
Saraksts precēm, kuras ātri bojājas.

Rīkojums par Eversmuižā atveramu lauk-
saimniecības skolu.

Rīkojums par Asares muižā atveramuL
lauksaimniecības skolu.

Rīkojums par skolu iecirkņiem.
Iz kara ministra pavēles Ns 38.

Valdības rīkojumi un pavēles
Saraksts Nr. 9

Precēm, kuras ātri bojājas
(pie muit. lik. 563. p.).

ļ~lena produkti (izņemot sieru un

2 Rūsētu sviestu).
^Sas produkti, kauti putni un mežu
Putm (izņemot žāvētos, sālītos un
konservētos),

" Uārzāji svaigi.

4. Raugs, visāds.
5. Sēnes, svaigas.
6. Dzīvas puķes, dzīvi augi un stādi

un puķu sīpoli.
7. Zivis, visādas, izņemot kaltētas, ikri,

dzīvi vēži, austeri, gliemeži.
8. Augļi un ogas, svaigi.
9. Maize, izņemot kaltētu.

10. Olas.
11. Minerālūdeņi.

Piezīme. Gaļas produkti, kauti
putni un mežu putni, zivis, visādas,
ikri, olas un minerālūdeņi nav uz-
skatami par ātri bojājošos preci, ja
minētās preces novietotas muitas
rīcībā atrodošās speciālās jeb uz
laiku ierīkotās izotermiski noslēgtās
telpās (muit. lik. 515. un 520. p. p.).

Pamats: muit. lik. 563. p. (.Val-
dības Vēstneša" 6. septembrī 1924. g.
No 202.)

Rīgā,1924.g.l3./15. septembrī.Nq 16848.

Finansu ministra biedrs
J. Blumbergs.

Muitas departamenta direktors
E. Dundurs.

Rīkojums Nr. 281.
1924. g. 11. septembrī.

Saskaņā ar likumu par lauksaimnie-
cības mācības iestādēm atļauju Ludzas
apriņķa pašvaldības likvidācijas valdei
atvērt Eversmuižā 2-gadīgu lauksaim-
niecības skolu, skaitot no šī gada
1. septembra.

Zemkopības ministrs B a u e r s.
Lauksaimniecības pārvaldes

priekšnieks V. G u 1b e.
Lauksaimniecības izglītības nozares

pārzinis K. Munkevics.

skolu kā tuvāko apmeklēt, maksā
paši izdevumus, kādus nāksies segt par
kaimiņu skolas apmeklēšanu.

Piezīme. Pēdējā gadījumā maksu
nedrīkst uzlikt kā skolas naudu, bet
var pieprasīt par skolēnu tikai pro-
porcionālu skolas uzturēšanas iz-
devumu daļu.

b) II. pakāpes pamatskolas.
Ja II. pakāpes klases uztur vairāki

pagasti, tad tie piedalās uzturēšanā pro-
porcionāli iedzīvotāju skaitam. Ja at-
sevišķi skolēni no citu pagastu robežām
apmeklē kaimiņu II. pakāpes klases, tad
gadījumos, kur pašu pagastā šo klašu
nav, pašvaldības sedz izdevumus.

6. Izdevumu aplēsi uzstāda tā paš-
valdības iestāde, kuras skolas apmeklē
svešu pagastu bērni. Nevienošanās ga-
dījumā jautājumu izšķir apriņķu iestādes
pie budžetu apstiprināšanas.

Piezīme. Prasība jādara zināma
ieinteresētām iestādēm ne vēlāk pai
tekoša mācības gada 1. novembra.

7. Šie noteikumi stājas spēkā, skaitot
no 1924/25. mācības gada sākuma, un
tie atvieto 1921. gadā izdoto noteikumu
attiecīgos pantus.

Rīgā, 1924. g. 13. septembrī. N°P. 4022.

Skolu virsvaldes direktors
Reinis Liepiņš.

Tautskolu direktors K- Melnalksnis.

!z kara ministra pavēles Nr. 38,
Rīgā, 1924. g. 10. septembrī.

Pārvaldības daļa.
§ 1.

Valsts Prezidenta pavēles par virs-
nieku, sanitarvirsnieku un kara ierēdņu
atvaļināšanu no aktivā kara dienesta tiek
izsludinātas «Valdības Vēstnesī".

Ievērojot to, ka .Valdības Vēstnesi"
saņem visas karaspēka daļas un iestādes,
galvenais stabs turpmāk nedos atseviš-
ķus rīkojumus par minēto pavēļu izpil-
dīšanu, kādēļ karaspēka daļu un iestāžu
priekšniekiem uzdodu Valsts Prezidenta
atvaļinātos karavīrus atvaļināt uz «Valdī-
bas Vēstnesī" izsludināto Valsts Prezi-
denta pavēļu pamata, negaidot sevišķus
rīkojumus no galvenā štāba. Tādus at-
sevišķus rīkojumus galvenais štābs turp-
māk dos vienīgi par tiem virsniekiem,
sanitarvirsniekiem un kara ierēdņiem,
kuri atvaļināmi par disciplināriem pār-
kāpumiem.

Par pavēļu izpildīšanu, uzrādot manas
?. g. 16. pavēles 5. § minētās ziņas, kā
ari kara apriņķi, kurā atvaļinātais izvē-
lējies dzīves vietu, atvaļināmo dienu un
laiku, ar kuru viņš izslēdzams no daļas
vai iestādes sarakstiem, ziņot galvenam
štābam.

Rīkojums Nr. 282.
1924. g. 12. septembrī.

Saskaņā ar likumu par lauksaimniecī-
bas mācības iestādēm, atļauju lauksaim-
niecības biedrībai «Grauds" atvērt Asa-
res muižā, Ilūkstes apriņķī 2-gadīgu
lauksaimniecības skolu, skaitot no š. g.
1. augusta.

Zemkopības ministrs B a u e r s.
Lauksaimniecības pārvaldes

priekšnieks V. G u 1 b e.
Lauksaimniecības izglītības nozares

pārzinis K. Munkevics.

Apstiprinu.
!Q?4. gcda 12. septembrī.
Izglītības ministrs

K- Straubergs.

Skolu iecirknis.

Uz 1919. gada 8. dec. likuma 36. un
59. p. p. pamata.

1. Parastais skolu iecirknis ir atse-
višķas pašvaldības vienības rajons.

2. Lielākas pašvaldības vienības savām
vajadzībām iekārto vairākas skolas.

3. Gadījumos, kur teritoriālie apstākļi
to prasa, noteicami īpaši skolu iecirkņi,
kuros ietilpst vairāku pašvaldību teri-
toriju daļas.

4. 3. p. paredzēto iecirkņu robežas
apstiprina skolu valde.

5. Pie iecirkņu robežu noteikšanas
ņemami vērā sekosi apstākļi: Ja kai-

miņu pašvaldības skola no skolēna
dzīves vietas tuvāk, nekā paša pagasta
skola, tad skolēnam tiesība apmeklēt
kaimiņu pašvaldības uzturamo skolu uz
sekošiēm noteikumiem:

a) I. pakāpes pamatskolas.

Iesniedzot galvenam štābam virsnieki-,
sanit.rvirsnieku un karajerēdņu lūgumus
atvaļināšanai no aktivā kara dienesta,
pavadrakstos norādamas manas š. g.
16. pavēles 5. § minētās ziņas.

2. §.
Annijas vajadzībām sacensības ceļā

Dānijā un Zviedrijā iepirkto zirgu pie-
ņemšanai ieceļu komisiju ar .priekš-
sēdētāju — galvenās intendanturas pār-
valdes pulkvedi-leitnantu Apsīti un
locekļiem: smagās artilērijas diviziona
komandieri pulkvedi - leitnantu L e s k i-
noviču un jātnieku pulka veterinar-
ārstu-virsleitnantu Jūrmalieti.

Ar manas š. g. 25. pavēles 4. § ieceltā
komisijā veterinarārsta-virsleitnanta Jūr-
malieša vietā par locekli ieceļu Vi-
dzemes artilērijas pulka veterinārārstu —
pulkvedi-leitnantu Russan.

Kara ministra vietas izpildītājs
J.Arājs.

Tā pašvaldības vienība, kuras bērns

apmeklē kaimiņu skolu, sedz propor-
cionāli skolas uzturēšanas izdevumus

ja pašu pagasta skola tai ak

n a r 3 k m. Ja pašu skolas tuvāk par
3 km, tad skolēni, ja tie veļas kaimiņu

Valdības iestāžu paziņojumi

No pasta-telegrafa virsvaldes.
1922. gada «Valdības Vēstneša" .Nb215

bij ievietots šis virsvaldes paziņojums,
ka visas banderoles, kurās tiek pārsūtīti
nomuitojami priekšmeti, bez izņēmuma
nosūtami atpakaļ uz izsūtīšanas vietu.

Atceļot šo rīkojumu, virsvalde ir devusi
visiem pasta kantoriem rīkojumu, sākot
ar 16. septembri, visus banderol*
sūtījumus ar nomuitojamiem priekšmetiem
nodot muitas iestādēm aplikšanai ar
muitu un izsniegšanai adresātiem. Par
šāda veida sūtījumiem pasts ņems
50 santimus lielu piemaksu par katru
sūtījumu sev par labu.

Ekspluatācijas direktora v.
A n še v i c s.

Nodaļas vadītāja v. A n s o n s.

Paziņojums.
Valmieras pieveddzelzsceļa akciju sa-

biedrība atjaunojusi savu darbību uz
finansu ministra 1923. g. 14. septembri
apstiprināto sta'.utu pamata un pārņem
no valdības savā rīcībā Valmieras-Ainažu
dzelzsceļu, sākot no šī gada 1. septembra.

Saskaņā ar izdarīto kapitāla pārvērtē-
jumu, sabiedrības pamatkapitāls līdzinās
560 000.— latiem.

Dzelzsceļš 1910. gadā apgrūtināts ar
Kriev. rbļ. 1.699.866.— lielu obligāciju
parādu, kas pēc obligāciju emisijas no-
teikumiem pielīdzināts 3/9.880.— angļu
mārciņām.

Sabiedrības valde atrodas Rīgā, Jēkaba
ielā N° 16.

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

Tirdzniecības un banku
nodaļas priekšnieks A. Kacens.

Meklējamo personu saraksts
Nr. 178.

10525. Azaronoks, Tichons Terenlija
dēls, dzimis 1893 g., piederīgs pie Vi-
tebskas gub. Lupilkas apr. — Iekšlietu
ministrijas pasu nodaļas 1924. gada
29. augusta raksts .Nb_ 49397IV (110 24-
VIII); ka izraidāms ārzemnieks. — Ap-
cietināt un nosūtīt Ludzas apriņķa priekš-
nieka rīcībā.

10526. Blauberg, Annu Jāņa meita,
atraitne Sietinson, dzim. Rācen, apmē-
ram 27 gadus veca, piederīga pie Jaun-
jelgavas apr. Sērpils pag. (pēc vīra); līdi;
1924. g. janvārim dzīvojuse Rīga, pec

kam, pēc ievāktām ziņām, izbraukuseuz
Krieviju. — Rīgas apgabaltiesas 8. iec.
izmeklēšanas tiesneša 1924. g. 30. aug.
raksts J\f° 1331 (320-24X1); apvainota
sod. lik. 102. p. 1. d. — Apcietināt un
ievietot Rīgas termiņa cietumā, ieskaitot
meklētāja rīcībā.

10527. Bušs, Fricis Jāņa d , 39 gadus
vecs, agrāk dzīvojis Rīgā, Brīvības ielā
N° 118, dz. 1; strādājis pie miesnieka
Tilnera tanī pašā namā. — Auces iec.
miertiesneša 1924. g. 28. jūlija raksts
N° 2502 (325-24-XI); apvainots uz sod.
lik. 138. p. — Paziņot dzīves vietu.

10528. Biezais, Kārlis Jēkaba dēls,
dzim. 1901. gadā, agrāk dzīvojis Dzir-
navu ielā N° 74/76, dz. 26. — Rīgas
policijas 3. iec. pr-ka 1924. g. 30. aug.
raksts Jfe 24664 (230-23-VII); _ apvainots
par karavīru noteikumu neievērošanu. —
Paziņot dzīves vietu.

10529. Bogomols, Josifs Fadeja d.,
dzim. 17. nov. 1902. g., piederīgs pie
Ludzas apr. Nerzas pag., pirms iesauk-
šanas kara dienestā dzīvojis turpat —
Marlino sādžā; Vidzemes artilērijas pulka
kareivis. — Rīgas pilsētas komandanta
1924. g. 5. septembra raksts N° 4512
(331-24-XI), 28. augustā 1924. g. dezer-
tējis. — Apcietināt un nogādāt meklē-
tāja rīcībā.

lesa par .Valdības Vēstnesi* sikot no 1. Janvāra:
Saņemot ekspedīcijā:

f„ 1 mēnesi 1 lats 50 sant.

piesūtot mājā un pa pastu:

*., i mēnesi • 1 lats 80 sant.

£1 atsevišķu numuru: saņemot
ekspedīcija — . 6 .

4* «tkalp ārdevejieffl - . 7 ,

Latvijas valdības y*fr. oficiāls laikraksts
iznāk katru dienu, izgemot JmSMg^m^^

svētdienas un svētkudienas
?** •• . 3ļK&jls liMwt§P^

Redakcija: JnF|$iP\HŽ^fellnK K*"1*0"3
un

ekspedīcija:
Rīgā, pili J\fo 3. Tel. M 9-89 ^»GgEl|fSP*^ R*gā, piH Ks 1. Tel. Ns 9-57
Runas stundas no 11—12 V, '***yfflp*

i 'U Atvērts no pulksten 9—3

Sludinājumu maksa:
a) tiesu sludinājumi līdz 30 vien-

slejīgam rindiņām .... 3 lat. 60 sant.
par katru Jāļāku rindiņu . . — , 12 ,

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

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

Saeimas

VI. sesijas 1. plenārsēdes,

1924. g. 7. oktobrī, pīkst. 5 pēc pusdienas,
dienas kārtība:

1. Prezidija ziņojumi.
2. Likums par valsts mākslas muzeju.

(Ref. K. Kasparsons.)
3. Likums .par valsts arehivu. (Ref.

K. Kasparsons.)
4. Likums par bijušās mežu eksploata-

cijas pārvaldes nenobeigto lietu lik-
vidēšanu. (Ref. E. Knopps.)

5. Papildinājums rīkojumā par zvēri-
nātiem mērniekiem. (Ref. J. Rūdzis.)

6. Likums par papildinājumiem un
pārgrozījumiem kara klausības li-
kumā. (Ref. G. Zemgals.)

7. Saeimas deputātu lietu izmeklēšanas

komisijas atzinums. (Ref. J. Verž-
biekis.)

8. Likums par Rīgas, Jelgavas un Tu-
kuma apriņķu robežu pārgrozīšanu.
(Ref. V. Sanders)

9. Likums par izrādēm un izrīkojumiem.
(Ref. Br. Kalniņš, A. Briedis)

10. Likums par tirdzniecību ar poligrā-
fisko iestāžu ražojumiem, par bibli-
otēkām un lasītavām. (Ref. Br. Kal-
niņš, E. Jaunzems.)

11. Likums par preses lietu tiesāšanas
kārtību. (Ref. Br. Kalniņš, G. Zem-
gals)

12.' Sodu likums par spiestuvju vai citu
poligrafiskuiestāžu, preses,bibliotēku,
lasītavu un izrāžu uzraudzības no-

teikumu pārkāpšanu. (Ref. Br. Kal-
niņš, G. Zemgals.)

13. Likums par ūdens satiksmes līdzekļu
un ostu Ierīču mobilizāciju kara va-
jadzībām. (Ref. G. Zemgals, R.
Dukurs.)

14. Likums par virsnieku un kara ierēdņu
pārbaudīšanu valsts valodas prašanā.
(Ref. G. Zemgals.)

15. Papildinājumi likumā par dažām pār-
grozībām aptieku atvēršanas kārtībā.
(Ref. E. Morics, K. Bachmanis.)

16. Likums par žūpības apkapošanu
(Ref. G. Reinhards, G. Zemgals, K.
Kasparsons, R. Bilmanis.)

". Pārgrozījumi likumā par alkoholu
saturošu vielu ražošanu, aplikšanu
ar nodokļiem un pārdošanu. (Ref.
Ģ. Reinhards, K. Kasparsons.)

18Likums par zemes ceļiem. (Ref. E.
Grantskalns, V. Bastjānis.)

19Likums par tirdzniecības-rūpniecības
nodokli. (Ref. E. Birkhāns, P.

20 ni9Š)
* Likums par kurināmā materiāla iz-

sniegšanu kara invalidiem, karā cie-
tušo un kara klausībā iesaukto ģi-
menēm. (Ref E. Morics, Br. Kal-

21
nļnš, V. Salnais)
Lļkums par vaislas ērzeļu izlasi.
(Kef. A. Alberings, J. Purgals.)



10530. Brenc-Berenc, Paulis Jāņa d.,
sastāvējis finansu ministrijā tiešo no-
dokļu departamentā par nodokļu piedzi-
nēju, dzīv. Rīgā, Dzirnavu ielā Ne 9,
dz. 1. — Kriminālās pārvaldes Rīgas
nodaļas priekšnieks no 9. septembra
1924.' g. (332-Xl). apvainots naudas pie-
savināšanā. — Apcietināt un nogādāt
meklētāja rīcībā.

10531. Bērs, Burchards Jāņa d.,
dzim. 19. maijā 1878. g., piederīgs pie
pie Dreiliņu pag. Rīgas apriņķa. —
Kriminālās pārvaldes Rīgas nodaļa no
septembra mēneša 1924. g. (327-24-XI),
apvainots zādzībā. — Apcietināt.

10532. Bloks, Izaks Jankeļa d.,
30 gadus vecs, piederīgs pie Lietavas,

pilnīga vidējā augumā, gaišu seju, pa-
gaišiem matiem, agrāk dzīvojis Lietavā,
Židiku miestā. — Liepājas apgabaltiesas
prokurora 1924. g. 1. septembra raksts
Ne 4424 (329-24-XI), apvainots pēc sod.
lik. 618. p. — Apcietināt un paziņot
meklētājam.

10533. Deičmans, Jēkabs Anža d.,
47 gadus vecs, piederīgs pie Abavas pag.
Tukuma apriņķa. — Rīgas 13 iec. mier-
tiesneša 1924. gada 6. augusta raksts
Ne 368 (107-VII); apvainots uz sod. lik.
51. p. un 574. p. I. d. — Apcietināt un
paziņot meklētājam.

10534. Dombrovskis, Jānis, apmēram
12 gadus vecs, ģērbies brūnā blūzītē un
tādās pat krāsas biksītēs, pliku galvu
un basām kājām, neliela auguma, blonds,
apgriezti mati, runā latviski. — Rīgas
policijas 12. iec. pr-ka 1924. gada 23. ju-
lijatolefonograma Ne 103 (118-24-VII)j
izbēdzis no bērnu dārza, Zooloģiska
dārza. — Nogādāt bērnu dārzā Meža
parka priekšniekam.

10535. Dukalevs, Osips Grigorija d.,
32 gadus vecs, Latvijas pavalstnieks,
agrāk dzīvojis Sadovņikova ielā Ne 18. —
Rīgas prefektūras 3. nodaļas 1924. gada
2. septembra raksts Ne 1011 (117-24-VII);
sodīts ar 1924. gada 2. februāra lēmumu
Ne 1011 ar 10 latiem vai 3 dienām
aresta. — Paziņot meklētājam.

10536. Dukalevs, Osips Grigorija d.,
32 gadus vecs, piederīgs un dzīvo Vidz-
muižas pag. Maltas polic. iec. Borisovas
sādžā. — Daugavpils apriņķa priekšnieka
1924. g. 16. aug. raksts Ne 2052/651/III

(117-24-VII) * sodīts ar 10 latiem vai
5 dienām aresta par piedzeršanos. —
Izpildīt lēmumu un ziņot meklētājam.

10537. Filborns, Eduards Johana d.,
dzim. 1890. g., piederīgs pie Rīgas pil-
sētas, agrākā dzīves vieta 1. Palisādes
ielā 32, dz. 7. — Rīgas XI. iec. mier-
tiesneša 1924. gada 28. augusta raksts
972 (73-24-V.), apvainots uz sod. lik.
202 p. I. d. un 530. p. — Paziņot dzī-
ves vietu.

10538. Freiman Olga Annas m.,23g.
veca, piederīga pie Līves pag., agrāk
dzīvojusi Jelgavā, Konstantīna ielā 8. —
Bauskas apriņķa I. iec. miertiesneša
1924. gada 26. augusta raksts Ne 3119
(75-24-V), apvainota uz sod. lik. 581. p.
Paziņot dzīves vietu.

10539. Filborn, Eduards Jāņa d., dz.
1890. g., Latvijas pavalstnieks, agrāk
dzīvojis 1. Palisādes ielā 32, dz. 5. Rīgas
prefektūras III. nodaļas 1924. gada 2.
septembra raksts Ne 7770 (73-24-V);
sodīts ar 1924. g. 2. augusta lēmumu
Ne 7770 ar Ls 70,— _ jeb 14 dienām
aresta. — Ziņot meklētajam.

10540. Gritcus alias Gutmans, Jāzeps
Annas d., dzimis 26. apriļa 1900. g., pie-
derīgs pie Višnu pag. Šauļu apr. Kau-
nas gub., Iietavietis, _ katoļticīgs, _nepre-
čējies, dzelzsceļa strādnieks, aprak dzī-
vojis Možeikos — Lietuvā. — Kapa tie-
sas priekšsēdētāja 1924. g. 30. augusta
raksts Ne 12673 (180-24-X), piedzenami
tiesas izdevumi. — Paziņot dzīves vietu.

10541. Gitelsons . Morduchs Arona d.,
saucās ari Michels Arona d. Gitelsons,
24 gadus vecs, bij. Krievijas pavalstnieks,
tagad uzturas uz Nanzena pases pamata,
kuru izdevis 1923. g. 28. maijā Daugav-
pils prefekts zem Ne 354 un iekšlietu
ministrijas apliecības, izdotas 1923. g.
11. oktobrī zem Ne 119768; pastāvīgā
dzīves vieta Daugavpilī, Maskavas ielā
N° 20. — Ilūkstes apriņķa izmeklēšanas
tiesneša 1924. g. 30. augusta raksts zem
No 3403 (181-24-X), apvainots pēc muit.
lik. 1070. p. 1. d. — Pieprasīt Lsl907,50
lielu drošības naudu vai galvojumu,
līdz kuru pienešanai ievietot cietumā,
ieskaitot meklētāja rīcībā.

10542. Grigorjevs, Semjens, piederīgs
pie Izvoltes pag., Daugavpils apr., agrāk
dzīvojis Slokā. Tuvākas ziņas trūkst. —
Rīgas Jūrmalas policijas pr-ka 1924. g.
22. augusta raksts Ne 7320 (182-24-X),

apvainots piesavināšanā. — Paziņot dzīves
vietu meklētājam.

10543. Galvu;, Eduards Jēkaba d.,
48 gadus vecs, Latvijas pavalstnieks,
agrāk dzīvojis Akmeņu ielā Ne 7, dz. 11.
— Rīgas prefektūras 3. nodaļas 1924. g.
2. septembra raksts . Ne 6757 (184-24-X),
sodīts ar 1924. g. 9. jūlija lēmumu
No 6757 ar Ls 5 vai 1 dienu aresta. —
Ziņot meklētājam.

10544. Hans, Kārlis Ādolfa d., 34 ga-
dus vecs, Latvijas pilsonis (piederības
vieta nav zināma), agrāk dzīvojis Annas
ielā Ne 10. — Rīgas 4. iec. miertiesneša
1924.. g. 15. augusta raksts Ne 838
(50-IV); apvainots sodu lik. 184. p. —
Paziņot dzīves vietu.

10545. Hartmans, Eduards Ādolfa d.,
agrāk dzīvojis Rīgā, lielā Peldu ielā Ne 17,
dz 6. — Rīgas apgabaltiesas 2. krim.
nodaļas 1924. g. 2. septembpa raksts
Ne 201477 (58-24-IV); sodīts no Rīgas
apgabaltiesas 2. krim. nod. uz sodu lik.
53U. p. p. ar arestu uz 5 dienām. — Pa-
ziņot dzīves vietu meklētājam.

10546. Juraško, Zigmunds Aleksandra
d, 25 gadus vecs, Latvijas pilsonis, pē-
dējā dzīves vieta Ventspilī, Jēkaba ielā
Ne 12, latvietis, katoļticīgs, strādnieks. —
Ventspils apriņķa priekšnieka 1924. gada
1. septembra raksts Ne 23/J (167-24-X);
sodīts administratīvā kārtā saskaņā ar
meklētāja 1924. g. 26. jūlija lēmumu
Ne 1969 par parādīšanos publiskā vietā
piedzērušā stāvoklī arLs 15.— vai 5 die-
nām aresta. — Paziņot dzīves vietu.

10547. Jurjevič, Jānis Bernarda d.,
dzim. 1905. gadā, piederīgs pie Rīgas
apr. Krapes-Viskaļu pag, pēdējā dzīves
vieta — Krustpils *

pilsētā, Čigānu ielā,
pase izdota no Rīgas prefekta 13. martā
1924. g. zem Ne 91864. — Daugavpils
apriņķa priekšnieka palīga 2. iecirknī
1924. gada 26. augusta raksts Ne 7354
(168-24-X); izvairās no kara klausības
izpildīšanas, uzdodamies kā dzimis jau-
nākos gados. — Ziņot dzīves vietu Dau-
gavpils kara apriņķa priekšniekam pa-
pildus Daugavpils apr. pr-ka palīga
2. iecirkņa rakstam no 26. aug. 1924. g.
Ne 7354.

10548. Konovalovs, Pēters Bērtuļa d.,
29 gadus vecs, piederīgs pie Ludzas apr.
Korsovas pag. — Rīgas apgabaltiesas
1 krim. nodaļas 1924. gada 30. augusta
raksts'Ns 18608 (389-24-XI); apvainots
uz sod. lik. 49. p. 453. p. — Konovalova
un viņa mantas atrašanās vieta jāpaziņo
Rīgas apgabaltiesai, kā ari jāsper soļi
viņa aizturēšanai, jo, kā drošības veids
pret viņa izvairīšanos no tiesas noteikta
drošības nauda tūkstots (1000.—) latu lie-
lumā, līdz kuras iesniegšanai apcietināms.

10549. Kunc, Matilde Indriķa m.,
43 gadus veca, agrāk dzīvojusi Viļānu
ielā Ne 4, dz. 3. — Rīgas prefektūras
3. nodaļas 1924. gada 29. augusta raksts
No 4930 (386-24-XI); sodīta ar 1924. g.
21. maija lēmumu Ns 4930 ar Ls 20 —
jeb 5 dienām aresta. — Paziņot meklē-
tājam.

10550. Kalniņš, Pēteris Jāņa dēls,
dzimis 1887. g. 9. oktobrī, Rīgā, pie-
derīgs pie Nitaures pagasta, Rīgas ap-
riņķī, agrāk dzīvojis L. Bišu ielā Ne 13;
Latvijas pase, izdota 1920. g. 13. oktobrī
no Rīgas prefektūras; strādnieks, vidēja
auguma, tumšu sejas krāsu. — Rīgas
policijas 11. iecirkņa priekšnieka 1924. g.
3. septembra raksts Ne 19440 (391-24-XI);
saskaņā ar Rīgas apgabaltiesas proku-
rora_ 1924. g. 5. janvāra rakstu Ne 578
ir jāpiedzen Ls 50.— soda naudas par
neierašanos 1923. ģ. 28. septembrī uz
tiesas sēdi kā liecinieks. — Paziņot
meklētājam.

10551. Kluge, Eižens Pētera dēls,
37 gadus vecs, Latvijas pavalstnieks,
agrāk dzīvojis Eksporta ielā Ns 3,
dz. 13. — Rīgas prefektūras 3. nodaļas
1924. g. 3. septembra raksts Ne 1283/22
(392-XI); sodīts no Rīgas prefekta ai
1922. g. 4. februāra lēmumu Ne 1283 at
Ls 20 vai 21 dienu aresta. — Paziņot
meklētājam.

10552. Nezināms vīrietis uzdodas pat
Krūmiņ, Ernsts, apmēram 40 g. vecs,
paliela auguma, plecīgs, iesarkaniem
matiem un ūsām, skūta bārda, uz krei-
sas acs rēta. Tuvākas ziņas trūkst. —
Rīgas apriņķa priekšnieka palīga 1. iec.
1924. g. 27. augusta raksts Ne 5684
(388-24 XI); apvainots zādzībā. - Ap-
cietināt un nogādāt meklētāja rīcībā.

10553. Kunkins, Viktors Zamuela d ,
dzim. 1882. g. 7. februārī, piederīgs pie
Rīgas, drēbnieks, krievs, pareizticīgs, ne-
precējies, agrāk dzīvojis Rīgā, Avotu
ielā Ne 33, dz. 5. — Rīgas policijas
7. iec. pr-ka 1924. g. 20. augusta raksts

Ne 28711 (361-XI); sodīts ar Ls 5 vai

2 dienām aresta ar Rīgas 12. iec. mier-

tiesneša rakstu 1924. g. 5. augusta

No 259. — Paziņot dzīves vietu, lai va-
rētu izpildīt Rīgas 12. iec. miertiesneša
spriedumu.

10554. Kivleniek - Sporans, Jēkabs
Franča d., 39 gadus vecs, piederīgs
pie Preiļu m., dzīv. turpat Kapu iela 5.
— Daugavpils apriņķa priekšnieka
1924. g. raksts Ne 1992/696 [II (390-24-XI),
sodīts ar Ls 100 vai 1 mēnesi cietuma
par tirgošanos ar pašdarinātu alu. —

Izpildīt lēmumu un paziņot meklētājam.
10555. Kirmus, Ādolfs Jāņa d., dzim.

1901. g., piederīgs pie Rozēnu pag.
Valmieras apr., valsts ierēdnis, agrāk
dzīvojis Rīgā. — Valkas apr. 1. iec.
miertiesneša 1924. g. 29. augusta _ raksts
Ne 268/K (359-24X1), apvainots pec sod.
lik. 138. p. par nelegālu robežas pār-

iešanu. — Paziņot dzīves vietu.
10556. Kanters, Boruchs Leiba d.,

dzim. 17. aug. 1903. g, Latvijas pavalst-
nieks. — Rīgas apgabaltiesas 9. iec.
izmeklēšanas tiesneša 1924. g. 27. aug.
raksts Ne 1161 (220-24-X), apvainots pec
sod. lik. 591. p. 2. d. — Apcietināt un
ieskaitīt meklētāja rīcībā.

10557. Linde, Pēteris Jāņa d., 60 g.
vecs, Latvijas pavalstnieks, agrāk dzī-
vojis Puškina ielā Ne 3, dz. 11. —Rīgas
prefektūras 3. nodaļas 1924. g. 29. aug.
raksts Ne 8010 (175-24X1); sodīts ar
prefekta 1924. g. 9. augusta lēmumu
Ne 8010 ar Ls 10,— vai 2 dienām aresta.
— Ziņot meklētājam.

10558. Laškovs, Moisejs Potapa d.,
25 gadus vecs, precējies, krievs, vec-
ticībnieks, piederīgs pie Kaunas gub.
Novo-Aleksandrovas apr., agrāk dzīvojis
Daugavpilī, Žitomiras ielā Ne 120. —
Daugavpils prefekta raksts Ne 2358
(128-24-X); sodīts ar viņa lēmumu no
1924. g. 4 marta par dzīvošanu bez
nacionālās pases ar Ls 30,- vai
7 dienām aresta. — Paziņot dzīves vietu
meklētājam.

31. augustā izgājis no mājām 1,77""
šim vel nav atgriezies. — 2iņot
tājam. mekle-

10566. Namiņš, Jānis Jēkaba 4»
dzimis 1904. gadā, piederī gs Die ļel*.
kones pag. Liepājas apri ņķa. -T vJuapriņķa 1. iec. miertiesneša 1994 s
29. augusta raksts Ne 288K(47-24napvainots uz sod. lik. 138. pp Da? ^
legālu Latvijas-Igaunijas robežas nt
iešanu. — Paziņot dzīves vietu.

10567. Pavlovič, Pēters Andrēia *70 gadus vecs, piederīgs pie Kārava '
pag. Ludzas_apr., agrāk dzīvojis tumi *Tronovas sādža. — Latgales apgabai '
tiesas Ludzas apriņķa 3. iec. m i ērtie

" '
nēša 1924- g. 2. augusta raksts N° 94,, '
(183-24-X); apvainots sod. lik. 138. n '
Paziņot dzīves vietu. '"'"

10568. Policanovs, Antons Pētera a
dzim. 1888. g. 22. sept., Latvi jas rj
sonis, piederīgs pie Ludzas apr Kor

"
sovas pag., agrāk dzīvojis turpat Aiz

'
alkšņu ciemā. — Rigas apgabaltiesas
2. krim. nodaļas 1924. g. 2. sept. rakst,
Ne 201570 (288-22-V); notiesāts a
1 mēnesi aresta. — Pazi ņot dzīves 1
vietu.

10569. Priede, Voldemārs Jāņa rj
20 gadusvecs, slaika auguma, iegarenu '*
seju, zilamacīm, pelēkiem matiem
ģērbies pelēkas drēbes, kājās melni !
šņorzābaki, galva zili-pelēka cepure '
dzīv. Slokas ielā Ne 103, dz. 1. — Rīgas
policijas 5. iec. pr-ka 1924. g. 26. sept '
telefonograma Ne 219 (215-24-XI) ; \i !
gājis no mājām un nav atgriezies. ' - '
Ziņot meklētājam. i

10570. Pauzuls, Jānis Jāņa dēls
22 gadus vecs, piederīgs pie Valmieras \
apr. Rencēnu pag., agrāk dzīvojis Vai-
mierā; augums 175 cm, mati tumši, acis
pelēkas. — Daugavpils prefekta raksts
Ne 447 (216-24-XI); arestants, izbēdzis

J

no kūdras darbiem Sausa pmvā Daugav-
pils pilsētas robežās ; sodīts par dezer-
tēšanu un zādzību ar ieslodzīšanu pār-
mācības namā uz 1 gadu un 6 mēn. -
Apcietināt un nogādāt Daugavpils cie-
tuma pr-ka rīcībā.

10571. Pugajeva, Pelageja Pētera m,,
27 gadus veca, bij. Krievijas pavalstniece,
agrāk dzīvojusi Talsu ielā Ne 9, dz. 98. -
Rīgas prefektūras 3. nodaļas 1924. gada
4. septembra raksts Ne 8631 (219-24-XI);
sodīta ar 1924. gada 19. augusta lēmumu
Ne 8631 ar 8 latiem. — Ziņot meklētājam,

10572. Petkevič, Donats 'jezupa d.,
34 gadus vecs, piederīgs pie Pustines
pag. Daugavpils apr., agrāk dzīvojis Rfg
m. Palisādes ielā Ne 4, dz. 13. — Rīgas
12. iec. miertiesneša 1924. gada 2. sep- i
tembra raksts Ne 396/Kr. (218-24-Xl);
apvainots pēc sod. lik. 261. un 475. p.
Paziņot dzīves vietu. <

10559. Libermans, Simans Icika d.,
dzim 1902. g., agrāk dzīvojis Brīvības
ielā Ne 35, dz. 18. — Rīgas policijas
3. iec. pr-ka 1924. g. 30. augusta raksts
Ne 22716 (176-24-XI); apvainots par
karavīru noteikumu neievērošanu. —
Paziņot dzīves vietu.

10560. Laasmans, Otto Lasova d.,
52 gadus vecs, Latvijas pavalstnieks,
agrāk dzīvojis Mārupes ielā Ne4, dz. 5. —
Rīgas prefektūras 3. nodaļas 1924. g.
5. septembra raksts Ne 4669 (178-XI);
sodīts no Rīgas prefekta ar 1924. gada
15. maija lēmumu K° 4669 ar Ls 5.—
vai 2 dienām aresta. — Paziņot meklē-
tājam.

10561. Martins-Martinovs, Johans Ber-
tas Emilijas d., dzimis 1896. g. 3. oktobrī,
piederīgs pie Cēsu pilsētas, čigāns. —
Rīgas apgabaltiesas Cēsu apriņķa 1. iec.
izmeklēšanas tiesneša 1924. g. 28. augusta
raksts Ne 1643 (186-24-Xl); apvainots
pec sod. lik. 262. p. un 475. p. un
476. p. — Apcietināt un ieskaitīt meklē-
tāja rīcībā.

10562. Marcinkevič, Bernat Kārļa d.,
17 gadus vecs, piederīgs pie Jaunjelgavas
pilsētas čigāns. — Rīgas prefektūras
1924. gada raksts no 28. augusta zem
Ne 5003 (181-24-XI); apvainots uz sod.
lik. 51., 581. p. 1. d. — Apcietināt,
ievietot cietumā, ieskaitot Rīgas apgabal-
tiesas rīcībā, bet ar viņa mantu, ja tāda
būtu, rīkoties saskaņā ar krim. proc. lik.
852. p. noteikumu.

10563. Matuts, Miķelis Katrines d.,
29 gadus vecs, piederīgs pie Dunikas
pag.Liepājas apr., latvietis, luterticīgs,
precējies, agrāk dzīvojis Liepājā, Ganību
iela Ne 93. — Liepājas apgabaltiesas
prokurora 1924. g. 27. augusta raksts
Ne 4360 (188-24-XI), apvainots uz sod.
lik. 156, 574. p. 1. d. — Apcietināt un
paziņot meklētājam.

10573. Rcce, Anna Aleksandra m,
dzim. 1902. g. 27. maijā, piederīga pie
Mangaļu pag., Rīgas apriņķī. — Rigas
13. iec. mieri. 1924. g. 6. augusta raksts
Ne 368 (117-VIII), apvainota uz sod. lik.
51. p. un 574. p. 1. d. — Apcietināt un (
paziņot meklētājam.

10574. Rentovičs, Brencis Pētera d,
dzim. 1878. g., piederīgs pie Pilobergu

pag,, Aizputes apriņķī. — Rīgps pilsētas

9. iec. miett. 1924. g. 21. augusta raksts
Ne 990 (129 IX), apvainots uz sod. ht
277. p. — Apcietināt un nogādāt meklē-

tajā kamerā.
10575 Rubins, Lucians Staņislava d,.

dzim. 1906. g. 5. jūlijā, pierakstīts pie <
Tukuma. — Ārlietu ministrijas ādmini-

strativi-juridiskā depaiiamenta 1924. g
^15. augusta raksts Ne S. 70-104/ 328

(138-24-IX), 1924. g. 4. augustā aiz-

ņemies no Latvijas sūtniecības Lietava

18 litus, kurus vēl nav atdevis. — pa'

ziņot dzīves vietu. .

10564. Muzikants, Jānis Kristapa d
dzimis 1883. g. 26. decembrī , piederīgs
pie Kuldīgas apr. Griķu pag., Latvijas
pase Ne 12816, izdota 1920. g. 2. maijā
no Rīgas prefekta.SIaika auguma, zilām
acīm, kastaņu brūniem matiem gaišu
iegarenu seju. — Rīgas policijas 12. iec
pr-ka 1224. g. septembra mēneša raksts
Ne 18697 (192-24-XI), sodīts no Rīgas
7. iec. miertiesneša ar 1 latu. — Paziņot
dzīves vietu meklētājam.

10565. Meijers, Heinrichs Jāņa dēls46 gadus vecs, Arlavas pag. Talsu apr'
pilsonis, dzīvojis Ropažu ielā N> 1 dz 1-
maza auguma, vājš, dzelteniem matiem '
mazam ūsām. — Rīgas policijas 12 iec'
pr-ka 1924. g 3. septembra telefono-
grama Ne 148 (193-24-Xl); 1924 g

10576. Reinbergs, Augusts w* "ļ
dzim. 2. apr. 1887. g. Rīgā, PffļĶ
pie Rīgas pilsētas, krāsotājs, LatviK
pase Ne 162965, izdota no Rīgas pn*

14. apr. 1921. g., agrāk dzīvojis UļP
ielā Ne 3a, dz? 7. - Rīgas P°licl

11. iec. priekšn. 1924. g. 6. septemtj
raksts Ne 18564 (99-24-VIII), sodīts "
Rīgas pils. 7. iec. miertiesneša ar 1 »

par ko viņam jāiesniedz tiesas pav

noraksts. — Paziņot meklētājam.

10577. Raginskis, Leons Leonharfļ>. '
dzimis 1894. g., Polijas Pava,Š,' !
agrāk dzīvojis Rīgā, Blaumaņa iet» '
dz. 17. - Rīgas apgabaltiesas 2. ki ,

nodaļas 1924. g. 26. augusta w 1

Ne 201127 (69-24-VIII), sodīts no «
^apgabaltiesas 2. krim. nod. uz soa. ,

51., 581. p. 1. d. pamata ar iedo^ ]

cietumā uz 3 mēnešiem. —APun ieskaitīt meklētāja rīcībā.



^T Rešetņ ikovs, Dementijj Filo-

a niederigs un dzīvo Preiļu miestā
ita "P a mājās. Pec ziņām izbraucis
P^l* tuvumā. — Daugavpils apriņķa
elgayaSJ" lēmums Ne 548/223/HI.
rieksnia" ^139.24.iX); sodīts ar
924- S- jejj jo dienām aresta par pie-

J 2 , q— Izpildīt lēmumu un pazi-

l?7tZeHks Konstantīns Kārļa d.,
1894 g- 3 - Jiā> piederīgs pie

zi0' ihpr.es pag. Valkas apr. Pēdējā
'eC

% vieta .Korvas" muižā, Valkas ap-
, Dzelzsceļu policijas Valmieras

?^^priekšnieka
1924

g.

25.

augusta
0 X» 1958 (365-24-XI); apvainots
'zādzībā. — Paziņot dzīves vietu.
"irrtSO Zīlīte, Alberts Kārļa d., agrākā

vPS vieta Lielauces pag. Skares* pus-
2a Tukuma apriņķī. Tuvāku ziņu
l> ' — Auces iec. miertiesneša 1924.
uraksts Ne 2503 no_ 28. augusta

ffi7 24-XI); apvainots pec sodu lik.

5 p pamata. — Apcietināt un nogā-
it meklētāja rīcībā.

0581 Zunde, Nikolajs Jāņa d.,

izimis 1904. g. 12. janv, uzturas uz
Wemes pasi, izdotu no Rīgas prefekta

S g 8. sept. Ne 215665. — Jelgavas
Lirika priekšnieka palīga 2. iecirknī
Cg. 29. augusta raksts_ Ne 4571
369-24-XI) ; apvainots zādzība. — Ap-
ietināt un nogādāt meklētāja rīcībā.
10582. Stepans, Indriķis Kristapad.,

Izimis 1877. g. Jaunjelgavas pilsētā,
lgrāk dzīvojis Smiltenes pagastā „Cer-
„v ē". — Valkas, apriņķa 2. iec. mier-
iesneša 1924. g. 24. augusta raksts

* 323 (311-X); uz sod. lik. 138. p.
lamata ar spriedumu no 1924. g.
7, jun. (Kr. L. Ne 323); sodīts ar
[iviem latiem., vai maksāt nespešanas
adījumā ar vienu dienu aresta. — Pa-
minot dzīves vietu.

dzim

10583. Zankovski, Hermans, .

1879. g. 6. okt., Vācijas pavalstnieks,
piederīgs pie Stetinas pilsētas, vācietis,
dzīv. Stetinē, Dārzu ielā Ne 6; vācu
tvaikoņa „Kohlenimport" kapteinis. —
Liepājas apgabaltiesas prokurora 1924. g.
4. sept. raksts Ne 4497 (547-23-VIII);

apvainots soda lik 464. p. — Apcietināt
tin paziņot meklētājam.

10584. Stirums Vilis, 13 gadus vecs,
prāva auguma, blondi mati, iedzeltenas
acis, ģērbies melnā fraciņā, zilās sporta
biksēs, galvā realģimnazijas formas ce-
pure, kājās melni kareivju zābaki, dzīv.
Ģertrūdes ielā 24, dz. 17. — Rīgas poli-
cijas III. iec. priekšnieka 1924. gada

21 augusta raksts Ne 466 (368-24-XI),
izgājis no mājām un nav atgriezies. —
Paziņot meklētājam.

10585. Sunīts, Ernests Jāņa d., 40 g.
vecs, piederīgs pie Puiķeles pag. —
Rīgas apgabaltiesas VI. iec. izmeklēša-

nas tiesneša 1924. gada 30. augusta
raksts Ns 1546 (370-24-XI); apvainots uz
sod. lik. 51., 581. p. I. d. — Apcietināt

un ievietot Rīgas centrālcietumā, ieskai-
tot meklētāja rīcībā.

r 10586. Žarucki, Marija Aleksandra m.,
26 gadus veca, piederīga pie Rīgas pil-
sētas. — Rīgas apgabaltiesas 1. iec. iz-
meklēšanas tiesneša 1924. g. 4. sept.

'āksts No 1635 (372-24-XI); apvainota uz
sodu lik. 51. un 591. p. 2. d. — Ziņot
«zives vietu.

10587. Steppe, Otto Jāņa d., agrāk
<«jv. Katoļu ielā Ne 2. Tuvākas ziņas
,"H — Rīgas 10. iec. miertiesneša
92j. g. 31. augusta raksts Ne 965
?i )' aPvamots pec sodu likumu
°'|. p. — Ziņot dzīves vietu.

10588. Zelle, Johans-Augusts Jāņa d.,
°>ni. 1885. g. 3. augustā, piederīgs pie
locies apr. Zaļās muižas pag., bij.
ļ. līgavas kājn. pulka kara laika ierēd-
iQ<i r~ Liepājas apgabaltiesas prokurora
ļ-* - g- 1. septembra raksts Ne 4426
wi-24-IX); apvainots pec sodu lik.
jj.j-.l_.P- P- — Apcietināt un paziņot me-

-0589. Šeps, Andrejs Anša d., 39 ga-

dz
us vecs, agrāk dzīvojis Dārtas ielā Ne 17,
ļo'J1 ~~ Rīgas prefektūras 3. nodaļas
(iri? o?ad28- au§usta raksts Ne 3895/23
"' ^4-VIII) ; sodīts ar 1924. g. 16.maija
«jumu M, 3895 ar 1Q m^3die.
daresta. - Ziņot meklētājam.

mf^A
Tu,maševic, Marija Grigorija

ciol ' 7 gadus veca, čigāniete, katoļti-
%hk m matlem, maza auguma. —

30 «,,nesaPril?ķa priekšnieka 1924. gada
>*£?" a raksts Ke 2898 " (118-34-VIII);S«si no aresta telpām. — Apcietināt.
<lzim ; Sperliņš, Ādolfs Jāna d.,
Edoles Da(J

aUg--,1883- §•• Piederīgs pie
Malu iei-

giļ pedela d.?lves vieta Kuldīga,
a16, vidēja tieva auguma,

pelēkiem matiem, bez bārzdas, bālu vāju
seju, saplīsušās drebēs un kurpēs. —
Kuldīgas apriņķa priekšnieka 1924. g.
30. augusta raksts Ne 2070/2105
(534-S-23-VIII), sodīts ar lēmumu no
15. un 19. jūlija 1924. g. ar Ls 70 vai
30 dienam aresta par piedzeršanos. —
Paziņot dzīves vietu.

10592. Šneiders, Juliuss Eliasa d.,
35 gadus vecs, piederīgs pie Rīgas
pilsētas, agrāk dzīvojis Kaļķu ielā Ne 36,
dz. 4. — Rīgas 10. iec. miertiesneša
1924. g. 12. aug. raksts Ne 816 (96-VII),
apvainots pec sod. lik. 469. p. — Pa-
ziņot meklētājam.

10593. Šiling Jakobs-Aiziks Elija d..
dzimis 1897. g., piederīgs pie Aizputes
pilsētas. — Rīgas apgabaltiesas 6. iec.
izmeklēšanas tiesneša 1924. g. 30. aug.
raksts Ne 1567 (73-24-VII), apvainots sod.
lik. 581. p. 3. d. — Ievietot Rīgas cen-
trālcietuma, ieskaitot meklētāja rīcībā.

10594. Tetter Eduards Augusta d.,
dzim. 1903. g- _30. martā, Krievijas pa-
valstnieks, pedejā dzīves vieta — Ugāles
stacijā atrodošos koku zāģētavā, strād-
nieks. — Ventspils apriņķa priekšnieka
1924. gada 1. septembra raksts Ne 11/T
(117-24-VIII), sodīts admin. kārtā saskaņā
ar meklētāja 1924. gada 20. jūlija lē-
mumu Ne 1804 par uzturēšanos Latvijā
bez nacionālās pases ar Ls 10,— vai 3
dienām aresta. Paziņot dzīves vietu.

10595. Trofimovič, Eduards Jāņa d.,
19. gadus vecs, Latvijas pavalstnieks. —
Rīgas prefektūras 3. nodaļas 1924. gada
20. augusta raksts Ne 8701 (110-24-
VIII); sodīts ar 1924. g. 20. augusta
lēmumu Ne 8701 ar Ls 7. — Ziņot
meklētājam.

10596. Upeniek, Barbara, agrāk dzī-
vojuse Daugavpils apr. Preiļu pagasta,
Sprinžu sādžā Lāčos, no kurienes pār-
nākuse dzīvot uz Rīgu. (Tuvāku ziņu
nav.) — Rīgas pils. 3. iec. miertiesneša
1924. g. 30. aug. raksts Ne 12(38-24-11),
apv. uz sod. lik. 530 un 531. p.p. —
Paziņot dzīves vietu.

10597. Upin, Eduards Andreja d.,
tuvākas ziņas nav. — Latgales apgabal-
tiesas Daugavpils apriņķa 1. iec. mier-
tiesneša 1924. g. 30. augusta raksts
Ne 949 (39-24-11), apvainots pēc sod.
lik. 581. p. 2. d. — Paziņot dzīves vietu.

10598. Urbāns, Roberts, 23 gadus
vecs, Vācijas pavalstnieks, kalpojis uz
tvaikoņa BFaust" (tuvāku ziņu trūkst).
— Rīgas prefektūras 5. noda as, vizu
galda 1924.gada 26. aug, raksts Ne2470/V
(36-U-II), 18. aug. 1924. gadā kuģim
izejot jūrā, nobēdzis no kuģa. — Atra-
šanas gadījumā nogādāt Rīgas prefek-
tūras vīzu galdam.

10599. Vasiļjevs, Pēteris Lariona d.,
piederīgs un dzīvojis Izvoltes pag. Kre-
neļu sādžā. — Daugavpils apriņķa priekš-
nieka 1924. gada 16. janvāra raksts
Ne 164-III (183-24-X); apvainots par
piedzeršanos. — Paziņot dzīves vietu.

1C600. Vilmans, Hugo Jāņa d., dzim.
1902. g., agrāk dzīvojis Ausekļa ielā
Ne 4, dz. 25. — Rīgas policijas 3. iec.
priekšnieka 1924. g. 2. septembra raksts
Ne 4233 (184-24-X); apvainots par kara-
vīru noteikumu neievērošanu. — Ziņot
dzīves vietu.

10601. Vīksni ņš, Otto Friča d., 47 gad.
vecs, piederīgs pie Valkas apr. Litenes
pag. — Cēsu apr. pr ka 1924. gada
3 septembra raksts Ne 3020 (185-24-X),
ar 1924. g. 19. jūlija lēmumu Ne 3020
sodīts ar Ls 20 vai 7 dienam aresta par
atrašanos publiskā vietā piedzērušā stā-
voklī. — Ziņot dzīves vietu.

10602. Vilkutis, Auguste Jāņa m.,
tuvāku ziņu trūkst. — Rīgas policijas
10. iec. pr ka 1924. g. 2. septembra
raksts Ne 8919 (182-24-X), apvainots uz
sod. lik. 262. p. 1. d. — Ziņot meklē-
tājam.

Kriminālās pārvaldes priekšnieks
G.Tifentāls

Darbvedis A. Zaķis.

Jaunas valstis.
Lietava.

Viļņas jautājums netiks kustināts.
Ber nē, 14. septembrī. Tautu savie-

nības kongresa p o 1 i tis kā komisijā
Lietavas delegāti vakar ņē-
muši atpakaļ savu priekš-
likumu, uzdot Hagas starp-
tautiskai tiesai, revidēt tautu
savienības padomes lēmumu
Viļņas konflikta lietā. LTA.

Ārzemes

Vācija.
Ber li nē, 14. septembrī. Kādā vē-

lētāju sapulcē Augšslezijā vācu nacio-
nālās tautas partijas vadonis Hergts iz-
teicies, ka svarīgākais no Vācijai priekšā
stāvošiem uzdevumiem tagad esot Devsa
programas pārlabošana. Jācīnoties pret
Londonas konferencē Vācijai uzliktiem
pārāk smagiem pienākumiem. Pēc
Hergta domām būtu jāved ar sabiedro-
tiem jaunas sarunas, bet vēl vairāk no
svara esot politisks lūzums pašā Vācijā.

LTA.

Amerika un Japāna.
T o k i j ā , 15. septembrī. (Reiters.)

Japānu militārās misijas priekšnieks
Amerikā ģenerālis Vada, atgriezies
Japānā, izteicies, ka pasaules tautas,
sevišķi Amerika, neskatoties uz tautu
savienības pūlēm ievadīt vispārēja miera
laikmetu, esot pašreiz aizrautas no mili-
tārisma un vēlēšanās pastipiināt vēl
vairāk savu valsts aizsardzību. Tas pēc
ģenerāļa Vada domām liekot ari Japānai
piegriezt savas valsts aizsardzības pro-
blēmām vislielāko vērību. LTA.

Māksla

Nacionālais teatrs. Blaumaņa „P o -

tivara nams" pedeja izrāde bija ga-
līgi izpārdota.. Lugu izrādīs atkal ceturt-
dien, 18. septembrī. Otrdien, 16. sep-
tembrī, par tautas izrāžu cenām Šekspīra
„Ziemas pasaciņa". Trešdien,
17. septembrī, J. Akuratera komēdija
jautas darbinieki". Visā drī-
zumā sagaidāma interesanta novitāte:
Aspazijas „Ragana" pilnīgi jaunā insce-
nējumā.

Nacionālā teātrī par plastikas iestudē-
tēju saistīta pazīstamā māksliniece Beatrise
Viegner.

Dailes teatrs. Šodien, 16. septembrī,
pulksten 5 pēc pusdienas skolnieku iz-
rādē „Don-Kichots". Trešdien,
17. septembrī, pulksten lķS vakara

^
Divas pīles". Cetuitdien, 18. sep-

tembrī, pulksten V28 vakarā A. Brigader
teiku drāma « Princese Gundega
un ^Karalis Brusu bārda". Piekt-
dien, 19. septembrī, pulksten V28 vakara
„D o n -K i c h o t s\ Studentu biļetes
izsniedz uz visām šīm izrādēm.

Tirdzniecība un rūpniecība.

Kursi.
Rīfcai biri?, 1924. gad* 16 septembri

100 Latvijas rbj 2,
1 Amerikas dolāra .... 5,16 — 5,21
1 Anglijas mārciņa .... 23,02 — 23,25
100 Francijas franka . . . 27,10—27,95
100 Beļģijas franku . . . 25,40 — 26,2'
100 Šveices franka .... 96,80 — 98,25
100 Itālijas lira . ... 22,30 — 22,95
100 Zviedrijas krona . . 136,80 — 138,85
100 Norvēģijas krona . . 70,20 — 72,35
100 Dānijas kronu . 86,50 — 89,10
10J Čechoslovaķijaskrona 15,25—15,85
100 Holandes guldeņu 197, 200 —
1000 miljards Vācijas marka 1,10 — 1,30
100 Somijas marku ... 12,75 — 13,25
100 Igaunijas marka . . . 1,14 — 1,24
100 Polijas zlota 98, 102,-
100 Lietuvas «tu ..... . 50, 52,
10 Krievijas celta rubļu . 26,50
Krievijas sudraba^

j^ ; 0;™}par 1rbL
SSSR červoņect 26,10 - 26,90
5°/o neatkarībai aizņēmums . 2, 2,10
6°/o Zemes banka ķīlu zīmes 98, 100

Rīgas biržas komitejas kotacljrs komisijas
priekšsēdētājs A. Kacena.

Zvērināts biržas makiers M. O k m i a n s.

Rīgas ostā ienākuši kuģi.
13. septembrī.

Paharet, igauņu tva konis, 145 reģ. ton. brutto, no
Tallinas tukša.

Lily, somu tvaikonis, £01 reģ. ton. biutto noDan-
cig*s ar gabalu precēm.

Naigs, latviešu tvaikonis, 370 reģ. ton. brutto, no
Visbi ar gabalu precēm

Rūķis, latviešu burenieks, 70 reģ. ton. brutto, ro
Abragciema ar malku.

R. O V Ms 27, latviešu juras prēmis, 96 reģ.
ton. brutto, no Carnikavas ar stutmalku.

14. septembri.
Borodino, angļu tvaikonis, 2C04 reģ. ton brutto,

no Tai inas ar gabalu precēm.
Arkleside, angļu tvaikonis, 1567 rtģ. ton. britto,

no Blithas ar o^lēm.
Thyra S, dāņu tvaikonis, 1!93 reģ ton brutto, no

Ronnes «r baHttu.
Edmee, angļu tvaikonis, 619 reģ. ton. brutto, no

Tallinas ar gabalu precēm.
Frithjof, vācu motorkugis, 1600 reģ. ton. brutto,

no Ļeņingrades ar balastu
Urjnus. vācu tva konis, i 26 reģ. ton. brutto, no

Hcmburgas ar gabalu precēm.
Olga, lalviešu burenieks, 5* 4 reģ. ton. brutto, no

Mērsraga ar malku.
Straume, latviešu burenieks, 77 reģ. ton. brutto,

no Ģipkas ar malku.
Kaija, latviešu tvaikonis, 244 reģ. ton. brutto, no

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

no Ventspils ar gabalu precēm.
Ilga, latviešu tvaikonis, 212 reģ. ton. brutto, no

Ventspils ar gabalu precēm.
15. septembrī.

Colinton, angļu tvaikonis, 1804 reģ. ton. brutto,
no Blithas ar oglēm.

Westquarper, angļu tvaikonis, 1-47 reģ. ton. bru'to,
no Blithas ar oglēm.

Wasa, _ igauņu tvaikonis, E06 _ reģ ton brutto, no
Pernavas ar gabalu precēm.

Pax, zviedru motorkuģis, 106 reģ. ton. brutto, no
Okselesundas ar darvu.

No Rīgas ostas izgājuši kuģi.
13. septembrī.

Oaronne dāņu tvaikonis, 1491 reģ. ton. brutto, uz
Tallinu ar gabalu precēm un kokiem.

Tjaldur, dāņu tvaikonis, 795 refr. ton. brutto, uz
Kopenhāgenu ar gabalu precēm.

Regina, vācu tvaikonis, 1303 reģ. ton. brutto, uz
Stetini

^
ar gabalu precēm

Sēdina, vācu tvaikonis, 1087 reģ. ton brutto, nz
Helziņforsu tukšā.

Arniston, angļu tvaikonis, 2050 reģ. ton. brutto,
uz Dundi ar gabalu precēm.

Eriak, vācu velkonis, 180 reģ. ton. brutto, uz Dan-
cigu tukšā.

Theodor, vācu jūras prāmis, 728 reģ. ton. brutto,
uz Dancigu ar balastu.

Bacchus, vācu tvaikonis, 6*8 reģ. ton. brutto, uz
Hamburgu ar gabalu precēm.

Maiga, latviešu tvaikonis, 158 reģ. ton. brutto,
uz Stokholaui ar gabalu precēm.

Zero, anvļu tvaikonis, 1136_ reģ. ton. brutto, uz
Londonu ar gabalu precēm.

Vera, lalviešu burenieks, 149 reģ. ton. brutto, iz
Plienciemu tukšā.

Stella, latviešu motorkuģis, 467 reģ. ton. brutto,
uz Ventspili ar gabalu piecem.

.v.H.N°54,latviešu jūrasprāmis,264 reģ.
ton. brutto, uz Carnikava takšā.

14. septembrī.

Neubad, latviešu tvaikonis, 95 reģ. ton. brutto, uz
Ainažiem ar gabalu precēm.

J. K-, latviešu jūras prāmis, 52 reģ. ton. brutto,
uz Cipku tukša.

Gaida, latviešu tvaikonis, 331 reģ. ton. brutto, vz
Ventsoili ar gabalu precenr

R. O J* 27, latviešu jūras prāmis, 96 reģ. ton.
brutto, uz Carnikavu tukša.

Liepājas ostā ienākuši kuģi.
12. septembrī.

Hengest, dāņu tvaikonis, 722 reģ. ton. brutto, no
Kopenhāgenas it dažādām precēm.

Baltannic, angļu tvsikonis, 114/ reģ. ton. brutto,
no Rīg*s ar balastu.

Baltara, angļu tvaikonis 2378 reģ. ton. brutto, nj
Dancigas ar dažādam precēm.

111 1*jv

Iecelšanas.
r»,i. I .. m \To OSfl
I\ 1 n u j u o .= ...

1924. g. 11. septembrī

Valsts Rīgas kulturtechniskās skolas skolotāju
Jāni Balodi atsvabinu no dienesta uz paš* lū-

gumu, skaitot no š. g 1. augusta, atļaujot viņam

no š. g. 1. septembra darboties minētā skola ka
stundu pasniedzējam.

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

V.Gu1b e.

Lauksaimniecības iz 1tības nozares

pārzinis K. Munkevics

*
Rīkojums Ns 283.

1924. g. 12 septembrī.
Atsvabinu Rīgas kulturtechniskās valsts vidus-

skolas stundu pasniedzējus Emmu Avot.ņ un

J:ni Bormaņi no viņiem uzlikto pienākumu
izpildīšanas, p rmo īli-rības dēļ un otro sakarā ar
ētikas pamešanu no III uz IV. klasi, caur ko tek.
mācibas gada šis priekšmets izkrīt.

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

V.Gulbe.
Lauksaimniecības izglītības nozares

pārzinis K. Munkevics.
*

Rīkojums tb 284.
15*24. g. 12. septembrī.

P-rceļu līdzšinējo Ramkas mājturības skolas
speciālo priekšmetu pasniedzēju Arvedu Augusta
d. Skrēju, tādā paša amatā uz Latgales lauk-
saimniecības vidusskolu, skaitot no š. g 15. sep-
tembra.

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

V.Gulbe
Lauksaimniecības izglītības nozares

pārzinis K. Munkevics.
*

Rīkojums N° 285.
1924. g. 12. septembrī.

Pārceļu Vecsalienas 2-gad. lauksaimniecības
skolcs pārzini un speciālo priekšmetu pasniedzēju
ag Ludvigu Jēkaba d Veinbergu uz viņa
paša lūguma pamata tādā pašā amata uz Asares
2-gad 1 ukssimniecības skolu, skaitot no š. g
1. septembfa.

Zemkopības ministrs E. Baueis.
Lauksaimniecība pārvaldes priekšnieks

V.Gulbe.
Lauksaimniecības izglītības nozares

pārzinis K. Munkevics.

Literatūra.
Jauna Balss. Ilustrēts nedēļas laikraksts.

Ns el.

Redaktors. M. Arona.



Paziņojums.
Finansu ministrs š. g. 3. septembri

apstiprinājis statūtus finieru fabrikas

JiuMpfift.Hl
kuļas mērķis ir: atjaunot un paplašina
Juliusam Potempa Rīgā piederošo finieru
fabriku, izstrādāt finierus, citus kokrūp-
niecības ražojumus un koka priekšmetus
eksportam un tirdzniecībai Latvija.

Augšminēto fabriku sabiedrībai jāie-
gūst pie nodibināšanās.
Sabiedrības dibinātāji ir Latvijas pilsoņi:

1) Volfgangs Kuehns, dz. Rīga, Raiņa
tulvara N° 6.

2) Edvins Magnus, dz. Rīgā, Valde-
māra ielā N» 20.

Vācijas, pilsonis:
3) Julius Potempa, dz. Rīgā, Tvaika

ielā Ks 56 '60.
Lielbritānijas pilsoņi:

4) Richards Whishaws, dz. Rīgā, Brī-
vības bulv. Ka 2/4.

5) Haralds Gellibrands, dz. Rīga,
Raiņa bulvāra Ka 9, dz. 4.

Pamatkapitāls Ls 500,000—, 500 ak-
cijas par Ls 1000.—._

Valde atrodas Rīgā.
Tirdzn. un b.nod. priekšn. p. V. Gailīts.

10614 Revidents A. Z ai pēters.

!loas
apgabaltiesas 6. Iec. tl«as vrlstafi

paziņo, ka 27. septembrī 1924. g.,
pulksten 10 rīta, Rīgā, Brandenburgas
ielā Ka 39/43, pārdos otros torgos
Gustava Kudrina kustamo mantu, sa-
stāvošu nn ķieģeļu un koka ēkām no-
plēšanai un 2 koka barabaniem priekš
ādu griešanas, un novērtētu par Ls 1920.

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

Rīgā, 10. septembrī 1924. g.
10996 Tiesas pristavs J. Zirģels.

ventspns aor. pr-Ka palīgs
izsludina par neder., ka nozaud. Latv.
iekšz. pasi, izd. no Dundagas pag. vaid.
1920. g. 25. aug. ar JsTs 1910 uz Kārļa
Jāņa d. Zumberga v. 9745

ĶuMecilMs okc. sntt. „KflUA" 5ff7 jgsr&nW
b vakara, sabiedrības telpās, Lielā Miesnieku ielā Ka 12, uz

ārkārtējo vispārējo sapulci.
iMms J?J e£askārtIba: 1) Sapulces darbinieku vēlēšana. 2) Valde-

^
4Tn«*?3- - ka +5*ora. -mājiņas būvi. 3) Tvaikoņa .PERNIGEL" part>uVe
4) Uazadi jautājumi. *

**»«P tL/?-1-',minētā dfenā neierastos statūtos P««^*fB
22 oktobrīQ,4

,Ze3 ° akci ?"^u sapulci noturēs turpat ar to pašu d.enas

.-_ _ 924* g-' Pulks'en 6 vakarā. Valde.

Ventspils apr. pr-ka pailgs
izsludina par neder., ka nozaud. Latv .
iekšz. pasi, izd. no Dundagas pag. vaid.
1920. g. 5. jul. ar Ka 677 uz Pētera
Jāņa d. Medne v. 9744

Iespiests Valsts tipogrāfijā

Dažādi sludinājumi.

PžtGiiioolūraliliil
Pamatojoties uz mortifikacijas ita»1

3. un 11. punktiem, Pēterpils Vagon-
būves fabrikas sabiecrība aršoizsli*vispārības zināšanai, ka" pret rnorti»
jamām akcijām, izsludinātām .Valdi»
Vēstnesī" Ka 257 no 19. novembra IW
un Ka 26 no 1. februāra 1924. g. W
zudušām, līdz šim vēl nav iebilļM»
celti, tamdēļ pamatojoties uz mina»

mortifikacijas likumu, Pēterpils \ig*
būves fabrikas sabiedrība

atzīs izsludinātās akcijas
par nederīgām un nozu
dušo akciju vietā izsniegs

jaunas akcijas,
^——— kuras ir sekošas: —"""~

Ka Ka 81787-81800, 84711-»*;
87781-88100, 94101—94400 , 100^
101695,102801—104765, 105701—1»»
108056—108347. ,. vg,

Ka Ka 106401-50"\ 2013-16. *?

5006—08, 2012, 5009-14. §
Rīgā, 26. augustā 1924 g. _Valde^

Nacionālais teatrs.
Otrdien, 16. septembri, pulksten 7 «

j
Tautas izrādē

Xicmas pasaciņ"

Trešdien, 17. sep tembrī, pulkst
_

.(Tautas dantņSļSB

Paziņojums.
Finanstu ministrs š. g. 3. septembrī

apstiprinājis būvju un tirdzniecības

akc. sabiedr.

,.Terra tlowi"
statūtu § 1. grozījumu, sakara ar ko
min. pants noteikts sekosi:

a) iegūt Juliusam Fogelsangam piede-
rošo neapbūvēto mantu, atrodošos Rīgā
un proti: IV. hip. iec. ar zemes grāmatu
reģ. >& 2081 (gr. 61, Ka 157) Kalnciema
iela; IV. hip. iec. ar zemes grāmatu reģ.
Kā 787 (gr. 61, Ks 101) Baložu ielā,
IV. hip. iec. ar zemes grāmatu reģ. Ka 921
(gr. 61, Ka 96) Baložu ielā; IV. hip. iec.
ar zemes grāmatu reģ Ka 651 (gr. 59,
Ka 1) Baloža ielā; IV. hip. iec. ar zemes
grāmatu reģ. Ka 730 (gr. 59, Ka 12)
Baložu ielā; IV. hip. iec. ar zemes gram.
reģ. Ka 624 (gr. 58, Ka 38) Nometņu
iela; IV hip iec. ar zemes gram. reģ.
Ka 656 (gr. 58, Ka 43) Puķu ielā; IV.hip.
iec. ar zemes grāmatu reģ. Ka 634 (gr.
58, Ka 25) Tirgus ielā, IV. hip. iec. ar
zemes grāmatu reģ. Ka 632 (gr. 58,
Ka 24) lirgus ielā; IV. hip. iec. ar zemes
grām.Ka2001 (gr. 61, Ka 102) Meža ielā

Tirdz. unbanku nod. pr. p. V Gailīts.
1C613 Revidents A. Z a 1p e t e r s.

i Tiesu sludinājumi.
Rgas pils. b. rec. miertiesnesis
dara vispārībai zināmu, ka saskaņā ar
12. septemb[a š. g. lēmumu un pama-
tojoties uz civ. proc. lik. 1460. un
146047 . p. p. 09i4. g. izdev.) no Zie-
meļu savstarpējas apdrošināšanas biedr.
valdes Augustam Aleksandram Sali-
ņām, 23. augustā š. g., ar Ka 1986
apLecībā (pilnvarā) izteiktais pilnvaro-
jums atcelts un pilnvara-apliecība
skaitāma par iznīcinātu.
10971 Miertiesnesis P i n k u 1s.

ligai ugibiltlu» 4. lec. tinu irlsini
paziņo, ka 26. septembrī 1924. g.,
pulksten 10 rītā, Rīgā, Šķūņu ielā Ka 3,
veikalā, pārdos Dāvida G 1i k s m a ņ a
kustamo mantu, sastāvošu no grāmatām
un novērtētu par Ls 1,200.

Izzināt sarakstu, novērtējumu, kā ari
apskatīt pārdodamo mantu, varēs pār-
došanas dienā uz vietas.
10990 Tiesas pristavs V. Požariskis.

čīgās apgt 4. iec tiesas pristavs
paziņo, ka 30. septembrī 1924. g., pulkst.
10 rītā, Rīgā, Parka iela Ka 3, dz. 5,
pārdos Dāvida Markuze kustamo
mantu, sastāvošu no mēbelēm, spoguļa,
lukturiem un c, un novērtētu par Ls 800.

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

10991 Tiesas prist. V. Požariskis.

ftifl- apoabalt 4 iec. tiesu prist
"ziņo, ka 30. septembrī 1924. g., pulkst.
10 rītā, Rīgā, Krišj. Barona ielā Ka 14,
krāj-aizdevu sabiedr. pārdos Artura
Kalniņa kustamo mantu, sastāvošu
no 2 obligācijām, ingrosētām uz nekust.
īpašumu Rīgā, Ropažu ielā Ks 72, V. hip.
iec., zemes grām. Ka 792, un novērtētu
par LsJ,690,67.

Izzināt sarakstu, novērtējumu, ka ari
apskatīt pārdodamo mantu, varēs pār-
došanas dienā uz vietas.
1C992 Tiesu pristavs V. Požariskis.

Latvijas universitātes leģitimācijas
kartiņa ar Ka 4444 uz Olgas Saūbergas
vārdu pazaudēta un ar šo tiek izsludi-
nāta par nederīgu. 11009

Rīgas apgt.4. iec. tiesas pristav?
paziņo, ka 27. septembrī 1924.g., pulkst.
10 rītā, Rīgā, Kuldigas iela Hs 43, dz. 6,
pārdos Aleksandra Frizendorfa
kustamo mantu, bastāvošu no mēbelēm,
un novērtētu par Ls 280.

Izzināt sarakstu, novērtējumu, kā ari
apskatīt pārdodamo mantu, varēs pārdo-
šanas dienā uz vietas.
10994 Tiesas prist. V. Požariskis.

Smagos artilērijas diulzlons
izdos mutiskos un

rakstiskos torsos
35 tonnas siena un
6 tonnas āboliņa pie-

gādāšanu diviziona
vajadzībām.

Torgi notiks Rīgā, Artilērijas kazarmēs,
Huzāru ielā, diviziona štābā, 1921. g.
23 septembrī, pulksten 10 no rīta.

Rakstiski piedāvājumi slēgtās aploksnēs
ar uzrakstu: ,Uz siena un āboliņa tor-
giem 23. septembrī 1924. g.", un lūgumi
deļ pielaišanas mutiskos torgos, apmak-
sāti ar attiecīgu zīmognodokli, iesnie-
dzami līdz torgu atklāšanai smagās arti-
lērijas diviziona saimniecības- priekš-
niekam, vai torga dienā — torgu komis.

Torgu dalībniekiem, pirms torgu at-
klāšanas jāiemaksā smagās artilērijas
diviziona kasē drošības nauda Ls 9,—
par katru piegādājamo tonnu siena vai
āboliņa.

Ar kondicijām un sīkākiem torgu no-
teikumiem var iepazīties pie smagās
artilērijas saimniecības priekšnieka no
pulksten 9-16. 1 10892

f Citu Iestāžu sludinājumi. 1
* j

Tleio BOMIS Mamuta
dažādu maksājumu piedzinējs paziņo,
ka 23. septembrī 1924._g., pulkst. 3 dienā,
Rīga, L. Maskavas iela Ka 138,

pārdos vairāksolīšana
Jāņa V i 1n r a g a kustamo mantu, no-
vērtētu par Ls 765,92_un sastāvošu no
pianino klavierēm, dēļ viņa 1923. g.
"/o peļņas nodokļa segšanai.

Rīgā, 15. septembrī 1924. g.
11008 Piedzinējs Vimba.

Rīgas apgabaltiesas Rīgas ap-
riņķa tiesu pristavs

paziņo, ka saskaņā ar tiesas spriedumu
27. septembrī 1924. g., pulksten >0 rītā,
Ķēču pag., „Dekmeru mājās, pārdos
mir. Jāņa E r n s t a mantiniekiem piede-
rošo kustamo mantu, sastāvošu no
3 govim un novērtētu parLs 360.

Izzināt sarakstu, novērtējumu, kā ari
apskatīt pārdodamo mantu, varēs pār-
došanas dienā uz vietas.
10999 Tiesu pristavs A. Ozoliņš.

Rīgas apgabalt. 6. iec. tiesas
pristavs -

paziņo, ka 22. septembrī 1924. g., pulkst.
10 rīta, Rīgā. K'obežu ielā Xi 10, dz. 7,
pārdos Jūlija Miesnieka kustamo
mantu, sastāvošu no gleznām, un no-
vērtētu par Ls 410.

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

Rīgā, 30. augustā 1924. g.
10998 Tiesas pristavs J. Zirģels.

ligai uhuiiiīmi 6.!«. iinai iriitin
paziņo, ka 22. septembrī 1924. g.,
pulksten 10 rīta, Rīgā, Robežu ielā
Ka 14-a, dz. 7, pārdos I. un II. torgos
Jūlija Miesnieka kustamo mantu, sa-
stāvošu no gleznām un c, un novērtētu
par Ls 616.

Izzināt sarakstu, novērtējumi', kā ari
apskatīt pārdodamo mantu varēs pārdo-
šanas dienā uz vietas.

Rīgā, 30. augustā 1924. g.
10997 Tiesas pristavs J. Zirģels.

Ietiem uitrilu būvvalde
izsludina 25. septembrī 1924. gadā,
pulksten 10 rītā, Brīvības ielā Ni 37/39,
149. istaba,

rakstisku konkurenti
govju kūts jaunbūvei

valsts slimnicā, Strenčos,
kopsumā par Ls 14.000.'

Dalībniekiem jāiemaksā drošības nauda
Ls 700.

Konkurence tiks noturēta saskaņā ar
š. g. 28. apriļa pagaidu noteik. par
darbu izdos, un ma'erialu piegādās,
valsts iestādēm 2. panta 3. pktu un
3. pantu (.Vaid. yēstn.' 95. num.).

Ar maksas aprēķiniem un darbu no-

I

teikumiem var iepazīties ikdienas būv-
valde 149. istabā no 9—15 un sākot ar
š. g. 16. sept. valsts Strenču slimnicas
kanclejā. 11003

pulksten 11, is .abā326«* I

JAUKTOS Tolu
precu.e-.iz-un pāV
<*? ? Svdarbus ai
Šķirotavas Vecgulbenes,Vai"?,,Daudzevas un Stendes s3P e c t o r g i 22.seniem^-'pulksten 11 ^Prembri i.2 ,

Torgu dalībniekiem iāi*«.i -drošības naudas. Tuv&aha ^ceļu virsvalde, istabā 301 fd*no pulksten 9—15
^

*' da'bdjfc

UnS"ru paļasļ^
caur Cēsīm, I. pakāpes p ' .

vajadzīgs Ko! >

skoijHīij
(vīrietis.) Muzikāls un kora v^Kandidāti ar pilnas pamT.sk>sībām var pieteikties rakstiski v 'sonīgi vēlēšanu dienā pļZ *
pagasta namā, 25. septembri Wpulksten 12 dienā. mi

Alga pec attiecīgas kategorijas udzīvoklis, apgaismošana, ffij
un zeme. ' 3

^
Pag. valdes priekšs. J. Dzim'

10938 Darbve ji^;:';,;

Ķirbižu pag., I. pakāpe
pamatskolai

———— vajadzīgs s

l Alotājs (l
Kandidāti (-tes) tiek uzaicināti i

rasties personīgi , pie pagasta pados
vietēja pagasta namā 20. senie*
1924. g., pulksten 12 dienā uz vāā
nam .vai pieteikties rakstiski līdz mii
dienai, pieliekot attiecīgus dokumenta,

Alga pec valdības noteikumiem, brii
dzīvoklis ar apsildīšanu un apgaismošu

Ķirbižos,'9. septembrī 1924. g. N;B
Pagasta valdes priekšsēd. (paraksts)

10831 1 Darbvedis J.Kārkli,!

Sinoles pagastā,
Valkas _aprigķī, (caur Lejasciemu) Mīl
I. pakāpes pamatskolai vajadzij

skolotājs
(mācību pasniegšanai 3. un 4. nodili)
Vēlams muzikāls un sabiedrisks darbini

Kandidāti (tes) liek lūgti ieta*
personīgi pie pag. padomes 27, sep-
tembri š. g., pulksten 12 dienā, Simi
pag namā. Alga pēc vaid. not.: btfl
dzīvoklis, apgaismošana, apkurinās.!
un zeme. I

Tuvākā dzelzsceļa stac Lizums, 12 v.
10936PagastavaldeRīgas kāja apriņķa priekšnieks izstaf»
par nederigu nozaud-to karaklausības
pagaidu apliecību ar Ka 742/26766,"i
23. augusta 1920. g. no Rīgas apr. ņ
priekšn. uz 8. Daugavpils kājn. pulka h
Eduarda Jāņa d. Tamnieka vārdu. III

Apriņķa ceļu inžemers Jalaavā
pārdos atklāta vairāksolīšana 23. septembrī 1921. g., pulksten 10 no rīta

2 Bauska, pie Mūsas tilta 10942
nezeimerētus jaunus dēļus un nomaļus

kā ari vecus tilta materiālus Tuvākas ziņas apriņķa ceļu inžen. kanclejā, Jel-gava, Upes iela H>. un pie sosem meistara G Mūrnieka Bauskā, bij. Skudru krogā.

Talsu virsmežniecība
pārdos torsos

10. oktobrī 1924. g., pulksten 12 dienā, Talsu
pilsētas valdes telpās,

gatavus meža materiālus.
k % Dedzi-
3

^
Novadu un apgaitu nosaukumi na™8ari Novēr-

%S , malka kub as tējuras
(2 3 kub. asis

1 Stendes novadā, Birziņa apg., kvart. KeKa 102
un 117 10 _ 234,23

2 Kališu nov., Nivaida apg., kv. KaKa85, 93 un 95.
Rumik apg., kv. KaKa 96, 98 un 120 ... 175/s — 49568

3 Kališu nov., Peķe apg., kvart. KaKa 108 un 109.
Ceplīšu apg, kvart. KaKa 38, 39, 50 un 80 13,8 28 374 76

4 Kališu nov., Plosliņa apg., kvart. KaKa 14, 20,
21 un 24 . . . i 18 24^ 8 902,87

Kopā . . 598 26/s 2007,54

Solīšana notiks mutiski un slēgtās aploksnēs.
Pirms torgu sakuma dalībniekiem jāiemaksā 10V drošibas naudas no '

novērtējuma sumas.
Tuvākas ziņas Talsu virsmežniecības kanclejā.

1K04 Talsu virsmežniecība.

Dzelzsceļu uirsualde nufiTM
17. septembrī 1924. g. uz dzelzi apaļo II. labuma

^
6 mm 0 = 7500 klg un

10 mm 0 43000 klg, pec techniskiem noteikumiem.
24. ? . » » , drāti misiņa un vara pēc saraksta un techniskiem no-

terkunrem.
24. » , » , spuldzēm, elektriskām, ar metala _pavedienu pēc sarak.
24. . , » , segām gultas, vilnas 250 gab. pēc parauga.
24. , , , , 1) pulksteņiem sienas 50 gab. pēc parauga; 2) pulk-

steņiem sienas ar bumbām 100 gab. pēc parauga;
3) pulksteņiem kabatas, ņjķeļa 300 gab. pēc parauga.

24. , » , , telegrāfa lenti papira 10000 gab. pēc techniskiem no-
teikumiem un parauga.

3. oktobrī 1924. g. , kaņepājiem, sukātiem 8000 klg pēc parauga un tech-
niskiem noteikumiem.

Tuvākas ziņas par torgu noteikumiem, materiāliem un iemaksājamām droš.
naudām izsniedz Dzelzsceļu virsvalde istabā Ka 122-a, no pulksten 12—14. 9739

Dzelncelu virsvalde ^^t£.^r'
17. septembrī 1924. g., uz maisiem gultas — 155 gab. pec parauga;

spilvenu maisiņiem — 180 gab. pec parauga;
palagiem — 600 gab. pec parauga; pārvalkiem spilvenu
— 500 gab. pēc parauga.

3. oktobrī 1924. g, uz dzelzi I. un II. labuma 691 ton. pēc specifikac. un
techn. noteik.

3. , uz 1) varu lietņos 50000 kg pec techn. noteik.
, 2) svinu lietņos 30000 kgpec techn. noteik.
, 3) alvu lietņos 6000 kg pec techn. noteikumiem.
, 4) antimoniju 8C00 kg pēc techn. noteik.
. 5) cinku lietņos 4000 kg pec techn. noteikumiem.

3. , , , uz lāpstām, sniega, apses — 8500 gab.
, „ . finiera — 8500 gab. pec parauga.

3. , ...ratiņiem bagāžas, 4 riteņu — 30 gab. pec zīmējuma.
, 1) vāju plāksnes — 500 kg;
„ 2) vara caurulēm — 4420 kg;
, 3) vafu apaļo — 32300 kg pēc techn. noteikumiem.
, Stikliem, ūdensmēra, kopā 3000 tek. mtr. pec techn.

noteikumiem. 1
6. , . » » drezinām, 15 gab. krievu platuma ceļa pec rasējuma.

Tuvākas ziņas par torgu noteikumiem, materiāliem un iemaksājamām dro-
šības naudām izsniedz dzelzsc. virsvaldē ist. Ka 122a, no p. 12—14. 10242

izslu

Kora būvniecības pārvaldes būulu an īpašumu dala
19. septembrī š. g., pulksten 13, izdos Rīgas grupas kanclejā, Citadelē Ka 24,

jauktos torsos
pirts krāsns pārmūrēšanas un izlabošanas darbus Citadeles eka Nr. 9.

Lūgumi dēļ atļaujas piedalīties mutiskos torgos, kā ari rakstiski piedāvājumi,
slēgtās aploksnēs, apmaksāti ar attiecīgu zīmognodokli

^
iesniedzami konkurences

dienā līdz pulkst. 13, Rīgas grupas darbvedim, iemaksājot drošības naudu Ls 90,
var ari iesniegt finansu mintstrijas garantijas rakstu par minēto sumu.

Tuvākus noteikumus un darba maksas aprakstus var apskatīt Rīgas grupas
kanclejā, pie darbveža, no pulkst. 9—15 darbdienas.

Torsi galīgi. 11030

Kara būvniecības pārvaldes būvju un īpas. da|a

19. septembrī 1924. g., pulksten 12, izdos Rīgas grupas kanclejā, Citadelē Ni 24,

JAUKTOS TORGOS
1) Elekriskās apgaismošanas ietaises ierīkošanu Intendanturas galv. mantu no-

liktavā, Torņa ielā Ka 3. \-\. ,1 '"~- - ,- ,n
2) Elektrisk. apgaismošanas ietaises darbus Cēsu kaz. eka Ka 13, Pernavas iela 19.

Lūgumi, dēļ atļaujas piedalīties mutiskos torgos, kā ari rakatiski piedāvā-
jumi slēgtās aploksnēs, apmaksāti ar attiecīgu zīmognodokli, iesniedzami konku-
rences dienā līdz pulksten 12, Rīgas grupas darbvedim, iemaksājot drošības naudu

Ls 75.— uz Torņu ielu ^ 3 un Ls 44.— uz Pernavas ielu Ka 19.

Tuvākus noteikumus un darba maksas aprakstus var apskatīt Rīgas grupas
kanclejā, pie darbveža no pulksten 9 līdz 15. 11031
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