
Noteikumi par Vidzemes un Kurzemes

likumos pastāvošā noilguma starpības
atcelšanu.

Noteikumi par pilsētas tiesību piešķiršanu
Vecauces miestam.

Pārgrozījumi rūpniecības nolikumā.
Rīkoj ums par atlīdzību mežu ugunsgrēku

dzēsējiem.
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par
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atcelšanu.
(Izdoti Latvijas Republikas Satversmes

81. p. kārtībā)
1. Noteikumos par iegūšanas noilgumu

izdarīt sekošos pārgrozījumus:
1) Vietējo lik. kop. III. d. 825., 856.,

859. p. piezīmi un 3079.. p. atcelt.
2) Vietējo lik. kop. III. d. 854., 855.,

859., 861. un 3078. p. izteikt sekošā
redakcijā :

854. Izpildot 821.-853. p., aprādītos
nosacījumus, kustamas mantas iegūšana
uz noilguma pamata skaitās par pabeigtu
pēc viena gada notecējuma.

855. Kas zem nosacījumiem, kuri
rakstīti priekšā iegūšanai uz noilguma
pamata (821—824. un 826.-853. p.),
valdījis desmit gadu laikā nekustamu
mantu, kura zemes grāmatās uz viņa
vārdu nav ierakstīta, tas atzīstams par
ieguvušu šo nekustamu mantu uz no-
ilguma pamata un viņam tiesība un
pienākums prasīt šā ieguvuma ierakstī-
šanu zemes grāmatās uz viņa vārdu.

859. Promesošie bauda 857. panta
aprādīto labumu tikai tad, ja viņi at-
rodas ārpus valsts robežām un ja viņu
prombūtne izsaukta caur valsts vai sa-
biedrisku dienestu vai vispārīgi nav
brīvprātīga. Ja viņi turpretim atrodas
prombūtnē brīvprātīgi, noilgums aptu-
rams tikai tanī gadījumā, kad prom-
esošais nav iecēlis sev vietnieku ne vie-
nīgi aiz rupjas nolaidības, vai gadījumā,
kad ieceltais vietnieks bez viņa gribas
«n ziņas atkāpies. Tādos gadījumos
noilgums priekš promesošā sākas tikai
no viņa atgriešanās dienas.

861. Kara laika noilgums apturams
3625. p. 2. pk. aprādītos gadījumos.

3078. Vārda šaurākā nozīmē par prom-
esošo skaitās tikai tas, kas atstājis valsts
robežas.

Taisni tādā nozīmē jāsaprot šaubu
gadījumos prombūtne, kad likums runā
par promesošā priekšrocībām.
. jl. Noteikumos par dzēšanas noilgumu
lzdarīt sekošus pārgrozījumus:

1) Viet. lik. kop. III. d. 26., 696., 740. p.
1292. p. 4. un 5. pk., 1650.—1653.,
1658., 1671., 1672., 2651., 3397.,
3621., 3632., 3635., 3965. p., Vi-
dzemes zemnieku likumu 37., 977.,
978., 1003, 1021. p., Kurzemes
zemnieku likumu 96. un 98. p. —
atcelt.

2) Viet. lik. kop. III. d. 489., 739.,
1284., 1316., 1620., 1649., 2452.,
2620., 2630., 2652., 3060., 3271.,
3627., 3897., 4014., 4551., 4561. p.
izteikt sekošā redakcijā:
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ieņemtā nauda (736. p.) pāriet atradēja
īpašumā, uzliekot viņam tomēr mantas
uzglabāšanas un citus izdevumus.

1284. Servituts izbeidzas uz noilguma
pamata, ja tas, kam uz servitutu ir tie-
sība, labprātīgi to nav desmit gadu laikā
lietojis personīgi vai caur citām per-
sonām.

1316. Uz noilguma pamata izbeidzas
tiesība uz termiņa maksājumiem vai pie-
nākumiem, ja tie nav pieprasīti desmit
gadu laikā.

1620. Nekustamas mantas piespiedu
pārdošanas gadījumā publiskās izsolēs
likumīgā izpirkšanas tiesība atkrīt.

1649. Labprātīgas atsavināšanas ga-
dījumā noilguma termiņš skaitās no tās
dienas, kad par atsavināšanu saņēmis
ziņas tas, kam uz izpirkšanu ir tiesība:
ja par atsavināšanu izdarīts sludinājums
(proklama), tad izpirkšanas tiesība pie-
teicama sludinājumā aprādītā termiņā.

2452. Ja no tiesas noteiktā termiņā
(2451. p.) nav pieteikts strīdus pret testa-
mentu vai pieteiktais strīdus ir noraidīts,
tad tiesa taisa lēmumu par testamenta
stāšanos likumīgā spēkā. Ja tiesas slu-
dinājums nav izdarīts, neapstrīdētais
testaments nāk spēkā gada laikā no
testamenta atklāšanas un priekšā lasī-
šanas.

Piezīme paliek spēkā.
2620. Ja mantinieki nav izsaukti, tad

tiesība uz mantojumu prasības celšanu
izbeidzas pēc gada notecējuma, skaitot
to no dienas, kad mantojuma atklāšana
nākusi zināma personai, kurai minētā
tiesība pieder, bet katrā ziņā pēc 10 gadu
notecējuma, skaitot no mantojuma atklā-
šanas laīka.

2630. Ja tiesas proklama nav izdarīta,
tad aicinātam mantiniekam jāizsaka sava
griba pieņemt mantojumu gada laikā,
kāds termiņš skaitās no mantojuma at-
klāšanas dienas, ja mantojums atrodas
viņa faktiskā valdīšanā (2627. p.), pretējā
gadījumā no ziņu saņemšanas laika par
to, ka mantojums viņam piekritis.

2625. Mantiniekam, kas grib izlietot
inventāra tiesības, ne vēlāk par
diviem mēnešiem no ziņu saņem-
šanas par to, ka viņam manto-
jums piekritis, jāgādā par inventāra sa-
stādīšanu caur attiecīgo tiesu un par
mantojuma devēja kreditoru izsaukšanu.
Pie plašiem un sarežģītiem mantojumiem
tiesa uz mantinieku lūgumu var šo ter-
miņu pagarināt, bet ne ilgāk par sludi-
nājumā noteikto laiku

3060. Zem vārdiem „gads un diena"
(Jahr und Tag) saprotams laika sprīdis,
kas līdzinās kustošam gadam (3053. p.).

3271. Tiesība uz prasību par līguma
iznīcināšanu iztek pēc 6 mēnešiem, skaitot
no atsavināšanas dienas resp. dienas,
kad par evikciju dots sevišķs galvojums
(3251., 3254., 3256. p.).

3627. Gada un dienas noilgums
(3060. p.) visiem bez izņēmuma prom-
esošiem aprēķināms no dienas, kad
viņiem kļuvusi zināma viņu tiesība uz
prasību. Ja .Valdības Vēstnesī" ievietots
sludinājums tiesību pieteikšanai gada
un dienas laikā, tad noilgums aprē-
ķināms ari promesošiem no sludinājuma
dienas. Tomēr ari gadījumos, kad
noteikts gada un dienas noilgums, ari
promesošie galīgi zaudē tiesību uz pra-
sību, izņemot 3625. pantā aprādīto ga-
dījumu, pēc desmit gadu notecējuma
no dienas, kad tiesība uz prasību ra-

duses. 14
3897. Tiesība prasīt līguma atcelšanu

uz pārmērīgu zaudējumu pamata atkrīt:

1) uz noilguma pamata, kujam šai ga-
dījumā noteikts gada termiņš ; 2)
(tālākais teksts paliek negrozīts).

4014 5. Uz noilguma pamata tiesība

uz atsevišķu termiņu maksājumu saņem-
šanu izbeidzas, kad tie nav pieprasīti

desmit gadu laikā, bet tiesība uz mūza
maksājumiem pilnā apmēra izbeidzas,

kad tā augšā aprādītā termiņa vispārīgi
nav pieteikta.

4551. 6. Mutiskais galvojums izbei-
dzas uz noilguma pamata gada laikā no
dienas, kad galvojums dots.

4561. Prasība par apvainojumu izbei-
dzas uz noilguma pamata pēc gada no-
tecējuma no laika, kad prasītājam tas
kjuvis zināms.
III. Pārejas laikmeta noteikumi.

1. Ja šo noteikumu spēkā nākšanas
dienā noilguma termiņš pēc atcelta
likuma jau notecējis, tad pie aprēķinā-
šanas jāņem vērā agrākais atceltais
likums.

2. Ja šo noteikumu spēkā nākšanas
dienā agrākais noilguma termiņš nav
notecējis, bet šajos noteikumos noteikts
ilgāks termiņš, tad piemērojams šis
ilgākais termiņš, ieskaitot notecējušo
laiku.

3. Ja šo noteikumu spēkā nākšanas
dienā agrākais noilguma termiņš nav
notecējis, bet šajos noteikumos noteikts
īsāks termiņš, tad piemērojams jaunais
noilguma termiņš, kurš skaitāms no šo
noteikumu spēkā nākšanas dienas.

Rīgā, 1924. g. 28. augustā.

Ministru prezidents V. Z a m u e 1 s.
Tieslietu ministrs J. Arājs.

Noteikumi
par pilsētas tiesibu piešķiršanu

Vecauces miestam.
(Izdoti Latvijas Republikas Satversmes

81. panta kārtībā.)
1. Vecauces miestam, Tukuma

apriņķī, pastāvošās robežās piešķirt pil-
sētas tiesības, attiecinot uz topilsētu no-
likumu un citus attiecīgus likumus un
noteikumus un atdalot to no vietējās
apriņķa pašvaldības vienības.

2. Jauno pilsētu nosaukt „Auce" un
tās domes locekļu skaitu noteikt uz 20.

3. Visas šīs pilsētas robežās pastāvo-
šās ielas, ceļus un laukumus atzīt par
tādiem, kuri atrodas vispārīgā lietošanā.

4. Iekšlietu ministrs nokārto attiecības
starp pilsētas un apriņķa pašvaldībām
sakarā ar pilsētas tiesību piešķiršanu
līdzšinējam miestam.

Rīgā, 1924. g. 28. augustā.
Ministru prezidents V. Zamuels.

Iekšlietu ministrs P. Juraševskis.

Pārgrozījumi
rūpniecības nolikuma

(Izdots Latvijas Republikas Satversmes
81. p. kārtībā.)

Bij. Krievijas rūpniecības nolikuma
129. panta piezīmi (1922. g. 17. maija
likuma redakcijā, lik. krāj. 100) un
141. pantu (1913. g. izdevumā) izteikt
sekosi:

129. p. piezīme. Šī panta notei-
kumi neattiecas uz ārvalstu rūpnieku
un tirgotāju preču nozīmēm, kā ari
uz preču nozīmēm, kas sastāv no
vārdu, burtu, skaitļu vai sīku zīmē-
jumu sakopojumiem, kā ari atse-
višķiem vārdiem, ko lieto kā īpatnēju
pazīmi uz precēm, etiķetēm, iesaiņo-
jumiem un taml.

Finansu ministri/n tiesība, pielaist
izņēmumus ari citos gadījumos, ja
preču īpašību, samēru vai citu
iemeslu dēļ šī panta noteikumi ne-
būtu izpildāmi.

141. pants. 140.panta 1.—3. punktos
uzskaitītos gadījumos preču nozīmes
vienīgās lietošanas tiesības trīs gadu
laikā, skaitot no tās dzēšanas dienas
preču nozīmju sarakstā, nevar no
jauna piešķirt nevienam, izņemot
šīs nozīmes agrāko īpažnieku.

Rīgā, 1924. g. 2. septembrī,
Ministru prezidents V. Zamuels.
Finansu ministra biedrs

J. Blumbergs.

Rīkojums
par atlīdzību mežu ugunsgrēku

dzēsējiem.
Saskaņā ar bij. Krievijas meža likuma

618. pantu pēc 1905. g. izdev. un 1908. g.
turpinājuma noteicu, ka turpmāk visām
personām, kuras piedalās pie ugunsdzē-
šanas darbiem mežos, pienākas saņemt
no meža īpašnieka šādu atlīdzību:

1) 1 braucējam ar 2 zirgiem Ls 4,50
dienā;

2) 1 braucējam ar 1 zirgu Ls 3.—
dienā;

3) 1 strādniekam-kājniekam Ls 1,25
dienā.

Agrākais rīkojums šinī lietā, iespiests
1921. g. 4. augusta .Valdības Vēstneša"
172. numurā, ar šo atcelts.

Rīgā, 1924. g. 10. septembrī.

Iekšlietu ministrs P. Juraševskis.
Pašvaldības departamenta

direktors J. Zankevics.

Valdības iestāžu paziņojumi.
Paskaidrojums.

Tā kā vietējā presē, sakarā ar Rīgas
pilsētas valdes reviziju Rīgas maiznīcās,
nomanāms saprotams uztraukums, kurš
.Jaunākās Ziņās" izvēršas par nedibinātu
uzbrukumu veselības departamentam un
no pēdējā prasa paskaidrojumus, tad ve-
selības departaments, lai lietu nostādītu
pareizā gaismā, uzskata par nepieciešamu
paskaidrot sekošo:

1. Veselības departaments ir augstā-
kais administratīvais uzrauga orgaus ve-
selības lietās valstī. Kā tādam viņam
nepiekrīt tādas izpildu funkcijas, kā
piem. kārtējās sanitārās revizijas. Šos
pienākumus provincē un mazākās pilsē-
tās, kur nedarbojas pašvaldību veseli bas
nodaļas, izpilda veselības departamenta
dienestā stāvošie apriņķu ārsti. Turpreti
lielākās pilsētās, kā Rīgā, Liepājā, Jel-
gavā un Daugavpilī, šo uzdevumu veic
komunālās veselības nodaļas ar saviem
sanitarārstiem.

2. Aptieku revizijas, saskaņā ar li-
kumu, izdara veselības departamenta
farmācijas valdes revizori. Viņi ari re-
vidē drogu veikalus, ķīmiskās laborato-
rijas, kā ari mineral- un augļu ūdeņu
iestādes. Revidēt pārtikas tirgus, gaļas
un piena pārdotavas, konditorejas, vīna
tirgotavas un tamlīdzīgus uzņēmumus
nav farmaceitu — revizoru uzdevtms,
tādēļ ka viņi šīs lietās nav lietpratēji.
Šie pienākumi piekrīt valsts, vai paš-
valdību sanitar-, resp. veterinārārstiem.

3. Veselības departamenta budžeta
projektos arvien bijis paredzēts īpašs
veselības inspektors, kuru uzdevums
būtu bijis uz vietām pārbaudīt sanitar-
ārstu darbību, apskatīt rūpniecības iestā-
des, slimnīcas u. t. t., bet šis postenis
budžetu komisijā noraidīts.

4. Veselības departaments nekad un
nekur nav aizliedzis kompetentām iestā-
dēm un personām izdarīt sanitarrevizijas,
bet turpreti tādas visādi veicinājis. Vis-
pārīgos, kā piemēram sērgu apkarošanas,
labierīcības un citos tamlīdzīgos jautā-
jumos veselības departaments aizvien
saucis uz apspriedēm Rīgas pilsētas
veselības nodaļas vadītājus un pat sanitar-
ārstus un devis tiem norādījumus, kā
rīkoties. Sūdzību gadījumos par sani-
tāriem pārkāpumiem veselības depar-
tamenta ārsti aizvien uz vietām ir
pārliecinājušies par sūdzību pareizību.
Vajadzības gadījumos veselības depar-
tamenta ārsti komandēti pārbaudīt at-
sevišķu pilsētu, peldvietu, rūpniecības
un citu tamlīdzīgu iestāžu sanitāro
stāvokli.

5. Apzinādamies, ka sanitāros pār-
kāpumus un citus noziegumus pret pil-
soņu veselību un dzīvību veicina pārāk
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niecīgie pastāvošos likumos paredzētie
sodi, veselības departaments izstrādājis
plašu memofandu, kurā tas norāda, ka
attiecīgie sodu likumu panti būtu pār-
veidojami un to jau pagājušā gadā
iesniedzis pie tieslietu ministrijas pastā-
vošai sodu likumu pārstrādāšanas ko-
misijai ievērošanai.

6. Kā rīkojies avižu ziņojumos minē-
tais „kontroliers", pierāda tas fakts, ka
par viņu Rīgas apgabaltiesas prokuroram
iesniegts ziņojums, kurā «kontrolieri" ap-
vaino par dokumentu pārtaisīšanu un
pielaistiem varas pārkāpumiem.

7.Veselības departamentam nav tie-
sība administratīvā kār:ā sodīt pārkāpu-
mus, bet visas šādas lietas nododamas
attiecīgai tiesai.

8. Uz „Jaunāko Ziņu" jautājumu ko-
kaina lietā atbildēs ta veselības departa-
menta nozare — farmācijas valde, kura
tieši pārzin medikamentu ražošanu, ieve-
šanu un izlietošanu.

Veselības departamenta
direktors Dr. K i v i t c k i s.

Nodaļas vadītājs Dr. J. Z e n t e 1 s.

Ārzemes.
Dumpis Krievijas malienas.

Konstantinopolē, 9. septembrī.
(Havass.) Pēc pēdējam ziņām no G ru-
zijas, Azerbeidžanā, Dage-
s t a n ā un K u b a n ā norisinās
niknas kaujas starp dumpiniekiem un
padomju karaspēku. Nemiernieku rokās
atrodoties galvenā Aizkaukaza dzelzsceļ-
linija, pārtraukta satiksme uz Tiflisās-
Aleksandropoles un visām pievedlinijām.
Visā Kaukāzā izsludināts karastāvoklis.

LTA.
Anglija un Krievija.

L i f i 1 d ā , 9. septembrī. (Radio) Aiz-
stāvot angļu-krievu līguma parakstīšanu,
ģenerālprokurors sers Henrijs Slesers
paskaidro vēstulē, kas nodrukāta laik-
rakstā „Times", ka līguma punkts par
angļu valdības garantiju aizdevumam
SSSR valdībai, stāvot pilnīgā atkarībā no
otra līguma parakstīšanas. Parakstītais
līgums paredz, ka noslēdzams otrs
līgums, kurā ievedami sekosi pamat-
punkti: Pirmkārt, krievi apņemas
taisīt izņēmumu attiecībā uz krievu
vērtspapiru īpašniekiem angļu pilsoņiem
un'a p m i e r i n āt viņu prasības,
neraugoties uz 1918. gadā deklarēto
atteikšanos maksāt cara laika parādus.
Slesers uzsver, ka šī ir ievērojama un
nepiedzīvota piekāpšanās no krievu
valdības, puses. Otrkārt, krievi
apņemas izmaksāt angļu valdībai
noteiktu sumu to angļu pilsoņu
prasību apmierināšanai, kuru īpa-
šumi Krievijā nacionalizēti un kuri cie-
tuši zaudējumus pilsoņu karā. Treš-
kārt, krievu valdība apsolās vest saru-
nas par visu citu īpašuma prasību ap-
mierināšanu tieši ar šo prasību iesnie-
dzējiem.

J a SSSR valdība atteiktos pa-
rakstītotro līgumu ar augš-
minētiem trīs pamatpunk-

tiem . Angl i jas valdība krievu
aizņēmumam nekādas garan-
tijas nedos.

Beidzot Slesers aizrāda, ka neviena no
līdzšinējām Anglijas valdībām, kas atra-
dušās pie valsts stūres kopš revolūcijas
Krievijā, nav panākusi tik plašas un
ievērojamas koncesijas angļu pilsoņu
labā. LTA.

Krievi pret komunistiem.
Berlinē, 10. septembrī. No Ko-

penhāgenas ziņo, ka Kijevā notikusi de-
monstrācija pret padomju valdību, pie
kam nogāzts Marksa piemi-
neklis un izlaupītas komu-
nistu kluba telpas. LTA.

Franču lidotāju katastrofa Vācija.
Berlinē, 10. septembrī. Pie Nei-

stadtes, Falcē, nogāzušās trīs franču lid-
mašīnas. Viena no tām iekritusi aero-
planu angarā, kurš nodedzis, pie kam
visi lidmašīnas iekšāsēdētāji nonāvēti,
bet pārējo lidmašīnu iekšāsēdētāji dabū-
juši tikai vieglus ievainojumus. LTA.

Vācija un Francija.
Parizē, 10. septembrī. „Matin" iz-

saka pārliecību, ka Francija piedalīšoties
Devsa projektā paredzētā aizdevuma sa-
gādāšanā Vācijai, garantējot 5% no visa
aizdevuma sumas. LTA.

Vācija.
Berlinē, 10. septembrī. Kaseles

pilsētas dome nolēmusi atlaist virsbirģer-
meistaru Š e i d e m a n i pagaidu atvaļi-
nājumā. LTA.

Rumānija.
Berlinē, 10. septembri. Rumāņu

cietoksnī Afumatsī pie Bukarestes nezi-
nāmi ļaundari uzbrukuši municijas no-
liktavai un uzspridzinājuši gaisā
10 vagonus ar sprāgstošām
vielām. LTA.

Maroka.
Londonā, 10. septembrī. Tanšerā

pēc angļu laikrakstu ziņām cirkulējot
baumas, ka spānieši gribot slēgt ar Ma-
rokas nemiernieku vadoni Abdelkrimu
mieru, pēc kura Spānija paturētu tikai
Zeitu un Melilju, bet par pārējās Ma-
rokas valdnieku atzītu Abdelkrimu.

LTA.
Japāna.

Londonā, 10. septembrī. (Havass.)
„Times" ziņo no Tokijas, ka 6. septembrī
Formosas salā plosījusies ārkārtīgi stipra
viesuļvētra, nodarīdama milzīgu postu :
18 personas nonāvētas, 300 ievainotas,
no tām lielākā daļa smagi; 3600 ēkas
pilnīgi nopostītas, 3800 stipri bojātas,
sagrauti ap 100 tiltu un nogremdēti
60 kuģi un laivas. Pa daļai cietusi ari
Taikhovas osta. LTA.

Rīga.
Karaliska Itālijas sūtniecība Rīga
izsaka dziļi izjustu pateicību Latvijas
valdībai, Latvijas kara aviācijas ko-
mandai, diplomātiskam korpusam, avi-
ācijas iestādēm Latvijā, katoļu garīdz-

niecībai un visiem Rīgas pilsoņiem par

aizgrābjošo simpātiju un līdzjūtību izrā-
dīšanu apraudātam aviatoram Luīgi
M a i n a r d i.

Rīgā ieradies
ungāru žurnālists Ladislaus fon
Toth saimnieciskas informācijas no-
lūkos. Fon Toths ir vairāku Budapeštas
laikrakstu līdzstrādnieks.

Latvijas tuberkulozes apkaro-
šanas biedrības

aizgādniecības punkts darbojas I. Rīgas
pilsētas slimnīcā, Bruņinieku ielā 5, pirm-

dienās un ceturtdienas no pulksten 7 līdz
9 vakarā, kur mazturīgus tuberkulozus
slimniekus pieņem par brīvu bērnus:
Dr. Feders, pieaugušus: Dr. Marija
Veinberg, Dr. O. Burchards, Dr. v. c.
Muhlens, Dr. F. Lukins.
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Kursi.
gig« biržā . 1924. gada 11, 8eptemhn -

100 Latvijas rbļ 21 Amerikas dolārs ... 5,16-šo,
i Anglijas mārciņa . . . 22,03 _ 2 'q -
100 Francijas franka , . . 2695 _ 977
100 Beļģijas Iranku ... 25,40-2fi2n
100 Šveices lrank« .... 95,45 - 07in
100 Itālijas liru 22,25- 9? on
100 Zviedrijas kron« . . . . 136,65 - īti w
100 Norvēģijas kronn ..... 7(',05-72% °
100 Dānijas krona . , . 86,65 - roIn
100 Čechoslovaķljas kioau . . 15,25 _ ??'«
100 Holandes guldeņu 195,45- locun
1000 miljards Vācijas marka 1,10 — 1 30100 Somijas marku .... ^' .7S-lS2<i
100 Igaunijas marku .... 1.14-124
100 Polijas dota 98, m,
100 Lietuvas litu . . . 50,-_ 59
10 Krievijas aelta rubļa , 26,50 '

Krievos nHbtbt^
^ ; J>™> paf j lb,

SSSR červooeci ,", . . 26, 10 2690
d°/o neatkarības aizņēmuma 2, 2 10
6°/o Zemes banka ķīlu zīmes 98, - - 100
Rīgas biržas komitejas kotacijas komisija

pdekfaēdētāls A. Kaceņ,
Zvērināts biržas makiers Th. Summen
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Māksla.
Oriģinalnovitate na lonala t ātri.

Piektdien, 12. septembrī, nacionālā
teātrī pirmo reiz izrādīs J. Akuratera ko j
mediju ,,Tautas darbinieki". Šinī sava
komēdijā J Akuraters vel vairāk neka
„Piecos vējos" piegriežas mušu dzīves
tagadnei. „Piecos vējos" rakstnieks raidīja
savusatirasgaismuunļāvasavam humoram ļ
vaļu pie mūsu lauku ļaudīm, — „ _ Tautas
darbiniekos" viņš piegriežas pilsētai un
valsts dzīvei plašākā vērienā. Te viņa
satira top vēl kodīgāka, jo viņam darī-
šana ar tipiem, kas nereti pārvēršas it kā
par groteskām maskām, kuru īpatnības
ir tādas, ka tās savā konsekvencē viegli
parādās šaržā. .Tautas darbinieki" ir
rakstnieka ironisks apzīmējums, un lugas
tiešais nosaukums varētu būt « Speku-
lanti*, — spekulanti visā dzīvē. Tēloti
ļoti dažādi tipi no visām dzīves nozarēm:
te ir spekulants un jaunlaiku bagātnieks
Antons Strumpe, kurš sarauš mantu
visiem līdzekļiem, žīds Rafaels Rozens,
«diplomāts" Moriss Dunda, « mākslinieks"
Taube, « dejas māksliniece" Laura Vējiņ,
«dažādi tautas darbinieki", kafijmadamas
u. t. t. Ar spilgtu humoru autors izved,
kā mantu sarauš un ta atkal izzūd vējā.
Pie ta rīkojas tēvs un dēls, — īsta ko-
manditfirma « Strumpe un dēls". — Uz
šo interesanto komēdiju, kufā mūsu
tagadne nostādīta greiza spoguļa priekšā,
biļetes jau dabūjamas.

Nacionālais teatrs. Ad. Allunana
«Visi mani radi r_a u d" otrdienas
izrāde bija galīgi i z p ā r d o t a. Lugu
vēl atkārtos. Otrdien, 11. septembrī,
pulksten 5 pēc pusdienas skolēnu
izrādē J. Raiņa dzejiskifantastiskā pasaka
« Mušu ķēniņš". Piektdien, 12. sep-
tembrī, pulkst. 7 vak. pirmo reizi izrādīs
interesantu novitāte: J.Akuratera «Tautas
darbinieki" ar Aleksi Mierlauku gal-
venā lomā. Biļetes jau dabūjamas.

Dailes teatrs. Šodien, 11. septembrī,
pulksten pus 8 vakarā, pirmo reizi šinī
sezonā Bernara komēdija „D i v a s
pīles". Leontini tēlos Paula B a 11-
ā b 0 1 un Šelidonu — KārlisVeics.

Piektdien, 12. septembrī, pulksten pus 8
vakarā «D on - Ki ch 01 s". Sestdien
13. septembrī, «Divas pīles"^

Tirdzniecība un rūpniecība.
Rīgas ostā ienākuši kuģi.

9 septembri

Ossian, angļu tvaikonis, 1514 reģ. ton bratto, no
Kielas ar balastu.

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

Telegramas.
(Latvijas telegrāfa aģentūras ārzemju telegramas)

Berlinē, 10. septembrī. «Lokal-
anzeiger" telegrafē no Romas: Džoliti
atsauc presē parādījušos ziņu, it kā viņš
gribot nostāties opozīcijā pret fašismu.
Džoliti izteicies, ka fašisms nenoliedzami
esot Itālijas valsts ēkas dvēsele.

P a r i z ē, 10. septembri. (Havass.) Sa-
skaņā ar Londonas konferences lēmu-
miem, kā no Diseldorfas ziņo, pagājušo
nakti, pulksten 12, atcelta muitas
robeža starp okupētoun ne-
okupēto Vāciju.

Berlinē, 10. septembrī. (Volfs.) No
Rūras ziņo, ka vairāk pilsētās, to starpā
Oberhausenā, franču okupācijas kara-
spēks sācis evakuēt karamaterialu nolik-
tavas. Oberhausenas pilsētas valde sa-
ņēmusi no franču komandanta paziņo-
jumu, ka evakuācija būšot ga-
līgi nobeigta jau 16. sep-
tembrī.

Literatūra.
Sidrabota Saule Lec G Mīlberga-

Skuju Frida fantastisks nākotnes iomms
divās daļ's. Izdevēja: Latvijas Aizsardz bis
biedrība Ģeneralkomisijā pie Valtera & R<ip«
un .Lētas', Rīgā. 308 lapp. Maksā Ls e.—.

Redaktors: M. Arons.
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[ Tiesa stodinājumlH
Rīgas apgabaltiesas 3. civllnod.
saskaņā ar civilprocesa likumu 1958. p.,
ar šo paziņo, ka 23. septembrī 192). g.,
minētās nodaļas atklātā tiesas sēdē
nolasīs 1922. g. 26. decembrī mirušā Jaun-
Laicenes .Mellišos" Jāņa Jēkaba dēla
G r ū z i t a testamentu.

Rigā, 8. septembrī 1924. g. L. Ns 3225
Priekšsēd. v. A. V e i d n ē r s.

10564 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabali. 3 civilnodaļa
'«skaņā ar civilprocesa likumu 1958. p.,
ir šo paziņo, ka 23. septembrī 1924g.
minētās nodaļas atklātā tiesas sēdē
attaisīs un nolasīs 1922. g. 10. de-
cembrī mirušā Vijciema pagasta, .Vec-
Dzērbu" mājas īpašnieka atraitņa Pētera
Pēteja d. Bērziņa testamentu.

Rīgā, 8. septembrī 1924. g. L. N° 830
Priekšsēd. v. A. Veidners.

10561 Sekretārs A. Kalve.

Liepājas apgabaltiesa,
saskaņā ar savu 1924. g. 14. augusta
lēmumu, un pamatojoties uz civ.
pr. lik. 2081. un- sekošiem pantiem,
uzaicina obligācijas turētāju, kura izdota
par _ 250:J rbļ. _ uz _ Jāņa Sniķersproģe,
cedeta uz uzradītajā vardu un 9. okt.
1913. g. nostiprināta uz Annas Krūmiņ,
dzim. Kora, piederošas nekustamas
mantas Ventspilī 1. kvart. ar krep. J\ls 137
IV, — sešu_ mēnešu laikā, skaitot
no ši sludinājuma iespiešanas dienas
„Vald. Vestn." ierasties tiesā, līdzņemot
minēto obligāciju.

Pie kam tiek aizrādīts, ka pēc minētā
termiņa notecēšanas, ari obligācijas
turētajā neierašanās gadījumā .parādu
atzīs par samaksātu un obligāciju par
zudušu un iznīcinātu, piešķirot lūdzējai
tiesību pieprasīt parada izdzēšanu izzemes grāmatām.

Liepāja, 1924. g. 19. aug. Ns 813-1/24

oaa* c , Pl:iekšsēd. b.v. Cincels.
9443 Sekretārs A. K a s n e r o"v i ? 9

Rīgas epgahalt. 3. ci/ilnodaļa
saskaņā ar civilprocesa likumu 1958. p.,
ar šo paziņo, ka 23. septembrī 1924. g.
minētās nodaļas atklātā tiesas sēdē
nolasīs 1922. g. 4. augustā mirušā
Ikšķiles pagasta, .Kalna - Kumpenos"
Kārļa Jana dēla Apsītes (Apsita)
testamentu.

Rīgā, 8. septembrī 1924. g. L. Jfe 3357
Priekšsēd. v. A. V e i d n e r s.

10562 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnod.
saskaņā ar civilproc. lik. 1958. p., ar šo
paziņo, ka 16. septembri 1924. g. min.
nodaļas atklātā tiesas sēdē nolasīs
1920. g. 12. martā Palsmanes pagastā,
mir. .Kalna-Jaunzemu* mājas īpašnieka
Sprica Jāņa d. Pūriņa mantojuma
līgumu, kas noslēgts starp viņu un viņa
dēlu Albertu Aleksandru Pūriņu 25. no-
vembrī 1923. g. Valmierā.

Rīgā, 9. septembrī 1924. g. LJ* 3323.
Priekšsēdētāja v. A. Veidners.

10633 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabali. 3. civiln.,
uz Latvijas civillikumu kop. 36. p. pie-
zīmes pamata, paziņo vispārībai, ka
laulātie draugi Rūdolfs Jāņa d. Bīīman-
Baumans un Olilija Mārtiņa m. Būman-
Bauman, dzim. Ē i d m a n , noslēguši
savstarpīgo laulibas līgumu pie Rīgas no-
tāra M. Čulkova 21.aug. 1924. g. reģistra
Ns 102757, ar kuru viņi, attiecībā uz
viņu noslēgto laulību, ir atcēluši vietējo
civillikumu 79. un turpm. p. p. paredzēto
laulāto mantas kopību.

Rīgā, 9. sept. 1924. g. L. Ks3394
Priekšsēd. v. A. Veidners.

10642 Sekretārs A. Kalve.

Jelgavas apgabaltiesa,
uz civ. proc. lik. 1967., 2011.—2014.,
2079. un priv. lik. 2451. p. p. pamata
uzaicina visas personas, kurām būtu kādi
strīdi vai ierunas pret 27. janv. 1924. g.
mirušā Antona Kiuliņa, 1924. g.
21. janvārī, mājas kārtibā sastādīto te-
stamentu, pieteikt savus strīdus un ie-
runas šai tiesai sešu mēnešu laikā, skaitot
no sludinājuma iespiešanas dienas .Val-
dības Vēstnesī'.

Pec minētā termiņa notecēšanas, tiesa
nekādas ierunas nepieņems un nepie-
teiktās tiesības atzīs par spēku zaudē-
jušam.

Jelgavā, 26. aug. 1924. g. L. N°922/24
Priekšsēdētāja v. J. S k u d r e.

9888 Sekretāra v. F. R o z e n t a 1s.

Jelgavas apgabaltiesa,
pamatojoties uz civ. proc. lik. 1958. p.,
paziņo, ka šis tiesas sēdē ša gada
25. septembrī attaisīs un nolasīs '2. no-
vembrī 1921. gadā mirušā Didriķa
(Didže) S mi 1 g a v, alias B uk o ga
testamentu.

Jelgavā, 6. sept. 1924. g. L. Nš 1467/24
Priekšsēd. v. A. L a u k e.

10575 Sekretārs K. P u s s a r s.

Jelgavas aooaoattiesa
pamatodamās uz sava šā g. 14. aug.
nolēmumu, uzaicina to personu, kuras
rokās atrodas obligācija par 6000 cara
rbļ., izdota no Mārtiņa S k u d r e s
uz Donas zemes bankas vārdu, korob.
1911. g. 21 maijā ar N° 964 uz Talsu
apr. -Matkules pagasta ,Maz-Skudre"
mājām ar hipotēku N° 3321, vai
kufām būtu kādas tiesības vai prasības
uz minēto obligāciju, iesniegt to šai
tiesai un pieteikt savas tiesības un pra-
sības sešu mēnešu laikā, skaitot no slu-
dinājuma iespiešanas dienas „Vaid.Vēstu "

Ja minētā termiņā obligāciju neiesniegs
un prasības vai tiesības nepieteiks, tiesa
to atzīs par samaksātu un lūdz., Donas
zemes bankai, kura uzdod sevi par
minētās obligācijas īpašnieci, dos tiesību
prasīt šā parāda dzēšanu zemesgrāmatās.

Jelgava,23.augustā 1924.g. LNsl008;24
Priekšsēdētāja v. S k u d r e.

9571 Sekretāra v. F. Roze n t als.

Liepājos npgaDaltiesa,
saskaņa ar savu 1924. g. 14. augusta
rT™,Pamat °J "oties uz. civ. proc.lik. 2U81. un sek. p.p., uzaicina obliga-
smS rK,

Urēt
^'

kūfas izdotas:])
P™™

bl-; 2) ,300Jl- u" 3) par3000 rbļ. uz 1) Molli Senkļ dzim. Fegevardu 2 un 3) uz Vilhelm? un ElizVbetes Remka vārdiem un 1) 7. janvārī1872. g. un 2 un -3) 14. augustā 1903 ezem žurnāla WM° 136 un 13g £sbprinatas uz Maksim Eduarda dēlamK e i n k e piederošas nekustamasmante Ventspilī
^ 1. kvartāli, zerfkrT p

„-
l? I_ s u m e n e š u laikā, skaitotno sludinājum a iespiešanas dienas .Vai-

dības- Vēstnesī," ierasties tiesā, līdz-

ņemot minētās obligācijas.
Pie kam tiek aizrādīts, ka pēc minētā

termiņa notecēšanas, ari obligacļjas
turētāja neierašanās gadījumā, parada
atzīs par samaksātu un pašas obligācij as

par iznīcinātām, piešķirot jūdzējam
tiesību pieprasīt parāda izdzēšanu n
zemes grāmatām.

Liepājā, 1924. g. 19. aug. Ns 825I 2J

Priekšsēd. b. v. i. Cincels

9439 Sekretārs A. K a s p e rovičj^

Latgalei apgabaltiesas i tlillm-al»
ar šo paziņo vispārībai, ka Ludzas ap-
riņķa, Kačanovas pagasta GubJnov»
sādžas piederīgais Grigotijs Dejana a-
Dejevs sr apgabaltiesas 1924. m*
5. maija lēmumu atzits par izšķērdēta)»
un par vija mantu K'čanovas PS?*
Gubanovas sādžā iecelta aizbildmeciDa.

Daugavpilī, 1924. g. 5. sep tembri
L. N» 58a/24. g. m°°

Priekšsēdētāja b edrs V. Krūmi ņs.

. Sekretāra v. i. K. Debesnļeķj;

Daugavpils apr. 5. lec. miertiesa ,

pamatodamies uz 1239. panta 10 ««J;
un civ. pr. lik. 1401. P- .%
aicina 1902. gadā 15. jūlijā _m'*
Afanasija Artemova d. A n d r e J e
mantiniekus pieteikt savas raant0,H.fnva5
sības uz nelaiķa atstāto mantu VarKo
pag., Grudinovkas sādžā, au?smuju
miertiesnesim sešu mēnešu '
skaitot no šī sludinājuma iespiest
dienas „Vald. Vēstnesī.'
9695 Miertiesnesis (pārāks*)-



W%^t1ecrrkDa
r jszeknes apr. 2. iecirkņa

* miertiesnesis
rairušā 1923. g. 4. maijā Jeīima

nicina nl" Lavrenteva mantin. pie-
yvrent'Ja ?

g mant0šanas tiesības

<*' S« atstāto mantību sešu m ē-

&ne .ika no šī uzaicinājuma lespie-
» '?<$£> .Vaid- V&ta."
^eS20. augustā 1924 g

K Miertiesnesis (paraksts).
D.1S9 —. : 7T.

»i«j mmtimi 5.i«. mm mm
rts ^ĶseptemM 1924. g., pulkst.9 _ nta, Rīga, Katrīnas dambī & 35pārdos otros torgos VoldemāraVeinberga kustamo mantu, sastāvošuno vienas lokomobiles un koka apstrā-dāšanas rnasinam un viena zāģu gateraun novērtētu par Ls 11,300.—

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

Rīgā, 9, septembrī 1924. g.
10696 Tiesas pristavs E. S m e i 1s.

Ventspils pils- pollc. II. lec pr-Hs
izsludina par neder., ka nozaud. Latv.
iekšz. pasi, izd. 110 Sarkanjmnzas pag.
valdes ar Ns 2873 uz Kārļa Friča d.
Franka v. . 922 ?

Ventspils pils. I. iec. pol. pr-ks
izsludina par neder., kā nozaud. Latv.
iekšz. pasi, izd. no Rīgas prei. 18. mar.
922. g. ar Ns 20038Š un karakl. apl.,

izd. no Rīgas kara techn. nod. pr-ka
Ķ mar. 1922. g. ar Ns 8898 uz Ferdi-
nanda Jura d. Baumaņa v. 9406

Tatgales apgabaltiesas,

m apr. Z. iec. miertiesnesis,
,,iī ar savu š. g. 19. aug. lēmumu

535proc. lik. 14'i. p. un civ.

*" y <ēi 1 d- 1239. p. pamata pa-
lik- %fwc 8. marta 1922. g. mirušā
a?°'nriia Grigorija dēla Sņicerova

^
mantojums, Pildas pag., Zeiļeva

r„-t>B uzaicina visus, kam uz so

Srova mantojumu būtu kādas tie-

-Ic kā mantniekiem, pieteikt sa-

c mantošanas tiesības sešu mēnešu
,li skaitot no šī sludinājuma iespie-

12 dienas .Valdības Vēstnesī".

T,.rčinovas muiža, Nerzas pag.
21. augustā 1924. g. Ns2751

ggjO Miert iesneša v. i. V. Žleziņš.

Rjgas apgabalt 1. iec. tiesas
pristavs

„„j„o ka 25. septembrī 1924. g., pulksten

tītā, Rīgā, Peldu ielā N° 27,

«jrdos Edgara Baiba riškikustamo

Litu. sastāvošu no cementa, sāls, cink-
čaltuma. kilo, rakstāmmašīnas un t. t„
,„ novērtētu par Ls 1000.

Izzināt sarakstu, novērtējumu, kā ari
apskatīt pārdodamo mantu, varēs pār-

d'ošanas dienā uz vietas.

Rīgā, 5. septembrī 1924. g.

]0525 Tiesu pristavs V i 1d a u s.

Rjgas apgabalt. 1. iec.tiesas prist.
1 paziņo, ka 20._ septembrī 1924.g., pulkst.

12 dienā, Rīga, Peterbaznīcas laukuma,
p ārdos sab. .The AUiance TradingCo."
kustamo mantu, sastāvošu no rakstām-
galdiem, rakstāmmašīnām, _ skapjiem,
krēsliem un t. t., un novērtētu par
ls 1.800.
Izzināt sarakstu, novērtējumu, ka ari
ipskatit pārdodamo mantu, varēs pār-
došanas dienā uz vietas.

Rīgā, 21.- augustā 1924. g.
11)624 Tiesas pristavs V i 1d a u s.

Rjgas apgabaltiesas 1. iecirkņa
tiesas pristavs

paziņo, ka 23. septembrī 1924. g.,
pulksten 1_ 1 rītā, Rīgā, Minsterejas ielā
K 1, pārdos firrn. .Brāļi Gor"
kustamo mantu, sastāvošu no decimal-
svariem un siļķēm, un novērtētu par

Ls 16,500.
Rīgā, 28. augustā 1924. g.

W623 Tiesu pristavs V i 1d a u s.

% apgabalt. 1 iec. tiesu prist.
r*i?o, ka 19. septembrī 1924. g., pulksten
12 dienā, Rīgā, liela Grēcinieku ielā
* 31, pārdos uz II. torgiem firmas
,S. _ B. Fiks un Ko" kustamo mantu,
Sastāvošu no dažādiem audumiem, un
novērtētu par Ls 2.898.

Izzināt sarakstu, novērtējumu, kā ari
apskatīt pārdodamo, mantu, varēs pār-
došanas diena uz vietas.
Rīgā, 8. septembrī 1924. g.

ļffll Tiesu pristavs V i 1d a u s.

Kisas apBaUaltīesas 2. lec. tiesas pristavs
P'zioo, ka 24. septembrī 1924. g., pulkst.
"rīta, Rīgā, Vidzemes šosejas Ns 35a/b
lat, pārdos I. Vidzemes ādu fab-
*s kustamo mantu, sastāvošu no mo-
»m, transmisijām, ventilatoru, glud-
ņsinas, daž. raudzējamām baļļām un
'? un novērtētu par Ls 1890.48.
i«if'?at 5.arakstu, novērtējumu, kā ari
PĶatīt pārdodamo mantu, varēs par-
unas dienā uz vietas.
lOfif'

27> au8usta 1924- 8-
« -12 Tiesas pristavs K r e b s.

*9as apgabaltiesas 2. iacirkņa
tiesas pristavs

ft-^n- ^Ptembrī - š. g„ pulksten
I 1
/

1 " a, Rīgā, Vīlandes ielā Ns 2, dz. 6
nat„ t Kār'a ''Redīsa kustamo
vērt.,' sastav°šu no mēbelēm, un no-ļretujar Ls 360.—.
mm saraks,u - novērtējumu, ka ari
šan« i-P -

rdodamo mailtu . varēs pārdo-
ts 4ena uz vietas.
lfifi|

a
' 25- augusta 1924. g.

r-.— Tiesas pristavs K r e b s.
nl» »......... ——__^__^wwub

tiiis iRifciiU līt. tini iristni
oaziņo, ka 17. septembrī 1924. g., pulkst.9 rīta, Rīgā, Matīsa ielā Ns 89a
pārdos Emilijas R e k k e kustamo
mantu, sastāvošu no kolonial precēm
veikala iekārtas, dzīvokļa iekārtas^
vienas smagas ormaņu raspuskas un
viena zirga un novērtētu par Ls 1283.

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

Rīga, 15. augustā 1924. g.
10697 ? Tiesas pristavs E. Smeils.

Latgalis apgabaltiesas vecākais notārs
paziņo, ka pēc 1924. g. 31. jūlijā pie
Daugavpils _ notāra P. Zībiņa noslēgta
pirkšanas-pardošanas līguma, apstiprināta
1924 g. 3. septembrī, Kuzma enrolaja
d. Ab a i s ieguvis no Anastas jis Ni<o-
dimam un Antona Zachara d. Dtinisiem
par 480 latiem dziintslietošanas tiesības
uz 154 kv. srz. pilsētas zemes ar ēkām,
Daugavpilī, 3. iecirknī, 91. kvartālā ztm
Ns 1, līt. A. Minskas un Zitomiras ielu
stūrī, pol J* 42/52.

Daugavpilī, lQ24.g. 9 septembrī. Ns5439
Vecākā notāra palīgs E. K r i ķ i s

10656 Sekretāra palīgs J S t r a d s

Rīgas apgabaltiesas 6. lir. tiests irisim
paziņo, ka 25. septembrī 1924. g.,
pulksten 10 rīta, Rīga, Daugavā, pretim
Kuģu ielai N» 36, pārdos Konstantina
J o h _ n s o n a (Džons)na) kustamo mantu,
sastāvošu no ūdens piegādājamā tvai-
koņa „Milgrāvis" un novērtētu par
Ls 8000.

Izzināt sarakstu, novērtējumu, kā ari
apskatīt pārdodamo mantu varēs pārdo-
šanas dienā uz vietas.

Rīgā, 10. septembrī 1924. g.
10629 Tiesas pristavs I. Z i r ģ e 1 s

Latgales apgabaltiesas vecākais notārs
paziņo, ka pec 1921. g. 10. maija
pie Daugavpils notāra L. Jakubovič
noslēgta _ pirkšanas -pārdošanas līguma,
apstiprināta 1924. g.30. augustā, Zalkinds
Rafaiļa d. K r o z e r s ieguvis no Movšas
Zalmaņa d. Ginsburga par 20.000 Latv.
rubļiem dzimtsīpašumā gruntsgabalu
205,07 kv. asis platībā ar esošām uz tā
ēkām, atrodošos Daugavpilī, II. iecirknī,
31. kvartālā, ar Ns 8 (bij. ,10"),
Miesnieku ielā.

Daugavpilī, 1924. g. 5. sept. Ns 5342
Vecāka notāra palīgs E. K r i ķ i s.

10473 Sekretārs A. Bergs.

Abeļa Simaņa d. Maizela,
kas atrodas nezināmā prombūtnē, atstā-
tās mantas aizgādnis — zvērināts advo-
kāts V. Kārkligš paziņo, ka pārdos
Maizelim piederošo zemes gabalu, kas
atrodas Rīgā, Bauskas ielā Ns 45, ar
zemes grām. Ns 248, ar atrodošamies
uz viņa bojātām ēkām.

01. ar piikšanas cenu iesūtāmas rak-
stiski zvērinātam advok. V. Karkliņam
Rīgā, Merķeļa ielā Ns 5, dz. 2, līdz
15. septembrim š. g.

Rīgā, 4. septembrī 1924 g.
10529 Zvērin. adv. V. K ā r k 1i ņ š.

Konkurē vslde
maksāt' nespējīga parādnieka Jēkaba
Reimaņa lietā ar šo paziņo, ka viņa ir

altlājiiii savu dali».
Pieņemšanas laiks no pulksten 5 līdz 6
vakarā, Rīgā, Antonijas ielā Ns 10, dz. 1.

Konkursa valdes priekšsētētājs
10615 zvēr. adv. B. P e t k o v i č.

f Citu iestāžu sUifiinilunif.

Lopu laušanas laiks
Krustplls pils. lopkautuoē.

Pieņemts pilsētas domes 1924. g.
7. augusta sēde un apstiprināts ar
iekšlietu ministrijas pašvaldības
departamenta rakstu J* 106547

1924. g. 2. septembrī.
Laikā no 1. maija līdz 1. septembrim:

pirmdienās, otrdienas, trešdienas un ce-
turtdienās no pulksten 5 līdz9vakarapiektdienās no pulksten 8 līdz 12 vakara
cn sestdienās no 8 līdz 11 vakarā.

Laikā no 1. septembra līdz 1. maijam:
pirmdienās, otrdiena?, trešdienās un ce-
turtdienās no pulksten 2 līdz 6 pec pus-
dienas, piektdienās no pulksten 8 līdz
12 dienā un sestdienas no pīkst, 6 līdz
9 vakarā.

Piezīmes: 1. Atsevišķu izņēmumu
gadījumā valde patur sev tiesības
atļaut lopu kaušanu svētdienas —
žīdu gada svētku priekšdienās.

2. Ar šī lēmuma spēkā nākšanu tiek
atcelts lopu kaušanas laikS j pieņemts

š. g. 5. jūnija domes sēde. 10671

Pilsētas galva (paraksts).
Sekretārs (parrks's).

Ventspils pils. Liec. pol prie-Sn.

izsludina par neder, ka nozaud. Latv.
iekšz pasi, izd. no Vānes pag. valdes

4. febr. 1922. g. ar- Ns 749 uz pils.
Jāņa Matveja d Kalniņ v. 8879

Šenber-as pagūst* valde izsjidinapar
nederisiem, kā nozudušus sekosus doku-
mentus: 1) Latvijas iekšzemes pasi
Mš 739 izdotu no šis pagastu valdes
10 jūnijā 1920. g. uz Jūlija Knnovici
vārdu; 2) Latvijas irkšzemes pasi
N° 189, i-'dotu no šīs pagasta valdes
25 Eprilī 1920. g. un_ zirga pasi

Ns 84, izd. no šīs pag valdes 26. jumja
1924. g. uz Kārli Snīdera vardu un

3) Latvijss iekšzemes pasi M 1348.

izdotu no šīs pagasta valdes 10. marta
1921. gadā uz Annas Šcurevskas vardu

Valkas kara apriņķa pr-ks
izsludina par neder, atvaļin. apl. Ns7JO,
izd. 9. mar. 1921. g. no 7._ Siguldas k.
pulka virsseržant Punte Jānim Jēkaba
d. un atvaļ. apl. Ns 570, izd. 1921. g.
no Valkas kara apr. pr-ka kar. Brik-
manim Aleksandram Jēkaba d. 9621

Liepājos apr. pr-ka pol. par 1. iec.
izsludina par neder., kā nozaud., seko-
sus dokumentus:

1) Latv. iekšz. pasi ar Ns 21111, izd.
no Liepājas prei. uz Ernas Andreja m.
Ostel v.,

2) Latv. pasi ar Ns 11600, izd. no
Liep. apr. pr-ka 1. iec. pat. uz Jāņa
Ādama d. Pīlupa v.,

3) Latv. pasi ar Ns 10267, izd. no
Liep. apr. pr-ka 1. iec. pal. uz Linas
Jāņa m. Kulpe v.,

4i Latv. pasi ar Ns 10320, izd. no
Liep. apr. pr-ka 1. iec. pal. uz Alek-
sandra Kārla d. Vītolberga v. 9711

Poieščfnas iecirkņa policijas pr-ks
izsludina par nederīgiem sekošus par
nozaudētiem pieteiktus dokumentus:

1) Latv. pasi, izd. 1921. g. 9. mar.
no viņa ar Ns 520 uz Alberta Eduarda
Laseviča v.,

21 zirga pasi, izd. 1921. g. 7. okt. no
Rundanu pag. valdes ar Ns 382 uz Jē-
zupa Stachovska v.,

3) Latv. pasi, izd. 1921. g. 19. maijā
no viņa ar X?30* uz Antona Stachovska
V. un par sadegušu pieteiktu,

4) Latv. pasi, izd. 1921. g. 29. apr.
no viņa ar Ns 1671 uz Iļja Litčenko v

8126

™ « 4.l«. tinu īrisi»!
ķa 25. septembrī 1924. g.,

' «' rīta, Rīgā, Aspazijas bulvāra
kjstam '» Pārdos Lazara Ceitlina
i" no»L?. antu

' sastavošu no mēbelēmCl.par Ls 5°o--" sarakstu , novērtējumu, kā ari
Pārdodamo mantu, varēs pār-
'l'ena uz vietas,

ļv ^igļj>ņsjtavs
y,

P 0 ž a r i s k i s.

4n?āiec- ti98a8pri8tavs
10r»ā'

RiDH
S|P fmbrī 1924. g., pulkst.

Pārdos:K-'i °,ullumu»žas ielā Ns 9-a,
iiantu M.*- r'av^!e i n b e r g-a kustamo
""«šinas tBM °su no mebelēm, rakstam-
"Ht, „P'' ceabloka ar ķēdil^t L nrr rtētu par Ls ,158-

I J^am ns a ? u ' ^vērtējumu, kā ari
.pārdodamo mantu, varēs pārdo-le|ia uz vietas.

Tiesas prut. V. Po ž ar i s k i s.

Iecavas virsmežniecība
DOfflOS' IfiFOfK Plkst?lZ dien", Zālītes "mlc
lMiMVh* īvi£vii muiža, virsmežniecības telpās

vēja gāztus, sausus un atmirušus nokaltušus kokus
schošas ulcnibās:
Vie- >

Iecirkņa mežniecība, novads, apgaita Pla- Koku Vērtība DrosiDas

im kvartai* «fc, Koku NsN» " nauda tīri- P i e z ī m e s.
N°N» Kvartāls. tiba skaits. Latos.J sanai.

II. iec. mežniecība Klāva novads.
1 Skrības apg. kv. 96 . . . — i—317 317

kv. 83 . . . — 1-29, - 33-37,
, „ 41—43, 45—238 229 lfil.— 11.—

2 ķv. 79 _ . 1-2268 2268 457.- 32.-3 kv. 86 — 3522—4015 494 123— 9 —
4 kv. 66 . . . — 1-2 2 — —kv. 69 _ i—ii, 29-59 42 450.- 32.—kv. 80 — 326-362 37 — —kv. 82 _ 1 _ 2 2 — —

kv. 95 . . — i_33 33 — —
5 Liepas apg. kv. 25 . . . — 1- 66 . 66 — —

kvart. 26 _ 47—56 10 — —
, 29 — 1-11 11 _ _

' - 37 — 1- 19 19 — —. 38 .. .. . ... — 1—13 13 — —
? -» 40 . .... — 1-3 3 250.— 18.-

» 42 — 1—18 18 — _
i 39 — 1-21 21 — —
. 51 — 1-34 34 — —
, 52 — 1-57 57 — —

.. 53 : — 1-10 40 — —
„ 55 .... .. — 1 1 _ _
.50 — 1-3 3 — —

6 Bērziņa apg. kv. 11, 17, 18, 19, 21 . . — 1—6, 1—10, 1—9.
1—21, 1—32 78 115.— 8.—

7 Maucēja apg. kv. 22 ... — 1-5^0 500 99 —i 7 -
8 Kraķķa apg. kv. 23, 30, 31, 32, 47, 48,

60,61,77,73,74. . ..... - 1-3, 1 7, 1,1 -14,
1-3, 1—3, 1-2,
1-4, 1-4, 1-2,
1—5 48 186.- 13. -

9 Kraķķa apg. kv. 76 — 1—2f6T 2060 647.— 45 —
10 Kraķķa apg. kv. 77 — 1-2033 2033 258.— 18.—
11 Kraķķa apg. kv. 78 — 1—1710 .710 327.— 23 —
12 Kraķķa apg. kv. 75 '. . . 41, 23 — — 826.— 58 —? 13 Dava apg.kv. 89 . ... .. .... 24,2 — — 734.— 5L— -
14 Dava apg. kv. 103 19,7 — — 468.— 33.—

Dava apg. kv. 103, dažāda lieluma kara
laika būves — — — 10.— 1.— Zemnicas

15 Dāvā apg. kv. 67. 90, 1C4 — 1—323, 1—700,
1-740 1763 365.— 26.—

Dava apg. kv. 104, dažāda lieluma kara
laika būves . . — 10 10 30.— 2.— Zemnicas

16 Dāvā apg. kv. 101 — 1—474 474 144.— 10.—
17 Dāvā apg. kv. 106 — 6, 7, 25, 29, 36, 41,

42, 53, 54, 85,
104, 145—481 348 148.— 10.—

18 Dāvā apg. kv. 117, 119 — 14—44, 46—120,
1—40 146 61.— 4.—

19 Dāvā apg. kv. 88, 91, 92, 102, 10'',
105, 105, 109, 110, 111, 112, 113,
114, 116 — 1—13, 1, 1-5,

1—3, 1—4, 1—2,
482—485, 1—2,
1—4, 1, 1—4,
36—44, 1—12,
1—10, 1—2 76 182.— 13.-

20 Vaivada apg. kv. 123 — 75—282 2 "»S ' 59.— 4.—
21 Robežas apg.kv. 125 — 1—166 163 77.— 5.—
22 Robežas apg. kv. 127 — 156—168, 170—184,

186—1370 1213 216.— 15.—
23 Robežas apg. kv. 126, 129, 130, 131,

137, 138, 139, 141, 132, 133, 134,
135,142,144,145,146,147,143,127 — 1-10, 504-TOS,

1-7, 1-4, 1-19,
1-19, 1—3, 1-2,
1-6, 1—2, 1-3,
1—S0, 1-6, 1-5,
1—19, 1—10, 1—3,
1—4, 1-14 168 351. - 25.—

24 Kambarlejas apg. kv. 107, 108, 115 . . . — 1-123, 1 — 108,
1-34 365 316.— 22.-

25 Kambarlejas apg. kv. 10O, 97, 98 .. . - 1,1-13,1-2 16 42.- 3—
26 Kambarlejas apg. kv — 1—52, 1—7 59 75.- 5.— Stīgas un

ļ vēja gāztie
! koki.

Solīšana notiks mutiski un slēgtās aploksnēs, pie kam torgos pielaidīs un piedāvājumus atzīs ne personām,
kuras iemaksās torgu komisijai 10°/o drošības naudas no vērtētas zumas, kura pie nosolīšanas jāpapildina līdz 10/o no no-
solītās zumas. _,_ . ; ,,_ _,„ . .,

Virsmežniecība patur sev tiesibu izsludinātas uz torgiem un nolemtas pārdošanai torgu vienības noņemt no tor-

giem pēc saviem ieskatiem. ...... _. _? m' Tuvākas ziņas dabūjamas virsmežniecības kancleja, Zālītes meža muiža un pie II. ieeirk. mežziņa Klāva.

1050ļ 1 Iecavas virsmežzinis .(paraksts). Darbvedis-grāmatvedis (paraksts).



Paziņojams.
Finansu ministrs 1924. g. 4. septembri

apstiprinājis tirdzniecības-rūpniecības a s..."SKAISTUMSteli
statūtus, kuras mērķis ir turpināt, papla-
šināt un izmantot Jelgavā, Upes ielā
Nš 10 atrodošo un Paulam Bēram pie-
derošo pūderslotiņu fabriku zem firmas
.Beautē*, ražot pūderslotiņas un līdzīgus
materiālus, ka, ari nodarboties ar tirdz-
niecību Latvijā un ārzemēs ar visāda
veida jēlvielām tm materiāliem «m Lat-
vijas un ārzemju rūpniecības ražojumiem.

Augšminēto fabriku sabiedrībai jāie-
gūst pie nodibināšanas.

Sabiedrības dibinātāji ir Latvijas pilsoņi:
1) Pauls Aleksandra dēls Bērs, dzīv.

Jelgavā, Upes ielā 10. 2) Georgs Fri-
dricha d. Reke, dz. Jelgavā, Upes ielā 10.
31 Eduards Artura d. Kleists, dz. Jelgavā,
Upes ielā 10. 4) Harijs Valtera dēls
Grothus, dz. Rīgā, Elizabetes ielā 1, dz. 8.
5) Krievijas pilsonis Aleksandrs Jāņa d.
Gavrilofs, dz. Jelgavā, Upes ielā 10.

Sabiedrības pamatkapitāls Ls 100.000
un sadaļas 1000 aka, par Ls 100 katra.

Valdes sēdeklis atrodas Jelgavā.
Tirdzn. un banku nod. pr. p. V. G a i 1ī t s.
10261 Revidents A. Zalpeters.

Rīgas prefektūrā
17. septembrī 1924. g. pulksten 10 rīti

pārdos

publisks iržisflli
dažādas mantas.

Pārdodamo mantu saraksts apskatāms
pārdošanas dienā no pulksten 9 rītā
Rīgas prefektūras 26. istabā. 10662

Līvānu miesta valde izsludina par ne-
derīgu nozaudēto kara klausības fpliec
zem Ns 1308, izdotu no Zemgales ait-
lerij-s pu'ka komandiera 1. jūnijā 19 3
g. uz Jāņa Ka .imira d. Kozlovska vārdu.

91^2

Tiešo nodokļu departamentT^^
par nederīgu no Daugavpils V^'mdokju piedzinēja kvīšu P

ģLl> £
dūma gajusu kvīti n> 22ir>Q ''^' Jc.

Bornes pagasta valde~]hZT"^s
atsauc savu sludinājumu . vald „-%,
59. num. š. g. 11. martā '^MvAndreji d. Jankovič* pases nn„ i-n "t»izdotas no šās pag vame°^K
1*21. g. zem Nr 1008, jo ''.*R
rasta un uzskatama par derian ," "

Litiii od ministra Kioeia
?otiņu Itājui.
1924. gada 17. burtnīca

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

ar pieprasījumiem.
Burtnīca maksā:

bez piesūtīšanas Ls 0,22
ar piesūtīšanu . , 0,24

Saturs:
129) Saraksts valsts civilresoru štatu

amatiem, kuru_ izpildītāji mobilizā-
cijas gadījumā atsvabināti no ie-
saukšanas aktivā kara dienestā.

130) Nolīgums starp Latviju un Lietavu
par savstarpēju sociālās apgādības
sniegšanu.

13t) Noteikumi par agrārās reformas
likuma I. daļas 3. panta e punktā
un 14. panta noteikto termiņu pa-
garināšanu.

132) Lēmums par skolu virsvaldi.
133) Papildinājums noteikumos par Lat-

vijas atbrīvošanas kara piemiņas
zīmi.

134) Lēmums par nodokli no nekusta-
mas mantas pilsētās un miestos
1924. g.

135) Lēmums par nodokli no lauku ne-
kustamas mantas 1924. g.

Paziņojums.
Finansu ministrs š. g. 3. septembri

apstiprinājis Rigas akciju sabiedrības

„Kosmos-Fllm"
statūtus, kuras mērķis ir:

a) izgatavot kinematogrāfiskas Jfilmas,
tās pirkt, pārdot un iznomāt, kā iekš-
zemē, ta ari ārzemēs;

b) ierīkot, nodarbināt, nomāt un iz-
nomāt kinoteātrus un viņu piederumus;

c) finansēt un piedalīties pie visāda
veida filmu uzņēmumiem, kā ari vest
citas _ likumīgas operācijas attiecībā uz
minēto priekšmetu.

Sabiedrības dibinātāji, Latvijas pilsoņi :
Arturs Balkins, Dimitrijs Tovblns un
Benjamiņš Hoziassons un bij. Krievijas
pils.: Simons Traubs un Efraims Rabi-
novičs, dz. Rīga, Vaļņu ielā Ns 2, dz. 27.

Sabiedr. pamatkapitāls 200,000 latu un
sadajās 400 akcijās par 500 latu katra.

Valdes Sēdeklis atrodas Rīgā.
Tirdz. un banku nod. pr. p. V. G a i 1ī t s.

10260 Revidents A. Zalpeters.

Paziņojums.
Ilgas polit. i iec priettks,
kūja kancleja atrodas Kuģu iela Ns 15,-
paziņo, ka 30. septembri 1924, gadā,
pulksten 10 rīta, izsludināti

publiski torsi,
ku[os

pārdos vairāksolīšanā
Rigā, Bišumuižas papiru fabrikā, Bauskas
ielā Ns 57, atrodošas un Jānim Trei-
manim piederošas mašinu daļas un
dzelzis viņa kontrabandas lietā, kufas
aprēķinātas par Ls 19,154.08.

Pārdodamās mantas varēs apskatīt
pārdošanas dienā uz vietas.

Pamats; Pj^as muitas valdes kontra-
bandas nodaļas raksts" no 2. septembra
192i. g, N2 22830 un prasības lieta
pret Jāni Treimani, dzīv. Raiņa bulvāra
Nš 9, dz. 11 un Jāni Jaunzemi, dzīv.
Bauskas ielā Ns 57, par uzlikto minētām
Eersonām naudas sodu, par kontrabandu

s 271,366.24 apmēra. 3
Rigas X. pol. iec. priekšrt, vieta
10622 viņa palīgs (paraksts).

Ludzas apr. Poļeščinas
iec. policijas priekšnieks
caur šo dara zināmu vispār bai, ka š. g
21. septembrī pulkst n 12 pie iecirkņa
telpām Istr. s muižā tiks noturēta

ūtrupe,
kūja vairāksolīšanā, pret tūlītēju sa-
maksu izpārdos vienu zirgu, kura
īpašnieks nav zināms. Tuvākas ziņas
var dabūt iecirkņa kancleja darbdienās
no 9 5. 10672

Valsis Mi]! ttikoni
tiks izdoti

mazēksollšanā
remonta darbi.

Ar izvedamiem d»rbiem var iepazīties
1e hnikima kancleja. Pieteikšanās līdz
ir cenām, apmāks tu ar attiecīgu zīmog-
nodokli ir iesniedzama slēgtās aploksnēs
līdz 18. se tembrim š. g. — 18. sept.
rulksten 12 d enā noti\s ari mutiska
sacens'b- 10661

Latvijas universit. leģitimac. kartiņa
N* 7091, uz Martas E N K E
vārdu pazaudēta un ar šo tiek izsludi-
nāta par nederīgu. 10603

Latvijas universitātes- leģitimācijas kar-
tiņa Ns 5096, uz Malvīnes Purinās vārdu,
pazaudēta un ai šo tiek izsludināta par
nederīgu. L0604

Ludzas pilsēta? policijas priekšnieks
izsludina par nozaudētām un tādēļ ne-
derīgām sekošas Latvijas pases, izdotas
no Ludzas pilsētas policijas priekšnieka:
1) 28 janvārī 1922. g. zem Ns 3032 uz
pils. Šocma Leibas d. Arorova vārdu ;
2) 21. augustā 1920. g. zem Ns 116 uz
pīs. Izraila Jankfļa d. Drujana vardu;
i) no Landskoronas pagasta v. 4 sept.
1922. g, zem J* 2631 uz pils. Aneles
Antona m. Tumašev;č, dzim. Lapčenok v.;
4) kefi kUusibas apliecība, izdotu no
Ludras kara apriņķa priekšn 4. oktobri
1821. g. zem Ns 11878 uz pils Za ueļa
5loma d. Gureviša v. un 5) tīra blanka,
izdota no biedrības ,Oze" Rīgā ziedo-
jumu vākšanai Ludzā — tuberkulozes
apkarošana uz biedrības ,Oze* Ludzas
rmH.las vārHu Q9Q8

Papei pairtam, Pizes!. pak. pamatskolā,
Ventspils apriņķi, vajadzīgs

skolotais (-jn).
Kandidāti var pieteikties rakstiski vai

personīgi vēlēšanu dienā pie padomes
17. septembrī š. g. pulksten 2 dienā.
Al^a pēc valdību noteikumiem, brīvs
dzīvoklis, apkurināSana un apgaismošsna.

Popē. 8 septembrī 1924. g
Priekšsēdētaja vietā (paraksts).

10663 D rbvedis (paraksts)

Sēlpils pagasta „Ķuzanu"
2. pakāpes pamatskolai

vajadrigs

skolotājs - pārzinis.
Kandidāti (-es) tiek uzaicināti pie-

teikties rakstiska līdzi g.20.septembrim,
iesūtot dokumentus, jeb ierasties per-
sonīgi 20. septembrī pulksten 12 pie
pagasta padomes Vec-Sēlpilī uz vēlē-
šanām (no st Pļaviņām 5 klm.)

10655 Pagasta valde.

Cēsu apr. pr-ka palīgs,
1. iecirknī, izsludina par nederīgiem se-
košu? dokumentus, kuji pieteikti par
nozaudētiem:

1) Latvijas pasi Nš 3694, izdotu no
Cēsu p 1$ policijas uz Paulines Nikolaja
meitas Kraiochin vārdu;

2) Latvijas pasi Ns 5739, izdota no
Cēsu pils. policijas uz Jāņa Emmas d.
Vanaga vārdu;

3) Latvijas pasi J* 5262, izdotu no
Cēsu pils. policijas uz Kristīnes Jāņa m.
Tarkš vardu;

4) Latvijas pasi Nš 5877, izdotu no
Cēsu pils policijas uz Minnas Mārči m.
Zsndberg vārdu;

5) Latvijas pasi Ns 5488, izdotu _ no
Cēsu pils. policijas uz E.uarda Pētera
del» Elsiņa vār u;

6) Latvijas pasi Ns 7081, izdotu no
Cēsu apr. pr-ka I. iec. palīga uz Mirdzi s
Jāņa m Bambis vārdu;

7) Latvijas pasi J* 7512, izdotu no
Ceru apr pr-ka 1 iec. palīga uz Katrines
Otto m. Vīnakmen vārdu;

8) Latvijas pasi td 178, izdotu no
Liepas pag. valdes uz Marijas Jēkaba
meitas Melngail vārdu;

9) Latvijas pasi Ns 1058, izdotu no
Priekuļu pag. valdes uz Emmas Mārča
meitas Gtuzdiņ vārdu;

10) Latvijas pasi Ns 21, izdotu no
Veismaņu pag. vaids uz Bernhirda
Pētera d Velmera vārdu;

11) Laivijes pasi Nš 148, Izdotu no
Skujenes pag. valdes, kāja kļaus. apl.
Ns 259, izdotu no Cēsu apriņķa kom-ta
1919. g un sko otāja apliecību N4 1501,
izdotu no skolu dep-ta pamatskolu no t.
1923. g. uz Pētera Jāņa d. Šmidta v.;

12) Latvja» pasi Ns 307, izdotu no
Vec-Piebalgcs pag. valdei uz Andžs
Andža d. Prūsis vārdu;

13) Kara klausības apliecību Nš 17999,
izdotu no 6. Rigas kājn. pulka kom-ra
1922 g. uz Jāņa Jāņi d. Blicava v.

9939

Rigas Jūrmalas pol priekšnieks izslu-
dina par nederīgu nozaudēto Latvijas
iekšzemes pasi, izdotu no Remtes pag
valdes zem Nš 1004 uz Kristīnes Vasi-
lija meita Poruka-Jakobsones, dzimusi
Jirgenson vardu 10690

Jaunjelgavas apr priekšnieka pdīgs
1. iecirknī izsludina par nederīgu nozau-
dēto Latvijas iek zemes pasi ar J*20918,
izdotu 19 novembri 919. g. no Rīgas
8 iec. polic priekšn e'ca uz Zoi jas Ka-
zimira m. Beme vārdu. 6624

Lēdmsgu pagasta valde atsauc .Val-
dības Vēstnesi* 159. numurā icpies'o
Madlienas iecirkņa policijas priekšnieka
sludinājumu par Jāņa Dava d Kļaviņa
pases )* 1601855 pazaudēšanu, jo minētā
pase ir atrasta ui izsniegta Kļaviņām.

'0556

Jelgavas pilsētas draudres banka
dara zināmu,ka ceturtdien, 25. septembri
š. g., pulkst. 12 dienā, bankas telpās,

pinlus vaiīābtatīšanā
dažādas, banka ieķīlātas un termiņā ne-
izpirktās zelta un sudraba lietas ar un
bez. briljafftiem. Valde. 10695

Iespiests Valsts tipogralijŽ

Tieslietu ministrijas
kodifikacijas nodaļa

laidusi klajā sekošus kodifikacijas izde-
vumus:

Noteikumi par strādnieku un
citu algotu darbinieku nodro-
šināšanu slimības gadījumos

(1922. g. izd.)
broš. Ls 0,50, ar pies. Ls 0,65.

Kriminālprocesa likumi
Vispārēji noteikumi un I. grāmata

(tiesāšanas kārtība miertiesās)
(1922. g. izd.)

broš. Ls 0,60, ar pies. Ls 0,75
ies. . 1,50, „ . , 1,75.
Civilprocesa likumi

Vispārēji noteikumi un I. grāmata
(tiesāšanas kārtība miertiesās)

(1923. g. izd.)
broš. Ls 0,90, ar pies. Ls 1,07
ies. . 1,80, „ . , 2,00.

Tiesu iekārtas likumi
(1924. g. izd.)

broš. Ls 1,60, ar pies. Ls 1,80
ies. 2,60, „ , „ 2,85.
Pagasttiesu likumi

(1924. g. izd.)
broš. Ls 0,60, ar pies. Ls 075
ies. , 1,50, , . . 1,75.

Dabūjami
Valsts tipogrāfijā, pilī, 1. istabā,

kur ari vienīgi
jāgriežas ar pieprasījumiem.

Erberģes pagasta valde izsludina par
nederīgiem senošus dokumentus, kuti
pieteikti par nozaudētiem: 1) Latvijas
pasi izdotu no Erberģes pagasta valdes1921 g. 2. marta zem Ns 507 uz Mari-jas Andreja m._Zuppa v.; 2) Latvijas
?ook

,zd°^
no

ErberŽes Paosta valdes1920. g. 13 martā zem Ns 29 uz HavtsJekeļa m. Guļak vārdu un 3) atvaj nā-
juma apliecību, udotu no Zemgale»
artilērijas ptlka komandiera 1923 o<6. jūnijā w Ns 1183 uz Jāņa Jāņa d,
Kapela vardu 97j4

Pazaudēta ,oļļļ
Charkovas universitātes 1912.g-^zobu ārstes pagaidu apliecībau-^,Arona m. L i p § ij c_vardu_____.i^—?

Nacionālais teatrs.
Ceturtdien, 11. septembrī , pulkst. o V

Skolēnu izrādē:
JKušm ķeniņs -

Piektdien, 12. septembrī , pul»-
Pirmo reizi

.(Tautasdarbini***10693 J. Akuratera komed ja-

Tirdzniecības uri
rūpniecības sabiedrība

Moritc mmm
uz 51. statūtu paragr. pamata, lūdz cimakcionārus ierasties uz ?

āiilijBliii!
kura nolikta uz 8. oktobrī š. g m\^4 pec pusdienas, valdes telpās mGrēcinieku iela 6.

Dienas kārtība:
Nekustamo īpašumu iepirkšana unpārdošana. 10616 Valde

Ķiml ka farmaceitiska rūpn. D.iir.zo'A
akciju sabiedrība..saga«

uzaicina god. akcionārus uz

pirmo imailējo akcionāro tapilii
(§ 48) 1. oktobrī 1924. g. pulksten 17,
Rīga, akciju satiedrbas kantorī, Kramem
iela l* 2, dz. 2.

Dienas kārtība:
1) Budžeta jmtājumi.
2) Termiņa noteikšana priekš akciju pi'-

nīgas iemaksas.
3) Valdes ziņojumi.
4) Varbūtīgie priekšlikumi u.pieprasījumi.

Akcionāriem, kuri vēlētos piedalīties
sapulcē, jāpieteic savas akcijas vai pa-
gaidu kvitts ne vēlāk kā 7 dienas iepriekš
termiņa (§ 50.) akcijas sabiedrības kan-
tori, Krameru iela Ns 2

Gadījumā, ja akcionāru pilnai sapulcei
1. oktobrī 1^24. g.. nepietiekoši Ieradums
akcionāru skaita diļ nebūtu lemšanas
tiesība, tad notiks (§ 60)

otra Brkariējo akcionāru sapulce
14. oktobrī 1924 g. pulksten 17, akcija
sabiedrības kantori, Rīā, Krāmētu iela
Nš 2. Šī otia s pulcē neatkarīgi no
ieradušos akcionam skaita, būs k»t»
gadījumā lēmumu spēcīga un vnas
lēmumi galīgi 10«2—

,Dažādi sludiņ^jļļpļ
Rīgas Stiklrūpniec basTiT

va'de /8>
sasauc 30. septembrī 1924 a r, ,,
7 vakarā, fabrikas telpās ilf kstf*
ielā Ns 103, " ^"9'nielu.

aicinu iihil ii», m
ar sekošu dienas kārtīb,,

1) Sapulces darbinieku vēlēšanas '

3j vl!ēIana's° ,Umi "" ^^i.
4) Dažādi jautājumi.
5) Turpmākas darbības jautājums6) Instrukcijas valdei.

1°591 L____ V«M,.

Cesvainei valsts vittolal
vajadzīgs mūzikas (klavieres, vēlama vijole)

skolotājs.
10660

ii

AizīDtu apriņķa prlekioleka palīgs II. Ik.
paziņo, ka š. g. 2. jūnija uz Vaiņodes
Bāte šosejas atrasta ceļa soma, no
smalka lini audekla, ar dažādiem sie-
viešu tsatetes piederamiem. īpašnieku
lūdz pieteikties 1 mēneša laikā viņu
kancleja, Vahjodē. Pēc 1 mēneša note-
cēšanas, skaitot no sludinājuma iespie
šartas dienas ,.Valdības Vēstnesī", atrastās
nuntas tiks pārdotas vai ākso īšanā

10503

Ceraukstes pag., Pāces
II. pakāpes pamatskolai
———— vajadzīgs u

skoloti!];.
Vēlams muzikāls.

Kandidāti tiek uzaicināti ierasties pie
pagasta padomes 27. septembrī š. g.,
pulksten 1 diena uz velēšanām, vai pie-
teikties rakstiski līdz minētai dienai,
pieliekot attiecīgos dokumentus.
10667 3_ Pagasta valde.

Skujenes pagasta,
Ežu Aleksandra 1. p. pamatskolai (Cēsu

apr., caur Dzērbeni) vajadzīgs

2. skolotājs (-ja)
(luterānis),

Pilntiesīgus kandidātus -tes ar pie-
nācīgiem dokumentiem lūdz pieteikties
personīgi vai rakstiski pie pagasta pad.
vietējā pagasta namā 26. septembrī š g.
pulkst. 12 dienā, kad notiks vēlēšanas.

Alga pēc valdības noteikumiem ar
brīvu dzīvokli skolā, apkurināšanu, ap-
gaismošanu un dienesta zemi.

Priekšsēdētāja v. (paraksts).
10609 Darbvedis D a m r o z e.

TamAī Intendanturas giIvenS pārtikas nolikumi
lurgl. ļiM atklātos torgos fttolllāin

-"?————— 20. septembrī 1924» g., pulksten 10 rita.

Noliktavas vispārējā nodaļā, Preču stacijā, spīķerī Ns 16:

Putraimus apm. . . 8700 kg. Cīpstalas „ . 249 kg.
Cūku taukus apm. . 850 „ Cūkgaļas atgriezumus 27 „
Cūku niere» „ ? 800 ,. 10631

Pasta un telegrāfa virsvalde
——^—-^-^——^— izsludina ———^—^————

rakstiskos izsoles:
30. septembrī š. g., pulksten 10 no rīta uz 4000 klg. cinkotas dzelzs Ūnijas stie-

pules 1,5 mm; 1500 kg. pārsienamās dzelzs stiepules 1,5 mm
un 1000 klg. pārsienamās dzelzs stiepules 1 mm;

15. oktobrī , , pulksten 10 no rīta uz radiofona raidošās stacijas izbūvi.
Tuvākās ziņas izsniedz materiālu iegādāšanas nodaļa darba dienās no

pulksten 11 līdz 13. . 1 10589

Druvienas pagasta
(Valkas aprigķī, p n Lizums) 6-klasīgai
pamatskolai vajadzīgs

skolotājs (-ja)
ar pilnas II pakāpes pamatskolas sko
lotaja tiesībām, spejīgs-ga pasniegt vācu
valodu pilnas pamatskolas kursa apmērā.

Kandidatus-tes lūdz pateikties rak-
stiski līdz 5. g. 26 septembr.m vai per-
sonīgi pie pagasta padomes Sī gada
26 sectembrī, pulksten 1 dienā.

10664 Pagasta valde.

Rīgas pilsētas policijas

darbinieku biedrības

āvfcāttējā

pilna biedru sapulce
24. septembrī 1924. g.. pulksten 15»

Rīgas policijas skolas telpās.
Dienas kārtība:

1) Revizijas komisijas ziņojumi.

2) Sg. 14. jūlija sapulces ļau'^
pārspriešana un pieņemšana
jauna. .z.

3) Jautājums parbiedrībasparosanu par Latvijas policijas a«
nieku savienību.

10694 -VaļaS-

min m\ iilmlmMM\ m
sasauc ārkārtējo dibinātāju, direktoru

un biedru

ienerolsapolci
pirmdien, 22. septembrī 1924. g., pīkst.
10 no rīta, Rīga, Kaļķu ielā Ns 30, dz. 1

ar sekošo dienas kārtību:
1. Sapulces vadītāja un protokols

rakstītajā vēlēšanas.
2. Gada pārskats.
3. Budžets.
4. Statūtu grozīšana.
5. Statūtu pārreģistrēšana.
6. Priekšlikumi.

10593 Valde.

Pasta un telegrāfa virsvalde
Izsludina rakstiskus torgus, bez pēctorgiem
29. septembrī 1924. g., uz 390 m. tonnām koksa
centrālai apkurināšanai un 54 kub. asīm malkas.

Tuvākas zinas izsniedz pasta un telegraia virsvalde darba dienās no
pulksten 11—13. 2 i 0630

Vāistspaniru spiestuve
izdos 22. septembrī 1924. g.pulksten 12 dienā, rakstiskā un mutiskā

mnzfiksollšonfi trotr:^ēša
Drošības nauda Ls 90.— _ iemaksājama spiestuves kancleja liela Maskavas

ielā Nš 11, kur ari izsniedz tuvākas ziņas darba dienās no pulksten 9 līdz 4.
Torgi būs galīgi. 10592
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