
Ministru kabineta sēde s. g. 12. septembrī.

papildinājums noteikumos jevedmuitas
ierēķināšanai par eksportējamo preču
ražošanai izlietotām izejvielām II. spe-
ciālās daļas.

Rīkojums par dzelzsceļu stacijās pie-
nākušām nenomuitotām precēm.

papildinājums noteikumos par jaun-
saimniecībām u. 1.1. izsniegto valsts
zemes bankas īstermiņa aizdevumu
pārvēršanu ilgtermiņa 4° o ķīlu zīmju
aizdevumos.

Valdības rīkojumi un pavēles.
Papildinājums

pie 1922. g. 9. maijā «Valdības Vēstneša"
102. numurā publicēto noteikumu ieved-
muitas ierēķināšanai par eksportējamo
preču ražošanai izlietotām izejvielām

II. speciālās daļas.
II. S p e ci a 1 ā daļa.

U. Ievedmuitas atmaksa par balto skārdu
pie skārda izstrādājumu, ' dažādu
bundžu un kannu izvešanas uz ār-

zemēm.

1. Ievedmuita par balto skārdu pie
skārda izstrādājumu dažādu bundžu un
kannu izvešanas uz ārzemēm atmaksā-
jama, rēķinot 1 kg skārda uz 1 kg
gatavu ražojumu.

2. Lai atvieglotu izvedamo skārda ra-
žojumu kontroli uz izvedēja lūguma pa-
mata, izlaidēja muita komandē muitas
ierēdni uz ražošanas vietu, kurš pārbauda
un izsver izvedamo partiju, par ko sastāda
aktu izvedēja vai viņa pilnvarnieka klāt-
būtnē un pēc iesaiņošanas attiecīgās
vietas aizplombē.

3. Uz sastādītā akta pamata muita
aprēķina atmaksājamo ievedmuitu un pēc
ražojumu izvešanas uz ārzemēm izdod
ierēķinu apliecību.

4. Šie noteikumi piemērojami tikai
lādos gadījumos, ja skārda izstrādājumi
tiek izvesti nepildītā veidā, vai tos pēc
izsvēršanas (2. p.) piepilda zem muitas
uzraudzības.

5. 1923.g. .ValdībasVēstneša" 157.nu-
murā izsludinātie noteikumi „G. Ieved-
muitas atmaksa firmai «Arnolds Sorensens"
par balto skārdu pie tā izstrādājumu-kon-
zervu bundžu izvešanas uz ārzemēm"
pagaidām piemērojami minētās firmas
izstrādājumiem, ja tos izved uz ārzemēm
pildītā veidā (ar konzerviem resp. kon-
fektēm).

6. Uz katras muitai iesniegtās ieved-
muitas kvitēs pamata izdodama ierēķinu
apliecība par sumu, kas līdzinās 85°/o no
kvīte uzrādītās ievedmuitas nodokļu su-
mas. Par to eksportējamo daudzumu,
ķo nevar segt ar ievedmuitas kvītēm,
ierēķinu apliecība nav izdodama.

7- Visi izdevumi par ierēdņu koman-
dēšanu nāk uz firmas rēķina.

Rīgā, 1924. g. 10. septembrī. N°16551.

Finansu ministra biedrs
J. Blumbergs.

Muitas departamenta direktors
E. Dundurs.

Apstiprinu.
1924. g. 10. septembri.

Satiksmes ministrs
J. Pauluks.

Rīkojums Nr. 287.
Uzd0(ju noteikumums Ne 218 un to

Papildinājumu rīkojumu Ne 76 par sta-
^'Jas RīgI., Rīga galvenā

un
Liepāja

nl^
nā

- nenomuitotu bagāžas sūtījumu
"ooosanu muitas iestāžu rīcībā un pār-
'19» (iespiesti 1923. g. .Valdības Vēst-
a

s1" 68- numurā un „Dz. V. rīk. kr."
^ tmmurā un 1924. g.

.Valdības Vēst-
ļ? 52 nmnurā un .Dz. V. nk. kr."
DiUiUniUrā)' lecināt ari uz Daugav-

'• staciju , attiecīgi papildinot šos

noteikumus ar minētās stacijas no-
saukumu.

Šis rīkojums stājas spēkā ar 1924. g.
15. septembri.

Muitas departamenta direktors
E. Dundurs.

Dzelzsceļu galvenā direktora palīga
vietas izpildītājs Arronets.

Eksploatacijas direktora vietā Kļaviņš
Finansu direktora palīgs J. Bērziņš

^ Apstiprinu
Rig», 1924. g. 9. sep tembrī

finansu ministra biedrs
J. Blumbergs.

Papildinājums
noteikumos par jaunsaimniecībām,
viensētās pārceļamām sādžu un iz-
postītām saimniecībāmizsniegtovalsts
zemes bankas īstermiņa aizdevumu
pārvēršanu ilgtermiņa 4°/o ķīlu zīmju

aizdevumos.
(Izdoti uz valsts zemes bankas statūtu

35., 38. un 55. pantu pamata.)

Minēto 1924. gada 15. jūlija noteikumu
(.Valdības Vēstneša" 1924. gada 159.
numurā) 4. panta pirmo teikumu izteikt
sekosi:

4. Valsts zemes bankas 4° o ķīlu zīmes
izlaižamas 1000, 500 un 100 latu lielas.

Kredita departamenta direktors
A. K ā r k 1 i ņ š.

Tirdzniecības un banku nodaļas
priekšnieks A. K a c e n s.

Valdības iestāžu paziņojumi.
Adrešu paziņojumi.

Sākot ar š. g. 16. augustu Latvijas
ģenerālkonsulāta Kopenhāgenā
adrese sekoša:

Consulat General de Lettonie,
Bredgade 6. III. Copenhague.

#

Latvijas ģenerālkonsulāta Briselē
adrese :

Consulat General de Lettonie,
226, Rue de la Loi.

Bruxelles.
*

Sākot ar š. g. 9. augustu, Latvijas kon-
sularaģentura Havanā, Kuba, atrodas
jaunās telpās:

Agence Consulaire de Lettonie,
Aguiar y Peņa Pobre, 5°. piso.

Habana. Guba.

Iecelšanas
\ Rīkojums J* 267.

1924. g. 9 septembrī.
Lauksaimniecības pārvaldes sīk'opkopības speciā-

lista vietas ii pildītāju Gustavu Delle apstipiinu
ieņemamā amatā. skaitot no š g 1 septembra.

Zemkopības ministrs E. B a u e r s.
lauksamniecības pārvalaes priekšni.ks

V. Gulbe.
*

Rīkojums J* 269.
1924. g. 9. septembrī.

Latgales lauk'aimniecības vidusskolas speciālo
priekšmetu skolttāju un tas p-SVs skolas te™*8
s;itnni čības vadītajā pienākumu izpildītāju Adollu
Bojātu, skaitīt kā atsvabinātu nodenestauz
paša lūgumu no š. g. 15. augusta.

Zemkopības m nistrs E. B a u e r s.
Lauksaimniecības pārvaldes priekšnieks

V.Gulbe.

Rīkojums Ni 271.

1924. g. 9. septembri.

Pārceļu līdzšinējo Rūjienas 2 gad lauksaimniecības

skolas speciālo piekšmetu pasn edzēju agr Osvaldu

Kārla d Saliņu uz Preiju 2-gad lauksaimnie-

cības skolu par šīs skolas pārziņa vie'as izpildītāju

un speciālo priekšmetu pasniedzēju no s. g.

1. septembra.
^^

mmjstrs E. B ers

Pārvaldes priekšnieks V. Gulbe
Lauksaimniecības iz 1tibas nozares

pārzinis K. Munkevics.

Rīkojums J* 27?.
1924. g. 10. septembrī.

Atsaucot š. g. 31. augusta kļūdaini publicēto
rīkojumu Mš 258, Jaungulbenes laukkoplbas iz-
mēģinājumu stacijas vadītāja vietas izpildītāju uz
brīva Īguma pamata _ Alfrēdu G o 1d b e r g u,
skaitīt divu nedēļu ilga kaitējā atvaļinājumā no
š g. 10. līdz 24. septembrim, bet pēc atvaļinā-
juma izlietošanas, t i. no š. g. 24. septembra,
Goldbergu skaitītkā atsvabinātu no stacijas vadī-
tajā, kā ari minētās _ fermas pārziņa pienākumu
izpildīšanas, saskaņā ar civildienesta likuma
38. pantu, ar algas izmaksu par divām nedējām
uz priekšu.

Zemkopības ministrs E. B a u e r s.
Lauksaimniecības pārvaldes priekšnieka

vietā J. B r i t c i s
*

Rīkojums Nš 276.
1924. g. 11. septembrī.

Lauksaimniecības pārvaldes eksportsvieta kontro-
les instruktora vietas izpildītāju uz briva līguma
pamata Jāni Lambertu ieceļu par tās pašas pār-
valdes zemkopīozs nodaļas vecāko lauksamniecības
instruktoru, skai'ot no š g. 1. septembja.

Zemkopības ministrs E. Bauers
Lauksaimniecīb s pārvaldes priekšnieks

V.Gulbe.

R ī k o j u m s Ns 277.
lS2ļ. g. 11. septembrī.

Lauksaimniecības pārvaldes eksportsviesta kon-
troles instruktora vietas izpildītāju uz brīva līguma
pamata Ludvigu Lūsi algas ziņā ieskaitīt IX.
ierēdņu amata kategoii,ā, skaitot no š g. 1. sep-
tembja.

Zemkopības ministrs E Bauers.
Lauksaimniecības pārvaldes priekšnieks

V.Gulbe.
*

Rīkojums J* 278.
1924. g. li. septembrī .

Lauksaimniecības pārvaldes vecākā lauksaim-
niecības instruktoia vietas izpildītāju uz btiva
līeuma pamala. Jāni. K r.ī s beigu., ieceļu par t?s
pašas pārvaldes eksportsviejta kontroles instruktora
vietas izpildītāju uz brīva līguma pamata ar algu
pēc IX. ierēdņu amata kategorijas, skaitot no š. g.
1. septembfa.

Zemkopības ministrs E Bauers.
Lauksaimniecības pārvaldes priekšnieks

V.Gulbe
*

R e z o 1 u c i j a Ns P. 39:5.
1921. g 9. septembrī.

Pārceļu Iilavts nepilngadīgo kolonijas skolotāju
audzinātāju Augusti Dukuri tādā pat amatā uz
Ropažu meiteņu kolonija, skaitot no š. g. 12 sep-
tembra.

Izglītības ministrs K. Straubergs.
Tautskolu direktors K Melnalksnis.

Rezolūcija Ns P. 3906.
1924. g 9. sep'embrī.

Atsvabinu no amata tz pašas lū«*uma pamata
Irlavas nepilngadīgo kolonijas skolotāju audzinā-
tāju Veru Liepiņu, skaitot no š g. 15. septembra.

Izglītības ministrs K- Straubergs.
Tautskolu direktors K. Melnalksnis.

*
Rezolūcija Ns P. 3907.

1924 g. 9. septembrī.
Apstiprinu skoktāju-praktiksntu Antonu Dzir-

kalnu par Irlavas nepilngadīgo kolonijas skolotāju
audzinātāju, skaitot no š g. 12. sept-mbja ar algu
pēc IX. kategorijas.

Izglītības ministrs K. Straubergs.
Tautskolu diiekto s K. Melnalksnis.

*
Rezolūcija Ns P. 3908.

1&24. g. 9. septembri.

Apstiprinu skolotāju praktikantu Fiici Smilt-
nieku par II ivas nepi.ngadīgo kolor ijas skolo-
tāja audzināt?ja vietas izpildītāju ar elgu pec IX.
kateOiijis skaitot no š. g 15. septembfa.

Izglītības ministrs K. Straubergs.
Tautskolu direktors K. Melnalksnis.

*
Rezolūcija Ns A. 2155.

1924. g. 10 septembri.
Atsvabinu 1. valsts Rīg»s vidusskolas direktora

palīgu Konrādu Vanagu no amata pienākumu
izpildīšanas saskaņā ar likuma par civildienesta
3/. pantu skaitot no š g. 1. augusta.

Iiglitibas m nis> rs K. Straubergs
Skolu virsvaldes vicedirektors P. Zalits.

Rezolūcija

1924. g 1. septembrī
Pitšķifu Bausk«s apriņķa artam Dr. med.

Vilhelmam Gertneram kārtēju atvaļinājumu

uz 3 nedēļām, skaitot no š. g_ 25 augusia; viņa
amata pienākumus pa atvaļinājuma laiku uzdodu
izpildit Bsuskss pilsēta* s imnicas ārstam Dr. Emīlam
Tteujam prtt atlīdzību no valsts puses pēc
VII. amata kategorijas pamatalgas apmērā.

Iekšlietu ministrs P. Ju-asevskis.
Veselības departamenta direktors

J.Kivi tckis.

Rezolūcija.
1924. g. 1. septembri.

Piešķifu Aleksandra Augstumu slimnīcas di-
rektoram Dr. Jānim Brantam kartēju atvaļi-
nājumu uz 6 nedēļām, skaitot no š. g. 3. oktobja
un no 14. novembra līdz 2. decembrim ārkārtēju
at'aļ'nājumu specializglītībai ārzemes; viņa amata
pienākumus pa atvfļinājuma laiku uzdodu izpildit
tās pašas slimnīcas ārstam, nodaļas vadītājam
Dr. Jurim Kraukstam, ārkārtējo atva|in<jumu
ieskaitīt pēc civildienesta likuma 24. panta

Iekšlietu ministrs P. Juraševskis.
Veselības departamenta direktors

J.Kivi tckis.
*

R e z o 1u c i ja.
1924. g. I. septembri.

Piešķiru Gintermuižas valsts slimnīcas direktoram
Dr. Kristapam N e u b e r g a m kārtēju atvaļinā-
jumu uz 6 nedēļām skaitot no 5. g. 1. septembra
un aikārieju atvaļinājumu no 12.' oktobra līdz
31, oktobrim specializglītībai ārzemēs; viņa amata
pienākumus pa atvfļnājuma laiku uzdodu izpildīt
tas pašas slimnīcas ārstam, nodaļas vadītājam
Dr. Richātdam Verneram. Ārkārtēju atvaļ'-
najumu,ieskaitīt pēc civildienesta likuma 24. panta.

Iekšlietu ministrs P. Juraševskis.
Veselības departamenta direktors

J.Kivi t c k i s.

Valdības vietējo iestāžu
rīkojumi.

Jelgavas-Bauskas
kar;a apriņķa priekšnieka

paziņojums.
Saskaņa ar kara ministra š.g. 7. augusta

pavēli, iesaucami apmācībā no š. g.
18. septembra līdz 15. oktobrim ieskai-
tot: 1) tie 1897. g. dzimušie pilsoņi,
kuri atzīti par derīgiem kara dienestam
1921. g. 28. septembra likuma kārtībā,
bet kuru iedalīšana karaspēka daļās at-
likta līdz turpmākam rīkojumam; 2) tie
1898. g. dzimušie pilsoņi, kuri atzīti par
derīgiem kara dienestam 1921. g. 28 sep-
tembra likuma kārtībā, bet kautkādu
iemeslu dēļ nav tikuši iedalīti karaspēka
daļā un pag. 1923. g. nav bijuši iesaukti
apmācībā un 3) tie 1903. g. dzimušie
pilsoņi, kuri uz slimību saraksta 1it. C
pamata ieskaitīti zemes sargos.

Pamatojoties uz kara ministra š. g.
7. augusta pavēli JVe 33 un galvenā
štāba priekšnieka š. g. 8. augusta priekš-
rakstu N° 1398 go. (caur organizacijas-
mobilizacijas daļu) paziņoju, ka visiem
Jelgavas un Bauskas apriņķos
dzīvojošiem Latvijas pilsoņiem: 1) kurt
dzimuši 1897. g. un apskatīti 1921. g.
28. septembra likuma kārtībā un atzīti
par derīgiem kara dienestam, bet kuru
iedalīšana karaspēka daļās atlikta līdz
turpmākam rīkojumam; 2) kuri dzimuši
1898. g. un apskatīti 1921. g. 28. sep-
tembra likuma kārtībā un atzīti par derī-
giem kara dienestam, bet kautkādu
iemeslu dēļ nav tikuši iedalīti karaspēka
daļā un pag. 1923. g. nav bijuši iesaukti
apmācībā un 3) kuri dzimuši 1903. g. un
uz slimību saraksta 1it. C ieskaitīti ze-
messargos, neiztrūkstoši jāierodas Jel-
gavā, Baznīcas ielā Ne 5, 1924.g. 18. sep-
tembrī pulksten 8 no rīta iedalīšanai
karaspēka daļās — 4 nedēļu apmācībā,
līdzņemot atvaļinājuma apliecību un pasi.

Minētiem pilsoņiem jāierodas uz ap-
mācību savās drēbēs un apavos, pēc
iespējas kareiviskā uzvalkā, kā ari jā-
ņem līdz gultas drēbes un uzturs ceļā.

Neierašanās gadījumā bez likumīga
iemesla, tiks saukti pie atbildības pēc
kara sodu likuma.

Jelgavā, 1924. g. 10. septembrī.
Jelgavas-Bauskas kara apriņķa

priekšnieks pulkvedis Zeltiņš
Darbvedis kara ierēdnis Eichmanis.

pgr Valdības Vēstnesi* sākot no 1. janvāra:

Saņemot ekspedīcijā:

famēnesi 1 lats 50 sant.

piesiltot mājā un pa pastu:
p„ i mēnesi -1 l«ts 80 sant.

n at sevišķu numuru: saņemot
ekspedīcija _. — . 6 .

Pie atkalp ārdevējiem — . 7 .

Latvijas valdības y£%. oficiāls laikraksts
iznāk katru dienu, izņemot jfeftl^K^^

svētdienas un svētkudienas

Redakcijas «^'^s^\l!^^^n^
Kantoris

un ekspedīcija:
Rīgā, pilī Ns 3. Tel. Ne 9-89 ^MRugSm*" Rīgā, pilī Ns 1. Tel. Ns 9-57
Runas stundas no 11—12 ļp^^m^^ti Atvērts no pulksten 9—3

" —^——

Sludinājumu maksa:
a) tiesu sludinājumi līdz 30 vien-

slejīgām rindiņām .... 3 lat. 60 sant.
par katru jālāku rindiņu . . — , 12 .

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

c) privātiem par katru vienslejīgu
rindiņu (par obligat. sludin.) . — . 20 ,



Valdības darbība.

Min'stru kabineta sēde
1924. g. 11. septembrī.

1. Pieņem likumprojektu par satiksmes
ministrijas bijušās ceļu un būvju virs-
valdes veco rēķinu likvidēšanu un no-
lemj to iesniegt Saeimai.

2. Pieņem pārgrozījumu un papildi-
nājumu vekseļu likumos un nolemj tos
izsludināt Latvijas Republikas Satversmes
81. panta kārtībā.

3. Ieceļ Fridrichu B1 a u'u par pa-
pildu miertiesnesi pie Liepājas apgabal-
tiesas.

4. Uzdod finansu ministrim izstrādāt
likumprojektu par linu monopolu.

Ārzemes.
Starptautiskas šķīrējtiesas lietā.

Žeņevā, 10. septembrī. (Havass.)
Pēc atbruņošanās komisijas sēdes lords
Parmurs uz žurnālistu jautājumiem
ļoti noteiktā.formā atbildēja,
ka gadījumā, ja kāda valsts
ķertos pie ieročiem, norai-
dot šķīrējtiesu, Anglija ar
visiem saviem jūras spēkiem
nostāšoties tās valsts pusē,
pret kuru uzbrukums vērsts.

LTA.
Tautu savienība un Gruzija.

Ber nē, 11. septembrī. Franču un
angļu delegācijas iesniegušas tautu sa-
vienības pilnsapulcei rezolūciju, kurā
aizrāda uz asiņai n iem noti-
kumiem Gruzijā un atgādina tautu
savienības pirms diviem gadiem pie-
ņemto lēmumu, kurš ieteic tautu savie-
nības padomei spert soļus miera
un normālas kārtības nodibi-
nāšanai šai zemē.

Franču delegāts Pols Bonkurs uzsver,
ka tautu savienības pakts nebūt neizslēdz
vidutājības iespējamību starp Krieviju
un Gruziju, kaut gan šīs abas valstis
vēl nav uzņemtas tautu savieuībā.

Gruzijas valdība lūgusi Makdonaldu
ierosināt tautu savienības vidutājību Krie-
vijas-Gruzijas konflikta lietā. LTA.

Notikumi Gruzija.
Londonā, 11. septembrī. (Havass.)

„Daily Telegraph" ziņo no Konstantino-
poles, ka Gruzijas dumpinie-
kiem esot izdevies gūt izšķi-
rošus panākumus — ieņemt
galvas pilsētu Tiflisu un Kū-
ta i s u. Batuma vēl atrodoties sarkan-
armijas rokās, kura gatavojoties to ener-
ģiski aizstāvēt un ceļot apcietinātas po-
zicijas. LTA.

Angļi pret līgumu ar Krieviju.
L i f i 1 d ā , 11. septembrī. (Radio.)

Runā, kuru Loids Džordžs turējis savā
vēlēšanu iecirknī, viņš asi nokritizējis
angļu-krievu līguma parakstīšanu un iz-
teicies, ka viņa viedoklim piekrītot visi
liberāļu partijas vadoņi. LTA.

Maroka.
P a r i z ē, 11. ssptembrī. (Havass.)

„Journal" ziņo no Madrides, ka Z i e m eļ-
marokas frontē ģenerāļa Serrano
pulkiem, kas cīnījušies Lauupes ielejā,
izdevies bez nopietniem zaudējumiem
atkāpties uz Kobadarsas pozīcijām. Obre-
gona kavalerijas grupa atkāpusies līdz
Tetuanai.

Divi transportkuģi ar kājnieku no-
daļām un artilēriju izbraukuši no Seviljas
uz Maroku. Seviljā un Malagā pienāk
ļoti daudz ievainotn. LTA.

f Tiesa sludinājumi ļ
Rīgas apgabaltiesas 3. clvilnod.
saskaņā ar civilprocesa likumu 1958. p.,
ar šo paziņo, ka 23. septembrī 1924. g.,
minētās nodaļas atklātā tiesas sēdē
attaisīs un nolasīs 1924. g. 7. maijā
mirušā Oaujienes pagasta „Vigļu" mājas
īpašnieka Augusta Kārļa dēla E1 s ti ņ a
testamentu.

Rīgā, 10. septembrī 1924. g. L. Ns 3125
Priekšsēd. v. A. V e i d n e r s.

10742 Sekretārs A. Kalve.

Rīga.
Paziņojums.

Invalidu savienībai ir gājušas zudumā
divas ziedojumu vākšanas listes, kas
apstiprinātas no Rīgas prefektūras. Liste
Ns 9 Latvijas Republikas Satversmes
izplatīšanai un liste Ne 4 savienības
karoga ziedojumu vākšanai.

Listes nozaudējis ceļā starp Rīgu un
Ikšķili ziedojumu vācējs Kārlis Kviesis
līdz ar viņam no savienības izdotām
pilnvarām, derīgām līdz š. g. 1. sep-
tembrim.

Minētās listes un pilnvaras uzskatamas
par nederīgām un atrašanas gadījumā
piesūtāmas invalidu savienībai Rīgā,
Brīvības ielā Ns 2.

Priekšsēdētājs Ed. G r ī v i ņ š.
Sekretārs R. V ē z ī t s.

Tirdzniecība tun rūpniecība.

Latvijas tirdzniecība ar Cecho-
slovaķiju.

Rīgā, 11. septembrī. Latvijas konsu-
lāts Prāgā griež mūsu nacionālās eksporta
tirdzniecības organizāciju vērību uz to,
ka Čechosiovaķijā, dzīves dārdzībai pē-
dējā laikā spējipieaugot, galveno pārtikas
produktu—gaļas, sviesta,olu —cenas stipri
cēlušās, kādēļ minētiem Latvijas pro-
duktiem Čechosiovaķijā tagad ļoti izde-
vīgs „konjunktūras" tirgus. Pašlaik mūsu
eksportieriem nebūtu ari jābaidās Čecho-
siovaķijā no asas konkurences, kādu
attīstīja Polijas dzīvu lopu un gaļas
tirgotāji. LTA.

Rīgas ostā ienākuši kuģi.
'0. septtnbrī.

Bacchus, vācu tvaikoni?, 653 reģ. ton. brutto, no
Hamburgas ar gabalu precēm.

Ostara, vecu ivaikonis, 1281 reģ. ton. brutto, no
Klipēdas ar gabalu precēm.

No Rīgas ostas izgājuši kuģi.
9 septembrī.

Anna Els beth. holandes motorkuģis, 343 reģ. ton
brutto, uz Grimsbi at kokiem.

Werra, vācu tvaikonis 662 reģ. ton. brutto, uz
Tallinu ar gabalu piecēm.

Atle Jar), norvēģu tvaikonis, 1179 reģ. ton. btatto,
uz Glasgovu ar kokiem.

Krusau, vācu tvaikonis, 826 reģ ton. biutto, uz
Lieptji tukša.

Barrroor, anjsļu tvaikonis, 2225 reģ. ton. btmto,
uz Viborgu tukšā.

Cvgnus, zviedru tvaikonis, 1719 reģ. ton. brutto,
u? Manče-teii ar kokiem.

Teneriffa franču tvaikonis, 2075 teģ. ton. brutto,
uz Ģenti ar gabalu precēm.

Winga, angļu tvaikr n s, 1478 reģ. ton. brutto, uz
Dublinu ar kokiem.

Michails, latviešu burenieks, 127 reģ. ton. brutto,
uz Ģipku tukšā

Elza, latviešu burenieks, 72 reģ ton. brutto, uz
Ģipku tukša.

Brālis latviešu burenieks, 127 teģ. ton brutto, uz
Upesgrīvu tukša.

Ārija, latviešu burenieks, 84 reģ. ton. btutto, uz
Sveiciemu tukša

Straume, latviešu burenieks, 77 reģ. ton. brutto,
uz Ģipku tukšā.

Aleksanders, latviešu burenieks, 107 reģ. ton.
. brutto, uz Vecmuižu tukšā

Pernigel, latviešu tvaikonis, 172 reģ. ton. brutto,
uz Ventspili ar gabalu precēm.

Zemgaliets, latviešu t urenieks, 74 reģ. ton. brutto,
uz Plier.cema tukša.

Kursi.
Rīgas biržā. 1934. g«d* 12. septembri

100 Latvijas rbļ _ 2
1 Amerikas dola» .... 5,16 — 52i
1 Anglijas mārciņa ... 22,4? — 239n
100 Francijas franka . . . 2715-28 --
100 Beļģijas frask» . . . 25,45— 2R *2s
100 Šveices franks .... 96M - sa' in
100 Itālijasliru . ..... 22,35 - 23 -_
100 Zviedrijas krontt ... 136,70- 135 «
100 Norvēģijas krona . . . . 70,15 — 7230
100 Dānijas ktoaa .... 85,80- gg^n
100 Čechoslovaķijas krona . . 15,2ī — is'gt ,
100 Holandes guldeņu . 196,60 - 190 55
JOOO miljards Vācijas marka . 1,10 _ i3rj
lOO Somijas marka .... 12,75- 1325
100 Igannijas marka .... 1,14—124
100 Polijas zlota .... 98,- — 102
100 Lietavas lita. . . 50, 52 '
10 Krievijas Mita rabļa . . . 26,50 '

Krtevijas *»<b *b«$h naadā ; JJgļ pai x^
SSSR červoņec» 26,10 - 26,90
5°/o neatkarības alinēmnms . 2, 2,10
&'o Zemes banka ķīla «mēs 98,—-100
Rīgas biržas komitejas kotacfjsa komiaij»,

priekšsēdets s A. Kacern.
Zvērināts biržas māklera Th. Summēt«

Liepājas ostā ienākuši kuģi.
6 septembrī

Olcbus, vācu tvaikonis636 ieģ _ ton. brutto, no
Hamburgas ar dažādām precēm.

Reinland vācu motork ģis, 433 reģ. ton brutto,
no Dantigas ar balastu.

Ans, latviešu burenieks, 104 reģ. ton. brutto, ro
Ventspils n malku.

Alvine Russ, vācu tvaikonis, 98S reģ. ton brutto;
no Hamburgas ar kviešiem.

7. septembrī.
Gaida, latviešu tvaikonis, 331 reģ. ton brutto no

Ventspils ar jauktu lādiņu.
8. septembtī.

M6we, vicu tvaikonis, 30J reģ. ton brutto, no
Karalaučiem ar balastu.

Chīistiari, vācu tvaikonis, 931 reģ. ton biulto, ro
Stetines ar dažādām precēm

Birgit vācu tvaikonis, 325 reģ. ton brutto, 10
Hamburg's ar dažādām precēm

Ebba, vāctt motoikuģis, 268 reģ tcn. brutto, no
Libekas ar sāli

Telegramas.
(Latvijas telegrāfa aģentūras ārzemju tetegramuļ

B e r 1 i n ē , 11. septembrī. Vācu
valdība šodien izdarījusi otro maksā-
jumu reparaciju ģeneralaģentam uz
Londonas līguma pamata, pārvedot viņa
rīcībā atkal 20 miljonus zelta marku.

Parizē, 11. septembrī. Havasa aģen-
tūrai telegrafē no Konstantinopoles, ka
Gruzijā. pēc pēdējām ziņām sar-
kanarmiešu pulki, cietuši ne-
veiksmi vairāk kaujās, steidzīgi
atkāpjoties. Tiflisā un citur
dumpinieku rokās esot krituši lieli
ieroču un municijas krājumi. Kutaisā
esot nodibinājusies nacionāla
Gruzijas pagaidu valdība,
kas pūloties piedot sacelšanās kustībai
vairāk organizētu un saskaņotu raksturu.

Literatūra.
Ekonomists, finansu ministrijas orgfns,

Ns 17_ nupit iznācis -ī bag tigu saturu, ro < uja
atzīmējami sākoši raksti: K. Memeita — Māsu
jūjas tirdzniecības flote, inž. A. Stala — In'ensivā
nipniecība, IV. Rīgas izstāde-tirgus, Jāja Vītola
Naudas apgrezības jaunlaiku tto ija un prakse,
Arējā tirdzniecība 1924. gada pirmā puse, u. c.

M. Soste Ģeometrija vidusskolām.
I. daļa, I. sējums. Otrs izdevums O. Jēres ap-
gādība. Ces s un Rīgā, 1924.

Redaktors: M. Ārons.

Māksla.
Nacionālais teatrs. Ka pirmā .Pausta"

izrādes samērā mazāks apmeklētāju skaits
bija atkarīgs vienīgi no vasarīgiem

^
laika

apstākļiem, rāda tas, ka otra izrāde ar
Anni Simson Grietiņas lomā bija ļoti
labi apmeklēta. Publika izradi un
viešņu uzņēma ar lielu interesi. Iespē-
jams, ka lugu vēlreiz atkārtos. Piekt-
dien, 12. septembrī, pulksten 7 vakarā
izrādīs pirmo reizi jaunu lugu: J. Aku-
ratera komēdiju Jautas darbi-
nieki" . Lugā ar satiru un humoru
zīmēts mūsu laiku šaržs. Lugas varoņi
ir „tautas darbinieki" — spekulanti.
Sestdien lugu izrādīs 2. reiz.

Dailes teatrs. Šodien, 12. septembrī,
pulksten V28 vakarā, „Don-Kichots".
Sestdien, 13. septembrī,pulkstenVvakarā .Divas pīles" un svētdien,
14. septembrī, pulksten Vvakara
„Don-Kicho ts. Otrdien, 15. sep-
tembrī, pulksten 5 pec pusdienas, skol-
nieku izrādē _ „D on - K i c h o ts". Bi-
ļetes jau dabūjamas.

Jelgavas apgabaltiesa,
pamatodamās uz sava šā gada 14. au-
gusta nolēmuma, u?aic'na tās personas,
kūju rokas at:odas šādas obligācijas: iz-
stādītas uz Jelgavas lauksaimnieku bie-
drības kr. aizs. sabiedrības vārdu un tai
ari cedētas — 1) J. Neimaņa 9 janvārī
1907. g. par 5000 r. koroborēta uz Jaun
svirlattkas pagasta Tiltiņ māj. ar Nr. 4812
ta paša gada 13. janvārī ar Nr. 114,
2) J. Neimaņa 12._ apriļj 1907. g. par
500 c. ibļ. koroborēta 13 aprilī uzJaun
svirlaukas pag Tiltiņ mājām ar Ns 4812
pēc žurn Ns 823 un* 3) J. Neimaņa
11. maijā 1909. g. par 200 c r. ķoto-
bo/eta tai paša laikā pec žurn. ar Ns 1188
uz Jaunsvi laukas pag. Tiltiņ māju h
Nr. 4812; izstādtis uz Jelgavas lauk-
saimnieku krāj-aizd. sabiedrībjs vārda;

4) no Kārļa Jansona 18. aprilī 1911. g.
pat 40.000 c. rbļ. un koroborēta t»ī pīšā
laika ar Ns 1280 uz Bēnes pagasta Med-
nes muižu ar h. Nr. 69, — uz to pašu
muižu tanī pašā laikā izstādītas Kārļa
Jansona uz Paula Kundziņa v. artlanko
cesiju un tanī pašā laikā koroborētas
obligācijas; 5) žurn. Nr. 1282 par 30.000
c. rbļ., — 6) žurn. Nr 1283 par 20.000
cr. rbļ. — 7) žurn. Nr. 1284 par 20.000
c. rbļ. un 8) žurn. Nr. 1285 par 20.000 c.
rbļ. un 9) žutn. Nr. 1286 par 20 0C0 c,
rbļ., 10) E. Sturm 28. rra tā 1906. g. uz
Ivana Frišmaņa v. ar vēlāko blanko ce-
siju par 2000 c. r. koroborētu tā paša
gada 14. aprili uz Vi:cavas muižas Z'gel-
Jaunmajam ai h. Nt. 4448; 11) 1906. g.
20. janvāri J. Veinberga uz A. A. Pēter-
sona vaida «r vēlāko blanko cesiju iz-
stādīta par 3000 c r. un koroborēta uz
V rcavas pag. .Re.ten" māju ar hipot.
Nr. 3665 26 janvārī, la paša gada žun
Nr. 236; 12) Dāvida Brauera 1906. g.
". februārī izdota uz Jelgavas lauks
biedrības kr.-aizd. sabiedrības vārda par
2000 c, r. koroborēta tā paša gada 16.
februārī uz Vircavas pag. .Smēdes"
māju h. Nr. 4207 pēc žurn. Nr. 1001;
13) Dāvida Brauera 1905. g. 6. febr.par
2000 c. xb\._ izdota uz Paula Kundziņa
vārda ar pedejā blanko' cesiju ta paša
gada lf>. februārī koroborēta uzVicavas
pagasta Smēdes māfu h. Nš 4207 pēc
ž. Nš 1002; 14) Ģederta Vesmaņa
1906- gada 21. aprilī par 2C00 c r
izdota uz Kroņa-Vircavas kr. aizd. kases

vārda ar pēdējās vēlāko blanku cessiju
attiecībā uz 500 c. r parāda atlikumu
koroborēta t. p. gada 28. aprīlī uz Vir-
cavas pag. Pauče māju ar z. gr. Ns4508
pēc ž Ns 2640, — 15) Ģederta Ves-
maņa par 5C0 c rb. izdota Jelgavas
1 uks, biedrības kraj-aizd. sabiedrībai
1908. gada 30 oktobrī un ar pēdējās
thnko cessiju koroborēta t. pršā laikā
uz Vircavas pag. Pauče māju ar h.
Ns 4508 pēc ž ' Ns 2412; 16) Ģedetta
Vesmaņa par 500 c. r. uz Jelgavas
lauks, b'ediības kr. aizd. sabedrības
vārda izdota 1909. gada 11. decembrī
un korotorēta tanī ļ-ašā laikā pēc 2.
N° 2894 uz Vircavas pag. Pauče māj.
Nš 4508 ar kiedit. blanko cessiju. —
17) un 18) Gedetta Vesmaņa izdotas
Jelgavas lauki, biedr. kr. aizs. sabiedrībai
par 500 r. c. 1. apiilī 19i0. gadā un
par 1030 c. t. 1912 g. 13. februārī un
koroboret. ar kreditor. blanko cessiju
tanī paša laikā uz Vircavas pagasta
Pauče māj. Nš 4508 pēc žurn ar NšN°997
un 471 — 19) Fiidiicha-Vugusti Klein-
ber.a 1910. gada 15. jūnijā izdota pat
1500 c. r. Jelgavas lauks, biedrības kr.
aizd. sabiedrībai un tanī pašā laikā
koroborēta uz Kalnc ems pagasta Runc:
maj. h Ns 1761 pēc ž. N2 1899, —
20) Indriķa Kleinber^a 1911. gada
29. martā p' r 4000 c. r izdota Jelgavas
Iauksaimn. kr. azd. sabiedrībai un tani
paša laikā koroborēta uz Kalnciemi pa-
gasta Runce māj. h. Ns 1761 pēc ž
J* 1037, — 21) Johana Dreifasa

913. gada 11, janvāra par 3000 c. r.
izdota Jānim Bānišam at pēdējā blanko
cessiju tanī pašā laikā koroborēta uz
Kalnciema pagasta mīju h Ns 1761
pēc ž. Nš 99, — 22) Joch na Daņišivka
1907. gada 29. janvāri par 5000 c. r.
izdota Maksimilianam Valmanim ar ta
blanko cessiju un tanī pašā laikā
korobore'a uz Annenburgas pag. Puiku
māju h. Nr. 2775 pēc ž. Nr. 206, —23) Jochana DaņiSevska par 1^.000 c. r
1911 gada 5. decembrī izdota Jānim
Bamsamun ar pēdēja blanko cessijutam pašā laikā koroborēta uz Annen-burgas pag. Puiku māju h Nr. 27/S
?o?i- N

^
3o?' Til^ KaužUI«

1911. gada 27. aprīlī par 15 000 c. rJamm Bani5am izdota ar pēdējā blanko
cessiju tanī paša laikā koroborēta uzHaulsgnades Pautiņ māju Nr ?0l2
P of, i% ~ 25) j|9 a s«ezņa1913 gada 23. augustā par 30J0 c. r,i?do a Jamm Bānišam tn ar pēdējāblanko cessiju tanī pašā laikā korobo-

*eU M
UZ ^Ece5u

raIJNr-
I2

«0 Pēc
to^

1'2^ ~ 26> M-
Blumberga912. gada 5. apnī par 600 c. r. izdotaJelgavas lauks, biedr kr. aizd. sabiedr.un tini paša laika korobotēta uz G».

Mf
reS

,P,r,- -luk!u"Blumber 8u māj. h.
S^oiV*?*Nf.-979' - 27) Ziemeļa1907. gada 16. martā izdota par 1000cr. Jelgavas lauks, biedr. kr aizd??biedrībai un t. p. gada 22. ma tā
KH?. Pētergofas mājām hNr. 4373 — Brmkuži — Mazie pēc ž

Nr. 676, — 28) Jāņa Ziemeļa 1906. g.
15. dec. par 1000 c. r. izdota Jelgavas
lauks biedr. kr. aizd. sabiedr bai ui
tanī pašā laikā koroborēta uz Pēter-
gofas „Brinkužu-Maz" mājām at n '
Nt 4873 pēc ž. Nr. 2811, — 29) Jāņa
Ziemeļa 1914. gada 9. janvāri pa'
1000 c. r. izdota Jānim Bānišam un «
pēdēja blanko cessiju tanī p šā laika
koroborēta uz Pētetgofes .Btinkožu-Maz
maam at h Nt 4873 pēc ž. Nr. 61,—
30) J. Kleben 1910. gada 13. oktotti
pat 1500c. t. izdota Jelgavcs Jauks,
biedr. krāj-aizd. sabiedrībai un tanīpi"
laika koroborēta tz Garozes pag. $olt
mij. h. Nr. 5485 pēc ž. Nr. S035, -
31) J. Klebera 1913. gada 25. apr»
izdot\_ par 500 c r. Jān m Bānišam un
ar pēdējā blanko cessiju lorobo eta
tanī pašā laikā uz Garozes Boze ma'n-
Nr. 5485 pēc ž Nr. 987, -32)JaO«altera 1908. gada 29- marta pat
2000 c. r izdota Jelgavas lauks, biedf-
kraj-aizdevu sabiedr. un t. p. &'
18. tpt. koroborēta uz Naudītenas yec-
Meister māj. ar h J*4187pēcž.J*«''- 33) l. Valtera 1912. g. 22. noverat"
par 2000 c r. izdotas Jānim Bānisarņ u»
ar pēdējo blanko cesiju tanī paša '«'*?
koroborēta uz Naudītes Vec-Meister rn»J-
?r h . Nš 4457 pēc ž. Ns 3003, - f) »'
driķa Burgmeistera 1906. g. 4. seP.",,
par 2000 c. r. Paulim Kundžiņam «0? *
un ar pēdējo blanko cesiju koro^,,.
tanī pašā laikā us Jelgavas OberriBUH
maņa Vidmas Bluķa māj h. & &

Lotullas bankas nedejos pārskats
uz 10. septembri 1924. g.

Aktīvi. Lati S. P a s i v ā. Uti S
Kase: Bankas naudas zīmes 25,800,000 —
a) bankas naudas zīmes . . 4,149,770 — Pamata kapitāls 10,259,656 97
b) valstskases zīmes un metāla nauda 16,826,339 30 Rezerves kapitāls 961,879 22
Zelts lējumos un monētās . . . 23,578,492 83 Noguldījumi 3,067,765 73
Ārzemju valūta 40 431,319 87 Tekoši rēķini 43,2C4,831 60
īsa termiņa vekseļi 40,523,449 40 Valsts rēķini 17,106,764 52
Aizdevumi pret nodrošinājumiem . 38,640,265 i3 . depozīti 60,464,861 56
Citi aktivi . . 5,166,616 87 Citi pasivi . . 8,450,493 8]

169,316,253 40 169,316,253 40

Piezīme: uz 10 septembri 1924. g. Latvijas bankas naudas zīmes izlaistas par. . Ls 25,800. 000 —
kūjas nodrošinātas;

1) ar tīra zeltu 2200 klg. (divi tūkstoši divi simti klg. , kas pec paritātes 1 klg. =
Ls 3444,444 nodrošina 7,577,777 -

2) ar $ 2.000.000,— (divi miljoni dolāriem), kas pēc $ paritātes 1 $ =
1.5046 gr. tīra zelta = Ls 5,18262, nodrošina 10,365,240 -

3) ar £ 341,501.—/— (trīs simti četrdesmit viens tūkstots pleci simti vienu
angļu mārciņu), kas pēc £ kursa £ 1.— = S 4,4393; $ 1.— =1,5046
gr. tīra zelta vai Ls 5.18262, kas nodrošina . 7,856,983 -

Pēc 10. septembri 1924. g. Ņujorkas biržas kursiem, Ls 25,800,000 _

Rīgā, 1924. g. 10. >epembrī Padomes priekšsēdētāja vittā J. V e s m a n s.
10720 Galvenais direktors Svtdt.



*" „,, _ 35) J Burgeimeistera

P«q (k'obrī par 10 0t0 _c. r. iz-
1913- & <"niSfrn un ar pēdēja blanko
«J^„i o šā Uikā koiobcreta

uz
Jel-

«siiU s "oDeihauptmaņa Vldmeii Bluķu
g»ii j* 3967 pec z N? /561, —

*,L Fridmaga '914. g. 6. maitā prr
$) J«ņa jzdo(a pgler m Baumarovskim
l5'^rtēia blanko c s'ju tanī pašā

«™,-i,nrfborēta uz aplisķa Volgundes
!«*' Ti, ar h. Ns 6086 pēc ž. NŠ516,
zemA gūsta Geize 1911. g. 4. no-

kin-r 20 000 c r. izdotu Jānim
ve m un «f pēdējā blanko cesiju
$in- c novembrī kcroborēta uz Aa-
t P g

fflnižu ar Ns 4 p<c ž. Nš 3382, -
«Tad» ta Geize 1911. g. 4. novembrī
3») *S«A c r. izdota Jānim Ba isam

'"i/bknko cesiju t. p g. 9. novembrī
" lrēta uz Aagofas muižu >r Ns 4
*?°?» 3384, - 39) Augusta Geize
If'l novembrī cat 20 000 c. i
!it„ Jānim Bānišam un at ta blanko

"1 koroborēta t p g 9. novembri

%l f^muiž»
Ns

4 pēc ž
Nš

3 85,
0 4(11T Augusta Geize 1911. g. 4. no-
"-Ih oar 10.000 c. r. izdota Jānim
S- ' m un ar pēdējā tl,nko cesiju ko-
V^Pis t P- g- 9 nov. mhn uz

Aagofas
° f% 4 pēe ž Ns 3386. - 41) Au-

«u Odie 911. g. 4. novembrī p-r
iDtOO c r izdota Jamm Banisam un ar
lm blanko cesiju koroborēta t. p. g

muižu

Novembrī ^ Aagofa^ Nš 4

jc7j* 3»7, - «) Augu. ta Geize
ļqļ, ,j 4. novembrī par 20.0C0 c r. iz-

dota Jānim Bānrisam u<i ar pedeja blanko
" siju koreborēta uz Aagof-s muižu Nš 4
.gada 9 novembri pec ž. — 3383;
<ji 'jjņa Frišmaņa 1911. gada 7. dec.
1 J5.0O3 c. r. izdots Jelgavas buks.
biedr kr. .aizd sabiedrībai un lanī pašā
bjiā 'k'orbboiēta uz apr. PauUgnades
«bāl» Aiz;pe ar Ns 5806 un gab. ar

* 3592 rēc ž. Ns 3/50; 41) Jāņa Friš-
"maņa 19,11- gada 7. dtcembrī j ar
joooo c. r. izdota Jelgavas lauks, biear.
ju aizd. sabiedrībai un koroborēta ? tanī
pašā laikā uz apriņķa Pauhgnades g*-
Jaiu ar Nš 5806 — Aizupe un gab lu

„ h. J* 3592 pēc ž. Ns 3750— 45)
jaņa Flišmaga 1913 gada 2. jūlija par
15000 c r. izdota Jamm Banisam un
^r ; ēdējā blanku cestiju kuoooreta tanī

pašā laikā ui a;r. atd? lītiem gabaliem
Pauisgnade-i gab. Ns 5806 pec ž
1673,— 46) Jāņa Frišma;, a 1911: gaoa
jļ. janvārī par 5000 c. r. izdtta Jelga-
vez lauks bedr. kt. aud. taeiedritaiun

tanī pašā laikā koroborēta uz .apriņķa
ildalitiem gabaliem — ^aulsgnades
,,uk-Renceļ māju ar Ns 2031 pec ž.
%2\Ķ — 47) Fridricha Milenbacha
SOI. gada 12. novembii par 7000 c. _ r
īdofa Jāni n Bisen'ekam un karoboreta
. p. gada 13. novtmorī uz Jelgavas
ick. ipafumu IV. h. iec Ns 34 pēc ž
i 1182 ar vēlāko blanko cesijuj
i) l Jaunzem 1913. gada 1. augusta
«lota par lOlO c. r. Jānim Bānisa un
n pēdējā blanko cessiju tam pašā laikā
:oraborēta uz apr. Kalnciema Pekku
nāj Nš 5292 pec ž. Ns 1880. — 49) A.
Hatuiel un J. Skrēja: 1913. gada 4.
iicenb.i psr 5C03 c. r. udota ānim
Bānišam un ar pēdējā b anko cessiju
koroborēta lanī pašā 1 ikā uz apriņķa
V'icavts Kaln-Geibu nrijām ar Ns 2918
pēc ž Ni> 2893, — 50) Annas VeilanJ
1910. gada 2. septembrī par 1000 c. r.
sdota Jelgivas lauks, biedr krāj-aud.
iibiedribai un tanī pašā laikā 1 orobo-
lēta uz apr. Vitcavas z. gabala ar
te 5615 pēc ž )* 2636, — 51) Gnetas
Vangai 1906. gada 11. decembri par
800 c. r izdola Mak.Mmi ianam Vald-

ninim un _ ar pēdējā, bla.iko ces.-iju tanī i
pašā taika koro orēta uz apr. at-
dalītiem gabaliem Rueoāles Silen riaii
<r f* 44 pēc žurn. 1* 44:0, -62)Lizeteste^arzd 1905. g. -2d. jūlijā par 2000 c.ļ
ibļ. izdota Aleksandram Petersonam m
>' pēdējā blanVo cessju t. p. gada
27. jūlijā koroborēta .jiz .el^av. nekust,
fsumu W. h. iec. Ns 32 Iit. B. b. pēc
I» 704, — 53) Dīva Pultnika 1906. g.'i

novembri par 30C0 c.rbļ.izdota,el?»v. ia ks. biedr. kr. f,izd. sabiedrībai
""? P- Rada 4. d cemb;ī koroborēta uz,
* aidditi-m gabaliem — bijušas Jel-
Javas cberhauptmarja Lindrak māj. h.
* «44 pēc ž. Ns 4.'69, — 54) Jāņa
i>es 1913. g. 18 maitā par 1SC0 c.
"ļjzdota Jānim Banisam un ar pe-

*l »bl:nko cessiju Um pašā laikā ko-
iS!? -uz aPr- Vi;cavas 'oze majuļ?« 4082 pēc ž. Ni 712, — 55) Fridricha j

roidta
1904. g. 15 janvāri per 3000 c!

. 1 AļĶS. ndram Desimeram izdota un
Meja blanko cessju kor.borēta t. ;
;,f24 janvārī uz apriņķa Pētet-'Jmuizu - Ns 175 rēc ž. Ns 77, —

^
Sf"*» Smidta 1907. g 25. jūnijā

'ildm c' r izdtta MksimilanamJman rn un ar pēdējā blanko cessiju
,. Pa" laikā koroborēta uz apr. Pēter-
," mnižtt ar Ns 175 pēc ž Nš 1267-

^ rridnch a Sm dh 1909. gada 23. ok-
P" 10.G00 c, r izdota Kārlim Re-

«St-i^'-V pĒdēil bl?nk0 ce siju
iJšnm n hlka k°roborēta uz apr. nek.
?flie tlield muiža ar K2175

P'13 o a ~ 68) t'Mricha Smidta
ota ' if' ' "ovembrī par 3000 c r. iz-
issiu t - s ra un 8r Pēdējā blanko
pr pa , Pa*ā laikā korobotēta uz
1262cl d nužu H°- 175 pēc ž.
, novPir-^ Ftidiicha Smidta 1913.g.
lm g^on pat 60'10 c. r. izdota Jā-
ja tsni !f - un ar Pēdējās blanko ces-

' i
• īpa&ata Pēterfdd muižu n* i 75
./ ? ~ 6°) Jžna Roševict

J«vfVi Cktobr' P't 1C00 c. r. izdoti
fa'bai Hn

",- Diedr- kr. a'zd. sabie-
i? «Pt i. ' Paša laika korobotēta
b33ts "sesavas R»žeņ māju ai

rias Ruževic un Amālijas Geison '914 g17. februārī izdota par 1000 c. r. JānimBanisam
^
un ar pēdējo blanko cessijutam paša laikā koroborēta uz apr

- ,!ļ ™
savas Ružen mā īu Ns 3348 pēcz. Ns385, 62) Anša Austruma 1906 g23. februāri izdota- par 1500 c r Jel-gavas lauks, biedr. kr. aizd. sabiedrībaiun t. p. gada 24. februārī koroborēta uzapr Lrel- Vircavas Pilen-German mājuar Ns 718 pēc ž. Ns UOI, - 63) Anša

AAnruma 190". g. 17. novembfa par«iOOO c. r. izdota Jānim Bānišam un arpedeja blanko cessiju tanī pašā laikā
koroborēta _ uz apr. Liel-Vircavas Pilen-
German māju Ns 718 pēc ž. Ns 2551 —
64) R. Celmarauga 1908. gada 15. febru-
āri par 500 c. r. izdota Jelgavas lauks,
bredr. kr. aizd. _ sabiedrībai un tanī pašā
laika koroborēta uz apr. Volgundes
Bechgofas _ gabalu Jaun-Celmaraug ar
Ns 2116 pec ž. Ns 447, — 65) R. Celm-
rauga 1909. gada 27. aprilī par 5^0 c. r.
izdota Jelgv . lauks, biedr. kr. aizd. sa-
biedrībai un tanī paša laikā koroborēta
uz apr. Vol gund-Bechgofas gabalu Celm-
raug 2116 pec ž. Ns K)07, - 66) J.
Grinfelda 1914. g. 13. februārī par 50)
c. r. izdota J. Banisam un ar pēdējā
blanko cessiju tanī pašā laikā koroborēta
uz apr Volgundes gabalu Ns 3832 pēc
ž. Ns 355, — 67) Jāņa Šteinberga 1911.
gada 8. decembri par 2000 c. r. izdota
Jelgavas_ lauks. kr. aizd. _ sabiedrībai un
tanī paša laika koroborēta uz apr. En-
dengofas Bludze-Pupe māju Ns 702 pēc
ž. 376 , — un 68) Jāņa Šteinberga
1913. gada 16. decembrī par 1500 c._ r.
izdota Jānim Banisam un ar pēdējī
blanko cessiju koroborēta tanī pašā
laika uz apr. Endengofas Bludze-Pupe
maj.

^
Ns 702 pec ž. Ns 2998, -_ iesniegt

tas šai tesai sešu mēnešu laikā; skaitot
no sludinājuma iespiešanas dienas .Val-
dības Vēstnesī."

Ja minētā termiņā obligācijas neie-
sniegs, tiesa tās atzīs par iznīcinātām un
lūdzējai lauksaimnieku centralbankas
valdei Jelgavā, kas sevi uzdod par
šo aktu likumīgo īpašnieci, izsniegs aktu
norakstus, kufi stāsies nozudušo oriģi-
nālu vietā.

Jelgavā, 25. augustā 1924. g.
L. Ns 875 24. g.
Priekšsēdētāja v. J. S k u d r e.
Sekretāra v. J. R o z e n t ā 1s.

Jelgavas apgabaltiesa
pamatodamās uz savu 1924. g. 21. aug.
nolēmumu, dara vispārībai zināmu, ka
parāds 1700 cara rbļ. apmērā, pēc
pirkšanas-pārdošanas līguma, korob.
1894. g. 28. feb. ar Ns 170uz Bauskas apr ,
Lieliecavas pag. „Staļinu" mājām ar hip.
Ns 2454, atzīts par samaksātu un lūdz.
Valsts zemes bankai dota tiesība prasīt
šā parāda dzēšanu zemesgrāmatās.

Jelgavā, 28. augustā 1924. g. L.N?354/24
Priekšsēd. v. J. S k u d r e.

10320 _ Sekretāra v. J. R o z e n t a 1 s.
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Jelgavas opgosoltlesa,
i pamatodamas-uz sava _ 1924. g. 14. aug.
nolēmumu, dara vispārībai zināmu, ka
parādi pēc šādiem uz nekustamo īpa-
šumu Jelgavā 1. iec. ar hip. 'Nš lOun 10a

i koroborētiem aktiem: 1) pirkšanas-
pārdošanas līguma par 16804.34 c. rbļ.,
korob. 1902. g. 10. oktobrī ar Ns 1034
un 2) obligācija par 12,000 c. rbļ.,

' korob. 1902. g. 10._ oktobrī ar Ns 1035,
i atzīti pat samaksātiem un lūdzējam
, Johanam V a s s e r m_a n i m _ dota

tiesība prasīt šo paradu dzēšanu
i zemes grāmatās.

!

Jelgavā, 1924. g. 20. aug. L.Ns451/24
Priekšsēdētāja v. S k u d r e..

9502 Sekretāra v. F. Rozentals.

Liepājas apgabaltiesa
14. aug. 1924. g. uz Valsts zemes ban-
kas lūgumu un pamatojoties uz civ. proc.
lik. 2081.—2086. p.p. nolēma:

I 1) parādu 2550 rbļ. pec obligācijas iz-
1 dotas uz barona Hermaņa Bagge of
:Boo vārdu un 21. aprilī 1882. g. ar

Ns 8195 nostiprinātas w. Luizei Dorote-
jai Teofilai Eduarda m. Janson, dzimusi
Grot, piederošu nekustamu manta Dins-
durbes .Bitte" mājam Aizputes apr.' ar
2. reģ. kreposta Ns 1128, — atzīt

' par pilnigi samaksātu līdz ar visam pro-
centēmunpašu obligāciju par Iznicināta,

2) atvēlēt lūdz. pieprasīt zemesgrā-

matu nod. minētā parada izdzēšanu iz
zemesgrāmatām.

Liepājā, 26. augustā 1924. g. J&984-I 23

Priekšsēd. b. v. C i n c e 1 s.
9875 Sekretārs A. Kasperovij^_

LiepBjas apgabaltiesa,
' saskaņā ar savu 1924. g. 21. augusta

lēmumu, uz Ilzes J a u n z e m e s lūgumu

un uz civ. proc. lik. 2031.—2084. p. p.
pamata, uzaicina obligācijas turētāju,
kura izdota par 1300 rbļ. uz barona
Leona fon der Roppa vardu un 30. jun.

1880. g. ar Ns 7322 nostiprināta uz
lizei Friča m. Jaunzem, dzirn. tglīt,
piederošas nekustamas mantas Paplakas

.Dalge" māju, Liepājas apr., ar lauku
nekustamu mantu zemes grāmatu 2.
reģ.krep. Nš 194, sešu mēnešu
laika, skaitot no sludinājuma iespie-
šanas dienas .Valdības Vēstnesī," ie-
rasties tiesā, dēļ paraksta došanas par
parāda saņemšanu.

Pie kam tiek aizrādīts, ka pēc minētā
termiņa notecēšanas, ari obligācijas
turētāja neierašanās gadījumā, parādu
atzīs par samaksātu un pašu obligāciju
par iznīcinātu; piešķirot lūdzējai tiesību
pieprasīt parāda izdzēšanu iz zemes
grāmatām,

Liepājā, 19 4. g 23. aug. Nš 838 24
Priekšsēd b. v. C i n c e 1 s.

9925 Sekretārs A. Kasperovičs.

Latgalei apgabalf em 1. tinMaia,
atklātā tiesas sēde 15. aprilī 1924. g.
izklausījusi Nikolaja Scmenova lūgumu
atzīt mir. Maksima . Semenova ' ģimeni,
sastāvošu no sievas Annas Andrejevas
(Semenovas), dēliem Semjona un Jāņa m.
Anastasijas un Darjas Semenoviem, par
atrodošamies bezvēsts prombūtne no-

lēma: publicēt „Vald. Vestu." par

bezvēsts promesošiem Annu Andrejevn
(Semenovu), Semjonu, Jāni Maksima d.
d, Anastasiju un Darju Maksima m. m.

Semenoviem un uzdot Rugāju pagasta
padomei iecelt aizbildniecību par bez-
vēsts promesošo Annas Andrejeva (Se-
menovas), Semjona, Jāņa, Anastasijas
un Darjas Semenovu mantu, atrodošos
Rugāju pag. ferma .Forstej Ns IT.

Šo lēmumu _ publicēt civ. proc. lik.
295. p. kartība.

Daugavp., 1924. g, 26. aug. LNsGlla 24

Priekšsēd. b. J. K r ū m i n š.
99C9 Sekretārs J. K a n gurs.

Latgales apgabaltiesas.Daugav-

cils apriņķa, 1.uc. miertiesnesis
saskaņā ar savu š g. 4 augusta
lēmumu un civ. proc, lik. 8U, «»•./-
301., 302. un 309. pantu kartība izslu-

dina sekošo: _
Pavēste.

Staņislavs Kārļa d. un Staņislava
Savelija m. Cink tiek aicināti uz

14. marta 1925. _ gadā, pulksten
12 diena, tiesas sēdi, kufa notiks
Daugavpilī, Teaira iela Ns 4, saņemt no
Jāņa un Konstancijas Sarvov-Kreic iemak-
sātos 16 latus 39 sant. par ieķīlāšanas
aktu uz nekustamu īpašumu, kufš ar šo
dzēsts.

Daugavpilī, 1924. g. 25. aug. Ns 216
9702 Miertiesnesis D.zenits.

Liepājas apgabaltiesa,
25. augustā 1924. g. uz Jēkaba Alekša
lūgumu,' 18. marta 1920. g. lik. un civ.
proc. lik. 2031.—2086.p.p. nolēma:

1) parādus 1700 rbļ. un 1500 rbļ. pec
2 obligācijām, izdotam a) uz barona
Vernera Vilhelma d. Bucholca vārdu
un bf uz Jāņa (Ivana) Jāņa d. Bis-
senieka vārdu un a) 21. aug. 1909. g,
un b) 8 martā 1910. g. nostiprinā-
tām- uz Jēkabam Jukuma d. Aleksam
piederošas nekustamas mantas Ventspils
apr., Sarkanmuižas pag., zemes gabalu
ar kreposta Ns 2081 , — atzīt par
pilnigi samaksātu līdz ar visam pro-
centēm, un pašas obligācijas par iz-
nīcinātām ,

2) atvēlēt ludz_. pieprasīt zemesgrā-
matu nodaļā minētā parada izdzēšanu iz
zemesgrāmatām,

3) iemaksāto naudu glabāt tiesas de-
"poziti līdz kreditora ierašanai, kuram
tad naudu izmaksāt.

Liepājā, 26. augustā 1924. g. >&737 24
Priekšsēdētāja b. v. C i n c e 1 s.

9874 Sekretārs A. Kasperovičs.

Llepfilas apgabaltiesa,
saskaņa ar savu 1924. g. 14. augusta
lēmumu uz Markusa Tankeloviča
lūgumu uz 18 marta 1920. g. likumu
un civ. proc. lik. i083. un 2084 p. p
pamata, uzaicina obligāciju turētājus,
kuras'izdotas par 1100 un 1000 cara
rbļ. uz Ābrama Levinoviča un cedētas
uz uzrādītāja vārdu un 3. okt. 1912. g.
ar Ns 1583 un Ns 158t nostiprinātas uz
Markus Mozusa d. Tankelovicam piede-
rošu nekustamu mantu Liepājā ar
kreposta Ns 1138, — viena mē-
neša laikā, skaitot no sludinājuma
iespiešanas dienas„Vald.Vēstnesī,ierasties'tiesā lidzņemot min. obligāciju
dēļ iemaksāto Ls 37.14, t. i. parāda ar
procentēm saņemšanas

Pie kam tiek aizrādīts, ka pēc minētā
termiņa notecēšanas, ari obligāciju
turētāju neierašanās gadījumā, parādus
atzīs par samaks., piešķirot lūdz. tiesību
pieprasīt parāda izdzēšanu iz zemes
grāmatām.

Liepājā, 1924. g. 26. aug. Ns 8IC-I 24
Priekšsēd. b. v. C i n c e 1 s.

9871 Sekretārs A. Kasperovičs.

Liepājas apgabaltiesa,
saskaņā ar savu 1924. g. 14. augusta
lēmumu, uz Valsts zemes bankas lūguma
un civ. pr. lik. 2083. un 2084. p. p. pam.,
uzaicina obligācijas turētāju, kura izdota
par 4850 rbļ. uz grafenes Annas Au?
drēja m. Keizerling, dzim kņazene Līven
vārdu un 16. jūlijā 189?. g. ar Ns 349
nostiprināta uz Magdai Indriķa m. Frei-
manes, dzimusi Segliņas, piederošu
nekust, mantu Vecpils-Dupļu „Fichten-
talu" (Dubel-Leite) mājām Liepājas apr.. ar
2. reģ. krep. Ns 396, — sešu mēnešu
laikā, skaitot no šī sludinājuma iespie-
šanas dienas „Vald. Vēstn." ierasties
tiesā Iīdzņemot minēto obligāciju.

Pie kam tiek aizrādīts, ka pēc minētā
termiņa notecēšanas, ari obligācijas
turētāja neierašanās gadījumā, parādu
atzīs par samaksātu un pašu obligāciju
par iznīcinātu, piešķirot lūdzējai tiesību
pieprasīt parāda izdzēšanu iz zemes
grāmatām.

Liepājā, 1924. g. 26. aug. Ns828-I/24
Priekšsēd. b. v. Ci ne els.

98S0 Sekretārs A. Kasperovičs.

Daugavpils apr. 5. lec. miertiesa,
pamatodamies uz 1239. panta 10 sej
un civ. pr. lik. 1401. p. uz-
aicina 1903. gadā mirušā Augusta
Osipa d. P a s t o t a mantiniekus
pieteikt savas mantojuma tiesības uz
nelaiķa atstāto mantu Ktejanu sādžā,
Preiļu pagastā, augšminētam mier-
tiesnesim sešu mēnešu laikā,
skaitot no šī sludinājuma iespiešanas
dienas „Vald. Vēstnesī." /
9696 Miertiesnesis (paraksts).

Daugavpils apr. 4. iec. miertiesa,
saskaņā ar savu 1924. g. 23. augusta
lēmumu un pamatodamies uz civ. proc
lik. 1401. un 1402. p.p. un civ. lik.
X. sej. 1. d. 1239. p. ar šo uzaicina
16. oktobrī 1907. g. mirušā pilsoņa
Bertmeja D a n c i t a mantiniekus pieteikt
savas mantojuma tiesības uz manto-
jumu, kas palicis pēc minētā pilsoņa
nāves Kolupes pagastā, Daugavpils apr.

Mantojuma tiesības jāpieteic pēc pie-
kritības sešu mēnešu laikā, skaitot
no šī sludinājuma iespiešanas dienas
.Valdības Vēstnesi."
HK07 Miertiesneša v. A. Pļaviņš.

Daugavp. apr. 4 iec. miertiesn.,
saskaņā ar savu 1924. g. 23. augusta
lēmumu un pamatodamies uz civ. proc.
lik. 1401. un 1402. p. p. un civ. lik.
X sej. 1. d. 1239. p. ar šo uzaicina
9._ marta 1924. g. mir. pilsoņa Andreja
Jāņa d. Vanaga mantiniekus, pieteikt
savas mantojuma tiesības uz manto-
jumu, kas palicis pēc minētā pilsoņa
nāves Kolupes pag., Daugavpils apr.

Mantojuma tiesības jāpieteic pēc pie-
kritības sešu mēnešu laikā, skaitot
no šī sludinājuma iespiešanas dienas
.Valdības Vēstnesī."
10008 Miertiesneša v. A. P1 a v i ņ š.

Latgales apgabaltiesas,
Ludzas apr. UnMaift,

uz civ. proc. lik. 1401. p. un civ. lik.
X. sēj. 1239. p. pamata, ziņo, ka 1974. g.
2. janv. miris Pēteris Ļebedevs, at-
stādams kā mantojumu, Kačanovas pag.
divus gabalus pirktas zemes 3,84 ha ar
nosaukuma „Pustoš-Asākova" un Med-
ņikovas ciemā, zemniekiem piešķirta
zeme 8,74 ha un citu kustamu un ne-
kustamu mantu un uzaicina - visus,
kam būtu uz šo mantojumu kādas tie-
sības, pieteikt tās minētam _ mierties-
nesim sešu mēnešu laikā, skaitot
no šī sludinājuma iespiešanas dienas
,Vald. Vēstnesī".

Viļakā, 1924. g. 22. augustā. Ns2054
9593 Miertiesnesis R. Petersons.

Sīgai apgabaltiesai 2. Iet. tiesa; prlilavs
paziņo, ka 17. septembrī 1924. g., pulkst.
1/sl dienā, Rīgā, Brīvības iela Ns 40,
pārdos Konstantīna Dunovska
kustamo mantu, sastāvošu no_ adāmām
mašinām, veikala iekārtas, adītam jakām,
spoguļiem, durvju aizkaramiem un t. t.
un novērtētu par Ls 19^6._

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

Rīgā, 9. septembri 1924. g. .
10702 Tiesas pristavs K r e b s.

R gas apgabaltiesas 2. iecirkņa
tiesas pristavs

paziņo, ka 19. septembrī š. g., pulksten
lal dienā, Riga, Valdemāra iela Ns 33,
dz, 11a, pārdos II. ūtrupē Heinricha
V e i c h e j a kustamo mantu, sastāvošu
no mēbelēm, un novērtētu par Ls 232.

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

Rīgā, 10. septembrī 1924. g.
10703 Tiesas pristavs Krebs.

m miMtm l iet. tiesas mm
paziņo, ka 24. septembrī 1924. g

^pulksten 12 diena, Riga, Ģertrūdes iela
Ns 19/21, pārdos Fanijas Z i'l p e rt
kustamo mantu, sastāvošu no mēbelēm,
un novērtētu par Ls 320. _

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

Rīgā, 28. augustā 1924. g.
10704 Tiesas pristavs Krebs.

Rīgas apgabaltiesas 2. iecirkņa
tiesas pristavs

paziņo, ka 30. septembri š. g., pulkst.
12 dienā, Rīga, Terbatastelā Ns 15,17,
pārdos Kārļa Priedīša kustamo
mantu, sastāvošu no dažādam gramatarri
un novērtētu par Ls 1760.

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

Rīgā, 9. septembrī 1924. g.

10701 Tiesas pristavs Krebs.

nm inftltluu 5. Iet. tluai jruin.
paziņo, ka 18. septembri 1924. g., pulkst.
10 rītā, Rīga, Pernavas iela Ns 2,
pārdos otros torgos Aleksandra
G a r k 1 a v a kustamo mantu, sastāvošu

no adu_ fabrikas iekārtas un materiāliem
un novērtētu par Ls 2300.—.

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

Rīgā, 29. augustā 1924. g.
10707 Tiesas pristavs E. Smeils.

( Citu iestāžu sluflinBjuml.

Jelgavas apr. valsti zemļa hsptttofi
pārdos

vairāksolīšana
sava kancleja, Jelg'vā Petep iela N? 16,
otrdien 23 septembri 1924 gadā

pulksten 12 dienā sekošas mintas:

1) .Tilanik* sudmalas, atronas SHģenes
mu'žā, v

2) viens labības pļāvējs, turpat,
3) tvaika siena prese, atronas Volgundes

muižā,
4) veci rati, atronas Jelgavā, Z ļ*jā

ielā Ns 9,
5) vecas širr-s, turpat,
6) vecas ragavjs, turpat,
7) bilžu tāmji, atronas bij'. biuņniecības

namā, Jelgavā.
8) t piķi', atronas inspekcijas kan'.oiī,
9) dažādas citas manta.-, turpat.

Inspektors J. B r ū m e 1s.
10722 Darbvedis A. Neulandš.

Latgales zemes grāmatu
atjaunošanas komisija

uz Zofijas Vikentija meitas Paleckas
lūgumu par nekustamas mantas, sastā-
vošas no Tumanišku pusmuižas 101 de-
setīnas 1760 kv. asis platībā, atrodošās
Daugavpils apr., Jasmuižas pag., ievešanu
zemes grāmatu reģistri, — uzaicina visas
petsonas, kūjām it kādas tiesības uz
notādīto nekustamo mantu, iesniegt
komisijai pat to paziņojumu 4 mēnešu
laikā no izsludināšanas dienas .Valdības
Vēstnesī*, pretējā gadījumā nepieteiktās
tiesības skaitīsies par iznīcinātām un
lūdzējs var tikt ievests Latgales zemes
grāmatu reģistri par norādītās nekustamas
mantas īpašnieku bez kādiem aprobe-
žojumiem ar neapstrīdamas pārdošanas
un hipotekarisku apgrūtinājumu tiesibām.

Daugavpilī, 30. augustā 1924. g.NŠ5233
Apgabaltiesas vecākais notārs

E. Hellvichs.
10124 Sekretārs P. M e i j er s.

Rīgas apgabaltiesas Rīgas ap-
riņķa tiesu pristavs

paziņo, ka saskaņā ar tiesas spriedumu
23. septembrī J924. g., pulksten 12 dienā.
Olaines pagasta, .Bliju" mājas, pārdos
Jēkabam B 1 i j a m piederošo kustamo
mantu, sastāvošu no I kaudzes nekultu
auzu, 6 vezumiem nekultu rudzu,. 66 va-
gām kartupeļu, 35 stirtiņām siena;
otrreizējā ūtrupē: 1 dzīvojama eku
noplēšanai, 1 zirgu un 3 bišu saimes
un novērtētu par Ls 450.

Izzināt sarakstu, novērtējumu, kā ari
apskatīt pārdodamo mantu, varēs pār-
došanas dienā uz vietas.
10700 Tiesu pristavs A. Ozoliņš.

?iQa« apgabaltiesas Rīgas ap-
riņķa tiesu oristavs

paziņo, ka saskaņā ar tiesas spriedumu,
18 septembrī 1924. g., pulksten 1dienā,
otrā ūtrupē Majoros, Jomas ielā Ns 12,.
pārdos Otto Dambravam piederošo
kustamo mantu, sastāvošu no dažādām
spēļu lietiņām un novērtētu par
Ls 220,—.

Izzināt sarakstu, novērtējumu, kā ari
apskatīt pārdodamo mantu, varēs pār-
došanas dienā uz vietas.
10693 Tiesu pristavs A. Ozoliņš.

mi «salaiflesas 5.!«. mi» pristan
naziņo, ka 20. septembrī š. g., pulksten
9 _ rītā, Rīgā, Brīvības ielā Ns 74,
pārdos otros torgos Ernesta Rāma
kustamo mantu, sastāvošu no diviem
zirgiem un novērtētu par Ls 600.—.

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

Rigā, 26. augustā 1924. g.
10706 Tiesas pristavs E. Smeils.

lins usafeiltliii! 5 iii. tinas pristavs
psziņo, ka 20

^
septembri 1924. g., pulkst.

— rītā, Rīgā, Brīvības ielā Nš 96/97,
pārdos Izaka K ā n a kustamo mantu,
sastāvošu no mēbelēm ui novērtētu par
Ls 1158.

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

Rīgā, 3. septembrī 1924. g.
10709 Tiesas pristavs E. Smeils.

tm tlfiUit 5 Ik flei jritmr
paziņo, ka 18. septembrī 1924. g., palkst.

19 rītā, Rīgā, Matīsa ielā Ns 38,
ļ p ā r d o s Faiva Kleina kustamo
i mantu, sastāvoši* no mēbelēm, un
novērtētu par Ls 420.

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

Rīgā, 26. augustā 1924. g.
10708 Tiesas pristavs E. Smeils.

Jelgavas aPGObaltlesa.
pamatodamas uz savu 1924. g. 21. aug.
nolēmumu, dara vispārībai zināmu, ka
parāds 850 c. rbļ. apmērā, pēc pirk-
šanas-pārdošanas līguma, kor. 1871. g.
12. aprilī ar Ns 37 uz Ilūkstes apn, Kazi-

ļ miriškas mu'ž. ,OorbunovkaIX" mājām ar
hip. Ns i 22, — atzīts par samaksātu un
lūdz. Valsts zemesbankai dota tiesība
prasīt šāparāda dzēšanu zemesgrāmatas.

ļ Jelgavā, 28. aug. 1924. g. LNš33924
Priekšēd. v. J. S k u dre.

10021 Sekretāra v. J. R o z e n t a 1 s.



iekšlietu ministrija!
iesnieguši lūgumus deļ uzvārdu
maiņas apakšā minētie Latvijas pilsoņi:

1) Jānis Antons, ari Puķits, ar sievu
Māli, dzīvojoši Valmieras apriņķī,
Ķieģeļu pagastā, Zīcenu mājās, ku[i
vēlas saukties uzvārdā — .Puķits".

2) Jānis Pautcs, ar sievu Mariju,
meitām: Hertu un Olgu, dzīvojoši
Rīgā, Nometņu laukuma Ns 84-a,
ka[a arsenālā, kuji vēlas saukties
uzvārdā — .Dambis*.

3) Jāzeps (Jezups) Stručs, ari Sproģis,
ari Lukaševs, ar sievu Annu, meitām:
Gelenu, Marijanu, dēliem: Donatu
un Juri, dzīvojoši Ludzas apriņķi,
Rugāju pagastā, Ozolnieku ciema,
kufi vēlas saukties uzvārdā —
.Sproģis'.

4) Jēkabs Pusvaciets, dzīvojošs Rīga,
Brīvības ielā Nš 186, dz. 65, kurš
vēlas saukties uzvārdā— .Paegle".

5) Emilija Pemper - Pumper (atraitne)
ar meitām: Eleonoru - Zelmu un
Vilmu, dzīvojošas Rīgā, Brīvības
ielā Ns 145-a, dz 12, kufas vēlas
saukties uzvārdā .Pumpurs' un

6) Atno'.ds-Peters Aizsilnieks, ari Aiz-
salnieks, ar sievu, Valiju, dzīvojoši
Rigā, Lāčplēša ielā Ns 47, dz. 13,
kufi vēlas saukties uzvārdā —
.Aizsilnieks*.

Varbūtēji iebildumi pret pievesto
lūgumu ievērošanu paziņojami iekšlietu
ministrijai triju mēnešu laikā, skaitot
no Sā sludinājuma publicēšanas dienas;
pretējā gadījumā, pēc minētā termiņa
notecēšanas, lūgumus izpildīs.

Rīgā, 2. septembrī 1924. g. Ns 49806 V
Administratīvā departamenta

vicedirektora v. i. V. L ū d i ņ š.
10550 Nodaļas vad. J. Silbriedis.

Rīgas preču stacijā
15. un 16. septembrī š. g., pulksten
10 rītā, pārdos

ūtrupē
sekošus no saņēmējiem

neizpirkto! sfiiijinims:
1) 1 muca koka, sv. 52 klg., pēc sut.

Rembate—Rīga - Preču Ns 2728, nosūt.
J. Klau, saņem. dubl. uzrād.

2) 3 mucas koka, sv. 74 kg, pēc sūtīj.
Valka—Rīga-Preču Ns 98806, nosūtītājs
J. Ganmigs, saņem. dubl. uzrādītājs.

3) 17 kastes koka, sv. 188 kg, pēc
sūtījuma Jaun- Kalsnava — Rīga-Preču
Ns 116035/116036, npsūt. S. Škoļniks,
saņem. dubl. uzrādītājs.

4) 2 kāst. stikla pudeles, sv. 110 kg,
pecsūt Ķemeri—Rīga-Preču Ns 140128,
nosūt. M. Zuppe, saņem. O. Krūmiņš.

5) 14 koka kastes, sv. 209 kg, pēc
sūt. Tukums I.—Rīga-Preču Ns 68829,
nosūt. A. Šumachers, saņem. dubl. uzrad.

6) 2 koka kastes, sv. 86 kg, pēc sūt.
Cēsis—Rīga-Preču Ns 109521, nosūt.
P. Kazaks, saņem. dubl. uzrād.

Rīgā, 11. sept. 192t. g. Ns 104 5.

Rigas preču stac. priekšn. (paraksts).

Rīgas apr. 2.un 3. rajonu
valsts zemju pārziņi

i-1—i 7 c\ n c ? -

Tfliuma apr. priekšnieka pal. i. iecirkni
ar šo ziņo vispārībai, ka viņam padota
iec. kanclejā pienests viens maisiņš ar
Ls 54.—
atrastas metāla naudas.

Uzaicinu naudas Īpašnieku viena mē-
neša laikā ierasties kanclejā, Tukumā,
Pils ielā Ns_ 10, dēļ naudas saņemšanas.

Ja minētā laikā īpašnieks neieradīsies,
tad atrasto naudu iemaksās par labu
valstij. 10721

16) Latvijas pasi, izdotu ^71?

"'pigasta
valdesNš764„,.as

Alberta Matveja d. Bric vārdu P8o a
17) Latvijas pasi, izdotu no Zvi,a,A-pagasta valdes 17. jūnija" ļl^uz pils Pētera Savelija d. Spakovav^1») Latvis pasi. izdotu no pH°pagasta valdes 19decembrīu^Ns 606 uz pils Meikula Efirna d D'msnova vārdu; u Ko-
19) Latvijas pasi, izdotu no Piu

pagasta valdes 14. maijā 1921. o >!Suz pils. Konstantīna Kleimentija A nlova vārdu; J a '°-
20) zirga pasi, izdotu no Kārs»,,,

pag valdes 5. novembri 1920 o teoS
uz pils. Pētera Uzoliņa vārdu- *

21) Latvijas pasi izdotu no Eversrrruiž.,pagasta valdes 15 janvārī 1921
Ns 842 uz pils. Antona Ādama ?Pli^kovskavardu;"22) Latvijas pasi, izddu no Michalovmpagasta valdes 16 jūnijā 1921 B
Nš 2362 uz pils. Jezupa Dānieļi aBarkana vardu;!"23) Latvijas pasi, izdotu no Michalova*
pigasta valdes 17. janvāri nei ļ
Ns 610 uz pils. Georgija Pariirija iBurbo vārdu. 9(483

Paziņojums.
Finansu ministrs š. g. 3. septembrī

apstiprinājis statūtu grozījumus akc. sab.

„Pliito",
legalizējot līdz ar to sabiedrību ka Latvijas
akc. sab. ar valdes sēdekli Liepājā.

Grozīti §§ 3., 5., 14., 15., 25., 26,
31., 32., 35., 36., 41., 43., 44., 45., 50.,
52., 73., 74., 75., saskaņojot tos ar
Latvijas likumiem un valdības rīkoju-
miem un starp citu nosakot, ka sludinā-
jumi ievietojami .Vaid. Vēstnesī" un
.Ekonomistā', ka valdes sēdeklis atro-
das Liepāja, bet ne Peterpilī un ka
valde sastāv no 5 locekļiem, no tiem
V» Latvijas pilsoņu. Darbības gads no-
teikts no 1. janvāri līdz 31. decembrim,
revīzijas komisija uz priekšu ievēlama
3 akcionāru sastāva.

Tirdz. unbanku nod. pr. A. K a c en s.
10598 Revidents A. Zalp ēters.

Tiešo nodokļa departamenta
dažādu maksājumu piedzinējs paziņo, ka
19. septembrī 1924. g., pulksten 3 dienā,
Rīga, Ģertrūdes iela Ns 60, dz. 6,

pārdos PDlrāKsolīSafiā
Hana _ Kamenkovič kustamo mantu,
novērtētu par Ls 678,— un sastāvošu
no bufetes un dīvāna, dēļ viņa 1923. g.
proc. peļņas nodokļa segšanas

Rigā, 5. septembri 1924. g.
10710 Piedzinējs A. Zaiko.

Rīgas 2. pol. iec priekšnieks
paziņo, ka 24septembrī š. g.pl. 10 rītā,
Elizabetes iela Ns 6, dz. 9, pārdos

Mbsoliiani
vienu ozola koka bufeti, dīvānu, divus
drēbju skapjus un 4 polsterētus krēslus,
piederošus Ģertrūdei Klein, novērtētus
par Ls 70 >. Rīgas Jūrm. pilsētas īres
valdes izp rakstu Ns 34, min. sumas
piedzīšanai.
10716 Priekšnieks (paraksts\

Latvijas unive.sitates leģitimācijas
kartiņa Ns 7237, uz Edgara Smildziņa
vārdu, pazaudēta un nr fotiek izsludināta
par nederīgu. 10714

Ūtrupe
pie Lubflnn m. nama
1924. g. 19. septembrī, pīkst. 11 dienā,

pārdos
sekošas mantas, aprakstītas pilsonam
Augustam A m e r i k a m, dēļ soda naudas
piedzīšanas, vienu zirgu, 7 gadus vecu,
tumši brūnas spalvas, vērtibā Ls 350.
saskaņā ar Tiešo nodokļa departamenta
rakstu no 4. jūliji š. g., Nš t1852.

Apskatīšana ūtrupes dienā uz vietas
pie pagasta nama.

Madonā, 8. sept. 1924. g. Ns 3938
Madonas iecirkņa policijas

10659 priekšnieka v. (paraksts).

Rīgas kafa apr. priekšnieks izsludina
par nederīgu nozaudēto karaklausības
apliecību ar Ns 201, izdotu 14. janvārī
1921. g. no Armijas saimn. pārvaldes
uz Edgara Jēkaba d. Jansona v. ļor.19

Rīgas ka(a apr. priekšnieks izsludina
par nederīgu nozaudēto kajaklausības
apliecību ar Nš ;694, izdotu 23. martā
1921. g. no 1. Liepājas kājn. pulka k-ra
uz Augusta Viļā d Franča vārdu. 10618

aili vairāksolīšanā
26. septembrī 1924. g.„ pulksten 10 no
rīta, Rīgā, Lāčplēša ielā Ns 24, dz. 6,

1. Ādažu pag., Carnikavas m., Puskas
upites;

2. Ādažu pag., Ādažu m. Ataru ezera;
3. Krapes, Viskaļu un Kokneses pag.,

Lobes ezera;
4. Ķeipenes pag, Jaun-Ķeipenes m.,

Pečoru ezera;
5. Ogres upes — visā Rīgas apriņķī un
6. Lielās un Mazās Juglas upes — visā

Rīgas apriņķī

zvejas.
Sīkākas ziņas par iznomās kārtību

sniedz Valsts zemju rajonu pārziņu
kanclejās.ļ

Rīgas apr. 2. rajona valsts zemju
10789 pārzinis E. Alberings.

Jumurdas pag.I.pakāpes
pamatskolai

(Cēsu apriņķī) vajadzīgs

l skolotājs (-jā)
Kandidātus (-tes) lūdz pieteikties pie

pagasta padomes personīgi, vai rakstiski
12. septembrī 1924. g. līdz pulksten
12 diena, iesniedzot attiecīgus dokumen-
tus. 10782 Pagasta valde.

Ludzas aprija priekšoleka palīgs I. Iecirknī
izsludina pai nederīgiem, kā pieteiktus
per nozaudētiem sekošus dokumentus:

1)Latvijas pasi, izdotu no Eversmuižas
pagasta valdes 1922. g 28. septembrī
Nš 533 uz pils. Jezupa Tumoša dēla
Ljuitika vardu;

2) kara klausības apliecību, izdotu no
4. V»lmie fas kainieki pulka komandiera
1922 g. Ns 9852 uz pili. Aleksandra
Stanislavska vardu;

3) Latvijas pasi, izdotu no Michalovas
pagasta valdes 1922. g. 27. maijā Ns 4246
uz pils. Pettra Matveja d. Matvejeva v.;

4) zirga pasi izdota no Michalovas
pagasta valdes 1921. g. 6. aprilī J* 1696
uz pils. Pētera Matveja d. Matvejeva v.;

5) Latvijas pasi, izdotu no Eversmui-
žss pagasta valdes 1921. g. 2. augustā
Ns 1842 uz pilsones Efrosinijas Vasilija
meitas Martios vārdu;

6) Latvijas pasi, irdotu no Michalovas
pagasta valdes 1920 g 24. novembiī
t* 118 uz pils. Vinca Ādama dēla
Ruskuļ vārdu;

7) kara klausības apliecību, izdotu no
7. Siguldas kājnieku pulka komandiera
1923. g. 5. jūnijā J* 176 uz pils Donata
Aloiza d. Timoško vārdu;

8) Latvijas pasi, izdotu no Michalovas
oagasta valdes 1922 g. 22 septembrī
Ns 5304 w. pils. Bor/sa Andreja dēla
Maksimova vamu;

9) zirga pasi, izdotu no Zvirgzdines
pagasta valdes 1922. g 10. februāri
Nt 75 uz pils. Sidora Evstafja dēlaLebedeva vārdu;

10) Latvijas pasi, izdotu no Zvirgzdi-
nes psgasta vaidēs 1921. g. 1. iebiuatīNs 241 uz pils. Sidora Evstafija dēlaLebedeva vārdu;

11) Latvijas pasi, izdotu no Zvirgzdi-
nes pagasta valdes 1920 g. 29. novzem Ns 662 uz p lsones Eleonoras Sie-
ta? stjana m. Vasilan vārdu;

12) Latvijas pasi, izdotu no Ludzaspilsētas policijas priekšnieka 1920 gNš 171, 25. augustā, uz pil». Gendas
Zalkova m. Kochanovas vārdu ;

13) kafa klausības apliecību, 'izdotu no11. Dobeles kājnieku pulka komandiera
28 septembri 1921. g Ns 15523 uz
P"'Danela Adaita d.Salamagina vārdu ?

14) kāja klausības apliecību , izdotuno 9. Rēzeknes kājnieku pulka koman-diera 4. janvārī 1921. g. N° 2281uz pils. Akima Sīmaņad Senkova vārdu'15) Latvijas pāri, izdotu no Zvirgzdines
pagasta valdes 4. oktobrī iy22 eNs ;93 uz pils. Proskofijas Semeaa m!Mr.ceakovts vārdu;

Piezīme pie Liepājas
pilsētas domes

1911 gada 15. j nvarī pieņmim
līstošiem noteitumitm p r

«fUrmeņo^lic. &ofisa Ult
mafftas vnoliHttRV" atver.

šamg. un uzturēšanu
(pieņemta pilsētas domes 1924 ļ.ad»
26. augus'a sēdē un apstip ināta no iaš-
valdibas depart. ar rakstu Ns 106699
1924. g. 9. septembrī):

Malkas, akmeņogļu un koksa no-
liktavu ierīkošana pielaista tikai tu
gruntsgabaliem, uz kun'em neatrodas
no īrniekiem apdzīvotas ēkas.

Šis nosacījums stājai spēkā pēc i
nedēļām no viņa izpublicēšanas «Valdī-
bas Vēstnesī".

Liepājā, 10. septembrī 1924. g.
107'9 Liepājas pilsētas valde.

Alūksnes Iecirkņa policijas priekisieli
atsauc ievietoto .Valdības Vēstnesi"
Nr. 167 1924. g. sludinājumu par Mari-
jas K rļa m. Silakaln iekšzemes pises
nozaudēšanu, jo M rija S lakaln pasi it-
radusi. * 10781

Kapiņu pagasta valde, Daugavpils
apr., atsauc savu sludinājumu ,Vald.
Vēstnesī' Ns 168, no 1924. g., par
Latvijas pases Ns 1179, nozaudēšanu,
uz Ignata Ignata d. Luburte vārdu,
jo pase ir atrasta. ? Pag, valde. 9112:

Latvijas universitātes pagaidu aplie-
cība ar Ns 5844, par tiesību zinātņu no-
daļas nobeigšanu, uz Arveda Kumin»
vārdu, pazaudēta un ar šo tiek izsludi-
nāta par nederīgu. ? 10713

Latvijas universitātes leģitimācijas
kartiņa Ns 4034, uz Fanijas Bērziņa
vardu, pazaudēta un ar šo tiek izstudi-
nāta par nederīgu. lUbUS

^
Rīgas kara apr. priekšn. izsludina par

nederīgu nozaudēto kāja klausības ap-
liecības dubl. Ns 8835, izdotu 28. jumja
1922. g, no Rīgas kafa apr._ priekšn. uz-

Jāņa Toma d. Ķrastiņa vardu. 1O608

Viļakas paga»ta _ valde izsludina pat
nederīgu no audeto zirga pasi «t*
Ns 589, izdotu 1920. g. uz Otto An dra
d. Lūs vārdu 9g4L

[ Dažādi sludinājumjj

Jeisa#ai pilsētas dmidzei teika
un Jelgavas pildas Krājkase

dara zināmu, ka ceturtdien, 25. ?
tembri 1924. g., pulksten 12 a ?ļ'
draudzes bankas telpās, Sudmalu iei?> *

tiks pārdotas atklāta vairāksoi
dažādas tankā un krājas
ieķīlātas un termiņā neizpil
zelta un sudraba lieta» *[ u

bez briljantiem kā ari vjJJ
kungu velosipēds. '»'"

Jelgavā, 11. sept. 1924._g___ļ!^

Rigas Komercbankas DiUgavp 1^
daļas noguldījuma zīme "?" *?rb i ot
izdota 4. juljā 1913 £> uz 30l°J,,V
Zelmas Teodora m. Goudtl vaid"
zaudēta un tādēļ skaitāma jar neu^s

Daugavpils prefektūra izsludina p«

nederīgu viņas 19. marta š.g zem 1*4»'.
uz Broņislava Albina d. Vitorta y. u-

doto apliecību par to, ka viņš, vitorts,

pieteicis par nozaudētu ieroču atļauj»

zem Nr. 54, izdotu no Daugavpils pre-
fektūras 7. maijā 1923. g., kura pieteiKH

par noz'udētu. 1Q0U£.

Priekules policijaspriekšnieksLiepaj»apriņķī izsludina par nederīgu Latv'J» ,
iekšzemes pasi uz Gotlibes-Alises-Zeniļ» .
Jāņa m. Dicman vardu, izdotu noF'!t'
kules policijas priekšnieka 12. jumi

1920. gadā zem Ns 995, kura no V15*
īpašnieces pieteikta par nozaudētu. »

Nacionālais teatrfr
Piektdien, 12. septembri , pulkst- "

Pirmo reizi ^.
.(Tautas «tarftfrflf *'

10790 J. Akuratera komēdija.
^Sestdien, 13. septembrī, Pļi-.

.Šautas davb***1*11

Mali; Pilsētas valde
dara zināmu vispārbai, ka 1924. g.
24. septembrī pulksten 12 dienā pilsētas
valdes telpās, Lrh ielī Nr 78, noturēs

torsus
par elektrības strāvas
piegādāšanas izdošanu

mazākprasītājiem,
pilsētas apgaismošanai

un dzinējspēkam,
pēc pilsēt's valdes iepriekš izsttādātiem
noteikumiem

Tuvākus noteikumus var ieskaitīt ik
dienas pilsētas valdē.

Torgu dalībniekiem jāiemaksā Ls 500
drošības naudas. Pilsētas dome patura
sevim tiesība toiiu rezultātus apstiprināt
jebkufam no torgu dalībniekiem, neska
toties uz zemāko piedāvājumu.

Jēkabpili, 1924. g. 10. septembri.
Pilsētas galva H. Martinsons

10718 Sekret'rs (purakstO.

Žvārdespagastampriekš
Ķerkliņu I. pakāpes

pamatskolas
vajadzīgs '

skolotais - pārzinis.
Vēlams muzikāls.

Vēlēšanas 20. septembrī 1924. g.,
pulksten 12 dienā.

Kandidātiem jāpieteicas līdz minētai
dienai rakstiski vai jāierodas personīgi
vēlēšanu dienā Žvārdes pagasta namā,
pie padomes. Dokumentu iesniegšana
obligatoriska

Pasta >adr: Saldus, tuvāka dzelzsceļu
stacija Saldus — 14 klm. un Auce, apm.
25 klm.

Zvārdē, 8. septembri 1924. g.
Pagasta valdes pri kšs d. (piraksts).

10723
^

Darbvedis E ķ e r t s.

Dignājas pag., Jēkabpils
apr., Zemgalē, Daugavas

I. pakāpes pamatskolā
vajadzīga

skolotojo
rokdarbu pratēja.

Pieņemšana pie pagasta padomes
30. septembrī 1924. g., pulksten 12 d.

Kandidātes, kufas vēlētos šo vietu
pieņemt, tiek uzaicinātas pieteikties līdz
minētai dienai, iesūtot attiecīgus doku-
mentus, vai ari vēlēšanas diena ierasties
personīgi pie padomes.

Skola atrodas uz kreisā Daugavas
krasta, vienu versti no Jerzikas stacijas
uz Rīgas—Daugavpils dzelzsceļa.

Priekšsēdētājs (paraksts).
10725 Dar-vedis P. Šotnieks.

Krta *as pap.fisivrei ī. pat.pama rskoīid
vajadzīgs 10724

skolotais(ja)
ar I. pakāpes pamatskolas skolotāja tie-
sībām. Alga pēc valdības noteikumiem
ar biwu dzīvokli, apgaismošanu un ap-
kurināšanu.

Kandida'i (-tes) var pieteikties perso-
nīgi vai rakstiski uzrātot dokumentus
pie Ārlavas pag. paderams 4. oktobri š
gp kst. 1 dienā, kurā dienā ari notiks
velēšanas. Valde.

Ceraukstes pag., Pāces
II. pakāpes pamatskolai

vajadzīgs

skolotā]?.
Vēlams muzikāls.

Kandidāti tiek uzaicināti ierasties pie
pagasta padomes 27. septembrī š. g.,
pulksten 1 diena uz velēšanām, vai pie-
teikties rakstiski līdz minētai dienai,
pieliekot attiecīgos dokumentus.
10667 2 Pagasta valde.

Iespiests Valsts tipogrāfijā.

Paziņojums.
Bp notic 11. priekšiieks.
kūja kanclejā atrodas Kuģu iela Ns 15,
paziņo, ka 30. septembrī 1924. gadā,
pulksten 10 rīta, izsludināti

publiski torsi
kups

pārdos vairāksolīšanā
Rigā, Bišumuižas papīru fa" rikā, Bauskas
iela Ns 57, atrodošas un Jānim Trei-
manim piederošas mašinu daļas un
dzelzis viņa kontrabandas lietā, ku{as
aprēķinātas par Ls 19,154.08.

Pārdodamās mantas varēs apskatīt
pārdošanas dienā uz vietas.

Pamats: Rīgas muitas valdes kontra-
bandas nodaļas raksts no 2. septembja
1924. g. Ns 22330 un prasības lieta
pret Jāni Treimani, dzīv Raiņa bulvāra
J* 9, dz. 11 un Jāni Jaunzemi, dzīv.
Bauskas iela Ns 57. par uzlikto minētām
personām naudas sodu, par kontrabandu
Ls 271,366.24 apmērā. 2

Rigas X. pol. iec. priekšn. vietā
10o22 viņa paligs (paraksts).

Pilsētas uzņēmumu valde
pārdod amoniaka ūdens gada ražojumu, t. i.

30.000 kgr. 25 procentīgo amoniaka ūdeni.
Piedāvājumi, aplikti ar attiecīgu zīmognodokli, iesniedzami uzņēmumu valdes

kanclejā, Basteja bulv. 10, līdz 18. septembrim š. g., pīkst. 12 diena, aizzīmogotās
aploksnēs ar uzrakstu: Amoniaka ūdens, 18. sept. 1924. g. Līdz ar piesolījuma
iesniegšanu jāiemaksā uzņēmumu valdes kase Ls 400 lļela drošiba.

Uzņēmumu valde patur sev tiesības pārdot minēto amoniaka ūdeni pēc
saviem ieskatiem, neatkarīgi no iesniegtiem piedāvājumiem. 10711

Jūrniecībasdepartaments ^Sšfff&Jt *' slēpta sacensībā
Risas ostas flodrēisalas krastmalai ārējās elektriskās apgJlsmoš. lerlkolano.

Noteikumus un tuvākus paskaidrojumus izsniedz techniska daļa Valdemāra
ielā N° 1-a, katru darba dienu no pulksten 9—12. 1 lO^

Atgriezušo* bgflu ievērībai.
Rēzeknes karantīnas likvidācijas komisija

uzaicina tos nezināmos bēgļus, kas pametuši dažas mantas Rēzeknes karantina, tas

izoemt 7 dienu laikā,
skaitotno šīs dienas, neizņemšanas gadījuma tas tiks pārdotas publiskos torgos
un ieņēmums ieskaitīts valsts ienākumos ^ lu/ļ

Kara būvniecības pārvaldes būolu un īsašumu daļa
19. septembrī š.g., pulksten 12, izdos Rīgas grupas kanclejā, Citadele Ns24,

Jauktos torgos
bezpectorgiem,

1) Elektriskās apgaismošanas ietaises darbus Vecgulbenes kazarmju ēkas Ns 1 un

Ns 9 un elektriskās gaisa pievadu līnijas uzstādīšanu.
2) Zibeņnovedēju ietaises uzstādīšanu techniskās kazarmēs Rīga.

Lūgumi dēļ atļaujas piedalīties mutiskos torgos, kā ari rakstiski piedāvā-
jumi slēgtās aploksnēs, apmaksāti ar attiecīgu zīmognodokli, iesniedzami konku-
rences dienā līdz pulksten 12, Rīgas grupas darbvedim, iemaksājot drošības naudu:
uz apgaismošanas un pievadu līnijas darbiem Ls 160 un uz zibeņa novedēju
ietaises darbiem Ls 57.

Tuvākus noteikumus un darba maksas aprakstus var apskatīt Rīgas grupas
kanclejā, pie darbveža, darbdienās no pulksten 9—15. 10787


	Valdības Vēstnesis no. 207 12.09.1924��$桭瑸쎘㥏��㔀
	Article
	Valdības rīkojumi un pavēles.���.192㠂唡耂唡����
	Valdības iestāžu paziņojumi.���������������
	Valdības vietējo iestāžu rīkojumi.�㈰〰㜰〰㘱〰㝡〰㘹〱㐶〰㙦〰㙡〰㜵?輜
	Article
	Valdības darbība.����������
	Ārzemes.�㘴〱㉢〰
	Article
	Rīga.�����
	Tirdzniecība tun rūpniecība.�㔷��Ԁ騁จ健阀ऀ�ऀ��
	Kursi. Rīgas biržā. 1934. g«d* 12. septembri�㘹〰㘵〰㘳〱㉢5?
	Liepājas ostā ienākuši kuģi.�擹汝흡ㆊ䰯ķﻝУ︱ňﺸ兊ꁋ宒Œﻟ▽
	Telegramas.
	Literatūra.�����
	Māksla.�猀㘵〰㜲
	Section
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article

	Advertisements
	Adv. 1 Page 2
	Adv. 2 Page 4
	Adv. 3 Page 4
	Adv. 4 Page 4
	Adv. 5 Page 4
	Adv. 6 Page 4
	Adv. 7 Page 4


