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Vaļdības Vēstnesi" sakot nol.janvaja:

Latvijas valdības

" saņemot ekspedīcijā:
.1

-..-i

oficiāls

laikraksts

Sludinājumu maksa:

iznāk katru dienu, izņemot

svētdienas un svētkudienas

Redakcija:

Kantoris un ekspedīcija:

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

Rīgā, pili jsfo 1. Tel. Ns 9-57
Atvērts no pulksten 9—3

lats 50 sant.

a) tiesu sludinājumi līdz 30 vien-

slejīgām rindiņām
.... 3 lat.
par katru Jālāku rindiņu
. . — ,

Pi esūtot māja un pa pastu:
. fflēnesi
numuru:
atfevišķu
YZ
ekspedīcijā
ārdevējiem
<* atkalp

1 lats 80 sant.
saņemot
—

ļ»

.

7

.
,

pavēle.
Valsts Prezidenta
Papildinājums pagaidu noteikumos tirdzniecības un rūpniecības paju sabiedrību dibināšanai.
Rīkojums par norēķināšanos

jāsastāda

b) citām iestādēm un amata per-

pārskats

(paraugs Ns 8) un

jānosūta ne vēlāk

kā līdz tekoša mēneša 20 dienai vienā eksemplārā līdz ar
orderčeku taloniem,kredita atjaunošanas

un apgrozījumu dokumentiem un sarakstiem valsts kontrolei un pārskata otro

valdības

iestādēs.
eksemplāru
kredita
departamentam.
Pārgrozījumi un papildinājumi noteikumos
Dokumentiem jābūt cauršūtiem un piepar norēķināšanos valdības iestādēs.
stiprinātiem pie sarakstiem.
bij.
lauksaimniecības
par
Rīkojums
111. „Valdības Vēstnesī" 1922. gada
nodaļas
departamenta zivkopības
93. numurā iespiestos paraugus 5-a un 8
likvidēšanu.
papildināt ar pantiem.

Paraugs 3-a kā

pielikumā.

Valsts Prezidenta pavēle

A. K ā r kl i ņ š.
Nodaļas priekšnieka vietā E. E š e.

Nr. 300.
Ieceļu Vili Šūmani par Latvijas ārkārtējo sūtni un pilnvaroto ministri pie
Itālijas karaļa.
Pamats: L. R. S. 41. p.
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Rīkojums

par norēķināēanos valdības
iestādēs
Sākot ar š. g. septembra mēnesi izdevumu un kredītu atjaunošanas dokumenti ierakstāmi sarakstos un pārskatos
pēc §§ un pantiem, pie kam ailēs no
gada sākuma
(„ Valdības
Vēstneša"

Pārgrozījumi un papildinājumi
noteikumos

par norēķināēanos
valdības iestādēs
25. aprija
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orderčeka.
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1) iekšējo zvejas ūdeņu un dīķsaimniecību iznomu un pārzināšanu nodot zemju pārvaldei;
2) jūras zvejniecības
pasākumus, kā
vētras signālu punktus, zvejnieku
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ostu ierīkošanas un citas lietas nodot finansu ministrijas
jūrniecības
departamentam, saskaņā ar Saeimas
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6izdevumu

un

.Valdības Vēstneša" ša gada 189. nu-

murā iespiestā instrukcijā par pagastu
pašvaldību budžetu un pārskatu sastādīšanu un par nodokļu aprēķināšanu un
piedzīšanu ieviesušās sekošas kļūdas :
13. pantā, 5. rindā, iesnieguma vietā

jābūt .ienesīguma";
25. pantā 4. rindā, 27. panta vietā —
„97";
27.-pantā, 8. rinda, 11. un 14. pantu
vietā — .11, un 17" ;

32. pantā, 1. rinda,

atvienoti vietā —

« ienesīguma".
' Departamenta direktors J. Zankevics,
Nodaļas vadītājs P. K 1 i n k 1 a v s.

Meklējamo personu saraksts
Nr.

175.

10253. Adamsons, Roberts Anša d.,
26 gadus vecs, ' piederīgs pie Meckules
pagasta, Valmieras apriņķī.
— Kriminālās pārvaldes Rīgas nodaļas priekšnieks
no š. g. jūlija mēneša (122 24-V1II), ap-

vainots zādzībā. — Apcietināt.

zemju pārvaldes

10255. Astaškovs, Archips Makara d.,
34
gadus vecs, piederīgs pie «Rēzeknes
bas
(virsmežziņiem,
mežziņiem,
apr., Silijanu pag., pēdējā dzīves turpat,
valsts zemju inspektoriem u. t. t.);
Savnu sādžā. — Daugavpils apriņķa
4) hidrobioloģisko laboratoriju līdz ar
5. iecirkņa
miertiesneša
1924. gada
ūdens pētīšanas lietām saskaņā ar
9. augusta raksts Ns 454 (123-24-VI1I),
ministru kabineta š. g. 31. jūlija
apvainots sod. lik. 262. p. — Paziņot
lēmumu nodot izglītības ministrijai dzīves vietu.
līdz ar inventāru, budžetu un pervietējiem pārstāvjiem

«U

ņļ

priekšmets un 4) izdevumu tekoša rēķina numurs. OrderJa
is izpildāms saīsinātā kārtībā.
orderčeks izrakstīts uz vairāk pantiem,
'^ vi ņa trijās dajās tekstā jāatzīmē,
ik no vispārīgās sumas izrakstīts uz
jatru pantu.
Kredīta rīkotājam nav
"esība izrakstīt ordečekus uz uzrādī-

ari vienīgi

10254. Apsīts, Vijums Jūlija d., dzim.
1894. gadā. — Valkas apriņķa 2. iec,
miertiesneša
1924. g. 22 jūlija raksts
budžetkomisijas lēmumu;
.Ne 376 (117-24-VIII), apvainots sod. lik.
3) pārraudzību par zivju audzēšanas
—
noteikumu izpildīšanu uzdot mežu 184. p. 1. d. (krim, lieta N° 376).
Paziņot dzīves vietu.

SB.lgJļ

i

i

sakne jāuzrāda sekošas zinas: 1) minis'rijas, departamenta, galvenās pārvaldes un kredita rīkotāja nosaukums,
un
et
budžeta gads
iedalījums (vi a,
s§
^ un pp.) un tekošs fmdžeta numurs,

zemju

funkcijas sadalīt sekosi:

;

;1
;2

1. pantu papildināt

departamentu apvienošanu zemkopības
departamentā, likvidēt bijušo lauksaimniecības departamenta zivkopības nodaļu,
skaitot no š. g. 25. augusta.
Nodaļas

:

i
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? V, rtc
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Orderčeka, talonā un pie-

tivā
ļ0 .cienām saņemtas, orderčeka ta"- ^edita atjaunošanas dokumenti
sapr
grupēti
pec budžeta §§ un pantiem
rakJeVesti cnronoIoģiskā kārtība saKSt°
(paraugi NsNs 3-a un 3-b), tad

;
CL

3.»

sabiedrību

1924. g. 25. augustā.
Sakarā ar lauksaimniecības un

!!
*

>

19. līdzšinēja redakcija atcelts
vietā likts sekošais :
19' ^a(* zinas
orderčeku
taln
Un kredita _ atjaunošanas do™
kurn Q^m
^&r visām mēneša opera-

?

<xs

Orderčeks sastāv" no trim ŪJ
«alām: piesakņa, orderčeka talona un Q
N
»§ 13.

1. istabā, kur

Kalnings. .atvietoti" ;
Pielikumā Ns 4 pie instrukcijas 28. panta
Kredita departamenta direktors
A. K ār kl i.ņ š. 1. punktā iesnieguma vietā —. „ienesīguma", un
Rīkojums Nr. 229.
2. punktā ari
iesnieguma 'vietā —-

;
"

-d

7

1,60, ar piesūtīšanu Ls 1,80.
2,40, „
„ 2,65.
„

Finansu ministrs Ringolds

co.

3

i

c/3

un papildinājumiem.

Izlabojums.

.Piezīme. Paju sabiedrību pamatkapitāls nevar būt mazāksparLs 20 000.—"
Rīgā, 1924. gada 25. augustā.
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OO

noteikumi par 3 E * -^
-^
norēķināšanos valdības iestādēs («Valdības S*S
i, ' a
i
vēstneša" 1922. g. 91. numurā) grozīti O ļ .j E
Q
: 3
[
i
>
"" papildināti sekosi:
?—i
r
O
«? § 13. līdzšinējā redakcijā atcelts un
i J2
£
la vietā likts sekošais :
D | !
1922. gada

1924. g. 24. numurā)
ar sekošu piezīmi:

CŪec

3

X2

Rīgā, 1924. g. 25. aug stā.

„

Dabūjams Valsts tipogrāfijā, pilī,
jāgriežas ar pieprasījumiem.

1924. g. 18. janvāra pagaidu noteikumu

HIo.

Rigā, 1924. g. 25. augustā.

Finansu ministrs
Ringolds Kalnings.

.

„

tirdzniecības un rūpniecības paju sabiedrību dibināšanai (.Valdības Vēstneša"

O.

H

„

°

žg

t.

1922. g. 93. numurā iesp. paraugs Ne 8),
t. i. par tekoša budžeta gada iepriekšējiem mēnešiem (aprilis, maijs, jūnijs,
jūlijs un augusts) ievedams attiecīgais
sagrupējums pēc pantiem.

Apstiprinu

„

dibināšanai.

E"«

?

20

1924. g. kodifikacijas izdevumu:

o.

O.

:

,

kodifikacijas nodaļa

pagaidu noteikumos tirdzniecības

i—r=—'

!

iesiets

™

?
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,

ar visiem vēlākiem pārgrozījumiem

un rūpniecības_ paju

Valdības rīkojumi un pavēles.

Ringolds Kalnings.
Kiedita departamenta direktors
A. K ā r k 1i ņ š.

16

Papildinājums

CL

;

ministrs

„

Šis izdevums atvieto Krievijas 1914. gada
„yHpewAeHie CyAe6Hbix-b VcTaHOB^enifi"

N

I

Finansu

—•

c) privātiem par katru vienslejīgu
rindiņu (par obligat. sludin.) . —

Tiesu iekārtas likumi

E

ce

«3

Valsts Prezidents J. Čakste.

jaunu

vienslejīgu

CA

I %

?5

Tieslietu ministrijas
laidusi klajā

katru

I

ra
ro

«i

sonām par
rindiņu

Maksā brošēts eksemplārs: bez piesūtīšanas Ls

Kredita departamenta direktors

1924. g. 25. augustā

60 sant.
12 .

oonto
1^.-4.-_!__

sonālu

(laboratorijas

pēc piekritī-

pārzini

un

hidrobiologu);
5) zivkopības lietas un iekšējo ūdeņu
zvejniecības organizāciju un pasā-

kumu veicināšanu un pārraudzību
atstāt lauksaimniecības pārvaldei.

10256.

Lietavas

Ažubalis,

Jēzeps,

pavalstnieks,

34 g. vecs,

Lielzalves

pag.

Ozolkalnu m.,
ārējais
apraksts
nav
zināms. — Jaunjelgavas apr. priekšmeka
1924. g. 4. februāra raksts Ns 3265

Lauksaimniecības pārvaldes
priekšnieks V. G u 1 b e.

(124-24-VIII), sodīts administratīvā kārtā
ar Ls 60,— vai 3 ued. aresta.
— Paziņot dzīves vietu.
10257» Bučinski, Izaks Kaimiņa d,
23 gadus vecs, Rīgas pilsonis. — Kriminālās pārvaldes Rīgas nodaļas priekšnieka 1924. gada 12. augusta raksts
(292-24-X), apvainots zādzība. — Ap-

Valdības iestāžu paziņojumi.

cietināt.
10258. Berendts, Voldemārs Roberta
dēls, 24 gadus vecs, Dancigas pavalst-

Nodaļas darbiniekus pārvietot vai atno amatiem — saskaņā ar atsevišķiem rīkojumiem.
Zemkopības ministrs E. B a u e r s.
svabināt

Paziņojums.
Pamatojoties uz noteikumiem par mājlopu eksportu, š. g. 22. augustā reģistrēta firma Veselucha Rīgā, Lāčplēša ielā N° 35, kā mājlopu izvedēja
staciju
uz ārzemēm caur Zemgales
„V.
tirdzniecības
marka
V."
un firmas

apstiprināta.
Iekšlietu ministrijas veterinarvalde.

nieks. — Rīgas apgabala

tiesas

1. kri-

miualnodaļas 1924. g. 11. augusta raksts
Ns 17617 (191-24-X), apvainots sod. lik.
448. un 442. p. 2. d. 1. pkt. — Piepras.
drošības nauda simtu latu apmērā, līdz

kuras iemaksai turams apcietinājumā.
10259. Brezovskis, Augusts Friča d.,
dzim. 1883. gadā, piederīgs pie Jaunpils
pagasta. — Rīgas apgabala tiesas Cēsu

apriņķa

1. iec.

izmeklēšanas

tiesneša

1924. g. 2. augusta
1228 Liepājas prefekta
(280-24-X), apsūdzēts uz sod. lik. 448. p. raksts Ns 2132/11 (165/X), š. g. 2. jūlija
un 443. p. — Apcietināt un ieskaitīt izgājis no mājām nn nav vairs atgriezies.
— Paziņot dzīves vietu.
meklētāja rīcībā.
10273. Grinhofs, Arturs Fridricha d.,
10260. Beinarovičs, Jānis Jāņa d.,
čigāns, agrāk dzīvojis Preiļu miestā, piederīgs pie Matkules pag., Talsu apr.,
Rušunu ielā, Konstantīna mājā. (Tuvā<.u agrāk dzīv. Vārnu ielā Ns 6, dz. 13. —

1924. gada

28. jūnija

raksts

Ns

zinu nav.) — Latgales apgabaltiesas Rēzeknes apr. 3. iec. miert. 1924. g. 2. jūlija raksts Ns 1690 (279-24-X), apvainots
sod. lik.
138. p. — Paziņot dzīves

vietu.
10261.

Bartaišis, Aleksandrs. (Tuvāku

ziņu nav.) — Kriminālās pārvaldes Rīgas
nodaļas priekšnieks 1924. g. \3. augustā
(293-24-X), apvainots zādzībā. — Apcietināt.
Ādolfs Jāņa d.,
10262. Bisenieks,
gadus
vecs,
piederīgs
pie Jaungul30
benes pag., Valkas apr. — Rīgas 2. iec.

Rīgas pilsētas 1. iec. miertiesneša 1924. g.
12. augusta raksts Ns 545 (166-24-X),
apvainots sod. lik. 139. un 475. p. p. —
Paziņot dzīves vietu.
10274. Henkuzens, Krišs Jāņa d.,
dzim. 1898. gada marta mēnesī, dzīvojis

Rīgā, bij.

vecākais policijas kārtībnieks

Valkas apr. Adlienes pag. 1923. g. —
Valkas apriņķa
priekšnieka 1924. gada
23. jūlija raksts Ni 2362 (47-24-1V), par
valsts naudas piesavināšanos. — Paziņot

dzīves vietu.
10275. Hermans, Rūdolfs Juliusa d,
Ne 852 16 gadus vecs, maza auguma, ģīmis
230. p. apaļš, acis pelēkas, mati un uzacis gaiši,

miertiesn. 1924. p. 11. augustā
(294-24-X), apvain. sod. lik
1. pkt. — Paziņot dzīves vie*u.
ģērbies zaļā blūzē un tumši pelēkās
Andreja biksēs, agrāk uzturējies Rīgā, klaidonis,
10263. Balkin, Aleksandra
m., dzim. 1901. g„ piederīga pie Orlovas māte dzīvo Igaunijā. — Nepilngadīgo
gub., neprecējusēs, pareizticīga,krieviete, zemkopības un amatniecības kolonijas
prostituētā. — Rīgas 8. iec. miertiesn. direktora 1924. g. 11. jūlija raksts Ne 562
1924.

g.

25.

jūlija

raksts

Ns

824
528. p. —

(295-24-X), apvain. sod. lik.
Paziņot dzīves vietu.
10264. Bācis, Emilija Mārtiņa meita,
apmēram

19 gadus veca,

(49-24-1V), izbēdzis no
Ievietot atpakaļ kolonijā.
10276.

Hollingvorth,

Viliama d.,

dzīv. 1922. g. pavalstnieks.

rudenī Līberku krogā pie Sēļu pagasta
Koškeles muižas, Valmieras apr., tuvāku

kolonijas.
Harolds

—

Stanleij

dzim. 1890. gadā, Anglijas
— Kriminālās pārvaldes

Rīgas nodaļas

priekšnieks 1924. gada
apvainots krāp-

14. augustā (51-24 IV),
ziņu trūkst. — Valmieras apriņķa IV. iec. šanā. — Apcietināt.

miertiesneša

1924. g. 13. augusta raksts

Ns 364 _(299-24-X), aizdomās par pulksteņa zādzību kādam Kārļam Kornetam,
Koškeles muižā. — Paziņot

dzīves

vieta.

_ 10277.

Jančevsks, Aleksanders Augusta

dēls, 26 gadus _ vecs, piederīgs un līdz
š. g. marta mēn. dzīvojis Rēzeknes apr.
Bukmuižas pag. L. Viršenas sādžā. —
Latgales apgabaltiesas Rēzeknes apriņķa
3. iec. miertiesneša 1924. g. 6. augusta
raksts Ne 2072 (153-24-IX), apvainots

10265. Cacan, Jānis Kārļa d., dzim.
1898. g. 12. aprilī, piederīgs pie Dzelzavas pagasta, Cēsu apr. — Kriminālās
pārvaldes
Rīgas nodaļas
priekšnieks sod. lik. 181. p. 2. d. 1. pkt. — Paziņot
1924. g. 12. augustā (32-24-VI), apvainots dzīves vietu.
10278. Issa, Ruvins Leiba d., dzim.
dokumentu viltošanā. — Apcietināt.
10266. Dundurs, Pēters Jāņa d., 27 g 1897. gadā, piederīgs pie Dagdas pag.
vecs, piederīgs pie Cēsu apr, Savienas agrāk dzīv. Stabu ielā Ne 76, dz. 10. —
pag., pēdējā dzīves vieta

kolonija,
kolonijas. — Ievietot atpakaļ
Ārzemes.
meklētājam:
paziņot
par ko
.
Reparaciju lietā.
10287. Ķirsis, Fricis Jāņa d., dzjm
Kri—
Valkas.
piederīgs
pie
zē,
24. augustā. (Reitersļ
Pa
ri
1894. g.,
B
minālās pārvaldes Rīgas nodaļas priekšgafām debatēm, kuj-as ilga visu nsL et
(354augustaraksts
16.
nieka 1924. g.
nakti līdz pulksten 4 rītā, Fran
?
24-XI) apvainots slepkavība. — Apcie- tautas
vietnieku
tināt.
prinājis
Londonas
ko -''
pieņemtos lēmumu,
10288. Kangars, Tenis Jēkaba dēls,
20 gadus vecs, piederīgs pie Valmieras izteicis Herio kabinetam uzticību
apga336 pret 204 balsīm pieņemta
apr., Valtenbergas pag. — Rīgas
sekos/'
izmeiec.
111.
zolucija: .Tautas vietnieku nams
baltiesas Valmieras apriņķa
klēšanas tiesneša 1924. g. 9. augusta sveicot valdību par to, ka ta panākusi škr'
raksts Ns 475 (318-24-XI), apvainots sod. tiesas principa ievešanu Londonas līo '"
un tādā kārtā devusi konferences ff
lik. 174. p. 1. d — Apcietināt un noniekiem iespēju vienoties par reparac!
gādāt meklētāja rīcībā.
praktisku atrisināšanu
problēma
10289. Ločs, Jāzeps Augusta d., dzim.
sta
kopdarbības garā, un
tautiskas
Daupie
\\^'
1877. g. 17. martā, piederīgs
to uzaicinot valdību turpināt nāko*-'
gavpils apr., Izveltas pag., Loču ciema.—
konferencēs,
tiklab sabiedroto pJf
Cēsu apriņķa IV. iecirkņa miertiesneša
kā
tautu
lietā,
savienībā, iesākto taisni"
(1411924. g. 7. augusta raksts Ns 346
24-X), apvainots sod. lik. 581. p. 1. d. bas un miera darbu, kura mērķis ir J
— Pieprasīt vienu simtu latu drošības drošināt Francijas neaizkaramibu un F
naudas, kuras neiemaksāšanas gadījuma ropas jaunuzbūvi, — izsaka piekrišanu
valdības deklarācijai."
jj^
apcietināt un par to ziņot meklētājam.

namsarj'

""rence

10290.

piederīgs pie Jelgavas
pilsētas, līdz 1923. g. 26. jūnijam, dzīv.
Jelgavā, Dīķa ielā Ne 20, pec tam Tukuma apr., Ozolnieku pag., Kalaču māCērkstes
jās un Slokenbergas pag.
muižā. — Tukuma iec. miertiesneša
1924. g. 30. jūlija raksts
Ne 3036
(34-24-VIII), apsūdzēts par trokšņošanu
dzērumā. — Paziņot dzīves vietu.

dzīves vietu.

Rīgas pilsētas 3. iec. miertiesneša 1924. g.
10292. Leščanovs, Jānis Jēzupa
15. augusta raksts Ns 234 (157-24-X), 21 gadus vecs, piederīgs pie Rēzeknes
apvainots sod. lik. 184. p. 1. p. — Paapr., SUajanu pag., latvietis, katoļticīgs,
1924. g. ziņot dzīves vietu.
neprecējies, atvaļināts no kara dienesta

11. augusta raksts Ns 1144 (108-24-VII),

10279.

Kleins, Jānis Rūdolfa d., apm.

apvainots sod. lik. 574. p. — Apcietināt 21 gadu vecs, vidēja auguma, tumšu
un nogādāt meklētāja kamerā Jēkabpilī. apaļu seju, melniem matiem, melnām
10267. Domkovs, Dimitrijs Jefima d., ūsām, bārda skūta, ģērbies melnā uz-

28 gadus vecs, piederīgs un dzīvojis
līdz š. g. marta mēn. Rēzeknes apr.,
Bukmuižas pag.,

Niperu

sādžā. — Lat-

gales apgababiesas Rēzeknes apriņķa
3. iec miertiesneša 1924. g. 6. augusta
raksts

Ns 2073

(109-24-VII),

apvainots

sod. lik. 181. p. 2. d. I. pkt. — Paziņot
dzīves

vietu.

10268.

Dreimans, Eduards

Pētera

d.,

28 gadus vecs,

Valmiera? apr., Valtenbergu pagasta pilsonis. — Rīgas apgabaltiesas Valmieras apriņķa 3. iec. iz-

valkā, strīpainā pletkreklā, mīkstu krāgu,
melnu kakla saiti, reizām nēsā pensnē. —
Valkas apriņķa priekšnieka palīga 1924. g.
3. aug. telefonograma Ns 757 (341-24X1),
š. g. 3. augustā izbēdzis no Vecgulbenes
pagasta valdes aresttelpām — arestants. —

Apcietināt un

nogādāt

Ns 336 (343-24-Xl), apvainots sod. lik.

meklēšanas tiesneša 1924. g. 9. augusta 138. p. — Ņemams paraksts par dzīves
raksts Ns 478 (92-24-VII), apvainots sod. vietas neatstāšanu, pēc kam ziņot meklētajam.
lik. 578. p. 3. d. — Apcietināt un no10281. Kangars,
Tenis Jēkaba d.,
gādāt meklētāja rīcībā.
10269. Droidors. VIadi irs, 12 gadus 20 gadus vecs, piederīgs pie Valtenbergu

\&ecs, vidējā augumā, gaišiem matiem, pag, Valmieras apr. — Valmieras apr.
tumšām lielām uzacīm, zilām acīm, ģēr- pr-ka palīga 1. iec. 1924. g. 17. augusta
bies pelēkās
drēbēs, melna skolnieku raksts Ns 6188 (318-24-Xl), apvainots
cepure galva. — Rigas policijas 5. iec. zādzība. — Apcietināt.
10282.
Kovalevs, Savelijs Konstantīna
priekšnieka
1924. g. 12. augusta telefonograma Ns 78 (III-24-VII),
š. g. d., 24 gadus vec?, piederīgs pie. Rēzeknes
7. augustā izgājis no mājām, Duntes apr., Silijaņu pag., pēdējā dzīves vieta
ielas

Ns

un

5,

vel

nav

atgriezies.

—

Atrašanas gadījumā ziņot meklētājam.

alias
Fridrichson,
10270.
Fridriks
Krišs Valta d., dzim. 1884. g. 1. nov.,
piederīgs pie Tašu-Padures pag Aizputes

apr.,

iestādes

pase Ns 39771,

(no

kādas

Latatujevas

sādžā. — Daugav-

pils apr. 5. iec. miertiesn.
1924. g.
9. aug. Ns 454 (344-Xl), apvainots sod.
lik. 262. p. — Paziņot dzīves vietu.
10283. Krutovs, Semens Daniela d.,
34 gadus vecs, piederīgs un līdz šim
dzīvojis Krepšu ciemā, Andrupines pag.,

izdota nav zināms), ģērRēzeknes apr. — Latgales apgabaltiesas
bies pelēkā frencī, melnās biksēs un
pelēkas krāsas žokejas cepurē, garāks Rēzeknes apr. 3. iec. mieitiesn. 1924. g.
2. jūlija raksts Ns 1694 (325-Xl), apvain.
par vid. augumu, zilām acīm, pagaru degunu un tumši brūniem matiem. — I. M. sod. lik. 181. p. 2. d. 1. pkt. — Paziņot
Aizputes

pase

turpat,

apr.

priekšn. pal.

par

1. iec.

līdz turpmākam rīkojumam, 8. Daugavpils kājn. pulka kareivis. — 4. iec. kara
izmeklēšanas tiesneša 1924. g. 11. augusta raksts Ns 1905 (144-24-Xl), tiek meklēts kā
svarīgs liecinieks. — Paziņot
dzīves vietu.
(Turpmāk vēl.)

dzīves vietu.

Angļu

Lēmums par speciālās padomdevējas komisijas

dibināšanu

bijis

šo apspriežu

rezultāts.
Tai pašā laikā ārlietu u
tirdzniecības ministrijām dots rīkojums
sagatavot ziņojumus, kuri varētu dot
valdības rīcībai vajadzīgo pamatojumu,
„Daily Telegraph"

raksta,

ka komisija

piegriezīs vērību, pirmkārt, tirdzniecibas
līgumiem, kurus Vācija noslēgs ar sabiedroto

Kriminālās pārvaldes priekšnieks

valstīm,

otrkārt,

naturalde-

vumu sistēmai, kura
jāizved saskaņā
G.T ifen t ā 1s.
ar Devsa projektu un, treškārt, noguldīDarbvedis A. Zaķis.
jumiem, kuri
sastādīsies no Vācijas
iemaksām un kurus pārvedumu komisija

meklētāja rīcībā.

10280. Kleins, Pēteris Kārļa d., 53 g.
vecs, čigāns, agrāk dzīvojis Rēzeknes
apr., Varakļānu miestā — Cēsu apn'ņķa
4. iec miert 1924. g. 7. augusta raksts

prese piešķir lielu

Tūliņ pēc Londonas konferences slēgšanas
Makdonalds apspriedies ar vairād.,
kiem
Anglijas rūpniecības pārstāvjiem,

Jēkabpilī, Zva-

iec. mierliesneša

L i f i I d ā, 25. augustā. (Radio)

nozīmi Anglijas valdības nodomam organizēt speciālu komisiju starptautiskās tirdzniecības sakaru
novērošanai, kādi varētu attīstīties sakarā
ar Devsa projekta izvešanu dzīvē . Korespondenti atgādina, ka Makd 'onalds
vel konferences sēžu laika licis manīt šo
savu nodomu, runādams par «saimnie10291. Levis, Kārlis Jēkaba
dēls, ciskiem problemiem, kas pacelsies, kad
42 gadus vecs, piedeiīgs pie Konu pag., Viduseiropas valstis tiks atkal uz kājām"
Valmieras apr., pēdējā dzīves vieta — un pareģodams, ka „cietsirdīgi starptauValmierā, Rīgas ielā Ne 51, pareizticīgs, tiski spekulanti mēģinās izlietot politiskus
pēc nodarbošanās —
kalējs. — Cēsu spaidus, lai pakļautu sabiedrības inapriņķa priekšnieka
1924. g. 11. aug. tereses savām personīgām interesēm,"
raksts Ns 1831 (143-24-XI), sod. arLs20 Makdonalda bažas par nopietno stāvokli
vai 7 d. aresta par atrašanos publiskā vēl pavairojušas apspriedes ar dominiju
vietā piedzērušā stāvoklī. — Paziņot pārstāvjiem.

nītāju ielā Ns 3; Ļaudonas Odzienas
muižā un Krustpils pag. Lāču mājās. —
Jēkabmiesta

Anglija

Lerchs, Voldemārs Eduarda d.,

23 gadus vecs,

Iecelšanas.

varētu novietot emisijas bankā uz reparaciju komisijas konta.
No Anglijas rūpniecības nozarēm gal1924. g. 20. augustā.
Pamatojoties uz likumu par civildienestu 23. pantu, venā kārtā, liekas, cietīs ogļu, tērauda
piešķiru
veterinarvaldes priekšniekam, veterinarun ķimiskā rūpniecība, netieši varbūt ari
ārs, tam EA._ Cīrulim
kaitēju atvaļinājumu i z kokrūpniecība.
LTA.
Rezolūcija

trim

nedēļām
skaitot no 25. augusta, uzdodot
viņa dienesta pienākamu «pildīšana par prombušanas
laiku
viņa
palīgam
veterinārārstam
K A t r e n a m.
Iekšlietu ministrs P. Juraševski*.
*

Rīkojums
Ns 230.
1924. g. 25. augustā
Saskaņā arjaukssirrriecībss pārvalde» zivkopības
nodaļas likvidēšanu , minētās _ nodaļas vadītāju Voldemāru Miezi
atsvabināt, skaitot no š. g.
25. augusia
no lauksaimniecības pārvaldes zivkopības nodaļas vadītajā pienākumu izpildīšanas,
jo saskaņa ar 31. jūlija ministru kabineta lēmumu
un zemkopības ministrijas š. g 4. augusta rakstu
K? 168fc7, Voldemārs Miezis pāriet izglītības
ministrijas dienesia, ka hidrobioloģiskās laboratorijas
pārzinis. Lauksaimniecības pārvaldes zivkopības
snecialista pienākumus
uzdodu līdz turpmākam
rīkojumam izpildit minētam Voldemāram Miezim.
Zemkopības ministrs E. Bauers,
Lauksaimniecības pārvaldes priekšnieks
V. Oulbe.
*

R ī k o j u m s N° 231.
1924. g. 25. augustā.
Lauksaimniecības pārvaldes hidrobiologu vietas
izpildītāju uz brīva līguma pamata Viktoru
Ozoliņu, saskaņa ar ministru kabineta š g. 31. jūlija
lēmumu, pārvest uz izglītības ministriju, skaitot
no š g. 25. augusta.

Rīga.
Rīgas

pilsētas

domes

ārkārtēja sēde
notiks ceturtdien, š. g. 28. augustā, pīkst
7 vakarā, lielā Ķēniņu ielā Ns 5.

Dienas

kārtība:

1. Traktieru (reibinošu dzērienu pārdotavu) skaita noteikšana 1925. gadarn ,
sakarā ar iekšlietu ministrijas pašvaldības departamenta š. g. 22. augusta
priekšlikumu Ns 106307._
2. Nekustamu īpašumu iegūšana :
JVe 12i)
a) Avotu

ielā Ns 11 (gr. 30
b) Strēlnieku ielā Ns 5 (gr. 18 Mvļh
l24
c) Dēļu ielā Ns 1 (gr. 50 N«
'
d) Domes š. g. 8. maija lēmuma P*
pildināšana.
...

3. Saistoši noteikumi par zirgu piegada*
XU1.
sanu ugunsgrēka gadījumos
,
licijas iecirkņa robežās (Bolderaja
Daugavgrīvā un Buļļos).
Domes priekšsēdētāja vietā
Aur. ZeebergJ

p?

10284. Keturakis, Emilija Jēkaba m.,
raksts Ns 6353
naudas zādzībā 37 gadus veca, piederīga pie Radzivilišu
un mantu
piesavināšanā (no saviem miestiņa, — Lietuvas sūtniecības 1924. g.
16. jūnija raksts Ns 1313 (350/24-XI),
darba biedriem). — Apcietināt un atgāZemkopības ministrs E. Bauers
apvainota sod. kod. 51, 3. d. 581. p. —
dāt meklētāja rīcībā.
Lauksaimniecības pārvaldes priekšnieks
Pilsētas sekretārs A. PlavinsKi»
10271. Gavrilovs, Malafejs Jēkaba d., Izdot Lietuvas valdībai, paziņojot iepriekš
V.Oulbe.
*
sūtniecībai par izdošanas dienu un vietu.
46 gadus vecs, piederīgs pie DaugavRīkojums Mš 232.
Iedzīvotāju kustība Rīgapils apr, Maļinovas pag., dzīv. 1924. g.
10285. Kollis, Voldemārs Mārtiņa d.,
valdes
1924. g. 21 augustā.
Pēc
Rīgas pilsētas statistiskās
februārī Madonā, Cēsu apr. Krievs. — 22 g. vecs, piederīgs pie Vecsalaces pantfne
Sakarā ar zivkopības nodaļas likvidēšanu, mireģistrācijas
jūlija
1924. g.
Cēsu apr. 4. iec. miertiesn. 1924. g. gasta. — Kriminālās pārvaldes Rīgas nētas nodaļas I šķiras
darbvedi Frici Juroeriu (iekavās
atzīmēti skaitļi par ieprieksej
7. aug. raksts Ns 346 (164-24-X), apvainodaļas priekšnieks 1924. g. 16. augustā ieceļu ptr zemju pārvaldes vecāko zvejniecības
mēnesi).
,..„
pārraugu ar algu pec X ierēd ņu amata kategorijas
nots sod. lik. 581. p. 1. d. — Pieprasīt (351 XI), apvainots slepkavībā. — ApD^

1924. g. 13. augusta
(47-24-V),
apvainots

vienu simtu latu drošības naudas, kuras
neiemaksāšanas gadījumā apcietināt un
par to ziņot meklētājam.
10272. Gudriks, Andrejs Miķeļa d.,
17 gadus vecs, dzīvo Liepājā, vecais
tirgus Ns 4, ģērbies pelēkā žaketē, melnās
biksēs, vidējā augumā, plānu seju. —

skaitot no s. g. 20. augusta.

cietināt.

10286.

Krūmiņš,

Luis Pētera d., pie-

derīgs pie Sārmes pagasta, Valmieras
apriņķī. — Rīgas pilsētas 1. iecirkņa
miertiesneša 1924. g. 6. augusta raksts
Ne 1739

(352-24-XI), izbēdzis no nepilngadīgo zemkopības un amatniecības

Zemkopības ministrs E. Bauers
Zemkopības departamenta direktora
vietā V. Oulbe.

'

Dzimuši
Miruši
dzira.).
(ieskaitot nedzīvi
Latvieši ... 256 (242) 233 (195)
Vāci
(50)
46 (45)
48
Krievi
67 (47)
48 (40)
Ebreji
63 (55)
30 (29)
Poļi un leiši
31 (30)
21 (19)
Citi. .
? ? .
9 (13)
6 (18)

'f

Pa,sv"
+īj }+o

-*
+ļ° )tfr

....
Kopā

472 (432)

386 (351)

+fn )ī\\)

+}<{£j)

^Ji^jļj
+86 (+

Garīgākie miršanas gadījumi: tuber. f *46 (53), organiska sirdskaite47 (49),
- c <U (40), asiņu pieplūdums galvas
27(27), vecuma ' nefSa dobumā
karsonis 20 (10),
Plaušu
Ski; 24 (ĪD,
orgānu
slimības, neelpojamo
-rpiās
P'gitot tuberkulozi, 15 (16), vēdera
(7), šarlaks0 (0),
! («1li (2), nieru kaite 7
lētumu tīfs 0(0), in3
0).
Sili
meningitis 11 (6).
JJuenca 1 (2),
Noslēgtas laulības 271 (306), no tām
baznīcā 211 (223).
statiLipīgas slimības. Pec pilsētas
1924. g.
skās valdes paziņojuma
saslimuši ar vēdera tifu
iuliia mēnesi
ļo a9) izsituma tifu 0(1), šarlaku 53 (25),
difteriti 12 (14), asinsgaro klepu 9 (9),
masalām
30 (57) un mumsu
(3),
gu
12
sēr
jitzīmetie skaitļi attiecas
6 (2). Iekavās
iepriekšējo mēnesi.
uz

Nedēļas ziņojums
par gasl i m š a n a s gadījumiem
arlipīg ām slimībām Rīgā,
ko reģistrējusi no 1924. g. 16. augusta līdz
23. augustam Rīgas pilsētas statistiskā valde
p ēc ārstu paziņojumiem:
ģ

Slimības nosaukums.

to B

5gā

«"I

Tvphus abdom .... Vēdera tifs . .
Izsitumu tifs .
Tvphus exanth

. . . Atgulās drudzis
Febris interni
. . . . Pur'a drudzis .
Vsriola et variolois . . Bakas ....
Masalas ...
Motbilli .
Šarlaks ...
Scarlatina
Tussis convulsiva . . . Oapais klepus .
Difterits ...
Diphtheritis

Febtis recurrens

35
1
—

—
—
2
7

3
2

lnfSueitcacamPneumonia
Clioie" 's atica . . . .
lia ..' ... .
i),
Psrotitis epidemica . .

Influenča ...
Āzijas koliera .
Asins sērga . .
Ģīmja sarukums
(Mums) . .

1

—

Erysipelas
Lepra

Roze
....
Spitālība ...

—

8

P«ntyphus

—

Vulvo-Vaginitis gonorrhoica
Meningitis cere&rospinalis epidemica . .
Trachoma
Anihrai

—

Lyssa

—

, —

Māksla.
Nacionālais teatrs uzsāk sesonu otrdien, 2. septembri, ar Rudolia Blaumaņa
drāmu .Poti vara nams".
Biļetes
sāks pārdot trešdien, 27. augustā, no
pulksten 10 līdz 1 un no 5 līdz 7 vakarā.

— Nacionālais teatrs šogad papildinājies ar diviem populāriem skatuves māksliniekiem : Alfrēdu Amtman i - BrieLiepājas ostā ienākuši kuģi
dīti
un Antu Klint.
Amtmanis22. augustā
<
Briedīts saistīts ari kā režisors. Pirmā
Baltriger, angļu tvaikonis, 1142 reģ. ton. brutto, no
režija, kuru viņš vadīs nacionālā teātrī,
Klaipēdas ar jauktu lādiņu.
bus Aspazijas „Ragana". Pie nacionālā Fiidrich, latviešu burenieks
68 reģ.
ton. biutto,
teātra pārnākuši

no citiem

teātriem ari
daži jaunāki apdāvināti spēki, kā baleta
dejotajās Zaiga Lepnis, Ženija Levenstein,
Nora Kreisler
un no Birutas Skujeniek
kursiem — Romāns Vanags.
— Nacionālā teātrī ārpus teātra sesonas 31. augustā 7/a vakarā notiek pazīstama teātra darbinieka Kārļa
Brīvnieka 70 gadu dzimumdienas svētku izrāde, kurā piedalās_ Nacionālā teātra

mākslinieki.

Izrādīs Adolia Alunana sadzīves lugu „Visi mani radi raud"

ar Kārli Brīvnieku Fukša lomā.

Savienoto

valstu

ekonomiskiem

ir visumā
Ziņojumi
apstākļiem

uzlabošanās
par

ap-

tendence.

nelabvēlīgiem

ražas

pilnas ražošanas

spējas, kas norāda uz
zināmu pieaugumu.
Ar lielāku optimismu raugās nākotnē tekstilrūpniecība,
lai gan dažas

fabrikas

apmēros,

tikušas slēgtas.

būvmateriālu

Sabiedrības

ārfoārtējtz

pilna

akcionāru sapako

Daudzevu,

. sbolotsio

ttu7,'iT Pamatskolas skolotājas tiesībām,
raks kk U"rokdarbu Pratēja. Pieteikties
VM Personīgi pie pag. padomes
i o -ļ1
i)L:
fPternbrī iesniedzot attiecīgus
k umentus
Pagasta valde

^-

c«„[fuliena8 Pagasta

,*» Madonu , vajadzīgs

valdei,

4 pēc S*na i- 8- 30. augustā, pulksten
nams „.„ , lenas . Praulienas pagasta
padomes sēdē.
"639
Pagasta

11. septem-

Sabiedrības valde.

valde.

visapkārt ielenca

ton. brutto,

uz

2,—
5,16 — 5,21
23,14 — 23,36
27,50 — 28 35
25,45 — 26 25
96,25 — 97,70
22,5' —23,20
136,60— 138,65
70,25 — 72 45
82,40 — 8490
15,25— 15 85

1 Amerikas dolārs

1 Anglijas mārciņa. ...
100 Francijas tranku
100 Beļģijas franku
100 Šveices franku

....
...

100 Itālijas liru
100 Zviedrijas kronu . . .
100 Norvēģijas kronu ....

100 Dānijas kronu

....

158,75— 201 75

Krievijas sudraba}** -

1,10 — 1,3"
12,70— 16 20
1,10 —U0
98,
102,—
50,
52,—
26,50
pa, rbl,
1
J'jg

SSSR červoņeca

26,10 — 26.90

....

100 Igaunijas marku ....
100 Polijas zlotu
100 Lietuvas litu
10 Krievijas zelta rubļu . . .
^ ;
....
5°/o neatkarības aizņēmums .
6°/o Zemes banku ķīlu zīmes

2,
98,

2,10

10S

Rīgas biržas komitejas kofan;r. « komisijas
priekšsēdētājs Rob. Baltgalllt,
«a————?——na—

mi ii «i ???———»

mond" , Lidotājs motora bojāšanās dēļ bijis
spiests nolaisties ar savu hidroaeroplanu
ūdenī jau ceturtdien; visi mēģinājumi
no jauna pacelties gaisā bijuši veltīgi un

ārzemju telegramas.

streikotāju grupas, lai

nepielaistu darba atjaunošanu.

Nekādas

straume nesusi lidmašinu vienmēr tālāk
atklātā jūrā. Lokatelli un viņā pavadoņi
ārkārtīgi noguruši, bet citādi veseli.
V a š i ņ t o n ā, 25. augustā. (Reiters.)
Amerikāņu pasaules lidotāji ziņo no

Ivigtutas (Grenlandes rietumu piekrastē),
ka apmainīs savas lidmašinas pret citām

cenām

rajonā, nodarīdams ienaidniekam lielus ševskis un viņa mūža darbs romāns
zaudējumus.
Spāniešu pusē krituši 5 .Dzimtene'. Ktitiski-biograiisa skice. (Ar
J. Janševska portreju un autogrāfiem.) Rtgē-Liepsjā,
virsnieki.
1921. Komanditsabiedrībss .Astra* izdevu.?s.
Ņujorkā, 25. augustā. (Reiters). Bez
Jaunā
vēsts pazudušais itāļu lidotājs Lokatelli Nb 34.
atrasts vairāk kā 100 jūdzes no Fervellas

alu. MUKU pilna sapīts
ar sekošu dienas kartību:
1. Pārskats par darbību līdz š. g.
1. jūlijam.
2. Veikala reorganizācijas jautājums.
jau3 Valdes ziņojumi un dažādi
Valde.
' 9659
tājumi.

Balss.

(Farevell) raga pagājušo nakti pīkst. Vai2,

Matlafralna
pagasta padome izdos iP24. _ g. 4. septembrī, p. l J2l7 diena,

Rīsos prefektam
izsludina par nederīgiem

sekošas pases

jauktos torgos

un personas apliecības, kūjas pieteiktas
par pazudušām:
bij Heinrichscna nama, Doles dzelzsceļa
Latvijas pases, izd.: 1) Na 1906193
stacijas tuvumā, ierīkojamās 1. pakāpes no Rīgas pref. uz Kupriana Teodora d.
pamatskolas būv- un remonta darbus. Ananiča v.; 2) Ne 636 no Šlokenbekas
Ar d;roa aprakstiem un projektu var pag. valdes uz Jāņa Jēkaba d. AuzenieDtzit.es Katlakalna pagssta namā ik- bacha v.; 3) Na 240938 no Rīgas _ pref.
dienas no 9—15 dienā, sākot no š. g. uz Arnolda Dava d. Kalniņa vardu;
29. augusta.
4) Ne 227196 no Rīgas pref. uz Līnas
Torgi tiks noturē*i minēta bijušā Hein- Fri
. Russman v.; 5) Ne 168806 no
richsona namā — Daugavas laba puse Rīgas pref. uz Teodora Soma d. KoroļIepriekš torgiem dalībniekiem ir jāie- kova v.; 6) Na 2721 no 3. pol. iec. uz
maksā 700 Ls drošības naudas, jeb ja- Līnas Friča m. Russman v.; 7) Na 94794
iesniert. " divu, no pag. padomes par no Rīgas pref. uz Ievas Reiņa m. Ek v.;
pieņemamiem atzītu galvinieku, galvo8) Ne 196778 no Rīgas pref. uz Teodora
juma raksts. Galvinieku parakstiem jā- Vasilija d. Pavlovskija v.; 9) Ne 130930
būt cficielt aplecinātiem ^
9660 no Rīgas pref. uz Voldemāra Augusta d.

Remtes pajasta valde
(caur Remti) dara ziapriņķī
nāmu, ka 29. augustā 1924. g. pulkst.
12 dienā, Remtes pagasta nama pagasta
padome atdos
Tukuma

iizitsillliii

Remtes pils izbūves darbus 6-klastgas
un pagasta
pamatskolas
ierīkošanai
nama remonta darbus, aprēķinātus uz
8500 latiem. ?
Tuvākas zinas Remtes pagasta valde.
Solītājiem ' jāiemaksā IO70 drošības
9(541
_
naudas.
Priekšsēdētājs L. K a r k 11 ņ s.
Darbvedis B a u m a 11i s.
Ar šo darām zināmu, ka mušu aģentam Pēterim Mārtiņa d. Priekul. nozudušas Ilūkstes apriņķi uz Borovkas
un
lielceļa, starp Borovkas miestiņu

Skrundaļinas ciemu, sekošas

9658

Kontrolmorkas:

Singer Sewing Maflipe Čupām.
Talsu apriņķa pr-ka palīgs 1. iecirkni
atizsludina par nederīgu kā nozaudētu
19631, izdotu
vaļinājuma apliecība Nr.
partizāņu
17 martā 1920. g. no Latgales
Ernstai d.
oulka komandiera uz Kārļa
9566
Pēterhofa v.

Šiliņa v.;

10)

Ne 72150 no

1. pol iec.

uz Zanes Jāņa
m. Smilga
vardu;
11) Ns 179056 no Rīgas pref. uz Mārtiņa
Fridricha d. Hospovskija v.; 12) Ns 133577
no Rīgas pref. uz Ernesta Jāņa d. Koze
vārdu; 13) Ns 182724 no Rīgas pref. uz
Kārļa Kriša d. Putniņa v.; 14) Ns 448
no Bolderajas
pol. uz- Jūlijas Jāņa m.
Briinieldt v.; 15) Ns 164405 no Rīgas
pref. uz Augusta Kriša d. Kauke v.;
16) Ns 196672 no Daugavpils pref uz
Sarās Leizera m. Peisachovič vardu;
uz Jāņa
17) Ns 233360 no Rīgas pref
Pētera d. Inveiss v.; 18) Ns 41338 no
11. pol. iec. uz Emilijas
Ernesta m.
Anson v.; 19) Ns 1187 no Lizuma pag.
valdes uz Lilijas Vilhelma
m. Sam v.;
20) Ns 170296 no Rīgas pref.
uz Jezikeļa Laža d. Lurje v.
Personas apl., izd.: 21) -Ne 6276 no
Rīgas pref. uz Nikolaja Ivana d. Abronova v.; 22) Ns 6717 no Rigas pref. uz
Zalmaņa Dāvida d. Šermaņa v.
Pamats:
Rīgas prefektūras raksts
1., 2., 4. un 5. augustā 1924. g. zem
Ns 7267.
Rigas pref. pal. Simanovičs.
8538
Pasu nod. darbv. v. L. Vain,

Rīgas prefektūra
izsludina

Ilustrēts

nedēļas

laikraksts.

Redaktors: M. Ārotis.

to uzņēma amerikāņu kreisers „Rich-

Tirdzniecības u rūpolecības feal. N°N°015117—015150 āā LsLs 10.—un
2. NŠNs 020870—020900
JU. Zitmans
kuras skaitāmas par nederīgām.

valde Rīgā, ar šo paziņo, ka pirmdien,
15 sfcotembrl ;924 9 pulksten 5 pec
9630 pusdienas, sabiedrības telpās, Rīga.
Vaļņu iela Na 3 5 notiks

ļpia darDveža palīgs.
,

jas valdei vēlākais līdz

brim š. g., pie kam uz uzrādītajā
izdotās akcijas paliek valdes glabāšanā un tie': izsniegtas atpakaļ tikai
pēc sapulces beigām.
Smiltenes Rūpniecības Akciju
9656

leģ.

Telegramas.
(Latvijas telegrāfa aģentūras

100 Latvijas rbļ

100 Somijas marku

Baltriger, angļu tvaikonis, li42 reģ. ton. brutto,
uz Dancigu ar jauktu lādiņu.
Emma _ vācu t aikoni , 872 reģ. ton. brutto, uz
Reveli ar balastu
Pernigel, latviešu tvaikonis, 168 reģ. ton. brutto,
uz Ventspili ar jauktu lādiņu.
^
Thor, vācu
tvaikonis, 271 reģ. ton. brutto, uz Klaipēdu ar jauk u lādiņu.
Mongoiia. z\ iedru tvaikonis, 1822 reģ. ton. brutto,
uz Stokholmu ar sili.

kad

Smiltenes Rūpniecības Akc.

caur
vajadzīga

939
Ņevcastli ar plankām .

Rīgas biržā, 1924. gada 26. augusti.

un tikai pēc tam dosies tālāk uz Ziemeļir ienesuši optimistisku nosadursmes nenotika.
amerikas kontinentu.
krāsu labības tirdzniecībā, kviešu cena
Madridē, 25. augustā.
(Havass.)
pieaugusi līdz apmēram g 1.30 bušelī, Madrides prese atsauc ziņas, it kā Spākas ir 33 centi vairāk nekā gadu atpakaļ. nijas valdība gribot atteikties no ZiemeļKokvilnas cena cēlusēs par vairāk kā
marokas.
Literatūra.
$33 balle, salīdzinot ar pērnā gada cenu.
Par stāvokli frontē ziņo, ka spāniešu
Da i ļ rakstniecības
Tautas
BiblioNaudas tirgū apstākļi turpinās būt
Jēkabs Janlabi.
Tērauda ražots 40°/o līdz 45% no karaspēks pavirzījies uz priekšu Lomas tēka. Mi 7. J Mednieks.

apgabali 1. civilnodaļa,
uz civ. proc. lik. 293., 295., 298.. 301.,
309., 311. p. p. pamata, uz Friča Pelēja d. Mistra lūgumu viņa prasības
lietā pret Irmu Vējš, Adelheidi Šulc
Ašerāden un cit. par īpašuma tiesībām
uz i *i«s Kukul Nr. 12 mājām, uzaicina
Adelheidi Šulc-Ašeraden, kufas dzīves
vieta prasītājam nav zināma, ierasties
tiesā 4 mēnešu laikā no šī sludinājuma
publicēšanas dienas.
tiek sasaukta uz akcionares kņazienes N.
Pie lūguma pielikti
pilnvar»,
divpadsmit kvītes, divas apliecības un no- Lieven (kura reptezentē statūtu 47. §
paredzēto pamatkapitāla daļu) piepraraksti.
sījumu 18. septembrī 1924. g. pīkst. 5
Ja atbildētāja noliktā laikā neieradī- dienā Rīgā, Pēterpils viesnicā, er sesies personīgi vai caur pilnvarnieku, tikt
košu no pieprasītājas uzstādītu dienas
nolikta tiesas sēde lietas klausīšanai aiz- kārtību:
muguriski.
1. Valdes sastāv^ pārvēlēšana,deļ FegeRīgā, 21. augustā 1824. g.
zake kga izstāšanās no viņas.
2. Sabiedrībai piederošās koku zāģēPriekšsēdētāja b. J. J a k s t i ņ š.
pārdošana, dej zaudējumiem
?50l Sekretara v. O. A. K1 a v i ņ š.
no viņas eksploatēšnss.
3. Sūcgazes motora priekš elektriskās
Liepājas apgabaltiesa
spēka stacijas, kupš nepieciešams
saskaņā ar savu t4. aug. 1924. g. lēmumu
priekš minētās stsc j_*s sekmīgas daruzaicināji s oktobrī 1917. g. Turlavas pag.
bības pie koku zāģētavas pāriešanas
miruša Ādama Indriķa d. Zaue a manticitās rokēs.
niekus ,
kreditētus, legatarus, fideikomi
4. Aizņēmums priekš uzņēmuma apgāsarus un visas
citas personas, kam
un elektr.
dāšanas ar līdzeklim
vatētu būt k^das tiesības jeb prasības
vadu tīkla pārbūves.
™ «stāto mantojumu, pieteikt viņas
esai sešu mēnešu laikā
Valde šai dienas kārtibai pievieno
skaitot no
sludinājuma iespiešanas dienas.
sekošus punktus:
5. Viena revizijas komisijas loc'kļa veeSibas un prasības,
kufām
par
noKlēšana izstājušās D. Rennenkampfa
™™s paziņots tiesai minētā laikī, tiks
vietā.
lzuas P«
zaudētām uz visiem laikiem.
6. Dažādi jaut?jumi.
LlePājā , 18. aug. 1924.
g. te 704-m/24
Piezīme.
Saskaņā ar statūtu 55. §
Priekšsēdētāj a b. v. C i n c e 1 s.
akcionāriem, kuji veļas piedalītas
«-?
Par sekrētam A. M e i k e
pilnā sapulcē, jāpieteic savas akci-

apriņķī

tvaikonis,

Kursi.

100 Holandes guldeņu
1000 miljards Vācijas marku

ostas izgājuši kuģi
22 augustā.

Lēna, vācu

Tirdzniecība un rūpniecība.

100 Čechoslovaķijas kronu . .

stākļiem jūlija mēnesī, kā redzams no
Londonā, 25. augustā. (Reiters.)
tirdzniecības
departamenta
Amerikāņu Streiks Koventgardenas tirgū Londonā
tirdzniecības pārstāvim Baltijas valstis, turpinās, jo uzņēmēji kategoriski paziņoC. J. Mavera kgm, piesūtītiem datiem, juši, ka nepiekāpšoties. Šorīt agri tirgu

pilnos

Jai"iel gcvas

No Liepājas

Amerikas savienoto valstu saimnieciskais stāvoklis 1924. g. jūlijā.

krītoties.

Daudzevas pagastā,

no Pāvilostas ar malku.

Tirdzniecība un rūpniecība.

Neskatoties uz sašaurinājošos būvkontraktu skaitu, iesāktās būves turpinās

Rīgas

Automobiļu rūpniecībā novērojama atdzlvošanās. Ogļu ražos na, kas pēdējā
laikā bija sašaurinājusies, uzrāda pieaugumu, lai gan tirgus bija vājš.
Bezdarbnieku
skaits pieaudzis,
bet
viņa samazināšanās ir iespējama tiklīdz
iestāsies reakcija patreizējam lauksaimniecības stāvoklim.

par nederīgiem sekošas pases

no Kārsdabas pag. valdes uz Annas
Friča m. Bauman v.; 6) Ns 123312 no
Rīgas pref. uz Annas Dmitrija m. Volodina v.; 7) Ns 2397 no Skrundas pag.
valdes uz Krista
Kristjāna Pētefa d.
Skarpa v.; 8) Ns 1164 no Medzes-Vērgales pag. valdes uz Šarlottes Andreja
meitas Abol v.; 9) Ns 33085 no 7. _ poJ.

iec. uz Friča ,Ju[a d. Bergfeldta vārdu;
10) Ns 137854 no Rīgas pref. uz Mades
Miķeļa m. Kauliņ v.; ll) _ Ns 231274 no
Rīgas pref. uz Roberta Peteja d. Jaunzema v.; 12) Ns 1479 no Kr. Vircavas
pag. vaid. uz Česlava Antona d. Bijļinskija v.; 13) Ns 13245 no Daugavpils
pref. uz Vaclava Vaclava d. Barkovskija
vārdu; 14) Ns 434 no Viļānu pag. vaid.
uz Agripinas Platona m. Petrovas v.;
15) Ns 66523 no 5. pol. iec. uz Lejas
Šloma m. Bole v.; 16) Ns 968 no Grobiņas apr. pr-ka uz Annas Miķeļa nu
Tamuže
v.;
17) Ns 2254(9 no Rīgas
pref. uz Roberta Teodora d. Nikiforova
vārdu; 18) Ns 78232 no 3. pol, iec. uz
Petefa Pelēja d. Dance v.
Personas apl., izd.:
19) Ns 9673 no
Rīgas pref.
uz Pelēja Franča d. Garnovska v.
Latvijas pases, izd.: 20) Ns 143644
no Rīgas pref. uz Teodora Ernesta d.
Kalniņa v.; 21) Ns 33074 no 9. poL iec,
uz Eduarda Andreja d. Bērziņa vardu;
22) Ne 8285 no s>. pol. iec. uz Viļā
Viļā d. Gottlauf v.; 23) Ns 23 527 no
Rīgas pref. uz lizes Viļā m. Aman v.;
24) Ns 3160 no 4. pol.

iec.

uz

Kārļa

Gustava d. Reuhof v.; 25) Ns 140115
no Rīgas pref. uz Emilijas Kārļa m.
Mač v.; 26) Ns 1529 no Bauskas pag.
vaid. uz Jāņa Friča d. Priedita vārdu ;
27) Ns 154982 no Rīgas pref. uz Ericha
Pēteja d. Steinerta v.;

no Rīgas

pref.

uz

28)

Ns 200433

Marciana

d.

Jufa

Ramonasa v.
P amats:

6., 7. un
Ns 7413.

Rīgas

prefektūras

8. augustā

1924. g.

raksts

zem

Rīgas pref. pal. (paraksts).
8756

Pasu nod. darbv. v. L. Vain.

Nozaudēta koīte i -

un personas apliecības, kufas pieteiktas
par pazudušām:

par iemaksātu drošības naudu trīs tūkstoši ibļ
va$o»u padošanai st. Omuļi
no ;em Nr. 10888, izdota uz Hirša Zaķa
m. verdu, kūja uzskatama ka nederīga.

Latvijas pase, izd.:
1) Ns 98133
3. pol. iec. uz Bertas Heinricha
Kroeger vārdu.
Personas apl-, izd: 2) Ns 7285 no
Taigas pref
uz Moiseja Jankeļa d. Sulkina vārdu.

Pazaudēts š. g. 17. augusta, Rīgā, Djugavm?lāstirpkoka un dz. tiltiem, .Stik'
sistēmas revolvers te 2?49, kalibra 6,35

Madonas no
Latvijas pases, izd.: 3) Ns 65682 no ar 6 patronām piederošs Jānirn Justina d.
Latvju Nfctonalā K'uba
Ļeo- Murnickim, iedz. Torņakalnā, Māla ielā la,
un tadeļ 3. pol. iec. uz Veras Nikolaja m.
dala izsludina par nozaudētu
z.edo- novas v.; _ 4) Ns 86973 no 8. pol. iec dz. 3. Atradējs tiek lūgts nodot ieroci
Kluba
Nacionāla
Latvju
nederīgu
9617
122.
879/ uz Jāņa Jāņa d. Celma v.; 5) Ns nez. Rīgas prefektūrā.
jumu vākš-nas listi zem Nr.

Iekšlietu mlnistrilol
iesniegusi

lūgumus

deļ

uzvārdu

1) Krišs Dziesma, ari Cūkadziesma, ar

sievu Šarloti, meitām: Elviri, Līzi,
dēliem: Jāni, Frici un Kārli, dzīvojoši Talsu apriņķī, Stendes pagastā,
Plaisku mājās, kūļi vēlas saukties
uzvārdā — .Bērzkalns".

2) Kārlis Gibuls, dzīvojošs Rīgā, Marijas ielā Ne 102/104—23, kurš
veļas saukties uzvārda — .Liepkalns" .
3) Vincents Buks - Kučiks,
dzīvojošs
Jelgavā, Lielā ielā Ne 57, kurš
vēlas saukties uzvārdā — . Bērziņš".
4) Mārtiņš Eduards Girgensons, ari
Jirgensons, ari Jiirgensons, ar sievu
Šarloti, meitu Bertu un dēlu Rūdolfu,
dzīvojoši
Rigas
apriņķī, Ropažu
pagastā, Žīdu kolonijā, kufi vēlas
saukties uzvārdā — . Jiirgensons".

Finansu ministrs 1924. g. 11. augustā
apstiprinājis Latgales akciju bankas sta-

tūtu grozījumus, ar kufiem:
1. 4. pants papildināts
ar piezīmi
par to, ka bankas akciju kapitāls palielināts par Ls 100.100 un
2." 79. pantā paredzēts, ka par tīras
peļņas atlikuma izdalīšanu dividendē
spriež akcionāru vispārējā sapulce.
Tanī pašā dienā finansu ministrs ap-

stiprinājis sekošus Latgales akciju bankas
jauno akciju izlaišanas noteikumus:

1.

Banka
emļtē 4000 akcijas par
Ls 25 nominalvertibā katru, kopsumā
par Ls 100.000 ar dividendes tiesībām
no 1. oktob fa š. g., proporcionāli sumai
un laikam.
2. Parakstīšanās uz akcijām izdarāma
bankas centrālē — Rēzeknē un viņas
nodaļā — Daugavpilī.
3.

Jaunā

izlaiduma

akciju

ieguvējiem

virs nominālās vērtības jāiemaksā rezerves kapitālam uz katru akciju Ls 0,50.
4. Viena mēneša laikā pēc šo noteikumu publicēšanas valdības oficiālā
orgānā, līdzšinējiem akcionāriem pirmtiesība uz katrām trim vecām akcijām
iegūt divi jaunas akcijas.
Par pirmā
mēneša laikā nepārdotām akcijām, valde
ziņo akcionāriem, kuriem nākošā viena

vienu kumeļu

R|odas Izlabojams.

fiiiiiai laiiis nii|

.

apskatīt pārdodamo mantu, varēs pārdošanas dienā uz vietas.

9618

īiešo nodokļu departamenta

sijas

viena gada

noteikumu

valdības

orgānā,

laikā

pēc emi-

publicēšanas

pie

kam

oficiālā

iemaksas

iermigi un apmēri sekosi:
a) 1. oktobri
1924. g. 25° o no akciju
nominālvērtības.
b) 1. februārī
1925. g. 2,°;u no akciju
nominālvērtības.
c) 1. jūnijā
1925. g. 25° o no akciju
nominālvērtības

d) 30. septembrī 1925. g. 25°, o no akciju
nominālvērtības.
Tirdzn. un banku nod. pr. p. V. G a i 1i t s.
890o

Darbvedis E. Lejas-Saus.

..„___™_™—.
——

»

Tiesu sludinājumi.
Jžafa tiesa,

ar šo izsludina 2. septembri 1924. g.,

sacensību

rakstisku

1

uz 85 komplektiem dažādu aviācijas darba rīku, 153 mtr. tērauda trošu, 500 mtr.
gumijas 18—20 mm un 200 mtr. tērauda 20 mm_ amortizāciju un 800 kv. metr.
aviācijas audekla piegādāšanu.

Piegādāšanas laiks: 6—9 nedēļas pec pasūtījuma saņemšanas.
_ 1
Piedāvājumi, uzrādot laiku un cenu franko pārvaldes noliktava, Rīga, _ apmaksāti ar attiecīgu zīmognodokli (katra loksne ar 40 sant.). iesniedzami slēgtas
^
aploksnēs, ar uzrakstu: „Uz rakstisku sacensību 2. septembrī 1924. g.", pārvaldes
apgādības daļā, Rīgā, Valdemāra ielā Ne 10/12, dz. 16, līdz minēta datuma pulksten
10 rīta. Turpat saņemami piegādājamo priekšmetu saraksti ar dimenzijam _, _ techniskiem noteikumiem, kā ari apskatāmi darba rīku paraugi. Iesniedzot piedāvājumu
pārvaldes kasē, jāiemaksā drošības nauda
10°/o no piedāvājuma sumas, kufa
bankas
var būt _ ari Latvijas zemes bankas ķīlu
zīmes, vai Latvijas
garantija.
8551
Piedāvājumus bez drošības naudas, zīmognodokļa un uzraksta neievēros.

Dzelzsceļu

izsludina seKošus raKstīskcs torsus:
28. augusta 1924. g. uz

pārdos nolrfiksolīiana

Jochima

Drevs un Arnolda

Hertviga

kustamo mantu, novērtētu par Ls 660.—
un sastāvošu no kantora iekārtas, dēļ
viņa 1923. g. procent. peļņas nodokļa

segšanas.
Rīgā, 23. augustā 1924. g.
9610

Piedzinējs K. J. Treilons.

Tiešo lottlB ftpfauifi
dažādu maksājumu piedzinējs paziņo, ka
30. augustā 1924. ģ, pulksten 2 dienā,
Rīgā, Juliusa ielā Ns 2, fabr,

pārdos fairāisolKanā

Piedzinējs K.

pārdos

Jānis torsos
15. septembrī 1924. g„ pulksten 12
dienā, virsmežniecības kanclejā, Jelgavā,
Skrīvēju ielā Ns 10,

Liel-Platones terpentīna
tecinātavas
ēkas
un
valstij piederošo ražošanas iekārtu,
novērtētus par

Ls 2250,—.

450

dažādas grāmatas,

un. citas sīkas lietas.

'
gļjļ

Dažādi sludinājumi. ļ
Snēpeles pagasta II. pak,
pamatskolai,
Kuldīgas apriņķī, vajadzīgs

un

1) šļūtenēm, gumijas 4'"0 gab.

diltais iloliii

Skolotājus-kandjdatus ar pilnas pamatskolas tiesībām lūdz ierasties personīgi
pie pagasta padomes Snēpeles pagasta
Tuvākas ziņas par torgu noteikumiem, materiāliem un iemaksājamām droš. nama, 6. septembrī
192-1. g., pulkst.
87.ī
naudām i'.sniedz Dzelzsceļu virsvalde istabā Na 122-a, no pulksten 12 — 14.
10 rītā, (i. tuvāka stacija Aizpute,
2. Stende, no turienes līdz Kudigai ar
auto, no Kuldīgas
līdz
Snēpeles pag.
namam 14verstis)līdzi ņemot dokumenti»
un

DZELZSCEĻU VIRSVALDE
izsludina

sekošus rakstiskus torgus:

27. augustā '924. g, uz terpentīnu, I. labuma, 3600 kg. pēc techn. noteikumiem.
27. augustā

1924. g, uz zābakiem, tūbis, apšūtiem ar ādu 300 pāriem.
1
Tuvākas ziņas par torgu noteikumiem, materiāliem un iemaksājamām drošibas ņaudam izsniedz dzelzsceļu virsvalde, istabā 122 a, no pīkst. 12—14.
8567

Lauksai i niecības
Kalpaka bulvāra

Na 6,

8. septembri 1924. g,

pārvalde,
pulksten

12

dienā, istabā

par profesionelo un vispārējo izglītība.
Skolotāji vajadzīgi
ar praksi: dziedāšanas, matemātikas, latvju valodas, metodikas un literatūras
pasnieg
un ļ

citas praksēs.
Alga pēc kategorijas, brīvs dzīvoklis,
apkurināšana, apgaismošana un 3 pūrvietas zeme.

[

Snēpelē, 19. augustā 1924. g,
1
Priekšsēdētājs Bētitc.
14, 9195
Darbvedis K. Ik saits.

izdos Mālpili™ salīgi ntafliu i muti nK

Jaunpils MiM Mmi jini"

valsts Stendes selekcijas stacijas strādnieku dzīvokļu ēkas būves darbus par apm. Ls 14.000.
Drošības nauda Ls 7C0

J. Treilons.

Uircains virsmežniecība

50
4
2
1

klg. dažādas lupatas,
klg. dažādas vecas dzelzis
klg. veca skārda,
vecus čuguna katlus,
vecas petrolejas lampas,
,LUX" lampas,
koka un 1 dzelzs veļas
ruļļus
dažādas mucas ,
skārda ūdens rezervuārus
rokas veļas mašinas,
vecu centralapkurināšanas
krāsni

sKolns pārzinis

virsvalde

2) gumiju, loksnēs — 501 gab.
dažādu maksājumu piedzinējs paziņo, ka
pēc techniskiem noteikumiem.
30. augustā 1924. ģ„ pulksten 2 dienā, 28. augustā 1924. g. uz līmi galdnieku 3600 kg. pēc technļsk. noteikumiem.
Rīgā, Melgalvju ielā Ns 4,
28. augustā 1924. g. uz Vestinghausa — bremzes daļām rēc saraksta.
28. augustā 1924. g. uz gāzu caurulēm, melnām un cinkotām pec specifikācijas
techn. noteikumiem.
1

iegūt jauniz-

Parakstīšanās uz jaunām akcijām

izbeidzama

860
768
160
11
74
6

Bruņošanas pārvalde

Tiesas prist. V. Požariskis.

ļ Citu iestāžu sludinājumi,

visi, kas bankas akcijas vēlās 9609

uzaicināmi
iegūt.

priekšrocība

SmajBartileilins niflta,

Pirdos vairāksolīšana

Rīgas stiklu iabrikas akc. sak .Jēkaba
Beka" kustamo mantu, novērtētu par
laižamās akcijas bez to skaita ierobežo- Ls 4840.— un sastāvošu no kantora iešanas, vajadzības gadījumā ņemot vērā
kārtas un 2 naudas skapjiem, dēļ viņa
akciju pieprasījuma saņemšanas laiku. 1923. g. kapital nodokļa segšanas
Pēc tam, tas ir pēc diviem mēnešiem
Rīgā, 23. augustā 1924. g.
parakstīties
uz vēl atlikušām
akcijām
mēneša laikā

1924. g., ? raksttskujsa -

lu'lj
t,
saskaņa ar savu
u !
27. augustā
st. - 2 gb
_
50
amp.
g-,
un
12
v.
st.
10
gb.
pulksterf
lik. 1960. p. paziņo, kā 9. septembrī st.
4 gb., 6 v. 20 amp.
fQ ^.
pretestibu 10U0
telefonus
ar
i
2
gab.,
galvas
1924. g., _ atklātā_ tiesas sēdē, viņa kasausas baterijas radiouztvērējiem divpoligu slegtapu ligzdas
merā Rīgā, Andreja Pumpura ielā Ne 1, 1 2000 omiem - 44 gb., divpoligās slēgtapas - 80 gb.,
apa
knieb es 5 -UW gb.
gb,
tiks
nolasīts
1923. g. 9. aprilī, Rīgas ļ 80 gb., amerikāņu saliekamie skrūvgrieži - 1000
^skniebes b Jūftnalā, Majoros mirušā Anša Kaspara 1 rokas skrūvspīles 5" - 100 gb., divveidkniebes 6" - 9001 gb..
vardīt es- 150 gb
dēla V ā v e r a notar. testaments.
900 gb., kabeļu naži 1000 gb, svārpstiņi 6 mm 0 - 900 gb.,
100 pāru, veseri
trīces ar 3 misiņa skritulišiem 40, 50, 6J mm 0 pr. 10 mm —
Rīgā, 22. augustā 1924. g.
D
apm. 2» 2 gadu
ar kātu 500 gr. — 900 gb. un 700 gr. — 50 gb., svārpsti 12-13 ™0-j"8 -'
'
Veclt
9585
Miertiesnesis (paraksts).
saivām —
drāšu sagriežamās ierīces no 3—7 mm, kabeļu uzspēlējamie aparāti -ar
Pie solīšanas tiks pielaisti
2Mnl,
220 gb, kabeļu saivas — 2200.
kuri uzradīs apliecību , ka
vil ™ M
\
'<"em zirg s
vajadzīgs.
Piegādāšanas laiks: 6—8 nedēļas pēc pasūtījuma saņemšanas.
pārvaldes noliktava,
Rīgas apgabaltiesas IV. iec. pristava
laiku
un
cenu
franko
Piedāvājumi, uzrādot piegādāšanas
sludinājumā, .Valdibas Vēstn." 180. num. Rigā, apmaksāti ar attiecīgu zīmognodokli (katra loksne ar 40 sant.) iesniedzami
par Kārļa Šķerbeļa nekustama īpašuma slēgtās aploksnēs ar uzrakstu:
16. septembri 19/4. g.
.Uz rakstisku sacensību
pārdošanu ieviesusies kļūda: pārdodamā pārvaldes apgādības daļā, Rigā, Valdemāra ielā Ne 10J2, dz.
16, līdz minēta
mantas īpašnieka vārds ir -Kārlis Šķer- datuma pulksten 10 no rīta. Turpat saņemami piegādājamo priekšmetu techmskie
Jelgavā,
belis" , bet nevis Kārlis Šķendelis, kā noteikumi
un apskatāmi paraugi.
28. augustā 1924.
_
g,uik sten 1Q
nepareizi iespiests min. Ns, kļūda ar šo
Iesniedzot piedāvājumu, pārvaldes kase jāiemaksā drošības nauda 10 /» no
^
tiek izlabota.
9617
zīmes, vai
piedāvājuma sumas, kura var būt ari Latvijas zemes bankas ķīlu
_
Tiesas pristavs V. Požariskis.
Latvijas bankas garantija.
.
n^no
neievēros. 9092
Piedāvājumus bez drošības naudas, zīmognodokļa un uzraksta

4. Iv. tlisai irlstii!
5) Grigorijs Girs, dzīvojošs Rēzeknes Ilgas iNiiilfluii
apriņķī, stacijā Rēzekne L, kurš paziņo, ka 11. septembri 1924. g,
pulksten 10 rītā, Rīgā, Šķūņu ielā Ns 3,
vēlas saukties uzvārdā — „Gurpārdos Dāvida Gliksmaņa kustamo
satovs" un
mantu, sastāvošu no grāmatām, un no6) Jānis Pinka, dzivojošs Rīgā, Antovērtētu par Ls 1200.—.
nijas
ielā Na 15-a, dz. 21, kurš
vēlas saukties uzvārdā — .Knappe".
Izzināt sarakstu, novērtējumu, kā ari
apskatīt pārdodamo mantu, varēs pārVarbūtēji
iebildumi
pret
pievesto
lūgumu ievērošanu paziņojami iekšlietu došanas dienā uz vietas.
Rīgā, 25. augustā 1924. g.
ministrijai triju mēnešu laikā , skaitot
no šā sludinājuma publicēšanas dienas; 9619 Tiesas pristavs V. Požariskis.
pretējā gadījumā, pēc minētā termiņa
notecēšanas, lūgumus izpildīs.
Rigas apgt.4. iec tiesas pristavs
Rīgā, 13. augustā 1924. g. Ne 48173 V paziņo, ka & septembrī 1924.g., pulksten
10 rītā, Rīgā, Tapetu ielā Ns 4, pārdos
Administratīvā departamenta
Žaņa
Godina
uu
Žaņa Rožkalna
vicedirektors A. Z i e p n i e k s.
ērzeļa,
9297
Nodaļas vad. J. Silbriedis. kustamo mantu, sastāvošu no 1
un novērtētu par Ls 3 0.—.
Izzināt sarakstu, novērtējumu, kā ari
Paziņojums.

16. sept.

v šo izsludina

piederumu piegādāšanu
i BninOŠŪIiaS P&TOluG censībuuzsek. teletonu
v 20 amp. Artilērijas kazarmēs , Rīgā
lēmumu un civ. proc. ''pēc pārvaldes noteikumiem: Edisona (dzelzs niķeļa) akumulatori: 4,8
9Uiv.
1924.

lai apr. i. Ik. nieitiaiab.

maiņas apakšā minētie Latvijas pilsoņi:

n.iiMMXffMH« M&«ri«Mrt

sasauc.

ārkārtēju

pilso biedra siipiliļ

Tuvākas ziņas lauksaimniecības pārvaldes būvniecības
daļā, istabā 14.
priekšlikumi un lūgumi pielaist pie mutiskās mazāksolīšanas, nomaksāti
ar attiecīgu
zīmognodokli
lidz ar drošības naudu, iesniedzami
līdz pulksten svētdien, 7. septembrī š. g., pl. 10 rītā,
12 diena, x. septembrī 1924. g.
2
9671
Jaunpils pilī.
Dienas kārtība:

Rakstiski

Apriņķa ce|u inženiars, Cēsis,
9. septembrī

1924. g, pulksten

14,

Izdos msīākptnsltailem KSŠi^s^^
Drošības nauda Ls 485.
Un Cēsu-Drabužu bruģa

1)
2)
3)
4)

9178

Praktiski darbi dravā.
Sapulces darbinieku vēlēšana.
Statūtu pārreģistrēšana.
Dažādi jautājumi un ziņojumi.

2

1. kilometri remonta darbus

___YJL 1A^-

Rīgas kāja apr. priekšn. izsludina pa'
9673
Drošības nauda Ls 240.
3
nederīgu nozaudēto kāja klausības apTuvākas _ ziņas kanclejā, Cēsīs, Raunas ielā N° 1, darbd. no pulkst.
10—14. liecību zem Ns 3334. izdotu 27. aprīli
1923. g no Rīgas kafa apriņķa priekš-

Apriņķa

ceļ ii inf&niers, Cēsis,

paziņo ka uz 5. septembri
1924. g. nolikta
izdošanai

PfifnnfļnM

-

caurtekas N» 72, uz Rīgas-Opes
96500 klm pārbūves darbu

ĀUlCllMUU šosejas ,

NENOTIKS.

nieka uz
Aleksandra
D e i b n e r a vārdu.

Aleksandra o«»
'^li-

Di!s i mii \M

'

Torgu dalībniekiem, pims torgu sāk9672
šanas jāiemaksā torgu komisijai drošības
rīcības sēdes lēmumu un kāja tiesu
nauda 10°/o apmērā no novērtējuma
lik. 951. un 953. p.p., meklē 8. Dausumas, kūja pēc nosolīšanas jāpapildina
gavpils kājnieku
pulka
kareivi
Pēteri
1924. gada 16. burtnica
lid? 10° o no nosolītās sumas.
Augusta d.Mencendotfu, apvainotu
iznākusi un dabūjama Valsts tiporfjr
Terpentina
tecinātava
atrodas
Lielnoziegumos, kāds paredzēts kāja soda
pilī, 1. istabā, kur ari vienīgi jāgriež»
platones pagastā, 7 k'm no Meitenes
lik. 128. p., I. d. un 133. p.
ar pieprasījumiem.
dzelzsceļa stacijas.
Mencendorfs, Valmieras ar, Rozbeķu
Sacensība notiks Rīga, Valdemāra iela Ns Mil2 , dz. 3 (ieeja no Elizabetes
maksā:
Tuvskas ziņas dabūjamas virsmežnieBurtnica
pag. piederīgs, dzimis 19)2. g. 20. jūlijā cības kanclejā.
ielas), galvenās intendanturas pārvaldes telpās, 28. augustā
š
g
pl
10
no
bez
piesūtīšanas
Ls 0,22
r»<\v. st.) latvietis, luterticīgs.
"
ētiski piedāvājumi ar UHakste: .Uz rudzu malšanas ' sacensība
'
9542
3
Vircavas virsmežniecība.
ar piesūtīšanu . , 0,24
2s
aug
Personām, kūjām būtu zināma viņa
g". ka ar. lūgumi deļ pielaišanas mutiskā sacensībā, nomaksāti ar attiecīgu
Saturs:
zīmognodokli,
iesniedzami līdz sacensības atklāšanai galvenās
uzturēšanās vieta, nekavējoši ziņot kara
intendanturas nevaidēs pārtikas daļas priekšniekam, Valdemāra ielā Ns 10
122) Pārlabojums noteikumos par «ļ"J |
tiesai vai tuvākai policijai, kūjai to ap12, dz ' 10 vai' Mwn
sarVn"
sības diena sacensības komisijai.
vidus- un arodu skolu skolo*
'
cietināt, ievietojot tuvākā apcietinājuma
(agrāk
A./S.
Pirmā
Latvijas
PrivatAr
sīkākiem
sacensības
noteikumiem
algošanu
pēc algu kategorijām*
vielā un ieskaitīt 4. iec. kafa izmeklēvar iepazīties S<»venas
galvenās intendanturas
intendanturas
Aizdevu Kase)
pārvaldes pārtikas daļā, darbd ēnās no pulkst. 9-45.
lotājiem ar augstskolas izg'11'^:šanas tiesneša rīcībā un- par to ziņot
krcu
123) Noteikumi par ārvalstu precu.
izūtrupēs _ 9. septembrī
š. g.,
pēdējam un tiesai.
privatsaimnieciDu
izmantošanu
pulksten 1 dienā, lombarda telpās, Vaļņu
Rīgā, 23. augustā 1924. g.
jadzībam.
ielā Nē 4, ieķīlātas, bet neizpirktas ķīlas
miļj |
Kafa tiesas priekšsēd.,
124) Papildinājums
1921. g- 2(>a I Ļ
līdz Ns 11406,
virsi. H. JakObsons.
likumā par akciju biedrībām
9569 Sekret.v. p. i. k. ier. Jaunalksnis.
paju sabiedrībām.
nilseta»
125) Noteikumi par Ventspils P">
i
Kafa tlasa,
nekustamo
robežās
esošo
pamatodamās uz savu š. g. 9. augusta
pārvešanu Ventspils pilsētas
rīcības sēdes lēmumu, izbeidz
Bru- noturēs pilsētas ūtrupm'eks K. Urbāns. tāļfmt. 53O mtt adas dsensifisnas ttrtī
grāmatās.
.
njf
ni *
.,
OS
Paraugi apskatāmi ūtrupes dienā, biržā no pulksteņ
noteikumaffl
ņoto vilcienu diviziona kareivja Teodora Ūtrupē nozīmēto ķīlu pagarināšana jāu sākot
' 126) Papildinājums pie
^
ZvēHn. biržas makler P. R,mn.„
Pētera d. Gailīša meklēšanu. (1924.g. izdara ne vēlāk par 8. septembri š. g., jo ^?
Latvijas konservatorijas
ūtrupes dienā pagarināšanu vairs nepie,Vald. Vēstn." Ne 117).
Rīgas kāja apr priekšu, izsludina par
spēku atalgojumu.
par
Rīgas kāja apr. priekšnieks
laidīs.
Pārdošanā nāks: briljanti, zelts, nederīgu nozaudētu kāja
noteikumiem
izsludina
127) Instrukcija
pie
Rīgā, 23. aug. 1924. g,
klausības ap- ļ par nederīgu
^
nozaudēto
Wisa"
sudrabs,
pulksteņi,
uzvalki,
kažoki,
vekaraklausības (
liecību zem Ne 20', izdotu 6. oktobri apliecību zēni
nekustamas mantas
jerrr
Kafa tiesas priekšsēdētājs,
Ka 31936, izdotu 3. dec
losipēdi, šujmašīnas, rakstāmmašīnas u.t.t.
ldīšana»
virsleitnants H. Jakobsons.
1919. g. no Rīgas kafa apr. priekšnieka iy^z g. no
tošanas
un
pārva
_
Rīgas kafa apr. priekšnieka
9)70 Sekret. v. p. i. k. ier. Jaunalksnis. 9665
Valde.
uz Eduarda Jāņa d. Liepiņa v.
bežošanu.
(aļ;i.
9611 uz Jaņa Vasilija
sw
d. Dāvis vārdu. 9612
_ _
128) Latvijas hipotēku bankas
pamatodamās uz savu

š. g. 16. augusta

Galvenā intendanturas oārvalde

izdos sacensībā I ii mizu samalšanu miltu.

l/L Pili Pitot-lnM

ŪTRUPE. biržas

ŪTRUPI

immS^f^&tļEtg*" *"

atklāti

** P«'««

vairāksolīšanā

ilksi iii!.

