
Rīkojums par buvamatnieku un strād-
nieku dienas algām.

Instrukcijas par mākslīgo mēslu tirdznie-
cības noteikumu piemērošanu dzīvē.

Pagaidu noteikumi par pabalstu izsnieg-
šanu sabiedriskām organizācijām
atsevišķiem izmēģinājumiem lauk-
kopībā un pļavkopībā.

Noteikumi par lauksaimniecības darbi-
nieku un praktisku lauksaimnieku
ārzemes ekskursijām.

Noteikumi par lauksaimniecības darbi-
nieku komandējumiem uz ārzemēm

Noteikumi par lauksaimniecības izstādēm.
Takse par lopu ganīšanu Latvijas valsts

mežos 1924. g.

Valdības rīkojami un pavēles.
Rīkojums Nr. 1.

Iekšlietu ministrija paziņo visiem reso-
riem, ka pie maksas aprēķinu sastādī-
šanas līdz turpmākam lietojamas „Val-
dības Vēstneša" 1922. g. 263. numurā
iespiestās buvamatnieku un strādnieku
dienas algas pēc sekošiem nosacī-
jumiem :

1. Buvamatnieku un strādnieku algas
piemērojamas 8 stundu garai darba
dienai.

2. Krāsotājiem, tapsētājiem, stikli-
niekiem un skārdniekiem Rīgā un Rīgas-
Jūrmalā maksimālo algu var palielināt
uz 165 rbļ.

3. Sastādot maksas aprēķinus pēc
„Normu grāmatas" darbu izdarīšanai
kā pilsētās, tā ari apriņķos, var lietot
ari maksimālās buvamatnieku un strād-
nieku algas, skatoties pēc vietējiem ap-
stākļiem.

4. Ja darbus izdara saimnieciskā
kārtā ar dienas algādžiem, tad, vajadzības
gadījumos, kā pilsētās, tā ari apriņķos
resoriem tiesība maksimālās dienas algas
palielināt līdz 30°/o.

5. Ja saimnieciskā kārtā izdarāmo

darbu kopvērtība nepārsniedz 500 latu,
tad resori, vajadzības gadījumos, pēc
saviem ieskatiem, var maksimālās dienas
algas palielināt līdz 50°/o-

Piezīme. 4. un 5. pantā minētā
veidā izdarīto darbu vērtība nedrīkst
pārsniegt to vērtību, izrēķinātu pēc
„Normu grāmatas", lietojot maksi-
mālās buvamatnieku un strādnieku
dienas algas.

6. Ja 4. un 5. pantā minētā
^

veidā
palielinātā alga vēl izrādītos pār neap-
mierinošu vietējiem pašreizējiem apstāk-
ļiem, tad tālākai algu palielināšanai,
katrā atsevišķā gadījumā, resoriem jā-
vienojas ar valsts kontroli.

7. Resori, kuri nodarbina amatniekus
un strādniekus pie pastāvīgiem — ilg-
stošiem darbiem, var maksāt, pēc saviem
ieskatiem, minimālās tirgus algas, kuras
var būt zemākas par augšminētām vidē-
jām algām.

8. Ar šo tiek atcelts 1922. g. 17. no-
vembra rīkojums N° 10 un 1923. g.
30. aprija rīkojums Ne 1.

1924. g. 16. aprilī.

Iekšlietu ministrs A. Bi r z n i e k s,
Būvvaldes priekšnieks

inženiers E. K'o I p a k s.

Apstiprinu. Apstiprinu.
1924. e. 14. aprli 1024 p. 15 apri ī

Zemkopīb « mi<i>t s Finansu n m s'rs
E B a u e r s. R. K a 1 n i n g s.

Instrukcijas
par mākslīgo mēslu tirdzniecības
noteikumu piemērošanu dzīve.
1. No importētiem mākslīgiem mē-

sliem jānoņem kontrolei paraugi, meslus
izkraujot. Paraugus noņem muitas ierēdnis
mēslu īpašnieka vai ta pārstāvja un viena
liecinieka klātbūtnē.

2. Kontrolējot tirgotavas un nolikta-
vas, paraugus noņem 1. p. minēto divu
personu klātbūtnē zemkopības ministrijas
atbildīgs paraugu ņēmējs.

3. Mēslu pircējs var noņemt kontrolei
paraugus tirgotavā, mēslus saņemot vai
pasūtot veseliem vagonu lādiņiem ari sa-
ņemšanas stacijā. Pirmā gadījumā pa-
raugi noņemami mēslu pārdevēja un
viena liecinieka, bet pēdējā — divu lie-
cinieku klātbūtnē, no kuriem vismaz vie-
nam jābūt valsts dienestā stāvošai perso-
nai (stacijas priekšniekam, viņa palīgam,
dežurējošam ierēdnim etc.).

4. Pieaicinātie liecinieki visos gadīju-
mos iepriekš iepazīstināmi ar kontroles
noteikumiem un instrukcijām.

5. No partijām līdz 200 iesaiņojumiem
paraugs jāņem ne mazāk kā no katra
10. iesaiņojuma, bet lielākās ne mazāk
kā no katra 50. iesaiņojuma. Ja mēsli
sabērti bez iesaiņojuma, tad paraugi
jāņem vismaz no 20 vietām. Paraugus
var ņemt tikai no veseliem, slapjuma vai
citādi nebojātiem iesaiņojumiem.

Piezīme. Paraugu ņemamam
iesmam jābūt tik garam, ka ta iedo-
bums, iesmu no sāniem maisā iedu-
rot, aizsniedz maisa vidu.

6. Atsevišķie, no maisiem izņemtie,
paraugi jāizber uz tīra, sausa, gluda galda
vai papira no vēja un lietus aizsargātā
vietā un labi jāsajauc, saspaidot piciņus.
No maisījuma jāņem trīs vienādas daļas,
katra ne mazāka par 250 gr. un jāiepilda
sausos tīros stikla vai glazurēta māla
trauciņos.

7. Trauciņi ar mēslu paraugiem jā-
aiztaisa ar tīriem stikla vai vienkāršiem
sausiem korķiem, jāaizlako un jāaizzīmogo
ar parauga ņēmēja, pircēja vai pieaici-
nāta liecinieka zīmogu. Uz trauciņiem
jāuzlīmē etiķetes ar atzīmējumiem : vagona
numurs vai kuģa nosaukums, kad un no
kurienes mēsli izsūtīti, pārdevēja vārds
vai firmas nosaukums, maisu skaits vai
mēslu kopsvars, mēslu nosaukums un
parauga ņemšanas datums un vieta.

8. Par paraugu noņemšanu jāsastāda

divos eksemplāros akts pēc šāda parauga,
„Mēs apakšā parakstījušies (seko dalīb-
nieku vārdi, uzvārdi un dzīves vieta) ap-
liecinām, ka (datums) 192. . g.

(stacija, pilsēta vai osta),
saskaņā ar valdības izdotiem noteikumiem,
noņemts paraugs no (mēslu nosaukums
un marka), atsūtītiem vagonā N° ,
vai ar kuģi (nosaukums) no (pārdevējs,
firma) (pilsētas vai ostas
nosaukums) (izsūtīšanas da-
tums). Mēslu daudzums pēc dokumen-
tiem kg (vai maisu skaits). Pa-
raugi aizzīmogoti ar
zīmogu (minēt iestādes vai amata per-
sonas nosaukumu). Paraugu ņemšanas
noteikumi mums zināmi. Paraugu ņem-
šanas dalībnieku pilni paraksti.

9. Ja sūtījums sastāv no vairākiem
vagoniem un starp pircēju un pārdevēju
nepastāv sevišķa vienošanās, tad paraugs
jāņem no katra vagona atsevišķi.

10. Divi paraugi ar akta vienu eksem-
plāru un paziņojumu kādas vielas notei-
camas jānododLatvijas universitātes lauk-
saimniecības ķimijas laboratorijai vai
zemkopības ministrijas zemes vērtēšanas
nodaļas laboratorijai. Trešais paraugs ar
akta otro eksemplāru paliek meslu īpaš-
niekam un jāuzglabā vismaz 17a mē-
nešus.

1. piezīme. Muitas iestādē ņemtos
paraugus laboratorijai iesūta mēslu
īpašnieks, tirgotavu noliktavās no-
ņemtos — zemkopības ministrija,
pircēja ņemtos paraugus — pats
pircējs.

2. piezīme. Par analizēm paraugu
iesūtītājs maksā pēc katrā laborato-
rijā pastāvošās takses.

11. Mēslu paraugus laboratorijā ana-
lizē tikai tad, ja tie noņemti saskaņā ar

šiem noteikumiem un iesūtīti nebojātā
veidā.

Piezīme. Uz piesūtītāja sevišķu
vēlēšanos tiek analizēti ari nepa-
reizi noņemti paraugi, atzīmējot
konstatētās nepareizības rezultātu
paziņojumā, bet tādas analizēs par
pilntiesīgām netiek atzītas.

12. Laboratorijām jāved darba žurnāls,
kurā jāieraksta parauga saņemšanas
diena, mēslu parauga nosaukums, ap-
zīmējums uz etiķetes, zīmogs un citas
piezīmes (kādā stāvoklī zīmogs, uzraksti,
ja ir kādi bojājami vai nepareizības pie
parauga etc). Turpat ierakstāmi ana-
lizēs rezultāti un datums, kurā tie pa-
ziņoti parauga iesūtītājam. Rezultātu
paziņojumā jābūt ari sīkam parauga
apzīmējumam (kā uz etiķetes). Rezul-
tātu paziņojumu paraksta kontroles
iestādes vadītājs un analizētājs.

13. Atlikušais paraugs līdz ar pa-
rauga ņemšanas aktu uzglabājami labo-
ratorijā ne mazāk kā 6 mēnešus.

14. Līdz turpmākam rīkojumam par
isšķirošām uzskatamas vienīgi Latvijas
universitātes lauksaimniecības ķimijas
laboratorijā un zemkopības ministrijas
zemes vērtēšanas nodaļas laboratorijā
izdarītās analizēs.

15. Noteikumu 5. p. kārtībā kā mēslu
vērtību noteicošas ir garantējamas šādas
vielas:

a) slāpekļa mēslos (zalpetros, amon-
jaka sāļos u. c.) — slāpeklis — N;

b) kālija mēslos (kainitī, koncentrētos
kālija sājos u. c.) — Kālija KaO
veidā;

c) superfosfatos ūdenī šķīstošā fosfor-
skābe P2O6 veidā;

d) tomasa miltos 2% citronskābē šķī-
stošā fosforskābe;

e) kaulu miltos slāpeklis un kop-
fosforskābe;

f) fosforita miltos kopfosforskābe;
g) kombinētos vai dabīgos mēslus,

kuri satur vairāk vērtību noteicošas
vielas, tām jābūt visām garantētām.

16. Mākslīgo mēslu latitude ir sekoša:
Slāpekļa mēsliem (N) . . . . 0,25%
Fosforskābes mēsliem (P2O5) .
2°/0 citronskābē šķīstoša fosfor-

skābe tomasmiltos 0,75°/o
Kopfosforskābe tomasmiltos . . 0,50%
Ūdenī un citronskābē šķīstoša

fosforskābe un kopfosforskābe
superfosfatos, kaulmiltos un
citos fosfātos 0,50° 0

Kālija mēsliem (K2 O) . . . . 0,4%
17. Pārdevējam, uz pircēja pieprasī-

jumu, jāizdod tam garantijas zīme, kurā
minēts pircēja vārds un adrese, pārdoto
mēslu nosaukums un garantētais mēslu
vērtību noteicošo vielu saturs %°/o, mēslu
daudzums kilogramos, iesaiņojuma veids,
datums un pārdevēja paraksts. Garan-
tijas zīmēm jābūt ar pasaknēm, kuras
paliek tirgotavā un uzglabājamas sešus
mēnešus.

Departamenta direktors V. Skubiņš.
Nodaļas vadītājs J. Zariņš.

Apstiprinu.
Zemkopības ministr- E. Bauers.

1924. g. 8 'prlī.

Noteikumi
par lauksaimniecības izstādēm.

1. Izstādes var sarīkot saimnieciskas
vai kulturelas organizācijas, to apvienī-
bas vai sevišķas izstāžu komitejas.

2. Lauksaimniecības departaments iz-
sniedz pabalstus izstāžu sarīkošanai or-
ganizācijām, kuras ir minētas „Noteiku-
mos par neatmaksājamiem valsts pabal-
stiem lauksaimniecības veicināšanai"
nod. I. § 2, p. 1., kuras ir ari atbildīgas
par valsts sumu izlietošanu. Vietējās
organizācijas pieprasa un saņem pabal-
stus caur centrālām organizācijām.

Piezīme. Atsevišķos gadījumos
lauksaimniecības departaments var
izsniegt pabalstus ari tieši vietējām
organizācijām.

3. Izstāžu sarīkošanai izsniedzamo
pabalstu apmērus noteic lauksaimniecības
departaments, vērā ņemot viņu plašumu,
nozīmi un faktiskās vajadzības, iedalot
izstādes :

A. a) apskatēs
B. a) rajona izstādēs

b) apgabala izstādēs
c) valsts apmēra izstādēs. ^,

4. Pieprasījumi pēc pabalstiem iesnie-
dzami lauksaimniecības departamentam
priekš apskatēm ne vēlāk kā 1 mēneša
laikā, rajona izstādēm ne vēlāk kā
3 mēnešu laikā pirms izstādes sarīko-
šanas. Priekš apgabala un valsts ap-
mēra izstādēm pieprasījumi pēc pa-
balstiem iesniedzami 7 mēnešu laikā
pirms budžeta gada sākšanās.

5. Eksponātu godalgošana izstādēs
un apskatēs izdarāma saskaņā ar lauk-
saimniecības departamenta izdotām in-
strukcijām.

6. Lauksaimniecības departaments iz-
sniedz godalgas sekošās nozarēs:

A grupā a) zemkopībā,
b) lopkopībā,
c) lauksaimniecības rūpnie-

cībā, būvniecībā un tech-
nikā,

d) lauksaimniecības ekono-
mijā un kooperācijā.

B grupā a) dārzkopībā,
b) zivkopībā-zvejniecībā,
c) putnkopībā. 1

C grupā a) mājturībā,
b) biškopībā.

7. Atsevišķās grupās noteiktas se-
košās lauksaimniecības departamenta
godalgas:
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8. Izstāžu komitejām, biedrībām un
privātpersonām ir tiesība izsniegt da-
žādas godalgas, kuras iepriekš jāpieteic
izstādes komitejai. Pieteiktās godalgas
izspriež izstādes ekspertu komisija.

9. Naudas vietā līdz ar atzinības rak-
stiem var tikt piešķirtas tiesības uz attie-
cīgiem zemkopības ministrijas zelta,
sudraba un bronsas medaļiem.

Rajona izstādēs — lielo, vidējo un
un mazo bronsas medaļiem.

Apgabala izstādēs — lielo, vidējo un
mazo sudraba medaļiem.

Valsts apmēra izstādēs ' — lielo, vidējo
un mazo zelta medaļiem.

10. Lauksaimniecības ' departamenta
naudas godalgas var izsniegt izstādītā-

Maksa pat .Valdības Vēstnesi* sākot no 1. Janvāra:

Saņemot ekspedīcija:
pat 1 mēnesi 1 lats 50 aant.

Piesūtot mājā un pa pastu:
Par 1 mēnesi 1 lats 80 sani
Par atsevišķu numura: saņemot

ekspedīcijā . — , 6 ,
Pie atkalpārdevējiem — . 7 ,

Latvijas valdības Mtot oficiāls laikraksts
iznāk katru dienu, izņemot J^^^^^M^^/^

svētdienas

un avitkudienae

Redakcija; sifl^r^^ lS^^r^a, Kaotorun ek-8pedicija :

Rīgā, pilī >* 3. Tel. Ns 9-89
^^^^^^^^^

Rīgā, pilī Ns 1. Tel. Ma 9-57
Runas stundas ao 11—12 u^^^^^^u Atvērts no pulksten 9—3

Sludinājumu maksa:

a) tiesn sludinājumi līdz 30 vien-
slejigām rindiņām..... 3 lat. 60 sant.
par katra tālāku rindiņu . . — , 12 .

b) ritam Iestādēm un amata per-
sonām par katru vienslejigu
rindiņu — , 16 .

e) privātiem par katru vienslejigu
rindiņu — . 20 .



jiem vienīgi tad, ja eksponāti nav ražoti
vai iegādāti ax valsts pabalstiem. Pretējā
gadījumā tiem izsniedzami vienīgi at-
zinības raksti.

11. Ekspertīzes komisijās lauksaim-
niecības departamenta pārstāvim ir
veto tiesības attiecībā uz lauksaimnie-
cības departamenta godalgu piespriešanu.

12. Norēķini par izsniegto valdības
sumu izlietošanu iesniedzami lauksaim-
niecības departamentam, par piemēru,
Aa un Ba minētām izstādēm un apskatēm
pēc budžeta gada ceturkšņiem, bet par
pārējām ne vēlāk kā 3 mēnešu laikā pēc
izstādes slēgšanas.

Departamenta direktors V. Skubiņš.
Nodaļas vadītājs J. Zariņš.

Apstiprina.
1974. gada 10. aprilī.

Zemkopības ministrs
E Bauers.

Pagaidu noteikumi

par pabalstu izsniegšanu sa-
biedriskām organizācijām at-
sevišķiem izmēģinājumiemlauk-

k'opībā un pļavkopiba.
1. Demonstrēšanas, propagandas un

praktisku novērojumu nolūkos lauksaim-
niecības departaments izsniedz pabalstus
izmēģinājumu sarīkošanai laukkopībā un
pļavkopībā.

2. Pirms darbības sesonas sākšanās
organizācijas iesniedz lauksaimniecības
departamentam apstiprināšanai valdes
sankcionētu darbības plānu un technis-
kās instrukcijas.

3. Pēc izmēģinājumu uzstādīšanas
organizācijas paziņo lauksaimniecības
departamentam, kur un kādi izmēģinā-
jumi ierīkoti. Pavasara sesonā paziņo-
jums iesniedzams ne vēlāk par 1. jūliju
un rudens sezonā ne vēlāk par 15. ok-
tobri.

4. Līdzekļi izlietojami tikai tiem mēr-
ķiem, kuriem izsniegti.

5. Pārskati par līdzekļu izlietošanu
iesniedzami pa gada ceturkšņiem un
gada beigās vispārējs darbības pārskats,
uzrādot sasniegtos panākumus.

Departamenta direktors V. Skubiņš
Nodaļas vadītājs J. Zariņš

Apstiprinu.
1924. g. 14. martā.

Zemkopības ministrs E. Bauers.

Noteikumi
par lauksaimniecības darbinieku
un praktisku lauksaimnieku ār-

zemes ekskursijām.
1. Praktisku zināšanu papildināšanai

lauksaimniecības departaments organizē
lauksaimnieku un lauksaimniecības dar-
binieku ekskursijas uz ārzemēm.

2. Ekskursiju izdevumu segšanai lauk-
saimniecības departaments izsniedz eks-
kursiju dalībniekiem pabalstus ne vairāk
par 75% no nepieciešamiem izdevumiem
pēc lauksaimniecības departamenta ap-
rēķiniem.

3. Ekskursijas vadītājus izvēlas lauk-
saimniecības departaments, un to eks-
kursijas izdevumus sedz pēc pastāvošiem
ārzemju komandējumu noteikumiem.

4. Ekskursiju dalībniekus izvēlas lauk-
saimniecības departaments no centrālo
lauksaimniecības organizāciju priekšā
stādītiem kandidātiem.

5. Ekskursijas dalībnieki ekskursijas
gaitā ir pilnīgi padoti ekskursijas vadī-
tājam.

6. Katram ekskursijas dalībniekam
jāved ceļojuma apraksts, un pēc atgrieša-
nās noraksts no ta jāiesniedz lauksaim-
niecības departamentam.

Departamenta direktors V. Skubiņš.
Nodaļas vadītājs J. Zariņš

Apstiprinu.
1924. g. 14. martr.

Zemkopības ministrs
E. Bauers.

Noteikumi
par lauksaimniecības darbinieku

komandējumiem uz ārzemēm.
1. Zinātnisku un praktisku darbinieku

sagatavošanai, kā ari zināšanu papildinā-
šanai lauksaimniecības departaments ko-
mandē uz ārzemēm valsts vai sabie-
drisku iestāžu darbiniekus.

2. Lūgumi komandējuma piešķiršanai
iesniedzami lauksaimniecības departa-
mentam, uzdodot komandējuma mērķi,
paredzot maršrutu, iestāžu nosaukumus,

pie kurām lūdzējs nodomājis specializē-
ties vai papildināties, tāpat savas
iepriekšējās praktiskās vai zinātniskās
darbības aprakstu, izglītības cenzu un
tās lauksaimniecības organizācijas vai
iestādes atsauksmi, pie kuras tas ir no-
darbināts.

3. Komandējumu uz lūgumam klāt-
pielikto ziņu pamata piešķir lauksaim-
niecības departaments, kā ari noteic
komandējuma ilgumu, apmēra maršrutu
un pabalsta lielumu, kurš nedrīkst pār-

sniegt valdības pieņemtas ārzemju ko-
mandējuma normas.

4. Komandētā persona izbraukšanas
un atgriešanās laiku ziņo lauksaimnie-
cības departamentam, kā a:i triju mē-
nešu laikā pēc atgriešanās no komandē-
juma iesūta lauksaimniecības departa-
mentam komandējuma pārskatu ne mazāk
kā 2 drukas lokšņu biezumā; pretēja ga-
dījumā pabalsts atmaksājams atpakaļ.

Departamenta direktors V. S k u b i ņ š
Nodaļas vadītājs J. Zariņš

Apstiprinu.
1924. g. 5. aprilī.

Zemkopības ministrs
E. Bauers.

Takse
par lopu ganīšanu Latvijas valsts mežos 1924. g.,

skaitot par veselu sesonu.

I. šķ. ganibfs II. šķ. ganibtsIII. šķ ganības
Lopu sugas — :——

Lati sant. Lati s nt. Lati sant.

Par zirgu ganīšanu 3 — 2 — 1 —
Par govju „ 3 — 2 — 1 —
Par aitu , 2 — 1 — — 50

Pie kam šī gada pievaislojumu atļauts ganīt
par brīvu.

Kazu ganīšana mežā aizliegta.
Mežu departamenta direktors K- Melderis.

Mežsaimniecības daļas vadītāja palīgs J.Surģenieķs.
111. sekcijas vadītājs A. Murevskis.

Valdības iestāžu paziņojumi.

Nosacīti notiesātosaraksta Nr.40

kas ievietots š.g. 9. apriļa „Valdības Vēst-
neša" 83. numura pielikumā,

zem Ns 3941 „Akts Ns 286/24. p." vietā
lasāms: „Akts Ns 286/24. g.), zem No3965
„A. Ns 773/24. g." vietālasāms: „A.
Ns 773 23. g.", zem Ns 3978 „26. d."
vietā lasāms: „26. g.", zem Ns 3981
„28. dec. 1924. g." vietā lasāms: „28.
dec. 1923. g.", zem Ns 3993 „516. p."
vietā lasāms: „616. p.", zem Ns 4064
„Priedelīf vietā lasāms „Piedelīf, zem
Ns 4080 „11. dec. 1924. g." vietā la-
sāms: „11. dec. 1923. g." un zem Ns 4120
«Nikolajs Betera d." vieta lasāms „Ni-
kolaja Pētera d."

Rīgā, 1924. g. 15. aprilī.
Tieslietu ministrijas departamenta

direktors Brikovskis.
Nodaļas vadītājs J. S a u 1 ī ts.

Meklējamo personu saraksts
Nr. 154.

9435.' Augstroze, Jānis, baptistu slu-
dinātājs, pastāvīgā dzīves vieta Paltmales
pag., Rīgas apriņķī. Tuvāku ziņu nav.
— Aizputes apr. pr-ka 1924. g. 12. fe-
bruāra raksts Ns 6354/22. g., apv. sodu
lik. 265. p. 1. d. — Paziņot dzīves vietu.

9436. Dzalba, Jānis Ignata d., dzīvo-
jis Izveltas pag. Kalvišu ciemā. — Dau-
gavpils apr. pr-ka 1924. g. 30. janvāra
lēmums K9 _ 275 117 III, sodīts ar Ls 20
vai 8 dienam aresta par piedzeršanos.—
Izpildīt lēmumu.

9437. Dubovskis, Ādams Stepana d.,
pēdējā dzīves vieta Daugavpilī, Zeltkalna
ielā Ns 3. — Daugavpils apr. 4. iecirkņa
miertiesneša 1924 g. 24. marta raksts
Ns 16, apv. akc. lik. 36. p. — Ņemt pa-
rakstu par pastāvīgas dzīves vietas ne-
atstāšanu un paziņot meklētājam.

9438. Dubaniņš, Jānis Fadeja d., 27
g. vecs, Ludzas apr., Zvirgzdienas pag.
pilsonis, agrāk dzīvojis Ludzā, Odu ielā
Ns 23, pase Ns 161, izdota no Zvirgzdie-
nas pag. valdes 1923. g. 11. novembrī,
krievs, pareizticīgs. Tuvāku ziņu trūkst.
— Ludzas apr. pr-ka 1924. g. 6. febru-
āra lēmums _ JVo 20485/172, sodīts adm.
kārtā par kārtības un sabiedriska miera
traucēšanu ar Ls 15 vai 14 dienām
aresta. — Izpildīt lēmumu un paziņot
meklētājam.

9439. Jurisons, Hermans Aleksandra
dēls, dzimis 1905. g. Valmieras apr.,
Jaunsalaces pag. pilsonis, agrāk dzīvojis
Feizaksalā, 1. linijā Ns 53, dz. 1. —
Rīgas pilsētas 3. iecirkņa miertiesneša
1924. g. 10. marta raksts Ns 306, ap-
vainots s. 1. 591. p. — Paziņot dzīves
vietu.

9440. Jēkabsons, Andrejs Andreja d ,
kurlmēms, pēdējā dzīves vieta Bauskā,
Pils ielā Ns 25. — Bauskas apriņķa
priekšnieka 1924. g. 25. marta raksts
Ns 1719/23. g. sodīts adm. kārtā ar
Ls 25 vai 10 dienam aresta par nele-

gālu robežas pāriešanu. — Paziņot
dzīves vietu.

9441. Jevsejevs, Mirons Leona d,
37 g. vecs, Maļinovas pag. pilsonis. —
Daugavpils 1. iec. miertiesneša 1924. g.
24. marta raksts Ns 32, apvainots soda
lik. 182. p. 2. d. 1. pkt. — Paziņot
dzīves vietu.

9442. Kalniņš, Jānis Indriķa d., dzī-
vojis Krustpils pag. — Daugavpils apr.
priekšnieka 1923. g. 19. decembra raksts
Ns 6683/2211 III, sodīts ar Ls 10 vai
5 dienam aresta par piedzeršanos. —
Izpildīt lēmumu.

9443. Kekers, Kazimirs Aleksandra d.',
dzīvojis Vaivodu pag., Rēzeknes apr. —
Daugavpils apr. pr-ka 1923. g. 8. nov.
lēmums Nr. 5954-1953/111, sodīts ai
10 latiem vai 5 dienām aresta par pie-
dzeršanos. — Izpildīt lēmumu.

9444. Kuzmins, Galaktions Agurjana
dēls, 29 g. vecs, Maļinovas pag. pil-
sonis. — Daugavpils apr. 1. iec. mier-
tiesneša 1924. g. 24. marta raksts
Nr. 144, apv. sod. lik. 182. p. 2. d.
1 pkt. — Paziņot dzīves vietu.

9445. Kuzmins, Ankudins Filajeva d.,

dzim. 1897. g., Daugavpils apr. Kapiņu
pag. pilsonis, pēdējā laikā dzīves vieta
Kapiņu pagastā, Polivaroku sādžā. —
Cēsu apr. pr-ka 1924. g. 19. marta
raksts Ns 4871/23, sodīts adm. kārtā ar
10 latiem vai 5 dienām aresta par dzī-
vošanu bez Latvijas iekšzemes pases.
— Paziņot dzīves vietu.

9446. Koascevs, Alestarfs Nikifora d.,
25 g. vecs, Rēzeknes apr., Rušinu pag.
pilsonis. — Rīgas apr. 3. iec. izmeklē-
šanas tiesneša 1924. g. 28. marta raksts
Ns 495, apv. sod. lik. 51. p. un 589. p.
1. d. — Apcietināt un ieskaitīt meklē-
tāja rīcībā.

9447. Kalnenieks, Jānis Pētera d.
38 g. vecs, Grienvaldes pag. pilsonis,
pēdējā dzīves vieta Rīgā. — Bauskas
apr. pr-ka 1924. g. 25. marta raksts
Ns 1240, piedzenama Ls 20 soda nauda.
— Paziņot dzīves vietu.

9458. Kozlovskaja, Juzefa. Kazimira
m., 24 g. veca, agrākā dzīves vieta Dau-
gavpilī, Odesas ielā Ns 112, Dau-
gavpils apriņķa 1. iecirkņa miertiesneša
1924. g. 24. marta raksts Ns . 197, ap-
vainota sod. lik. 616. p. —- Paziņot
dzīves vietu.

9449. Kairīts, Osips Ādama d., 53 g.
vecs, pēdējā dzīves vieta Daugavpilī,
Tulas ielā Ns 50. — Daugavpils apriņķa
1. iecirkņa miertiesneša 1924. g. 24. marta
raksts Ns 197, apvainots sod. lik. 616. p.
— Paziņot dzīves vietu.

9450. Kalasovskis, Jāzeps Antona d.,
34. g. vecs, Ilūkstes apr. Bebrenes pag.
pilsonis, agrāka dzīves vieta turpat An-
drejevas pusmuižā. — Daugavpils apr.
I. iec. miertiesneša 1924. g. 24. marta
raksts Ns 197, apv. sod. lik. 51. un
581. p. — Paziņot dzīves vietu.

(Turpmāk vēl)

Administratīvā departamenta
direktorsJ. Ieva.

Iekšējās apsardzības pārvaldes
priekšnieks J. G a r o z i ņ š

Iecelšanas.
Rīkojums J* 168.

Rīgā, 1924. g. 11. martā.
Atsvabinu no amata: 1) mežu departamenta

vecāko kanclejas ierēdni Lūciju Drenger štata
samazināšanas dēļ uz civildienesta likuma 37 panta
pa-at^ , skaitot no 1^24 g 1. apriļsj

2) mežu departamen'a pirmās šķiras mašīn-
rakstītāju Ženiju Engelhardt štata samazinā-
šanas dēļ uz civildienesta likuma ? 37 panta pa-
mata skaitot no 19 4. g. I. apriļa;

3) mežu departarmnta vecāko kanclejas ierēdni
Hermīni P a u n e štata samazināšanas dēļ uz civil-
dienesta I,kūma 37. panta pamata, skaitot no
1 24. g i. apriļa;

4) mežu departamentā uz brīva līguma pamata
rodarbinato jaunāka mežu taksatora vietas izpild -
taju Leopoldu Salchu kā pietiekoši repārvadošu
valsts valodu, skaitot no 1924. g. 1. apriļa.

Mežu departamenta direktors K. Melderis.
*

Rīkojums Jfe 163.
Rīgā, 1924. g 31. martā.

1- §•
K rķu virsm žniecībā uz brīva līguma pamata

nodarbināto mežziņa amata kandidātu Robertu
Berzlapu pārceļu uz Piebalgas virsmežniecību
un pielaižu pie trešās šķiras iecirkņa mežziņa amata
izpildīšanas, uz brīva īguma pamata, ar XIV. amata
kategorijas alu, skaitot no -924. g. 1. ap.iļa.

2. §.
Ludzas virsmežniecības bij. trešssšķiras jecirkr, a

mežziņa vietas izpildītājam Augustam Kāpo-
sti ņ a m atļauju izmaksāt algu par laiku no
1924. g. 15. līdz 25. martam, t i. no viņa atlai-
šanas dienas līdz iecirkņa mežniecības faktikai
nodošanas dienai.

Mežu departamenta direktors K. Melderis.
*

Rīkojams J* 1.
Rī ^ā, 1924. g. 2. a rilī.

§ 1-
Nītaures virsmežniecība uz brīva līguma pamata

nodarbināto otiās šķiras iecirkņa mežziņa viet; 8
izpildītāju Žani Lilientslu atla žu no d'enesta
uz civildienesta likuma 38. panta pamata, skaitot
no 1924. g. 15. apriļa.

§ 2.
Krustpils virsmež iecība uz brīva līguma pamata

nodarbināto mežziņa amata kandidātu Antonu
Rubinu pārceļu uz Ludzas Virsmežniecību un
piela žu pie trešās Šķiras iecirkņa mežziņa pagaidu
vietas izpildīšsnas, uz brīva līguma pamata, a>-
XIV. amati kategorijas al ^u , skaitot ar i92i. gada
1. r-prili.

Mežu departamenta direktors K. Melderis.

Rīkojums J* 2.
Rīgā, 1924. gada 3. apriī.

1- §•
Paaugstinu un ap.tiprinuamatā: 1)Bruņniecības

virsrcežn ecibas otrās šķras iecirkņa mežziņa cietas
ispildltāju Robertu Rettmani kā pirmās šķiras
iecirkņa mežzini, ar XI. amata kategorijas algu,
skaitot no 1924. gada 1. apriļa;

2) Varakļānu virsmežniecības trešās ?ķiras
iecirkņa mežziņa vietas «pildītāju Oto Šiliņu
kā otras šķiras iecirkņa mežzini, sr XII. amata
kategorijas algu, skiitot no 1924. g 1. f prija;

3) Bernavas virsmežniecības trešās šķiras iecirkņa
mežziņa vieta s izpild tāju Vili V i I s o n u kā otrās
šķiras iec rkņa mežzini, ar XII. amata kategorijas
algu, skaitot no 1924. gada 1. apriļa.

2. §•
Paaugstinu: 1) Burtnieku virsmežniecības otras

šķiras iecirkņa mežzini Heinrichu Hoekeli par
pirmās šķiras iecirkņa mežzini, ar XI. amata kate-
gorijas algu, skaitot no 1924 gada 1. rpriļa.

2) Smiltenes virsmežniecības trešās šķiras
iecirkņa meždzi Žani Nātrinu par otrās šķiras
iecirkņa mežzini, ar XII. amata kategorijas algu,
skaitot no 1924. gada 1. apriļa.

3) Krāslavas virsmežniecības trešās šķi as
iecirkņa rnežz ni Robertu Kreicmani prr ct'ās
šķiras iecirkņa mežzini, ar XII. amata kategorijas
algu, skaitot no 1924 gada 1. aprīļi.

4) Stāmerienes virsmežniecības trešās šķiras
iecirkņa mežzini Antonu Maču par otrās šķir.-s
iecirkņa mežzini, ar XII am'ta kategorijas aigu,
skaitot no 1924 gada 1. apriļa;

5) Lejas virsmežniecības trešās šķiras iecirkņa
mežzni Eduardu Mantnieku par otrās šķ r^s
iecirkņa rrežzini, ar XII. amata kategorijas algu,
skaitot no 1924. « ada 1. aprilī;

6) Cēsu virsmežnitčībā uz brīva līguma pamata
nodarbināto trešās šķiras ieciritņa mežziņa vietas
izpildītāju Reinholdu Rozīti par otrās šķ ras
ucirkņa mežziņa vietas izpildītā u, uz brīva līguma
pimata, ar XII amata ketegorijas algu, skaitot no
1J24 gada 1. apriļa.

3. §. .
Apstiprinu amata: 1) Vecsalaces virsmežniecības

otrās šķiras iecirkņa mežziņa vietas izpild t?ju
Aumstu Didriksonu kā otrās šķiras iecirkņa
mežzini, skaitot no 1924. gada 1 aprļa ;

2) Vecsalaces virsmežniecības trešās šķiras
recirk ņa mežziņa vietas izpildītāju Pēteri La at-
ber tu kā trešās šķiras iecirkņa mežzini, skaitot
no 1924 gada 1. apriļa. ,.

3) Jekabmiesta virsmežniecības pirmās šķiras
iecirkņa mežziņa vietas izpildītāju Jūliju Lasi
ka pirmās šķiras iecirkņa mežzini, skatot no
1924. gada 1 aprīļa

41 Jelgavas virsmežnierības pirmās šķifas iecirkņa
mežziņa vietas izpildītāju Oskaru E i c h i kā
pitmas šķiras iecirkņa mežzini, skaitot r.o 1924. g-
i- apriļa.

5) Bornes virsmežniec bas otrās šķiras ļedrkņa
mežziņa vietas izpildītāju Robertu Ozoliņu ka
otrās šķiras ieciikņa mežjini, skaitot no 1924. gada
1. apriļa.

6) Vecalaces virsmežniecībes_datbv(ža-grāmat-
veža vietas izpild tāju Pauli Āboltiņu — kā
derbvedi-grāmatvtdi, skatot sr 1924. g. 1. aprīli.

7) Daugavpils virsmežniecības darbveža-grāmat-
veža viet s izpildītāju Viktoru Bergmani — kā
darbvedi-grāmatvedi, skaitot ar 1924. g, 1. apiili.

8) Nītaures virsmežniecības darbveža-grāmatveža
viet s izpildītāju Albertu Miķelsonu — kā daib-
vedi-gržmatvedi, skaitot ar 1924. g. 1. aprīli.

9) Bornes viismežniecības darbveža-grāmatveža
vietas izpildītāju Jāni Vagulanu — kā darbvedi-
grām'tved', skaitot ir 1924. g. 1. fprili.
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nilditāju Hildegardi Zupi — kā rakstvedi, skai-
totTt 1924. g- 1- aprīli.

§ 4.
Viļaku virsmežniecībā uz brīva līguma pamnta

nodarbinīto rakstveža vi<t*s izpildītāju Eduardu
V e i 11a n d u pārceļu uz Goļānu virsmežniecību un

nielaižu pie darbveža-grāmatveža amata izpildīša-
nas uz brīva līguma pamata, ar XII. rmata kate-
cor' jas aliu, skaitot ar 1924. g. 16. aprili.

§ 5.
Atsvabinu no amata: 1) Skrundas virsmežniecī-

bas otrās šķiras iecirkņa mežziņa vietas izpildītāju
Aleksandru S u 1 c u — uz paša lūguma pamata,
sķsitot no 1924. g. 1. maija.

2) Daudzevas virsmežniecība iz brīva līguma
pamata r.olarbinato darbveža-grāmatveža vietas
izpilditāj j Arvidu Dikmani — uz paša lūguma
pama'a, skatot no 1924. p. 1. mMja.

'Mežu departamenta direktors K. Melderis.

Iekšzeme

Centrālas izglītības savienības
valde savā š. g. 11. apriļa sēdē uzņē-
musi par biedrenēm savienībā sekošas
organizācijas : Latvijas kultūras veicinā-
šanas biedrības Bērzgales nodaļu, Latvi-
jas kultūras veicināšanas biedrības Dig-
nājas nodaļu, Ezeres pagasta 11. pa-
kāpes pamatskolu, Jaun-Dundagas amat-
nieku biedrību ,.Censību ", Latviešu na-
cionālās jaunatnes savienības Cirstu no-
daļu, Limbažu draudzes dziedāšanas un
bibliotēkas biedrību, Opekalna izglītības
biedrību „Strauts", Raiskuma izglītības
biedrību, Rēzeknes latviešu biedrību,
Sārnates izglītības biedrību „Auseklis",
Subates skatuves mākslas cienītāju bie-
drību un Vestienas patērētāju biedrību.

Centrālai izglītības savienībai
būs š. g. 4. _ maijā, pulksten 10 rītā pirmā
pilna kartēja centrālas izglītības savienī-
bas biedru sapulce Rīgā, Valdemāra
ielā .Nb 1 (II. pilsētas vidusskolā).

Pēc centrālās izglītības savienības sta-
tūtu 16. §. „pilnās sapulcēs var piedalī-
ties ka balsstiesīgi locekļi savienībā ap-
vienoto organizāciju pārstāvji pa vienam
no katras organizācijas".

Pie ieejas pārstāvim jāuzrāda attiecīgā
pilnvara.

Dienas kārtība:

1. Prezidija vēlēšana un sapulces regla-
menta pieņemšana.

2. Valdes un revizijas komisijas ziņojumi
sakarā ar gada pārskatu.

3. Referāti: A. Melnalkšņa — Biedrību
un pašvaldību nozīme tautas izglītības
veicināšanā; R. Akmentiņa — Par
centrālās izglītības savienības priekš-
lasījumiem un kursiem; Lejas-Krū-
miņa — Par mazo teātru uzdevumiem.

4. Ziņojumi no vietām.
5. A. Ķēniņa — centrālās izglītības sa-

vienības nākošie uzdevumi un budžets
1924. gadam.

6. Amata personu vēlēšanas.
7. Dažādi jautājumi un priekšlikumi.

.Piezīme. Biedrības un organizā-
cijas, kuras pieteiktos par centrālās
izglītības savienības biedriem pašā
sapulces dienā, 4. maijā, var savu
pilnvaroto pārstāvju personās pieda-
līties sapulcē kā pilntiesīgi biedri.

Valde.

Pateicība.
Valsts Kuldīga• vidusskolas pedagoģiskā ko"-

iere^ce izsaka vi sirsnīgāko pateicību V* sts
( rezidentam Čakstes kgm, Saeimas priekšsēdē-
tājam Vesmaņa kgm ministru prezidentam Za-
mueļa kgm, izjtibas ministr m S raubergj kgm,
bijušiem izglītības ministriem Ka< ,p rsona Gamša,

? Ce'miņa un Dēķena kgiem univer itates rektoram
Rubeņa kgm, rakstniekiem Ķēniņam, Plūdenim,
.Zeltmatim un citiem skolr s ifbvēļiem, kas tele-
grj-f ski un jakstisM apsveikuši skol s namu (.bi-
jušā skolotāju semin rat i-svēt šan*s di nā, kā
?rt vidusskolu daļ s priekšniekam Ozoliņi k^m ,
Ventspil-» draudzes mācrajam G inrerga kgam un
ci iem viesiem, kas pagodinājuši šo svnīgo aktu
ar savu Klātbūtni; bez t m rakstniekam Zeltmatim
par viņa skolas biblio'ekai davātiim kopotiem
sak tiem

Ārzemes.

Latvju jubileja Parize.
Parizes latvju pulciņš vakar nosvinēja

savu 15. gadu jubileju privataR. Dun-
ča n a teātra patīkamajās telpas.

Pulciņa priekšnieks A. Grāvītis at-
klāja vakaru ar plašāku runu par pulciņa
darbību notecējušos 15 gados. Rakstnieks

-J. Akuraters sirsnīgiem vārdiem ap-
sveica pulciņu latvju rakstnieku un žur-
nālistu biedrības vārdā. Dziedot tautas
dziesmas, Parizes latvieši pie tējas glazēs
vienkārši un sirsnīgi nosvētīja sava pul-
ciņa svētkus. Bija klāt lielāks skaits
vietējo tautiešu; to starpā ari simpātiskie
legacijas darbinieki.

Parizē, 1924. g. 15. aprilī.

Parizes latvju pulciņš
beidz 15. darbības gadu. Pulciņš ari
šogad pildījis savu sabiedriski-kulturelās
iestādes darbu, apvienodams visus vietē-
jos latvjus. Izsaka sirsnīgu pateicību
laikrakstu redakcijām, kuras atvēlējušas
brīveksemplārus. Pulciņā bijuši pavisam
253 biedri; pagājušā gadā 49. Kasē
ieņemti 1598 franki, izdoti 1388 fr. 90 s.
Valde: A. Grāvīts, P. Poriets, E. Gir-
gensons; valdes vietniekos: P. Karnups,
Rob. Ķēniņš, D. Grass; revizijas komi-
sijā : A. Parnasts, J. Circenovs, E. Pav-
lovskis. Pulciņa adrese: Cercle Latvien
de Paris, Bibliotheque Latvienne, 31-Rue
de Biēvre, 31, Paris.

Rīga.
Rīgas pilsētas domes kārtēja

sēde
būs ceturtdien, šī gada 24. aprilī, pīkst. 7
vakarā, lielā Ķēniņu ielā Ns 5.

Dienas kartība:

1. Pārskats par pilsētas valdes nepa-
redzētiem izdevumiem laikā no š. g.
1. janvāra līdz 1. aprilim.

2. Nekustama īpašuma Meža parkā,
gr. 94 Ns 23 atdošana dzimtsnomā.

3. Nekustama īpašuma iegūšana Gulbja
ielā Ns 1 (gr. 73 Ns 110).

4. Nekustama īpašuma (apm. 30 purv.)
iegūšana no gruntsgabala gr. 85,
Ko 38 un Ns 20.

5. Pilsētas jaunā tirgus izbūves pro-
jekta apstiprināšana.

6. Pilsētas Amatnieku skolas darbnīcu
statūtu apstiprināšana.

7. Aizņēmums kursu sarīkošanai pil-
sētas amatnieku skolā.

8. Domes sēdē 1923. gada 20. de
cembrī pieņemto obligatorisko no
teikumu papildināšana par tirgo
šanos ar pienu un piena produktiem

9. Rīgas pilsētas būvnoteikumu papil
dināšana.

10. Pirts lietošanas takse kareivjiem.
11. Ziņojums par satiksmes atjauno

sanu ar Pārdaugavu un kredita at
vēlēšana tilta atjaunošanai.

12. Lūgumi un sūdzības:
a) K. Pētersona lūgums,
b) Rīgas Jūrmalas dārzkopības bie

drības „Zemene" lūgums;
c) Skolotāja Pētera Stāka lūgums

Domes priekšsēdētājs K. D e ķ e n s
Pilsētas sekretārs A. Plavinskis

Latvijas Sarkanais krusts

izdevis nupat jaunas spēļu kārtis, kuras
ievērojamas ar to, ka viņu zīmējumos
ņemti tautiski tipi un raksti. Kā
zināms, Sarkanam krustam ir vienīgam
tiesība izdot un izplatīt Latvijā spēļu
kārtis.

Māksla.

Mākslas akadēmijas audzēkņu
darbu izstādi

atklās svētdien, 27. aprilī, pulksten 11
dienā, akadēmijas telpās, Gogoļa ielā
Ns 3, uz kuru tiek aicināti visi, kas par
mākslu interesējas.

Ieejas maksa atklāšanas dienā 50 san-
timu, citās dienās 20 santimu, skolēniem
un kareivjiem visās dienās 10 santimu.
Izstāde atvērta ikdienas no pulksten
10 līdz 5 dienā. Izstāde ir ļoti plaša,
ar apmēram 3000 darbiem, kas ieņem
kādas 20 istabas visos ēkas stāvos.
Izstāde paredzēta uz 1 nedēlu,no 27. apriļa
līdz 4. maijam.

Nacionālā teātrī šos svētkos pirmo-
reiz izrādīja Z e 11 m a t a teiksmu pasaku
„A 'r ā j d ē ls", kura domāta pēc sava
satura un idejas ir lieliem, ir bērniem.
Pamatojoties uz tautas pasaku vielu,
arājdēla cīnīšanos ar lielkungu un velnu
un viņa uzvaru, ķēniņmeitas atsvabinā-
šanu, autors ar to simbolizē — ko
vairākkārt lugā ari skaidri pasaka (pat
drusku vairāk, kailāki, nekā pienācās) —
visas mūsu tautas likteni, viņas cīņas
pret apspiedējiem varmākiem un viņas
galējo uzvaru. Tomēr šī uzvara, pēc
tēlojuma spriežot, vēl nav galīga. Arāj-
dēls aizmirst zemē nepaceltu savu «lai-
mes maisu", ko paķer un aiznes beidzot
ļaunīgi smiedamies tumsas valdonis. Tas
itin kā simbolā rāda, ka arājdēlam sa-
gaidāma vēl daža cīņa un tas nevarēs
vis mierīgi atdusēties uz iegūtiem lau-
riem. Lieks bija pašās beigās pie no-

laista priekškara paziņojums par kāzu
svinībām un ka viss notikušais bijusi —
pasaka.

Luga ar savu pasakveidīgo saturu
iznāk raiba un dzīva un tādēļ būs diez-
gan patīkama, sevišķi bērniem, kuri
pirmizrādē, kā svētku dienā, bij sanākuši
diezgan kuplā skaitā un ar jautrību
sekoja lugas gaitai. Ari pārējā publika
bija atsaucīga, pat stipri skaļa. Laida
darbā gan rokas, gan kājas. Tas iz-
skatījās drusku pēc sarīkotu klaķieru
paņēmieniem. Tāda pati neparasta dzī-
vība un uzmanība pie skatuves priekš-
kara. Tādus skatus novēroju pirmo reiz
mūsu Nacionālā teātrī.

Lielākā loma lugā, „arājdēls", atradās
Jāņa Ģermāņa rokās, kas bija diezgan
varonīgs, tik reizēm izrunā iznāca par
gaudulīgu. Vold. Švarcs lielkungu un
stipro . velnu ari labi izrādīja, tāpat
Skaidrīte un Rūmniece māti un vecmāti.
Vagara lomā Parņickis bija pardaudz
karikatūra. , A.

Tirdzniecība un rūpniecība.

Rīgas osta ienākuši kuģi.
16. aprilī.

Daugava, latviešu tvaikonis, 1429 reģ. ton. brutto,
no Antverpenes un Liepājas ar tomasa miltiem.

17. aprilī.
Katie, latviešu tvaikonis, 2345,40 reģ. ton. brutto,

no Stetines ar balastu.
Skauts, latviešu tvaikonis, 2121 reģ. ton. brutto,

no Liepājas ar balastu.
Miltonstar, angļu tvaikonis, 3171 reģ. ton. brutto,

no Ventspils ar gaļu.

No Rīgas ostas izgājuši kuģi.
16. aprilī.

Broxvik, zviedru tvaikonis, 1454 reģ. ton. brutto,
uz Ģenti ar linem un kokiem.

Esk*soni, vācu tvaikonis, 2670 reģ. ton. brutto, uz
Ģenti ar kokiem.

Kokness, latviešu tvaikonis, 1712,12 reģ. ton.
brutto, uz Ģenti ar kokiem.

Liepājas ostā ienākuši kuģi.
14. aprilī.

Herkules, latviešu prāmis, 90 reģ. ton. brutto, no
Pāvilostas ar malku un baļķiem.

16. aprilī.
Thor, vācu tvaikonis, 271 reģ. ton. brulto, no

Klaipēdas ar jaukta lādiņu.
Linhope, latviešu tvaikonis, 1327 reģ. ton. brutto

no Stokholmas ar balastu.

17. aprilī.

Očeana. vācu tvaikonis, 1352 reģ. ton. brutto, no
Antverpenes ar jauktu lfdiņu.

L. O. 21, latviešu prāmis, 206 reģ. ton. brutto, no
Pāvilostas ar spirtu.

V. K. P. 1, latviešu prāmis, 3^7 reģ. ton. brutto,
no Pāvilostas ar baļķiem.

Inga, zviedru tvaikonis, 532 reģ. ton. brutto, no
Karlshama ar jauktu lādiņu.

Hansa, Klaipēdas tvaikonis, 584 reģ. ton. brutto,
no Dancigas ar jauktu lādiņu.

18. aprilī.
Fundus, vācu tvaikonis, 638 reģ. ton. brutto, no

Hamburgas ar jauktu lādiņu.
Kņud, dāņu tvaikonis, 1944 reģ ton. brutto, no

Dancigas ar jauktu lādiņu.
Chajkov, dāņu tvaikonis, 1025 reģ. ton. brutto,

no Kopenhāgenas ar jauktu lādiņu.

No Liepājas ostas izgājuši kuģi.
14. aprilī.

L. O. Ks _ 21, latviešu prāmis, _ 706 reģ. ton. brutto,
uz Pāvilostu ar jauktu lādiņu.

V. K P. _Ns 1. latviešu prāmis, 307 reģ. ton. bmtto,
uz Pāvilostu tukša.

Masuren, vācu tvaikonis, 513 reģ. ton. brutto, uz
Ventspili ar balastu.

Rhone, dāņu tvaikonis, 1064 reģ. ton. brutto, uz
Kopenhāgenu ar jauktu lādiņu.

Algieba, vācu tvaikonis, ,1948 reģ. ton. brutto, uz
Ventspili ar kokiesi.

16. aprilī.
Bonus, vācu tvaikonis, 841 reģ. ton. brutto, uz

Dancigu ar balastu.
Skauts, latviešu tvaikonis, 2121 reģ. t'on, brutto,

uz Rīgu ar balastu.
Prima, vācu tvaikonis, 865 reģ. ton. brutto, uz

Bonesu ar pitpropsu.
Dvina, norvēģu tvaikonis, 1772 roģ. ton. brutto,

uz Mančesteri ar malku.
Thor, vācu tvaikonis, 271 reģ. ton. brutto, uz

Klaipēdu ar jauktu lādiņu.
Naiga,_ latviešu tvaikonis, 375 reģ. ton. brutto, uz

Rēveli ar jauktu lādiņu.
17. aprilī.

Elizabeth, vācu tvaikonis, 585 reģ. ton. brutto, uz
Tini ar plankām.

Ventspils osta ienākuši kuģi.
14. aprilī.

Tove, dāņu tvaikonis, 1 91,46 reģ. ton. brutto, no
Kopenhāgenas tukšā.

Mazuren, vācu tvaikonis, 573,46 reģ. ton. brutto,
no Liepājas ar balastu.

15. aprilī.
Coblenc, vācu tvaikonis, 939,01 reģ. ton. brutto,

no Hamburgas ar gabalu precēm.
Algieba, vācu tvaikonis, 1948,56 reģ ton. brutto,

no Liepājas ar kokiem.
Elicus, angļu tvaikonis, 2200 reģ ton. brutto, no

Stokholmas ar balastu.
16. aprilī.

Ilga, latviešu tvaikonis, 229,40 reģ. toa. brutto,
no Liepājas ar gabalu precēm.

Vestanovik, zviedru tvaikonis, 1213 reģ. ton. brutto,
no Stokholmas ar balastu.

Solvik, zviedru tvaikonis, 1558,76 reģ. ton. brutto,
no Stokholmas tukšā.

Normai, latviešu burenieks, 67 reģ. ton. brutto, no
Pāvilostas ar kokiem.

Karin, latviešu burenieks, 106,46 reģ. ton. brutto,
no Pāvilostas ar kokiem.

Brijnhild, dāņu tvaikons, 2l95 reģ. ton. brutto, no
Kopenhāgenas ar balastu.

17. aprilī.
Minos, vācu tvaikonis, 7i7,8 _reģ. ton. brutto, no

Dancigas ar gabalu precēm.
Ida IV, holandiešu motorkuģis, 337 reģ. ton bruto,'

no Karlshama ar eļļas raušiem.

No Ventspils ostas izgājuši kuģi.
13. aprilī.

Neebing, angļu tvaikons, 1892,47 reģ. ton. brutto,
uz OoteDorgu tukša.

14. aprilī..
Vindau, latviešu tvaikonis, 37^,33 reģ. ton. brutto,

uz Rēveli ar labību.
Colinton, angļu tvaikonis, 1804 reģ. ton. brutto,

uz Dundi ar liniem un kokiem.

15. aprilī.

Siegfried, vācu tvaikonis, 562,94 reģ. ton. brutto,
uz Stetini ar gabalu precēm.

Sigvald, dāņu tvaikonis, 1248,81 reģ. ton. brutto,
uz Stetini ar liniem.

Vesta, vācu tvaikonis, 1594,76 reģ. ton. brutto, uz
Karalaučiem ar propsu.

Imperial, vācu tvaikonis, 905,98 reģ. ton. brutto,
uz Hamburgu ar labību.

Fredborg, zviedru tvaikonis, 916,13 reģ. ton. brutto,
Charpnoesu ar plankām.

17. aprilī.
Charegallen, franču tvaikonis, 1986 reģ. ton. brutto,

uz Oenti ar kokiem.
Duna, latviešuvelkonis, 60,10 reģ. ton. brutto, uz

Rīgu tukšā.
Milton Star, angļu tvaikonis, 3071 reģ. ton. brutto,

uz Rīgu_ ar gaļu.
Mazuren, vācu tvaikonis, 573,46 reģ. ton. briitto,

uz Horzensu ar eļļas raušiem.

Telegramas.
(Latvijas telegrāfa aģentūras ārzemju telegramas)

Maskavā, 22. aprilī, T r o c k i s
stājies atkal pie savu amata pienākumu
izpildīšanas kā revolucionārās kara pa-
domes priekšsēdētājs.

Literatūra.

Latvju bērnus

uzaicina iesūtīt rakstiņus, dzejolīšus vai dažādas
sakrātas un uzrakstītas tautas ga a mantas bērnu
dienu žurnālam „Mūsu bērni", kufš iznāks maija
mēnešaotrā pusē. Rakstiņi s lūdz ie ūtīt uz Lat-
vijas Bērnu Palīdzības Savienības adresi, Skolas
iela N° 1, Rīga, līdz 10. maijam.

Izglītības Ministrijas Mēneš-
raksta 1924. g.4.burtnica. Izdevēja: Izglītības
ministrija. Redaktors Teodors Zeiferts. Saturā:
Doc. P. Dales — Imanuels Kants; inž-techn.
J Lukina — Arodnieciskā izgl tība un arodu skolas
Šveicē; J._ Bērziņa — Darba princips vēstures
pasniegšana (be gts) ; Hildis Reinhardes — Astoņ-
padsmitā g. s. Rīgas morāliskie laikraksti (beigas);
A Birkerta—Rūdolfa Blaumaņa pirmie soļi dzīvē
un rakstniecība; P. Abula — Kur atrodas Beve-
rīna? (turpinājums) u. c.

Nedēļa. Ilustrēts žurnāls. N° 16. — 1924. g.
Sieviete. Apriļi nammurs. 1924 g.

Kursi
Rīgas biržā, 1924. gada 23 aprilī.

100 Latvijas rbļ. 2,—
Amerikas dolārs 5,16 — 5,21
Angļu mārciņa 22,67 — 22 89
100 Francijas trankl . . . 33,65 — 34,65
100 Beļģijas franki .... 28,65 — 29,50
100 Šveices franki ... 908o — 922.»
100 Itālijas Hri 22,90 — 2355
100 Zviedrijas kronas . . . . 135J0 — 137 55
100 Norvēģijas kronas . . 7060 — 72,75
100 Dānijas kronas . 8550 — 88 10
100 Čechoslovaku kronas . 15 05 — 15,65
100 Holandes guldeņi . 191,60 — 194.S0
1000 miljards Vācijas marka 1. 1,50
100 Somijas markas ... 12,75 — 13,25
100 Igaunijas markas .... 1,84 —1,40
10,000 Polijai markas . . . 0,01
100 Lietuvas Uti 50, 52,—
10 Krievijas zelta rub|l . . . 25,50

K nevijas sudraba}** Muds ; JJjļ) par 1 ri*
SSSR cervoņeca 26.15 — 27 —
5°/o neatkarības aizņēmums 2, 2,10
b«/o Zemes banka ķīlu zīmes 98, 100

Rīgas biržas komitejas kotacijaa komisijas
priekšsēdētājs Rob. Baltgails.

Zvērināts biržas maklers M. O k mi a n s.

Redaktors: M. Arons.
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šim numuram 6 lappuses.
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Valsts tipogrāfijā
Rīgas pilī, ist. N? 1, dabūjamas blankas
un gatavas grāmatas saskaņā ar 1921. g
.Valdības Vēstneša" J*N> 66., 67. un 69

iespiestiem noteikumiem par

irfimotoedība un norēRi-
nafrnos Gaidības iestādēs.



lekniem ministrijai
Iesnieguši lūgumus dēļ uzvārda
mainai apakiā minētie Latvijas
uflsoņi:
1) Stūrits, Eduardi, dzlvojois Rīgā.

Marijas ietā M 115, dz 67, kuri
vēlas saukties uzvārdā .Strautiņi*.

2) Pļāpe, Fricis, dzīvojošs Tukuma apr,
Reņģes pagastā, Dadžu mājas, kuri
vēlai saukties uzvārdā .Pūriņi*.

3) Markevici, Arsis ar sievu Mariju un
dēla Jāni (Jeannot), dz vojošl Talsu
apriņķī, Cēres pagastā, Buku mājā,
kuri vēlis sauktiei uzvārdi .Eze-
rietia* .

4) Poņemecki, Aina, dzīvojoša A'zputes
apriņķī, Pilsbergas t agasta, Niķu
mājās, kura veļas saukties uzvārdā
.Kalniņ*.

5) Marjanis, ari Marganis, Jānis (Johan),
dzīvojois Rīgā, Baltas muižas ielā
1* 8, dz. 1, kurš vēlas saukties uz-
vārdā .Marjanis' un

6) Sīpol-Valter, Emīlija ar meitu Zelmu,
dzīvojošas Rīga, Re mersa iela Ns 1,
dz. 1, kuras veļas saukties uzvārdā
.SI p o 1*.
Varbūtēji Iebildusi pret pievesto

lūgumu ievērošanu paziņojami iekšlietu
ministrijai triju mēnešu laikā, no
B sludinājuma publicēšanas dienas
skaitot; pretēji gadījumā, pēc minētā
termiņa notecēšanas, lūgumi tika
Ievēroti. 1185

Rīgā, 11. aprilī 1924 g. J* 34245/V
Administratīvā departamenta

vice-direktora A. Ziepnieks.
Noda|as vadītājs J. Sllbriedls

Slutfindjums.
Papildinot un grozot 1924. g. 5. febr.

.Valdības Vēstnesī' ievietoto tiņojumu
par a/s. .Sabiedrība korķu fabrika
A. Kriagsman, Rigi*, reģistrāciju, ar
io paziņojam, ka minētās sabiedrības
pirmatnējais kr. r. 2000.000 lielais pa-
matkapitāls sr blj. Krievijas valdības
1913 g. 25. februāra a'ļiuju palielināts
par kr. r. 1CO0OOU, tā ka viss sabie-
drības pamatkapitāls iztaisa kr.r.3 000 000
un aadalīts 3C00 akcijās pa kr. r. 1C00
katra. 1284

Tirdzn. un b. nod. pr.A.Kacens
Revidents A Zalpeters.

fcnbergas muitas nodala
pamatojoties uz muitas lik. 1140. p.
dara zināma, kā caurskatot 1924. g.
kontrabandas lietu J* 65,

nolēma:
Augustu un Cecīliju Lapsa sodīt pai
kontrabandas ievešanu Latvijā solidāri
ar Li 142,50, aizturētās rozīnes un pār-
vietošanas līdzekļus konfiscēt un pārdol
vairāksolīšanā.

Sis lēmums uzskatams pir pasludināta
A. un C. Lapsa ar izsludināšanas d.enu
.Valdības Vēstnesī*.

Pārsūdzība, saskaņā ar maitas lik.
1141. p., iesniedzama uz finansu mini-
stra vardu 3 nedēļu laikā caur
Senbergas muitas nodaļa, pieliekot
zīmogmarkas Ls 0,80 apmērā. N° 674

Muitas priekšnieks J. daile.
1274 Darbvedis Kaut es.

[ Tiesu sludinājumi.
Rīgas apgabali. 1. civilnodaļa,
uz civ. proc. Ilk. 293., 295., 298., 301..
309., 311. p.p pamata, uz Ustinijas
Savelija m. Pavlovskij, dzim.
Baložio, lūgumu viņas prasības lietā pret
legcru Klizma d. Pavlovskij par laulības
iķiršanu, uzaicina pēdējo, kura drīves
vieta prasītājai nav zināma ierasties
tiesā četru mēnešu laika no ii
sludinājuma iespiešanas dienas .Valdīb.
Vēstnesj*.

Pie Inguna pielikti: laulības apliecība
un apliecība par atbildētāja prombūtni
ar norakttiem

Ja atbildētāja noliktā laikā neieradīsies
personīgi vai caur pilnvarnieku, tiks no-
tikta tiesas sēde lietas klausīšanai aiz-
muguriski.

Rīgā, 11.aprilī 1924. g. Nš 432401/958
Priekšsēdētāja b. J. lakstiņš.

Sekretāra v. Stūre.

Latgales apgabaltiesas, Ludzas
apriņķa, 5. iec. miertiesnesis,

kura kamera atrodas Ludzas apriņķī,
Viļakas miestā, uz civ. proc, likuma
1401. p. un civ. lik. kr. X. sēj. 1. d.
1239. p. pamata ziņo, ka 1901. g.
13. jūlija miris pilsonis Andris Krievs
(arī Andre Krevs un Andrejs Krieviņ)
atstādams, ka mantojumu, Ludzas
apr., Ksč novas pagastā, Manuchnovas
pūstoša 2 des. 1200kv. asis pirktai zemej
un uzaicina visus, kam būtu īuz
io mantojumu kādas tiesības, pie-
teikt iīs tiesības minētam miertiesnesim
seiu mēnešu laikā, skaitot no iī sludi-
nājuma iespiešanas .Vaid. Vēstnesī*.

Pēc noteikta termiņa vaira nekādi pie-
teikumi pieņemti netiks.

7. sprilī 1924. g. j* 843
Miertiesnesis R. Petersons.

UlU tmtiltJuu 2. Ik. tini mitro
<srlls Krebs paziņo, ka 26. aprīli
>924. g., pallaen 12 dieni, Rīgā,
Dzirnavu Ielā Ni 58, dz. 7, ak. sab.
.Liepājas Banka' un Ideļa Lurie lietās
pārdos Kārļa GrUuptļa kustamo
manta, sastāvoia no mēbelēm, un no-
vērtētu par Ls 382.

Izzināt sarakstu, novērtējumu, kā ari
apakatit pārdodamo mantu varēs pār-
došanas dienā uz vittas.

1247 Tiesu pristavs Krebs.

Rīgas apgabali I. civilnodaļa,
uz civ. proc. lik. 293, 295., 298., 301.,
309. un 311. p.p. pamata uz 2aņo
Anša d. Drabin lūgumu viņa prasī-
bas lietā pret Emiliļu_ Annu Ženiju
Jāņa m Drabin, dzim. Ūdri', par laulī-
bas šķiršanu, uzaiciaa pēdējo, kuras
dzīves vieta prasītājam nav zināma,
ierasties tiesā Četru mēneša laikā
no ii sludinājuma iespiešanas dienas
.Valdības Vēstnesī* .

Pie lūguma pielik i: laulības apliecība,
bērna dzimšanas aplieība un ap i-čība
par atb īdētajās prombūtni ar norakstiem.

Ja atbildētājs noliktā laikā neie-
radīsies personīgi vai caur plnvarnieku,
tiki nolikta tiesas sēdē lietas klausīšanai
aizmuguriski
Rīgā, 11 februārī 1924. g. Ns 432406954

Priekša ēd. b. J. JaksHņi.
Sekretāra v. Stūre.

Slamc** pagatta aizsargs nod. priekš-
nieka, Tuk-ma apriņķī, Izsludina par
nederīgu Slampes aizsargu nodaļai
priekšnieka 24. septembra 1922. g. iz-
doto apliecību zem N? 39, uz Rieharda
R e e m a ņ a v., kā nozaudētu. 1379

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnod.
ui civ. ties. lik. 1967., 2011.—2014. an
2079. p.p. un Balt. privāttiesību kop.
2451. p. pamata, uz Jāņa And ēja d,
Ozoliņa lugām», uzaicina visas per-
sonas, kurām ir kaut kādas pretenzijas,
strīdi vai ierunas pret šai tiesā 18. martā
1924. g. publicēto 1923. g. 10 aug.
Doles pag. Rīgas apr. mir. .Pilbaržu*
mājas īpafnieka atr. Andreja Jāca d
Ozoliņa testamentu, kā ari visas personas,
kuram ir kaut kādas tiesības uz
mir. Andreja Ozoliņa mantojumu vai
sakarā ar la mantojums, kā mantt-
riiek., iegatarij., lideikomisarijiem, parād-
devējiem an t. t„ pieteikt lavas tie-
sības, pretenzijas an Ierunu minētai
tiesai seiu mēneša laiki, skaitot
no ii sludinājuma iespiešanas dienas
.Vaid. Vēsta.'.

Ja tas min. taimiņi nabis iadarits,
ad min. personas atada kā atteikušās no
runām an zaudējušas savas tiesības,

iet testamenta pasludinās pat likumīgā
piķi gājaia.

Rīgā, 12. aprīlī 1924. g. L. J* 1767
Priekisēd, v. A. Veidners.

Sekretāra A. Kalva.

Rīgas apr. 1. iec. miertiesn,
uz civ. proc. lik. 2011.—2014. un
2019. p. p. pamata, paziņo, ka pēc
Jēkaba Anfa d. Ansona nāves ir at-
klāj es mantojuma un uzaicina personas,
kam uz šo mantojumu, vaj sakarā ar to
tiesības, kā mantiniekiem, legatarijiem,
fideikomisarijiem, kreditoriem un t. t.,
pieteikt šīs tiesības sešu mēnešu laikā
miertiesnesim, Rīgā, Andreja Pumpura
ielā Ns 1, skaitot no ii sludinājuma ie-
spiešanas dienas .Vaid. Vēstn.*

Ja minētās personas savas tiesības
augšā uzrādītā teimiņa nepieteiks, tad
viņas tiks atzītas, kā iīs tiesības zau-
dējušas.

7. aprilī 1924. g.
Miertiesnesis J. Kiršstein».

Rīgas 5. iec. miertiesn.
ar io atsauc .Valdības Vēstnesī*
1921. g. N° 161. ievietoto sludinājumu

par Lambe t Laubert meklēšanu, jo
ta atrasta.

Rīgā, 14 aprilī 1924. g. 1255
Miertiesnesis J. Miezīts.

Rīgas apgt.4. iec. tiesaspristavs
V. Poiariskis paslņo, ka 3. maija
1924. a., pulksten 10 riti, Rīgā, Kaln-
ciema ielā Nr 193, p i r d o a Krišjāņa
P n m p i i a kustamo manta, sastāvošu
no 1 zirga un 2 govim an novērtēta
par Ls 520.

Izzināt sarakstu, novērtējumu, kā ari
apskatīt pārdodamo manta varēs pārdo-
ianaa dieni az vietas.
1337 Tiesas prist. V. Poiariskis.

kustamo mantu, aaitivoiu no viena
6 g. veca zirga nn novērtētu par 20000 r.

iasinit sarakstu, novērtējama, kā ari
ipskatit pārdodamo manta varēs pir-
'olanaa dienā m vietas.
1281 Tiesa pristavs A. O s o 11 n I.

Rīgas apgabaltiesas Rīgas ap-
riņķa tiesu pristavs

Andrejs Ozoliņi paziņo, ka saskaņā
u tiesas spriedumu 30. aprīli 1924. g.,
pulksten 10rīti, Ķēca pagastā Dekmeros,
pārdos Mildas Lūša kustamo manta,
sastāvošu no tis govīm an trīs aitim.
novērtētu par 19,500 rbļ

Issināt saraksta, novērtējumu, kā ari ap-
fkatit pārdodamo manta varēs pirdoia-
*as dienā uz vietas. 1282

Tiesu pristavs A. Ozoliņi.

lliiiQgaliit. s.!K.tlBiPfisiin
E. S m e i I s paziņo, ka 3. maija i. g,
pulksten 9 rītā, Rigā, Parka lēli Ns 4a,
dz. 13, p ir dos Borsa 3otfas ku-
stamo manta, sastāvošu no mēbelēm
nn novērtētu par Ls 500

Issināt saraksta, novērtējamu, kā ar
ipskatit pārdodamo manta varēs pār-
iešanas dieni u vietas.

Rīgā, 15. apttti 1924. g.
1335 Tiesas pristavs E. S m e i 1 s.

Rīgai apgabaltiesas Rīgas ap-
riņķa tiesu pristavs

A. Ozoliņi paziņo, ka saskani ar
t.esas spriedumu, 6. maija 1924. g.,
no pulksten 1 dieaā, Lielvārdes pag.
Annas muižā, pārdos Mārtiņa ganiņa

Tieslietu ministrijas
kodifikacijas nodaļa

laidusi klajā sekošu 1923. g. kodifikacijas
izdevumu:

Civilprocesu liliuml
Vispārēji noteikumi an I.grBmain

(tiesāšanas kartība miertiesās)
Šis Izdevums atvieto bijušā Krievijas
1914.g.„yoTaB-b rpawAaHCKaroCyflo-
npon3BOACTBa" atbilstošo daļu ar
visiem vēlākiem pārgrozījumiem un

pap ildinājumiem.
? Maksā:

bez piesūtīšanas . . Ls 0.90,
ar piesūtīšanu ... > 1.07.

Dabūjama
Valsts tipogrāfijā, pili, 1. istabā,

kur ari vienīgi
jāgriežas ar pieprasījumiem.'

Baltijas celulozes fabrikassabiedrība Slokā.
laveroļot to. ka vaMe .Vaid Vēsfn'

t&H 101.. 183. un 222. no 8 maija un
18. augusta 1922 g. un 8. oktobrī
19 3. g. uzaicinājusi Bltijas celslozes
fabrikas sabiedrtbes Slokā akc<ju īpaš-
niekus, kuru akcijas minētos laikrakstu
nu auros atsīmētas kā noz u dētas,
Iesniegt sešu minētu laiki sa/na
prasījumus dz šīs» skdjm. un tādi pie-
teikumi nav tikuši Iesniegti, atz mē:as
pazaudētas akcijas, ss s aņā ej 5. sep-
tembra 1919 g., 23. aprija 1920. g. un

7. janvra 1921. g. pagaidu note kūmiem »
ar io tlak at Itas par nadarl .im.

Rigi, 14. apriii 1924 g.
13?4 Direkcija.

Automobili satiksmes, tirdznie-
cības un rūpniecības akciju

sabiedrība „ASTUR" velde
ar io paziņo, ka ceturtdien, 15. maiji
1924. g., pulksten 7 vakarā, sabiedrības
telpās, Rīga, Kaļķu ielā Ns 1, dz. 6, notiks

akiioiiāikiitējaliuipilte.
Dienas kartība:

1) Ziņojumi. 2) Darbības plāna un
1924. g. budžeta apstip ināšana. 3) DaJaJī
priekšlikumi un jaitejuml.
1277 Vaid».

Rīgas meža nn Eflvjo akcija saniedr. valdi
sasauc 8rxartēju akcloaaru sapulci,
kura notiks 6. Jūnijs i. g, Rīgā, Baa-
maoa ielā J* 29, dz. 13.

Dienas kārtība:
1) Valdei ziņojums.
2) Valdei sēdekļa pārcelšana atkal Rigi.
3) Darbībss atjaun šana.
4) Statūta grozījumi, kapitāls pārvērtēsi

un ta palielināšana.
5) Darbības plāns un budžets uz 1924. g.
6) Valdes un revitjas komfs'jas ievēlēs.
7) Tekošie jautājumi. 1278 Valde .

Rikteres biškopības biedrības

ārkārtēja pilni biedra Min
notiks 26. aprīli $. g., Rikteres pag namā,
pulksten 2 p. p.

Dienas kārtība:
Biedrības statūtu pārreģistrēšana.
Ja 26. aprīli nesanāktu vajadzīgai»

biedru skaiti, tad otrreizēja sapulce
notiks 27. aprilī tanīs paļās telpās un
laikā, un šī sapulce skaitīsies par piln-
tiesīga pie katra biedru skaita.

12/5 Valda.

Ripas apgabaltiesa, 1. civilnod.,
ua dv. proc lik. 298., 295., 298., 301.,
309., 811. p.p. pamata, uz Jēkaba Jēkaba
d. Kraķis, lūgumu viņa prasībai
lietā pret Dori Kraķis dzim. Stūre, par
laulības šķiršana, uzaicina pēdējo, kāres
Irdvea vfata prasītājam nav sinama
israatiea tiesā četru mēnaia laikā
ao Iī iladiiijuna iespiešanas dienai
Vaid. vēstnesi*.
Pie lūgums pielikti: laulības apliecība

un apliecība par atb Īdētajās prombūtni
ar norakstiem.

la atbildētāja nolikti laiki neieradīsies
peionigl vai caur pilnvarnieka, tiks
nolkta tiesai sēde līstai klausīšanai
aizmuguriski.

Rgi, 11. aprilī 1924 g. J* 432409,903
Piekšiēdētāļa b. J. Jakstiņs.

Sekretāra v. Stūre.

muatiataitiiui2.(fttiuatinstau
Kārlis Krebs paslņo, ka 20 aprīli
1924. g, pulksten 10 dienā. Rīgā,
Tērbatai ielā N4 29/31, dz. 2, Radlliko
lietā pildos Mārtiņa Paegļa kustamo
mantu, sastāvošu no mēbelēm, un no-
vērtētu par Ls 200.—. 1280

iasinat sarakstu, novērtējama, ai ari
irskatit pārdodamo manta varei pirdo-
lanas dieni aa vietas.

Tiesas pristavs Krebs.

Rīgas apgabali 3. iec. tiesas
pristavs

paziņo, ka 30 aorlll 1924. g., pulksten
10 rītā, Rīsa, Sabu ielā Ni 59, di20,
pārdos Gfitmaņa Kukle kustamo
mantu, sastāvošu no mēbelēm, an no-
vērtētu par Ls 398.—.

issināt sarakstu, novērtējama, kā ari
ipskatit pārdodamo manta varēs pār-
«ošanas dieni aa vietas.

Rīgā, 23. aprīli 1924. g.
1290 Tiesu pristavs J. Orinlelds.

( Gto lestflžo JludlnfljumL ]
U ioMU «īpartaiMta

dalāda maksājumu piedzinējs pasiņo
ta 28 aprīli 1924. g, pulksten 2 tienā,
Rīga, Kaļķa ielā M 27,

MM» ooMksolKanfi
Rūdolfa SofsiUa kaitamo manta, no-
vērtēta par La 1518, an sastāvoša no

kantora iekārās, alumīnija tnuk'em, "uj-
madnīm un citām ma tam, dēļ viņa
1922. an 1923. g. proc. peļņas nodokļa
tegšanaa.

Rigi, 19. aprīli 1924. g.
1283 Pied*"»**» A. Ozoliņš.

Dzelzsceļa vlnvoldes materiāla apsade
notarēs 19. maiji 1924. g, pulksten 10 dienā galv. mat. nol., Marijas ielā J& %,

-- ?- , ft»--«-«vl »«!«>•» dielzsce|am nederīgu, vācu
atklatll UtrUPl, mantu pārdošanai.

1) Moterl benclna ?> 88b

2) Urbiamai mašīnai ** »
3) Lokomobiles regulators, cetrii * ?
4) Kartapeļa dakšas ar koka kātiem fļ *
5) Laiva enkuri j
6) Rokas 2-dlindru pumpis *
7) Dakšas tēraada ar 6 zariem un kāta 46 .
8) Elektromotora enkurs '
9) Oumijas blīvējumi 80

10) Galodiņas, mazai 20 .
11) C nrsitņi kalēja, kvadrāta . . 5 .
12) Dzelzs lūžņi, mašnu daļas, skārda rezervuāri, dzelzs loki, dzelzs spaiņi,

skārda kannaa un 1.1. 3 _ 1342
Dtrapi izvedis sevišķa Dzelz ceļu virsva'des komisija un viņas lēmums par

nelikto pārdošanai priekšmetu n došanu vairāk olītaiam vai atstāšana dzelzsceļa
rīcībā ir galīga. Dzelzsceļu virsvalde patur aev tiesibaa uz ūtrape izsludināto
priekšmetu daedzumu mainīt an atsevišķās pozīcijas no ūtrupes izslēgt

Miterlali apskatāmi 5, 8, 14. an 17. maijā Dzelzsceļu galv. mat. nillktavi,
Marijas ielā J* 2. Turpat izsniedz ari tuvākai ziņas par ūtrupes noteikumiem.izsadina

Dzelzsceļa fHdei UMM Htija , torsus
d«žSdu Instrukcllu drukSianal

trešdien, 30. aprīli 1924. g., pulksten 12, ar pfctorglam sestdiei*, 3 maiji I. g.
pnlkaten 12 Ar noteikumiem un Izdodamiem drukas darbiem var iepazīt ei tech-
ni.kā direkcijā. Oogoļa ielā Nš 3. it«bā M° 813 1339

Dzelzsce|u virsvaldes lechnlskfl direkcija,
Gogoļa ielā M» 3, izsludina az 5. maiju i. g„ rakstiskus torgus uz 600—700 tonnu
kaļķu nedzēstu. Pi :dāvājumi iesniedzami lids pulkst. 12 dienā, istaba M« 315-a.
Drošības nauda femaksājāma 10°/o apmērā no piedāvājamās vērtības.

Tuvākas ziņas par techniskiem noteikumiem un torgu noteikumiem izsniedz
dzelzsceļu virsvaldē, ist. >fe 317, da bdtcnaa no pulkst. 10—14. 1341

Dzelielo virsvalde izsluia itkošas rakstiskos top
7. maiji i. g., uz svinu, lietņos, 40. 0C0 kg, pēc techn. noteikumiem.
8. maiji i. g., uz 1) mēriem, koka, salokāmiem, garums 1G00 mm 2000 gab. ;

uz 2) merem, koka, sal kārniem, gafuma 2000 mm 1000 gab.;
Izstrādājuma ziņā mēriem jābūt pēc parauga.

12. maiji i. g, uz kalēju vesera kātiem, caurmērā 69 mm, garums 800 mm
3000 ga'o., pec sekošem noteikumiem: koka kātiem jābūt no
veselīgi koka, neapstrādātiem, taisniem, bez zariem un piegādā-
šanai pielaižamas koka sāgas: sērmūkslis, lagzda un vīksne.

Tuvākas ziņas par torgu noteikumiem, materiāliem un i maks?jamam dro-
šībai naudām Izsniedz dzelzsceļu virsvalde istaba J* 122-a, no pulksten 12—14.

Piedāvājumi jāiesniedz torgu dienā līdz pulkst 12 diena. 3 1340

Apriņķa ceļa Inženlers Daugavpili,
Šosejas lēli M 104 2. maiji i. g., pulksten 10 rītā, izdos

rakstiskā an mutiskā sacensība mazākprasitfillem
sekošu tiltu Jaunbūves:

1) koka tilta 65 mtr. garumā pār Susejas upi uz Jaunās muižas - Smeltenes
ceļa pie Vanaga mājām, drošības naida — Ls 1400.— un

2) koka tita 35 mtr. garumā pār Sasējas upi uz Jēkabmiesta-Apsadjes
ceļa pie Kazu kroga, drošības nauda Ls 500.— 1331

Tuvākas tinas apriņķa ceļu inženiera kanclejā, Ikdienai no pnlkaten 9—15

Pasta un telegrāfa virsvaldes,ttdinā!SMapr,,M924--
KONKURENCE i papildināta ai seti:

1) Tiek pieprasīts apakiudens kabes 500x2 ar 8 mm apaļam vai falcē-
ttm stlepulēm — 2 gab garumā 110 metru, katra kopā 220 metra ar piegādāšanu
10 nedēļai.

2) Telefona komutateras jāpiegādā ar ogļu z beņnovedēj'em ar rupjiem un
smalkiem aiisargiem pēc atraksta minētiem term>ņiem.

3) Alvai un svinam piegādāšanai termiņš pirmai part'jai tiek pagarināts
līdz 15. jūnijam. Visiem pārējiem materiāliem piegādāšanas termiņš tiek pagari-
nāts par 2 bedēļām. 2 1279

ttili sacensību izsludina arsenāls l-sjl%5S!
1) Brezents 610 m/m plats 2000 tek. mtr.
2) Brezents priekš auto jumtiem 203 kv. mtr,
3) Tapsieru drēbe 300 kv. mtr.
4) Nebalināts Unu audekls 100 kv. mtr. ļ Pēc ars?nala teehniskiem
5) Jujas zilē 200 kler. noteikumiem6) Z rgu sari (Krollmati) 50 klgr.

noteikumiem.

7) Atsperu aukla _ 30 klgr.
8) Dažāda ādas pec saraksta u. 1.1.

Tuvākas ziņas un techniskie noteikumi arsenāla saimn. daļā, Vecā Nometņu
lauka M° 84-a, katru dienu no pulkst. 10—15. Piedāvājumi valats valodā un
valūta, nomaksāti ar attiecīgu zmognodokli (katra loksie 40 sant), slēgtās ap-
loksnes ar uzrakstu: ,Uz sacensību 6. maijā š.g.\ nododami turpat līdz minētai
dieiai palkst 11 dienā.

Iesniedzot piedāvājumus, jāiemaksā Ls 100.— drošības nauda. Piedāvājumi
bez uzrakstiem, zīmognodokli un drošības naudu netiks ievēroti.

Paraugus jāiesniedz ne vēlāk kā līdz 3. maijam i. g. 1

Paziņojums.
Liepājas muitas valde

paziņo, ka 7 mal!i i. g. pnlkit. 10riti,
valdes telpās, Miķeļa ielā Ns 2, ūtrupe

aiitā vairāksolīšanā
pārdos dažādas konli;c-'fas kontrabandas
preces, kā: audumi, tabaka, šikas un
koloniaipr ces, alkoholiski dzer eni n. 1.1.

Pārdodamās preces ūrropts dieni
būs apskatāmas muita t valdē. 1273

Llapijas muitas valda.

[ Dažādi sludinājumi. )
Latvijas spedicijas akc. s b edr.

„Gerhard8 & Heys"
uzaicina akcionārus uz

kBrtēJu pilna sapulci
kura notiks 23 mslji i. g„ pikai. 6 v.
Sabiedrības t lpās, Rigā. Vaļiu ielā J* 1.

Dienas kārtibs:
1) 1923. g. darbības pārskats.
2) Valdea un revīzijas komisijas ziņ j irrs,
3) 1924. g. budžets un darbības pans.
4) Velēfanas.
5) Dažādi jautājumi.

Uzrādāmas valdei oriģlnalakciju vieti
kvitēs pielaižamas no sekosim kredīt-
iestādēm: AUgemeine Deutsche Crrdlt-
anstalt, Leipzig nn Rigf.s komercbankas,
Rigā. 1276

Rīgā, 19 iprjī 1924. g. Valda.



valstszemes banka
uzaicina

kreditorus

Saskaņā ar likumu par valsta zemea
fondā ieskaitīto zemju hipotekarisku
parādu nolīdz nāšeni un dzēšanu (lik.
un nots ik. krāj. 1923. a. Nt 92.) 3. p.

pieteikt viena mēneša laika pec
sludinājuma iespiešanas dienas .Vali.
Vēs'nesī* savas tiesības un uzrādīt pra-
sība 9 dokumentus, kas nod.ošinatl uz
«rkcšām uz va'sts vārdu pārvestām
zemēm:

1) tz Pēterveidfs vai Kroņa-Vircavas
Jauno muižu hip. Ns 174, Jelgavas apr.,
a) pēc 1868. g. 6. februāri Ns 360, no-
tjpnnātas blanko cedetai obligācijas

5.C00 kr. r„ b) pēc 1868. g, 6. f'bruarī
N° 361. nostiprinātai obligācijas Mari'ai
Dorotejai Černai (Czernaij) par labu
4,000 kr. r.;

2) uz Džūkstes pag. nekustamu īpa-
šumu ar nosaukumu Pļavu gabals hir>.
Ns S482, Jelgavas epr., pēc 1902. g 23
decembrī Ns 1216, nostiprināta plrkŠanss
Irgima baronam Kārlra f. Drachenfelsam
par labu 480 r. kr. n;

3) uz Laa.u Smikšu muižu hip. Ns 150
Liepj«s apr., a) 188. g. 7. decembrī
i* 1938, nostip inātas ķīla tiesības ba-
ronietel Lilijai fon dsr O ten-Saken par
hba 18,000 k r., b' 1900. g. 5 febf.
nostiprināt s ķīlu tiesības AmoldimHv-
ra'dam, Sesilam, Elitai, Oabrielai fon
Ko'fiem un Oabrielai f Korf, dzim. foi
Fi ks. par labu 3«,733 kr. r. un skaitās
vēl atlikumā 2,030 kr r;

4) uz Aizteres mužr hp NslSl. Lie-
pajas apr. a) 1861. g. 11. aug. 1*3100/
no«t'prnātar ķli ti'šības Zenifaf fon
Offtnoerg par labu 2,0 )0 kr. r, b)
1866 g. 14. jūnijā Ns 3795, nostiprinā-
ta ķ la t es bas E'fz-i Sauoe par l«bii
5.000 kr. r., c) )8Sl. g. 13. jūnija
N? 7747, nostiprinātas ķīlu tiesības ļ
Krsfofara f n der Rekke par labu j
10,000 kr. r, d) 1882. g. 13. junjā j
f* 8559. mstiprinātas ķīlu tiesības tam
pašam pārlabo 5,500 kr. r, e) 18«3 g.f
20. dec. Nr 9662, nestiprinātas ķ lu tie-
sībai tam pašam par labu 7,000 kr. r,j
f) J885. g. 24. septembrī N» 960, nc- f
stipr nātas ķīlu tiesības N. f. Manteife- j
lam par labu 6,000 kr. r.; ļ

5) uz Gaiteni hip. Ns 8t. Zentenes ]
pag., Talsu apr., a) pēc 1899. g. 16. ji- j
nijā 1* 552, nostip ināt is obligac'j'Si
Valerijai Ungem-Sternberg par labu
10.0C0 kr. r., b) ec Liepājas npgabcl- ?

tes's lēmuma nestiprināta 1910. g. 24 i
»aijā N* 938, Unai Dreier par labu
5,000 kr.r, c) pēc 1914. g. 18. jūnijs
)* 940, nostiprinātas obltere jas Johanai
Hān par 1 b* 10.000 Ir r;

6; uz L«raiņiea hip. Nt 149, Zelte-
nes pa*., Taisa apr, a) pec 1884. g.
27. jūlijā nostiptinīta pirkšanas līguma
Aleksandram Ha tmaaim par labi
26 0C0 kr. r, b) pē: 1902 g 7. sept.
Nš 636, nostiprinātas obl'gaciia» Pēterim
Renne par labu 10,000 kr. r, c) 1906 g.
25 j 1 jā Ns 637, ierakstītas a zimrs
Nikolajam Gl*zen pam par laou
1,071 kr r. d) pēc 1911. g. 15 dec.
i* 2093, nos.t prinātao obligācijas Otto
Niedracn par labu 12,000 kr. r, e) pēc

913 g. 22. janvtr Ns 141 nortlpiinč-
tas ob re*cij s Andrejam D.tmattm par
labu 20 010 kr. r;

7) uz Osķītu muižu hip. N» 181. Lie-
pājas apr, 19 0. g. 5. jūnijā nostipri-
nāms ķ la tiesības Luizei f. Šreder par
labu 5 000 kr r.;

8) »z Maz-Virbi hip. J* 163, Jaun-
pag*sta pag, Taisa apr, a) pec 1907.g.
24. jani ā Ns 588, nostiprinātas obliga-
ciias Leonam Orothusam par labu
18 0:0 kr. r., b) pēc 1914 g. 15. ju Ijā
Nš 1066, nostiprināta pirkšanas līguma
Otto Oiothussm par labu 22.000 kr. r.;

9) uz Vandāmi hip. Ns 139, Talsu
apr, a) pēc 1860. g. 27. augustā ne-
stiprinātas obligācijas Emīlijai Heiking
par labu 20,000 kr. r., b) pēc 1874. g.
12 jūnijā Ns 225, nostiprinātas obligā-
cijas Emīlijai Heiking par labu 11,014 r.
97,9 kap. kr. n., c) pēc 1874 g. 12 jū-
nijā Ns 225, nostiprinātas obligācijas
Luc'lai Heiking p&r labu 11,0 4 r.
97^/9 kap. kr. n., d) pēc 1874. g. 12 jū-
nijā J* 228, nostiprinātas obligācijas
Emīlijai Htikirg par labu 26,000 kr. r.;

10) uz Odri hip. Ns 162, Cēres pag,
Tal.u apr., a) pēc 1936. g. 27. jūnijā

N» 532, nostiprinātas oblijacij's Donas
zemes banki-i par labu 80 000 kr. rbļ,
b) pēc 1913. g. 2. nrarlā Ns 330, ne-
stiprinātas obligācijas Erastam Valteram
par laba 10.000 kr. mb, c) pēc 1914.g.
3. jūlijā N* 1009, nostiprinātas obligā-
cijas Nikolajam Jorbanam par labu
9,000 kr. rub;

11) uz Okseli hip. Ns 86, Cēres pae.
Talsu apr. a) pēc 1848. g 14. jūnijā
Nš 20, nostipr. obl. Dorotejai H:iking,
par labu 15,000 kr rub, b) pēc
1901 g. 16. aprili Nš 205, nostiprināt« s
oblig«ciļai Ervinam Moricam par labu
18,000 kr. rub., c) pēc 1902. g.
26 martā Ns 187, nostipr. obl. tam
pašam par labu 10,000 kr. rub, d) at-
zīme, ierakstīta 1915. g. 20. jūnijā
N» 247, Mārtiņa Ozoliņa 4,060 kr. rub.
prasības nodrošināšanai;

12) uz Ceri hip. N» 120, Cēres pīs.
Talsu apr. a) pēc 1889. g 12 jūnijs"
nostipr. obligācijas Jelgavas sv. Tnni-
tatis baznīcai par labu 15,000 kr. rub.;
b) pēc. 1896 g. 4. jun'jā Ns 539, no-
st prinatas obligacias Grinhoi evang.-
lutera baznīcai par labu 7,500 Vr. rub,
c) pēc 1S05. g. 22. junijāNs 370, no-
stiprinātas obligācijas Pēterim Renne
par labu 5 000 kr. rub, d) pēc 1914, g.
3 sept. N* 1143, nostiprinātas ob igac.
Margaretai Henrichson par labu
19,000 kr. rub, e) pēc 1914 g. 3. s-pt.

Nfc 114», nostbr. obl. tai pašai 19,100
kr. r; f; pēc 1914 g. 3 sept. Ns 1150,
nostipr. obligac. Annai Koskul par
1 bu 10.0J0 kr. rub., g) pēc 1914 g.
3 sept. Nš 1151, n stipr. obl. Marijai
Brigen par labu 10,000 kr. r.;

13) uz Rmknli hip. Ns 145, Jaun-
pagasta pag Talsu a;r. a) pēc 1859. g.
8 _o'«t. nostipr. ķ'lu līguma Arturam
Hanam par labu 14,200 kr r., b) pēc
1868. g 13. jūnijā nostipr. obligac,
Eduardam Hanam par labu 10,000 kr. t,
c) pēc 1880. g. 8. maijā Ns 208, no-
stiprinātas oblig. tam pašam pārlabu
1000 kr. rub., d) pēc 1880. g. 8 maijā
Ns 210, nostiprināta oblig. M. Koskul
par labu 1,500 kr rub, e) pēc 1889. g.
25. nov. nostipr. obligac. Emīlam
Titelbacham par labu 8,500 kr. r.

14) uz Rimdzeli hip. N6 70, Zentenes
pag. Talsu apr. a) pec 1914 p. 14 jūlijā
1* 1059, noitiprinātss ob'iiļac. Edgaram
Džonam un Editei Araitsteadiem un
Licijai Botticher par labu 70,000 kr. r.,
b) Robertam Bungeiam par labu pēc
1914 g 1. dec. noatipr. obl gac. zem
Nš 1314, oat 100,000 kr.r zem Nsl315
par 50,000 kr.r, zem N* 1316 par
50 000 kr. r. un zem Nš 1317 par
30.000 kr. r:

15) uz Ku;upes mu žu hip. Nš 58,
Jelgavas apr. a) 1892. g. 28 maijā
Nš 356, rostipr. un blanko cedeta oblig.
pir 4,130 kr. r., b) 1889. g 6 jūnijā

3401, nostipr obligac. un uz Jelgavas
apgabalt'eias īzpil*u raksia pamata par
5 030 kr.r., c) 18^3 g. 9. novembrī
Nš 902 nostipr. obl ga<". un uz Jelgavas
apgabaltiesas izpildu raksta pamata par
p r 3.056 r. 90 Hep, d) 1874. g.
6 maijā JVfš 1271, 1866 g. 18. nov.
Ns 6972 un 1889. g. 29. nov. Ns 633,
nostipr. eblgee. uz Jelgavas apgabait,
izDīfdu raksta pamata 13,881 rub.
82 kap. kr. n, e) pēc 1893. g. 9. nov.
Ns 902, nostipr. ob igac. grafam Paviļam
ion der Palēnam par labu 8,581 rub.
25 k. kr. n, f) 1893 g. 18. jūnijā
Nš 530, nostiprin. obligac. uz Jelgavas
apgabaltiesai izpildu raksta pamala
10U0 kr. r.;

16) Rāvas un Du ulciemas muižu
hip. Nfc 134, Liepājas apr. a) 1859. g.
9.maijā Nš 4714, nostipr. ķīlu tiesības
Kariem Firksam par labu atlikumā
2,600 kr. r., b) 1882 g. 12. jūnijā
Ns 8556, nostipr ķīla tiesības Kārlim
Firksam par labu 3,000 kr. r., c)
1882 g. 13 jūlijā Ns 8621, nostipr.
ķiiu tiesības F. Firksam par labu.
16.000 kr. r, dl 1886 «. 12. jun jā

N» 1231, nostipr.. ķiln tiesības Kārļa
Firksa aizgādniecībai par labu 6,000
kr. rub:

17i uz Kansēdas muiži hip. Nš 140,
Liepšj rs apr Josifa Lochovica prasību
nodrošināšana; atz mējumi: a) 1911. g.
9. febr. Ns 1, par U0 kr. rub. un b)
1912 g. 25. janv. 1^ 2 par 200 kr. r.;

18) uz Skursteņu muiž i hip N» 37,
Jelgnves apr. a) pē: 1913- c 13 jūnija
>* 1500, nostiprinātas un banko cēde-
tas o iiigacijas 11 .5J0 kr r., b) pēc
19.4. g 6 jan Ns 1492. no tipr. un
blanko ceiet, s obligac 6,600 kr. r.

Vai ti zemos banka.

Risas pilsētas lombards.
Darbības pārskats par 1923. g

Bilance uz 1. janvāri 1924. g.
Aktīvs. Ls

Kase 1,513.87
Tekošais rēķini 18,040.35
Mcbiliars un ietaise 6,414 72
Aizņēmumu deldēšana 7200.50
Aizdevumi: I Kriev. rbļ 7,121.48

If. Lftv. rbļ . 243,67394
Aizdevumi rentes: I. Kriev. ibļ , . . 6 690,51

II. Latv. rbļ . 5,018 76
Ķīlu uzglabās nas ieņēmumi: I. Kriev rbļ.. . 3,34515

11 Latv. rbļ. . . 11,168 62
Pī ības izdevumi 4,427.95
Apdrošinafa a 802 55
Nodokļi . . _? _ - 83414
Lombarda īo'šuma pārgājušas ķīlas 1.—
Apķīlātas ķīlas 25.14
likvdacija 1.—
Noļuldīums 39000.—

346 279.68

Pe|ņa un *
Debets. Latv. rbļ.

Aizņēmurra rsntes 154,598.48
Rīcības izdevumi 2,671,129.32
Mobillars un ietaise (nerakst. 10°/©) 80,082.—
Apdrošināšsna 92,785.15
Ķīlu uzglabāšana (psr dažādiem mater.) . . . 12,043.—
Nodokļi - . . . . 26, 586 —
Nepaiedzrti isdevuml 23 802.08
Apķilaias ķīlas 2081.83

ĶIu atlīdzība 3,326.50
Nekustamu īpašuma izdevumi 1400650
Likvidācija 5,344 58
Ūtrupju izdevumi 1,054.—
Peļņa 3,180,617.64

6,267,457.08

P a s i v s. Is
Kapitāls 143633.51
Aizņēmuma rentes 221 81
Pagaidu aizņēmums no pilsētai 2,666.67
Aizņemurrs no Rīgas pilsētas 25 050 —
Ūtrupju pārpalikumi 170.922.02
Caur ejošas stirnas 457 74
labklšjības vades pārpalikumi 145 08
Rekvizētas ķīlas 1,340.15
Vairākso'ī' anas atlikumi '. 1.60.92
Evakuācija 1,681.78

346,279.68

Eaudējumi.
K r e d i t s. Latv. r.ļ.

Tekoša rēķina rent*s 18,687.13
Aizdevumi:

1) Aizdevumu lentes: II. Latv. rt-ļ. . . 1,042,337 35
2) Ķīlu uzglabāšanas ieņēmumi: II. Latv. rbļ. 2,342 421.18

U rupju pārpapkumi 3,667 65
ieņēmumi 163,512.16

Sodu naudas . . 11,000.65
trmbarda īpašuma rārgājašai ķīlai ..... 60,787.81
Nekustams īpešum« _ 2,480,000.—
Vairāksolīšana uz lug nrm:

1) Vairāksolištnas ieņēmumi 41,836.85
Uzglabāšana bez aizdevunfem:

1) Rentes pat lietu uzglabāšanu 72,045.50
2) Vi tas īre 709.75
3) Apd'ošnāšana . . 7,204.55

Neparedzēti ieņēmumi . . 23,255.50

6,267,457.08
Valde.

Biiiou Datēiētaiu biedr. ^Cerība'.
Bedribas atrtšanāsvhU: Rīgas apriņķi,
Bīriņu pa?. Tuvāka dzelzsceļš stac ja
un tās attālums: Inčukalns 18 verstes.

Pasta strcija: Bīriņi.

Pārskats par 1923. s.
Bilance uz 1. janvāri 1924. g.

A k U v s. Ls
Skaidrā ņaud»; kase ... 7.16
Prece * par pašesnu . . . 2,817.61

Debi o i:
Dalības naudas citās ie-

stādēs:
Prja C. S .Konznms" 11619
Akcija L tautai bankā 304 21

Biedrībai piederošā:
Kustumā mana (.inventārs) 279.50

Kopā 3,524.67

P a s i v s
B'edru pajas 173 —
Kapitāli:

Koop. darb pat. iends 234 44
Aizņēmumi no:

Nebiedriem - . 2,193.95
Aizņēmumi naudā no dažā-

dam iestādēm 369.21
Peļņas uu zaudējumu konts

«. «rs atlikums) . . . 554 07
Kopā 3,524 67

Peļņas un zaudējumu konts.
Zaudēts.

Tirdzniecības izdevumi. . 1,545.58
Norakstījumi zaudējumos 139 08
Iepriekšēja gada zaudējumi 64.70
Uzcenojumi uz veikala pal.

prec 323.98
KopT~ 2073.34

T'"« atlikums .... . _. 55406
Kopā 2627.42

Pelnīts.
Dažādi ienākumi .... 150.67
Uzcenots . 2,476 75

Kopā 2,627.42
Valde.

Mata paliju ielas,,Laucinieks".
Birdrība at odas A zputes apr. Gude-
nieku psg. Pasta adr.: Gudeniekcs

c. A'zputi,

Pārskats par 1923. p.
Bilance uz 1. Janv. 1924.g.

Aktīvs Li
Skaidrā naudā kasē ... 731.66
Pr-ces par iepirkuma cenām 982.50
In/enta s __ 8i 30

Kopā 1,795 46

P a s i v s. Ls

Bedru najas 41297
Kaptalļ:

Pameta.... 31106
Rezerves . . 26712
Koop darb. pal.

ionds . . . 76.32
A'zņēmumi 654.50
Pārskata gada nesanukā-

lle izdevumi . ... 180 —
Tīrs atlikums .... . 54793

Kopā 1 795 46

Peļņas un zaudējumu rēķins.
Zaudēts.

Iepriekšējā gada t rs atlikums:
izdalīts . . 763.20 763.20

Tirdzniecības izdevumi _. 521 68

Kopā 1,284 88
Tīrs «tikums .... ._ . 547.99

Kopā 1.832 87

Pelnīts.
Iepriekšēja gada tīrsatlikums 76320
Bruto peļņa uz precēm 1,069.67

Kopā 1,83287

Kopā 1.832.87

Valde

Jaunpiebalgas pag. valde ar šo
izsludina per nederīgiem, kā nozaudētus
sekošus dokumentus:

1) Latv. iekšz. pssi, izd. no Kolberģa
par» valdes 28. jun. 1920 g. zem
M 75 uz pils. Jura Pētera d. Zars v.;

2) kara kļaus, apliec, izd. no 3. Jel;,
kājn. pulka km-ja 18. janv. 1922. g.
zem 1& 16285 uz kar. Roberta Jāņa d.
Lies v;

3) Latv. iekšz. pasi, izd. no Jaunpie-
balgas pag. v. 14. sept. 1922. g. zem
ti 2587 uz pilsoņa Kārļa Jāņa d. Bēr-
ziņa v.;

4) Latvijas iekšzemes paM, izd. no
Jaunpiebalgas pagasta valdes 27. febr
1920 g. zem Nk 26 uz pils. Jāņa Pētera
d. Strei . a vardu;

5) l.'tvijas iekšz. pasi, izd. no Dzēr-
benes pag. valdes 6. martā 1920. g.
rem Hs 301 uz pils. Jāņa Jāņa dēla
Breduls v.;

6) Latv. iekšz. pasi, izd. no Ļaudonas-
Od-;ienas pag. valdes 8. aprilī 1920 g.
zem JĀ 410 uz plsoņa Jāņa Andža d.
Salmņa v.;

8) kara kļaus, apliec, izd. no 6. Rīgas
kājn. puika km-ra 2. martā 1921. g.
zem Ns 3423 uz serž Antona Pētera d.
Miķis v., un

8) a. kara klais. izpildi!, apliec, izd.
no 2. Ventsp'ls kājn. pulka km-ra
23. fpr. 1920 g. zem Ns 5612 uz kar.
Antona Jāņa d. Knim'ņa v. un b.
Latv. iekšz. p si, izd. no Jaunpiebalgas
pag. v. 25. martā 1920. g. zem N» 930
uz ta paša pils v. 881

4

!J3oI«fer«jas-5>oii^«E'ī* rīr«s patērētāju niedmiBas
BILANCE 1924 g- 1 Janvārī.

Aktīvs. Rbļ K. Rbļ K.
1. Kasē skaidrā naudā 116,555.97
2. Vērtspapīri . . 7,851.50
8. Preces: Oav. veikali 18684*41

Nodaļā 72,335.70
Dzērieni 38,704.— 297.f84.13
C-ptuvē 52i596'67

4. Ne'snstsmafs īpašums 6P.917.13
5. Inventārs . . 37,271.65
6. Debitori 39,705.67
7. Tek. rēķins bij krievu tirdzn. bankā ...... 11911
8. Miksāiumi rākamo gadu izdevumiem 20 0CO —
9. Pārejošas _ sumas 7,925 —

10. Nodrošināšanas naudas 5,100— 654,926.83
P a s i v s.

1. Palu kapitāls 69,522.24
2. īoašuma kapitāls 55,24352
3. Rezerves kapitāls 52,219 15
4. Amortizācijas kapitāls . ' ...• . . 88,286.46
5. Būves fonds 48,349 40
6. Ģimeņu pabalstu Ionds . 6,158 13
7. Kalpotāfu fonds 60 98
8. Jubilejas fonds 25,000.—
9 Zalogi 78515

10. »/o atalgojumi 1,905.44
11. Noguldījumi 1,087.15
12. Kreditori 1'5,765.45
13. 1923. g. peļņa 160543.76 654976.83

v*id>. """

Latgales apgabaltiesas !. civiln,
ar šo pasiņo vi«nāribai, ka mirušās
1923 g 14. aprilī Daugavpils apr.,
Maļinovas pagasta Šeļachovkas sādžas
piederīgās Praskovjis Kļimova m.
I v a n o v a a pri attest;ments, ar kaps
testatora knstama un nekustama manta?
novēlēta Origorijam Kon .tantiņa d. Iva-
novam ar apgabaltiesas 15. februāra
i. g. lēmumu apstiprināts an izdots
mantiniekam Origorijam Kcnstantina d.
Ivanovam.

Daugavp.,2 aprilī 1934 8 LNk 91/24.
Priekšsēdētāja b. V. Krūmiņš.

Sekretāra v. i. (paraksts).

Daugavpils apr. pr-ha palīgs l.īec
izsludina par nederīgu, ka nozaudētu,
Latv. iekšz. pasi, izd. no Jasmuižss
p. v. 1923.g. 14.sept. N4 4?08, uz Baranov-
skas Tereiijss Konstantīna m. 1271

Dan9aTPilSiPr.ir-kapaIIOll.iet.
izsludina par nederīgu, ka nozaudētu ,
zirga pasi, izd. no Maļnovas pag
valdes 19?3. g. 30. o'it. zem Nk 438 uš
Jura Andreja d. Lipini vārda. 1792

Vandzenes pf litiju itt.
Biedrības adrese; caurTalsiem, Vrndzenes
pag. Pasta adrese: Talsu apriņķī, Van-

dzenei patērētāju biedrībai.

Darbība pārskats w 1923. i.
Bilance 31. dec. 1923. g.

A k t i v S; Ls
Kase 585.44
Preces ieiirkumu cena 7,418.71
Dalības naudas tit. iestādēs:

L. taut»s bznka . . . . 200 —
Inventārs 888 18
Debi ori _. . 680.68
Uz priekšu sanāk ai iz-

devumi 213.08
Kopā 9,*«9ri 09

P a s i v s.
Biedru p«jas 752.?6
Pamata kapitāls 640 84
Rezerves kapitāls .... 52242
Kooperācijas darbinieku pa-

līdzi br s fonds 190.64
Aizņēmumi . . . . _ . . ļ
Avansi no p eči noņēmej. ļ 6,729 23
Dažādi kreditori J
Ti s atlikums .... . . 1,160.60

Kopā 9,998.09

Pe'nīts bru'o Ls 5290.60. tekoši dar-
bības ttirdzn.) izdev. ls 4,129.99; tīrs
atlikums Ls 1,16060; preces prrdotas
p*r Ls 42,510.12; dividende uz pajām
8°/o; prēmijas uz ieplrkum. 2°/o. _

Biedru gada sākuma 242; beicras 252.
Vaid-.

BolDOKrfil-aizdevusobiedr.
Pasta adrese: Bolv , Ludzai apriņķi. .

1923. gada mmm ūiiMi
Bilance uz 1. janv. 1924. g.

A k t i v s. Ls
Kase 225 5
Aizdevumi:

pret galviniekiem . . . 27,3?6 —
Ipašuni: inventārs . . . 24.10

Kopā 22,645.60
P a s i v s.

Kapitāli: a) pamata i,paju) 1,793 70
b) rezerves . . 127.20

Aizņfmumi:
pārej e aizņēmumi . . . 19,681.97

P ā ejošās 5S.—
Ti s atlikums .... ._. 986.73

Kopā 22,645 60
Biedru kopsk»its uz bilances dienu

330 Biedru pap ldatbildības kopsumi
Ls 35,842.—.

Valde



Liepājas apgabaltiesa
saskaņā ar savu lēmumu 3. aprīli
1924. g.uz Donts zemes bankas aiz-
gādņu lūgumu un uz civ. pr. lik. 2083.
un 2084. p. p. pamata, uzaicina obligā-
cijas turētāju, kura izd. par 1300 rbļ.
uz Donas zemes bankas vārdu
un 4. jiilj'ā 1912. g. nostiprināta uz
Kārlim Jēkaba d. Stepps piederoša 1:
nekustamas mantas Kuldīgas apriņķī,
un pagasta .Polit-Birziņa Nš 53"
māju zem kreposta Nt- 3494, —
sešu mēnešu laikā, skaitot
no sludin. iespiešanas dienas ierasties
tiesā, līdzņemot minēto obligāciju. .

Pie kam tiek aizrādīts, kā pēc mi-
nētā termiņa notecēšanas, ari obligācijas
turētāja neierašanās gadījumā, parādu
atzīs par samaksātu un pašu obligāciju
par iznīcinātu, piešķirot lūdzējiem tiesību
pieprasīt parāda izdzēšanu iz zemei grā-
matām.

Liepājā, 7. aprilī 1924. g. NŠ684/24.
Priekšsēdētāja b. V. Bienenstams.

Sekretārs A. Kasperovičs.

Latgales apgabaltiesas 1. civilnodaļa
uz civ. proc. lik. 293, 295, 298., 301.
309. un 311. p.p. pamats, nzaicina
Timofeju Evlampija d Ņrkuļinu, Leon
tija Evlampia d. Ņikuļnu, Feofanu
Evlamp'ja d. Ņikuļinu Annu Evlamp ja
m. Mesto u, Ermion ju Evlampija m.
Krust un Haritonijti Evlampija m. V< ioič,
kuru dzīves vistas nezināmas, četru
mēnešu laiki, skaitot no šī sludi-
nājuma iespiešanas dienas .Va'd. Vēst-
nesī" , ierasties šai tiesā s ņemt no-
rakstus no Matrenas Frola m. Nikifo-
rovas, dzim. ŅHuļinas un Jcvdokijas
(Avdofjas) Froia m. Petrovas, dzim.
Ņ kuļinas, iesūdzb s rak ta un pie-
likumiem par īpašumi tiesību az sanu
uz īpašumu, palikušo pēc mi;. Frola
Ņikuļina un pielaišanu pie kocīgas lieto
šanas un czdot savu dzīves vietu
Daugavpij.

Ja minētā laikā aicināmie neierastos,
lietu noli-s uz termiņu un Izspriedīs
bez viņu klātbūtnes. Ja ieradīsies, bet
savu dzīves vietu Daugavpilī neuzdos,
aicinājumu uz tiesas sēdi un visus
pārējos papīrus atstās tiesas kancleiā.

Daugavp., 1924 g. 4. apt. L Nš 322p/24
Priekšsēd. b V. Krūmiņš.

Sekretāra v. i J. Kangurs.

Risas prefektūru
izsludina par nederīgam sākošas
pašas un personas apliecības, kutas
pieteiktas par pazudušām:

Latv. pases, izd.: 1) Nt 212498 no
Rļgas prei. uz Jāņa Jēkaba d. Grasis
vārdu; 2) Nš 48901 no 10. pol. iec. uz
Jāņa Indr ķa d. Grinberg v.; 3) NS 5210
no Višķu pag. valdes uz Elizabetes
Staņislava m. Tomašan v.: 4) J* 115286
no Rigas pref. uz Jehili Nizona d. Joife
vārdu; 5) Ns 1163 no Burtnieku pag.
valdes uz Bertas Zamueļa m. Puķīt
vardu; 6) Nš 1830 no Valmieras pag
vides uz Voldemsra Pētera d. Pekainis
vārdu; 7) Nš 104440 no 8. pol. iec.
uz Annas Andreja m Bsuman vārdu'
8)_ Nš 112295 no 4. pol. iec. uz Annas
Kārļa m.Janson vārdu; 9> Nš 3822 no
Rīgas Jūrmalas polic. valdes uz Anša
Roberta d. Rovičs vārdu; 10) Nš '119075
no 11. pol. iec. uz Lības Jīī ņa m Berg-
maņ vārdu; 11) nš 59483 no Rīgas
prei uz Alvines Mārtiņa m. Zeicman
vardu; 12) Nš 204755 no Rīgas rref.
uz Jāņa Pētera d. Puriņ v.; 13) Nš 218979
no Rīgas prei. ez Veltas Ādama m.
Gaile vardu; 14) Nš 147499 no Rigas
prei uz Terentija Jeliseja d. Avseievs
vārda; 15) Nš 1S8290 no Rīgas pref uz
Annas Kāpost vārdu.

Pamats Rīgas prefektūras raksts
4., 5. un 7. aprilī 1924. ». zem
Nš 3462.

Rigas prei. pal. S i m a n o v i č s.
Pasu nod. darbv. Grinbergs.

Latgales apgabaltiesas,

Daugavpils apr. 4. lec. miertiesn.
saskaņā ar savu 1924. g, 21. marta le
mumu uz civ. proc. lik. 1401., 1403.
p. p. un civ. lik. X. sēj 1. d. 1239. p.
pamata paziņo, ka pēc 1915 gadā
H. jūnijā mirušā Indriķa Andreja d.
Rudzata Daugavpi's apriņķī Līvānu pr>
gastī ir atstāts mantojams, kādēļ
uzaicina visas personas, kam uz šo
mantojumu, vai sakarā ar viņu būtu
kādas tiesībaa kā mantiniekiem, pieteikt
tās pēc piederības sešu mēnešu
laikā, skaitot no šā sludinājuma iespie-
šanas dienas .Valdības Vēstnesi*.

Daugavpili, 29. marti 1924. g.
Miertiesnesis (paraksts)

Liepājas apgabaltiesa,
3. aprilī 1924. g. uz Annas Smaa Toffrlj
lūgumu, uz 18. marta 1920. gada lik.
un civ. proc. lik. 2081.—2086. p. p.
nolēma:

1) parādu 4000 rbļ. pēc obligācijas,
izdotas uz Augusta Juliusa Josifa dēla
Kiišfelda vārdu un 19. martā 1914. g
zem žojn Nš 327, nostiprinātas uz
Anuai Jāņa m. Sīman Tolfrij, pec pirmā
vīra Dergač.n o, dz.Timofejev pieder, re-
kustamas mantas Liepājā zem krep.
Nš487, atzīt par pilnīgi samaksātu līdz
ar visām proceatem,

2) atvēlēt lūdzējam pieprasīt zemes
grāmatu nodaļā minētā parāda izdzē-
šanu is zemes grāmatām,

3) iemaksāto naudu glabāt tiesaa de-
pozītā līdz kreditora ierašanai, keram
tad naudu izmaksāt.

Liepājā, 5. aprilī 1924. g. Nš788/23.
Priekšsēdētāja b. V. Blenenstams.

Sekretārs A. Kasperovičs.

Latgales apgabaltiesa;»
Ludzas apriņķa i iet. miertiesnesis,
kura kamera atrodas Ludzas apr. Viļikas
miestā, uz civ. proc. lik. 1401. p un
civ. lik. kr. X sēj. 1. d. 1231. p. pamata
iņo, ka 1898. g. miris pilsonis Fedots
Variļjevs, atstādama kā mati ojumu
Ludzas apr., Tolkovas pag., sastāvoša
no diviem zemes gabaliem 1) 178 des
1200 kv. ass zem nosaukuma .puatoš
Fonichno" un 2) 49 des. 690'Za kv.
a is zem nosaukuma .pus'oš Jemeījs-
novo-Sapulino" un uzaicina visus, kam
uz šo mentejumu būtu kādas tie īsas,
pieteikt šīs tiesības minētam mierties-
nesim sešu mēneša laikā, skaitot no še
sludinjaraa iespiešanasdienas.VaidVēstnesī".

Pēc no'eikta termiņš nekādi pie-
teikumi vairs pieņemti netiks.

1924. g. 7. aprilī. Nš 841.
Miertiesnesis R. P e t e r s o n s.

Rigas apgabaltiesas 3. civilnod.
uz clv. tie», lik. 2011., 2014. un
7019. p. p. pamata paziņo, kā pec 1922. g.
30 oktobrī Sabiles sli^nicā mir. ātrai nes
Kairinās Georga m Jegerman dzim.
Feldm-n, Ir atklāts mantojams un
uzacina, kam ir uz šo mantojumu, vai
sakarā ar to, tiesības kā mantiniekiem,
legatarijiem, ildeikomisartjiem, kredi-
toriem u. t. t., pieteikt šīs tiesbas
minētai tiesai sešu mēnešu laikā,
skaitot no šī sludinājuma iespiešanas
dienas.

Ja minētas personas savas tiesības
augšā uzrādītā termiņa nepieteiks tad
viņas atzīs kā šīs tiesības zaudējušas.

Rigā, 1924. g. 8. aprilī. L Nš 2352
Priekisēd. v. A. Blumentals.

Sekretāra A. Kalve.

Rigas apgabaltiesas 3. civilnod.
uz civ. lies. lik. 2011.,2014. an 2019. p.p.
namata paslņo. ka pec 1912 gada
15. oktobrī Rīgā miruša namīpaš-
nieka Leiba Zalm*ņa d. Ghvbursa
(Gincbarga( ii atklāts mantojama aa
saaicina kam ir aa Io mantojama, vai
sakari ar to tiesības kā mantiniekiem,
lagatariliam, lldslkomisarijism, kradito-
rism aa t. t., pieteikt šīs tiesības
minētai tiesai sala mēn. laiki, skaitot
no II sladinijama iespiešanas dienas
.Valdības Vēstnesi*.

la minitis personas savas tiesību
augšā uzrādītā termini nepieteiks, tad
viņu elsis kā Šis tiesības saadējušaa.

R'gS, 1924. g. 8. aprilī. L Nš 2340

Priekšsēd. v. A. Blumentals.
Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnod.
az civ. ties. lik. 2011., 2014. an
2019. p. n. pamata «asiņo, ka pēc
1919. g. 7. novembrī Rūjienas pagasta
mir. .Jostu' mājas īpaša. Jāņa Jēkaba d.
Zariņa ir atklāts mantojams an saai-
cina, kam ii as io mantojama, vai
sakari ar to tiesības, ki manti-
niekiem, legatarijiem, Hdeikomisarijlem,
kreditoriem an t. t., pieteikt šis tiesību
?in. tiasai sala mēneša laiki, skaitot
no ii sladiniļama iespīdamu dienu.

Ja min. personas savu tiesību aagli
aariditi termiņi nepieteiks, tad viņas
atsis ki iīs tiesības saadējaiaa.

Rigi, 1924. g. 8. aprilī. L. Nt 1863
Priekisēd. v. A. Blumentals.

Sekretārs A. Kalve

Liepājas apgabala tiesa,
3. aprilī 1924. g. uz valsts zemes ban.
lūgumu, uz civ. proc. lik. 2081.—2086. pp.
p?msti nolēma:

1. parādu 2S00 rbļ, pē- obligācijas,
uz bar. Konstanfina fon d Ojten-Sakeaa
vārdu un 25. jūnijā 1886. g zem Nš 1308
nostiprinātas uz Annai, Līnai, Žanim un
Fricim Bumbieriem piederošas
nekustamas mantas Bites .Bi.že"
māju Aizputes apriņķī, lauku nekust,
mantu zemesgrām 2. reģ. zem krep.
Nš 1078, — atzīt par pilnīgi s«maks»iu
līdz ar visam procentam un pašu oblig
par iznīcinātu;

2. atvēlēt lūdzējai pieprasīt zemes
grāmatu nodaļā minēt, parada izdzēšanu
iz zemes grāmatām.

Liepājā. 8. aprilī 1924. g. NŠ395-I 23
Priekšsēdētāja b. V. Blenenstams

Sekretārs v. A. Kasperovičs

Rīgas XI. iecirkņa miertiesnesis,
pamatodamies uz civ. proc. lik. 2011.—
2014. p. p. uzaicina Rīgā, 1921. gadā
19. aprilī mirašas Eleonoras
Augusta m. Valter likumīgos
mantiniekus, legatarijus, fideikomisar.,
kreditor.un citas ieinteresētas personas,
kurām būtu kādas tiesības uz Eleo-
noras Valter atstāto mantu, pieteikt šīs
tiesības miertiesnesim, Rīgā, Andreja
Pumpura ielā Nš 1, sešu mēnešu
laika, skaitot no šā sludinājuma ie-
spiešanas dienas .V.V.*

Ja minētās personas savas tiesības
augša uzrādītā termiņa nepieteiks, tad
viņas tiks atzītas, ka šīs tiesības zau-
dējušas.

Rīgā, 7. aprilī 1924. g. NŠ509.
Miertiesnesis L e m k e.

Daugavpils apr. pr-ka pal. I. lec
izsludina par nederīgu, ka nozaudētu,
zirga pasi, izd. no Maļinovas pag. vi
1920. g. uz Karpa Jegora d. Larionova
varda- 1798

Liepājas apgabaltiesa
uz m r. Andreja SSdika mantas aizgādņa
lūgumu ui pamatojoties uz civ. proc
1 kurnu 2081—2086. p.p. 27. martā
1924 g. nolēma:

1) parādu 2000 ibļ. pec obligācijas,
izdotas uz M ķ=ļa Pētera d. Rukuta
vārdu un 27. oktobrī 1912. g. zem žurn.
Nš 1684 nestiprinātas uz Andrejam
Jēkaba d Sūdikam piederešes neku-
stamas man'ai Bārt-s .Gilinsj. J* 22*
mājām un Bārt s zemesgabalu .K^ģe"
zem kep. Nš 1893 ari Nš 3191, atzīt par
p lnīgi samaksātu līdz ar visiem rro-
cen'iem un paša obligāciju par iznī Ināru;

2) atvēlēt lūdzējam orprasīt zemes-
grāmatu nodaļā minēiā p.irāda izdzēšanu
iz zemesgrān atām.

Liepājā, 3.aprlī 1924. g. Nš 672/23
Priekšsēd. b. V. B i e n e n s t a m s.

Sekretārs A Kasperovičs

Latgales epfjaoaltiee. kriminal
nodaja,

saskaņā ai sava 1924. g. 28. marta
I ē m a m a, meklē aa soda likuma
589. p. 1. un 3. d d. pamata apsūdzēto
Rēzeknes pils pie.erīgo Jevnu Idcļa d.
Krasņiku, 18 g. vecs, vidēja auguma,
plecīgs, melniem mātiem, brānm acīm,
platu degunu, sēji apaļš, tumša, lūpas
biezas, mutē i t ukst vairāk zobu.

Visām icaiāciejtu un personām, karat??
ir tinams minētā Jevna Kiasņika un
viņa maita» atrašanas vieta, jāpaslņo
Latga'ei apgabaltiesas kriminalnodaļai.

i'FUgtvp 4 a.rilī 1924 g.

Priekšsēdētāja v. (paraksts).
Sekretāra v. (paraksts).

Latgales apgabaltiesas,
Ludzas apriņķa 1. lec. miertiesa., va
doties no civ. proc. lik. 1401. p.
un civ. lik. 1239. p., uzaicina 1921. g.
13. novembrī mir. Ābrama Joseļi Mor-
dueha dēla M o I s e j e v a
mantiniekus pieteikt savas mantošanas
tiesības uz nelaiķa atstāto man-
tojumu — miertiesneša kamerā, Ludzā,
Daugavpils ielā Nš 6, aešu mēnešu
laikā, skaitot no iī uzaicinājuma ie-
spiešanas .Valdības Vēstnesī*.

? Miertiesnesis (paraksts).

Rēseknea ap^. 2. iec. m ertiesn.
usaīc ' na pilsoni Leonu Ivana d. Žukavu,
agrāk dzīvojošu Rēzeknē, Ugunsdzēsēju
ie'a Nš 12, ierasties uz tiesas sēdi
16. augusta 1924. g. Rēzeknē, Atbrīvo-
šanas alejā Nš 34. ka atbildētājs Don-
menta Ivana d. Žakova prasības lietā
pret viņa par 15,085 rbļ. a? piedraudi,
ka viņa neierašanas gadījumā tiks uz
prasītāja lāauma taisīts attiecīgs lēmums.

1&24. g. 8. aprilī
Miertiesnesis (oaraksts).

Aiviekstes pag. valde izsludina par
nederīgiem sekošns nozaudētus doku-
mentus:

1) Rīgas 4. poL iec. pasi, izd. 1920. g.
11. martā zem Nš 112977, uz Jāņa
Jāņa d. Aruma v.;

2) s) Aiviekstes pag. valdes pasi, izd.
1923 g. 1. aprīlī zem Nš 480; b) Dn.-
gavpils kara apr. pr-ka atveļ apllcību,
izd. 1922 g. 16 dec. Nš 259/61*5/13679 ž,
un c) dienests apl, izd. no Drugav, ils
apr. pr-ka pal 1921. g. zem Nš 5!), cā
aizsargu nodaļas darbiniekam, uz Ro-
berta Pētefa d. Kopča v.;

3) zirga pasi, izd. no Neretas pag.
valdes 1923. g. 29. aug. zem Nš 4741,
uz Semena K'ementija d. Zablocka v,
3 g. vecam ērzelim, 1 arš. 15 vērš.
augst, krēpes uz labo pusi, zvaigzne
pierē;

4) Ungurmu Z*s pag. «aldes pasi, izd.
1921. g. 4. janv. zem Nš 2029, ut Ze-
lika Benjamiņa d Oa'smaņa v;

5) Ungurmulžas p'g. valdes pa-si, izd.
1920. g. 14. sept. zem Nš 869, iz Edu-

arda Jura d. Vilciņa v.;
6) Ungurmuižas pag. valdes pati, izd.

1920. g. 30. dec. zem Nš 1773, uz Ju-
1 jas Andreja m. Lazdlņ v.

Daugavpils apr. pr-ka pailgs 1. iec.
izsludina par nederīgu, ka nozaudētu,
zirga pasi, izd. no Maļinovas pag.
valdes 1920. g. uz Oelenas Donata
m. Balaško v. 1797

Liepājos prefektūra
iz ludina par nederīgiem zemāk minētos
dokumentus, kuri pieteikti par no-
zaudētiem :

1) Kalēta pag. valdes zirga pa&i zem
Nš 608, izd 1923 g. 16 aor. uz 3 g. v.
zirga Rub nam Zusmaņs d. Balkindam;

2) Liep'jas pref pasi zem Nš 238, m
Klāva Simaņa d. Graikste v.;

3) Liepājas p ef. pani zem Nš 14761,
uz Anša Andrej» d. Ķēniņa v.;

4) Liepājas pref nāsi zem Nš 42287,
uz Luīzes Iimas Frči m. Miller v.;

5) Liepājas prei. pasi zem Nš It 252,
uz Fr ča Andreja d. Ointera v.;

6) Liepājas pref. pasi ren Nš 42736,
uz Jāņa Otto Annas d. Kambuta v.:

7) Liepājas prei pasi zem Nš 38175,
uz MiķeļaJH'rla d. Rapoport v.;

8) Liepājas pref. pasi zem Nš 41947,
uz Broņislavas Adofa m. Markov'ki v.ļ

9) Liepājas pref. pasi ?em Nš 42717,
oz Katr nes Niklāva m. Paupiņ, dzim.
Ek!ņ-E<che v.;

10) Liepājas p-ef. pasi zem Nš 33577,
iz Annas Jēkaba m Briedē, dzin. Ern-
stein, v.;

11) Kuldīgas apr. pr-ka pal. p*rl iec
pasi ?em Nš 5236, uz Annas Viltielmi-
nes Aleksandras Rupeik v;

12) Liepājas pref. pasi zem Nš 34:57,
uz Johanas Fridricha m. Sali v.;

13) Liepājas orei pasi zem Nš 23928,
uz Marijas Mlķeļa m. Pramniek, dzim.
Salberg, v.ļ

14) Liepājas pref. pasi zem Nš 25210,
uz So'omona Kalmaņa d. Mamiof v:

15) Liepājas pref. pasi zem Nš 44520,
uz Rivkas Mendtļa m. Šnltke v.;

16) Liepājas pref. pasi zem Nš 46307,
uz Eleonores Adeles Elizabetes Jura. m.
Snipke, dz. Šiliņ, v.;

17) Liepājas pref. pasi zem Nš 43483,
uz Zuzannas Emīlijas Mildas Pētera m.
Klāv v.;

18) l iepājas pref (pasi zem Nš 32479.
uz Johannas Petronellas Pētera me tas
Zaborovski v.;

19) ār ietu min. ārzemju pssu a£ent.
Latv. arz. pasi zem Nš 346, izd 1924 g.
28 f«b uz Rebeitas Jekabson v;

201 Polijas nac. pasi zem Nš 2854,
izd. 1923. g. 29 nov. no Pel jas konsuls
Liepājā uz Stanislavas Staņislava me tas
Orlovskj, dz. Reacevič, v;

21) Liepājas pref pasi zem Nš 9 62,
uz Entes Eilasa m. Kac, dz. Magram v.;

22) Liepājas pref. pasi zem Nš 2349 1,
uz Jek'ba Rūdolfa Andreja d. Dreierav.;

23) Liepājas pref. pasi zēm Nš 226 5,
uz Katānes Elizabetes Ermaņa meitas
Sakarn v.

Cesvaines pag. tiesa, Cēsu apr.,
pamatojoties uz sava 8. apriļa š g.
lēmuma an pag. tiesu tst. 2. daļ.s
222 —226. p p uzaicina visus 12. dfc
1917. g. mirušā Cesvaines pa?. .Ukšu'
mājas īpašnieka Jāņa Andreja d. Lfics
mantin'ekuj, parāda dēvē us un ņēmējus,
legatarijus. fideikom' sarus u. t. t, kam
būtu kādas tiesības uz no nelaiķi at-
stāto mantojumu, pieteikties pie šīs pag.
tiesas sešu mēneša laikā, skaitot
no sludinājuma ie<pieianaj dienas trešo
reizi .Vsldī as Vēstnesi .

Laika neiesniegtas prasības un iebil-
dumi t ks atstāti bez ievaribas.

Cesvainē, 8. apr lī 1924. g. Nš 15
Priekšsēdētājs P. Oalgal.

2 Darbveds (ieraksts)

Dobeles kraj-aizdevu sabiedrības
bilance uz 1. janvāri 1924. g.

Aktīvs. Pasīvs.
Ls Ls

Kase 2,108 34 —
Aizdevumi pret galviniekiem 134,337.18 —
Aizdevumi pret citām drošībām 2,040.— —
Kredīt iestādes inventārs 345 27 —
Rīcīb's kapitāls — 11,37223
Rezerves kapitāls — 1,265 92
Scecali kapitāli kr;c"it iestādes pārvaldībā — 167.73
NoBuldijumi — 28,206.—
Pārējās pasīva sumas — 710.04
Aizņēmumi — 90,400.—
Rintes (peļņa) — 6,708 87

138,830.79 138 830 79

Pe|ņas un zaudējumu rēķins.
Debtts. Kredīts.

Ls Ls
Pelnīts uz rentēm 6,7(8 87 —
Zaudēts uz dividendēm 8°/o — 362 50

. _ rezerves kapitālam — 466.60
Ieturētas rentes uz 1924. g — 4,376 —
Djbeles vidusskolai — 400 —

pamatskolai ? — 200,—
brīvbibliotekai — 100.—
tautas nama fondam — 200.—

Bāla lapa komitelai Rīgā . . — 200 —
Speciālu kapitālu fondam . . . . — 403.77

6,70* 87 6,708 87

l Valde.

Rigas pilsētas dlskanto bankas
bilance uz 31. decembri 1923. gadu.

Debets. R. K. R. K.
Kase 20,524,883.īS
Tekcšs rēķins LaMjas bankā 11,097,477.50

. . privātas bankās 1.—
Praaibas no Krievijas valdības 1.—
Latv. S. P. R. tautas bankas II nod. likvid. lonts ... 325,24245
Diskontēti vekseļi: sas'avā 17,961,297.75

pie korespondentiem . . . 140,702.— ig \q] 999.75
Inkaso vekseļi: sastāvā 1,863,813.—

pie korespondentiem 365,699 40 2,229,512 40
Aizdevumi: pret vērtsoeplriem ui obl'gacjām . . 1,13206i.—

. Precēm 12,444,000— 13,576,063.—
Vērtspapīri 879,372.50
Kuponi 8,299.25
Ārzemju nauda un trates _ . 15,146,960.50
Spec. tek. rēķini: pret vertspapiriem 340,105.94

. hipofekar skam .obligācijām 1,354,988.35

. precēm 11,345,439 50

. vekseļiem 5,037,448.21 18,077,983.—
Maksājumi ā konto uz noguldījumiem 25 254.41
Korespondenti: Nostro 30,429.574 98

Loro 17,628 977 75 48,058 552.73
Šefi - 1 —
Inventārs 1.—
Tekošie izdevumi: par 1924. gadu samaksāti 120,785 83
Procentu rēķins: par 1923. gadu vēl iekasējami 54,917.47
Avala rēķins 4,386,200.—
Papilda nodokļu rēķins 16,632.60 '??
Konts priekš dažādiem 5,894,.^58 09 i

158.524,698.83

K r e d i t s.
Pamata kapitāls 13,661,958.24!
Rezerves kapitāls 1,237,758 10:
Tekoši rēķini 72,246,667.91
Noguldijumi: noteikti 5,327,027.28

nenoteikti ? ' 11,658,121.76 16,985,149 04
Procentu rēķins: uz vekseļiem par 1924. g. uz

priekšu saņemti 217,251 —
Procentu rēķins uz noguldījumiem 921733.49 1.138,984.49
Korespondenti: Nostro 17,258,674.50
L? 19,716.782.55 36,97545705

Iekasēšanai saņemti vekseļi 2,229,512.40
Inlao kreditori 161,464.45
Nodokļi 127,084.62
Tekoši Izdevumi: par 1923. gadu vēl maksājami 19,156 —
Avala rēķins 4,386,200 —
Konls priekš dažādiem 9,355,00 3 53

158 524,698 83

Pelņas un zaudējumu rēķins.
Aktīvs. R. K. Pasīvs. R. K.

Noguldījumu rentes . . . 734,916.25 Aizdevumu rentes ... 937,550.65
Tekoša rēķinu rentes . . 2,516.664.12 Vērtspapīru rentes . . . 5,434.75
Tirdzniecības izdevumi. . 7,950,109 37 Vekseļa diskonta. . . . 2 576,856.94
Peļņa par 1923. gadu . . 7,768,819.79 Konto korenta rentes . . 795 028.38

Kore pondentu rentes . . 475 808 10
Kambio operācijas . . . 7,469,66192
Veitspapiri 27,637.55
Provīzijas 6,054.461.37
Uzglabāšanas atlīdzības . 108,423.25
Agrāk norakstītas prasības 376,508.26
Ažio . 143,133 36

18,970 509 53 18,970 509. 53

Valde.
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