
Ministru kabineta sēde š. g. 9. oktobrī.
Instrukcija muitas iestādēm par tirdznie-

ciskām operācijām, saistītām ar tran-
zitpreču uzglabāšanu muitas un
privātās noliktavās.

Valdības rīkojumi un pavēles

Apstiprinu.
1924. g. 7. oktobri.

Finansu ministra biedrs
J. Blumbergs.

Instrukcija
muitas iestādēm par tirdznie-
ciskām operacijam,_ saistītām ar
tranzitpreču uzglabāšanu_ muitas

un privātās noliktavas.
1. Muitas un privātās noliktavās uz-

glabājamās tranzitpreces (muitas likuma
515—531. p. p) uz preču rīkotāja vēlē-
šanos, ar attiecīgu . muitas atļauju, var
muitas uzraudzībā, ja noliktavu telpas to
atļauj, apskatīt, pārsaiņot, šķirot, tīrīt,
žāvēt, kā ari izvest ar tām citas ar uz-
glabāšanu saistītas operācijas. Pie mi-
nēto operāciju izvešanas nedrīkst izjaukt
vai mainīt oriģinaliesaiņojumus, kuri pār-
iet tieši uz patērētāju, nedz ari uzlikt
tiem jaunas preču markas (rūpniecības
likuma 161.—161. p. p.). Tāpat nav
atļauts uzlikt jaunas zīmes uz preču vie-
tām, izņemot 10. pantā paredzētos gadī-
jumus.

Ja izvedot šis operācijas, būtu mainī-
jies preču iepriekšējais svars, vai vietu
skaits, kāds uzradīts kravās vai preču
pārbaudīšanas dokumentos, sastādams
attiecīgs akts: par pārbaudītām pre-
cēm uzraksta veidā uz preču pārbaudī-
šanas dokumenta, bet par nepārbau-
dītām — atsevišķi.

Piezīme: Šai (1.) pantā minētie at-
vieglojumi neattiecas uz viegli uz-
liesmojošiem un sprāgstamiem priekš-
metiem, kā ari uz tzanzitam aiz-
liegtām precēm.

2. Preču tīrīšanas, žāvēšanas un tam-
līdzīgiem nolūkiem piegādātie trauki,
sieti, brezenti u. t. t, pieteicami no-
liktavas pārzinim un pēc operāciju iz-
beigšanas izlaižami kā vietējā prece,
sastādot attiecīgu pienerašanas-izdošanas
aktu.

3. Ja tranzitpreces pēc ievedmuitas
tarifa apliktas ar ievedmuitu, vai ja šīm
precēm līdzīgie Latvijas ražojumi, pēc
izvedmuitas tarifa aplikti ar izvedmuitu,
tad 1. pantā paredzētos atvieglojumus
tranzitprecēm var piešķirt tikai pēc viņu
pārbaudīšanas. Turpretim pārējām, pēc
attiecīgiem tarifiem no muitas brīvām
Precēm, atvieglojumus (l.p) var piešķirt
"i pirms pārbaudīšanas.

4- Preču rīkotājiem ir tiesības noņemt
paraugus no precēm pirms to izlaišanas
0 muitas pārzi nās, pie kam paraugusno precēm, kuras pēc tarifa apliktas ar

""«tu, var noņemt tikai muit. lik. 556. p.
noteiktā daudzumā un kārtībā, bet no
Precēm, kuras saskaņā ar kravas doku-
mentiem no muitas brīvas —tirdzniecībā
Paņemtos daudzumos, ari pirms preču
Pārbaudīšanas.

5- Mucās ievestām šķidrām precēm
P'emerojams muit, lik. 424. p.
j J3 preču rīkotājs vēlas izvest šīs

sirukci ;as 1. pantā minētās operācijas,
„ļ'^,niedz muitai ar attiecīgu zīmog-

ād f
K aPmaksātu paziņojumu, sīki uz-

ci- °* ar kādam precēm un kādas opera-
"Jjs tas vēlas izdarīt,
dzam' ^' Pantā minētie paziņojumi iesnie-
skair ' stie_vlšVi Par katru sūtījumu, kāds
<DrerPec viena kravas dokumenta
pec y- ZUne vai konosaments), vai ari
meQt

lena preču pārbaudīšanas doku-

taida ^uitas Priekšnieks atļauj vai no-
ve|an Pazin°juma uzrādīto operāciju iz-

'> Par ko muitas iestāde paziņo

attiecīgo preču rīkotājam. Reizē ar at-
ļaujas došanu, muitaspriekšnieks nosaka,
vai operācija, kuras izvešanai tas devis
atļauju, izvedama pirms vai pēc preču
pārbaudīšanas, atkarībā no tā, vai prece
pec tarifa aplikta vai nav aplikta ar mui-
tas nodokli.

Piezīme. Tranzitpreču pārbaudī-
šana šādos gadījumos izdarāma uz
muitas likuma 399. un- 422. p. p.
paredzēto izrakstu pamata un šais
pantos paredzētā kārtībā, ja līdz pa-
ziņojuma saņemšanai muitas iestādei
nav iesniegts preču pārbaudīšanas
dokuments.

9. Muitas uzraudzības veidu pie šīs
instrukcijas 1. pantā minēto operāciju iz-
vešanas nosaka muitas priekšnieks. Ja
muitas uzraudzībai nozīmētu atsevišķus
ierēdņus resp. uzraugus, tad no preču
rīkotāja iekasējami attiecīgie komandē-
juma nodokļi.

10. Ja pie sīs instrukcijas 1. pantā
paredzēto operāciju izvešanas mainītos
preces ārējais iesaiņojums, kurš nepāriet
uz patērētāju, vai ari ja mainās preču
vietu skaits, tad preču rīkotājiem ir
atļauts uz jauno iesaiņojumu resp. jauno
preču vietu, uzlikt tās pašas ārējās zīmes,
ar kurām preces bija apzīmētas pirms
šo operāciju izvešanas, papildinot zīmes
vajadzības gadījumos ar dubultu nume-
rāciju (par pieņi ja uz iesaiņojuma
pirms operācijas izvešanas atradās zīme:
„0 B 117", tad uz jauniem iesaiņojumiem
var likt zīmes : „OB 117/1", ,OB 117/2",
» OB 117/3* u. t. t.). Par izdarīto muita
atzīmē attiecīgā aktā vai pārbaudīšanas
dokumentā (1. p).

11. Ja pie augšminēto operāciju iz
vešanas mainītos preču svars, tad uz-
glabāšanas maksa aprēķināma no svara,
kāds konstatēts preces pieņemot muitas
pārziņā.

12. Preču atkritumi un iesaiņojuma
materiāli, kuri paliek pāri pie šādu
operāciju izvešanas, un kuriem ir pat-
stāvīga preces vērtība, izlaižami no
muitas pārzinās līdzīgi precēm (muit.
lik 532. p.), bet ja tiem nav patstāvīgas
preču vērtības, tie iznīcināmi, kā lieto-
šanai nederīgi, tāpat iznīcināmi ari kai-
tīgie preču atkritumi (muit. lik. 560. p.),
pie kam iznīcināšana var notikt tikai
pēc izaicināmo priekšmetu pārbaudī-
šanas, preču rīkotāja, muitas un policijas
priekšstāvja klātbūtnē, sastādot attiecīgu
aktu uzraksta veidā uz preču pārbaudī-
šanas dokumenta vai uz 1. pantā mi-
nētā akta. Izdevumus par šo priekšmetu
iznīcināšanu sedz preču rīkotājs.

13, Šai instrukcijā paredzētās operā-
cijas atļaujamas tikai tad, ja viņas nevar
novest pie ieved resp. izvedmuitas tarifu
apiešanas.

14. Šī instrukcija neattiecas uz muit.
lik. 138. p. pielik. _ 11. p. paredzēto
tranzitpreču pārstrādāšanu. Tranzitpreču
pārstrādāšanas gadījumos finansu mi-
nistrs, uz preču rīkotāja lūguma pamata,
izdod, saskaņā ar minētā 138. p. pielik.
11. p., sevišķus noteikumus par muitas
uzraudzību pie tranzitmaterialu pārstrā-
dāšanas, atkarībā no pārstrādājamo ma-
teriālu veida.

Pamats: muit. lik. 138. p. pielik.
3 p.

Rīgā, 1924. g. 7. oktobri. N° 18436.

Muitas departamenta direktors
E. Dundurs.

Tarifa nodaļas vadītājs K ļ a v i ņ š

Valdības iestāžu paziņojumi.
Paziņojums Hq S5.

Saskaņā ar 1923._g. 23. aprīļa likuma
16 pantu, zemes vērtēšanas virskomisjja
paziņo, ka savās sēdēs skatīs cauri vietējo

vērtēšanas komisiju lēmumus sekošo
muižu saimniecību novērtēšanas lietās:

1924. g. 13. nov., pulksten 3 dienā,
Rīgā, Noliktavas ielā N° 1, dzīv. 5

126) Pigas apriņķa Lielā pagasta, Lielā,
Vērenes un Zādzenes muižās.

Rīgā, 1924. g. 7. oktobri.

Zemes vērtēšanas virskomisijas
priekšsēdētājs A. Ķ u z e.

Sekretāra vietā Fr. ŠIraks-Gruzīts.

Dzelzsceļu ziņa.
Eķengrāves - Neretas šaurceļa Lones

stacijā no š. g. 9. oktobra, bez jau izdarā-
mām biļešu un bagāžas operācijām,
ievedīs ari parastā un pasažieru ātruma
preču operācijas, t. i. pilnas komercope-
racījas satiksmei ar visām stacijām, uz
ko dzelzsceļu virsvalde griež publikas
vērību.

1924. g. 9. oktobrī. K? Ec/1665.
Dzelzsceļu eksploatacijas

direktora v. K ļ a v i ņ š
Rīcības nodaļas vadītāja v. Šv e i c s.

Skolu ievērība"1.
Izglītības ministrijas rokdarbu darb-

nīcas sastāda koku apstrādāšanā pamat-
skolu kursam piemērotus rasējumus.
Divām vecākām klasēm piemēroti rasē-
jumi jau ir gatavi un dabūjami par
20 sant. gabalā Lāčplēša ielā N° 55.

Turpat uzaicina pagājušā gada kur-
sistuS izņemt pagatavotos priekšmetus
līdz 1924. g. 1. novembrim.

Darbnicu pārzinis V. Miezīts.
Darbvedis J. K a z i s.

Meklējamo personu saraksts
Nr. 181.

(?. turpinājums un beigas.)
10893. Suniting-Sīpol, Heine Friča d.,

33 g. v, pied. pie Penkules pag, no
kuras ari izdota Latvijas pase N° 890
1922. g. 3. nov. Līdz 1923. g. 17, maijam
dzīvojis Penkules pag. Aurišu mājās. —
Tukuma iec. miertiesneša 1924. g.
24. sept. raksts No 3569 (403-24-XI), uz
sod. lik. 138. p. p. sod. ar Ls 6,— vai
2 dienām aresta. — Paziņot dzīves vietu.

10894. Šmidts, Vilis Nikolaja d.,
dzim. 1896. g. 19. janvārī, pied. pie
Rīgas, kāja laika ierēdnis. — Rīgas
kara apriņķa priekšnieka 1924. g.
19. sept. raksts Jvfs 44876 (113-24-Vllf),
dezertējis no Kurzemes diviz štāba
saimniecības nodaļas. — Apcietināt un
nogādāt meklētāja rīcībā

10895. Šalajevs, Semjons Michaila d.,
31 g. vecs, pied. pie Makašānu pag. —
Cēsu apr. 4. iec. miertiesneša 1924. g.
18. septembra raksts N°519 (114-24-VIII),
apv. uz sod. lik. 568. p. p. — Ņemt pa-
rakstu par pastāvīgas dzīves vietas ne-
mainīšanu, par ko ziņot meklētājam.

10896. Žukovs, Pēteris Aleksandra d.,
27 g. vecs, pjed. pie Makašānu pag. —
Cēsu apr. 4. iec. miertiesneša 1924. g.
18. septembra rak?tsN<>519 (115-24-VII1),
apv. uz sod. lik. 568. p. p. — Ņemt pa-
rakstu par pastāvīgas dzīves vietas ne-
mainīšanu, par ko ziņot meklētājam.

1D897. Tomaševski, Viktors Vilhelma
dēls, dzim. 1868. g., bijušais Jaun-
Gulbenes valsts mežzinis, pēdējā laika
varētu būt uzturējies Rembates apkārtnē
(tuvāku ziņu nav). — Rīgas apgabal-
tiesas Valkas apr. 2. iec. izmeklēšanas
tiesneša 1924. g. 6. sept. raksts N° 658
(122-24-VIII), apvainots uz sod. lik.
636. p. p. — Ievietot _ centrālcietumā,
ieskaitot meklētāja rīcībā

10898. Upenieks, Jānis _ Berna d.,

60 g. v., piederīgs un pedejā laikā
dzīvojis Preiļu pagastā, Malnieku sādža
— Daugavpils apr. priekšnieks ar lē-
mumu no 1924. g 22. jūlija ar
Jfe '2467/849-111 (40-24-11), sod. ar

Ls 10,— vai 5 dienām aresta par suņa
nesiešanuu. — Izpildīt lēmumu un pa-
ziņot meklētājam.

10899. Višnevs, MichailsMichailad.24 g. vecs, pied. pie Ludzas apr., Tol-
kovas pag., Sitku ciemā. — Latgales
apgabala tiesas Ludzas apr. 5. iec.
miertiesneša 1924. g. 24. sept. raksts
Ne 2299 (198-24-X), apv. uz sod. lik.
138 p. — Paziņot dzīves vietu.

10900. Volkind, Ette Josela m.,
dzim. 1899. g., pied. pie Pridruiskas —
Rīgas prefektūras sanitārā ga'da 1924. g.
25. sept. raksts N° 1315 (33-24-VII) iz-
vairījusēs no ārsta kontro'es. — Paziņot
dzīves vietu.
.. 10901. VIksne, Georgs Jāņa d., dzim.
1876. g., Latvijas pavalstnieks, agrāk dzī-
vojis mazā Ķēniņu ielā N° 10, dz. 1. —
Rīgas prefektūras 3. nodaļas 1924. g.
22. septembra raksts Wb912/ (196 _-24-X;,
sodīts no Rīgas prefektūras ar lēmumu
no 1924. g. 30. augusta Na 9127 ar Ls 5
jeb 1 dienas aresta. — Paziņot Rīgas
prefektūras 3. nodaļai.

10902. VīCLīps, Oskars Gustava d.,
dzim. 1884. g., agrāk dzīvojis Blaumaņa
ielā No 9, dz. 44. — Rīgas policijas
3. iec. priekšnieka 1924. g. 23. septembra
raksts Jsfs 24660 (l97-24-X), apvainots par
karavīru noteikumu neievērošanu. — Pa-
ziņot dzīves vietu.

10903. Verners, Kārlis, Vācijas tvai-
koņa „Johanna" matrozis (tuvāku ziņu
nav). — Rīgas prefekt ras 5. nodaļas
vizu galda 1924 g. 28. augusta raksts
N° 1574 (180-24-X , tvaikonim izejot no
Rīgas ostas bez vēīts nozudis. — Ziņot
vizu galdam.

10904. Vilups, Kāris Cilles dēls,
agrāk dzīv. Lugažu pag., Vanagos, pār-
gājis dzīvot uz Igauniju (tuvāku ziņu
nav). — Valkas apr. 2. iec. miertiesneša
1924. g. 6. septembra raksts N° 12
(189-2400, apv. uz sod. lik. 138. p. ar
spriedumu 1924. g. 4. janv. sod. ar
Ls 3 vai 2 dienām aresta. — Paziņot
dzīves vietu.

Izlabojums:
Ar «Valdības Vēstneša" 1924. gada

210. numurā meklējamo personu sa-
rak-tā Ne 178, kārtas numurs 10564 —
Muzikants, Jānis Kristapa d. tiek
meklēts no Rīgas policijas 11. iecirkņa
priekšnieka, Iet ne vis no Rīgas poli-
cijas 12. iecirkņa priekšnieka, kā tas
publicēts minētā «Valdības Vēstnesī"
(192-24X1).

Izlabojums:

Ar .Valdības Vē-tneša" 1924. g£da
187. numurā meklējamā personu sarakstā
N° 174. p. 10214, tiek meklēts no Jel-
gavas apriņķa priekšnieka ar rakstu no
1924. g. '23. 'jūlija N» 2004/ 1, Parpus,
Vaclavs Ādama d., bet nevis Pārups,
kā tas minēts «Valdības Vēstneša"
Ns 205/24. g. izlabojumā (178-24-X).
Kriminālās pārvaldes priekšnieka v.

J u re vi es.
Darbvedis A. Zaķis.

Iecelšanas.
Rezolūcija J* A. 2341.

1924. g. 7. oktobrī.
Apstiprinu Aleksandri Vīksnu par Subates

pil ētns vidusskolas driektora vietas izpildītāja
līdz 1924 '25 mācības gada beigām, skaitot no
š. g. 1. oktobra

Izglītības ministrs K. S t r a u b e t g s.
Skolu virsvaldes direktors Reinis Liepiņš.

*
Rezolūcija Ns A. 2546.

1924. g 8. oktobrī.
Atsvabinu valsts Daugavpils vidusskolas direk-

teru Jāni Vagulanu no amata pienākamu
izpildīšanas uz paša lūguma, skaitot no š g.
9. oktobra.

Izglītības ministrs K. Straubergs.
Skola virsvaldes direktors Reinis L ie p i ņ š.

Vidusskola direktors K. Ozoliņš

Latvijas valdības xto oficiāls laikraksts
iznāk katru dienu, izņemot

Jj^^WĒk!$ikšk
svētdiena»unsvētkudienas

Redakcijai ^|^|j iSillrMk K^toris un ekspedīcija:
Rīgā, pili Ks 3. Tel. to 9-89 *^^^^^^^^* Rīgā, pili Ns 1. Tel. Ne 9-57
Rasas stundas eo 11—12 ^r^SS^^-ļļ Atvērts no pulksten 9—3

pM .Valdības Vēstnesi" sekot no 1. jaivsia:

Saņemot ekspedīcijā:

pg, j arfaesi 1 lats 50 sant.

piesūtot mājā ori pa pasta:

p- i-mēdīsi i lats 80 sant.

^
atse višķu nomaia : saņemot

ekspedīcijā — . 6 ,

PK gtkalp itdevejiea .....—„ 7 .

Sludinājumu maksa:
a) tiesu sludinājumi līdz 30 vien-

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

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

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



Rīkojums J* 303.
1924. g 7. oktobrī.

Atsvabinu no amata uz paša lūgumu Burtnieku
2-gad lauksaimniecības skolas pārzini un speciālo
priekšmetu pasniedzēju agr. Oļģertu Lūks tinu
no š. g 1. oktobra.

Zemkopības ministrs E. Bauers.
Lauksaimniecības pārvaldes priekšnieks

V.Oulbe.
Lauksamniecības izilitibas nozares

pārzinis K. Munkevics.

*
Rīkojums f* 304.

1924. g. 7. oktobri.
Ieceļu par Burtnieku 2-gad. lauksaimniecības

skol«s pārzini un speciālo priekšmetu pasniedzēju
agr Jūlij i Jēkabsonu, 1 dzšinējo minētās skolas
speciālo priekšmetu pasniedzēju no š g 1 oktobra.

Zemkopības m nistrs E. Bauers.
Lauksaimniecības pārvaldes priekšnieks

V.Oulbe
Lauksaimniecības izglītības nozares

pārzinis K. Munkevics.

*
Rīkojums J* 305

1924. g. 7. oktobri.
Pielaižu par Burtnieku 2-gad. lauksaimniecības

skolas speciālo priekšmetu pasniedzēju pagaidu
vietas izpildītāju Paulu Jāņa d Eglīti no š. g.
1. augusta.

Zemkopības ministrs E. Bauers.
Lauksaimniecības pārvaldes priekšnieks

V. Oulbe
Lauksaimniecības izglītības nozares

pārzinis K. Munkevics.
*

Rīkojums /* 303.
1924. g. 7. oktobrī

P.elaižu par Višķu 2-gad. .lauksaimniecības pār-
ziņa un speciālo priekšmetu pasniedzēju pagaidu
vietas izpildītāju agr Pēteri Jēkaba d. Sipanu
no š. g. 15. oktobra.

Zemkopības ministrs E. Bauers'
Lauksaimniecības pārvaldei priekšnieks

V.Oulbe.
Lauksaimniecības izglītības nozares

pārzinis K. Munkevics.

Rīkojums K° 307.
1924. g. 7. oktobtī

Pielaiž i par Ēversmuižas 2-gad. lauksaimniecības
skolas pārziņa un speciālo priekšmetu pasniedzēja
pagaidu vietas izpildītāju Paulu Oustava d Ka-
naviņu no š. g. 1. oktobra.

Zemkopības ministrs E. Bauers.
Lauksaimniecības pā,valdes priekšnieks

V.Oulbe.
Lauksaimniecības izglītības nozares

pārzinis K. Munkevics.
*

Rīkojums N° £08.
1924. g. 7. oktobrī. .

Pielaižu par Ļaudonas 2-gad. lauksaimniecības
skolas pārziņa pagaidu vietas izpildītāju agr Jāni
N ē d e r u no š. g. 15. septembra.

Zemkop bas ministrs E. Bauers.
Lauksaimniecības pārvaldes piiekšnieks

v.Oulbe.
Lauksaimniecības izglītības nozares

pārzinis K Munkevics.

Rīkojums Ms 309.
19241 g. 7. oktobrī.

Pielaižu par Preiļu 2-gad. lauksaimniecības skolas
speciālo priekšmetu pasniedzēju pagaidu vietas
upildītāju Voldemāru Jāņa d. Krogzemu no
š. g. 15. oktobra.

Zemkopības ministrs E. Bauers.
Lauksaimniecības pārvaldes priekšnieks

V.Oulbe.
Lauksaimniecības izglītības nozares

pārzinis K. Munkevics.

Rīkojums Ks 310.
1924. g. 7. oktobri.

Pielaižu par Krāslavas 2-gad lauksaimniecības
skolas pārzina un speciālo priekšmetu pasniedzēju
pagaidu vietas izpildītāju uz brīva li, urna pamata,
no Krāslavas lauksain niecītus biedrības priekšā
stādīto Aleksandru S p r i tc i no š. g. 1. oktobra.

Zemkopības ministrs E. Bauers.
Lauksaimniecības pārvaldes priekšnieks

V.Oulbe.
Lauksaimniecības izglītības nozares

pārzinis K Munkevics.

Rīkojums N» 47.
Saskaņā ar 1923. g. 23. apriļa likuma 6. pantu

ieceļu zemes vērtēšanas dajas virstaksatoiu Kārļi
Cīruli par vietējo vērtēšanas komisiju priekš-
sēdētāju Valkas apriņķa Lejas pagastā.

Rīgā, 1924 g. s*. oktobrī.
Zemkopības ministrs E. Bauers.

Valdības darbība.

Ministru kabineta sēde
1924. g. 9. oktobri.

1. Apspriež likumprojektu par algoto
darbinieku apdrošināšanu nelaimes un
profesionālo slimību gadījumos.

2. Ārlietu ministrs ziņo par tautu sa-
vienības š. g. asamblejas darbību un
Latvijas delegācijas taktiku šinī asam-
blejā.

3. Atsvabina no amata, uz paša lū-
gumu, līdzšinējo ārkārtējo sūtni un piln-
varoto ministri Lielbritānijā Georgu Bis-
s e n i e k u.

4. Atsvabina no amata, uz pašu lū-
gumu, konsulu Dublinā J. A. Weir
Johnstonu un ieceļ par konsulu
Dublinā bez atlīdzības no valsts līdze-
kļiem Lielbritānijas pavalstnieku James
Ogilvie Diincan'u,

Piensaimniecības ražojumu
tirgus.*)

Piensaimniecības ražojumi pēdējos
pāris desmit gados no vietējās tirdznie-
cības preces ir kļuvuši par pasaules
lieltirdzniecības objektu, līdzīgi labībai,
liniem, dažādām sēklām u. t. t. Mo-
dernie satiksmes līdzekļi atļauj ātri bojā-
jošos piensaimniecības ražojumus pārsūtīt
speciālās saldējamās ietaisēs ne tikai no
vienas valsts uz otru, bet pat — no
vienas zemes puslodes uz otru. Lielākos
pasaules piensaimniecības ražojumu pa-
tēriņa un lieltirdzniecības centros, kā
Londonā, Kopenhāgenā, Berlīnē, Malmē
un vēl daudzās citās vietās, pārtikas
produktu biržas kārtīgi kotē sviesta,
siera un citu piensaimniecības produktu
cenas. Mūsu Rīgas biržā gan lauksaim-
niecības ražojumus nekotē, bet pēc biržas
mākleru ziņām, ko izdara trīs reizes
mēnesi, var spriest par piensaimniecības
ražojumu tirgus stāvokli.

Sviests. Pēc valsts eksportsviesta
kontroles iepriekšējām ziņām, augusta
mēnesi pavisam eksportētas 8786 muci-
ņas vai 466.527,76 kg sviesta. No tām
5828 muciņas vai 66,33 proc. ir bijušas
I. kategorijas un 2958 muciņas vai
33,67 proc. — II. kategorijas sviesta.
Pēc valstīm, uz kurām augustā sviests
izvests, viss eksports sadalās sekosi:

°/o> no
Muciņas Kilogrami visa

eksporta
Vācija 4.543 240.567,3 51,70
Anglija 3.729 199.335,76 42,44
Dānija 259 13.709,1 2,96
Norvēģija .... 187 9.926,6 2,13
Polija(Viļņas apgab.) 68 2.989 0

^
77

Kopā . . 8.786 466.527,76 100.00
Galvenais mūsu sviesta noņēmējs ir

Vācija, kura pēc savas valūtas stabilizācijas
izvešanas atguvusi atkal iespēju iepirkt
sviestu pasaules tirgū un mūsu sviesta no-
ņēmēju starpā paguva atbīdīt angļu tirgo-
tājus. Redzama ir Dānijas nobīdisana
pie malas. Tagad mūsu pašu ekspor-
tieri paspējuši nodibināt tiešus sakarus
ar sviesta patērētāju zemēm. Te pirmā
vietā starp jauniegūtiem noņēmējiem bez
Vācijas minama ari Norvēģija, kura gan
ziemas mēnešos pati izved ap 5000 mu-
ciņas sviesta uz ārzemēm, bet vasarā,
kad govis atrodas kalnu ganībās, ieved
apmēram tādu pat daudzumu ārzemes
sviesta. Rie mums, ka zināms, taisni
vasaras mēnešos sviesta raža sasniedz
visaugstāko pakāpi. Tādēļ Norvēģijas
sviesta tirgum mūsu sviesta ārējā tirdz-
niecībā var piešķirt izcilus lomu. Būtu
tikai vēlams, lai mušu sviesta eksporta
firmas tālajam ziemeļu kaimiņam pie-
grieztu vairāk ievērības, jo tās tur droši
atradis, gan nelielu, bet pastāvīgu no-
ņēmēju sviesta pārpilnības mēnešos.

Spriežot pēc valsts sviesta kontrolei
pieteiktā sviesta daudzuma, augusta mē-
nesī mūsu eksportā ņēmušas dalību se-
košas firmas:

Pieteikta sviesta > „w TO

daudzums §?§ I
-£_ <u -o

Muciņas Kilogrami %_ii
Latvijas piensaimniec.

centrālā savienība. . 4.216 222.273,8 52,86
A./S. „Pollock un Co." 1.867 96.716,2 23,01
Centrāla savien. „Kon-

zums" 907 49.837,4 11,85
Latviešu lauksaimn. eko-

nomiskā sabiedrība . 621 32.396,9 7 71
O. L. Moller-Holst' s. . 327 17.396,99 4,14
S-ba .Piena eksports' . 34 1.304,— 0,43

Kopa . . . 7.972 420.424.29 100,00

Kā no pievestās tabeles redzams, lielais
vairums no visa sviesta eksporta atrodas
pašu lauksaimnieku organizāciju rokās.

Augusta mēnesī valsts sviesta kontrolei
pieteikto sviesta muciņu skaits samazi-
nājies no 10.266 (jūlijā) uz 7972 vai par
28%. Arisalīdzinot ar pagājušā gada
augusta mēnesi, šogad pieteiktas 11 mu-
ciņas mazāk, lai gan lauksaimniecības
pārvalde reģistrēto eksportsviestu ražojošo
modernieclbu skaits no 406 pagājušā
gada augustā pieaudzis līdz 517 tai pašā
laikā šogad.

Š. g. 30. augustā Rīgā, pēc biržas
mākleru ievāktām ziņām, maksātas liel-
tirdzniecībā par eksportsviestu sekošās
cenas:

Ls par 100 kg
pirmās šķiras .... 438—442
otrās šķiras 425—426
Redakciju slēdzot tekošam numuram,

vel nebija zināmas pēdējās oficiālās bir-
žas cenas, bet no privatavotiem mums
ziņo, ka par vislabāko pirmās šķiras
sviestu maksā vairs tikai Ls 435 un par

*) Iz .Ekonomista'.

pārējo Ls 425. Par otrās šķiras sviestu

iegūts no Ls 405 līdz Ls 415 par 100 kg.

Galda sviests nav ieguvis labāku cenu

par pirmās šķiras eksportsviestu. Beidzot,
par zemnieku mājās pagatavoto sviestu
cenas svārstījušās starp Ls 293 un 317
par 100 kg. Pieprasījumi vāji un cenām

vēl tendence uz krišanu. 9. augusta
Londonā par vislabākā mušu sviesta da-
žām partijām iegūti tikai 191 šil. par
centneri. Zemākā labuma sviests tur

pavisam neatrodot noņēmējus. Vienīgi
darījumi ar Vāciju vēl kautcik attur cenu
noslīdēšanu uz vēl zemāku līmeni.

B e r 1 i n ē laikā no 26. augusta līdz
5. septembrim oficiālā sviesta kotacijas
komisija atzīmējusi sekošās vietēja sviesta
cenas par vācu mārciņu:

I. labuma II. labuma atkritumi
(zelta (zelta (zelta

markās) markas) markas)
26. augustā . . . 1.78 1,52 1,20
28. . ... 1,75 1,50 1,20
30 1,75 1,50 1,20
2. septembrī . . 1,75 1,50 1,20
4. . . . 1,75 1,50 1,20
5. - - 1,75 1,50 1,20

Tendence visu laiku mierīga, kas iz-
skaidrojas ar sastrēgumu sīktirdzuieclbā
patērētāju aprobežoto pirkšanas spēju
dēļ. Oficiālās kotacijas pazemināšana
no 1,78 līdz 1,75 zelta markām par vācu
mārciņu labākā modernieclbu sviesta
producenta tuvākā dzelzsceļa stacijā ne-
spēja darījumus atdzīvināt. Sākot no 28.
augusta, oficiālā kotacija vairs nav gro-
zījusies un ar pēdējo cenas pazeminā-
jumu atkal sasniegts agrākais līmenis,
kāds bija 9. augustā. Neskatoties uz
patērētāju ierobežoto pirkšanas spēju,
augstākā labuma sviestam pircēji dod
priekšroku. Vācijas speciālā prese aiz-
rāda, ka iekšzemes sviesta producenti
par maz vērības piegriežot savas preces
kvalitātei, kura esot neapmierinoša, bet
bieži sūdzoties par zemo kotaciju un
ārzemes sviesta 'konkurenci. Neesot ne-
kāds brīnums, ka ārzemes sviests arvienu
vairāk izspiežot iekšzemes no agrākām
pozīcijām. Sevišķi Sibirijas sviests esot
atradis pastāvīgus noņēmējus. Mūsu
sviesta labums ne arvienu esot apmie-
rinošs, lai gan tas esot palicis lētāks.

Sviesta patērējuma lielākajā centrā
Londonā laikā no 19. augusta līdz
2. septembrim sviesta pievedumi bijuši
ārkārtīgi lieli. Minētā laikā ievestas
135.837 pakas sviesta. Turpretim tai
pašā laikā ievestas 1922. gadā 102.775
un 1923. gadā tikai 56.314 pakas. Sa-
karā ar lielajiem sviesta pievedumiem
cenas pēdējās divās nedēļās atslābušas
Tomēr pieprasījumi mazi un pircēji ļoti
atturīgi. Pēc „The Grocer" importētais
un Īrijas sviests kotēts sekosi:

30.aug. šīL 6. sept.šiL
par par

centneri centneri
Latvijas un Igaunijas . . 180—204 180—202
Dānijas 212—216 208—212
Sibirijas 150—175 150—176
Jaunzēlandes (labākais) . 204—208 206—208
Austrālijas (labākais) . . 200—202 196— 200
Kanādas ......196—204 190—204
Arģentinas 182—200 180-200
Holandes 206—210 206—208
Francijas 190—200 190—196
W as ....... . 196—210 196—210

Lai gan vienas otras valsts sviesta ce-
na pārskata laikā mazliet noslīdējušas
uz leju, starp citu ari Dānijas un Bal-
tijas valstīm, tomēr turpmākā cenu kri-
šana septembrī nav sagaidāma. Varbūt,
ka oktobri, kad Londonas tirgū pieplū-
dis, kā parasts, lielāki daudzumi dien-
viduspuslodes koloniju sviesta, cenas
lielāka mērā nokritīs.

Elastīgais Kopenhāgenas sviesta
tirgus, protams, nevarēja nereaģēt uz
pārmaiņām Londonas tirgū. Oficiālā
sviesta kotacija atzīmējusi sekošās cenas
par 100 kg:1924. g. 1923.g.
14. augusta 574 kr. 16. augustā 413 kr
21- , 557 . 23- , 407 „ '
28- . 557 , 30. . 439
4. septembrī 528 . 6. septembrī 458 ',

Lai gan pagājušā gadā ap 13. sep-
tembri kotejumu bija iespējams pacelt
no 458 uz 475 Tcr. par 100 kg, tomēr
šogad, pec pienākušām privātām tele-
grāfiskai^ ziņām spriežot, 4. septembra
cenu nebūs iespējams pacelt

Ari Zviedrijas oficiālā kotacija Malmē
uzrāda cenu slīdēšanu uz leju.
™- au§us!I 3,33 kronas par kg.
29. augusta 324

s

4. septembrī. . . . 3x2
T a 1 i n a jūtamas zināmas pārdošanas

grūtības. Sviestu pa daļai izved uz
Angliju, bet galvenam kārtām uz Vāciju
Kopmoderniecības ieguvušas 25. augustā
ap 156 igauņu markas par krievu mār-
ciņu loko. Pateicoties ziņojumiem no

ārzemēm par tirgus atslāburm/T »
jais sviesta tirgus palicies Li'
Eksportieri septembra sākumā nf ^
modernieclbu prasībām izturas V
un_ piedāvā 15 markas umirri^
maku par 25. augusta cenām 1 *cenas moderniecības atturas akce r *

Siers. Piensaimniecības savienik.
pagājušā gada beigās spēra pirmos Jļ,*9
lai ievadītu cedera un citu sieru ek lDs'
Pirmie pagatavotie čederasieralT'uz Angliju _ ieguvuši apmierinoša,
sauksmes, ta ka tuvāka nākotnē varsa

a!"
plašāku siera eksporta attīstību PaSi
kopmoderniecības ražo vairāk vier
tirgum piemērotu sieru. 10 senie t"
Rīga par sieru maksātas sekošās «Jj!

Čeders ? . 19S *
Bakšteins (pilnpiena) . . . . \ j'^,(pusvājais 25—30°/o) ' \<n

(vājais 18—20°/o) . r/73

1>veices 3.18—sioe
Labas kvalitātes siers atrod nonemk

katrā daudzumā. ™

Londonas oficiālā kotacija atzīmē
jusi sekošās siera cenas:

308- 6. sept
sl1- šil.

par centn. par K!k
Ceders, labākais . . 102 - 106 108—112
Kanādas 91— 95 90- %Jaunzēlandes . . . 90—96 90—96Austrālijas . . . 90— 92 _
Holandes, Gouda . . 82—122 82—127

Edames. . 82—111 80-117

Ārzemes

Anglija.
L i f i I d ā , 9. oktobri. Sakarā ar no-

tikumiem apakšnamā, strādnieku par-
tijas konferences sēdē šorit valdīja pa-
cilāts garastāvoklis. Uz sēdi ieradušos
ministrus Klainsu un Hastingsu kon-
ferences dalībnieki saņēma ar skaļiem
aplausiem. Lielu sajūsmu sacēla Klaira
runa, kurā viņš paziņoja, ka valdiba
nodos izcēlušos konflikta izšķiršanu
tieši pašiem vēlētājiem. Strādnieku par-
tija, no tagadējās valdības krizes ne-
cietis : tā tikai palīdzēs atvērt durvis
vēl lielākai strādnieku partijas uzvarai
vēlēšanās.

Lifildā, 9. oktobri. (Radio.) Tfllio
pēc izšķirošās balsošanas rezultātu pa-
ziņošanas apakšnamā ministru prezidents
Makdonalds iesniedza priekšlikumu sēdi
pārtraukt, neminēdams ne vārda pat
turpmākiem valdības nodomiem. Ķēniņš
ar ķēniņieni ieradās Londona šorit
un devās tieši uz Bekinghemas pili,
kur pēc dažām stundām ieradās ari mi-

nistru prezidents. Pēc 45 minutu ilgas
audiences Makdonalds atgriezās Da»
ningstritā, kur viņu jūsmīgi saņēma liels
ļaužu pūlis. Tad, visiem ministriem
klātesot, ministru kabinets noturēja sēdi

Laikraksti min, ka strādnieku paltij»

izsakoties par jauno vēlēšanu nolikšanu
uz 8. novembri.

Londonā, 9. oktobri. <Reiters i

Ķēniņš, kurš šorīt atgriezies_ no Skotij a»

Londonā, pulksten 10 pieņēma oficiaii
audiencē ministru prezidentu Makdonam
kurš lika priekšā atlaist p*J"
mentu un izsludināt jaunas velēšana*

Ķēniņš tam piekrita. L1A '

Vācija.
B e r 1i n ē, 8. oktobri. Ārlietu

J
nistrim Strezemanim šodien bija gjl .
saruna ar Francijas vēstnieku jauta]|n
par Vācijas uzņemšanu tautu savll.

Dānija.

Berlinē, 9. oktobri. Dāņu folkeļg
sociālistiskais kara ministrs Rasmu

&
iesniedzis likumprojektu par

^
L

flotes un apsardzības ministrijas\ w
£

sanu un obligatoriskās kara kia -

atcelšanu. Saskaņā ar šo ļ.fflP
Ar Jjas

jāiznīcina ari visi apcietinājumi. a

vietā stātos pastiprināta policija-

Maroka.
Parizē, 9. oktobri. NoMļļfjf

ziņo, ka Ziemeļmarokāril

^rLā><šauenas ielenkuši un pilnīgi jzn 1
^

kādu lielāku spāniešu karaspēka



Tirdzniecība un rūpniecība.

Ziņojums Nr. 8
par saimnieciskiem apstākļiem

Vācija
par laiku no 29. septembra līdz

6. oktobrim 1924. g.
(Ģeneralkonsulars ziņojums.)

Lielā 800 miljonu zelta marku aizņē-
muma noslēgšanai pēc valstsvīru paskai-
drojumiem priekšdarbi tiktāl veikti, ka
tā parakstīšana sagaidāma tuvākā laika.
Rūpniecības obligāciju banka nodibināta
30. septembrī. Valsts dzelzsceļi pārņemti
jaunās dzelzsceļu sabiedrības _ pārziņā,
par kuras galveno direktoru ievelēts vācu
satiksmes ministrs. Ievērojams solis
ārējās tirdzniecības politikā ir rīkojums,
ka sākot ar 1925. g. 11. janvāri vislie-
lākā labvēlība muitas ziņā, ja līdz tam
nebūs noslēgti atsevišķi līgumi, attieci-
nāma tikai uz to valstu ražojumiem,
kuras ari vācu precēm piešķir šo vislie-
lāko labvēlību. No otras puses atzīmē-
jams, ka pēc tam, ka Anglija atjaunoja
26 procentīgo ieveduma nodokli uz vācu
precēm, to pašu nolēmusi darīt Francija
un pēc laikrakstu ziņām taisās darīt ari
Beļģija, Itālija, Portugāle, kas varētu pie-
spiest iejaukties šai lietā reparaciju
aģentu un pārvedumu komiteju. Tirdz-
niecības līgumu sarunas notiek pašlaik ar
Angliju, Beļģiju un Franciju, pagaidām
bez redzamiem rezultātiem. Uzaicinā-

jumi uzsākt sarunas ienākuši vēl no Itā-
lijas un Japānas, pie kam pēdējā no
paša sākuma nostājas uz savstarpējas
neaprobežotas vislielākās labvēlības pa-
mata,

Iekšējā stāvokļa stabilizēšanos raksturo
dolāru atpakaļplūšana uz Ameriku, jo
Vācijas valūta ieguvusi atkal uzticību.
Ari ārzemes kredits pieaug. Pēc angļu
laikrakstu ziņām vācu rūpniekiem līdz
šim piešķirtā angļu kredita kopsuma iz-
taisa 50 milj. mārciņu. Reinzemes-Vest-
fales ogļu rūpniecībai piešķirts divos ter-
minos kopā 5 milj. dolāru liels kredits.
Amerikāņu kreditu saņēmis ari anilina
koncerns.

Biržā aizņēmumi, kuri iepriekšējā
nedēļā stipri kritās, pārskata nedēļā atkal
cēlās. 5 °/o valsts aizņēmums pacēlās pat
par 700_ rniljardiem procentu (no 480
iepriekšējā nedēļā). Tas izskaidrojams
ļ'^ab

ar
pieaugošo uzticību pret Vācijas

iekšējām spējām, kā ari cerību, ka pre-
tēji finansu ministra ieņemtam stā-
voklim, beigās tomēr izdosies pa-
nākt aizņēmumu uzvērtēšanu. No ak-
cijām pārskata nedēļā stiprāk pieprasīja
atkal kalnrūpniecības un ari tekstil-
rūpniecības papirus.

Valsts kasē laikā no 21. līdz
*• septembrim (8 dienas) iemaksāts
~°! 3 milj. zlt. mk., bet izmaksāts

^.7 milj. zlt. mk., t. i. par 9,4 milj.
**? mk. vairāk, ar ko atlikums nol - aprīļa pamazinās uz 149,3 mij. zlt.k., iztaisīdams septembra mēnesi tomērm rņilj. zlt. mk. (pret 19,6 milj. augustā).

eialcie izdevumi izskaidrojami ar iz-
raaksam oktobra algām un 28 milj.P ocentu nomaksu rentes bankai par
^ņemtiem kredītiem. Valsts bankas

,krājums, kurš jūnija bija sasniedzis
J?zemāko stāvokli ar 442 milj. zlt.

*?. pieaudzis atkal uz 578 milj. zlt.
valst k

BeZ tam valda uzskats - ka
sīhā ? ankas devizu krājums ir patie-
ci *'eerojamāki lielāks, nekā tas līdz

bzināms atklātībā.

Lieltirdzniecības indekss
30. septembri, salīdzinot ar iepriekšējo
nedēļu, cēlies par 1,2%. No galvenam
grupām tai pašā laikā produkti cēlušies
par 1,7° o, ogles un dzelzs palikušas
negrozītas. Iekšzemes preces cēlušās
par 1,3%, ārzemes preces par 0,6%.

Vispārējā dzīves dārdzība 1. oktobri,
salīdzinot ar iepriekšējo nedēļu, cēlusies
par 1,7%, kas izskaidrojams galvenā
kārtā ar īres paaugstināšanu un pro-
duktu cenu celšanos. (īres, kas līdz šim
iztaisīja 62% no miera laika cenām, pa-
augstinātas uz 66%).

No atsevišķiem konsulāriem iecirkņiem
ziņo:

Leipcigas iecirkņa konsuls Nissens, ka
Saksijā cenas iekšējā tirgū cēlušās. Ari
bankās pieauguši apgrozījumi, sevišķi
konto-korenta un vekseļu darījumos.
Zvērādas ievērojami cēlušās cenā. Dru-
kātavas labi nodarbinātas. Ari Saksijas
tekstilrūpniecībā novērojama atdzīvi-
nāšanās.

Reinzemes-Vestfales iecirkņa konsuls
Gottšalks ziņo, ka Rūras apgabalā bez-
darbinieku skaits vairs tik stipri nepie-
ņemas. Produktu tirgū pieprasījums
dzīvs, sevišķi pēc sviesta. Ari nauda
palikusi pieietamāka (maksa apmēram
2° o par mēnesi).

Konsuls Bavārijā Dr. Purpuss ziņo,
ka pārtikas tirgū cenas cēlušās sevišķi
uz gaļu, sviestu un pienu (tas pats no-
vērojams visā pārējā Vācijā). Bezdarbi-
nieku skaits drusku mazinājies. Koku
cenas cēlušās. Labības raža sliktā laika
dēļ vājāka. Kartupeļi ātri pūst. Ari
apiņu raža kvalitatīvi vājāka.

Lini. Linu cenas pārskata nedēļā
palikušas negrozītas. Maksāja par vid.
labiem līdz 6 zelta markas par centn.
(50 kg), par labiem līdz 7,50 zlt. mk un
par sevišķi labiem līdz 8 zlt. markām
(1 zlt. mk. — 1,3 Ls).

Cenas dažādām pārtikas vie-
lā m, 4. oktobra notējums — Berlines
tirgū, dzīvsvarā (1 mārc. = Vkg;
1 marka = 1,3 lat.):

feniņi
V C r S 1: mārciņa

a) uzbajoti I. labuma .... 48—52
b) uzbapti 4—7 gadus veci . 42—45
c) jaunāki neuzbaroti un vecāki

uzbaroti 38—40
d) mazāk baroti 32—36

govis:
a) uzbarotas I. labuma . . . 46—50
b) uzbarotas līdz 7 gadiem. . 40—44
c) vecas labi barotas un jaunas

mazbarotas 32—36
d) vidējas barotas 27—30
e) mazbarotas 20—25

teļi:
a) I. labuma uzbaroti ....95—103
b) vidēji uzbaroti 85—92
c) mazi uzbaroti 65—75

aitas kūti turētas:
a) labi uzbaroti jēri .... 48—55
b) uzbaroti auni un jaunas aitas 30—40
c) maz uzbaroti auni un aitas. 18—25

aitas no ganības:
a) labi uzbaroti jēri .... 52—58
b) maz baroti jēri un aitas . . 38—48

cūkas:
barokļi smagāki par 3 cntr.

a) dzīvsvarā —
b) cūkassvarā no 240^300 mārc. 87—88
c) . , , 200-240 , 83-86
d , . „ 160-200 . 78-82
e ". ; . 120-160 . 72-76
{) , „ zem 120 . 68

Gaļas cenas pārskata nedēļā cēlušās,
izņemot aitas, kuras palikušas lētākas.

Labības cenas. Ziņas par ārkār-
tīgi slļktu ražas stāvokli Vācijā izrādās
par pārspīlētām. Vispār rudzu raža ir
vāja, kviešu raža apmierinoša, kartupeļi
pāri vidusmēram (tikai labi neturas),
cukurbiešu raža vidēja un lopbarības
raža laba.

Labības cenas pārskata nedēļā tālāk
cēlušās un rudzu cena jau pārsniedz
kviešu cenu.

4. oktobra notējums (par 1000 kg):
zelta markas

rudzi 246—252
kvieši 241—249
vasaras mieži . . 2^9—255
auzas 189—179

Pārtikas vielu cenas 4. oktobri:
zlt. mk. par centneri

(50 kg)

miežu putraimi. . . 17.50—18.00
auzu putraimi . . . 20.50-22.50
rudzu milti .... 20.60—21.75
kviešu milti .... 23.00—28.00
lēcas mazas .... 18.50—29.50

, vidējas . . . 31.00—37.50
„ lielas .... 37.50—39.50

kartupeļu milti. . . 17.75—19.75
makaroni 43.00

Sviests un siers:

Sakarā ar sviesta cenu celšanos pa-
saules tirgū, ari Vācijas sviesta cenas
pārskata nedēļā tālāk cēlušās.

3. oktobra notējums:
zlt. mk. par

centneri
(50 kg)

iekšzemes sviests (iesaiņots) . 222—236
ārzemju sviests 235—237

speķis 100—105
Tilzites siers 110—120
Ementales siers 165—170
īstais Ementales siers . . . 170—185

Berlinē lieltirgotāji maksāja uz vietas
200 zelta marku par centneri sviesta
ražotājiem.
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Edg. Krieviņš,
Latvijas ģenerālkonsuls Vācijā.

Ventspils ostā ienākuši kuģi.
2. oktobri.

Ilga, latviešu tvaikonis, 229,40 reģ. ton. bratto, no
Rīgas ar gabala precēm.

3. oktobri.
Normāls, latviešu burenieks, 67 reģ. ton. brutto,

no Pāvilostas ar itutmalku
4. oktobri.

Ilga, latviešu tvaikonis, 229,40 reģ. ton bratto,
no Liepājas ar gabalu precēm.

Antores. vācu tvaikonis 1006,40 reģ. ton brutto,
no Liepājas ai kokiem.

Stella, latviešu motorkaģis, 238,89 reģ. ton. bratto
no Liepājas ar gabalu precēm.

Rūķis, latviešu burenieks, 70,03 reģ. ton. bratto, no
Rīgas tukšā.

Pemigel, latviešu tvaikonis, 168,84reģ. ton. bratto,
no Liepājas ar gabalu precēm.

5. iktobri.
Sigulda, latviešu tvaikonis, 199?,68 reģ. ton. brutto,

no Rīgas ar liniem un kokiem.
Agnete, daņn tvaikonis, 1458. 15 reģ ton. brutto,

no Korsora ar balastu.
Gaida, latviešu tvaikonis, 331 reģ. fcra. brutto, no

Rīgas ar gabalu precēm.

Kursi.
Ripa» ^trfi 1924. z»4» 10 oktobri

100 Utvijai taL . . . 2,-
1 Amerikas dolārs 5,16 — 5,21
1 Anglijas mārciņa .... 23,15 — 2337
100 Francija» franka ... 26,25 — 27,05
100 Beļģijas traak» .... 24.2J — 24,90
100 Svetcea franks ..... 98,40 — 99,90
100 Itaitjat lira ...... 22,05 — 22,7
100 Zviedrijai kron« ... 136,70 — 138,75
100 Norvēģijai kro« . . . 73,10 — 75,35
100 Dānijas kroa« .... 89,30 — 92 —
100 .ČechoslovaļfJjaa ktcca . 15,15 — 15,75
100 Holandei g«lde,j« . . 200,40 — 203,45
1000 miljards Vācija sarka . 1,18 — 1,28
100 Somijas marka 12,75 — 13.25
100 Igauniju marka .... 1,23 — 1,31
100 Polijas «lot» 98, 102,-
100 Lietavas Utu . . . 50, 52,—
10 Krieviju aelta rcbja . . . 26,50
Krieviju .ad«ba{*k -

^ J;™}par 1 ibi.

SSSR «ervooeca 26,10 - 26,90
5°/o neatkarību aliņemams . 2, 2,10
6°/» Zemes banku ķīlu timei 98, 100
Rīgu birtu komitejai kotaciļu komisijai

priekttēdēt*;* A. K a c e n
Zvērināti birtas makien M. O k m i a n s

Maksia.
Nacionālais teatrs. Piektdien, 10. ok-

tobrī, pulksten 7 vakarā kareivju
izrādē Annas Brigader .Heteras
mantojums". Tā kā kareivju izrādēs
lugas nemēdz atkārtot, tad jāgriež ka-
reivju vērība, nepalaist garām šis intere-
santās drāmas izrādi. Sestdien, 11. ok-
tobrī, pulksten 7 vakarā Aspazijas fanta-
stiskā drāma «Ragana" ar Liliju Ēriku
galvenā lomā. Cenas parastās. Svētdien,
12. oktobri, pulksten 2 dienā par tautas
izrāžu cenām Blaumaņa „P o t i v a r a
nams". Pulksten 7 vakarā par para-
stām cenām Molnara populārā traģiko-
miskā luga ,L ii joms" ar pantomi-
misku priekšspēli. — Strindberga drāma
nR e i b o n i s" izrādīs pirmo reizi jaun-
nedēļ. — Turpinās biļešu pārdošana uz
Mirdzas Šmitchen 20 gadu jubi-
leju 20. oktobri (izrādīs Jorn ī").

Dailes teatrs. Šodien, 10. oktobrī,
pulksten 1jiS vžkarā par tautas izrādes
cenām ,D on-Kichot s". Sestdien,
11. oktobrī, pulksten V28 vakarā « Mēr-
nieku laiki". Svētdien, 12. oktobrī,
pulksten 2 dienā, par strādnieku izrādes
cenām « Divas pīles" un pulksten
12 8 vakarā .Mērnieku laiki".
Otrdien, 14. oktobrī, pulksten 5 pēcpus-
dienas skolnieku izrādē « Mērnieku
laiki*-

Telegramas.
(Latvijas telegrāfa aģentūras ārzemju telegramas )

Berlinē, 9. oktobri. Sociāl-
demokrātu Irakcijas vadoņi
šodien apspriedē ar valstskancleru
Marksu paziņojuši, ka principieli gan
esot ar mieru iestāties paplašinātā
koalicijas valdībā, bet patrei-
zējos apstākļos uzskatot sarunas
šinī lietā par izjukušām —
tādēļ ka nacionālu prasības neesot sa-
vienojamas ar kanclera uzstādīto repub-
likānisko vienošanās programu.

Par sociāldemokrātu viedokli kanclers
informējis nacionālās tautas partijas va-
doņus. Viņš isteicies, ka ari neredzot
vairs nekādas iespējamības pieaicināJ
ministru kabinetā tiklab nacionālus, kā
sociālistus. Rīt, piektdien, viņš apsprie-
dīšoties ar frakcijām par to, kas būtu
darāms tālāk.

Vācu tautas partija, kā no parlamenta
aprindām ziņo, jau griezusies pie kanc-
lera ar uzaicinājumu tagad piegriezt visu
vērību koalicijas paplašināšanai pa
labi vien.

Londonā, 9. septembri. (Reiters.)
Ķēniņš Džordžs šodien pēc-
pusdienā parakstījis dekrētu
par līdzšinējā parlamenta at-
laišanu. Vēlēšanas notiks
29. oktobrī. Vienu vai divas nedēļas
pēc tam sapulcēsies jaunais parlaments.

Londonā, 9. oktobrī. (Reiters). Augš-
nams šodien pieņēmis likumprojektu par
robežas nospraušanu starp
Īrijas brīvvalsti un Ulsteru
trešā lasījumā nepārgrozītu. Sevišķā
rezolūcijā augšnams konstatē, ka pec
angļu-iru līguma parakstītāju ieska-
tiem jauktā robežkomisija, kura tagad
sāks darboties, būs kompetenta izdarīt
tikai vietēja rakstura grozījumus pastāvošā
administratīvās robežas linijā. Vienīgi
tādai angļu-iru līguma iztulkošanai
augšnams dod savu sankciju.

Redaktors: M. Ārons.

Šim numuram 6 lappuses.

UHju banka* nedēļa* parckafemm uz 8. oktobri 1924. g.
Aktīvā. Uti S. ļ P a s i v i. Uti S

?3 ocn 5„a Bankas naudas zīmes 25,800,000 -
K*', . naudas zīmes .... <S,859,d90 — Pamata kapitāls 1025965697
») w^8L,es zīmesun metāla nauda 14,283,959 78 I Rezerves kapitāls .... 961 879 22
OTuSS^»* • • • 23,591,085 19 Noguldījum, . . . . . \ \ \ \ . ^KIJS S
te-Taluta 42,356,779 81 Tekoši reķmi 42 468 757 71
&em)" 2, vekiell . ? • • 42,299,594 89 Valsts rēķini .... . 18 159 06 26
P tefffl

n?i nret nodrošinājumiem . 40,066,221 38 . depozīti ......'. 59 942 221 53
«'p — 4 '

469-69919 citi pasīvi :;;?:; sitošo \\
O" "" 170,926,730 24 1707926,730 24

;»» uz 8. oktobri 1924. g. Utvijas bankas naudu zimes izlaistas par. . La 25 800000~^
"kuras nodrošinātas:

tīru zeltu 2200 klg. (divi tūkstoši divi simti klg. , kas pēc paritātes 1 klg. =1) , 0444 444 nodrošina 7,577,777 -
S 2 000 000, - (divi miljoni dolāriem), kas pec f paritātes 1 $ =

fl fcnie «r. tīra zelta = Ls 5,18262, nodrošina , 10,365,240 -
'£339 917—/— (trīs simti trīsdesirit deviņi tūkstoši deviņi simt septiņpadsmit

3),
.' noiu mārciņ ām), kas pēc £ .kursa £ 1.— = f 4,46; $ 1.— = 1,5046
ģr tīra zelta vai Ls 5,18262, kas nodrošina ... _. 7,856,983_-

Pec 6. oktobra 1924. g. Ņujorkas biržas kursiem. U 25,800,000 -

Rīgā, 8. oktobrī 1924. g. Padomes priekšsēdētāja vietā J. V es mans.
12655 Galvenais direktors S v e d e.



Ji€āra tiesa,
pamatodamās uz savu rīcības sēdes
lēmumu un kara tiesu lik. 951.—953. p.p.,
meklē 9. Rēzeknes kājnieku pulka
kareivi Pāvelu Aleksandra d. Seņavski,
apsūdz, uz kara soda lik. 128. p. I. d.
un 133. p.

Minētais Seņavskis dzimis 1902. g.,
piederīgs pie Skrudalinas pag., Ilūkstes
apriņķī, neprecējies, katoļticīgs, polis,
agrākā dzīves vieta, Rīgā, Ezeru iela
Nš 7, dz. 4.

Personām, kuram būtu zināma Seņavska
atrašanās vieta, nekavējoši paziņot kara
tiesai vai tuvākai policijas iestādei,
kurai to arestēt un ievietot apcietinājumā,
ieskaitot kara tiesas rīcībā.

Kara . tiesas priekšsēdētāja,
v. p. i., pulkv.-leitn. (paraksts).

12650 Sekretāra pal. leitn. (paraksts).

Kigas apgabaltiesas 3. civllnod.
saskaņā ar civilprocesa likumu 1958. p.,
at šo paziņo, ka 21 oktobrī 1924._g.minētās nodaļas atklātā tiesas sēde
nolasīs 1921. g. 30. oktobrī Rīgā
miruša namīpašnieka Jennolaja Jāņa
(Ivana) dēla I v a n o v a notarielo
testamentu.

Rigā, 8. oktobrī 1924. g. L. J* 3559
Priekšsēd. v. A. V ei d n e r s.

12693 Sekretārs A. Kalve.

Liepājas apgabaltiesa,
saskaņā ar likumu par laulību 77. p.,
25. augusta 1924. g. aizmuguriski no-
sprieda: starp Jāni Jēkaba d. Voiņe-
viču un Ievu Jāņa m. Voiņevič, dzim.
Gertner, 4. septembrī 1910. g. caur
Liepājas Sv. Annas draudzes mācītāju
slēgto laulību atzīt par šķirtu; laulībā
dzimušos bērnus: Žani, dzim. 6. aprilī
1911. gada, un Aldonu, dzim. 29. martā
1915. g. atstāt pie mātes.

Liepājā, 19. sept. 1924. g. Ns 420 24
Priekšsēdētāja b. v. C i nc e 1 s.

11477 Sekretārs A. Ķasperovičs.

Nītaures pag. tiesa,
Rīgas apr., uz pag. tiesu ust. 11. daļas
27o. un 277. p. un sava š. g. 20. jūnija
lēmuma pamata izsludina, Ka pilsonis
Jinis Andža d. Damroze, dzīvo Nī-
uures pag., Kalna Pļauseļi mājā, adoptē
Idu Elviru Olte un Liliju Annu Vilhelminu
t 'lte, Jūlijas Olte meitas, dzīvo turpat,

Visi; kam pret šo adoptaciju ir kādi
t-bildumi, tiek uzaicināti tos pieteikt

šai tiesai sešu mēneša laikā, skaitot no
izsludināšanas dienas trešo reizi ,Vald.
Vēstnesī'.

Pēc šī termiņa notecēšanas augšmin.
adopcija tiks uzskatīta par likumīgā
spēka gājušu.

Nītaurē, 27. jūlijā 1924. g. Ns 47.
3 Priekšsēdētājs A. P 1ū m s.

10484 Darbvedis J. A p s i t s.

rcigas apgaoaiTiesas i. ieeirKņa
tiesas pristavs

I» >ziņo, ka 22. oktobrī 1924. g., pulksten
10 rīta, Rīga, liela Jaunā ielā Ns 29,
uz II. torgiem pārdos Maksa B 1 u -
mentāla kustamo mantu, sastāvošu
no drogu precēm, un novērtētu par
Ls 7537,20.

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

Rīgā, 1. oktobrī 1924. g.
12692 Tiesas pristavs V i 1 daus.

Rīgas apgabaltiesas 2. iecirkņa
tiesas pristavs

paziņo, ka 17. oktobrī 1924. g., pulkst.
10 ritā, Rīga, Dzirnavu ielā Nš 43,
pārdos Aleksandra Valtera ku-
stamo mantu, sastāvošu no mēbelēm,
un novērtētu par Ls 2560.

Izzināt sarakstu, novērtējumu, kā ari
apskatīt pārdodamo mantu, varēs pār-
dt-nnas diena uz vietas.

Rīgā, 7. oktobrī 1924. g.
12694 Tiesas pristavs Krebs.

Rīgas spgabaitiesss 2. iecirkņa
tiesas pristavs

paziņo, ka 15. oktobrī š. g., pulksten
10 rītā, Rīgā, Tērbatas ielā Ns 52,
pārdos Bēra Š a p i r o kustamo
aiantu, sastāvošu no 5 mucām siļķes,
un novērtētu par Ls 240.

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

Rīgā, 27. septembri 1924. g.
12693 Tiesas pristavs Krebs.

Rīgas apgabaltiesas 3. iecirkņa
tesas pristavs

,'Htziņo, ka 17. oktobrī 1924. g., pulksten
l *12diena, Rīga, 1. Maskavas ielā N° 147,
j jā r d o s Vija Vagara kustamo
mantu, sastāvošu no mēbelēm un ādas
ģērētavas ietaises, un novērtētu par
Ls 325.

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

Rīgā, 9. oktobrī 1924. g.
12695 Tiesas pristavs J. G r i n I e 1d s.

RQ*n apgabaltiesas 3. iecirkņa
tiesas nestāvs

pazin<i. ka 28. oktobrī ^ 924. g., pulksten
10 ritā, Rīgā, Stabu ielā Ns 84, dz. 10,
pārdos Zalomona Krečmera ku-
stamo mantu, sastāvošu no klavierēm, un
novērtētu par Ls 500.

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

Rīgā, 7. oktobrī 1924. g.
12636 Tiesas prist. J. Gr i n i e 1d s.

Īli» apga&altlesai 5. Ik. tinas iiittra
paziņo, ka 16. oktobrī š. g., pulksten
9 rītā, Rīga, Bruņinieku ielā Nš 103,
pārdos Rigas Stiklrūpniecības akciju
sabiedrības kustamo mantu, sastāvošu
no apses malkas un monopola pudelēm,
un novērtētu par Ls 1000.

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

Rīgā, 27. septembrī 1924. g.
12697 Tiesas nristavs E. Smeils.

Latgales angaaaltleiai ntttab notāri
paziņo, ka pec 1924.-g. 4. septembrī,
pie Daugavpils notāra P. Zibina no-
slēgta pirkšanas-pārdošanas līguma, ap-
stiprināta 1924. g. 10. septembrī, Nikolajs
Jāzepa d.Dorzeniks-Čačs ieguvis
no Dementija Rodiona d. nn Annas
Gabriela m. Krasņikoviem, par Ls 14,000
dzimtsīpašuma gruntsgabalu Ns 5,
plat'bā 388,43 kv. saž., ar ēkām Daugav-
pilī, III iecirknī, 68. kvartālā, Varšavas
un Šosejas ielu stūrī, polic. Ns 65/67.

Daugavpilī, 1924. g. 24. sept. Ns 5862
Vec. not. palīgs E. K r i ķ i s.

11813 Sekretāra pal. J. S t r a d 8.

Latgales apgabaltiesas mātais noars
paziņo, ka pec 1924. g. 4. augusta
pie Daugavpils notāra R. Skuja no-
slēgtā pirkšanas-pārdošanas līguma, ap-
stiprināta 1924. g. 12. septembrī, Jānis
Marka d. Budencovs ieguvis no
Jāņa Domenika dēla un Konstancijas
Franča m. Sarvoviem, viņi ari Kreici,
par 2.200 latiem dzimtslietošanas tie-
sības uz 290 kv. saž. pilsētas zemes ar
ēkām Daugavpilī, III. iecirknī, 91. kvar-
tālā Ns 8, 1it. a, Odesas ielā zem poli-
cijas Ns 45.

Daugavpilī, 1924. g. 24. sept. M» 5858.
Vecākā notāra palīgs E. K r i ķ i s.

11814 Sekretāra palīgs J. Strads.

Lalvilai Sartaiiā krasta loterijas nodaļa
dara zināmu vispārībai, ka _
ii. ottt.s. g.. i»f-txdien5"notiks Latvijas Sarkana krusta naudas
loterejas Ns 6, V. klases pēdējas dienas,
30. septembra š.g., izlozes papildināšana,

pielozējot klāt iztrūksto-
šos desmit vinnestus

(9 pa 300 rbļ. un vienu S00 rbļ.), ka
ari parlozējot pēdējo tas dienas vinnestu,
kuram piešķirta 200,000 rbļ. prēmija, jo]
izdarot papildus ļzlozi šīs vinnests vairs ļ
nav uzskatams kā pēdējais *.
12554., Loterejas nod. parz. (paraksts), i

Bērz-Sipeleī mmimM
izdos

27. oktobri 1924. g.,
pulksten 12 dienā, Bērz-Sīpeles virsmež-
niecības kanclejā,

mutiski izsolē,
ar pēctorgiem, sekošus

NMattns:
1) Berz - Sīpeles virsmežniecības I. ie-

cirkņa Batera apgaitas mežsarga un
ugunssarga iedzīves jaunbūvi, ie-
maksājamā drošības nauda Ls 100.— ,

Lūgumi ar 40 sant. zīmognodokli, dēļ
pielaišanas pie mutiskas solīšanas, ie-
sniedzami līdz 27. oktobrim š. g., pīkst.
12 diena Berz-Sīpeles virsmežzinim (caur
Līvbērzi).

Izsoles noteikumus, maksas aprēķinus
un zīmējumus var ieskatīt virsmežnie-
cības kanclejā.
12622 Bērz-Sīpeles virsmežniecība.

Rēzeknes apriņķa valsts-
zemju inspektors

ar šo uzaicina bijušo Rēzeknes apriņķa,
Dricānu muižas īpašnieku,, vai viņa
pilnvarnieku pieteikties viena mēneša
laikā no šā uzaicinājuma izsludināšanas
manā kanclejā, Rēzeknē (Augšpils ielā),
Brāļu-Skrindu ielā Ns 15,

Ojāri om loksni.
Pretēja gadijuma lokomobile tiks

pārdota_ vairāksolīšanā un ieņemtā nauda
iemaksāta valsts kasē.

Rēzeknes apriņķa vahts zemju
12672 inspektors K. S m i.d t s.

: 12656
Ārlietu ministrijasārzemjupasuizsludina par nederīgu Vācijas piCKatrīnas Bajor, dzim. JuS

Vācijas valdibas 18. oktobrī 1922
izd. personas apliec, ar W»580. i j^ļ

Ārlietu ministr, ārzemju pasu ^izsludina par nederīgu Emmas Pētera TB i r z n i e k nozaudēto ārzemes oasiar _Ns 2614, izdotu š. g. 8. apr;l ?. 12515
Latvijas universitātēs īēģītJmādte

kartiņa N° 791, uz Elzas Orindiļ
vardu pazaudēta un ar šo tiek izsl«.
dinata par nederīgu. 12555

Latvijas universitātes leģitimāciju
kartiņa Ns 8048, uz Olgas Dančauski
vardu nozaudēta, ka deļ skaitāma kī
nederīgai ; 12687

Rīgas kara apr. priekšnieks izsludini
par nederīgu nozaudēto karaklausības
apliecību ar Ns 59717, 24. februārī 1922.g.
izdotu no_ Rīgas kara apr pr . uz lta.
Eduarda Jāņa d. Paegle vārdu. 1268t

Rīgas kara apriņķa priekšnieks it
sludina par nederīgu nozaudēto kara-
klausības apliecību ar Ns 616, izdota
15. maijā 1921. g. no Rīgas pilsētas

"komendanta uz Roberta Mārča dēta
Pūriņa vārdu. 12688

Rīgas kara apr. priekšnieks izsludina
par nederīgu nozaudēto karaklausības
apliecību ar N° 41a, izdotu 31. ckt.
1919. g. no Kr stpils iec. komendanturas
uz Ādolfa Franča dēla Folkmaņa
vārdu. 1M

Rīgas kara apriņķa priekšnieks izsludina
par nederīgu nozaudēto karaklausībai
apliecību, izdotu 29. marta 1922. g, no
Latgales partizāņu pulka komand. Uz
ārsta virsltn. Rūdolfa Kārļa d. Dribba
vārdu. 12691_

Jēkabpils apr. pr-ka palīgs II. iec. iz-
sludina par nederīgiem pazaudētos se-
košos dokumentus: 1) iekšzemes pasi
Ns5637, izdotu no Dignājas pag. valdes

1922. g. 22. augustā, un kara klausības
apliecību Ns 16310, izdotu no 3. Jel-
gavas kajn. pulka komandiera 1922. g.
18. janvāri uz Pētera Mārtiņa d. Ra-
dzi ņ a vardu;

2) iekšzemes pasi Ns 593, izdotu no

Lubejas pag. valdes 1921. g. 5. oktobri,
un kara klausības apliecību Ns 124A.
izdotu no Cēsu kara apr. pr-ka 1921. ļļ-
28. sept. uz Pētera Mārča d Reicv.. n«

3) zirga pasi uz Mades Jēkaba rn.

Stumbriņ vārda; zirgam sekošās J»
meV. 11 g. vecs, augums 1_ ars-
vērš., diīmbēras spalvas, piere '<:
gara balta zīmīte, krēpes uz kreiso jpw
un abas pakaļas kājas līdz vezisi»
baltas. '^-

tasiiakintjaijii"

pilnu iii silā
27. oktobrī 1924. g., pulksten 6 vakari

m. Kalēju ielā Ns 22, 1 trepi-

Dienas kārtība:
1) Priekšnieka un sekretāra veie- »

2) Valdes ziņojums par 1923.g-P»3) Kas's ziņojums.
4) Revīzijas komisijas ziņojums.

5) Budžets par 1924. gadu.
6) Pieprasījumi un priekšlikumi
7) Velēšanas. nvnas
Pieprasījumi un priekšlikumi ii 3

^priekš sapulces vaidei rakstiski ies

Pie ieejas ir jāuzrāda biedrības »
^Ja pirmā sapulce nevarētu non - tf

biedru nesanākšanas, tad _ sasK 1

statūtu 29. p., 3. novembri s. g-, P
^6 vak., tanī pašā vietā tiks notu ,'u?o

pilnīga sapulce, neievērojot s.'-
biedru skaitu '2352 __JL^-^

Nacionālais teatr*
^Piektdien, 10. oktobrī, pulksten

kareivju izrāde:
Jfetfero * nMn^ļ'jT»*

Sestdien, 11. oktor.ii, pulk.-.i-ii
^, <na£an*t

Iiliilaalis LiAs nolikta?!
izdos

mutiskos un rakstiskos

TORGOS
apm. 20,000 klgr.

svaigasliellopu gaļas
piegādāšanu

no 1. novembra 1924. g. līdz 1. janvārim
1925. gadam.

Torgi notiks Liepājā, kara ostā, Lie-
pājas noliktavas kanclejā, 20. oktobrī
1924. g., pulksten 10 no rīta.

Rakstiski piedāvājumi slēgt "s ap-
loksnēs ar uzrakstu: »Uz 'gaļas torgiem
20. oktobrī 1924. g." un lūgumi dēļ pie-
laišanas mutiskos torgos, nomaksāti ar
attiecīgu zīmognodokli, iesniedzami līdz
torgu atklāšanai Intendanturas Liepājas
noliktavas priekšniek am, vai torgu dienā
komisijai.

Torgu dalībniekiem pirms torgu at-
klāšanas, jāiemaksā noliktavas kasē
Ls 0,08 drošības naudas no katra kilo-
grama gaļas, kuru piegādātājs uzņemas
piegādāt.

Ar gaļas kondicijām un sīkākiem torgu
noteikumiem var iepazīties ikdienas
Liepājas noliktavas kanclejā.

Noliktavas priekšnieka v. i.,
12624 kāja ierēdnis 'paraksts) .

i MM ķīlnieks mii
20 oktobrī i 924. g., pulksten 10 ritā,
Rēzekne, Vilanu ielā Ns 21,

pārdos atklātā

ftiftksflltfaii
9 armijai nederīgus

zirgus un 6 kumeļus
vecumā no 3 līdz 5 mēnešiem.

Pie solīšanas tiks pielaisti tikai lauk-
saimnieki, kuri uzrādīs pašvaldības ie-
stāžu izdotas apliecības, ka zirgi viņiem
nepieciešami. 12625

Intendanturas Daugavpils noliktava "^ļ

izl mutiskos un rakstiskos ton
34 tonnas svaigas liellopu gaļas piegādāšanu no 1. nov. š. g. \\^x »

Torgi notiks Daugavpilī, Viļņas ielā Ns 99, intendanturas na„J
liktavas kanclejā 20 oktobrī š.g„ pulkst. 10 no rīta. ^savpiij

Rakstiski piedāvājami slēgtas aploksnes ar uzrakstu : Uz g?\
20. oktobri š.g. «, un lūgumi deļ pielaišanas mutiskos torgos,nomaksā?cīgu zīmognodokli, iesniedzami līdz torgu atklāšanai intendanturas n'
noliktavas priekšniekam, vai torgu diena torgu komisijai. Uau8avpj,

Torgu dalībniekiem pirms torgu atklāšanas jāiemaksā noliktavas k«-
no katras tonnas gaļas, kuru piegādātājs uzņemas piegādāt. <lse U 7o.^

Ar gaļas kondicijām un sīkākiem torgu noteikumiem var iepazītie
intendanturas Daugavpils noliktavas kanclejā. 3 ^ '«diena,

- ——_iff«3

Galieni inHantuns pārvalde īeniks itiskos uniMmin,,.
cukuru 90 tonnu un rīsus 40 tonnu, ar nodošanu franko intendantu™. ''

pārtikas noliktavā Rīgā. uras &H\
Torgi notiks 29. oktobris. g.,_ pulkst. 10 no rīta, galvenās inrenrf

pārvaldes telpās Rīgā, Valdemāra iela Ns 10/12, dz. 3 (ieeja noEli?abet«I*'Rakstiski piedāvājumi ar uzrakstu: ,Uz cukura un rīsu torgiem 29 1
1924. g *, kā ari lūgumi deļ pielaišanas mutiskos torgos, nomaksāti ai m "

zīmognodokli, iesniedzami līdz torguatklašanai galvenās intendanturas ns, ,*
pārtikas daļas priekšniekam, Valdemāra relā Ns 10/12, dz. 10, vai torgu X-
torgu komisijai. na -

Torgu dalībniekiem pirms torgu atklāšanas jāiemaksā galvenās inte
turas kasē drošības nauda uz cukura Ls 76— un rīsiem Ls 60.— no katras tokuru piegādātājs apņemas nodot. ' nnjS|

Ar torgu noteikumiem un kondicijām var iepazīties galvenās iatendantnārvalrfps nārtikas dala. darbdienas no oulkst. 10—15. 0 .J"

Ūtrupe.
Liepājas apriņķa pr-ka

I. iec. palīgs
21. oktobrī 1924. g., pulksten 12 dienā,
Medzes pag., Šķēdes ciemā, Inta mājās,

=aīliātī vaiīglsslliaaa=
pārdos bezīpašnieka

1264i laivu.
Grobiņā, 6. oktobrī 1924. g. Ns 3709.

Priekšnieka I. iecirkņa pal. Šenbergs.

Rēzeknes
bēgļu karantīnā

(pie Rēzeknes II. dzelzsceļa stacijas)
27. oktobrī š.g., pulkst. 10 no rīta, no-
tiks atklāti

Dublfskl toralf
kuros vairāksolīšana pārdos karantīnai

piederošu mantu :
zirgus, ratus, ragivas, būvmateriālus,
decimalsvar s, telefona aparātus, elektr.
skaitītāju un c. sīkākas saimniecības
lietas.
12671 Rēzeknes karant. likvid. komisija.

Atrastus mantas.
Tukuma apriņķa priekšnieka pa-

lign II. ieb. kanclejā, Aucē,
Lielā ielā Ns 27, glabājas kā atrastas
zemāk sekošās mantas, kufu īpašnieki
nav pieteikušies:
1) audekla maisiņš ar vienu pāri apnē-

sātu šņorzābaku,
2) viens gabals apaļas dzelzs,
3) viena kastīte ar 7_ gab. collmēriem,
4) viens vīriešu mētelis (vadmalas,

aizsargu krāsas).
Gadijuma, ja minēto mantu īpašnieki

nepieteiksies līdz 25. oktobrim 1924. g.,
tad mantas tiks pārdotas vairāksolīšanā
un ieņemtā nauda iemaksāta valsts
ienākumos. ,
12677 Priekšnieka p. (paraksts).

Izlabojums.
Daugavpils apr. priekšnieka I. iecirknī

palīga sludinājumā ,Vald. Vēstn." š. g.
Ma 142, par pazaudēto karaklausības ap-
liecību, izdotu uz Ananija Jāņa d. Pan-
teļejeva vārdu ar Ka 13844/18885 ie-
viesusies kļūda: pazaudētas kara klausī-
bas apliecības Ns nav vis 13844/18885,
bet Nš 13689/18850, kas ar šo tiek
izlabots. 12682

Kalnciema pagasta,
Jelgavas apriņķa, jaunajai 6-klasigai

pamatskolai vajadzīgs

ii(i! -is)
(vēlams muzikāls), ar pilnas pamatskolas
tiesībām. Kandidāti (-tes) tiek uzaici-
nāti (-tas) ierasties pie pagasta padomes
15. oktobri 1924. g.^ pulksten 3 pec
pusdienas *uz velēšanām, vai pieteikties
rakstiski līdz minētai dienai, pieliekot
attiecīgus dokumentus. Alga valdības
noteiktā, brīvs dzīvoklis, apsildīšana un
apgaismošana

Piezīme: Satiksme ar tvaikoņiem
rio Rīgas un no Jelgavas.

Kalnciemā, 6. oktobrī 1924. g. Ns 1370
1 Priekšnieks (paraksts).

12634 Darbvedis (paraksts).

Trikātas paiasta naldel
ir vajadzīgs valdes un tiesas darbos

lbi iestrādājies

darbveža palīgs.
Alga pec vienošanas, brīvs dzīvoklis

ar apsildīšanu un apgaismošanu.
Pieteikties pagasta valdē rakstiski līdz

15. oktobrim 1924. g., klātpieliekot
apliecības par līdzšinējo darbību vai
ierasties personīgi 18. oktobrī 1924. g.,
pulksten 10 rītā, pie pagista padomes
uz nolīgšanu.
1265S 1 Paaasta valdp.

Ikšķiles pagasti,
Turkalnes pamatskolai,

vajadzīgs

skolas fii,
ar pilnas pamatskola? skolotajā tiesībām.

'Kandidāti liek uzaicināti pieteikties
personīgi vai rakstiski padomes sēdē,
19. oktgbrī 1924. g., pulksten 2 dienā,
iesniedzot _ dokumentus par izglītības
cenzu, ka ari apliecības par līdzšinējo
darbību.
12657 Pagasta valde.

Codes pagastā, Bauskas
apriņķī,

Codes I. min pulsiii
vajadzīgs

skolotājs (-ia).
Vēlēšana ; notiks 1. novembrī 1924. g.,

pulksten 11 dienī, Codes pagasta namā,
pie pagasta padomes. Kandidāti (-tes)
var iesūtīt savus dokumentus iepriekš,
vai minēta diena tos personīgi iesniegt
pagasta padomei.

Priekšsēdētāja p. J. T a u r i ņ.
12663 Daibvedis (paraksts).

Kruitpils pilsētas
Z ī 1 a n u 11. pakāpes pamatskolai,

vajadzigs pilntiesīgs

lf nišiti&i4&
SKOlOtdjS.

Kandidāti tiek uzaicināti pieteikties
iesūtot attiecīgus dokumentus , Krustpils
p.lsetas valde līdz 1924. g. 16. oktobrim.
Velēšanas notiks pilsētas domes sēdē
1924. g 16. oktobrī, pulksten i/a7
vakarā.
1166 ' Pilsētas galva (paraksts).

Tiesa nodokļu departamenta
dažādu maksājumu piedzinējs paziņo, ka
20. oktobrī š. g., pulksten 2 dienā,
Liepājā, Helenes iela N° 2,

pārdos fMsoiifana
Rivkas Joelson kustamo mantu,
novērtētu par Ls 50— , un sastāvošu no
dažādam mēbelēm, deļ viņas procentuālā
peļņas un ienākuma nodokļa par 1923. g.
segšanas

Liepājā, 8. oktobrī 1924. g.
12675 Piedzinējs A. Štolcers.

Rigas pol. 2. iec priekšnieks
paziņo, ka 28. oktobri 1924. g., pulksten
10 rīta, Elizabetes ielā Ns 6, dz. 5,

Dārdos viioliiā
vienu ozola koka bufeti,
piederošu M. Koblencam, novērtētu par
Ls 629,79, Koblenca parāda slimo kases
piedzīšanai.
12679 Priekšnieks (paraksts\



Rīgas apgsbalties 4. civilnod
uz civ. proc lik. 293., 295., 298.. 301.,
309. un 311. p.p. pamata, uz Helenes
Timoteja m. Bara nov, dzim. Samoilov,
lūgumu viņas prasības lietā pret Paveļu
Teodora d. Baranov par laulības šķir-
šanu, uzaicina pēdējo, kūja dzīves vieta
prasītajai nav _ zināma, ierasties tiesā
4 _menešu laika no šī sludinājuma publi-
cēšanas dienas.

Pie lūguma pielikti laulības apliecība,
mazturības apliecība un apliecība par
atbildētāja prombūtni — ar norakstiem.

Ja atbildētājs noliktā laikā neieradīsies
personigi vai caur pilnvarnieku, tiks
nolikta tiesas sēde lietas klausīšanai aiz-
muguriski.

Rīgā, 27. sept. 1924. g. Ne435242 1108
Priekšsēd. b. v. L. Bruemmers.

12022 Sekretāra v. Stūre.

Jelgavas apgabaltiesa,
uz civ. proc. lik. 1967., 2011., 2014.
un 2079. p. p. pamata uzaicina visus,
kam būtu uz 13. marta 1919. g. Nur-
muižas-Lauļos mirušā Andreja Alkšņa
atstato mantojumu kādas tiesības kā
mantiniekiem, legatariem .fideikomisariem,
kreditoriem u. t. t., pieteikt savas tie
sibas šai tiesai sešu mēnešu laikā, skaitot
no sludinājuma iespiešanas dienas .Val-
dības Vēstnesi".

Termiņā nepieteiktas tiesības ieskatīs
par speķu zaudējušam.

Jelgavā, 16. sept. 1924. g. L.NŠ1412/24
Priekšsēdētāja v. J. S k u dr e.

11237 Sekretārs K. P u s s a r s.

Jelgavas apgabaltiesa,
uz civ. proc. lik. 1967., 2011., 2014. un
2079. p.p. pamata uzaicina visus, kam
būtu uz 7. oktobri 1920. g. mirušā Ka-
zimira Grabļevska atstāto mantojumu
kādas tiesības kā mantiniekiem, legata-
riem, fideikomisariem, kreditoriem u. 1.1.,
pieteikt savas tiesības šai tiesai sešu
mēnešu laika, skaitot no sludinājuma
iespiešanas dienas.

Termiņā nepieteiktas tiesības ieskatīs
par speķu zaudējušām.

Jelgavā, 16. sept. 1924. g. L.Ns992,24
Priekšsēdētāja v. J. Skudre.

11236 Sekretārs K. Pussars.

Jelgavas apgabaltiesa,
uz civ. proc. lik. 1967., 2011., 2014. un
2079. p.p. pamata uzaicina visus, kam
būtu uz 8. maijā 1917, g. mirušā
Ādama Cirsa atstāto mantojumu kādas
tiesības ka mantiniekiem, legatariem,
fideikomisariem, kreditoriem u. t. t.,
pieteikt savas tiesības šai tiesai sešu
mēnešu laika, skaitot no sludinājuma
iespiešanas dienas.

Termiņā nepieteiktas tiesības ieskatīs
par speķu zaudējušam.

Jelgavā, 17. sept. 1924. g. J.. Ns 512 24
Priekšsēdētāja v. J. Skudre.

11335 Sekretārs K. Pussars.

Jelgavas apgabaltiesa,
uz civ. proc. lik. 1967., 2011., 2014. un
2079. p.p. pamata uzaicina visus, kam
būtu uz 6. februāri 1904. g. mirušā
Indriķa-Anša Valtera atstāto manto-
jumu kādas tiesības kā mantiniekiem,
iegatāriem, fideikomisariem, kreditoriem
u. t. t., pieteikt savas tiesības šai tiesai
sešu mēnešu laikā, skaitot no sludinā-
juma iespiešanas dienas.

Termiņā nepieteiktas tiesības ieskatīs
par spēku zaudējušām.

Jelgavā, 16.sept. 1924.g. L.Ne 1477/24
Priekšsēdētāja v. J. Skudre.

11238 Sekretārs K- Pussars.

Jelgavas apgabaltiesa,
pamatodamās uz sava šā gada 11. sept.
nolēmumu, uzaicina tās personas, kuru
rokās atrodas šādas obligācijas:

1) par 1000 c. r., izdota uz Entas
Berger vārdu, korob. 1912. g. 2. maijā
uz nekustamo īpašumu Jēkabpili ar hip.
Nš 216 un 2) par 2000 c. rbļ., izdota
uz Blūmes Entiņ vārdu, korob. 1910. g.
17 nov. uz nekustamu īpašumu Jēkab-
pilī ar hipotēkas Ns 278, — iesniegt tas
šai tiesai sešu mēnešu laikā, skaitot no
sludinājuma iespiešanas dienas .Vaid.
Vēstn."

Ja minētā termiņā obligācijas neie-
sniegs, tiesa tās atzīs p,ar iznīcinātam un
lūdzējai Jākabmiesta pirmai krāj-aizdevu
sabiedr., kas sevi uzdod par šo aktu
likumīgo īpašnieci, izsniegs aktu norak-
stus, kufi stāsies nozudušo oriģinālu
vietā.

Jelgavā, 25. sept. 1924. g. LNsl07324
Priekšsēdētāja v. A. L a u k e.

11915 Sekretārs Ķ. Pussars.

Jelgavas apgabaltiesa,
pamatodamas uz savu 1924. g. 11. sep-
tem. nolēmumu uzaicina to personu,
kuras rokās atrodas obligācija par 5J00
c. rbļ., izdota uz Hajas Šoras (viņa ari
Klāra) Blumentāl vardu un koroboreta
1907. g. 21. septembrī uz Jaunjelgavas
pilsētas nekustamu īpašumu 1. iecirknī
ar hipotēkas Ns 376, ierasties šai tiesa

sešu mēnešu laika, skaitot no
sludinājuma iespiešanas dienas .Vaid.
Vēstnesi" un iesniegt minēto aktu.

Ja minētā termiņa neieradīsies un
aktu neiesniegs, tiesa atzis paradu
pēc tā par samaksātu, aktu par iznici-
nātu un lūdzējam Reinim Majoram
dos tiesību prasīt ša parada dzēšanu
zemes grāmatās.

Jelgavā, 1924. g.25. sept. Ufe879/24
Priekšsēdētaja v. A. Lauke.

11921 Sekretārs K. Pussars.

Jelgavas apgabaltiesa,
uz civ. ties. kārt. 1967., 2011., 2014. un
2079 p.p. pamata uzaicina visus, kam
būtu uz 18. septembri 1920. g. mirušā
Menasse-lzraeja V u 11 s o n a atstāto
mantojumu kādas tiesības kā mantinie-
kiem, legatariem, fideikomisariem, kre-
ditoriem u. t. t., pieteikt savas tiesības
šai tiesai divpadsmit mēnešu laikā, skaitot
no sludinājuma iespiešanas dienas.

Termiņā nepieteiktas tiesības ieskatīs
par speķu zaudējušām.

Jelgavā, 16. sept. 1924. g. L. 1*1406,24
Priekšsēdētāja v. J. Skudre.

11239 Sekretārs K. Pussars.

Jelgavas apgabaltiesa,
uz civ. proc. lik. 1967., 2011., 2014. un
2079. p.p. pamata uzaicina visus, kam
būtu uz 8. oktobrī 1921. g. mirušās
Annas Andreja m. Kostjukevič atstāto
mantojumu kādas tiesības kā mantinie-
kiem, legatariem, fideikomisariem, kredi-
toriem u. t. t., _ pieteikt savas tiesības šai
tiesai sešu mēnešu laikā, skaitot no slu-
dinājuma nodrukāšanas dienas.

Termiņā nepieteiktas tiesības ieskatīs
par speķu zaudējušām.

Jelgavā, 17. sept. 1924. g. L.Nš547/24
Priekšsēdētāja v. J. Skudre.

11336 Sekretārs K. Pussars.

Jelgavas apgabaltiesa.
pamatodamas uz sava ša gada 11. sept
nolēmuma dara zināmu vispārībai , ka
šādas uz Jelgavas pilsētas krājkases
vardu izdotas obligācijas: 1) par 6000 c.
r., korob. 1907. _g. 7. nov. ar Ns 1985
uz Jelgavas pilsētas nekustamo īpašumu
1. hip. iec. ar hip. Ns 312 un 2) par
3000 c rbļ., korob. 18:0. g

^
3. martā

ar N» 25 uz Jelgavas pilsētas nekust
īpašumu 4. hip. iec. ar NsNs 1 un 2, —
atzītas par iznīcinātām un lūdzējai Jel-
gavas pilsētas krājkases valdei, kura
sevi uzdod par minēto obligāciju īpaš-
nieci, dota tiesība saņemt šo obligā-
ciju norakstus, kuri stāsies nozudušc
orig. vietā.

Jelgavā 25. sept. 1924.g. LNs501/24
Priekšsēdētāja v. A. Lauke.

11916 Sekretārs K. Pussars.

Jelgavas apgabaltiesa,
pamatodamās uz savu 1924. g. 11. sept.
nolēmumu, dara vispārībai zināmu, ka
parāds 2200 cara rbļ. apmērā, pēc
pirkšanas-pārdošanas līguma, korob
1883 g. 20. maijā ar Ns 201 uz Talsu
apriņķa, Arlavas pagasta, Tiņģeres
muižas „Kuženieku-Fride-Jāņu" mājam ar
hip. Nš 125, atzīts par samaks. un lūdz.
Valsts zemes bankai dota tiesība prasi!
ša parāda dzēšanu zemesgrāmatās.

Jelgavā, 24. sept. 1924. g. L.N?363/24
Priekšsēdētāja v. A. Lauke.

11756 Sekretārs K. Pussars.

Jelgavas apgabaltiesa,
pamatodamās uz savu šā gada 11. sept
nolēmumu, dara vispārībai zināmu, ka
parāds 2400 c. rbļ. apmērā, pēc pirk-
šanas-pārdošanas līguma, korob. 1879. g.
22. maijā ar Ns 255 uz Tukuma apr.,
S'.ruteles pag. Struteles muižas „Pavasar-
Kraķu" mājām ar htp.Ns 987, — atzīts
par samaksātu un lūdzējai Valsts zemes
bankai dota tiesība prasīt šā parāda
dzēšanu zemes grāmatās.

Jelgavā, 24. sept. 1924. g. LNs440 24
Priekšsēd. v. A. Lauke.

11757 Sekretārs K. Pussars.

Jelgavas apgabaltiesa,
pamatodamas uz sava 1924. g. 11. sept.
nolēmumu, uzaicina to personu, kuras
rokās atrodas obligācija par 1000 c.
rbļ., izdota uz Bauskas lauksaimniecības
un palīdzības biedrību krāj-aizdevu sa-
biedrības vārdu, korobor 19u. gadā
30. jūnijā ar Ns 2203 uz Bauskas
apr., Ceraukstes pag. „Kiseļu" mājām
ar hip. Ns 4343, — ierasties šai tiesā m ē-
n e ša laikā, skaitot no sludinājuma
iespiešanas dienas „Vald. Vēstnesī* un
iesniegt minēto aktu

Ja minētā termiņā neieradīsies un
aktu neiesniegs tiesa atzīs parādu pēc
tā par samaksātu, obligāciju par iznīci-
nātu un lūdzējam Jānim Freimanim dos
tiesību prasīt _ ša parada dzēšanu
zemes grāmatās.

Jelgavā, 25. sept. 1924. g. Nsl050/24
Priekšsēd. v. A. Lauke.

11913 Sekretārs K. Pussars.

Latgales zemes grāmatu atjau-
nošanas kom sija,

uz Fēliksa un Michaila Kazimira dēlu
Petrovsku ari Piotrovsku lūgumu
par nekustamas mantas, sastāvošas no
Vārkavas m ižas atdalītā zemes gabala
zem nosaukuma . foivarks Zaikovo", S4
desetinas 926 kv. asu pl tībā, atrodošos
Daugavpils apriņķa Vārkavas pagista,
ievešanu zemes grāmatu reģistri, —? uz-
aicina visas personas, kuram ir kādas
tiesības, uz minēto nekustamo mantu,
iesniegt komisijai par to paziņojumu
4 mēnešu laikā no izslud našanas d e-
nas .Valdības Vēstnesī", pretējā gad-
jumā nepieteiktas tiesības skaitīsies par
iznīcinātām un lūdzēji var tikt ievtsti
Latgales zemes grāmatu reģistri par
norādītās nekustamās mantas īpašnie-
kiem, bez kādiem aprobežojumiem ar
neapstrīdamas pārdošanasun hipoteka-
risku apgrūtinājumu tiesībām.

Daugavpili, 1924. g. 26. sept. Ns5987
Komisijas priekšsēdētājs apgabal-

tiesas vecākais notārs Ē. Hellvichs.
11919 » Sekretārs A. Bergs.

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

1) paradu par 1115 rbļ. pec obligā-
cijas, izdotas uz Dundagas fideikomisa
vārdu un 4. decem 1908. g. nostiprinā-
tas uz Pēterim Rudoliam Andreja d. Ant-
manim pieder, nekust, mantas Ventspils
apr., Dundagas pag. .Krogu" māju ar
krep. Nš 2529, — atzīt par pilnīgi samak-
sātu līdz ar visām procentēm un pašu
obligāciju par iznicinātu.

2) atvēlēt Valsts zemes bankai pie-
prasīt zemesgrāmatu nodaļā minēta
parāda izdzēšanu iz zemesgrāmatām.

Liepājā, 23. septem. 1924. g. Ns949-I 23
Priekšsēd. b. v. J. Kalniņš.

11656 Sekretārs A Kasperovičs.

Liepājas apgabaltiesa
uz sava lēmuma no 4. septembra
1924. g. pamata uzaicina 27. novem-
brī 1890. g. Liepājā mirušā Jāņa
Andža d. Zariņa mantiniekus, kre-
ditorus, legatarus, fideikomisarus un
visas citas personas, kam varētu būt
kādas tiesības vai prasības uz at-
stāto mantojumu, pieteikt viņas tiesai
sešu mēnešu laikā, skaitot no sludi-
nājuma iespiešanas dienas.

Tiesībis un prasīoas, par kufām nebūs
paziņots tiesai minētā laikā, tiks atzītas
par zaudētām uz visiem laikiem.

Liepājā, 19. sept. 1924. g. Ns792m/24
Priekšsēdei, b. v. C i n c e 1s.

11494 Sekretārs A. Kasperovičs.

Liepājas apgabaltiesa
uz sava lēmuma 11. septembrī 1924. g.
pamata uzaicina 22. jūnijā 1912. gadā
un 8, janvārī 1915, gadā Liepājā
miruša Zameļa un Katrīn s Kļavu
mantiniekus, kreditorus, legatarus, fi-
deikomisarus un vi<as citas perso-
nas, kam varētu būt kādas tiesības vai
prasības uz nel. atstāto mantojumu, pie-
teikt viņas tiesai sešu mēnešu laikā,
skaitot no sludinājuma iespiešanas dienas.

Tiesības un prasības, par kurām nebūs
paziņots tiesai minētā laikā, tiks atzitas
par zaudētām uz visiem laikiem.

Liepājā, 19. sept. 1924. g. Ns801m/24
Priekšsēd. b. v. C i n c e 1 s.

11495 Sekretārs A. Kasperovičs.

Liepājas apgabaltiesa
uz sava 11. septembrī 1924. g. lēmuma
pamata uzaicma 8. novembrī 19 0. g.
Dundagas _ pagastā mirušā Augusta
Lapiņa dēla L.aukše " mantiniekus,
kreditorus, legatarus, fide.koaiisdjis un
visas citas personas, kam vaiēra būt
kādas tiesības jeb prasības uz nelaiķa
atstāto mantojumu, pieteikt viņas tiesai
sešu mēnešu-laikā, skatot no siud nā-
juma iespiešanas dienas.

Tiesības un prasības, par kurām nebūs
paziņots tiesai minētā laikā, tiks atzītas
par zaudētam uz visiem laikiem.

Liepājā, 19. sept. 1924.g. Ns 625m/24
Priekšsēd. b. v. Cincels.

11496 Sekretārs A. Kasperovi čs.

Liepājas apgabaltiesa
uz sava 1Š. septembja 1924. g. lēmuma
pamata uzaicina 1 J. aprīlī 1900. gadā
Ventspili miruā Johana-Fridricha An-
dreja d. Steinbacha . maitiniekus,
kreditorus, legatarus, fideikomisarus un
visas citas personas, kam varētu būt
kādas tiesības vāi prasības uz nel.
atstā o mantojumu, piete kt viņas tiesai
sešu mēnešu laikā, skaitot no slud.nā-
juma iespiešanas dienas.

Tiesības un prasības, par kurām nebūs
paziņots liesai minētā laikā, tiics atzītas
par zaudētām uz visiem laikiem.

Liep.jā, 19. sept. 1924 g. Ns 812m/24
Priekšsēd. b v. Cincels.

11497 Sekretārs A. Kasperovičs.

Liepājas apgabaltiesa,
saskaņā ar savu 1924. g. 25. septembra
lēmumu, pamatojoties uz priv. lik. 37. p.,
piezīmi pie 36 p. un 2. piezīmi pie
notāra nolik. 28u. p. dara zināmu, kā
laulātie draugi Hišs (.Hu^o) Levini d.
Vullsons un Hava Bluma (Bettija
Mozus m. Vulfson, dzim. Vultson, no-
slēguši pie Liepājas notāra 2. Kanpiņa
15. septembrī 1924. g. zem reģistra Ns
5416 līgumu, ar ku[u viņi atcēluši at-
tiecībā uz viņiem viet. priv. lik. 7t*. un
sek. p. p. paredzē.o laulāto ļaužu man-
tības kopibu, pie kam Hiršs (Hugo)
Levina d. Vulfson saņēmis nO Havas
Blumas (Beltijas) Mozus m. Vulfson
savā pārvaldīšanā dažāda veida kustamu
mantu, sastāvošu no vērtslietām, zelta
un sudraba lietām, galda sudraba lietām,
mēbelēm, Bekera firmas flīģeli, drēbēm,
kažokiem, veļas, gultas drēbēm un da-
žādiem traukiem, seši tūkstoši latu
(Ls 6000) vērtībā, kurš skaitās par
Havas Blumas (Bettijas) Mosus m. Vulf-
son, dzim Vulfson, atsevišķu īpašumu.

Liepājā, 192 . . g. 29. sept. Ns 874-124
Priekšsēd. v. Cincels.

11912 Sekr. A. Kaspero vičs.

lūas apriļļin l. iet. mierl tu.\\
saskaņa ar savu lēmumu no 1924. g.
27. augusta meklē zādzībā apsūdzēto
Jāni Miķeļa d. Riņķi, dz.m. 1900. g.
8. janvārī Mangaļu pagastā.

Visas iestādes un personas, kurām
būtu zināma minētā Riņķa tagadējā at-
rašanās vieta, tiek lūgtas spert attiecīgus
soļus viņa apcietināšanai un nogādā-
šanai min. miertiesneša rīcībā.

Rīgā, 1924. g. 25. augustā. L Nš 1337
i 1936 Miertiesnesis (paraksts).

^T^gabaltiesas 3 civilnod.
Wmps uz civ. proc. lik. 2060. un
pamatoi"""gr0:t 11. Pārdaugavas
J062- .Lvu sabiedrības valdes Jugumu
ļjāj-ai/. aev ļ6 septembra lēmumu,,
nfl sav Ya kafa apstākļu deļ ir gājušas
P°- tekošas obligācijas:
^um\ 7000 rbļ., apstiprinātas 1911. g.

1) P..- ar Ms 2034, uz nekustamo
28- iumja o;aā III- hip- iec ar zemes
īpašumu *jJ, 2241, izdota no Artura
gfāffļ"d

SVitkovski par labu Jāzepam
^ i A Pavliček, kas viņu ir cedējis
Jāzepa "?

"'^oar 1000 rbļ., apstiprināta 1909. g.
,martā ar Ns 427, uz nekustamo
'' « Rīgā VI. hip. iec. zem zemes
''P? "^ re& Ns 71, izdota no Amālijas
S„ Jr labu Johanim Heinricham

Sa d Kainaž;Jek
,fpar 3000 rbļ., apstiprinātā 1909. g.

07 oktobrī ar Ns 2076, uz nekustamo

- i,,m» Rīgā, VI. hip. iec. ar zemes
'-« re& j!290, izdota no P. Vintera

£ labu ' Jānim Miķeļa d. Beker, kas
nu ir cedējis blanko;

4i par 3500 rbļ., atlkuma_ no obligā-
tas par 6000 rbļ., pirmatnēja lieluma

Stiprināta 1899 g. 10 maijā ar

Z 1021 uz nekustamo īpašumu Rīga,
II hip ' iec- zem zemes gram. reģ.
ļl' 1253 izdota no Pētera Cīruļa un
Karolines cīrul, Marijas Jāņa m. Cīrul,
d-im Opman par labu Dāvim Johanad.

Bērziņam, kura pārgājusi uz li. Pār-

daugavas krāj-aizdevu sabiedrību;

51 par 1U00 rbļ., apstiprināta 1909. g.
22 maijā ar Ns 162, uz nekustamo

jpašumu Rīgas apr. Ķemeros uz Slokas
valsts muižas zemes dzimtsrentes grunts-
gabalu Ns 131, izdota no Miķeļa Jēkaba
d Ozolinga par labu Miķelim Miķeļa d.
Ozoling, kas viņu ir cedējis blanko;

6) par 2000 rbļ., apstiprināta 1914. g.
6. martā ar Ns 157, uz to pašu ne-

i'ustamo ipašumu, izdota no ta paša
Miķeļa Jēkaba d. Ozolinga par labu
Annetei Miķeļa m. Ozoling, kas viņu
ii cedējis blanko

Tāpēc apgabaltiesas 3. civilnodaļa
szacina visas personas, kuram būtu
tiesības uz augšā aprādītām obligācijām
pieteikties tiesā sešu mēnešu JaikS,
skaitot no dienas, kad šis sludinājums
iespiests .Valdības Vēstnesī", un_ aizrāda
tā ja šīs personas noteikta laika nepie-
teiksies, obligācijas atzīs par iznīcinātām
un lūdzējam izdos obligāciju dublikātus,
kuti izpildīs oriģināla vietu.

Rīgā, 1924. g. 27. septembrī. Na 3458

Priekšsēd. v. D. C i m me r m a n s.
12012 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas «i. civilnod.
tuciv. ties. lik. 2011., 2014. un 2019.
p.p. pamata paziņo, ka pec 1923. g.
3U.. aprīlī Stukmaņu pagasta mirušā
.Strenkuļu" mājas īpašnieka Jēkaba
Jura dēla Stučka ir at-
klāts mantojums un uzaicina, kam
uz šo mantojumu, vai sakarā ar
to, tiesības kā mantiniekiem, lega-
tdrijiein, *fideikomisarijiem, kreditoriem
u. I. I., pieteikt šīs tiesības minētai
tiesai sešu mēnešu laikā, skaitot no
ši sludinājuma iespiešanas dienas ,Vaid.
Vēstnesī."

Ja minētās personas savas tiesības
augša uzrāditā termiņā nepieteiks, tad
niņas atzīs kā šīs tiesības zaudējušas.

Rīga, 1924. g. 23 septembrī. L Ns 3494
Priekšsēd. v. A. V e i d n e r s.

H632 Sekretārs A. Kalve.
Rīgas apgabaltiesas d. civilnod.
uz civ. ties. lik. 2011., 2014. un 2019.
P-p. pamata paziņo, ka pec 1917. g
5. decembrī Jaunpils pagastā mirušā

.Liel-Puterainu" mājas īpašnieka Mār-
tiņa Jēkaba dēla Austrija ir
atklāts mantojums un uzaicina, kam
Ķ šo mantojumu, vai sakarā ar to,
tiesības ka mantiniekiem legatarijiem,
fideikomisarijiem , kreditoriem u. t. t.,
pieteikt šīs tiesības minētai tiesai
s^., mēnešu laikā, skaitot no šī

Mudinājuma iespiešanas dienas „Vald.
Vēstnesī."

Jarainētās personas savas tiesības
Mgšā uzrādīta termiņā nepieteiks, tad
*mas atzīs kā šīs tiesības zaudējušas.

R'gā, 1924. g. 2i. septembrī. L Ne 3194
Priekšsēdētaja v. A. Veidners.

i«5~ Sekretārs A."K a 1 v e.

Rigas apgabaltiesas 3. civilnod.
uciv. ties. lik. 2ull., 2014. un 2019.
P-P pamata paziņo, ka pēc _ 1922. g.
*>? lebroari Ropažu pagasta mirušā
jaunsaimnieka Kārļa Friedricha Mār-
»9a dēla S t / a u m e ari S t r a u m i t
" atklāts mantojums un uzaicina,«m ir uz šo mantojumu, vai sakarā ar
~. tiesības kā mantiniekiem, lega-
""l'ern, fideikomisarijiem, kreditoriem
1jL.> Pieteikt šīs tiesības minētai
**J_ sešu mēnešu laikā, skaitot
u ?L stadinājuma iespiešanas dienas
Valdības Vēstnesī.-
Ja minētas _ personas savas tiesības

*"gsa uzradīta termiņā nepieteiks, tad
'"«atzīs kā šīs tiesības zaudējušas.
*'ga, 1924. g. 24. septembri. L Ne 341*2

ll7-)oneKssedētāJ- A- Veidners.
~li£* Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnod.
** «v. ties. uk. 201i.., 2014. un 2019.
£

P- Pamata paziņo, ka pēc 1922. g.

£ itbruarī Rīgā mirušās Lības (Līnas)

iratkr mehas Fi 8 e ' dzira - Sīlis,
utlats mantojums un uzaicina, kam ir

*> mantojumu , vai sakarā ar to, tiesības
krm,-mant iniekiem > legatarijiem, fidei-
^usanjien,, kreditoriem u. t. t„ pie-
bis

S1v ties'bas minētai tiesai s e šu
, «esu laikā > skajtot no šj siudjna.
*** »espiešanas dienas .Vaid. Vēstn. "

komisarijiem, kreditoriem n. t. t., pie-
teikt šis tiesības minētai tiesai sešu
mēnešu laika, skaitot no šī sludinā-
juma iespiešanas dienas .Vaid. vēstn."

Ja minējas _ personas savas tiesības
augša uzradīta termiņā nepieteiks, tad
viņas atzīs ka šīs tiesības zaudējušas.

Rīgā, 1924. g. 23. septembrī. L J\fe 3510
Priekšsedetaj.a v. A. Veidners.

11631 Sekretārs A. Kalve
^tgafc «pganaiiie**» -V c»»•«>«>.»,?«
uz civ. ties. Hk. 2011., 2014. un 2019
p. p. pamata paziņo , ka pec 1922. g.
10. Iebruarī Valmieras pagastā mirušā
,Vec-Slīvenu" mājas īpašnieka Pētera
Dava dēla Licis ir atklāts mantojums
un uzaicina, kam uz šo mantojumu, vai
sakarā ar to, tiesības kā mantiniekiem,
legatarijiem, lideikomisarijiem, kredi-
toriem u. t. t., pieteitkt šīs tiesības
minētai tiesai sešu mēnešu laikā,
skaitot no šī sludinājuma iespiešanas
dienas «Valdības Vēstnesi."

Jamjnētās personas savas tiesības
augša uzrādītā jermiņā nepieteiks, tad
viņas atzis kā šīs tiesības zaudējušas.

Rigā, 1924. g._ 23. septembrī. L Ns 3502
Priekšsēdētaja v. A. Veidners.

11630 ; Sekretārs A. K a 1v e.

Jaminētās personas savas tiesībasaugša uzradīta_ termiņā nepieteiks, tadviņas atzīs ka šīs tiesības zaudējušas
RgM9?t-g- 23' sePtambrī. L Nš: 3507

, P"ek&edetāja v. A. V e i dti e r s.11627 Sekretārs A. Kalve.
Rigas apgabaltiesas 3. civilnod.
uz civ. ties. lik. 2011., 2014. un 2019p.p. pamata paziņo, ka pēc 1900. g11. jūnijā Rīga miruša namipašn. Gusta
(Gustava) ai. Augusta Kārļa d. P r i e -dīsa ir atklāts mantojums un uz-aicina, kam ir uz šo mantojumu, vaisakara ar to, tiesības kā mantiniekiem,
legatarijiem, fideikomisarijiem, kredi-
toriem u t. t., pieteikt šīs tiesības
minētai tiesai sešumēnešu laikā,skaitot no šī sludinājuma iespiešanas
dienas .Valdības Vēstnesi."

Jaminetas personas savas tiesības
augša uzrādītā, termiņa nepieteiks, tad
viņas atzis kā šīs tiesības zaudējušas.

Rīgā, 1924. g. 23. septembrī. L Ne 3506
Priekšsēdētaja v. A. Veidners.

11629 Sekretārs A Kalve.
Rīgas apgabaltiesas 3. civilnod.
uz civ. ties. lik. 2011., 2014. un 2019.
p.p. pamata paziņo, ka pēc 1919. g.
22. jūnija Rīga miruša Rūdolfa Johana
Johana dēla Luisk ir atklāts
mantojums un uzaicina, kam uz šo
mantojumu, vai sakarā ar to, tiesības
ka mantiniekiem, legatarijiem, fidei-

Rīgas apgabalt. 3. civiln.,
uz civ. ties. lik. 2011.^ 2014. un 2019. p. p.
pamata paziņo, ka pēc 1924. g. 30. martā
Rīga mirušā atraitņa Zandera, Kriša d.
F i g e ir atklāts mantojums un uzaicina,
kam ir uz šo mantojumu, vai sakara
ar to, tiesības ka mantiniekiem, legata-
rijiem, fideikomisarijiem, kreditoriem un
t. t., pieteikt šīs tiesibas minētai tiesai
sešu mēnešu laikā, skaitot no ši sludi-
nājuma iespiešanas dienas.

Ja minētās personas savas tiesības
augšā uzrāditā termiņā nepieteiks, tad
viņas atzīs kā šīs tiesibas zaudējušas.

Rīgā, 23. sept. 1924. g. L. Ns 3507
Priekšsēd. v. A. Veidners.

11628 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabalt. 3. civiln.,
uz civ. ties. lik. 2011., 2014. un 2019. p. p-
pamata paziņo, ka pec 1916. g. 27.oktobrī
Vec-Pieba!gas pag. mirušā „Jaun-Zēmņ
N's 297" mājas īpašnieka Andreja Anžad.
K 1 i e z b e r g a (Klesberga; ir atklāts
mantojums, un uzaicina, kam ir uz šo
mantojumu, vai sakarā ar to, tiesibas
kā mantiniek , legatarijiem, lideikomisar.,
kreditoriem un t. t., pieteikt šis tiesības
minētai tiesai sešu mēnešu laikā, skaitot
no šī sludinājuma iespiešanas dienas.

Ja minētās personas savas tiesības
augšā uzrādītā termiņā nepieteiks, tad
viņas atzīs kā šīs tiesības zaudējušas.

Rīgā, 30. sept. 1924. g. L. Ns 3499
Priekšsēd. v. A. Veidners.

12i '24 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabalt. 3. civiln.,
uz civ. ties. lik. 2011.. 2014. un2019. p.p.
pamata paziņo, ka pēc 1924. g. 26. jūnija
Jumpravaspag. miruša .Dobranu" mājas
jaunsaimnieka Jāņa Dāvā d. M e n c i s
ir atklāts mantojums un uzaicina, kam
ir uz šo mantojumu, vai sakarā ar to,
tiesības kā mantiniekiem, legatariem,
lideikomisar., kreditoriem un 1.1., pieteikt
šīs tiesības minētai tiesai sešu mēnešu
laikā, skaitot no ši sludinājuma iespie-
šanas dienas.

Ja minētas personas savas tiesības
augšā uzrādītā termiņā nepieteiks, tad
viņas atzīs kā šis tiesības zaudējušas.

Rīgā, 2 . septembri 1924. g. L. Ne 3036
Priekšsēd. v. D. Cimmermans.

12010 Sekretārs A. Kalve.

Ria s a^g^oaities. 4. uivilno i.,
uz civ. proc. lik. 293., 295., 298., 301.,
309. un 31i. p.p. pamata, uz Amālijas

Jāņa m. S1 o n o v, dzim. Ziediņ, ļugumu
viņas prasības lieta pret Paviļu Pelēja d
Slonov par laulības šķiršanu, uzaicina
pēdējo, kura dzīves vļeta prasītajai nav
zināma, ierasties tiesa 4 mēnešu laikā
no šī sludinājuma publicēšanas dienas.

Pie lūguma pielikti divas apliecības
par atbildētajā prombūtni un noraksti.

Ja atbildētājs noliktā laika neieradīsies
personigi vai caur pilnvarnieku, tiks no-
likta tiesas sēde lietas klausīšanai aiz-
m

Rfgā
S

27. sept. 1924. g. Ns4352-13/ 114/
Priekšsēd. b. v. L. Bruemmers.

12023 Sekretāra v. Stūre.



LiecSias flDoaboltlesff.
18. sept. 1924. g. uz Maksa Gebela lū-
gumu un pamatojoties uz civ. lik.
2092. p. nolēma:

1) par 90J r. Kuldīgas krāj-aizdevu
kasei 28. febr. 1877. g. nostiprinātu uz
Kuldīgas pils. slimnīcai pied. nekustamu
īpašumu Kuldīgas pils. ar krep. Ne č>2
(agr. Ns 32 1 un 32 II),

2) par 5000 r. Kuldīgas kraj-aizdevu
kasei 21. mar. 1880. g. nostiprinātu uz
Kuldīgas pils. pied. nekustamu ipašumu
Kuldīgā ar krep. Ns 296 (agr. Ne 193),

3) par 1550 r. Francam Gotfrida d.
Eleram 31. aug. 1911. g. nostiprinātu uz
laulātiem draugiem Andrejam Jēkaba d.
un Edai Ferdinanda m. Krebsiem pied.
nekustamu īpašumu Kuldīgas pils. ar
Ns 735,

4) par parada atlikumu 4000 r. baro-
nam Eiženam Renne izoblig. par 4100 r.
1. mar. 1875. g. nostipr. uz Eduardam
Johannesam, Ādolfa d., Didrichsonam
pied. nekustamu ipašumu Kuldīgas pils,
ar_ krep. Ns 55 (agr. 5 ), kāda oblig.
pec 11. jim. 1893. g. nostipr. uz raksta
no 26. nov. 1890. g. ced uz Johana
Getlera v.,

5) par 5000 r. advokātam Ādolfi
2. dec. 11-89. g. nostipr. uz Kuldīgas
pils. pied. nekustamu īpašumu Kuldīgā
ar krep. Ns 28 (agr. 3.) un Kuldīgas
pils. slimnicai pied. nekustamu īpašumu
ar krep. Ns 32 (agr Ns 32 I un 32 II),

6) par 500 r. zverin. advokātam Al-
fonsam Gebelim 11. dec. 1898. g. no-
stipr. uz Taubei (ari Teklai) Eliasa m.,
Heimanson, dzim. Hiršfeld, pied. neku-
stamu īpašumu Kuldīgā ar krep. Ns 76
(agr. Ns 66),

7) par 2600 r. Hiršam-Hermanim, Jo-
sela d., Goldbergam 14. apr. 1901. g.
nostipr. uz laulātiem draugiem Jānim,
Jura d. un Matildai, Kārļa m., Kantik
pied. nekustamu īpašumu Kuldīgas pils.
ar krep. Ns 685. Šis parāds pēc Liepā-
jas apgabalt. 29. aug. 1922. g. lēmuma
19. okt. 1922. g. dzēsts kā pilnigi sa-
mi\ īc s^f s

8) par 3C00 r. Hugo, Alfonsa d., Ge-
belim 19. mar. 1909. g. nostipr. uz Lud-
milai Zīdenberg, dzim Glazenapp, pied.
nekustamu īpašumu Kuldīgā ar krep.
Ns .1,

9) par 3500 r. Kuldīgas kraj-aizdevu
kasei 15. sept. 1880. g. nostipr uz Rebe-
kai, Vulla m., Gabe, dzim. Rozenštein
un Līnai Gabe pied. nekustamu īpašumu
Kuldīgas pils. ar krep? Ns 73 (agr.
Ne 6 s),
l) par 2100 r. Mendelim, Efraima

d., Mendelsonam 30. apr. 1904. g. uz
Šainai Loevenberg, dzim. Zeligman,
Jēkabam Loevenbergam, Šimchei (Zel-
mai) Zaks, Rasei (Rallei^ Funk, Dannei
Rilkei Funkelštein, Merei - Rebekai
Funkelštein, Chajai Funkelštein, Zarai
Funkelštein un Chaimam,. Ābrama d.,
Loevenbergam pied. nekustamu ipašumu
Kuldīgas pils. ar krep. Ne 549,

11) par parāda atlikumu 3600 r. Fili-
pam, Šajā d., Veinbergam 15. jun.
1911. g. nostipr. uz Arturam, Teodora
d., Marvem pied. Kuldīgas nekustamu
īpašumu ar krep. Ne 110; (parāda pirm-
lielums 4000 r.),

12) par parada atlikumu 1600 r.
FridrichamNeimanam pēc oblig. 2OO0r.
pirmapmērā, 6. jun. 1873. g. nostipr. uz
Chajai-Esterai, Bēra m., Blumenau, dzim
Kagan, pied. nekustamu īpašumu Kul-
dīgā ar krep. Ne 57, (agr. Ne 53),

13) par 5 00 r. Ulrikai Līven 21. sept.
1882. g. nostipr. uz Jozefam, Zuzeļa d.,
Jakobsonam pied. nekustamiem īpašu-
miem Kuldīgas pils. ar krep. Ns 143
(agr. Ns 96) un 475 (agr. Ns 79),

14) par 6000 r., zvērin. advokātam
Alfonsam, Teodora d., Gebelim 20. okt.
19U3. g. nostipr. un izd. no Mendeļa
Mendelsona, kura apgfūt Kuldīgas pils.
nekustamu īpašumu ar krep. Ns 549 un
Mendelim Mendelsonam pied. nekustamu
īpašumu ar krep. Ns 3 un 110 ideālas
daļas, bet pec kreditora 2 J. sept. 1901. g.
izdarīta un 8. okt. 1904. g. nostipr. uz
raksta uz oblig. zemesakta Kuldīgas
pils. nekustami ipašumi ar zemesgr. reģ.
NeNs 549 un 110 atsvab. no hipptek.
atbildības pret šo parādu un parāds ap-
grūtina vienīgi Filipam, Šajā d., Vein-
bergam pied. nekustamu īpašumu Kul-
dīgā ar krep. Ns 3,

15) par 1000 r. Jēkabam, Ādama d.,
Karosasam 20. dec. 1896. g. nostipr. uz
Stefanijai-Apolonojai Uscinovič, dzim.
Urbanovič, Michailam-Stanislavam, Joze-
fam-Stelanam un Romualdam-Adamam,
Ādama d., Uscinovič pied. nekustamu
īpašumu Kuldīgas pils. ar krep. Ns 316,
piešķirt lūdz. Maksim Gebelim, kura
turēšanā minētās oblig. atrodas, tiesību
lūgt zemesgrāmatu nod. izdot nozaud.
oblig. vietā viņu norakstus ar oriģināl-
dokumentu spēku un nozīmi.

Liepājā, 23. sept. 1924. g. Ns 965-1/23
Priekšsēd. v. J. Kalniņš.

11660 Sekretārs A. Kasperovičs.

lafga ei apgabaltiesas vecākais notārs
paziņo, ka pēe 1924. g. 13. jūnija pie
Rēzeknes notāra J. tsankava noslēgtā
pirkšanas-pārdošanas līguma, apstipri-
nāta 1924. gada 12. septembrī, Jānis
Andreja d. Te Hans, Donats Jāņa d.
Gailums un Leonards Ādama d.
T u U ii s ieguvuši kopīpašumā vienlī-
dzīgās daļās no Staņislava Jāņa d. Gai-
luma par 2.000 latiem zemniekiem pie-
šķirtās zemes gabalu .Nš 9 Rēzeknes ap-
riņķa Sakstigalas pag. Mazo-Dundu sā-
dža' s robežās, 9,73 desetīnas platība. ,

Daugavpilī, 1924.g 23. sept. Nē 5869
Vecākā notāra vietā,

viņa palīgs A. Mikalks.
11809 Sekretāra p. J. Strads.

laistošie noteipi
par atejas vietu tīrīšanu

Jelgavā.
Pieņemti no pilsētas domes 16. jūlija
1924. g. un apstiprināti no iekšlietu
ministrijas 13. septembrī 1924. g.

Nš 106866.
§ 1. Atejas vietu tīrīšana jāizdara

tikai ar šim nolūkam piemērotiem, pec
iespējas smakas izplatīšanu aizturošiem
rīkiem un mašīnām; ateju bedru saturs
jāizvāc cietās un pēc iespējas hermētiski
slēgtās mucās.

§ 2. Atejas vietu tīrīšanai jānotiek:
1) ar pneumatfskām ietaisēm.
Piezīme: Kurjtas nebūtu iespējams,

bedfu saturu var izsmelt arvirlokiem
un izvest slēgtās netekošas kastes
vai mucās.

2) Racionāli, ar kūdru maisot, ka bedru
tīrīšana un viņa satura izvakšana ne-
izplata smaku.

Atejas tīrīt citādā ceļā, kāšai § minēts,
ir atļauts tikai ar īpašu pilsētas valdes
atvēli.

§ 3. § 2 p.p. 1 un 2 minētos veidos
atejas var tīrīt katrā gada laika un cauru
dienu.

Ateju bedju tīrīšana un viņu satura
izvakšana, saskaņā ar § 2 p. 1 piezīmi,
atļauta šādos gadījumos:

a) ja ar gaisa pumpi no ateju bedrēm
nav iespējams izvākt bedru cieto saturu;

b) ja ateju saturs tā sasalis, kapneu-
matiskā ceļā viņu izvākt nav iespējams;

c) ja atejas vietu izbūve neatļauj
pneumatiskā pumpja lietošanu.

Piezīme: Atejas vietas drikst tīrīt
p.p. a, b un c minētos gadījumos
no 1. maija līdz 15. oktobrim no
pīkst. 10 vakarā līdz pīkst. 6 no
15. oktobra līdz 1. maijam nopīkst.
9 nakti līdz pīkst. 7 ritāIzņēmumi
pielaižami tikai ar pilsētas valdes
atļauju.

§ 4. Atejas vietas jātīra visādā ziņā
pec sešiem mēnešiem, neskatoties uz to,
vai bedres pilnas vai ne, bet ja vaja-
dzīgs, ari pirms noteiktā laika.

Bedres iztīrāmas līdz dibenam un ja
tīrīšana reiz iesākta, tad ari viņu ne-
drīkst pārtraukt.

NetīrUmus sūcošais pneumatiskais
aparāts tā ierikojams, ka gaisa pumpī
sakrājušās gāzes ietu caur degtuvi, kur
viņas sadeg. Pēc pneumatiskas tīrīšanas
bedrē atlikušais cietais saturs vismaz
vienreiz gadā jāiztīra un bedre pamatīgi
jadezinfece.

Bedre dezinficējama ar nedzēstu kaļķu
atšķaidījumu, ar netīrītu 6°/i karbola
skābi, vai 4 7° klorkaļķa atšķaidījumu.

§ 5. Stingri aizliegts bedrēs mest
salmus, pelnus, lupatas un citas cietas
vielas, kuras apgjūtina ateju tīrīšanu
pneūmatiska ceļa.

§ 6. Pilsētas robežas netīrumus drīkst
izlietot tikai tādu pļavu, lauku un dārzu
uzlabošanai, kuri atrodas ārpus pilsētas,
pie kam _ netīrumus var liet uz zemes
vai īpašās meslu bedrēs.

Pirmā gadījumā aparot, otrā — ap-
metot ar zemi.

§ 7. Atsevišķas personas drikst no-
darboties ar ateju tīrīšanu tikai ar
pilsētas valdes atļauju.

§ 8. Par ateju tīrīšanu gādā pilsētas
valde saimnieciskā ceļā, vai izdodot
uzņēmējam.

Namuipašniekiem _ 14 dienas pirms
vajadzīgas tīrīšanas jāpieteicas atiecīgā
uzņēmumā, ar ko atkrit namu īpašnieku
atbildība par ateju tīrīšanu laikā. Maksa
par ateju tīrīšanu nokārtojama 8 dienu
laika, skaitot no darba izpildīšanas dienas.

Minētā termiņā nesamaksātās sumas
piedzenamas

^
kā neapstrīdami pilsētas

nodevu paradi, līdzīgi administrācijas
iestāžu un personu neapstrīdamām
prasībām.

9. ' Šie noteikumi attiecas uz pilsētas
teritoriju, ieslēgtu: ziemeļ-rītos no Drikses
upes, dienvidos — no dzelzsceļa teri-
torijas, Grebnera ielas līdz Zagares ielai,
Žagares ielas 1 dz Grebnera ielai, Juliannes
ielas un Smilšu ielas, vakaros — no
Smilšu ielas gala taisnā līnijā uz
kurlmēmo skolu uz Dambja, ieslēdzot
Filosolu ielu, daļu Dambja līdz Dambja
ielai, Dambja ielu ieslēdzot Dobeles
šoseju līdz Ns 7, no kurienes .robeža iet
taisnā līnijā pāri uz Kazarmes ielas
sakumu: ziemeļos — Kazarmes ielas,
Kārļu ielas, Šķūņu ielas, Zvejnieku ielas
un Lilienfelda ielas līdz Zaddes fabrikai.

§ 10. Par šo saistošo noteikumu ne-
izpildīšanu vainīgos sauks pie atbildības
uz sodu likuma 138. p. pamata.

§ _ . 11. Šie noteikumi nāk spēkā līdz-
šinējo noteikumu vietā divu nedēļu laikā
pec viņu publicēšanas ,Vald. Vēstnesī".

Jelgavā, 17. septembrī 1924. g.
Pilsētas galvu P. G o d m a n s.

11207 Pilsētas sekr. V. Švanberss

Poleščīnas iecirkņa policijas pr-ks
izsludina par nederīgiem, par nozau-
dētiem pieteiktus sekošus dokumentus:

1) karaklausīb. apliecību, izd. 1922. g.
6. februārī no 4. Valmieras kājn. pulka
ar Ns 8835 uz Kuzma Zuravļeva v.;

2) kafaklausib apliecību, izd. 1922. g.
30. decembri no Ludzas kara apriņķa
priekšn. ar Ns 8011 uz Ivana Po-
dvinska vardu;

3) Latvijas pasi, izdotu 1921. g.
15. septembrī no Rundanes pag. valdes
ar Ne 79 uz Ivana Podvinska v. 11444

Nīcas pagasta» valde izsludina par ne-
derīgu nozaudēto zirga pasi, izdotu no
šīs pag. valdes 20. aug. 1920. g. Ne 313
uz Alekša Mārtiņa d. S k a r r e vārdu

11453
Iespiests Valsts tipografijr.

Liepājas prefektūra
izsludina par nederīgiem zemāk minētos
dokumentus, pūri pieteikti par no-
zudušiem:

1) Liepājas prefekt. pasi ar >6 30251
uz Lizas Jukuma m. Beger v.;

2) Liepājas pref. pasi ar Ne 45167 uz
Vilmas Fridricha m. Skalde v.;

3) Liepājas pref. pasi ar Ne 37158 uz
Kārļa Jēkaba d. Šnipke v.;

4) Liepājas prefektūras gada personas
apliecību (certifikats) Ns 745/4305, pa-
garinātu uz gadu 19. februārī 1924. g.
ar Ne 317/1118 uz Marijas Steinatdt,
dzim. Tomaševskij, v.;

5) Pampāļu pag. valdes Latvijas pasi
ar JMē 18 uz Ievas Krista m. Reins v.;

6) Grienvaldes pag. pasi ar J* 998
uz Ludviga Friča d. Šismaņa v.;

7) Ventspils pils. pol. prefekta pasi
at Ne 6764 uz Kārļa Vilhelma Anša d.
Vidmaņa v.;

8) Rudbāržu pag. valdes pasi Ne 434
uz Jāņa Jāņa d. Kristotis v.;

9) Liepājas prefekt. pasi ar Nē 14940
uz Ilzes Andreja m. Jakobson v.;

10) Liepājas _ pref. pasi ar Ne 25003
uz Katrinaš Jēkaba m. Kurbel, dzim.
Lulle vārdu;

11) Liepājas pref. pasi ar Ne 43288
uz Markusa Zusmaņa d. Fleišera v.;

12) Liepājas prefektūras pasi ar Ne
42514/18492 uz Kārļa Kriša d. Cīrulīs-
Lerch vardu;

13) karagūst. un bēgļu atsvabin.
komis. pie Rēzeknes karantines apliecību
Ne 129863/80273 uz Marijas Taniginas,
dzim. Ruņģeniek v.;

14) Rīgas prefekt. pasi Ne 183361 uz
Aleksandra Jāņa d. Vidiņa v.;

15) Rīgas prelekt. pasi ar Ne 149933
uz Alberta Pētefa d. Eglīša v.;

16) Aizputes pils. polic. priekšn. pasi
ar Ne 1871 uz Menuchas Jeseva m.
Burenštein. dzim Burenšteiņ, v.;

17) Liepājas pils. valdes sanitarnod.
apliecību, izd. 27. jūlijā 1923. g. Nē 82
Marijas Kazimira m. Onaitis (Anaitis) v.;

18) Liepājas pref. pases Ne 39093
dublikātu, izdotu 21. septembri 1923. g.
uz Kārļa Viļā d. Grimsts v.;

19) Liepājas pref. pasi ar Nē 14150
uz Marijas Friča m. Grasman v.;

20) Liepājas pref. pasi ar .Nē 19688
uz Annas Mārtiņa m. Valter, dzim.
Visvar vārdu;

21) Liepājas pref. pases Ne 27967
dublikātu, izd. 27. novembrī 1923. g.
uz Elizabetes Samsona m. Vārna v.:

22) Liepājas prefektūras pases Nē
39965/14388 dublikatu, _ izdotu 28. aprīlī
1922. g. uz Jēkaba Jāņa d. Putika v.;

23) Liepājas pref. pasi ar Nē 36260
uz Ženijas Jāņa m. Cimmerman v.;

24) Latvijas konsula Berlinē izdoto
Latvijas ārzemes pasi ar .Nē 3483 —
12. janvārī 1924. g. uz Miša Maksa d.
Levensteina vardu. 11150

Talsu apr. priekšnieka pal. 2. Iec.
izsludina par nederīgiem, ka nozaudētus,
sekošus dokumentus:

1) zirga pasi, izdotu no Zemītes pag.
valdes, Talsu apr., 28. augustā 1920. g.
ar Ne 216 Žanim Zvirbulim;

2) personas apl., izd. no vācu kom.
Kandava 3jūlijā 1919. ar Nē 827
Augustam Jāņa d. Berstiņ-Berziņam;

3) zirga pasi, izd. no Lietavas valsts
iest. uz zitgu 6 g. v., brūnas spalvas,
krēpes uz kreiso pusi, sedulkas vietā
baltums, 2 arš. 1 vērš. augstu;

4) pasi, izd. no Kabiles pag. valdes,
Talsu apr, 12. maijā 1920. g. ar Nē 564
Jānim Līzes d. Reinfeldam;

5) pasi, izd. no Matkules pag. valdes
Talsu apr, 2. augustā 1920. g. ar
Nē 1523 Žanim Kārļa d. Nordmanim;

6 > pasi, izd. no Talsu apr. pr-ka pal.
2. iec. 24. marta 1920. g. ar Nē 824
Taube Sīmaņa d. Glazeram;

7) pasi, izd. no Talsu apr. pr-ka pal.
2. iec. 10. maija 1920. g. ar Nē 2740
Andrejam Viļā d. Kadiķim;

8) pag. pērs. apl., izd. no Talsu apr.
pr-ka pal 2. iec. 14. jūnijā 1924. g. ar
Ne 3659 Žanim Austera d. Štolcam. 11068

Ventspils apriņķa' priekšnieka palīgsizsludina par nederīgu, kā nozaudētu,
Latvijas iekšzemes pasi, izdotu no Dun-
dagas pag. valdes 1923. g. 18. jūnijā ar
Ne 5617 uz Augusta Kārļa d. Baumaņa
vardu- 11610

Ventspils apriņķa priekšnieka palīgs
izsludina par nederīgu, kā nozaudētu,
Latvijas iekšzemes pasi, izdotu no Dun
dagas pag. valdes 1920. g. 18. augustā
ar Ne 1431 uz Arvida Eduarda d. Der-
keviča vardu. ngļļ

Rīgas kara apr. priekšnieks izsludinapar nederīgu nozaudēto karaklausības
apliecību ar Ne 25906, izdotu 1920. gno Armijas saimniecības p-des uz Haima
Zalmaņa d. S t e i n a yātda 12629

Rīgas kara apr. priekšn. izsludina painederīgu nozaudēto kara klausības apliecību ar Ne 37042, izdotu 16. febr
19 9. g. no Arm galv. artil. nolikt uzValentīna Ādolfa d. Gerta v. 12630

Ceraukstes pagastā,
Bauskas apr., v a j a d z i g a

bērnu saņemelo
(vecmāte).

Velēšanas noliktas pie pagasta pa-domes 18 oktobrī 1924. g., pulksten1. diena. Kandidātes tiek lūgtas minētādiena ierasties uz vēlēšanām vai pie-

kuSentuf^^ ' ieSSt0t **»*>.
12405 Priekšsēd. v. (paraksts).

; " -LL^H
Jaunlatgale^"^

iec. policijas priekšn'Ludzas apriņķī, izshidjn, ' ,e><3
giem sekošus dokumentus £.«***īpašniekiem pieteikti par

^1) Latvijas pasi, izdotu ^.en »

pag. valdes 1921. a 29 7 K*caao»a,
W 828 uz Jegora Čavrila dtf 42) zirga pasi, izdotu no v ?« »?
pagasta valdes 1921. g 19 fj>8ca>«ai
Nē 1255 uz Ivana Andre eva , ™««

3) Latvijas pasi, izdo,?^ »:
pagasta valdes 1921. g zl° ^acai>ovj,
Aleksandras Jāņa m. Wsukovst«

4) Latvijas pasi, izdotu no S*^
pagasta valdes 1921 g m , acaa »»»»
J* 153 uz Michaila Vasilit8?5 «*kovskij vardu; J a- Misa.

5) Latvijas pasi, izdotu no fcvpagasta valdes 1921. gada q 'l^
zem Nē 1438 uz Vasilija GeS*Vinogradova vārdu; ^"Sima j.

6) Latvijas pasi, izdotu no K,t,pagasta valdes 1921 e 9» ^°vis
zem Nē 2203 uz Ivana Marka T^6bova vardu; u - ( JoIa-

7) Latv.jas pasi, izdotu no Kar™pagasta valdes 1922. g. 4 feb™, 0Vai
Ne 105 uz Michaila GaVrilaDurft*

8) zirga pasi, izdotu no Ka™,/''pagasta valdes 1923. g. 30 janv^ as
Nē 1693 uz Vasaija^egorH ' jSseva vardu; ? .', '*

9) Latvijas pasi, izdotu no KaČin™pagasta valdes 1921 gada 9 auSzem J& 329/26 uz Aleksandra Pēter
S '

Janova vardu; !4 a
10) kara klausības apliecību uu,

io °2' at%rfe^-adr0na k0^*i^,- g-30; augusta zem J* i28i«Aleksandra Janova vārdu;
: 11) Latvijas pasi, izdotu no Višeomdas pagasta valdes 1921. g 19. novembri zem Ne 2219 uz Semena OriļS
Grigorjeva vardu;

12) Latvijas pasi, izdotu no Višsorodas pagasta valdes 1921. g. 16 mtsta zem Ne 331 uz Aleksandra Grim
rija d. Pavlova vardu;

13) Latvijas pasi, izdotu no Oavra
pagasta valdes 1923. gada 22. augustā
zem Ne 439 uz Jefima Pētefa d. Jefi-
mova vardu;

14) kara klausības apliecību, izdotano 5. Cēsu kājnieku pulka komandiera
zem Ne 13982 uz Jefima Pētefa d Je-
fimova vārdu;

15) zirga pasi, izdotu no Višgoroda»
pag. valdes 1921, gada 1. aprīlī zem
Ne 1140 uz Nadeždas Nikolaja m. Ni-
kolajeva vardu;

16) kara klausības apliecību, izdota
no Ludzas kāja apriņķa priekšnieka
1921. gada zem Ne 17578 uz Jāņa Pē-
teja d. Toropceva vardu;

17) Latvijas pasi, izdotu no Tolkora
pagasta valdes 1922. gadā zem JSS? 4487
uz Kuzmas Makara d. Germagenova v;

18) Latvijas pasi, izdotu no Višgoro-
das pagasta valdes 1923. g. 18. sep-
tembrī zem Ne 5659 uz Pelagejas
Jāņa m. Dauskajas vārdu;

19) Latvijas pasi, izdotu no Tolkovat
pagasta valdes 1921. g. 5. septembrī
zem J* 816 uz Grigorija Romāņa d.
Krieviņa v.;

20) zirga pasi, izdotu no Tolkovas
pagasta valdes uz Fedota Jefima i
Bogova vārdu;

21) bag. personas apliecību, izdota
no Rēzeknes apr. I. iec. pol. priekšnieka
līdz Latvijas pases saņemšanai uz Jev-
stafija Pēteja d. Abzinova vārdu, un .

22) dienesta apliecību, izdotu no L»
dzas apr. priekšnieka 1923. g. 1. i"arlā
zem Nē 41828 uz_ robežsarga Eduardi
Friča d. Juberta vārdu. 1"^

Ventspils apriņķa priekšnieka palīgs
izsludina par nederīgu, ka nozaudētu,
Latvijas iekšzemes pasi, izdotu no Dun-
dagas pag. valdes 1920. g- 14. jūnija «
Nē 370 uz Vilhelma Minnas d. Folk-
maņa vardu. 116li

Ventspils apriņķa priekšnieka palīgs
izsludina par nederīgu, ka nozaudētu,
Latvijas iekšzemes pasi, izdota no Ui
dagas pag. valdes 1923. g. 20. janvar
ar Ne 5396 uz Idas Anša m. Derkev
vārdu. I16 1d

Latgales apgabalties. kriminal-
nodaļa,

saskaņā ar savu 1924. g. 22. septembra
lēmumu, meklē uz sod. lik. 51. un
un 499. p. 1. d. 4. pk. pamata ap-
sūdzēto Kārli Otto d. Z ū d i ņ u, pied.
pie Ludzas apr., Gavru pag.; sevišķas
pazīmes: 25 g. vecs, gāja auguma, ie-
gafenu seju, gaišiem matiem, zilām
acīm, taisnu degunu, bez ūsām un
bārdas.

Visām iestādēm un personām, kurām
ir zināma minētā Kārļa Ottto d. Zūdiņa
un viņa mantas atrašanās vieta, jā-
paziņo Ludzas apr. 5. iec. izmeklēšanas
tiesnesim.

Daugavpilī, 24. septembrī 1924. g.
Priekšsēd. v. R. Plauks.

11818 Sekretāra p. v. V.'Raud e.

Kigas JUjeurKņa miertiesnesis
saskaņā ar savu lēmumu no 1924. g.
15. sept. meklē apsūdzēto pēc sod. lik.
581. p. 1. d. Lūciju Ksaverija meitas
Strazdiņ, _ 19 g. v, pied. pie Jaun-
jelgavas pilsētas.

Visas iestādes un personas, kurām
būtu zināms, kur atrodas min. Strazdiņ,
tiek lūgtas paziņot par to miertiesnesim,
Andreja Pumpura iela Nē 1.
11820 Miertiesn. Franckevičs.

Rīgas Xll.iecirkga miertiesnesis,
saskaņā ar civ. proc. lik. 2011. līdz
2014. un 2379 p.p., paziņo, ka pēc
1914. g. 27. februāri mirušās Ludmillas
Dāvida m. Spiridenok , dzim. Petrova,
ir palicis mantojums un uzaicina visus,
kam būtu uz šo mantojumu vai sakarā
ar to kādas tiesības kā mantiniekiem,
legatarijiem, fideikomisarijiem , kredi-
toriem u. t. t., pieteikt šīs tiesības sešu
mēnešu laikā, skaitot no šī sludinājuma
iespiešanas dienas „Vald. Vēstn.*

Rīgā, 1924. g. 23. septembrī. Jv& 634
11821 Miertiesn. Fra n ckevičs.

Liepājas (. iec. miertiesnesis,
ur miruša Ādolfa Grossa testamenta iz-
pildītajā Hermaņa Adolphi lūgumu un
sava lēmuma no 1921. g. 11. februaja
pamata, uzaicina mirušam Ādolfam
Grossam Liepājā 1920. g. 29. oktobri
uz 18000 rbļ. ar maksāšanas termiņu
uz 1921. g. 29. oktobrī no Miķeļa
Miķeļa dēla Veita izdota vekseļa turē-
tāju, iesniegt minēto vekseli mierties-
nesim

^
sešu mēnešu laikā, skaitot no

sludinājuma iespiešanas dienas .Vaid.
Vēstnesī."

Vekseļa neiesniegšanas gadīgumā tāds
pec minēta termiņa notecēšanas tiks
atzīts par iznīcinātu.

Liepājā, 1924. g. 26. martā. .Nē 88
11911 Miertiesnesis (paraksts).

Oaaffavnīls apr., 4 iec. miertiesnesis
paziņo, ka š. g. 9. aprilī .Valdības
Vēstnesī* JSiš 83 iespiesta , saskaņā ar
š. g. 21. marta lēmumu, sludinājumā
par mantinieku izsaukšanu 4. martā
1917. g. mirušā Andreja Vonoga at-
statai mantai ievietusies kļūda —
Vonoda vietā jālasa .Vonogs".
11670 Miertiesnesis (paraksts).

Cesuapr.pr-kopalijsZ.iec.
izsludina par nederīgiem sekošus par
nozaudētiem pieteiktus dokumentus:

1) pasi, izdotu no Ramkas pag. vaid.
29.-martā 1920. g. ar Nē 874 uz Al-
vinas Pētefa m. Traupel v.;

2) pasi, izdotu no Vecpiebalgas pag.
valdes 30. aprīli 1920. g. ar Ne 1272
uz Antona Peteja d. Veispals v.;

3) zirga pasi, izdotu no Vecpiebalgas
pag. vaid. 26. februārī 1920. g. ar
Ne 389 uz Gusta Kārļa d. Sverus v. 11292

Susejas pag. valde, Ilūkstes apr., iz-
sludina par nederīgu Latv. iekšzemes
pasi, izd. no šīs pag. valdes pils. Emīlijai
Jāņa m. Racen, jo minētā pase pieteikta
par nozaudētu. 11023

Prodes pagasta valde izsludina par
nozaudētu iekšzemes pasi ar J* 939,
izdotu 14. sept. 1920. g. no šīs valdes
uz pilsones Otilijas Miķeļa m. Ap alka
vardu. ,_ H315

Lēmumu pasludināšana.

Eglaines muita
caurskatija zemāk minētas kontrbandas
lietas un pamatojoties uz muitas likuma
§§ 1045, 1048, 1054, 1065, 1112, 1140
un 1141,

nolēma:
1) lietā Ne 10. — 1924. g.. Lietavas

pilsoni Lukeriju Karpa meitu Minovu par
kontrabandas ievešanu sodīt ar Ls 2.25,
konfiscējot aizturēto kokvilnas audumu;

2) lietā Ne 8. — 1924. g. Lietavas
pilsoni Annu Konstantīna meitu Bele-
naitis par kontrabandas ievešanu sodīt
ar Ls 5.15, konfiscējot aizturētos diegus;

3) lietā Ne 9. _— 1924. g. Lietavas
pilsoni Viktoriju Ādama meitu Zeibutis
par kontrabandas ievešanu sodīt ar
Ls 1.—, konfiscējot drēbju krāsas.

Augšminētie lēmumi skaitās par pa-
sludinātiem no viņu iespiešanas dienas
«Valdības Vēstnesī" un tādus var pār-
sūdzēt triju nedēļu laikā uz Finansu mi-
nistrijas muitas departamenta vārdu,
skaitot no lēmuma iespiešanas dienas
«Valdības Vēstnesī", pie kam pārsū-
dzība iesniedzama caur Eglaines muitu,
pieliekot zīmogmarkas 80 sant. Ne 1787.

Muitas priekšnieks E. Eichbaums.
12442 Darbveža v. E. Rengbergs.

liku n miiiii BK
rtilm klājumi.
1924. gada 18. burtnīca

iznākusi un dabūjama Valsts tipogra^
pili, 1. istabā, kur ari vienīgi jagnc

ar pieprasījumiem.

Burtnica maksā:
bez piesūtīšanas Ls 0,22
ar piesūtīšanu . .°>Saturs:

^136) Protokols par veterināras
tiksmes noteikumiem starpļ "
un Čechoslovaķijas repubmca> ? ^137) Pārgrozījumi un paP'ld,na,

muitas likumos. n Kur-
138) Noteikumi par Vidzemes » a

zemes likumos pastāvoša m» s

starpības atcelšanu. bu p ļe
139) Noteikumi par pilsētas iesi

šķiršanu Vecauces ml5s"iīkuffl*
140) Pārgrozījumi rūpniecības? ™ gifr
141) Pārgrozījumi Jikuma P« y

padomes vēlēšanām.
^^^^^
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