
Valsts Prezidenta pavēle.

Rīkojums zemju un lauksaimniecības de-
partamentu apvienības lietā.

Valdības rīkojumi un pavēles

Rīkojums Nr. 36.

Saskaņā ar Saeimas lēmumu par zemju
un lauksaimniecības departamentu ap-
vienošanu un pieņemto budžetu, noteicu:
zemkopības ministrijas apvienotā zem-
kopibas departamenta iekārtu un pār-
zināšanu iekārtot, skaitot no š.g. 18. jūlija,
sekosi:

l. Apvienojot līdzšinējos — zemju un
lauksaimniecības departamentus vienā
,zemkopības" departamentā,

1) iedalīt jauno zemkopības departa-
mentu trijās galvenās sastāvdaļas:
a) Ministru sekretariātā

ar juriskonsultaciju, notariātu,
centrālo archivu un admini-
strativi-saimniecisko daļu, ieda-
lot pēdējo divās nodaļās —
zemju pārvaldes un lauksaim-
niecības pārvaldes lietām un
apvienojot šajā daļā agrāko
zemju un lauksaimniecības
departamentu administratīvas
resp. vispārējas un grāmat-
vedības nodaļas;

b) Lauksaimniecības pār-
valdē ar trim sekošām daļām:
1) zemkopības, 2) lopkopības
un 3) technisko un būvnie-
cības ; izglītības nodaļu un
lauksaimniecības ražojumu kon-
troli ;

c) Zemju pārvaldē ar pie-
cām sekošām daļām : 1) zemju
izmantošanas, 2) mērniecības,
3) Latgales zemes ierīcības;
4) zemes vērtēšanas (kadastra)
un 5) kulturtechnisko;

2) iepriekšējā punktā uzrādītām zem-
kopības departamenta galvenajam
sastāvdaļām pārņemt un pārzināt:
a) ministra sekretariā-
tam — bez līdz šim pārzinātam
lietām ari vēl pievienoto agrāko
zemju un lauksaimniecības depar-
tamentu administratīvo un grāmat-
vedības nodaļu lietas; b) z e mj u
pārvaldei — visas citas agrāka
zemju departamenta lietas _un
c) lauksaimniecības par

^valdei — visas citas agrāka
lauksaimniecības departamenta
lietas;

3) nodibināt zemkopības departa-
menta un ta triju galveno sastāv-
daļu vadībai un pārzināšanai viena
direktora (III. kategorija), divu pār-
valdes priekšnieku (IV. kategorija)
un triju vicedirektoru (V. kategorija)
amatus;

4) apvienoto zemju un lauksaimnie-
cības departamentu _ līdzšinējos
darbiniekus, līdz turpmākam rīko-

jumam un jaunā departamenta
štatu nodibināšanai, — pārvest
jaunā zemkopības departa-
menta darbībā ar agrākiem atalgo-
jumiem, pie kam darbiniekiem
agrāko apvienoto departamentu iz-
dotas apliecības šā gada sezonas
darbiem paliek spēkā līdz gada
beigām ;

5) piemērojoties Saeimas apstiprinā-
tam budžetam un cenšoties vien-
kāršot darbību un dzēst katru lieku
amatu, atsvabinot dzēšamos ama-
tus ieņemošas personas no die-
nesta saskaņā ar civildienesta li-
kuma 37., 38. p. p. nosacījumiem,
sastādīt un iesniegt man apstipri-
nāšanai ne vēlāk par š. g. 1 au-
gustu sīku jaunā zemkopības de-
partamenta amatu sarakstu (štatus),
kā ari departamenta augstāk noteikto
daļu un nodaļu iedalījumu turp-
mākās darbības vienībās, uzrādot
katras tās darbību, amatus un tos
ieņemošas personas.

II. Ieceļu: 1) par lauksaimniecības

pārvaldes priekšnieku Vili Gulbi,
2) par zemkopības departamenta vice-
direktoriem Jāni Zariņu — ministra
sekretariāta lietām un Eduardu Maciņu
— zemju pārvaldes lietām ; visus skaitol
no š. g. 18. jūlija. :

III. Zemju pārvaldes priekšnieka pie-
nākumus, bez sevišķa atalgojuma, uz-
lieku zemkopības departamenta direk-
toram Pēterim Grāvim.

Rīgā, 1924. g. 18. jūlijā.
Zemkopības ministrs E. B a u e r s.

Valdības iestāžu paziņojumi

Paziņojums.

Noteikumi par izgudrojumu, modeļu,
fabrikas zīmējumu un preču nozīmju aiz-
sardzību izstādēs (izsludināti «Valdības
Vēstnesī" š. g. 16. jūlijā) tiek attiecināti
uz š. g. no 20. jūlija līdz 3. au-
gustam Rīgā noturamo 4. izstādi-tirgus.

Finansu ministrs Ringolds Kalnings.
Rūpniecības departamenta

direktors J. Vāgel.

6. saraksts

Iekšlietu ministrijas būvvalde pec sava

1922. g. 22. februāra rīkojuma Ne 2 ii
reģistrējusi no 1924. g. 1. janvāra līdz
30. jūnijam uz pārbaudīto dokumentu
pamata ar inženieru un techniķu buv-
tiesībām apakšā minētās personas.

Inženieri.

242. Bārcs, Erichs, būvinženiers — Rīgā,
Valdemāra ielā Ne 8, dz. 6.

243. Budo, Anatolijs, būvinženiers —
Rīgā, L. Smilšu iela Ne 16, dz. 5.

244. Cickovskijs, Eižens, inženiers-tech-
nologs — Rīgā, Matīsa iela Ne 43,
dz. 49.

245. Chaits, Roberts, inženiers_-tech-
nologs — Rīga, Brīvības iela Ne 2,
dz. 23.

246. Dūņēns, Richards, būvinženiers —
Rīgā, Baznīcas iela Ne 34, dz. 14.

247. Dreimanis, Arnolds, būvinženiers —
Rīgā, Daugavgrīvas iela Ne 18-g,
dz. 3.

248. Drabanskis, Jānis, būvinženiers —
Majoros, Aleksandra iela Ne 45.

249. Fišers, Oskars, inženiers-techno-
ļ0 gS _ Rīgā, Ausekļa ielā Ne 9,
dz. 12.

250. Fainburgs, Grigors, inženiers-mecha-
nikis — Rīgā, Lāčplēša iela .N°23,
dz! 8.

251 Goldarbeiters, Leo, inženiers-tech-
nologs — Rīgā, Brīvības iela
JSTe 28, dz. 2.

252. Grubeners, Boriss, būvinženiers —
Rīgā, A. Pumpura ielā Ne 3, dz. 5.

253. Ivaškevičs, Alfons, inženiers - agro-
noms — Rīgā, Vecpilsētā Ne 5,
dz. 4.

254. Isbergs, Aleksis, būvinženiers —
Rīgā, Karlines ielā Ne 42, dz. 6.

255. Karrs, Alfrēds, inženiers-architekts
— Rīgā, J. Allunana ielā Ne 2-a,
dz. 3.

256. Krecers, Teodors, inženiers-techno-
logs — Rīgā, Stabu ielā Ne 19,
dz. 4.

257. Kleins, Roberts, inženiers-technologs
— Rīgā, Ganu ielā Ne 4, dz. 10.

258. Sincs, Erichs, inženiers-technologs
— Rīgā, Marstaļu ielā Ns 21.

259. Šmits, Fridrichs, inženiers-architekts
— Kroņa-Vircavas Pētermuižā, Jel-
gavas apriņķī.

260. Sacs, Sergejs, inženiers-technologs
— Rīgā, Gertrūdes ielā Ne 9,
dz. 16.

261. Taumanis,_Janis, Kalnu inženiers
— Rīgā, Āgenskalnā, Grotes ielā
Ne 1.

26?. Zīle, Herberts, ceļu-inženiers —
Rīgā, Elizabetes ielā Ne 63, dz. 12.

T e c h n i ķ i.
263. Bračs, Fricis, būvtechniķis — Rīgā,

Ormaņu ielā Ne 6, dz 1.
254. Ļūļa, Pēteris, ceļu techniķis —

Rīsā. Rēveles ielā Ne 14, dz. 1.

Iecelšanas.
Rezolūcija ,Na 2J1 6.

1924. g. 4. jūlijā.
Saskaņā ar pārrunšm ministru kabinetā pārvei-

doju izglītības ministra kancleju par vispārējo lietu
pārvaldi un ieceļu līd šinējo kanclejas pārvaldnieku
Jāni L a u d a m u par vispārējo lietu pārvaldes
priekšnieka vietas izpildītāju, skaitot no š. g.
5. jūlija.

Izglītības ministrs K. Straubergs.

*
Pavēle N» 35.

Līdzšinējo kredita departamenta kredita nodaļas
notāru Emmu A 1 b e r t i ņ atalgot uz brīva Īguma
pamata pēc V. amatu kategorijas, skaitot no š. g.
1. jūlija.

Rīgā, 1924. g. 1'. jūlijā.
Finansu minstra bifdrs J. Blnmbergs

Meklējamo personu saraksts
Nr. 170.

(Turpinājums un beigas )

10006. Kleinbergs, Kristaps Anša d.,
piederīgs pie Tukuma apriņ ķa, Meža-
muižas pagastā, dzīv. Rīga, Ebelmuižas
ielā Ne 17, mati un ūsas tumšas, kreisā
roka plecā bojāta. — Rīgas termiņa
cietuma priekšnieka 1924. g. 29. jūnija
telefonograma_ JNfe 7680 (272-X)_ , 1924. g.
29. jūnijā izbēdzis no apcietinājuma no
Priedaines darba nometnes. — Apcietināt.

10007. Kuprinski, Vladislavs Miķeļa
d., dzimis Bolderajā, piederīgs pie Rīgas,
katoļticīgs, leitis, Latvijas pavalstnieks.
— Rīgas 9. iec. miertiesneša 1924. g.
11. jūlija raksts Ne 582. (284-24-X), iz-
bēdzis no Irlavas kolonijas. — Ievietot
Irlavas kolonijā un paziņot meklētājam.

10008. Luksa, Voldemārs Kārļa d.,
19 gadus vecs, vidējā auguma, ģīmis
apaļš, acis zilas, mati un uzacis gaišas,
kreisai rokai trūkst 3 pirksti (3., 4. un 5.),
piederīgie dzīvo Rīgā, Ciekurkalna,
2. šķērslīnijā Ne 10, dz. 3. — Irlavas
nepilngadīgo kolonijas direktora 1924. g.
2. jūnija telefonograma N°215, (108 X.),
1924. g. 2. jūnijā izbēdzis no kolonijas.
— Ievietot atpakaļ kolonijā.

10009. Litinskij, Ernestīne Jēkabam.,
28 gadus veca, žīdiete, pēdējā dzīves
vieta Rīgā, Marijas ielā Ne 5. — Rīgas
5. iec. miertiesneša 1924. g. 8. jūlija
raksts Ne 749, (98/X), apvainota sod.lik.
581. p. 2. d. — Apcietināt un nogādāt
uz meklētāja kameru.

10010. Lapsa, Jānis Annas d., pedeja
dzīves vieta Maz-Elejas muižā, Elejas
pagastā. — Jelgavas apr. priekšnieka

1924. g. 27. jūnija raksts Ne 504 I
(112/X), sodīts administratīvā kārtā. —
Paziņot dzīves vietu.

10011. Majors, Kārlis Jēkaba d.,
dzim. 1895. g., Rīgas apr. Lauberes
pag. pilsonis. — Rīgas 9. iec. izmeklē-
šanas tiesneša 1924. g. 18. jūnija raksts
Ne 891 (1I7/X), apvainots s. 1. 51, 440,
591. p. p. I. d. — Apcietināt.

10012. Morozovs, Jānis Panpelija d.,
dzimis 1903. g., piederīgs pie Makašānu
pagasta, Rēzeknes apr., 4. Valmieras
kājnieku pulka kareivis. — Rīgas pilsē-
tas komendanta 1924. g. 10. jūlija raksts
Ne 3595 (136-24-X), patvarīgi" atstājis
savu daļu. —_ Apcietināt un nogādāt
meklētāja rīcībā.

_ 10013Ozols, Žanis Voldemāra-Miķeļa
dels,_ pēdējā dzīves vieta Maz-Elejas
muišā, Elejas pagastā. — Jelgavas ap-
riņķa priekšnieka 1924. g. 27. jūnija
raksts Ne 504/J (51-24-1V), sodīts admi-
nistratīva kārta. — Paziņot dzīves vietu.

10014. Paikins, Movša Leiba d.,
39 gadus vecs, piederīgs pie Vitebskas
guberņas, Driskas apriņķa, žīds, precējies,
agrākā dzīves vieta Daugavpilī, Orlas
ielā Ne 27. — Daugavpils pilsētas pre-
fekta rakstiem Ne Ne 9558 un 11213
(134 X), sodīts ar ta paša lēmumiem no
1923. g. 3. jūlija un 20. decembra, par
dzīvošanu bez uzturēšanās dokumentiem
ar Ls 70 jeb 3 nedēļas aresta. — Paziņot
dzīves vietu.

10015. Pozdnakovs, Vladislavs Ale-
ksandra d., dzimis 1906. g., piederīgs pie
Rundanu pagasta Ludzas apriņķa. —
Rīgas jūrmalas policijas priekšnieka 'i924.g.
7. jūnija raksts Ne 2722 (136/X), apvaino'.s
zādzībā. — Apcietināt un nogādāt me-
klētāja rīcībā.

10016. Rūmans, Teodors Anša d.,
dzimis 1876. g., piederīgs pie Līvbērzes
pagasta, Dobeles apriņķa, latvietis, luter-
ticīgs, agrāk dzīvojis Rīgā, lielā Medus
ielā Ne 3. — Rīgas pilsētas 9. iec. mier-
tiesneša 1924. g. 2. jūnija raksts Ne 675
(80 VIII.), apvainots sodu lik. 581. p.
1. d. — Apcietināt un nogādāt meklē-
tāja kamerā.

10017. Ratners, Hilels Šajā d., dzi-
mis 1904. g. 20. septembrī Rīgā, piede-
rīgs pie Rīgas, žīds, Latvijas pavalst-
nieks, uz laiku aizbraucis uz Vāciju. —
Rīgas pilsētas 9. iec. miertiesneša 1924. g.
25. jūnija raksts Ne 689 (85 VIII.), ap-
vainots sodu lik. 532. p. 1. d. 3. pkt. —
Apcietināt un nogādāt uz meklētāja ka-
meru.

10018. Zibins, Matvejs Grigora d.,
dzimis 1889. g. 24. janvārī, piederīgs pie
Rīgas pilsētas, agrāk dzīvojis Duntes ielā
Ne 44/46, dz. 6.. — Rīgas pilsētas 3. iec.
miertiesneša 1924. g. 13. jūnija raksts
Ne 652 (235/X), apvainots sodu lik.
276. p. 3. pkt. — Paziņot dzīves vietu.

100!9. Zirdziņš, Teodors Kārļa d.,
dzimis 1887. g., Rīgas pilsonis, agrāk
dzīvojis Turaidas ielā Ne 6, dz. 1. —
Rīgas 4. iec. miertiesnea 1924. g. 16. jū-
nija raksts Ne 601 (241 X.), apvainots
sodu lik. 581. p. 1. d. — Apcietināt un
novest meklētāja kamerā.

10020. Zālīts, Pēteris Anša d., 27 g.
vecs, piederīgs pie Ropažu pagasta,
Rīgas apriņķa, agrāk dzīvojis Ropažu
pagasta. — Rīgas pilsētas 3. iecirkņa
miertiesneša 1924. g. 3. jūlija raksts
.Nb610 (253-24-X), apvainots s. 1. 138. p.—
Paziņot dzīves vietu.

10021. Sīmanis, Jānis Lonijas d,
26 g. vecs, čigāns, piederīgs pie Bauņu
pagasta, agrāk dzīvojis turpat Mietnieku
māja. — Valmieras apriņķa priekšnieka
1924. g. 1. jūlija raksts Ne 8590
(254-24-X), sodīts administratīvā kārtā
ar Ls 40,— jeb 2 nedēļām aresta. —
Pazinot dzīves vietu.

10022. Sīmanis, Heinrichs-Otto, 42 g.
vecs, piederīgs pie Valmieras pilsētas,
čigāns, agrāk dzīvojis Valmierā, Dzir-
navu ielā Ne 27. — Valmieras apriņķa

Maksa p« .Valdība» Vēitneai' aikot no i. janvāra:
Sagsmot ekspedīcijā:

par 1 mēnesi 1 lats 50 sant.
piesūtot mājā un pa pastu:

Par i mēnesi 1 lata 80 aant.

Par atsevišķ a namam: saņemot
ekspedīcijā — . 6 .

Pie atkalpārdevējiem — . 7 .

Latvijas valdības »Ay oficiāls laikraksts
iznāk katru dienu, izņemot JfeJ^^^ra^^

svētdiena*
un svētkudiena*

Redakcija:
Jh^J^I Ife^S^ Kan*°"8 ""

ekspedīcija :
Rīgā, pili M 3. Tel. Ns9-ā9

^^^^^^^^^Rīgā, pili Ne 1. Tel. Ne 9-57
Rasas steada» ho 11—12 U^^i^^U Atvērts no pulksten 9—3

Sludinājumu maksa:
a) tiesu sludinājumi līdz 30 vien-

slejīgam rindiņām 3 lat. 60 sant
par

^
katru tālāku rindiņu . . — . 12 .

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

c) privātiem par katru vienslejigu
rindiņu — . 20 .

Valsts Prezidenta pavēle
armijai un flotei.
1924. g. 19. jūlijā.

Nr. 281.

Ieceļu uz nākošiem 6 mēnešiem par
kara virstiesas locekļiem galvenā staba
ģenerāli A u z a n u un vecāko virsnieku

kursu priekšnieku pulkvedi K ā r k 1 i ņ u,
bet par locekli-substitutu — armijas sa-
karu priekšnieka vietas izpildītāju pulk-
vedi S v ī d e r u.

Pamats: L. R. S. 42. p. un Kara
ties. lik. 55., 56. un 154. p. p.

Valsts Prezidents J. Čakste.
#Kaja ministrs pulkvedis-leitnants

Fr. Birkenšteins



priekšnieka 1924. g. 1. jūlija raksts
Ne 8770 (255-X). sodīts administratīvā
kārtā ar Ls 40,—jeb 2 nedēļām aresta.—
Paziņot dzīves vietu.

10023. Sirsovs, Dimitrijs Makara d.,
21 g. vecs, piederīgs pie Rēzeknes ap-
riņķa, dzīvojis turpat Nuchfu sādžā,
krievs, mati un ūsas tumšas. — Rīgas
Termiņa cietuma priekšnieka 1924. g.
29. jūnija teleionograma Ne 7680
(256 X), 1924. g. 29. jūnijā izbēdzis no
apcietinājuma no Priedaines darba no-
metnes. — Apcietināt. ,

10024. Sniedze (Sniedzīte) Aleksandrs
Jāņa d., dzim. 1879. g. 29. martā (v. st.)
piederīgs pie Cēsu apriņķa, -Mārcienas
pagasta, krievu armijā sastāvējis par
jaunāko medicinas feldšeru, bet Latvija
sākot no 1922. g. 16. marta līdz
1923. g. 1. okt. policijas dienestā par
Ludzas apriņķa robežpolicijas sargu, par
Lubānas pagasta jaunāko policijas kār-
tībnieku un par Meirana pagasta vecāko
policijas kārtībnieku. — Rīgas apgabal-
tiesas Rīgas apriņķa 3. iec. izmeklēšanas
tiesneša 1924. g. 3. jūlija raksts Ne 866
(258/X) saukts pie atbildības par dar-
dību 1919. g. sākumā pie Stukmaņu
cietuma „zvēru dārzā", pēc. s. 1. 467. p.
499. p. 4'. pkt. un 581. p. — Apcietināt
un ieskaitīt meklētāja rīcībā.

10025.. Sprude, Jēkabs Miķeļa _ d.,
28 gadus vecs, piederīgs pie Liepājas
apriņķa, Bārtes pagasta, augums 164 cm,
mati * tumši brūni, acis zilganas

^
ģīmis

kalsns, bāls, ģērbies privātas drebēs. —
Ventspils apriņ ķa priekšnieka 19^4. g.
3. jūlija raksts JMs 17 S (260/X), 1924. g.
2. jūlijā izbēdzis no Ventspils cietuma
— arestants. — Apcietināt un nosūtīt
meklētāja rīcībā.

10026. Saknīts, Arvids __ Miķeļa d.,
dzim. 1905 g. 31. maijā uzturas uz
ārzemes pases Ne 5990, izdotu 1919. g.
6. novembrī. — Jelgavas apriņķa priekš-
nieka palīga II. iecirkņa 1924. g. 7. jū-
lija raksts Ne 3455 (262/24-X), apvainots
naudas zādzībā. — Paziņot dzīves vietu.

10027. Zubovs, Fricis-Andrejs Fričad.,
32 gadus vecs, uzturas uz Latvijas pasi
Ne 821, izd. no Tumes pagasta valdes
19 2. g. 13. janvārī. — Jelgavas apriņķa
priekšnieka palīga II. iecirkņa 1924. g.
26. maija raksts JMa _2819 (264/X), apvai-
nots drēbju zādzība. — Paziņot dzīves
vietu.

10028. Silings, Jākobs-Aiziks Elja d.,
dzim. 1897. g. 13. septembrī, Kuldīgā,
žīds, jūdu ticības, piederīgs pie Aiz-
putes, apliecība izdota no Iekšlietu mini-
strijas zem Ne 41149. — Kriminālās Pār-
valdes Rīgas nodaļas priekšnieka 1924. g.
10. jūlija (73/24-VII), apvainots zādzībā.
— Apcietināt.

10029. Tomson, Pelageja Mārtiņa m.,
dzimusi 1890. g., piederīga pie Jelgavas.
— Rīgas II. iecirkņa miertiesneša 1924. g.
11. jūnija raksts Ne 698 (6/VII), apvai-
nota s. 1. 528. p. — Paziņot dzīves vietu.

10030. Teivans, Jezups Vikentija d.,
Višķu pagasta pilsonis, pēdējā laikā
dzīvojis Višķu pagastā, Stropic zādžā.—
Latgales apgabaltiesas Daugavpils apr.
3. iec. miertiesneša 1924. g. 4. jūlija
raksts Ne 622 (78-24-VII), uz sod. lik.
21., 59., 624. un 627. p., 1) sodīts ar
ar Ls 2,— bet maksāšanas nespešanas
gadījumā noturēt 2 dienas arestā, 2)
piedzīt valstij par labu izcirsto koku div-
kārtējo vērtību Ls 128,44, maksāšanas
nespešanas gadījumā noturēt 1 mēnesi
arestā, 3) piedzīt valstij_ par labu iz-
cirsto koku vienkārtīgo vērtību Ls.60,72.
Izpildīt lēmumu un paziņot meklē-
tājam.

10031. Ustbergs, Kārlis Pētera d.,
43 gadus vecs, piederīgs pie Jaunjelgavas
apriņķa, Zelburgas pagasta, pēdējā laikā
dzīvojis Ventspilī, Targales ielā Ne 26,
vāciets. — Ventspils apriņķa priekšnieka
1924. g. 11. jūlija raksts Ne ŠJV, (27/24/11),
sodīts administratīvā kārta saskaņā ar
meklētāja lēmumu no 1924. g. 15. marta
Ne 699, par parādīšanos atklātībā piedzē-
ruša stāvoklī ar _ Ls 50 jeb 14 dienām
aresta un ar lēmumu no 1924. g.
12. apriļa zem Ne 1370, par to pašu ar
50 jeb 14 dienam aresta. — Paziņot
dzīves vietu.

10032. Vilkovs, Feodors FeOdora d.,
dzimis 1903. g. 15. septembrī piederīgs
pie Ludzas apriņķa, Tolkovas pagasta,
dzīves vieta turpat „Volkova" ciemā,
7. Siguldas kājn. pulka 1.rotas kareivis.—
Rīgas pilsētas komendanturas 1924. g.
13. jūnija raksts Ne 2123 (123 IX), naktī
no 3. uz 4. jūniju š. g. patvaļīgi atstājis
savu daļu. — Apcietināt un nogādāt
meklētāja rīcībā.

10033. Vaitnieks, Eduards Pētera d„
dzimis 1855. g. 27. marta (v. st.) Strazdu
muižā, Rīgas apriņķī, piederīgs pie Rīgas,
pēdējā dzīves vieta Bruņinieku ielā Ka 1,
patversmē. — Rīgas XI. iec. miertiesneša
1924. g. 16. jūnija raksts JSTe 596 (124/IX),
apvainots s. 1. 276. p. 1. d. — Paziņot
dzīves vietu. ev?

10034 Vaivars, Jānis Andreja d.,
dzimis 1901. g. 21. martā, piederīgs pie
Rīgas apriņķa, Plāteres pagasta, atvaļināts
līdz turpmākam rīkojumam, 8. Daugavpils
kājn. pulka kareivis. — IV. iecirkņa kara
izmeklēšanas tiesneša 1924. g. 14. jūnija
raksts Ne 1390 (125 IX), apvainots s. 1.
1903.g. izd. 51. p. un k. s 1. 161., l.p.—
Nolikt zem policijas uzraudzības, paziņol
meklētājam dzīves vietu.

10035. _ Vītols-Curkste, Arnolds-Augusts
Jāzeps Pētera d., 24 gadus vecs, piede-
rīgs _ pie Grašu pagasta, Cēsu apriņķa,
pedeja dzīves vieta Rēveles ielā Ne 87,
dz. 9. — Rīgas XI. iec. miertiesneša 1924.g.
2. jūlija raksts Ne 560 (128-24-IX), apvai-
nots s. I. 272._ p, 1. d. 2. pkt. un 274. p.
1.d, tiek meklēts sprieduma izpildīšanai.—
Paziņot dzīves vietu.

Kriminālās pārvaldes
priekšnieks G. Tifentals.

Darbvedis K i e p e.

Ārzemes

Spāniešu bēdas Maroka.
Parizē, 17. jūlijā. No Madrides ziņo,

ka marokanieši pārrāvuši pie Tetuanas
spāniešu fronti, saņēmuši 800 gūstekņus
un 40 ložmetējus. Vairākas ciltis, kuras
bija padevušās spāniešiem, atkal no jauna
sacēlušās. LTA.

Pensija Turcijas sultānam,
Londonā, 17. jūlijā. Ha' idarabadas

nisans piešķīris bijušam Turcijas sultānam
300 angļu mārciņas lielu pensiju mēnesī.

LTA.

Rīsa
Latviešu un lietaviešu tuvināšanās

kongress
sāksies 25. jūlijā pīkst. 11 no rīta, Rīgas
latviešu biedrības nama, Merķeļa ielā 13
un ilgs 3 dienas, bet 28. un 29. jūlijā
bus izbraukumi uz Latvijas nacionālo
parku (Sigulda, Krimulda un Turaida) un
Rīgas jūrmalu. Kongresā noturēs priekš-
lasījumus prof. Endzelīns par baltu valodu,
prof. Plāķis par abu tautu intelektuelo

tuvināšanos, proi. Šmidts -balta tautu

folkloru, prof. Volters par kursi Rezu

prof. Matulionis par Lietavas un Latvija*

reljefu, prof. Biržiška P«Lietavas folkloru

prof. Gerulis par prof S.versa skaņu

analizi, prof. Buga - la viesu-hetaviesu
ekspansiju, doc. Tumas-Vaizgantas par

latvju un lietavju tuvināšanos, _ doc., j

Bērziņš par Lietavas vēstures nozīmi La-

tvijas vēsturē, doc. Blese par £™enes

vārdiem XII. un XVI. gadu simteni doc.

Starcs par lauksaimniecības stāvokli La-
tvijā, departamenta dir. Karkliņs — finansu

politika Latvijā, rūpnieks Kukurs par rūp-
niecības stāvokli Latvija, inz. P. ?&?£
par saimnieciskās tuvināšanas vajadzību,
inž. Cipste par rūpniecības izredzēm,
notārs Cīrulis par agrāro reformas gaitu
Latvijā, mākslinieks Šķilters par latvju

mākslu, mākslinieks Bičiunas par jauna
veida teātri, māksi. Galauno par tagadējo
lietuvju mākslu, Dr. Gaigalaitis par Dau-

kantu, Lietavas nacionāla teātra direktors
L. Gira par lietuvju teātri, docents Mo-

rauskis par Lietavas ekonomisko stāvokli,
inženiers E. Ramans par Latvijas dzelzs-
ceļiem un citi.

. ,.

No Lietavas sagaidāma kupla piedalī-

šanās kongresā, bet ari Latvijā rosīgi
gatavojas pienācīgi

^
saņemt 1. latvju un

lietuvju tuvināšanās kongresu.
^
Neaiz-

mirsīsim ari mēs, pārējie latvieši, ne-
palaizdami garām šo vēsturisko kongresu

Pirmā dienā, 25. jūlijā, pec kongresa
atklāšanas, apsveicinājumiem no valdības
un organizāciju puses, profesora Plaka,
doc. Tuma-Vaižganta, doc. Morauska,
m. Jodavalkisa, inž. Bērziņa priekšlasī-
jumiem, brāļu kapu un izstādes ap-
meklēšanas, latviešu un lietaviešu tuvi-
nāšanās kongresu organizācijas komiteja
dos goda mielastu latv. biedrības nama,
pulksten 8 vakarā. Pierakstīties mielastā
var ikdienas no 10 līdz 12 kongresa
birojā, Tērbatas ielā Ne 33/35, dz. 3.

Amerikas kara kuģu flotille,
sastāvoša no trim minu kreiseriem, vakar
priekšpusdienā ieradās Rīgas ostā un
n^enkurējās ieblakām pilij.

Šodien amerikāņu virsniekus pieņēma
Valsts Prezidents.

Otrdien, amerikāņu jūrnieki piedalīsies
dažās mūsu sporta sacīkstēs.

Māksla

Dramatiski kursi mazpilsētu teātros.
Centrāla Izglītības Savienība norīkojusi
savu režisoru-instruktoru Lejas-Krū-
m i ņ u noturēt īsu apmācību skatuves
māksla no 13. jūlija līdz 10. augustam
Subate (vietējā skatuves mākslas cie-
nītāju biedrība) un no 12. augusta līdz
14. septembrim Limbažos (divās vie-
tējas biedrībās Saviesīgā un Muzikas-
dziedālanas biedrība). Mēneša laikā no-
tiek 20 līdz 24 lekcijas un praktisku
vingrinājumu vakari. Subatē kursa da-
lībnieku skaits ir ap 20 personu.

Tirdzniecība tin rūpniecība
Rīgas osta ienākuši kuģi.

17. jūlijā.
Duddingston, angļu tvaikonis, 221 7 reģ ton bruttono Grangemouitns ar oglēm un gabalu precēm!Tjaldur, dāņu tvaikonis, 7-5 reģ. ton. brutto noKopenhāgenas ar gabalu precēm
Oda vācu tvaikonis, 1289 reģ. ton brutto, nolallinas ar gabalu precēm
Turaida latviešu tvaikonis 1607 reģ. ton bruttonb Grangemouthas ar oglēm '
Kongshaven norvēģu tvaikonis, 750reģ. ton. bruttono Lervikas ar siļķēm. '
Nikolajs, latviešu burenieks , 65 reģ ton hruttnno Ķirbižiem ar malku. S bfUtt °*

Kaija, latviešu tvaikonis, 244 reģ. ton. brutto nn
Ainažiem ar gabalu precēm.

Neptuns, latviešu tvaikonis, 8 i reģ. ton. brūn»
no Kolkas «r milku.

Aleksanders, latviešu burenieks, '07 reģ ton
brutto, ao Ķesterciema ar stutkokiem.

18. jūlijā.
Lēsto, angļu tvaikonis, 1893 reģ.ton.brutto,Stegsun as ar balastu.
Wasa, igauņu tvaikonis, f04 reģ. ton. brutto, no

Pērn vas ar gabalu precēm.
Billingslev, Amerikas kara kuģi-, 420 reģ. ton

brutto, no Liepājas.
Flusrer, Amerikas kafa kuģis.
Reid, Amerikas kara kuģ.s.

No Rīgas ostas izgājušikuģi,
17. jūlijā

Bjarke, dāņu tvaikonis, .318 reģ. ton. brutto, uz
Cardiffu ar kokiem

Bacchus, vācu tvaikonis, 658 reģ. ton. brutto, «
Hamcurgu ar kok em un gabalu precēm.

Andreas, latviešu burenieks, 146 reģ. ton. brutto,
uz Engur.em tukša.

Rūķis, latviešu buremeks, 70 reģ. ton. brutto, u
Vaidesciemu tukšā.

Sofija Marija, latviešu motorkuģis, 154 reģ ton,
brutto, uz EvažiVm tukša

Lotus, latviešu burenieks, 9 reģ ton brutto, uz
Neibadi tukšā.

Michails, latviešu burenieks, 127 reģ. ton brutto,
uz Mērsragu tukšā.

A. v. H Mš 5u4 latviešu jūras prāmis, 264,41 reģ.
o i. brutto, uz Salacgrīvu tukšā.

Liepājas ostā ienākuši kuģi.
16. jūlijā.

Thor, vācu tvdkonis, 271 reģ. ton. brutto, no
Klaipēdas ar dažādām precēm.

Billingslev, Amerikas kara kuģis, 420 ieģ. ton.
brutto, no Kopenhāgenas,

Inger, dāņu burkuģs, ,67 reģ. ton. brutto, no
HSganos ar dažādām precēm.

Oertrud, vācu tvaikonis, 816 reģ. ton brutto, no
Dancigas ar siļķēm.

No Liepājas ostas izgājuši kuģi,
16. jūlijā

Stella, latviešu motorkuģis, 240 reģ. ton. brutto,
uz Ven'spili ar dažādām precēm.

Charkov, dāņu tvaikonis 1025 reģ. ton. brutto , uz
Dancigu ar dfžādām precēm.

Literatūra

Lētas Ilustrēts Žurnāls. Ms 29. -
1924. g.

Latvju Grāmata. Kritikas, bibliogrāfijai
un grāmatniecības mēnešraksts Ks 3. — «21 g

Izglītības Ministrijas Mēneš'
raksts M° 7.

Skaidrība. Mēneša meti literatūrai, m W
un sabiedriskai dzīvei. M° 6.

Ekonomists. Finansu, tirdzniecības, rūp*
čības, lauksaimniecības, apgādības un kooperācijas
žurnāls. Ms 13/14 (Izstādes numurs.)

Nedēja. Ilustrēts žurnāls. Ns 29.
Latvijas Banka. Gada 'pārskats P'

1923. gadu.

Redaktors M Ārons
Rīgas apgabaltiesas 3. clvllnod.

Uz civ. tie», lik. 1967., 2011.—2014.
un 2079. p.p. un Bal*. privāttiesību kop.
2451 p- pamata, Rīgas apgabaltiesa,
3.civilnodaļa cziiclna visas personas, kū-
jām u kam kādas pretenzijas^ strīdi vai
ieruna» pret šai tiesā 8. jūlijā 1924. g.
publicēto 1922. g. 30 marta Stamerienes
pagastā mir ,Lubaniešu Nš 25' mājas
īpašnieka Jāņ > Jāņa dēla Ledus-
krasta testamentu, kā ari visas per-
soma, kurām ir kaut kādas tiesības
uz mir. Jāņa Leduskrasta mantojumu
vai sakarā ar šo mantojumu, kā man-
tiniekiem, legatarijiem, hdeikomisa-
rijiem parāddēvejiem a. t. t., pieteikt
savas tiesības, pretenzijas un ierunas
minētai tiesai sešn mēnešu laikā,
skaitot no īš sludinājuma iespiešanas
dienas.

Ja tas minētā termiņā nebūs Izdarīts,
tad minētās personas atzīs kā atteikušas
no Ierunām un zaudējušas savas tiesības,
bet testamentu pasludinās par tikumīgā
spēkā gājušu.

Rīgā, 8. jūlijā 1924. g. L » 2625.

Priešsēdētāja vietā A. Blumentals.
6674 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. clvllnod.
uz clv. ties. Hk.2011., 8014. un 2019. pp.
oamata paziņo, ka pēc '903. g.2. aprilī
Rozbeķu pagasta mirušā .Muižnieku"
majss līdzīpašnieces Līzes Kalniņ,
dzim. Cskalov, ir atklāts mantojums un
uzaicina, kam ir uz Io mantojama, vai
sakarā ar to, tiesības kē mantiniekiem,
legatarijiem, lideikonīis&rijiem, kieditc-

riem un * t., pieteikt iīs tiesības minēicl
tiesai sešu mēnešu laikā, skaitot no šī
slndināmma iespiešanas dienas.

Ja minētas personas savas tiesības
augšā uzrādītā termiņā nepieteiks, tad
viņas atzīs ka šīs tiesības zaudējušas.

1924. g. 3. jūlijā. L Ms 2833.
Priekšsēdētāja v. A. Blumentals.

6344 Sekretārs A. Ka I v e.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnod.
uz civ. ties. lik. 2011.,2014. un 2019 p.p
pamata paziņo, ka pec 1916 g.
14. oktobrī Rēvele mir. Heinr cha (Harri)
Gu tava Jekeba Go'tharda d. bar. May-
d e 11 atklāts mantojums un uzaicina,
kam ir uz šo mantojumu, vai, sa-
karā ar to, tiesības kā mantiniekiem
legatarijiem, fideikomissrijiem, kredito-
riem un t. t., pieteikt šīs tiesības mi-
nētai tiesai sešu mēnešu laikā,
ska tot no šī sludinājuma iespiešanas
dienas.

Ja minētās personas savas tiesības
augša uzradīta termiņā nepieteiks, tad
viņas atzīs kā šīs tiesības zaudējušas.

Rīgā, 1924. g. 3. jūlijā. L i*2874.
Priekšsēdētāja vietā A Blumentals

6343 Sekretats A Kalve.

Rīgas apgabali, reģlstrac. nodala

^SSKftSBBR:
Rīgas apgabalt. reģistrac.nodala
uz civ. proc. lik. 1460" n „,,u
"ņo, ka ar viņas 1094 ' £'/ "!?pa"
lēmumu reģistrēt, IL^-

9'>Jdnba zem S^^W?«We-
saimnieku ksāi-aijrīZ, uPekama aun-
va.des sēdekir Stlnā.

Sab,edrib
7;'8oNodaļasP ātziņa v.,. L Bruemme,

= ^fliFridrichson*

Rīgas apgabalt. reģlstrac. nodaļa
paziņo, ka ar viņas šī gada 25. jn»)"
lēmumu pārreģistrēta .Literariski-p»"'
tiskā pilsoņu sabiedrība zem jaana n»"
saukuma: .Biedrība ,Literariski-pr«tiSha
pilsoņu savienība*, kā ari reģistrēti r>
dtības biedru pilnā sapulcē 24. m'»
1924. g. pieņemtie grozītie statūti-

Nodejas pārziņa v. i. L. Bruemtn*'*
7229 , Sekretārs Fr i d richs?Jl£

Kursi.
Rīgas biržā, 1924. gada 19. ju)i£

100 Latvijas rbļ. ...... — .
1 Amerikas dolārs 5,16-5*
1 Anglijas mārciņa ... ... 22, 55-9277
100 Francijas franku .... 25,95 -2fi 7n
100 Beļģijas franku 23,15-23S
100 Šveices franku. .... 93,50-94Z
100' Itālijas liru ..... 21,95 -jo'S
100 Zviedrijas kronu .... 136,75-130,,.
; 00 Norvēģijas kronu . . . . 68,35-70 4?,
100 Dānijas kronu .... 81,90 —«4'^
100 Čechoslovaķijas kronu . . 15,05— 15S
100 Holandes guldeņu . . 194,75-107,,,
1000 miljardu Vācijas marku . 1.10- 130
100 Somijas marku .... 12,70 —1390
100 Igaunijas marku .... 1,23— 130
10 J Polijas zlotu 98,— — 102
100 Lietuvas litu . . ... 50,— — 52 *~"
10 Krievijas zelta rubļu . . . 26,50 — _'_
Krievijas sudrabaļjjjg nandā ; J-JjJ pat ,

^
SSSR červoņecs . . _ 26,10 — 26%
5»/u neatkarības aizņēmums . 2, 210
6° 0 Zemes banku ķīlu zīmes 98, jog

Rīgas biržas komitejas kotacijas komisijas
priekšsēdētājs A. Ka ceru

Zvērināts biržas māklera M. Okmiam

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnod.
az civ. ties «k. 2011., 2014. nn 2019. pp.
pamata paziņo, ka pec 1899 g. 17. maijā
(v. st.) Ottes psgastā mirušā Attes
muižas .Ermik Ms 3" mājas īpašnieka
Jāņa Toma d.,V e c a i s, ari Bundzena,
ir atklāts mantojums un uzaicina, kam ii az
šo mantojamu, vai sakarā ar to, tiesības
kā mantiniekiem , legatarijiem, iideikomi-
san'jiem, kreditoriem un t. t„ pieteikt
fis tiesības minētai tiesai sešu mēnešu
laika, skaitot no šī sludinājuma iespie-
šanas dienas.

Ja minētās personas savas tiesībasaugšā uzrādīta termiņā nepieteiks, tad
viņas atzīs kā 5:s tiesības zaudējušas

1924. g. 3. jūlijā. L. M 2818.
Priekšsēdētāja vietā A. B1 u m e n t a 1 s.

6345 Sekretārs A. Kalve

Rīgas apgabalt.reģistrac.noda|a

paziņo, ka ar viņas šī gada 9. MļJ
lēmumu pārreģistrēti .Lttvijss m^s
biedrības' biedru pilnā sapulcē 2. w»i
1924. gadā pieņemtie grozītie stata"'

Nodaļas pārziņa v. i.L.Bruemfl7177 Sekretārs Fri drichso^

RĪģāšTapgabalt. reģlstrac. nod*
uz likuma par biedrībām, savienība»^
Politiskam organizācijām 17. P- P,11,
Paziņo, ka ar viņas 1924. 6-J\'iļ:
lēmumu reģistrēta bezpeļņas biea»

^Jāņa Poruka biedrība*, ar valdes seu
Rīgā.
Nodaļas pārziņa v. i. L. Bruenu»'
7179 Sekretārs Fridrih"

K.gas apgabah.reģlsSa^o

paziņo, ka ar v1ņafl924 / Pa .,a!a
lēmumu re*i«trpt« k«— & 9- Jūlija?Pirmā RimSlAT5- l^dib. 1883. g ? ar v,m ^edrība ,

Nodali -
3 des sedekli Rīgā

71f0
NOda,aS P

S-Lp Bruemmer,
^«etarsFndrichsons.



Risas apgabaltiesas 3. clvllnod.
Uz civ. ties. lik. 1967., 2011.—2014.

un 2079. p.p. un Bfllt. privāttiesību kop.
245 i. p. pamata, Rīgas apgabaltiesa,
3. civilnodeļa uzaicina visas personas,
kurām ir kaut kādas pretenzijas, strīdj
vai ierunas pret lai tiesā 1. jūlija
1924. g., publicēto 19.3. g. 6. oktobrī <
Dūres pag. mirušā „Jaun-Danumrrku
Ks i9" māju īpašnieka Otto Simaņa d. ļ
M e ļ ļ a testamentu, ka ari v sas >
personas, kuram ir kaut kādas tiesības '
uz mir. Otto Meļļa mantojumu vai
sakašā ar Io mantojumu, kā mantiniekiem, '
i gatailjiem, īfdeitaraisarijiem, paraddeve- !
jiem u. t. t, pieteikt savas tiesības, pre- '
tenzijas un ierunas minētai tiesai sešu '
mēneša laika, skaitot no Fr sludinā-
juma iespiešanas dienai,

Ja tas minētā termina nebūs izdarīts, .
tad minētas personas atzīs kā atteikušas '
no ierunām un zaudējušas savas tiesības,
bet testamentu pasludinās par likumīgi
spēkā gājuša.

Rīgā, 3. jūlijā 1924. g. L J* 2688.
Priekšsēdēs ja vieta A. Blumentals.
6338 Se*r*tara A Ktlvt

Jelgavas apgabaltiesa,
saskaņa ar valsts z.mes bankas lūgumu un
pamatodamās uz savu ša g. 26. jūnija
nolēmumu un civ. proc. lik. 2081. p.
2. pkt., kā ari 1923 g. 17. marta lik.
3. p., uzaicina to personu, kuras rokas
atrodas pirkšanavpārdošanas akts, koro-
borēts 1877. g. 28. janvārī zem J* 16
uz Tukuma apriņķa Annenieku pagasta
Aucenback.muiž. „Auskuču"maj. zem hip.
te 1328, nodrošinot p rkšanas sumas atli-
kumu 770 rbļ. ar ķīlu tiesībām uz mi-
nētam mājām, kā ati personas,
kur m būtu kādas tiesības uz minete
aktu, pieteikt savas tiesības šai tiesai
sešu mēnešu laika, skaitot no sludinā-
juma iespiešanas dienas .Valdības
Vēstnesī*.

Ja min. termiņā obligāciju neiesniegs,
vai tiesības nepieteiks, tiesa atzīs parāds
aktu per spēku zaudējušu un zemes
bankai dos tiesību prasīt Ša parāda dzē-
šanu zemesgrāmatās. L. J* 94Sļ24. g

Jelgavā, 1924. g. 7. jul-jā
Priekšsēdētāja v. E. F e 1 d m a n s.

6881 Sekretārs K. Pussars

Griķu pag. valde izsludina pa- zudušu
Latvijas iekšzemes pasi izdotu no Pa-
dures pag valdes 1920. g. 28 maij?
zem J£ 237, uz Sena, Jāņa Jēkaba d,
vārdu. 60:6

Kaula dedzinās on pārstrādāšanas
fatrilu sabiedubas direkcija,

ievērojot to, ka uz 18. jūlija 1924. g.
izsludinātā pilna sapulce, saskaņā ar
statūtu 52. §, nav varējusi notikt, pa-
godinās ar šo ielūgt akcionāru kungi's
uz 4. augustā 1924. g. pulksten 4 dienā,
Rigā, fabrikas kantorī, liela Maskavas
ielā Nr. 235, sasaukto

otro kārtējo pilno sapulci
kūja skaitīsies pilntiesīga pie katra iera-
dušos skaitu.

Dienas kārtība:
1) Direkcjis ziņojum» it īpaši norē-

kin , par fabr kas atjfunošanas darbiem,
budž ts priekš fabrikas d-rbibas t košā
gadā un de churge oošana direicij* i.

2) Ārzemju banku s rakstu papildinā-
jums, lu;u kvitēs par uzglabāšarā
ņemtām akcijām dod tiesjbu piedal ties
Sabiedrības pilnās sapulces.

3) Statūtu § 41b pārgrozīšana.
4) Direkcijas, padomes un revīzijas

komisijas lccekļu vēlēšanas.
5) Direkcijas pilnvarošana aizņemties

naudu no valdības, bankām un privāt-
personām, ieķīlāj t Sabiedrības neku-
stamu un kustamu īpašumu.

6) Lēmums par jaunu akciju izdošanu
latos, mortificēto, krievu rubļcs izdo o
akciju vietā.

7) Varbūtēji akcionāru priekšlikumi
Piezīme. Pēc Sabiedrības statūtu

51 § tiem akc'onariem, kuji vēlas pie
pilnas sapulces piedalīties, jāiesniedz
savas akcijas v i Latvijas kreditiestāžu,
kā ari Varshavs'».y Bank Discontovv,
bankas nama Mendelssohn u. Co.,
Banque des Pāvs du Nord, apliecibis
par akciju saņeašanu uzglabās, nā, ne
vēlāk kā 7 dienas pirms pilnas sapulce-,
S biedrības direkcijai, Rīgā be<ā Maskavas
ielā Nr. 235, uzdodot akciju rumurus
Rigā, 1924. g. 9. jūlijā. V a H e. 72~7

Artlleriīi. IMorlia Urnai.. Kara oitā,
izdos

itiā un akstīskā izsolē
K24 g. 28 jūlijā, pulksten 11, savā
kanclejā, mazakprasītāj em hidrauliskās
preses un vijas akuT:ulato a torņa bc-
toni pamata, apmēram 45 kub met i,
izbūvi līdz 5 nerram dziļumā. Izsoles
dalībniekiem jāiemaksā iepriekš drošības
nauda Ls 1C0.— Lūgumi p'elaist mu-
tiskā izsolē nomaksāti ar attiecīgu zīmog-
nodokli, iesniedzami līdz izsoles dienai
pulksten 10. Rakstiski piedāvājumi, no-
maksāti ar zīmognodokli, iesniedzami
artilērijas laboratorijas priekšniekam
slēgtā aploksnē ar uzrakstu .Izsole uz
pamatbūvi 1924 g. 28 jūlijā".

Tuvākas ziņas artilērijas ltboratorijas
kanrleiā. 7276

Izo īt.miū.Sioia d-tarokdarbo darli-css
izdod māzāksolīšanā

remonta darbus
pie darbn'cas ēkas Rīgā, Lāčp' eša ielā
Nr. 55. Pitdāvājumus nodot līdz 26. jū-
lijam pīkst. 12. š. g. Mēgtās ap'o s: ēa
ar uzrakstu .V'- konkursu i6. julja"
daibn cas kanclejā. Turpat var saņemt
remontu darbu aprakstus ikdienas no
pīkst 9—15. 2 7265

Jugias manufaktūras
akciju sabiedrība Rīgā.

Alni pilnas sapulces
1924. a 26. augusta, polk ten 4 pēc-
pusdienas, direkora G. Betktnaņ» ksa
dzīvoklī, Risa. Eksporta ielā 5, dz 10.

Dienas kārtība:
1) St&ttita grozīšanu.
2) Kapitāla palieli! ašana.
3) Va.futejl p:iekšl.kum .

72i 7 Valde.
Tiek izsludināta par nederīgu Latvijas

dzelz ceļu bagāžas kvīte Rīga-Kemeri
.V? 133059 1924. g. 72*9

A nas pag. valde izsludia
zaudētu un nedei. u iekš-emes pa ii iz-
dotu no Annas pag valdes 24 juluā
1920. g. zem .** 4-6 uz Alides-'fnima--
Natalijas Re nholda m. Kalniņ v. 4780

VALSTS BIBLIUItKA

izdos š. 8. 2. aus,, pulksten 12 denā,
bibliotēkas kencirjī, Rīgā, Pila laukumā
f* 2, rakstiska un mutiska

tatnulliā 30 kab. asis laosss t. lata
priežu vai alkšņa malka; piesišana.
Noffaksā.i ar līmognodikii raks iski
piedāvājumi ar eiraks'u .Ma^ka vr.lsts
biMiorkai 1924 g \ kā ari lug.mi dēļ
pielašsnas m tiska sicencība bdz at
Ls 310 drošības naudas, iesniedzami
valsts bibliotēkas kanci jai līdz I g.
2. at-gnstfm, ruUsten n lītā. Tmakas
zinas sīņemamas valsts bibl oteKes
kanclejā. 7242 Valsts bibliotēka.

riifliiiii auta itiios
11 tirdzniecības iestāžu,noliktavu un kantoru

atvēršanas un slēgšanas lailiu Rīga.
Pieņemti Rīgas pilsētas domes 1924. g. 3. jūlija sēdē un
apstiprināti ar iekšlietu ministrijas pašvaldības departamenta

rakstu Mš 10:217.

Rīgas pilsētas domes sēdē 1923. g. 6. septembri pieņemtie

tistošie noteikumi par tirdzniecības iestāžu, noliktavu un kantoru
aršanas un slēgšanas laiku Rīgā tiek pārgrozīti sekosi, kas stājas
ēkā divas nedēļas pec izsludinājuma „Valdības Vēstnesī":

1) § 1. 2. piezīmi strīpot un strīpotā vietā likt:
Piezīme 2. Augļu tirgotavām, kas pārdo tikai augļus,

atļauts tirgoties līdz pulksten 10 vakarā laikā no
1. jūlija līdz 1. janvārim.

2) § 3. piezīmē strīpot vārdu: „un" un strīpotā vietā likt
rdu „vai.

3) Saistošos noteikumos strīpot § 14. a punktu un strīpotā
etā likt sekošo:

„§ 14. Tirgošanās svētku un svinamās dienās atļauta zemāk
linētos tirdzniecības uzņēmumos tikai sekošās stundās:

a) k'onditorejās-maizes tirgotavās, maiznicās, piena pārdotavās
un tādās pārtikas preču tirgotavās, kas tirgojas ari ar
pienu, no pulksten 7 līdz pulksten 9 rītā.
Piezīme.

^
Šis noteikums nezīmējas uz tiem 14. §

a punktā minētiem veikaliem, kas blakus pārtikas
vielām tirgojas vel ar reibinošiem dzērieniem vai
ar alu".

\ Bez tam § 14. papildināt ar sekošo:
„o) Augļu tirgotavās laikā no 1. jūlija līdz 1. oktobrim —

no pulksten 1 dienā līdz pulksten 10 vakarā".
Pilsētas galvas biedrs Sadovskis.

7201 Pilsētas valdes sekretārs K. M tt 1 e n b a c h s.
i

Rīgas ielu dzelzsceļu akciju sab.
7°|o obligāciju II. izloze.

(1922. g. izlaidums par Ls 1,000,000.—).
1. jūlijā 1924. g. 7155

Izlozētas tika sekošas obligācijas: ā Ls 250.—
MsMš 6, 8, 16, 26, 58, 61, 62, 66 , 67, 125, 133, 161, 162, 175, 197, 204 ,209, 231, 233, 236, 240, 271 , 280, 284, ., 301 , 317, 324, 328 , 336, 348, 382,383, 393, 395, 405, 411, 415 , 422, 425, 436, 444, 446, 451, 461, 465, 466 , 470 ,476, 477, 499, 510, 514, 519 , 524, 532, 539, 542, 547, 518, 565, 576, 577, 590,603, 612, 615, 621 , 630, 636, 653, 656, 669, 681 , 682, 701, 708 , 725, 728 , 745 ,

759, 760, 761, 770, 790, 798, 801, 804, 807, 808, 810, 829, 830, 831, 842, 852,872, 878, 894, 904, 906, 936, 937. 943, 963, 969, 980, 1005, 1007, 1008, 1024,1050, 1052, 1057, 1074, 1084, 1091, 1093, 1105, 1115, 1119, 1124, 1142, 1152,1153, 1154, 1162, 1166, 1167, 1169, 1170, 1180, 1182, 1185, 1197, 1203, 1204,1205, 1206, 1214, 1215, 1226, 1232, 1238, 1240, 12 a5, 1247, 1256, 1264, 1267,
1270, 1288, 1289, 1311, 1314, 1317, 1324, 1325, 1330, 1332, 1334, 1345, 1350,
1351, 1357, 1362, 1365, 1369, 1371, 1385, 1386, 1397, 1404, 1406, 1407, 1410 ,
1413, 1416, 1418, 1421, 1429, 1434, 1437, 1441, 1443, 1455, 1466, 1475, 1479,1486, 1490, i492, 1494, 1495, 1496, 1499, 1504, 1509, 1526, 1544, 1555, 1558,
156), 1570, 1576, 1577, 1579, 1584, 1593, 1599, 1604, 1605, 1609, 1613, 1620,
1640, 1677, 1700, 1732, 1739, 1753, 1786, 1798, 1803, 1817, 1826, 1834, 1837,1871, 1898, 1902, 1923, 1933, 1961, 2005 , 2055, 2097, 2105, 2141 , 2168 , 2172 ,2184, 2211, 2224, 2228, 2231, 2252 , 2263, 2266, 2271, 2275, 2279 , 2282, 2298,
2304, 2320, 2349 , 2356, 2360, 2361, 2367 , 2370 , 2382, ?">Q0, 2397, 2417 , 2422
2434, 2435, 2447, 2457, 2459, 2460, 2464, 2472, 2478 , 2493, 2505, 2521, 2527,2530, 2535, 2549, 2556, 2561 , 2625, 2641, 2642, 2656 , 2688, 2708 , 2723 , 2731 ,
2732, 2752, 2762, 2767, 2776 , 2779 , 2797, 2808, 2810, 2815, 2819, 2831 , 2847,
2855, 2861, 2870, 2877, 2880, 2882, 2885, 2890, 2898, 2919, 2923, 2924 , 2955,
2956, 2961, 2964, 2979 , 2980, 2981, 2982, 2984, 2986, 2995, 3002, 3017 , 3039,3053, 3089, 3093, 3107 , 3117 , 3121, 3138 , 3139, 3174, 3179, 3186, 3198, 3204,
3213, 3222, 3228, 3260, 3261, 3262 , 3264 , 3266, 3275, 3277, 3282, 3300 , 3308 ,3320, 3328, 3337, 3341 , 3343, 3352, 3372 , 3381 , 3395, 3402, 3407 , 3444, 3450,
3453, 3465, 3469 3477, 3489, 3532, 3537, 3546, 3560, 3564, 3574, 3580 , 3598 ,
3608, 3559, 3621 , 3641, 3650, 3669, 3678 , 3720, 3730, 3751, 3755, 3757, 3758,
3771 , 3774, 3782, 3 89, 3797, 3807, 3809 , 3820, 3839, 3844, 3849, 3872 , 3884 ,
3893, 3894, 3904, 3966 , 3977, 3983, 3996.

Izlozēto obligāciju izmaksa notiks sākot no
1. oktobra 1924. g. Rīgas ielu dzelzsceļu akciju
sabiedrības valdes kasē, Brīvības ielā Nr. 110.

Neretas muita,
muitas lik 1140. p. kārtība, d'ra zināmu, ka

nolemts:
MS p u r e s konfiskācijā J* 5, no 64
aizturēti m lokiem. 30 lokus izsni.-gt to
īpašniekam atpakaļ, bet 34 lokus kon-
iiscēt un Mārtiņu Spura sodīt admini-
stratīvā kārtā ar Ls 170,— Sis lēmums
V6t tikt pārsūdzēti triju nedēļu laikā, no
lā iespiešanas .Valdībai Vēstnesī".
Pārsūdzība, nomaksāta ar 80 sant., ie-
sniedzama caur Neretas muitu uz muitss
iepartamenta vārdu.

Neretas muitas priekšnieks
f237 F. Kundiats.

!

vaimieras oprirjKa vaisis zemju
inspektors

pārdos atklātā mutiskā

vairāksolīšanā
š. g. 1. augusta, pulksten '.0 diena,
Savannas (Beatenthal) m-ižioā Valmierā,
Savannas muižas šā gada ražu,

ieākšanai no Lūka:

9 2 pūrv. ziemas rudzu
un

2 pūrv. ziemas kviešu.
Tuvākas ziņaa inspektora kanclejā,

Valmierā, Lucas muižiņa, tālrunis Mš 76
ikdienas darba stundās. 7236

9. ce|u iec. priekšnieks Liepājā
izsludina uz 30. jūliju š. g.

torsus ai pēctorsiem
2. augustā š. g.

uz balasta sagatavošanas, iekjfu?anas un
izkraušanas darbu izdošanu uzņēmējiem
Dtb ņu un Vaiņodes karjt ros. Drošib s
nauda Ls 200. Ar darbu daudzumu
un torgu noteikumiem intere-enti v r
iepaztes 9. ceļu iecirkņi kaniorī dart-
dienās no pīkst 9 līdz 15 72?5

Rīgas prefektūra

publisko vairāksolīšanā
28 Jūlija š. g. pīkst. 10 no rīta vecas
automobiļu un motoc kletu riepas un
slaikas, vecas bojītas rakstāmmašīnas,
bojātas mēbeles, vienu medības bisi un
maklaturu (vecas avīzes) 7278

Valstspapiru spiestuvē

pārdos oairflksolisnnfi
7264 4. augustā š. g., pulkst 10 no rīta,

sekošus priekšmetus:
1) skārda krāsnis 49 gabali
2) vecus skārda un dzelzsgabalus 300 kg
3) gatavas grāmatu muguras no papira 170 ,
4) chrordzeltena sausa krasa 71,46 ,
5) . . 60,5 .
6) . 7\46 .
7) Lietota stīpu dzelzs 98
8> Izdegušas elektriskas lampiņas 500 gabali
9) Sk?rdi krāsu dozes . . . ^

300 .
I) Stikli baloni klūgu iepinuma 24
II) Tukšas koks mucas, lielai 10 .
)2) . mazas , . 5 ,
13) Pak»ka!das (Hohwolle) 150 kg
14) Lietota veltņu masa 84
15) Lietotas lupatas, mazgātas 80
'6> Svaru bumbas, čuguna , 232 mārc.
17) . , misiņa sadali a mārc) 3
18) Grāmatu krāsa, melna 15,2 kg
19) Kausēts cinks, g balos . 37,7 .

Tuvākas ziņas valstspapiru spiestuves kanclejā. lielā Maskavaz ielā Mš 11.

Latviešu lauksaimnieku iiniis sabiedrības
Peļņas un zaudējumu rekins 31. dec. 1923. g.

Zaudējumi. R. K. R. K.
Pie tekošiem izdevumiem:

algām 10,665,104.67
veikala izdevumiem 8152 268.71
nekustamu īpašumu eksploataci'as 281,297.67
rentēm _ 2,683,528.80
arodnieciskas izglītības veicināšanas 3,931,450.19
Mežotnes fermas skalas saimniecīb 443 983.91
Romas fermas izmēģinājumu saimniecīb. . . . 266,699.45 710683.36
inventāra amortizācijas 168,491.—
diukātavas un «Zemkopja* izdošanas 2,010,453.97

Skaidrs atlikums 3,043,161 50

31.646.439.87
Peļņa.

Pelnīts:
caur piecēm 30,869,005.68

. kursa starpību 755,677.89
, rūpniecības uzņēmumiem . -21,756 30

31,646,4 Ī9.87

Bilance 31. decembrī 1923. g.
A k t i v s. R. K. R. K*. Ls

Kasē: Ļatvijss valūtā 2,670,358 50
Ārzemju . 35 220— 2,705,578 50 54,111.57

Debitori 72,220.118— 1,444 402 36
Preces 50,515 880.50 1,010,317 61
Sventars galvenā velk. un nodaļās 1,684 912.50 33,698 25

«kustami īpašumi 70,406.24150 1,408,124.83
Vērtspapīri un dalības naudas 4,464625— 89,29250
Rupn ecības uzņēmumi un d ukātava 3,491 129.— 69.S22.58
Mežotnes un Romas fermas 3,298 579.50 65,971.59
kU. lauks biedrības vidus skola 104,074 50 2,081.49
JS24. gada ve kala izdevumi 176,859 50 3,537.19
1924. , nekust. īpaš. ekspl. izdevumi 210 815— 4,216 30
*rodn'ec izglitīb. veicinās, nodaļa 1,157,069. | 23.141 38
Pāiejošjs sumas . . ? . ? 482144.— 9.642.88

210,918,026 50 4,218 360.53

P i i I v !.
"Rīcības kapitāls . . 10,102,693.50 202,053 87
Sabied-ības nedalāmais kapitāls ! 50.0CO,000.— 1.000,000.—
Sabiedrības rezerves:

Rezerves kāptais . 1,225,416.50
Šaubīgu pa ādu rez. 582,838.50
Atsevišķs kapitāls . 1,292,441.—
Karsa starpības rez. 789,425.—
Amottizaciias kapitāls 168,491.—
A:odn izgt. veic. kapit 435,601— 4,494,213— 89,884.26

Kreditori 43,147,460— 862,949 20
Akcepti . ' ... . 52,399,72250 1,047,99445
Diskontēti vekseli 39,840,657.— 796,813.14
Nekustamu īpašumu *

parādi
'
.

'
. '. '.....' ..• . 2,926,860.- 58537.20

Neizņemti divid-ndi 405,23050 8,104.61
Pīrejošaa sumas ' 1,294,618.— 25,892.36
Arodn. izglitīb VeWn ' nodala ' 1,582.956.— 31,659.12

iedru aizdevumi l 1680,45450 33,609.09
ftļoa . ..... \\\ \ ' .

'. ' . '.:. 3,043,16150 60,863.23

2:0,918.026 50 4218 360 53
707.^ Valde

1 fi h fi I Kara saimniecības galvenā pārtikas
U K \jļ, un elpes noliktava

os atklāto? torgos vairāksolītājiem 26. jūlijā š g. plkst.10 no rīta,
nolikt i vas vispārējā nodaļā, Preču stacijā spīkeri J* 16 sekošo:

1) cūku taukus apm. 850 klgr
2) kviešu klijas . 18 tonnas
3) miežu miltus . 10 ?
4) labības atkritumus . 3700 kljr.

r^____ 5) sā!s saslaukas . 200 . : _

ValstsVarakļānuvidusskolāĶ^^žUToīiSS-pf; rakstiskos os mātišķos trun uzakpralītili»
P° kublkasu fausas maMos eiegādKanu skolas apkurināšanai.

Tuvākas ziņas sniedz skol's kanclejā, '



Paziņojums.
Finansu ministrs 1923. g- 14. decembrī

apstiprinājis statūtus

bti tlrdzD'ec.on rūpoiet.aluaLUttoHl"
kuras mērķis ir izstrādāt mežus, ierīkot
un izmantot koku zāģētavas un koku _ ap-
strādāšanas iabrikas, sagatavot dažādus
koku materiālus, kā ari tirdzniecība uz
sava rēķina un komisijā iekš- un ārze-
mēs ar ' kokrūpniecības izgatavojumiem
nn kokiem, kā ari viņu eksports.

Sabiedrības dibinātāji ir Latvijas pils.;
1) Morics Hona dMichelsons, dz. Rīga,

Rūpniecības ielā M° 3-a.
2) Filips Hona d. Michelsons, dz. Rīga,

Kalpaka bulvāra N° 1.
3) Minna Ādolfa meita Kate, dz. Rīga,

Muitas ielā Na 4.
4) Eižens Jāņa d. Krūmiņš, dz. Rīga,

Spirgus ielā Ms 10.
5) Bij. Krievijas pavalsta. Nochums Zal-

maņa d. Hurvics, dz. Rīgā, Kr. Barona
ielā N» 64, dz. 9.

Sabiedrības pamatkapitāls ir Ls 100,000
liels un sadalās 500 akcijās par Ls _ 200
katra. Valdes sēdeklis atrodas Rīga.

Tirdzn. u. b. nod. pr. A. K a c e n s.
7202 Revidents A. Zalpeters.

Jelgavas apgabaltiesas, JAam apr.
Iiias pr'itan, %

24. jūlija 1924. g., no pulksten 10 rīta,
pie Līvbērzes Lielā kroga, Jelgavas

apriņķī,

pārdos vairāksolīšanā
otras torģos

Friča Andersona kustamo mantu, sa-
stāvošu no vienas lokomobiles firmas
.Maršali", novērtētu par Ls 2000.—.
7245 Tiesas pristavs J. Vīksna.

61» iiiiMi. S. Ir. tlm pīsim
paziņo, ka 25. jūlija 1924. g., pulksten
9 rītā, Rīgā, Ganību dambī K» 9, pār-
dos Baltijas-Krievijas Kompānijas ku-
stamo mantu, sastāvošu no divdesmit-
vienas kastes ar šķērszāģiem, un no-
vērtētu par Ls 400.

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

Rīgā, 17. jūlijā 1924. g.
7248 Tiesas pristavs E. Smeils.

Kiu anaiaiiitus 5 (r. tinas nīstais
paziņo, ka 22. jūlija 1924. g., pulksten
9 rītā, Rīgā, Bruņinieku ielā N° 47,
pārdos Vilhelma Johansona
kustamo mantu, sastāvošu no viena
elektromotora un novērtētu par Ls 500.

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

Rīgā, 10. jūlijā 1924. g.
7249 Tiesas pristavs E. Smeils.

Tiesu sludinājumi.
^?«Hi ^H^HMMil^^HHaiM^KMHBliMiMM^

Rīgas apgabaltiesas 2. iecirkņa
tiesas pristavs

paziņo, ka 8. augustā 1924. g., pulksten
10 rītā, Rīgā, Ausekļu ielā Ns 14, dz. 6,
pārdos Nikolaja Rieksta kustamo
mantu, sastāvošu no mēbelēm, un no-
vērtētas par Ls 280.

Izzināt sarakstu, novērtējumu, kā ari
apskatīt pārdodamo mantu, varēs pār-
došanas dienā uz vietas.
7246 Tiesas pristavs K r e b s.

Citu iestāžu sludinājumi.

īisšo nodokļu departamenta
dažādu maksājumu piedzinējs paziņo,
ka 25. jūlijā 1924. g., pulkst. 2 dienā,
Rīga, Kungu ielā N° 33,

pārdos MlrāKsoIKanā
ļ Leo Ša 1 ī t a kustamo mantu, novērtētu
ļ par Ls 1740, un sastāvošu no dažāda
(šķiras papirosiem, dēļ viņa 1923. g.

°. o peļņas nodokļa segšanas.
Rīgā, 16. jūlijā 1924. g.

7255 Piedzinējs (paraksts).

Latoalss zemes srim. af īasn.komfslia
uz Aleksandra Jāņa dēla Naglinska
lūgumu par nekustamā īpašuma, pastā-
voša no Runču, Murovankas un Želez-
naja — Hatka folvarkiem atdalītā zemes
gabala zem nosaukuma .Marjanovo*,
52,80 desetīnas platībā, atrodošos Dau-
gavpils apriņķī, Jasmuižas pagastā,
kufs piederēja Vaclavam Aleksandra
dēlam Mollam, ievešanu zemes grāmatu
reģistri, — uzaicina visas personas, kujam
ir kādas tiesības uz norādīto neku-
stamo mantu, iesniegt komisijai par
to paziņojumu četru mēnešu laika
no izsludināšanas dienas .Valdības
Vēstnesī', pretējā gadījumā nepie-
teiktās tiesības skaitīsies par iznīci-
nātām un lūdzējs var tikt ievests Lat-
gales zemes grāmatu reģistri par
minētās nekustamās mantas īpašnieku,
bez kādiem aprobežojumiem ar neapstrī-
damas pārdošanas un hipotekarisku
apgjūtinājumu tiesībām. Sevišķi tiek
uzaicināts lūdzēja tiesību devējs Vaclavs
Aleksandra d. Molls pieteikt savu dzīves
vietu, kas no lūdzēja nav uzrādīta, kā
viņam nezināma.

Daugavpilī, 1924. g. 10. jūlijā. Ns 4093
Apgabali, vec. not. vietā A. Mi kalks.
6821 Sekretāra p. A. F e 1d e r s.

Latgales zemes grāmatu
atjaunošanas komisija

uz Ābrama Geršona dēla Vainera lū-
gumu par nekustamās mantas, atrodošās
Daugavpilī, 11. iecirkni, Rīgas ielāNs 71
— 50. kvartālā zem N° 17, sastāvošas
no dzimtsīpašuma zemes gabala 88,,7
kv. sāž. platībā, ar esošām uz ta ēkām,
ievešanu zemes grāmatu reģistri, — uz-
aicina visas personas, kūjām ir kādas
tiesības uz minēto nekustamo mantu, ie-
sniegt komisijai par to paziņojumu 4 mē-
nešu laikā no izsludināšanas dienas .Vaid.
Vēstnesi", pretējā gadījumā nepieteiktās
tiesības skaitīsies par iznicinātām un lū-
dzējs var tikt ievests Latgales zemes
grāmatu reģistri par norādītās nekusta-
mās mantas īpašnieku bez kādiem ap-
robežojumiem ar neapstrīdamas pārdo-
šanas un hipotekarisku apgfūtinājumu
tiesībām.

Sevišķi tiek uzaicināts lūdzēja tiesību
devējs Morduchs Mejera d. Uļmiška
pieteikt savu dzives vietu, kas no lūdzēja
nav uzrādīta, kā viņam nezināma.

Daugavpilī, T924. g. 10. jūlijā. Nš 4077
Apgabaltiesas vecākā notāra

vietā A. M i k a 1ks.
6820 Sekretāra pal. A. Felders.

Vecsvirlaukas pag. valde Jek'svas apr.
izsludina par nederīgu nozaudēto kafa
klausības apliecību zem J* 586 6. iebr
1920. g. uz Jāņa Kr stapa d Feldmaņs
v., izdotu ro Dobeles-Bauskas apr
apsardzības pr-ka. 6456

Iespiests Valsts tipogrāfijā.

āīs^Snov 1922. g. zemS
^

******
Matīsa d. un viņa «io»..» uz iai J«
Āboliņa, vlfdn.' " Annas^"

Tiešo nodili departamenta
dažādu maksājumu piedzinējs paziņo,
ka 25. jūlijā 1924. g., pulksten 5 dienā,
Riga, Klosterbaznīcas iela Ns 1,

pflrdos MiF&teoifSuni
Movša Dvolackij kustamo mantu, no-

' vērtētu par Ls 4020.— un sastāvošu no
dzīvokļa iekārtas, dēļ viņa 1922. g. pils.

1 nekust. īpaš nodokļa segšanas.
' Rīgā, 18. jūlijā 1924. g.

7256 Piedzinējs (paraksts).

Tiešo DodoklD departamenta

I

dažādu maksājumu piedzinējs paziņo, ka
24. jūlijā 1924. g., pulksten 2 dienā,
Rīga, Skolas ielā Ns 27, dz. ,

pārdos oalrfiksoliianā
Mendeļa K r u p k i n a kustamo mantu,
novērtētu par Ls 640 un sastāvošu no

; viena pianino un dažādām mēbelēm,
deļ viņa 1923. g. u/o peļņas nodokļa

I segšanas.
Rigā, 17. jūlijā 1924. g.

7254 Piedzinējs (paraksts).

Rīgas kāja apr. priekšnieks izsludina
par nederigu nozaudēto karaklausības
apliecības dublikātu >fe 23735, izdotu
10. oktobrī 1923. g., no Rīgas kara apr.
priekšn. uz Mārtiņa Klāva dēļa Dora-
b r o v s k a vārdu. 7266

r,iii uiibalilM! 1. ik. tim plitiu
paziņo, ka 25. jūlija 1924. g., pulksten
*/2 1 dienā, Rīgā, Skolas ielā Xs 22, dz. 17,
pārdos Edmunda Vītola kustamo
mantu, sastāvošu no mēbelēm, un nov.
par Ls _1047 97 sant.

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

Rīgā, 5 jūlijā 1924 g.
7279 Tiesas pristavs K r e b s.

Rīgas apgabalt. 5. iec. tiesas
pristavs

paziņo, ka 23. jūlijā 1924. g., pulksten
10 rītā, Rīgā, Matīsa ielā, pārdos
Kārļa un Gustava Brasanu kustamo
mantu, sastāvošu no viena komplekta
priekš gatera čuguna daļām models
„Stella" tormas H° 2, bez viena .Pleila-
gera", un novērtētu par Ls 300.

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

Rīgā, 16. jūlijā 1924. g.
7253 Tiesas pristavs E. Smeils.

Hias awnifiiuf i Ik. iiimi 0im
paziņo, ka 24. jūlija 1924. g., pulksten
9 rītā, Rīgā, Pernavas ielā Ks 2,
pārdos otros torgos Aleksandra
Garklava kustamo mantu, sastāvošu no'
viena elektromotora un novērtētu par
Ls400Izzinātsarakstu,novērtējumu,kāari
apskatīt pārdodamo mantu, varēs pār-
došanas dienā uz vietas.

Rīgā, 3. jūlijā 1924. g.
7255 Tipsas nristavs R. Smeils

Latgales apgabali vecāk, notārs
paziņo, ka pēc 1924. g. 15. februārī
Ludzas notāra Ž. Grundmaņa kantorī
noslēgta pirkšanas-pārdošanas līguma,
apstiprināta 1,J24. g, 8 jūlijā Andrejs
Vasiliia d. M a k a r o v s ieguvis no
Helēnas Blumberg, dzim. Druve, par
Ls 5334.— nekustamu ipašumu, kufš
atrodas Rēzeknes apr., Rozenmuižas pag.,
atdalīts no .Kivļu sādžas dienviddaļas
zemes gabala pēc plāna .N« 1" un sa-
stāv no zemes gabala zem vietējā no-
saukuma .Kivļu sādžas viensēta Jfe 1"
19,80 ha, bet pēc plāna 19,683 ha platībā.

Daugavpilī, 1924. g. 12. jūlijā. >6 4138
Vecākā notāra pal. E. K r i ķ i s.

7016 Sekretāra palīgs J. Strads.

:

Dažādi sluciinājtinii
^

i ?idsis RtzKkBes cliudriī
j (reālskolai)

vajadzīgi

skolotāji:!
1) dabas zinības, ķirnijā un ģeograM
2) vēsturē, latiņu valoda un Ioģiki J
3) zīmēšanā (ari pedagoģiska viduss»

Kandidātus lūdz pieteikti
25. jūlijam personīgi vai rakstiski*!
kanclejā, "iesniedzot norakstus no *
mentiem par izglītību un iep™*!
darb ību. 1 DirektoJ

Nozaudēti 16. jūlijā š. g. _W *
ļ skaitāmi par nederīgiem trīs I
vekseļi ar Juliusa Mežsētas psf*
viens veksels par Ls 160 ar ^JĒ
15. jūlijā 1921. g., otrs par Ls 1»

termiņu 15. augustā 1924. g. un t»

par Ls 160 ar termiņu 16. septflļ

1924. g.
1 Pamats: Rīgas pilsētas polic ™JL

17. jūlijā š.g. protokols X: U9__^;

īaljo apr. m\li uaiiu ]? iK ļf
Izsludina par nederīgu, kā P''
par sadegušu, i-kšzemes ptsi,
Zenttnes pag. valdes, Ta!""3 ?'
1921. g. zem }6 1130, Žanim rvm
Jekabsonam. \

Līkumu i litu B*
Mitai kit
1924. gada 13. burtnīca

iznākusi un dabūjama Valsts tipogļļj
pilī, 1. istabā, kur ari vienīgi ]'.

ar pieprasījumiem-
^

Burtnica maksa:

bez piesūtīšanas Ls 0,2
ar piesūtīšanu . . "^

Saturs:
^109) Ziemeļ-Latvijas dzelzsceļu

rības statūti.
110) Noteikumi par dzelscep

kapitālu.

ruiriiļujuuis,
Rīgas pol. 11 iec. r>rie|<j,

paziņo, ka 6. augustā 1924 t/^l10 rītā,

pārdos irioii
Slokas ielā .Ns 21, Marijai T0mderošo 1 stāvlampu, novfrBk
Ls 17,44 par labu Rīgas pfogļj*
7162 Priekšnieka v. i. (pa ',, '

Dzelzsceļu virsvalde i
izsludina sekošus raftstisfitMS torģus SO jūlijā $ & 112;
petroleju 100 ton. pec techniskiem noteikumiem "

Tuvākas ziņas par torgu noteikumiem, materiāliem un iemaksājamām dro-šības naudamizsniedz dzelzsceļu virsvalde, istabā Ns 122-a, no pulkst 12—14Piedāvājumi jāiesniedz torgu diena līdz pulkst. 12 dienā 9 ' fiQ49 '

Kurn sniitin. pnrvnMG ra^°itkoSu%RGos
apmēram 70.000 kg svaigas liellopu gaļas pie-
gādāšanu Rīgas garnizona vajadzībām no

1. augusta līdz 1. novembrim 1924. g.
Torgi notiks Rīgā, Valdemāra ielā Jft 10/12, dz. _ 3 (ieeja no Elizabetes

ielas), kara saimniecības pārvaldes telpās, 1924. g. 25. juhja, pulksten 0 nta

Rakstiski piedāvājumi, slēgtās aploksnēs ar uzrakstu: .Uz svaigas liellopu gaļas
torgiem 25. jūlijā 1924. g.\ un lūgumi dēļ pielaišanas mutiskos torgos, nomak-
sāti ar attiecīgu zīmognodokli, iesniedzami līdz torgu atklāšanai kara saimniecības
pārvaldes pārtikas daļas priekšniekam, Rīga, Valdemāra iela N° 10/12, dz. 1U, vai
torgu dienā torgu komisijai. , - , ? -u

Torgu dalībniekiem pirms torsu atklāšanas jāiemaksā kara saimniecības
pārvaldes kasē drošības naudu Ls 0,12, no katra kilograma gaļas, ku[u uzņēmējs

apņemas piegādāt. 1 . .
Ar kondicijām un sīkākiem torgu_ noteikumiem var iepazīties kara saimnie-

cības oārvaldes oārtikas dala, darbdienas no pulksten 10—15. 6763

Kara iBMIa W *™ n™* !'£™' 24. jūlijā 1924. g., pulksten 12 diena, izsludina raksttfK

konkurenci ===
uz dažidiem remont * darbi' ^ °^^St^ ^Sb!h
24. jūlijā, pīkst. 1d. uz nosusināšanas

^^^^pLsnēs iesnie-
Piedāvājumi, nomaksāti ar attiecīgu z%°|"ff "' |f|arbvedirn. Drošības

dzami tai pašā dienā lidz minētam laikam Kigas Z™V __ L 2Q0 jāiemaksā
nauda priekš Daugavpils darbiem Ls4o0 prieks ^°pUJU
konkurences dienā lidz pulksten 12. Konkurence galīga. .Ri as

Tuvākus noteikumus un darba maksas aprēķinus var aaour v
7261

grupas kanclejā pie darbveža, katru dienu no pl- tf '^: -—

Kara saimniecības pārvalde -

iepirks mītiskos n rakstiskos torgos 1 tonnu p"ipa.ru
^-e&»^S&ssyg3^vS^
Ns 10/12, dz. 3 (ie-e a no Elizabetes ielas). KakstisKi P'e"d™J ai?.na, mutiskos
.Uz piparu torgiem 28. jūlijā 1924. g.', kā ar, lūgumi-deļ Plānas Riskos

torgos, nomaksāti ar attiecīgu zīmognodokli, «^'
"Pfe,ā K« 0/12,

saimniecības pārvaldes pārtikas daļas priekšniekam V ? >d<^™ 'ftofeu ^ £
dz. 10, vai torgu dienā, torgu komisijai. Torgu dajībmekiem pirms torgu a m

šanas jāiemaksā Kaa saimniecības pārvaldes kase drošības nauda «« P«P>™m

Ls 370- no katras tonnas, kuru piegādātājs^
apņemas: nodot Ar torgi noteiku

miem un kondic. var iepazīties kara saimn. parv. part. daļa, darbdien. no pi.iu io-

(lifti EBfa IminiM
Plosta ielā Nr. 23

izdos 1. augustā.^24.g., 'pulksiļ]

liiiils
14. mtr. gara koka tj|
jaunbūvipārMelsilapie Melsilciema.

Drošības nauda Ls 140.—. y^

Darba ministrija

izsludina rakstisku konkurenci
25. jūlija š. g., pulkst. 12 dienā, uz sekošu darbu izvešanu:

1) dzelzs kastes (Kesona) izgatavošanu centralapkurināšanas katlu telpām.
2) centralapkurināšanas remonts.

Pie piedāvājumu iesniegšanas iemaksājama Ls 200.— drošības nauda.
Tuvāki noteikumi un paskaidrojumi darba ministrija, Skolas iela N° 28, dz. 4,
Darba apskatīšana valsts zīdaiņu patversme, Kapseļu iela Ns 31. 2 7259

Dzelzsceļu virsvalde
Iznomās auto garāžas lerhoSancI dzelzsceļa šķūni,
kurš atrodas Oogoļa iela starp dzelzsceļu virsvaldes eku un viaduktu, uz laiku
no 15. augusta 1924. g. līdz 14. augustam 1926. g., un ļ

kioska uzcelšanai zemes laukumu,
kufš atrodas uz Marijas ielas starp kino .Kolizejs" un bij. dzelzsceļu darbnīcām
uz laiku no 1. janvaj-a 1925. g. līdz 31. decembrim 1930. gadam.'

Piesolījumi, apmaksāti ar zīmognodokli 80 sant. apmērā, iesniedzami finansu
direkcijai (112. istabā) līdz š. g. 5. augustam, pulksten 12 dienā, slēgtās ap-
loksnēs aruzrakstu: „uz auto _ garāžas, resp. zemes laukuma konkurenci 1924. g.
5 augustā". Piesolījumos jāuzrāda iesniedzēja vārds, uzvārds, vai firmas no-
saukums un pilna adrese, piedāvājamā nomas nauda par visu laiku.

Attiecībā uz zemes laukumu, jāuzrāda, kādām vajadzībām zemes laukumu
un kiosku izlietos.

Pirms konkurences reflektantiem jāiemaksā dzelzsceļu virsvaldes galvenā
kasē Ls 500 drošības naudas par katru nomas objektu.

Dzelzsceļu virsvalde ievēros vienīgi tos piesolījumus pie kuriem būs pie-'
liktas kvitēs par minētas drošības naudas iemaksu.

Dzelzsceļu virsvalde patur sev tiesību neiznomāt šķūni un zemes laukumu
personām, pret kujam viņai bulu kādi iebildumi.

Tuvākas ziņas finansu direkcijā 108. istabā. 7253

Apriņķa ceļu Inženiers Rēzekneizdos 1924.
_
g. 29. ju,ijā pulksten 10 rītā, savā kanclejā"^ ,

"™

rakstiski, un mutiskasacensībaiateitāiira1) 16 mtr. gara koka tilta būvi pār Šukienas uni „, r7 7'CUIDrošības nauda Ls 140. 2) 35 mtr. gara koka tilta h^v^ - l-"Kokorevas «l^-tinovas-Punduru st. ceļa. Drošības nauda Ls 480 V\Ifi En" ? UVas uPuz Bal-
būvi pār Zilupi pie Posinjes muižas. Drošibas nauda Ls 410 a?a£ koka tilta
koka tilta virsbūvi pār Zilupi pie Brigi sādžas rCA °' 4^

65 mtr. gara
Tuvākas ziņas kanclejā no pullfsten ft!!ļ,S

TOS'na,Ls 380.
8 f3

Rīgas preču sta|
21. un 22. jūlijā 1924. g., p|rd,

i ūtrupē
sekošus no saņēmējiem

fluiipifiiu šim
1) 1_ maiss kartupeļi, sv. 35 klg.,

sut. _Valka—Rīga preču J
nosūt, A. Līcis, saņem. J. Līcis.

2) 2 mucas koka, sv. 67 klg, pēCj
Bauska—Rīga preču Ni 77111,1» ļ
Lindemans, saņem. Latv.
centr. sabiedr.

3) 22 mragi liellopu, sv 832 kl g*
sūt. Rēzekne I.—Rīga preci
57619, nosūt. L. Levin, sa
uzrād.

4) -3 v. ragi liellopu, sv. 127 kķ*
sūt. Rēzekne 1.—Rīga prec;
nosūt. M. Potošma, san. di

5) 8 kastes koka, sv. 265 klg. pec i
Valmiera—Rīga preču .
nosūt. M. Rippe, saņem di

6) 1 mtca koka, sv. 33 klg.
Skrīveri—Rīga preču N°
sūt. S. Preil., saņem, dubl

1 7) 5 kastes koka, sv. 60 klg
Ope—Rīga preču Ns 59
A. Gruzīts, saņem. dubl.

! . 8) 1 muci koka, sv. 24 klg
Talsi—Rīga preču Ne 82:
F. Bergholl, saņem. dubl.

9) 1 kaste koka, sv. 27 klg
Jaun-Gulbene —Rīga preču
nosūt. K- Kalējs, saņem.

Rīgā, 18. jūlijā 192-i. g. ,\» 80'.t
Rīgas preču stac. priekšu, (pai

Dzelzsceļu virsvalde
paziņo, ka 30. jūlija izsludinātie riteņu pāru torgi
6720 tiek pārcelti uz š. g. 4. augustu i

Dzelzsceļu olrsunlflTtaiBtisS^^SO. juhja 1924. g., uz asbesta pulveri 10000 kg pēc parauga. 230. 1924 . . sienas un galda telefoniem pēc saraksta '
Tuvākas ziņas par torgu noteikumiem, materiāliem un iemaktāiimā*» a

šības naudām izsniedz dzelzsceļu virsvalde, istabā Nk 122a m pdffl % £Piedāvājumi jāiesniedz torgu dienā līdz pulksten 12. *"UKSlen
ggjj

Api* iela mmmKt&EKfcH 2&S tiffāsacensībā sekošus darbus: raKsriska un mutiska
1) 177gab.ceļu rāditajuun lHO gb.kilometrustabunaaatavn?!,.,,. „„ .
2) 26 mtr. gara koka tilta būvi pār LobeS upi uz LēdmanPT aPnn^zemesceļiem.
3) Ropažu stacijas pievedbruga ?ek. remontu ' un c^rtekM^iT™-"-^L"- *Tuvākas zinas kanclejā. cauneKas būvi uz minēta bruģa.

i 6615
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