, vai ari braukt
līdzi nebojātiem vagoniem. Pēdējā gadī-
juma bojātais vagons jāpiesūta saskaņā
ar 7. paragrāfa noteikumiem. Tāpat pa-
vadonis var uzdot pavadīt nebojāto vagona
grupu kādai citai personai, nokārtojot
attiecīgi šīs personas braucienu.

Par pavadoņa pieprasījumu aizturētviņa pavadāmos derīgos vagonus līdz
bojāto vagonu izlabošanai vai preču pār-kraušanai citos vagonos, jāsastāda akts
kurs jāparaksta ari pavadonim.

Par preču piegādāšanas novēlošanu uzpavadoņa pieprasījumu aizturētos nebo-jātos vagonos dzelzsceļš neatbild

d A . § 10-
Pavadoņa pienākums ir rūpēties narvajadzīgās temperatūras uzturēšanu va-

gonā, kā ari uzraudzīt, lai prece neno-
zustu un nebojātos. Par preču iztrūku-
miem, kas atrodas tiešā pavadoņa apsar-
dzībā un uzraudzībā, tāpat kā par preču
bojājumu pavadoņa nolaidības dēļ dzelzs-
ceļš neatbild.

Ja ātri bojājošās preces pārvadā va-
gonos zem dzelzsceļu plombām, tad
attiecībā uz atbildību par preču bojāju-
miem un _ iztrūkumiem piemērojami
dzelzsceļa-parvadataja valstī pastāvošie
noteikumi.

§ 11.
Kurināmo materiālu vagonu apsildī-

šanai dod ceļš-parvadātajs par pašcenu
pret samaksu skaidrā nauda.

Saņemot naudu par kurināmo mate-
riālu, stacija izdod īpašu kvīti.

Apgādāt izotermiskos, speciālos un
pagaidām ierīkotos vagonus ar ledu
ceļā, tāpat kā ierīkot zināmās, īpaši
noteiktās vietās noliktavas ledus Uzglabā-
šanai ir dzelzsceļu pienākums.

§ 12.
Pārņemot izotermiskos, speciālos un

pagaidām ierīkotos vagonus ar ātri boja-
jošamies precēm zem plombām, ceļa-
pieņēmēja robežstacijai jāpārliecinās par
gaisa temperatūras stāvokli vagonā, at-
zīmējot par to katrā gadījumā, specieli
šim nolūkam sastādāmā aktā. Ja vagonā
termometra nav, tad aktā' jāatzīmē
termometra iztrūkums; tāpat jāatzīmē
aktā par ledus vairumu vai iztrūkumu
vagona Iedus rezervuārā.

§ 13.
Vagonu apgaismošanai, kuros pārvadā

ātri bojājošas preces pavadoņu pavadībā,
pēdējiem jālieto pilnīgi derīgi savi
lākteņi ar stearina svecēm. Nekāda cita
veida apgaismošana nav pielaista.

§ H.
Preču īpašnieks ir atbildīgs pret dzelzs-

ceļu par vagona bojājumiem vai ta iznī-
cināšanu pavadoņa vainas dēļ.

§ 15.
Vagona atrodošamies iekārtas piede-

rumiem izsūtāmai stacijai jāsastāda īpašs
saraksts, uzskaitot sīki katru priekšmetu.

Šie saraksti ar pavadoņa parakstu pie-
ņemšanā jāpievieno preču zīmei, ar kuru
tie seko līdz gala stacijai un noder kā
dokuments iekārtas piederumu atpakaļ
pieņemšanai no pavadoņa gala stacijā,
tanī gadījumā, kad vagons pārsūtīts bez
dzelzsceļu plombām.

§ 16.

Gala stacijai jāpārbauda pie preču
izkraušanas vagona iekārtas piederumi
pēc saraksta un par visiem konstatētiem
bojājumiem un trūkumiem jāievāc no
saņēmēja attiecīgas sumas pēc līgumam
par preču vagonu lietošanu tiešā Krie-
vijas-Latvijas-Igaunijas satiksmē pie-
vienotā cenu saraksta, sastādot par to
sevišķu aktu. Ievāktā nauda paliek gala
stacijas dzelzsceļam par labu.

Ļeņingradā, 1924. g. 21. februārī.
Latvijas Igaunijas Krievijas

dzelzsceļu dzelzsceļu dzelzsceļu
pārstāvji: pārstāvji: pārstāvji:

T. Dumpis. E. Jemm. Sverčkov.
J. Bērziņš. Reimann. Popov.
A. Jansons. K Saar. Karpov.
N. Zams. Nīhols. Preobraženskij.

Kozlovskij.
Ļermontov.
Soboļev.
Diskovskij.

Skolu valdēm.
Mūsu tautskolām

^
no agrākiem laikiem

uzglabājušies dažādi nosaukumi, kam
sakals ar feodāla vai cara laiku notiku-
miem, valdošam personām u. t. 1. Šādu
nosaukumu paturēšana vairs nesaskan ar
mušu tautas centieniem un valsts iekārtu
tadeļ skolu departaments uzaicina skolu
valdes ierosināt pagastu iestādēs šādu
rakstura skolu nosaukumu grozīšanu.
Atmetami ari apzīmējumi pēc konfesijām
(pem. pareizticīgo skola), jo Latvijā pa-stāvošie skolu likumi (1919. g. 8 dec)
neparedz pašvaldības skolu sadalīšanu
pec konfesijām. Skolu pārdēvēšanas
priekšlikumi iesniedzami skolu valdēm
apstiprināšanai.

Rīgā, 1924. g. 27. maijā. Ne p. 2185.
Skolu departamenta direktora palīgs

P. Zālīts.
Pamatskolas daļas priekšnieks

K. Melnalksnis.

Rīkojums Nr. 7.
Rīgas ostas valde paziņo, ka ūdens

Daugavā tik tālu nokrities, ka smagi
krautie plosti vairs nepeld un nav no-



plūdināmi nedz pa Lielo- — nedz pa
Sauso-Daugavu. Tāpēc, ievērojot Dau-
gavas gultnes maiņu ostas rajonā caur
pēdējo ledus iešanu, plosti pārsienami
virspus Glumas krāces, tos neielaižot
oStas rajonā, lai novērstu sastrēgumus ,
ar tādu aprēķinu, ka plostu peldes dzi-
ļums nepārsniedz tanī laikā pastāvošu
gulenu krāces ūdens dziļumu (ostas
obligat. noteik. § 125).
: 1924. g. 27. maijā. Nq 1868.

Ostas priekšnieks J. Raudzeps.
Darbvedis P u k še.

Valdības iestāžu paziņojumi

Paziņojums.
; Sakarā arj3ēdējā laikā lielā skaitā
iesniegtiem lūgumiem, atcelt uz muitas
likuma 983. un 984. pantu pamata uz-
liktos sodus gadījumos, kur nav izpildītas
tnuitas lik. 986. p. un 987. p. paredzētās
prasības, paziņoju, ka uz priekšu es pār-
baudīšu uzlikto sodu atlaišanu, piemērojot
muitas lik. 1109. p., tikai pamatotos ga-
dījumos, kur-būs sevišķi ievērību pelnoši
mīkstinoši apstākļi, kādēļ uzaicinu ne-
apgrūtināt finansu ministriju ar lūgumiem
pēc soda atcelšanas, ja muitas lik. 986.
im 987. p. p. nosacījumi nav izpildīti un
ja kuģa aģentūras nevar pievest un pie-
fādīt šādus ievērību pelnošus apstākļus,
kuru dēļ nav bijis iespējams izpildīt minēto
pantu nosacījumus.

Rīgā, 1924. g. 19. maijā. Nb 9531.

Finansu ministrs
Ringolds Kalnings.

Muitas departamenta direktors
E. Dundurs.

Iecelšanas.
Rezolūcija Ks 2167.

I ? 1924. g. 27. maijā.
Atvaļinu valsts vēsturiskā arc'hiva direktoru Jān.

K r ii g ē r i no viņa dienesta pienākumu izpildī-
šanas no š. g. 1: līdz 15. jūnijam un pa viņa
atvaļinājuma laiku archiva direktora pienākumus
uzdodu izpildīt direktora palīgam Kārlim Pē-
iersonam.

Izglītības ministrs K. Straubergs.
Kanclejas pārvaldnieks J. Ļaudams.

Valdības vietējo iestāžu
rīkojumi.

Paziņojums.
Pamatojoties uz iekšlietu ministrijas

pašvaldības departamenta š. g. 21. maija
fakstu No.No 103851 un 103852 apriņķa
pašvaldības likvidācijas valde ar šo pa-
ļziņo, ka ar š.g. 1. jūniju L i e 11u g a ž u
pagasts tiek pievienots pie Lugažu pa-
gasta un tamdēļ izbeidz savu darbību,
un ar š. g. 1. jūniju tiek nodibinātas no
pij. Kalnapededzes un Lauru koloniju
daļām jauns Pededzes pagasts.

Valkā, 1924. g. 24. maijā. Ni> 4064.
Valkas apriņķa pašvaldības

likvidācijas valdes priekšsēdētājs
A. K i m e r a 1 s.

Valdes darbvedis
V.Roze-Rozīts.

Valdības darbība

Ministru kabineta sēde
1924. g. 27. maijā.

1. Pieņem un nolemj izsludināt pār-
valdes kārtībā:

1) pārgrozījumus tarifos valsts fonda
piešķirto un piešķiramo īpašumu
novērtēšanai un izpirkšanas maksas
vai dzimtnomas noteikšanai un

2) tarifus Rīgas Jūrmalas valsts zemes
fonda piešķirto un piešķiramo
gruntsgabalu novērtēšanai un iz-
pirkšanas maksas noteikšanai.

2. Uzņem Latvijas pavalstniecībā 102
personas; noraida 11 personu lūgumus
Uzņemšanas pēc Latvijas pavalstniecībā.

3. Atbrīvo ārkārtējo sūtni un piln-
varoto ministri Francija, Beļģiga un Ho-
landē Dr. Olģerdu Grosvaldu no ieņe-
mamiem amatiem, ieskaitot viņu ārlietu
ministra rīcībā; tāpat atbrīvo ārkārtējo
sūtni un pilnvaroto ministri Itālija Dr.
Miķeli Valteru no ieņemama amata un
ieceļ viņu par ārkārtējo sūtni un piln-
varoto ministri Francijā.

4. Ieceļ:
1) Jāni Zvirbuli par Jelgavas ap-

gabaltiesas locekli un
2) Albertu Ak e r m a n i par papildu

miertiesnesi pie Rīgas apgabaltiesas.

5. Apstiprina līdzšinējo universitātes
rektoru Dr. med. Jāni Ru bērtu ari
turpmāk par Latvijas universitātes rektoru
uz vienu gadu un līdzšinējo universitātes
prorektoru saimniecības lietās prof. Mār-
tiņu B ī m a n i ari turpmāk par Latvijas
universitātes prorektoru saimniecības
lietās uz vienu gadu.

6. Apstiprina par Latvijas universitā-
tes prorektoru studentu lietās nākamam
1924./1925. mācības gadam filoliģijas un
filosofijas fakultātes profesoru Augustu
T e n t e 1i, atsvabinot no prorektora pie-
nākumu izpildīšanas profesoru Juri
Plāki.

Rīga

Latvijas Iii. bērnu dienas
iesākās šodien Rīgā. Tās iesākās ar
„Mātes un bērna aizsardzības izstādes"
atklāšanu lielā Ģildē pulksten 12 dienā,
kam sekoja bērnu darbu izstādes atklā-
šana Lāčplēša ielā Ns 55. Bez tam abās
bērnu svētku dienās, 28. un 29. maijā,
nākuši un nāks visādi uzjautrinājumi un
pamācības izrīkojumi bērniem dārzos un
slēgtās telpās, kā koncerti, teātra un
kino izrādes, vizināšanās automobiļos
u. 1.1., pēc zināmas, noteiktas programas.
Bez tam abās dienās notiks nopietni
priekšlasījumi par bērnu kopšanu un
audzināšanu, bērnu apskate un ziedojumu
vākšana bērnu audzināšanai un kopšanai
par labu ar listēm un bundžiņām. Tā
tad bērnu svētki un kustība un darbība
bērnu labā uz visām pusēm šais dienās.

Latvijas Sarkana krusta
5-klasu naudas loterejas Ne 6_ II. klases
izloze sāksies š. g. I. jūnijā Latvijas
Sarkanā krusta telpās, Rīgā, Skolas
ielā N» 1.

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

1924. g. 25. maijā. Ne 7689.
Loterejas nodaļas pārzinis J. Stalbovs.

Darbvedis A. G r a u e r s.

Tuberkulozes apkarošanas biedrības
valde izsaka sirsnīgīko pateicību par 1 ipno pie-
dalīšanos 18. maijā puķu dena Valsts Prezidenta
kungam par laipno pretimnākšanu, pilsētas valdei
par automobiļiem un pajūgiem, tramvaju valdei
par brīvo satiksmi vācējiem

^
ostas valdei, virsnieku

kluba valdei par atvēlēto zaļi, sanitārai pārvaldei,
sarkanam krustam, sieviešu palīdzības korpusam,
sieviešu nacionālai ligai, dzelzsceļnieku biedrībai,
vācu siev. savienībai, pilsētas bērnu slimn. direk-
toram, Dr. Pēterson k m un personālam, Latvijas
eksportam. Petersona dārzniecībai, visam latviešu,
vācu un ebreju studentu organizācijām, kristīgo
sieviešu savienībai, visām laikrakstu redakcijām
Dr. Freidenstein kungam, Dr. Auziņ kgm, Leski-
novič kgm, Nomaļa kgm, Dr. Federa kgm, ģen.

Goppera kgm, Stiebriņa kgm, Skujiņa kgm, Aika-
dijas pārvald. Brīkera kgm, Veicina kgm, auto

sabiedr. .Satiksme*, Eksped. Lūs, Šortmaņa kgm,
augļu e'sporta savien bai Joster kgm, Ķuzes kgm
par automobiļiem, Ton kdz. par pajūgiem, māksli
nieku grupai, kufa uzstājās restorānos, savācot
prāvu sumu tuberk apk., atsevišķiem rajona pār-
ziņiem un vad tijām, E. Rezgal kdzei, Sadovski
kdzei, Būman kdzei, Sējas kdz., Veidenbaum kdz.,
Vāciet kdz, Zeibes kdz, Vanag kdz., Braun kdz.,
Mengel kdz., Celmiņ kdz., Holcman kdz., Kalep
kdz., Lazerso i kdz., Krānhals jkdz., Gr.nberg kdz ,
Antoševski kdz., Ozol kdz, Reinberg kdz., Leitan
jkdz., Kuzņecov kdz., Veideman kdz , Ogriņ kdz.,
Dukur kdz, Ašman kdz., Birgel kdz, Priedkaln
kdz.. Stangas kdz.. Zariņ kdz., Leskinovič kdz,
Heince kdz., Rahall kgm, Austnic kgm, Kraves
kgm, Bērziņ kdz, Sdnfeld kdz., Himelhoch kdz.,
Radziņ kdz., Feiman kdz., un visai jaunatnei, kas
tik silti atsaucās uz mūsu saucienu nākt palīgos
vākt ziedojumus, lai tālāk būtu iespēja karot pret
mūsu šausmīgo ienaidnieku tuberkulozi, kā ari
visiem ziedotājiem.

Māksla

Nacionālā teātra viesošanās Lietuvā.

Nacionālais teatrs arvien cenšas stāvēt
ciešā sakarā ar mūsu tautas kultūras un
mākslas dzīves notikumiem. Tāpat viņš
rosīgi pildījis savu uzdevumu: radīt dzīvus
sakarus starp mūsu un citu tautu kultūrām
un mākslu. Sai ziņā vissvarīgākais darbs
ir tuvināšanās mūsu kaimiņu tautām.
Šinīs dienās — tūliņ pēc sesonas slēg-
šanas — teatrs dosies uz Lietuvu, kur
Kaunā sniegs vairākas latviešu izrādes.
Teatrs brauks ar pilnīgiem lugu inscenē-
jumiem un braucienā piedalās 70 personas.

Lilijas Stengel atvadīšanās izrāde.
Ceturtdien, 29. maijā, pulksten 7'a

vakarā, notiek Lilijas Štengel pē-
dējā viesu izrāde Nacionālā teātrī. Iz-
rādīs O. Uailda komēdiju „Ledijas
Uindermir vēdeklis", kurā ta
ieguvusi ļoti lielu piekrišanu. Lilija
Štengel uzstājās pavisam 15 reizes
9 reizes « Lēdijas Uindermir vēdeklī" un
6 reizes „Kaislībā". Publika sajūsmi-
nājās par mākslinieces smalko izjūtu un
daiļo spēli. Māksliniece ar saviem tēlo-
jumiem ienes skatuves atmosfērā siltumu
un graciozu iedvesmu, kas neatlaidīgi
saista un aizrauj skatītāju. Māksliniecei
dzīves apstākļi, diemžēl, tagad neatļauj
pilnīgi pāriet pie latvju skatuves, bet
viņas viesu izrādes ari turpmāk pare-
dzamas uz nacionālā teātra skatuves.
Tagad pēc „Lēdijas Uindermir" izrādes
Lilija Štengel aizbrauc uz ārzemēm, kur
pavadīs vasaru. Ceturtdien mākslas cie-
nītāji var vēl noskatīties viņas tēlojumu.

Teodora Lāča benefice.
Teodors Lācis sarīko piektdien,30. maijā,

nacionālā teātrī benefici. Teodors Lācis
ir viens no mūsu visapdāvinātākiem
skatuves māksliniekiem. Viņa nosvērtie
un mākslinieciskās īpatnības apdvestie
tēlojumi arvien saista lielā uzmanībā
skatītāju. Savai beneficei T. Lācis izvē-

lējies Blaumaņa jautro joku lugu ,No
saldenās pudeles", kuru izrādīs
tagad tikai vienīgu reizi.

JNacionalais teatrs. Šīs sesonas
pēdējās izrādes: Trešdien, 28.
maijā, pulksten 2 dienā bērnu izrādē
J. Raiņa .Muša ķēniņš". Pulksten
72 vakarā kasieres Irmas Vai-
no v s k a s beneficē vienīgo reizi Ed. Vulfa
asprātīgā komēdija „S e n s a c i j a", kura
uztur skatītāju pastāvīgā jautrībā. Nodar-
bināti daudzi pirmie spēki. Ceturtdien,
29. maijā, pulksten 7a vakarā Lili-
jas Stengel pēdējā viesu izrā-
de O. Uailda komēdija «Lēdijas
Uindermir vēdeklis", kura ar
savu interesanto un asprātīgo saturu un
viešņas, kā ari pārējo tēlotāju teicamo
spēli kļuvusi par vienu no vispopularā-
kiem sesonas darbiem. Piektdien, 30.
maijā, Teodora Lāča beneficē
R. Blaumaņa komēdija ,No saldenās
pudeles"._ Sestdien, 31. maijā, se-
sonas slēgšana. Izrādīs Annas
Brigader „R a u d up ie t e". — Teātrī
patlaban notiek sagatavošanas darbi
teātra viesu izrāžu braucienam uz
Lietuvu.

Dailes teatrs. Šodien, pulksten 2 dienā,
bērnu izrādē „Aladins\ Ieeja bērniem
brīva

^
Pulksten V28 vakarā, tautas

izrāde „Divas pīles". Ceturtdien,
29. maijā, pulksten 2 dienā „Divas
pīles" un pulksten V28 vakarā, sezonas
slēgšanā «Divas pīles".

Pēc sezonas slēgšanas Dailes teatrs
sarīkos viesu izrādes sekošās pilsētās:
Jelgavā no 31. maija līdz* 4. jūnijam.
31. maijā «Venēcijas tirgotājs", 1. jūnijā
«Romeo un Jūlija", 2. jūnijā «Seši mazi
bundzinieki", 3. jūnijā «Viesnicniece"
un 4. jūnijā „Sapnis-dzīve".

Venjspjlī no 7. līdz 10. jūnijam.
7. jūnija «Venēcijas tirgotājs", 8. jūnijā
«Romeoun Jūlija", 9. jūnijā, pulksten
2 diena «Seši mazi bundzinieki" un
pulksten 8 vakarā «Sapnis - dzīve",
10. jūnijā, pulksten 2 dienā «Venēcijas
tirgotājs" un pulksten 8 vakarā «Viesnic-
niece".

Tirdzniecība un rūpniecība.

Kursi.
Rīgas biržā, 1924. gadā 28. maijā.

100 Latvijas rbļ 2 —
1 Amerikas dolārs ..... 5,16 — 5,21
1 Anglijas mārciņa 22,39 — 22,61
100 Francijas franku .... 27,35 — 28,20
100 Beļģijas franku ..... 23,45 — 24,20
100 Šveices franku 90,70 — 92,05
100 Itālijas liru . ..... 22,50 — 23,20
100 Zviedrijas kronu .... 136,40—138,45
100 Norvēģijas kronu . . . 70,65 — 72,80
100 Dānijas kronu .... 85,90 — 88,50
100 Čechoslovaķijaskronu . . 14,95—15,55
100 Holandes guldeņu 192,35— 195,25
1000 miljardu Vācijas marku 1, 1,50
100 Somijas marku .... 12,70 — 13,20
100 Igaunijas marku .... 1,32—1,38
100 Polijas zlotu 98, 102,—
100 Lietuvas litu . . . 50, 52,—
10 Krievijas zelta rubļu . . . 26,50
Krievijas sudraba^

^ ? J.70J par,.
SSSR červoņecs 26,20 — 27,—
5°/o neatkarības aizņēmums 2, 2,10
6° 0 Zemes banku ķīlu zīmes 98,— — 100

Rīgas biržas komitejas kotacijas komisijas
priekšsēdētājs A. Kacens.

Zvērināts biržas maklers Th. Šu m m e rs.

Rīgas ostā ienākuši kuģi.
26. maijā.

Wisla, poļu tvaikonis, 634 reģ. ton. brutto, no
Dancigas ar gabalu precēm.

Ostsee, vācu tvaikonis, 815 reģ. ton. brutto, no
Stetines ar gabalu precēm

Katie, latviešu tvaikonis, 2345 reģ. ton. brutto,
no Hulas ar balastu.

Johan Brinkmann, vācu tvaikonis, 186 reģ. ton.
brutto, no Karalaučiem ar auzām.

Pax, vācu tvaikonis, 513,25_reģ ton. brutto, no
Brēmenes ar gabalu precēm.

Jānis, latviešu burenieks, 147 reģ ton. brutto, no
Ģipkas ar stutkokiem.

Aleksanders, latviešu burenieks, 107reģ. ton.brutto,
no Liepupes ar stutkokiem.

Olga, latviešu burenieks, 94 reģ. ton. bmtto, no
Ķesterciema ar stutkokiem.

Neibad. latviešu tvaikonis, 95 reģ. ton. brutto. no
Ainažiem ar gabalu precēm.

Telegramas.
(Latvijas telegrāfa aģentūras ārzemju telegramas.)

P a r i z ē, 27. maijā. (Havass).
Olimpiska futbola sacīkste
starp-Latvijas un Francijas
komandām beigusies ar 7:0
par labu frančiem.

Redaktors: M. Ārons.

Paziņojumi jūrniekiem Noticēs to mariners
jūrniecības departamenta hidrogrāfiskās published by the Hvdrographic Section

daļas izdoti. of the Marinē Department.
Rīga, 1924. g. 27. maijā. JSfe 9. 1 Riga, 27th. May 1924. N° 9.

Pozicijas uzrādītas pēc vācu kartēm. Positions from German charts. Bearings
Peilungas ir par. rad. no 0° līdz 360° un ļ are true and in degrees from 0° to 360°,
uguns sektora robežas uzdotas no juras. ! and those relating to lights are from
Uguns saredzamība skaidra laikā ir no- i seavvard. Visibilitv of lights inclearvveather
teikta pec uguns stipruma. as limited by the intensity of light.
14) Kurma raga bāka uz apmēram: 14) The Kurmaraga lighthouse is

57° 32,6' N illuminated again (approx. position)
24° 21,7' O Lat. 57° 32,6' North,

ir atkal aizdedzināta. Long. 24° 21,7' East.
15) Sekošas stoderes ir atkal izliktas: .15) Follovving seamarks are placed

again:
Pie Ainažiem. Gainās h.

Austrumu stodere ar krustu (uz ap- i a East sparbuoy with a cross (ap-
mēram) : proximate position):

57° 49,1' N Lat. 57° 49,1' North,
24° 11,2' O J Long. 24°'11,2' East.

Austrumu stodere uz apmēram: a East sparbuoy (approx. position)
57° 49,6' N Lat. 57° 49,6' North,
24° 15,6' O Long. 24° 15,6' East,

Ziemeļu stodere uz apmēram: a North sparbuoy (approx. position)
57° 48,5' N Lat. 57° 48,5' North,
24° 16,2' O Long. 24° 16,2' East,

PieĶirbižiem. - Ķirbis h.
Ziemeļu stodere uz apmēram : a North sparbuoy (approx. position)^:

57° 37,05' N Lat. 57° 37,05' North,
24° 21,9' O Long. 24° 21,9' East,

Austrumu stodere uz apmēram: a East sparbuoy (approx. position):
57° 37,5' N ' Lat. 57,° 37,5' North,
24° 21,4' O . Loug. 24° 21,4' East,

1924. g. 27. maijā. N2 3037.
Hidrogrāfiskās daļas priekšnieks K. Purns.

Darbvedis K. Robežnieks.

Šim numuram 6 lappuses.



Rīgas apgabali III. civifnodaļa,
saskani ar dv. prae. Uk. 1958. p. ti
io »iiņo. ka 3. Junll» 1924. s-
minētās nodaļas a klāta tirnss sēdē
i i sīi 1623 g 11. jūnijā mirušā Sinlei

(Strenču) stac ja namsaimnieka Augusta
Fridrlcha Kārļa dēla P i c h e 1 nota Melo
istamenta.

Rleā 26 maijā 1934. g. L. M 2660
Priekšsēd. v. A. Blnmentals.

3974 Sekretārs A. Ka i v e.

Stigas apgabaltiesas 3. clvilnod.
itakkfi ai dv. pror tik. 1958. p. ar Io
>aaioo, ka 3. funiia 1924. g, asi-
titfa tnnalaa atklāti tiaaai sedf
-ota*»* H23. f. 26. d'cembrī miruša

Freiburgā advokāta Silvesta Higo
Pētera ari Jo I ja dēla R ē i e notailelo
testamenta.

«Hgi. 26 maijā 1934. g. L. J*2796
Priekiaēd. v. A. Blnmentala.

3975 Sekretāri A. Kalve.

Jelgavas apgabaltiesa,
samatojoties aa civ. pioc. lik. 1958. p.
pailgo, ka līs tiesas sēdē 1924 g
12. JuniJS attaisīs un nolasīs 15. Iebr
1923- g mirušā Jura Jura dēla La us-
ni a ņ a testamenta.

Jaigavi, 23 maijā 1924.g. L. Ja 1145/24
Priekšsēdētāja v. V. S k u d r e.

3943 Sekrēta» K P u s s a r s.Lēli pasiiia.
Meitenes muitas nodaļa

malt. lik. 1140. p kārtībā izsludina, ka
caurskatot

kontrabandas lietu
nolemts:

sodīt par kontrabanda administratīvā
kārta L eruvaa pilsoņos Annu Stankal-
tis un Monikas Mikutls loiJarl ar
pieci sirrti deviņdesmit vl;nu lata un
15 sant. (Lj 591',15) lielu naudas soda,
a zturēto manta ko fiscešinu nn pēc
lēmuma spēkā nākšanas pārdo' vairāk-
loliīana (konf. akts 1924. g J* 171).

Uz muitas lik. 1141. p. pamata ils
iemumi stājas spēkā 3 nedēju laika,
skaitot no iespiešanas dienai .Valcībia
Vestaesī".

Pārsūdzība, nomaksāta ar 8) santimu
zīmognodokļa, iesniedzama augiminē ā
laika caur Meitenes maitu uz m»it;s
departamenta vārda.

Maitas priekšniek* J. Žfglevics.
4005 Daibvidis O. Lapinskis.

Tiesu sludinājumi.
Kara tiesa,

oamatodamās uz sava rīcības sēdes
lēmumu, izbeidz bij. Vidzemes divī-
zijas štaba_muzikacta komandas kareivja
Kaspara Ādama d. Stkana nn Jāņa
Jāni d. Netlav meklēšanu.

(Vaid. Vēstn.' 1921. g. 22. okt.).
Rīgā, 26. maijā 1924. g.

Kara tiesas priekšsēdētājs,
irsi. J. Ja kt baons.

3996 Sekretārs k. ier. A. Rnmpc

Rīgas 10. iec.miertiesnesis,
saskaņā ar savu lēmumu no 30. aprija
1924 g. meklē Jēnl Aleksandra d.
Suku 35 g v„ piedeiigu pie Kroc-
Vrcavas pag.. Jelgavas spr. apsūdzētu
uz sod. lik 591. p 2. pkt.

_V'sas iestādes un p. rsonas kuram
būtu zināms, kur atrodas min. Sūks,
tiek lūgtas par to pazinot miertiesnesim
Andreja Pumpura ielā m 1.
2676 Miertiesnesis Franckevičs.

Ogrei pag. tiesa,
Cēsu apr.. pamatojoties uz sava 30. apr.
1924. g. lēmumu, uzaicina mirušā 04rea
pagasta .Irtu* mājas īpašnieka Reina
Andreji d. Rtiznlaka msntiniekus pa-
rada devejts nn ņēmējus un cites per-
sonas, kuram būta kedas tiesības vai
prasības uz nelaiķa atstāto mantu, pie-
teikt savas tiesībss un prasības Ogres
pag. tiesai sešu menela laiki, skaitot
no ii sludinājuma ieplēšanas dienas
trešo reizi .Vaid. Vēlēsi* .

Pēc augšu n. t-.rmiņa notecēfaias ne-
kādas pieteikšanās nn iebildumi netika
ievērot'. 2

Oitē, 19. maijā 1924. g. 1* 32.
Priekšsēdētājs K. Za gars.

3843 Dsrtivežg pil. J. Li cits.

Rīgas apgabali 3. iec. tiesas
pristavs

paziņo, ka 4 JualJI 1924. g., pulksten
9 rītā, Rīgā, Tnlas ielā Nt 18/20, dz. 1,
pārdos Semjona nn Marijas L o p a t -
ņ i k ov a kustamo mantu, sastāvoša no
mēbelēm un novērtētu par La 353.

Izzināt sarakstu, novērtējuma, kā ari
apskatīt pārdodamo mantu, varēa par-
iolanas dienā ui vietas.

Rīga, 26 maijā 1924. g.
3998 Tiesa pri'tivs J. O r i n i e 1d s.Rīgas apgabali 1. kriminalnod.,

saskaņā ar savu S. g. 20. maija lēmumu,
meklē uz sod. lik. 440 un 581. p.
I d. pamata, apsūdzēto Boruchu Haima
dēlu K a n t e r i

Kantcrs dzmis 1903. g. 4. augustā
(v. st), ebreji, jūdutfeīgs, Latvijas
pilsonis, pēc nodarbošanās tirgotājs,
citis pezīmes tiesai nav zināmas.

Visām iestādēm un personām, kuļam
ir tinams, kur atrodr.s minētais Kantcrs
un viņa manta, jāpaziņo par to Rīgas
apgcbaltiesai, kā ari jāsper attiecīgi soļi
Kantsra a ci t našanai, jo kā drošības
liCzjkļu veids p et viņa izvairīšanos no
tle-as, saskaņā ar tiesas š. g. 2J. ma ja
Itmumu, noteikta min Kantera turēšana
apcietinājumā. -"

Rīgā, 21. maijā 1924. g.
Priekšsēdētāja b. v. E g 1 i t s.

3838 Sekretāra pal. Žubeckia.

Rīgas apgabali 3. civilnodaja,
aaakaņā ar civ. proc. lik. 1958. p. ar _ šo
paziņo, ka 3. Junlla" 1924. g., minētās
nodeļas a'klāta tiesas sēde nolasīs
1924. g. 23. mini Rīgā mirušās atraitnes
Ž;nijas Viltulms m. Lāce (Laice;,
Czim. Lorenc notarlelo testim:nta.

Rīgā, 26. maijā 1924. g. L. J*2804
Priekšsēdētāja v. A. B1 u m e n t a I a.

3972 Sekretārs A. Kalve.

Latgales apgabali vecāk, notārs
paz ņo, ka pēc 1924, g. 13. martā pie
DaagavpDs notāra P. Zīoig_ a noslēgtā
dāvināšanas līguma, apstiprināta 1924. g.
17. maijā, Simsonam lcika d Griz-
burgtm pārgājušas no Movša 1c ka d.
C-Ji dzimtsHetolanas tiesības uz 49/f
kv. sēž. pilsētas zemes ar ēktm, kūļa
plāt bī letips, 11 kv. ssž. pa kuriem
zemes gabala Nt 21, lit. b. īpašniekam
ir cauibraukla-as un cauriešanas tiesības,
Daugavpili, 38. kvartāla, Virsnieka ielā
Nk 21, lit a. Minēta s nekustamais īpa-
šuma novērtēts no līgļ lilcdzējiem par
Ls 100.

Daugavpilī, 1924. g. 22. maijā. N> 3026
Vecākā notāra pal. A. M i k a i k a.

383S Sekretāra pal. J. Strada.

[ Otu IcstūLžn dafflnajiiml ]
U leMļi lipīrfunti

dažāda maksājuma piadaineja paaiņo,
ka 6 lunilā i, g., pulksten 4 diaoi,
Rīgā, Marstsja ielā N? 19,

pflrtos vūlrSRiolUnnū
O tta L e v i n a kustamo mani», novēi-
tetu par La 1600.— us sastāvošu no
ugunsdroša naudas skapja un Iltogref
mašīnas iirm. .OoMberg', dēj viņa
1923. g. proc. pejņ s noaokļa segšanas

Rīgā, 27. maijā 1924. g.
4024 Piedzinējs (paraksta).

«ligas apgabaltiesas 3. clvilnod.
saskaņā ai dv. pior lik. 1958 p, ai io
paaiņo, ka 3. JualJI 1924 «., minētās
«skaļas atklāta tiesas sēdē nelasīt
1924. ļ. 11. aptiī mirušās Slokā māj-
saimnieces atraitnes Enillļes Jāņa m.
Eicer, diim. Katlap, notarielo testa-
mentu,

«gi, 26. maijā 1924. g, L. H 2803
Priekšsēd. v. A. Blnmentals.

Z973 Sekretārs a Kalva.

Rīgas apgabali 3. civilnodaļa,
saskaņā ar civilprec lik. 1958. p, ar fo
paz ņo, ka 3 JutnlJS i. 9-, min. nedajas
atklāt-i tiesas sēde nolasīs 1923 g.
to 10. uz ll.septesbtī mirušā Maskavā
Andreja Vladimira dēla Veichovaka
testamentu.

Rīgā, 26. maijā 1924. g. L. >* 2714
Priekšsēd. v. A Blnmentala.

3J"6 S;X:etars A. Kalve.

Rīg s polic. IX. iec. priekSnieks
paz ņo, ka 12. JuatJI 1924 g. pulksten
10 no rīta, Varkjaņu ielā J* 1, koku
zāģēta»

pārdos vairāksolīšanā
Robertam Blau p ederošu Ugu gateri,
pilna sastāvā, (meš nu iabrikas .Titaaik'
frmas) novērtētu par Ls 716,46 sant.,
dēļ parādu p edzišanas slimo kasei ua
Latvijas apdrošināšanas biedrībai pa-
laba. Pāriodsmais gaters apskatāms
pārdošanas vieta ūtrupes d ?n». 40 0

Latvijas Universitātes leaitiaiacllas
kartiņa J* 1696, uz Emīlijas Lorenc
vārdu pazaudēta un ar ša tiek Iz.lu-
dluāta par nederīga. 4C01

Latgales zemes gm
atjaunošanas komisija.

ui Etenas Hai riiha m. Paderevskas
lūgumu par nekustamas mantas nj Sa-
veika mniž s aidalītes ar nosaukuma
Karktinovas (Fedorovo-Fecd novo ari)
ar Maksi novas ezeru pl li ā 442 deset.
1410 kv saž atrodošās Daugavpils ap.

riņķa, (bijuia Drissas ap iņķa dijā),
Pustinas pagastā, levefanu zmes grā-
mata rrģislri, —uzaicina visas personu,
kurām >r kādas tiesība uz minīto
ne ustsmo mantu iesnrgt komisija! par
to paziņojamu 4 mēnešu laikā no iisU-
dināšanas dieras .Vadījās Vēstnesī* ,
pretējā g?dījumā nepieteiktis Uesības
skaitīs es par iznīcinātām un u Izēis var
tikt Ievesti Lat»aes zemes g'ānatu re-
ģistri par «linčās n:kuslama< ismtij
īpašnieka bez kādiem aprotežojum em
un neapstrīdamās pārlošanas aa hinc-
tesaris&a apgrū inājuma tieiijan ;833

Daugavp'l' , 1924. g. 21. maijā. J*2980.
Komisijas priekšsēdētājs, apgabaltiesas

vecākais notārs E H e 11 v i c h s.

valkas api. pašvaldībai Ukvldic. valde
paeiņo, ka Valkas apr. par 1924. gadu
at|*uts ņamt nodokjus no Idleaa undziri:nu valkalltm psr laba apriņķa
pašvaldība sekošos apmšros;

1) no ii. Šķiras traktieriem 300 ls gadā,2) no reiiinolu dzēriena tirgotavām
200 ls gadā,

3) no Izrīkojumu un tirgus bufetēm
10 ls diertā,

4) no tējnicēm un Iebraucamām vie-
tām 60 ls gadā

™Apr. pašv.llkv. valde prieš-ēd
MVA Mūrnieks.

Valsts Alefcandra Aogsfuma slimnīca
tzdes mszākp asītājtem mutiskā ua rskstsacensībā
12. lunil J,, paikst 10 titā A,eks.andra Augstam* slimn'cai 250 kub
" nm1h" r lltM P'egHdāšanu
w«?-^i,?" 10°/0"Pm-iemak"-

S^ni af'Lt il!9,idz ««nsībes
iton, no pniķļt. 1Q—12 dienā.

Rīgas kara ap:iņķa priekšnieks Izsludina
ZILUZ g* noz8a<1ēto karaklausības
aphecibu zem >A 475, izdotu 23. augustā
fir.Ln"°.Llepa,as kain Pu!ka kcm ««jrava Gustava Simaņa v. 4002

Rīgas prefektūra izsludina par ned rigu
ka nozaudētu , gada uzturas apliecību
zem N° X 24367 uz Dāvida Jankela d.alovina vārdu 35y3

Rīgas telefonu tikls pārvalde izsludina
K'o-Jlf. Ilgxx dienest' apliecību zem» 2284. .rsniegtu 1924. g. 18. februāriuz Petepa Auz ņa vārda. 3594

Ta! q sadraodzīgās Mijas Wi-iilnfen
sabiedrība,

saskaņā ar pilnas sapulces 18. m*ij5 š.g.
lēmumu, dsra sinamu saviem biedi eme I
ka nepilni iemaksāta biedru psji Ls 2.—
jīpapildlna līdz 1. stptembrlm š g.„
vai nepapildinālanas gadījumā jāligem
atprkaļ līdz tam pašam laikam.

Biedri, kuri auglā minēto nebūs no-
kārtojuši tiks uzskatīti pat izsiājušamies
no biediibrs un iemaksāta biedru pajas
dala tika pieskaitīta rezerves kapitālam.

Līdz 1. septembrim 1S24. g. biedriem
jāiemaisa aii iestāšanās nauda Ls —.50.

Talsos, 24 mai!ā 1921. g.
Priffkšēdērājs J. Bekers.

4007 Gr matve'is ipitaksts> ļ

Likti! 11 liīishi kiNitli
loliitiei bilim
1924. a«d« 8 burtslca

?niknai an dabijama Valata tlpograliHV
pili, 1. latabi, kur ari vienīgi jāgriežt?

ai pitpiasijumiem.
Burtnīca maksā:

bai piaaltHanaa Ls 0,22
sī piesātiiaaa . . 0,24

Saturs:
71) Likums par Centrālo krimināl-

policiju.
72) Likums par Valsts vēsturisko»

muzeju.
73) Likums par atlīdzības nokārtošana

valsts zemes ionda ieskaitīto zemi»*
un muižu īpašniekiem.

74) Noteikumi no valsts zemes ionda
piešķirto zemju izpirkšanas līgu-
miem.

75) Pārgrozījums pagaidu noteikumos*
par iekšējas apsardzības organizē-
šanu.

76) Noteikumi par iznīcināto ierakstot
atjaunošanu Latgales notariālas
arehiva zemes grāmatu reģistros. _ .

77) Pārgrozījumi un papildinājumi li- *'
kūma par darba laiku.

78) Pagaidu noteikumi par darba
^

iz-
došanu un materiālu piegādāšanu
valsts iestādēs.

79) Noteikumi par mājlopu eksportu.
80) Papildinājums rīkojumā par akcizes

noteikumiem padoto vielu ražotavu .
un pārdotavu patentu nodoklh___

nacionālais teatrs.
Trtidlan, 28. maija, pulksten 7>/« vafcJ

Kasieres Irmas Valnovskas benefice
..fensacija ".

C«tuHdltn, 29. maija, palbst. VI» vak-'
Lilijas Stangal viesu izrāda

Pēdējo reizi:
.,Xe«HJos Misīrfersrsir

4067 mēdei%Iis'.
Piektdien, 30. maliS, pulksten 71/* v*'

Teodora Lflča beneficē: t,
„ JT© saldenās gaudela^s -

[ Dažādi sŽiidinfiJamL

Akc. bīedr.LV. Goeogiagei ?Blde
pszņo, ka uz 1924. g. 28. māju rolikti
akcionāru rap.lce nevar notikt, tā kā
nav pienākošā kārtā ņieteikts vsJFdzīgsis
akciju skaits un tad ļ t ek sasarkta

2. aknonarn sapnke
uz !924. g. 12. lun!!u, pulksten 5 pēc
pusdienas, valdes telpās, Rīgā, Spoita
feā M 2, kiij- i būs katrā zinā pilntie-
sīga, neskatoties uz. kapiteļa apmēru,
kurš tiks reprezentēts caur uz sapuci <
eradušamies akcionāriem.

Akcijas vai apliecības, kurss ir akcija I
vietā, jāiesniedz vtliei 7 dienas pirms
kārtējas sapulces.

Uz dienas kāitbas sekosi jautājumi:
1. Bilances, norēķina un pelņai sēda- '

līšatsrs p.'r 1923. darbības gada, caur-
lūkošana un apstip inā!ana. 4029

2. Valdes direktoru,_ viņu vietnieka I
an revīzijas komisijas velēšanas.

3. Dažādi prieklltkumi. Valde.

Dzelzsceļa virsvaldes materiālu apsade

RAKSTISKUS TORGUS
„ .p». «?o»«.,.r.d.»». ''īss^^SS .VSiSITSSSS
stabu plaaadflšanu dzehsce u vajadzībām »askana J'," '
ba|ķu un telegr i. stabu apgādāšanas techn.skiem notetkum em.

BsjķaaUm. sa?ent aPm. 75CO0 kub. pēdu Daugsvpt^ rajons,

Te.egr... status . . . apm, 1250 g.b. Daugavpils rajonā;

* 400 . LiepM" ?

bet Dzelzsceja virsvalde patur aev tiesību pirkt bajķ.s un telegrāfa stabus ar,

ClTorģ« daUbnl.kiem jāiemaksā materiālu apgādes kasē drošīta, nauda lf,a

aPmēr TuXsnK ^

Akciju sobiedr. Lotv. privāta lombarda valde.
fl «Ī22

ra
-!f-tālr - 58", darba lai<s nopīkst 9-3,

tk nolīkāsi ūtrupi uz 2. iuniiu š a
cat'"ē\a,u,rup„tku K^ba„'k^

«^""" k.,fti»ļi!|ntoi

lieS'faK' .aar.b'T&^Jft^^^^h^^^T"zāģiem »a t. t «ungn apģērbiem, SusmiSinam, velostped em,

ii \M\k,JkMa. Mi"
valde, pamatodamās uz akc onaru vispārīgās saoulces lēmumu 17. decembrī 1922. g,aptlp mata no finansu miīistra 13. jaivarī 1923 g, ar šo

izsludina parakstīšanos oz nn akcija trešo izlaidumu Ls 1,1
mVT^ mt.^~vbģlM,vttkna 107 °' ar dhidend« *'< >»*»
3 i««,T,^f'if-rs.

aļtc,0 "«l«n_ «r . «esiba parakstīties psr katrām 5 vecām uz
līdz 30. meljim S

P»«ks1isanaa jtizdara mūsu bankas nodalās Rigā vai Liepājā

tiek Jmfw&£*l}3P l!dls'nēJie «Vcionati līdz 30. m ijāi» 5 g. nesazīmētu,
noaa|āsXiunLS

,,lanl8 Wl *** 12 dieM' «? ™*š «?-"<-*!

b.aiļp
ļ5rru,V'' ut,mMk0-,e^tt.v-s5- v!-

???
^^^^ ^*^"^^^«taM

Apriņķa ceļu inženiers Cēsis
6 ltta!L$-izdos nittifikprasltāllem SSSsrffff:

II Tilta buji p e Vesetnieku mājam, Kslsnavas pag. Drošības nauda Ls 400.—
2) THa tuvi pie Ann s muiža?, Kalsnavas psg. Drošības nauda Ls 900.—
3) Tīta būvi par iģes upi uz MszssUciS Vīķu muižai ceja. Drošības

nauda Ls 603.— 1 3317
Tuvākas ziņas k'irlejš Css, Gaujas 'elā Xs 26. katru dienu nn 10—14.

Apriņķa ceļu inženiers Rigā
iziomas gaisos mutiskos un rakstiskos torņos — i. ļ. 3 Jūnija pulfat. 10,

sat*£t!šT3 šosijas hibiI siena Pļaušanai 19Z4.g.:
Rīgas—Opas tos. 25—26, 30-36, 39-40, 43, 46—47, 49, 58—65, 67—68

un 70—72 klm.
Engelhardta šos. 42- 43, 45 un 47 klm
Jelgavas . 7, 8, 10, 22—23 klm.
Tuvākss zinas kancleiā. 1 3522

Dzelzsceļu virsvalde

izsludinu sek. rakstisbus torsus
18. Juniā i.g., uz stiklu logu, dubulto, Bohemljaa, vagoniem, pec saraksta tecbn.

noteikumiem un apstiprināta parauga labuma 2 i jā;
26. /un jā S. g., lf mpu stikliem pēc speciiikac, techn. noteik. un apstlpr. parauga;
26 Jūnija i. g., ķimiskiem ugunsdzēšamiem aparātiem .Miilmaks* vai .Pluviaf

1/50 gab, 9 litr. tipuraa. katrs ar 2 rezerves pildīiumfem un
vienu «zkafamo; 2/8 gab. auksturndroliem līdz 30° C, 9 litr.

ti puma, katrs ar 2 gab. rezeives 1 ildijumu un 1 uzkaramo. Pie
ugunsgrēku dzēšanas ar ps/asliem apsratiem Izlietotie pildījumi
aparātu piegādātājam ļā'tjaino bez atlīdzības. 3

Tuvākas zinas par torgu noteikumiem, matcialiem un iemaksājamām droš.
naudām izsniedz Dzelzsceļu virsvalde istaba Ns 122-a r,o pulksten 12—14.

Piedāvājumi jāiesniedz torga d'enā līdz oulksten 12 4064

Dzelzsceļu virsvaldes materiāla apgāde
"?"p'sJL*.»" Srakstiskus ieraus _

s^isttittiassLSZsaui^'Sz
Ri£tw dBffla-TifeMia mtM*. .«1*. k«5 "/• «P»a« «
plldījum 1 zams». . ,,,.,,.= aūrz.

Tuvākai zlņ'S itsnedz i'zflzTeļa vrsvIdeslTS. istaba 4065 _

?s»

Pieņemts no S'okas p'lsētts
domes 14 msijā 1924. g. sēdē un
apstiprināts no Iekšlietu minlstrij 1
pašvaldības d:partarceita 24 maijā
1924. g ar Jfe 103989.

Saistošo noteikumu
par

tirgoSanSs laiku SlokS
3. p. 1. nodalījuma grozīšanu sekosi:

.Skārni un desu veikili atverami
pulksten 8 rīti un liedza si no 1. apr Ja
līdz 1. oktobrim, pulksten 8 vakarā un
?o 1. oktobra līdz 1. apnlim, pulksten
7 vakar?, ar pārtraukuma no pulksten
12 līdz 2 d enā Tirgus dienāa — treš-
dienas un sestdienās — atvejami no
1. ap.lļj līdz I. oktobrim, paikstei
6 rītā un no 1. oktob . a līdz 1. aprīlim,
pulksten 7 rītā'.

Šie no'elkumi stājas spēkā 14 dienu
lilkā no izsludināšanas dienas .Valdībai
Vēstnesī'.

Pilsētas galvas b K. Kuškevics.
4063 Sekretārs A. Kembergs.



Jelgavas apgabaltiesa,
uz 1921. g. 1. februāra likumu pai
laulību 50., 76., 81. un civ. proc. Uk,
339, 356., 411., 698, 700., 704. un
718. p, 1. pun'.ta pantu pamata, ar io
dara zināmu Miķe im Paulim, 1a t e<a
š g. 3. nu i ā Btzmugnras nosprieda viņa
laulību ar Ar.ni P;=uis, dzim. Vilks šķirt.

Jelgavā, 16. maijā 1924. g. L M° 201/24
Priekšsšd. v. R. Mūlleis.

3438 Sek etara oal F Kāps.

Jelgavas apgabaltiesa
«a civ. tiea. Ilk. 1967., 2011.—2014,
2079. unvietējo privāttiesību Uk. 2451. p.p.
pamata, «aicina visas personas, kutam
būtu kādas ierunas pret 1924. g. 2 febr,
mirušā Andr ja Mārtiņa d. Z ā 1 ī š a
St2i. g. 13. der. notarielī kārtība sa-
stādīto testamentu, vai kutas vēlētos
pieteikt savas tieaibaa uz minēto
Andreja Zāīša mantojumu, kā man-
tinieki, iegatarl, iideikomiaari, kreditori
an t. t., pieteikt savas ierunas un
tesības šai tiesai sešu mēneša
laiki, skaitot no sludinājuma iespiešana*
dienas .Vaid. Vēstnesi".

Pēc minētā termiņa notecēšanas, tiesa
lakādas ierunas nepieņems an nepie-
teiktas tiesības atāls pat spēka sssudē-
lašām,
Jelgavā, 21 maijā 1924. g L. Nk 1C45/24

Priekšsēdētāja v. A. Lauke.
3905 Sekretārs K. Pussais.

Rīgas cementu fabrik. un eļļ&s
spiestuves sabiedrība

C. Ch. Schmldt.
ar šj paziņo, ka uz morilikaiijas po-
ksmšm no 20. sept. 1922 g. (Vaid
Vcs n. J* 2ll.> nn 9. jun 1923 g.
(Vaid. Vēstu. N° 121.) attiecībā m
minētās sabiedrības «kci am zem NiNs
156-175, 213,214 379—416. 441-450
457-460, 516-530 541—M5 , 600 601,
603, 626-674 801—810. 816—831,
847—856, 859—969 1205-1219, 1226-
1227, 1601—1681, 1684—1689 624,625,
417 424. 241—260 599. 110;—1120,
1866-1875, 221, 800 1301, 223. 1303,
1305, 1733, 261-284. 303—310, 311,
3 2 486-495, 734-740, 1526, 1527-
1538, 1539—1558. 1559 1570 1571-
1&76. 1879-1934, 679-680, 1220,1221,
1853 121—125, 782 784. 13*. )37,
791, 1194—1204, 1748-1753 126-130,
785—787, 140, 792 1184-1193 1754—
1758, 131- 35, 788-793 138 139.
793 1173-1183, 1743-1747. 1136—
1145, 1682 1683.361-370. 1690-169?
101-120. 516—557, 990-1021. 1700-
1705 228-1278, 1780-1792 1-25
141—150 506-515, 558-563 17v3—
1804 56-75, 10^9-1058, 1706-1715
181, 1)>2, 425, 592-593, 1908-1910,

68S-691, 794-796 1876-1878, 176-
180. 1341-1355 1855-1859, 602, lli5,
1599, 212, 211 1850, 51 432-440,
531—510, 837-816 1861, 1862 675 -
678 1222-1225 1851 —1 52, 832—8 6
1854, 1146-1155, 160J, 1905-H-07,
698,699, 1911. 431-466, 700, 1332-
1340, 716-1719 1306—1315 1316—
1331, 467—470 701-703. 46 - 50, 371-
378. 451, 452 451-456, 1720-1732,
681-684 t92-695 973, 974 1022,
1023 1171, 1172, 1279, 1280, 1739,
1805, 1813, 1860 193—197, 201-2 0
58')—585, li25, 1768-1772. 285-287.
743-753 761—781, 288-302, 1024-
1038, 1356—1393 1912-1923, koā
1327 gab. a'toju un **Ns 52-55
4 6-431, 857—858 1863—1865, kopā
15 gab. akciju, pared ētā proklama laikā
rekadts pieteikšanas nav not kusas un
kt tālab uz_ sabledtības statūtu § 17.
pamats minētās akcias tiek anulētas.—
Lūdzējiem tiks izsniegti jauni dokumenti
ze n i i m pašiem numuriem.
3182 Valda.

Latgaļu apgataltfesai l. clvIlDodaļa
ua civ. proc. lik. 293, 395. 298. 301,
309, un 311. pp. pamata uz Staņislava
Saltmona dēla Jaudzema
lūgumu, viņa prasības lieta pret
Mariin Jura m. Jaudzem, dž. Rimkevič par
laulības šķiršanu, jualc. pēdējo, kura
dzīvea vieta prasītājam nav zināma, ie-
rasties tiesā ietru mēnaia laika,
no ii sludinājuma iespiešanas dienas
.Valdības Vēstneaī*.

Pi: lūguma pielikts ta noraksts.
Ja atbildētāja noteikti laiki ne-

ierad. personīgi, vai caur pilnvarnieka,
tiks nolikta tiesas aēde lietas klausīšanai
aizmuguriski. C.L.)*562p./24.

Daugavpili, 14. maiji 1924. g.
Priekšsēd. b. J. Krūmiņš.

3311 Sekretāra v. i. K. K a n g u r s.

Latgales apgabaltiesas,
Duianili«. 1. tic. īliitlnnnli,

saskaņa ar savu 1924. gada 31. marta
lēmumu ua civ. proc. Uk. 1401. p. un
civ. lik. X. sēj. I. d. 1239. p. pair. paziņo,
ka pēc 1892. g. 10 dec. Daugavpili
mir. liatr'nas Stepana m. Petrovas
ir atatita mantojuma, kadeļ uzaicina visas
personas, kam uz Io mantojumu, vai
sakari ai viņu būtu kādas tiesības, kā
mantin., pieteikt tis pec piekritība*
sešu mēnešu laika, skairct
no ša sludinājuma iespiešanas Atē-
nas .Valdības Vēstnesi'. Nk 163

Daugavpili, 4 maijā 1924. g.
2531 Miertieanesis Dz e n i t s.

Latgales apgabaltiesas,
Daugavp. apr., 2. iec. miertiesn.,
saskaņā ar savu 1924. g. 27. februāra
lēmumu uz civ. proc. lik. 1401. p. un
X. sēj. 1. d. civ. likuma 1239. p. pa-
mata paziņo, ka pēc 1919. g. 27. martā
Daugavpili mirušaj Oljas Stepana
m. Musollaas ir atstats mantojums,
kādēļ uzaicina visas personas-
kam uz _ šo mantojumu vai sakara
ar viņu būtu kādas tiesības kā manti-
niekiem, pieteikt tās pēc piekrīt, s e š_u
mēnešu laikā, skaitot no šī sludinā-
juma iespiešanas .Valdības Vēstnesī*.

Daugavpilī, 30. apriti 1924. g. Ks52
2532 Miertiesnesis D u c m a n s.

Latgales apgabaltiesas,
Daugavpils apr- 4. lec. miertiesa,
saskaņā ar savu 1924. g. 14 maija !•-
mumu uz civ. proc. lik. 1401., 1402.
p. p. un civ. lik. X. sēj, 1. d. 1239. p.
pamata paziņo, ka pēc 1924 gada
11. martā mirušā Donata Bartuļa dēla
Kurpnieka Daugavpils apr. Līvānu pt-
gasti ir atstāts mantojams, ksd i\
izaicina visas personas, kam uz šo
mantojumu, vai sakarā* ar viņu būtu
kādas tiesības kā mantiniekiem, pieteikt
tās pec piederības sešu mēnešu
?aikā, skaitot no ša sludinājuma iespie-
šanas dienas .Valdības Vēstnesī*.

Daugavpilī, 17. maijā 1924. g.
3681 Miertiesnesis ('paraksts)

Ludzas airloka 7. litirkaa iltrtiinau
vadoties no civ. lik. krāj. X. sej. 1239.
p. un civ. pr.lik 1401. p. ar šo dara
zināmu, ka pēc Smaiļu sēdžī, Viš;.oro-

as pagastā mirušā 1909. gadi
Jefrtma Milna sUis-
| es manto ums un uzaicina visus,
kam uz šiem maitojumi m, jeb sakarā
ar viņiem būtu kādas tiesības, ka:
mantiniekiem, tegatat jiem, fideikomi-
sarijiem, kred te r em un t. t. pieteikt
šīs tiesības sešu mēnešu lai-
k ā. skaitot no šī siudin. iespieš. dienas
.Valdības Vēsln.*, miertiesneša kamerā,
Kārsavas stecijj, brīdinādams, ka pēc
mteiktā termiņa notecēšanas manti-
nieku tiesību pieteikšana netiks pie-
ņemta.

Kārsavā, 30. aptilī 1924. g. J* 1627.
2546 Miertiesnesis (oaraksta).

Talsu Iec. miertiesnesis

uz civ. proc. lik. 2011., 20i2., 2014. ua
2019. pantu pamata oaziņo, ka pēc
19. jūniji 1923. g. Talsu leprozorijā
m r. Jēkaba Prledlta ir atklāj es
mantojams un uzaicina visus, kuriem ir
uz šo mantojumu vai s«kara ar to tie-
sība» , kā reant niekiem, legalari . iem,
I deikomisariem, kredito tem un t. t,
pieteikt šīs tie ības mii miertiesnesim
viņa ktmerī Talsos. Rīgas ielā ** 2,
sešu mēnešu laikā, s a.tot no šis
sludināšanas dienas, ar piedraudi, ka
noteiktā laikā nepletei ;ušies tiks ieska-
tīti kā savas tiesības zatde .uši.

Talsos, 8. maijā 1921. g. J* 15.
2932 Miertiesnesis Kubdancs.

Limbažu pilsētas patērētāju bie-
drības 1923. g-darbības pārskats.

Biedrības adrese Limbažos.

BILANCE
31. decembri 1923. gada.

Debets. ls
Ska'drā naudā kasē .... 271.32
Preces par pašcenu . . . .-11,403.30
Debitori: da'ītas naudas citas

iestādēs u. organiz 250.70
Biedrībai piederošs:

a) ne'aus'ams īpašums . . 1,200—
b) inventārs 234.72

Uz priekšu samatetāte izdev. 133.13
Nekust. īpaluma renunti . . 592 —

14,085 17

Kredīts. Ls
Biediu paīss 1,063.61
Ka itāli:

Pam-.ta . . . . Ls 1,542.30
Rese^es ... 74.50
Ko:»pJarb:bas pa-

līdzības fonds . . 217.07
IzeLtīb. veic f , 14535

_ 1,979 22
Aizņēmumi no biedriem . . 6,558.70
Ci i KreCirari 4,26'.04
Nekust īpaš.ma obligac, . . 134 40
Dažādi parādi . . ' 31.80
Peļņas un z te dējuma kons

(tī s atlikums) . • • 5540

14,085.17

Pelnīts brutto Ls 347183; tekoši
dsrtīo?s (tirdzniecības) izdev. Ls4032 81;
tīrs atlikums Ls 55.40; preces pārdotas
Ls 32,805.77. Dividendes uz pajām —;
prēmijas uz _ iepirkumiem —. Biedru
gala sīkumā 184. Gada beigfs 200.
Veikals a rodas L'mbažos, L. Rīgas
i'lā Ks 7. Va'de. 3136

Jelgavas pils iec. miertiesnesis,
saskaņa «r savu s. g. 1. a;riļa bo-
.emi.mu, uzaicina visus, k m būtu uz
1923. g. 12 oktabtī Jelgavā rhiralāi
Grietas Krišjaņa meitas
Latvi », dzimusi Bukulta atstāto
mantojumu, ka'rs tiesības kā manti-
niecēm, legatatlem, f'delkoni i sariem,
kreditoriem un t. t., pieteikt savas tie
sttif'S šai tiešāk sešu mēnešu ltikā,
skaitot no sludināju -a iespiešanas denas
.Valdības Vēstnesi.*

Termiņā nepieteiktas tesības ieskatīs
par speķu zaudējušam.

Jelgavā, 1924. g. 5. mājā.
2603 Miettesnesis M. Karps.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnod.,
uz civ. ties. lik. 2011., 2014 un 2019. p.p.
pamata jāziņo, ka pēc 1912. g. 17. de-
ptobī Naukšēnu pag. mir . Jungu* un
Ēveles pag. .State* māju īpašnieka
Otto Jāņi d. Miķe Īso na ir atklāts
mantojums un malciņa, kam ir uz
šomantojumu, vai sakarā ar to, tiesības
ka mantiniekiem, legatarijiem, fideikomi-
sarijiem, kreditoriem un t. t, pieteikt šīs
tiesības minētai tiesai sešu mēnešu
laikā, skaitot no šī sludinājuma iespie-
šanas dienas .Valdības Vēstnesī*.

Ja minētās personas savas tiesības
augšā uzrādīta termiņā nepieteiks, tad
viņas atzīs ka šīs tiesības zaudējušas.

Rīgā, 20. maijā 1924. g. L. M 2653
Pzlskittd. r. A, Veidneia.

3601 "s>Vr»*-«-« & tf i I » ?

Rīgas apgabali, 3. civilnodaļa,
uz civ. ties. Ilk. 2011., 2014. un
2019. p.p. pameta pasiņo, ka pec 1924. g
16. febiuarī Rijā mir. ka t-.ina Zina
Pētera d. Kolberga ir atklāti
mantojuma un uzaicina, kam ii na šo
mantojamu, vai sakarā ai to, tiesības kā
mantiniekiem, legatarijiem, (ideikomi-
aatljiem, kreditoriem an t. t, pieteikt
fia_ Haalbas minētai tiesai sešu
mēnešu (alki, skaitot no ii sludinā-
juma Iespiešanas dienas .Vaid. Vēstn.'.

Ja minētas personai savas tiesības
Mgiā uzradītā termiņi nepieteiks, tad
viņas atzīs kā iis tieaibaa gandējušas,

Rīgā, 20. maijā 1924. g. L. J* 2382
Priekšsēd. v. A. V e i d n e r s.

3810 ""?ktrtan A. » «. > -*«t.

Rigas apgabali,reģlstrac. nodaļa
pasiņo, ka ar viņas 7. maija U24. g.
lēmumu pārreģistrēti .Rīgas patrimo-
nfalās ugunsdzēsēju biednoas* biedru
ji'nā tapulcē 4. novrmbn 1923 g. pie-
vemtie sta utu grozījumi.

Nod. pāiz. v. i. L. Bruemmers.
3814 Sekrrt p. v. i \ Tomson.

Rigas apgabali, reģistrac. nodaļa

uz likuma tar biedribtm sivienīkām un
politisk m organizācijām 17. p. pfmata
pazi ņo, ka «r viņas 1924. g. 14. mai .a
lēmumu reģistrēta bezpeļņas biedrība:
.Bmtnieku lopkopībts pīrraudzib s
biedrība*, ar va dts sēdekli Rīgā.

Nod. pārz. v. i. L. Bruemmers.
3853 Sekretāra p. v. L J. T o m s o n

Rīgas apgabali.reģlstrac. nodaja
uz likuma par biedt bām, saveī ām un
potiskām organizaiān 17. p. pamata
paziijo, ka ar viņas 1924 g. 7. maija
lēmumu refcistre'ta bezpe^us b.cdrna:
.1877. gadā di:in:tš ncndiīgi un vāļ-
redsigo i'glitošenii budriu» nereiiīgo
insiiuā Rīgā", ar valdes sēdek.i Rīj.

Nod. parz. v. i. L Bruemmers.
3845 Sēueiata p. v. i. J, Tomson.

Rīgas apgabali,reģlstrac. nodaļa
uz 1 «urnu p r biedri am, sivīcnibim un
poliii&kām orgamz'Cijām 17. p pamata
paziņo, ka ar viņas 1924. g. 14 mai,a
I:mumu reģistrēta bezpeļņas biedrība:
,Mo es lopko . ības pārrsudiib?s bie-
drība-, it vatties sēdekli Mo ej pagsstī.

Nod. pārz. v i. LBicmmeri,
3817 Sekrēta a p. v i j. f o m s o n.

Rīgas apgabali.reģlstrac.nodaļa
uz likuma par biedrībām, savienibžm un
politiskam organizācijām 17. p. pamata
p'Ziņo, ka ar viņas 1924. g. 7. maija
lēmumi reģistrēta bezpeļņas biedrība:
.Latvja kultūras veicināšanas un pali-
dz. bas biedrība Latvjem ārzemes', ai
valdes sēdekli R gā

Nod. pārz. v. i. L, B r u e m m e r a.
?849 «'e^reta'a p v. i. J Tomson.

Rīgas epgab Itiesas 1 civilned.,
saskaņ a 8r savu š. g. 25. aprija lēmumu,
pamatojoties uz civ. proc. Ik. 2081. p
3. pkt, 2082. un 2083. p.p, kā ari
368. p un uz Ogre* pagasta sabiedrības
lūgumu, uzaicina mir. Arveda Greinera
mantiniekus: 1) Aleksandri-Moricu Grei-
neru, Ellu-lohannu Gre ner, 3) Vilhel-
minuMariju Split, dzim. Greiner, 4) Ma-
riju-Pau'ini-Alidu Kauping, dz. Greiner,
5) Arvedu-Zalamani-Pāvilu Greiner,
6) Aleksandii - Moricu-Vilhelmu-Pāvilu
Greiner, 7) N-nīju-Ernu-Karoinu Greiner,
8) Nikolaju-Albrechtu Vilhrlmu Greher
un 9) Elzu-Vilhelminu-Adelinu Vūner,
dzim. Greiner ierasties tiesā viena mē-
neša la kā no šī sludinājuma publicē-
šanas dienas Arveda Greinera mant.
masas pr-sibas Hetā pret .āni Lutcu
2900 ibļ. pec paiada zīmēm dēļ ahīrrtes
par piedzilanas vēršanu uz Brāķu māju
dzēšanas zemes grāmates.

Rīgā, 21 nrijā 1924. g.
Priekš ēdētlja vietā J. G r o t s.

2841 Sekretārs J. Smeils.

Rīgas apgaoalt. 3. civilnodaļa,
nz civ. tiea. Uk. 2011., 2014. un 2019. p.p.
p imata paziņo, kn pēc 1P24. g, 10. ap iii
Smil ene mir. Smiltenes iag.. Cntenes
iruižai jaunsaimnieka Pēteri Dāvida d.
Krūmiņa ii atklāta mantojums un
uzaicina, kam ir nz šo man ejuma, vai sa-
karā ai to, tieši as kā mantiniekiem, lega-
tarijiem, iideikomisarljiem, kreditoiiem un
t. t., pie eikt šīs tie»ioas minētai tiesai
sešu mēnešu trikā, ika't. t no
ši sludinājuma iespiešanas dienas ,Va.d.
Vēstn*.

Ja minētas ;e sonaa savas tiesības
augša uirādītā termiņā nepieteiks, tad
viģ'īs atzīs kā š s tiesības sauaejušas.

Rigā, 20. maijā 1324. g. L. H 2i;4
Priekšsēd v. A. V e i d n e r s.

3608 Setretms A Kalve.

Rīgas apgabali,reģlstrac. nodaļa
uz likuma par biedrībām, savienībām un
politiskam organizacjām 17. p pamats
paziņo, ka ar viņas 1924. g. 14. maija
lēmumu reģstrēta bezpeļņas biedrība:
.Vidz-mes ja:htklubs', ar valdes sēdekli

Rīgā.
Nod. pāiz vi L. Bruemmers

3818 Sekretāra p. v. i. J. Tomson.

Rīgasapgabali,reģlstrac. nodaļa
uz lkurna par bledrīdām, savienībā n un
politiskām orgsnizteijām 17. p. pamata
paziņo, ka ar viņas 1924. g. 14. maija
lēmumu reģistrēta bezprļņM tiesiībs:
.Krievu paldzibas kemiteja", ar vai Ies
s dekli Rīga,

Nod. prrz. v. i. L. Bruemmers
3851 Sekretāra p. v. i. J. Tomson.

Rīgas apgabalt.reģlstrac. nodaļa
uz likuma par b'edribām, savienī ām un
politiskam organiz*ejam 17. p pamata
paziņo, ka ar viņas 1924. g. 14. maiji
lēmumu reģistrēta brzpeļņes biedrība:
Mars imnieku biedrība .Monepo" (Mana
atpūta), sr valdes sēdekli Rīgā.

Nod pārz. v i. L. Bruemmers
3852 Semeta a p. v. i. J. T o m s on.

Jelgavas apsaballlasa,
trz civ. ties lik, 2*3. 301. nn 309p.p
pamata uzaicina Heknu Sidara m. Žvī-
gul, dzim. Pinkan, kups dzīves vieta
nezt >sma,, č e _t u mēnešu laikā
lera-tiea šai tiesā saņemt.np-aksfus no
viņas vī a Arvīda Jāņa d. Ž 'īg jļa ie-
sūdsības taksta viņu laulīoas šķiršanas
lietā un no piellktmienn uido. tavu
dzīves vietu Jelgavas pilsētā.

Ja minētāj laikā aicināma neierastos,
lietu noliks uz termiņu un izspriedis
bez viņa klātbūtnes. Ja ieradīsies, bet
savu dzīves vietu Jelgavā neuzdos,
aicinājumu uz tiaaas sēdi un visus
pārējos papirus atstās tiesas kanclejā

Jelgavā, 13. maijā 1924 g. L1*285/24
Priekšsēdētāja v. R. Mullers.

3436 Sekretāra pal. F. Kāps,

Jelgavas apgabaltiesa,
uz 1921. g. 1. iebiusra likuma pat lau-
lību 50., 76. un riv. proc. lik. 339., 366.,
un 718. pan u p mala ar šo da a zinātņu
Georgam 5iitcam- _Stichevičam,
ka tiesa š. g. 3. mala aizmuguraa ne-
sprieda \iria laulību ar Lidju Jagu m.
ŠUtc-Stiche iču šļļi t

Jelgavā, 1924. g 19.maijā L Ka 241/24
Piiekšsčdē'āja v. R. M ii 11 e r s.

3627 Sektetara p. F. Kaps.

Liepājas apgabaltiesa,
uz sava 8 maija 1924. g. 'ēmuniu,
izasina 15. martā 1915. g. Liepājā
mirušā Iciga Iztka Levina dēla Mar-
ku z e mantiniekus, kreditorus, legataras,
udetkomisarua un visas citas petsonaa
kurām varētu būt kādas tlesībaa vai
prasības us atstāto mantHumu, pieteikt
viņas tiesai seln mēnešu laiki
skaitot no sludinājuma iespiešana*
dienss .Valdības Vēstnesī*.

Tiesības un prasības, par kurām ne-
būs paziņots tiesai minētā laikā, tiks
atzitas par zaudētām uz visiem laikiem,
'.tepājā, 15 maijā 1924 g. M 604 m/24

oriekisēdēt. b. V. Blenenstams
3455 Sekretārs A. KasperoviCs

Latgales apgabaltiesas

biiatpili apr. 6. iec. miertleineiii
pamatodamies uz civ. proc. li'< - 1401. p.
un civ. lik. krāj. X. sēj. 1239. p. un
saskaņā ar savu š. g 6 maija lēmumu,
uzaicina Daugavpils apr., lzabel na» pag.
mirušā Marka Mkhaila d. Marcljonka
mantiniekus pieteikt savas mantošanas
tiesības, miertiesneša kamerā, Krāslavā,
Polockas ielā J*52 uz nel. atstāto man-
tojumu, sešu mēnešu laikā, skaitot no
ši sludinājuma iespiešanas dienas .Val-
dības Vēstnesi*.

Pēc minētā termiņa notecēšanas ne-
kādas prasībaa nepieņems.

Krāslavā, 7. maijā 1924. g. J*1872
2937 Miertiesnesis Āboliņš.

Liepājas apgabaltiesa,
uz sava 8. maija 1924. g. lēmum?,
u?aicina 3. maijā 19 7. g. Vit-.bskā
(Krievi)») mir. Kriša Jāņa d Mazaisa
mantiniekus, kreditorus legataras, fidti-
komisarus un visas citas perso a\ kur m
varētu bāt kādas tiesības vai p asības
uz atstāto mantojumu, plet ikt viņas
tiesai sešu mēnešu laikā skaitot
no sludinājuma iespiešanas dienas .Vaid.
Vēstn *.

Tiesības ui prasības, psr kurām nebūs
paziņots tiesai minētā laikā, tiks atzītas
par zaudētām uz vis em laikiem.
L'epā ā, 15. maijā 1924. g. W» 603-m/24

Priekšsēd. b. V. Bienenstams
£456 Sekretāri A. Kasperovlčs

Liepājas apgabaltiesa,
uz tava 8. maija 1924. g. ēmumu,
uzacīna 6. f^br. 1916. g. P^ze i jag
mir. Kārļa ui E es Celmu man-
tiniekus, kreditorus, legatarus, i dei-
komisarus nn visas citass personas, i urām

arētu būt kādas tiesības vai prasības
uz atstāto mantojumu, pieteikt viņas
tiesai sešu mēnešu laika skaitot
m sludinājuma iespiešanas dienas .Vaid.
Vēstn.*.

Tiesības un prasības, par kutam nebūs
paziņ ts tiesai minētā laikā, tiks atzītas
par zaud-tām uz visiem laikiem.
Liepājā, 15 rraijā 1924. t». Nš 607-m/24

Pr.ekšsēd. b. V. Bienenstams.
34S1 Sekretārs A. Kasperovičs

Liepājas apgabaltiesa,
uz sava 8. mai> i9;4. g. lēmumu,
uzaicina 8 aprilī 1911. g. Ve itspilī mir.
Kārļa Griinin^a (Griuņa) mantiniekus,
kreditorus, lega'a us fideikomisarus un
visas citas personas, kājām var tu būt
kādas tie īb«s vai prasības us atstā*o
mantojumu pie eikt viņas ti;sa' sešu
mēnešu laikā skaitot no sludinājuma
iespiešanas d ēnas Vaid. Vē tn.

Tiesības u r prasības, par kurām nebūs
paziņots tiesai minētā laikā, tiks a zītas
par zaud ī ām uz vis em la kiem
Liepājā, 15. maijā 1*24. g. J* 600-m/24

1-riekšsed. b. V. Bienenstams
3462 Sekretārs A. Ka»pcrovičs.

Llepllas apejabaltlesa,
uz sava 8. maija 1924, g. lēmumu,
usaicina c0. jan. i 921. g. Lfepāia mir. Rczis
Osipa m. Goldberg, dz. Kopelovskij
mantiniekus, kreditorus, legatarus, iidei-
komisaias un visas _ citas personas,
kurām varēta bat kādas tiesības vai
piaaibcs az atstāto mantojumu, pieteikt
viņas tiesai seia mēneša laikā,
skaitot no sludinājuma iespiešanas dienas
.Valdības Vēstnesi*.

Tiesības an prasības, pai kurām na
bia paziņots tiesai minēti laiki, tik*
atsitas ņ*t aaadētim aa visiem laikitn
Liepijā, 15. maijā 1924. g. Nk 601-m/ 24

"'leklsēdet. o. V. Bienenstams.
3463 Sekretārs A. Kasperovičs.

Liepājas apgabaltiesa
zi;o, ka 28. iebruarī 1924. g. viņa no-
lēmusi _ iecelt aizgādni-cibu nezināmā
prombūtnē atradošās Jūles Marta m.
Rem es mantībai, kura a rodas Ci:ce:es
pagastā. Jūles Maita m. Remes agrākā
dzī«es vi ta bija O.eceies pagastā

Liepājā, 23. miijā 1924. g. N» 555 21
PneKšsed. o. V. B i e ,? e n s t a m a.

3950 Sekretārs A. Kasperovičs

Latgales apgabaltiesas I. civiln,
uz civ. proc. lik. 293., 295., 298., 301.,
309. un 311. p. p. pamata uz Veronikas
Kochanovlč lugtmu, viņai prasības lietā
pret Pēiifi Kocnanoviču par laulības Šķir
šanj. uzaicina pēdēļo, ku(a dzīves vieta
prasītājai nav zināma, ierakties tiesa
četru mēnešu laikā no šī sludi-
nājuma iespēšanas dienas .Valdības
Vēstnesī".

Pie lūguma pielikts ta neraksts.
Ja atbildētājs noteiktā laikā neiera-

dīsies person gi vai caur pilnvarnieku,
tiks njiikta tiesas sēde lie'.as klausīšanai
aizmuguriski.

Daugavpilī, 12. maijā 1924. g.
C. L. Ja 641p/24.

Priekšsēd. b. J. K r ū m i ņ š.
3288 Sekretāra v. i. K a n g u r s.

Talsu apr. priekšn. palīgs
2. i c. izslt'dma par nedeiīgiem, Kā no-
zaudēt s, sekclua dokumentus:

1) Iekšremes pasi, iad. no Aizupes
pag. vaid. Taisa apr., 2. jsav. 1920. g.
tem J* 1034 uz Marijas Jāņa m Ste-
bulniek v.; 2) lekKz pasi, ind. no Ma -
kul?s psg vaid, Talsu apr, 17. malā
1923. g. zem J* 1S61, ui Valijas Ma-
tildes Petefa m. Verlis v; 3) lekšz.
pas', izd. bo KaMles pag. vaid, Talsu
apr. 20 jaiv. 1922 g zem *b 22,5,
uz Annas Dav'da m Krūmiņ v,; 4) Zirpa
pasi, i d. na Gi;senej pag. vaid., Ilūk-
ste» apr. 19. oi»t 1923. g. zem J6 532,
fez Ernesta Jāzepa d K-žosa v ; 5) Zirga
pasi, izd. no Valgales pag vaid., Talsu
sp , 16. aug. 191:0. g zem tē 164, ua
Jēkaba Pa'diņa v; 6) Kara klausības
atv. spl. Izd. no 3. Robežsargu pnlka
kom. 1921. g. novemeri zem J* 7610,
uz Friču Vļa d. Vs;smaņa v; 7) lekšz.
pasi, izd. no Mttantes pag. vaid, Talsu
apr, 31 maijā 1920. ķ. zem Nk 1220,
uz Niklāva Jena d." Bl'te vārdu. 33S3

Rēzeknes pilsētas policijas priekšnieks
izsludina par nederīgiem sekošus nozau-
d tus dokumentus: 1) Latvijas iekšzemes
pasi zem N» 33V8, izdotu no Rēzeknes
pils. prefekta 1 i20 _. g. uz Pēteja Alek-
sandra d. Andža vārdu ; 2) kara klausības
apliecību zem Ns 457, izdotu no 5. Cēsu
kājnieku pu ka komandiera 12 janvārī
1 20 g. uz Pētera Ja a d. Bole vārdu;
h) zirga pasi zem Ks 903, izdotu no
Osunas pag. valdes 20. aug. (921. g.
un Latv. iekšzemes pasi zem Ns 3-a, iz-
no Bukmuižas pag valdes 192'. g. uz
Demitrija Miķeļa d. Ivanova vārdu

342

Talsu apriņķa pr.ekšnieka paligs 11 iec
izsludina par nederīgu, kā n zaudētu, no
nezināmas iestādes nezināmai personai
izdotu zirga pasi uz tagid Grigorijam
Alekseja d. Vasiļjevam piederošu zirgu
ar sekošām pazīmēm: zirgs, )5 g. vecs,
2 arš. rugsts. baltas spalvas. 333'

Stukmaņu iec. policijas priekšnieks
izsludina par nederīgu Latvijas iekšzemes
pasi zem Ks 3 , izdotu 1920. g 4. martā
Kalsnavas pag. valde, uz Lates Reiņa
m. Avotiņ vārdu, kāda pase pieteikta
par zudušu 3408

Vi,cie-na gaga^a v.'lde ar šj izsludina
par »ed:rīgam kā nozaudeias, Latvijas
iek z mes pasi uz Jāņa Kārļa d Ģērnun
vardu, izdotu no Vijciema pagasta valdes
1922. g. 11 martā zem Ni 786 un divas
zirgu p ses uz .luliusa Berzlapa vārdu,
izdotai no Vijciema pagasti valdes
vieni 1920. g. 9. febiuaii zem Ne 263
un otra 1922. g. 9. decembrī zem Hs £43.

3509
Valkas ka fa apr ņķ i pr ekšnieks iz-

sludina par nede īgām sekošas atvaļi-
nājuma apliecības : 1) atvaļinājuma ap-
liecību zem N« 2906, izd tu 1921. g.
23. februārī no 6. Rīgai kājnieku pulka
seržantam _ Ernestam Otto d. Bombanam;
2) stk'aļinajama apliecību zem J* 1989,
izdotu 1*21. g. 6 martā no Latgales
artikriasp. kar. Eduardam Friča d.
M'lngailim. 3340



atj&iea apgabalties. knminai-
nodala,

««kmņā « savu 192.4 g. 12 maija
lēmumu mek'» is sida likumi
51. p., 157. n ?. d, un 453. n. pamata
apsūdzēto Millem, karš 1919. gadā
kcmmstīi la os Krāslavas plsēti die-
nēja par lielin eku milici.

Visām lesialēm un personām, kurām
ir zināma minētā M i 11 e r a un vrņa
mantas atrašanas vieta, ^ācuiio
Dau avpils apriņķa 1. iec. izmeklēšanas
tiesnesim.

Daugavpilī, 1924._ g. 16. maijā.
P«elsedētaja v. Magnus.

3674 Sekretāra v. J. Vannos.

Latgales apijatiaUiesas1.RrimiBalnod.,saskaņā ar savu 1924. g. 14. maijai
lēmumu, meklē uz sod. lik. .51. p,
585. p. 1. d. pamata apsūdzēto Rīgas'
apr., Bebra pag. piederīgo Augustu
Andreja d Mardeli, 28 gadus vecu ļ
2 arš 8/a vērš gart auguma, garenu igiml, taisnu degunu, gaiši zilām acīm,
gufceai matiem un ujacīm, ies rkanām
ūsām un skūtu bārdu.

Visām izsudint un personām, kārām
li ausma minētā Augusta Maidela un
viņa mantas atrašanas vieta, ā ">slņc
Rēzeknes apriņķa 4. iec. izmeklēšanas
tiesnesim.

Ds.gavpOJ, 1924 i 15. maijā.

oo7o Priekšsēdētāja v. (paraksts).
**lf Sekretāra v. (psraksts).

Latgales apgabaltiesas kriioalood.
saskaņa ar savu 1924. g. 14. m,iļ a ļg.
mumu atsauc .Valdības Vēstnesī*
255. numurā no 16. novembra 1923. g,
iespiesto sludinājumu par Pāvi a Ivanadēla Krestjanceva meklēšanu, jo lieta
pai minētā Kīistjanceva apsūdzība uz
sod. lik. 51. o. un 445. p. 1. pkt. ai
ti;su palātas š. g 11. februāra lem.mu
izb-igt' .

Daugavpilī, 1924. g. 15 mi jā.
Priekšsēdētaja v. (paraksts).

3672 Sekretārs inaraks's).

Rīgas 4. iec. miertiesn.,
uz mir. Jfiņa Pēteta dēla Krieva
mantas aizgādņa zvēr. «dv Intelraaņa
iugtmu un civ. proc. 2011, 2012 unturpu», p p., paziņo, ka pēc JāņaPtera d. Krieva nāves, kurš mnis Rīgā,25. nov. 192?. g. ir atklāts mantojumsun uzaicina vl.us, kam būtu uz šomantojumu, vai sakarā ar to kādastiesībai ka mantiniekiem, leeatariiicmfideikomisarljiem , kreditoriem un tTpieteikt šīs prasības miertiesnesim , Rigā '
Andreja Pumpura ielā ** 1, s e š u m ēneš„ iaiki i skajt0t

??e»u m e-

v1sZsī*'
eSpitŠanaS die«« -ValdSs

Ja minētās personas augšminētā ter-
viņas tkrflt"f Sfba t ^Pieteiks tad
zaudē^faV

8tz,ta8
ki

«vas tiesības

2758 Miertiesnesis Pa vlovskij.

Risas prefektūra
Izsludina par ? derīgām sākošas
pašas ua personas apliecības, kuras
pieteiktas par pazudušām:

Latv. pases, izd.: 1) )* 17219 no
7. pil iec. uz Julias Teodora m. Zemit
vārdu; 2) /* 101121 no 11. pol. iec
uz ievas Jura m. Zīlīt v; 3) >& 19435$
na Rīgas prel. uz Sterns Mendeji d.
Steinbok v.; 4) J* 137695 no Rīgss
prei uz Agafijas Ābrama m. Dozova
vaida; 5) >e 1C8097 no R'gas prei. uz
Annas Jēkaba m. L'eoa v.; 6) t* 131362
no Rigas pref. uz N kolaja Nikolaja d.
Švanenbschs ".; 7) 1* 47600 no 12 pol.
iec. uz Aleksandra Jāņa d. Veidemam
vārdu; 8) Ka 8275 no Paltmales pag
valdes uz 'āia Kārļa d. Frei enberg v ;
9) Ns 164478 no Rīgas prei. uz Mar annss
Aleksander vārlu; 10) X» 8160 no
Rēzeknes ap\ pr-ka 3. i*c uz Marijas
Anulrija m. Zač vārdu; 11) J* 19847
no 3. pol. ie:. uz Juttas 0.istava m.
Hiršcheidt vārdu; 12) J* 603i8 no
4. pol i'C, uz Lūcijas Krišjāņa m.
Bergia v.; 13) J* 124233 no 11. pol.
pol iec uz Amālijas Kārļa m, Rtndel
vātdu; 14) J* 205606 no Rīgas p>ef, uz
Ernsta Augusti d. Burka v.; 15) Wš 862
no Ungurpils p»g. valdes uz /ēras
Jāņa m. Bergin vārdu; 16) >* 7074S
no 7. pol iec. uz Elizabetes PaviU d.
Piiede vārdu; 17) J* 209404 no Kigas
pel uz Pētera Reinholda P/uļt m
Dzen v.; 18) Ka 437 no Krimuldas pag.
valdes uz Rozālijas Kārļa m. Bergin
vārdu; 19) J* 67642 no 8 pol. lec. uz
Juliannas Ja 1a m. Reidel. v.; 20) J&102521
no 10 pol. iec ua Annas Vilm*n v.;
21) >ft 217091 no Rigas pref. uz Friči
Friča d. Roze v; 22i Nš 619 _no M sas
p'g. valdes uz Olgas Mārtiņa m.
Spioģis vadu.
" Pērs apL. /zd.: 23) J« 472 no Rīgas pref.
uz Aleksandra Eijasa d. Miškin var u

Pamats: Hīgas prefektūras tassu
2,3 un 5. maiļā 1924. g. eens
Ns 4292. 2717

Rigaa preiekta pai. Simanovičs.
Pas» nod ior^v Orinbergs

Rīgas apgabaltiesas 3. cltjllaoi
atklātā tiesas sēdē 1924 g 8 *pr.ii

izklausījusi Lītu Juf» m Ziriņ lu < »mi

dēļ hipatekariiio parāda dzasanas,
nolēma: «.«-—ii!.

atzīt oar a maksātu vienu obligāciju
par 15 000 r, apstiprinātu 1912. gada
17. iu jā zem Ns 2213, uz taga d lū-
dzēja piederošo nekustamo īpašumu
Riga? pilsētā, 6 hlp. iec zem zemes

gramstu nodaļas r-«. NŠ 1563, oar labu
Arturam Vilhelma d Treide, kas mn
oiliasciju cedēlis blanko un pārgājis j

ut Hermani Kātļa d. Kampe, kābiarno-
cesionaru, kas viņu atkal li cedejis
bl>n»'o.

Rigā, '924. g. 3. maijā J* 1360.
°rtekiaēdētāja v. A. V e i d n e t s.

2356 «i>W«t»» * K»'v»

Rīgas apgabaltiesas 3. clvilnod.
atklātā tiesas sēdē 1924. g 6 maiji
Izklausījusi Didr ķl Da /a d. Bslcerr
lūgumu dēj hpoteuarisko parīdu dzēša-
nas, nolēma:

«Mīt par Iznīcinātu obligāciju pai
10 000 r., apstiprinātu 1911. g. 0 no-
venbri zem J* 989, uz nekistamo
īpašumu Rīgas pilsētā, 5 hlp iec. zem
ztmes grāmatu reģ J* 1123, izdotu
rio Didnch i Dāvid i d. Balcera par labu
Kārli n Meņģeli m un Almai Voroi, kas
minēto obligāciju ir cedēUši blanko.

«ii?a. t>«4 *> 6 mājā J* 1353.
Priekšsēdētāja v. A. V e i d n e r s.

269 1 Sekrētam A. Kalve

Jelgavas apgabaltiesa,
pamatodamās uz savu 1924 g 21 aprija
nolēmumu, uzaicina to personu, kuras
rokās atrodas obligacij i par 2000 c rbļ,,
no kūtiem 500 rbļ jau sam.ksā",
izdota uz Rīgas latvi :šu amatni-ku pa-
li zības btedrioas k aj- un audevu kases
vitla, koro?. 1889 g 18. juljā^ zera
Aft 4136a i z Bauskas apriņķa Vec-
saules pagasta . Kaggan - Zikke*
mājām zem hipote'*. ' Ut 1488, — ieia-
at es šai tiesā mēneša laikā, skaitot no
ši sludinājuma iespiešanas dienas .Val-
dības Vēstnesī" un saņemt, iesniedzot
min. aktu, šās tiesas depozītos kap t. un
procentu parāda dzēšanai iemaksātos
Lz 28 —

Ja minētā termiņā aktu neiesniegs,
tiesa atzīs paradu par samaksātu
nn lūdz. G orgnra Kārkli ;.am dos tiesību
prasīt šl parāda dzēšanu zemes grā-
matas.

Jelgavā, 1924. g. !0. maijā LJ*869,24
Priekšsēdētāja v. A L a u k e.

3041 S-kre'«rs K. Pus«a's

Rigas apgabaltiesas 3. clvilnod.
pamatojoties uz 1923. g. 17. marta B-
kūma oai vienīgo maksāšanas UdzeKii
un dv. proc Uk. 7061. un 2062. p- p.,

ievērojot M ķeļa Miķ ļa d. Britca lāgam?

?n savu lēmumu 1924. g. 6. mtia
i paziņo, k» Miķelis Miķeja d. Brifs pa-
rādu oēc sekošām oDligactjam:

1) č-tras oblgacijfs par 900 r. katra,
nstiprinites 1900 g. 1. septembri zem

N"?* 173—176, uz nekustamo īpašumu
Valmieras apr, no Kauguru muižas

kvotes zem?s .Gaides* mālam atdalīto
gruntsgabalu zem JeNs. 1, 2, 4 un 5,
zem aemes grāmata re£. f* 1505, iz-
dotas no Miķeļa Miķeja d. Britca par
labu Jānim Jāņa d. Till*ratn;

I 2) obligacila par ? 000 r., apst prināta
! 19C4 g. 19. maiļā zem J* 141, rz to
pašu nek'Strro īpašumu, izd. nota
paša Miķ ļa Miķtļt d. Britca par labu
Pēterim Pētera d. Marovsklj, kuft viņš
Ir cedējis blanko.

i 3) oblieacijs par 4,000 r. apstip -inālas
1914. g 13 »ugustS zem X» 416, uz io
pjšu nekustamo īpašumu, izdot's no ta
paš.i Mķļa M ķeja d Britca pir labu
Voldemāram Pētera d Eglītim, kufj
viņš ir cedējis blipko, — ir samaksājis
viņa beidzamai Ireditotei Valmieras
blēdības kr*j- un »_izd;vu sabiedrībai,
bet šīs augšā minētas obligācijas nevar
tr.t Izsniegtas atpakaļ parādniekam dēļ
dzēšanas zemes grāmatās, tamdēļ ka Ir
gājušas zudumā.

Tāpēc apgabaltiesas 3. civilnodaļa uz-
aicina viaas personas, kuram būtu tie-
sības us augšā aprādītam obligācijām,
pieteikties tiesā viena mēneša laika,
skaitot no dienas, kad šis sludinājums
Iespiests .Vaid. Vēstnesī*, un aizrāda, ka
ja šis personas noteiktā laikā nepieteik-
sies, obligācijas atzīs par iznīcinātām
un lūdzējam dos tiesību prasīt parāda
dzēšanu zemes grāmatā

Rīgā, 1924. g. 10. maijā Mi 2560.
Priekšsēd. v. A. Veidne rs.

3077 Sektrtrifs *t Vf«tv

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnod.
pamatojoties uz civ. pr. lik. 2060. un
2062. p. p., ievērojot Rīgcs ko-necbav
kas pilnvarnieka zv. ad'. Edvma Mag-
nusa lūgumu un savu lēmumu 1924. g.
2?. apriiī, paziņo, ka k»[* _ apstākļu dēļ
Rigas komercbankai ir gājušas zudumā
sekošas obligacij s:

1) par 2,400 r., ansiiprinātas 1901. g.
12. jūlija zem Mi 1362, uz nekustamo
īpašuma Rīgā, 2. hlp. iec. zem temes
grāmatu reg. Mi 163, i;d no Daniela
Onena d Danielaena par laba Emīlam
Mlraraam ku[a pārgājusi uz He'mai
Kātļa d Kampe, kā b'anknces.onaru,
k'S \iņu ir (ēdējs atirsi blanko;

2) pir 1,400 r, apsti Hiriātas 1901. g.
19 j .lija zem )* 1411, uz to p Su
nekustamo īpašumu, izd no ta paša
Daniela Onana d. Danielsena -par lasu
N ko aiam Fridrlcha d. I. Zeleram, kāja
pa gājusi uz to pašu H-rmani Kārļa d.
Ķempe, kā blankocesionaru, kas viņu
ir cedējis ftk»l b'anko:

S) par 20 000 i. ad kūmā no obllga-
ciļrs par _ 27,000 r. pirmatnējā lielumā,
apstiprinātas 1910. g. 5. iebruari z m
n» '/55, uz nekustamo īpašuma Rīgā,
2 h p. iec. zem zemes grāmitu reg
Mi 125, izd. no Vilhelma Gotliba dēla
Varne«a par labu Anclei Fēliksa meitai
Kotert, kvfa pārgājusi uz Ka.imiru Z-
^itmonda d. Kersn vski, kā blanko
cesionaru, kes viņu ir cedējis atkal
blanko.

Tāpēc apgabaltiesas 3 civilnodaļa uz-
aicina visas personas, kurām būtu tie-
sības uz augšā aprādītām obligācijām,
pieteikties tiesā s«šu mēn. laikā,
skaitot no dienas, kad šis sludinājums
iespiests „V. Vēstn.', un aizrāda, ka
ļa šīs personas noteiktā laika nepieteik-
sies, obiigacilas atzis par iznīcinātām un
lūdzējai piešķirs iznīcināto obligaciiu
vietā saņemt dublikātus, kuri izpildīs
oriģināla vietu.

Rīga. 1924 g. 10. maijī Mft 2533
Priekšsēdētāja v. A. V e 1 d n e r s.

5079 -tekretais * K « i v t

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnod.
atklātā tiesas sēdē 1924. g. 29 aprīlī
Izklausījusi Augusta Otto d Bšida lū-
gumu dēļ hipotekarlsko parādu dzēša-
nas, nolēma:

«izīt par iznīcinātu obligāciju par
7,000 r, apstipiinātn 1914. g. 20. janv.
zem Mi 33, uz lūdzējam piede ošo no
Litenes muižas, Valkas apr., atdali o
kvotes zemes māju .Jann Ezeimal"
Mi 74, zem zemes grāmata reg. )* 317
izd Oskaram Jāņa d Kelltm par labu
un blan*o cedē u

Kig#, 1«4 t. 30. aprili h* 953
Priekšsēd. v. A. Blnmentals

2294 Sekretar. fc tr<.lvt
Rīgas apgabaltiesas 3. clvilnod.
atklātā tiesas sēdē 1924 g. 15 ,«,,1, -
Izklausijusl Henriettes Karolines Vana-gss, dzim. Svarlc, lūgumu dēļ hipoteka-
rlsko oaradu dzēšanas, nolēma-

atzīt par imicinātu obligāciju oar15,0Jt) 1., apstiprinātu 1890 g 28 nvzem N» 7C6. uz nekustamo Ī pašumuRīgas pilsētā l, hlp. iec zem «mēsetamau pg'stra I* 1P32, NUclajam
Zeberam oar labu kura oblig>ciia irpaijājusi uz Otio Teodora d Kloķu unpar samaksātu obligaeju par 4 000 rapstiprinātu 1916

^
g. 18. augnstā zem

f* 165, uz to pašu nekistamo īpašumuIvanam Andreja d Viteckim par labakas viņu cedējis blanko.
Rīgā, 1924. g. maijā M 1444.

Priekšēdētāja v. A. Veidners.2355 Sekretais A. Kalva.
iespiests Valsts tipogrāfijā;

Rīgas 9. iec. miertiesnesis,
uz civ.ties. lik. 2011., 2014., 2919. un 20'9.
p. p. pamata paziņo, ka pēc mirušai
Jūlijas Jē aba m. R i k m a n ,
dzimusi Lasnan, ir atklāts manto-
jums, un uzaicina visus, kam būtu
uz šo mantojumu vai sakarā ar to tie-
sības kā- mantiniekiem, legatarijiem,
fideikomisarijiem, kreditoriem u. t. t.,
pieteikt šīs tiesības miertiesnesim sešu
mēnešu laika, skaitot no šī sludinājuma
iespiešanas dienas .Vaid. Vēstnesī*.

Ja minētas personas savas tiesības
augšminēta termiņā nepieteiks, tad viuas
tiks atzītas ka šīs tiesības zaudējušas.
2530 Miertiesnesis O r i go r i.

Latgales apgabaltiesas,
Ludzas apriņķa 1 lec. miertiesa., va-
dotiet no civ. proc. lik. 1401. p.
un civ. lik 1239. p, uzacina 1889 s
7. septembrī Lulzā mir. Borjcha
Aiona d la S o I t a n a ma>-
liniekuj pieteikt savas mantošana *tiesības uz neleiķa atstāto man-
toju nu — miertiesneša kamerā, Lurzā,
Daugavpils ielā Mi 6, sešu mēneš t
laikā, skaitot no ši uzaicinājuma te-
soiešanas «Valdības Vēstnesi".
329 ' Miertiesnesis (narakstsV

Latgales apgabaltiesas,
Ludzas apr. 2. lec. miertiesnesis. , sa-
skaņā arsavuSO.apriļs 1924. g lēmumu
un uz civ. proc. IiK. 1401. p. un civ
lik. X sēj 1. d. 1239 p. pamata paziņo,
ka pēc 1908. gadā 26. ap iii mirušā
Ignata Ignata d. Kušncra ir palicis
mantojums, Nerzas pag. Skobuļu sādžā
un uzaicina visus, kam uz
šo mantojumu būtu kādas tir-
sibas kā mantiniekiem , pieteikt
šis tiesības sešu mēnešu laikā;
skaitot no šī sudinājuma iespiešanas
dienas .Valdības Vēstnesī*. 1*1440

Turcmovas m., Nerzas pag.,
S0. aeriī 1924. g.

2542 Miertiesneša v. 1. (parakusi.

Latgales apgabaltiesas
Rēzeknes apr. 2. iecirkņa

miertiesnesis,
uzaicina 22. jaavan" 1924. g m;-
AaKaunata «nieitāHonona
. * ?? ^

D ° n ' n a mantiniekuspieteikt viņam savas mantošanas tiesī- -basuz nel. atstāto mantu, 6 mēnešu
laika, skaitot no šī sludināj. iespiešanasdienas .Valdības Vēstnesī*.

Rēzeknē, 2. maijā 1924. g.
2337 Miertiesnesis (paraksts).

Latgales apgabaltiesas,
Daugavpils apr., 3. lec. miertiesnesis,
Aglonē, pamatod. uz civ. lik. 1239
foio " Civ- J?roc' lik- lm- P- «aicina1919. g. 27. novem. Ma] n?vas pag.,
Kurpemska sādžā mirušā Mlchaiia Jan-īna d. Jesorova mantiniekus pieteiktsavas mantošanas tiesības uz nel at-
stato M-ļmovas pag., KurpeniŠku sādžānustamo un nekust. īpašumu, augšā min.
miertiesnesim, 6 mēnešu laikā, skaitot
no šī sludinājuma iespiešanas die-
nas .Valdības Vēstnesi*.
25?9 Miertiesnesis N. R e k k e.

Grāve u pagasta valde Daugavpils
apriņķi izsludina pat nederīgu, kā no-
zaudētu, zirga pasi, izdotu no Izvoltas
pagasta valdes 1920. g. zem Ms 1505
uz Staņislava Antona d. Lipska vārdu.

?5'0

Baltijas-Krievijas transporta
un preču noliktavu a./s.Rīsā

bilance uz 1. janvāri 1924. gadu.
Aktivs. Is Pasivs. Ls

Debitcro kents 362 7/7 E8 Pamala kapit la kcn's . . 40,030 —
K'ses konts 11.54588 Kred'tTu konts 396,818.83
VMutas kon's ..... 2Kt9.87 Pāreļcšo semu konts . . 9,204.8}
Maitas avansi konts . . 1.617.07 Pēcmaksu krnis .... 8,577.35
Depnneto muitas konts . 7.6C6P5 Muita< depo konts . . . 1,609.15
Vekseļu ko ts 58,6 4.22 A<<crrtj ko its 46,400 —
Inventāru kols 7.28V17 Prļņts un zaude . umu . . 20,582.05
Spelicijas konts .... 70,3'353
I devumu konts 482.—

523 192 2/ 523 192 27

Peļņas un zaudējumu konts par 1922/ 1923. g.
1922/23. g. pelnīts: no spedlcījas operācijām 166.984.35
1922/23. g. zaudēt*:

uz debitoriem 3,241.72
. tirdiniecibas izdevumiem 55-J2 85
. algām 82,453 87
. inventāra aanit'zacija 1040 70
. kursu starpību 7315 146,402 30

Skaidri peļņa 20,5^05

Ut akdonuu kārtējas nilnes sapulces lēmuma psmata 1924. g. 15. aprīlī
t'e'< IzduMa dividede 75°/o apmēra un saņemama pēdēja valdes (elpās, R gī.
Vrļņu ielā N° 2 — rret t»uon"fl *^ 1. iesnieginnu. Valde. 3051

Rubenes patērētāju biedrības ..SAVIENĪBA"
pārskats par 1923. gadu.

Biedrība atrodas Velmierss apr.. Ķieģeļu pag. P. sta adr. .Rubeaē*. Vidzemē.

Bilance uz 1. janvāri 1924. gadu.
(Biedribss mantas stāvoklis.)

Aktivs. R. K. Pasivs. R. K.
Skaidra nauda kasē . . . 9,979.63 Biedru pajas 40,75225
Preces tar iepiriums cenām c20 138.10 Kapitāli:
Dal. naudts citas iestādēs: Pamata 6,819
Paja c. s. .Konzums* 5,030 Rezeives ... 3,808
Akoja Latv. tautss Ar-ortlzacijas . 1452
bankā . . ? ? . 4 000 9,000.— Koopdrrb pa' .tonds 1,426 13,595 —

Dfžādi debitori . . . . 8 323.30 Aizņēmumi no:
Inventārs. 8 234— biedriem • _?' 51,4:4
Piiekš nākoša gada sanāk- Aizgerrumi nauda ro

sātiem izdevumi . . . 2.0C0.— dažādām iestādēm 181,820 2i6254.—
zaiogi . . . : 77 īojeo —
Pārf k«ta gida nesamsksātie

izdevumi 5,107.—
Tīrs atlikums 51 295.—

357,67516 357 67506

Pelņas un zaudējumu rēķins.
Zaudēts. R. K Pelnīts. R. K.

Iepiiekš. gada tīrs atlikums: Iepriekš, gada tīrs atliksraa 7. 98S.25
izdaits . . 7.98*.25 7 988 25 Brut'o peļņa uz precēm . 176.591.17

Tīrrtznifcbasudevumi . . 122,710.66 D^ādi ienākumi .... ,7,388.30
Inveutam dilšana .... 820.—
Cenu pazeminājumi un bo-

jāt *s preces 9,152.—
Kopā. . 140,67091 Kopā. . 191,967.72

Tirs atlikums 51,296.81 Zaudējums —
Kopā . . 191,967 72 Kopā . . 191.06772

3 37 V>lde. I

RlSti Pilātaj kredītbiedrība.
Pārskats par 1923. g.

Bilance 31. decembrī 1923. g.
Aktīvs. Ls Pasivs. Is

Ir klāto nekustamo īpašumu Ķīlu zīmea apgrozībā . . 169,477 35
Kopvēttiba 215,466 66 Kupenu lords 5,631'6

Aizdevumu proc konts . 14 331 57 N-s-makali- kuponi . . 50.73693
Biedrības neK. īpsš. vērtiba 35.777 40 Deldēšanas fonds .... 3562192
Tekošs rēķins btžas bankā 58,965 50 Rezerves fonds 18.S0820
Vērtspspirl 650.— SpedMs lezetve» irnds . 38.940.61
Kasē ._ ? 1,348.41 Ainēmnms uz biedr. nek.
Ijdevumi psr biedr. psrv. īpašumiem 2,666 67

«.trod. nek. īpaš. . . 13,c55.11 Atnaksat e « zdevumi . . 3,150.99
Blediīsas nekust. īptš. te- Atmaksājamas sumas . . 4,880 09

monta konts 7,007.88 Ij 'ozētas ķilu zīmes . . . 21,00674
5°/o kuponu nodoklis . . 1,506.02 Inerosacijss izdevumi . . 110.20
20°/o . . . 1,50042 Eksgrosacijas izdevumi . 1,24136
ZimognodokUs 115.— MortUikscijas izdevumi . 573 64
Vairāksolīšanas izdevumi . 14.23
Ķīlu zīmju izgatavošanas

izdevumi 86610
Inventāra konts 1.940.26

352,844 56 -i.'2,8«4 56

Pelņas un zaudējumu konts.
Pelnīts. Zaudēta.

Renšu konts 2,199 28 Pārvaldīšanas Izdevumi . 13,452.61
Soda naudas kents . . . 6,9772 lL°/o norakstīs, no mājas
Māju pārvaldes konts . . 12 834.22 remonta konta .... 778.65
Ažlo konts 250.— lC/o no-akttīš. no inven-

taa konta 21558
Vairāksol ī šanas izdevumi . 23.67
Ardrošinā?«n«s konts . . 96.72
Ārzemju valūta 294 67

īļšoTgo
1923. g. peļņa 7.3°9.32

27671 22 22.621 22

Apstiprināts no pilnts sapulces 17. martā 1921. g.
17. maitā 1924 g. roturētā biedrības 57. kārtējā pilnā sapulce taisīja šādus

lēmumus: 1) no valdes par 1923. g rastāditais un no revīzijas komisijas pār-
baudītais gada pārskats apstiprināts nn valde atsvabināta no atbildības pat šo
gadu; 2) ro 1924. g iesniedzamais ķīlu itrniu aizdevumiem rezerves kapitāla-n
ņemamās maksai noteikt 2°,o uz rinetiem aizdevumiem; 3) vēlēt par valdes
loceklēm N. i. Klot ua R. Biunnert. par valdes locekļa viet-iiekiem V . Kieze-
ritekv ub A. Redlich, par kontrolkomlsljas locekļiem K. Loezer, E. Reiner.
D. Hailelberg un H. Stieda; 4) no valdes uz 1924 g. uzstādīto un no revīzijas
komisijas pārbaudīto budžetu atvēlēt; 5) va'dea un kontrolkomlsljas prie dl.koms
pie nākemās pensijas aprrķnīfanu sindika M. Doss divas dalās sastāvošo dir-
nesta laiku savlkt kopā; S) 1924. g. izdalīt biedrības locekļiem 25°/o dividende-
no deldēšanas ionda. Valde. 3190
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