
Valsts Prezidenta pavēle
armijai un flotei
1924. g. 1. septembrī.

Nr. 301.
Paaugstinu par leitnantiem Kara skolu

beigušos kadetus:

Kājnieku nodaļu:
a) ar I. šķiru no 1923. g. 1. septembra:

1) kadetu virsseržantu Nikolaju Gal-
diņu,

2) kadetu seržantu Alfrēdu Eglīti,
3) kadetu seržantu Alfrēdu Gredzenu,
4) kadetu kaprāli Arturu Salmiņu,
5) kadetu kaprāli Kārli Krauli,
6) kadetu kaprāli Edgaru Oliņu,
7) kadetu kaprāli Jāni Rene kul -

bergu,
8) kadetu seržantu Jūliju Ķīlīti,
9) kadetu kaprāli Oskaru ' A b s i ņ u -

Rūsa u,
10) kadetu seržantu Nikolaju Dolfiju,
11) kadetu kaprāli Fridrichu Rubeni,
12) kadetu Jāni Zil v er u,
13) kadetu Jāni U ļ u k u,
14) kadetu Aleksandri M o t m i 11 e r i.

b) ar II šķiru no 1924. g. 1. septembra:
15) kadetu Beno F e d d e r i,
16) kadetu Teodoru Prikalu,
17) kadttu Voldemāru Li ķer tu,
18) kadetu Jāni I n d u 1ē n u,
19) kadetu Aleksandri Zaļo,

20) kadetu Jāni D a n k e,
21) kadetu Edgaru Melliņu,
22) kadeiu Haraldu M ar vē,
23) kadetu Eiženu Kreicbergu,
24) kadetu Robertu Janševski,
25) kadetu Arvīdu Bamberu,
26) kadetu Gustu Strautnieku,
27) kadetu Miķeli Znotēnu
28) kadetu Pauli Rem esi,
29) kadetu Reinholdu Pinceru,
30) kadetu- Pēteri Dāvi,
31) kadetu Jāni Avotiņu,
32) kadetu Herbertu Upīti,
33) kadetu Robertu Šinf u,
34) kadetu Erhardu Balodemani,
35) kadetu Jāni R u d g a 1 v i,
*) kadetu Mārtiņu Kauki,
«) kadetu Vili Čul 'kstenu,
») kadetu Jāni Zandersonu,
39) kadetu Arnoldu Saltupu,
10 kadetu Edgaru Medni,
ļļ) kadetu Kārli Krūzi,
|2) kadetu Jāni Janson u
]3 kadetu Heinrichu Ozoliņu,
^) kadetu Albertu Lejiņu.

II.

8I- šķiru no 1923. g. 1. septembra:
45) kadetu virsseržantu Alfrēdu D i -
, dnchsonu ,
™. Ka detu seržantu Kārli Vel mēri,
1 kadetu seržantu Eduardu Griķi,
?? «a detu kaprāli Kārli Lapiņu,*) Ka detu seržantu Aleksandri Frei-
- valdu,
B kadetu kaprāli Jāni Āboliņu,

52 u
^etu kaPrāli JānĀboltiņu,

53 ^T
tu kaPrāli Eduardu Jēgeru,

Kadetu kaprāli Donatu Vanceru,
55 va kaprāli Jāni Priedi,
- Kadetu kaprāli Jāni Grunti,

a etu Hugo Vītolu,
J

Jadetu Robertu Švēdi,

S^ Kārli Līkumu,
«ade u Kārli Vegeru,

61 Heu Hara,d" Eidemani,
> 62 SFriciTelmani,

6 JKde u Pāvelu Makarovu,;K
"detu Konstantīnu Tukumu,

64) kadetu Arnoldu Laukeru,
65) kadetu Kārli Gēci,
66) kadetu Jēkabu Kļavu.

b) ar II. šķiru no 1924. g, 1. septembra:
67) kadetu Arturu Legzdiņu,
68) kadetu Jāni Muzi,
69) kadetu Jāni Kaufeldu,
70) kadetu Jāni Ozolu,
71) kadetu Eduardu Linkevicu,
72) kadetu Kārli Ķeņģi,
73) kadetu Nikolaju Grīn valdu,
74) kadetu Augustu Vītolu,
75) kadetu Alfrēdu Krišjāni,
76) kadetu Ādolfu V īk s n i,
77) kadetu Eduardu H art man i,
78) kadetu PiUjli-JsU^-r-fika-s-u,
/9) kaaetu Eduardu Mierinu.

III.
Jātnieku nodaļu:

a) ar I. šķiru no 1923. g. 1. septembra:
80) kadetu virsseržantu Verneru G e d-

r o vi cu ,
81) kadetu seržantu Ludvigu Grīnu,
82) kadetu kaprāli Konrādu K ā r k 1 i ņ u,
83) kadetu seržantu Mārtiņu Šiliņu,
84) kadetu kaprāli Gothardu Kauliņu,
85) kadetu Rūdolfu Jenkevicu,
86) kadetu Pauli Juri,
87) kadetu Albertu Ka u kul i,
88) kadetu Jāni Kupli,
89) kadetu Krišu Blitti.

b) ar II. šķiru no 1924. g. 1. septembra:
,90) kadetu Jāni Krauzi,
91) kadetu Aleksandri Lāci,
92) kadetu Voldemāru Blumbergu,
93) kadetu Augustu Graudiņu,
94) kadetu Jāni Valku,
95) kadetu Armandu Robežnieku,
96) kadetu Mārtiņu Steķi,_
97) kadetu Eduardu Saprātnieku,
98) kadetu Pauli Pļavenieku,
99) kadetu Bruno Krollu,

100) kadetu Heinrichu Mūrnieku.

IV.
Inženieru nodaļu.

a) ar I. šķiru no T923. g. 1. septembra:
, *?

101) kadetu virsseržantu Jāni Mei j eru,
102) kadetu seržantu Marku Perevoz-

či ko vu,-
103) kadetu kaprāli Rudolfu _ Sānu,
104) kadetu kaprāli Jāni Sānu,
105) kadetu kaprāli Jevgeņiju Ābolu,
106) kadetu Fridrichu Burku,
107) kadetu Pēteri Apkal _nu,
108) kadetu Ādolfu I n dzēri,
109) kadetu Ansi Bu ševicu,
110) kadetu Jāni Iņķi,
111) kadetu Arvīdu Mīlīti,
112) kadetu Alekseju _St i pro,
113) kadetu Jāni Krūmiņu.

b) ar II. šķiru no 1924. g. 1. septembra:
114) kadetu Pēteri Saulīti,
115) kadetu Osvaldu Zeltiņu,
116) kadetu Alfrēdu Ābolkalnu,
117) kadetu Konrādu Riekstiņu,
118) kadetu Arnoldu Krauli,
119) kadetu Haraldu Beķeri.

Pamats: L. R. S. 42. p.

Valsts Prezidents J. Čakste.

Kara Ministra v. i. J. Arājs.

Artilērijas nodaļu.

Rīkojums.
.Valdības Vēstneša" š. g. 20. jūnija

137. numurā iespiestā „Pārgrozījuma no-
teikumos par valsts piemaksām slimo
kasēm" spēkā stāšanās termiņu, noliktu
š. g. 1. septembrī, atceļu un tā vietā no-
saku 1925. g. 1. janvāri.

Rīgā, 1924. g. 29. augustā N° 16644.

Darba ministrs A. Krieviņš.

Darba aizsardzības departamenta
direktora v. i. Fr. Roze.

Valdības iestāžu paziņojumi.
Paziņojums.

Š. g. 10. februārī miris Ņujorkā
BMound Šinai" hospitālī kāds Savienoto
valstu pilsonis Henry M. Kaplans, kurš
dzīvojis Ņujorkā, 777, Croton Park Way,
Bronx'ā. ' Nelaiķis atstājis ap 1900 do-
lāru lielu mantojumu, kura administrāciju
uzņēmies Bronksas countv'jas publiskais
administrators. Mirušais Kaplans testa-
mentu nav atstājis. Viņa vienīgie tu-
vākie radi esot tēvs Izards Kaplans un
māte Besija Kaplan, kuri abi dzīvojot
Rīgā. Piederīgos lūdz pieteikties ārlietu
ministrijas rietumnodaļā.

(59. turpinājums.)

Visas šini saraksta nosauktās zemes pieder valstij.

Valsts zemes fondā ieskaitīto nekustamo īpašumu saraksts Nr.45. *)
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BauTs
" Bankas aprņķis

4702. 108 Grienvaldes pag.
4703. 186
4704. 106
4705. —
4706 — Stelpes pag.
4707. 90 Bārbelei, pag.
4708. 132
4709. 98
4710. — Tomes pag.
4711. 95 Ltves pag.
4712. 114 Vecsaules pag.
4713. 118 Bruknas pag.
4714. 94 Ceraukstes pag.
4715. 96 Kr. Misas pag.
4716. 115
4717. 99 Vecumuižas pag.
4718. 83 Baldones pag.
4719. 92
4720. 24

4721. 25
4722. 26
4723. 27
4724. 28
4725. 29
4726. 30
4727. 31
4728. 32
4729. 33 " „
4730. 34
4731. — Vecumuižas pag.
4732. —
4733. —
4734. 119
4735. 128 Šenbergas pag.
4736. 143 Baldones pag.
4737. 140 Bārbeles pag.
4738. 141 Bauskas pag.
4739. 142
4740. 277

4741. 153 Vecumuižas pag.
4742. 74 Vecsaules pag.

T
Talsu

*" Tukuma apriņķis

4743. 167 Grenču, Pētertāles un
Irlavas pag.

Nekustamo īpašumu nosaukums

Granteles muiža.
Grienvaldes muiža.
Lielfridriķu muiža.
Podu muiža.
Stelpes muiža.
Bārbeles muiža. .
Medum muiža.
Kārļu muiža.
Tomes muiža.
Branberģes muiža.
Kroņa Mēmeles muiža.
Briģu muiža.
Bauskas mežakunga muiža.
Trapes muiža.
Kr. Misas muiža.
Draķenes muiža.
Baldones muiža.
Baldones mežakunga muiža.
No Baldones mežakunga muižas atdalīts

obroka zemes gabals.
?

n
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Vecumuiža.
Šarlotes muiža.
Režu (Rešņu) muiža.
Vecmuižas mežakunga muiža.
Šenbergasklostera zeme. (Hm. lilenčepr-b.)
Baldones mācītāja muiža.
Bārbeles mācītāja muiža.
Bauskas vācu mācītāja muiža.
Bauskas latv. mācītāja muiža.
M zdirda, Ērkšķu muiža (Bauskas pareiz-

ticīgo draudzes zeme).
Vecumuižas mācītāja muiža.
Vecsaules, Paulines un Mazsaules muižas

(Ajībrb-Pa/teH-b un rOieHHTb-PaAeHib),
kuru agrākais īpašnieks bij: Krievijas
zemnieku agrarbanka.

Grenču, Pētertāles, Irlavas, Degoles, Ķūķu
un Snapju muižas (Grendzen, Peter-
thal, Irrnlau, Degahlen, Abaushof
und Friedrichsberg), kuru agrākais
īpašnieks Kurzemes muižniecība.

(Turpmāk vēl.)
1924. g. 26. augustā.

Zemkopības ministrs E. B au e r s.
Zemkopības departamenta direktora vietā E. Maciņš.

Mērniecības dajas vadītāja vietā E. D a u g u 1 s.
" *) Skaties .Valdības Vēstneša' pag. g. 91., 101., 104., 106., 110., 117., 120., 121, 125, 130.,

131 140, 151, 161, 178, 215, 249, 250, 251., 252,253,254, 270, 284, 287, š. g. 11, 12, 13.,
14 "l5 16, 17, 18, 41, 43, 44. 45,69. 75, 98, 100, 103, 104, lll, 112, 113, 114, 115,
139, 140, 146, 170, 171, 172, 173, 181, 182., 188. un 187. numuros.

Valdības rīkojumi un pavēles.
Rīkojums Nr. 38.

Mainot manu š. g. 18. jūlija rīkojumu

N°36,lauksaimniecības pārvaldes: 1) zem-
kopības, 2) lopkopības un_3) techmsko un

būvniecības dajas pārdēvēt par nodaļām,

bet izglītības nodaļu skaitīt kā pievie-

notu pTe zemkopības nodaļas.

Rīgā, 1924. gada 29. augustā.

Zemkopības ministrs Bauers.

Valsts Prezidenta pavēle.

Rīkojums par lauksaimniecības pārvaldēm.

Rīkojums par termiņa maiņu attiecībā uz
valsts piemaksām slimo kasēm.

., Valdības Vēstnesi'sākot no 1. janvāra:

**" Saņemot ekspedīcijā:

wmēnesi
1 *? 50 sant.

piesūtot mājā un pa pastu:
ēnesi 1 lats 80 sant.

% atsevišķu numuru: saņemot
? ekspedīcija ^.

- . 6 .

Pit atkalpārdevējiem - . 7 .

Latvijas valdības
iznāk katru dienu, izņemot

Redakcija:

Rīgā, pili Nb 3. Tel. JVfS 9-89
Runas stundas no 11—12

oficiāls laikraksts
svētdienas un svētkudienas

Kantoris un ekspedīcija:

Rīgā, pilī Ms 1. Tel. N° 9-57
Atvērts no pulksten 9—3

Sludinājumu maksa:
a) tiesu sludinājumi lklz 30 vien-

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

b) citām iestādēm un amata per-
sonām par katru vienslejīgu
rindiņu — , 16 ,

c) privātiem par katru vienslejigu
rindiņu (par obligat. sludin.) . — . 20 .



Iekšzeme.
Centrālā savienība ,.Konzums"

sarīko Rīgā no š. g. 29. septembra līdz
20.'decembrim kooperativu veikal-
vežu kursus. Pieteikšanās uu tuvāki
noteikumi kopdarbības nodaļā Rīgā,
Dzirnavu ielā 68.

Rīga.
Zirgu tirgus.

Rīgas pilsētas valdes tirdzniecības no-
daļa paziņo, ka š. g. 18. un 19. sep-
tembrī no pulksten 8 rīta līdz pulksten 4
pēc pusdienas noturēs zirgu tirgu lau-
kumā pie pilsētas lopkautuves Ganību
dambī.

Māksla.
Teātra sezona 3 atklāšana. Nacionālais

teātris atklāj sezonu kā pirmais otrdien,
2. septembrī. Izrādīs pirmo reizi mūsu
klasiķa Rūdolfa Blaumaņu darbu, piec-
cēlienu drāmu „Potivara nams. Ar
to mūsu ievērojamā rakstnieka teātra ga-
lareja uz mūsu tagadējās skatuves top
atkal par vienu darbu bagātāka. „Potivara
nams" ir liela apjoma darbs un tanī
daudz spilgtu tēlu, no kuriem daži stāv
pilnīgi atsevišķi Blaumaņa zīmēto varoņu
vidū. Galvenais spēks ir šais tēlos un
Blaumaņa spožajā dialogā. Teātra pub-
lika būs pateicīga, ka viņai dota iespēja,
iepazīties ari ar šo Blaumaņa darbu.
Biļetes dabūjamas katru dienu no pīkst.
10—1 un no 5—7 vak.

Nacionālā teātrī vakardien bija K ārļa
Brīvnieka jubilejas izrāde, viņa
70-gadu dzimšanas dienas svētku gadī-
jumā. Izrādei bija izraudzīta Ādolfa Al-
lunana pazīstamā sadzīves aina ar dzie-
dāšanu „Visi mani raudi raud",
kurā gaviļnieks uzstājās Pukša lomā.
Šī luga pieskaitāma Allunana labākajām
lugām, viņa ir ar diezgan interesantu
un dramatisku saturu,' tajā pēc ilgāka
laika, kad ta nav redzēta, var tīri ar pa-
tiku noskatīties. Vakardien bagātīgi sa-
nākusē publika izrādi uzņēma ar skaļu
piekrišanu viscaur, kas, zināms gan,
daudz liekams uz gaviļnieka un viņa
oriģinālo, iz patlabanējās dzīves
smelto kupleju rēķina. Vispārīgi
gaviļnieks izrādīja savā lomā
tīri jauneklīgu spirgtumu un dikcijā
ievērojamu skaidrību. Beidzot, protams,
gaviļnieku cildināja un godināja teātra,
sabiedrības un preses darbinieki ar runām
un puķu un citārn balvām. Oriģinels
bija kāds liels vaiņags, vīts viscaur no
dzeltenām rudzu vārpām — kā auglības
simbols piedzīvojušam darbiniekam. Bija
ienācis ari labs skaits sveicinājumu ar
telegramām, kuras nolasīja. To pulkā
bija ari no apgaismošanas ministra
K. Strauberga. Aktieru sabiedrība pa-
ziņoja, ka viņa gaviļnieku ievēlējusi par
savu goda biedri

Dailes teātra sezonas atklāšana treš-
dien, 3. sept. pus 8 vakarā, ar Rišpeua
heroi-komisko drāmu „D o n-K i c h o t s".
Ceturtdien, 4. septembrī, piektdien, 5. sep-
tembrī un sestdien, 6 septembrī, pīkst.
pus 8 vak. „D on-Kich ot s". Stu-
dentu biļetes izsniegs uz visām izrādēm,
izņemot pirmizrādes, svētdienu un svētku
vakara izrādes, par skolnieku cenām, t. i.
no 20 sant. līdz 80 sant., garderobe
10 sant.

Paziņojums

Pamatojoties uz noteikumiem par
mājlopu eksportu, š. g. 22. augustā re-
ģistrēta pilna sabiedrība zem firmas
„LatgaIe", Rīgā, Lāčplēša ielā N° 27,
dz. 39, kā mājlopu izvedēja uz ārzemēm
caur Zemgales staciju un sabiedrības
tirdzniecības marka „L. G." apstiprināta.

Iekšlietu ministrijas veterinarvalde.

Iecelšanas.
Rezolūcija Ns 71.

Bauskas apriņķa priekšnieka I. iecirkņa paHguK'rli
Leksi {ārceļu par Jeuavas apriņķa Elej«s .eciikņa
policijas priekšnieku, skeitot no š. g. 1. stpternbfa
bez pacelšanas psb Īsta izm>ksas

Rīgā, 1924. g. 28 a gūstā N? 17919
Iekšlietu ministrs P. J u a še v s k i s.

Administrativā departamenta direktors J. Ieva

*
R e z o 1 u c i ja Ne 72

Adm nistrativā departamenta Vidzemes un Lat-
gales rajona pārzini Kārli V īstenu, dienēta
labā, ieceļu par Bauskas apriņķa priekšn eks
I. iecirkņa palīgu, ska tot no š. g. 1. septembja.

Rīgā, 1924. g. 2*. augustā. Nš 18583
Iekšlietu ministrs P. Juraševskis.

Administrativā departamenta direktors J. Ieva.
#

Rīkojums N« 240.

1924. g. 25 augustā.
Sakarā ar zivkopības nodaļas likvidēšanu, minē-

tās nodaļas zvejniecības virspārraugu Mārtiņu
Samu atsvabinu no amata saskaņā ar civildu-
nesta likuma 37- pantu, ar algas izlikšu par trīs
mē.eiiem uz priekšu, skaitot na « g. 1. sept;mbfi

Zemkopības ministrs E. B a u e r s.
Lauksaimniecības pārvaldes priekšnieks

V.Oulbe.
*

Rīkojums N» 242.
1924. g. 27. augustā.

Lauksaimniecības *pātvaldē uz brīva līguma pa-
mata pie grmatvedībis daibiem nodarb nāto
Emili Gailīti atsvabinu no dienesta štata ;smr-
zināšanas dēļ, saskaņā ar c viidu nesti likuma
38. pantu, ar algas izmsksu par divām nedēļām
uz priekšu, skaitot no š. g 1. sep'embp.

Zemkopības ministrs E. B a u ē r s.
Lauksaimniecības pārvaldes priekšnieks

V.Oulbe.
*

Rīkojums JV? 2<4.
1924. g. 27 augustā.

S'skaņā ar likumu par lauksaimniecības mācīras
iestādēm, atļauju Ļaudonas lauksaimniecība.* Ue-
diībai atvē t 2 gauu huk aimmecības skolu Ļiu-
donā, skaitot no š. g. I aprija.

Zemkopības ministrs E. B a u e r s.
Lauksa mniecības parvtlots priekšnieks

V.Gulue.
Izglītības nozares vaditas K. Munkevics.

*
Rīkojums Ks 2<5.

1924. g.- 28. augustā
S?sk«ņā ar liiiumu par lauksamniecības mācības

iestādēm, atļauju Daugavpils apriņķa paŠ aldības
likvidācijas v>ldei atvērt Preiļu 2-gadu lauksaim-
niecības skolu Preiļos, skaitot no 1924. g. ī ap'iļa,

Zemkopības n inistrs E. B a u e r s
Pārvaldes priekšn tks v. Oulbe.

Izglītības nodaļas vadītājs K. Munkevics.
*

Rīkojums X° 246.
1924 g. 29. atgūsta.

Lauksaimnec>b _as pārvaldes agionomisko darbi-
nieku ekonomiskās lietās uz briva līguma pamata
Aleksandru Kānbergu atsvabināt no amata
št ta samazināšanas dēļ, saskaņā ar civildene-ta
likama 38. pantu, ar algss izmaksu par divām
nedēļām uz priekšu, slaitot no š.g. 1. septembfa.

Zemkopi «s ministrs E. B a u e r s.
Lauksaimniecības pir^aldej priekšnieks

V.Oulbe.
*

Rīkojums J* 2č0.
1»24. g 29. augustā.

Lauksaimniecība; pārvald's technisko un būv-
nie-ibis nodaļas no š. g. 30. augusta apvienot
vienā zem nosaukuma būvniecības un techn skā
nodaļa No ta paša ltika par miiētās nodaļas
vadītāju ieceļu līdzšinējo būvniecības nodaļas
vadītāju Albertu Vai tu, bet techniskfs nodaļas
vadītāju Jūliju Lezdiņu pai v< cāko inženi-ri

Zemkopības ministrs E B a u e r s.
Laukaimniecibas pārvaldes priekšnieks

^^^^
V. Oulbe

Tirdzniecība un rūpniecība.

Rīgas ostā ienākuši kuģi
29. august?.

Halfdan. dāņu tvaikonis, 1448 reģ. ton. brutto,

no Klaipēdas ar gabalu precēm.
TenenHa f«nču tvaikonis, 2075 reg. ton. brutto,

n0 Rotterdamas ar gabalu precēm. .
Bengore Heaid. angļu tvaikonis, 2fl09 reg. ton.

brutto, no Pernavas ar dau kokiem.

Lotus latviešu burenieks, 79 reg. ton. brutto, no

Arija
NtSbuTeS,84 reg. ton. brutto, no

Pabažiem ar malku,
j. K., latviešu jūras prāmis, 52 reģ. ton. brutto,

no Mērsraga ar malku.
Neubed, latviešu tvaikonis. 95 reģ. ton. brutto, no

Ainažiem ar gabalu precēm.

30. augustā.

Johanna, vācu tvaikonis, 1807 reģ. ton. brutto, no

Līverpoles ar balastu.

No Rigas ostas izgājuši kuģi.
29. augustā

Scartho, zviedru tvaikonis, uz Borgo tukšā.
Sisrid. latviešu tvaikonis, 194 reģ, ton. brutto, uz

Naskofu ar kokiem
Fljndenboig, dāņu tvaikonis, 1417 reg. ton. brutto,

uz Yxpilo ar balastu.
Bernhard, vācu tvaikonis, 592 reģ. ton. brutto, uz

Pernavu ar kokiem.
Milda, latviešu burenieks, 53 reģ. ton. brutto, uz

Kirbižiem tukšā.
Aina, latviešu burenieks, 98 reģ. ton. brutto, uz

Plienciemu tukšā. _
J. K., latviešu jūras prāmis, 52 reģ. ton. brutto,

uz Klapkalnu tukša.

Liepājas ostā ienākuši kuģi.
26. augustā

Pregel, Dunriges tvaikonis, 370 reg. ton. brutto,
no Hamburgss ar dažādam precēm.

27. augustā.
Babeiton, angļu tvaikonis, 1790 reģ. ton. brutto.

no Leithas ar oglēm.
Pernigel, latviešu tvaikonis, ^ 168 reģ. ton. brutto,

no Ventspils ar dažādam precēm.

28. august
Normai, latviešu burenieks. 67 reģ. ton. brutto, no

Pāvilostas ar malku.
Thor, vācu tvaikojis, 271 reģ. ton. brutto, no

Klaipēdas at jauktu lādiņu
Ilga, latviešu tvaikonis, 211 reģ. ton. brutto, no

Ventspils ar jauktu lādiņu.
Baltara, ai gļu tvaikonis, 2375 reģ. ton. brutto, no

Klaipēdas ar jauktu lidinu.

No Liepājas ostas izgājuši kuģi
26. augustā.

Ecich Atctholc, vācu rņotorkuģi?, 140 reģ. ton.
brutto, uz Libeku ar auzām.

Oaida, latviešu tvaikonis, 331 reģ. ton. brutto, uz
Ventspili ar dažādam precēm.

27. augustā.
Biigit, vācu tvaikonis, 325 reģ. ton. brutto, uz

Dancigu ar dažādām precēm.
J. C. Jakobsen dāņu tvaikonis 1220 reģ ton. brutto,

uz Ventspili ar dažādām precēm.
Vooglind, igauņu butkuģis. 80 reģ. ton. brutto, uz

Kaimaru ar klijām

28. augustā.
Fridrich, latviešu burenieks, 68 reģ. ton. brutto,

uz Pāvilostu tukšā.
Ernst, zviedru motorkuģis, 183 reģ. ton. brutto,

u? Abo ar klijām
Ans, latviešu burenieks, 104 reģ. ton. brutto, uz

s Ventspili tukša.
Ebba, vācu motorkuģis, 588 reg. ton. brutto, uz

Ltibeku tukša.

Ventspils ostā ienākuši kuģi.
26. augustā.

Vindau, latviešu tvaikonis, 379,33 reģ. ton. brutto,
no Lervikas ar siļķēm.

27. augustā.
Oaida, latviešu tvaikonis, 331 reģ. ton. brutto, no

Liepājas ar gabalu precēm.
Pernigel, letviešu tvaikonis, 168,84 reģ. tonbrutto, no Rīgas ar gabalu precēm.

28. augustā.
t. C. .' i cbson, dāņu tvaikonif, 1220 reģ. ton.... ..i*, no Liepājas ar gabalu precēm.

Fiithjof, vācu tvaikoni', 1600 reģ. ton. brutto no <
Kdnigsbergas ar balastu.

Ilga, latviešu tvaikonis, 229,40 reģ. ton. brutto
no Rīgas ar gabalu precēm. ' i

Oliva, vācu tvaikonis, 1307,85 reg. ton. brutto, no
Rīgas tukšā.

No Ventspils ostas izgājuši kuģi.
25. augustā..

Normāls, latviešu burenieks, 67 reģ. ton. brutto,
uz Sarnati tukša.

27. augustā.

Hidrografs, latviešu tvaikonis, 291,56 reģ ton.
brutto, uz Ovišiem t.kšā. ,s

Oaida, latviešu tvaikonis, _331 reģ. ton. brutto, uz f
Rīgu ar gabalu precēm.

Pernigel, latviešu tvaikonis, 168,84 reģ. ton.brutto, «
uz Liepāju ar gabalu precēm.

28. augustā.

Ilga, latviešu tvaikonis, 229,40 reģ. tori. brutto, uz
Liepāju ar gabalu precēm.

Vindau, latviešu tvaikonis, 37P .33 reģ ton. brutto, .
uz Reveli ar siļķēm. i

Rigas apgabalt. 1. civilnodaļa,
uz civ. proc. lik. 293., 295 298., 301.,
309.. 311. p. p. pamata, u- Jāņa Kārļa
d. G'unberg-' '. lūgumu viņa prasības lieta
pret Madi Hmimagi p:r īpašuma tiesī-
bām uz nekustamu īpašumu, uzaicinn
Msdi Hanimāgi, kuras dzīves vieta pra_-
sītājam nav zināma, ierasties tiesā 4 mē-
nešu laikā nu šī sludinājuma publicēša-
nas dienas.

Pie lūguma pielikti divas kvitēs, divis
apliteibas un noraksti.

Ja atbildētāja noliktā laikā neierādi
sies personīgi vai caur pilnvarnieku, tik;
nolikta tiesas sēde lietas klausīšanai aiz-
muguriski.

Rīgā, 27. augustā 1924 r.
Priekšsēdētāja b. J. JakstiņS

S-866 Sekrete;a v. O. A. K ļ a v i ņ š.

Rīgas apgabalt. reģistrac. nodaļa
paziņo, k« s<- viņas 1624. g 20- august?
lēmumu pārreģistrēti .Dzercenes krāj-
aizdevu sabiedrības" biedru pilnā sa-
pulcē 23. martā 1524. gadā pie, mtie
statūtu §§ 11, 37., 38. un 58. grozījumi,

.-.ļas pārziņav. i. L. Bruemmers.
£854 Sekretārs Fridrīchsons.

Kursi.
Rigaa biržā, 1924. g i. septembū

llW Latvijas rbj. ..... - - o
1 Amerikas dolāra .... 5, 16-s?,
1 Anglijas mārciņa . . , 23,17-o^L
100 Francijas franka ... 27, u - %>1s
100 Beļģijas Iranka . . . . 25,'0-2fiS
100 Šveices franka .... 96,70 - qs ,2
100 Itālijas liit» . .... 22,60- liii
100 Zviedrijas krona .... 136,60-na«
100 Norvēģijas kronu .... 70,60 - 70 7-
100 Dānijas kronu .... 83,70-Sfi'91
100 Čechoslovaķijas krona . . 15,25 —150=
100 Holandes guldeņa 198,75- 2017?
1000 miliards Vācijai marku . 1,10 - 1siļ
100 Somijas marka .... 12,70- 13 %,
100 Igaunijas marku ... 1,06 - n'c
100 Polijas zlota ...... 98, — ino
100 Lietavas litu . ... 50, - 52 ' '
10 Krievijas telta rubļu . 26,50 -. _'

Krievijas ?««raba{Jļ ngadg J;™

pat,SSSR červoņec» . 26,10 - 2690
5»/o neatkarības aizņēmums 2, - - 2,1' n
6°'o Zemes banku ķīlu zīmes 98, -- 100
Rīgas biržas komitejas kotacijas komisiju»

priekšsēdēti s Rob. Baitgailu
Zvērināts biržas roaklers P. Rupncu

Redaktors: M. Arons.
?«1 miimi min ri mmmsvmt?&»

<>*- ' :,-nmK" --''-

**'*^š\m numuram 6 iappt;

Rīgas apgabaltiesas 3. clvllnod.
u Clv. lies. lik. 2011., 2014. un 8019 pp.
narnata pa.'iņo, ka pēc 5917 gada
2f. olJobrīBērzones pagastā mirušā Jāņa
Andiējad. Lietavieša ii atalāts asaito-
jams un uzaicina, kam ii uz šo mantoinma,
vai sakerā ar to, tiesības kā mantiniekiem ,
vai legatarljiem, fideiko<nī«sr:jlem kredi-
toriem nn t. t., pieteikt šīs tiesības mi-
nētai tiesai sešu mēneša laika, skaitot
no šī sludinājuma iespiešanas dienas.

Ja minētās personas savas tiesības
augša uzrādītā termiņā nepieteiks, tad
riņas atzīs kā līs tiesības zaudējušas.

1924. g. 19. augustā. L. J* 2527.
Priekšsēdētāja v. A. Ve i d n e r s.

9384 Sekretārs A Kaive.

Rīgas apgabaltiesas 3. civiinod.
uz civ ties lik. 2011., 2014. un 2019. pp.
^amata paziņo, ka pēc 1912 gada
11 aprili Dubultos mirušās attai nes
Jul.jas Skaddiņ (Skaoiņ), d?imusi
Krast.ņ ir atklāts mantojušas un at-
aicina, kam it ii* Is mantojuma, vai na
sakarā ai to, tiesības kā mantiniekiem,
legaiatijiem, fideikomisarljiem, kredito-
riem nn t t, pieteikt iīa tiesības mi-
nētai tiesai seSa mēneša laikā, skaitot
bo II stadināj-ASta lespleSanas diena*.

Ja minētās personas aavas tiesībai
sagša uzradītā ter&iuā nepieteiks, tad
viņas atzīs kā iīa tiesības zaudējušas.

1924. g. 20. augustā. L Mi 2361.
Priekšsēdētāja v. A. Veidners.

9431 Sekretārs A. K a 1v e.
Rīgas apgabalt.reģ* strae.nodaļa
uz civ. proc. lik. 1460. p. pamata pa-
ziņo, ka ar viņas 1924. gzds 20. augusta
lēmumu reģistrēta kooperatīva sabie-
drība zem nosaukuma: .Vidrižu huk-
sainuiiecīuas mašinu koplietošanss bie-
drība .Triumfs", ar valdes sēdekli Vidrižu
,-tgtstī.

Nodaļas pārziņa v. i. L. Bri'.mmers.
9852 Sekretārs Fridrichsons.

Rīgas apgabalt.reģ]strac.nodaļa
uz likuma par biedrībām, savienībām un
politiskām organizācijām 17. p. pamatt
pajiņo, ka ar viņas IS24. g. 20. autusta
ieiuumu reģistrēta bezpeļņas biedrība :
.Grundzāles lopkopības pārraudzībai
biedrība', ar valdes sēdekli Omndzaies
Saulgožos.
Nodaļas pārziņa v. i. L. Bruemmers

9^63 Sekretārs Fridrichsons.

Rīgas apgabalt.reģistrac. nodaļa
paziņo, ka ar viņas šī gada 20. augusta
\l m*mu Pārreģistrēti bifdribas .Raiņa
,'«/" -pilna sapulcē 20 ma.jā
1924. gada pieņemtie grozītie statūti.

Nodaļas pārziņa v. i. L. Bruemmers.
??^2____SeJwetos_ Fj^n^ji^

n^
Rīgas apgabalt.reģistrac. nodaļa
uz likuma par biedrībām, savienībām unpolitiskam organizācijām 17. p. pamatapaziņo, ka ar viņas 1924. g. 20. augumalēmumu reģistrēt, bezpeļņas biedrība:.Madonas brīvprātīgo ugunsdzēsēju bie-drība ar valdes sēdekli Madonā.

Nodaļas pārziņa v. i. L. Bruemmers.^2____SekretaisF
r i dr i ch s o n s.

Rīgas apgabalt.reģistrac. nodala
uz civ. proc. lik. 1460'. p. pam«ta pjj
ziņa, ka ar viņas 1924 gada 20. augus»
lēmumu reģistrēta kooperttiva sabieatio»
zem nosaukuma: . Latvijas a'»a'g.
krīj-aizdevu sabiedrība", ar valdes sē-
dekli Rīgā.

Nodaļas pārziņa v. i. L. Bruernffl"»-
S851_ Sekretārs FridncjiļOj»•
Rīgas apgabalt. reģistrac. nodaļa
uz likuma pai biedrībām, sav ienīb»»«*
politiskām organizācijām 17. p. Psm8,
paziņo, ka at viņas šī gada 20.Ju|alēmumu reģistrēta bezpeļņasb.'™".Biedrība Grebenščikova vectjcibni»
nabgu māja Rīgā«, ar valdes &aa

Nodaļas pārziņa v. i L. Bruemrfl"
?857 Sekretārs Fridrļc_M£i;Rigas apgabalt.re^istrac. noda|a

uz Ukuma par biedrībūn, savienībāmun politiskām organizaCijām 17 p T-mata paziņo, ka at viņas! *. g. 20 aueusLlēmumu reģistrēta bezpeļps biedra

&vgX"\r l0pk, °Pibas P«ba
gMap.g«tāV8laM SedCkli °^

Nodaļaspārzi ņa v. i. L. Bruemmers.
Sekretārs Fridrichsons

Rīgas apgabalt. reģistrac. nodaļa

uz likuma par biedrībās, savienībāni^
politiskām organizējām 17. P- P*f t,
paziņo, ka ar viņas 1924. g. 2a..3"lēmumu reģistrēta bezpeļņas »«tf
.Kara invalidu palīdzības biedrība ,

valdes sēdekli Rīga. ,_ -rS ,
Nodaļas pārziņa v. i L. Biuernrfl^

9861 Sekretārs FridrichS'U

• Telegranias»
(Latvijas telcgiata aģentutas ārzemju teie^mniM!

Varšavā, 30. augustā. (A. V.) Apcie-
tināta komunistu Mrīcības komiteja".

B e r 1 i n ē , 30. augustā. Pēc laik-
rakstu ziņām franču-beļģu inženier-
komisija Rūrā (Micum) sāks likvidēt
savu darbību 15. septembrī, kad atlaidis
lielu daļu no komisijas darbiniekiem,

Sabiedroto Reinzemes komisija atcē-
lusi izraidīšanas pavēli attiecībā ptet
Reinas provinces virsprezidentu Fuchsu.

Berlinē, 30. augustā. „Lokalanzeiger'
ziņo, ka no 6.-9. novembrim vācu kap-
flote noturēs manevrus Svinemirdss
ūdeņos, Baltijas jūrā.

Literatūra.
Indiešu kapenes. Teds Hstbou rana'S.

.Lētas* apgādībā. Rīgā, 162i. g.



«i nliikii
«-.īsu P'» - iedzīvotājiem
Sunsgrēka gadījumos.

n „mti Talsu pilsētas domes

fnoi p 2 jūlija sēdē un apstīpri-

-7• .7 iekšlietu ministrijas pas-
nž'

hls departamenta 1924. g.
Vaugusta rakstu Ne 1 5896.

, ijounsRiēka gad jumos katr» iedzī
-. nienākums miegt savu pal dzibu

"°!Z ap^i°šanā -
", Nama īpašniekam jātur gatavībā
,\. ūdens trauks (muca, tover», baļļa
li''Ar vismcz 10 spaiņu lielu tl-
fl,l ar ūdeni tn divi spaiņi, ka ari
p rizeks ķeksi ar divpadsmit pēdu
vkārti un vienu nesamo redeli (trepi)

g>J sriii garu- ī niekiem ugnnsgieku

L&cs jādod uiunsd^ē.-ēju lietošanā
8? '. 9 soaiņi-
flf Pilsēta zirgu īpašniekiem pēc

«irffla- u.uisgtēka signāla - taures i.u-

?n« ieb Signes kaukšanas — nekavē-

ts āierodas ugunsgrēka vietā ar zir-
' I >iū»ā un ūdens trauku vāģos,

C āahodas r.e mazāk kā desmit
Linu ūdens; j* ugunsgrēka blāzma nav

Slima - pie Talsu biī^prat go uguns-
JIsjo biedrības depc, pieteicoties abos

iiumoj pie ugunsdzēsēju virsnieka
Ji tt vietnieka, kura riebi viņiem jā-

piezīmē 1. Zirgus no zigu īpsš-
niekiem var ņemt dzēšamo i i '.u no-
vešanai ugunsgrēka vietā bez atlī-

dzības,
piezīme 2. Atstāt ugunsgieka vietu

vai depo var tikai ar ugum dzēs eju
virsnie-a atļauju.

? ŪJens pievedēji — pirmie tiīs,
kuti ar ūdeni ierodas ugunsgrēka vieta,
mem atlīdzību: I. — Ls 2.— ;
jTli 1.-; m. Ls 0.50.

4. No ūdens vešanas atsvabināti ne-
spēcīgi zirgi uz veterinārārsta apliecību

5. Zirga īpašnieka slimiba vai ne-
spēha gtdījienā, ūdens p evešanai uguns-
grēka vietā, viņa zirgs tiek uzticēts ci-
tai personai, pēc policijas aizrādījums.

6 Uguns dzēšanai vajadzīgais ūdens
toatlīdzības ņemams no visām pilsētā
atrodošām akām, pumpjiem un citiem
ādens krājumiem.

7. Namu īpašniekiem jātur kartībā
jumta trepes, izņemot namus ar lēze-
niem p^ues jumtiem.

8. N?mu īpašniekiem tiek uzlikts
par pienākumu likt slaucit visus mājas
skursteņus: vasarā ik pa diviem mēne-
šiem reizi, bet ziemā — vienreiz mē-
nesi; tāpat mājas saimniekiem savās
mājās jātur kārtibā krāsnis un dūmu
vidi.

9. Krāsni.', dūmu vadus u. t. t. katru
gadu pārbauda pilsētas domes ievēlētā
bnvkomisija.

10. Namu īpssniekiem ir noliegts no-
vietot dzivojamo un blakus ēku (kuros
atrodas dūmu vadi — skursteņi) bēni-
ņos sienu, salmus un vispāri viegli de-
gošus priekšmetus.

11. Visiem Virešiem no 16 līdz 40
gadu vecumam uz pirmo signālu jāiero-
dis ugunsgrēka vietā pie uguns dzēsē-
jas d-rbiem, kur viņi tiek psdoti uguns-
dzēsēju priekšniec bas rīcībā.

Piezīme 1. No uguns dzešanus
darbiem tiek atsvabinātas slimas
personas uz ārsta apliecību psmata.

Piezīme 2. Ugunsdzēsēju biedrī-
bas locekļiem ir citas pri;kšrocībrs
un tiesības

'2 Pagad'm ugunsgrēkuiigna : sikk
dots taitiējct pa ielĒm pēc sekošām pa-
zīmēm; 1) Talsu pilsētas robežā _s —
taurējot trīs le zes no vietas, 2) ārpus

! Ww pilsētas uz lauki.-m — taurējot
'ietu reizi un divreizes svilpjot ar sēnala
svilpi,

' '3- Lidos u£.unsgrēku gadījumos,
?Mtnottan ar draudošām briesmām,
"«otra reizi zignaiiztts: pilsētas rajo-
i»m -ar diviem gsrkm taures pūtie-
'le ™> pēc kura jāierodas ugunsgrēka
5« visirm pils? tā iedz vojošiem vīrie-
BitT 40_ 55 S3dU _?CUInara ' ku f'1padoti ugunsdzēsēju biedrības
«"Sanda» virsnieka rīcībā.

Iobu ^° u^uns2reka dezšanas. ci.veku,P» un mantas glābšanas darb em zem
^nsdzesēju kcmmdaa virsnieka jeb
vi»n i Vadlbss nevar rttcikties ne-
™ dirba spējīgs iedzīvotājs.

%m f i am ^slsu P"sētas iedzīvo-
, i» tiec uzlikts p-tr pienākumu, pamā-

tie „?18!ēku . to steidzoši pieteikt
.«losam sāitibniekam uz ielas un

, ara dcties uz ugunsgrēka pieteik-
, rak.tM- t^* hur izliktB izkārtne ar uz-

ļ» ,-i:unsgrēka pieteikšanas vieta";
Piiokj ™ 'azlS° Talsu pilsētas policijas

,pi,\clffonu ī pašniekiem t'ek uzlikts
tirdot ? "' pamanot ugunsgrēku vai
ziņot T.i '!''"gurisgrēku steidzoši
«tDint-ft teleiona centrālei, no kuras

l %nrs L
psr ug; nssr?ku paziņot Tai u

«'ekaro t '
ugunsd zāJu k< manCas virs-

'^n'uiTi P'lsētas policijas priekš-
17 v _ apriņķa priekšniekam.

tesanīs ,!!'^'
kufJs notiek ! aužu sa?"

ballēs k;„ '^rieca3 vakeros, kā : teattos,
Pa višu "tma,0 graIā, paviljonos u. t. t,
dtošiba „„ -Plļļ™ 8 'a'ku jāievēro uguns
dzēsēji vH-ds'derētu upuns-
ll* up«-m -Csamiem rīkiem. Dežurē-
tas k7„ !ieJu ska|tu nesaka bie-

i ^rantt™
andas virsnieks. Atlīdzību

ģS-"!"» sedz izrīkotāji, nosaka
'J« biednbas valde

«s*« "*!!nsgrek" §ad J°n><,« ārpus pil-sētas r obežām, p lītfzība tiek miegta uzpieprasījumu pret atlīdzību no ci-tošaruses pec uguislzē.ē ju biedribas vrldeslēmumi, — par dzēšamo riku no- unatgadasanu uz vai no ugun grēka x ietas
, ;, ^° noteikumu pārspēji var tiktsaukti pie a, ild bas UJ foia likumaldS panta r amata.

20. Sie noteikumi n k spēkā d vunedēļa laikā pc v,ņu iisiudin šanas
.Vaairifls Vēstnesi".
. ?}.: . Ar šiem noteikumiem tiek atceltiitksli-tu ministrijas 7. jūnijā 1921 g
zem Nš 61546 ar stiprinr.tie „0 lig to-
n>kie noteikumi Talsu pilsētas iedzīvo-
ti jiem uguns rēka g. djumo»'.

Talsu p 1 ētas galva « e i z n i e k s.
_s975 Sekretārs (paraksts).

Uz 29. aprija 1920. g. pagaidu notei-
kumu pamats par vertspapiru mortifika-diju (.Vaid. Vēstn." N° 97) un uz20. apriļa 1921. g. likuma pamata par
akciju un dalībnieku sabiedrībām („ Vaid.
Vestn." Ni> 93),

Mortifikacijas akciju saraksts.
NsN» 701—900, 1701—1800, 1971—

2170, 10201-10275, 11241—11290,
11601—11660, 11906—11910, 12151—
12185, 20097, 21123—21124, 21245—
21258, 21259—21321, 21322, 21323—
21353, 21354—21462, 21585-21614,
21683-21706, 21735—21736, 21778—
21780, 21841—21845.

Visu šo akciju nominālvērtība ir 100
krievu rubļu katrai.

Mortifikacijas obligāciju imku.
J*N? 751—754, 757—760, 762—77*\

774—777, 781—785, 787—790, 792,
794—796, 799, 801 803—805,808—811,
813-817, 819-824 827, 830-833,
835-839, 841—843, 845, 847-851,
854—862, 864-867, 869, 872—874,877,
881—883, 885, 890-891, 893—895, 897,
900, 902-903, 906—907, 910—911,914,
917—920, 9/3—924, 926, 929, 931—
932, 934, 936—937, 942-943, 946—952,
954, 956, 958-966, 968., 970-973,
076—977, 982—983, 185-896, 1001—
10C6, 1009—1010, 1012-1013, 1015-
1018, 1021—1024, 1028—1032 1034,
1037—1051, 1054—1055, 1059—1063,
1065, 1067—1071, 1073—1074, 1077—
1078, 1080, 1082-1085, 1087—1088,
1090-1093, 1095, 1097—1098, 1100-
1101, 1103-1104, 1106-1107, 1111—
1113, 1115—1121, 1124—1125, 1128-
1131, 1134, 1137—1144, 1149—1157,
1159, 1161—1163, 1165—1166, 1168—
1185, 1188—1189, 1192—1195, 1197,
1199, 1200—1201, 1203, 1205—1207,
1209—1219, 1221—1224, 1226—1228,
1230, 1235—1238, 1240, 1243—1249,
1261—1252, 1254, 1257—1265, 1268—
1270, 1272—1275, 1277—1282, 1284—
1286, 1288, 1290, 1292—1294, 1298—
1299, 1301, 1305, 1307, 1309—1310,
1313—1314, 1316, 1318, 1*22, 1325,
1327, 1331—1334, 1338-1340,
1345—1346, 1348, 1350—1=51,
1353, 1355—1359, 1362—1364, 1366—
1370, 1372—1374, 1378, 1380—1381,
1383, 1385—1390, 1393—1394, 1398,
1402—1406, 1408, 1410—1411. 1413,
1415-1416, 1418—1427, 1430—1431,
1433, 1437, 1439-1448, 1450, 1452,
1456—1461, 1463—1464, 1466, 1468,
1470, 1496, 1498, 1500—1E01, 1503,
1505—1506, 1508, 1510-1511, 1516,
1518-1521, 1523, 1526-1528, 1530—
1533, 1538-1539, 1543—1550, 1552—
1555, 1562, 1565-1567, 1569, 1572-
1575, 1577-1581, 1585, 1587-1588
1591-1596, 1598, 1601—1604, 1606—
1609, 1612—1613, 1615—1616, 1619-
1620, 1622-1625, 1852, 1856-1859,
2188, 2209-2213, 2216-2220, 2223,
2225. 2227—2230.

Visu šo obligāciju nominālvērtība it

500 krievu rubļu katrai.
Rīgā, 2. septembrī 1924. g.

10005 Valde: -

Latgalis imMltm ietākais ootars
nazino, k« pēc 1923. g. 5. novembrī pie
Dai'ģav/ ils rota.a R. Skuja noslēgta
pirkšanas-pārdošanas līguma, apstiprināts
1929 g. 25. augustā, Fotna Alekseja d.
Onufrijevs ieguvis no Izrali Haima-
Icika d. Kieimana par f 0-000 Latvijas
rubī''em c'zirrtslie'oŠan;s tieMbas uz pil

sftis grunts >*bslu 354 kv. s»ž platma

ar visām esošām uz- ta ēkām, atrodošo?
Dsugavpiii, pirmā pisētfs

^
ecrkm,

227 kvartālā ar N» 1, aiz Aizsargu

dambja, uz Daugavas krasta.
Daugavpilī, 1924.g.29 anginta J*5194

Vecākā notāra palīgs E. K r i ķ i s
100C9 S-kretata p. i- J Meijers.

Saistošie noteikumi
ugunsgrēka gadījumos

Vecauces miestā.
Pi ņtmtt Vecauces miesta domes
sēdē 1923. gada 31 ai gūstā un
apstiprināti no iekšlietu minist ijas
p īSvi ldības departamenta ar rakstu
no š. g. !8. augusts zem Ns 1C61:5.

1 Ugunsgrēka gadīiumoi katrrmiedzi-
votājsm jāsniedz palīdzība pie uuns
apKtfošanas

2. Namu īpašniekiem vai viņu viet-
nitkiem jātur gatavība" lielāks ūdens
t-auks (muca, tovers, baļļa un t. t.)
viens spainis un ķeksis, kuri izlietojami
u^insgreku g dijumos.

3 Zir, u īpašniekiem pēc p rmā zignala
t ures pūšanas sirtnas kaukšanas vai
zvanīšanrs rekavējot.es jāerodfs ar
zir«;ii m un aizjūgem ugunsdzēsēju st;-
cija ūd ns picfādāšanii m dzēšamo
rīku noiešanai ugunsgieka vietā un \i-
izpilda ugunsdzēsēju priekšniecības rī-
cioa īdz ugunsgrēka pilnīgai apspiešanai.

4 Ugu sdzeseji-zirdzinieki, kuri iero-
das ugunsdzēsēju stacijā kā pirmie,
saņem atlīdzību no miesta valdes:
pirmais Ls 1,50, otrais Ls 1,— tre-
šais Ls —,50.

5 Ugunsdzēšanai vajadzīgais ūd-ns
jādod no visām miestā esošām akām,
pumpjiem un citiem ūiens krājumiem
bez atlīdzības.

6 Visi vīrieši no 16 līdz 60 gadiem,
ku,i ieradīsies ugunsgrēka vietā, pa-
doii ugunsdzēsēju priekšniecības rīcībai.

7. Publiskās sapulces telpās (izrīko-
jumos, teātros, _ kinematogrāfos u. t. t.)
dežurē ugunsdzēsēj 1. Dežurantu skaitu
un ttlīdzibu, ku£a_ jāsedz izrīkotājiem,
nosaka ugunsdzēsēju valde saziņā ar
miesta v»Īdi.

8. Šo noteikumu pārkāpējus sauks
pie atbildības uz soda likuma pamata.

9. Še noteikumi nāk spēkā divu
nedēļu Iaikā _ pēc viņu izsludinās- nas
,Vjldības Vēstnesī".

Tukimā, 1924. gada 27. augustā.
Apiiņķa pašvaldības likvidac jas

valdes prtkšs. v. i. F. Lācis.
10003 Darbvedis M. K a m o * u s

Liepājas apgnboltiesū,
10. jūlija 1924. g. uz Valsts zemes ban-
kas lūgumu un pamatojoties uz civ. proc.
lik. 2081—2086. p.p. n o 1 ē m a_ :

1) paradu par 1850 rbļ. pec obligā-
cijas izdotas uz barona Didricha ton
Bēra vārdu un 12. maijā 1878. -g gadā
nostiprinātas uz Jānim Augustam
piederošas nekustamas mantas Lie-
pājas apriņķī, Vērgales pagastā
„Bru ver-Ādamu" māju zem kreposta
Ne 1599 II. reģ., — atzīt par pilnīgi samak-
sātu līdz ar visām procentēm un pašu
obligāciju par iznīcinātu,

2) atvēlēt Valsts zemes bankai pje-
prasīt zemesgrāmatu nodaļā minētā
parāda izdzēšanu iz zemesgrāmatām.

Liepājā, 6. augustā 1924. g. Na 804-1/23
Priekšsēd. b. v. J. Kalniņš.

8918 Sekretārs A. Kasperovics.

Latvijas dzelzsceļu policijas Valmieras
nodaļas priekšnieka palīgs izsludina par
nederīgu, ka nozaudētu iekšzemes pasi
zem Nb 903, izdotu no Vecgulbenes
pag. valdes 28. augusta _1920. g. uz
Bertas, Petefa m. Ouben vardu. 9503

Latvijas dzelzsceļu' policijas Valmieras
nodaļas priekšnieka palīgs izsludina par
nederīgu, kā nozaudētu kara atvaļinā-
juma apliecību ar Nš 13, izdotu no
7. Siguldas kājnieku pulka komandiera
5jūnija 1923. g. uz Viktora Franča
dēla Lechoviča vārdu. 9302

LUpājas apriņķa p iekšrieka p līgs
1 īe:iknī izsludina Dfr neder gUrn se-
košus nozaudētus dehument js: iekšzemei
pase' : 1) izdotu no vi.-ja zem N° W>15
uz Fiiča Fiič d. K lkov ka vīrdu,
2) izdotu no viņa zem N° 8449 uz Jāņa
Juja d. Bekera vārdu, 3) izdou ro Lie-
pājas n-efektur-s zem Ns 4-1729 uz
Annas-Alvines Fr.ča m. Lange vārdu.
Zirgu pases: 1) izdotu no Durbes pag.
vald's zem N? 379 uz Kristapa Bērt \\
d. Brinkmaņa vīrdu, 2) izdotu no Ka-
lētu peg valdes zem Nš 102 uz Morica
izaka d Funke žteina v^idu ?<987

V entspils pilsētas policijas 2. iecirkņa
priel<šniek> izsludina ra' rederīgu no-
z udēto L'tvijas iekšzemes pasi, izdotu
no Ventspils poleijs pief-kta 2. janvārī
1922 g. zem J* 9298 uz Gustava Valta
d. Vidnera vārdu. 9282

L'jas pagasta v/lde izsludina par ne-,
derību nezaudēto iekšzemes pasi, izdotu
ro šis pag-sta valdes 5. oktobrī 192J g
zem J* 1^49 uz pilsones Almas Kārļa
m. Paken vārdu. 8546

Velkas apriņķa priekšnieka palīgs
Vilka izsUdina par nederīgu nozaudētu
Latvijas iekšzemes pasi Ne 1028, izdotu
no Valkas _ piher.es policijas priekšnieka
3 augustā i9!0 g uz Līzes Kšrļa m.
Putniņ vārdu. 49^5

Kārķu pag. valde, Valkas apr, izslu-
dina par nederīgu nozaudēto Latvijas
iekšzemes pasi, izdotu no šīs pagasta
v.-ldes 4. aprīlī li-23. g. zem J\6 I 68.
uz Mar a Mar j s Rīcksrda m. Jende
vi:du, \ 9163

Surīveru pagasta valde izs ud>na par
nederīgu s:bojāto (tvaln.īju «apliecību
zem N» 4268, izdotu 30 nov. 1920. g,
no Rīgas dzelzsceļa mezgla konundant-i
uz Jāņa Pētera d Malīts vārdu. 9'65

Skrīveru pagasta v lde izsludina par
nederīgu, kā nozaudētu, Latvijis iekš-
zemes pa i zem Nš 549, izdotu ls21. g.
no Liepk-Ina-Ozolu pagasta valdes uz
Alvincs Jura m. Dāb.liņ vārdu.

Ilūkstes apriņķa 1. iecirkņa palīgs iz-
tladina par nederīgu ka nozaudētu La-
tvijas iekšzemes pasi, izdotu no Giīvas
policijas priekšnieka 1923. ķ 26. oktobri
zem Ns 36 uz Msltinsk'j Reize Ābrama
meitas vārdu. 8276

Palsaif nes pagasta valde izsludini par
nederīgu, kā pieteiktu par nezaudētu.
Latvijis iekšzemes pasi, izdotu no
Pal>manes pagasta vaidēs 1910 gada
5. novembrī ze n Ns 604 uz Emm?s
Augusta m. BnNas vārda. 9251

Vainas apiiņķa priekšnieka palīgs
Valkā izsludini .par ned'?'?-, kā io-
zaudētu, atvaļinājuma aplkcibj J* 1708,
izdotu no Valkas kfps apriņķa piiekš-
nieka 1&24 g 4. februārī ar derīgumu
bdz 1925. g. 25. iebriarim uz tt^aļ^nāta

o iesaukšanas Alireda Augusts dē.a
Lizdiņa vardu. 9155

Piltenes iecirkņa policijai piiekfm'eks
izsludina par nederīgu, kā nozaudētu,
kāja kl«u«ības apliecību, izdotu no Kur-
zemes artilērijas pulka komandiera 192/.g.
20 jsnvarizem N? 13203, uz Jāņa Jžņ's d.
Peč k* virdu. Jļ54.

Ilūkstes apriņķa priekšu eka 1. Iecirkņa
palīgs izslud na par nedeiīgu. i ā no-
zaudēta L- tvrjas iekšzeraes pasi, izdotu
no Kalkūnes pagasta valdes 1&21. gada
6. septembrī zem Ne 98o uz Kzrol nes
M ķeļa m. P par vārdu 9156

Plēteres pagasta v.^lde, Rīgas apriņķī,
izsludina par nederīgiem, kā pieteiktus
psr nozaudētiem, stkošus dokumentus:
11 Latvi;as iekšzemes pasi. izdotu r.o
Rēzeknes apriņķa priekšnieka palīga
3 iec. 19?1. g 1 februārī zem K° 7290
un . ,'aļinājuma a,;lecību, izdotu no
RrzekneskaīajipTiņķ-i priekšireka 1922.g.
(izdošanas mēnesis, diena un numurs
pieteicējam nezināmi) uz Ondrupinas
pagas'a pilsoņa Ludviga Aleksi ndra
Di lova vārdu. P099.

Erberģes pag. valde izsludina par ne-
derīgiem, ka nozaudētus sekošus doku-
mentus, izdotus uz Jāņa Jāņa d. Eich-
tala v.: 1) ārzemju pasi zem Nr. 209,
izdotu no Latvijas konsula Lietavā, 2) rūp-
niecība» zīmi VII. kat. priekš riteņu tti-
sīšr. nas, izdotu no Latvijas bankas Jaun-
jelgavas nodaļas 26 jKnvSrī Ī924. g.
zem Nr, 472 un 3) zirga pasi, izdotu no
Lietavas valsts, Radzivilišku pagasta val-
des, uz 14 gadus vecu ķēvi, baltas krā-
sas, 2 arš. augstu. 9100

Skrīveru pag. valde izsludina par ne-
derīgiem sekošus nozagtus dokumentus:
1) Latv. iekšzemes pasi Nr. 75, izdotu
4. maija 1920. g. r>o Naukšēnu pag. val-
des uz Kā/ļa Fridicha d. Meijers v;
2) Latv. pasi Nr. 76, izdotu 4. maijā
1920. g.no tās pašas pag. valdes uz
Luizes Jana m. Meijer v.; 3) kāja klau-

aoliecību Nr. 18543, izdotu 10. jan-
vārī .'922. g. no V*lmier*s apr. apsar-
dzības pr-ka uz Kārļa Fridridr. d. Mei-
jera v. un 4) zirga pasi Nr. 173, izdoti
14. jūlijā '920 g. no Skrīveru pagssta
valdes uz Fridricha Meijera v. 7854

Linu un džutas manufak-
tūras akcuju sabiedrības

direkcija
Rīga, Valdemāra (Nikolaja) ielā Ka 61,
dz. 5, ar šo dara zināmu, ka sekojošos
sarakstos minētas akcijas un obligācijas
uzskatamas par pazudušām. Direkcija
tādēļ uzaicina visas tas personas, kurām
būtu kādas tiesības uz minētam akcijām
vai obligācijām, sešu mēnešu laikā,
rēķinot no pasludināšanas dienas „Vald.
Vestn.", direkcija] par to rakstiski pa-
ziņot un varbūtējas oriģinālākajās vai
obligācijas stādīt priekšā. Pēc sešu
mēnešu notecēšanas, visa, šai' sludinā-
juma uzradītās akcijas _un obligācijas tiks
uzskatītas pai nederīgām un tām geeso-
nam .Juifas par šo akciju un obligāciju
pazušanu ziņojušas, tiks izdotas jaunas
akcijas un obligacias ar to pašu nu-
muru, līdz ar dividendu nogriezumiem,
rēķinot no sludinājumā minētās dienas
notecēšanas.

Jelgavas apgabaltiesa,
uz civ. proc. lik. 1967., 2011., 2014. un
2079. p.p. pamata uzaicina visus, kam
b tu uz 9. oktobrī 1918. g., miruša Sa-
lonājas pag., „Kumpiņu" māju Ne 5 īpaš-
nieka Jāņa Antona d. Ž u k a,_ alias Šču-
kovska a 'tstāto mantojumu kādas tiesības
kā mantiniekiem, legatariem, fideikomi-
sariem, kreditoriem u. t. t., pieteikt sa-
vas tiesības šai tiesai sešu mēnešu
laikā, skaitot no sludinājuma iespiešanas
dienas.

Termiņā nepieteiktas tiesības ieskatīs
par spēku zaudējušam.

Jelgavā, 12. aug. 1924. g. L.Nel281/24
Priekšsēdētāja v. J. Z v i r b u 1 s.

8970 Sekretārs K. P u s s a r s.

Jelgavas apgabaltiesa,
uz civ. proc. lik. 1967., 2011., 2014. un
2079. p.p. pamata uzaicina visus, kam
būtu uz cO. novembrī 1908. g., mirušā
Talsu apr., Vandzenes pag., .Maciņu"
māju īpašnieka Friča Št o b b e r .atstato
mantojumu kādas tiesības kā mantinie-

kiem, legatariem, fideikomisariem, kredi-

toriem u. t. t., pieteikt savas tiesības šai
tiesai sešu mēnešu laika, skaitot no slu-

dinājuma iespiešanas dienas.
Termiņā nepieteiktas tiesības ieskaitīs

par spēku zaudējušam.
Jelgavā, 12. aug. 1924. g. L.Nel334y24

Priekšsēdētāja v. J. Z v i r b u 1s.
R071 Sekretārs K. Pus sars.

Jelgavas apgabaltiesa,

uz civ. proc. lik. 1967., 2011., 2014 un

2079 P P pamata uzaicina visus, kam

būtu
' uz 4. aprilī 1913. g, mirušā Talsu

apr., Lubezeres pag,, „Dre.rnaņu" māju
īpašnieka Krišjāņa Ala atstato manto-
jumu kādas tiesības ka mantiniekiem,
legatariem, fideikomisariem, kreditoriem

i t t pieteikt savas tiesības šai tiesai

sešu mēnešu laikā, skaitot no sludinā-

juma iespiešanas dienas.
Termiņā neoieteiklas tiesības ieskatīs

nar spēku zaudējušam.
Jelgavā, 12. aug. 192». g. L.Nel336/24

Priekšsēdētāja v. J. Z v i r b u 1s.
8972 Sekretārs K. P u s s a r s.

Jelgavas apgabaltiesa, ļ
uz civ. proc. lik. 1967., 2011., 2014. un,
2079/p.p. pamata uzaicina visus, kam
būtu uz janvārī 1916. g. vai 1917. g.,
mirušā Bebrenes pagasta „Mateišku" māju
īpašnieka Jāņa Matīsa d. Brūži ka at-
stāto mantojumu kādas tiesības kā man-
tiniekiem, legatariem, fideikomisariem
kreditoriem u. t. t, pieteikt savas tiesī-
bas šai tiesai sešu mēnešu ļlaikā, skaitot
no sludinājuma iespiešanas dienas.

Termiņā nepieteiktas tiesības ieskatīs
par spēku zaudējušām.

Jelgavā, 12. aug. 1924. g. L.Ne855/24
Priekšsēdētāja v. J. Zvirbuls.

8968 Sekretārs K. P u s s a r s.

Rīgas apgabalt. reģistrac. nodaļa
uz likuma par biedrībām, savienībām un
po! tiskām organizācijām 17. p. pamata
paziņo, ka ai viņas 1924 g. 6. augusta
lēmumu reģistrēta bezpeļnrs biedrība
.Latvija? tsutas nama bieduba', ar valdes
sēdekliRī*āNodaļes pārziņ*v.i.L.Bruemmers.
9856 Sekretārs Fridrichsons.

Jelgovos apgabottleso.
pamatodamas uz sava 1924. g. 24. jūlija
nolēmuma, uzaicina to personu, kūjas
rokas atrodas obligācija par 3000 kr.
rbļ., izdota uz Hesses Elterman vārdu,
korob 1914 g. 4. jūnijā zem Ne 958,
uz nekust. īpaš. Jekabmiestā z. hip. Ne73,
— iesniegt to šai tiesai sešu mē-
nešu laikā, skaitot no sludinājuma
iespiešanas dienas „Vald. Vēstnesī."

Ja minētā termiņā obligāciju neie-
sniegs tiesa atzīs parādu pēc tās par
samaksātu un lūdz. Gitel Asnei Ševel
dos tiesību prasit ša parāda dzēšanu
zemes grāmatās.

Jelgavā, 4. augustā 1924. g. Ne987/24
Priekšsēd. v. J. Zvirbuls.

8896 Sekretārs K Pus sars.

Jelgavas apgabaltiesa,
dara zināmu vispārībai, ka saskaņā ar
šas tiesas šā gada 20. marta nolēmumu
ir _ iecelts aizgādnis promesošā Friča
Dābola mantībai.

Jelgavā, 9. aug. 1921. g. L. Ne697/24
Priekšsēdētāja v. J. Zvirbuls.

8895 Sekretārs K. Pus sars.

Liepājas apgabaltiesa
10. jul. 1924. g. uz Valsts zemes ban-

kas lūgumu un pamatojoties uz civ. proc.
lik. 2081—2086. p.p. nolēma:

1) paradu 3225 rbļ. pec obligācijas iz-
dotas uz. Dundagas iideikomisa vārdu
un 18. maijā 1881. g. nostiprinātas w.
Kārlim Jēkaba d. Viegzdiņam piederošu
nekustamu manta Ventspils apriņķī,
Dundagas pagastā „Vecvilku" māju
zem kreposta Ne 1221 , — atzīt
par pilnīgi samaksātu līdz ar visām pro-
centam un pašu obligāciju par iznīcinātu,

2) atvēlēt lūdz. pieprasīt zemesgrā-
matu nod. minētā parāda izdzēšanu iz
zemesgrāmatām.

Liepājā, 6. augustā 1924. g. Ne505-I/23
Priekšsēd. b. v. J. Kalniņš.

8588 Sekretārs A. Kasperovics.

Liepājas apgabaltiesa,
10. jūlijā 1924. g. uz Valsts zemes
bankas lūgumu un pamatojoties uz civ.
proc. lik. 2081.—2086. p.p. nolēma:

1) parādu 4800 rbļ. pec obligācijas
izdotas uz baroneses Ženijas Grothuz,
dzim. Firks vārdu un 25. janv. 1885. g.
nostiprinātas az Andreasam Stūre piede-
rošas nekustamas mantas Ventspils apr.,
Vārves pagastā „Bāliņn un Terīne"
māju z. krep. Ne 1850, atzit parpilnīgi sa-
maksātu līdz ar visam procentēm un pašu
obligāciju par iznīcinātu,

2) atvēlēt lūdz. pieprasīt zemesgrā-
matu nod. minētā parada izdzēšanu iz
zemesgrāmatām.

Liepājā, 6. augustā 1924. g.. Ne 502-1 22
Priekšsēd. b. v. J. Kalniņš.

8584 Sekretārs A Kasperovics.

Rigas 12, iec.miertiesnesis
saskaņā ar savu š. g. 23. jul. lēmumu
meklē zādzībā apvainoto Robertu A n-
sonu, kiiļš-līdz š. g. II. jūnijam kal-
pojis uz kuģa „Gaida" ka kurinātājs,

ļbet pēc tam aizgājis no darba.
i Visas iestādes un personas, kuram
I būtu zināma Ansona tagadēja atrašanas
i vieta, tiek lūgtas spert attiecīgus soļus
ļviņa apcietināšanai un nogādāšanai
i miertiesneša rīcībā.
t Rigā, 7. augustā 1924. g. Ne 349
'8681 Miertiesnesis (paraksts.)

Vecrauižas pagasta valde, Valmieras
apr., izsludina p*r nederīgiem sekošus
nozaudētus dokumentus: Latvijas iekš-
zemes pasi, izdotu no Susikas pagssta
valdes 9. jūlijā 1920. g. N? 44 uz Ar-
vīda Aleksandra Mārtiņa d. Taube v. un
ieroču tureš nas atļ uja uz ta paš.
vārdu, izdotu no Valmieras apr. pr-ka
?. g. janvāra mēnesī zem Ns 84. 9194

Liepājas apgabaltiesa,
10. jūlijā 1924. g. uz Valsts zemes ban-
kas lūgumu un pamatojoties uz civ. proc.
lik. 2081.—2086. p.p. nolēma:

1) parādu 4000- rbļ. pēc obligācijas
izdotas uz Dundagas fideikomisa vārdu
un 23. aprilī 1883. g. nostiprinātas uz
Jānim Jēkaba d. Kažokam piederošu ne-
kustamu mantu Ventspilsapriņķī, Dun-
dagas pag. -„Mesteru" māju zem krep.
Ne 1152,—atzīt par pilnīgi samaks. līdz
ar visām procentēm un pašu obligāciju
par iznīcinātu,

2) atvēlēt lūdz. _piep£asīt zemesgrā-
matu nodaļā minētā parāda izdzēšanu iz
zemesgrāmatām.

Liepājā, 6. augustā 1924. g. Ne505-I/23
Priekšsēd. b. v. J. K a 1 n i rj š.

8585 Sekretārs A. Kasperovics.



Borne* pagast a v> ld^izsludina par nederīgiem kā n
sekošus dokumentus: l paz?/

1) Latvijas iekšzemes pasi »ašīs pag. valdes, 12. oktobrī 'im?mzem Ne 1062, uz Magdalēna* I'-'.«
m. Ancevskajas vārdu. ket%

2) Latvijas iekšzemes pa i hAšīs pag. valdes, 25. jūliji f^fno
zem Ne 740, uz Antona Jana ii <W.
vardu un u - "Vi,

3) Latvijas iekšzemes pasi izd„.
sīs pagasta valdes, 16.tā q7," *zem Ne 80, uz Helēnas Mikei» 8,
Kasinskajas vārdu. * ia m<šW

Pristanā, 15. augustā . !924. g
9233 Priekšsēd. Graurfi„.

Liepājas apr., izsludina par nederi^sekošus dokumentus, kuri nieteii/t '?'
nozaudēti:

v e,Ktl
' kā

1) iekšzemes pasi, izd. no ' PnVt,,,
pol. priekšn. 9. septembrī 1920 0 h
Ne 2259 uz Lavizes Jāņa m.Gū'L2) iekšzemes pasi, izd no Aizni;apr. pr. palīga par II. iec. 20 iS1920. g. zem Ne 1193 uz, Kārļalā?Aktumans vardu; >il

3) kafaklausības apliecību, izd no s,Kurzemes inžen. rotas k-ra 28 iuJS
1921 g. zem J* 6,1 uz Jāņa Jēkab?!'
Graikste vardu. gn.o

Valtenbergu pagasta valde, Valmie»
apriņķi, izsludina par nozaudētu un tamdeļ nederīgu Latvijas iekšzemes m,
izdotu no šīs valdes 29. martā 1929 tar Ne 492 uz Jāņa Andrej a dēl,Re i n f e 1 d t a vārdu. 922»

Viļakas pagasta valdeizsludinapnederīgu nozaudēto zirga pasi ar K» 667izdotu 192''. g. _ uz Jāņa Franka dēli
Bukovska vardu. 9203

Bērzmuižas pagasta valde, Jelgavas
apriņķī, izsludina par nederīgu, kā no-zaudētu, Latvijas pasi, izdotu no Šķibes
pagasta valdes _28. februārī 1921 »
ar Ne 511 uz Kārļa Alfrēda Miķeļa i ļ
B r i n k i s vardu. 933J

Vainižu pag. valde izsludina par zu-
dušu Latvijas pasi, izdotu no šīs pag.
valdes 17. ļunija 192 '. g. ar Jfs 22|
uz Emmas Jāņa m. R o a e vārdu. 9105

Ķeipenes pagasta valde izsludina par
zaudētu un tapec skaitāma par nederīgu
zirga pasi uz Tenis K r a s t i ņ a vārdu,
izdotu rio Rīgas pilsētas valdes ar
Ns 183-=. 9294

Jelgavas pilsētas policijas I. iecirkņa
priekšnieks izsludina par nederīgu Jel-
gavas pilsētas valdes 12. maijā 1920. g.
izdoto Jēkabam Jāņa d. S tēmām
zirgu pasi ar Ne 14(). 9315

Rīgas prefektūra izsludina par nede-
rīgu nozaudēto ieroču turēšanas atļauju,
izdotu no prefektūras, Jānim Tom 1 d.
Slavinskim, 23. janvārī 192». g„
zem Ne 232/1160, uz vienu gadu. 10 26

Ārlietu ministr, ārzemju pasu nodaļ?
izsludina par nederīgām 1923. g. izdoiās
.'rzemju pases zem Ne 6661, uz Minnas
M a n d e 1 š t a m e s un Ne 666 , uz
Helenes Mandelštames vārdiem. 9J7,

Plāteres pag. valde, _ Rīgas apr., iz-
sludnapar nederigu, kā pieteiktu par
nozaudētu, iekšzemes pasi, izd no Rīgas
pol. 8. iec. pr-ka 22. novembrī 1919. g.
zem Ne 21256 uz pilsones Ievas Mārtiņa
— Paič vardu. 9292

Salonajas pag. valde izsludina par
nederīgiem, ka pazaudētus sek. doku-
mentus: iekšzemes pasi, izd 26. nov.
192 . g ar Ne 1341, zirgu pasi, izdotu
22. ma ta 1921. g. Ne 1021 no šās valdes
uz JulianaVincenta d.Kolodinska v.9295

Rušinās pag. valde izsludina par ne-
derīgiem, kā nozaudētus sekošus doku-
mentus: lj Latvijas iekšzemes pasiizd no Rušinās pag. valdes, 22. jūlijā1922. g , zem Ne _202. uz Kindija Makara
d. Zakutajeva vardu, 2) kara klausības
apliecību, izdotu no Kurzemes artil. pulka
kom. uz Michaila Filipa d. Vasiljeva v3) Latvijas iekšzemes pasi, izdotu no
Rusmaspag valdes, 22. februārī 1921 g
zem Ne 7850 un kara klausības apliecību
izdotu no Rēzeknes kara apr. pārvaldes
1. oktobrī 1923. g„ zem Ne 16022 uzfedota Stepana d. Cerviakova v. 9291

Artavas pagasta valde, Talsu apriņķī
izsludina par nederīgu nozaudēto iekš-zemes pasi uz Jāņa Oalraaņa vārduizdotu no Talsu apr. priekšn. pal. I iec'zem Ne 3365.

v
o^gģ

Lugažu pag valde izsludina par ne-derīgu nozaudētu Latvijas iekšzemespasi izd. no šīs pag. valdes, 31. dec.
1 «'V-em Ns 103" > uz Jēl«>ba Kon-stantīna Kārla d. Radziņa v 7«.v>

Lugažu pagasta valde izsludina parnederīgiem sadus dokumentus, kuri pie-teikti par nozaudētiem:
1) Latvijas iekšzemes pasi, izdotu no

p'11%5'«"I! ,922- S- ar Ne 1117, uzRoberta Voldemāra Kārļa dēla Ra-dziņa vārdu.
2) Karaklausības atvaļinājuma aplie-

f martā°^q9, RigaSeta P ak0mand^z. marta 1921. g. ar m> C49;
Roberta Kārļa d. lladziņavārdu. "*

anLihl
V,,aS

H!"V0Šanas ka ?a PiemiņasS£;c iVS__&
K'z!™*"™ K"i» «»
~~' * /p5 3

Priekules policijas priekšnieks atsaucs- g- .Valdības Vēstneša- Ne 170 ievfe'

rtfi***z?4a
^".^>rā-s

8 9284

Bebrenes paustam,
Ilūkstes apriņķī, caur Eglaini, vajadzigi
6-klasigai pamatskolai

l skolotāji (-lai),
ar pilnam 6-klasīgu pamatskolu tiesībām.

Pilntiesīgus kandidātus (-tes) ar attie-
cīgiem dokumentiem, uzaicina pieteikties
personīgi vai rakstiski pie pagasta pa-
domes Bebrenē, pagasta namā, 18. sep
tembri 1924. g., pulksten 12 dienā.

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

Tuvākās dzelzsceļu stac. .Eglaine" un
.Nīcgale". 1
9966 Pagasta vaide.

Ružinas pagasta valde
izsludina par nederīgiem, kā nozaudētus
sekošus dokumentus: 1) zirga pasi, iz
dotu no Ružinas pag. valdes 26 jūliji
1920. g. zem Ne 793 uz Jezupa Justina
d. Tretuka v.; 2) Latvijas iekšzem. pasi,
izdotu no Ružinas pag. valdes_22. jūlijā
1922. g. zem Ne 314 uz Ivana Ābrama d.
Cicaukina vārdu. 9290

Paziņojams.
Finansu ministrs 1924. g. 25. augustā

apstiprinājis statūtus tirdzniecības un
rūpniecības paju sabiedrībai .LATEM",
kūjas mērķis ir izvest visāda veida
elektriskas būves, kā centrāles, tīklus,
rūpniecības un mašinu iekārtas, apgai-
smošanas ietaises un t. t., izmantot
dabas spēkus elektribas ražošanai un
pārdošanai, izlietojot elektrisko_ enerģiju
rūpniecības un tirdzniecības uzņēmumiem,
apstrādāt visāda veida metālus koka un
citu materialu. _

Pie nodibināšanās sabiedrība pārņem
savā ipašumā sabiedrībām .Rieb. Mullers
un Bri" un .Separators P. Laiviņš un
Bri" piederošo un Rīgā, Dzirnavu ielā
Ne 127 atrodošos metalrupniecibas uz-
ņēmumu ar visiem aktiviem un pasīviem,
sakarā ar likumu noteikumiem.

Sabiedrības dibinātāji ir:
Fricis Bērziņš, dz. Rīga, Rūpniecības

ielā Ne 1 a, dz. 8.
Vilis Doninš, dz. Rīgā, Dzirnavu iela

Ne 91, dz. 6.
Peters Laiviņš, dz. Rīga, Ģertrūdes ielā

Nē 10. dz. 37.
Richards Mullers, dz. Rīga Elizabetes

ielā Ne 16, dz. 5.
Ernsts Zeltmans, dz. Rīga, Kr. Barona

ielā Ne 34
Kārlis Tormans, dz. Rīga, Ļermontova

ielā Ne 4 a, dz. 4.
Pamatkapitāls Ls 20000, 200 paji pa

Ls 100. Valde atrodas Rīga.
Tirdzn. un banku nod. pr. p. V. G a i 1i t s.
9837 Revidents A. Zalpēters.

Rīgas apgabaltiesas 1. iecirkņa
tiesas pristavs

paziņo, ka 10. septembrī 1924. g.,
pulksten 9 rīta, Rīga Kaļķu iela J4° 24,
pārdos Hermana Še i n 'k e r kustamo
mantu, sastāvošu no gultas deķiem,
un novērtētu par Ls 680.

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

Rīgā, 14. augustā 1924. g.
9981 Tiesu pristavs V i 1d a u s.

Rīg. apgabalt. 1 iec. tiesu prist.
paziņo, ka 10. septembrī 1924.g.,_pulksten
11 dienā, Rīgā, lielā Peldu ielā Ne 15,
dz. 2, pārdos H. Raicheļa ku-
stamo mantu, sastāvošu no dzīvokļa
iekārtas un ādas atgriezumiem, un no-
vertetupar Ls 2800.

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

Rīgā, 29. augustā 1924. g.
9980 Tiesu pristavs V i 1d a u s.

Rigas apgabalt 1. iec. tiesas
pristavs

paziņo, ka 19. septembrī 1924. g., pulksten
10 rītā, Rīgā, lielā Peldu ielā Ns 24,
dz. 3, pārdos Zalmaņa un Šarlotes
L e v i n kustamo mantu, sastāvošu no
dzīvokļa iekārtas, un novērtētu par
Ls 440_

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

Rīgā, 14. augustā 1924. g.
?92j Tiesu pristavs V i 1 d a u s.

Rīgas apgabalt. 1.iec. tiesas prist.
saziņo, ka 18. septembrī 1924. g., pulkst.
10 rītā, Rīgā, Rāts laukumā Ne 3,
pārdos Edgara E r t a k kustamo
mantu, sastāvošu no lodišu gultnēm
un kantora iekārtas, un novērtētu par
Ls 1998.

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

Rīgā, 21. augustā 1924. g.
9932 Tiesas pristavs V i 1 d a u s.

Iila&oiums.
Liepājas II. iecirkņa miertiesas sludi-

nājums par mirušā Vulfa Abramsona
mantinieku uzaicināšanu, kujš iespiests
.Valdības Vēstnesī* 29. jūlijā š. g.,
aiz pārskatīšanās minēts uz I. ie-
cirkņa miertiesneša lēmuma pamata,
vajaga būt un jālasa II. iec. mierties-
neša lēmuma pamata.

10 25 Miertiesnesis (paraksts).

tatgalei aigamitiesi! vecākais notāri
paziņo, ka pēc 1922. g. 2. jūnijā
pie Rēzeknes notāra T. Merkulova no-
slēgta dāvināšana» līguma, apstiprināta
1924. g 23augustā, Vincām Jnja dēlam
Ceičam pārgājis no Teklas Ādama m
Ceič dzimušas Veiksna, nekustams
īpašums, 45,000 Latvijas rubļu vērtībā,
kufš atrodas Rēzeknes apriņķī, Atašienes,
senāk Stirnienes, pagastā, Lindanu
sādžas robežās, sastāvošs no zemniekiem
piešķirtās zemes gabaliem NeNe 1 . un
19., kopplatībā 8 des. 330 kv. asis.

Daugavpilī, 1924. g. 23. aug. Ne 5134
Vecākā notāra palīgs E. K r i ķ i s.

9705 Sekretāra p. i. P. Meijers.

flesu sludinājumi.
* 1 .. . —i. 1 mn t

Kara liesa,
pamatodamās uz savu š. g. 9 augusta
rīcības sēdes lēmumu, izbeidz Jēkaba
Annas dēla Pērkona meklēšanu
(.1922. g. 29. martā .Vaid. Vēstn." Ne 72).

Rigā, 20. aug. 1924. g. _
Kāja tiesas priekšsēdētājs,
virsleitnants H. Jakobsons.

10027 Sekret. v. p. i. k. ier. Jaunalksnis.

Rig s apgabalt. | krimin jlnod.,
saskaņā ar savu š. g, 20. augusta lē-
mumu, meklē uz_ soda lik. 442. p.
'. d. pamata apsūdzēto pie Rīgas apr.,
Katlakalna pag. piedrīgo Annu Mariju
Jēkaba m. L ā c g a 1v. 30 g. vecu, kufas
pazīmes tiesai nav zināmas

Visām iestādēm un personām, kūjām
ir zināms, kur atrodas min. Lācgalv, un
viņas manta, jāpaziņo par to Rīgas apga-
baltiesai, kā ari jāsper, attiecīgi soļi viņas
aizturēšanai, jo ka drošības līdzekļu veids
pret viņas izvairīšanos no tiesas, saskaņā
ar tiesas š g. 20. augusta lēmumu noteikta
drošības nauda — četrdesmit (40) latu
lielumā, līdz kuras iesniegs, apcietinājama.

Rīgā, 27. augustā 1924. g
Priekšsēd. b. (paraksts).

9916 Sekretāra pal. v. i. (paraksts).

Ri as apgabalties. 1. civilnod.
uz lik. par laul. 77. p. pamata, dara
zināmu, ka tiesa 15. augustā 1924. g.,
Ellas Alīdes Plucis, dzim. Stolcer, pra-
sības lietā pret Jāni Plucis, par laulības
šķiršanu aizmuguriski nosprieda: šķirt
laulību, kss noslēgta starp Jāni Plucis
nn Ellu Alīdi Plucis, dzim. Stolcer-,
21. decembrī 1914. g., Rīgas Sv. Jāņa
biznicas draudze.

Ja atbildētājs civ. prov. lik. 728., 731.
nn 748. p p. paredzēta laika neiesniegs
tiesai atsauksmi vai pārsūdzību, tad
spriedums stāsies likumīgā spēkā.

Rīgā, 18. aug. 1924. g. Ne434639 528
Priekšsēd. b. J. J a k s t i ņ š.

P256 Sekretāra v. Stūre.

Jelgavas apgabaltiesa,
pamatojoties uz civ. proc. lik. 1958. p.,
paziņo, ka šīs tiesas sēdē ša gada
25.septembrī attaisīs un nolasīs 16. maijā
1923. gada mirušās Dārtes B 0 j a r
testamentu.

Jelgavā, 26. aug. 1924. g. L. Ne 1459 24
Priekšsēd. v. J. S k u d r e.

9889 Sekretāra v. F. Rozentals.

XrHetu ministrijas ārzemju pasu nod.
iasUdina par nederiguarlietu ministrijas
pasu aģentūras Liepāja 1921. g. izdoto
ārzemju pasi zem .\e ?303, uz Vladislava
P a s i č a vārdu. 9976

Paziņojums.
Finansu ministrs- š. g. 25. augustā

apstiprinājis:
Rīgas gumijas manufaktūras akciju

sabiedrības ..Kontinents"
statūtu § 6. grozījumu un otra akciju
izlaiduma emisijas noteikumus.

Sakarā ar to sabiedrībai atļauts pa-
lielināt pamatkapitālu par Ls 400,000.—.

Emisijas noteikumi ir sekosi:
1) Sabiedrība izlaiž 8000 jaunas, II. iz-

laiduma akcijas par Ls 50.— katru, kop-
sumā par Ls 400,000.—._

2) Par jaunam akcijām prēmija nav
maksājama un akcijas apmaksājamas
pēc nominālvērtības.

3) Jaunizlaižamās akcijas sadalāmas
vienīgi starp vecajiem akcionāriem.

4) Jaunās akcijas sadalāmas starp ie-
guvējiem un pilnīgi apmaksājamas viena
mēneša laikā, skaitot no šo noteikumu
izsludināšanas dienas .Valdības Vēstn.".

5) Jaunās akcijas piedalās pie divi-
dendes sākot ar 1924. g. 1. janvāri
līdzīgi ar vecām akcijām.

Parakstīšanās uz akcijām izdarāma
sabiedrības valdē.

firdz. un banku nod. pr. p. V O a i 1ī t s.
9836 Revidents A. Zalp ēters.

KABILES
II. pakāpes pamatskolai

vajadzīgs

skolotais (-ii),
ar pilnas 6-kl. pamatskolas skolotajā
tiesībām.

Pieteikšanās līdz 9. septembrim
'924. gadam, iesniedzot vajadzīgos
dokumentus. 3

Kabilē, 27. augustā 1924. g.
Priekšsēdētājs F. Se s k i s.

9996 Darbvedis A. Spēlmans.

Talsu apriņķa skolu
1 valdei

vajadzīgs rezerves

skolotais (-ja)
ar pilnas 6-klas pamatskolas skolotajā

tiesībām.
Pieteikšanās raksti ar dokumentiem

(oriģināliem) iesniedzami Talsu apriņķa
skolu valdei līdz š. g. 15. septembrim.

Priekšsēdētājs (paraksts).
9950 Darbvedis A. Sturme.

Uārmas pagastam,
Kuldīgas apriņķī, adr. caur Kuldīgu,

v a j a d z i g s

skolotais-ja-
pārzinis (-ne).
Pilntiesīgus kandidātus (-es) ar attie-

cīgiem dokumentiem uzaicina pieteikties
personīgi vai rakstiski (vēlams būtu
person. pie pag. pad.), Vārmas pagasta
nama 13. septembrī 1921. g., pulksten
9 rītā.

Alga _ pēc kategor., brīvs dzīvoklis,
apkurināšana un apgaismošana.

26. augustā 1924. g. Ne 1263.
9818 Pagasta valde.

[ Citu iestāžu sludinājumi.

lielo nodokli i\mmt\
dažādu maksājumu piedzinējs paziņo,
ka 8. septembrī 1924. g., pulkst. 3 dienā,
Rīga, Ģertrūdes ielā Ne 14, dz. 3,
plrdos vairāksolīšana

Kārļa Kronberga kustamo mantu,
novērtētu par Ls 286,— un sastāvošu
no rakstāmgalda un mīkstām mēbelēm,
dēļ viņa 1923. g. °;o peļņas ienākuma
nodokļa segšanas.

Rigā, 30. augustā 1924. g.
9379 Piedzinējs D e r i n g s.

Inčukalna pag. padome
noturēs 5. septembrī 1924. g., pulksten
2 pec pusdienas, Inčukalna pag. namā,

iauktus torgus
par piebūves un remontu dar-
tiem pi > Inčuka na rsg nsma.

Daiba aprakstos un plānos ieskatīties
var ikdienas pag. valdē, sākot no
2. septembfa.

Iepriekš torgiem ir jāiemaksā Ls 500
drošības naudas vai jā-tāda priekšā 2
no pag. padomes par drošiem atzīti
galvinieku paraksti, kuriem jābūt oficiāli
apliecinātiem. 1
9956 Pagasta valde

Dažādi sludinājumi.
Bukaišu 6-klasīgai

pamatskolai,
Jelgavas apriņķi, caur Bēni, vajadzīgs

skolas-pirzinis.
Pieņemšana 13 septembrī 1924. g.,

pulksten 10 no rīta pie pagasta pado-
mes1 Pieteikties lūdz kandidātus f*
pilnam 6-Mas pamatskolas skolot ija i
tiesībām. 3

9997 Pagasta valde

Darba ministrija
pārdod vairāksolīšanā

1 zirgu un 1 kumeļu.
Lopi apskatāmi Latvijas neredzīgo institūtā, Strazdu™ pie Rīgas katru .enu

no pulksten 9-15. Cenu priekšlikumi, ajmaksa i 80^
£ m1nistrija > ,

slēgtās aploksnēs, ar uzrakstu: .Uz zirgu Padošanu esniedzami aa^ j

Rīgā, Skolas ielā Ne 28, dz. 4, lidz š. g. 12. septembrim , pīkst. U

Darba ministrija
izdod ntazākprasitāilem

8000 kg siena
piegādāšanu Latvijas neredzīgo institūtam, Strazdumuižā^ pie Rīg^ Piedāvaļumi

apmaksāti ar 80 sant. zīmognodokli, slēgtas ap loksnes, ar u»akstu.Vz siena

konkursu", uzrādot cenas un siena kvalitāti iesniedzam, darba ministrijai, K.ga

Skolas ielā Ne 28, dz. 4, lidz š. g. 12. septembrim, pulksten 12 diena. <UU£U

Darba ministrija
izdod mazākorasītājSem

48 kub. asis jauktas un 8 kub. asis I. lab. alkšņa un bērza malkas

piegādāšanu Latvijas neredzīgo institūtam Strazdumuižā, pie Rīgas. Piedāvājumi
apmaksāti ar 80 sant. zīmognodokli, slēgtās aploksnes ar uzrakstu. Uz malkas

konkursu", iesniedzami darba ministrijai, Rīgā, Skolas iela Ne 28, dz. 4, lidz

š. g. 12. septembrim, pulksten 12 diena. il__

Pasta un telegrāfa virsvalde
izsludina

rakstisku izsoli
16. septembrī 1924. g., pulksten 10, uz 1940_ metriem dažāda linu brezenta,
315 kg juchtādas, 1 pasta vāģiem, 1 ragavām, 14 gab. rokas stumjamiem

ratiņiem un 18 rokas ragaviņām
Tuvākas ziņas izsniedz pasta un telegrāfa virsvaldē, darba dienas no

pulksten 1—13. 2 10 06

Adas rūpniecības un tirdzniec. akc. sab.

„Apavs'
sasauc ot dien, '6. septembrī š. g.,
pulkst. ' 2 7 vakara, sab. telpās, Rīgā,
Elizabetes ielā Nš 85-a,

trlišfiēju pilna sapulci.
Dienas kartība:

1) Sapulces darbinieku vēlēšana.
2) Darbibas pārskats un bilance par

6 mēnešiem.
3) Valdes un reviz. komisijas vēlššanas.
4) Ziņojumi un priekšlikumi.
10024 Valde.

IlDbtn aprlita ļ[-b I. Ik. iiim
izsludina par neder., kā nozaud. Lalv,
iekšz. pasi, izd. no Grīvas pils. polic.
pr-ka 192 . g. ". dec. zem Ne 101 us
Smirnova Vasilija Archipa d. v. F619

Jelgauasapr. pr.pal.Lto:
izsludina par neder., ka nozaud. karakl,
apl., izd no V. Rēzeknes kājn. pulka
komand. 26. nov. 92 . g. zem Ne 17877
uz Augusta Viļumad. Unierichtav. E780

Joisoīios Gpr. pr. pal. Liec.
izsludina par neder., ka nozaud. L«
iekšz. pasi, izd. 9. jun. 192 . g zem
Ne ^09 no Bukaišu pag. valdes uz Friča
Jāzepa d. Latiša v. 876ļ

JuilĀ»» apr. pMta Pal. 1.\t
izsludina par neder, nozaud. Latv. iekšz.
pasi zem Ne 1630, izd. 1921. g. 24. okt
no Jaunjelgavas apr. I. pol. .iec. pr-ka
uz Augusta Juja d. Otto v. ļļ2$

Litam ei iiiiini kaiiii
Dot-ikamu Mini.
1924. gada 16. burtnīca

iznākusi un dabūjama Valsts tipogrāfija,
pilī, 1. istabā, kur ari vienīgi jāgriežas

ar pieprasījumiem.
Burtnica maksā:

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

Saturs: ,
122) Pārlabojums noteikumos par vāls»

vidus- un _ arodu skolu skolotai»
algošanu pēc algu kategorijām «ko-
lotājiem ar augstskolas izglītīDU -

123) Noteikumi par ārvalstu preču krectiiv»
izmantošanu p.-ivatsaimniecību va-
jadzībām. ,,

124) Papildinājums 1921. g. 20. ap"P
likumā par akciju biedrībām "»
paju sabiedrībām. _. .

125) Noteikumi par Ventspils pils"'
robežas esošo nekustamo man

pārvešanu V entspils pilsētas zem*
grāmatās. . nar

126) Papildinājums pie noteikumiem ?<
Latvijas konservatorijas rnacio
speķu atalgojumu. na/

127) Instrukcija pie noteikumiem l
nekustamas mantas iegūšanas,
tošanas un p ārvaldīšanas
bežošanu. ,„,:

128) Latvijas hipotēku b_ankas _statņu.

Nacionālais teatrs.
Sesonas atklāšana: -.

Otrdien, 2. septembri, pulksten 7 va^

„&otivara natns^R. Blaumaņa drāma 4 cēlienos. J"Z
Kase atv. no pulkst. 10—1 un 5-'



Rīgas muitas valde
uzaicina zemāk minētos preču īpašniekus nekavējoties nokārtot attiecīgās muitas formalitātes, pretējā
aadiju niS muitas valde būs spiesta, piemērojot muitas likuma 496., 497. un 561. p., pārdot preci ūtrupē.
s===^ž _ Prece p ienākusi
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, 7318 4 563 .Bacchus* 6./XII Hamburgas
\ 25048 97 79 .Tiber" 7./V Kopenhagenes

J 37202 119 89 .Hellmuth- 9./V Stettines

t 41741 — 1&24 Pa dzelzsc. 20/X 21. —
r 45247 70 - '83 .Ariadne" 8./V Hamburgas
7 45659 50 453 .Baltabor" 12./X Londonas
s 49921 5 87 ,Lyra" 9.V Helzinglorsas
9 53083 3 146 .Chateau" 26./V Havras

,55296 583 .Halfdan" 14./XII Hanes

,t 423 131 562 .Oslsee" 5./XII 22 Stettines
, 539 186 594 . 18.'XII 22
\\ 803 22 601 .Gaida" 21.'XII 22 Liepājas
u 814 87 607 .Victoria* 25./XII 22 Stettines
5 988 110 10 .Ostsee" 8./I 23
e 2306 37 492 .Magnhild" 29.X 22 Londonas

20 2730 — 1079 Pa dzelzsceļu 16./VI 22 Virbaļiem
oi 2896 34 32 .Minos* 22./I Hamburgas

22 3082 100 476 .Ostsee" 24./X. 22. Stettines
23 3101 36 38 .Garonne" 27./I Londonas
24 3347 290 10 .Ostsee" 8./1 Stettines
25 3531 23 32 .Minos" 22./I Hamburgas

26 3705 61 521 .Bacchus" 12./XI. 22.
27 4214 2 37 „Pernigel" 27./I Liepājas
28 4395 360 506 .Ostsee" 6.'XI. 22. Stetines
29 5900 — 338 Pa dzelzsceļu 1./I1I Ventspils

30 8045 47 53 .Victoria" 8./II Stettines
31 10326 249 10 .Ostsee" 8./1
32 17087 188 !27 .Siegfried" 14./V
33 19177 186 144 .Erna" 23.IV Hamburgas
34 32941 289 413 .Regina" 22./IX Stettines
37 40647 21 276 .Annelise" 10./VII Libekas
39 40912 22 530 .Ostsee" l./X Stetines
40 40987 433 551 .Regina" 8./X
41 41134 42 284 .Douro" 12./VII Kopenhāgenas
42 41268 30 426 .Seine" 31./VIII Antverpenes
43 41401 _ 1743 Pa dzelzceļu 12./X Stettines
44 41502 218 551 .Regina" 8.,'X Stettines

45 41753 142 568 .Ostsee" 15./X
46 41783 284 568 ? '*" ? *
47 41885 39 570 .Baltabor" 16./X Londonas
48 4 983 114 568 .Ostsee" 15./X Stettines
49 42020 205 551 .Regina" 8.'X
50 42059 53 492 .Ostsee" 17./IX
51 42174 163 509 .Regina" 24./lX
52 42330 7 298 .Alexandra" 17.'VII
53 42331 7 ļ 298 , " „
54 42335 70 298
55 42338 5 300 „Rein" 17./VII Reveles

56 42735 61 568 .Ostsee" 15.ļX Stetines
57 42817 s — 1022 Pa dzelzsc. I ./VI Valkas
58 42819 — 1065 , 9./VI Virbaļiem
59 42980 298 568 .Ostsee" 15,'X Stetines
60 42999 19 571 .Uranus" 17./X Hamburgas
61 43194 6 597 .Vulkan" 25./X Bremenes
62 43244 19 571 .Uranus" 17./X Hamburgas
63 43285 173 585 .Regina" 22.|X Stetines
64 43403 225 314 .Ostsee" 23.VI1
65 43422 129 568 .Ostsee" 15 [X
66 43574 21 317 .Hellmuth" 24.ļVII
67 43575 34 317 .Hellmuth" 24.ļVII
68 44242 27 563 .Bacchus" 6. XlI-22. Hamburgas
69 44254 4 329 .Rein" 27.ļVII Reveles
70 44314 45 498 .Oliva" 19./IX Karalaučiem
71 44318 94 356 .Ostsee" 6./VIII Stetines
72 44334 128 594 .Bacchus" 24./X Hamburgas
73 44457 65 592 ,E. Russ" 23. X
74 44502 _ 1831 Pa dzelzsceļu 1. XI Virbaļiem
75 44573 7 590 .Fernedene" 23. X Libekas
'6 44688 191 612 .Edme" 1. XI Londonas
77 44810 _ 1831 Pa dzelzsceļu 1. XI Virbaļiem
78 44883 298 1 606 .Ostsee" 29 X Stetines
79 44907 111 605 .Alexandra" 30. X
2? 44917 59 sēs .Ostsee" 15.|X
81 44918 259 568 .Ostsee" 15.ļX
«2 44957 130 568 .Ostsee" 15.]X

83 45135 287 606 .Ostsee" 29.|X

ļļj 45243 14 349 .Minos" 5.ļVIII Hamburgas
f 45272 45 614 .Esbjerg" 1.1X1 Kopenhagenes

«332 71 619 KriemČild" 6. XI Stettines
87 45353 _ 972 Pa dzelzsceļu 25./V Valkas
S jgj» 259 568 .Ostsee" 15.|X Steitnes
°» 45373 _ 1825 pa dzelzsc. 29. |X Zemgales
SJ 45698

__
ne, 23. V Zilupes

*ļ «700 __ 9% ; 25. V Virbaļiem
92 46313 _ ,367 \ 31./VII Zemgales

0, 8356

S S 544 1419 . 9-/VļB Rīgas galv. st.

ii » K8 : E :
S I "8 "J! .**? ,™«-99 47253 190 463 ' ' '« vrm .L 06 411 «1 8. X00 47885 4

ļff] ,Min". 7,XI Hamburgas

01 483*> 47 621 . 7.1X1
n 49»40 _ 172Q Padzelzsc. 9.|X Zemgales

1922. g.
Ķimikālijas
Smēru eļļa
Anilinkrāsas

Cigāri
Vikse
Vilnas audumi
Papīra izstrādājumi
Vīni, liķieri, konjaks

Putojoši vīni

1923. g.
Papirs
Galantērijas un papira preces
Vilnas audumi
Higroskopiska vate
Papira izstrādājumi
* ilnas audumi
Kosmētiskas preces
Želeju pulvers un siers
Drogu preces
Adas atzīmju grāmatiņas
Sacharins kristālos
Tēja

Krāsas
Papira izstrādājumi
Ķimikālijas
Žāvētas saknes un papirosi

Elektriski elementi
Kokvilnas audumi
Sodrēji
Nažu preces
\ ilnas un triko audumi
Zemes krāsas
Vilnas audumi
Elektriski piederumi
Sērskābe
Vilnas audumi
Adīti izstrādājumi
Elektriskas kvēllampiņas

Akmeņriekstu pogas
Kokvilnas audumi
Zīda audumi
Pigments
Adīti zīda izstrādājumi
Vilnas audumij
Organiska krāsu laka
Elektriski piederumi
Elektriski slēdzēji
Jumta pape
Galdnieku izstrādājumi

Vilnas audumi
Izkaptis
Rotaļlietas
Mišuras un zīda izstrad.
Akmeņi fabrikas vajadzībām
Dzelzs izstrād.
Akmeņi fabrikas vajadzībām
Rotaļlietas
Minerālūdeņi
Ultramarīns
Anilin krāsas (pigments)
Dzelzs drāts izstrad.
Tīrītais potašs
Sieviešu apģ.
Krep papirs
Telefona aparāti
Nātrija zulfids
Glicerīns tīrīts
Kokvilnas adīti izstrad.
Bertoleta sals
Vilnas audumi
Kokvilnas adīti izstrad.
Skārda izstrad.
Galantērijas preces
Vilnas audumi
Pasažieru mantas
Papirs

Elektriski pied., skārda tzstrāU un stikla preces

Vazelīns
Vīns neputcjoš
Alizarins
Pasažieru mantas
Dažādas preces
Kokvilnas audumi
Apģērbi
Sieviešu apģ.
Spilveni un kokvilnas audumi

Konfektes
Adas somiņas _
Papira izstrādājumi

Kokvilnasaudumi (izolācijas lentes)

Ogļu izstrād. elektrotechn. vajadz.

Kakao pulveris

Šokolāde
Kakao pulvers
Šokolāde
Kokvilnas audumi

2 kastes C. H. & Co. 8116/17
1 muca V. O. Co. G & H. 107 Rigā

3 vietas K & C. 29584. 29587, 29588

800 gabalu
1 kaste A. G. 121/0, 103
1 ķīpa S. M. 2
13 kastes W & G 43/55 _
85 kastes zimes N°JM° dažādi

3 kastes S. E. 485/7

1 kaste J. R. 6785
2 kastes H. T. 881/2
1 ķīpa M. P. 5 Rīgā
3 ķīpas P. H. 5409, 5410, 5411
1 kaste M. R. 311/1

2 vietas M. S. Rīgā 15, 20
1 kaste J. R. 105
7 kastes A. W. 21634/40
4 vietas Agfa 14959/62
1 kaste W. U. T. C. adr.
4 kastes G. G. 3350 1—4
5 kastes H. C. T. Rīgā, 760, 810, 811

817, 821
50 mucas J. B. H. 88 Rīgā 1400/1449
1 kaste Gerhard & Hey, Libau
1 paka 1011 O. S. 1 kaste 1009 O. S.
3 kastes M. S. Hell Rīga Latvija
1 kaste Markus S. Hill Rīgā 21255
8 kastes 3362/7, 3378 3379
I kaste J. S. Rīga 18
10 mucas D. G. M. 31219/31228
II kastes G. R. S. N°N° daž.
.4 ķīpas S. 0.1915/14, 5089/90 D & Co
62 mucas M. B. 2020/81
1 ķīpa L G. B. 1258
4 kastes M. J. 1016/19
1 kaste D. S. & S. F. 11
3 kastes S. T. R. 8943'5
1 kaste 12975
1 kaste 1168/3, 39083, S. P. B.
1 kaste 1191/1, 39112,
1 kaste S. P. B. 1169 5, 38931
2 kastes J. D. 8407/8
1 kaste M. R. 661
1 kaste 3015 AS & GK. R. 1
1 muca B, A. S. F. 166667
1 kaste M. J. 1239
1 ķīpa R. T. 4058
1 muca B. M. & 1032
1 kaste M & M. 2406
4 kastes M & M. 2403/5, 2407
750 ruļļi
1 vieta Alexander Herrman, Bremiešu

ielā J\f° 5
2 ķīpas A. F. F. 4 63'4
1 vieta O. K. 874
1 kaste Liepa
1 paka M. & P. 546
3 mucas J. B. H. Rīga 5751, 5753/4
9 kaste M. G. & Co. 62,70
1 kaste J. B. H. 5752
1 paka L. U. R. 1248 a.
1 kaste Dr. L. 18675
22 mucas L. 8187 820S
2 mucas BASF 647982, 306274
1 kaste S. P. B. 1100
4 mucas S. & Co. 2885 1—4
5 kastes F. I.
1 kaste D. F. 618
1 kaste G. G. 98
7 trumi daž. NsNs
3 kannas K & S. 6343/5
1 kaste G. G. 554
50 mucas E. E. S. 151/201
2 ķīpas S. P. Rīga 6039 ( 040
1 paka Alperovič
1 kaste P. R. 200 71
1 kaste B. ?654, 2174 ^
1 kaste 1 B. 8406
1 kurvis G. H. 289/2
6 kastes M. K. A. 9798, 11073/4,8703/4

8 0?
8 kastes M. & S. 6633-, 66256/1-3

.66319 1—4
1 muca J. R. C. 55 Rīga
1 kaste S. & B. 1 Rīga via Kopenhagen
1 muca K. & Co. 54379
1 kaste S. W. & Co. 10385
1 kaste G. H. 289/1
1 kaste N. E. S. 16646
1 paka Vasserman
1 paka Wulfson
1 kaste O. K 1257

1 vieta Frenkel
1 vieta Bekler
1 vieta Dr. Mirvic
1 vieta Lība Beker
8 kastes M. G. 2407/1—8
8 kastes zīmes NsNs dažādi
1 kaste A. K. S. 2684
7 kastes B. & Co. Rīga 8501, 8551, 8552

8564, 8566, 8491, 8542
1 kaste B. & Co. Rīga 8638
13 kastes B. & Co. J*Ne dažādi
2 kastes B. & Co. 8693, 8695
3 kastes L. G 1601, 1603/4

Edgars Lyra un Co.
Gerhards un Heys
1 v. Gerhards un Heys
2 v. Transtrade
Vidmer un Co.
R. Reichardts
Gerhards un Heys
A. Stanke un Co..
Fr. Meyera dēls 36 kastes
Ed. Grūbe 49 kastes
Andreas Poles

Hanza
Heyer, Rutc un Co.
Fr. Meyera dēls
John Laurentc
Ed. Lyra un Co.
Gerhards un Heys
Balt. k riev. Transp. Sab.
Gempfer & Rotter
Eduards Grūbe

Dohring un Ciegler
A./S. Tekā

Šenker un Co.
Gerhards un Heys

Ed. Garbel

Dreika un Co.
Uzrādītājs

Ealt. Kriev. tr. pr. nol. a./s.
Mas Btumental
Doring un Ciegler
Gerhards un Heys
K. P. Maage
A./S. Tekā
J. B. Levitas
Fr. Meyera dēls

Doring un Ciegler
A.'S. Tekā
Gerhards un Heys
John Laurentc
Fr. Mevera dēls
Gerhards un Heys
Oskars Hartmans
Br. Kross

Lubineik
Aleksandrs Herrman

Dorings un Cieglers
Hasselbaum
Liepa
Gempfer un Rotter
Šenkers un Co
Balt.-Kriev. transp. sab.
Senker un Co.
W. A. Jiirgens un Co.
Gerhards un Heys
John Laurenc

Fr. Meyera dēls
Austrumu transp. sab.
Kniep un Verner
Ed. Grūbe
Hr. Kross
Šenkers un Co.
Austrum transp. sab.
Fr. Meyera dēls
A. S. Tekā

N. Alperovič
Intrac
A. S. Tekā
Fi. Meyera dēls
Ellas MuUne, Komerc viesn.

, John Laurenc

'A. /S. Tekā

Grabtree Rait un Co.
E. Lyra un Co.
Fr. Meyera dēls
J. Grobiņ, Marijas ielā 19
Gerhards un Heys
E. Grūbe
J. H. Vasserman
Vulfson
J. Košmann

Frenkel
Bekler
Dr. Mirvic
Lība Beker
Gerhards un Heys
Sab. Latrans

i, Helmsing un Grimm

A./S. Tekā
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103 1533 83 554 .Strassburg" 10. X-23. Hamburgas
104 3845 28 43 .Bacchus" 31.11-23.
105 4111 85 607 .Victoria" 25./XlI-20. Stetines
106 4112 14 579 . 12./XII-22.
107 41 13 27 579 . 12/XU-22.

108 41 14 23a ' 564 .Falk" 5./XIl-22.
109 6720 381 37 .Eddi" 24.|V-22.
110 18093 1 321 .Helzo" 9./VJ1I-22. Stokholmas
111 18092 1 320 .Menja" 11./VIII-22,
112 18098 2 320 . 12.1VIII-22.
113 18638 61 218 .Beira" 27/VI-21 Kopenhāgenas

22.
114 1863- 61 218 . 27.ļVI

22.

1924.
Siksnu smēre
Sacharins kristālos
Anilinkrāsas

Ķīmiski prod.
Anilin krāsas

Grāmatas svešvalodā
Superfosfati
Džutas maisi
Superfosfati
Vīriešu kokv. apģ.

Kokvilnas vīriešu apģ.

2 mucas D. D. 3435 Hanza
70 kastes G. G. 3973, 25/28, 41/88, 89/108 Uzrādītājs
242 mucas C. B. & Co. NsNs daž. A Stanke un Co.
191 mucas H. H. E. C. B. C ,
92 mucas C B* Co. 243882/244073

107 mucas CB & Co. 35845 35944,
36735]41

10 vietas H. H. E. 34590)93. B. & Co.

29872)7 Z. u
1 paka K F. K 170 Gerhards un Heys
64 maisi bez zīmēm un NsNs N. K. V. T.

16 ķipas bez zimem »
195 maisi bez zīmēm .
2 kastes S A. M. 12113 Industria

I maiss S. A. M. 77

Rīgas muitas valdes priekšnieks K. Krūmiņš.

7941 Importa nodaļas pārzinis Grigorjevs.

Salonnjus pagasta tiesu,
pamatojoties uz savu 1924. g. 4. attgustj
lēmumu, izsludina vispārīgai zināšanai
ka Potapijs Pauļovs ar savu sievu
Mariju vēlas adoptēt par savu, pārvedot
savā familijas vārdā, Andreju Agurjana
dēlu Kovaļevu, dzim. 1910. g. 4. jūlijā.

Visi, kam būtu kādas ierunas pret šo
adopciju, tiek lūgti pieteikt tās šai
tiesai sešu mēnešu laikā, skaitot no iz-
sludināšanas dienas .Vaid. Vēstnesi.'
Pēc šā termiņa nekādi iebildumi netiks
ievēroti.

Priekšsēdētājs (paraksts)
8840 Darbvedis Znots.

Rīgas apgabalt. reģistrac. nodaļa
uz civ. proc. lik. 146071. p. pamata pa-
zļņo, ka ar vigas šā gada 6. augusta
lēmumu reģistrēta kooperatīva sabie-
drība zem nosaukuma: „Latvijas skolo-
tāju dzivokļu kooperatīvs", ar valdes sē-
dekli Rīgā.

' Nod pārz. v. L Bruemmers.
9003 Sekretārs Fridrichsons.

Rīgas apgabalt. reģistrac.nodaļa
uz civ. proc. lik. 1460'. p. pamata
paziņo, ka ar viņas šī gada 6. augusta
lēmumu reģistrēta kooperatīvu sabie-
drība zem nosaukuma: Vecpiebalgas
lauksaimniecības mašinu koplietošanas
biedrība .Vārpa", ar valdes sēdekli Vec-
piebalgā.

Nod. pārz. v. L. Bruemmers
9005 Sekretārs Fr i d r i c h s o n s.

Jelgavas apgabaltiesa,
uz civ. ties. lik. 293., 301. un 3'">9. p.p.
pamata uzaicina Olgu-Minnu Kārļa m.
Vildau, dzim. Skudr, kūjas dzīves
vieta nezināma, četru mēnešu laikā
ierasties šai tiesā saņemt norakstus no
viņas vīra Jāzepa Kārļa dēla V i I d a v a
iesūdzības raksta viņu laulības šķiršanas
lieta un no pielikumiem un uzdot savu
dzīves vietu Jelgavas pilsētā .

Ja minētā laikā aicināmā neierastos,
lietu noliks uz terminu un izspriedīs bez
viņas klātbūtnes. Ja jeradīsies, bet savu
dzīves vietu Jelgavā neuzdos, aicinā-
jumu uz tiesas sēdi un visus pārējos pa-
pīrus atstās tiesas kanclejā.

Jelgavā, 20. aug. 1924. g. L. Ns 353/24
Priekšsēdētaja v. A. L a u k e

9444 Sekretāra pal. F. Kāps.
Iespiests Valsts tipografij :.

Latgales apg. krimin. nod,,
aņā ar savu 1924. g. 16- aug. lē-

mumu, tu e k 1 ē uz sod. lik. 578. p.
III. d. un 1. d. pamata apsūd. Liepājas
pils. pied.1889. g. 17. dec. dzim. Mār-
tiņu Andreja d. i>kudiķi, liela auguma,
brūniem malieni, zilām acim.

Atrašanas gadījumā, minēt. Skudiķis
apciet. un ieskait. Latgales apgabalt.
kriminal nod. ricībā, par ko jāpaziņo
minēt. nod.

Daugavpili, 27. augusta 1924. g.
Priekšsēd. v. (paraksts).

99C4 Sekretāra v. (paraksts).

Latgales apg. krimin. nod.,
saskaņāar savu 1924. g. 4. jul. lēmumu,
meklē uz soo\ lik. 583. p. 2. pkta.
pamata apsūd. Rēzeknes apr., Ružinas
pag. pied. 60 g. veco, Paramonu Parfeja
d Hlomavu, nelielā auguma, melnu
bārdu, pakausis drusku pliks.

Atrašanas gadījumā, minēt. Hlomovs
apciet., ieskaitot Latgales apgabalt.
kriminal nod. rīcībā, par ko. jāpaziņo
minēt, kriminal nod.

Daugavpili, 27. augustā 1924. g.
Priekšsēd. v. (paraksts i.

9905 Sekretāra ā. (paraksts).

Rīgas pol. 7. iec. pr-kss. g. 8. sept., pīkst, io no rīta Dārdosv -raksolisanā Dzirnavu ielā V lt9
aorakst

ZffK Gpa
!

Peizak P^. unsprakst ,tabas lietas: kaimiņamSnfa krēsius un ^ts
yy oo

Vecsulbenes pns- II pnk- pnmaisR.,
(Valkas apr.) vajadzīga

skolotajai ]s)
Velēšanas notiks 15. sept. 1924. g-

plkst. 12 d. Kandidātes (-li) t'''?.
ierasties personīgi, vai iesūtot dokuii'ļ-
tus un apl. par veselības stāvokli, F*
rakstiski pag. padomei. Alga pec vaia.

noteiktas normas, brīvs" dzīv., aPS* Jļgj
un apsildīšana un 3 prv^jemes. ya

Jelgavas pilsTpoilc 2. Iec. pr*
izsludina par neder, atvaļ. līdz tnr.P"ļ;
rīkoj. kareiv. Jēkabam Mārtiņa d. w
niekam no Jelgavas-Bauskas kara ļ*
pr-ka r\ maijā 923. g. zem N° J-,1
izd. karakl. apl., kura nozaucL ____^iL--

Ventspils apr. pr-ka Pal. 1.»v
izsludina sekošas zemāk minētas
iekšz. pases par nederīgam: ,- ,

1) Latv. pasi zem Ns 3306 _ az *J
Jāņa d. Celma v., izd. 24. maija I9«J,

2) Latv. pasi zem Ns 2931 uz &*
jas Friča m. Līkart, dzim. Arkli? v.
no Ventspils pils. pref. 30. aprīli W»-s

Liepājai 1. iiJrkia iMtotat,
saskaņā ar savu lēmumu un pamato-
joties uz civ. proc. lik. 14 0. p., uz-
aicina Vasiliju R a d a u, kurš tirgojās
zem firmas Radau & Co. un 1913 g.
iedzīvoja Petrogtada, Angļu krastmalā
(AHrjiificKasi Ha6epe>KHan) Ns cO, vai
viņa tiesību ņēmēju, ierasties pie mier-
tiesneša saņemt Liepājas tipo-litografijas
īpašnieku iNikolaja Malkina, Anša i'etre-
vica un Marijas Lesniek, šķirtas Ķp
šinskij, deponētos divi simti vienu latu
56 sant. un iesniegt miertiesnesim
sekošus deponentu izdotus 35 vekseļus,
kufu maksāšanas termini ir:
1914. gada 1. septembrī par Rbļ. 254,25

1. novembrī „ , 25?,2!
1915. gada 1. janvārī , ', 250,2!

, 1. februārī , . 299-
, 1. martā , . 297,75

. .' , 1. aprit! , , 296,5(1
1. maija , » 295,25

, 1. jūnijā » . 294-. . 1. jūlijā . , 292,75
, 1. augustā „ „ 291,5(1
, 1 septembrī , » 290,25
, 1. oktobrī , . 339-

, , 1. novembri , » 337,50
, 1. decembrī » „ 336,—

1916 gada 1. janvārī , . 334,58
1. februārī , » 333,—

. 1. martā „ . 331,50
, . 1. aprilī , , 330,-

„ 1. maijā „ ? 328,50
„ , 1. jūnijā » n ;'27 -. . 1- jūlijā . . 325,50
» „ 1. augusta , , 324,-
„ , 1. septembrī , » 322,50

» 1. oktobrī . .,-
1. novembrī , , 369,2o
1. decembrī . .,50

1917. gada 1. janvāri . . 365,75
1. februārī . . 364,-

. 1. martā . » 362,25. . 1. aprilī . . 3 ?
1. maijā . , 358,/i)

, 1. jūnijā » . 357,--
» I- jūlijā . . 35^
. 1. augustā . , 353,5

I. septembrī . .'"
Liepājā, 1921. g. 5. augustā. J* 231

8740 Miertiesnesis J. Z i e m c 1 i s. _

Taurkalna virsmežniecība
ttffFflM itif6M 1924- g- 30- seP*embrl plkst 12 dienā'
ļ'UillUk) IUl$UiY Jaunjelgavā, pilsētas valdes nama

augošus un kaltušus numurētus kokus
TotSu Koku atrašanās vieta Pārdodamo koku tuvāks Koku Novērtē"
vienību jums

NsNs Novads nu iecirkņa mežniecība AP§aitas KsKs un Kvartalu apzīmējums skaits Ls
nosaukums NsNs

1 Taurkalna novads I. iecirknis Ns 5 „Girupites" 182 Kaltuši numurēti kokij 2^0 101
2 „ , 183 . 117 67
3 , „ 179 . 320 277
4 » ' , 165 , 174 115
5 , . _ 14 217 12*
6 Taurkalna novads II. iecirknis . . . . > .... Ns 14 .Smārdes" Stiga 152/153 Augoši numurēti koki 215 47
7 , Ns 9 „Reizenu" Stiga 70,71 , . 467 201
8 , . .'. „ Stiga 29/30 . 231 118
9 Jaunjelgavas novads IV. iecirknis ..... . . Ns 26 „Pagrabkalne" i48 Kaltuši numurēti koki 629 341

10 . „ 149 , 195 108
11 „ . . . - Ns 24 , Lāča" 118 , '404 151
12 „ . 139 , 3=18 134
13 Taurkalna novads I. iecirknis . Ns 6 ,„Akota" 147 , 314 270
14 . Ns 8 „Vifkopa" 8 un 9 . 232 144
15 „ , 10 un 11 , 184 101 .
16 . , 17 , 197 100
17 Jaunjelgavas novads, IV. iecirknis Ns 21 „Luika" 7 Uz kvartalstigam, gar ceļmalām un 592 220

sausi koki
18 » , , . , , 9 Uz kvartalstig., gar ceļmal. u. sausi koki 833 260
19 . , , , . 10 Kaltuši numur, koki 162 95
20 , „ , - , ., 2 un 3 Augoši numur, koki gar ceļmalām un 45 71

uz kvartalstigam
21 , , , Ns 24 ,Lača" 4 Stiga 45 46 Augoši numur, koki 239 140
22 . . . Ns 23 „Pizuļa - 91 ... 428 175
23 Taurkalna novads, I. iecirknis Ns 6 .Akota" 101, 1"4,145 . . . gar ceļmalām 266 1105
24 Jumpravas novads, 111. iecirknis Ns 19 „Silenieka" 140 un 141 Kaltuši numur, koki 218 60
25 . . . i , 153 un 154 „ . 224 170
26 . . . ; , . 166 , 222 6327 Jaunjelgavas novads, IV. iecirknis ........ N» 22 .Strauta" 19,20,30/31, Augoši numur, koki uz kvartalstigam 583 360

21/22,28 29,
47/48, 49 50

28 . . . Ns 27 .Girupnieka" 186 Augoši un kaltuši numur, koki kvartālā 285 181
un uz stigām

29 » > - 187 Aug. un kalt. num. koki kv. un uz stigām 376 352
Solīšana notiks _ mutiski. Pirms torgu sākšanas dalībniekiem jāiemaksā torgu komisijai 10°,o drošibas naudas no nosolāmās vērtības Virsmežniecība natursev tiesību izsludinātas uz torgiem vienības noņemt no torgiem pec saviem ieskatiem. Tuvākas zinas izsniedz Taurka'na virsmežniecības kanclejā
t»,„i,,m, 1924. ,. 26. .iigmH. » 780. 9941 2

' ' aurkalna virsmežniecība.

Dzelzsceļu Lceļu iec.priekšn.]
izsludina uz 13. septembri 1924. gadā plkst. 12 savā kantorī Rīgas I stacija

jat'ktus torsus
ar pēctorgiem 16. septembrī plksten 12 uz
sekosiem darbiem:
1) Šķirotavas pelnu un lokmotivu apskatīšanas bedres daļu atjaunošana. Drošibas

nauda Ls 18.—.
2) Ogrē zemes darbi pie caurules pazemināšanas. Drošibas nauda Lš 10. -.
31 Jumpravas stacijas zemes darbi apm. 1800 kub. mtr. Drošības nauda

Ls 90.—.
4) Kokneses stacijas bruģēšanas darbi apmēram 500 kv. mtr. Drošibas nauda

Ls 20 -.
5) Šķirotavas stacijas ūdens pumpetavas filtra izlabošana. Drošības nauda Ls 52".—.
6) Skrīveru stacijas kanalizācijas ierikošana. Drošības nauda Ls 120.—.
71 Dzīvo žogu (eglīšu) stādīšana 23, 24., 25., 26., 85 un 86. klrri. Rīgas - Krust-

pils līnija. Drošības nauda Ls 17.—.
Tuvākas ziņas iecirkņa kantorī no 9—15 darbdienās. 9928

Jelgaias pilsētas Ebroja Llelfls
sinagogas

Mirējas viiHfli,
kuri krituši š. g. 17. augusta izlozē uzsekosiem numuriem:

10,000 rbļ. Ns 569.
5,000 rbļ. Ns 388.
2,000 rbļ. NsNs 471, 536, 628, 774

obts. '

g2ļ050 rbļ. NsNs 21, 381, 409, 630, 656.

5*t$-£t*g>}8'«0- 472 -
&8t&WVt&&%i
531, 655, 663, 675! 807 821 ' '

2°°;bl- NsNs 48, 56, 85, 110, 157216, 247, 266, 268, 274 342 413 4fiV495, 524, 570, 676! 722 792 828 '
100 rbļ. NsNs 9, 28, 82, 90 94 9no

328' 336' & 2Ž^ »» '9 1; S
t?t* f?«* c''., 418 446
AI' 7Jk82'538''572573646
9967 ' 6' 829 ' 843' 847 ' 882
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