
Valdības rīkojumi un pavēles.
Instrukcija

par pagastu pašvaldību robežu
grozīšanu

(Izdota uz likuma par pašvaldību vienību
tiesību piešķiršanu, robežu un nosau-
kumu noteikšanu un grozīšanu 15. panta
„Valdības Vēstneša" 1922.g. 159.numurā.)

Ppgastu robežu grozīšanas (ari ap-
vienošanas un dalīšanas) lietās apriņķu
pašvaldību likvidācijas valdēm jāievēro
sekoša kārtība:

1. Lietas uzsākamas: a) uz vietēju
pilngadīgu iedzīvotāju ierosinājumu (li-
kuma 11. un 12. panti). Likums ne-
prasa, nekādu noteiktu iedzīvotāju-iero-
sinātāju skaitli un tāpēc apriņķa paš-
valdības likvidācijas valde var atbalstīties
uz katras personas ierosinājumu, ja to
atzīst par lietderīgu; b) uz vienas vai
otras lietā ieinteresētas pagasta padomes
lēmumu.

2. Lai varētu spriest par robežas
grozīšanas lietderību, pie ierosinājuma
nepieciešams pielikt skici (izkopējamu
no kartes), no kuras redzami ceļi, pa-
gastu valžu un skolas namu atrašanās
vietas un lietā ieinteresētās apdzīvotās
vietas. Ja skice pagatavota bez mēroga,
tad attālumi par augšminētām vietām uz
skices atzīmējami ar skaitļiem.

3. Pie lietas pievienojamas arī sta-
tistiskas ziņas par tagadējo iedzīvotāju
skaitu un nekustamas mantas nodokļu
vērtību visos tajos pagastos, kurus šī
robežu grozīšanas lieta aizķer, kā ari at-
sevišķi tās pašas ziņas par tām pagastu
daļām, kuras projektē pārgrupēt, lai
varētu zināt, cik iedzīvotāju un kāda
nekustama mantas vērtība būs ieintere-
sētos pagastos pēc robežu pārgrozīšanas.
Pagasti ar mazāk kā 1000 iedzīvotāju
pielaižami tikai izņēmumu gadījumos.

4. Ja pagastu daļās, kas no viena
pagasta pāriet pie otra, atrodas sabie-
driski nekustami īpašumi, kas iegūti ar
kopīgiem līdzekļiem, tad nepieciešami
konstatēt, vai par šiem īpašumiem nav
tā pagasta iedzīvotāji, kas viņus zaudē,
ievērojami vairāk izdevuši, nekā aiz-
ejošai pagasta daļai tiesība prasīt. Tādā
gadījumā konstatējama apmēra suma un
starp ieinteresētiem pagastiem panākama
vienošanās par atlīdzību. Nevienošanās
gadījumā lietu izšķiļ apriņķa pašval-
dības likvidācijas valde, kuras lēmums
stājas spēkā ar iekšlietu ministra ap-
stiprināšanu (likuma 13. p).

5. Izlemjot jautājumu par pagastu
robežu grozīšanu apriņķa pašvaldības
likvidācijas valdei jānorāda savos mo-
tīvos kādas ērtības viena vai otra pa-
gasta iedzīvotājiem caur to celsies.
Pagastu starpgabali iznīcināmi katra
gadījumā.

6. Lēmumi par pagastu robežu gro-
zīšanu jātaisa budžeta gada pirmā puse,
lai pie jauna budžeta sastādīšanas pa-
gasta valdes varētu rēķināties ar pārgro-
zīto pagastu sastāvu. Pagastu saimnie-
cība pēc robežu pārgrozīšanas turpinājās
vecās robežās līdz tekoša budžeta gada
beigām, tāpat ari ceļu labošana tekoša
sesonā paliek vecās robežas. Turpretī
pagasta padomes vēlēšanas, ja tasjiotiek
pēc robežu grozīšanas apstiprināšanas,
jāizdara jaunajās robežās.

7. Ja pagasti, kurus aizķer robežu
grozīšanas lieta, atrodas vienā apriņķī,
tad grozīšanas lēmums stājas spēkā ar
iekšlietu ministra apstiprināšana, bet ja
ieinteresētie pagasti atrodas katrs citā
apriņķī, tad pārgrozījumi stājas spēkā
tikai ar speciāla likuma izdošanu.

Rīgā, 1924. g. 16. jūnijā. Nq 104504.

Iekšlietu ministrs P. Juraševskis.
Pašvaldības departamenta

direktors J. Zankevics.
Nodaļas vadītājs P. Klinklavs.

Rīkojums.
Nosaku, ka gadījumos, ja pie pārstrā-

dāto tranzita koku materiālu kubatūras
izmērīšanas pirms faktiskā eksporta iz-
rādītos, ka šo materiālu daudzums ir
lielāks nekā pie pirmās izmērīšanas (pēc
šo materiālu pārstrādāšanas), ši starpība
kubatūrā atzīstama par tranzita preci tai
gadījumā, ja koku materiālu noliktava
(zāģētava) atradusies zem nepārtrauktas
muitas uzraudzības, saskaņā r tranzit-
koku materiālu noteikumu 21. paragrāfa
piezīmi („Valdības Vēstneša" 1923. g.
84. numurs) un ja šādos gadījumos nav
konstatējams Jauns nolūks.

Gadījumos, ja tranzita koku materiālu
pārstrādāšana nenotiek zem nepārtrauk-
tas muitas uzraudzības, šāda starpība
nevar pārsniegt la°ono to, vienam
īpašniekam piederošo materiālu dau-
dzuma, kas pārstrādāti vienā zāģētavā no
vienā kalendāra gadā nopludinātiem
kokiem.

Pamats. Muitas lik. 138. p. pielik.
11. p.

Rīgā, 1924. g. 13. 14. jūnijā. JMb 11193.
Finansu ministrs

Ri ngol ds K a 1 n i n g s.
Muitas departamenta direktors

E.Dundurs.

Papildinājums
pie 1922. g. 9. maija „ Valdības Vēst-
neša" 102. numurā publicēto noteikumu
ievedmuitas ierēķināšanai par eksportē-
jamo preču ražošanai izlietotām ārzemju

izejvielām II. speciālās daļas.

II. Speciāla daļa.
M. Ievedmuitas atmaksa par audu-

miem, kas ievesti no ārzemēm
negumijotā veidā pie viņu izstrā-
dājumiem, — gumijotu lietus mē-
teļu — izvešanas uz ārzemēm.

1) Pie gumijotu lietus mēteļu eksporta
ievedmuita par ārzemju negumijotiem
audumiem atmaksājama tikai par tiem
mēteļiem, kuri izgatavoti no noteiktas
sugas kokvilnas auduma, kura paraugs
negumijotā veidā glabājas Rīgas muitas
valdē.

2) Ievedmuita atmaksājama pēc ieved-
muitas tarifa-188. p. 1. punktā noteiktām
likmēm, rēķinot 640 gr audumu par
katru mēteli, neraugoties uz viņu lielumu
(tomēr ne par mazāku kā N° 44 mēteļa
lielums).

3) Ierēķinu apliecības izdodamas, sa-
skaņā ar šo noteikumu 1. un 2. p. p. ari
par 1924. g. jau izvestiem gumijotiem
lietus mēteļiem, ja izvedējs var uzrādīt
muitas iestādes izdotas apliecības, no
kurām būtu redzams izvesto mēteļu skaits
un lieluma NsN? un ja muitas iestādē no
attiecīgām izvestām partijām ir atstāti
paraugi salīdzināšanai.

4) Uz katras priekšā stādītas ieved-
muitas kvītes pamata izdodama ierēķinu
apliecība par sumu, kas līdzinās 85%
no samaksātā ievedmuitas nodokļa. Par
to eksportējamo daudzumu, ko nevar
segt ar ievedmuitas kvītēm, ierēķinu ap-
liecības nav izdodamas.

5) Šie noteikumi attiecas uz _L. Latvijas
lietus mēteļu fabriku un apģērbu namu
akc. sab. „Mozes Šrage".

N. Ievedmuitas atmaksa par naftas
destilatiem pie dažādu naftas desti-
latu pārstrādāšanas produktu —
rafinētu eļļu izvešanas uz ārzemēm.

1) Ievedmuita par dažādiem naftas
destilatiem, kuri tiek izvesti uz ārzemēm
rafinētu eļļu veidā, atmaksājama, saskaņā
ar 1923. g. «Valdības Vēstneša" 157. nu-
mura izsludinātiem noteikumiem: „F.
Ievedmuitas atmaksa par solareļļu desti-
latu, pie tās izstrādājumu-rafinētu eļļu
izvešanas uz ārzemēm".

Rīgā, 1924. g. 17. jūnijā. Nq 11380.
Finansu ministrs Ringolds Kalnings.

Muitas departamenta direktors
E. Dundu r s.

Apstiprinu.
1924. g. 13. jūnijā.

Iekšlietu ministrs
P. Juraševskis.

Rīkojums.
Veselības departaments uzdod visiem

ārstiem, veterinārārstiem un zobu ārstiem,
kuri nodarbojas savā arodā, sākot noš.g.
I. jūlija vest žurnālus par visiem gadī-
jumiem, kad personas griezušās pie vi-
ņiem pēc palīdzības vai apliecības.

Žurnāli ierīkojami tā, ka no viņiem katrā
laikā smeļamas pietiekošas ziņas par
ikkatru gadījumu.

Veselības departamenta direktors
Dr. J. Ki v i t c k i s.

Veterinārās valdes priekšnieks
Cīrulis.

Apstiprinu.
1924. g. 18 jūnijā
Satiksmes ministrs

J. P a u 1 n k s.

Rīkojums Nr. 198
Lietavas dzeizsceļu tariistaciju sarakstā

II. un 22. lapas pusē ,Konvencijā par
Vācijas-Latvijas-Lietavas-Igaunijas tiešo
pasažieru, bagāžas un preču satiksmi",
kas ievesta dzīvē ar 1923. g. 5. maija
rīkojumu N» 107, uzdodu stripot stacijas:
Kretinga un Požerunai un ierakstīt no
jauna stacijas Klaipēda uu Pojegiai, skaitot
no 15. jūnija.

Galvenā direktora v. i. A. R 0 d e.
Ekspluatācijas direktors T. Dumpis.,

Ar ministru kabineta
piekrišanu apstiprinu.
1924. geda 14. jumja.

Satiksmes ministrs
J.Pa u I u k s.

Rīkojums Nr. 199
partarifa pazemināšanu lie-
totām pudelēm kā atpakaļ sū-

tāmam iesaiņojumam. "

Lieku priekšā lietotas ylus, mineral-
un augļu ūdeņu un citu tamlīdzīgu dzē-
rienu pudeles, ja tās nosūta atpakaļ uz
pirmējo izsūtāmo staciju ar īpašām zemāk
uzrādītām apliecībām, pārvadāt, aprēķinot
veduma maksu, pēc tarita 11. klases. '

Tāpat lieku priekšā par šeminēto apr
liecību sastādīšanu ņemt maksu 5 san-
tīmu apmērā.

Sakarā ar to: 1) 1922. g. izdevuma
„preču alfabētiskā nomenklatūrā un kla-
sifikācijā", 52. lappusē starp preču no-
saukumiem „pudeles dažādas" un „pud-
rete (mākslīgi mēsli) jāieraksta sekošā
jaunā pozīcijā :

„Pudeles, lietotas
2. klase f)", bet tanī pašā lappusē, pie-
zīmju iedalē — šāda piezīme:

„f) Šis tarifs piemērojams vienīgi tiem
lietotu pudeļu sūtījumiem, kurus uz īpašu
apliecību pamata pārvadā kā atpakaļ-
sūtamo taru."

II. «Pagaidu noteikumi un tarifs preču
pārvadāšanai pa dzelzsceļiem" jāpapil-
dina šādi:

Pēc 63. paragrāfa 1. piezīmes jā-
I ievieto sekošs jauns paragrāfs:

Likums par latviešu teksta pārgrozījumu
likumā par tirdzniecības un kuģnie-
cības Ilgumu starp Latviju un Liel-
britāniju.

Valsts Prezidenta pavēle.
Instrukcija par pagastu pašvaldību robežu

grozīšanu.
Rīkojums tranzitpreču lietā.
Rīkojums Lietavas dzelzsceļu tarifa staciju

lietā.
Rīkojums par tarifa pazemināšanu lieto-

tām pudelēm, kā atpakajsūtamam
iesaiņojumam.

Rīkojums visiem ārstiem, veterinārārstiem
un zobārstiem.

Rīkojums par Baltezera krastā izvilktiem
koku materiāliem.

Papildinājums pie noteikumiem ieved-
muitas ierēķināšanai par eksportē-
jamo preču ražošanai izlietotām
ārzemju izejvielām II. speciālās daļas.
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Saeima ir pieņēmusi un
Valsts Prezidents izsludina
šādu likumu:

LIKUMS
par

latviešu teksta pārgrozījumu
likuma par tirdzniecības un
kuģniecības līgumu starp

Latviju un Lielbritāniju.
19 3 gada 24. jūlija „Valdības Vēst-

neša" 157. numura izsludinātā likumā
par tirdzniecības un kuģniecības līgumu
starp Latviju un Lielbritāniju 11. panta
latviešu tekstu izteikt šādi:

„Biedrībām un savienībām ar savu
biedru aprobežotu atbildību, kā arī
citām tirdznieciskām, rūpnieciskām
un finansielām biedrībām un savie-
nībām, kuras jau pastāv vai turp-
māk nodibināsies saskaņā ar kādas
līgumslēdzējas valsts likumiem un
ir vai turpmāk tiks reģistrētas šai
valstī, ir tiesības otrā valstī lietot
savas tiesības un uzstāties tiesās kā
prasītājam vai atbildētājam, ievēro-
jot šīs otras valsts likumus".

Rīgā, 1924. gada 19. jūnijā.
Valsts Prezidents J. Čakste.

Valsts Prezidenta pavēle
armijai un flotei

Nr. 262
1924. g. 17. jūnijā.

§ I-
Atvaļinu uz pašu velēšanos no aktiva

kara dienesta līdz turpmākam rīkojumam
Galvenā štāba ģeodēzijas - topogrāfijas
daļas_ kara ierēdni Teodoru Smilgu
un Jātnieku pulka leitnantu Herbertu
Freidenfeldu.

§ 2.
Atvaļinu no aktiva kara dienesta pa-

visam slimības deļ par nederīgu atzīto
7. Siguldas kājnieku pulka virsleitnantu
Bernhardu Brencsonu.

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

Valsts Prezidents J. Čakste.
Kara ministrs pulkvedis-leitnants

Fr. Birkenšteins.

Paziņojums.
Latvijas Republikas Saeimas š. g.

17. jūnija plenārsēdē apstiprināti par
Valsts kontroles departamentu kolēģiju
locekļiem

Roberts B ī r i ņ š,
Otto G e r t n e r s,
Jēkabs Ivanovs,

Bernhards Krūka,
Jānis Laukevics,
Roberts Lielais un
Roberts Pūrs.

Rīgā, 1924. g. 18. jūnijā.

F. V e s m a n s,
Saeimas priekšsēdētājs.

J. V e s m a n s,
Saeimas sekretārs.

muktā par .Valdībās Vīatmai* aikot no 1. janvāra:
Saņemot skspecHoljā:

i3ai 1 mēnesi 1 iats 50 aant.

PiesOtot mājā un pa pastu:
5PM 1 mēnesi 1 lata 80 sani.
Fai atsevišķu numura: saņemot

ekspedīcijā — , 8 .
3»li atkalpārdevējiem . . — , 7

Latvijas valdības m% oficiāls laikraksts
iznāk katru dienu, izņemot

J^^^^^M^^i
svētdienas un avettadienae
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Sludinājumu maksa:
a) tiesa sludinājumi līdz 30 vien-

slejīgam rindiņām 3 lat. 60 šaut.
par katru tālāku rindiņu . . — . 12 .

b) citām iestādēm un amata per-
sonām par katiu vienslejigu
rindiņa — . 16 .

c) privātiem par katru vienslejigu
rindiņa — . 20 .



63. §.
«Tukšām lietotām pudelēm, pārvadā-

jot tas ka atpakaļ sūtāmo taru, piemē-
rojama tarifa II. klase, ievērojot sekošus
noteikumus:

1) Ja preču nosūtītājs vēlas, lai at-
pakajnosutot viņa pudelēm piemēro ta-
rifa II. klasi, tad viņam par to jāaizrāda
preces izsūtāmai stacijai, kura šādos ga-
dījumos reizē ar preču zīmes dublikātu
izdod īpašu apliecību pēc zemāk uzrā-
dīta parauga.

Apliecība Nr
Šīs apliecības uzrādītājam ir tiesība

atpakaļnosūtīt uz izsūtāmo staciju par
pazeminātu tarifu tukšas lietotas pudeles,
kurās ar . 'ātruma preču zīmi
Nr... no stacijas
līdz stacijai pārvadāts

sūtījums, sastāvošs
(preces nosaukums)

no
(gabalu skaits, iesaiņojums un svars)

Apliecība derīga 1 mēneša laikā, skai-
tot no izdošanas dienas 192 g.

u
u

Stacijas priekšnieks:
Stacijas

spiedogs.

Uz sīs apliecības pamata ir pieņemts
atpakaļsūtīšanai

(gabalu skaits, iesaiņojums un
tukšas lietotas pudeles.

svars)

Stacijas priekšnieks:
Stacijas

spiedogs.

Gala stacija, kurā tukšas pudeles pienāk,
nosūta finansu direkcijai šo apliecību
kopā ar ceļu pavadzīmi.

Šidas apliecības ir derīgas 1 mēneša
laikā, skaitot no viņu izdos nas dienas.

2) Izdot vienu kopēju apliecību' par
vairāk sūtījumiem aizliegts.

31 Izsūtāmām stacijām jāuzliek uz ap-
liecībām pilnīgi skaidrs stacijas spiedogs,
ar izsūtāmās stacijas nosaukumu un
datumu, kad apliecība izdota.

4) Atpakaļsūtanrās tukšās pudeles pie-
ņem tikai no tās stacijas, līdz kurai
prece pārv, dāta un tikai līdz tai staci-
jai, no kuras ta izsūtīta.

5; Atpakiiļuosūtot pudeles, nosūtītājam
pie preču zīmes jāpieliek 1. punktā mi-
nētā apliecība, kurā stacija taisa aplie-
cības otrā daļā paredzētās atzīmes.

b) Vairākus tukšu pudeļu sūtījumus
uz apliecību pamata atļauts apvienot
vienā sūtījumā, pieliekot apliecības par
visu atpakaļsūtamo pudeļu daudzumu.

7) Nosūtot pudeles lielākā daudzumā
nekā apliecībās uzrādīts, pazeminātais
tarifs nav piemērojams.

III. „Pagaidu noteikumos un tarifā
preču pārvadāšanai" 79. § pēc 12a) punkta
ievietojams sekošs jauns punkts.

„12b) Par atpakaļsūtamās taras aplie-
cību sastādīšanu — par katru apliecību

5 sant."
Šis rīkojums spēkā no 1924. g.

25. jūnija.
Dzelzsceļu galvenā direktora palīga

vietas izpildītājs A r r o n e t s.
Ekspluatācijas direktors T. Dumpis,

Finansu direktors Mazkalniņš,

Rīkojums
Kokrūpnieku zināšanai jūrniecības

departaments uzdod līdz š. g. 2. jūlijam
uzzīmēt un saņemt pret attiecīgu izvilk-
šanas atlīdzību, no zvejniekiem pag.
gada ziemā "M. Baltezerā uz krasta iz-
vilktos grimušos koku materiālus. Līdz
minētam termiņam nesaņemtos kokus
jūrniecības departaments pārdos vairāk-
solīšanākā bezīpašnieka mantu un ieņemto
sumu ieskaitīs valsts ienākumos.

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

Iekšējo ūdensceļu pārzinis
M. Farnasts.

Valdības iestāžu paziņojumi

Pasta ziņas.
I.

Atklātas pasta palīga nodaļas vienkāršu
un ierakstītu sūtījumu pieņemšanai un
izdošanai: Pilda, Ludas apr., pie Pil-
das pag. valdes un Zentene, Talsu
apr., pie Zentenes pagasta valdes. Slates
pasta un telefona palīga nodaļa, Jaun-

jelgavas apriņķī, iekārto privātu telegramu
pieņemšanu.

Atklāta pasta palīga nodaļaL i el-

fa o r n e visāda veida pasta sūtījumu
pieņemšanai un izdošanai Ilūkstes ap-
riņķī, Lielbornes muižā.

Pasta un telegrāfa virsvalde.

Pārlabojums.
.Valdības Vēstneša" š. g. 132. numurā

iespiestā «Noteikumi par certilikatiem
ārzemju preču ražošanai" 6 § sekoŠa
iespieduma kļūda: tur 6. rindiņā no augšas
iespiests „bet vēlāk u. t. t." jābūt „bet
ne vēlāk".

Iecelšanas.
Rezolūcija N° 2413.

1924. g. 17 jūnijā.
Saskaņā ar universitātes padomes š g. 4. jūnija

sēdes lēmumu, apstiprinu līdzšinējo lauksaimniecības
fakultātes ārštata docentu Andreju Teikm ni
par štata docentu uz i gadu mežu izmantošana
un mežu politikā.

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

*
Rīkojums Jvfe 8.

i&24. g. 18. jūnijā.
Piešķiru valsts kanclejas direktoram D. Rudzī-

ti m sešss nedējas il(>u atvaļinājumu, skaitot no
š. fļ. 25. jun>ja; pa D. Rudzīša atvaļinājuma laiku
valsts kanclejas c'irekVa pienākumu izpildīšanu
uzīieku nodaļas vadītājam R. Bulsonam.

Miirstm prezidents V. Zamuels.
fljl^HHMflMMaBBMMBOMIIH ^BM>»«w

Iekšzeme

Centrālā izglītības savienība
sarīko lekcijas:

22. jūnijā:
Jaunaucē, Sadraudzīgā biedrībā —

prof. Dr. K. Baloža: „Latvijas izveido-
šana".

V e c a u c ē, Sadraudzīgā biedrībā, sa-
karā ar I. ceļ. mākslas izstādi — J.
Šiliņa „Latvju māksla pirmskara posmā",
ar miglas bildēm.

Jaunjelgavā, L. Ķ. V. biedrības
Jaunjelgavas nodaļā — Ž. Karlsona
„1919. gada 22. jūnija Cēsu kaujas un
viņu nozīme Latvijas vēsturē.

Staicelē, lekt P. Starpina populār-
zinātniska lekcija par alkoholu un viņa
kaitīgumu

23. jūnijā:
Kalnciemā, Izglītības biedrībā,

prof. Dr. P. Zālītes: 1) .,.Grēku plūdi
modernas zinātnes gaismā", 2) Latvju
tautas dvēsele".

29. jūnijā:
Eķengrāvē, Izglītības biedrībā —

prof. P. Šmidta: „Kas ir Latvieši un ar
ko tie atšķiras no citām tautām".

Rubenē, Izglītības biedrībā — F.
Starpi na populari-zinātniska lekcija par
alkoholu un viņa kaitīgumu.

6. jūlija:

Eķengrāvē, Izglītības biedrībā,
koncerts. Piedalās vijolnieks Jul. Sproģis,
pianists prof. V. Ružickis un dziedātāja
A. Greviņ.

Ārzemes

Zemes iegruvums.
Londonā, 17. jūnijā. Javas salā pie

Veltevredes (netāl no Batavijas) noticis
zemes gruvums, pie kam kāda sādža
pilnīgi aizbērta un dabūjuši galu H2 cil-
veki- LTA.

Rīga
Kara muzejs

publikas apmeklēšanai slēgts, sākot ar22. jūniju līdz 31. augustam.

Provinces ekskursijām apmeklēšana

tikai iepriekš pieteicot, katru darbdienu

no pulksten 9 līdz 15.

Valsts darbinieku organizāciju
pārstāvju kopējā apspriede

notiks sestdien, š. g. 21. jūnijā pulksten
3 pēc pusdienas, Valdemaraiela JN° 30,
kurā apskatīs administratīvas padomes
daraību, valsts darbinieku organizācijas
jautājumu un sakaru uzturēšanu ar
ārzemēm. - valde.

Valsts darbinieku ekskursijas
komisijas locekļi

R a m a t s un citi tuvākā I ikā nolasīs
referātus par ekskursijas iespaidiem Igau-
nijā uu Somijā.

Valsts un pašvaldību darbinieku
centrālas savienības

statūti atrodas parakstīšanā pie notāra
Kreicberga, kurus pēc parakstīšanas
šinīs dienās iesniegs apstiprināšanai.
Ņemot vērā to, ka mazās organizācijas
var ie-iet savienībā tikai kā tādas dibi-
nātājas. Būtu ieteicams pasteigties šos
statūtus parakstīt.

Māksla.
Nacionālais teātri? pagājušā sesonā

sniedzis 285 izrādes. Kā arvien, tā ari
šinī sesonā viss lielais vairums darbu
bijis — oriģināli: Uz nacionālā teātra
skatuves parādījušies visas šī gada ievē-
rojamākās oriģinallugas. Ar to teatrs
strādā mūsu dramatiskās literatūras un
pašu kalturas izkopšanas darbu. Izrādītas
pavisam 40 lugas. Pirmo reizi uz na-
cionālā teātra skatuves parādījušās 22 lu-
gas : no tām šādas oriģinallugas: Aspa-
zijas « Aspazija" (26 reizes), Raiņa BMušu
ķēniņš" (21 r.), Saulieša ^Sirdskaite"
(13 r.), Jaunsudrabina „Zvēru dīdītājas"
(13t.), Zeltmata „Arājdēls" (11 r.), Raiņa..Daugava" (9 r), jaunā veida, A. Upīša
„Laimes lācis" (9 r.), Annas Brigādei
„Heteras mantojums" (9 r), Annas Bri-
gader nRaudupiete" (9 r.), J. Kosas
„Ceļi un dūkstis" (6 r.), A. Gulbja
«Kaspars un Biruta" '4 r.), Zeltmata
«Indulis" (2 r.), no tulkotām lugām izrā-
dītas - . Gatika « Atzīšanās" < 13 r. , Ģetes

Pausts" (13r),Molnara «Liljoms" (11 r.),
Šillera «Mīla un viltus" (10 r), IMlda
«Lēdijas Uindermir vēdeklis" (9 r.), Šek-
spira «Ziemas pasaciņa" (7 r), Šou'a
«Pigmalions" (7 r.), Bārija «Brīnišķīgais
Kreitons" (6 r.), Millera «Kaislība" (6 r.),
Bairona «Kains" (4 r). No agrāku sesonu
lugām izrādītas: «Kāzu brauciens", A.
Upīša «Peldētāja Zuzanna", Gogoļa «Re-
vidents", Akuratera «Pieci vēji",Kaudzīšu-
Zelfmata «Mērnieku laiki". Jēkabsona

«Sirdsapziņa", A. Brigader «Maija un
Paija", Allunana «Kas tie tādi kas dzie-
dāja", Moljera «Skapena nedarbi", Blau-
maņa Jndrani",Andrasa «ĶēniņšDāvids",
Vulfa «Svētki Skangale" un «Meli", Raiņa
« Jāzepsun viņa_ brāļi". Beneficianti savās
vienreizējas izrādes snieguši Jāņa Lejiņa
«Nebrauc tik dikti" (2 r.), Dregeii «Labi
pašūta fraka", Vulfa «Sensācija", Blau-
maņa «No saldenas pudeles", Šou'a
«Ķandida". Oriģinallugas sniegtas —
180_izrades un tulkojumi 105. Sesonas
laika viesojušās divas no mūsu ievēroja-
mākām

^
skatuves māksliniecēm: sesonas

sakuma Anni Simson (lugās «Mīla un
viltus" un «Atzīšanās") un sesonas
beigas Lilija Stengel («Lēdijas Uin-
dermir Vēdeklis" un «Kaislība"). Pēc
sesonas slēgšanas teatrs no 1. līdz
5. jūnijam ar ļoti lieliem mākslinie-
ciskiem panākumiem viesojās Lietuvā
Kauna. Nākamā sesonā kā pirmās
novitātes paredzētas Raiņa « lija Muro-
rrnets" un Šekspīra «Jūlijs Cezars".
Repertuāra bez tam jau agrāk izsludi-nātam, daudzas jaunas lugas, par kurāmtuvāk ziņos turpmāk.

Nacionālam teātrim vajadzīgi 1 tenorsun 4 koristes (soprani - alti), ar zināmupraksi plastika. Izmēģināšana pirmdien,30 jumja, pulksten 6 vakarā, nacionālā

Tirdzniecība un rūpniecība
. Latvijas Republikas
ģenerālkonsulāts Londonā.

1924. g. 10. jūnijā.
Nedēļas ziņojums JY° 23.

Lielbritānijas impērijas izstādi Vemblejāarvien lielākos apmēros apmeklē iebrau-cēji no visām pasaules malām. Izstādeir grandi0za. Tanī pamatīgi reprezentētas

visas saimnieciskās dzīves nozares. Jūlijā
izstādē notiks starptautiska reklāmas kon-
ference, kurā būtu vēlama ari ieinteresēto
aprindu Latvijā piedalīšanās

Produktu tirgus bez ievērojamām pār-
grozībām. Cenas uzturas stabilas

Cenas cēlušās: labākā tēja, labākie
apelsini, veci kartupeļi, Brazīlijas rieksti,
sviests, Jaunzēlandes un Kanādas siers,
Amerikas cūku tauki. Kritušās: cukurs,
sīrups, otrā labuma tēja, citroni, jauni
kartupeļi, tomāti, auzas, kukurūza, Japā-
nas zirņi, terpentins.

Īrijas brīvvalsts lielākā laikrakstā «The
Freeman's Journal" Dublinā š. g. 5. jū-
nijā ievietots plašs raksts par Īrijas
draudzīgajām attiecībām ar Latviju un
tirdzniecības izredzēm ar to. Īrijai va-
jadzīgi Latvijas lini, linsēklas, Koku ma-
teriāli un dažādi koku izstrādājumi, kā
ari sērkociņi un stikla ražojumi.

Rīgas ostā ienākuši kuģi.
17. jūnijā.

Mikus, latviešu burenieks, 75 reģ. ton. brutto, no
Klapkalna ar malku.

Minos, vācu tvaikonis, 720 reģ. ton. brutto, no
Hamburgas ar gabalu precēm.

Pax vācu tvaikonis, 513,'2S_ieģ. ton. brutto, no
Bremenes ar gabalu precēm.

18. jūnijā.
Austra, latviešu tvaikonis, 491 reģ. ton. brutto, no

Kaltenes ar malku.
Paul L. M. Russ. vācu tvaikonis, 1170 reģ. ton.

brutto, no Hamburgas ar gabalu precēm.

No Rīgas ostas izgājuši kuģi.
17. jūnijā.

Brālis latviešu burenieks, 127 reģ. ton brutto, uz
Upesgiīvu tukšā.

Elza, latviešu burenieks, 72 reģ ton. brutto, uz
Kolku tukša

J. K, latviešu jūras prāmis, 52 reģ. ton. brutto,
uz Bērzciemu tukšā.

Michails, latviešu burenieks, 127 reģ. ton. brutio,
uz Melnsilu tukša.

Pernigel, latviešu tvaikonis, 172 reģ. ton. brutto,
m Ventspili ar >abalu precēm.

Neptuns, latviešu tvaikonis, 81 reģ. ton. bruito
uz Kolku tukša.

Straume, latviešu burenieks, 77 reģ. ton. bruito,
uz Bērzciemu tukša.

Sēdina, vācu tvaikonis, 1086 reģ. ton. brutto uzKlaipēdu tukšā.

Liepājas ostā ienākuši kuģi
16, jūnijā.

Esther, vācu tvaikonis, 498 reģ. ton. brutto . noHamburgas ar k iešiem.
Gaida, latviešu tvaikonis, 33! reģ. ton. brutU no

Ventspils ar dažādām precēm.

No Liepājas ostas izgājuši kuģi.
16. jūnijā.

Ans, latviešu burkuģis, 104 reģ. ton. brutto. uz .
Ventspilī ar dzelzs sliedēm

Fndrichs, latviešu burenieks, t>8 reģ ton brutto,
uz Ventspili tukšā.

L O. Ns 22, latviešu prāmis, 372 reģ. ton brutto,uz, Pāvilostu ar akmeņu bluķiem.
V. K. P.i, latviešu 1rāmis, 307 reģ. ton, brutto,uz Pāvilostu ar akmeņu bluķiem
Ibis, vācu tvaikonis, 593 reģ. ton brjītto, uzVesthartlepoolu ar plankām.

Ventspils osta ienākusi kuģi.
16. jūnijā.

Hidrografs, latviešu tvaikonis, 290,56 reģ ton
brutto, no Rīgas ar prāmiem.JaTov Sverdlov. angļu tvaikonis, 1812 reģ. ton.brutto, no Ļeņingradas ar balastu.Ans, latviešu burenieks 104,27 reģ. ton brutto,no Liepsjas tukšā

Jupuer, vācu tvaikonis, 2026 55 reģ. ton. bruito,no Ģentes ar balastu.

Literatūra.

M 24BalSS- llustrēts nedē Jlaikraksts.
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Kandav.. <j.h-?'*?-" 37 vietu "ņēmumiem un
S3i 1924

aP:<artne*^rte. Izdevējs Lēta.

Redaktors: M. Aions.

Latvija un citas valstis.
Vācijas Sarkanais krusts

apbalvojis satiksmes ministri P a u 1 u k u
ar savu I. šķiras goda zīmi, kuru mi-
nistrim par sevišķiem nopelniem pa-
sniedza Vācijas sūtnis Dr. Kosters
Vācijas Sarkanā krusta prezidenta uzde-
vumā. Goda zīmi pasniedzot, Dr. Kosters
aizrādīja, ka, pateicoties Latvijas sa-
tiksmes _ ministrijas sevišķi labvēlīgai
pretimnākšanai, vācu karagūstekņu at-
griešanās no Krievijas un krievu kara-
gūstekņu pārvešana no Vācijas uz Krie-
viju norisinājusies bez jebkādiem starp-
gadījumiem. Ari Vācijas bērnu pārva-
dāšanā kā pagājušā gadā, tā ari šogad,
satiksmes ministrija izrādījusi vislielāko
pretimnākšanu. LTA.

Kursi.
Rīgas biržā, 1924. gada 19. jūnijā.

100 Latvijas rbļ. ..... 2,—
1 Amerikas dolārs 5,16 — 5,21
i 'Anglijas mārciņa .... 22,30 — 22,52
100 Francijas franku .... 27,45 — 28,25
100 Beļģijas franku 23,75 — 24,45
100 Šveices franku .... 90,80 — 92,20
100 Itālijas liru .... 22,10 — 22,75
100 Zviedrijas kronu . . 136,60 — 138,65
100 Norvēģijas kronu . . . 68,70 — 70,80
100 Dānijas kronu ..... 86, 88,60
100 Čechoslovaķijas kronu . . 15, 15,60
100 Holandes guldeņu 192,30 — 195,20
1000 miljardu Vācijas marku 1, 1,40
100 Somijas marku ... 12,75 — 13,25
100 Igaunijas marku .... 1,28 — 1,35
100 Polijas zlotu . - . 98, 102 —
100 Lietuvas litu . 50, 52,—
10 Krievijas zelta rubļu 26,50

Krievijas «udrabaļj^ naudā . J;™}par 1 rbļ,

SSSR červoņecs 26,10-26 90
5°/o neatkarības aizņēmums 2, 2,10
6° 0 Zemes banku ķīlu zīmes 98, 100

Rīgas biržas komitejas kotacijas komisijas
priekšsēdētājs A K a c e h r.

Zvērināts biržas maklers M Okmians.



Rīgas policijai 2. iMlrtņa priekSnlski
ppziņc, ka ?. g. 8. jūlijā pulksten iO rīta,
Raiņa buWara J* 6

paretos vairāksolīšanā
6 rakstāmgaldu , 1 nksrammašinu,
2 skapjus, 1 galda telei, aparātu, 1 n u-
das skapi, vair kus krēslu* u. c kantora
iekāitu piederošu» sab. .Nafta" novēr-
tētus par Ls 997— muitas n dokļa
pi > dzīšanai 5 89

Rīgas vilnas fzga avojumu fabrikas
akciju sabiedrības

ogr. Holm & CO,
direkcija

(airedošās mazi 3aunā Iela 2, II. stāva)

ptz'ņo vispārībai, ka minē'ās sabiedrības
direkcijai pie eiktas motiflkacjas nolūka
sekošas pazušana gājušas Rijas
vilnas iigatavojomn fibitka* akciju sa-
bitdrības ag<. Holm & Ko alojas:

261—265, 1259-1263, 1467—1471.

Tamdēļ tie't visas tīs persona», kurām
ir uz šiem vērtspapīriem prasības, sjai-
cinā'as paziņot to minētās fab'edrībus
direkcijai sešu mēneša l»ikā_ 1920, g.
23. apt'ļ >. lik»jrā_ ptred ē a kārtībā,
citādi tika rēc mine ā laka notecēšanas
par pazudušām pieteiktās akc jai atzīas
pat moitificētām un vigi vieta uaniegtes
tām pe sonām, kiris pieteikušās, zem
tiem p?štm num»* em j-ursa? akcijas

53fi~ DiTetcji

mm prefektūra
iuludina par nadarlgam sekošaa
pašas un opmeijas apliecības kuras
pieteiktas pat pasūtitīšām ;

Latvijas pasef, iid; 1) Ni 210115
no Rīgas pref. iz Roberta Zāmu ļa d.
Kraķi* v ; 2) J* 234742 no Rīgai pref,
uz Kttlīnes Kārļa m. Kalniņ vārdu;
S) N° 125:55 ro Rīges p ef. uz Km
štance i Jāņa m. Freim n v.; 4) >*219565
no Rīgas netekt. uz Zelmas Miķeļ» m.
Lazdiņ v.; 5) Ni 128831 no Rīgas prf.
uz Vladimi.a M ķeļa d. A ons v.; 6)
>6 195051 no Rīgas pref. uz Jēņi Pē-
t-ļ-a d Ilzits v.; 7) Jfc h28 no Odzie-
nas pag. v. uz Marijas Pētera d Hrit v.;
h) Ni 1C6564 no Rīgas pīt nz Leon-
tīne i Jāņa m. Eglt v.; 9* MS 4240 no
Pildas ķag v. uz Kazimiras ā e a m.
Ančeiko v.; 10) J* luifc9 ro L'epijas
i r^f. uz Johannas Hugo m. La pmek v.;
11) J* 438 no Teclrr.iides pag. v. uz
Liras Nikolsja m. Kolpa tovas v.; 12>
N° 6:6 no Priekules psg. v. nz Jāņa
Jēkaba d. Liepiņa v.; 13) >* 43593 no

III p 1. iec, uz Katrines Pē eja m. Po-
povas v.; 14) N° ,9593 no II. pel. isc.
uz Mirgot Jāņa m Ozol ņa vā'du; 15)
N° 152180 no Rīgas prehkt. uz Bertas
Jiņi i». Zīvcrt vārdu; 16) J* 2427 no
Katvares pag. v. uj Kārļa Augusta d.
Atslēgas v.; 17) Ni 1555 4 no R gas
pref uz Kārļa Jfņa d. Z'lažkevči v.;

!

'8) N° 96389 no VIII j,ol. ec uz Edes
Ādama m Kr/s;iņ v.; _ 19) Ni 66668 no
V. pal. i-c. u? Jāņa Jāņa d. Celaia v.;
20) M 228044 no Rīgas prefek uras u^
Alelsandra Nikolaja d. Vittes v.; 21)
Jsf2 139715 no Rīga» pref. uz Emīli as
Andreja m. Pinte ? .; 22) Ni 7.911 no
VIII. po. iec. uz A n<s J kaba m Va-
nag v.; 23) Ni 169564 no Rīgas pref
uz Irenes Guida m Stci kij v.; 24)
Ni 4707 no Jasmuizas pagasta valdes
uz Annas Friča m Butler vārda; 25)
Ni 67054 no Rīgas pr^f. uz Jevgeņiji
Lūkira d. Kuzmina v.; 26) N° 16110
no III. pol. iec. nz Friča Jskaba d. Le-
man v.; 27) Ns 1323 no Tūku ra pil».
ua Jū'es Ernesta m. Araber v, uti 28)
>6 226767 no Rīgas pref. ut Margrietas
Kristapa m Minkeviča v.

Pamats: Rīgas prefektūras raksts
21, 24. un 26. mfijā 1924. g. «#*
Ni 5316. 4438

Rīgas prei. pal SImanovičs.
Pasu rod, darbv. Orinbergs,

Ventspils pi'a. pol. II. iec. pr-ks
izsludina par nederīgo, kā nozaudēta
ntvaļm. apVcību zem J* 6990, izd ne
Ku zemes frtler. ruika km-ra uz Frič>
Kārļa d. Vēža vārdu. 4323

Paziņojums.
Finansu ministrs 1924 g. 13. ju ijā ir

apstiprinājis tekošus

Sīgas gfošimsaaas lita,
dib 1804. gadā,

statūta 1., 15. an 37. paragrāfa grozfjamni,
kas pieņemti minētās biedrīcas 1924. g.
10. aprīļa vispārējā akcionaru_ sapu'cē.

Pārgrozīto paragrāfu jaunā redakcija
ir sekoša:

§ 1. Rīgas apdrošināšanas brdribas,
dib. 1804. g. mērķis ir piekopt sekošas
apdrošināšanas operācijas:

1) apdrošināt pret zaudējumiem, iz-
cetušamies caur uguni, zibeni un
gāzu eksplcz jām ;

2) aperošinit pr t zaudējumiem, izcēlu-
šrmifs caur tv ika katlu un tvaika
aparāta eksplozijām;

'.) i pdrošin t mašinas pret salūšanu ;
4) epdrošitāt pret īres zaudējumiemun

jauaējumiem no daibī'as trtuceju-
mkm t rdznieciski-rūpniecisko- ai-
ņēmumos, kas ceļas caur punktos
'. līdz 3 pa edzē'uem nelaimes ga-
dījumiem;

5) apdrošināt pret ielsušfnās zādzībām ;
6) apdrošinH jūras, upes un sauszemes

transportus, kā ari vērt ba«;
7) apdrošināt pret atsevišķ em un ko-

lektīviem nel imes >adījumiem;
8) apdroš nāt log > stiklu ? ? pret stplīšanu;
9) civiltiesiskas atbildības» apdrošināšes;

10) apdrošini! pr<t ūdens plūdu zeu-
deiumiem.

Bedrībai ir tiesība daļu na viņas
uzņemtā risk^ pātapdroš nātcitās, tiklab
Latvijas, kā ārzemju biedrībās, tāpat ari
r.r vi^ ārējas sapu'ces atļ uju, pieņemt
pāra: drošinājumus no citām, kā savstar-
pējām, tā akciji tikl.b Latvijas, kā
ārztmju biedrībām.

Biearības valde atrodas Rīga. Biedri ai
ir *tļtuts nodibināt visas Latvijas pilse as
un apvidos nodaļ.'s, kā ari ārzeii.ēspriekš-
stāvniecības un aģentūras

Piezīme. Līdzšinējo statūtu pārgro-
zījumi un papildinājumi stājas s -eka,

. tiklīdz stetutu jaunā redakcija 10 p.
patedzēta's akciju kapitāls sazīmēts
un 25°/o no ta iemtksāti Latvijas
kredītiestādes p r ko jāziņo fn*nsu
ministrim tn nekavējot, saskaņā ar
statūtu jaunās i dīkajos 18 p. pie-
sīmi, jā «sauc vispārēja saprlce,
kufa izdara jaun s ieiešanas un
p'eņem attt cīgu lēmu - us, izejošus
no biedrības recganizicijas un sa-
sksņo?i-s ar jauniem statūtiem.

§15. Pil as sapulces ir l^ārtē as un
ārkārtējas. Kārtējas pilnas sapulces tiek
sasfuktas_ katru gadu ne vēlāk rar
maija mēnesi, pagājušā geda darbības
pārskata caurskatīšanai un apstiprināšanai,
tekošā gadi budžeta apstiprintšanai un
valdes un ptdomes lccekļu u'i ieviz'jas
komisijas ievēlēšanai.
-Šinīs sapulcēs var rp.'priest ari citus

uz biedrības darbību stt.'ecīgus jautā-
jurnus, kuji paredzēti paziņojamā.

Ārkārtējas sapulces sasarc valde pēc
pašas ieskata kā ari uz padomes vēlē-
šsnos, vai ja to pieprasa biedrības ak-
cionāri, kas kopēji reprezentē vi maz
1/io no ".isām akcijām — 1250 balsļs.
Šāds pieprasījums valdei jāizpilda ne vēlāk
kā vienu mēnesi pēc viņa iesnieguma.

Piezīme. Bez jau augša norādītiem
gadījumiem, vispārējās sapulces sa-
saucamas ari uz finsnsu ministra
rīkojumu Šādu iīko'umu valde iz-
pilda bez vilcināšanās.

§ 37. Biedrības darīšanu tie?ai veša-
nai vispārēja sspu'c» izvēl uz'trim {a-
d em no j-ava vidus trīs valdes locekļus.
' alde ie ēl ikgadus iz sava vidus savu
prii kš;ēdētāju un priekšsēdētāja biedri.
Oadjumā, kad pr ekš'ēdētājs uz laiku
izpaliek vfi_ saslimst viņa vietu izpilda
pri kšsēdētāja biedrs.

Sabiedrības dsrbīb's vadīšfnsi sa-

bi-.dr ba vai ar pilnas sapu'ces piekrišanu
ievēlēt vai nu no sava vidus vai ari
no citām personām direktort-rīkotāju
un Menu vai va rākus viņa paīgus,
pie kam viņiem tiek m likta atlīdzība
pēc visprrēj s sapule s ieskatiem. Valde
izsniedz d Tektoram-rīkotfijam ir.strukcjias,
kufas p Ina sspulce apstiprina un pār-
groza. Direktors-rīkotājs sasauc valdes
sēdi visās tanīs lietās, kurās viņš uz
instrukciju pamata nevar viens pats izšķirt

Ja d rektori-rikotāji tiek iecelti, tad
viņu tiesību un pienākumu robežas, kā
ari iesniedzamā zaloga lielums tiek no-
teikti uz sevišķa līguma pamata Tādi
direkteri-rikotāji piedalās valdes sēdēs
tikai ar padomdevēja balsi.

Apdrošināšanas nodaļas
5200 psi^kšniēks V. Perlbachs,

Ventspils apr. pr-ka palīgs 1. iec,
izsludina par nederīgu, kā nozaudētu,
Latv. iekšz. pasi, izd. no viņa 8. jun.
1920. g zem J* 1273, uz Līzes Kārļi
m. Valtson v. 4051

BoIvd ier. pol c. prlekšaleks
L"dz» s apr, izsludina par nederīgiem,
Kā nozaudētus, sekošus dokumentus:

1) Latv. fe'šz rasi. izd no Botva
iec. polc. criekšnieka 1920. g. zem
)* 3302/11470, uz Logina Vasilija dēls

Filipova v.;
2) Latv pasi, izd. no Lipnas pagasta

va'des 1923 g 19. janvāri zem Ni 1,
uz Alberta Jāņa d. Svanoa v. un zirga
pr si, izd. no tās p šas pag. valdes
1622. g 27. okt. zem Nk 84, uz viņa
sievas Bertas Andreja m. Svarup v.;

3) zirga pasi, izd. nn Litenes pagasta
^a!de« 1922. g. 17. febr. zem Ni 442,
uz Vulfa Cirsmana d. Dimanta v.;

4 Latv^tasi, izd no Domopoles pag.
valdes 1921L g. 31. aog. zem Nr 1628,
tz Pētera Jēkaba d. Šodtiieka v.;

5) Latv. pssi, izd. no BJvu pagasta
vddes 1920. g. 11. nov. zem J« 1282,
uz Jēkaba Jāņa d. Lanka v.;

6) Latv. iekšz. pasi, izd. no Bolvu
pag valdes 1923. g. 27. jūliji zem
1* 8267, un žirga pasi, izd. no tā» pa-
šas pae. valdes 1924. g. 20. febr. zem
i* 2964, uz Vtsilija S;rgeja dēla Vik-
snlņa v.;

7) Latv. pasi, izd no Bolvu pagasta
valdes 1921. g. 10. maitā zem
Ni 3991/12183, uz Annas Lūkasa m.
Leisavniek v. un Latv. pasi, izd no tās
pašas pfg. valdes tanī pašā gadā un
datumā zem /* 3991/11696, uz viņas
«retas Annas Leišīvniek v.;

8) Latv. pasi, izd. no Bolvu iec. nol.
pr-ka 1920. g. 8 jun. z?m N? 5141/10709,
uz Ei nesta Jāzepa d. Meldera v.:

9) izsludinātu ,Vald. Vēsto." 1&23. g.
Ni 198 Latv. pasi. izd. no Eo'vu pag
vades 1921. g. 15. sept. zem J* 6274,
nn vēlo ipeds atļauju, izd. no Lud-ss
apr. pr-Va 1922. g. zem 1* 61, skaiuv
ne uz Ja a Aleksandra d. Zitan v, t>--t
uz Jāņa Aleksandra d. Leitana v.

4052

Huksiei aprioķa priekšnieka i. Iec. pailgt
izsludina par nederīgiem, ka no-
zaudētus, sekošus dokumentus:

1) Latv. iekšz. pasi izd. no Stelles
p*g valdes 16. jul. 1921. g. zem J* 148
uz Aksjuta Timotej f II. Harlampija d. v.;

2) atvaļin. apliec, izd. no Jaunje'ga-
vas-Ilukstes kara apr. pr-ka 14. junjā
1921. g. uz Aksjuta Timoftja II Har-
Umpija d. vārdu, un

3) zirga pasi, izd no Rubeņu pag.
valdes 7. aprilī 1921. g. zem Ni> 243 uz
Daila Dāvida v. 3391

Daugavpils apr-pr-ka pali-iec
izsludina par nederīgiem sekošus no-
zaudētus dokumentus:

Latv. Iekšz. pasi, izd. no Malinovas
pag. īald-s 1921. g. 4. aprili zem
J* 24711, atvaļināšanas ?pliec, izdotu
no Daut avpils k*ra apr pr-ka 1933 g.
12. mariā zem M 3980, un zirga pasi,
izd. no Melinovas pag. vaids, mēness,
datums un JS nav zināmi, tā kā 1921. g.
bijušā ugunsgrēka nodega minētā pa-
gasta māja un sadega visas grāmatas,
lietas un aktus uz pils. Franča Matveja
d Sveka v. 4298

JelgauflSDļir. pr. pal. I. lec.
atsauc sludinājumu .Vaid. Vēstu.' no
28. marta š. g. zem J* 73 par no
zaudftas pases, izd. no Vecmulžas pro.
valdes 28. martā 1923. g zem Mš 2212
uz Jāņa Kārļa d. Stārka vārdu, izsludi-
nāšanu par nedeiīgu, jo pase ir atrasta
un skaitāma par derīgu 3560

Otrie pe
tiks noturē'a Liepājas muitas valdē,
Liepāji, M ķeļa iela Nr. 2, 9. jūlijā
1924. g., pulksten 10, kurā

atklāti vairāksolīšanā
pārdos daždas konfiscētas un no muitas
ne mirktas preces, kā: audumus.papira
izstrādājumus , alkoholiskus dzērienus
tabakas, kosmētikas, kolonial s u. c.
preces

Preces ūtrupes dienā būs apskttamas
muitas valdē.

Valdes priekšnieks (paraksts).
5373 Kanclejas pārzinis H C ī r u 1 s.

Trtzūittiiw. yDr08DetiliasanllBiaWiilrtl»
„Baltija"

pamatojoties uz vispārējās sapulces 1 -
muma no 3 jūnija š. g tr šo p ziņo
visp riba-, ka viņa

liek likvidēta
un uzaicina viņrs kred toius [pieteikties
likumīgā laikā.

bkvidicijas kom'sja atrodas Rīgā,
Dzim-vu ielā 58, dz. 7.

5370 I.ikvid cijas kotni«iji

Jelgavas apr. pr-ka palīgs l. iec.
izsludina par nederīga, pieteiktu par
neza dētu kafi kļaus apliecību, izd. no
1. Liepājas kājnieku pulka komandiera
20. decemlrri 1920. <?. zem Xs 889 nz
Uljana S'irana d Markova v. 3872

lm po'icijas 4. iitirioa priekšnieks
pazņo ka š. g. 26. jūnija, pulksten 10
no rīta Biī-ibas ielā Nr. 85, Pētera
Pankoka konditorijā,

pārdos mMMi
p edtrošu minētrm īpsšniekam vienu
ledus skapi novērtētu p»r Ls 20,—,
par hbuvalstj Pārdodamais skapis
ipskatams minētā vietā ūtrupes dienā.

5412

Rīgas puiitllu IV. Iec rlcņa prlefttileta
paziņo ka š g 25. jūnija pulkstn
10 no lita Brīvības iela N° 82, dz 1

pirtfos salrāRsolsnš
Hfl imam Slominskam piederošas
mantas: I) viens liels plīša tepiķis.
'/) v ens lie's plīša galdauts, 3) vien?
marmor? statujes veidīgs pulkstens,
4) divi lukturi čtt'U žuburu k»trs. 5) viens
p tvārs ar paplāti, konv^itibā par
Ls 280.- pai 1 bu n t ešo vodo'^u
departamentam. Mantas apsket.'tņas rri-
nttā rienS ūt up s v>- tā. 53ī6

Daugavpils prefektūra
ats-cc savi sludinājumu no (—) pat
L ivijas pases zem J* 21792 nozaudē-
šanu uz Jaaa Antona d. Malin v. 3868

Daugavpils apriņķa priekšnieks
ar šo i'siupina par r edetīgu dienesta
aplecību zem J* 26/11, izd. 7. nov.
1973 g. uz Franča Kadiķa vārdu, kā
nozaod u 3886

Risas aprl ka kara cietušo pensiju
komisija

izsludina par nederīgu nozaudēto ap-
lierī >u zem Hi £80/170 uz Jāņa An-
r^ rēa d, Strazdiņa vārdu, izd. no šīs
komisijas 24. maijā 1922. e. 3925

Jelgavas apr. pr-ka pal. II. iec
izsludina par nederīgiem, kā nozaudēti s,
sekošus dokumentus:

1) Latv. pasi, izd. 1920. g. 10. maijā
zem J* 531 un b) zirga pasi, izdota
1921. «. 8. sept. zem M 463 noKroņa-
Vircavas p?g. valdes un c) izdotu š g.
15. aprili ?em J* 4"8 no Jelgavas apr.
valsts zerju inscekt n icas līgumu vz
Miķela Jāna d KuļiVovs'a v. 3881

Vecgulbenes pagasta valde izsludina
p*r nederīgiem sekošus nozaudētus
dokumentus: 1) Latvijas iekšzemes pasi
ar Nr. 2220, izdotu 30. dec 1920, g. no
šs pagasta valdes uz Pētera Kalniņa v.
un 2) zir^a pasi ar Nr 393, izdotu
6. maita 1920. g. no šīs pagasta valdes
uz Jāņa Kalniņa vaidu. 4364.

Lsndsk ronas rag. va'de izsludina
par ntderīgiem, kā pazaudētus, sekošus
dokumentus:

1) zirga pasi zem Ni 569, izdotu
21. okt 1920 g. no šīs pagasta valdes
vz Domenlka Pētera d. Veličevska v.;

2) Latvijas iekšzemes pasi zem N° 268,
izd. 18. aug. 1921. g no šīs pag. valdes
uz Pētefa Ādama d Jakufeika v.;

3) kari kļaus, apliecību ztm X» 2?75,
izd. 2. aug. 1920. g. no Ludzas kara
apr. pr-ka uz Donata Augusta d. Sva-
rinska vātdn;

4) Lstvijas iekšz. pasi zem Ks 2157,
(zd. 3. febr. 1922. g. no šis pag. valdes
uz Zelika Meijer Icika d. Magaram v.

5) Latv. iekšz. pasi zem M> 6277,
izd. no Rēzeknea apr pr-ka 1. iec, pal.
1920. g. uz Bioņīslaia Antona dēla
C'stjakova v.;

6) Latv. iekšz. pasi z'tn J* 753, izd.
ro šis pag. valdes 31 aug 1921. g, uz
Tatjanas Vikentija m. Orom v;

7) Latv. iekšz. pasi zem Ni 181, izd.
no šīs pag. valdes 16. aug. 1921. g. uz
Semena Sirpaca d Dzēri' v.;

8) zirga pasi zem J* 8-D, izd. no
i andskoronas pag. va'des 10. jūlijā
1923. g. uz Semena Stepans d. Dzenis v.

4098

Sils ii īliio ipiliiliai
par ēdumi! uiela izgatavošanu un pMošann

Risi*
Pieņemts R gas pilsētas domes sēdē 1924. gada 5. jūnijā un spst prin ts
ar iekšlietu ministrijas pašvaldības departamenta š. g. 16 jūnija laksta

Nr. 104491.
Rīgas pilsētas domes 1913. g. 2. decembri pieņemtie „Saistošie

noteikumi par ēdamu vielu izgatavošarm un pārdošanu Rīgā"
tiek papildināti ar tālāk minēto 10a §, kas stājas spēkā divas
nedēļas pēc izsludināšanas „Valdtbas Vēstnesī":

10a §. Veikalos, kur tirgojas ar ēdamām vielām, aizliegts
ievest mājas kustoņus, piem. suņus. Par šo noteikumu ne-
ievērošanu saucami pie atbildības kā veikala turētājs, tā ari
kustoņu ievedēji.

Rīgas pilsētas galva A. Andersons.
5350 Pilsētas sekretārs A. Pļavinskis. ?

Karo ministrijas tiera bāvnienbas pārvaldes
būvju un īpašumu daļas

Rī »? , Citadeles .<*? "4. Rīgas giupas kancl-ja izsludina se ošus:

jauktus torsus
1) uz 28 ianju š. g pulkvten 12 dienī ar i eetorgiem I. jul jā ulkstenl2dknā

lieleabala šķūņa f tjaunošsnas un daž. du r.moniu darbiem artilerij .s kaz?rmē.° tn
2) 30. lu>H pulksten i2 tienā ar pēctorgiem 4. jlijā pulksten 12 diena re-

monti dij-bem galvenā staba ēkā «ldeman iela 10/12. — Pakstiski pieda-
\ājumi kā ari lūgumi pielaist mutiskos torgos nomaksāti ar attiecīgu z'inoj-
nodokli iesnieazami uzredīiā dienā Īd* puksten ljzl2 die.ā Rīgas grupas
darbvedim.

Diošibas ņaud s: uz artile ijas kazarmes dar iem Ls 4800 un galvenā
šta'ja ēkss darbi m Ls lf00

Tuvākusnoteikumrs un «'arbu maksas aprēķinus v*r dalūt apskat :t Rīgas
grunts ksncleja p e da-b' t ži. katru dienu no 9 līdz 15 ->390!

Saistošie nofeīiiumī ļ
par iaivu lietošanu Risas pilsētas banalaJ

Pieņemti Rīgis pilsētas dones edē I924 g. 5. jūnijā un apstiprināti n iekš-
lietu ministrijas pašvaldības departsm nta š. g. 16. jūniji rakstu Ni 104488.

1. §. Laivu turēšana un lietošana Rīgas pilsētas kanāla'
robežās atļauta vienīgi uz šo noteikumu pamata.

2. §. Katra laiva ik gadus jāreģistrē Rīgas pilsētas valdē
tin pilsētas prefektūrā. Pie reģistrācijas laivas turētājam izsniedz
atļauju un sevišķu numuru, kas piestiprināms redzamā vietā laivas ļ
priekšgala.

3. §. Laivu pieturēšana un piesiešana atļauta tikai šiem
nolūkiem paredzētās pieturas vietās.

4. §. Palīdzības sniegšanai nelaimes gadījumos laivu turē-
tājiem jādod laiva policijas vai citām personām bez ierunām un
tūliņ uz pirmo pieprasījumu.

5. §. Iznomāšanai nodomāto laivu turētājiem jāievēro, bez
augstāk minētiem, ari vēl sekošie noteikumi:

a) visas iznomāšanai nodomātās laivas katru gadu vismaz
vienu reizi jāpārbauda komisijai, kas sastādās no pilsētas
valdes un prefektūras pārstāvjiem ;

b) pie pārbaudīšanas noteicams visaugstākais laivā pie-
laižamais personu skaits. Šis personu skaits atzīmējams .
laivā redzamā vietā;

c) aizliegts pielaist laivā vairāk personu nekā komisija
noteikusi pie laivas pārbaudīšanas ;

d) laivas aizliegts iznomāt personām, kas jaunākas par
14 gadiem.
Piezīme. Bērniem, kas jaunāki par 14 gadiem,

braukšana laivās atļaujama tikai vecākas personas
pavadībā. f

e) Laivas aizliegts iznomāt personām, kūpas uzvedas pie-
dauzīgi vai atrodas iereibušā stāvoklī;

f) laivu iznomātāji tās var lietot tikai pilsētas kanāla
robežās; ļ

g) nomas maksa par laivu nedrīkst būt augstāka par
pilsētas domes apstiprinātu taksi;

h) laivu turētājiem jātur pastāvīgā gatavībā dežūras laiva
ar glābšanas iekārtu un tumšā laikā jāapgaismo laivu;
piestātnes.

6. §. Šie noteikumi stājas spēkā 2 nedēļas pēc viņu izslu-
dināšanas „Valdības Vēstnesī" un par viņu neizpildīšanu vainīgie
saucami pie atbildības uz sodu likuma 138. p. pamata un bez tam
pilsētas valde var atņemt tiesību nodarboties ar laivu iznomāšanu
pilsētas kanāla robežās.

7. §. Šie saistošie noteikumi izliekami laivu piestātnēs
redzamā vietā.

Rīgas pilsētas galva A. Andersons.
5351 Pilsētas sekretārs A. Pļavinskis.



Meitenes muita
caurskatot konfiskācijas lietu 1924. g.
J* 15.

nolēma:
sodīt Lietuvas pilsones Anetes Ceka-
nauskas un Jūlijas Danlič un Latvijas
pilsoņus Reinhardu un Annas Kruskop
administratīvā kārtā par kontrabandu ar
Ls 465 (četri simti sešdesmit pieciem
latiem) Jielu naudas sodu, konfiscējot
aizturētas mantas.

Šis lēmums stājas spēkā 3 nedēļu
laika, skaitot no ,V. V.' izsludinātas
dienas.

Pārsūdzība nomaksāta ar 80 sant.
zīmognodokli iesniedzama augšminētā
laika caur Meitenes muitu uz muitas
dep-ta vardu.

Mnitas priekšnieks J. Ziglevics.
5374 Darbvedis O. Lapinskis

? Tiesu sludinājumi.
Rīgas apgabaltiesas 3. clvilnod.
saskaņā ar civilprocesa likumu 1958. p.,
ar Jo paziņo, ka 1. jūlijā 1924.13;
minētās nodaļas atklātā tiesas sēde
nolasīs 1918. g. 28. decembrī Bolderajā
mirušā Matisa Fridricha dēla Hoffeins
(Hoffens) testamentu.

Rīgā, 1924. g. 17. jūnijā.
Priekšsēd. A. B ū m a n i s.

5362 Sekretārs A. Kalve.

,iinialtlmi
6 lec tītu: iriitm

paziņo, ka 28. jūnija š.g., pulkst. 10 rīta,
Rīgā, Kipu sala, Krumulda placī, pārdos
T. Krasilnikova un V. M i k a Ik a
kustamo mantu, sastāvošu no juras
frakts un pasažieru tvaikoņa .Teodors",
lielums bruto 94,24 netto 28,38 reģistra
tonnu un novērtētu par 12,000 ls.

Izzināt sarakstu, novertejumu,_ ka ari
apskatīt pārdodamo mantu, varēs pār-
došanas dienā uz vietas.

Rīgā, 16. jūnijā 1924. g.
5379 Tiesas pristavs J. Z i r g e 1 s.

tītas imŪL 6 līt tini vbtm
J. Zirģels paziņo, ka 27jūnija
1924. g., pulksten 9 rīta, Rīga, _ Jēzus
baznīcas ielā Ni 6, dz. 4, pārdos
Jēkaba Trembackv kustamo mantu,
sastāvošu no mēbelēm un novērtētu par
Ls 628.

Izzināt sarakstu, novērtējumu, _ ka ari
apskatīt pārdodamo mantu, varēs pār-
došanas dienā uz vietas.

Rīgā, 11. jūnijā 19">4. g.
5380 Tiesas pristavs J. Zirģels.

[ Citu iestāžu sludinājumi.
*-

j

Tieša nodokļa kv\\vm\i
dažādu maksājumu piedzinējs paziņo,
ka 26. jūnijā 1924. g., pulksten 5 dienā,
Rīgā, Marstaļu ielā Nu 20,

oflrdos eaīrfiksolisM
Hirša Vassermaņa kustamo mantu,
novērtētu par Ls li'15,90, un sastāvošu
no dažādām mantām, viņa 1922. g.
ienākuma nod. segšanai.

Rīgā, 18. jūnijā 1924. g.
5387 Piedzinējs J. V a i v a d s.

Rigas apgabalt 3 civiinodaļa,
saskaņā ar civilprocesa likumu 1958. p.,
ar šo paziņo, ka 1924. g. 1. jūlijā minētās
nodaļas atklātā tiesas sēdē nolasīs
1924. g. 6. martā Rīgā mirušās Teklas
Timoteja meitas Voroncov, dzini.
Leontjev, testamentu.

Rīgā, 1924. g. 17. jūnijā.
Priekšsēd. A. Būmanis.

5363 Sekretārs A. Kalve.

R gas apgabaltiesas 1. iecirkņa
tiosas Tistavs

paziņo, ka 28. jūnijā 1924. g., pulksten
9 ritā, Rīgā, Aspazijas bulvāra Ni 4.
dz. 7 un pulksten '/'It'. Šķūņu ielā
Ni 6, pārdos uz otriem torgiem
L. C e i 11 i n a kustamo mantu, sastāvošu
no papīra, dīvāna un t. t. un novērtētu
par Ls 650.

Izzināt sarakstu, novērtējumu, kā ari
apskatīt pārdodamo mantu, varēs pār-
došanas dienā uz vietas.

Rīgā, 16. jūnijā 1924. g.
5378 Tiesas pristavs V i 1 d a u s.

Iii» uiiliiifii!» 2. tu lini jnitivi
K. Krebs paziņo.ka 26. _ jūnija 1924. g.,
pulksten 10 rītā, Rīgā, Ausekļa ielā
Ni 4, dz. 2, pārdos Meijera
R o ni m a kustamo mantu, sastāvošu
no mēbelēm un novērtētu par Ls 606,79.

Izzināt sarakstu, novērtējumu, kā ari
apskatīt pārdodamo mantu, varēs pār-
došanas dienā uz vietas.

Rīgā, 4. jūnijā 1924. g.
5422 Tiesas pristavs Krebs.

ni« niauitiuii Mii ti«i iiiiii!!
K. Krebs paziņo, ka 26. jūnija 1924. g.,
pulksten l/2l diena, Rīga, Skolas ielā
J\f» 22, dz. 17, pārdos Edmunda
Vītola kustamo mantu, sastāvošu
no mēbelēm un novērtētu par Ls 380.

Izzināt sarakstu, novērtējumu, kā ari
apskatīt pārdodamo mantu, varēs pār-
došanas dienā uz vietaa.

Rīgā, 18. jūnijā 1924. g.
5423 Tiesas pristavs Krebs.

R ga* apgt.4.tec. tiesas pristavs
V. Požariskis paziņo, ka 3. jūlijā
1924. g., pulksten 10 rītā, Rīgā,_ Kron-
valda bulvāra Mš 10, dz. 7, p a r d o s
Hermaņa E r c e n a kustamo mantu,
sastāvošu no mēbelēm un novērtētu
par Ls 1460,—.

Izzināt sarakstu, novērtējumu, ka ari
apskatit pārdodamo mantu, varēs pār-
došanas dienā uz vietas.

5383 Tiesu prist. V. P o ž a r i s k i s.

otu iniuitlitu 4. līt tinas mstm
paziņo, ka 5. jūlija 1924. g., pulksten
10 ritā, Riga, Vaļņu ielā Ni 2, pārdos
Vilhelma O ļ še vsk a kustamo mantu,
sastāvošu no drebem un novērtētu par
Ls 256,—.

Izzināt sarakstu, novērtējumu, ka ari
apskatīt pārdodamo mantu, varēs pār-
došanas dienā uz vietas.
5384 Tiesas pristavs V. Požariskis.

Kīgasapgt.4. iec. tiesaspristav
V. Požariskis paziņo, ka 4. jūlijā
19.4. g., pulksten 10rīta, Riga, Aspazijas
bulvāra Ni 8, veikala, pārdos Dāvida
O 1i k s m a n a kustamo mantu, sastā-
vošu no septiņpadsmit eksempl. divos
sējumos civ. proc. lik. Tjutrumova krievu
valodā un novērtētu par Ls 340.

Izzināt sarakstu, novērtējumu, kā ari
apskatit pārdodamo mantu, varēs pārdo-
šanas dienā uz vietas.
5381 Tiesu prist. V. Požariskis.

tiiti iiuM if. ik. tinas mstavs
V Požariskis paziņo, ka 4. jūlijā
9J4. g., pulksten 10 rītā, Rigā, Aspa-

zijas bulvāra Ns8, pārdos Dāvida
Gliksmana kustamo mantu, sastāvošu
no civilprocesa likumu grāmatām, un
novērtētu par Ls 34 I.

izzināt sarakjtu, novērtējumu, ka ari
apskatīt pārdodamo mantu, varēs pārdo-
šanas dienā uz vietas.
5382 Tiesu prist. V. Požariskis.

Latgali!! zemes Drāmām
aljnias komisija,

uz Nikandra Jēkaba dēla Nikiforova
lūgumu par nekustamas mantas. pasta-
vošas no dzimtslietošanas tiesībām uz
pilsētas gruntsgabalu, 376 kvadr. saz.
platībā, ar ēkām, atrodošas Daugavpili,
116. kvartālā, Tulas iela Ni 62, kura
nekustamā manta piederēja Paviļam
Jēkaba d. Nikiforovam, ievešanu zemes
grāmatu reģistri, — _ uzaicina visas

personas, kurām ir kādas tiesības uz

minēto nekustamo mantu, iesniegt ko-
misijai par to paziņojumu 4 menesu
laikā no izsludināšanas dienas .Valdības
Vēstnesī*, pretēja gadījuma nepieteiktas
tiesības skaitīsies par iznīcinātam un
minētie: lūdzēja mantojuma devējs
Pavils Nikiforovs, un pec tam ari viņš
pats, Nikandrs Nikiforovsvar tikt ie-
vesti Latgales zemes grāmatu reģistri
par norādītās nekustamas mantas tiesību
īpašniekiem, bez kādiem aprobežojumiem
ar neapstrīdamas pārdošanas un hipote-
karisku apgrūtinājumu tiesībām.

Daugavpilī, 1924. g._14. jūnija. Ni 3475
Komisijas priekšsēd., apgabalt.

5297 vecākais notārs E. Hellvichs.

Tlili iBiotu miltainu
dažādu maksājumu piedzinējs paziņo, ka
26. jūnijā 1924. g., pulksten 2 dienā,
Liepājā, Zaļu iela Ni 51,

pārdos ualrflksoliSanā
Miķeļa un Lizetes Evaldoviča kustamo
mantu, novērtētu par Ls 16,— un sa-
stāvošu no dažādām mēbelēm, dēļ viņa
192 . g. 1922. g. un 1923. g. nekustama
īpašuma nodokļa segšanai.

Liepājā, 16. jūnijā 1924. g.
5377 Piedzinējs (paraksts).

Jaunjelgavas apr. valsts-
zemju inspekcija

iznomās auolu dārzus
vairāksolīšanā

— sekošas dienās un sekošas vietas: —
1. 9. jūlijā 1924. g., pulksten 8 no

rīta, Neretas _ pagasta valdes namā
sekošus dārzus:

a) Neretas muižas augļu dārzu;
b) L.-Zalvas ...
c) L.-Mēmeles „
d) Ģricga'es , , ,
e) Erberģes-Salas pusm. augļu dārzu;
ii Kr.-Susejas muižas

g) Saukas pag. sīksaimn. .Bukke' augļu
dārzu;

h) Saukas pag. sīksaimn .Landrat"
augļu dārzu.

2. 11. jūlijā š. g., pulksten 9 no
rīta, valstszemju inspekcijas kanclejā,
Jēkabmiesta, Smilšu ielā Ni II, sekošus:

a) Valles pag Taurkalnes meža muižas
augļu dārzu;

b) Biržu pag. Ķesterata augļu dārzu;
c) Seces pag. Baltmanu māju augļu

dārzu;
d) Liel - Sunākstes muižas augļu dārzu.
Tuvākas ziņas un paskaidrojumus var

dabūt inspekcija.
Valsts zemju inspektors B. Richters.

5372 Darbvedis J. Eglons.
Rīgas kara apr. priekšn. izsludina par

nederīgu nozaudēto kāja klausības ap-
liecību zem N° 385, izdotu 8. janvārī
192L g. no Valkas kafa apr. priekšn
uz Jāņa Augusta d. Z a ķ a v. 5386

Kara transporta MaijonS,
Rīgā, Pērnavas ielā 19,

(Cēsu kazarmēs), 1. jūlijā 1924. g.,
pulksten 10 no rīta,

pārdos «aisolišaiiā
5288 armijai nederīgus 1

4 brāķa zirgus,
to skata 1 zirgu izmantošanai gaļa.

Kara transporta bataljona
komandieja v. p. i., kāpt. Jansons

TORGI.
Liepājas apr priekšnieks
dara zināmu, ka 1. jūlijā 1924. gadā,
pulksten 12 dienā, Grobiņā, uz tirgus
laukuma, pārdos

vairāksolīšanā
vienu zirgu.
5375 Liepājas apr. priekšn. (paraksts).

Hītos Mm atjaušu
koka un mūra darbi

taps izdoti

2. jūlijā 1924. g, pulksten 12 dienā,
mācītājmuiža. Zalogs — 10'/» no no-
solītās sumas. Valde patur sev tiesību,
rīkoties pēc sava ieskata.
5371 Mežotnes draudzes valde.

Dažādi sludinājumi.

Rendes-Lielrendes
pagastu II. pakāpes pamatskolai, Kul-
dīgas apriņķī, vajadzīgs

trešais skolotājs
ar pilnas IL_ pakāpes pamatskolas sko-
lotajā tiesibammuzikalisks un sabiedr.
darbinieks. Veļams galdnieka un citu
rokdarbu pasniedzējs.

Pieņemšana padomes sēdē 5. jūlija
š. g., personīgi vai rakstiski, pieliekot
klāt dokumentus. Adr. caur Lielrendu.

Skola atrodas 22 klm no Stendes
dzelzsceļa stacijas uz Kuldīgas ceļa, sa-
tiksme ar autobusi. 2

Pieksšēdētājs (paraksts).
5328 Darbvedis (paraksts).

Ružinas pag traldt izslud ni par
nederīga, ka pazaudētu, iekšz. pasi zem
>* 25, izd. no š's pa? valdes 1923. gnz Michaila Kiriķa d. Minova v 3699

Ružinas pag. valda issludina par
nederīgu, kā nozaudē», iekšz. pasi zem
f* 4119, izd. no Rēzeknes apr. 3. Iec.pol. pr. 1920.g. uz Klementija Valenika v.

3780
lesptasts Valsts Upogiattjl.

Vecpiebalgas lauics.Diedrii).
Hril-olzdenu sabtedriba
(bij. Kredītsabiedrība)

uzaicina bijušos biedrus nokārtot
savus aizņēmumus un biedru ie-
maksas, ne vēlāk kā lidz 1. augustam
1924 g._ Tāpat tiek uzaicināti ari bijušie
noguldītāji nokārtot savus noguldījumus.

Valdes sēdes katru sestdienu no
pulksten 2 pēc pusd. Vecpiebalgas muižā,
Patērētāju biedrības telpās. 1

5343 Valde.

Snēpeles pag. vaide, Kuldīgas apr.j,
izsludina par nederīgu nozuduša no šīs
pag. valdes izd. Latv. pasi zem M» 407,
1920. g. 28. jūnija uz Annas Otto ro.
Polc v. 4P42

Cecares pag. valde izsludina pir
nederīgu, ira nozaudētu. L»tv. iekšzemes
rasi, izd. no šii pag. valde? 1920. g.
31. aug. zem >e 574, ēz Rogates Mi-
ķeļa m. Tujum v 4041

13m di mlBīstm kiieli
lOiiikm Mini.
1924. gada 9. burtnica.

iznākusi un dabūjama Valsts tipogrāfijā,
pilī, 1. istaba, kur ari vienīgi jāgriežas

ar pieprasījumiem.
Burtnica maksā:

bez piesūtīšanas Ls 0,08
ar piesūtīšanu . , 0,10

Saturs:
81) Likums par biedrību, savienību un

politisku organizāciju likuma pa-
pildināšanu.

82) Likums par karavīru atvaļināšana»
no kara dienesta 1924./25. budžeta-
gada.

83) Likums par disciplinārā reglamenta
papildinājuma 73. p. atcelšanu.

84) Pargrozījums _ valsts īpašumu pār-
valdes

^
likuma par izpirkšanas akti*

nodevām.
85) Likums par kreditlikuma (Krievijas

likumu kopojuma XI. sēj. II. daļas
1903. g. izd.) X. sadaļas 31. pani*
grozīšanu.

86) Likums par _eksportējamās gaļas un?
tās pārstrādājumu kontroli.

87) Liku is par olu eksporta kontroli.
88) Pārgrozījums noteikumos pārdienas

maksu un ceļu izdevumiem ārzemjrr
komandējumos.

89) Pastiprinātas apsardzības stā okļa»
pagarinājums līdz š. g. novembrim, ,
atceļot to pārējās valsts daļās.

Rundāles pag. valde izsludina par
nederīgu kafa klausības atvaļinājumu
apliecību, izdotu no 3. Jelgavas kājnieku
pulka komandieja no 1923. g. 6. jūnija
zem J\fe 2447 uz Voldemāra Jāna dēla
Stepanoviča vardu. 1 ' 4104

Gaujlrnas p.g. veich izsludina par
nederīgu, kā nizjudetu, zirg» pati, izd.
no šs p»g. valdes 1920. g 19. Iebr.
zem J* 134, nz Aug. liemiņi v., karapirk?aaas ceļā pirgāj si uz Kārla
V')"a v. 3779

Mežotnes pag. valdē izsludina p»r
ntdengj Latv. iekšz. pa^i, izd. no
Iecavas pag. va des 1920. g. 9 »pr lī
nz Elzas I>ņa m. Zirnis v. 3871

G5nenes pag. valde 'zsludina par
nederīgu, kā nozaudētu, Latv. iekšzemes
pasi, izd no šii pag valdes 1920. g
10. jūnijā zem J* 433, uz Ievas Jura m.
On'k a v. 3724

3ēkabnleku pag. valde, Jegavss
atrfoķ, izšūdina par nederīgu, kā no-
zatdētu, LMvijis iekšzemes pasi zem
1* 8 9, izdotu no Viļķenes pag. valdes
uz Alides Ernsta m Bērziņa v. 4326

Ozolnieku pag valde izsludina par
nederīgu, kā srdegušu, Latv. iekšiemes
p7.J zd co šis ?•«? v«1<1m zem
1* 523 uz Adelh ides Jura m. PJutedzi>n Pl*de-, v . 3^2

Ozolnlsku pag. valde izdudina parnedengu, ka pazaudētu, Latv. iekšzemes
Pro^ lld 12P"8- valdes zem Ni 131620. g 13. febr. uz Kristīnes Alek^sandra m. Smidt v. 3751

Rozēnu pag. valde izsludina par ne-derīgu Latv. pas', izd. no Vecsalacaspag valdes 1920. g. 6. aprili zem
J* 1145, oz Almas Fričs m. Feldmanv,
aura pieteikta par nozaud.tu 4043

Mežotnes pag. valde, Bauskas apr.,
izsludina par nozaudēta Latv. iekš^mes
pasi, izd. no Jelgavas pils. pref. 1920 g.
20. jūlijā zem M 8261, uz Eiviras Stal-
gevics v 4010;

Duletes pag. valde. Ilūkstes apr. ar
šo izsludna par nederīgiem, kā pe-
teiktus par nozaudētiem, sekošus doku.-
mentus:

1) iekšz. pasi, izd. no šās pag. valdes
14. maitā 1921. g. zem Ni 686 uz-
Monikas Jēkaba m Linart v, un

2) Iekšz. pasi, izd. no šā» pag. valdes
18. aprili 1921. g. rem >6 1003 uz
Jāņa Jura d Lapoška v. 4325

Tiešo PuO„|ū departamenta
dažādu maksājumu piedzinējs paziņo, ka
26. jūnijā 1924. _g., pulksten 3 dienā,
Rīgā, Brīvības ielā Ni 93, dz. 2,

pnrdoi vairāksolīšana
Izaka K a n a kustamo mantu, novērtētu
par Ls 487,63, un sastāvošu no mē-
belēm, dēļ viņa I9?3. g. proc. peļņas
nodokļa segšanas.

Rīgā, 18. jūnijā 1924. g.
5388 Piedzinējs K a z i ņ š.

Ti šo nodokļu departamenta
dažādu maksājumu piedzinējs paziņo,
ka 25. jūnijā 1924. g., pulkst. 2 dienā,
Liepāja, Apšu iela Ni ,9, dz. 1,

pārdos ualrāRsolīšanā
Juliusa Hiršberga kustamo mantu, no-
vērtētu par Ls 140,— un sastāvošu
no dažādām mēbelēm, dēļ viņa 1923. g.
ienākuma un proc. peļņas nodokļa seg-
šanas.

Liepājā, 16. jūnijā 1924. g.
5376 Piedzinējs (paraksts).

Bruņošanas pārvalde
* ar šo Izsludina 4 Jūlija 1924. g., rakstisku

sacensību uz Mm aviācijas piiiiDi:
snn sab sta-ionaro un 200 g*b. lotativo motoru svecēm, 100 klg. bablta 80°/o,
100 kle ' bionzas at'ējuma, 50 klg. alumīnija lējuma, 50 klg. klavieru stīgām;
21000 eab šķeltapiņām no 1-5 mm, 200 gab. blīvplikiniņām priekš motora
tvlcēm 550 ea! blīvplāksniņām ar azbes-u daž. lieluma, 600 gab gumijas gre-
dzeniem d'ž. lieluma, 4950 gab. groveia atsperu paplāksnēm no 5-15 mm, 30OO
gab. dal. paplāksnēm, 1000 g4>. turniketem un 1000 gab. ezem un āķiem.

Pledāvāiumuzradot piegādāšanas laiku un cenu franko pārvaldes noli*t.
«nmjikūti ar attiecīgu zīmognodokli ikatra loks e ar 40 sant), iesniedzami slēg-
&&Tffl"h: ,Uz sacensību 4. Jul Jā 1924. »? ? pārvalde, apgādi-

Das dS va' demāra ielā Nh 10/12. dz. 16. līdz minētā d.tuma pulksten 10 ritā.

Turpat saņemami iegādājamo prlekimem sarauts an tuvāki sa ensibaa

notelkami. kā aii apskatāmi priekšmetu P»«ugi.
Iesniedzot piedāvājumu, iemaksājama 10°/o no ta sumas pārvaldes kasē

drošības nauda, ku;a var būt ari Latvijas zemes bankas ķt u zīme», vai Latvija»
bankas garantja. J 4731

Piedāvāium s bez zīmoguodokla, droTibai naudas un nzrak»ta — neievē os.

RAKSTISKU IZSOLI .£££,,
uz vienu hidraulisku riepu presi riepu uzpresešanai auksta veila. Riteņu caur-
mērs 650 līdz 1700 mm. Riepu platums 115 mm, biezums 25 mm. Sūknis

dzenams ar motoru. Izsole notiks 4. jūlija 1924. g., pulksten 11, arsenālā,
saimniecības daļā (vecā Nometņu lauka Ni 84 a), _kur ari katru dienu no pulksten;
10—14, var iepazīties ar pārejiem_ līguma_ paredzētiem noteikumiem.

iesniedzot piedāvājumus, jāiemaksā Ls 200 drošības nauda arsenāla
kasē. 1 4997

Kara būvniecības pārraide
izsludina rakstisku un mutisku sacensību dažādiem būves darbiem KrustpilT

uz 27. jūniju š. g., pulkst. 12 diena.

Rakstiski piedāvājumi, kā ari lūgumi pielaist pie mutiskas sacensības, no-
maksāti ar attiecīgu zīmognodokli iesniedzami iepriekš sacensības kafa būvnie-
cības pārvaldes techniskai daļai, Citadelē 24, _ pie piedāvājuma vai lūguma ir
pieliekama kvīte par iemaksātu pārvaldes kase drošības naudu Ls 10000.— vai
Latvijas bankas garantija uz līdzīgu stirnu.

Visi tuvāki paskaidrojumi saņemami .K. B. P. techniska daļa katru dienu no»
pulkst. 9—15. Sacensība būs galīga. 5355

Ventspils virsmežniecība

pārdos mutiskos torsos
pret tūlītēju samaksu 4. jūlijā š. g.,

mežsarga Mellenberg (Gruntman) mājā atrodošos

steķa tecināšanas rīkus.
sastāvošus no āmuriem, svārpstiem, kaltiem, vīlitēm, cinkotām skārda kannām;,
stangām, slimestiem, strīpu griežamiem un t. t., lietotus krāsns piederumus nr>
cinka skārda un čuguna priekšmetiem un noplēšanai divas mežziņa D.-Kake mājā
atrodošas vecas ēkas. Pārdošana tiks izdarita mazās vienībās, kā ari pa atse-
višķiem priekšmetiem, mantu kopvērtība Ls 258,90.

Solīšana sāksies pulkst. 12 dienā. Virsmežniecība patur sev tiesības no-
ņemt no torgiem priekšmetus pēc saviem ieskatiem.

Tuvākas ziņas virsmežniecības kanclejā, Ventspilī, Tārgales- ielā N° 53.
Ventspili, 14. jūnijā 1924. g. Ni 3*7.

53 s Ventspils virsmežniecība.

Inčukalna pag. padome

iznomās
1. jūlijā š. g;, pulksten 2_diena, pag.
namā, vairāksolīšana uz vairāk
gadiem

viesnīcas ēku,
pie Inčukalna stacijas. Pie solīšanas
jāiemaksā Ls 500. Ieinteresētās per-
sonas tiek uzaicinātas ierasties min.
dienā un laikā pag. namā. 1
5239 Pagasta valde.
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