
Valdības rīkojumi un pavēles

Rīkojums.
Sabiedriska miera un kārtības uzturē-

šanas labā aizliedzu Rigā un pārējās
pilsētās visiem pilsoņiem, izņemot tos,
kūpi pēc likuma pastāvīgi nēsā ieročus,
š. g. 1. maijā, atrodoties satiksmei no-
lemtās vietās, kā ielās, laukumos, parkos
u. t. t., nest un turēt pie sevim visāda
veida šaujamos un aukstos ieročus. Šis
aizliegums attiecas ari uz pilsoņiem,
kuriem ir atļaujas ieroču turēšanai, un
tiem, kuriem minētā dienā ieroču nē-
sāšana būtu nepieciešama, jāizņem vis-
pārējā kārtībā speciāla atļauja.

Vainīgie šo noteikumu neizpildīšanā
sodāmi administratīvā kārtā ar naudas
sodu līdz 500 latiem vai arestu līdz
3 mēnešiem. Šossodus uzlikt pilnvaroju
attiecīgus prefektus un apriņķu priekš-
niekus.

Rīgā, 1924. g. 28. aprīlī. Jfc 711.

Iekšlietu ministrs A. Birznieks.
Administratīvā departamenta

direktorsJ. Ieva.

Valdības iestāžu paziņojumi.

Paztņojums.
Paziņoju, ka ar Rīgas apgabaltiesas

nodaļu plenarsapulces š. g. 19. aprija
\šfnumu pieņemts sekošais Rīgas pilsētas
Mneklēšanas tiesnešu iecirkņu sadalījums,
karš stājas spēkā ar š. g. 1. maiju.
8 "iecirknis — I. policijas iecirknis, iz-

ņemot Daugavmalas tirgu, līdz Dau-
gavas krastam.

II. iecirknis — II. policijas iecirknis, iz-
ņemot rajonu starp Marijas, Kārļa,
Vaļņu, Audēju, Kr. Barona (Suvo-
rova) un Elizabetes ielām, tieslietu
ministrijas, senāta, palātas un ap-
gabaltiesas namus.

IK. iecirknis — III. policijas iecirknis,
daļa starp Brīvības ielu un Dau-
gavas upi.

IV. iecirknis — IV. policijas iecirknis,
senāta un tiesu palātas nams un at-
sevišķi uzdevumi par termiņu cie-
tumu.

V. iecirknis — V. policijas iecirknis,
apgabaltiesas nams, centrālcietums,
notikumi un atsevišķi uzdevumi,
Daugavmalas tirgus līdz upes kra-
stam starp dzelzīceļa tiltu un Val-
demāra ielu.

VI. iecirknis — VI. un IX. policijas
iecirkņi.

VII. iecirknis — VII. policijas iecirknis.
VIII. iecirknis — VIII. policijas iecirknis,

tieslietu ministrijas nams ar mier-
tiesnešu kamerām.

IX. iecirknis — III. policijas iecirkņa daja
starp Brīvības un Kr. Barona ielām
un II. policijas iecirkņa daļa starp
Marijas, Kārļa, Vaļņu, Audēju, Kr.
Barona un Elizabetes ielām.

X. iecirknis —X. un XI. policijas iecirkņi.

XI. iecirknis — XII. policijas _iecirknis,
dzelzsceļu stacijas, piestātnes un
dzelzsceļi pilsētas robežas, līdz ar
Dreiliņu šķirošanas staciju, dzelzs-
ceļu virsvaldes--aams, Daugavas upe
ar tiltiem pilsētas robežās un viss
upes lejas gals līdz jūrai, ka ari
Daugavas pietekas, kūjas atrodas
ostas valdes pārziņā.

Piezīme. 1) -atsevišķi uzdevumi par
slimnicām izpildāmi no tiem
iecirkņiem, kur atrodas slimnicas;

2) Jās ielas, kuras šķir vienu iz-
meklēšanas iecirkni no otra, tiek

dalītas uz pusēm, t. i. vienam
iecirknim tiek piešķirta viena, otram
— otra ielas puse.

Rīgā, 1924. g. 26. aprilī.
Rīgas apgabaltiesas priekšsēdētājs

A.Būm a n s.
Sekretāra palīgs G. J u r k a.

Darba ministrijas uzaicinājums
visām valsts, pašvaldības un

privātām iestādēm.
Darba ministrija uzaicina visas valsts,

pašvaldības un privātas iestādes, kā ari
uzņēmumus griezties vajadzības gadījumā
ar pieprasījumiem pēc darba spēka pie
Rīgas pilsētas darba apgādes,
Torņa ielā Ns 4, tālruņi: 563 un 564.

Uz š. g. 16. aprili darba apgādē
bija sekošs skaits bezdarbnieku:

Sievietes:
Šuvējas 30
Tekstilstrādnieces ... 8
Mājkalpotājas . . . .136
Gumijas strādnieces . . 5
Higiēnas strādnieces. . 11
Kantoristes —
Laukstrādnieces ... 57
Nekvaliiicētas strādnieces 341
Citos arodos .... 29

Kopā . 617

Vīrieši:
Metalstrādnieki. ... 86
Kokstrādnieki .... 7
Mājkalpotāji. . . . . 7
Transportstrādnieki . .' 7
Būvamatnieki .... 61
Kantoristi 8
Laukstrādnieki ..... —
Tirdzniecības kalpotāji . —
Nekvaliticēti strādnieki . 231
Citos arodos .... 23

Kopā . 430

Meklējamo personu saraksts
Nr. 155.

(Beigas.)

9509. Prinduls, Jānis Pētera d., dzim.
1862. g., Valkas apr. pilsonis, latvietis,
Latvijas pase N° 5597, izdota 1920. g.
29. maijā no Jelgavas prefekta. — Jel-
gavas krimin. policijas pr-ka 1924. g.
27. marta raksts Jsf? 569/11, apv. sodu lik.
230. p. — Paziņot dzīves vietu.

9510. Rutenberg, Karoline Gotlība m.,
34 g. veca, Talsu apr., Kandavas pag.
pilsone, agrāk dzīvojusi Rīgā, Blaumaņa
ielā Ne 23, dz. 3, vāciete, luterticīga. —
Rīgas pilsētas 9 iec. miertiesneča 1924. g
19. marta raksts N° 138, apv. sodu lik.
581. p. 1. d. — Apcietināt un nogādāt
uz meklētāja kameru.

9511. Rozenbergs, Hackels Izraēla d.,
dzimis 1870. g. 10. janvārī, Kaunas gu-
berņas Šauļu apriņķa pilsonis, žīds, pēc
ievāktām ziņām, izbraucis uz Lietuvu. —
Rīgas pilsētas 9. iecirkņa miertiesneša
1924. g 19. marta raksts J\fs 314, apv
sodu lik. 591. p. 1. d. l.pkt. — Ap-
cietināt un nogādāt uz meklētāja kameru.

9512. Rutkovskis, Jānis Jāņa d , apm.
21 g. vecs, agrāk dzīvojis Saikavas pag.
Vilkatas mājā. — Cēsu apr. priekšnieka
1924. g. 8. apriļa raksts N° 2732 23 g.,
sodīts ar Ls 10 vai 7 dienam aresta par
atrašanos publiskā vietā piedzērušā stā-
voklī un sabiedriska miera un kārtības
traucēšanu. — Paziņot dzīves vietu.

9513. Ruseckaja, Helēna Romualda m.,
36 g. veca, precējusies, Daugavpils pil-
sone, agrākā dzīves vieta Daugavpilī,
Vakzales ielā N? 91. — Daugavpils pre-
fekta 1924. g. 8. februāra raksts JMs 18620,
patvarīgi atstājusi dzīves vietu, ka sa-
stāvoša zem policijas uzraudzības. —
Ņemama zem policijas uzraudzības, pa-
z'iņojot meklētājam un Latgales apgabal-
tiesas kriminalnodaļai.

9514. Rusickaja, Helēna Romualda m.
(ari Ruseckaja), pavalstniecība neno-
skaidrota, 35 g. veca, 2 aršinas, 2,5 vērš
augsta, blondiem matiem un pelēkām
acīm. — Daugavpils apr. 2. iecirkņa
izmeklēšanas tiesneša 1924. g. 29. marta
raksts N° 611, apvainota sod. lik. 586. p.
.Valdības Vēstneša" 1924. g. 55. nu-
murā, kārtas Ns 9294. — Apcietināt un
ievietot cietumā, ieskaitot meklētāja rīcībā.

9515. Suchoparovs, Sergejs Andreja
d., 47 g. vecs, Krievijas pilsonis, pēdējā
dzīves vieta Liepājā, Lazareva ielā 16.
— Liepājas prefekta 1924. g. 10. marta
lēmums N° 883 II, sodīts par atrašanos
publiskā vietā piedzērušā stāvoklī. —
Paziņot dzīves vietu.

9516. Slavkins, Boriss, iebraucis Lat-
vijā ar Padomju Ukraines ārzemes pasi
N°. 5671, izdotu 1923. g. 18. aug., un
saņēmis Rīgas prefektūrā izbraukšanas
vizu .Ne 14990 ar termiņu līdz 1923. g.
30. oktobrim. — Iekšlietu ministrijas emi-
grantu un bēgļu nodaļas 1924. g. 5. apr.
raksts Ne 132052_23. g., par neatļautu
uzturēšanos Latvijā. — Nodot emigrantu
un bēgļu nodaļas rīcībā.

9517. Sklanda, Alena Pētera m., dzim.
Stepan, Aizputes pilsone, čigāniete, 35 g.
veca, pareizticīga, precēta, gara auguma,
ar vāju ģīmi, pase Ne 2166, izdota
1920. g. 30. jūnijā no Jēkabmiesta po-
licijas priekšnieka, agrāk dzīvojusi Krust-
pilī, Lauku ielā Ne 13, viņai divi bērni
dēls Vladimirs, dzim. 1916. g. un meita
Anna, dzim. 1918. .g. — Rīgas Jūrmalas
polic. priekšn. 1924. g. 23. febr. raksts
Ne 1474, apv. krāpšanā. — Apcietināt
un nogādāt meklētāja rīcībā.

9518. Sklanda, Vasilijs Jāņa d., dzim.
1883. g., Aizputes pilsonis, čigāns, pa-
reizticīgs, precējies, agrāk dzīvojis Krust-
pilī, Lauku ielā Ne 13, pase Ne 2165,
izdota 1920. g. 30. jūnijā no Jēkab-
miesta policijas pr ka, maza auguma. —
Rīgas Jūrmalas pol. pr-ka 1924. gada
23. februāra raksts Ne 1474, apv. krāp-
šanā. — Apcietināt un nogādāt meklētāja
rīcībā.

9519. Sinkevic, Veronika Jāņa m.,
24 g. veca, Viļņas gub.,, Drisas apr.
pilsone, agrāk dzīvojusi Rīgā, Katoļu
ielā Ne 54, dz. 11. — Jelgavas apriņķa
miert. 1924. g. 3. apriļa raksts Ne 1290,
apvain. muitas lik. 1065. p. — Paziņot
dzīves vietu.

9520. Sprosts, Aleksandrs Kārļa d.,
Rīgas pilsonis, dzim. 1883. g. 14. maijā,
agrāk dzīvojis Rīgā, Tilzītes ielā Ne 3,
- Rīgas pilsētas 1. iec. izmekl. tiesn,
1924. g. 31. marta raksts Ne 549, apv.
sod. lik. 669. un 639. p. 2. d. — Paziņo!
meklētajam.

9521. Spožums, Pēteris Jāņa d., 54 g,
vecs, pēdējā dzīves vieta Lielplatonas
pag., Baušķenieku mājās, latvietis, luter-
ticīgs, neprecējies. — Jelgavas prefekta
1924. g. I. marta raksts Ne 798/1, sod.
adm. kārtā. — Paziņot dzīves vietu.

9522. Steks, Fridrichs Jāņa d., dzi-
mis 1872. g., Valmieras apr., Vecsalaces
pagasta pilsonis. — Rīgas 10. iec.
miertiesneša 1924. g. 20. marta raksts
Ne 152, apv. s. 1. 138. p. — Paziņot
dzīves vietu.

9523. Šuskovskis, Nikolajs, dzimis
1895. g. 6. decembrī, Krievijas pilsonis,
personas apliecība Ne 3479, izdota
1923. g. 7. febr. no Valmieras apr.pr-ka,
strādnieks. — Rīgas apriņķa priekš-
nieka 1924. g. 11. janvāra raksts Ne 13/11,
par piedzeršanos un miera traucēšanu. —
Paziņot dzīves vietu.

9524. Šenkovs, Trifons Afanasija d.,
Rēzeknes apr., Vaivodu pag. pilsonis,
33 g. vecs, agrāk dzīvojis Garozes un
Pēternieku pagastos, Jelgavas apriņķī. —
Jelgavas apr. miertiesneša 1924. g.
3. apriļa raksts Ne 1287, apv. sod. lik.
184. p. — Paziņot dzīves vietu.

9525. Zīle, Eduards Miķeļa d., dzim.
1882. g. 10. decembrī, "Bauskas apr.
Iecavas pag. pilsonis. — Rīgas pilsētas
3. iec. izmeklēšanas tiesneša 1924. g.
7. apriļa raksts Ne 893, apv. sod. lik.
591. p. 2. d. — Nosūtīt uz Rīgas centrāl-
cietumu un ieskaitīt meklētāja rīcībā.

Papildinājums.
1) Francis Kārļa d. Kunkuls, kura

meklēšana publicēta „Valdības Vēstnesī"
Ne 70/24. g., meklējamo personu sa-
rakstā Ne 152, kārtas Ne 9377, tiek
meklēts ari no Jelgavas apriņķa mier-
tiesneša, kā apv. sod. lik. 574. p. 1. d.,
kūpu atrašanas gadījumā apcietināt un
ieskaitīt meklētāja rīcībā.

Pamats: Jelgavas apr. miertiesneša
1924. g. 3. apriļa raksts Ne 1288.

2) Emilija Jāņa m. Stāl, kuras meklē-
šana publicēta „Valdības Vēstnesī" Ne 70,
meklējamo personu sarakstā Ne 152,
kārtas Ne 9398, tiek meklēta ari no
Jelgavas kriminālpolicijas priekšnieka,
kā apv. pases piesavināšanā, kuru atra-
šanās gadījumā apcietināt un piesūtīt
meklētājam.

Pamats: Jelgavas kriminālpolicijas
pr-ka 1923. g. 3. marta raksts
Ne 882T.

Rīgā, 1924. g. 15. aprilī. Ne 20893.

Administrativā departamenta
direktors J. Ieva.

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

Valdības vietējo iestāžu
rīkojumi.

Liepājas prefektūra
ar šo izsludina par nozaudētiem sekošus
policijas ierēdņiem lietošanai izsniegtos
valsts šaujamos rīkus: 1) vienu „Stock"
sistēmas revolveri zem Ne 10246 un
2) vienu „Jeger" sistēmas revolveri, bez
numura, un lūdz visas policijas iestādes
pie ieroču reģistrēšanas griezt vērību uz
minēto sistēmu revolveriem. Atrašanas
gadījumā paziņot to personu vārdus un
dzīves vietu, pie kurām tādi ieroči
atrastos.

1924. g. 26. aprilī. Ne 1354 IV.
Liepājas prefekts K. Ste inerts.

Latvija un citas valstis.
Latvija un Somija.

Rīgā, 28. aprilī. Rīgā iebraukušais
Somijas tirdzniecības ministrs P r o k o p e
šodien apmeklēja ministru prezidentu
Z a m u e 1 i, ar kuru pārrunāja somu
preču kredita jautājumu. LTA.

Franču civilizācijas iespaids
l atvijā.

Franču žurnālā BRevue Bleu" ievietots
garāks J. Akuratera raksts .Franču
civilizācijas iespaids Latvijā" Aizrādot
uz līdzšinējiem franču mākslas un kultūras
iespaidiem uz latvju dzejniekiem un
māksliniekiem, autors izsaka vēlēšanos,
lai Latvija kļūtu par franču civilizācijas
priekšposteni pie Baltijas jūras un lai
Francija mūs pabalstītu cīņā „pret ģer-
mānismu un aziatismu". LTA.

Ārzemes.
Reparaciju jautājums.

P a r i z ē, 26. aprilī. _ (Reiters.) Re-
paraciju komisija publicējusi Sabie-
droto atbildes uz ekspertu
komiteju priekšlikumiem.
Angļu valdība deklarē, ka apņemoiies

jgļjcsa pai .Valdības Vēstnesi* tikct no 1. janvāra:
Saņemot ekspedloljā:

pai l mēnesi . 1 lata 50 sant.

PlesOtot mājā un pa pastu:

pti 1 mēnesi 1 lata 80 sant.
pil atsevišķu numura: saņemot

ekspedīcijā
^

— » 6 ,
pfe atkalpārdevējiem — , 7

..- /^ ?fc

Latvijas valdības j$to&_ oficiāls laikraksts
iznāk katru dšsnu, izņemot e^^^^^M^^k

svētdien»»

un «vetkudiena*

Radakcij»; Jp^^^^ r^^^^, K**"ek»P««Kc«i»:
Rīgā pilī >fe 3 Te!. Ns9-89

^^^^^^^^^ Rī^ā, pili .Ns 1. Tel. Ne9-57
Runas sttjadas no 11—12 m^^i^^^U Atvērts no pulksten 9—3

Sludinājumu maksa:
a) tiesu sludinājumi līdz 30 vien- >

slejīgām rindiņām 3 lat. 60 sant.
pai katru tālāku r rtdiņu . . — . 12 .

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

c) privātiem par katru vienslejigu
rindiņu . . — . 20 .

Rīkojums par ieroču nēsāšanu 1. maija.



darīt visu iespējamo, lai reparaciju ko-
misijas uzaicinājums Sabiedrotiem —
ekspertu plānu pieņemt — tiktu izpil-
dīts. Franču valdība paziņo, ka Sa-
biedrotiem esot tiesības sagaidīt no re-
paraciju komisijas tādu galīgu lēmumu,
kas «aptvertu ekspertu slēdzienus, pie-
dotu tiem praktisku veidu un
ienestu viņos dažus papildināju-
mus" . Sabiedroto valdībām būšot iespē-
jams spert tālākus lietderīgus soļus tikai
pēc tam, kad tās skaidri zināšot, kā
reparaciju komisija domā ekspertu plānus
praktiski izvest dzīvē. Beļģijas val-
dība pieņem ekspertu priekšlikumus visā
pilnībā un izsaka cerību, ka pēc tam,
kad Sabiedrotie būs rūpīgi pārbaudījuši
dažādos Vācijas likumus un dekrētus,
kuri _ vajadzīgi šo priekšlikumu izvešanai
dzīvē, _ reparaciju problēmu beidzot
atrisinās, visām Sabiedroto valstīm pilnīgi
vienojoties. Itāļu valdība tāpat pieņem
ekspertu slēdzienus visā visumā un atzīst
tos par apmierinošu pamatu reparacijas
jautājuma galīgai nokārtošanai. LTA

Reparaciju jautājums un Anglija.
Liiildā, 28. aprilī. (Radio) Angļu

politiskās aprindas, kaut gan vēro katru
soli pretim reparaciju problēma izšķir-
šanai ar lielāko interesi, savos sprie-
dumos par acumirklīgo stāvokli un iz-
redzēm ir ļoti atturīgas. Ievērojot jautā-
juma sarežģīto raksturu un priekšā stā-
vošās Vācijas un Francijas parlamentu
vēlēšanas, Anglijā valda domas, ka rūpīgi
jācenšas izsargāties no visa, kas varētu
kaut mazākā mērā izsaukt jaunus pār-
pratumus un paasināt attiecības. Laik-
raksti tāpat ievēro atturību, kaut gan iz-
saka gandarījumu par pozitīvām atbildēm,
kādas reparaciju komisijai devušas Beļ-
ģija un Itālija, kā ari par Amerikas un
neitrālo valstu labvēlīgo izturēšanos.
Puankarē atbildi uzskata par visai uz-
manīgi sastādītu dokumentu, kuru gan
varot diezgan plaši iztulkot, bet kurš
nekādā ziņā nemazinot izredzes uz sa-
prašanos. LTA.

Vācija.

_B e_r 1 i n ē, 28. aprilī. Vēlēšanu cīņa
Vācijā sasniegusi savu kulminācijas punktu.
Visi ministri ņem dalību vēlēšanu aģitā-
cijā. Valsts kanclers Marks svētdien
pirmo reiz kā amata persona turēja runu
okupētā apgabalā, Diseldorfā, un sevišķi
uzstājās pret galējām partijām pa labi
un pa Jcreisi. Dr. Strezemans uzsvēra
Breslava, ka vācu tautas partija, pēc liel-
rūpnieku izstāšanās no tās, tagad varot
netraucēti uzstāties pret trestiem un kar-
teļiem.

Vācijas valdība izlaidusi uzsaukumu
iedzīvotājiem, kurā aizrāda uz tagadējo
velēšanu lielo nozīmi un brīdina no var-
būtējas galējo partiju uzvaras. LTA.

Japāna un Amerika.
Ņ uj o r k ā, 28. aprilī. Valsts sekre-

tārs Juss un Japānas vēstnieks izmainīja
svētdien ratifikācijas grāmatas par šķīrēj-
tiesas līguma pagarināšanu uz pieciem
gadiem. LTA.

Kanāda un Krievija.
Maskavā, 28. aprilī. Kanādas at-

teikšanās no Vrangela salas, uz kuru
pretendē Krievija, uzņemta Maskavā ar
gandarījumu. LTA.

Rīga.
Ieejas kartes uz Saeimas

1. maija svinīgo sēdi
izdos š. g. 30. aprilī, Saeimas deputā-
tiem un bijušiem Satversmes Sapulces
locekļiem no pulksten 9 līdz 15, publikai
no pulksten 15.

Latvijas tuberkulozes apkaro-
šanas biedrība,

kā jau nosaukums to liecina, spraudusi
sev lielo un cēlo mērķi — cīnīties ar
vienu no cilvēces niknākiem ienaidnie-
kiem. Tuberkuloze, atrazdama lielā pa-
saules kara sekām izvārdzinātā un no-
mocītā tautas organismā auglīgu zemi,
izplatās bīstamos apmēros, un ir pats
pēdējais laiks, ka visplašākās tautas
masas iepazīstas ar šīm draudošām
briesmām. Tikai, ja visa tauta apzinīgi
ņems dalību cīņā pret tuberkulozi, mums
būs iespējams šo briesmīgo slimību
ierobežot vai pat galīgi iznīdēt. Lai iz-
platītu vajadzīgās zināšanas par tuber-
kulozi masās, Latvijas tuberkulozes ap-
karošanas biedrība grib sarīkot pu-

bliskas lekcijas, izdot attiecīgus
rakstus, brošūras un biļetenus.
Turpmākie biedrības mērķi ir — bērnu
kolonijas, sāna oriju dibināšana, slimo
aizgādniecības punktu ierīkošana u. t. t.
Tā kā tuberkoloze apdraud ikvienu bez
kārtas un nācijas izšķirības, tad ari
biedrības mērķus sekmēt ir aicināts
ikkatrs Latvijas pilsonis Sargādams
citus, katrs sargās ari sevi un vairos
līdz ar to vispārēju veselību un labklājību.
Lai sasniegtu savus mērķus, Latvijas
tuberkulozes apkapošanasbiedrībai vajaga
plašu līdzekļu. Tur jānāk pretī visai
sabiedrībai un katram jāupurē sava artava.

Ziedojumus pieņem biedrības birojā,
pilī, no pulksten 12 līdz 2.

Latvijas tuberkulozes apkaro-
šanas biedrības

padomes sēde notiks sestdien, 3. maijā,
pulksten 7 vakarā, pilī, dzīv. 2.

Iedzīvotāju kustība Rīga.
Pēc Rīgas pilsētas statistiskās valdes

reģistrācijas 1924. g. marta mēnesī
(iekavās atzīmēti skaitļi par iepriekšējo
mēnesi).

Dzimuši Miruši Dzimstības
(ieskai ot nedzīvi dzim.) pāisvars

L^tieši . . . 213 i227) 259 (2f0,i — 6 (—73)
Vāc 37 (42) 54 (76) — 7 (—34)
Krevi .... K) (o7) 45 (37) +15 (0)
Ebr.ji . . 7 i73) "7 (48) +24 (+?5>
P<ļi L.n lesi 26 (30 25 (17) +1 (+14)
C t . . ... 11 (10) 9 (1 ) +2 ( )

Kopā 43S (420) 439(439) -1( -19)

Svarīgākie miršanas gadījumi: tuber-
kuloze 70 (48), organiska sirdskaite 61 (82),
vēzis 38 (40), asiņu pieplūdums galvas
kausa dobumā 28 (28), vecuma ne-
spēks 37 (35), plaušu karsonis 40 (36),
pārējās elpojamo orgānu slimības, ne-
ieskaitot tuberkulozi, 35 (23), vēdera
tifs 0 (2), nieru kaite 6 (6), šarlaks 2 (11),
masalas 4 (1), izsitumu tifs 0 (0), in-
fluenca 4 (10), meningitis 13 (11).

No-Jēgtas laulības 200 (240), no tām
baznīcā 131 (169).

Lipīgas slimības. Pēc pilsētas stati-
stiskās valdes paziņojuma 1924. g.
marta mēnesī saslimuši ar vēdera tifu
23 (21), izsituma tifu 6 (0), šarlaku 42 (75),
garo klepu 6 (2), _ difteriti 20 (18), asins-
sērgu 1 (2), masalām 158 (157) un mumsu
15 (8). Iekavās atzīmētie skaitļi attiecas
uz iepriekšējo mēnesi.

Latvijas valsts darbinieku
arodnieciskā biedrībā,

Valdemāra ielā Ne 35, ierīkots visu
biedru lietošanai Latvijā iznākošo laik-
rakstu un žurnālu lasāmgalds. Valde.

Latvijas valsts darbinieku
arodnieciskās biedrības

kora mēģinājumi pēc svētku pārtraukuma
notiks kārtīgi katru otrdienu un piekt-
dienu pulksten 7 vakarā, Valdemāra
ielā Ns 35. Valde.

Māksla

Teātra anketa.

Lai iepazītos ar mazo pilsētu un lauku
teātru apstākļiem un vajadzībām un pēc
iespējas gādātu par teātra mākslas līmeņa
pacelšanu, Centr. Izgl. Savienības)Teātra
nodaļa griežas pie visām organizācijām
pilsētās un uz laukiem ar lūgumu, iesūtīt
nodaļai drīzā laikā atbildes uz sekošiem
jautājumiem:

1) Teātra un teātra uzturētāju nosau-
kumi. 2)_ Kurā apriņķī, pagastā, miestā
vai pilsēta atrodas teatrs (minēt ari pasta
adresi). 3) Kad teatrs dibināts un kas
to nodibinājis ? Vai teatrs pa lielā
kapa laiku bija pārtraucis darbību, un
ja tās tā bijis, kad atkal sācis darboties?
4) Citas vēsturiskas ziņas par teātra di-
bināšanu un gaitu. 5) Kādās telpās iz-
rīkojumi notiek : pašas teātra organizācijas
vai nomātās (aprādīt zāles un skatuves
plašumu), cik tās piemērotas teātra vaja-
dzībām, vai skatuve ir pastāvīga vai
izjaucama, kādas tai dekorācijas un kādi
pielikteņi, vai ta pietiekoši apgādāta
mēbelēm un rekvizitēm, un kāds tās
apgaismojums ? 6) Kādas lugas pēdējos
gados izrādītas un kādas lugas ieguvu-
šas publikas lielāko piekrišanu ? 7) Vai
teātrim ir sava bibliotēka (lugu, nošu,
rokas grāmatu - krājumi) ? 8) Kas
vada teātra izrādes un vai vadītājs
speciāli sagatavojies režisora darbībai ?
Vai darbojas ari pats kā aktiers ? 9) Vai
režisors lugu pilnīgi inscenē, pēc pašaieceres un izdomas, — vai parasti kopē

citur redzēto inscenējumu ? Vai rīkojas

pēc stingri izstrādātas režijas grāmatas,
vai ļauj vadīties no gadījuma? 10) ta-
gadējā aktieru pulciņa sastāvs (minēt,
visumā, dalībnieku izglītību, nodarboša-
nos un taml.). Vai aktieri ir jau vecāki
iespēlējušies speķi, vai jauni iesācēji .
Vai pulciņā nav ari izcilus vai profesionāli
spēki? 11) Kā aktieri vispār izpilda
savu uzdevumu; kāds procents labi mā-
cas lomas vai kārtīgi nak uz mēģināju-
miem u. t. t.? Vai spēle bez atlīdzības,
vai par honorāru vai algu? Ka nostādīti
grimēšanās (smiņkešanās) un kostimu
jautājumi? 13» Kas izrādes izpilda
dziedamo gabalu pavadījumus un starp-
brīžu muziķu: klavieres vai stīgu (ragu)
kapele? 14) Cik izrīkojumu gadā pa-
rasti sarīko teātra organizācija, ko līdz
šim pastrādājusi? Vai nav noturēti ari

priekšlasījumi par skatuves mākslu pu-
blikai, vai apmācība skatuves māksla
(kursi) teātra personālam? 15) Vai teātrī
viesojušās ari ārinieku (kaimiņuvai rīdzi-
nieku) trupas un ar kādiem panākumiem ?
16) Publikas attiecības pret aktieriem
un teātri. 17) Kādi ir teatra_ materielie
apstākļi? Vai saņemti ari kādi pabalsti
no valdības vai kultūras fonda? 18) Kā
o-ganizacija nodomājusi turpmāk rīkoties:
ar kādu repertuāru, kādiem vadītājiem,
un vai nedomā ari par reformām: pa-
plašināt skatuvi, gādāt par labāku tech-
nisku iekārtu vai jaunām dekorācijām,
rūpēties par spēku sistemātisku apmā-
cību kursos vai izrādāmo lugu ievada
lekcijām un taml.? 19) Galvenie šķēršļi,
kas kavē teātra sekmīgu darbību.

Piezīme: Uz pieprasījumu C. I. S.
Teātra nodaļa organizācijām izsūta
ari īpašas anketas loksnes.

Centrālās Izglītības savienības biroja
adrese ir: Rīgā, Tērbatas ielā Ne 13,
dz. 21.

Skolu ekskursantu ievērībai.
Nākot pretī mūsu provinces skolu vē-

lējumiem, nacionālā teātra direkcija no-
likusi svētdien, 4. maijā, divas izrādes,
kuras domātas galvenā kārtā skolu eks-
kursantiem. Pulksten 2 dienā izrādīs
lugu ar klasisku sižetu — Aspazijas Sen-
Heladas drāmu „A s p a z i j a", kura inte-
resēs sevišķi vecākos skolēnus (īpaši jau
no vidus skolām , un pulksten 7 vakarā
Zeltmata teiksmu pasaku „Arajdēls".
Skolām vislabāk nodrošināt sev vietas,
jau iepriekš atrakstot par vajadzīgām
biļetēm.

Lilijas Stengel tālākās viesu izrādes
Nacionālā teātrī.

Māksliniece Lilija Stengel jau kļuvusi
populāra ari latviešu publikā. Visas
„Lēdijas Uindermir vēdeklis" izrādes,
kurās viņa uzstājās lēdijas Uindermir
lomā, ir vienmēr publikas pilnas un ta
uzņem mākslinieci ar lielu piekrišanu.
Tagad Lilija Stengel uzstāsies vēl otrā
lugā — H. Millera «Kaislība", kur
viņai ir vel izteiksmīgāka loma, ar kuru
viņa visu pagājušo sezonu saistīja visu
cittautiešu publiku. Te mēs dabūsim jo
pilnā mērā noskatīties Lilijas Stengel
pārdzīvojumiem un niansēm bagāto spēli.
„Kaislību" izrādīs pirmo reizi sestdien,
3. maijā. Biļetes uz izrādi jau dabūja-
mas.

Naciona ais teaire. Otrdien, 29. aprilī,
par tautas izrāžu cenām J. Jaunsudrabiņa
jautrā komēdija .Zvēru dīdītājas".
Trešdien, 30. aprilī, Annas Brigader
drāma «Heteras mantojums".
Ceturtdien, 1. maijā, kā valsts svētkos,
pulksten 2 dienā par tautas izrāžu cenām
Zeltmata „Arājdēls". Pulksten 7 va-
kara

^
Raiņa « Jāzeps un viņa

brāļi". Piektdien, 2. maijā, pulksten 5
pec pusdienas, skolēnu izrādē Zeltmata
„A r ā j d e 1 s". Sestdien, 3. maijā,
Lilijas Stengel viesu izrādē pirmo
re zi H.Millera «Kaislība". Biļetes
jau dabūjamas.

Tirdzniecība un rūpniecība.

Latvijas Republikas
ģenerālkonsulāts Londonā.

1924. g. 22. aprilī.
Nedēļas ziņojums Ne 16.

Linu tirdzniecībā stāvoklis uzturasstiprs, neraugoties uz Lieldienas svētku
laiku, kad parasti vispārējā tirdzniecībā
mēdz iestaties klusums. Latvijas linu
cenas vel arvien turpina celties, kautgan mēdz aizrādīt uz to, ka augsto cenu
deļ pieprasījumi pēc liniem pēdējā laikāesot_ mazinājušies. Pie tagadējo cenusamēra augstā līmeņa uzturēšanās sva-

rīgs faktors ir ierobežoti linu krājumi
pasaulē. Gulbenes linu cenas kotējas
no £ 135 līdz £ 140 par toņu cif.

Koku tirdzniecībā novērojama tendence
uz cenu uzlabošanos. Sevišķi ja ņemam
vērā lielos būvju plānus attiecībā uz ēkām
priekš dzīvokļiem. Atbrīvojoties Baltijas
jūrai no ledus, paredz lielākus koku pie-
vedumus no Latvijas.

Produktu tirgū cenas cēlu-
šās: kafeja, plūmes, labākie apelsini,
banāni, kartupeļi, olas. Kritušās:
cukurs, citroni, sīpoli, zirņi, pupas, Dā-
nijas sviests, terpentīns.

Apdrošināšanas
un transporta akciju sabiedrības

„Latvijas Lloids"
kārtējā vispārējā akciovaru pilnā sapulce
notika 25. aprilī, piedaloties 22 akcio-
nāriem, kuri reprezentēja 3229 akcijas —
LR. 34.290.000. No revīzijas komisijas
pārbaudīto un par pareizu atrasto
gada pārskatu cēla sapulcei priekiā
direktors-rīkotājs E. Grapmaņa kungs,
aizrādīdams, ka sabiedrība notecējušā
operācijas gadā ir strādājusi sevišķi
sekmīgi ar ļoti lieliem panākumiem. Ie-
ņemts prēmijas pag. gadā LR. 6^.873.000.
Atskaitot pag. gadā izmaksātos zaudē-
jumus un vispārējos tekošos izde-
vumus, sabiedrība ir guvusi tīru peļņu
LR. 9.031.204. Sapulce gada pārskatu
vienbalsīgi pieņēma.

Pēc noslēgtā gada pārskata sabiedrī-
bas drošības kapitāli sastādās no:
akciju kapitāla. . . LR. 50.000.000 —
prēmiju rezerves . . « 9 000 000.—
zaudējumu rezerves . „ 432.790.—
rezerves kapitāla . 2.203.000.—

Kopā LR. 61.635.790.—
Sapulce nolēma izmaksāt akcionāriem

dividendi par pagājušo gadu 25 proc.
Bez jau pagājuša gada dažādiem lab-

darīgiem mērķiem ziedotiem LR. 100.00i»,
sapulce nolēma ziedot dažādām labdarī-
bas iestādēm vēl LR. 200.000.

Savu apdrošinātāju interešu labā Lat-
vijas Lloids ir noslēdzis izdevīgus pār-
apdrošināšanas līgumus ar vispār atzītām
angļu Lloida grupām Londonā (pret
uguni un kasko) un pirmklasīgām pār-
apdrošināšanas biedrībām Skandināvijas
valstīs (transportus un kasko) un Šveicē
(dzīyību,_ nelaimes gadījumus uņ ielau-
šanas zādzību), kurās Latvijas Lloids
Pārapdrošina savus riskus, nodrošinot
tāda kārta saviem apdrošinātājiem pilnu
un akurātu atlīdzības izmaksu zaudējumu
gadījumos.

Līdz šim iemantotā vispārējā publikas
uzticība un pašas sabiedrības solidie
pamati nodrošina Latvijas Lloidam ari
turpmāk plašu un sekmīgu darbību.

Rīgas osta ienākuši kuģi.
26. aprilī.

KangTs, latviešu tvaikonis, 2722 reģ. ton brutto,
no Liepājas ar balastu.

Victoria. vācu tvaikonis, 670 reģ. ton. brutto, r o
Stetines ar gabalu precēm.

27. aprilī.
Duddingston, angļu tvaikonis, 2215 reģ. ton. b utto,

no Pilaua ar balastu.
Ostsee, vācu tvaikonis, 815,08 reģ. ton. brutto. no

Stetines ar gabalu precēm.
Gusten, zviedru tvaikonis, 652,39 reģ. ton. brutto,

no Stokholmas tukšā.
Ulla dāņu tvaikonis, 761 reģ. ton. brutto, no

Ķeveles ar gabalu precēm.
Jupiter, vācu tvaikonis , 2026 reģ. ton. brutto, no

Ventspils ar kokiem.
Ilga, latviešu tvaikonis, 229 reģ. ton. brutto, no

Ventspils ar g/ibalu precēm.

Kursi

R īgas biržā. 1924. gada 29 aprilī.

100 Latvijas rbļ ET^~~'~
Amerikas dolats J>,16 —5, 21
Angļu mārciņa 22,66 — 22,88
100 Francijas Iranld .... 3295 — 33,95
100 Beļģijas Jrankl 2833 — 29,15
100 Šveices tranki 91,50 — 92,f0
100 Itālijas Uri 2285 — 23,50
100 Zviedrijas kronaa . . . . 155,30—137,35
100 Norvēģija» kronas . . . 70,45 — 72 60
100 Dānijas kronas . . 85,80 — 88 40
100 Čechoslovaku kronas . . 1490—15,50
100 Holandes guldeņi - . 191 80 — 184 70
1000 miljards Vācijas marku . 1. 1,50
100 Somijas markas .... 12,75 — 13 25
100 Igaunijas markai .... 1,34 — 1,40
10,000 Polijas markas . . . . fj.Ol
100 Lietuvas liti 50, 52,—
10 Krievijas zelta rubļi . . . 25,50
Krievijas «nabaganaudg ] Jg}P« 1 ibi.
SSSR červoņecs 26.15- 27.—
5°/ o neatkarības aizņēmums 2, 2,1(1
6°/o Zemes banku ķīlu zīmes 98, 100

Rigas biržas komitejas kotacijM >-">niisn«i«
pīiskfeēdētijs Rob. Baltgailis

Zvērināts biržas makltis P. R u p n e r s
«HBiHMBB^MHran^RffOTMnHHBnn^



No Rīgas ostas izgājuši kuģi.
26. aprilī.

Eduard , vācu tvaikonis, 997 reģ. ton. brutto, uz
Dancigu ar balastu

Vesta , vācu tvaikonis, 1596 reģ. ton. brutto, uz
Karalaučiem ar kokiem.

Liepājas ostā ienākuši kuģi.
25. aprilī.

pernigRl, latviešu tvaikonis, 168 reģ. ton. brutto,
no Ventspils ar jauktu lādiņu.

Rudolf, vācu ,rvaikonis, _ 266 reģ. ton. brutto, no
Stetines ar jauktu lādiņu,

florens, zviedru motorkuģis, 122 reģ. ton. brutto,
" no Goteborgas ar superiosfatu.

Elenors, vācu motorkuģis, 250 reģ. ton. brutto, no
Dancigas ar rudziem.

Mo Liepājas ostas izgājuši kuģi.
25. aprilī.

fundus, vācu tvaikonis, 638 reģ. ton. brutto, uz
Stolpmindi ar balastu.

Han-a, Klaipēdas tvaikonis, 585 reģ. ton brutto,
uz Klaipēdu ar balastu

Kangars, latviešu, tvaikonis, 2722 reģ. ton. brutto,
uz Rigu ar balastu.

Ventspils osta ienākuši kuģi.
25. aprilī.

Orion, zviedru tvaikonis, 645 reģ. ton. brutto, no
Abo ar balastu.

Gaida, latviešu tvaikonis 331 reģ. ton brutto, no
Rīgas ar gabalu precēm.

No Ventspils ostas izgājuši kuģi.
25. aprilī.

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

Nordernsij, vācu tvaikonis, 883,6 reģ. ton. brutto,
uz Roterdamu ar griķiem.

Delegat, krievu tvaikonis, 1140,48 reģ. ton. brutto,
uz Karalaučiem ar lēcām.

Gaida, latviešu tvaikonis, 331 reģ. ton. brutto, uz
Liepāju ar gabalu precēm.

Rīgas apgabaltiesas 3. civllnod.
pamatojoties uz 17. marta 1923. gada
likuma par vienīgo maksāšanas līdzekli
un civ. proc. lik. 2060. Un 2062. p. p,
ievērojot Lottes Jāņa m. Kapāta, piln-
varu eka zv. adv. Vladimira Tumanska
lugtmu un savu lem.mu ro 1924 gada
15. ppriļa, paziņo ka Lotte Jāņa m
Kaeain parādu pēc obligācijas par
1200 ibļ apstiprinātas 1887. gada
10. martā ar Ns 245, uznekustamo īpa-
šumu Valkas apriņķī E'manu muižis
zemnieku zemes Puiiņ N° 10 mājām
zem <emesgrām\tu re*. )* 2086, izdot s
no Jāņa Krussa par labu Konstantīnam
i. Krioiingam ir iemaksājis tiesas depo-
zīta Ls 2a 60 šis augtā minētā i obli-
gācijas kapitāla un °/o°/o diēšanas.

Tāpēc apgabaltiesas 3. civilnodaļa uz-
aicina visas personas, kurām būtu tiesības
uz augSā apradīto obligāciju, pie-
teikties tiesā viena mēneša laikā,
skaitot no dienas, kad šis sludinājums
iespiests .Valdības Vēstnesī* un ala rāda,
ka ja šīs personas noteiktā laikā nepie-
teiksies, obligāciju atzīs par samak ātu
un lūdzējam dos tiesību prasīt hipotēkas
dzēšanu zemes grāmatās.

Rīgā, 19. aprilī 1924. g. Nt 2433.
Priekšsēdētāja v. A. Veldners.

1619 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3 civilaodaļr,
.pamatojoties uz 1923. g 17. marta li-
kuma par vienīgo maksāšanas līdzekli
ļin civ. proc. lik. 2060. un 2062, pp,
ievērojot 'Jāņa Jāņa d C e p u r ī t a
lūgumu un savu 1H24. g. 15. aprija lē-
jmumu, paziņo, ka Jānis Jāņa d Cepurīts
paradu _ pec obligācijas par 750 rbļ., a < -
stiprinātas 1877. g. 16. aprilī ar Ne 141
tz nekustamo īpašumu Cēsu apriņķī,
Vejavas muižas zemnieku zemes ,Kalna
L'etvieš" N° 21 mājām zem zemes grā-
matu reģUtra N° 2512, izdotss no
Andrieva Avena par labu Johanam
D.ene — ir iemaksājis teisas depozītā
Ls 16 šis augšā minētās obligācijas ka-
pitāla un procentu dzēšanai.

Tāpēc apgabaltiesas 3. civilnodaļa uz-
aicina visas personas, kurām būtu tie-
sības uz augšā aprādīto obligāciju,
pieteikties tiesā viena mēneša laika,
skaitot no dienas, kad šis sludinājums
iespiests .Valdības Vēstnesi* un aizrāda
ka ja šīs personas noteiktā laika nepie-
teiksies, obligāciju atzīs par samaksātu
un lūdzējam dos riesibu prasīt hipotek s
dzēšanu zemes grāmatā.

1921. g. 19. aprīlī. L. N» 2445.

Priekšsēdētāja v A Veidners.
'614. Sekretārs A. Kalve

Rīgas apgabaltiesas 3. civllnod.
pamatojoties) uz 17. marta 1923. g
likuma par vienīgo maksāšanas līdzekli
un civ. proc. lik. 2060 un 2052. p. p _ ,

s'evē o;ot Re'nholda Jrņi d. L epiņa lu-
ķuaiu un savu lēmumu no 1924 ada
15. aprīļa, pazņo, ka R:inho!ds Jāņa d.
lup.ņš parādu pēc sekošām obligācijām
1) par 294 rbj. 48 kap. atlikumā no obli-
gācijas par 625 rbj pirmatnēja lielumā,
nostiprinātās 1885. > adā 27 februārī ar
N° 263 uz nekustamo īpašumu Kīgas
apr. Krimuldas muižas zemnieku zemes
S utlīc: mājam zem zemes grāmatu reģ.
Jnj 3264, izdotas no Jāņa Liepiņa pat
lubu.tintenei Natālijai Lieven, kura pā;-
gijui uz Gtor^u Erdmi nu, ka banko-
«esionaru , kas viņu ir cedējis atkal blanko,
2) par 500 rbļ., atlikumā no obligācijas
par 625 rbļ, pirmatnējā lielumā, apstipri-
nātas 1885. gada 27. fetjruarī uz te
pašu nekustamu īpašumu, izdotas no Ja
pša Jāņa Liepiņa par labu tai paši
firstenei Natālijai Lieven, kura pārgājusi
uz to pašu Georgu Erdmani kā blanko-
cesionaro, kas viņu ir cedejis atkal
blsnko, — ir iemaksājis tiesas depozītā
Ls I7,r0 Šo augšā minēto obligāciju
kapitāla un °/o°/o dzēšat ai.

Tāpēc apgabaltiesas J. civilnodaļa
uzaicina visas personas, kuram būtu
tiesības uz augšā aprādītām obligācijām,
pieteikties tiesā viena mēneša laikā,
skaitot no dienas, kfd šis sludinājums
«spiests .Valdības Vēstnesī* un aizrāda,
ka ja šis personas noteiktā laikā nepie-
teiksies , obligacijus atzīs par samaksātām
«n lūdzējam dos tiesību pr«sīt hipotekss
«zešanu zemes grāmatā,

%ā, 19. aprilī 1924. g. 1* 24':4
,.., Pnekisēd v. A. Veidners.
1013 Sekretārs A. K a i v e.

Rīgas apgabaltiesas 3. civllnod.
pamatojoties uz 17. marta 1923. g.
likuma par vienīgo maksāšanas līdzekli
un civ proc. lik. 2C60. un 2062. p. p.,
ievērojot Matildes ēkaba meitas Grin
lūgumu un savu 1924. g. 8. apriļa
lēmumu, paziņo, ka parādn ece Mat lde
Jēkaba meita Grin parādu pēc sēcošām
obligācijām:

1) par 2000 rbļ., apstiprinātas 1902. g.
7. oktobrī ar Nr. 217 uz nekuramo
īpašumu Rīgas apriņķī Slokas valsts
muižas zemes dzimts-rentes Nr. 3,
laundubultos zem zemes grāmatu re-
ģistra Nr. 1663, izdotas no Ivana Anša
dēla Oma par lsbu Jānim Jēkaba d.
Kalniņam, kas viņu ir ced j!s bl nko;
2) par 1500 rbļ., apstiprināta li03. g.
28. augustā Nr. 162 uz to pašu ne-
kustamo īpašumu, izdotu no ta pašs
Ivana Anša dēla. Grina par labu Jē-
k bam Kārļu dēlam Reinf.ldam, kas
viņu ir cedējis blanko; 3) pir M 00 rbļ.,
apstipr riā a 1903. g. 17. novembrī ar
Nr. 222 uz to pašu nekustamu īpašumu
izdota no ta paša Ivana Anša d. Grin*
p?r labu Kārlim Mārtiņa d Hoftnanim
kfs viņu ir cedējis blanko; 4) par
5000 rbļ, apstiprināta 1912. g. 6. nov.
ar Nr. 557 uz to pašu nekustamo īpa-
šumu, izdotas no M. Grina un kā savu
nepilngadīgo bērnu Aleksandra, Eliza-
bete * un Vetas Or n debiskas aiz-

bildnes par labu Maksimilienam Johtnam
Mārtiņa d. Darnbe, kas viņu ir cedējis
blanko, ir samaksāts viņu pēdējai kred:-
tprei Džūkstes Pienava- krāj--izdevu
kasei, bet šīs augšā minētās obligscjas
nevar tikt izsniegtas atpakaļ parād-
niekam dēļ dzēšanas zemes grāmatās,
tamdēļ ka ir gājušas zuduma.

Tāpēc apgabaltiesas 3. civilnodaļa
uzaicina visas personas, kurām būtu
tiesības uz augšā aprādīto obligāciju
pieteikties tiesā viena mēneša laikā,
skaitot no dienas, kad šis sludinājums
iespiests .Valdības Vēstnesi' un aiz-
rāda, ka ja šīs personas noteiktā laika
nepieteiksies, obligāciju atzīs par iz-
nīcinātām un lūdzējam dos tiesību prasīt
parāda dzēšanu zemes grāmatā.

1924. g. 19. aprilī. J* 2056.
Priekšsēdētāja v. A. Veidners.

1617 SekretJis A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civllnod.
pamatojoties uz 17 marta 1924. g. likuma
par vienīgo maksāšanas līdzekli un civ.
pioc lik 2060 un 3032_ p p., levēiojot
valsts zemes bankas lūgumu un savu
lēmumu no 15. apriļa 1923. g. paziņo,
ka parādnieks Brencis Kaktiņi parādu
pēc obiga'ijas par 900 rbļ. atlimma
no i bii£ac jas par 1G00 r ļ pirmatnējā
lielāmā, aps iprinā as 1885. g. 9. maita
ar Ns 512, >z nekus'amo īpašumu Rīgas
apriņķī Kokneses mtižas zemnieku zemes
Lejas-Kaktiņa mājām ar zemes grāmatu
re*. Ns 3289, izdotas no Brenči
Kaktiņa par labu Maksim f, Lce-
vensternrm, ir samaksaiis 1923. gada
21. jūnijā, bet šī augšā minētā obligācija
nevar tikt izsniegta atpakaļ parādniekam
dēļ dzēšanas semes giāmatas tamdēļ
ka ir gājuš zudumā.

Tāpēc apgabaltiesas-3. civilnodaļa at-
aicina visas pesonas, kurām būta tie-
sības uz augšā min ētām obligāciju, pie-
teikties liesā viena mēneša Jaikā,
skai'ot no dienas, kad lia sludināj«ms
iespiests „Valdīoas Vēstnesi* un aizrāda,
ka ja iis personas neteikta laiki nepie-
teiksies, obligāciju atiīs par iznīcina ām
un lūdzējam doa tietīoa prasīt parSds
dzēšanu semes grāmatā.

Rīgā, 19. aprilī 19M. g. I* 2414.

Priekšsēdētāji v. A. Veidners.
Ī615 ' Sekretārs A Kalv*.

Jelgavas apgabaltiesas reilstracljas nedala.
pamatodamas uz civil ties. likuma
1460panta paziņo, ka minēta tiesa
civilncdaļas _ 5 aprilī 1924. padā atklātā
sēdē nolēma Jaunpils Sadraudzīgo
biedrību pārveidot par Jaunpils Sadrau-
dzīgo biedrību, Tukuma apriņķī. Jaun-
pils pagastā, ievedot viņu (o biedrību
reģistra pirmajā daļā, kurām mv peļņas
ie-ūšsnas mērķa.

Biedrības valdes sēdeklis atrodas
Tukuma apriņķī, Jaunpils paga.tā, biedrī-
bas telpās.

Jehavā, 11. aprilī 1924. g.
Reģistr. nod pārzinis J. Skudre.

1339 Par sekretāru D Lešinsklis.

Manas apgabaltiesas Rtbtritila nodala,
pamatodamas uz civil proc. likuma
1460panta paziņo, ka minētā tiesa ci-
vilnodaļassēdē 10 apriin924. g. atklātā
sēdē nolēma reģistrēt .Jelgavas ap-
gabaltiesas rajona tiesu darbinieku krāj-
aizdevu kasi", ievedot viņu koc perat vu
sabiedrību reģistra p.rmajā daļā.

Biedrības valdes sēdeklis atrodas
Jelgavā.

Jelgavā, 12. aprilī 1924. g.
Reģistr. nod. pārzinis J. Skudre.

1340 Par sekretāru D. Lešlnskijs

Liepājas apgabaltiesa
saskaņā ar savu 10. apr 1924 ķ. lēmumu
uzaicina 1. jun. 1919. g Liepājā mirušas
Emilijas Valenta m. S u r g u n mmtt-
mekus, kreditoros, legatarus, lidcikcm-
sfliMS un visas citas personas, ka* varēts
but kādas tiesības jeb prasības
as atstāto mantojama, pieteikt viņas
tiesai sešu mēneša laikā, skaitot nr
sladlnajvma iespiešanai dienas.

Tiesības an prasības, _ par kari»
nebūs paziņots tiesai minēta laika, tiki
atzītas par zaudētām as visiem laiki*»

Liepājā, 15. aprilī 1924 g. Ns 680/24

^riekls^dētaia b. V. Bienenstams
1566 Sekretārs A. Kasperovičs

Liepājas apgabaltiesa
saskaņā ar savu 10. apr. l!-24 g. lēmumu
uzaicina 15. apr. 1S23. g. Sarkanmuižas pag.
mirušās Grietas Sprinovski mantiniekus
kreditorus, legatarus, lideikomisarus vises
citas personas, kam varētu būt kādas
tiesības jeb prasības uz atstāto manto-
jamu, pieteikt viņas tiesai sešu mēnešu
laikā, skaitot no sludinājuma iespiešanas
dienas.

Tiesības un prasības, par kārām
nebūs paziņots tiesai minētā laika, tiks
atzītas par zaudētām uz visiem laikiem

Liepāji, 15. aprilī 1924. g. J* 519/24.
Priekšsēdētāja b. V. Bienenstams,

1585 Sekretārs A. Kasperovičs

Liepājas apgabali, reģistr.'nodaļa
uz civ. proč. lik. 1460. p. pamata pa-
ziņo, ka ar viņas 1924. g„ 11. apriļa
lēmumu reģistrēti Vārves p/tgasta Par-
vetītas lauksaimniecības mašinu koplie-
tošanas biediība .Straume' ir ievīsta
kooperatīvu sabiedrību un viņu savienību
reģistra 1. daļā.

Valdes sēdeklis atrodas Vārves pag.
Liepājā, 19. aprilī 1924. g. J* 79/24

Priekšsēdētāja biedra vietas izpildītājs
A. Kiršields.

1730 Sekretārs A. J a n s o n s.

Jelgavas cietuma priekšnieks izsludina
par nederīgu nozaudē'o kara klausības
apliecību zem Ns 8377, izdotu 1920. g.
8. septembri no 5 Cēsu kājnieku pulka
uz Hermaņa Mārtiņa d. Steikmaņa vārdu.

1625.

Liepājas apgabalt. reģistr. nodaļa
uz civ. ptoc. lik. 1460. p. pamata pa-
ziņo, ka ar viņas 1924. g. 11. apriļa
lēmumu reģistrēta Kursīšu piensaimnieku
lauksaimniecības mašinu koplietošanas
biedtība .Darbs* ir ievesta kooperatīvu
sabiediīLu un viņu savienību reģistrs
1. daļā.

Valdes sēdeklis atrodas Kursīšu pag.
Liepājā, 19. aprilī 1924 g. Nš 76/24,

Priekšsēdētāja biedra vietas izpildītājs
A. Kiršields.

1731 Sekretārs A. J a n s o r s.

Liepājas apgabalt. reģistr. nodaļa
uz civ. proc. lik. 146071. p. pamata p -
ziņo, ka ar viņas 1924. g 11. apriļa lē-
mumu reģistrēta Valtaiķu-Sieksates krāj-
aizdevu sabiedrība ir ievesta koopera-
tīvu sabiedrību un viņu savienību reģistra
I. daļā.

Valdes sēdeklis atrodas Valtaiķu pag.
Liepājā, 19. aprilī 1924. g. *fe 75/24-

Priekšsēdētāja biedra vietas izpildītājs
A. Kiršields.

1732 Sekretārs A. J a n s o n s.

Liepājas apgabalt. reģistr. nodaļa
uz civ. proc. lik. 1460. p. pamata pa-
ziņo, ka ar viņas š.g. 15. apriļa lēmumu
reģistrēta Rendas piensaimnieku sabie-
drība .Kurzemnieks" ir ievesta koope-
ratīvu sabiedrību un viņu savienību
reģistra I. daļā.

Valdes sēdeklis atrodas Rendas pag
Liepāļā, 19. aprilī 1924. g. Ns 87/24.

Priekšsēdētāja biedra vietas izpildītājs
A. Kiršields.

1733 Sekretārs A. 1 a n s o n s.
Balthovas o&gasta valde

ar šo _ izsludina par nederīgiem, kā no-
zaudētus, šīs pagasta valdes izdotos
seitošos dokumentus : 1) Latvijas iekš-
zemes pasi, izdotu uz Nila Pētera d.
Petrova vārdu 1922. g. 4. oktobrī zem
Ns 5053; 2) Latvijas iekšzemes pasi,
izdotu uz Jāņa Vasil ja d. Žebrtka vi rdu
1922. g 21. ok-obrī zem J* 5329;
3) Latvijas iekšzemes pasi, izdotu uz
Ādama Vorfolomeja d Vorfolomejevt-
Magina vārdu 1922 g. 2. septembrī
zem Ns 3071; 4) Latvijas iekšzemes
pasi, izdotu uz Aloizija Staņislava d.
Laucinikova-Ločmeļa vardu 1922. gada
I, oktobrī zem Ns 4292; 5) Latvijas
iekšzemes pasi, ļzdotu uz Antona Jāņa
dēla Šubrovsko vārdu 1922. g. 4. oktobri
zem Jsfš 4570; 6) Lftvijas iekšzemes
pasi, izdotu uz Jona Kazimira d. Vizuļa
vārdu 1921.g. 19.martā zem Ns 868/3951;
7) Latvijas iekšzemes pasi izdotu uz
Jezupa Sabiļom d. Ločmeļa vārdu
1921. g. 9. jūlijā zem Ns 1899, zirga
pasi, izdotu 1920. g. 12 jul jā zem
Ns 959 un atvaļinājuma apliecību, izdotu
no Vidzemes artilērijas pulka 3 bata-
rejas komandiera 1923. g. 6 jūlijā zem
Ns 1448; 8) Lat ijas iekšzemes pasi,
izdotu uz Iz dora Jezupa d. Vancana
vārda 1921. g. 25 janvārī zem Ns499/2832;
9) Lat < ijas iekšzemes pasi, izdotu uz
Va ilija Matveja d. Matvejeva vārdu
1922. gada 4. oktobrī zem Ns 5064;
10) Latvijas iekšzemes pasi, izdotu uz
Fedora Matveja d. Matvejeva vārdu
' 922. g. 2. septembrī zem Ns 3182;
11) zirga pasi, izdotu uz Staņislava
Benedikta ,d. Nagles vārdu 1920 g
II. joni jā zem Ns 972. 1353.

Trikātas pagasta valde izsludina par
nederīgu nozaudēto Latvijas pasi, iz-
dotu no šīs pagasta valdes 1920. gada
14 jūnijā zem Ns 277 uz Anetes Kri-
stapa rn. Lazdiņ vārdu. 1636.

Va mieras pagasti valde, Valmieras
apriņķī, izsludina par nozudušu un t.dēļ
nederīgu atvaļinājuma apliecību vz
Osvada Jāņa d. Meijas vārdu, izdoiu
no Valmieras kara saimniecīoas galvenās
no'.i tavas priekšnieka 9. martā 1921. g.
zem Ns 1767. 1455.

Rīgas apr. Medlieaaa iec pol.cijas -
priekšnieks izsludina par ntdeīgu kā
noiaideu Latvijas iekšzemes pasi zem
Nš 202004, i. dotu 1922. g. ao Rīg s
pef-kturas uz pils. Anarējv Augus a d.
Brink vārdi. )* I3n.

Pazrudēa un sk-itās par ne erīgu
Latvijas iekšzemes pase izd. no Eierta
nag valdes ?0. jūlija 1S20. g. zem
Nš 1941, nz Natālijas A ša m. Asai
vātdr. ]* 1457.

Telegramas.
(Latvijas telegraia aģentūras ārzemju telegramas

Berlīnē, 28. aprilī. No Budapeštas
ziņo, ka Rumānijas valdība esot izdevusi
pavēli visiem rezervistiem līdz 42 g.

vecuma kategorijai turēties mobilizācijas
gatavībā.

Pa r i z ē , 28. aprilī. (Reiters.) Puan-
kare šodien noturēja apspriedi ar Parizē
iebraukušiem Beļģijas ministriem Teuni
un Himansu, piedaloties ari reparaciju
komisijas priekšsēdētājam Bartū, mar-
šalam Fošam un dažiem citiem abu
valstu pārstāvjiem. Laikrakstiem izsniegts
oiicials ziņojums, ka Francijas un Beļ-
ģijas valdibu ieskati visos jautājumos,
kas stāv sakarā ar ekspertu komiteju
priekšlikumiem, pilnīgi vienādi. Teiini
un Himanss pēcpusdienā jau izbraukuši
atpakaļ uz Briseli; tuvākās dienās tie
apmeklēs ari Londonu. Sarunas, kā dzird,
turpinās parastā diplomātiskāskorespon-
dences ceļā.

Londonā, 28. aprilī. Liels uguns-
grēks Oklendas kuģubūvētavās, Kalifor-
nija, pilnīgi iznīcinājis amerikāņu kara
kuģus aCaliiornia" un „Rhode Island",
kuri bija novietoti dokos izlabošanai.

Eri ezerā sadeguši 5 tvaikoņi un viena
zvejas laiva. Noslīkuši seši zvejnieki.

Korejas austrumpiekrastē kāda japāņu
lielgaballaiva sadūrās ar tvaikoni, uz
kura atradās 200 korejiešu stu-
denti; visi tie noslīkuši.

V a š i ņ t o n ā, 29. aprilī. (Reiter?.)
Vilingā, Virdžinijas valstī, smaga eksplo-
zijas katastrofa aprakusi Bentvudas rak-
tuvē vairāk kā simts ogļračus. Sprā-
dziens noticis īsi pirms tam, kad nakts
maiņas strādniekiem vajadzēja atstāt
raktuves. Līdz šim izdevies atrakt tikai
divus līķus un divus smagi ievainotus
ogļračus, kuri drīz pēc tam nomira slim-
nīca.

Literatūra.
Nedēļa, ilustrēts žurnāls. J* 17. — 1924. g.
Skaidrība. Pusmēneša meti - litereturai,

mākslai un sabiedriskai dzīvei. 1. nrs 1924. g.
Ja ns ilustrēts zinātnisks iedevums.

Redaktors: M. Ārons.

Jelgavas apgabaltiesa
ai civ. ties kārt. 1967., 2011., 2014. an
2079. p. p. pamata usaicina visus, karr
būta as 25. maijā 1923. g. miruši ioļa
Jura d. Zvanītāja atstāto mantojuma
kādas tiesības, kā mantiniekiem, lega-
tariem, iideikomisariem, kreditoriem
b. t. *., pieteikt savas tiesības ln\ tiesai
iešu mēneša laiki, skaitot no jludinf-
jatni iespiešanas dienas

Termiņi nepieteiktas tiesības ieskati»
pat spēka aandējniam.

Jelgavā 14. apillī 1924. g.
I. J* 10 5/1924. g.

P.iekšsēdētāja vietā A. Lauke.
1563 Sekretārs K Passars.

Jelgavas apgabaltiesa
uz dv. ties. kārt. 1967., 2011., 2014. un
2079. p. p. pamata uzaicina visus, kam
būtu uz 18. septembrī 1919. g.mirušā Jāņa-
Girta Goļevske-Guļsvska atstāto manto-
jumu kādas tiesības kā mantiniekiem,
legatariem, Iideikomisariem, kreditoriem
u. t. t., pieteikt savas tiesības šai tiesai
sešu mēnešu laikā, skaitot no sludinājuma
iespiešanas dienas.

Termiņā nepieteiktas tiesības ieskati:
par spēku zaudējušām. .

Jelgavā, 14. apr.lī 1924. g.
L J* 1019 1924. g.

Priekšsēdētāja v. A. Lauke.
1562 Sekretārs K. Pnssars.

Jelgavas apgabaltiesa

oa dv. tiea. kārt. 1967., 3011., 2014. an
2079. p. P- pamata uzaicina visus, kam
būta ai 7. marti 1923. g. mirasā Jāņa
Bēttļa d. Lbena (Irbes) atstato manto-
jama kādas tiesības, kā mantiniekiem,
legatariem, iideikomisariem, kreditoriem
a. t t., pieteikt savas tiesības tai tiesai
? eI a mēneša laikā, skaitot no sladini-
jama iespiešanas dienas.

Termiņi nepieteiktu tiesības ieskati i
par spēka zaudējušām.

Jelgavā, 14. aprilī 1924. g.
L Nk 844/1924. g.

Priekšsēdētāja vieta A. Laake.
1564 Sekretārs K. P u s s a r s,

Jelgavas apgabaltiesa
uz civ. ties. kārt. 1967., 2011., 2014. nr
2079. p. p. pamata uzaicina visus, kam
būtu uz 21. oktobrī 1915. g. miruša
Pētera Pētera d I uķa atstāto manto-
jumu kādas tiesības kā mantiniekiem,
legatariem, iideikomisariem, kreditoriem
u. t. t., pieteikt savas tiesības šai tiesai
sešu mēnešu laikā, skaitot no sludinā-
juma iespiešanas dienaa.

Termiņā nepieteiktas tiesības ieskatīs
par spēku zaudējušām.

Jelgavā, 14. tsprilī 1924. g.
1. J« 575/1924. g.

Priekšsēdētāja v. A. Lauke
1560 Sekretārs K. Pussars.

Jelgavas apgabaltiesa
uz civ. ties. kārt. 1967., 2011., 2014. un
2079. p.p. namata uzaicina visus, kara
būtu uz 6. dec. 918- g- mirušā Haima
Mordheja Mendeļa d. Sneikes atstato
mantojumu kādas tiesības kā mantinie-
kiem, legatariem iideikomisariem, kre-
ditoriem u. t. t., pieteikt savas tiesība:
iai tiesai sešu mēnešu laikā, skaitot ne
sludinājuma iespiešanas dienas.

Termiņa nepieteiktas tiesības ieskaiti:
par spēku zaudējušām.

Jelgavā, 14. ap-ilī 1924. g.
L. Hs 998/1924. g.

Priekšsēdētāja v. J Skudre.
1561 Selretars K. Pussars.

Latgales apgabaltiesas vecākais notāri
paziņo, ka pēc 1924. gada 14. marta pie
Daugavpils notāra P. Zibina noslēgta
pirkšanas-pārdošanas līguma, kutš ap-
stiprināts 1924 gida 20 marta — Ni-
kolajs Andreja d. Reķis yi 1000latiem
ieguvis no Basjas-Idas Arona meitas
Davidovič 243 kv. sažei. dzimtsīpašuma
zemes ar saimniecības ekam Daugavpilī
3 pilsētas iecirknī 79, kvartālā J* 7,
Kaunas ielā.

Daugavpilī, 1924 g. 16 aprilī. N2 2031.

Vecākā notāra palgs A. Mikalks.
1537 Sekretārs palīgs J S t r a d s.

Rīgas apgabaltiesas 3. civllnod.
pamatojoties uz 17. marta 1923. g. likuma
par vienīgo maksāšanas līdzekli un civ.
proc. lik 2060. un 2062. p. p., ievērojot
Johana Alberta Andreja dēla Wisa
lūgumu un savu lēmumu no 1924. g.
15. apriļa, paziņo, ka _ Johans Aleerts
Andreja d. Veiss paradu pec sekošām
obligācijām 1) par 4700 rbļ., apstiprinā-
tas 1914. g. 2. aprilī ar_ K? 871 uz ne-
kustamo īpašumu Rīgā, IV hip. iec.
zem zemes grām. reģ. Nt 1473, izdotas
no Harrija Emila d. Lindikova par labu
Valeskai Pēteja m. Lindikov, kūja viņu
ir cedējusi blanko, 2) par 9400 rbļ,
spstiprinātas 9 4. g. 2. aprilī ar Nš 872
uz to pašu nekushmo īpašumu, izdotas
no ta paša Hair ja Emila d Lindikov,
par labu Verai Emila m. Lindikov, —
r iemaksājis tiesas d-pozitā Ls o01,68

šo _ ;ugšā minēto kapitāla un °/o°/o
dzēšanai.

Tāpēc apgabaltiesas III. civilnodaļa
uzaicina visas personas, kurām būtu tiesī-
bas uz augšā aprādīto obligāciju, pie-
teikties tiesā viena mēneša laikā,skaitot
no dienas, kad šis sludinājums iespiests
.Valdības Vēstnesī* un aizrāda, ka ja
šīs personas noteiktā laikā nepieteiksies,
obligācijas atzīs par iznīcinātām un lū-
dzējam dos tiesību prasīt hipotēkas dzē-
šanu zemes grāmatās.

Rīgā, 19. aprilī 1924 g Ns 2442.
Priekšsēdētaia v. A. Veidners.

1620 Sekretārs A. Kalve.



Paziņojams.
Finansu ministrs 1924 g. 14. aprilī

apstiprinājis akcija sabiedrības

,,A. G. šreders un Co, pār-
sienamo materiālu un galenisko

preparātu laboratorija"
statūtus, kufai mērks ir:

1) iegūt, paplašināt ua ek'-Moatēt
komauditsabiedribai .A. G. Šreders
& Co, pārsien» rm materiālu un gale-
nisko preparātu laboratorija" piederošo
uzņe siimu;

2) ierīkot un ekiploatēt dažādai labo-
ratorijas un fabrikas medicīnisku pre-
parātu sagatavošanai;

3) ti dzniedba ar dažādiem medci-
niskiem msterialiem, tādu eksports un
lapots un ar šim medicīniskām pr.cēm
titgološos firma prlekšstāvnlestbu pie-
ņemšana.

Sabiedrības dibinātāji ir Latvijas rllsoņi:
1) Arvids GitUiba d Sreders, dz.

Rīgā. Vēja ielā M 22/24. 2) Vladimirs
Arvīda d. Šreders, dziv. Rīga, Mart s
ielā Ns 7 3) Rolis Lionela d. S'rom-
bergs, dtīv. Rigā, Vēja ielā J* 22/24.
4) Viktora Bernhards, dziv. R ga, Med-
nieku ielā N° 1. 5) Benno Veinbergs,
Rīgā, Skolas ielā J* 23.

Sabiedrības pamatkapitāls L' 120.000
ua sadalās 1200akcjī», pa Ls 100 katrs.

Valdes sēdeklis atrodat Rīgā.
Tirdin. un b. nod. pr. pal. V. G a i 1 ī t s.

1903 Revidents R. B ē r z I ņ š.

Tiesu sludinājumi.
Rigas apgabaltiesas 3. civllnod.
z elv. ties. lik. 2011., 2014. an

2019. p. p. pamata paslņo. ka pēc 1923. g.
30. jūniji Rigā mir. Kandavas ntm-
iīdzīpašnieka Nachtnaņa Jūdeja dēla
Baumgarta ir atklāts mantojums
nn Malciņa, kam ir as lo manto-
juma vai sakari ar to kādas tiesības,
H Kantiniekiem, legatarljiam, lidelkomi-
aariliem, kreditoriem a. t t, pieteikt lis
t>iibaa sala mēnsia laiki minētai
tušai, akaitot no II aladinājama
izplešanas dienas.

'a minētās personas savas tiesības
augli airiditi termiņi nepieteiks, tad
viņas ataia ki Iii tiasibas laadējalas

«IgS, 25. aprilī 1924 g. L» 2471
Priekšsed. v. A. Veidners.

1862 S»k'»t*r« ķ K»v,

Rīgas apgabaltiesas 3. civllnod.
uz civ. ties. lik. 2011., 2014. un 2019. pp.
pamata paziņo, ka pēc 1922. g. 7. aug.
Peterpllī mir. Kandavas natrtīdztpašnieka
Jēkaba (Jankeļa) Jūdeja d Baumgarta
ir atklāts mantojums »n aiaictnr,
kam ii ai io mantojama, vai sakarā ar
to tiesības, kā mantiniekiem, legata-
rljiam, lideikomisarijiera, kreditoriem
an t. t., pieteikt Cs tiesības minētai
tiesai ? e i a mēneša laiki, akaitot no ii
aladinājama iespiešanas dienas.

Ja minētās personu savas tiesības
augli atrādītā termiņi nepieteiks, tad
viņas arsi* ki lis tiesības saadējaias.

Rigā, 25. aprilī 1924. g. LN 2472
Priekšsēdētāja v. A. Veidners.

1861 Sekretāra A Kalve.

Jelgavas apgabaltiesa,
>i dv. ties. Ilk. 1967., 2011.—20i4,
2079. un vietējo privāttiesību lik. 2451.p.p.
pamata, ataicina visas personas, kurān.
bu u kīdas ieranaa pret 13. augistā
1923. g. Vecmuižas pagastā mirušā
Mārtiņa Zandta 1913. g 2. decembrī
mājas kārtība sastādīto testamentu, vai
kuras velētos pieteikt savas tiesības uz
minēto Mārtiņa Z.ndta mantojama, kā
mantinieki, legatan, lideikomisaii, kreditori
an t. t., pieteikt savas ierunas an
tetibas lai tiesai sešu mēneia
laita, skaitot no aladinājama iespiešanas
oienaa .Vaid. Vēstnesī".

Pēc minēti termiņa notecēšanas, tiesa
nekādas ierunas nepieņems an nepie-
teiktas tieaībaa attīt par spēka aaadē-
iašām.

Jelgavā, 23 aprīli 1924. g L. J*914/24
Piietšsēd. v. R. Mūllers.

1826 Sekretārs K Pussars

Jelgavas aogabaitiesa,
uz dv. ties. kārt. 1967., 2011., 2014. an
2 j79. p.p. pamata, ataicina visas, kun
b*tu uz 1918. g, Ilukses apriņķs,
D/ieies pagastā mi.ašās Annas Orizan,
dzim. SaloUo, antito martojumu kādas
tiesības kā manti liekiem, legatariem,
iideikomisariem, Kreditoriem an t. t,
pieteikt savai tiesības lai tieaai ielu
mēneia laiki, skaitot no tiadi-
uājama iespiešanu dienas .Valdījās
Vēstnesi*.

Termiņā nepieteiktas tiesības Ieskā
Hi par tpēku eandēiašām.

jilgavi. 14. aprīlī 1924 g. L. *fe 101624
Priekšsēdētaja v. A. Lauke.

1555 Sekretārs K. Pussars.

Jelgavas apgabaltiesa,
t dv. ties. kārt. 1967., 2011., 3014. an

2079.p.n pamata, «nicina visas, kam buti
uz 29. janvāri 1923. g. mirušā Jāna
Friča d. Grundnieka. s i«s Grmd-
msņa atstato «antoļumu tādas tietibea
Kā man inlekiem, legaiariem, Iideikomi-
sariem, kreditoriem aa 1.1., pieteikt savas
tiesības kal tiesai sala mēneia
laiki, skaitot no aladinājama iespielanas
dienas .Valdībai Vēstnesi'.

Termiņā nepieteiktas tiesības leskatis
pat spēka aaadejuiim.

Jelgavi, 14 aprilī 1924.g. L. J* 1O0O 24
Priekštece ājn b. A. Lauke.

1554 Sekrcu... K Pussa s.

Jelgavas apgabaltiesa,
tt dv. ties kārt. 1967., 2011., 2014. an
1079. p p. pamata, aaaldna visas, kam
sūta uz 13 rnsijā 1922. g. Ilnkstes
apriņķī, Salonajas _ pae'sta mimšā
Jāņa Kristapa dēla Celmiņa
atstāto mantojumu kāda* tiesības, ki
mantiniekiem, legatariem, lldeikoml-
saiiem kreditoriem an t. t., pieteikt
savas tiesības lai tieaai aela mēneša
laika, skaitot no sludinājuma leapie-
ianas dienas -Vallības Vēstnesi".

Termiņi nepieteiktas tiesības Ieskatīt
par spēka aaadēļuiim.

Jelgavā, 14.aprīli 1921 g. L. H1022 24
Priekšsēdētāja v. A. Lauke.

1558 S>1rr»»«rg Ķ. Pīnīti

Jelgavas apsat>altla»a,
u dv. tie«. kārt. 1967., 2011., 2014. an
2079 p.p. pamata, ataldns viaaa, kam
būtu uz 2. novembrī 1914. g. miruši
Krišjāņa (Kriša) Lukatenieka
atstāto mantojamu kādas lielībai, kā man-
tiniekiem, legatariem, iideikomlt., kredi-
toriem an t. t., oictaikt savas tiesības
7*1 Hessi sešu mēneia laikā,
kaitot no «luoiaajams iespiešanai
dienai .Valdībai Veitnesi*.

Tsrmiņi nepietalktca tiesības ieskatīt
par spēka saadējaiām.

Jelgavi, 14. aprilī 1924. g. L. H 476 24
Priekšsēdētāja v. J. Skudre.

1556 Sekretārs K. P ass ars.

Jelgavas apgabaltiesa,
az civ. ties. kārt. 1967., 2011., 2014. un
2079. p.p. pamata, uzaicina visus, kam
būtu uz 16. maijā 1918. g. mirušā
Mārtiņa Mārtiņa dēla Pinkas
(L i e 1 p i n k a s) atshto mantojumu
kādas tīesīb«s kā mantiniekiem, lega-
tariem, iideikomisariem, kreditoriem un
t. t.', pieteikt savas tiesības šai ti.sii
sešu mēnešu laikā, skaitot no sludi-
nājuma iespiešanas diena .Valdības
Vēstnesī" .

Term ņā nepieteiktas tiesības ieskatīs
par apēku zaudējušām

Jelgavā, 14. aprilī 1924. g. L. N* 999/21
Priekšsēdētāja b. A. Lauke.

1559 Sekretāra K. Pussars.

Jelgavas apgabaltiesa,
nz dv. ties. kārt. 1967., 2011., 2014. un
2179. p.p. pamata uzaicina visas, kam
būtu uz 7. aug. 1923. g. mirušās Bebrenes
pag , Līzes Bmiačinskas, dz.Ruben, atstāto
mantojuma kādas tlesibas, ki mantinie-
kiem, iegata ariem, Iideikomisariem,
kreditoriem tn i. t., pieteikt savas
tiesības lai tiesai sešu mēnala
laikā, «kaitot no sludinājuma iespiešanai
lienas .Vaid. Vēstnesi*.

Termiņa nepieteiktas tiesības ieskatīs
)»t speķa zaudējušām.

Jelgavā, 14. aprilī 1924 g. L. J* 748/24
Priekšsēdētāja v. J. Skudre.

1565 Sekretāra v. K. Pussars.

Jelgavas apgabaltiesa,
uz civ. ties. kārt. 1967., 2011., 2014 un
2079. p.p. pamata, uzaicina visus, kam
būtu uz 1914. g. rudenī kādā krievu
karaspēka kaujā ar vaciem kitašā uj
miruša Jāņa Peteļa d. Lejiņa atatātc
mantojumu kādas tiesības, kā manti-
niekiem, legatariem, Iideikomisariem,
kreditoriem an t. t., pieteikt savas
tiesības lai tiesai seiu mēnešu laikā,
skaitot no sludinājuma iespielanaa
dienas .Valdības Vēstnesi".

Termiņā nepieteiktas tlesibas Ieskatīs
par speķu zaudējušam.

Jdgavā, 14. apii ī 1924. g. L. N» 809 24
Priekšsēdētāja v. J. S k u d r e

1557 Sekretārs K Pussars.

Jelgavas apgabaltiesa,
uz civ. ties. Uk. 1967., 2011—2014,
2079. un vietējo privāttiesību lik.
2451. pp. pamata, uzaicina visas per-
sonas, kurām būtu kādas ierunas pret
20. jūlijā 1921. g. mirušā Trines Punka
1921. g. 21. maija mājas kārtībā tas adīto
testamentu, vai kuras vē.ētos pieteici
savas tlesibas uz minēto Trīnes Panka
mantojumu ki mantinieki, .egatari,
lid (komisāri, kreditori nn t t., pieteikt
savas ier«nas un tiesības lai tiesai
seiu mēnešu laikā, skatot no
sludinājuma iespiešanas dienas .Vaid.
Vēsta.*.

Pēc minētā termiņa notecēšanas, tiešs
nekādas ierunas nepieņems an nepie-
teiktas tiesības atzīs par spēku zau lē-
jušām.

Jelgavi, 23. apri'ī 1924 g. L. J*4C9/24
Priekšsēdētāja v. R. M ii 11 e r s.

1823 Sekretārs K. Paasais.

Liepājas apgabaltiesa,
uz Henrlettes Jost lū :umu un sava
lēmuma no 5. novenrra 1923. g.
pameta uzaicina 2. jaliiā 1923. g.
Lle ājā mirutā Kar|a Josta man
tiniekus, kreditorus, legatarus, iidei-
komisa us un visas citas personas kam
varētu būt kādas liecības vai prasības
uz Mņa atstāto mantojumu , vai karas
vēlētos apstrīdēt viņa testamentu, pie-
teikt tiesai savas tiesības un pra ības
sešu mēnešu laika, skritot i.osludl-
nājuma iespiešana» dienas .Vaid. Vestn.".

Minētā laika nepieteiktās tie>ības un
prasib's tiks atzītas par zeud tšm uz
visiem laikiem un pēc aizrādīta ermtņa
notecēšana* testamentu pasludinās pat
likumīgā spēkā s ājušos

Li - pajā, 19. aprilī 1924. g. Ne958 1/23
Priekšsēdētāja b. V. Blenenstams.
1719 Sekretārs A Kaspero»ič».

Kraukļu pnjasta tiesa.
(Cēiu apriņķī), pamatojoties nz sava
12. decembra 1923. g. lēmums, uta ciņa
miruši Kra.kļu pagasti, Kalna Alitānu
m>jas īpašnieka Jāņa Jāņa d. fAuce-
nieka mantiniekus, parādu devējus un
ņēmējus un citis personas, karam būtu
kādas tiesības vai prasības uz nel. at-
stāto mantu, pieteikt tavas tiesības un
prasības Kraukļu pagasta tiesai sešu
mēnešu laika, skaitot no ia sludinā-
juma iespiešanas trešo reizi .Valdības
Vēstnesi*.

Pēc augšminētā termiņa notecēšanas
nekādas pieteikšanas un iebildumi netiks
ievēroti, bet pieteikušos martiniekus a;-
sti tirinās mantošanas t esīaas.

Kraukļos, 14. lebroarī 1924. g. 1
Priekšsēdētājs K. M a 1 d n p s.

1665 Darbvedis J. Doks.

pārdos valrdltsolīšanā
Pētera Mauriņa, Otto Sno.nleka nn
Andreja Cītuja kustamo mantu, sa-
stāvošu no tvakņa 4 laivām, celtuves
steķiem ar piederumi m, novērtētu par
Ls 2051.

Izzināt sarakstu, novērtējumu, ka ari
apskatīt pārdodsmo mantu varēs pār-
došanas dieni us vi tas.

1913 Tiesu prlstavs E r n « t s o n s.
Latgales apgabalt vecāk, notārs
pazņo, ka pēc 1924. gada, 4 iebiu.iī
pe Daugavpils notāra P. Zībiņa no-
slēgta da/in; šinas līgums, apstiprināta
1924. gada 27. februāri, Emīlijai Jiņa

m. D e k s n e pārgājis no Jāņa Jiņa d.
Mērnieka nekastams ipaitms, Ls 300 —
vērtībā, kurš atrodas Daugavpils apriņķa,
Krtistplis pag., Kioderu tadiā un pastāv
ro diW:m zemes gabaliem, pēc plāna
N» J* 12 un 32. platībā: zemes gabals
M 12 — 11 deset. 270 k . aež. an
zemes gabals J* 32 — 1 deset. 2000 kv.
sa*., — kopplatībā 12 deset. 2270 kv.
srž ar lauksaimniecības ēkām ua tie-
sībām uz zemi io zemes gabala pēc
plāna I* 11 .sniltis an māli", platībā
425 kv. saž., kurš zemes gabals atrodas
vsa mijsaimneku kopīpašumā.

Dangav iii. 1924. g. 16 aprilī, J*2027
Vecāki no ara pal. A. Mi kalka.

1536 Sekretāra pal. J. Strada.

liepājas apgabaltiesa,
az lizaa Foidat lūgumu nn sava Ie-
maina no 14. aprija 1924 g. pamata
ataicina 9. augus a 1922. g. Grobņī
miruiā 3 i ? a Foidats manti-
niekus, kteditorut, legatarus, fldei-
komitatus an visas dtas personas, kam
varēta but kādas tiesības vai prasības az
viņa atstāto mantojama, vai kapu
vēlētos apstrīdēt viņa testamenta, pie-
teikt tiesai savas tiesības an prasības
sela mēneia laiki, skaitot no sludi-
nājuma iespielanas dienas .Vaid. Vēst.".

Minēti laiki nepieteiktās tiesības an
prasības tiks atzītas par tendētām ai
visiemlaikiem un pēc aizrādīti termina
notecēšanas testamentu pasludinās par
likumīgi spēki stājušos.

Liepāji, 19.apii!i 1924. g. J* 698-1/24
erieksaēd. b. V. Bienenatams.

1720 Sekretārs A Kaspetov ies

līstos pagasta liosa.
Cēsu apr. (caur Dzērbeni), pamatodamies
uz sava lēmumu 58. novembrī 1923. g.
un p3g. tiesu ust, II. nod. 222. un
224. p, p., uzaicina visus miruša Neķena
pag. .LIel Obežu" mājas īpašieka
Miķeļa Kārļa d. Lapsas mantinekus,
parada devējas un ņēmējas, piet-.ikiits
pie šis tiesas trīs mēneši faikā, skaitot
no ši sludinājuma iespielanas dienas
.Vaid. Vērto." trešo reiti.
« Laika nepieteiktās tiesības un prasītas
tiks noraidītas, bet ar paradu slēpējiem
darīs pec likuma. 3

Nēķena pag. tiesā, 28. nov. 1923.g.
Priekšsēdētāja v. Sūna.

1717 D nvedis R Melbards.
Rīgas apgabaltiesas Rīgas ap-

riņķa tiesu pristavs
A. Ozoliņš paziņo, ka saskaņā ar
tiesas spr>edamu, 8. meija 1924. g.,
no pulksten 12 diena, Boldeaļā, Baloži
koka zāģētavā, pārdos otrreizēja
ūtrupi Alek?. Baloža kustamo mamu,
sastāvoša no viena ,E tieha' lirmas
drelbeņķi ai transmisiju un griežami
n eni ar visiem piederumiem un no-
vērtētu par 55003 rbj.

issinit saraksta, novērtējama, ki ari
«ptkatit pārdodamo manta *arēa pār-
iešanas dieni as vietas.
1912 Tiesu orlstavs K Oiolinl.

Jelgavas apgabaltiesas Jaun-
jelgiv?s spriņķa tiesu pristavs
pazņo, k* S. maija 19 4. a., pulksten

(l rīia JekabmieUā ccti/es vieta nz
D uga as kratta,

[ Ota lestflžu sfafflnajnmi ļ
Rigas kara apriņķa priekšnieks Izslu-dina par nederīgu nozaudēto karaklau-

sības apliecību zem M 949, Izdotu
27. okt. 1919. g. ro Rīgas kara apr. pr?» Ēvalda Gina d. Zeltiņi v. 1905

Rigas kara apr. prlekln. izsludina parnederīgu nozaudēto karaklausības aoUecībn zem ^B 26194, izdota 3. nov.1923. g. no Rīga» kara apr. pr. uz Ve-telovra Oaipa Teren'jtva d v. 1870
iespiestsValsts tipogrāfijā

Dzelzsceļu virsvaldes tecbnlskfl direkcija izsludina

3ĀUKTUS TORGUS
1* matu 1924 « olk 12 ar paeiorglcm 16 mali *. 8-. plk-12, par astnlra.

Hu darbu iipVd.ta.ilS'eA l.drkn. ralona, t i uz līnijām: Torgakan -

Intam. T^rnskalus-Jdgava, Jelgave-Tutams. Jelgavas merglu neieslēdzot un

Ž.nl?.t. B"'der. " Dk HbM lauda 10J I,tu Tuvākas tlņa. Dzelztceļu virs-

valdē. Rīgā, G,go|al ļiltt3.lst.»8i8. t904

u mikH iipniiiHii
laHda maksājama pledsinejs paalņo

- 5 msllfl 1924. f. palkaten 2 dieni,
Hlgi, Dzirnavu ielā )* 58, dz. 2,

pārdos MlrāRsolīšanB
Jankeļi S e i c h a t a kaitamo manta
«ovēitētn par Ls 1215 an sastāvošu «o
dažādām mēbelēm, tepiķa un vīrieša
apģērbu gab, dēļ 'iņa 1923 g. procent.
peļņas nodokļa segšanas.

Rigā, 58 aprīli 1924. g.
1901 Piedzinējs Derings.

Rīgas pol. 8. iec. priekšnieks
dara zināmu, ka 8. maljfl 1924. a..
pulksten 10 rīta, v. Rumpmuižas iela

" ifufdos vairāksolīšanā
Kazimiram Grlgorovlčim ptedeiolo
aprakstīto mantu, sastāvošu no vients
raspuskas, novērtētu par Ls 40, soda
naudas parādu piedzīšanai, saskaņā ar
Rīgas pils 4. iec. mfitusneša izpildu
rakstu no 29. marta 1921. g. N° 274.

Pārdodsmo mantu varēs a;skatit
minētā dienā no rīta.

Priekšnieks (paraksts).
1864 Darbvedis (paraksts).

Tlilo flodoklfl tlepanaaeflfa
iažida maksājuma piedzinējs paslņo
(t 8 mallS 1924. «.. pulksten 3 iena,
Rīga, Blaumaņa ielā th 13, dz. 14,

pflrdos voMksolKanll
Štoma Teitelbauma kaitamo mantu

vērtēta par Ls 300, an sastāvošo ne
dažādām mēbelēm, dēļ viņa 1922. g.
ienākuma norfo-ļa segšanas.

Rīgā, 28. aprilī 1924. g.
1902 Pledtlnē» Derings.

Torsi.
Ar šo tie' darīts zināms vfaptrējai

interesentu ievērībai, ka 10. maija i 3
pulksten 10 no ūta, tiks noturēti torsi

Rīgas aprija iriitt oililnM»
tadill Rīsi,

Lāčplēša iela Ns 24, dz. Ns 6.

Atklātos torsos

vairāksolīšanā
az vienu gadu noma tl s izdoti
aakošl vHsts fonda i .skaiti! un vCI

sallil naplcšķirtl oblektl:
1) L'elās muižas dārzniecība Ns 67. F.

(Lielā pagasti).
2) Taurupes muižas .Līča krogs*.

(Aderkašu pagastā).
3) Annas muižas .Vecais a gļu dārzs".

(Ķēču pagjsrš).
Rīgas apriņķa valsts zemju II rrjona

1860 pārzinis (paraksts).

[Dažādi sluctlnāļntat,
tavai kfāl-alzdeva sabiedr. valde

uzaicina visus biedrus un noguldītājus
6 mēnešu laikā, ska tot no pēdējā slu-
dinājuma iespielanas dienas .ValdībasVēstnesī*

Mīlot priokiioiji tinas
pie sabiedrības valdes, Paurupes miesti,
Rucavā, palss telpās, katru treldienu.
Pēc uzdo ā termiņa notecēšanas nepie-
teiktos noguldījumus vairs neatzīs ua
vecie parādi tiks piedzīti spaidu ceļā.

1899 3 Valde.

lama. kraj-ilium ..Medī. valde
saskaņā ar pilnai sapulces lēmumu
13. jūnijā 1923. g.

uzaicina biedro, pārreģistrētie.,
resp. papifdlnlt bladru naudas Ie-
maksas līdz vienas pajas apmēram (61»)triju mēnelt laikā, skaitot no sladi-našanaa dienjs .Vaid. Vēsta.*, vai šajā
laika savemt savas biedru daļas atpakaļ

Biedri, kuji min. laiki nebūs pspildt-najuši savas pajas, skaitīsies no sabiedr
izstāsies, bet rtezņemtas sumas pie-skaitīs kā ziedotas pie sabiedr pamat-kapita' a. 3v,|r1898 *

„KURZEME" apdrošināšanas
akciju sabiedrības valde

s asa ne uz statūtu 22. § pamata,
10 malje 1924. «., pulksten 6 vak-rš.
sabiedr! ai .Zemkopis* telpās, Rīga,
Vaļņa ielā J* 2, nerotikuššs plrjsaa

kārtējās v/spārējās sapulcei dēļ.

otru sapulci,
kura būs pilntiesīga un viņas lēmumi?
galīgi, neatkarīgi no atnākt šo akcioiarrr
skaita.

Dienas kārtiba:
1) 1923. g. pārskvti un bilances caur-

skatīšana nn apstip'ii-āšaia nn tīra»
ptļņss SJdaiišana. 1) B džet) 1924. g.
3) Dsžādl jautājutti.
1897 V*»da.

Rīgas MiMļs ahiji i-ft

ārkārt. pilnu sapulci
20 maija 1924 9., pulksten 11 rīta »
Kaļķu ierS Ns 10, dz. 6.

Plānas kArtlba:
1) Sapulcei amatu personu vēlēšanas.
2) Sab'ediības statūtu grozišina.
3) Revīzijas komisijas vēlēšana
4) Dažādi jautījuml.

1859 Valde. ;
Baltujūfas tirdzniecības-trenzita ļ
un rūpniecībts akciju sabiedrība i
sasauc 27. maltā 1924 «., pulksten 3.
dienā, sebiedrības valdes telpās, Rijā, ļļ
R«iņa buharā J* 2.

vispār,kārtēju akcion. sauulci i
11 sekošu dienas ".art īdu:

1 Sīpulces darbinieku vēlēšana.
2 Valdes z'ņojums.
3. 1923. gada pārikati ui revīzijas

komisijas rinoļums.
4. Budžets tekošam gadam.
5. Statūtu grozīšana.
6. Vēlēšanas.
1896 Valde.

DflTfliiHotn * " skaitSma pm nede~ IrULUUUcLU iī(?u Latv. pa e. izdota I
no Tirzas pag. valdes 21. mattā 1924 g. Ķ
zem K« 1178 uz Jāņa Indr ķa Antonijas ļ|
d. Sīmaņa v. 455|

Grszdonas pag. valde ar šo iz-
sludina par n derīgu, ka pazaudētu
viņas izd. iekšz. pasi no 7. novembra'
1921. g. zem Je 779, uz Pētem Jēkaba ,'
d. Kaucura v ^58

Kas ranes pag. va dc izgludina par [
nederību nozaudētu zirga pa«i, izd. no .
Kestranes i/.pildu kemit 10. janvārī i
1920. g. zem >ft 92 uz Tiīnas Iesaln ek
vardu. 381

Lilill 01 113110 I0IIK
liiiaii oiini.
1924. sada 6 burtnīca

isnikasf nn dabājama Valats tipograiijfe. I
pili, 1. istabā, kur ari vienīgi jāgriežas ļ

ai pleprusijamicm.
Bartnica maksā:

bes piesatilanat Ls 0,22
?1 pieaītitanc , 0,24

Satara:
48) Likums par Krišjāņa Barona pre> fmiļām.
49) Likums par bijušā Rīgas politecb- fniskā institūta pārņemšanu valstsi

īpašumā.
50) Muitas likuma papildinājumi un pār- '

grozījumi.
51) Likums par dažu muitas sodu um

kanclejas nodokļa atlaišanu.
52) Likums par dažos likumos minēt»

sumu pārrēķināšanu latos.
53) Triju zvaigžņu ordeņa statūti.
54) Pārgrozījums likumā par apriņķa I

pašvaldību likvidēšanu.
55) Rīkojums par ziņu publicēšanu presē j

attiecība uz kafa tiesu iestādēs iztie- i
sājamam un iztiesātām lietām.

56) Noteikumi par valsts vidus- uts ?
arodu skolu skolotāju algošanu pēc .
algu kategorijām skolotājiem ar '
augstskolas izglītību.

57) Pārgrozījums skolu sarakstā, kurn
apmeklēšana dod tiesību atlikt ie-
saukšanu kara dienestā.

58) Noteikumi par kara zinību pasnie- I
dzeju atalgojumu.

59) Pargrozījums _noteikumos par plūdi*
briesmu novēršanu un aizsardzības
darbu organizēšanu plūdu laikā.

MroiaMs-Ja ..Salamandra"
(dibināta 1846 g.) pārvalde

ar šo paziņo, ka dtīvibas apdrošināšanaspolise zem J* 2345 uz Kfir|a Oelzneraķ-ga vardu pazudusi un tamdēļ tiek
atnta par nederīga. 1900

Nacionālais teatrs*
Otrdien, 29. aprilī, pulksten 7 vak :

Tahtas izrādē:
-- ...afrēi-ia dīdlHāļas". TTrešdien. 30 aorlli, paiksicn 7 vakatā:
rA^S** *n**ntmj*mt* .Ceturtdien, 1. maija. oui*st. 2 dienat

.Jirtāļdēla'.
Pul s eu 7 akaiā :

,£** * un vtntM brāļi'. .1
191t w
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