
Paziņojums.

Saeimas piektās un sestās sesijas starp-
laikā ministru kabinets Latvijas Republi-
kas Satversmes 81. panta kārtībā ir iz-
degs un iesniedzis Saeimai sekošus no-
teikumus :

1, Likumu par laulību 8. panta pa-
pildinājums.

2. Noteikumi par nekustamas mantas
iegūšanas, lietošanas un pārvaldīša-
nas ierobežošanu.

3. Noteikumi par agrāko Krievijas juri-
disko personu izdotām pilnvarām.

4. Noteikumi par izgudrojumu, modeļu,
fabrikas zīmējumu un preču nozīmju
aizsardzību izstādēs.

5. Papildinājumi un pārgrozījumi no-
teikumos par kooperativām sabie-
drībām un viņu favienībām.

6. Noteikumi par karaspēka apsargā-
jamo rajonu nepieejamību.

7. Noteikumi par kaimiņu izpirkšanas
tiesības atcelšanu.

8. Noteikumi par mazgadīgiem piede-
rošo mantu atsavināšarjas kārtību

Latgalē. '
9. Papildinājums 1921. gada 20. aprīļa

likumā par akciju biedrībām un paju
sabiedrībām.

10. Noteikumi par Ventspils pilsētas ro-
bežās esošo nekustamo mantu pār-
vešanu Ventspils pilsētas zemes grā-
matās.

H. Latvijas hipotēku bankas statūti.
12. Noteikumi par agrārās reformas li-

kuma 1. daļas 3. panta e punktā
un 14. pantā noteikto termiņu pa-
garināšanu.

13. Pārgrozījumi un papildinājumi muitas
likumos.

. 14. Noteikumi par Vidzemes un Kur-
zemes likumos pastāvošā noilguma
starpības atcelšanu.

15. Noteikumi par pilsētas tiesību pie-
šķiršanu Vecauces miestam,

o. Pārgrozījumi rūpniecības nolikumā.
*< Pārgrozījumi likumā par pagasta

padomes vēlēšanām.
18- Papildinājumi un pārgrozījumi valsts

zemes bankas statūtos.
,tf- Papildinājumi likumā par bijušo

Krievijas agrarbanku aizdevumiem
Latvijā
Pār grOzījums un papildinājums vek-

, ^ ju likumos.
ZlNoteikums par notariāta likumu
22 m p" PaPil(linājumu.
*? Noteikumi par bijušo Kurzemes

23 p-°mežsaTgu māju mežiem.
Pārgrozījumi pagaidu noteikumos

24 Rar Pilsētu domnieku vēlēšanām.
Fārgrozījumi likumā par pagastu
Pašvaldību.
Noteikumi par valsts un privāto

26 p-
elzscelu inspekciju.

^
«"grozījumi un papildinājumi li-

27 vr"? par Evijas izglītības iestādēm.
Notariāta likumu 210. p. pārgrozī-

28 S- -pārgrozījumi lauksaimniecības II-
29 p"raaV

pārgrozījumi un papildinājumi sodu
3q "Kūmos.

K p ° leilcilrni par zemes ierīcību.
grozījumi un'papildinājumi valsts

32 p-mes bankas statūtos,
pārgrozījums Latvijas hipotēku ban-

33I
88 atatutos.
Meikumi par meža likvidēšanu uz

Pairtās fonda zemes.

34. Papildinājumi noteikumos par valsts
nodokļu un citu neapstrīdami valstij
pienācīgo naudas sumu piedzīšanas
kartību.

35. Noteikumi par nekustamu mantu
pirmpirkšanas un zemes izlietoša-
nas tiesību piešķiršanu vietējām paš-
valdībām.

36. Noteikumi par ārvalstu ordeņiem un
citam goda zīmēm.

Rīgā, 1924. g. 8. oktobrī.
Saeimas priekšsēdētājs F. Vesmans.

Saeimas sekretārs J. Vesmans.

Valdības rīkojumi tu pavēles
Papildinājums

noteikumos par valsts zemes
b'ankas īstermiņa aizdevumiem.
(Izdoti uz valsts zemes bankas statūtu

74. panta pamata.)
1923. gada 13. augusta noteikumus

par valsts zemes bankas īstermiņa aiz-
devumiem (lik. kr. 112) papildināt un
grozīt sekosi:

I. Noteikumus papildināt ar sekošu
V. nodaļu.

V. Aizdevumi mašinu koplie-
tošanas punktiem un koplieto-
jamu zvejās laivu iegādāšanai.

12. Aizdevumus lauksaimniecības
mašinu koplietošanas punktiem un
koplietojamu zvejas motorlaivu iegā-
dāšanai izsniedz ne ilgāk, kā uz
2 gadiem. Ja aizdevums lietderīgi
izlietots, banka to var pagarināt uz
minētiem noteikumiem vēl divreiz,
katrreiz uz divi gadiem.

12. Aizdevumu nodrošināšanai
bez zemes bankas statūtos un in-
strukcijās paredzētiem drošības vei-
diem, ar bankas valdes piekrišanu,
pieņemams ari uzņēmuma dalīb-
nieku solidārs galvojums.

1£. Par aizdevumiem mašinu
koplietošanas punktiem un koplie-
tojamu zvejas laivu iegādāšanai
banka ņem 1° o gadā, kas nomak-
sājams par pusgadu uz priekšu
bankas valdes noteiktos termiņos.

II. Noteikumu tagadējo V. nodaļu
(^Aizdevumu izlietošana un atmaksa")
nosaukt par VI. nodaļu.

Rīgā, 1924. gada 30. septembrī.

Ministru prezidents V. Z a m u e 1 s.
Finansu ministra biedrs

J. Blumbergs.

Valkas pilsētas administratīvo
robežu apraksts.

Valkas pilsētas robežu aprakstā, kuras

noteiktas ar ministru kabineta 1921. g.
6. septembra rīkojumu (1921. g. lik.
krāj. 171 ), ieviesušās techniskas dabas
kļūdas. Pareizais robežu apraksts sekošs:

„Sākot pilsētas robežu no Liellugažu
ptgasta Lejas-Ruķeļu mājas dienvidus
stūra pie Igaunijas robežām, tā iet pa
Igaunijas un Latvijas valstu robežu līdz
Valkas pagasta bijušām Kapostiņu mājām.
No šejienes robeža iet dienvidrietumu
virzienā taisnā linijā uz kupicu, kura
ziemeļos šķir Lejas-Pinnas un Kalna-
Pinnas mājas, bet tad pa Kalna-Pinnas,
Sedeskalna un Jaun-Ti gaļu māju ziemeļu
robežām līdz Vanagu mājas robežai.
Tālāk robeža iet pa Vanagu mājas zie-
meļaustrumu robežu līdz Lugažu muižas
dienvidus robežai un no turienes par

Lugažu muižas zemi, .izslēdzot muižas

centru no pilsētas robežām, uz Katlapu
mājas dienvidus robežas vidu, bet no
šejienes pa Katlapu mājas dienvidus un
Kfancu mājas ziemeļu un ziemeļaustrumu
robežu līdz Silmūrnieku mājas robežai.

Tad pilsētas robeža iet ziemeļu vir-
zienā pa robežu starp Silmūrniekiem
un Kalnmelderiem no vienas puses un
Lapainiem un Maķēniem no otras puses
līdz Valkas-Rūjienas dzelzsceļa linijai,
bet tad pagriežas ziemeļrietumu virzienā
un iet pa robežu starp Maķēnu un Maz-
Grauzu māju zemēm un valsts mežu līdz
Augšdzirnavu zemes robežai. Tālāk ro-
beža iet pa Augšdzirnavu zemes robežu
Hcļz robežupītes starp Lugažu un Pedeles
pagastiem ietekai Pedeles upē un tad pa
šīs upes un dzirnavu ezera ziemeļu pusi,
ieslēdzot ezeru pilsētas robežās, līdz
Zvirgzdu vai Salas mājas rietumu robežai
un tad pa šo robežu līdz Pedeles upei.
No šejienes robeža iet pa Pedeles upi
līdz Žurbu mā^s rietumu robežai un
tad pa Žurbu mājas rietumu un ziemeļ-
rietumu robežu, Slaunas mājas ziemeļu
robežu un Šķirstnieku mājas ziemeļu un
ziemeļaustrumu robeža līdz Lejas-Ruķeļu
mājas ziemeļu robežai nn tālāk pa šis
mājas robežām līdz pilsētas robežas
izejas punktam pie Igaunijas robežām."

Rīgā, 1924. g. 7. oktobrī. N° 107547,
Iekšlietu ministrs P. Juraševskis

Pašvaldības departamenta
direktora vietā P. Radziņš,

Rīkojums
par Rīgas Jūrmalas pilsētas
administratīvām robežām.

Saskaņā ar noteikumu par pilsētas
tiesību piešķiršanu Rīgas Jūrmalas peldu
miestiem 4. pantu (papild. pie lik, un
rīk. krāj. 40) un papildām pie 1923. g.
29. septembra rīkojuma Ne 108512
(1923. g. „ Valdības Vēstneša" 216. nu-
murā) ņemot vērā centrālās zemes ie-
rīcības komitejas 1924. g. 27. augusta
protokolā konstatēto Viņķu purva daļas
piedalīšanu Rīgas Jūrmalas pilsētai, no-
teicu Rīgas Jūrmalas pilsētas administra-
tīvo robežu pilsētas rjetumu pusē pēc
sekoša apraksta:

nSākot pilsētas rietumu robežu pie
jūras pretim Viņķu mājas robežai, tā
iet pa robežu starp šīs mājas zemi un
pilsētas jaunprojektējamo kapsētu
taisnā linijā pa valsts mežu pāri Rīgas-
Tukuma dzelzsceļam līdz Lapsas ielas
rietumu stūrim un tad tālāk pa šis
ielas rietumu pusi pāri Gulbju ielai
līdz šīs ielas dienvidus malai. No še-
jienes robeža iet tālāk dinvidus vir-
zienā taisnā linijā pa valsts mežu,
413 m attālumā, līdz tur jau pastā-
vošam robežu stabam ūn tad pagriežas
austrumu virzienā un iet taisnā linijā uz
Atraitnes muižiņasrobežu ziemeļrietumu
stūri, bet tad tālāk pa šo robežu līdz
pilsētas pastāvošām robežām."

Rīgā, 1924. g. 8. oktobri. N» 107578.

Iekšlietu ministrs P. Juraševskis.
Pašvaldības departamenta

vicedirektors V. Radziņš.

Rīkojums Nr. 22413
1924. g. 7. oktobrī.

Pamatojoties uz olu eksporta kontroles
likuma 8 pantu („Valdības Vēstnesi^
1924. g. Ns 122) atlīdzības lielumu laika
no 1924. g. 1. oktobra līdz 1925. g.
31. martam nosaku 12 santimus no
katrām kontrolei pieteiktām un kontro-
lētām 120 olām.

Šo atlīdzību olu eksporta_ kontroles
izdevumu segšanai olu izvedēji iemaksa
avansa veidā uz priekšu Latvijas bankā
uz zemkopības ministrijas lauksaimnie-
cības pārvaldes tekoša rēķina N°_262_ un
katra mēneša beigās izdara noreķinaša-
nos ar lauksaimniecības pārvaldi.

Zemkopības ministrs E. Bauers,
Finansu ministra biedrs J. Blumbergs,
Lauks, pāivaldes priekšniekš V. G u 1b e

Valdības iestāžu paziņojumi
Izlabojums.

Tieslietu ministrijas kodifikacijas no-
daļa griež tiesu iekārtas likumu 1924. g.
izdevuma lietotāju vērību uz. to, ka mi-
nēto likumu 155. pantā aiz pārskatīšanās
atstati aizrādījumi uz agrākā (1914. g.)
izdevuma 228., 229. un 231. pantu,
kurpretim, sakarā ar 1924. gada izde-
vuma jauno numerāciju, tie būtu bijuši
jāatvieto ar 157., 158. un 161. pantu.

Rīgā, 1924. g. 8. oktobri.
Kodifikacijas nodaļas vadīiājs.

D i s t e r 1 o.
. Sekretāra vietā J. Lauva.

Valsts fonda zemju jaun-
saimniecību ieguvējiem

zemkopības un mežu departamenti
paziņo, ka parādu zīmes, — kuras jaun-
saimniecību ieguvēji izsnieguši mežu
departamentam (likums par kredītiem
lauksaimniecības būvniecībai, publicēts
„Valdības Vostneša 1924. g. 143. nu^
murā) par viņiem nodotiem būvkokiem,
cik tāļu šo zīmju sumas ievestas izpirk-
šanas līgumos, — skaitās par anulētām
un jaunsaimniecību ieguvēji, uz viņu
vēlēšanos parādu zīmes, pēc izpirkšanas
līguma parakstīšanas, var saņemt atpakaļ
mežu departamentā Rīgā, Kalpak i bul-
vārī N° 6.

Zemkopības departamenta direktora
vietā E. Mači n. š.

Mežu departamenta direktora v.etā
J. R o b e ž n i e k ?.

Papildinājumslauku tirgusaraksta.
Ministrija atļāvusi noturēt Staicelē,

Rozēnu pagastā, Valmieras apriņķī gada
tirgu 30 novembrī un nedēļas tirgu kairu
sestdienu.

Rīgā, 1924. g. 7. oktobri. K» 107553.
Pašvaldības departamenta direktors

J. Z a n k e v i c s..

Nodaļas vadītājs P. K1 i n k I a v s.

Meklējamo personu saraksts
Nr. 181.

(1. turpinājums)

10853. Maurer, Lizete Kristapa m.,
dzim. 1900. g. 22. jūnijā, piederīga pie
Planicas pag., Kuldīgas apriņķa. — Rīgas
prefektūras sanitārā galda 1924. g. 25.
septembra raksts_ Ns 1315 (211-24-XI),
izvairījusies no ārsta kontroles. — Pazi-
ņot dzīves vietu.

10854. Mīlgrāvis, Krišjānis Kriš āņa
d., dzim. 1881. g., Latvijas pavalstnieks,
latvietis, luterticīgs, avizes .Patiesība"
redaktors. — Rīgas 7 iec miertiesneša
1924. g. 19. septembra raksts Nb 2453
(209-24-XI), apvainots par noteikuma par
slud. 8 § neievērošanu. — Paziņot dzī-
ves vietu.

10855. Mežinskis, Stepans Pētera d.,
22 g. v., Lielavas pilsonis — Liepājas
prefektūras 1924. g. 22. septembra raksts
M 257 3,11. (210-24-XI), ar viņa lēmumu
no 1924. g. 25. augusta 22. 97 II, sod.
par nelegālu ieceļošanu Latvijā. — Pa-
ziņot dzīves vietu.

10856. Miezīts, Ansis Pāvula d., 62 g.
v., pied. pie Cēsu apr., Ļaudonas-Odzie-
nas pag., agiaic dzīv. turpat „Dukšupās".
— Cēsu apr. 4. iec. miertiesneša 1924.g.
17. septembra raksts N° 610 (211-24-XI),
apvainots uz sodu lik. 269. p. 1. d. —
Ņemt parakstu par pastāvīgas dzīves vie-
tas neatstāšanu, par ko paziņot.

10857. Marteno, Aleksandrs, Vācijas
pavalstnieks, kurinātājs uz tvaikoņa
„Vesta" (tuvāku ziņu nav) — Rīgas
prefektūras 5. nodaļas vizu galda
1924. g. 4. septembra raksts M> 2572 V
(191-24-XI), nobēdzis bez attiecīgām

peldinājums noteikumos par valsts
zemes bankas īstermiņa aizdevumiem.

Valkas p ilsētas administratīvo robežu
apraksts.

Rīkojums par Rjgas Jūrmalas pilsētas
administratīvam robežām.

Rīkojums par atlīdzību olu eksporta
kontrolei. #

ValdT asj'ēstnesi* «ikot no 1.Janvaja:
** Saņemot ekspedīcijā:

^,^ «1 ItataSOaant.

Piesūtot mājā nn pa pastu:
Snesi 1 lata 80 aant.

£i£*« nnni,,n,: Mņemot Rn ekspedīcijā — ? »

„, gUdcvgļieffl ~ . 7 .

Latvijas valdības jgft» oficiāls laikraksts
iznāk katru dienu, izņemot MM m&& svētdienasun svētkudienas

Redakcijai
#R£k|^^^

Kantoris un ekspedīcija:
Rīgā, pili Nj, 3. TeJ. Ns 9-89 ^tiSBbļļSBJSsPRīgā, pili Ks 1. Tel. K2 9-57
Runas stundas no 11—12 M^M^^-fir Atvērts n0 puIi£ sten 9_

Sludinājumu maksa:
a) tiesu sludinājumi līdz 30 vien-

slejigam rindiņām .... 3 lat. 60 sant.
par katru talaku rindiņu . . — , 12 .

b) citam iestādēm un amata per-
sonām par katru vienslejigu
rindiņu — , 16 .

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



vizam no kuģa. — Apcietināt, par ko

paziņot preiekturas vizu galdam.
10858. Novicki, Kristiāns Kārļa d.,

dzim. 1872. g., Latvijas pilsonis, agrāk
dzīv. Rīgā, Cēsu ielā No 13, dz. 26. —
Rīgas'prefektūras 3. nodaļas 1924. g.
20. sept. raksts N° 9298 (50-24-111), sod.
ar lēmumu N° 9298 no 1924. g. 20. sept.
ar Ls 15,— vai 3 dienām aresta. —
Ziņot prefektūras 3. nodaļai.

10859. Novoselok, Fruma Simona m.,
dzim. 1895. g. 14. decembrī, pied pie
Daugavpils pilsētas. — Ludzas pilsētas
policijas priekšnieka 1924. g. 22. aug.
raksts N° 2875/2299 (51-24-111),. izdota
pase uz nepietiekošu dokumentu pamata
un jāpiestāda papildām dokumenti par
piederību un pavalstniecību. — Paziņot
dzīves vietu.

10860. Nikolaeva, Tatjana Ādama m.,
28 g. v., pied. pie Ludzas apr., Zvirgz-
dienes pagasta. — Ludzas pilsētas po-
licijas priekšnieka 1924. g. 22. augusta
raksts N° 2875 2299 (52-24-IV), izdota
pase uz nepietiekošu dokumentu pamata
un jāpiestāda papildām dokumenti par
piederību un pavalstniecību. — Paziņot
dzīves vietu.

10861. Naglis, Antons Matīsa dēls,
dzim. 1901. g., pied. pie Vilanu pag.,
dzīv Elijas ielā N° 16, dz. 4. — Rīgas
policijas 6. iecirkņa priekšnieka 1924. g.
26. septembra _raksts M> 21313(53-24-IV)_,
patvarīgi atstājis savu dzīves vietu, ka
sastāv, zem policijas uzraudzības uz
Daugavgrīvas artil. priekšuieka 1923. g.
18. septembra raksta N° 390. — Paziņot
dzīves vietu.

10862. Otto, dzim. Šviderski, Hed-
viga Viluma m., Vācijas pavalstniece,
vecums nav zināms. — Jelgavas apga-
baltiesas izmeklēšanas tiesneša par Talsu
apriņķi 1924. g. 8. septembra N° 1523
(58-23-1V), apv. uz sod. lik. 574. p.
2. d. — Apcietināt, ievietot Tukuma
cietumā ieskaitot meklētāja rīcībā.

10863. Ozoliņš, Kārlis Pētera d., dzim.
1897. g. 23. martā, piederīgs pie Slokas,
slaika auguma, gaišiem matiem un zilām
acīm, jūnija mēnesī atsvabināts no Rīgas
centrālcietuma un priekš apcietināšanas
dzīvojis Majoros, Aleksandra ielā N° 27. —
Rīgas apriņķa priekšnieka 1924. gada
10. jūlija raksts N° 2129/11 (69-24-111),
saskaņā ar Rīgas centrālcietuma priekš-
nieka rakstu no 21. jūlija turams poli-
cijas uzraudzībā uz sod. lik. 34. un
35. p. p. uz Rīgas 2. iecirkņa izmeklē-
šanas tiesneša lēmumu no 1921. gada
1. apriļa zem N° 927/a. — Ņemt zem
policijas uzraudzības un ziņot meklē-
tājam.

10864. Osipova, Otilija Jāņa meita,
45 g. veca, piederīga pie Tveras gu-
berņas, neprecēta, agrāk dzīvojusi Ma-
rijas ielā N» 115, dz. 46, personas ap-
liecība Ne 7848, izdota 1923. g. 3. de-
cembrī no Rīgas prefekta palīga. —
Rīgas 8. iecirkņa miertiesneša 1924. g.
15. septembra raksts N? 817 (6^-24-IV),
notiesāta uz vienu mēnesi cietumā. —
Apcietināt, ievietot cietumā, ieskaitot
meklētāja rīcībā, par ko paziņot.

10865. Pavainis, Jānis Pētera d., dzim.
1872. g. 6. martā, no Jērcēnu pagasta
valdes 1921. g. 11. janvārī izdota Latvi-
jas iekšzemes pase Ne 724. — Valkas
apr. priekšnieka 1924. g. 23. septembra
raksts N» 1322 (235-24-XI), minētā pase
N° 724 izdota uz nepietiekošu dokumentu
pamata. — Atrašanas gadījumā pasi at-
ņemt un piesūtīt meklētājam.

10866. Parpats, Kurts, Vācijas pavalst-
nieks, kuģinieks, (tuvāku ziņu nav). —
Rīgas prefektūras 5. nodaļas vizu galda
1924. g. 14. augusta raksts Ne 2294
(212-24-XI), uzturas bez attiecīgas atļau-
jas. — Nosūtīt prefektūras vizu galdam.

10867. Pipinis, Helene Andreja m.,
dzim. 1891. g., pied. pie Valmieras agrāk
dzīv. Rīgā, Sīmaņa ielā Ne 14/16. —
Rīgas 12. iec. miertiesneša 1924. gada
19. sept. raksts Ns 334/Kr. (223-24-XI),
apv. uz sod. lik. 528. p. p. — Paziņot
dzīves vietu.

10868. Prižgins, Ignats Napoleona d.,
dzim. 1879 g., Latvijas pavalstu., agrāk
dzīv. Sadovņikova ielā Ns 39, dz. 59. —
Rīgas prefektūras 3. nod. 1924. g.
25. sept. raksts Ns 9232 (233-24-XI), sod.
no Rīgas prefekta ar lēmumu no 1924. g.
I. sept. Ne 9232, ar Ls 15 vai 3 dien.
aresta. — Paziņot prefektūras 3 nod.

10869. Pirozenko, Aleksandris Vla-
dimira d., 27 g. vecsr pied. pie Ludzas
apr., Istras pag., Kirila ciema, pase izd.
no tās pašas pagasta valdes 1922. g.
II. martā zem Ns 1507, pēdējā dzīves
vieta turpat (tuvāku ziņu trūkst). —
Ludzas apr. priekšnieka ar lēmumu no

1924. g. 31. aug. zem N° 20739/274-278
(234-24-Xl), sod. administratīvā kārtā par
pašdarinātu degvīna iegūšanu ar Ls 20
naudas sodu vai 10 dienām aresta. —
Izpildīt lēmumu un paziņot meklētājam.

10870. Plānkaja, Kārlis. :— Rīgas
12. iec. miertiesneša 1924. g. 19. sept.
raksts N> 505/Kr. (154-24-IX), apv. pēc
sod. lik. 581. p. palaga nozagšana „Buš"
viesnīcā, Tērbatas ielā N° 5. — Nogādāt
uz meklētāja kameru.

10871. Puziņš, Andrejs Dores-Anlizes
dēls, 19 g. vecs, piederīgs pie Tukuma,
čigāns, tumšiem matiem un uzacīm,
labā rokā trūkst viens pirksts. Pase
izdota no Tukuma apriņķa priekšnieka
palīga 1. iecirknī zem N° 4330. — Tu-
kuma apriņķa priekšuieka palīga 1. iec.
1924. g. 19. septembra raksts N» 8311
(231-24-XI), apvainots uz sod. lik. 581.p.—
Nogādāt meklētāja rīcībā.

10872. Pavlovski, Jēkabs Friča dēls,
19 g. vecs, piederīgs pie Liepājas pil-
sētas, pēdējā dzīves vieta Daugavpilī,
Grodņas ielā Ns 81. — Daugavpils apr.
5. iecirkņa miertiesneša 1924. g. 18. sep-
tembra raksts N° 708 (232-24-Xl), ap-
vainots uz sod. lik. 262. p. p. — Pa-
ziņot dzīves vietu.

10873. Ravda, Jānis Jāzepa dēls,
11 gadus vecs. — Iekšlietu ministrijas
emigrantu un bēgļu nodaļas 1924. g.
17. sept. raksts Ns 127476 (157-24-IX),
1924. g. 7. septembrī aizbēdzis no Ada-
movas bēgļu bērnu patversmes. — Atra-
šanas gadījumā spert soļus Ravda ievie-
tošanai Irlavas labošanas kolonijā.

10874. Rubiks, Jāzeps Andreja d.,
dzim. 1905. g., Latvijas pavalstnieks. —
Rīgas prefektūras 3. nodaļas 1924. g.
22. sept. raksts N> 8481 (113-24-VIII),
sod. no Rīgas pref. ar lēmumu no
1924. g. 19. aug. Ns 8481 ar Ls 10 —
vai 2 dienām aresta. — Paziņot pref.
3. nodaļai.

10875. Rozentals, Vilis, kareivis. —
Rīgas 12. iec. miertiesneša 1924. g.
19. sept raksts N» 505/kr. (155-24-IX),
apv. pec sod. lik. 581. p. palaga no-
zagšanā „Buš" viesnicā, Tērbatas ielā
Ne 5. — Nogādāt uz meklētāja kameru.

10876. Rentovič, .Brencis Pētera d.,
38 g. v., pied. pie Ventspils pilsētas sa-
biedrības, latvietis, luterticīgs, precējies,
pēc nodarbošanās tirgotājs, pēdējā dzīves
vieta Rīgā, Tērbatas ielā N2 57/61. —
Ventspils apr. priekšnieka 1924. g.
22. sept. raksts 'Na 29/R_ . 129-24-IX),
sod. administratīva kārtā saskaņā ar
viņa lēmumu no 1924. g. 22. aug. ar
Ne 2111, par parādīšanos publiskā vietā
piedzērušā stāvoklī ar Ls 100,— vai
21 dienu aresta. — Paziņot dzīves
vietu.

10877. Rolkovski, Pauls Leopolda d.,
dzim. 1877. g., (piederības vieta nav
zināma), pēdējā dzīves vieta Sadovņikova
ielā N2 21, krievs, pareizticīgs. — Rīgas
13. iec. miertiesneša 1924. g. 6. augusta
raksts N2 229 (140-24-IX), saukts pie at-
bildības pec sod. lik. 507. p. — Paziņot
dzīves vietu.

10878. Ribakovs, Nikons Fedota d.,
46 g. vecs, pied. pie Rēzeknes apriņķa,
Solujonskas pag., pastāvīga dzīves vieta
Rēzeknes apr. Solujonskas . pag. Dudar-
ciemā un pēdējā dzīves vieta Spārnes
stacijā, Gangnusa mājā. — Talsu iec.
miertiesneša 1924. g^ 5. septembra raksts
No 536 (141-24-VII1)," apv. sod. lik. 262.
un 532. p. 3. d. — Atrašanas gadījumā
ziņot dzīves vietu.

10879. Stolņikovs, Grigorijs Semjona
d., pēdējā dzīves vieta Ludzā, Šķērs-
dārza ielā N2 22 (tuvāku ziņu trūkst). —
Ludzas apriņķa pr-ka 1922, g. 21. jūlija
lēmums N» 32682 994-995 (400-24-XI),
sodīts admin. kārta par pašdarinātu deg-
vīna izgatavošanas veicināšanu ar Ls 50
naudas sodu un 14 dienām cietuma. —
Atrašanas gadījumā piedzīt Ls 35 un pa-
ziņot meklētāam. (Ls 15 Stolņikovs sa-
maksājis un cietumu sodu izcietis.)

10880. Stolņikova, Marija Michaila m.,
pedeja dzīves vieta Ludzā, Šķērsdārza
ielā N2 22 (tuvāku ziņu trūkst). — Ludzas
apriņķa pr-ka 1922. g. 21. jūlija lēmums
Ns 32682/994-995 (401-24 -XI), sodīta
admin. kārta par pašdarinātu degvīna iz-
gatavošanas veicināšanu ar Ls 50 naudas
sodu un 14 dienām cietuma. — Atra-
šanas gadījumā piedzīt Ls 35 un pa-
ziņot meklētājam. (Ls 15 Stolņikova
samaksājusi un cietuma sodu izcietusi.)

10881. Zaķis, Fricis Friča d., 20 g.
v., pied. pie Dikļu pag, agrāk dzīvojis
Dikļu pagasta, Skrīveru mājās (tuvāku
ziņu par viņu trūkst). — Valmieras apr
priekšnieka 1924. g. 22. septembra raksts
Ns 8033 (402-24-XI), apv. uz sodu lik.

157 p. 2. d., pēc Rīgas apgabaltiesas

3. kriminalnodaļas 1924. g. 4. septembra
raksta N2 700151. — Jāpiedzen
Ls 100 liela drošības nauda, kura iemak-

sājama Latvijas banka, apgabaltiesas de-
pozītā, līdz kuras iemaksai apcietināms
un ieskaitāms apgabaltiesas rīcībā

10882. Stepans, Rūdolfs Ernesta d.,
31 g. v., piederīgs pie Cēsu apr., Graz-
donas pag., čigāns, agrāk dz vojis turpat
„Kipos". — Cēsu apr^ .4. iec. mierties-
neša 1924. g. 18. septembra raksts
No 207/23. g. (397-24-XI), apvainots uz
sodu lik. 138. p. p. — Ņemt parakstu
par pastāvīgas dzīves vietas neatstāšanu
un par to paziņot.

10883. Simans, Pauls-Hugo Juliusa
dēls, 29 g. vecs', pied. pie Cēsu apriņķa
Ērgļu pag., čigāns. — Cēsu apr. 4. iec.
miertiesneša 1924. g. 18. septembra
raksts N2 128/23 (398-24-Xl), apv. uz
sod. lik. 138. p. p. — Ņemt parakstu
par pastāvīgas dzīves vietas neatstāšanu,
par ko paziņot.

10884. Strauch, dzim. Kvest, Anna
Izaka m., dzim. 1883. g., pied. pie Rī-
gas. — Rīgas prefektūras sanitāras no-
daļas 1924. g. 25. septembra raksts
No 1315 (393-24-Xl), izvairījusies no ārsta
kontroles. — Paziņot dzīves vietu.

10885. Svikul, Paulīne Jāņa meita,
1924. g. maijā dzīvojusi Jelgavas apr.
Ozolnieku pagasta, Ozolmuižā. — Jelga-
vas apr. miertiesneša 1924. g. 19. sep-
tembra raksts N2 2495 (395-24X1), apv.
pēc scd. lik. 581. p. — Paziņot dzīves
vietu.

10886. Steckijs, Timotejs Timoteja d.,
dzim. 1902. g., piederīgs- pie Viļānu
miesta, Rēzeknes apr. — 7. Siguldas
kājn. pulka komandiera 1924.g. 20. sep-
tembra raksts N2 13883 <385-24-XI), nav
ieradies pulkā. — Apcietināt un nogādāt
meklētāja rīcībā.

10887. Sunīts, Jānis (tēva vārds nav
zināms), pied. pie Opes pag., Valkas
apr., dzimis 1903. g., agrāk dzīvojis Rē-
zeknē. — Rēzeknes apr. priekšnieka
1924. g. 23. augusta raksts Ns 1713/111
(359-24-X*, Sunīšam izdota no bij. Rē-
zeknes prefektūras Latvijas pase uz ne-
pietiekošu dokumentu pamata un jāpie-
sūta papildu dokumenti par dzimšanu un
piederību. — Paziņot dzīves vietu.

10888. Zakalauskis, Jānis-Augusts Jē-
kaba d., 30 g. vecs, piederīgs pie Slokas
pagasta, Rīgas apriņķī, agrāk dzīvojis
Grenču pagastā, Lejas Kārtiņu mājās. —
Tukuma apriņķa priekšnieka 1924. gada
12. septembra raksts 1919 I (179-24-IX>,
sodīts administratīva kārtā ar mekl. lēm.
no 1924. g. 26. apriļa par parādīšanos
publiskā vietā piedzērušā stāvoklī ar
Ls 25,— vai 7 dienām aresta. — Pa-
ziņot dzīves vietu.

10889. Skvorcovs, Sīmanis Jāņa d..
dzimis 1885. g. 2. maijā, Latvijas pil-
sonis, dzīvojis Tulas ielā N2 8,
dz. 41. — Rīgas policijas 9. iecirkņa
priekšnieka 1924. g. 23. septembra raksts
N2 13353 (349-24-X), ar Rīgas apgabala
tiesas spriedumu no 1924. g. 25. jūlija
sodīts uz sod. lik. 51., 616. p. 1. d.
2. pkt. p. ar 3 mēnešiem cietuma. —
Apcietināt un nogādāt meklētāja rīcībā.

10890. Saulīt, Ksenija Matisa meita,
47 g. v. (piederības vieta nav zināma).
— Netiešo nodokļu departamenta 1924.g.
29. augusta raksts N° 16689 (133-23-VI),
apv. uz Latvijas akc. sod. lik. 17. p. —
Atrašanas gadījumā jāpaziņo departa-
mentam.

10891. Steinov, Šapa Smulovič, kuģi-
nieks (tuvāku ziņu nav). — Rīgas pre-
fektūras 5. nodaļas vizu galda 1924. g.
14. augusta raksts N° 2294 (362-24-X),
uzturas bez attiecīgas atļaujas. — No-
sūtīt prefektūras vizu galdam,

10892. Slaviks, Pēteris Aleksandra d,
28 līdz 29 g. v., pied. pie Dricānu pag.
Rēzeknes apr. — Rēzeknes apr. pr-ka
1924. g. 6. augusta raksts N2 1138/11—
23. g. (323-24-X), Ēstas bandas dalīb-
nieks komunists. — Apcietināt, ieskaitot
Latgales apgabaltiesas prokurora rīcībā,
par ko paziņot prokuroram un Rēzek-
nes apr. priekšniekam.

(Turpmāk vēl.)

Kriminālās pārvaldes priekšnieka v.
J u r e v i c s.

Darbvedis A. Zaķis.
Iecelšanas.
Pavēle N° 67.

L dzšinējo Latgales akcizes valdes V. iecirkņainspekto;u Albert. Treulandu .«tsvaHnu uzlik. par uvildienestu p 36. pamata no dienesta
pienākumu izpi'd.šanas, skeitot no š.g. 1 oktobra

Rīgā, 1924. g. 26. septembrī.
Finansu ministra biedrs J. Blumbergs.

*

^_*"'i
Pavēle A6 68. -s

Ar 1922. g. 23. janvāra pavēli }«6 s
civildienesta p. 35_atstādināt3n»tie"'^departamenta virsgramatvedi Jāni K;,? no%i
svabinu no dienesta pienākumu izniiH r!; ne«
no 1922. g 5. janvāra.

P a sai "s. ikaijļļ
Pamats: Rīgas apgabaltiesas I ],„«.,

'.«"i 8- 7 novembra spriedums 1,"?'^civild. p. 36. "-«k p^
Rīgā, 1924. g. 26. septembrī.

Finansu ministra biedrs J. Blnm-k
*

"iioer gs

Rīkojums J* 184.
Pieņēma RicharduZalcmani«„neredzīgo institūta priekšnieka pagaiduTvi.t. vi!»

dītāju, ar algu pēc VII amatu kaīeg Z*» «MS-
dzīvokli, skatot no 1924. g. 10'ausu £ bliv «

1924. g. 19. augustā.
8 m-

Darba ministrs A. Krievi**Depaitamenta direktors O Sn-* ' oll U.

Rīkojums I*221.
Atsvabinu uz paša lūgumu IV. rajona ri>kinspektoru Valmierā, Ernestu Reini:eId

dienesta pienākumu izpildīšanas , skaitot nnkl"
1. oktobra. . U2H

1924. g. 7. oktobrī.
Darba ministrs A. KrievjiT

Departamenta direktora vietas izpiid tājs F. rļj

Pavēle Ns 53.
Līdzšinēja1 vicekonsulu un aģentu ārzemju mn

lietās Valkā» Jāni Ozoliņi., uz paša lL"
atbrīvoju no ieņemamiem amatiem , skatotTn
š. g. 2. septembra.

Rīgā, 1924. g. 17. septembrī.
Ārlietu ministrijas vad tājs ģenerālsekretārs

H. Albats
Administrativi-juridiska deparlamenta

direktors R. Liepinš

Pavēle M» 54.

Līdzšinējo vicekonsulata Ig. Valkā sekretāri
vietas izpildītāju Alfrēdu Ezeriņu ieceļu par
vicekonsula vietas izpildītāju turpat , skaitot no
š. g. 2. septembfa, ar pārstāvības budžetā paredzēto
atalgojumu.

Rīgā, 1924. g. 17. septembri.
Ārlietu ministrijas vadītljs, ģeneral ekretats

H. Albats.
Administrativi-juridiska departamenta

direktors R. Liepiņš,
*

P a v ē 1 e N° 55.
Politiski ekonomiskā departamenta preses no-

daļas III šķiras sek etaru Herbertu Rāceni pār-
ceļļļ kā ataštju uz sūtniecību Berlinē, skaitot 00
STg. 11. oktobra.

Rigā, 1924. g. 1 oktobrī.

Ārlietu ministrijas vadītājs, ger.eralsekre'ars
H Albats.

Administrativi-juridiska departamenta
direktors R Liepiņš.

Ārzemes.
Angļu ministru prezidenta runa.

Londonā, 7. oktobrī. (Reiters). Savā
runā strādnieku partijas konferencē Mak-
donalds izteicās, ka Anglijas tagadējās
valdības politikai bez šaubām būšot lab-
vēlīgs iespaids uz strādnieku partijas
mērķiem līdzīgām idejām un demokrātisko
attīstību visā pasaulē. „Mēs neceram
uzburt jaunu pasauli, bet domājam, ka
vecā pasaule pamazām piemērosies jau-
najam radošam garam. Man liekas,
ka mēs esam guvuši zināmus panākumus.
Ir gan tiesa, ka dažās nozarēs, kā pie-
mēram bezdarba apkarošanā, strādnieku
valdības darbs ir tikai paliativu ārstē-
šanas" līdzekļu meklēšana. Bezdarbu
tagad vēl nav iespējams izskaust, tomēr
neviena valdība nav darījusi vairāk , kā
tagadējā, bezdarbnieku stāvokļa uzla-
bošanai".

Arējā politikā strādnieku valdībai ja-

vedot cīņa pret ļoti nopietniem trau-
cēkļiem, bet angļu delegācijas darb;
Žeņevā esot sagādājis dziļu gandarījumu
visiem,' kas līdz ar strādnieku panjļ"
meklējot pamatus drošam mieram.
priecājoties, ka reparacijas ekspertu iz-
strādātā programa devusi iespēju radīt
„starptautisku mechanismu", kurš ce-
rams, vedīšot pasauliatpakaļP§aprāta._ Makdonalds aizrādīja uz Vali-

jas uzņēmēju centieniem izmantot rep'
rācijas nastas, lai ierobežotu vācu strād-
niecības sociālos ieguvumus. Visas p
saules arodnieciski organizētiem # stra1 -

niekiem jāpabalstot Vācijas arodsavieniD»
cīņa pret šādiem centieniem. .

Makdonalds uzsvēra, ka strādniek
partija nepūloties izsaukt Anglija jaur«
velēšanas, bet valdība nevarot ari upu
savu pašcieņu. Ja vēlēšanas būs vi

dzīgas tuvākā nākotnē, iemesls DUb

opozicijas partejiskie nodomi. L1

Krizes sākums Anglija-
Londonā, 8. oktobrī. (Rfļg

Publikas pārpildītā telpā , pie arM™
saspīlētas atmosfēras, bijušais "js
ministrs, konzervativo partijas vaa
sers Roberts Horns, iesniedza apaKS»

^priekšlikumu nosodīt valdības rīciD"
^karā ar apsūdzības izbeigšanu P



<7kkl laikraksta „Worker's Weekly"

<So u Kempbelu. .
tfLrt nolitiskas krīzes iestāšanos,

Paf4vakar atstāj Balmoralas pili un
*8"f .s: it no rīta Londonā. LTA.
jerauislcs

Vācija un Anglija.
? j n ē 8. oktobrī._ Vācijas vēst-

^london
'ā vakar saņēmis atbildi uz

. memorandu. Anglija neceļ nekādas
* „pret pastāvīgas vietas piešķir-
ier Vācijai tautu savienības padome
|3"Laka cerību, ka Vācija iestāsies

J^rfenM. LTA.

Komunisma sērga Vācijā.
R jjuē, 8. oktobrī. Politiskā poli-

? uzgājusi Berlinē veselu darbnīcu,
f'rā izgatavotas viltotas pases, nodokļu
f-tes un citas personas apliecības.

Elsts ap 3000 _ zīmogu un klišeju.
narbnicu vadījis kāds komunistu aģents.

L. 1Pl.

Vācija un Japāna.
Bēri nē, 8. oktobrī. (Volfs ) Starp

Vācijas sūtni Japānā un Japānas valdību
panākta vienošanās par Vācijas pilsoņu
Lšumu likvidācijas un citiem jautāju-

miem kas bij nokārtojami starp abām
valstīm. Saskaņā ar vienošanas proto-
kolu, vācu pilsoņi saņems ka atlīdzību
par likvidētiem īpašumiem divas treš-
daļas viņu vērtības. LTA.

Cepelinā no Eiropas uz Ameriku.
Berlinē, 7. oktobrī. Pēc laikrakstu

ziņām gaiskuģis „Z. R. 3" dosies lido-
jumā pār Atlantijas okeānu šas nedēļas
ceturtdien. Trešdien tas izdarīs
oēdēio izmēģināšanas^ braucienu.
* LTA.

I\f.|?fE«

Latvijas tuberkulozes apkaroša-
nas biedrības

aizgādniecības punktā, Bruņinieku ielā
Ns 5/7, ārsti turpmāk pieņems: pirm-
dienās un ceturtdienās no pulksten 5 līdz
7 vakarā, jaunu slimnieku reģistrācija
sākās no pulksten 4 līdz 6.

Rīgas darba tirgus.
Pēc Rīgas pilsētas statistiskās valdes

paziņojuma, Rīgas darba apgāde š. g.
septembra mēnesī apmeklēta sekosi:

' 8 m >->w 4= iw .* Ko> a> o. o> v

> .ii x &E
C/3 —

Darba meklētāji . 549 632 1181 1053
Brīvas vietas . . 449 ' 459 908 782
No tām ārpilsētās. 30 124 154 335
Aizņemtas vietas . 294 350 644 471

Vīriešu nodaļā pieteicās 231 nemācīts
strādnieks, sieviešu"īi$daļā — 251 ne-
mācīta strādniece. Dienas alga nemā-
cītam strādniekam iztaisa caurmērā Ls 3,28.
nemācītai strādniecei — Ls 2,02.

Māksla.
Nacionālais taatrs. Ceturtdien, 9. ok-

tobrī, pulksten 5 pēc pusdienas skolēnu
'zrādē Adolia Allunana sadzīves luga
«Jisi mani radi raud". Griežam
skolu vērību uz lugu, kurai ari literatur-
vesturiska nozīme. Piektdien, 10. oktobrī .
Pulksten 7 vakarā kareivju izrāde
AnnasBrigaderdrāma „Heteras man-
joiums". Biļetes izņemamas laikus.

J
tttdien, 1.1. oktobrī, pulksten 7 vakarā

jĶPazijas fantastiskā drāma .Ragana".
"Minas lomā tagad uzstājas _ L i 1 i j a
['.ka, kura šo lomu tēlo sava īpatnējā

«tveramā, ar ko izrāde iegūst atkal
Jaunu interesi.

Du!lite-' Š°dien> 9- oktobrī,
L,en 5 pēcpusdienas kareivju izrāde
lēdija „ Divas pīles". Piektdien,
taiit -t0br I

' P^ksten 7*8 vikārā par
Swm- 1Zrā descenāra „Don-Kichots".
»en11. oktobrī, pulksten 728 vakara

tobr
r n J e k u 1a i k t". Svētdien, 12. ok-

lads ?,!kstei1 2 dienā, strādnieku iz
»D ivas pīles."

Tirdzniecība un rūpniecība
, Latvijas
seneralkonsulats Londonā.

1924. g. 29. septembrī.
N e d ē ļ a s ziņojums Ns 39.

5tavo\nr'taniJas r"Pniecības tagadējam
'piemīt pazīmes, kas norāda

uz lēnu uzlabošanos. Dzelzs un tērauda
nozares darba uzlabošanās izredzes ir
labākas nekā divas nedēļas atpakaļ.
Akmeņu ogļu» nozarē ekspons vēl arvien
turpina samazināties, bet vietējais pa-
tēriņš stipri palielinājies. Kuģu būv-
niecībā vēl turpinās depresija. Tekstila
nozare kokvilnas cenām samazinoties
vispārīgais stāvoklis manāmi uzlabojas
Apavu nozarē darbi turpinās pilnos
apmēros. Ķimikāliju nozarē rojīga
darbība. Būvniecībā nodarbināti strād-
nieki plašos apmēros un jau no dažiem
centriem ziņo par mācītu būvstrādnieku
trūkumu. Kuģniecībā vispāri iesākusies
rosīgāka darbība, sakarā ar labības
eksportu no Ziemeļu Amerikas un Ka-
nādas ostam.

Lietainam laikam turpinoties, angļu
fermeriem radušās nopietnas bažas par
šī gada ražas ievākšanu un par to, ka
kartupeļu _ un kāpostu lauki no tam se-
višķi varētu ciest Paredz lauksaimnie-
cības produktu trūkumu un to cenu
celšanos šoruden. Tādēļ būtu vēlams
tam piegriezt vērību mūsu lauksaimnie-
cības produktu eksportieriem un sekot
kartupeļu, siena u. c. tirgum Anglijā.

Pēdējā laikā novērojama stipra ten-
dence uz sviesta cenu celšanos. Pie-
prasījumi pēc labākā sviesta ir ievērojami
lieli, bet krājumi mazi.- Otrā un trešā
labuma sviestam cenas uzturas samērā
zemas un pieprasījumi nelieli. Caurmērā
cenas cēlušās pēdējās divās nedēļās no
2/— līdz 20— par centneri. Latvijas
labākā sviesta cenas 198/— līdz 202/—
un otrā labuma 186/— līdz 192/— par
centneri.

Linu tirgū iestājies klusums, jo vērp-
tuvju īpašnieki atturas no pirkšanas, ce-
rēdami uz to, ka ziņas no Baltijas val-
stīm un Krievijas par sī gada linu ražas
labajām izredzēm, radījušas viņos stipras
cerības, ka tik'īdz linu tirgū parādīsies
jaunās ražas lini, tad cenām būšot jāsa-
mazinās. Gulbenes linu šī gada caur-
mēra augstākās cenas bijušas £ 145. par
tonnu, zemākās £ 103 un tagadējās £ 134.

Produktu tirgū cenas cēlu-
šās: kafeja, kakao, tēja, žāvētas plūmes
un aprīkosi, apelsīni, citroni, sīpoli, zirņi,
sviests, koloniju siers, Amerikas cūku
tauki, olas. Kritušās: importēts cu-
kurs, Rangunas rīsi, Holandes siers, gaļa,
terpentīns.

Eduards Bīriņš,
Latvijas ģenerālkonsuls Londonā.

Londonas produktu tirgus.

(Cenas 1924. g. 26. septembri.)

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

Īrijas 165/— līdz 220/—
Jaunzēlandes, 1. labuma . . 218<— , 220/—

. 2. . . . 204/- . 210/-
nesalīts . .' . — /— „ —/—

Austrālijas, 1. labuma . . . 206/— , 208/—
2. . ... 194/- , 196/—

nesālīts ... - /— , —/—
Arģentinas 192/- . 210/-
Danijas , . 23»/- „ 238/-
Holandes 232/- , 234/-
Lat vijas 186/- , 202/-
[gaunijas 198/- , 220/-
Sibirijas 156/— , 176/—
Amerikas Savienoto valstu . 180/— , 200/—
Kanādas 196/- , 216/—
Francijas 183/— „ 194/—

Sviesta cenas (augtākās) provincē
par centneri:

.. .- Man- Birming-
Lrverpuie che<jterē hamā

Dānijas 240/- 234/- 234/-
Jaunzelandes . . . 224/— —/— 218/—
Īrijas 224/- 224/- 218-
Somijas 232/- 227/- -/-
Sibīrijas. .... —/— —/— 168/—

Siers (par centneri):

Cedar 96/- līdz 116/—
Kanādas 92/— . 96/—
Jaunzelandas .. . .... 92/— , 96/
Holandes, Gouda 80/— , 130/—

Edām 80/— . 115/-

Speķis (par centneri):

Kanādas, caurmērā .... 90/— līdz 100/—
Dānijas 92/- . 06 -
Zviedrijas , .... 88/— , ĪOU —
Amerikas , .. ... 90/- . 96
Īrijas 103/- , 116/-

Šķiņķis (par centneri):
Anglijas, caurmērā .... 145/— līdz 200/-
Kaladas «/-.00Amerikas ? „ .... 80 - , 114 /

pikniks 60/— , 62/—

Cūku tauki:
Īrijas . . , 80/-līdz 91/-

Danijas f '_
Amerikas >>I~ °''

Cukurs (par centneri):

Anglijas, smalkais, caurmērā . 40/4*/» "dz 40/10V»
Sgabalos . ? 33 - . 38 3

Čechoslovaķijas . 21/6 . AJ£

Holandes . ? 23/6 , 25M

Amerikas » - *°'| _/_
Javas > M >° ' '

Olas: (par lielo simtu resp. 120 olām):
Anglijas 20/— līdz 23/—
Holandes. . . ^. . . . 19/ — , 24/6
Itālijas 18/6 , 22/-
Ķ'nas n/_ g 14/_
Dānijas ? . 19/6 , 22/6
Lietavas 12/— « 17/ —
Krievijas 10/6 [ 13/—
Polijas 12/3 . 12/6

Liellopu, aitu, cūku un putnu
svaiga gaļa:

Liellopu, _ caurmērā 5/6 līdz 8/5 par 8 mārc.
Aitu un jēru . 8/6 .9/8,8 ,
c- 5/4 , 7/— , 8 ,
£1» , . 6/8 . - . 8 .
Vistu gaļa , 8d , 1/8 , 1 ,

Milti:
Anglijas caurmērā . 49/—līdz 52/—par 280 mārc.
Kanādas , . 46/— , 48/ 6 „
Austrālijas » . 45/— „ —/— „

Labība:
Kvieši Anglijas . .11/6 lidz 12/6 par centneri

, Austrālijas . 62/9 „ — /— , quarteri
ārzemju . .60/— „ 66/— , 504 mārc.

Auzas Anglijas . . 9/4 „ 10/— „ centneri
, La Platas. .30/— , —/— „ 320 mārc.
„ Kanādas . . 35/— , 35/6 , 320 ,

Mieži Anglijas . . 14/— „ 24/6 . centneri
, Austrālijas. . —/— , —/ - , quarteri
. Kalifornijas . 63/— , 66/- »
„ Kanādas . . —/— , /— , ,

Zirņi 21/ - „ 27/— „ centneri
Kukurūza .... 45/6 , 46/— , 480 mārc.

Svaigi un žāvēti augļi un kar-
tupeļi:

Āboli:
Anglijas vāramie . 8/— līdz 10/6 par bušeli

deserta _. . . . 5/— , 8/— „ l/a bušeli
Bumbieri žāvēti . . —/— , —/— , centneri
Aboļi žāvēti ... 73/— „ 80/— „
Kartupeļi Anglijas . 5/— „ 8/6 „

ārzemju .7/6 ..' —/— ,

Lini (par tonnu cii):
Latvijas Gulbenes R £ 133 līdz 135/-

Livonija R £ 128 „ 130/—
Hoffs XRX ....£ 128 „ 130/ —

Igaunijas Vēro Pečora R. . . £ 135 , /—
Tērbatas R £ 133 , -/—
Pērnavas R £ 128 , —/—

Krievijas BKKO 1. labuma. .£135 . 137/ -
Ržef 1. labuma. . . £ 125 , 127/—
Srčefka 1. labuma. . £ 115 , 1ļ7/—

.Eļļas:
Benzols 90° . 1/5 līdz 1/6 par galonu
Petroleja . . 1/1 , 1/2 ,
Terpentīns,

Amerikas . 66/— , 66/3 par centn.
Linsēklu eļļa . £43.5/0 . £4310/0 par tonnu

Produktu ievedumi Londonā. Pēc
oficiālām ziņām pagājušā nedēļā (no 17. iīdz
23. septembrim 1924. g.) sekosi:

22
"K 8 2 ~ Sii -*-~ -2 «-i « £No .Si-S.Si^ SJ SS.H'cSaps ^

'S;

I U

Kanādas. . . 8536 34863 794 99 — —
Amerikas s.v. 4177 — 1237 2675 6988 —
Austrālijas. .4196 — — — — —
Jaunzēlandes 14273 16400 — — — —
Argentīnas. . 1494 — — — — 500
Urugvajas. . — — — — — 600
Dānijas ... 25 - 3797 — — 3292
Zviedrijas . . — — 2105 — — 10
Holandes . . 1688 1150 273 — 842 831
Francijas. . . — — — — — 3°0
Itālijas.... - 1528 — -—. —_. —
Latvijas. 536 — 85 — — 551
Beļģijas ... - -----266
Lietavas ... — — — — — JJ-y
Krievijas. .. 28211 - — - - 2844
Polijas. . .. — — — — — 1413
Šveices . .. 37 51 — — —
Igaunijas . . 1154 — — — — —
Norvēģijas. . — — — — 75
Moravas. — — — — — zi,i

Kopā 64327 53992 82912774 7830 11629

Iepneksja^_
^^

33ļ6 81143390 10046 11451

Ģenerālkonsulāta reģistrēti
Latvijas kuģi:

s/s „SKAUTS", kāpt. J. Kraukle, pienācis
Sunderlandē no Londonas ar kokiem 1924. gada
19. septembrī.

s/s „TURA1DA\ kāpt. F. Mālders pienācis Blvthē
no Gentes ar balastu 1924. gada 21. jūlija.

Zelta un sudraba cenas 1924. g.

Zelts Sudrabs
Nauda Uz

par unci par uncj priekšu
s d 4l*t d

20. septembri 92 9 34B/ie 34l3/i6
22 , 92 7 35 35
23' 92 9 35/i« 35/is

24
'

. 92 7 35 35
25' „ 92 5 35 35
2e! , 92 6 35716 35V"

Rīgas ostā ienākuši kuģi.
7. oktobrī.

Neubsd, latviešu tvaikonis, 95 reģ. ton. brutto, no
Ainažiem ar gabalu precēm.

Mikus, latviešu burenieks, 75 reģ. ton. brutto, no
Plienciema ar malku.

8. oktobrī.

Induls, latviešu burenieks, 103 reģ. ton. brutto, no
. Ģipkas ar malku.

V. K. P- l i latviešu prāmis, 307 reģ. ton. brutto,
no Carnikavas tr stutkokkm.

Maiga, latviešu tvaikonis, 158,10 reģ. ton. brutto,
no Stokholmas un Visbi ar cementu

Bacchus, všcu tvaikonis, 634 reg. ton. brutto, no
Hamburgas ar gabalu precēm.

No Rīgas ostas izgājuši kuģi.
7. oktobrī.

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

Aina, latviešu burenieks, 98 reģ. ton. brutto \z
Sve.ciemu tukšā.

R. O V. N° 27, latviešu jūjas prāmis, 96 reģ. ton.
brutto, uz Carnikavu tukšā.

Milda, latviešu burenieks, 53 ieg *. ton. brutto, uz
Pabažiem tukšā.

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

Haril-id, ig-.uņu tvakcnis, 1248 reģ. ton. brutto, uz
Tallinu ar balastu.

Wasa, igauņu tvaikonis, 5'."6_ reģ. ton. brutto, ezi
1 ēmavu ar gabalu precēm.

Seine, franču tvaikonis, 1383 reģ. ton. brutto, U2

Tallinu ar gabaiu precēm.
8. oktobrī.

Austra, latviešu tvaikonis, 491 reg. ton. brutto, uz
Tillmu ar gabalu piecēm.

Stein, vācu veikoni-', 2j0 reģ. ton. brutto, uz
Hamburgu tukšā_

Odtr, vžcu jūras prārms, 977,12 reģ. ton. brutto,
\xi Hamburgu tukša.

Liepājas osta senākus! kuģi.
6 oktobrī.

Elbing III, yž"cu tvaikonis, 315 reģ. ton. bruito, na
Elbingas ar balastu.

Gaida, latviešu tvaikonis, 331 reģ. ton. brutto, no
Ventspils sr dažādam precēm.

No Liepājas ostas izgājuši ku$<
4. okttbrī.

Ebba, vācu trotorkuģis, 268 reģ. ton. brutto, uz
Dancigu tukšā.-

Bonus, vācu tvaikonis, 841 reģ. tont brutto, uz
Helaiņfersu ar balastu.

Ilga, latviešu tvaikonis
^

211 reģ. ton. brutto, uz
Ventspili ar dažādam precēm.

Hengest, dāņu tvaikoni?, 722 ļfģ. ton brutto, uz
Kopenhāgenu ar dažādam precēm.

5. iktobrī
Rudo!f, vācu tvaikonis, 266 reģ, ton. brutto, uz

Stetini ar dažādam precēm
Emma, vācu tvaikonis, 872 reģ. ton. brutto, uz

Roteidamu ar au*am.
Karine, latviešu burenieks, 106 reģ. ton. brutto,

uz Pāvilosiu tukšā.
Ptidrich, latviešu burenieks, 68 reģ. ton. brutto,

uz Pāvilostu tukša.
Stein, vicu veikonis, 255 reģ. ton. brutto, uz

R gu tukšā.
Oder, všcu prāmis, 977 reģ. tou. brutio, uz Rīf^u

ar petroleju
6. oktobrī.

L. O. 22, latviešu prāmis, 372 reģ. ton. bruito, uz
Ventspili tukšā.

ielegramas.
(Latvijas teiegiaia aģenteras ātiemja telegraraat

Londonā, 8._ oktobrī. (Reiters.)
Izšķirošā balsošana parliberaļu priekš-
likumu nodibināt izmeklēšanas komisiju,
kas pārbaudītu ģenerālprokurora ricību
Kempbela lietā, Makdonalda kabi-
nets cietis neveiksmi: priekš-
likums pieņemts ar 364 pret
198 balsīm. Parlamenta atlai-
šana tagad rliekas neizbē-
gama.

R oma, 8. oktobrī. (Havass). Šodien
1.15pēcpusdienā Santa-Margaritas stacijas
tuvumā (netāl no Genujas) noskrēja no slie-
dēm Parizes-Romas ātrvilciens. Lokomotī-
vei un vagoniem apgāžoties, 6 personas
nonāvētas un 15 ievainotas, no tām 3 nā-
vīgi. Satiksme pa dzelzsceļa līniju pār-
traukta līdz sadragāto vagonu novākšanai.

Literatūra.
Jaunības Tekas. Ns 10.
Mazās Jaunības Tekas. N° 10.

Redaktors: M. Xrou.

Kursi.
Rigai biiS, 1924. gads 9 oktobrī.

100 Latvijas rbļ 2,—
1 Amerikas dolāri 5,16—5,2)
1 Anglijas mārciņa .... 23,05 — 23,27
100 Francijas franka .... 26,50 — 27,30
100 Beļģija» Imnkv. 24,30 — 25,< 5
100 Šveices Kanks 98,40— 99 9J
100 lielīja*lira . , . . . . 22,05 — 22,7
J00 Zviedrtje* krcn« . ... 136,?0 — 13*75
100 Norvēģija*! ir jsa . . . . 73, 75 25
100 Dānijas krona ... 89,20— ci 90
100 ČecbosJovfķijask. 'Cj» . . 15,15 — 15,75
100 Holande» galdeņa . . 199,fc5 — 2C2 85
i000 miljards Vacijst marka . 1,18 — 1,28
100 Somijas marka . .... 12,75-13.25
100 Igaunijas marka .... 1.23 — 1,31
100 Polijas slota 98, 102.—
100 Lietavas 111» 50, 52,—
10 Krievijas aelta rebja ... 26,50

K^las «toU»{*ļ-; 0;7°,}pa, 1ritt.
SSSR ēervoņeca 26,10 - 26,90
5°/o neatkarības sizņenstuna . 2, 2,10
S°/q Zemes bfialra ķīln zīmes 98, 100

Rigas biržas komitejas kotaciļat komisijas
priekšsēdētājs J Skujevics

Zvērināts biržas māklera M. Okmians.
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ķ Tiesu sludinājumi.
??īgas apgabalt. 1. kriminalnod.,
saskaņā ar savu š. g. 3. oktobra
lēmumu, atsauc .Valdības Vēstnesī*
J*T° 197. iespiesto sludinājumu par Annas
Marijas Jēkaba m. L ā c g a 1 v meklē-
šanu, jo pēdējā atrasta.

Rīgā, 6. oktobrī 1924. g.
Priekšsēd. b. (paraksts).

12588 Sekretāra pal. (paraksts)

iftīgas apgabaltiesas 3. civilnod.
saskaņā ar civilprocesa likumu 1958. p.,
ar šo paziņo, ka 21 oktobrī 1924. g.,
minētās nodaļas atklātā tiesas sēdē
nolasīs 1922. g. 22. septembrī mirušās
Annas pagasta .Vēršas N° 33" mājas
īpašnieka atraitņa Alekša Reča dēla
V u r i t a testamentu,

^īgā, 7. oktobrī 1924. g. L. N» 3666
Priekšsēd. v. A. V e i d n e r s.

12571 Sekretārs A. Kalve.

Jelgavas apgabaltiesa,
saskaņā ar Valsts zemes bankas lūgumu
un pamatodamās uz sava 1924. gada
11. septem. nolēmumu un civ. proc. li!;.
2081. p. 2. pkt., kā ari 1923. g.
17. martalik. 3. p., uzaicina to personu,

-kuras rokas atrodas pirkšanas-pārdošanas
«kts, koroborēts 1913. g. 7. jūnijā ar
Nš 1387 uz Jelgavas apr., Auru pag. Liel-
?ilaz-Abguldes muižas „Narit-krogu"
mājām ar hipotēkas N° 6378, no-
drošinot pirkšanas sumas atlik. 800 c.
ibļ., ar ķīlu tiesībām uz minētām mājāfh,
kā ari personas, kurām būtu kādas
tiesības uz minēto aktu, pieteikt savas
tiesibas šai tiesai sešu mēnešu
laikā, skaitot no sludinājuma iespiešanas
dienas .Valdības Vēstnesī.'

Ja minētā termiņā obligāciju neiesniegs
vai tiesibas nepieteiks, tiesa atzīs parāda
aktu par spēku zaudējušu un Zemes
bankai dos tiesību prasit šā parāda
dzēšanu zemes grāmatās.

Jelgavā, 1924. g. 27. sept. LNa1055/24
Priekšsēdētāja v. A. Lauke.

12099 Sekretārs K. Pussars,

Jelgavas apgabaltiesa,
saskaņā ar Valsts zemes bankas lūgumu
un pamatodamās uz sava 1924. g.
11. septembfa nolēmuma un civ. proc.
lik. 2081. p 2. pkt., kā ari 1923. g.
17. marta lik. 3. p., uzaicina to personu ,
kuras rokās atrodas pirkšanas-pārdošanas
akts, kas koroborēts 1912. g. 11. jūnijā
ar JVs 1696 uz Bauskas apriņķa, Mercen-
dorfa pag, Mercendorfa muižas .Pikstu"
mājām ar hip. Ns 6158, nodrošinot pirk-
šanas sumas atlikumu 900 c. rbļ. ar
ķīlu tiešibām uz _ minētām mājām, kā
ari personas, kufām būtu kādas tiesības
uz minētu aktu, pieteikt savas tiesības
šai tiesai sešu mēnešu laikā, skaitot no
sludinājuma iespiešanas dienas .Valdīb.
Vēstnesi.*

Ja minētā termiņā obligāciju neie-
sniegs vai tiesibas nepieteiks, tiesa atzīs
parāda aktu par spēku zaudējušu un
Zemes bankai dos tiesību prasīt šā
parāda dzēšanu zemes grāmatās.

Jelgavā, 1924. g. 27. sept. L Ns 1054 24
Priekšsēdētāja v A. L a u k e.

12100 Sekretārs K. Pussars.

Jelgavas apgabaltiesa,
saskaņā ar Valsts zemes bankas lūgumu
un pamatodamās uz sava 1924. gada
11. septembja nolēmumu un civ. proc.
lik. 2081. p. 2. pkt., kā ari 1923. g.
17. marta lik. 3. p., uzaicina to personu,
kufas rokās atrodas pirkšanas-pārdošanas
akts, kas koroborēts 1910. g. 26. nov.
ar Ns 2138 uz Talsu apriņķa, Cēres pag.
Okseles muižas zemes gab. .Velkenhof"
(Veļķu) ar hip. Ns 438. nodrošinot
pirkšanas sumas atlikumu 1710 c. r. ar ķīlu
tiešibām uz minētām mājam, kā ari
personas, kurām būtu kādas tiesības uz
minēto aktu, pieteikt savas tiesibas šai
tiesai _ sešu - mēnešu laikā, skaitot no
sludinājuma iespiešanas dienas .Vaid.
Vēstnesī."

Ja minētā termiņā obligāciju neie-
sniegs vai tiesības nepieteiks, tiesa atzīs
parāda aktu par spēku zaudējušu un
Zemes bankai dos tiesību prasīt šā
parāda dzēšanu zemes grāmatās.

Jelgavā, 1924. g. 27. sept. L Ns 1063/24
Priekšsēdētāja v. A. Lauke.

12098 Sekretārs K. Pussars.

Jelgavas apgabaltiesa,
saskaņā ar Valsts zemes bankas lūgumu
un pamatodamās uz sava 1924. gada
11. septembfa nolēmumu un civ. proc.
lik. 2081. p. 2. pkt., kā ari 1923. g.
17. marta lik. 3. p., uzaicina to personu,
kūjas rokās atrodas pirkšanas-pārdošanas
akts, kas koroborēts 1879. g. 18. aprili
ar Ns 185 uz Talsu apr., Nurmuižas pa-
gasta Nurmuižas muiž. .Ukenieku" mājām
ar hip. Ns 1640, nodrošinot pirkšanas
sumas atlikumu 2000 c. rbļ. ar ķīlu
tiesībām uz minētām mājām, kā ari
personas, kūjām būtu kādas tiesības uz
minēto aktu, pieteikt savas tiesības šai
tiesai sešu mēnešu laikā, skaitot no
sludinājuma iespiešanas dienas .Valdīb.
Vēstnesī."

Ja minētā termiņā obligāciju neie-
sniegs vai tiesības nepieteiks, tiesa atzīs
parada aktu par spēku zaudējušu un
Zemes bankai dos tiesību prasīt šā
parāda dzēšanu zemes grāmatās.

Jelgavā, 1924. g. 27. sept. L'Ns 1060/24
Priekvsēdētāja v. A. Lauke.

12097 Sekretārs K. Pussars.

Ilgu apgabaltiesas 2. iec. tiesas Bristais
paziņo, ka 13. oktobrī š. g., pulksten
10 rītā, Rīgā, Vidzemes šos. Ns 31,
pārdos II. ūtrupē sab. .Censonis"
kustamo mantu, sastāvošu no koku ap-
strādāšanas mašinas, egļu dēļiem, koku
kastēm, tālruņa aparāta u. t. t., un no-
vērtētu par Ls 220.70.

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

Rīgā, 2. oktobrī 1924. g.
12610 Tiesas pristavs K r e b s.

R gas apgabaltiesas 2, iecirkņa
tiesas pristavs

paziņo, ka 14. oktobrī 1924. g., pulkst.
11 rītā, Rīgā, Kr. Barona ielā Ns 39,
pārdos Kārļa S k r i b ē s a kustamo
mantu, sastāvošu no automobiļa, zirgiem
un atsperu raspuskas, un novērtētu par
Ls 2500.

Izzināt sarakstu, novērtējumu, kā ari
spskatīt pārdodamo mantu, varēs pār-
iešanas dienā uz vietas.

Rigā, 6. oktobrī 1924. g.
12611 Tiesas pristavs Krebs.

Rigas npgabaitiesas 2. iecirkņa
tiesas pristavs

paziņo, ka 14. oktobrī š. g., pulksten
12 dienā, Rīgā, Tērbatas ielā Ns_ 15/17,
Timmermaņa prasības lietā, pārdos
Kārļa P r i e d ī š a kustamo mantu, sa-
stāvošu no vienas papiru griežamās
mašinas un grāmatām, un novērtētu
par Ls 650.

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

Rīgā, 8. oktobrī 1924. g.
12612 Tiesas oristavs K r e b s.

Ugas apgabaltiesas 2. Iet. tiesas vistra
paziņo, ka 16. oktobri 1924. g., pulksten
12 dienā, Rigā, Pulkveža Brieža ielā
Ns 3, dz. 4, pārdos Arnolda Pessisa
kustamo_ mantu, sastāvošu no klavierēm,
un novērtētu par Ls 300.

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

Rīgā, 7. oktobri 1924. g.
12613 Tiesas pristavs Krebs.

ligas apgabaltiesas 5.1», tiesas priitaii
paziņo, ka 14. oktobri š. g., pulksten
9 __ rītā, Rīgā, Marijas ielā Ns 62,
pārdos Orela L e i L a s kustamo
mantu, sastāvošu no smago ormaņu
raspuskas, piena vāģiem, vienas govs
un mēbelēm, un novērtētu par Ls 500.

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

Rīgā, 23. septembrī 1924. g.
12614 Tiesas pristavs E. Smeils.

Latgales apgabaltiesu «tālais notārs
paziņo, ka 1924. g. 26. jūnija pie. Dau-
gavpils notāra R. Skuja noslēgta pirk-
šanas-pārdošanas līguma, apstiprināta
1924. g. 10. septembri, Dementijs Feo-
dora d. Karpovs ieguvis no Jāņa
(Johana) Augusta d. Gasselbauma (Has-
selbauma) par 400 latiem dzimtslietošanas

tiesības uz pilsētas gruntsgabalu Ns 5,
platībā 299/* kv. saž., ar ēkām Daugav-
pilī,-180. kvartālā, Viļņas iela Ns 134.

Daugavpilī, 1924. g. 24. sept. Ns 5860

Vec. not. palīgs E. K r i ķ i s.
11812 Sekretāra pal. J. S t r a d s.

ligas apgānītie;» 6. Iet. tiesas pristiis
mziņo, ka 18. oktobrī 1924. g., pulkst.
12 dienā, Rigā, Stāvu iela Ns 1,
pārdos akciju sabiedrības .Latnors"
kustamo mantu, sastāvošu no lauk-
saimniecības mašinām, un novērtētu
par Ls 432.

Izzināt sarakstu, novērtējumu, kā ari
ipskatīt pārdodamo mantu, varēs pār-
došanas diena uz vietas.

Rīgā, 7. oktobrī 1924. g.
12615 Tiesas pristavs J. Zirģels.

ligas apgabaltiesas 6.Iet. tiesas pnstais
paziņo, ka 8. novembrī 1924.g.,pulksten
12 dienā, Rīgā, Daugava, pret. Kuģu
ielu Ns 36, pārdos otros torgos
Konst. Johusona (Džousona) kustamo
mantu, sastāvošu no ūdens piegādājamā
tvaikoņa .Mīlgrāvis" un novērtētu par
Ls 8000.

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

Rīgā, 7. oktobrī 1924. g.
12616 Tiesas pristavs J. Zirģels.

Paziņojums.
Pamatojoties uz lik. kop. XI. sēj.

I', daļas X. sadal. 2. un, 37. pantiem
finansu ministrs 1924. g. 5. jūlijā apsti-
prinājis statūtus:
Savstarpējai kreditbiedr.
pie tirgotājuaizsardzības

savienības, Liepājā,
kufas mērķis ir nodarboties ar savstar-
pējo kreditoiedrību normalstatutos pare-
dzētām banku operācijām. »

Kredītbiedrības dibinātāji ir sekosi
Latvijas pilsoņi ar dzīves vietu Liepājā:
)) Pauls Smurge, Peldu ielā 64,
2) Jēkabs Zelmens, Hagedorna ielā 2,
3) Bērs Rappoports, Labrenča ielā 8,
4) Zamuels Leizers Feldts, Pasta ielā 13,
5) Rūdolfs Bergs, Peldu ielā 48.
6) Oskars Tais, Lilienfelda "iela 14,
7) Zalmans Kabalkins, Kūrmājas ielā 15.

Biedriba atklāj savu darbību, kad
iestājušies ne mazāk, kā 50 biedri, pie
kam biedru 10°/« iemaksas nevar būt
mazākas par Ls 3000. Ja sešu mēnešu
laikā, skaitot no sludinājuma par statūtu
apstiprināšanu ievietošanas valdības
orgānā, biedrība nav sākusi darboties ,
tad tā uzskatama par nenodibinātu.

Tirdzn. u. b. nod. pr. A. K a c e n s.
12476 Priekšu, p. V. Gailīts.

Sludinājums
par nekustama īpašuma

pārdošanu.
Liepājas apgabaltiesas tiesu izpildītājs

par Liepājas pilsētas I. iec' A. Korže-
neekis, kufa kancleja atrodas apgabalt.
istabā Ns 9, pamatojoties uz civ. proc.
lik. 1141., 1143., 1146.—1149. p.p., ka
30. decembrī š.g, pulksten 10 jio rīta,
minētās tiesas civillietu sēžu zāle,

pirmā publiskā

vaifāKsolīšaitā pārdos
nekustamu īpašumu, piederošu
Līzei P e t r o v i c (Petrevic), dzim. Val-
kovski un Indriķim Valkovskim,
atrodošs Kuldīgas apr., Kuldīgas pag.,
un sastāv no Slīpiņ-Valkbvska Ns 69
mājām, kurām ir 59,34 dest. zemes un
visas vajadzīgās ēkas.

Bez tam nekustamam īpašumam ir tie-
sība uz lopu dzenamo ceļu, saskaņā ar
izpirkšanas aktu

Nekustams īpašums ierakstīts Ventspils-
Kuldīgas zemesgrāmatu nodaļā zem
kreposta Ns 5678, uz Jēkaba Valkovska,
Līzes Petrovic un Indriķa Valkovska
vārdu un atdalīts no valsts Kuldīgas
muižas .Amt-Goldingen".

īpašums novērtēts uz 4000 latiem un
tiek pārdots, dēļ izdalīšanas starp kop-
īpašniekiem Līzi Petrevic uv Indriķi
Valkovsku.

Uz viņa skaitās hipotekariski parādi
— 7000 rub krievu cara naudā.

Solīšana sāksies saskaņā ar civ. proc.
lik. 1871. p. no 4000 lat.

Kattam kas grib piedalīties solīšanā,
ir jāiemaksā 400 lati drošības nauda,
kā ari jāuzrada Tieslietu ministrijas ap-
liecība par viņa tiesibu Iegūt nekustamu
īpašumu.

Visi dokumenti un raketi attecībā uz
pārdodamo īpašumu ir ieskatāmi ap-
gabaltiesā, vai pie tiesu, izpildītāja, bet
personām kam būtu. uz pārdodamo
īpašumu tādas tiesības, kas likumīgi var
novērst viņa publisku pārdošanu, tās ir
jāpieteic līdz pārdošanas dienai

Liepājā, 6. oktobri 1924. g. Ns 2198
12509 Tiesu izpild. A. Korženeckis.

LBdzas apriņķa 7. Iet. miertiesnesis,
vadoties no civ. lik. X. sēj. 1239. p. un
civ. proc lik. 1401.p., dara zināmu, ka
pēc mir. 1920. _g. 21. martā lgnatija
Georgejeva atklājies mantojums atrodošs
Korecku sādža, Gavru pag., Ludzas apr.
nn uzaicina visus, kam būtu kādas tie-
sības uz šo mantojumu, jeb sakarā ar
viņu, pieteikt savas tiesības sešu mē-
nešu Taikā, skaitot no ši sludinājuma
iespiešanas dienas .Valdības Vēstnesī",
miertiesneša kamerā, Kārsavas stacijā,
brīdinādams, ka pec noteikta termiņa
notecēšanas mantinieku tiesibu pieteik-
šana netiks pieņemta.

1924. g. 16. septembrī. J* 2734
Kārsavas stacija.

11345 Miertiesnesis J. R o z e n t a 1s.

citu Iestāžu simllntiluml.

8. Daoppils HājDieku pulks
izdos mutiskos un

rakstiskos torsos
apmēram 36,000 klgrm.

skābu Kāpostu
plegUdiBiina ffl^fiStat
1. novembra 1924. g. līdz 1. augustam

1925. gadam.
Torgi notiks Cēsīs, Cēsu pilī, pulka

štāba telpas 17. oktobrī š. g, pulksten
10 no rita.

Lūgumi dēļ piedalīšanās mutiskos
torgos, nomaksāti ar atiecīgu zīmog-
nodokli, iesniedzami torgu diena, komi-
sijai, pirms torgu atklāšanas; rakstiski
piedāvājumi, tāpatnomaksāti ar attiecīgu
zīmognodokli slēgtās aploksnēs ar
uzrakstu: ,Uz skābu kāpostu torgiem
17. oktobri 1924. g.", iesniedzami pulka
saimniecības priekšniekam līdz 17. okto-
brim 1924. g.

Jorgu dalībniekiem pirms torgu at-
klāšanas jāiemaksā pulka kasē 1z sant.
drošības naudas no klgr. uz piedāvājamo
kāpostu daudzumu.

Sīkākus noteikumus izsniedz pulka
saimniecības daļa ikdienas, izņemot
svētdienas un svētku dienas no pulksten
9 līdz 15. 1 12443

Iespiests Valsts tipogrāfijā.

Dzelzsceļu vlrsvoldes mutuīnla Bm^
pērk 150 gab. valsts karogus 1x2 mtr. pec apstiprin. parauga ku?
Dzelzsceļu virsvaldē, lat. Ns 122-a no pulksten 12-14. Piedāvāju^ „"
gādāšanas laiku un cenu par gabalu, iesniedzami ist. Ns 122JM, s ,T**

Rīgas preču stacijā
10 un 11. oktobrī š. g., pārdos

ūtrupē
sekošus no saņēmējiem neizpirktus
un neizvestus

sūtījumus:
1) 1 kaste zivju konservu, sv. 25 kg

rfēc sūtīj. Cēsīs—Riga-Preču Ns 157405,
nosūt. P. Kazaks, saņem. dubl. uzradjt.

2) 1 kaste āboli; sv. 63 kg, pec sut.
Daugavpils I.-Preču-Riga-Preču Ns158072,
nosūt. E. Drazdov, saņem. A. Jonas.

3) 1 maiss kartupeļi un 1 maiss kā-
posti, sv. 104 kg, pēc sūt. Marciema—
Rīga-Preču Ns 107372, nosūt. J. Paegle,
saņem. dubl. uzrad.

4) 3 kastes koka, sv. 45 kg, pēc sut.
Rūjiene—Rīga-Preču Ns 145256, nosūt.
A. Spiriņ, saņem. dubl. uzrad.

5) 1 muca koka, sv. 40 kg, pēc sut.
Cēsis—Riga-P.eču Ns 15/415, nosūt.
J. Tane, saņem. Christensen Buehrman.

6) 34 kastes koka, sv. 722 kg, pec
sūt. Valmiera—Rīga-Preču Ns 117615,
nosūt. P. Pūka, saņem. dubl. uzrādītājs.

7) 15 kastes koka, sv. 343 kg, pec
sūt. Talsi -Kīga-Preču Ns 133704, nosūt.
F. Hiršberg, saņem. dubl. uzrad

8) 1 kaste pudeles," sv. 18 kg, pec
sūtij. Vecauce—Rīga-Preča Ns_ 145715,
nosūt. Vecauces aptieka, saņem. dubl.
uzrādītājs.

9) 1 muca koka, sv. 19 kg, pec su*.
Ugāle—Rīga-Preču Ns 7399.4, nosūt.
J. Libertal, saņem. dubl. uzrad.

10) 12 kastes koka, sv. 268 kg, pec
sūt. Alūksne—Rīga-Preču Ns 147162,
nosūt, firma Odinski, saņem. dubl. uzr.

11) 1 kaste stikla pudeles, sv. t7 kg,
pēc sūt. Rembate—Riga-Preču Ns 2779,
nosūt. J. Krūmiņ, saņem, dubl uzrad.

12) 5 kastes pude'es stikla, sv. 190 kg,
pēc sūt. Mārciene^-Rīga-Preču Nš 1073S2,
nosūt A. Plaude, saņem. dubl. uzrad. _

13) 3 kastes koka, sv. 32 kg, pec
sūt. Madona—Rīgt-Preču Ns 121074,
noiūt. Br. Kešneri un M Steinberg,
saņem. dubl. uzrād.

14) 30 kastes koka, sv. 630 kg, pec
sūt. Dzērbene—Rīga-Preču Ns 1515 1,
nosūt, patērēt, biedriba, saņem dubl. uzr.

16) 1 muca koka, sv 38 kg, pēc sūt.
Jaunkalnsnava—Riga-Preču Ns 116062,
nosūt. R. Aizsil, saņem. dubl. uzrād.

17) 2 kastes koka, sv. 60 kg, pēc
sūt. Liepāja—Rīga-Krasta Ns 24411,
nos'it. A. Minkevič, šaņēm. Stiklu rūpn.
akc. sab.

Rīgā, 8. oktobrī 1' 24. g. Ns 11511.

Rīgas preču stac priekšn. (par.).
12619 Darbvedis (paraksts)

t -ļ
Saskaņa ar Finansu ministra rīkojumu

(„Vald.Vēstn." Nr. 134 1924. g. 17. jūnija)

iialijspiiiriaiay6teliiizitos3l.iH.il.
un visiem, līdz šai dienai nesamaksātiem
vekseļiem jabut nodotiem notāram prote-
stešanai.

Ņemot vērā augšā pievesto, ar šo tiek uzaici-
nāti visi , kuru vekse|i, i i. ar viņu parakstu vai žiro,
atrodas zemāk minētas bankās, 'un līdz šim vēl nav
izpirkti , to izdarīt viena mēneša laikā, pretējā gadī-
juma bankas bus spiestas šos vekse|us protestēt
un attiecīgas sumas piedzīt no vekseļa izrakstītajā
vai žiranta tiesas ceļā.

Rīgas Biržas Banka.
Rīgas Komercbanka.
Rīgas Pilsētas Diskontobanka.
Rīgas Kredītbanka , A/S.
Ziemeļu Bankas, A S.
Pirmā Rīgas Savstarpējā Kredītbiedrība-

l 12620 J

Sacensība.
Latgales ortllnllu pulks
izdod laika no 1. novembf/a

š. g. līdz 1. janvārim 1925. g.
apmēram 3600 kilogr.

svaipliopupļai
piegādāšanu.

Sacensība notiks Krustpils muižā,
pulka štāba 20. oktobrī 1924. gadā,
pulksten 14.

Ar uzņēmuma noteikumiem un gaļas
kondicijam _ var iepazīties pulka stabā,
darba dienas no pulksten 9—12 un
no 14—16.
12623 Pulkvedis-leitn. (paraksts).

Kalnciema pnaSsto^Jelgavas apri ņķa, jaunajā?«'pamatskolai vāji" *kla%>

skolotājs (i
(veļams muzikāls), ar niln« «.tiesībām. Kandidāti ( "esif ^'^nati (-tas) ierasties pie parL ' *

^15 oktobri 1924. LK^Spusdienas uz velēšanām , vai ?».?,*rakstiski līdz minētai diena
e
!klies

attiecīgus dokumentus. Alga „ u ki) tnoteiktā, brīvs dzīvoklis , apsildi?» lba
apgaismošana sana «n

Piezīme: Satiksme ar tvaiU,-no Rīgas un no Jelgavas alKo 9>e«i
Kalnciemā, 6. oktobrī 1924. g. & ,3;

12M4
P
nK,Pai*ts)ifS!. Darbvedis (parahi

Nauditas pag
Naudītes.,v pakāgs pamat4

4. skolotājs (i
Kandidāti ar pilnam pamatskolas (taisibam var pieteikties rakstiski vai ne,sonigi pie pagasta padomes 14. oktobri1924. g., pulksten 2 dienā. '
Alga pec valdības noteikumiem, brīvs i

dzīvoklis, apgaismošana, apkurināšanu
un zeme. (Ab^uldes st. 8 klm.).

Priekšnieks Ž. Mainieks.
12635 Darbvedis (paraksts)!

Silšu 6-kiasīgii miiiiļ
Jelgavas apriņķī, vajadzīgs

skolotus,
muzikāls.

Vēlēšana:; notiks 18. oktobrī 1924. g,
pulksten 12 dien-5 . Rakstiski pieteikumi
apmaksāti ar 80 sant. zīmognodokli, lidz
ar skol. dokumentiem adresējami nr
min. skol. apr. pag. padomes vārdu.
12632 Priekšsēdētājs J. Sk u

Valsts ii» ritamu
——— vajadzīgs ??

zīmēšanas

skolotājs
pie pilna stundu komplekta ar klase»

audzināšanu. 12j33_ Direkto s.

Latvijas universitātes leģitīmai ij»
kartiņa Ns 5979, uz Jēkaba Bērziņ»
vārdu pazaudēta un ar šo tiek 1*
dinata par nederīgu. \ f!~.

Rīgas kāja apriņķa priekšnieks izsludini
par nederīgu nozaudēto karaklausības
apliecību .ar Ns 10821, izdotu 14. aug-
1923. g., no Daugavpils kara apr. pne»
uz Šmuija Leiba d. S a p iroj^J^S

Nacionālais teatrs.
Ceturtdien, 9. oktobrī, ' pulksten 5 p P-

skolēnu izrādē:
."Fisi mani radi raud

Piektdien, l<r. oktobrī, pulksten '»*
kareivju izrāde:

Jfefero* tntMWwtoļutn»j_
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