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10097. Beinarovičs, Aleksandrs Pē-

feja d, 17 gadus vecs, pieder, un līdz
oktobra rnēn. 1923. g. dzīvojis Ludzas
apr., Rundanu pag., Zirgu ciemā, čigāns.
— Latgales apgabaltiesas Rēzeknes apr.
3. iec. miertiesneša 1924.g. 17. jūlija raksts
J* 1875 (267/X), ar meklētāja sprie-
dumu no š. g. 30. marta uz s. 1. 138.p.
sod. ar Ls 10 vai maksāt nespēšanaš
gadījumā ar arestu uz trim dienām. —
Izpildīt spriedumu.

10098. Brūns, Olga Augusta m.,
22 gadus veca, piederīga pie Tukuma. —
Rīgas 2. iec. miertiesneša 1924. g.
25. jūlija raksts Ne 692 (270/24-K), ap-
vainots s. 1. 280. p. 1. d. — Paziņot
dzīves vietu.

10099. Budakcha, Anna Jēkaba meita,
agrāk dzīvojusi Cēsu pils muižā. —
Cēsu apriņķa 1. iec. miertiesneša 1924. g.
raksts JVp 3068 (271IX), apvainota s. 1.
528. p. — Paziņot dzīves vietu.

10100. Blumfeldts, Juris Pētefa i.,
54 gadus vecs, piederīgs pie 1. Svitenes
Pagasta, Bauskas apriņķa. — Rīgas
2. iec. miertiesneša 1924. g. 25. jūlija
raksts Ne 878 (272/X), apvainots par
dzīvošanu bez pierakstīšanas. — Pa-
ziņot dzīves vietu.

10101. Bicans, Vikentijs Jāņa d.,
46 gadus vecs, piederīgs pie Grāveru
Pag., Šaparu ciema, dzīvo turpat. —
Daugavpils apriņķa priekšnieka 1924. g.
16. jun. raksts Ne 1989/671-111,(274-24-IX),
sodīts ar 10 ls jeb 5 dienām aresta par
suņu nepiesiešanu. — Izpildīt lēmumu
upaziņot meklētājam.

10102. Cigus, Pēteris Kārļa d., 53_ g.
vecs, piederīgs pie Dzērbenes pag., Cēsu
a?ri ņķa Rīgas pilsētas II. iec. izmeklē-
šanas tiesneša 1924. g. 15. jūlija raksts
*« 1869 (28-24-V1), apvainots sod. lik.
«™p. 2. d 1. p. — Nogādāt uz mek-
leta J'a iecirkni.

10103. Čubrevičs, Jānis Andreja d.,
11 gadus vecs, piederīgs pie Daugavpils
apjiņķa , Preiļu miesta, 1922. g. marta
ienesi dzīvojis tai pašā miestā, Rēzek-
nes ielā Ne 26. — Latgales apgabaltiesas
iooeknes apriņķa 3. iec. miertiesneša
on i- £ada 18. jūlija raksts Ne 1885

W24-Vil), apvainots sod. lik. 138. p.—
saziņot dzīves vietu.

'0104. Čiganov, Anna Nikolaja m.,
i

gadus veca, vidējā augumā, dzelie-
«n matiem, zilas acis, strupu degunu,

skūsies rūtainā kleitā un jakā, ap
gi" apsiets vilnas lakats, kājās šņor-
iqo!I ~~ Rēzeknes apriņķa priekšnieka
(94 9iv14' JJa rak *Ng2l871

-taja ) nozudusi- — Paziņot mekle-

vec? 1?5" Dzalba. Jānis Antona d., 32 g.
' dzivojis Grāveru pagastā, Daugav-

pils apriņķī, Aulejas ciemā. — Daugav-
pils apriņķa priekšnieka 1924. g. 16. jū-
nija raksts Ne 1985 655.111 (95-24-Vil), sod.
ar 10 latiem vai 5 dienām aresta par
suņu nesiešanu. — Izpildīt lēmumu un
paziņot meklētājam.

10106. Dikčis, Jānis Antona d., pie-
derīgs pie Rīgas, agrāk dzīvojis Zvaigžņu
mājā aiz Biķernieku baznīcas. — Rīgas
pilsētas 1. iec. miertiesneša 1924. gada
22. jūlija raksts Ne 366 (96-24-VII), ap-
vainots pec sod. lik. 262. p. 1. d. —
Paziņot dzīves vietu.

10107. Deičmans, Jēkabs Anša d.,
dzim. 1902. g. 30. martā, piederīgs pie
Smārdes pagasta. — Kriminālās pārvaldes
Rīgas nodaļa no 1924. g. 24. jūlija
(97-24-V11), apvainots piesavināšanā. —
Paziņot dzīves vietu.

10108. Feldmans, Izidors Mozus d.,
35 gadus vecs, Lietuvas pavalstnieks,
Mozus ticīgs, dzīvo Lietuvā, Biržu-Poz-
valas apriņķī, Radzivilišķu miestā. —
Jaunjelgavas apriņķa izmeklēšanas tiesn.
1924. g. 15. jūlija raksts Ne 1030
(59-24-V), apvainots par kontrbandu pec
muitas lik. 1069. un 1070. p. p. — Ap-
cietināt un ieskaitīt meklētāja rīcībā.

10109. _ Feigels, Hiršs Movsa d., 19 g.

vecs, pēdējā dzīves vieta Cēsīs, Gaujas
ielā Ne 11, žīds. — Cēsu apriņķa 1. iec.
miertiesneša raksts Ne 4006 (61-24-V),
apvainots sod. lik. 581. p. 1. d. — Ap-
cietināt un nogādāt meklētāja rīcībā.

10110. Gareckis, Pēteris Pētera d.,
34 g. vecs,, piederīgs pie Pozvolas apr.,
Radzvilišku "pagasta, Lietavā, dzīvo Radz-
vilišku pag. Juljanovas sādžā. — Jaun-
jelgavas apriņķa izmeklēšanas tiesneša
1924. g. 15. jūlija raksts Ne 1029. (146-X>,
apvainots par kontrbandu pec muitas lik.
1070. p. — Apcietināt un ieskaitīt meklē-
tāja rīcībā.

10111. Ģederts, Žanis Kārļa d., 17 g.
vecs, piederīgs pie Cīravas pagasta, Lie-
pājas apriņķa, luterticīgs, bez nodarbo-
šanās, pase izdota no Liepājas pilsētas
prefekta 1921. g. 10. novembrī zem
N> 36360. — Valkas apriņķa 1. iec.
miertiesneša 1924. g. 23 jūnija raksts
Ne 153/K. (150 X), apvainots sod. lik.
138. p. par staigāšanu par dzelzsceļa
stigu neatļautā vietā. — Paziņot dzīves
vietu.

10112. Kagans, Genochs Kazndo d.,

29 g. vecs, Lietavas pavalstnieks, Mozus
ticība, dzīvo Lietavā, Biržu-Posvolas ap-
riņķī, Vabalnieku miestā. — Jaunjelgavas
apriņķa izmeklēšanas tiesneša 1924. g.
15. jūlija raksts N° 1030_ (309-X1), ap-
vainots par kontrbandu pec muitas lik.
1069. un 1070. p. p. — Apcietināt un
ieskaitīt meklētāja rīcība.

10113. Kudulis, Kazimirs Andreja d.,
31 gadus vecs, Lietuvas pilsonis, dzīvo
Lietuvā, Posvolas apriņķī, Radvilišku
miestā. — Jaunjelgavas apriņķa izmeklē-
šanas tiesneša 1924. g 15. jūlija raksts
Ne 1029, (310/X1), apvainots par kontra-
bandu pēc muitas lik. 1070. p. — Ap-
cietināt un ieskaitīt meklētāja rīcībā.

10114. Kolč, Jāzeps Eduarda dēls,

16 gadus vecs, piederīgs pie Ludzas ap-
riņķa, Zaļmuižas pag. — Latgales ap-
gabaltiesas Ludzas apriņķa 3. iec. mier-
tiesneša 1924. g. 14. jūlija raksts JVs2011,
(312/X1), apvainots s. 1. 469. p. 1. d. —
Paziņot dzīves vietu.

10115. Kirilovs, Domka Vasilija d.,

apmēram 15 gadus vecs, piederīgs pie
Preiļu pagasta, Kalnacku ciema, pedeja
dzīves vieta Varkovas pagasta, Znotiņa

mājās. Baltu seju, dzelteniem matiem,
pelēkām acīm. Pašaustas tumši-krasotas
drēbēs, galvā cepure. - Preiļu iecirkņa

policijas priekšnieka raksts Ne 4127
(316-24-Xl), apvainotsvadmalas zādzība.—
Apcietināt un nogādāt meklētāja rīcība.

10116. Krūmiņ, Kate Jēkaba m., dzim.

1901 gadā. — Kriminālas pārvaldes Jel-

gavas nodaļas priekšnieka 1924. gada

25. jūlija raksts Ne 696/1 un Ņe 697/1
(319-X1), apvainota zādzībā. — Apcie-
tināt.

10117. Lazarsons, Iciks Leiba d.,
27 gadus vecs, agrāk dzīvojis Rēzeknē,
Vilāņu ielā Ne 3. — Rēzeknes apriņķa
priekšnieka 1924. gada 25. jūlija raksts
Ne 2492 11 (127-24-X), apvainots par do-
kumentu viltošanu un par izvairīšanos
no kara klausības. — Apcietināt un no-
gādāt meklētāja rīcībā.

10118. Maslobojevs, Feoktits Jere-
meja d., 37 gadus vecs, piederīgs un
dzīvojis līdz š. g. februārim Rēzeknes
apriņķī, Rušonas pagastā, Rogoviku sā-
džā. — Latgales apgabaltiesas Rēzeknes
apriņķa 3. iecirkņa miertiesneša 1924. g.
17. jūlija raksts Ne 1876 (151-X1), ap-
vainots sod. lik. 581. p. 1. d. — Apcie-
tināt un nogādāt meklētāja rīcībā.

10119. Mackars, Andrejs Miķeļa d.,
25 gadus vecs, piederīgs pie Grobiņas
pagasta, latvietis, luterticīgs, kantorists.
- Rīgas pilsētas 2. iec. izmeklēšanas
tiesneša 1924. g. 21. jūlija raksts Ne 1907
(251/23-VIII), apvainots sod. lik. 204. p.
— Nogādāt uz meklētāja kameru.

10120. Osipovs, Broņislavs Niko-
laja d., 31 gadus vecs, piederīgs pie
Ludzas apriņķa, Pildas pagasta. —
Rīgas apgabaltiesas Rīgas pilsētas 1 iec.
izmeklēšanas tiesneša 1924. g. 18. jū-
lija raksts Ns 1549 (58-24-1V), apvai-
nots krim. sod. lik. 49., 51. un 590. p.
1. d. — Paziņot dzīves vietu.

10T21". Osipovs, Pēteris Vladimira d.,
23 gadus vecs, piederīgs pie Rīgas. —
Rīgas apgabaltiesas Rīgas pilsētas l. iec.
izmeklēšanas tiesneša 1924. g. 18. jūlija
raksts Ne 1562 (41/24-1V), apvainots uz
krim. sod. lik. 578. p. 3. d. — Apcieti-
nāt, par ko paziņot.

10122. Ozols, Jānis Pētera d., dzim.
1893. gadā, Alojas draudzē, agrāk dzī-
vojis Alekša ielā Ne 11, dz. 34, pēc tam
Marijas ielā Ne 55, dz. 13. — Rīgas
apgabaltiesas Valkas apriņķa 2. iec. iz-
meklēšanas tiesneša 1924. g. 18. jūlija
raksts Ne 330 (59-24-IV), apvainots sod.
lik. 412. p. — Apcietināt un ieskaitīt
meklētāja rīcībā.

10123. Pīlēns, Miķelis Jēkaba d.,

30 gadus vecs, piederīgs pie Bārtas pa-
gasta, Liepājas apriņķī, pēdējā dzīves
vieta Ventspilī, Saules ielā Ne 44, gara
auguma, zilām acīm, tumšu seju, uz
labās rokas ripu tetovējums. — Ventspils
apriņ ķa priekšnieka 1924. g. 21. jūlija
raksts Ne 1589/23 059-X) , patvarīgi at-
stājis savu dzīves vietu, kā sastāvošs zem
policijas uzraudzības. — Paziņot dzīves
vtetu.

10124. Potapovs, Makarijs Nikita d.,
36 gadus vecs, piederīgs un dzīvojis
Rēzeknes apriņķī, Andrupines pagastā,
Lipišku sādžā. — Latgales apgabaltiesas
Rēzeknes apriņķa 3. iec. miertiesneša
1924. g. 17. jūlija raksts Ne 1873 (160/X),
apvainots sod. lik. 246. p. un 623. p. —
Paziņot dzīves vietu.

10125. Potapovs, Pāvels Nikita_ d.,
45 gadus vecs, piederīgs un pastāvīgi
dzīvojis Rēzeknes apriņķī, Andrupines
pagastā, Lipušku sādžā. — Latgales ap-
gabaltiesas Rēzeknes apriņķa 3. iecirkņa
miertiesneša 1924. g. 17. jūlija raksts
Ne 1872 (161 X), apvainots sodu lik. 246.
un 623. p. p. — Paziņot dzīves vietu.

10126. Potapovs, Lavrentijs Nikita d _.,
38 gadus vecs, piederīgs un dzīvoja Rē-
zeknes apriņķī, Andrupines pagasta Li-
pušku sādžā. — Latgales apgabaltiesas
Rēzeknes apriņ ķa 3. iec. miertiesneša
1924. g. 17. jūlija raksts Ne 1874 (162 X),
apvainots sodu lik. 246. un 623. p. p.—
Paziņot dzīves vietu.

10127. Priede, Jēkabs Jura d., 54 g.
vecs, piederīgs pie Ozolnieku pagasta,
Tukuma apr., agrāk dzīvojis Bauskā. —
Bauskas apriņķa I. iec. miertiesneša
1924. g. 17. jūlija raksts Ne2647 (165 X),

apsūdzēts par trokšņošanu. — Paziņot
dzīves vietu.

10128. Rachlinsks, Dmitrijs Varfolo-
meja d., 22 gadus vecs, piederīgs pie
Rēzeknes pilsētas, pēdējā dzīves vieta —
Rēzeknē, Katedrāles ielā Ne 2. — Lat-
gales apgabaltiesas Rēzeknes apriķņa
3. iecirkņa miertiesneša 1924. g. 18. jul.
raksts Ne 1883 (104/24-Vlll),_ apvainots
sod. lik. 581. p. — Apcietināt un no-
gādāt meklētāja rīcībā.

10129. Rachlinsks, Sergejs Varfolo-
meja d., 17 gadus vecs, piederīgs pie
Rēzeknes pilsētas, pēdējā dzīves vieta —
Rēzeknē, Katedrāles ielā Ne 2. — Lat-
gales apgabaltiesas Rēzeknes apr. 3. iec.
miertiesneša 1924. g. 18. jūlija raksts
Ne 1884 (105/24-V111), apvainots sod. lik.
581. p. — Apcietināt un nogādāt meklē-
tāja rīcībā.

10130. Roce, Anna Aleksandra m.,
dzim. 1902. g. 27. maijā, piederīga pie
Mangaļu pagasta. — Kriminālās pār-
valdes Rīgas nodaļa no 1924. g. 24. jul.
(107-24-V111), apvainota piesavināšanā.—
Paziņot dzīves vietu.

10131. Rennenbergs, Roberts Lļer-

maņa d., dzim. 1876. g. 5. oktobrī, Vā-
cijas pavalstnieks, slaika auguma, tum-
šiem matiem un uzacīm, dzelteni iesirmām
ūsām, skūtu seju. — Kriminālās pār-
valdes Jelgavas nodaļas priekšnieka
1924. g. 23. jūlija raksts Ne 1405/11
(109-24-VIU), nav ieradies izvēlētā dzīves
vietā, kā sastāvējis zem policijas uz-
raudzības un sodīts no Rīgas apgabal-
tiesas uz s. 1. 587. p. 2 d., 476. p. 2. d.
54. p. un s. I. 34. un 35. p. p. sekām. —
Paziņot dzīves vietu.

10132. Rubins, Lucians Staņislava d.,
dzim. 1906. g. 5. jūlijā, Latvijas pase,
izdota no Tukuma apriņķa priekšnieka
I. iecirkņa palīga 1924. g. 14. maijā
Ne 5817, vidēja auguma, gaišiem matiem,
apaļu seju, bez ūsām un bārdas, zilām
acīm. — Kriminālās pārvaldes Liepājas
nodaļas priekšnieka 1924. g. 28. jūlija
raksts Ne 491/11 (86 24-V11I), apvainots
zādzībā. — Apcietināt un nogādāt meklē-
tāja rīcībā.

10133. Sakijs, Pāvils Antona d., 31 g.
vecs, Lietavas pavalstnieks, dzīves vieta
Lietavā, Pozvolas apriņķī, Kiberta miestā.
— Jaunjelgavas apriņķa izmeklēšanas
tiesneša 1924. g 15. jūlija raksts Ne 1029
(295-24-X), apvainots par kontrbandu pēc
muitas lik. 1070. p. — Apcietināt un
ieskaitīt meklētāja rīcībā.

10134. Sungailo, Vilins (Vilhelms)
Aleksandra d., 28 g. vecs, Lietavas pa-
valstnieks. — Stukmaņu iec. policijas
priekšnieka 1924. g. 18. jūlija raksts
Ne 2401 (301/X), pārnācis no Lietavas
nelegālā ceļā. — Apcietināt un nogādāt
Rīgas apnņķa priekšnieka rīcībā.

10135. Skutans, Francisks Donata d.,
30 g. vecs, agrāk dzīvojis Rēzeknē, stacijā
1. petrolejas noliktavā. — Rēzeknes ap-
riņ ķa priekšnieka 1924. g 25. jūlija
raksts Ne 643/11, (302 X), ar iekšlietu
min. lēmumu no 1924. g. 12. apriļa
Ne 11745, sod. administratīvā kārtā ar
Ls 40 vai 3 ned. aresta par atrašanos
publiskā vietā piedzērušā stāvoklī. —
Izpildīt lēmumu un paziņot meklētājam.

10136. Staņevičis, Marija Dominika
meita, 13 gadus veca, dzīvojusi Aizputes
apr., Rudbāržu pagastā, Bunku krogā,
nelielā augumā, dzelteniem matiem,
zilām acīm. — Aizputes apriņķa priekš-
nieka palīgs par 2. iec. 1924. g.
26. jūlija raksts Jfe 3470. (303-X) —
1924. g. 9. jūnijā — nozudusi. — Pa-
ziņot meklētājam.

10137. Zariņš, Pēteris Mārča d., pē-
dējā dzīves vieta Cēsīs, Lauciņos. —
Cēsu apriņķa 1. iec. miertiesneša raksts
Ne 4010. (304'X), apvainots sod. lik.
574. p. — Apcietināt un nogādāt meklē-
tāja rīcībā.
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10138. Šandlers, Joels Šloma d.,
24 gadus vecs, Lietavas pavalstnieks,
Mozus ticība,, dzīvo Lietavā, Biržu
miestā. — Jaunjelgavas apriņķa iz-
meklēšanas tiesneša 1924. g. 15. jūlija
raksts K2 1030. (79-24. VII), apvainots
par kontrbandu pēc muitas lik. 1069. un
1070. p. p. — Apcietināt un ieskaitīt
meklētāja rīcībā.

10139. Šmidts, Vilis Nikolaja d., dzim.
1896. g. 19. janvārī, piederīgs pie Rīgas
pilsētas, luterticīgs, precējies, Kurzemes
divīzijas štāba kara ierēdnis. — Kara
tiesas priekšsēdētāja 1924. g. 16. jūlija
raksts N9 11067 (58,24-VII), apvainots
kara s. I'. 128. p. 1. d. un 133. p. —
Apcietināt, ievietot Liepājas apgabal-
cietumā un ieskaitīt 2. iec. kara izmeklē-
šanas tiesneša rīcībā, paziņojot pēdējam
un kara tiesai. .

10140. Šmidts, Eduards Kārļa d., dzim.
1878. g. 23. jūlijā, Rūjienā, apliecība iz-
dota no ārlietu min. zem N° 5190, Krie-
vijas pavalstnieks, Krievijas sūtniecībā
kasieris-grāmatvedis. — Kriminālās pār-
valdes Rīgas nodaļa. Nav ieradies die-
nestā un piesavinājies 495.000 Latvijas
rubļus (77/24-VII). — Apcietināt un
ieskaitīt meklētāja rīcībā.

10141. Štroms, Jēkabs Jura d, dzim.
1902. g., Latvijas pilsonis, pēdējā dzīves
vieta Liepājā, Kroņu ielā N2 19. —
Liepājas prefekts (83/24-VII), dēļ lē-
muma no 1924. g. 20. jūnija JMs 1746/11,
par piedzeršanos, izpildīšanas. — Pa-
ziņot dzīves vietu Liepājas prefektam.

10142. Treijers, Kristaps Indriķa d.,
dzimis 1853. g. 13. maijā, piederīgs pie
Dobeles pagasta. — Kriminālās pār-
valdes Rīgas nodaļas 1924. g. jūlija mēn.
(92'24.-VII), apvainots zādzībā. — Ap-
cietināt.

10143. Tiltiņš, Ludvigs Jāņa d., pie-
derīgs pie Jēkabpils apriņķa, Mēmeles
pagasta. — Rīgas 2. iec. miert. 1924. g.
25. jūlija raksts Ns 847 (93-24-VII), ap-
vainots sod. lik. 574. p. 1. d — Pa-
ziņot dzīves vietu.

10144. Vark-Steker, Juliāna Indriķa

meita, piederīga pie Rīgas pilsētas, ag-
rāk dzīvojusi Grāvju ielā N? 25. — Rī-
gas pilsētas 1. iec'. miertiesneša 1924. g,
25. jūlija raksts Ns 404 (148/24-lX), ap-
vainota s. 1. 530. un 475. p. p. — Pa-
ziņot dzīves vietu.

10145. Vichrovs, Izidors Antropa d.,
piederīgs pie Rēzeknes apriņķa, Ozol-
muižas pagasta, agrāk dzīvojis turpat. —
Rēzeknes apriņķa priekšnieka 1924. g.
22. jūlija raksts Ns 545-11 (151-24-1K),
sodīts ar iekšl. min. lēmumu Ns 11747
no 1924. g. 24. apriļa ar 40 ls jeb 20
dienām aresta par, atrašanos publiskā
vietā piedzērušā stāvoklī.

10146. Valeinis, Anufrijs Staņislava
dēls, 29 gadus vecs, agrāk dzīvojis Dau-
gavpils apriņķī, Kapiņu pagastā, liela
auguma, mati melni, bārda skūta, acis
pelēkas, labā vaigā kārpa. — Rīgas
centrālcietuma priekšnieka 1924. gada
15. jūlija telefonograma Ns 12570
(153 _-2_ 4/IX), izbēdzis 1924. g. 15. jūlijā
no arējiem darbiem Siguldā. — Apcie-
tināt un nosūtīt meklētājam.

10147. Voivod, Francis Osipa dēls>
37 gadus vecs, piederīgs pie Rēzeknes
apr., Galunas pagasta. — Talsu iecirkņa
miertiesneša 1924. g. 14. jūlija raksts
Ns 372 (155-24-K), apvainots pēc sod.
lik. 280. p. — Paziņot dzīves vietu.
Par kriminālās, pārvaldes priekšnieku

Jurevies.
Darbvedis P. K i e p e.

Pārlabojumi.
Š. g. 16. jūlija „Valdības_Vēstneša"

157. numurā iespiestā rīkojumā Ne 225.
„Atri bojājošos preču pārvadāšana ledus
un parastā tipa vagonos" ieviesušās
kļūdas:

1) 3. pantā, 6. rindā no augšas pēc
vārdiem » šī maksa nav ņemama" jābūt
zemikolonam (;).

2) 4. pantā, 2. rindā no augšas iespiests
„to no kaimiņu", jābūt „tos no kaimiņu".

3) 5. pantā, 2. rindā no augšas iespiests
«preču izkj-aušanai", jābūt «preču iekrau-
šanai" .

Dzelzsceļu galvenā direktora
palīga vietā Arronets.

Finansu direktora palīgs
J. Bērziņš.

Latvijas lauksaimniecība.
(Iz Latvijas b?nk s g;d> paskati par lfe23. r.)

Latvija jau no agrākiem laikiem uz-
skatama galvenā kārtā kā zemkopības
zeme. Pirms kara līdz ar rūpniecības
plašo uzplaukumu ari zemkopības kul-
tūra sasniedz savu augstāko intensivitati.
Un starp mūsu saimnieciskās dzīves da-
žādām nozarēm lauksaimniecībā ražotās
vērtības daudzuma ziņā ieņem arvienu
pirmo vietu. Kara laiks (1914.—1919. g.)
sevišķi postoši atsaucās uz lauksaimnie-
cību. -No 499 pagastiem — 274, jeb
55% ir šā vai tā skārti no kara sekām,
un to starpa 124 pag. pilnīgi izpostīti,
dzīvais un nedzīvais inventārs izputināts,
sagrauti un izaicināti 10,5°,o no lauk-
saimniecības ēkām.

Ņemot vērā šos apstākļus, kā ari
1923. g. neizdevīgo ražu, Latvija pat-

laban ir spiesta izlietot labības importu.
Bet viņas lauksaimniecībā, kura jau
sākusi pēc kara ievērojami atkopties, ir
paredzams tuvākā nākotnē tas stāvoklis,
kad nekādi lauksaimniecības produktu
ievedumi nebūs vajadzīgi. Lauku ra-
žošanas spējas nekad vēl nav tikušas
izsmeltas.

Pēc 1897. gada skaitīšanas, Latvijā ar
lauksaimniecību nodarbojas 48% no
iedzīvotājiem. 1920. gadā 80% no
iedzīvotājiem.

Pirms kara Latvijas lielgruntniekiem,
jeb muižniecībai piederēja 48% no visas
zemes (1300 muižas). Turpreti muiž-
niecībai Krievijā tikai 26° o. Valsts do
miniju zemes un meži pirms kara La-
tvijā aizņēma 10° o no visas zemes.

No 65791 kvadrātu kilometru liela
visas mūsu teritorijas tilpuma lauk-
saimniecības platība sadalās sekosi:

H ktaii tūkstofos
Aramzemes .... 1.852,5 jeb 28%
Pļavas un ganības . 2.023,5 „ 31° o
Meži ' . 1.819,3 „ 28%
Nederīga zeme . . 874,8 „ 13° o

Zemkopji savas dzimtās saimniecības

sāka iegūt tikai 70.-80 p. g- _ simteņa

gados. Un tagad, sākoties pēcrevolū-

cijas agrārreformas laikmetam, mušu

vidējā saimniecība ir caurmēra 30 hek-

tārus liela, kāds samērs ir augstāks
nekā citās zemēs ar attīstītu zemkopību.
Zviedrijas, Norvēģijas vidējā __ saimnie-
cības platība 4-8 ha, Beļģija 9 ha,
Hollandē 12 ha.

Tāpat kā kaimiņvalstīs, ari Latvija
agrārreforma tiek izvesta uz likumdevējas
iestādes pieņemta likuma pamata par
zemes atsavināšanu un sadalīšanu. Agrār-
reformas galvenais mērķis ir likvidēt pla-

šās, nesamēroti lielās latifundijas, baz-
nīcu zemes un bij. Krievijas dominiju
īpašumus, sadalot visu to mazsaimnie-
cībās bezzemnieku vajadzību apmierinā-
šanai un vispārīgai ražošanas pacelšanai

Zemnieku dzimrsaimniecJbas, kas no-
dibinātas sen jau pirms agrārreformas
sākuma, netiek no pēdējas skārtas, jaari
viņu zemes platība pārsniedz vidējās
saimniecības normas, kādas agrarlikuma
noteiktas. Tās sniedzas jaunsaimniekiem
līdz 22 hekt., muižu zemes rentniekiem
līdz 60 ha un dzimtsaimniekiem apmē-
ram līdz 100 ha. Līdz ar agrārreformu,
visi meži ir ieskaitīti valsts īpašumā, kā
valsts dominija.

Bezzemnieku jaunsaimniecību dibinā-
šanai, kā ari sīksaimnieku un rentnieku
zemes paplašināšanai, no valsts, muižu
un baznīcu zemēm ir dibināts valsts ze-
mes fonds, kurā ietilpst 3.710.414 hek-
tāru, jeb apmēram 11 miljonu pūrvietu
sadalāmas zemes. No tās lauksaimnie-
cībā izmantojamas, jeb derīgas —
1.654.904 hektāri.

No šīs zemes divos, trīs agrārreformas
pirmos gados ir ^nodibinātas pāri par
30.000 jaunsaimniecību. Pēc valsts sta-
tistiskās pārvaldes ziņām, uz laukiem

1920. g. saimniecību skaits bij 141.866
1923. „ . . ? ?? '. 195.544
Šēiumplatība un raža Latviiā oārska-

Pavisam . . 6.570,1 jeb 100%ltama no sekošas salīdzinošu datu tabeles:

Sējumu platība un raža Latvijā.
Platībā — hektāri, Rfžā — kvintali (1C0 klg) tūkstošos.

Galvenie lauku augi. 1909.—1913. g 1920 g
Plaiība Raža Platība R ža

Rudzi 350,7 3.254,3 196,7 1.191,2
Kvieši 32,6 384,9 15,7 105,9
Mieži 190,9 1.728,3 123,7 665,5
Auzas 305,9 2.790,3 215,5 1.130,7
Mistrs un zirņi . . . 23,3 179,3 66,4 423,2
Kartupeļi 79,6 6.385,2 49,2 3.748,0
Lini 69,6 — 30,5 —
Linu sekla — 254,4 — 105,8

„ šķiedra . ? . . — 302,3 — 96,0"
1.052,6 15.279,0 697,7 TĀffiā

1921. g. 1922. g. 1923. g.
Pl tība Raža Platība Raži Platība R«ž»

Rudzi 226,8 2.490,9 236,2 1.738,8 262,6 2 735 6Kvieši 18,5 213,3 28,5 260,7 42,3 4465Mieži 146,1 1.414,4 156,7 1.473,9 175,8 13109
Auzas .. ..... 251,6 2.444,7 273,4 2.637,5 305,3 2

'
382'2Mistrs un zirņi . . . 74,8 781,5 80,3 837,4 109 9 86e'4

Kartupeļi ..... 58,8 6.738,2 69,0 6.751,2 784 5784'l
H- ;, M> 1 ~ 37,7 - ssis _
Lmu sekla .... — 158,8 — 143,1 — i6i„ šķiedra. . . . — 139,1 — 170,4 __^_ 192;2

810,7 14.380,9 881,8 ĪIoi3j5 LOSO^! 13^8L0
Vispār pec kara ražas caurmērs ir sa- kopības kultūrai, stāvēja pirms kara aucrmazinājies gandrīz uz 7b, kas ir novēro- stāk par vidējo Krievijas ražu un šnjatns pec kara ari citās zemēs. Latvijā līmeni viņa patreiz vēl nevar sasniegt1923. g. raža ir vajaka neka iepriekšējā jo jāpārvar vēl kara postījumu sekas 'gada, neskatoties uz daudz lielāku sē- tāpat ari nepietiek mākslīgo mēslu kurn,jumu platību, neizdevīgo klimatisko ap- pirms kara laika lietoja plašākos Xstakļu deļ pa razas

^
ievākšanas laiku, mēros. Sekošā tabele raksturo zaļbarībaLatvijas caurmēra raža, pateicoties zem- ražošanu lopkopībai. -i^ riDas

Siena un āboliņa raža Latvijā
(pudi tūkstošos)

XL ,. 1921. g. nopūrv. 1922. g. nopūiv. 1923. g. nopūrvĀboliņa un K
( .

zāles . . . 22.576,1 36,7 p. 40.512,1 64,2 p. 48,421,3 65,2 p. { StoUaukf pfat
"

Siena. . . . 71.343,8 31,6 p. 112.352,2 48,9 p. 91.775 1 428o (Pie2-143.693pv.
' F' ļ Pļavu platības

Zāles nepļauts — — _ _ 12.848,5 _ j Pie 301.130 pv.
.... _ .... , l Pjavu (nepļautu)
Latvijas mērenais klimats, ganību un niecību dzīvo inventāru Fut „ * ,-

pļavu daudzums, kas sastāda 31"/o no zemkopju enerģijainndMi?teritorijas, rada izdevīgus apstākļus in- dzīva* inventāri beTdzamo,/??'tensivai lopkopībai. Šī svarīgā lauksaim- atkal uzvairojies un DārsnSl «S -°"niecības nozare jau pirms kara bija sa- kara apmērus, kas redzam. L
P P'"?"

sniegusi augstu stāvokli. Karš sāpīgi at- salīdzinošās tabeles sekosas
saucās ari šinī nozare, izpostīdams saim-

Mājlopu skaits Latvijā.
Mājlopu suas 1913 g 1920. g. '921. g; 1922 t» ro™

„ . (tūkstošos) 'm3- 8-
Zirš* ... 320 261 283 303 sqc
Liellopi ... 912 768 800 811 ŠS
Aitas .... 996 978 1132 u62 .**
Cūkas . ... 557 481 482 402 f%\

2785 2488 2697 "1J678 ļfl83

Bez dažādiem citiem dzīVniPt
dūktiem, kurus ražo lopkopība ļ\ pr °-ienākuma avots šinī nozarē j! eDais
I. labuma eksporta svies's, kur" "%
nākumiem konkurē ārzemju 'timij <f.Pa-
ir izvests galvena kārtā Uz '« Vlests
1922. g. par Ls 2.695,4 (tuWiiu:
1923. g. par Ls 9.271,7, - nn H
no izvedumiem, kas jau izdarīti nPriežct
miem šī _ gada 4 mēnešiem M'
1924. gadā tiks izvests par krietni £,?
sumu."'BeztamviensnogalveniernnPlnavotiem lauksaimniecībā ir linu raž *
kas, bez tiešas peļņas lauksaimnie?'
valstij monopola veidā par trim „A n,>
(1921.-1923.) devusi Ls 22 6489S'eni
peļņas, kura ir uzkrāta stabilā '

ār^Svalūta mušu naudas sistēmas noT"
šināšanai. UQr °-

Lauksaimniecības atplaukuma stavnu-
raksturo sekosi kultureli pasākumi tizvesti lauksaimniecības veicināšanai
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Lai atjaunotu no kara izpostīto lauk-
saimniecību un nostiprinātu jaunsaim-
niecības, valsts lielā mērā ir pretim nā-
kusi šai ievērojamai saimniecības nozarei
ar

^
pabalstiem un aizdevumiem. Bk

būvmateriāliem, kuri izsniegti par velti
vai par pazeminātām cenām, ir izsniegti
sekosi gara termiņa lēti valsts aizdevumi
naudā:

No kredita departamenta līdz 1922. g
1. maijam apmēram 13033saimniecībām
par Ls 4.137.800.

No Valsts zemes bankas līdz 1924. g.
1. janvārim apmēram 22.700 saimnie-
cībām par Ls 11.034.100. Kopā 35.733
saimniecībām par Ls 15.171.900. $ie
aizdevumi sadalās gandrīz līdzīgās daļās
jaunsaimniekiem 53% un vecsaimniekiem
47%, un iztaisa caurmērā uz saimnie-
cību Ls 425. Bez tam, kā jau agrāk
aizrādīts, no kredita departamenta un
Valsts zemes bankas laukrūpnieciba pa-
balstīta apmēram 1000 uzņēmumos pat
2.260 tūkst. latu.

Latvijas banka 1923. gadā ir izsnie-

gusi sekošus kredītus lauksaimniekiem
caur lauku kreditkooperativiem : 1) v?"
sēļu rediskonts par Ls 1.117.600, 2) aiz-
devumi pret dažādāmvērtībāmPLs 1.698.600.

Jaunas valstis
Polija.

Notikumi gar Krievijas robežu.

Varšavā, 11. augustā. (A. V,) ļ
vogrodekas vojevoda Ratškjevics v
skaidrojis preses pārstāvjiem, ka P
robežas apgabalu iedzīvotāju nodroj»
šanai pret varbūtējiem jauniem.?*?.J,
Krievijas banditu uzbrukumiem V°' i-
apbruņota ložmetējiem un ieroci izsn %
ari daudziem citiem ierēdņiem un
personām. .-

Poļu valdība, pēclaikrakstuf.pašlaik izstrādājot likumprojekt" ,
austrumrobežas aizsardzību. l



Ārzemes

Sabiedrotie un Vācija.

ļnfldonā, 11. augustā. Laikraksti
, vēstīt, ka Herio, kurš atgriezās no

Parīzes pagājušo nakti un šorīt jau pie-

dalījās « četrpadsmitu padome", apstipri-
nājis, ka p iekritīšot karaspēka izvākšanai

c0 Rūras pēc zināma laika noteikšanas.
Karaspēka izvakšana automātiski izšķirtu
jautājumu par _ franču-beļģu _ dzelzceļ-
nieku nodarbināšanu uz dažām Vācijas
dzelzsceļlinijām Reinas kreisā krastā, jo
dzelzscejnieki nosūtīti _ turp sabiedroto
karaspēka drošības laba.

Automātiski izbeidzas nākošgad ari
Versaļas miera līguma punkti, kuros ir
runa par Vācijas tirdznieciskām attiecī-
bām ar Beļģiju un Franciju, kādēļ pē-
dējām jāpasteidzas panākt tirdzniecības
līguma noslēgšana ar Vāciju.

Sava karaspēka izvaksanu no Ķelnas

joslas jau nākošā gada janvārī Anglija
vedot sakarā ar Devsa projektā pare-
dzēto noteikumu pildīšanu no Vācijas
puses. Šo Anglijas_ apņemšanos Herio
un Klemantels uzņēmuši ar lielu gan-
darījumu, tāpat kā Makdonalda paziņo-
jumu par speciālas konferences sasauk-
šanas ierosināšanu sabiedroto parādu
jautājuma izšķiršanai.

Amnestijas jautājumā panākta pilnīga
vienošanas starp sabiedrotiem un Vā-
ciju: amnestiju piemēros visplašākos
apmēros visiem

^
kas apvainoti' vai no-

tiesāti kopš Ruras okupācijas sākuma
par uzstāšanos pret okupācijas varu;
izņēmumu taisīs vienīgi ar tiem, kuri
izdarījuši slepkavības. LTA.

Francijax un Vācija,

P a r i z ē, 11. augustā. Franču ministra
kabineta apspriedē sestdien Herio aiz-
stāvēja uzskatu, ka Rūras okupācija ii
tikai ķīla, kas nodrošina Vācijas mak-
sājumus un tāpēc ta ir jāizbeidz pa-
kāpeniski, kad Vācija izrādīs gribu maksāt
Evakuācija jāizved vēlākais līdz nākošā
gada jūlijam. Bet Francijas drošības
jautājums, pēc Herio domām, būtu no-
kārtojams Žeņevā neatkarīgi no Rūras
jautājuma.

Tālāk Herio paskaidroja, ka Francija
kā kompensāciju pieprasīšot franču-vācu
tirdzniecības līguma noslēgšanu.

Pēc tam Herio runāja par augstākās
valsts aizsardzības padomes priekšsēdē-
tāja Pola Bonkura priekšā likto drošības
plānu, pēc kura uzraudzību par Vācijas
bruņošanos līdzšinējās militārās kontro-
les komisijas vietā būtu jānodod tautu
savienībai. Ministru kabinets vienbal-
sīgi piekrita Pola Bonkura plānam, un
Herio apsolījās to aizstāvēt tautu savie-
nības plenārsēdē Žeņevā.

Pirms ministru kabineta sēdes Herio
bija trīsceturtdaļstundas ilgā apspriedē ar
maršalu Fošu, kurš pilnīgi piekritis Herio
viedoklim. Tāpat Herio viedoklim pie-
kritis ari republikas prezidents Dumergs.

LTA.
Vācija.

B e r 1 i n ē , 10. augustā. (Volfs.)
Šodien paiet pieci gadi, kopš stājusies
spēkā Vācijas republikāniskā satversme.
Sakarā ar to daudzās Vācijas pilsētās
sarīkoti piemiņas svētki un notikušas
masu sapulces.

Muensterē (Vestfalē) ar plašāku runu
uzstājies valsts prezidents Eberts, uz-
svefot, ka Vācijas valdības politikas
augstākais mērķis ir atsvabināt vācu
teritoriju no ārvalstu okupācijas kara-
spēka, atjaunot valsts suverinitati un
aļdot vācu pilsoņiem dzimteni, netrau-
ktas darba un saimnieciskas attīstības
lesPejarnību. Vienīgi vēlēšanās to sa-
Sniegt dodot valdībai drosmi uzņemties
smagās nastas, lai gan tā nezinot, vai
Nācijai nenākšoties sabrukt zem tam.
valsts prezidents izcēla, ka Vācijas
Valsts tālākā attīstība iespējama tikai uz
rePublikaniskās satversmes pamatiem.

, .Kā ļoti zīmīgs fakts, kas raksturo Vā-
clJas valsts federālo valdību attiecības
Pret republikānisko satversmi, uzskatams
oavariļas , Saksijas un Meklenburgas val-

^1
u lēmums šogad neatzīmēt valsts sa-

tversmes svētkus. Bavārijas iekšlietu
Ministrs sarunā ar preses pārstāvjiem iz-
lies, ka Bavārijas valdība gan respek-

ļe l°t Veimaras satversmi, bet neuzskatot
^gadējo brīdi par piemērotu plašākam
svinībām. Bavārija vienmēr esot aizra-
usi uz satversmes trūkumiem.

Līdzīgi izteicies ari vācu tautas partijas
Austrumprusījas grupas priekšsēdētājs.
Viņa partijai neesot ne mazākā iemesla
cildināt „melni-balti-zeltaino" Veimaras
satversmi.

Demokrātiskie un kreisie laikraksti
ironiski atzīmē, ka Bavārijas valdība
nākusi pie atziņas, ka nekādas skaļas
patriotiskas svinības patreizējā momentā
nav veļamas,^ taisni īsi pirms Veimaras
republikāniskas satversmes piemiņas
dienas. LTA.

Astoņstundu darba laiks.
Hamburgā, 9. augustā. Starptau-

tiskais transportstrādnieku kongress pie-
ņēma rezoluciju . kurā paziņo, ka uzskata
patreizējos apstākļos cīņu par neierobe-
žotas astoņstundu darbdienas ievešanu
par vissvarīgāko strādnieku organizāciju
uzdevumu. Rezolūcijā tālāk teikts, ka
Wašingtonas konferences lēmumi ir tas
vissmagākais, ko strādnieki šimbrīžam
var prasīt. LTA.

Gaisa satiksme.
Lifildā

^
10. augustā. (Radio.) Angļu

aviācijas pārvalde sniedz pārskatu par
gaisa satiksmes attīstību pagājušā finansu
gada, kas izbeidzies ar 1. aprili. No-
slēgti gaisa satiksmes līgumi ar Dāniju,
Norvēģiju, Zviedriju, Šveici un Holandi;
no tiem pēdējais vēl nav ratificēts. Pa-
gaidu līgums ar Čechoslovaķiju izbeidzas
marta mēnesī un nav ari atjaunots, ņemot
vērā Vācijas valdības nepiekāpīgo izturē-
šanos jautājumā par Vācijas teritorijas pār-
lidošanu. Vācija piekritusi vienīgi gaisa
satiksmes uzturēšanai ar angļu lid-
mašīnām starp Londonas - Ķelnes un
Berlīnes linijām, pie kam vienošanos
jāatjauno katrus 3 mēnešus. Pasažieru
un pasta pārvadāšanai laikā no 1923. g.
1. aprīļa līdz 1924. g. 31. martam 5012
lidojumos nolidots vairāk ka miljons
angļu jūdžu, pret 778.000 jūdzēm 5000
lidojumos iepriekšējā gada. Pavisam
pārvadāti 15.013 pasažieri (agrāk 11.460)
un 427 tonnas preču (agrāk 260 t.)

LTA.

Dānija.
Kopenhāgenā, 11. augustā. (D.P.

B.) Vispasaules skautu „Jamboree"
Kopenhāgenā oficiāli atklāja svētdien
dāņu admirālis Karstensens, nolasot svei-
cienu skautiem no Dānijas ķēniņa. Runu
uztvēra bezdrāts telefons un noraidīja uz
visām pasaules malām. Taī pašā laikā
lapiņas, uz kurām ķēniņa sveiciens bij
iespiests 31 valodā, izsvaidīja pār no-
metni no lidmašīnas. Ap 40.000 Kopen-
hāgenas iedzīvotāju bij klāt „Jamboree"
atklāšanā. Kopenhāgenas prese veltī ve-
selas slejas skautismam un «Jamboree"
dalībniekiem. LTA.

Skandināvija.
B e r 1 i n ē, 9. augustā. „Kreuzzeitung"

ziņo, Dānijas ministru prezidenta Stau-
ninga paziņojums par Dānijas pilnīgu
atbruņošanos sacēlis redzamu uztraukumu
citās Skandināvijas valstīs, kuras uzskata
šo soli kā visu Skandināvijas valstu mi-
litārā stāvokļa vājināšanu. Zviedru prese
aizrāda uz Dānijas lielo stratēģisko no-
zīmi. Viņas atbruņošanās atklājot citu
valstu nekautrīgiem skatiem visu citu
Skandināvijas valstu aizsardzības spēkus
un līdzekļus. v LTA.

Japāna un Krievija
Berlīnē, 9. augustā. „Vossische

Zeitung" korespondents ziņo no Pekinas,
ka SSSR sūtnis Karachans paziņojis, ka
krievu-japaņu sarunas nonākušas kri-
tiskā stāvoklī. Japāna prasot par pa-
domju valdības atzīšanu de jure tik
lielas koncesijas, kādas SSSR nevarot
tai piešķirt. LTA.

Japāna.
T o k i j ā , 11. augusta. (Reiters.)

Diezgan stipra zemes _ trīce novērota
sestdienas vakarā Japānā Hojo un Tate-
jamas pilsētās. Viegli apakšzemes grū-
dieni manīti ari Tokijā. LTA.

Ēģipte.
Londonā, 11. augustā. Pēc „Daily

Express" informacijas,_ Kairas policijas
rokās esot nākuši pierādījumi, ka nesen
pret Saglulu-pašā sarīkota atentāta no-
lūks bijis atjaunot agrākā Ēģiptes ķe-
diva varu, kurš pašlaik uzturoties Šveice.
Izdarīta vesela rinda arestu un sagai-
dāma vēl lielāka skaita sazvērnieku ap-
cietināšana. LTA.

Rīga
Nedēļas ziņojums

par saslimšanas gadījumiem
ar lipīgām slimībā m Rīgā,

ko reģistrējusi no 1924. g. 1. augusta līdz
8.augustam Rīgas pilsētas statistiskā valde
pec ārstu paziņojumiem:

Ē SSlimības nosaukums, ^ "tā-
Sw *o
to*" «

Typhus abdom .... Vēdera tifs . . 35
Tvphus esanth Izsitumu tīfs . i
Febris recurrens . . . Atgulās drudzis —
Febris interni . . . . Purva drudzis . —
Variola et variolois . . Bakas .... —
Morbilli Masalas ... —
Scarlatina Šarlaks ... 9
Tussis convulsiva . . . Garais klepus . 1
Diphtheritis Dilterits ... 1
InfluencacumPneumonia Influence . . . —
Cholera asiatica ....Āzijas koliera . —
Dysente>ia Asins sērga . , 13
Parotitis epidemica . . Ģīmjasatūkums

(Mums).. 1
Erjrsipelas Roze ....
Lepra Spitālība ... —
Paratjphus - —
Vulvo-Vaginitis gonorrhoica —
Meningitis cere'rospinalis epidemica . . —
Trachoma —
Anthra* . . . -
Lvssa .

Tirdzniecība tm rūpniecība

Latvijas Republikas
ģenerālkonsulāts Londonā.

Iz nedēļas zi ņ o j u m a Ns 31.

Londonas produktu tirgus.
(Cenas 1924. g. 1. augustā).

Sviests: (par 112 angļu mārciņām
resp. vienu centneri).

Dānijas . . . 204/— līdz 208/—
Holandes. . . 200 — „ 202 —
Latvijas . . . 176/— „ 182/—
Igaunijas. . . 180/— „ 184/—
Sibirijas . . . 150/— „ 170/—
Lini: (par tonnu cif)

Latvijas, Gulbenes R. — £ 140 līdz £ 145
Livonia R. — £ 135 „ £ 140

Liepājas ostā ienākuši kuģi.

8. augustā.
Ilga, latviešu tvaikonis211 reģ. ton. brutto, no

Ventspils ar dažādam precēm.
Baltriger. angļu tvaikonis, 1142 reģ. ton. brutto,

i o Klaipēdas ar dažādām precēm.
Ans, latviešu burkuģis, 104 reģ. ton. brutto, no

Pāvilostas ar malku
Normāls, latviešu burenieks, 67 reģ. ton. brutto,

no Pāvilostas ar malku
Horseferrv, angļu tvaikon s, 1812 reģ. ton. brutto,

no Kardifas ar akmeņu oglēm.

No Liepājas ostas izgājuši kuģi.
8. augustā.

Karine, latviešu burenieks, 106 reģ. ton. brutto,
uz Klaipēdu ar malko.

Ādolf, vācu velkonis, 181 reģ. ton. brutto, uz
Rīgu.

Oder, vācu prāmis, 977 reģ. ton. brutto, uz Rīgu
ar petroleju.

Balttiger. angļu tvaikonis, 1142 reģ. ton. brutto,
uz Dancigu ar dažādām precēm.

Pernigel, latviešu tvaikonis, 168 reģ. ton. brutto,
uz Ventspili ar dažādām precēm.

Ventspils ostā ienākuši kuģi.
8. augustā.

Lea, vācu tvaikonis, 876 reģ. ton. btutto, no Lie-
pājas ar kokiem un gabalu precēm

Bonus, vācu tvaikonis, 841,56 reģ. ton. bruto, no
Dancigas ar balastu.

No Ventspils ostas izgājuši kuģi
8. augustā.

Fridrich, latviešu burenieks, 68,74 reģ. ton. brutto
uz Liepāju ar malku.

Telegramas
(Latvijas telegrāfa aģentūras ārzemju telegramas.,

Varšavā, 11. augustā. (A. V.) Šo-
dien futbola sacīkstē starp Polijas un So-
mijas komandām poļi uzvarēja ar 1:0.

Hamburgā, 11. augustā. (Volfs.)
Starptautiskais transportstrādnieku kon-
gress pieņēmis rezolūciju par transport-
līdzekļu socializēšanu. Kādā citā rezo-
lūcijā kongress ceļ asu protestu
pret labi organizēto Vācijas valsts
dzelzsceļu denacionalizēšanu un nodo-
šanu zem sabiedroto valstu kapitālistu
kontroles. Rezolūcijā izteiktas bažas, ka
Devsa plāna sekas būšot 8 stundu darba
dienas iznīcināšana, vispirms Vācijā un
vēlāk ari sabiedroto un neitrālās valstīs.

Kursi

Rīgaa biržā, 1924. gada 12. augustā.

100 Latvijas rbļ 2,—
1 Amerikas dolārs 5,16 — 5,21
1 Anglijas mārciņa 23 48— 23,71
100 Francijas franku , . . . 28 65—29 50
100 Beļģijas franku 26,15— 26 95
100 Šveices franku 97,30— 98 75
100 Itālijas liru 23, 23,70
100 Zviedrijas kronu .... 13680— 158,85
100 Norvēģijas kronu . . . . 71,25— 73/0
100 Dānijas kronu .... 82, 84 50
100 Cechoslovaķijas kronu . . 15,05— 15,65
100 Holandes guldeņu . . 2C0,70 — 203 75
1000 miljardu Vācijas marku . 1,10— 1,30
100 Somijas marku .... 12,75— 13,25
100 Igaunijas marku .... 1,14— 1,24
100 Polijas zlotu 98, 102,—
100 Lietuvas litu 50, 52,—
10 Krievijas zelta rubļu . . . 26,50
Krievijas sudrabagL

^ ; J;™}p„l rtrf.
SSSR červoņecs . . _ . . 26,10— 26,90
5°/o neatkarības aizņēmums 2, 2,10
6° ,o Zemes banku ķīlu zīmes 98, 100

Rīgas biržas komitejas kotacijas komisijas
priekšsēdētājs Rob. Ba It gailis.

Zvērināts biržas maklers P. Rupnera.

Literatūra

Jaunā Balss. Ilustrēts nedēļas laikraksts.
Ns 32.

Redaktors: M. Ārons.

Londonā, 11. augustā. (Reiters.)
Pēcpusdienā Vācija? ārlietu ministrs Stre-
zemans apmeklēja Herio un apspriedās
ar viņu_ ilgāku laiku par Rūras okupāci-
jas jautājumu. Vācu delegāti,kā liekas, no-
raidījuši franču priekšlikumu galīgi iz-
beigt okupāciju nākošā gada jūlijā un
savukārt ierosina nolikt franču un beļģu
karaspēka evakuācijas termiņu uz nā-
košo janvāri. Evakuācija ilgtu laikam
4 dienas.

Romā,_ 11. augustā. Pēc itāļu laik-
rakstu ziņām, tuvākā nākotnē gaidāma
jaunas fašistiem

^
draudzīgas partijas dibi-

nāšanas, kura dēvēšoties par „katoļu na-
cionālo partiju.". Tanī ieiešot agrākie
itāļu tautas partijas biedri, kuri izslēgti
no partijas par pārak labvēlīgu izturē-
šanos pret fašisma centieniem vai paši
aizgājuši no tās. Jaundibināmai partijai
jau esot pārstāvji valdībā, senātā un
parlamentā. "

Šīsdienas «Valdības Vēstneša"numuram
iet kā pielikums līdz Alfabētisks
satura rādītājs likumiem un
rīkojumiem, kas publicēti «Val-
dības Vēstnesī" 1924. g. II. ceturksnī
(NsNs 76.—143.).

Rigas prefektūra
izsludina par nederīgu, kā nozaudētu
gada uzturas apl. zem Ns X. 12821 uz
Florences Alises M a i n vārdu. 8755

3. kopējās Rīgas slimo kases sekre-
tārs Jānis Miške sākot ar 11. aug.
1924. g. skaitās atlaists no kases
valdes un viņa vietā pagaidām par sek-
retāru valde apstipr. Teodoru Liepiņu.
8804 Priekšsēdēt. b. E. Sproģis.

Rīgas kāja apr. priekšnieks izsludina
par nederīgu nozaudēto karaklausības
apliecību, izd _ no Rēzeknes apr. koman-
danta^, marta 1920. g. zem Ns

1981,
uz Kārļa Kārļa dēla Kalniņa vārdu.

8754
Ārlietu ministr, ārzemju pasu nodaļa

izsludina par nederīgu nozaudēto 1923.g.
15. decembrī ārzemju pasi zem Ns 4823
izdotu no pasu aģentūras Liepājā, uz
Šelteļa A 1šv a n g a vārdu. 8717

Li! dd ministra kabineta
flotei! krājams.
1924. gada 14. burtnīca

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

ar pieprasījumiem.
Burtnica maksā:

bez piesūtīšanas Ls 0,14
ar piesūtīšanu . . 0,16

Saturs:
111) Valsts budžeta likums.
112) Likums par valsts kreditiem lauk-

saimniecības būvniecībai.
113) Noteikumi par valstspapiru spie-

stuvi.

Tieslietu ministrijas kodifikacijas nodaļas
izdevumā iznākusi grāmata

Ministrijuiiisaraksts
kas iespiesti .Valdības Vēstnesī* no
1923. g. 1. janvaralīdz 31. decembrim.

Saraksts sastādīts pēc resoriem un priekš-
metiem alfabētiskā kārtībā, ar dažādiem

norādījumiem un atzīmēm.
Dabūjams Valsts tipogrāfijā, pilī, 1. ist..
kur ari vienīgi jāgriežas ar pieprasījumiem .
Maksa Ls 1.35, ar piešūt, pa pastu Ls 1.50.



r ?*
Tiesu sludinājumi.

«igas apgabaltiesas 3. civllnod.
saskaņā ar civilprocesa likumu 1958. p.,
ar šo_ paziņo, ka 1924. _g. 19. augusta,
minētas nodaļas atklāta tiesas sēde
nolasīs 1919. g. 8. martā, Rīga miruša
namsaimnieka Kārļa Mārtiņa d. Aparāta
(Appirata) (Aperata) notarielo te-
stamentu.

Rīgā, 7. augustā 1924. g. L. N> 3296
Priekšsēd. v. A. V e i d ne r s.

8650 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas pol. 7. iec. priekSnieks
18. augustā 1924. g., pulksten 10 rītā,
Stabu ielā N? 61/78,

viendurvju skapi, slimo kases parādu
Ls 58 samaksai.

Priekšnieks (paraksts).
8721 Darbvedis (paraksts).

f Citu Iestāžu sludinājumi. ]
Ri ,as polic. 8 iec. priekšnieks
dara zināmu, ka 19. augustā 1924. g.,
pulksten 10 rītā, Avotu ielā Ns 62,

pārdos vairāksolīšanā
PēteraKondrušapiederošosSēvelbeņķus,
novērtētus par Ls 78,54, dēļ slimo kases
nodokļa parādu dzēšanas, saskaņā ar
I. rajona darba inspektora š.g. 16. jūlija
rakstu Ns 57604.

Pārdodamo ēvelbeņķi varēs apskatīt
minētā dienā no rīta. 87t5
Rīgas pol. 8. iec. pr. v. viņa pal. (paraksts).

Ludzas Ķ\p priekšnieka palīgs I. iet.
Ar šo dara zināmu, ka pie pilsoņa

Vrubļevska

atrodas zirgs
bez attiecīgas zirga pases.

Minētā zirga pazīmes sekošas: ērzels,
baltas spalvas, 12 gadus vecs, 2 aršinas
augsts, krēpes uz labo pusi.

Varbūtējo zirga īpašnieku lūdz pie-
teikties mēneša laikā no šī sludinā-
juma iespiešanas ..Valdības Vestnesī"_,
manā kanclejā, Ludza, Baznīcas iela
Ns 12 17, pretējā gadijuma zirgs tiks
n.dots viņa tagadējam īpašniekam. 8782

Rīgas apgabaltiesas Rīgas ap-
riņķi tie u pristavs

paziņo, ka saskaņā ar tiesas spriedumu,
30. augustā 1924. g.pulksten 11_ dienā,
Majoros, Jomas ielā Ns 12, pārdos
Otto Dambrava piederošo kustamo
mantu, sastāvošu no dažādām rakstam
un spēļu lietām, un novērtētu par
Ls 264,70.

Izzināt sarakstu, novērtējumu, kā ari
apskatīt pārdodamo mantu, varēs pār-
došanas dienā uz vietas.
8758 Tiesu pristavs A. Ozoliņš.

Sīgai apgabaltiesas Rīgas ap
riņķa tiesu pristavs

paziņo, ka saskaņā ar tiesas spriedumu,
27. augustā 1924. g., pulksten 12_ dienā,
Sc'jas pagastā, .Murjāņu" kroga, pārdos
Viļā Jāņa d. Apiņa piederošo kustamo
mantu, sastāvošu no vienas bufetes,
vienas kroga letes, viena ledus skapja,
galdiem, krēsliem u. t. t. un novērtētu
par Ls 348.

Izzināt sarakstu, novērtējumu, kā ari
apskatīt pārdodamo mantu, varēs pār-
došanas dienā uz vietas.
8767 Tiesu pristavs A. Ozoliņš.

Rīgas apgabaltiesas
4. iec. tiesas pristavs

kura kanclejā atrodas Andreja Pumpura
ielā Ns I, dz. 2, paziņo:

1) ka dēļ Latvijas bankas Ls 37513,66
ar °/o lielas prasības segšanai pec
3 obligācijām un dēļ Finanšu ministrijas
kredita departamenta Ls 15114,72 ar
o o lielas prasības valsts aizdevumu seg-
šanai pēc Rīgas apgabaltiesas III. civil-
nodaļas pavēlēm no 4. dec. 1923. g.
Jfe 318751 un 8. apr. š. g. Ns 36216,
22. novembrī 1924. g, pulksten 10 rīta,
Rīgas apgabaltiesas civilnodaļas sēžu
zālē,

UZ Hllidil tOlfl 'H
pārdos Kārļa Jāņa d. Šķenbeļa nekustamo
īpašumu, kurš atrodas Rīgā, Jelgavas
priekšpilsētā, Grāvju muižā, maza No-
metņu ielā Ns 5, IV hip. iecirknī ar
zemesgrāmatu reģistra J* 550 (grupa 5',
grunts Ns 28) un sastāv no Rīgas dzimts
rentes grunts gabala 1017 kv. asis liela
ar uz viņa uzbūvētām ēkām;

2) ka īpašums priekš publiskiem tor-
giem apvērtēts par Ls 33000.—;

3) ka bez augšmin. prasības īpašums
apgrūtināts ar hipotēku parādiem par
Ls 42299,93;

4) ka personām, kūjas veļas pie tor-
giem dalību ņemt, jājemaksā zalogs —
desmitā daļa no apvertešanas sumas un
jāstāda priekšā apliecība par to, ka no
tieslietu ministrijas puses nav šķēršļu
minētām personām iegūt nekustamo
īpašumu; un

5) ka zemesgrāmatas uz šo īpašumu
tiek vestas Rīgas-Valmieras zemesgrā-
matu nodaļā.

Personām, kūjām ir kādas tiesības uz
pārdodamo īpašumu, kas pārdošanu ne-
pielaiž, tādas tiesības jāuzrāda līdz pār-
došanas dienai.

Visi papiri un dokumenti, atliecoši
uz pārdodamo īpašumu, ir ieskatāmi
Rīgas apgabaltiesas III. civilnodaļas kanc-
lejā.

Rīgā, 8. augustā 1924. g.
8714 Tiesas pristavs V. Požariskis.

Aizupes pagasta, Talsu apriņķ',
Aizupes-Variebas II. pa-

kāpes pamatskolai
vajadzīgs

sliolotfljs (jūl
Kandidāti (-tes) tiek uzaicināti (tas)

pieteikties 5. septembrī š. g. pīkst. 10
no rīta pie pagasta padomes, iesniedzot
attiecīgus dokumentus.

Alga pēc valdības notejkumiem. 8774

Dažādi sludinājumi.
Vānes pagasta I. pakāp,

pamatskolai,
Talsu apriņķī, vajā d z ī g s

1.skolots js-pBrzlnis
II. skolotājs-io.

Kandidāti -es, ar pilnas pamatskol.is
tiesībām, tiek uzaicināti, 26. augustā š.
g. pīkst. 1 ' no rīta, ierasties Vānes pag.
namā pie padomes personīgi, vai līdz
min. laikam pieteikties rakstiski (vēlams
ierasties personīgi), iesniedzot attiecīgus
dokumentus un ārsta apliecību par ve-
selības stāvokli. Rakstiski pieteikušiem,
lūgumam jābūt nomaksātam ar attiecīgu
zīmognodokli.

Alga pēc valdībās noteikumiem, brīvs
dzīvoklis, apkurināšana un apgaismo-
šana.
-Priekšroka muzikāliem, sabiedriskiem
darbiniekiem.

Vānē, 4. augustā 1924. g.
Priekšsēd. K. Vītols.

8548 Darbvedis N. R e i z n i e k s.

Ūtrupe.
Rīgas maltos valde

Valdemāra iela Ns 1, š. g. 26. augusta,
pulksten 10 rītā, pārdos

ii. vairāksolīšanā
sekošas preces: ārstniecības līdzekļus,
elektriskus piederumus, papira izstrād.,
dzelzs izstrādājum., ķimikālijas, zābaku
birstes, galant. preces, kosmētiskas zie-
pes, gumijas izstrād., smēru eļļas, šoko-
lādi, automobiļu daļas, krāsas, mineral
ūdeņus, zābaku viksi, augu ekstraktus,
kurpnieku _speiles, stikla izstrād., ap-
ģērbus, grāmatas, miltus, mašinu daļas,
ietinamo papiru, adītus kokv. izstrādā-
jumus un veļu, dubultogļskābo nātru,
ēteriskas eļļas, stiklu plāksnēs, darba
rīkus, skārda izstrādājumus, ģērekstraktu,
fotogrāfiskus pied., vienk. porcelāna
izstrād., s irta laku, kosmētiskas preces,
kakao pulveru, sveces, papiru, drukas
krāsas, termometrus, dzelzs stlepuļus,
vīnu, liķierus, konjaku, zivju eļļu, māk-
slīgas puķes, spalvu Izstrād, dāmu ce-
pures, stādu eļļas, zīda tilu, vilnas audu-
mus, veļu, konzervus, tabaku lapās, cu-
kuru, mannā, tabakas izstrādājumus,
augļu esences u. t. t. 8783

Rīgas muitas valde.

Iilabolums.
.Vaid. Vēstri:" š.g. 28. jūlijā 167. num.

ievietota kara saimniecības ? pārvaldes
18. aug š. g.. izsoles sludinājumā ne-

skaidri iespiestas dažas vietas:
1) zem kārtas Ns 3, vajaga būt: stīv-

drēbju linu-pakulu audeklu, 71 cm platu,
apm. 31,n00 _ mtr ;

2) zem kārtas Ns 4 — apģērbu linu
lenti, 6 mm platu, apm. 500,000 mtr.;

3) zem kārtas Ns 5 — baltu zīmotņu
kokvilnas lenti , 4 mm platu, apmēram
14,000 tntj-.;

4) zem kārtas Ns 6 — šujamos kok-
vilnas diegus aizsargu un melnā krāsā,
balinltus un nebalinātus, pavisam apm.
36,500,000 jardi.

Bīriņu pag. valdei,
Rīgas apr., vajadzīgs

darbveža pailgs,
bet tikai tāds, kam ir prakse pagasta
pašvaldības

^
darbvedībā. Pieņemšana

20. augusta 1924. g. Rakstiskus pie-
teikumus, uzradot ziņas par izglītību,
līdzšinējo nodarbošanos, vecumu un
vēlama atalgojuma lielumu adresēt caur
Bīriņiem.

Priekšsēd. v. A. Ungurs.
8790 Darbvedis (paraksts).

Artilērijas Moratorija
Liepājā, kara ostā, izslud. 1924. g. 28. aug. pīkst. 10

mutiskus u.rakstiskus torgus ar Dēctoīgiem
1924. g. 1. septemb-ī pīkst. 10 uz

dažādu materiālu un darbarīku
piegādi artiler. laborat. vaiadz

Starp materiāliem:
Ietinamais papirs .... 420 kg. Petroleja 601 kg.

Naglas dažādas 432 „ Sienamas snores . . . du ,
Smirģelaudekls .... 3000 loksn. Pape brūna 0,4 m/m . . 4000 .

Zaļās ziepes 400 kg. Stikla papīrs 1000 loksn.

Zīda audekls 10 mtr. Bjāzaudekls ' 400 mtr.
Baltais skārds 200 loksn. Pernica _ . . . . .°"" ,8-
Dzelzs dažāda 4075 kg. Galvazinets skārds . 451 loksn.
Cements 15 mucas Dzelzs cinkotu stiepm . 470 kg.
Tērauds instrumentiem . . 475 kg. Dažādas ķimikālijas . . .

Koka material:
Dēļi priežu 1,25 cm . . . 5 kb. mtr. Plankas berza 5 cm i . . 2 kb. mtr.

Plankas bērza 6,5 cm .. 2 , Plankas bērza 7,5 cm .. 5
u. c.

Starp darba rīkiem:
Pindzeles dažādas . . . . 200 gabali Šujmašīna, kāju dzenama . 1 gab.
Drēbnieku šķēres .... 3 , Naži dažādi . . . . 15 ,
Misiņa veseri 10 . Skrūves paral. un atst. . . lb „
Plakan vīles ...... 15 , Askniebes JO .
Spiralurbji . . 70 . Tērauda veseri .... 10 ,
Brezent drēbes uzvalki . 20 , Galdnieku evelbenķi . . 2 ,
Galda svari no 5 līdz 10kg. 2 , Vīles dažādas . 360 ,
Laboratorijas svari līdz 1 kg. 1 , Nestāvu svari no 5 līdz 20 kg. 7 ,

un c.
Se uzrādīti tikai galvenie materiāli un darba rīki Materiālu un darba rīku

iegādes kopvērtība Ls 40, 00.—
Lūgumi par piedalīšanos torgos un pectorgos, nomaksāti ar _attiecīgu zī-

mognodokli, iesniedzami torgu dienās līdz pīkst. 0. Rakstiski piedāvājumi, no-
maksāti ar_ attiecīgu zīmognodokli, iesniedzami artilērijas labaratorijas priekšnie-
kam slēgtas aploksnēs ar uzrakstu .Materiālu iegādes torgi".

Torgu dalībniekiem jāiemaksā priekš torgu sākšanas artilērijas laboratorijas
kasē drošības nauda Ls 200.—.

Sīkākus paskaidrojumus un noteikumus dod artilērijas saimniecības daļa,
tāpat ari pilnu materiālu un darba rīku sarakstu izsūta uz pieprasījumu pa
pastu. "1 85 0

Kara ministrijas sara bū?nieias pārvaldes Dāvju no pin to\i
Daugavpils grupa, Daugavpils cietoksnī, Embotes ielā Ns 26, grupas

kanclejā, izsludina rakstisku

= konkurenci =
18. augustā š. g., pulksten 11, uz zirgu staļļu ierīkošanu Jātnieku pulka rajona

ēkā Ns 108 — Daugavpilī.
Rakstiski piedāvājumi, nomaksāti ar attiecīgu zīmognodokli, iesniedzami kon-

kurences dienā līdz pulksten 11. Drošības nauda Ls 17C0.
Tuvākus paskaidrojumus, darba maksas aprēķinus un zīmējumus var dabūt

apskatīt katru dienu no pulksten 9 — ljj, Daugavpils grupas kanclejā, cietoksnī,
Embotes ie ā Ns 26, bij. Patversmes ēka pie grupas darbveža. 2

Izsludinātā konkurence galīga. 8787

Lauksaimniecības pārvalde,
Kalpaka bulvārī Ns 6, 22. augustā š.g., pulkst. 12 dienā, istabā Ns 14,

izdos rakstiskā un mutiski rakiii
valsts Stendes slekcijas stacijas strādnieku dzīvokļu ēkas būves darbus par apm.
Ls 14,000— Drošības nauda Ls 700.—_

Tuvākas ziņas lauksaimniecības pārvaldes būvn. daļā, istabā Ns 14. Rak-
stiski priekšlikumi un lūgumi pielaist pie mutiskās mazāksolīšanas, nomāks īti ar
attiecīgu zīmognodokli līdz ar drošības naudu, iesniedzami līdz pulkst. 12 dienā,
22. augusta 1924. g. 1 8644

Mežu departaments
26. augusta š. g., pulkst. 12 diena,

izdos jauktā IZSOLĒ
(sask. ar pagaidu noteikumu 2. p. par darbu izdošanu un materiālu piegādāšanu

vai ts iestādes .Vaid. Vestn.' Ns 95, 1924. g.)
sekošus būvdarbus:

1) Jelgavas virsmežniecība, IV. iec, Cenas apgaitas mežsarga iedzīves
jaunbūvi, iemaksājama drošības nauda . Ls 225.

2) Ropažu virsmežn _ecības, 15. apgaitas mežsarga dzīvojamās ēkas
jaunbūvi, iemaksājama drošibas nauda 150 _

3) Ropažu virsmežniecības, 13. apgaitas mežsarga dzīvojamās un
saimniecības eku atjaunošanas darbus, iemaksājamā drošības nauda . 100.—

Jassole būs £*mIīg«M.
Rakstiski piedāvājumi ar 40 sant. zīmognodokli slēgtās aploksnēs ar uz-rakstu: ,LJz 1924. g. 26. augusta būvju darbu izsoli', un lūgumi ar 40 santzīmognodokli deļ pielaišanas pie mutiskas solīšanas iesniedzami līdz 26. aug š g

pulkst. 12 diena, mežu departamentam, Kalpaka bulvārī Ns 6.
Izsoles noteikumus, maksas aprēķinus un zīmējumus var saņemt mežu de-partamenta, Kalpaka bulv. Ns 6, dz. 8, ist. 8, no pulksten 9—15. 2

i786 Ofilt-ia departaments.
? ???????????

^^""^""^^^^^" " BaHBHj

I. valsts vidusskolā (ģimnāzijā)
(ītaiņa ftufv. Jtw. 20.

faunos siolēnus ir?«?" meit,enes) pjene ,«™ *»«» dienu no Pi.JUUlllU J UltllUi ĪO—I diena. I sagatav. kl. bez pārbaudījuma tos, kuribeigusi 4. pamatskolu klasi; II. sagatav. kl., beig 5. kl. ar pārbaudīj. latiņu valoda
8747 Mācības sākums 25. augustā š. g.
^?a—^iB ^i^——^

Kazdangas pagastam, iJipTtirtJflFāļOSaMarpiTiliii
Ajzputes apriņķī, vajadzīgi 2. pa- a ' šo dara zināmu, ka viņa savu dar-
kapes pamatskolai Kazdanga bību izbeidz , nododot visas tiesības

2.i
,. _ . i ,-.. un pienākumus akc. sab.pilntiesīgi ilolaji. ja*»**,.Alga pec noteikumiem. Brīvs dzīvoklis sonas, kurām pret kredītbiedrību ir kantar apgaismošanu un apkurināšanu. kādas prasības, pieteikt tās s e š a mš"

Kandidāti tiek lūgti ar dokumentiem nēšu laikā, skaitot no šī sludin iesnie?pieteikties pie pagasta padomes uz ve- dienas .Vaid. Vēstn ? kredītbiedrībaIešanām pag nama 2o. aug. 1924. g. pilnvarotai komisijai, Liepājā Lielā ielā Qlidz pīkst. 2 diena. dēļ norēķināšanās. P ' ' ,'
Adrese: c. Aizputi Kazdanga. Liepājas tirgotāju savstam

f*. 2 Pagasta valde. 8562 kreditb. pimvaTkomiKi
Iespiests Valsts tipograiijā.

.

Strenču
miesta pamatskola

vajadzīgs pilntiesī gs

skoloti];
speciālists dabas zinātne,

vingrošanā L »
Pieteikšanas ar rakstu vai npie skolas padomes. TOonj g
Velēšana skolā — 18 «««L.

pulksten 7 vakarā. i*"8 "'» I i

Ekengrāves pagastTeļl
pamatskola»,

Jaunjelgavas apri ņķī, vajadzj

i skolotais (1
Velēšanas 23. augustā 1924 e „ii '

2 dienā Ekengrāvespagasta'Lf„pagasta padomes. 4ma »
Pasta kantoris un dzelzsceļa it»-Ekengrave ap » 3 kilometra no D ļ,!?

nama. ^«i
*U1 Pagasta valde

Ilzenes pagasta, Valkas
apr. 6 kl. pamatskolai ,

caur Zeltiņiem, vajadzī gs

skolotais(M
Kandidāti (-tes) tiek lūgti ierastiespersonīgi 2 \ augusta 1 924. g. pīkst ii

no rīta pie pagasta padomes uz vēl-:.
nam, vai pieteikties līdz tai dienai mi-stiski, pieliekot savus dokumentus.

Priekšroka muzikāliem.
Priekšsēdētājs Ponis. ļ8760 Darbvedis (paraksts) '

Subates pils. vidusskolai
vajadzīgi

Z skolotai!
? latviešu, latiņu un vācu valodās. Alga

no valsts. Vēlēšanas 16. augustā. 8/SS
Rīgas kara apriņķa priekšnieks iz-

sludina par nederīgu nozaudēto kara-
klausības apliecību zem Ns 871 «nt
6. marta 1922. g., izdotu no Vecgulbenes
kāja saimn. nolikt, priekšnieka uz Kārļi
Jēkaba d. Ķ r i š f e 1 d a vārdu. 8/īt

Akc. sabiedrības ,Metalurģ ,8kī
un metālu apstrādājošā rūp'

niecība' valde
uzaicina, uz ' 921. g. 20. aprīļa likums
un statūtu 48. un sek. panta pamala,
akcionārus uz

ārkārtēju vispārīgu sapulci,
kup notiks 1924. g. 11. oktobrī, Rīgā,
zvērinātu advokātu E. Morica un L. Šoe-
lera kantori , Raiņa bulvārī 7 (ieejai»
Reimersa ielas) pulksten 5 pēc pusdienas.

Dienas kārtība:
1) Valdes ziņojumi.
2) Statūtu 21. panta pārgrozījums (V*

des sēdekļa pārcelšana uz Rīgu).
3) Valdes locekļu, viņu kandidātu «5

revizijas komisijas locekļu vēlēšanas
4) Valdes pilnvarošana attiecība uz ne-

kustamo īpašumu pārdošanu, izno mā-

šanu, vai citādu kādu izmantošanu
5) Komisijas ievēlēšana sabiedrības man-

tas pārvērtēšanai latos.
6) Ārzemju banku Izvēlēšana, kuru ap-

liecības var stādīt priekšā akciju W»
(statūtu 53. p.)

7) Priekšlikumi un paskaidrojumi.
Valdes locekļi: A. Putilovs, N. Mel*

nikovs, M. Stīfters.

Akcionāriem, kas vēlasjriedalities «'
parīgā sapulcē par to jāpaziņo va*
kuras pagaidu atrašanas vieta Kļ-
Valdemāra ielā Ns 11, dz. 1, tāda .»^?
un uz tādiem pamatiem, kādi izlikti t

tūtu 53. pantā un 1921. g- 20. «4
likumā. JI2

Skrīveru pagasta valde
atsauc savu sludinājumu, iespiestu.?
Vēstneša" šī gada 16. jūnija W '
attiecibā uz nozaudētiem dokumani»

jo Latvijas iekšz. pase N? 2483 uz
kaba Gotarda d. Puntuls vardu
atrasta. ,Q,ļ»

Skrīveru pagasta namā, 6. aug. »™
Pag. priekšnieks (P»"**^

8630 Darbvedis (pafļH£l>

Kļūdas izlaftoiams.
Ondrupines _ pagasta valdes sliļ^

juma, iespiesta „Vald. Vestn." *? . s
1924. g., zem kārtas Ns 1, »**?
kļūda: kara klausības atvaļināju"^
kumentus nozaudējis nevis Jfzuf>

^stantina d. Stanislavskis, kan -ļeris
sacīts min. slud., bet gan r

^Konstantina d S t a n i s 1 a vs ki».

ar šo tiek izlabots. jļļjj. -Jj

BBSafasRvitelP
par 2 koferiem adu zem J* i:Z-
Ns 615 no Eidkuņiem uz R'g11 - jļ5s K
radītajā, ir gājusi zudumā un ?»
n e d e r' g a- . h HeiK' AUr sab. .Gerhards *. n
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