
Valsts iekšējais stāvoklis.
Iekšlietu ministrs P. Juraševskis

vakar sniedza preses darbiniekiem ap-
skatu par valsts iekšējo stāvokli.

Iekšējā drošība ar pastiprinātā
apsardzības stāvokļa atcelšanu nav
mazinājusēs. Kriminālos noziegu-
mus atklāj gandrīz visus drīzā laikā.
Šie noziegumi pa daļai ir izrēķināšanās
pazīstamu starpā pašu personīgās lietās.
Noziegumu skaits vispār mazinājās, kas
redzams no sekošiem skaitļiem: slep-
kavības' pastrādātas 1920. g. 238,
1921. g. — 189, 1922. gadā — 174 un
1923. g. — 121. Laupīšanas reģi-
strētas: 1920. g. 627, 1921. g. — 552,
1922. g. — 248. un pērngad — 18L
Zādzību skaits no 1945—1920. gadā
noslīdējis uz 710 pērnā gadā. Atklāto
noziegumu procents kopš 1920.—1923. g.
pieaudzis — slepkavībām no 55°/o uz
94° o, laupīšanām no 46° o uz 74- o un
zādzībām no 35 ļo uz 67

Politiskā apsardze apvienota
ar centrālo kriminālpoliciju. Pārorgani-
zēšanās aizkavējās jauno štatu trūkuma
dēļ; pēdējos apstiprināja kabinets, un
tagad visa centrālā kriminālpolicija strādā
pēc jaunās iekšējās iekārtas. Ari krimi-
nālā pārvalde pārņēmuse agrākās krimi-
nālpolicijas darbību un strādā saskaņā
ar jauno krimilnalpolicijas likumn.

Arējā policija noorganizēta labi,
kā to pierādīja Rīgas pilsētas polic.jas
5 gadu pastāvēšanas svētki. Policijas
ierēdņu algas nodomāts uzlabot.

Robežapsardzība strādā apmie-
rinoši. Kontrbanda visvairāk ievesta
par Lietavas robežu. Tomēr pēdējā
laikā, kamēr Lietavā cēlusēs vispārēja
dārdzība, RontrDandistu ncioa ari uz
šās robežas mazinājusēs. Notiek vēl
spirta kontrabandas ievešanas pa ūdens
ceļu Liepājas aptuvienē. Še kontrban-
distu rīcībā atrodoties kāda ātri skrejoša
motorlaiva. Tomēr cerams, ka ari še
kontrbandistu rīcību izdosies drīzumā
likvidēt. Kontrbandas spirts ari līdz
šim ievests tikai par nelielām sumām.

Aizsargi uz laukiem sniedz
lielu palīdzību pie vispārējas drošības
nodibināšanas un noziegumu novēršanas,
apkarošanas un atklāšanas. Ari finansu
zinā valsts iegūst zināmu labumu no
aizsargu darbības, jo rodas iespēja
iztikt ar daudz mazāku kār-
tējas policijas štatu. Lielais
procents atklāto noziegumu izriet no aiz-
sargu palīdzības. Tiklab policijas, kā ari
aizsargu darbības sekmes lielā mērā at-
karājas no plaša telefona tīkla. Šinī zinā

Valdības vietējo iestāžu
rīkojumi.
Paziņojums.

Kurcuma pagasts (Ilūkstes apriņķī),
Kurcuma, Dervanišķu un Girvišķu muižu
jaunsaimniecību izlozēšana un galīgā
piešķiršana notiks 23. j u 1 i j ā 1924. g.
Kurcuma pagasta valdes telpās pīkst.
10 no rīta.

Daugavpilī, 8. jūlijā 1924. g. JSfe 1667.
Ilūkstes apriņķa zemes ierīcības

komitejas priekšsēdētājs P a k a 1 n i e t s.
Darbvedis A. Kalniņš.

Valdības iestāžu paziņojumi.
Nosacīti notiesāto sarakstaNr.36
(sk. 1924._ g. 22. novembra „Valdības

Vēstneša" 260. numurā),
zem N° 3213 ievietotā Lasmanovič,
Anna Kārļa m., dzēšama no augšminētā
saraksta, jo, saskaņā ar Rīgas 5. iec.
miertiesneša š. g. 16. jūnija lēmumu,
dots rīkojums spriedumu izpildīt.

Nosacīti notiesāto sarakstā Nr.38,
(sk. 1924. g. 31. janvāra „Valdības Vēst-

neša" 25. numura pielikumā.)
zem Ne 3462 ievietotā Dumbrovska,
Ieva Mālēs m. dzēšama no augšminētā
saraksta, jo, saskaņā ar Liepājas 2. iec.
miertiesneša š. g. 25. jūnija lēmumu,
socui nosacītā atlaišana atcelta."

Nosacīti notiesātosarakstā Nr.39,
(sk. 1924. g. 14. marta „Valdības Vēst-

neša" 61. numura pielikumā.)
zem N° 3687 ievietotais C h i 1 k o v s,
Romāns Marka d., dzēšams no augš-
minētā saraksta, jo, saskaņā ar Liepājas
1. iec. miertiesneša š. g. 18. jūnija,
lēmumu, soda nosacīta atlaišana atcelta.

Rīgā, 1924. g. 9. jūlijā.
Tieslietu ministrijas departamenta

direktors Brikovskis.
Nodaļas vadītāja vietā Ozols.

Rīkojums
par mājas nosaukuma grozīšanu.

Saskaņā ar 1922. g. 14. jūlija likuma
par pašvaldību u. t. t. nosaukumu no-
teikšanu un pārgrozīšanu 14. pantu, iekš-
lietu ministrijas pašvaldības departaments
paziņo, ka iekšlietu ministrs ar 1924. g.
11. aprīļa rezolūciju apstiprināja Teo-
doram L ū k i n a m piederīgu Valkas
apriņķa Plāņu pagasta „Pautiņu"
māju pārdēvēšanu par „P ļ a v n i e k u"
māju.

Rīgā, 1924. g. 8. jūlijā. N° 105176.
Pašvaldības departamenta

direktora vietā P. Radziņš.
Nodaļas vadītājs P. Ktinklavs.

Eksterņu pārbaudījumi
parvidusskolukursu1924.g rudenī

(augusta mēnesi).

1. Izglītības ministrijas skolu departa-
ments uzaicina personas, kas vēlas šī
gada rudenī turēt pārbaudījumus par
vidusskolu kursu, iesniegt departamenta
kanclejā līdz š. g. 26. jūlijam lū-
gumrakstus, klāt pieliekot:

a) dzimšanas apliecību vai citu tam-
līdzīgu dokumentu ;

b) īsu dzīves aprakstu ;
c) apliecības par iepriekšējo izglītību

no skolām, kuras apmeklējis;
d) divas ģīmetnes.
2. Personām, kuras, pēc iesniegto do-

kumentu caurskatīšanas, pielaidīs pie
pārbaudījumiem, jāiemaksā Latvijas banka
izglītības ministrijas skolu departamenta
depozitā JVs 146 Ls 20 eksaminācijas

naudas un kvīte par iemaksāto naudu
jāiesniedz skolu departamentam vai eksa-
minācijas komisijai līdz pārbaudījumu
sākumam.

Piezīme. Bankā iemaksāto eksa-
minācijas naudu nekādā gadījumā
atpakaļ neizmaksās.

3. Pārbaudījuma sākuma laiku un
vietu izziņos papildām.

Rīgā, 1924. g. 9 jūlijā. N° A-1664.
Skolu departamenta vicedirektors

P.Zālīts.
Departamenta sekretārs V. Vīgants.

Valdības rīkojumi un pavēles.
Rīkojums.

Pamatojoties uz 1923. g. 12. marta
likuma par kuģu izmērīšanu 11. pantu
(.Valdības Vēstneša" 55. numurā), par
ārvalstu tirdzniecības kuģu izmērīšanu
Latvijas ostās ņemt sekošu maksu par
katru brutto reģistra tonnu tilpības:

no kuģiem, kuru tilpība
līdz 100 brutto reģistra
tonnām, kopā . . . . Ls 25,—

Par katru tālāko brutto reģistra tonnu
ņemama papildu maksa:

no kuģiem līdz 500 brutto
tonnām tilpības .... 3 sant.
be > par turpmākām tonnām 2 „

Ja caur kaut kādām pārmaiņām būtu
grozījušās kuģa mēru grāmatā ievestās
izmēras un tonnaža, tad kuģis pārmērāms
un tam izdodama jauna mēru grāmata.
Pārmērīšanas takse, kura attiecināma kā
uz ārvalstu, tā ari Latvijas tirdzniecības
kuģiem, ir sekoša:

1. Ja kuģa brutto tonnaža mainījusies
lidz 10°/o no agrākās kuģa mēru grāmatā
ievestās brutto tonažas:

no kuģiem līdz 100 brutto
reģistra tonnām . . . . Ls 5,—

Par katru tālāko brutto reģistra tonnu
ņemama papildu maksa :

no kuģiem līdz 500 brutto
tonnām tilpības .... 1,5 sant.
bet par turpmākām tonnām 1 „

2. Ja kuģa brutto tonnaža mainījusies
vairāk par 10 /o no agrākās kuģu mēru
grāmatā ievestās brutto tonažas:

» no kuģiem līdz 100 brutto
reģistra tonnām . . . . Ls 5,—

Par katru tālāko brutto reģistra tonnu
ņemama papildu maksa:

no kuģiem līdz 500 brutto
tonnām tilpības .... 2 sant.
betpar turpmākām tonnām 1,5 „

Rīgā, 1924. g. 4. jūlijā.

Finansu ministra biedrs
J. Blumbergs.

Jūrniecības departamenta direktors
A. L o n f e 1 d s.

Latvijā ievešanai atjauto kombi-
nēto ārstniecības zāļu, preparātu
un patentiidzekļu saraksta pa-

pildinājums*)
Tik
j£^, Kāds preparāts

705. Reargon Norgine
706. Panglandine Couturieux
707. Levurine
708. Jodurase
709. Proveinase Midy
710. Uraseptine Rogier
711. Trvpaflavin
712. Argoflavin
713. Trvpanblan
714. Digipuratum liquid.
715. Hexetonlosung
716. Artosin
717. Dicodid tabl. a 0,01
718. Paracodin tabl.
719. Bonaplast.

Šai sarakstā uzskaitītie preparāti, no
tek. No 705 līdz Ns 718 ieskaitot, mmto-
jumi pēc ievedmuitas tarifa § 113. attie"
cigiem punktiem, kurpretim «Cm Jvs 719

Skat. š. g. .Vaid Vēstn. ' >&& -10. un 101.

uzskaitītais ,Bonaplast" muitojams līdzīgi
„leukoplastam" pec audumu materiāla,
saskaņāar ievedmuitas tarifa 88. p. 1. pie-
zīmi, ta ka tas pēc sava sastāva pilnīgi
līdzinās „Leukoplastam', bez kādām dzie-
dinošam īpašībām, kamdēļ uzskatams kā
pārsienamais materiāls.

Pamats: Iekšl. min. farm. valdes
1924. g. 13. maija raksts N°4589, 1924. g.

4. maija raksts N° 5706 140475, 1924. g.
13. jūnija raksts N» 5926' 140753, 1924. g.
20. jūnija raksts N° 6>37 un 1924. g.
25. jūnija raksts N° 6293.

Rīgā, 1924. g. 7 9. jūlijā. Ns 12858.
Finansu ministra biedrs J. Blumbergs.

Muitas departamenta direktora
v. i. L. V a g u I i s.

Papildinājums
pie 1924. g. „Valdības Vēstneša"
7. numura izsludinātiem noteikumiem
„K. Ievedmuitas atmaksa par ārzemju
izejvielām, kuras izlietotas eksportē-

jamo sērkociņu ražošanai.
Pārgrozot un papildinot noteikumu

„K. Ievedmuitas atmaksa par ārzemju
izejvielām, kuras izlietotas eksportējamo
sērkociņu ražošanai", 1 pantu, izteikt
viņu sekosi:

1) Ievedmuita par sērkociņu ražošanai
izlietotām izejvielām atmaksājama sekošā
apmērā par katrām 1000 turziņām ar:

A. 55—60 un vairāk sērkociņu vienā
turziņā:

a) par vienkāršiem sēr-
kociņiem Ls 0,76

b) par impregnētiem sēr-
kociņiem „ 0,87

B. 45—55 sērkociņu vienā turziņā:
a) par vienkāršiem sērkociņiem

LSC5Z («?--)

b) par impregnētiem sērkociņiem
, / 0,87. 45 \
Ls0,65 ļ 6Q ļ

Rīgā, 1924. g. 2. jūlijā. JSTs 12859.

Finansu ministra biedrs
J. Blumbergs.

Muitas departamenta direktora
vietas izpildītājs L. V a g u 1 i s.

Papildinājums
pie 1922. g. 9. maija „Valdības Vēst-

neša" 102. numurā izsludināto no-
teikumu ievedmuitas ierēķināšanai
par eksportējamo preču ražošanai
izlietotām ārzemju izejvielām II. spe-

ciālās daļas.

II. Speciālā daļa.

R. Ievedmuitas atmaksa par kartupeļu
miltiem, izlietotiem eksportēta sīrupa,
cukura krāsas (couleur) un glikozas

ražošanai.

1) Lai konstatētu kartupeļu miltu sa-
turu eksportējamā sīrupa, cukura krasa

(couleur) un glikoza, muitas iredņi izsū-

tītāja vai viņa pilnvarnieka klātbūtne
noņem paraugus, ne vairāk ka no 10
vienāda isaiņojuma vietām 1 paraugu,
pie kam nepilnas 10 vietas skaitāmas

par pilnām. Paraugi nosūtami Latvijas

universitātes ķimiskai laboratorijai, kar-

tupeļu miltu procentuālo satura noteik-

šanai minētos paraugos. Kartupeļu miltu

saturs visā eksportējamā partija aprēķi-

nāms procentos no sīrupa, cukura krasas,

vai glikozas neto svara, izejot no dau-

dzuma, kufš atrasts pie analīzes.
2) Ievedmuita atmaksājama par visu

eksportējamā sīrupa, cukura krāsas vai

glikoza partijā ietilpstošo kartupeļu

miltu daudzumu.
3) Uz katras muitai iesniegtas ieved-

muitas kvitēs pamata var tikt izdota

ierēķinu apliecība par sumu, kas līdzinās

85° 0 no kvītē uzrādītās ievedmuitas no-

dokļa sumas. Par to eksportējamo dau-
dzumu, kuru nevar segt ar ievedmuitas
kvītēm, ierēķinu apliecība nav izdodama.

4) Sīrupa, cukura krāsas un glikozas
eksports uz šo noteikumu pamata var
notikt līdz 1924. g. 1. novembrim, pēc
kāda datuma pie minēto preču eksporta
ierēķinu apliecības vairs nav izsnie-
dzamas.

. Rīgā, 1924. g.' 5/9 jūlijā. Nq 12860.

Finansu ministra biedrs
J. Blumbergs.

Muitas departamenta direktora
vietas izpildītājs L. Vagulis.

_
Rīkojums par ārvalstu tirdzniecības kuģu

izmērīšanu.
Latvijā ievešanai atļauto kombinēto ārst-

niecības zāļu, preparātu un patent-
līdzekļu saraksta papildinājums.

Papildinājumi ievedmuitas ierēķināšanai
pie vēlāk eksportējamām precēm.

Maksa par .Valdībai Vtstn :sf lakot no 1. Janvāra:
Saņemot ekspedloljfi:

Par 1 mēnesi 1 lata 50 aant.
PieaOtot mājfi un pa pastu;

Par 1 mēnesi 1 lata 80 sani.
Par atsevišķa nrantra: saņemot

ekspedīcijā — . g .
Pie atkalpārdevējiem — m 7 m

Latvijas valdības
iznāk katru dienu, izņemot

Redakcija:

RīgS, pili * 3 Tel. Ns 9-89
Runas atvadas ao 11—12

ofsclata laikraksts
svētdi«maaun evitkudienaa

Kantona un ekspedīcija:

Rīgā, pili;NU. Tel.Ns9-57
Atvērts bo pnlksten 9—3

Sludinājumu maksa:
a) tiesa sladlnājami līdz 30 vien-

slejigām rindiņām 3 lat. 60 s;nt
par katra tālāku rindiņa . . — ..

b) citam iestādēm un amata per-
sonām par katru vienslejigu
rindiņa ..." — ..

e) privātiem par katru vienslejigu
rindiņa — . 20 .



nodomāti lielāki darbi. Aizsargi darbo-
jās saskaņā ar 1919. g. noteikumiem un
sākumā izpildīja savus pienākumus kā
klaušas (16. pants) pa kara stāvokļa laiku.
Pagājušā gadā izstrādātā aizsargu sa-
tversme atrodas Saeimā. Pie šāda
stāvokļa grozīt aizsargu iekārtu bez Sa-
eimas piekrišanas nevar, un valdība to
ari nedomā darīt; tā tad pēdējā laika
avīžu strīdi un uztraukums šai lietā ir
nedibināti.

Novērojumi liecina par aizsargu, kā
tādu, stāvēšanu ārpus politikas, bet pē-
dējā laikā dažas sāņus personas cenšas
ienest aizsargu starpā politiku un partiju
garu, kas visai nevēlami no valsts inte-
rešu viedokļa.

Streiku jautājums. Pēc mūsu
1920. g. Latvijas valsts iekārtas pagaidu
noteikumu 9. panta ir proklamēta streiku
brīvība, kura noteicama ar attiecīgiem
likumiem, bet 1922. g. Latvijas Re-
publikas Satversme nerunā par
šo jautājumu. Pēc sodu likumu 367. panta
sodāmi streiki fabrikās, dzelzsceļos, ostās
un līdzīgās iestādēs, kuru darbības pār-
traukšana var nelabvēlīgi atsaukties uz
vietējo iedzīvotāju interesēm. Ziņas lie-
cina, ka strādniekos nav liela vēlēšanās
streikot. Saimniecisku streiku valdībai
nederētu iespaidot. Šādos ieskatos es
pieturējos Slokas streika gadījumā, kurš
jau izbeidzies. Politiskus streikus tanīs
iestādēs, kuras jau minēju un kurām vis-
pārēja nozīme, valdība centīsies novērst.

No dzelzsceļu mezgliem saņemtās ziņas
vēsta, ka uz sasauktām masu sapulcēm
streika lietās ierodas mazs dalībnieku
skaits. Dzelzscelnieku streiks atlikts līdz
1. oktobrim, lai rastos iespēja panākt
vienošanos starp dzelzscelnieku organi-
zācijām un valdību. Ieilgušo kofc-
strād nieku streiku cerams ar
darba ministrijas starpniecību drīzumā
izbeigt. Sarežģītāks ir transport-
strādnieku streiks; tomēr nav
domājams, ka tas sāksies 10. jūlijā.

Ireslikuma ievešanai dzīvē iekšlietu
ministrija ar tieslietu ministriju izstrādā-
jušas vajadzīgo instrukciju, kura jau drī-
zumā parādīsies „Valdības Vēstnesī".
Instrukcijā īres valdes noteiktas pa
vienai mazākās pilsētās un miestos, bet
Rīgā 4. īres valdes locekļu skaits nolikts
pilsētās 24, miestos 12, pie kam puse
ievēlama no īrnieku, puse no namnieku
pārstāvjiem. Valdes priekšsēdētājs būs
viens no vietējiem miertiesnešiem, kādēļ
miertiesnešu skaitu nāksies gan laikam
paplašināt. Naudas sodus uzliks tomēr
tikai kārtējās tiesas parastā ceļā.

Ministrs aizrāda, ka pārmetumi viņam
itkā par partejisku izturēšanos pret nacio-
nālām, vai citām kādām organizācijām ir
p ilnīgi nedibināti. Šai ziņā ministra rīcība
ir pilnīgi vienādā pret visām organizā-
cijām. „Nav man te neviens ne
draugs, ne ienaidnieks, bet man
ir tikai likums, pēc kura es savā
darbībā rīkojos" — saka ministrs.

Veselības departamenta
darbībai ir liela nozīme, kādēļ ari vese-
lības stāvoklis Latvijā vispār apmieri-
nošs. Kalnamuižā ierīkota sana-
torija diloņslimniekiem, Daugavpili
ar 1. septembri paredzēta vājprātīgo
slimnīcas atklāšana. Jūras karantīnas
būve Liepājā turpinās. Ķ e m e r u

, nozīmi pazīst ari ārzemēs. Šovasar līdz
28. jūnijam Ķemeru sēravotus apmeklē-
juši 1190 slimnieku, un izsniegtas ap
16.000 vannu. Baldonē kūrmāja
savesta kārtībā. Veselības meklētāju tur
patlaban ir 195; izsniegto vannu skaits
līdzšim ap _ 2000. Ķemeros nodomāts
izdarīt izbūvi lielā stilā, kādā nolūkā
pieprasīta attiecīga suma vajadzīgā būv-
plana izstrādāšanai.

Ceļu jautājums visai svarīgs, jo
mušu lauku ceļi pa kara gadiem pa-
visam izbraukti, tā ka to pamatīga
labošana neatliekama. Saeimas irakcijas
principa piekrīt ari pilsētnieku pievilk-
šanai pie ceļu fonda stiprināšanas.

Lotoklubu slēgšanas ter-
miņš nolikts uz 25. septembri. Šo
klubu pastāvēšana ilgāki nebija ciešama
jau aiz ta iemesla, ka lauvas daļu no
visiem ieņēmumiem patur viņu admini-
strācija pati.

Par nolūkiem savu darbu gaitā mi-
nistrs saka: „Gribu būt objek-
tīvs, vienot, nē skaldīt,
līdzināt sabiedrības asumus,
veicināt savstarpēju sa-
prašanos. Sagaidu, ka prese — šī
septītā lielvalsts un tautas gribas un
domu balss — šinī ziņā mani pa-
balstīs" .

Iekšzeme.

Valsts Rēzeknes pedagoģiska
vidusskolā

uzņem jaunus skolēnus visās klasēs ar
attiecīgiem pārbaudījumiem 1) latviešu
valodā, 2) vācu valodā, 3) matemātikā,
4) vēsturē, 5) dabas zinībās un 6) dzie-
dāšanā.

Uz pirmām trim klasēm jāpieteicas līdz
20. augustam. 21., 22. un 23. augustā
notiks iestāšanās pārbaudījumi un pēc-
eksāmeni. Uz pēdējo (pedagoģisko) vidus-
skolas klasi var pieteikties vidusskolu
absolventi līdz š. g. 1. augustam un tiks
uzņemti aprobežotā skaitā pēc gatavības
apliecību konkursa.

Rēzeknes pedagoģiskās vidus-
skolas direktors.

Latvija un citas valstis.
Austrijas sūtņa pieņemšana.

Valsts Prezidents J. Ča kste .7. jūnijā
pieņēma Austrijas sūtni Postu, kurš
parastā ceremoniālā pasniegdams savas
pilnvaras, griezās, pie Valsts Prezidenta
ar sekošu uzrunu:

Monsieur le Prēsident,
Le Prisident de la Rēpublique Fē-

dērale d'Autriche m'a confiē la noble
tāahe d'ētre le premier qui a l'honneur
de reprčsenter la Rēpublique Fēdērale
d'Autriche auprēs de Votre Excellence
en qualitē d'Envovē Extraordinaire et
Ministre Plēnipotentiaire.

Conformēment aux intentions de mon
Gouvernement, j'apporterai tous mes
soins ā approfondir Ies relations ami-
cales si heureusement dejā ētablies
entre Ies deux Rēpubliques et ā dēve-
lopperjes rapports commerciaux.

Je me flatte de l'espoir qu'aidē de
Votre haut concours je rēussirai aisē-
ment ā obtenir ces rēsultats, contribuant
de cette maniere, aussi ā fa consoli-
dation de la paix gēnērale et de la
prospēritē des peuples.

En transmettant ā Votre Excellence
mes lettres de crēance je la prie de
m'accorder Son bienveillant appui
dans l'execution de ma mission.

En mēme temps je me permets de
former Ies voeux Ies plus sincēres pour
le bonheur de Votre Excellence et
pour la prospēritē de la Lettonie.

Tulkojums.
Prezidenta kungs,

Austrijas Federatīvās Republikas Pre-
zidents man uzticējis goda pilno uzde-
vumu, būt pirmajam, kuram piekrīt gods
reprezentēt Austrijas republiku kā ārkārtē-
jam sūtnim un pilnvarotam ministrim pie
Jūsu Ekselences. ,

Sakarā ar manas valdības nodomiem
es vienmēr pūlēšos padziļināt sakarus,
kuri jau jik laimīgā ? kārtā nodibinājušies
starp mušu abām republikām, kā ari
veicināt viņu tirdznieciskos sakarus,. Es
glaimoju sev cerībā, ka kopdarbībā ar
J.ums man nenāksies grūti gūt panākumus
un līdz ar to ari piedalīties vispārējā
miera un tautu labklājības veicināšanas
darba.

Nododot Jūsu Ekselencei manas piln-
varas, es Jus lūdzu sniegt man Jūsu
pabalstu man uzticētā uzdevuma izpildī-
šanā.

Līdzar šo atļaujos izsacīt savus vis-
sirsnīgākos novēlējumus Jūsu Ekselences
personīgai un Latvijas labklājībai.

Uz tam Valsts Prezidents atbildēja :
Monsieur le Ministre,

Je me fais un vēri.table plaisir de
saluer en votre personne le premier
Envovē Extraordinaire et Ministre
Plēnipotentiaire de la Rēpublique
Fēdērale d'Autriche dans mon pays.

J'apprēcie a leur juste valeur Ies
intentions de votre Gouvernement de
resserrer d'avantage Ies liens d'amitiē
qui existent dejā entre nos deux pays,
et je ne doute point que la nomi-
nation de Votre Excellence ā ce poste
contribuera considērablement au dēve-
loppement de leurs relations intellec-
tuelles et ēconomiques.

C'esi avec une profonde svmpathie
que je suis Ies progrēs que la Rē-
publique Fēdērale d'Autriche ne cesse
de faire dans t'oeuvre de la re'consti-
tution de sa vie- ēconomique, et je
profite de cette occasion pour donner

expression aux voeux ies plus; sincere»

que je formē pour la prospente iOii

jours croissante de votre pays.

En recevant de vos ma.ns lej . ettrej
par lesquelles Son Excellence Monsieu

Te Prēsident de la Repubhqu€ Fede

rale d'Autriche vous accred.te en qua

Stf de Son Envoyē Extraord.n , re et

Ministre Plēnipotentiaire en Lettome,

je puis vous assurer que moi et nota

gouvernement, nous ne n,anquerons

pas de vous accorder notre aīde et

notre appui dans l'execution de la
mission qui vous a ēte confiee.

Tulkojums.

Ministra kungs!
Ar patiesu prieku apsveicu Jūsu per-

sonā Austrijas Federatīvās Republikas

pirmo ārkārtējo sūtni un pilnvaroto mi-
nistri mana zeme. _

Ar atzinību atzīmēju Jūsu valdības no-
domus, darīt ciešākas draudzības saites,
kuras patlaban jau vieno mušu abas

valstis, un nemaz nešaubos, ka_ Jūsu
Ekselences iecelšana minēta amatā liela

mērā veicinās viņu intelektuālo un saim-
niecisko sakaru tālāku izveidošanu.

Ar dziļu simpātiju sekoju Austrijas
Federatīvās Republikas nerimstošiem sa-
sniegumiem viņas saimnieciskās dzīves
uzbūves darbā,un, izlietojot šo gadījumu,
izsaku savus vissirsnīgākos novēlējumus
Jūsu valsts labklājības zelšanai.

Saņemot no Jums rakstu, ar kuru Viņa
Ekselence Austrijas Federatīvās Republi-
kas Prezidenta kungs Jūs akreditē par
savu ārkārtējo sūtni un pilnvaroto mi-
nistri Latvijā, varu Jums apliecināt, ka
tiklab es, kā mūsu valdība Jums nelieg-
sim mūsu pabalstu un palīdzību Jums
uzticētā uzdevuma izpildīšanā.

Rīga.
Obligatorisko noteikumu

papildināšana par tirgošanos
ar pienu un piena produktiem

Rīga
Pieņemti p Isētas domes sēdē š. g 8 maiiīun apstiprināti ar iekšlietu ministrijas paš-
valdības departamenta š. g 28 jūnija

nkstu Mš 104778.
Rīgas pilsētas domes sēdē 1923 g

20. decembrī pieņemtie obligatori 'skie
noteikumi par tirgošanos ar pienu un
piena produktiem Rīgā tiek papildināti
ar sekoso, kas stājas spēkā divas nedēļas
pec izsludinājuma „Valdības Vēstnesī"

1) Noteikumu 1. pantam pievienojama
piezīme, ka iznesāt pienu pa dzī-vokļiem atļauts tikai piena ražo-tajiem.

2) Noteikumu 19. pants papildināts arpiezīmi: „šis pants attiecināmstikai uz jaunierīkojamiem uzņēmu-miem. Veco uzņēmumu turpinā-
šanai katra atsevišķā gadījumā pie-prasāma pilsētas valdes veselībasnodaļas atļauja".

3) Noteikumu 20 pants papildināts arpiezmi: Mīlgrāvja, BolderajasZoUtudes, Šampeira, Sieriņu unBisummzas rajonos pagaidām at-ļauts pārdot pienu un krējumu novaļējiem traukiem ari pārtikas prečuveikalos, bet priekš ta jadabū pSsētas valdes veselības nodalisevišķa atļauja." nodaļas

Pilsētas galva A. Andersons
Pilsētas sekretārs A. Pļavinskis,

i Rīgas pilsētas tiltu takse.
ļ Pieņemta pilsētas domes i5 jumja sēdē un apstī posi,\iektiteta ministrijas pa,$ *

depaitementa š g. 19 .'"«'
laksta J* 104554 H'

I, Viens brauciens pār tiltu-
1) par katru automobili ... 80 sant
2) par katru motocikletu... 30
3) par katru zirgu,_ jājamo vai

braucamo, iejūga (neskatoties
uz iejūga veidu) vai bez
iejūga 20

4) par katru liellopu .... 6
5) par katru sīklopu . ..." 2
6) par rokas stumjamiem ra-

tiņiem 2
ļļ

II. Abonementa kartes.
Automobiļiem uz vienu mēnesi Ls 24,-
Zirgiem uz vienu gadu . . . „ 60'

—
III. Viens brauciens caur
atvērtām tilta klapēm:

n Par katru kuģi . . . . . Ls 10,—
2) Par katru strūgu, prāmi, laivu,

bordiņu, vaļēju (Ķekavas)
laivu ". . .' . • • • „ 6,-

:3) Par katru koka plenicu no
brusām, baļķiem, spirām,
dēļiem, malkas vai cita tam-
līdzīga materiāla . . . . „ 4^

Ari valsts iestādēm un ārzemju lega-
cijām un konsulātiem par tilta lietošanu
jāmaksā pēc pastāvošas takses.

No maksas atsvabināti:
a) šķūtnieki un pajūgi, kuri ved ierēd-

ņus dienesta darīšanas;
b) kareivji un pajūgi ar kara resoram

piederošām mantām;
c) valsts iestāžu pajūgi un automobiļi;
d) zirgu pasta stacijas pajūgi;
e) kājnieki — valsts ierēdņi dienesta

darīšanās;
f) pajūgā sēdošas personas;
g) ugunsdzēsēju pajūgi, automobiļi un

komandas;
h) pajūgi ar līķu ratiem un braucēju;
i) Sarkanā krusta pajūgi un ātrās ārsta

palīdzības vāģi un automobiļi.
Rīgas pilsētas galva A. Andersons.

Pilsētas sekretārs A. Pļavinskis.

Paziņojums
par kaķu ķeršanu Rīgā.

Rīgas pilsētas valde ar šo paziņo, ka
pamatojoties uz iekšlietu ministra 1923. g.
16. aprija izdotiem un .Valdības Vēstnesī"
80. numurā 1923. g. publicētiem obligāto-
riskiem noteikumiem par trakuma sērgas
apkarošanu, pilsētas valde devusi rīko-
jumu savām iestādēm, ka bez suņiem ir
saķerami ari visi pa Rīgas pilsētu apkāri-
klejojošie kaķi un ka saķertie kaķi ne-
kavējoši' nogalināmi, ja viņus nav iespē-
jams turēt droši ieslodzītus. Kaķu sa-
ķeršanu _u-n nogalināšanu pilsētas valde
iesāks tūliņ pēc šī paziņojuma publicē-
juma ,,Valdības Vēstnesī"

Rīgā, 1924. g. 9. jūlijā. JSTs 5957.
Rīgas pilsētas galva

A.'An dersons.
Pilsētas sekretārs A. Pļavinskis.

Paziņojums
zirgu audzinātājiem.

Ievedot zirgus pārdošanai kara saim-
niecības pārvaldei noteiktās vietas un
dienas, jāuzrāda no pašvaldības iestādēm
izdotas apliecības, ka pārdošanai ieve-
stais zirgs tiešām Latvijā uzaudzināts.
Pie Latvijā uzaudzinātiem zirgiem pie;
skaitāmi ari zirgi, kuri ievesti kā kumeļi
Hdz vi_ena gada vecumam.

Rīgā, 1924. g. 9. jūlijā. M? 5956.
Rīgas pilsētas galva

A. Andersons.
Pilsētas sekretārs A. Pļavinskis.

Ārzemes.
Francija.

L i f i l d ā, 9. jūlijā. (Radio). Makdo-
nalda un Herio apspriede Parizē ieilga
līdz pulksten 1.40 m. naktī un paredzams,
ka ta turpināsies ari no rīta līdz brokast-
laikam.

Cik no Londonas preses vērojams,
Makdonalda ierašanās Parizē atstājuse
ļoti labu iespaidu, kuru vēl pavairo visas
uz Londonas konferences sasaukšanu
attiecošās sarakstīšanās publicēšana. Valda
pārliecība, ka taisni korespondences no-
došana atklātībai dos izšķirošo triecienu
visām aizdomām un bažām, kas pagājušo
nedēļu saceltas franču sabiedrībā.

^
Kā dzird, pēc šīs dienas sarunas un

vel pirms Makdonalda aizbraukšanas uz
Londonu abi premjeri izsniegšot presei
kopēju paziņojumu par savām sarunām
un viņu resultatiem. LTA.

Māksla.
Ziemeļ-Latvijas II. dziesmu dienu sa-

nko 20. jūlijā Valmierā, apkārtnes
j0 jaukti un 10 vīru kori ar 1000 dzie-
dātajiem un 4. Valmieras kājnieku pulka
orķestrs ar 25 pūtējiem. Svētku p«>-
grama sastāv no šādām nodalām: gangf
akta Valmieras baznīcā, pīkt. ' 3pēc pusd-
ar kora un zolo dziesmām; svētku at;
k asana Valmieras Latv. biedrības dārza
Pīkst 6 pec pusd. Valsts Prezident»
J- Čakstes klātbūtnē; svētku koncerts
Ptķst. 6,15; pīkst. 10 vakarā saviesīgs
vakars.

Jānovēl svētkiem labs izdevīgs laiks
un programas laba izpildīšana mākslas
ziņa. r



Tirdzniecība un rūpniecība.
Prāgas linu tirgus.

Prāgas
^

Imu tirgus stāvoklis kluss, jo
i^ecas ražas krājumi ir gandrīz izpārdoti.
>nas stingras. Jaunā raža apsola būt
aba. Šogad apsēts daudz lielāks lau-
lums ar liniem nekā pagājušā gadā.
Vispāri interese par linu audzināšanu
Sechoslovaķijā pieaug. Attiecīgās orga-
īizacijas jan sāk interesēties par aiz-
sargu muitas ievešanu uz liniem. Gal-
venā kārtā ir vēlams, lai kulstīti lini ne-
iktu Čechoslovaķiiā ievesti bez muitas

i Pēc ziņām no ārzemēm cenas vispāri
r stingras. Ari Vācijā linkopībai sāk

piegriezt vislielāko vērību. Pagājušā
radā 42,000 ha vietā ir apsēti ar liniem
47,000 ha. Linu ievedumi Anglijā, sa-
līdzinot ar priekškara laiku, ir ievērojami
samazinājušies. Tā kā Anglija pašlaik
izgatavo tikai labākās šķiras linu au-
ļumus, tad viņa pieprasa ari galvenā
cārtā labākās linu šķiras. Nedz Krievija,
iedz ari Baltijas valstis nav varējušas
Anglijai nodot pasūtīto linu daudzumu,
samazinājušies ir ari pakulu ievedumi
Anglijā.

Izredzes uz kokvilnas ražu Ziemeļ-
unerikā ir vājas, jo aukstums un mitrums
ir daudzās vietās slikti atsaucies uz stādu
attīstīšanos. Bet neskatoties uz to, cenas
krītas.

E d. Krasts,
Latvijas konsuls Prāgā.

Rīgas osta ienākuši kuģi.
8 jūlijā,

lelm.th vācu tvaikonis, 76'">37 reģ. ton brutto,
no Stetines ar dzelzīm i_n gabalu precēm.

> <<x , vācu tvaikonis, 513,25 reģ. ton. brutto, no
Bremenes ar gabalu precēm.

Ize vācu tvaikonis, 3-.0 reģ. ton. brutto, no
Liepājas ar fosfātu.

Avrco. angļu tvaikonis 1371 reģ ton. brutto, no
Sunderlardes *r oglēm

.ot s, 1 tviešu burenieks, /9 reģ. ton brutto, no
Kaltenes ;*r malku.

*ieubad latviešu tvaikonis, 95 reģ. ton. brutto,
no Ainažiem ar gabalu piecem

V. jūlijā.
Noas, latviešu hnrenieks, 390,35 reģ. ton. brutto,

no Enguriem ar krkiem.

8. jūlija.
Blenda, zviedru kara kuģis ar vairākām iemūdens

in torpēdu laivām
Bodil, dāņu motoikuģisi 208 reģ ton. brutto, uz

Dancigu ar ba^ stu.
Msiga, latviešu tvaikonis, 158 reģ ton. brutto,

uz Stokholmu ar gabalu precēm.
Libau, zviedru tvaikonis. 332 reģ. ton. brutto uz

Tallina ar gabalu precm.
Jānis, htviešu burenieks 147 reģ. ton. b'utto, uz

Feķerciemu tukšā.
El? a, latviešu burenieks, ?2 reģ ton. brutto, uz

Kolku tukšā.
Neptuns. lat iešu tvaikonis, 81 reģ. ton brutto'

uz Kolku tu šā.
Post Hivnasch, latviešu jūras prāmis, 65 reģ ton.

brutto, uz Ainažiem tukši.
J. K, latviešu jūras prāmis, 5> reģ ton. brutto,

uz Bērzciemu tukšā.
Pernigel, latviešu tvaikoni*, i"2 reģ: ton brutto,

U'. Ventspili ar gab.i u precēm.

9. jūlija.
Kaija. latviešu tvaikmis, 2$4 reģ. ton. brutto, uz

A'nažiem ar gabalu precēm.

Liepājas ostā ienākuši kuģi.
7. jūlijā.

Varonis, latviešu tvaikonis, 250 reģ. ton brutto,
no Ventsp ls.

Oaida, latviešu tvaikonis, 331 reģ. ton. brutto, no
Ven-spils ar dažādam precēm.

Karine, latviešu burenieks 106 reģ. ton. brutto,
no Pāvilostas ar malku.

Ostara. vācu tvaikonis, 281 r. ģ. ton. brutto .no
Reve)e> ar dažādām precēm.

Biruta latviešu tvaikonis, 1879 reģ. ton. brutto,
no Rīg?s ar kokiem

Chajkov. dāņu tvaikonis, 1025 reģ ton. brutto,
no Londonfs ar dažādam prec m

No Liepājas ostas izgājuši kuģi.
5. jūlijā

V. K. P. 2, latviešu i rāmis, ',50 reģ. ton. brutto,
uz Pāvilostu tukšā

Annemarie, vācu tvaikonis, 337 reģ. ton. brutto,
uz H mburgu ar dažādām precēm.

Varonis, latviešu velkonis, 2.0 reģ. ton. bmtto,
uz Ventspili.

Djuro, dāņu tvaikonis, 806 reģ. ton. brutto uz
Kopenhāgenu ar dažādam precēm.

Ilga, latviešu tvaikon.s, 211 reģ. ton. brutto, uz
Ventspili ar dažādām piecem.

Stella, latviešu moto kuģis, 240 reģ. ton. brutto,
uz Ventspili ar dažādam precēm

Mariann , vācu tvaikonis, 888 reģ. ton. brutto,
uz Ņuvc ttli.

6 jūlijā
Thor, vācu tvaikonis_ 27' reģ ton. brutto, uz

Dancigu ar dažādam precēm.
7. jūlijā.

Ilze. vācu tvaikonis , i40 reģ ton. brutto, uz
Rīgu ar fosfātu.

Ventspils ostā ienākuši kuģi.
4 jūlijā.

Oliva, vācu tvaikonis, 1307,85 reģ. t n brutto, no
Rig?s ar kokiem.

Vindau, latviešu tvaikonis379,33 reģ. ton. brutto,
no Ņuvcastles at oglēm.

Arniston, angļu tvaikonis, 2 79,64 reģ. ton. brutto,
no Rīras ar ūdens balastu.

5. jūlijā
Pernigel latviešu tvaikonis, 168

^
84 reģ. ton. brutto,

no Liepājas ar gabalu precēm.

6 jūlijā.
Gerda vācu tvaikonis, 1193,09 reģ. ton. brutto,

no Amsterdamas tukšā.

Ilga, latviešu tvaikonis, 229.40 reģ. ton. brutto,
no Liepājss ar gabalu precēm.

Austra latviešu velkonis, 8P,5h reģ. ton. brutto. no
Liepājas ar krāniem.

Gaida, latviešu tvaikonis, 331 reģ. ton brutto, nj
Rīgas ar gabalu precēm.

Vegs, v?cu tvaikonis 1 87,20 reģ. ton. brutto ro
Flensburga ar balastu.

No Ventspils ostas izgājuši kuģi.
4. jūlijā.

Ans, latviešu burkuģis, 104, 7 reģ. ton. brutto,
uz Liep?ju ar malku.

5. jūlijā.
Pernigel, latviešu tvaikonis, 163,84 reģ. ton. bruttr,

uz Rigu ar gabalu precēm.
Poseidon, v cu tvaikonis, 68y,80 reģ. ton. brutto,

uz Karalauč.em ar kok em.
Romeo, zviedru motorkuģis, 46s60t:eģ ton brutto.

uz Aalborgu ar eļļas raušiem,
Stadtsvat Grossman, vācu tvaikonis, '42,45 reģ.

ton. brut o, uz Libeku ar eļļas r-ušiem.
6 jūlijā.

Arniston, angļu tvaikonis, 2079,64 uģ tcn. brutto,
uz Rīgu ar slīperiem.

Austra, latvi šu velkonis, 8\58 reģ. ton. brut'u,
uz Liepāju tukšā

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

No Rīgas ostas izgājuši kuģi.

Saistoši MM
par ielu un publisku lau-
kumu tīrīšanu Jelgavā.

Pieņemti no domes 18. jn-
nijā 1924. g. un apstiprināti
no iekšl. ministrijas 30. jūti.
1924. g. Ne 104786.

? 1. Ielu, trotuāru, aleju, ielu virszemes
kanaļu vai grāvju un publisku laukumu

Br išana piekrīt namu īpašniekiem, kuru
Eemes gabali tiem pierobežo. Šis pie-
;|riākums zīmējas uz visādas šķiras ielām,
?ieskatoties uz to, vai viņa bruģēta, šo-
?ēta vai nebruģēta, pie kam tīrīšana jā-

izdara ari tad, ja iela atdalīta no īpašu-
miem ar grāvi, vai aleju, kas izpilda

trotuāra vietu.
2. Katra gruntsgabala aptīrāmais ga-

fcals sniedzas visgarām namam līdz pus
«ai. Publisku un tirgus laukumu tīrī-
Banu izdara pilsēta.
Viezimc: Gar dienas tirgu atrodošie
I gruntsgabali no tirgus laukuma aptī-
! rīšanas atsvabināti.

3. Ielu, trotuāru, aleju un ielas ūdens
?irszemes novadu kanālu tīrīšana izda-
lāma vienreiz dienā: no 1. apriļa līdz
Bi. augustam — rītos līdz pīkst. 7; no
,». septembra līdz 31. martam — rītos
Bdz pīkst. 9, bet vajadzības gadījumos
?'i otrreiz — līdz pīkst. 5 p. p. Sa-
slaukas un atgadījumu netīrumi uz tro-

?uiriem novedami nekavējoši.
' 4 Sausā un vējainā laikā aptīrāmais

fcas gabals pirms tīrīšanas jāaplaista ar
?deni un ielas kanāli pēc iespējas ar

Ideni jāizskalo.
ļ 5. Ziemā sniegs un ledus no ielu ka-

Baļiem un trotuaiiem jānotīra un slideni
Bofuari jāapkaisa ar smiltīm.
? 6. No trot'ariem un ielu kanāliem,
»ā ari no jumtiem saslaucīto sniegu un
Kdu atļauts atstāt starp ielu kanāliem.
Hn braucamo ceļu. Sniegs uz braucamas
?alas pielaižams ne vairāk ka 40 cent.

{biezumā, pārējais — novedams.

I 7. Uz jumtiem' sakrājies sniegs _un
«dus, ka ari lāstekas, ja tie apdraudētu
?r nokrišanu publiku, jānovāc; pie šo
?arbu izvešanas satiksme pa trotuāriem

*w ari ielām pārtraucama.
B 8. Pavasara atkusnim iestājoties, sniegs

?n ledus no ielām novedams uz policijas
Hķojumu, kurai tomēr jāievēro darba iz-

s iespējamības laiks.
I 9. Sniegu un ledu atļauts nogāzt vie-

Bgi no pilsētas valdes norādītās vietas.
I 10. Mazgāt ratus un citus priekš-

metus uz ielām, trotuāriem vai lauku-
ļļi m ir aizliegts, tāpat aizliegts _ izmest
?Mirumus vai izdarīt priekšmetu un
Uēbju tīrīšanu ielas pusē caur logiem
B/1 no balkoniem.
Bil. Šosaistošo noteikumu pārkāpējus

pie likumīgas atbildības. _
H 12. Šie noteikumi nak speķa Hdz-

Bņēļo noteikumu vieta, divu nedēļu
Bjka pēc viņu publicēšanas .Valdības
Bēsfnesīv 3
v Jelgavā, 5. jūlijā 1924. g. 6528

Pilsētas galva P. G o d m a n s.
Pilsētas sekr. V. Švanbergs.

Kursi
Rīgas birža, 1924. gada '0. jūlija.

100 Latvijas rbļ 2 —
1 Amerikas dolārs 5,16 — 5,21
' Anglijas mārciņa ... 22,39 — 22,61
100 Francijas franku ... 26, 0 - 26,90
100 Beļģijas franku 23,10 — 23.80
100 Šveices franku .... 92,10 — 93,50
100 Itālijas liru 21,80 — 22,45
100 Zviedrijas kronu .... 136,70 — 138,75
100 Norvēģijas kronu ... 67,75 —69,f0
100 Dānijas kronu .... 81,20 — 83,65
300 Čechoslovaķijas kronu . . 14,90 — 15.50
100 Holandes guldeņu . 194,15 —197,05
1000 miljardu Vācijas marku 1, 1,40
100 Somijas marku .... 12,75 — 13,25
100 Igaunijas marku .... 1,23 — 1,30
100 Polijas zlotu 98, 102,—
100 Lietuvas litu . . . 50, 52,—
10 Krievijas zelta rubļu . 26,50
Krievijas sudraba{^naudā ^Jpar l rbļ

SSSR červoņecs 26,10 — 26,90
5°/o neatkarības aizņēmums 2, 2,10
6° o Zemes banku ķīlu zīmes 98, 100

Rigas biržas komitejas kotacijas komisijas
priekšsēdētājs A. K a c e n s.

Zvērināts biržas maklers P. R u p n e r s.
'IHIHilill' im—IM ļļlMI 'IHI H—W—l—IIP I 1BM-—i

Literatūra.
Lielajā Romas laikrakstā „M e s s a -

g e r o" pazīstamais archeologs Džovanni
Gatti ievietojis rakstu par Latvijas se-
natnes pieminekļiem.

Redaktors: M. Ārons.

Telegramas.
( Latvijas telegrāfa aģentūras ārjTi'u tt!tgi?tr»s)

Kaunā, 9. jūlijā. (Elta.) Lietuvas
seims 22. jūlijā sanāks uz īsu ārkārtēju
sesiju.

Parizē, 8. jūlijā. (Reiters.) Olimpiskās
smagatletu sacīkstēs gaiļa svarā Haguars
(Ungārija) uzvarējis Krievu (Latvija).

Li i i 1 d ā, . 9. jūlijā. (Radio.) Juni;a
pēdējā nedēļā Anglijā reģistrēts kopskai'ā
1.009.000 bezdarbnieku, t. i. par 4000
mazāk, nekā iepriekšējā nedēļā.

mm^gmmmmau^^mmenmi^

Jelgavas apgabaltiesa
?i dv. Uea. Uk. 1967., 2011.—3014, 7079
sn vietējo privattiesība lik. 2451. p.p.
pamata, ataicina visas personas, kārām
bnta kādas ieranas pret 1923 g
8. decembri Vecssnls pag. .Purmaļos*
mirušas Lzes Dāboliņ, p c f irmā vīri,
Līkais, dzim Krtnberg 1921 ft.S. janv.
notarielā kartībā sastādīto tesumentu, vai
kurss vēlētos pieteikt »»««» tiesības
uz minēto nel. Līze; Dabai ņ man-
tojumu kā mantinieki, icgut.. fiuctkomf-
sari, kreditori an t. t, pieteikt «āvas ir-
unas an tiesības lai tiesai teša m>-
n t i a laiki, skaitot no iladināļamr
iespiešanap dienas.ValdībasVēstnesīPēc minēti teimlņa notecēšanas, ties»
«kāda» ieranas nepieņems an nepie
teiktas tiesības attīs par spēka uadē
alām.
Jelgavā. J9 jurijā 1974 g L N» K09 24
Priekšsēdētāja v. E. Feldmans.

5732 Sekretārs K. P u s s a r s.

Liepājas apgabaltiesa,
16. jūnijā 1924. g. uz Indriķa Reineke
lūgumu, un pamatojoties nz clv. proc.
Uk. 2081 —20Č 6 p. p. nolēma:

1) parāda 3000 rbļ. pēc obligācijas,
izdotas uz Jeņi Kārļi d. Svare vārdu
un 26. oktobrī 1913 g. zem 2«rn.
N° 1532 nostioiinātas uz laulātiem
Indriķim un Trīnei Reineklem pie-
derošas nekustamas mantas Liepājā
zem kieposta M 3'9 2, — at-
zīt par pilnīgi samaksāta līds ar visām
ptocentēm un pašu obligāciju pīt iz-
nīcinātu;

2) atvēlēt lūdzējam pieprasīt zemes
grāmata nodaļā minēto parāda izdzēšana
is zemes grāmatām.

Liepājā, 18. jāaijā . 1924. g. M434/23
PriekSsēd. b. V. B i e n e n s t a m s.

5541 Sekretārs A. Ķasperovlčs.

Liepājas apgabaltiesa,
saskaņā ar savu 1924. g. 26 jūnija
lēmumu uz Marjis Aleksandra m. Kēler
lūg. un civ. proc. lik. 2083. un 2084. p. p.
un 18. marta 1920. g. likuma pim.
uzaicina obligāciju turētāju, kuras izdotas:
1) par 38,000 rbļ. un 2) par 5000 rbļ
1) uz barona Ctirbtiana Oste.t-Jakkena
vārda un 2) uz ^«ula Jegera vārda un
1) 31. juliā 1909 g. un 2) 4. junijī
1912. g. zem žarn. Aft 166 nostiprinātas
uz Marijai Aleksandra m. Keler, dzlm.
Šmidt, piederošas nekustamas mantas
Veatspils pils, 1. kvart. zem krep. J>6 8—
viena mēneša laikā, skai-
tot no sludinājuma Iespiešanas dienas
.Valdības Vēstnesī*, ierasties tiesā līdz-
ņemot minētai obligācijas dēļ ie-
maksāto Ls 694 68, t. I. parāda ar pro-
centēm saņemšanas.

Pie kam tiek aizrādīts, ka pēc minētā
termiņa notecēšanas, ari obligācijas turē-
tāja neierašanās gadījumā, parāda atzīs
par samaksātu, piešķirot lūdzej. tiesība
pieprasīt parāda izdzēšana iz zemes
grāmatām.

Liepājā, 27. juni .ā 1924. g. Nt 787 i4
Prieklsēd. K V Blenms^m*

5894 Sekretāra v. E. H u n.

HS^nMBD^HHH^HMMaiMHanaBiaKuaMBMaUa

Liepājas apgabaltiesa,
saskaņā ar savu 26. iunijs 1924. g.
lēmums, uz Pr ča Robinsona
uguma, clv proc. lik 2083 un 2084 p. p.
un 18. marta 1920. gada likuma
pameta, uzaicina obligadju turētai',
karas Izdotis 1) par 1030 rbļ. m
tagad skai'as atlikumā 800 rbļ.; 2) par
500 rbļ. un 3) par 1200 rbļ. 1) uz
Hermaņa B. Frīdmaņa vārdu, 2) un
3) uz Salomona Hozlasa d. Jankrlsona
vārdu un 1) 12. mājā 1878. g,
2) 28 j'miā 1914 ļ? z:m ž\m.J* 1088
un 3\ 28. jūnijā 1914. g. zem žurn.
S5 1089 nostiprinātas uz Fricim Jāņa d.
Robirisonam an Mālei Margrietai Jāņa
meitai Robinsonei pirde-ošas nekn-
staous mantas Grobiņā zem kreposta
M15, — mēneša laikā, skai-
*ot no sludbiālama iespiešanas dienas,
lerasfiea t'*«ī. lidinenot min? ās 'bli-
?«Has dēļ iemaksāto Ls 43,40, t. i.
parāda ar procentēm saņemšanas.

Pie kam tiek aizrādīts, aa pēc minētā
termiņa notecēšanas, ari obligācijas tē-
rētāja neierašanās gadījama, parada at-
zīs par samaksātu, piešķirot lādz. tiesība
pieprasīt parāda izdzēšana ii zemes-
grāmatām.

Liepājā, 1924. g. 27. jūnijā. J* 791/24
Priekšstd b. V. BienenM «ms.

5895 Sekretāra v. E. H ū n.

Liepājas apgabaltiesas
saskaņā ar savu 1924. g. 26, jūnija
lēmumu uz Chajas E p s t e i n Iugatnu
un pamatojoties uz civ. proc. lik.
2083. un 2084. p. p., uzaicina obli-
gācijas turētāju, kura izdota par 20 000 r.
uz Gsssrļi Dāvida d. Jakoosona vardu
un 22 septembrī 1901. g. zem 2u.n.

Mi» 1190 nost p Inita uz Cnaļai, Hilela
meitai Epštein dzim. Kei's n, pi'deroļo
domāto pusi no Liepājai nekustamas
mantas zem krep. 1*191 — sešu mē-
neša laikā, sk itot no šī sludinājuma
iespstJanas dienas .Valdības Vēstnesi',
ierasties tiesā līdzņemot min. obligāciju.

Pie kam tiek aizrādīts, ka pēc minētā
termiņa notecēšanas, ari obligacļjas
turētāja neierašanās gadījuma, paradu
atzīs par samaksātu m pašu obligāciju
par zinicinātu, piešķi( ot lūdzējai
tiesību pieprasīt parāda izdzēšanu iz
zemesgrāmatām.

Liepājā, 19*4 g. 27. janijā. Nk 759/J4
Priekšsēdētāja b. V. B īe n e na t a ms

5893 Sekretāra v. E. H u n.

Aizputes apriņķa priekšnieka palīgs,
2. iecirknī, izsludina p*r nederīgu,
nozaudēto Latvijas iekšzemes pasi zem
Nr. 686, izdotu uz Friča Jāņa d. Tim-
bera vārdu no Aizviķu pag. valdes
1920. g. 28. decembri. 57ij2

Elejas policijas priekšnieks izsl. dina
par nederīgu nozudušu Zaļenieku pag.
valdes izdoto Latvijas pasi zem Ms 1044
no 12. februāra 1921_. g. uz pilsoņi
Jāņa Pāva d. Ozola vardu. 5638

Elejas policijas priekšnieks izsludina
par nederigu nozudušo Bukaišu pagasta
valdes izdoto Litvijas pasi zem Ns 11 8
no 31. augusta 1922. g. uz pihones
Mildas Zāmeļa m. Seskis vārdu. 5642

BNBNt&mtiilKHtotKtKHĒBRĒĒKĒMtKtKKtEtRBKHtĒĒSBKEBtKKM

Liepājas apgabaltiesa,
12. jjmijā 1924. g. uz Johana Ul-

maņa lūgumu uri civ. proc. likuma
20SU.—2086. p. p. pamata nolēma:

1. parāda 3000 rbļ pec obligācijas,
'zdotas uz Paula Š ī'ca vārdu un
2 augustā 1911. g nostiprinātas uz
Johanam Ludviga d. Ulmanim pie-
derošu nekustama mantu Ventspili,
1. kvartāli zem krep. J* 22 —
atzīt par pilnīgi samaksātu līdi ar
visām orocentēm un pašu obligāciju
par iznīcinātu, un

2. atvēlēt lūdzējam pieprasīt zemes
grāmatu nodaļā minēt, parāda izdzēšanu
iz zemes grāmatām.

Liepājā, 14. jūnijā 1924. g. J*9i0/23
Priekšsēdētāja b.V. Bienenstams.

5305 Sekretārs A Kasperovičs.

Unu di mirtu Minēta
noteikumu klājums.
1924. gada 11. burtnīca

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

ar pieprasījumiem.
Burtnica maksā:

bez piesūtīšanas Ls 0,26
ar piesūtīšanu . , 0,28

Saturs:
94) Likums par latviešu teksta pārgro-

zījumu likumā par tirdzniecības un
kuģniecības ligumu starp Latviju
un Lielbritāniju.

95) Likums par ārvalstu precu kredītu
izmantošanu.

96) Likums par pārgrozījumiem tiesu
iekārtas likumu 226., 231. un 231.
panta.

97) Likums par īpašuma tiesībām uz
piešķirtām šņoru zemēm.

98) Pārlabojumi un papildinājumi notei-
kumos par ienākuma nodokii.

99) Pārgrozījumi rikojumā par nodokli-
no nekustamiem īpašumiem pilsētās
un miestos.

100) Pārgrozijumi likumā par pagastu
pašvaldību.

101) Likums par valsts budžetu 1924./25.
gadam.

102) Likums par Durbes pilsētas admi-
nistratīvo robežu paplašināšanu.

103) Likums par Latvijas teritorijas
iedališanu apriņķos.

104) Patentu nodokļu saraksts.
1C5) Noteikumi par 13. mēnešalgas iz-

maksu valsts darbiniekiem.
105) Likuma par laulību 8. panta papil-

dinājums.
107) Noteikumi par nekustamas mantas

iegūšanas, lietošanas un pārvaldī-
šanas ierobežošanu.

8193! Pārdaugavas raloai kojējā slimi kase
paziņo, ka

Jānis Martinsons
nav vairs -minētas kases kasiers, kadeļ,
skaitot no šī sludinājuma dienas, nekādi
nuksājuiri šai personi un pret šis per-
sonas parakstu nj kases n tiks attīri.

9. jūlijā 1924. g. Ni 536.
6616 Kases vade.

Daugavpils pilsētas preftktura izslu-
dina par nederīgu nozaudēto Latvijas
pasi, izdotu no viņas 5 oktobrī 19/0. g.
zem Ns 820 uz ulijas Adema m. Koz-
lovskajas vārdu 57S6

Elejas policij s pr-:< s izsludina par
nederīgu nozudušo LMvijas p si, izdotu
no Li elvircavas p*g. valdes 15. februārī
\92Z_ g. zem }& 871 uz Msrijas Krišjāņa
m. Udris v<rdu 5645

Elejas pol'c.pr-ks izsludina par ne-
derigu nozudušo Jelgavas apr. pr-ka aiz-
sargu nodaļas izdoto apliec buzemMIIio 8. febr. 1922. g. uz Kri ta^a Jāņa d.
Una v. 5639

Elejas polic. pr-ks izsludina par nede-
rīgu nozudušo Zaļenieku pagasta valdes
izdoto Latvijas pasi zem Nr. 834 no
12. iun. 1920. g. uz pilsones Annas Anša
m. BMod v. 5643

Elejas policijas priekšnieks izsludina
par nederīgu nozudušo Lielsesavas pag.
valdes izdoto Latvijas pasi zem NJ 1228
18. maijā 1921. g. uz pil-oņa Gaspara

[Ādama d. DanaSevica vārdu. 56tl

Elejas policijas priekšnieks izsludina
par nederīgu, nozudušo Jelgavas pilsētas
valdes izdi to zirga pasi zem J*_803
24 novembrī 1923. g. uz Žaņa Ērgļa
vārda 5644

Elejas polic jas priekšnieks izsludina
par nederīgiem s-košus nozaudētus do-
kumentu» uz Kārļa Jāņa d. Jutkeviča
vārdu: 1) Latvijas pasi lidotu no Vilces
pag valdes zem JŠIs 937 23. novembrī
1923. g; 2) zirga pasi irdo'u no Vilces
pag. valdes 18. feb uarī 1922 g. ze-n
Aft 583; 3) ieroču ptļaujr zen N° 117 no
22. marta 1923. g un 4) aizsargu ro-
daļas dalībnieka auliecību zem N« 26.
no 25. novembra 1921. g, izdotas no
.'elgavas apriņķi priekšnieka. 56'6

Elejas po c jas prieKšnieks izsludina
par nederīgu nozudušo Elejas pagasta
valdes izdoto Latvijas pasi zem N? 131
no 7. maija 1920 g uz pi'soņa Volde-
māra M rkus d Sergejeva vā du. 5640

Ārzemju pasu nodaļu ii»iudina p r
nederigu L'.tvijas legacjas Varšavā
1924. g izdoto srzemju pasi Nr 255/10
uz E'žena Glazera vārdu. 6588

Ārzemju pasu nod ļa izsudna p?r
nederigu Latvijas sūtniecioas Kauja
1920. g izdoto ārzemju pisi Nr. 10 uz
Aleksandr's R dz'kovskas v. 6587

Ārzemju pa>u nodaļa izsludina par
nederīgu Latvijas konsula Hfmbur. ā
1M53 f. izdoto ārzemju pasi Nr. 227
nz Jurren>a Kridenera vārJu 6586

IKai iliii lisnluuH akcija laiieiillui

kartēja visp. sūjuice
kufa notiks, Rīgā, 3j. jūlija š. g. plk. 5
vakara, Vilandes iela J\ft 4b, dz. 17.

Dienas kārtība:
1) Valdes priekšlikumi.
2) Vēlēšanas.
3) Varbūtēji akcionāru priekšlikumi.
6617 Valde.



Paziņojums.
1924. g. 5. jūlijā finansu ministrs ap-

stiprinājis

..Ķimikāliju tirdzniecības
akciju sab. „CHEVAG"
statūtu § 9. grozījumu, papildinot minēto
paragrāfu ar sekošu piezīmi:

Piezīme: Saskaņā ar akcionāru š. g.
29. aprija vispārējas sapulces lēmumu,
akciju kapitāls palielināts par Ls 40.000,
izlaižot 4U0 jaunas akcijas, katru Ls 100
lielumā, tā ka sabiedrības kapitāls iz-
taisa Ls 80.000, un sadalīts 800 ak-
cijās pa Ls 100 katra.

Minētā jaunā izlaiduma akciju emisijai
finansu ministrs apstiprinājis sekošus
noteikumus:

1) Sabiedrība izlaiž 400 otra izlaiduma
akcijas par Ls 100 katru, kopsuma par
Ls 40000.

2) Jaunas akcijas piedalās dividende
par 1924. g. veco akciju dividendu 50°/o
apmērā.

3) Akciju emisijas kurss ir Ls 101,50
pieskaitot zīmognodokli un akciju izgata-
vošanas izdevumus;

4) Veciem akcionāriem tiesība par
katru veco akciju saņemt vienu jaunu
akciju viena mēneša laikā, skaitot no šo
noteikumu izsludināšanas dienas .Vaid.
Vēstnesī". Uz pārpalikušām akcijām sa-
rīkojama parakstišanās starp akcionāriem
un tās izsniedzamas proporcioneli pa-
rakstīšanai.

5) Visām akcijām jābūt sadalītām
resp pārrakstītām 2 mēn._ laikā, skaitot
no augšminētās izsludināšanas dienas;
SS'/ aV un 3. § minētie pieskaitījumi
nomaksājami pie parakstišanās. bet pā-
rējais nolīdzināms 1 gada laika, skaitot
no 4. § minētā termina.

6) Pārak tišanās uz akcijām izdarāma
sabiedrības valdē, Rīgā, Bremiešu iela 5.

Tirdz. un banku nod. pr. A._K a c e n s.
6599 Revidents R. Bērziņš.

Rīgas apgt.4.iec. tiesas pristavs
paziņo, ka 22. jūlijā 1924. g-, pulksteni
10 rītā, Rīgā, Elizabetes ielā Jfe 14a, ļ
pārdos Augusta M a 1 s a t a kustamo
mantu, sastāvošu no 500 ruļļiem tapetu,
10 pd. svina krāsas un 10 pd. pernicas
un novērtētu par Ls 930. _

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

Rīgā, 8. jūlijā 1924. g.
6590 Tiesu prist. V. P o ž a r i s k i s.

liiu miaiiflu. if. Ik. tinai vrlitais
paziņo, ka 16. jūlijā 1924. g., pulksten
10 rīta, Rīgā, Elizabetes ielā _ Ns 14a,
pārdos otrreizējā izsole Augusta
M a 1 s a t a kustamo mantu, sastāvošu
no 10. pud. svina krāsas un novērtētu
par Ls 240 —.

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

Rigā, 8. jūlijā 1924. g.
6591 Tiesas prist. V. Požariskis.

lini iini.ltli.il 4. līt tinas mītais
paziņo, ka 16. jūlija 1924. g., pulksten
10 rītā, Rīgā, Elizabetes ielā Ns 14a,
pārdos otrreizējā izsolē Augusta
M a 1 s a t a kustamo mantu, sastāvošu
no 17 pudiem pernicas un novērtētu par
Ls330Izzinātsarakstu, novērtējumu,kaari
apskatīt pārdodamo mantu, varēs pār-
došanas dienā uz vietas.

Rīgā, 8. jūlijā 1924. g.
6592 Tiesas pristavs V. Požariskis.

Itlti OHMlt. 5. Ik tītu jrittin
paziņo, ka 16. jūlija 1924. g., pulksten
9 rītā, Rīgā, Svētā Gara Konventa,
I. Rīgas eksprešu arteļa noliktavā, pār-
dos otros torgos Arvida un Luīzes
Pozeverku kustamo mantu, sastā-
vošu no drēbēm, mēbelēm, traukiem un
t. t. un novērtētu par Ls 3570.

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

Rīgā, 8. jūlijā 1924. g.
6619 Tiesas pristavs E. Smēlis.

nišas apgabaltiesas 5. iet. tiesas pristavs
paziņo, ka 16. jūlija 1924. g., pulksten
9 rītā, Rīgā, Brīvības ielā N» 50,
pārdos Pētera Ozoliņa kustamo
mantu, sastāvošu no dzīvokļa iekārtas
un vienas ēvelmašinas un novērtētu par
Ls 7200.

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

Rīgā, 8. jūlijā 1924. g.
6618 Tiesas pristavs E. S m e i 1s.

Rīgas apgabaltiesas Rīgas ap-
rigķa tiesu pristavs

paziņo, ka saskaņā ar -tiesas spriedumu,
26. jūlijā 1924.g-, pulksten 11 dienā,
Doles muiža pārdos Mārtiņam L a z-
d i ņ a m piederošo kustamo mantu,
sastāvošu no 3 slaucamām govīm un
vienas gada vecas teles un novērtētu
par Ls_5U0.

Izzināt sarakstu, novērtējumu, kā ari
apskatit pārdodamo mantu, varēs pār-
došanas dienā 'uz vietas.
6594 Tiesu pristavs A. Ozoliņš.

Rīgas apgabaltiesas Rīgas ap
riņķa tiesu pristavs

paziņo, ka saskaņā ar tiesas spriedumu,
23. jūlija 1924. g., pulksten 1 dienā,
Plāteres pagasta „Dārziņos", pārdos
Jānim A u z ļ ņ a m piederošo kustamo
mantu, sastāvošu no diviem zirgiem ,
divām slaucamām govīm un vienas
teles un novērtētu par Ls 440.

Izzināt sarakstu, novērtējumu, kā ari
apskatīt pārdodamo mantu, varēs pārdo-
šanas dienā uz vietas.
6593 Tiesu pristavs A. Ozoliņš.

Tiesu sludinājumi.
Rigas apgabali 3. civilnodaļa,
saskaņā ar civilprocesa likumu 1958. p.,
ar šo paziņo, ka 15. jūlijā 1924. g. mi-
nētās nodaļas atklāta tiesas sēdē nolasīs
1921. g. 21. aprilī mirušā Pētera Jēkaba
dēla Zandera mantošanas līgumu
noslēgtu pie Rigas notāra Jāņa Purgala
1^21. g. 14. janvāri starp mir. Pēteri
Jēkaba d. Zanderi un Pēteri Rūdolfu
Jāni, Robertu un Hermani Pētera dēliem
Zanderiem.

Rigā, 1924. g. 7. jūlijā. L. Mš 3057
Priekšsēd. v. A. B 1u m e n t a 1s.

6550 Sekretārs A. Kalve.

Latgales apgabaltiesas 5. iec.
tiesu pristavs

paziņo, ka saskaņā ar tiesas spriedumu,
31. 'jūlijā 1924. g. pulksten 10 rītā,
Sološu muiža, Istras pag., Ludzas apr.,
pārdos Georga Jakobsona un
Zamuila Bereškovska kustamo mantu,
sastāvošu no viena lokomobi'a, diviem
zāģu gateriem, diviem riņķa zāģiem ar
ietaisi, četriem baļķu pievelkamiem vā-
ģīšiem, atslēdznieKU skrūvstiķa, dzelzs
urbjamas mašinas, kalēja laktas, dzen-
siksnām, šeibēm un viera traktora un
un novērtētu par Ls HC5.

Izzināt sarakstu, novērtējumu, kā ari
apskatit pārdodamo mantu, varēs pār-
došanas diena vz vietas.
toS9 Tiesu pristavs K. Markvardts.

M

Kiutfus pilsētas
š.g. 22. jūnija pilsētas domes velēšanas

kā domnieki ievēlēti:
No kandidātu saraksta N° 1

1) Lits Boruchs, 2) Lipmans Motels.

Xa 3
3) Bērziņš Kārlis, 4) Eliņš Jānis.

Ka 4
5) Fonarovs Šapsa.

Jfe 6
6) Salmiņš Kārlis, 7) Bergs Eduards,
8) Ozoliņš Jānis, 9) Baltmans Kārlis.

Xa 8
10) Kušlins Morduchs, 11) Minskers Bērs,

12) Kodišs Haims.

Kā kandidāti no saraksta
Xa 1

1) Balsons Nochums, 2) Karlins Mozes,
3) Rušons Vulfs.

Ka 3
4) Lapsa Jānis, 5) Sarkanais Nikolajs,
b) Sproģis Mārtiņš, 7) Šiliņš Jānis,
8) Balodis Mārtiņš, 9) Karpovs Pēters,
10) Saulīts Jēkabs, 11) Sakevičs Pavels,

12) Gamburcevs Jānis.
Ka 4

13) Hanins Genahs, 14) Heimans Bērs.
Ka 6

15) Krēsliņš Jānis, 16) Aldiņš Kārlis,
17) Gudrais Jānis, 18) Niedre Pēters,
19) Krūmiņš Juris, 20) Stūre Pēters,
211 Dorožkevičs Michails, 22) Michalov-

skijs Jānis un
Ka 8

23) Levinsons Arons,24) Civjans Ābrams.
Krustpili, 5. jūlijā 1924. g. Ka 855.

Pilsētas gatvi Širkenhefers.
65-16 Sekretārs (paraksts).

Cīravas meža skola
2 atklāta essi

audzēkņu uzņemšana,
Lūgumi lidz ar pedejo skolas aplie-

cību par pilnas pamatskolas kursa beig-
šanu, vecuma zīmi, baku zīmi un poli-
cijas apliecību par nesastāvēšanu zem
tiesas un izmeklēšanas nosūtami līdz
š. g 1. augustam skolas pārzinim —
caur Aizputi. Pārbaudīšana 14. līdz 16.
augustam Cīrava. (Jābrauc līdz Marijas
stacijai uz Liepajas-Aizputes dzelzsceļa.)

Rīgas kafa apriņķa* priekšnieks iz-
sludina par nederīgu nozaudēto kāra-

i klausības apliecibu zem Ns 995, izdotu
i31. marta 1921. g. no armijas saimn.
I parv. Jelgavas ādu fabr. uz Jāņa Franča

dēļa S t r o d e s vārdu. 6584

( Citu iestāžu sludinājumi. ]
flpriuta n|o iDženlers Jelgavā.

izdos 18. jūlijas, g., pulksten 12, savā
kancleja, Jelgava, Upes iela N« 10,

fflnzfihsolKnnfi
tilta remonta darbus pār Lielupi,

pie Staļģenes.
Drošības nauda Ls 150. Tuvākas ziņas

kancleja, no pīkst. 9—15. 1 6475

f _

Dažādi sludinājumi. ;
Tirdzniecības un |ļ H IIIIII"rūpniecīoas ak- ļļ n II V II
ciju sabiedrība „fiUnln
Rīgā, Valdemāra ielā N° 33, sasauc š.Ķ
29. jūlijā, pulksten 5 dienā,

kārtēju iif ii saiti \
ar sekošu dienas kartību:

1) Sapulces vadītāja un sekr. vēlēšan»
2) Valdes un revīzijas komis. ziņoji*

un 1923. 24. g pārskata apstiprinaSar»
3Ī Peļņas sadališma par 1923. 24. g.
4) Darbības plāns uz 1924./25. g-
5) Velēšanas.
6) Trešais akciju izlaidums.
7) Nekustama īpašuma iegūšana.
81 Statūtu grozīšana.
9) .Dažādi priekšlikumi. Valde.

Pamatojoties uz Finansu ministr^
tirdzniecības un rūpniecības nedty*
1923. g. 5. decembra priekšlikumu »
N? 10355,

Diiiijaupiis ūderada *
ciju sabiedrības r

valdes locekļu _'Michaila un Vladif
Altuchovu vārda tiek sasaukta »>
22. augustā vispārēja akciju

sapulce
ar sekošo dienas kārtību:

1) valdes vēlēšana;
2) revīzijas komisijas vēlēšana , u"
3) tekošas lietas.

^Daugavpils ūdensvada akc. sab- va

locekļu pilnvarnieks V. HaskovsK'»

Slokas kūdras fabrika: »*J
saziņā ar Zemkopības ministrijas Jļ|
departamentu — pārdos vairai» "ļ
tājam vieglai un smagai braukšana

^rīgu zirgu Pircējiem jaierod
kas policijas mājā — š. g. '- Jā-
pīkst. 10 no rīta. Tuvākas Z'nas i2(iļ
kūdras fakrikas valde.

!

Valsts tipogrāfijai - Rīgas pilī,
vajadzīgas apmēram

20 kub. asis sausas
I. labuma bērzu malkas

(daļa var būt ari jaukta ar priedi).

Mutiska izsole notiks š. g. 24. jūlijā, pīkst. 11 dienā, pilī, istabā 1,

"SS%SŽ* slēgtās, ar *«r?^V ^L?S£l^iesniegt turpat līdz 23. jūlijam. Drošības nauda Ls 200.- Tuvākas ziņas sniedz

kantoris katru dienu no pīkst. 10—3. _^_^_^^_- ^_^_

Rakstisku izsoli
. izsludina —

HnfffiMfflfi 18- Jul'Jā 1924' gadā

ArSciiulS impresnētu unnsimpreanētn brezentu piegādei.
Brezents jāpiegādā pēc Arsenāla Jechniskiem noteikumiem. Piedāvājumus

jāiesniedz līdz pulkst. 12, personīgo piedāvājumu pieņemšana iesāksies pulkst. 10.
Izsoles piegādes un techniskie noteikumi, katru dienu Arsenāla saimniecības

daļā (Vecā Nometņu laukumā Ņg 84-a) . 1 6422

Kara būvniecības pSraalffes teclinfsKā daļa SfirStt?
rakstisku sacensību

uz 150 sienas pulksteņu iegādāšanu.
Pulksteņiem jābūt stipras konstrukcijas apaļiem, noslēdzamiem, ar stundu

sitēju un ne mazāk kā 14 dienu ejošiem pie vienreizēja uzvilkuma. Piedāvājumi
slēgtās aploksnēs, apmaksāti ar attiecīgu zīmognodokli, uzradot cenu un piegādā-
šanas laiku ar uzrakstu: ,Uz sienas pulksteņu sacensību 22. jūlija 1924. g.\
iesniedzami K. f. P. techniskai daļai, Citadele 24, līdz 22. jūlijam š. g., pulksten
12 dienā. Ar piegādāšanas noteikumiem var iepazīties _turpat katru _ darbdienu no
pīkst. 9—15. Dalībniekiem līdz sacensības atklāšanai jaiemaksa_ pārvaldes kasē
iepriekšēja drošības nauda 10 procentu apmēra no piegādājamo priekšmetu
vērtības. Sacensība būs galīga. 6614

Rīgas pilsētas buvvalde
izdod kanalizācijas, ūdensvadu un klozetu
ierīkošanas darbus Āgenskalna tirgus ēkā.

Tuvākus noteikumus un darbu aprakstu izsniedz pilsētas būvvaldē,
1. Ķēniņu ielā N° 5, ist. 87.

Rakstiski piedāvājumi ar zīmognodokli iesniedzami buvvalde, istaba 78,
slēgtā aploksnē līdz š. g. 16. jūlijam, pulksten 12 dienā. 6613

Bnr nl/5 rnln hinninr* Bīnī sava kancleja, Lāčplēša ielā Ns 24, dz 7, 23. jūlija
Ap! Iļņa ItJļU i iKlIlillI H'ļļa 1924. g., pulksten ĪO, izdod rakstiskā un mutiskā
sacensība sekošus darbus:
1) 177 gab.ceļu rādītāju un 1140 gb.kilometru stabu pagatavošanu apriņķa zemesceļiem.
2) 26 mtr. gara koka tilta būvi pār Lobes upi uz Lēdmanes—Jumpravas ceļa.
3) Ropažu stacijas pievedbruģa tek. remontu un caurtekas būvi uz minētā bruģa.

Tuvākas ziņas kancleja. 2 6615

Apriņķa ceļu inženiers Jelgava
izdos 1924. g_ 21.jūlija, pulksten 12, savā kancleja, Jelgava, Upes iela Ns 10
rakstiskā un mutiskā sacensībā mazākprasītājam
20,3 mtr. gara koka tilta virsbūves darbus pār
Abavu uz Tukuma-Auces ceļa pie Irlavas muižas.

Drošības nauda Ls 180.—.
Tuvākas ziņas kancleja no pulksten 9 līdz 15. 2 6538

Apriņķo ceļu inženiera Cēsis i
izdos š. g. 15. jūlija, pulksten 14, ««»a - S i# ?% a»»ai S» 5.iS*»galīga jaukta sacensībā, TflO *dK|jrai9ll9r|*tīHI

sekošus darbus:
1) Tilta remontu par Salacu, Mazsalacā; drošības nauda Ls 300—.2) , būvi , īgi, Valtenberģu pagasta; , , . 600. '.3) 1196 gab. klm. un 259 rādītāju stabu izgatavošanu; , „ , 1400! !
4) Ieriķu stacijas bruģa remontu; „ ? qqq '

Piezīme. Stabu izgatavošanu izdos ari mazākās daļās.
Tuvākas ziņas kancleja Cēsīs, Gaujas ielā Ns 26, ikdienas no 9—15.

Apriņķu ceļu inženiers Rēzekne,
izdos 1924. g. 19. jūlija, pulksten 10 rīta, savā kancleja, Dārzu ielā Ns 37,

rakstiskā un mutiskā sacensībā bez pētsuMi nazi.praift.iin
901 gab. kilometru un 148 gab. rād tāju sUbu izgatavošanu
no koka materiāla, kū[S nokrauts attiecīgos Rēzeknes unLudzas apriņķu pagastos. Drošības nauda Ls 955.

Tuvākas ziņas kancleja no pulksten 9—15. l 5475

Dzelzsceļu DfriDflldP 1 °"V skos un rakstiskosH h5 - ,1, 'uf * ,, * - tt?r«osA8- 10- ī«»tā ar pēctorgiem 13. jūlijā,ist-ba dll plk«t. 11 diena, sekošus būvdarbus: Reņģes stacijā mūra dzīv ēkaspusbūvi. Drošības nauda Ls 200,- Ogres sfccjā uzbūvēt koka dzīv. ' ēkuDrošības nauda Ls 200,- Vccmuizas stacijas ēkas pusbūvi. Drošības nauda Ls cOO-Daugavpjls dero remonta darbi. Drošības nauda Ls 300 —
Tuvākas ziņas izsniedz istaba 311 darbdienās no pīkst. 10—14.

Akciju sabiedrības pirmais privat-Lombards
(agr. akc. sab. Pirmā Latvijas privāta aizdevu kase)

uzaicina akcionārus 25. jūlijā š. g., pulksten 12 d., lombarda telpās Valgu ielā 4 6 uz

vispārēju ārkārtēju sapulci
Dienas kārtība:

1) Jaunu akciju izlaišana. 55932) Ziņojumi un priekšlikumi. Valde.

Tirdzniecības un rupniec. akciju sab. „DAUSAM"
otrra bfirtēja pilna sapulce

notiks 15 juhjā Šg., pulksten 4 p. p., sabiedrības telpās, m. Smilšu ielā N° 15
akcionamškaita§ ^^Ska "Pi,"tiesTga

pie

'
ebku

fa sanākušā

Uzrādītāju akcijas pieteicamas valdei līdz 12. jūlijam š.g.Vald^Iespiests Valsts tipogrāfijā.

]. Minas kālim nīks
izdos

mutiskā un rakstiskā

sacensība
12,100 kgr.

svaigasliellopuoai^
pEegSdišanu pulka tekoSām
vajadzībām par la'ku no 1.aug,

lidz 1. novembrim 1924. g.
Sacensība notiks pulka štābā, Jelgava,

Dambja ielā, 17. jūlijā š. g., pīkst. 10.
Pirms sacensības _ dalībniekiem j|

iemaksā pulk a kasē drošības naudu
4 sant. no katra piegādājama kilograma
8alas- _

Ar uzņēmuma noteikumiem varjepa-
zīties pulka saimn. daļa darbdienas no
puiKsten 9—15. 1 6443

kfiA nodoklif Mauts
izdos jauktā

mazāksolīšanā
18. jūlijā 1924. g., pulksten 10 rīta, ar

sekojošiem pēctorgiem:

Li 1.000ODO gaU. 0.615 litra 11
„ 3.000.000 „ 0.3075 „

monopola pudeļu
pielaišanu

valsts degvīna monopola;
vajadzībām.

Piedāvātāji, . kuri vēlētos minētās
pudeles .piegādāt, var iesniegt rakstiskas
piedāvājumus vai piedalīties iepriekšējā
mutiskā sacīks.ē.

Rakstiski piedāvājumi, nomaksāti atļ
40 sant. zīmognodokli, slēgtās aploksnēs ,
iesniedzami netiešo nodokļu departa-
mentā, Valdemāra iela N° 1-b, ne vēlāk
kā līdz 18. jūlijam š. g., līdz pulkstai
l s!0 dienā urr tajos jāuzrāda cenas!
ieskaitot pievešanu degvīna noliktavā,..
Rīgā, Pionieru ielā N° 4-a.

Pudeles piegādājamas 2 mēnešu laiki.
Torgi notiks netiešo nodokļu departa-

mentā ; turpat var iepazīties ar piegād-
šarms noteikumiem un paraugiem.

Pirms izsoles katram dalībniekam j$
iemaksā 1000 latu drošibas naudas.

Rīgā, 9. jūlijā 1924.' g.
Netiešo nodokļu departamenta
6595 direktors K. Kalniņ š.
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