
Rīkojums skolu valdēm. Rīkojums pamatskolu inspektoriem.

Ar Lāčplēša kaj-a ordeņa 3. šķiru apbalvoto saraksts.
L. k. o. domes 1923. g. 13. decembra sēdē,

protokols JNTs 9:

Ord Xs 1629. 1. Liepājas kājnieku pulka virsleitnants Kārlis Liniņš,
1630. Bij. 2. Cēsu rotas virsleitnants Kārlis M i g 1 i s,

" 1631. 1. Liepājas kājnieku pulka virsleitnants Miķelis Nāru ns,
1 " 1632. 8. Daugavpils kājnieku pulka seržants Jānis Erd manis,

\ 1633. 9. Rēzeknes kājnieku pulka leitnants Roberts Krūklis,
" 1634. 1. bruņotā diviziona leitnants Otto Stūrmanis ,

' \ 1635. 1. bruņota diviziona kaprālis Ādolfs Ka'ugars,1 " 1636. Bij. 4. Vidzemes latv. str. pulka seržants Jānis Sniedziņš,
* „ 1637. Bij. 8. Valmieras latv. str. pulka seržants Rūdolfs Tonē,
"'„ 1638. Bij. 2. Rīgas latv. str. pulka virsleitnants Alberts Romāns,
' „ 1639. Ziemeļ-Latvijas bij. 1. Valmieras k. p. kareivis Pēteris Iksens;

L. k. o. domes 1924. g. 27. marta sēdē,
protokols JNs 2:

Ord. Ne 1640. 1. Liepājas kājnieku pulka leitnants Andrejs B a u m a n i s,
, „ 1641. 3. Jelgavas kājnieku puika seržants Nikolajs Gudže,
, , 1642. 3. Jelgavas kājnieku pulka dižkareivis ViLs Kakstans,
, , 1643. 3. Jelgavas kājnieku pulka kaprālis Fridrichs Sisenis,
, „ 1644. 3. Jelgavas kājnieku pulka feldšers-seržantsAleksandrsFreimanis,
, „ 1645. Zemgales artilērijas pulka virsleitnants Antons Kļāvis,
, „ 1646. 4. Valmieras kājnieku pulka virsleitnants Andrejs Bērziņš,
, „ 1647. 6. Rīgas kājnieku pulka kaprālis Jānis Striķis,
, „ 1648. 5. Cēsu kājnieku pulka kaprālis Jānis A11 a s,
, „ 1649. 4. Valmieras kājnieku pulka virsleitnants Pēteris Āboliņš,
, „ 1650. 7. Siguldas kājnieku pulka virsleitnants Paulis Grinbergs,
, „ 1651. 8. Daugavpils kājnieku pulka leitnants Fricis C i n o v sk i s,
, „ 1652. 8. Daugavpils kājnieku pulka virsleitnants Jēkabs Zeltiņš,
, „ 1653. Bij. 4. Vidzemes latv. str. pulka strēlnieks Jukums Jansons,
, „ 1654. Bij. 3. Kurzemes latv. str. pulka dižkareivis Alfrēds Jaunzems,
„ » 1655. 10. Aizputes kājnieku pulka seržants Andrejs I n g e,
, „ 1656. 7. Siguldas kājnieku pulka virsseržants Ernests Drēziņš,
, » 1657. 3. Jelgavas kājnieku pulka leitnants Juris Kristiņš,
, „ 1658. 1. Liepājas kājnieku pulka leitnants Alfrēds Puris;

No Ks 1659 līdz 1674 apbalvoti ārzemnieki.

L. k, o. domes 1924. g. 8. septembra sēdē,
protokols Ns 4:

Ord.Ne 1675. Ģen. Baloža brigādes 2. Cēsu bataljona kareivis Rūdolfs Sīpols,
» ? 1676. Kurzemes artilērijas pulka kareivis Teodors Gailis,
» v 1677. 1. Liepājas kājnieku pulka leitnants Rūdolfs Apsitis,
» >, 1678. Bij. Latvijas Ziemeļarmijas komandieris, pulkvedis Jorģis Zemitans,
» » 1679. Bij. 4. Vidzemes latv. str. pulka leitnants Jānis Vilks,
» „ 1680. Bij. 1. Daugavgrlvas latv. str. pulka virsleitnants Alfrēds Prauliņš;

» 1681. Bij. 1. Daugavgrīvas latv. str. pulka strēlnieks Vilis Sala,
» » 1682. 5. Cēsu kājnieku pulka seržants Jānis M e ž u 1 i s,
» » 1683. Bij. 4. Vidzemes latv. str. pulka virsleitnants Žanis Briesma,
» » 1684. Bruņoto vilcienu diviziona seržants Onufrijs B o r e i k o,
» » 1685. 9. Rēzeknes kājnieku pulka kareivis Jānis T i d r i ķ i s f,
» » 1686. 8. Daugavpils kājnieku pulka virsleitnants Jānis Zikmanis;

L. k. o. domes 1924. g. 9. septembra sēdē,
protokols Ne 5:

0rd- N° 1687. 1. Liepājas kājnieku pulka virsleitnants Mārtiņš Ķirsis,
» » 1688. 3. Jelgavas kājnieku pulka leitnants Jānis B i r z n i e k s ,
» » 1689^ 5. Cēsu kājnieku pulka kapteinis Jānis Grieze,
» » 1690. 1. bruņotā diviziona leitnants Aleksandrs Krauli s,

» 1691. Vidzemes artilērijas pulka seržants Jānis Ozols,
? »

1692. 6. Rīgas kājnieku pulka kareivis Jānis Kroge,
" » 693. 6. Rīgas kājnieku pulka kareivis Jūlijs Zāli tis,
' » 1694. Bij. 5. Zemgales latv. str. pulka kapteinis Pēteris Bebri šs,

» 1695. Bij. 4. Vidzemes latv. str. pulka arsts-kapteinis Aleksandrs
Mežciems,1 » 1696. Bij. 5. Zemgales latv. str. pulka virsleitnants Pēteris Stērste,

1 » 1697. Bij. 4. Vidzemes latv. str. pulka virsleitnants Leopolds Berkolds,
" » 1698. 9. Rēzeknes kājnieku pulka seržants Nikolajs Ošiņš,
' " 1699. 8. Daugavpils kājnieku pulka seržants Rūdolfs S t e i n b e r g s,
' 700. 8. Daugavpils kājnieku pulka leitnants Kārlis V i n t e r s ,
' " J701. 8. Daugavpils kājnieku pulka virsseržants Klāvs A11 e n s,
1 » 1702. 8. Daugavpils kājnieku pulka virsseržants Ludvigs B1 a k s o n s t;

L. k. o. domes 1924. g. 13. oktobra sēdē,

0r(ļ jw>protokols Ns 6:

1703. Atsevišķās studentu rotas leitnants Jānis Adlers,
' ' lini' v«dzemes divizijas štāba pulkvedis Vilis K a mi n skis „

" 705. Bij.Valmieras apriņķa komandants virsleitnants Reinholds Kažoks,

. ' 7^' Biī- 6- Tukuma latviešu str. pulka kapteinis Jānis Klipsons,
(07. 8. Daugavpils kājnieku pulka kapteinis Nikolajs Balodis,

'708- Bij. i. kavalerijas diviziona jātnieks Vilis Jenkevics;

L. k. o. domes 1924. g. 13. oktobra sēdē,

Ord j^
,_ protokols

N»
7: _

.ffi' BiJ- *? partizānu pulka eskadrona virsseržants Jēkabs Ļ ai is,

. JO. Bruņotā vilciena .Kalpaks" kapteinis Žanis Mitenbergs
* 1711- Liepājas kara ostas komandants virsleitnants Roberts Radziņš,,

Ord. Ns 1712. Kalpaka bataljona atsev. jātn. nod. kapteinis Pāvils Sp ai viņš,
„ „ 1713. Kara ministrijas virsleitnants Jūlijs Olle-Oliņš,
„ » 1714. Bij. 2. Rīgas latv. streln. pulka leitnants Jūlijs Lutcens,
„ , 1715. 3. Jelgavas kājn. pulka virsleitnants Kārlis Zī vērts.,
„ , 1716. 6. Rīgas kājnieku pulka virsseržants Jānis Kanaviņš,„ „ 1717. 6. Rīgas kājnieku pulka virsleitnants Fricis Avotiņš,
„ „ 1718. 5. Cēsu kājnieku pulka kaprālis Kārlis Bau manis,
„ „ 1719. Bij. XIII. artil. diviziona kareivis Lotars V i 1 d e - V i 1 d e m a n i s ,
„ „ 1720. Bij. 4. Vidzemes latv. streln. pulka leitnants Kārlis Krīžmanis,
» , 1721. 8. Daugavpils kājnieku pulka kareivis Arturs Re vel i ņš,
„ „ 1722. Bij. 2. Cēsu kājnieku pulka kareivis Edgars Krieviņšf,
,, „ 1723. Latgales partizānu pulka dižkareivis Jānis Leitans.
„ „ 1724. Bij. 6. Tukuma latv. streln. pulka virsleitnants Kārlis Jēkabsons,„ „ 1725. Bij. instruktoru bataljona seržants Alfrēds Cīrulis,
„ „ 1726. Bij. instruktoru bataljona kaprālis Jānis Ikše.

Lāčplēša kara ordeņa dome uzaicina augšminētos ordeņa kavalierus resp.
kritušo piederīgos saņemt piešķirtos ordeņus š. g. 11. novembrī Rīgā, esplenadē,
kur notiks svinīga apbalvošana pie parādes pulksten 11.

Rīgā, 1924. g. 15. oktobrī.

Lāčplēša kara ordeņa domes priekšsēdētājs Valsts Prezidents J. Č a k st e.
Domes sekretārs ģenerālis P. Radziņš.

i/aldības rīkojumi un pavāks.
Skolu valdēm.

Ministru kabinets izdevis valsts sa-
tversmes 81. p. kārtībā papildinājumu
1919. g. 8. decembra likumam, kurā no-
teikti sodi par skolas neapmeklēšanu
(iespiests ,Vald. Vēstu." Ns 226 š. g.).

Skolu virsvalde uzaicina skolu valdes
rūpēties, lai ar šo mācības gadu neat-
laidīgi izvestu obligatoriskās
skolas apmeklēšanu: likumā
noteiktos gados bērni iestātos skolā un
neizstātos no viņas pirms skolas pilna
kursa beigšanas, resp. pirms 14 gadiem.
Tas pats attiecināms ari uz kārtīgu
skolas darbu sākšanos ru-
denī. Tomēr ir ziņas, ka šogad, ne-
raugoties uz visai labvēlīgiem klimatiskiem
apstākļiem, skolas darbu uzsākšana no-
kavējoties remonta vai citu iemeslu dēļ.
Skolu virsvalde lūdz skolu valdi visnotaļ
sekot, lai tādi gadījumi tiktu nekavējoši
novērsti, bet par nolaidībām skolu
apgādāšanā un skolas ap-
meklēšanā vainīgiem uzliktu
sodu.

Ar rīkojumu Ns P. 3652_ (s. g. 27. aug.)
skolu valdēm uzdots iesūtīt pirmskolas
un papildu skolas darbības plānu
1924./25. gadam. Dažas skolu valdes to
vēl nav izdarījušas. Atkārtojot savu
priekšlikumu, lūdzam to nekavējoties iz-
darīt un stigri sekot, lai pirmskolas
darbi šinī mācības gadā tiktu noturēti
noteikumos paredzētā kārtībā, bet par
pirmskolas darbu neapmeklēšanu vainīgie
bērnu vecāki sodīti par bērnu nepieteik-
šanu un par dienu kavēšanu. Par pirm-
skolas nokavētām dienām skaitās tās, kad
bērns nav ieradies uz noliktiem pirmsko-
las darbiem.

1924. g. 15. oktobrī. N° P. 4769.

Skolu virsvaldes direktors
Reinis Liepiņš

Tautskolu direktors K. Melnalksnis.

Pamatskolu inspektoriem.
Ar skolu virsvaldes š. g. Ne P. 3652

un Ne 4769 rakstiem skoluvaldes ir_ uz-
aicinātas pielikt visas iespējamas pulēs,
lai 1919. g. skolu likumā uzstādītās pra-
sības izvestu dzīvē: noorganizētā pirm-
skolas mācība, kārtīgi ievadīti skolas
darbi un izvesta obligatoriskā skolas ap-
meklēšana. Lūdzu pamatskolu inspek-
torus piegriezt šo rīkojumu izpildīšanai
visnopietnāko vērību. 5_ gadu Latvijas
skolu darbības laikā mušu valstsun
dzīves apstākļi tiktāl nokārtojušies, ka
minētā likumā noteikta obligatoriskās
skolas mācības izvešana dzīve uz-
skatama par neatliekamu. Šinī ziņā
jāprasa stingra likuma izpildīšana: no
pašvaldības iestādēm skolu

apgādāšana, no pilsoņiem —
bērnu skolā sūtīšana un no
skolotājiem — kārtīgs un ap-
zinīgs audzināšanas darbs.

Skolu virsvalde, šo atgādinot, lūdz
inspektorus cieši sekot skolas darbu
gaitai un censties pacelt skolu labierī-
cības, darba metodu un audzināšanas
ziņā.

1924. g. 15. oktobrī. Ns P4770.

Skolu virsvaldes direktors
^.Reinis Liepiņš.

Tautskolu virsvaldes direktors
K. Melnalksnis.

Valdības iestāžu paziņojumi

Paziņojums valsts iestādēm.
Saskaņā ar š. g. «Valdības Vēstnesī"

115. un 192. numuros izsludinātiem pā*-^
grozījumiem un papildinājumiem noteka
kūmos par norēķināšanos valsts iestādei;
ieņēmumu un izdevumu mēneša pārskatu
noraksti iesūtāmi kredita departamentam.

Pārskatus tagad apstrādā valsts grāmat-
vedības nodaļa, kāpēc lūdzam turpmāk
pārskatu norakstus par ieņēmumiem (pa-
raugs Ns 4), izdevumiem (paraugs N° 8)
speciāliem līdzekļiem un depozītiem (pa-
raugs Ns 9) adresēt tieši kredita depar-
tamenta valsts grāmatvedības
nodaļai, bet ne budžetu nodaļai, kā
tas bija agrāk.

Rīgā, 1924. g. 14. oktobrī.
Kredita departamenta direktors

A. K ā r k 1 i ņ š.
Nodaļas priekšnieka vietā E. E š e.

Paziņojums.
Jūrniecības departaments ar šo paziņo

attiecīgai rīcībai, ka saskaņā ar Ventas
upes pludināšanas komisijas š.g. 24. sep-
tembra ziņojumu, un pamatojoties uz
plūd. not. 27. §, pēdējā atstāj šī gada
navigācijā pie pludināšanas Ventā un
Abavā nogrimušo koku materiālu izvilk-
šanu katram, kas to vēlas, paturot sev
kā atalgojumu izvilktos koku materiālus.

Jūrniecības departamenta direktors
A. L o n f e 1 d s.

Iekšējo ūdensceļu pārzinis
M. F a r n a s t s.

Iecelšanas.
Rezolūcija Ms R. 16S9.

1924. g. 9. oktobrī
Apstiprinu inženieru-technologu Pauli Bērziņu

par II. Rīgas arodu skolas priekšnieku, skaitot no
š. g 10. oktobfa. *

Izglītības ministrs K. Straubergs.
Virsvaldes direktors Reinis Liepiņš.

Latvijas valdības %&% oficiāls laikraksts
iznāk katru dienu, «gemot
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Sludinājumu maksa:
a) tiesa sludinājumi līdz 30 vien-

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

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

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



Ministru prezidenta atbilde
Uz iepriekšējā sēdē iesniegto pie-

prasījumu Niedras lietā ministru
prezidents V Z a m u e 1 s Saeimas 14.ok-
tobra sēdē deva sekošu atbildi:

Augstais nams! Iesniegtais pieprasī-
jums sadalās 3 jautājumos. Uz pirmo
jautājumu : „Vai ministru prezidenta kun-
gam bij zināms armijas komandiera no-
doms izbeigt apsūdzību pret Niedru un
citiem uz 100. panta pamata?" Mana at-
bilde ir negativa. Līdz ar to atkrīt at-
bilde uz otru jautājumu: „Ja ministru
prezidenta kungam tas bij zināms, kāpēc
viņš nav spēris soļus, lai to novērstu?"
Kas attiecas uz trešo jautājumu :Ja mi-
nistru prezidenta kungam šis nodoms
nebija zināms, tad kādus soļus viņš no-
domājis spert, lai armijas priekšgalā ne-
atrastos persona, kura izdevusi šo pa-
vēli ?", tad vispirms man jāaiziāda, ka
armijas komandiera atcelšana un iecel-
šana neatkarājas no valdības, bet piekrīt
Valsts Prezidentam. Gan pēc satversmes
politisko atbildību par viņa iecelšanu nes
līdzparakstītājs, tas šinī gadījumā būtu
kara ministrs. Bet ne kara ministrs, ne
ari valdība nav nodomājusi ierosināt ar-
mijas komandiera atlaišanu. Nav tāda
nodoma kara ministrim un valdībai tam-
dēļ, ka pēc lietas apstākļu noskaidroša-
nas armijas komandiers par visu noti-
kušo, ko uzkrauj valdībai par vainu, nav
atbildīgs. Armijas komandiers, kā ne-
jurists, ir griezies ar ziņojumu Niedras
lietā pie toreizējā kara ministra Bitken-
steina kunga, kā jurista. Toreizējais kara
ministra kungs ir atzinis, ka Niedram
100. pants nav piemērojams un tā tad
viņa lieta kara tiesai nepiekrīt. Uz at-
tiecīgu kara ministra kunga norādījumu
armijas komandiers tad pieņēmis pazī-
stamo lēmumu no 2. jūlija, pavēle
zem No 72, par lietas izbeigšanu.
Savā paskaidrojumā, kuru deva kara
ministra kungs šinī jautājumā, viņš
uzņēmās pilnīgu politisku un juridisku
atbildību par šo armijas komandiera
sperto soli. Kas attiecas uz kara mi-
nistra kunga rīcību, tad to nevarēja
atzīt par pareizu, vispirms jau tamdēļ,
ka Niedras lieta, ari no politiskā vie-
dokļa, ir ļoti svarīga lieta. Šinī lietā
pirms lēmuma pieņemšanas Birkensteina
kungam vajadzēja sazināties, vai nu ar
mani kā ministru prezidentu, vai ari ar
ministru kabinetu. To viņš nav darījis.
Tālāk Birkensteina kungs šinī gadījumā
nav ievērojis noteiktu formelu norā-
dījumu. Niedra bija nodots kara tiesai
uz tieslietu ministra lēmuma pamata,
saziņā ar iekšlietu ministri. Tomēr uz
kara ministra rīkojuma vai atzinuma pa-
mata šis lēmums ir grozīts: lieta, kas
atzīta no šiem diviem ministriem par
piekrītošu kara tiesai, ir atzīta par tai
nepiekrītošu. Tā tad šis jautājums aiz-
tika 3 resorus — kara ministriju, iekš-
lietu ministriju un tieslietu ministriju.
Mūsu Satversmes 61. pants nosaka, ka
šādi jaušājumi piekrīt ministru kabinetam.
Tā tad še — es pastrīpoju tīri formelo
viedokli — toreizējam kara ministra
kungam vajadzēja griezties pie ministru
kabineta. Viņš pats ari atzina, ka ir
nodarījis kļūdu, vilka attiecīgās kon-
zekvences un iesniedza man demisijas
lūgumu. Šo lūgumu es nevarēju ne-
ievērot un, kā jums zināms, Birkensteina
kungs atstāja savu vietu. Bez tam iekš-
lietu ministrs, kurš nepiekrita kara mi-
nistra un armijas komandiera kvalifi-
cējumam attiecībā uz Niedras noziegumu,
iesniedza protestu senātam. Tā tad
tiklab no politiskā viedokļa, kā ari no
juridiskā viedokļa valdība šinī gadījumā
ir spērusi visus soļus. Atbalstot inter-
pelaciju, Holcmaņa kungs aizrādīja, ka ir
nevēlama paralēla rīcība resoros, kura bez
tam ir novedusi pie zināmas pretrunas.
Bet par šādu paralēlismu vispārīgi, par
tā iespējamību atbildība nav uzliekama
valdībai; tas savā ziņā stāv sakarā ar
attiecīgo 1923. g. 19. jūlija likumu par
dažādu noziedzīgu nodarījumu apkaro-
šanu, jo šis likums bij savā laikā jāsa-
skaņo ar karaprocesa likumu un tas, kā
zināms, nav darīts. Tālāk, atbalstot
interpelaciju, Petrevica kungs pakavējās
pie dažiem jautājumiem, kuriem ari es
nevaru paiet secen Viņš aizrādīja, ka
valdība it kā esot vainojama par to, ka
Niedra atgriezies Latvijā. Man šķiet, ka
nevar nevienam, pat lielākam noziedz-
niekam, liegt tiesību stāties tiesas
priekšā. To vajadzēja zināt ari Petre-
vica kungam, ja viņš ari nebūtu jurists.
Bez tam Petrevica kungam ari nevarēja
būt nezināms, ka jau agrākā valdība
bija prasījusi Polijai Niedras izdošanu.

Tā tad bija jau sperti soļi, lai Niedra
varētu atgriezties. Tālāk, Petrevica
kungs izsaka pārliecību, runājot it kā
visas frakcijas vārdā — tā ir mūsu
pārliecība, viņš sacīja — ka ne tik vien
armijas komandierim, bet ari tagadējai
valdībai esot bijuši sakari ar Niedras
aprindām, jo kā tad citādi varot iz-
skaidrot to, ka .Latvijas Sargs" aiz-
stāvot valdību, esot dziedājis pat slavas
dziesmas valdībai. Man, vispirms jā-
saka, ka «Latvijas Sargs" valdību neaiz-
stāv, ja Petrevica kungs būtu sekojis
kaut cik uzmanīgi „Latvijas Sarga"
rakstiem. Bez tam, kas attiecas uz
slavas dziesmu dziedāšanu, tad par to
nemaz nevar būt runa. (Starpsaucieni).
Tas, ka .Latvijas Sargs" ir izcēlis —
Klīves kungs, tiktālu es Jums piekrītu —
dažas valdības pozitīvas īpašības, sa-
līdzinot tagadējo valdību ar agrākajām
valdībām, to taču nevar saukt par slavas
dziesmu dziedāšanu. Tai pašā laikā
.Latvijas Sargs" ļoti nikni uzbrūk val-
dībai par dažām it kā negatīvām īpa-
šībām. Ir liels jautājums, ko šis laik-
raksts vairāk izdala attiecībā uz valdību,
gaismu vai ēnu. Ja Jūs gribējāt teikt,
ka par tagadējo valdību nekā laba nevar
sacīt, tad tas, kungi, pilnīgi sa-
skanētu ar neatbildīgās opozīcijas
uzskatiem un šīs opozīcijas laik-
rakstu taktiku, kuriem es negribu
parādīt to godu un nosaukt tos vārdā.
Ši taktika diemžēl etiķu neatzīst. Tādus
taktikas paņēmienus jau var ari lietot,
bet cik tālu tie ir pārliecinoši, tas ir cits
jautājums. Galu galā tas, kungi, nav no
svara. Es varu pilnīgi noteiktu atbildi
dot uz Petrevica kunga jautājumu, kuru
tas uzstādījis nevien savā, bet visas par-
tijas vārdā, es gribētu teikt — uz mazi-
nieku insinuāciju, proti: Ne man, ne ari,
cik man zināms, citiem valdības loce-
kļiem nav bijis un nav ari tagad nekādu
sakaru ar Niedru un tām aprindām, kas
viņu atbalsta. Lai mana atbilde būtu
pilnīgi izsmeļoša, es jums faktus varu
pievest, kuri varbūt itkā aizrāda uz kā-
diem sakariem, bet kurus jūs pēc saviem
ieskatiem variet novērtēt Kad es biju
tieslietu ministrs, pie manīs griezās kāds
Niedras draugs ar lūgumu, spert ceļus,
lai Niedra tiktu atsvabināts no iepriešējā
apcietinājuma. Es noraidīju viņu pie
tiesas resp. pie prokurora Tas bija
pirmais gadījums. Tad pie manis, kā
pie ministru prezidenta, griezās .Latvijas
Sarga" redaktors ar jautājumiem, vis-
pārīgās politiskās lietās, un sevišķi inte-
resējās par valdības politiku attiecībā
pret sociāldemokrātiem. Es ari viņu pie-
ņēmu, kā es to būtu darījis ar kautkuras
citas daudz maz lojālas avīzes pārstāvi,
un attiecīgu informāciju d^vu. Tas ari
ir viss. Šī insinuācija ir izteikta no ma-
zinieku frakcijas, lai radītu fiktīvu pa-
matu interpelacijai, jo cita pamata viņai
nav.

Kā jau vakar ziņots, Saeima ar ievē-
rojamu balsu vairākumu (56 balsīm
pret 7, atturoties 30) atzina ministru
prezidenta atbildi par apmierinošu
un pārgāja uz tālāko dienas kārtības
punktu.

Valdības atbilde linu lietā.
Uz iesniegto jautājumu linu cenu

paaugstināšanas lietā finansu ministra
biedrs J. _ Blumbergs Saeimas 14.
oktobra sēdē sniedza sekošu paskai-
drojumu :

Atbildot uz jautājumu par linu c"enām
un linu monopola peļņu, man valdības
uzdevumā jāziņo, ka tekošā budžeta
gadā uz linu operācijām līdz šim laikam
valdība ir pelnījusi par līgumiem, kuri
pilnos apmēros izpildīti, kur maksa ir
ienākusi — Ls 5.987.000. Bez tam uz
līgumiem. kuri galīgi vēl nav izpildīti,
kur lini vel nav nosūtīti un attiecīgā
maksa vēl nav ienākusi, paredzama droša
peļņa — Ls 1.893.000. Kopā iznāk par
tekošo budžeta gadu līdz 10. oktobrim —
Ls 7.880.000 peļņas. _ Šī peļņa pie taga-
dējām cenām caurmēra iztaisa ap LsŠOO
par tonnu vai 6.500 rubļu par birkavu.
Šāda peļņa tiešām jāatzīst par lielu, bet
viņa ceļas galvenam kārtām nevis tādēļ,
ka linu iepirkšanas cenas būtu zemas,
bet gan tādēļ, ka acumirklī linu cenas
pasaules tirgū vai eksporta cenas ir
stipri - augstas. Tagadējās iepirkšanas
cenas ir apmēram 2^2 reizas augstākas
neka viņas bija miera laikos. Linu mo-
nopola cenām pastāvot, linu kultūra Lat-
vija ir gājusi plašumā. Tekošā gadā
visā Latvijā apsēts ar liniem ap 60.000
hektāru. Tā ir tāda platība, kāda bij

pirms kara. Acīmredzot, ražotāji ir ar

maksājamām cenām apmierināti, jo pre-
tējā gadījumā linu kultūra nebūtu varē-

jusi tādā mērā attīstīties. Tādu pieau-
gumu nevar uzrādīt neviena zemkopības
kultūra kā linu nozare.

Kā jau minēju, linu monopola peļņa
dibinās uz tām augstārn eksportaceaām,
kādas tekošā gadā iespējams iegūt. Sīs
augstās cenas galvenā kārtā_ ceļas no
pērnā gada neizdevībām. Pērnā gada

visās linu ražošanas valstīs šķiedras iz-
nākums iztaisa tikai apmēram 75°/ d no
normālā iznākuma. Sakarā ar to linu
apstrādāšanas rūpniecība ir novērojams
izejvielu trūkums. Ari Latvijas pagājušā
gada eksports neuzrāda to skaitli, kādu
iepriekš sagaidīja. Paredzēja, ka pagā-
jušā gada raža dos eksportam apmēram
25.000 tonnas, bet faktiski Latvija uzrāda
tikai 18.000 tonnu lielu eksportu. Līdzīgā
stāvoklī ir ari mūsu kaimiņu valstis. Ari
Krievija no pagājušā gada ražas ekspor-
tēja tikai apmēram V» ko viņa bija pa-
redzējusi. Sakarā ar to linu tirdznie-

cībā novērojams ass linu trukumsun
cenas sacēlušās. Šādas cenas jāuzlūko
par nenormālām un" domājams, ka jau
tuvākā nākotnē viņas pamazināsies. Ap-
spriežot jautājumu par acumirklīgo linu
cenu pacelšanu, valdība ir tajos ieskatos,
ka cenas paceļamas, tonfer pacelšanas
apmērs vēl nav nosakāms. Jāizdara
iepriekšējas kalkulācijas, jāsazinās ar
vaita kontroli. Bez tam jānogaida finansu
ministra atgriešanās, jo viņam pienākas
celt linu cenas apstiprināt valdībai
priekšā. Tādēļ šodien nav iespējams
pateikt, kādos apmēros cenas varētu pa-
augstināt. Tomēr šis paaugstinājums
nav domājams līdz eksporta cenu līmenim,
jo tagadējās eksporta cenas acīmredzot ne-
varēs pastāvēt visu priekšā stāvošo ziemu.
Iepirkšanas cenas paaugstināt ir domāts
tikai tiem liniem, kurus lauksaimnieki
paši ražo un nodod pieņemšanas punktos.
Kas attiecas uz fabriku liniem, tad par
tiem vēlāk noteiks atsevišķas cenas. Tā
kā fabrikas ir iepirkušas linu stiebriņus
par samērā lētām cenām, tad, lai linu
apstrādāšanas fabrikas negūtu nepelnītu
peļņu, domāts, ka to virspeļņu, kuru
valdība varētu iegūt no fabriku liniem,
vai nu paturēs valdība, vai, ja tas būs
techniski iespējams, izmaksās prēmijas
tiem ražotājiem, kuri vasarā savus linu-
stiebras nodevuši par lētām cenām.

Kara tiesa

Saķildošanās bēdīgas sekas.
Š\ g. 13. oktobrī kara tiesa iztiesāja

apsūdzību pret bijušo I. Liepājas kāj-
nieku pulka kareivi Jāni M ā I n i ek u ,
piederīgu pie Borkovas pagasta, Rēzeknes
apriņķa pilsoņa _ Jura Ikau nieka
nogalināšana stipra dvēseles uztraukumā.

Lietas apstākļi īsumā šādi:
1919. g. oktobrī Borkovas .Rozanu"

ciema pie pilsoņa Tropa- bijusi sarīkota
.alus dzeršana", uz kuru ieradies ari
kareivis Mālnieks, apbruņojies ar šauteni.
Starp viesiembijis ari Ikaunieks jau labi
iesilis, un palūdzis no Mālnieka elektrisko
kabatas laterni, lai sameklētu savu cepuri;
kad pedejā bijusi sameklēta, Ikaunieks
laterni Mālniekam neatdevis, bet pieāķē-
jis sev pie vestes pogas. Iesākusies sav-
starpēja apvainošanās vārdos starp 1. un
M., pie kam I. izvilcis kabatas nazi, bet
vai tas ticis atvasts, to klātesošie ne-
bija ievērojuši, tikai Mālnieks uzsaucis
.Juri, baz nazi kabatā!", bet pēc
tam norībējis šāviens no M. šautenes
un Ikaunieks nokrīt._ No kreisajos tuk-
šumos dabūtā smaga ievainojuma cēlies
asiņu izplūdums un iestājusies Ikaunieka
nāve.

Apvainotais Mālnieks tiesā paskaidroja,
ka Ikaunieks (kurām viņš atņēmis savu
kabatas laterni) meties viņam virsū ar
atvāstu kabatas nazi un, lai aizsargātos
no uzbrucēja I., kurš bijis lielāks un
stiprāks, izšāvis, jo bijis stipri uztrau-
cies un lūdza attaisnot.

Apsūdzētā aizstāvis zv. adv. Fridentāls
tiesā norādīja, ka apvainotais Mālnieks
kurs ieroci lietojis kā nepieciešamu paš-
aizstavešanās līdzekli, saskaņā ar sod
lik. 45. p., no atbildības atsvabināms
Tiesa apvainoto Jāni Mālnieku attaisnoja

At.

Ārzemes
Vācijas aizņēmums Ameriir
Ņujorkā, 15. oktobrī p '

šanās uz _Vācijas aizņēmumu ^-otrdien slēgta jau 10 m i n u * J^tās atklāšanas, jo sazfmLP*c
stipri pārsniedz izlaiduma surrjn ^Kotējot pirmo reizi jauno aizns*,Ņujorkas biržā,novērota stin fn i UBl«
celšanās. ,^rs»

u\
Gaisa kuģi pār okeānu.

Ņujorkā, 15. oktobri. (Volfo r ,
kuģis „ZR3" šorīt pīkst 591 a
pec Viduseiropas laika pārlu^-
Seblas ragu Jaunskotijas di !
vidu piekrastē. Gaiskuģa tai 2"
maršruts līdz Lekherstai iet pārNuS'Baltimori un Vašingtonu. >m>

Bostonā, 15.oktobrī. (Reiter) Gai.
kuģis .Z^3"^§o^t'pārlidoi;
Bostonu. _

/__
LTA

Tirdzniecība un rūpniecība.

Ziņojums Ņr. 9
par saimnieciskiem apstākļiem

Vācija
par laiku no 1924. g.6. līdz 13. oktobrim.

Kā svarīgākais fakts jāatzīmē 800min
zlt. marku lielā aizņēmuma noteikuma
parakstīšana Londonā un Devsa likuma
spēkā stāšanās, ar ko Devsa plāna reali-
zēšana pieņem konkrētu veidu.

Sakarā ar šo gaidāmo aizņēmuma no-
slēgšanu, no kura cer naudas apstākļi
uzlabošanu, biržas aprindas vēl ieņēma
nogaidošu stāvokli un no lielākiem darī-
jumiem atturējās. Ari vācu un angļa
valdības krizes atstāja uz biržu, kā vien-
mēr, savu iespaidu. 5 °/o valsts aizņē-
mums svārstījās ap 650 miljardu pro-
centu, noiedams uz leju līdz 518 un pa-
celdamies līdz 685. Rūpniecības akcija
tirgū bez kalna rūpniecības papiriem
laikiem pieprasīja elektriskās rūpniecības,
kuģniecības, spirta rūpniecības un citus
speciālus vērtspapīrus. Vispār jāsaka,
ka biržā pēdējā laika ir valdījis klu-
sums.

Ievērojot to, ka valdības uz dzīva
palētināšanu vērstiem soļiem nav pagai-
dām bijuši redzami panākumi, tuvāki
laikā sagaidāmi jauni soļi šai virzienā.

Attiecībā.uz ārējās tirdznieci-
bas politiTcu valsts saimnieciska
padomē notiek apspriedes, kurās atsevišķo
rūpniecības nozaru pārstāvji nāk ar da-
žādām un grūti saskaņojamām prasībām:
vieni prasa augstās aizsargmuitas, otriļi
par brīvtirdzniecību un trešie vēlas mē-
renas aizsargmuitas. Šis pēdējais virziens,
ka domājams, ņems pārsvaru. Sarunas
ar Franciju par tirdzniecības līgumu no-
slēgšanu, kā liekas, beigsies ar kompro-
misu, kas būs saskaņots ar abu valsti
tirdzniecisko likumdošanu. Blakus oficiā-
lām, kā dzird, notiek atsevišķas sarunas
vācu un franču rūpnieku starpa, galveni
kārtā attiecībā uz dzelzi, pusfabrikātiem
un sliedēm, kas oficiālās sarunas P»
daļai jauc. Sarunas, kuras Vācija uzsāk»
ar Angliju 26/o nodokļa lietā, noveduša»
pagaidām pie tā, ka vācu preces no jļ
nodokļa atsvabinātas, ja tā vērtība ne-

pārsniedz 10.— šiliņus.
Atdzīvināšanās vācu rūpniecībā" '^pinās, kas sakāms, piemēram, par tekstil-

rūpniecību un dažām citām rupniecu»
nozarēm. Vācu mašinrūpniecība , Ņļ
valdīja liels klusums, saņēmusi pa'"""
jumus gan no valsts puses uz '°'i0
tivēm, gan ari no ārzemērm Tā sBP

citu Anatolijas dzelzsceļi pasūtījusi 20'
komotives, 16 pasažieru vagonus
140 km sliežu. Bez Balkaniern Jļ
mašinrūpniecība nākusi stipri iBtef^sL
ari par poļu Un italu tirgiem,nomtai izdodas izkonkurēt Austrijas ru
jumus. Pieprasījums ir ari pec e>=
skiem sezonas priekšmetiem, kā «aD

^lampiņu batarejām, ķēķa aparātiem

Lieltirdznie čības ind*k .!ļ
7. oktobrī, salīdzinot ar 30. aeptej
pacelies par l,7°/o. No galvenam g%

^pārtikas līdzekli pacēlušies par
^tai starpā labība un kartupeļi par ļ al

Uz nedēļas beigāmlabībasceaļaupji Krituš
as, ugies un u*»-"- 0-

cenā par 5,1%. Iekšzemes preces
^^šās par 1,7° 0, ārzemes preces par >

Vispārējās dzīves d ā r d z'
indekss 8. oktobrī pacēlies » ,
1,7° 0, galvenā kārtā sakarā ar n
līdzekļu sadārdzināšanos.



- 'ma ksāja par centn. par vidēja la-

,0 ok-Wbn . 6 zeita markam, par labiem līdz
'liniem '"" s-višķi labiem lidz 8,5 zelta

«5 zelta I ?5'-,-ā cena par 0,50 zelta markam pār-

«*?
Si Gājušās nedēļas cenu.

sni edz P§ ' bur „ā un Karalaučos pienākuši
stetine ,'i sūtī jumi. Darījumi ar Vāciju Latvijas

I>iim
'''' as dažām p ārtikas vielām

C»lra nolējums - Berlines tirgu dzīvsvara)
pl -«^2 ,.kg;lmk. = 1.3ta).

_ v . fen. marc.

Komti I labuma 45—48
i) uzbsfo" i
| ļīdz 7 gadus veci _ _38_„': neuzba roti un veci uzbaroti. 34—36

jSifS*30-32

Govis: ,u »«
, sirotas I. labuma 44-43

,) uz barotas
^gadiem _ _ _3?

_
b
l vecas labi bafotas , jaunas maz bar. 28-34

i[vidēji barotas 23-26
" i maz barotas W 20

Ja)
Jbaroti I. labuma

.
. - ,95-100

-RSS? : : : : : : :-:-S=SS
A itas , kūtī turētas:

a1 labi uzbaroti jēri . - - . - 42-45

, uzbaroti auni un jaunas a.tas . . 28-35

c maz baroti auni un aitas . . . 17—23

Aitas, no ganības:

aļ labi uzbaroti-jēri 45

b) maz baroti jēri un aitas .... —

Cūkas:

a) barok|i, smagāki par 3 centreri
. dzīvsvarā 87

hl cūkas svarā no 240-300 marc. .. 85-86
[I , . 200-240 . . 81-84c
2 ' , „ 160-560 . . 75-80
l\ ; , , 120—160 „ . 68-73

, zem 120 marc. ... 65

Gaļas-cenas, salīdzinot ar iepriekšējo nedēļu,
kritušās. .

Labības cenas.

Vācijas šī gada raža pēc jaunākiem aprēķiniem

iitaisis apmēram 70 ° o no pagājuša gada ražas,
kura bija vairāk neka apmierinoša. Labības cenas
pārskata nedēļā iestājās lūzums, un nedēļas beigas
rudzi nokritās par 30 markām toņa, kvieši par
apmēram 22 markām.

Zlt. mk.par
11. oktobfa notejums : jooo kg

Rudzi 216-222
Kvieši 218-228
Vasaras mieži 230—260
Auzas 181—186
Linsēklas 440-450

Zlt. mk. par
100 ks>

Biji 34—38

Kartupeļi maksāja 10. oktobrī; baltie un sarkanie
2 zlt. mk. par 50 kg, dzeltenie 3 zlt. mk.

Produktu cenas (11. oktobrī) .

Zlt. mk. par
50 kg

Miežu putraimi 17,50—18,00
Auzu putraimi 20,50 22, 0
Rudzu milti ' . 2o!60-22!oO
Kvieši milti 22,00—28,50
Lēcas mazas 18,50-29,50
Lēcas vidējas 31,00-37,50
Lēcas lielas 37,50—51,00
Kartupeļu milti 17,75—19,50
Makaroni 43,00—46,00

Sviests un siers.

Iekšzemes sviests pārskata nedēļā par 2 līdz
7 markam cent. palicis Ietāks, kamēr ārzemes
sviesta cenas palikušas negrozītas.

Zlt. mk.par
10. oktobfa notejums: 50 ķg

Iekšzemes sviests (iesaiņots) .... 220—229
Ārzemes sviests 235—237
Ārzemes speķis 103—108
Tilzitas siers . . . 110—120
Ement. siers 165—170
īsts Ement-. siers 175—185

Sviesta ražotājiem maksāts Berlinē uz vietas
200 zlt. mk. par 50 kg kā iepriekšējā nedēļā.

Silti apsveicami Latvijas saimniecisko organizā-
ciju un resoru apspriedē izstrādātie jauninājumi,
ikujus turpmāk nodomāts ievest Latvijā sviesta
pārvadāšanas kārtībā, jo cerams, ka tādā veidā
izdosies pacelt mūsu sviesta kvalitāti, par kuru
beidzamās nedēļās bija dzirdamas sūdzības.
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Izstādes. Baroto lopu iz-
stāde pievelk apmeklētājus lielā skaitā
un rāda ari gaļas apstrādājošās rūpnie-
cības stāvokli, pie kam tiek demonstrētas
dažādas jaunas ēdienu pagatavošanas
metodes. Tāpat izstādītas piensaimnie-
cības mašinas. Pirkts tiek apmierinoši.

Dzīvu interesi modināja dzelzsceļu
izstāde Zedina (Seddin) pie Berlines,
kura rādīja vācu technikas jaunākos pa-
nākumus šīs satiksmes nozarē. Sevišķi
ievērojamas jaunākās konstrukcijas turbo-
lokomotives.

Edg. Krieviņš,
Latvijas ģenerālkonsuls Vācijā.

Rīgas ostā ienākuši kuģi.
13. oktobri.

Krimulda, latviešu tvaikonis, _ 19E9 reģ. ton. brutto,
no Burntisla des ar oglēm

Kokness, latviešu tvaikonis, 1712 reģ. ton. brutto,
no Hulas ar 04iem.

Victoria vācu tvaikonis, 690 reģ. ton. brutto, no
Stetines ar gabalu precēm.

14 oktobrī.
Kā he, vācu tvaikonis, 1046,38 reģ. ton. brutto, no

Ventspils ar kokiem.
Kolpino, angļu tvaikoni*, 2375 reģ. ton brutto .no

Taliinas «r gabalu precēm.
Rogn. nor e|u tvaikonis, 927 reģ. ton. brutto, no

Ņevcastles ar kokiem.
Jānis, latviešu burenieks, 147 reģ. ton. brutto, no

Ģipkas ar malku.
Straume, latviešu burenieks, ?7 reģ. ton. brutto,

no Ģipkas ar malku.
Aina latviešu burenieks, 98 .reģ. ton. brutto, no

S eiciema ar malku.
Zemgaliets, latviešu turenieks, 74 reģ. ton brutto,

no Upesgrīvas ar stutkokiem.
Michails, latviešu burenieks, 127 reģ. ton. brutto,

ro Enkuriem ar maUu,
15. oktobrī.

Induls, ? latviešu burenieks. 103 reģ. ton. brutto,
atgne-ies no'jūras tukšā.

Siegfried, vj-cu tvaikonis, i.63 reģ. ton. brutto, uo
Karalaučiem sr balastu

M-.nos vācu tvaikonis, 718 rej. ton. brutto, ūj
Hamburgas ar gabalu precēm

Prins Kņud, dāņu tvaikonis, 134u reģ. ton. brutto,
no Aalbor^s ar be lasiu

Baberton, angļa tvaikonis, 1730 reģ ton brr.tto,
no Blithas ar ogIē,n.

Netts. fngļu tvaikonis, i 009 reģ. ton. bratto, no
Hobro ar ūdens balastu.

No Rīgas ostsS izgājuši kuģi.
1?. oktobrī

Ren, ts, vīcu tvaikonis, 726 reģ. ton. br-jtto, uz
Stefini ar gibalu precēm

Dau ava, latviešu tvaikonis, 1429 reģ. ton. brutto,
uz Grangemoutbu ar kokiem.

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

Post Haynasch, latviešu jūras prāmis, 65 reģ. ton.
brutto, uz Ainažiem tu^šā

Kaija, latviešu tvaikonis, 244 reģ ton. brutto, ui
Ainažiem ar gabalu precēm. <

14. oktobrī.

Stella, latvieša mot rkugis, 467 reģ. loti. brutto,
uz Ventspili ar gabalu precēm.

Perni^el, latviešu tvaikonis, 172 reģ. ton. brutto
uz Ventspili ar gabal-.. precēm.

Greif vācu tvaikenis, 617,23 reģ. ton. brutto iz
Stetini ar kaņepēm un kokiem.

Maiga, latviešu t aikonis, 158,18 reģ. ton. brufb,
uz Stokholmu ar gabslu precēm.

15. oktobrī.

Neptuns, latviešu tvakonis, 67,18 reģ. ton. bfutto,
uz Kolku ar gabalu precēm.

r!—~—*~— - '" -^Tiesu sludinājumi.
Vi«»iiii.. —_^»^_—»«»«»—i

Rīgas apgabaltiesas . 3. dvtlnod.
pamatojoties uz 17. marta 1923. gada
likuma par vienīgo maksāšanas līdzekli
un civ. proc. 2060. un 2062. p. p. ie-
vērojot Dava Mārtiņa dēla Jostiņa
lūgumu un savu 1924. g 14. oktobfa
lēmumu paziņo, ka parādnieks Dāvis
Mārtiņa dēls Jostiņš parādu pēc obligā-
ts par 60,000 rbļ., apstiprinātas
I yļ2. gada 13. jūnijā ar Ns 1820 uz
«ustamo īpašumu Rīga, III. hipotēku
'K irknī zem zemes grāmatu reģistra
™ 2043,.izdotas no Dāvida Mārtiņa d.
J wiga par labu Rīgas tirgotāju sav-
starpējai kredītbiedrībai, kas viņu ir
«dējusi blanko ir samaksājis, bet šiauSsa minēta obligācija nevar tikt iz-
fn|egta atpakaļ parādniekam dēļ dzēša-ms zemes grāmatās, tamdēļ, ka ir
8aJusi zuduma.
Jāpēc apgabaltiesas III. civilnodaļa'Zaicina visas personas, kurām būtu

TJ li uz au?ša aprādīto obligāciju,
b't. tiesa v ' en a mēneša laikā,
!l .dienas- kad šis sludinājumsspiests .Valdības Vēstnesī" un aiz-

jfntt , )a Š1S Personas noteiktā laikā
N

eteiksies, ob ligāciju atzīs par iznīci-
M; unjūdzējam dos tiesību prasītP 'ada dz«anu zemes grāmatā.
%. H. oktobrī 1924. g. Ks 3683

Priekšsēdētā ja v. A. Ve i d n e rs.
^Ļ Sekretārs Kalve.'

K u r s i.
Rigai bttg, 1924. gada 16. oktobri.

100 Latvijas rb|. ...... 2,-
1 Asserikas dolāra 5,16 — 5,21
I Anglijas tuirdņa 23,17 — 23,40
100 Francijas iranks .... 26,45 - 27,25
100 Beļģijas franka .... 24_,50 — 25,25
100 šveleea franks . .... 98,6 i — 100,10
190 Itālijas lira ...... . 22,30 — 23 —
100 Zviedrijas kfoaa .... 136,60 —K-861
IDG Norveģijss fc.'ana . . . . 71,70 — 73,85 '
100 Dānijas kron* 87,75 — 80,49
100 Čechosiovaķfjaa kfona . . 15,15 — 15,75
100 Holandes guldeņa . . . 200,90 — 203 95
1000 miljards Vācijas sarka . 1,20 — 1,26
100 Somijas marka 12,75 — 13.25
100 Igaonijaa stārka .... 1,30 — 1,38
100 Pottjasdots 98, 102,— .
100 Lietavas lita 50, 52,—
10 Krievijas Kāta tabje . . . 26,50 —
Krievija, «dribtg* «.d. \ 0jS) P" " *<?
SSSR červoņeca .... 26,10 — 26.90
5°/o neatkarības aigņēmams . 2, 2,10
8°/o Zemes banka ķīla simt» 98, 100
Rigas biržas " komiteja* koiacija» koraisijas

priekšaēdēiljs A. Kacena .
ednits biržas māklera P. R u p n e r r.

Literatūra,
Izglītības Ministrijas Mēneš-

raksta 1^24 g. 10. burtnica. Izdevēja: Izglītības
ministrija. Red. T. Zeifens. Saturā: Prof. V. M»I-
dooa — Ksnti reliģijis fdosofijr pēc viņa grā-
matas .Religion innerhalb der Genzen derblossen
Vernunft*, Dr. J. Dilles — Mii,tara audzināšana
atvīstīs, P Bsetenta — Pirm-c_ lstv. tautības-
^mīcītāji Vidzemē, stud phil A. Ameles — Com-
tnpdia deli'arte, Arņa — Gara sttīsūba, asistentes
M. Liepiņas — Inteliģences pētījumi u c.

Redaktors: M. Ārons.

2iSa,es zemes grāmatu
«launošanas komisija

rov if]',- osona Pe'sacha d. Meje-
'iesibn lu2'U par dzimtslietošanas
sastāv.?,, pilsetas nekustamo mantu,

^gabala
469

n-126 kv - asu liela
«avpilī Vi 1 r ekamBtrodošos Dau-
011 Sakņu :JtrtmRi§as ielā Nš 79
iopa ar F

U **'?viņam pieder
*e jerov '-Veiru Peisacha meitu
feku p„,V.' Pvina Levin, Soru-
''« Leinp^ m-Mejerovič un

2 SmorSka' Me Lerovič - P ēc
«"matu %*? , ~ ievešanu zemes

's °nas ki. - ' ~~ uza'c«na visas
"inēto ' Jltr? ir kādas tiesības uz
k °misij ai

e
n„

ustamo mantu, iesniegt
?.«neš,,.,t Paziņo jumu četru

enas Vm*£a no izsludināšanas
f^m ne!,

38
,» V«tnesī-, pretējā

J" J2nīc>Ste,ktas ti6sibas skaitīsies
l*U&1Sdzē)s var tikt ie-
un °tādī1|s^ni

emes gtāmatu reģistri
dz«nieku ?UStamās mai»'as tilsību

' De z kādiem aprobežoju-

miem ar neapstrīdamas pārdošanas un
hipotekarisku apgrūtinājumu tiesībām.

Daugavpilī, 3. okt. 1924. g. M 6117

Komisijas _ priekšsēdētājs, apgabaltiesas
vecākais notārs E. Hellvichs.

12380 Sekretārs A. B e r g s.

Latgalei w*Mmmm\i notin
paziņo, ka pec 1922. g. 2. maija pie
Daugavpils notāra R. Skujas noslēgtā
dāvināšanas līguma, apstiprinātā 1924. g.
3. oktobri — Antons Jezupa d. Soms
ieguvis no saviem brāļiem Leona un
Jāņa Somiem nekustamu īpašumu Ls 40
vērtbā, kurš atrodas D.-iugavpils apriņķa
Kolupes pagasta", pi Zeļtovkas sādžas
un pastāv no 4 deset., 710 kv. sāž.
zemniekiem piešķirtas zemes.

DaugavpjlīL 1924. ģ. 4. okt. Ns 6239
Vecāka not. vigta, viņa

palīgs A. M i k a 1k s.
12597 Sekreiara pal. J. S t r a d s.

( Cita Iestāžu sloginsjinnL ]

Sifol noteikumi
usansgrēKa gadilamos

Krustplls pilsētā.
Pieņemti domes sēde 2\ augusta 1924. g.
an apstiprināti ar Iekšlietu ministrijas
pašvaldības departamenta 1924. gada

16. septembj-a r. Ns 106926.

1. Ugunsgrēka gadījumā katra iedzī-
votāja pienākums sniegt ssvu palīdzību
pie ugunsapkafošanas.

2. Nama īpašniekiem vaiviņu viet-

niekiem tiek uzlikts par pienākumu turēt
kārtibā pastāvošās akas vai pumpjus,
kurus pie ugunsgrēka neliegt izlietot.
Tāpat katrā māja viņas īpašniekam turēt
gatavībā vienas trepes, kuras aizsniedz
vismaz mājas otro sta/u un vienu dzelzs
ķaksi , piestiprinātu tāda pat garuma

kārts galā. Ugunsgieka gadījumos ne-
viens mājas vai apkaimes iedzīvotājs
nerfrīkst noslēpt vai liegt piederošus
viņam spaiņus , ķipjus un tamlīdzīgus
traukus, kufi vajadzīgi pie ugunsap-
karošanas.

3. Visiem zirgu īpašniekiem uzlikts

par pienākumu pēc pirmā signāla (tauru
pūšanas), nekavējoties ierastiesar zirgiem
un aizjūgiem pie ugunsdzēsēju mājas

dēļ ūdens piegādāšanas _ un dzēšamo

rīku novešanas uz ugunsgrēka vietu, kur
tie padoti ugunsdzēsēju priekšniecības
rīcībai līdz ugunsgrēka pilnīga» likvi-
dēšanai.

4. Ugunsdzēšanai vajadzīgais ūdens
ņemams bez atlīdzības no pi seta atro-
došiem pumpjiem, akām un visiem citiem
ūdens krājumiem.

5. No ugunsgrēka dzēšanas, cilvēku
un mantu glābšanas darbiem, zem
ugensdzēsēju priekšniecības vadības,
nedrīkst atteikties neviens darba spējīgs
iedzīvotājs pilsēta.

6. Ugunsgrēka gadījumos ārpus pie-
sētas robežām, palidzība tiek sniegta uz
pieprasījumu no cietušā puses un pret
atlīdzību par dzēšamo rīku Jietošanu,
kā ari nogādāšanu uz ugunsgrēka vietu
un atpakaļ, pec ugunsdzēsēju biedrības
valdes ieskatiem.

7. Šo noteikumu p ārkāpēji saucami
pie atbildības uz soda _ likuma _ pamat_ a.

8. Šie noteikumi stājas speķa pec
divām nedēļām no _viņu izsludināšanas
dienas .Valdības Vēstnesī*.

Pilsētas galva (paraksts).
12192 Sekretārs (paraksts).

Mmm pagasta
Jēkaba I. pak. pamatskol.

vajadzīgs

skolotais (-»),
kura pieņemšanu izdarīs pagasta

padome 20 oktobrī 1924. g, pulksten

12 dienā, Jaunpiebalgas pagasta nama.

Kandidāti tiek lūgti pieteikties pie

pagasta valdes līdz minētai dienai per-

sonīgi vai ari rakstiski.
13023 Pagasta valde.

Trkosia apr. pr-ka pal 2. Ik.
izsludina par nederīgiem, ka pieteik. par
nozaud. sekošus dokumentus:

1) karakl. apl., izd. no Tukuma-Talsu
kaj-a apr. pr-ka 17. nov. 1922. g. ar
Ns 7993 'uz Kristapa Jāņa d. Krūmiņa v.;

1295
2) Latv. iekšz. pasi, izd. no Kuldīgas

apr. pr-ka pal. .2. iec. 23. nov. 192.. g.
ar Ns 1906 uz Alfrēda Augusta d.
Ramšav. ; 11296

3) Latv. iekšz. pasi, izd. no Jaunauces
pag. valdes 6. maijā 1920. g. ar Ns 114
uz Emilijas Eduarda m. Beķers v.; 11297

4) Latv. iekšz. pasi, izd. no Naudītes
pag. valdes 14. aug. 1920. g. ar Ns 703
uz ^ Olgas Zamueļa m Pūces v.; 11298

5) Latv. iekšz. pasi, izd. no Tukuma
apr. pr-ka pal. ?. iec. 2. aug. 1920. g.
ar Ns 567 uz Lidijas Friča m. Dom-
brovskij v.; H299

6) kajakl. atvaļin. apl., izd. no Tukuma-
Talsu kara apr. pr-ka 9. febr. 920. g.
ar Ns 658 uz Alberta Jāņa d. Skujas v.;

11300
7) Latv. iekšz. pasi, izd. no Lutriņu

pag. valdes no 27. jul. 1920. g. ar
Ns 771 uz Matildes Jāņa 111. Ratkus v.;

113 1
8) Latv. iekšz. pasi, izd. no Tukuma

apr. pr-ka pal. 2. iec. no 16. jul. 920. g.
ar Ns 211 uz Heinricha Friča d. Oan-
šova v.; 11302

9) Latv. iekšz. pasi, izd. no Vecauces
pag. valdes 2. aug. 1921. g. ar NslllS
uz Anetes Friča m. Monstovič v.; 11303

10) karakl. atvaļin. apl., izd. 110
6. Rīgas kājn. pulka komand. 29. _ janv.
1921. g. ar Ns 1427 uz Otto Jāņa d.
Grasmaņa v.; 11304

11) Latv. iekšz. pasi, izd.no Sniķeres
pag. valdes 8. jun. 1920. g. ar Nš 95
uz Teodora Kārļa d. Freimaņa v.; 11305

12) a. Latv. iekšz. pasi, izd. no Reņģes
pag. valdes 20. aug. 192 I. g. ar Xs 437,

b. zirga pasi, izd. no tas pašas pag.
valdes 10. sept. 1920. g. ar Ns 78 un
c. ieroču atl., izd. no Tukuma apr. pr-ka
15. janv. 1924. g. ar Ns 37/87 uz Jāņa
Dava d. Bērziņa v.; 11306

13) a. Latv. iekšz. pasi izd. no Saldus
pag. valdes no 25. febr. 1919. g. ar
Ns 1000 un b) karakl. atvaļin. apl., izd.
no 10. Aizputes kājn. pulka komand. no
28. apr. 1923. g. ar Ns 1319 uz Alberta
Friča d. Kenigsberga v.; 11307

14) Latv. iekšz. pasi, izd. no Kursišu
pag. valdes 10. apr. 1920. g. ar Ns 310
uz Līzes Viļā m. Kenigsberg v.; 11308

15) a. karakl. apl., izd. no Tukuma-
Talsu kara apr. pr-ka 8. jun. 192Ug. ar
Ns 7263, b vecuma zīmi, izd. no Rubes
mācitajā un c. vienu vekseli uz f'000 r.
uz Zaņa Jāņa d. Veisa v., parakst. no
Augustu Šinkevic; 11309

1) Latv, iekšz. pasi, izd. no Sniķeres
pag. valdes 7. mar. 1921. g. ar Ns 404
un kajakl. apl., izd. no 12. Bauskas
kājn. pulka komand. 14. maijā 1920. g.
ar Ns 921 uz Alberta Viļā d. Alksnina v.

11310

Skrudalinas pag. valde, Ilūkstes apr.,
izsludina par nederīgu pieteikto par no-
zaudētu Latvijas pasi, izd. no Skrudali-
nas pag. valdes 1. apr. 1922. g. ar
Ns 1677 uz Juzefas Osipa m. Dubov-
skajas, dz. Bogdanovič v. 11396

Jasmuižas pag. valde, Daugavpils apr.
izsludina par nederīgiem, kā nozaudētus
šās pag. valdes izd. sekošus dokumentu:.;

1) iekšz. pasi ar Ns 2805, izd. 20. jul.
1922. g. uz Jāņa Kārļa d. Kožera v.;

2) iekšzemes pasi ar Ns 287, izdotu
20 nov. 192o. g. uz Jāņa Antona d.
Sparana v.;

3) iekšzemes pasi ar Ns 4266, izdotu
15. sept. 1922. g. uz Pētefa Andreja d.
Mikulanica-Pinupa v. un

4) iekšz. pasi ar Ns 1769, izdotu no
Varkovas pag. valdes 15. dec 1921. g.
uz Antona Ādama d. Džerena v. 113M

Annas pag. valde izsludina par no-
zaudētu un nederīgu Latv. iekšz. pasi,
izd. no šās pag. valdes 3

^ aug. 1920 g.
ar Ns 795 i'Z Reinholda Udris v., kā aii
viņam izdoto zirga pasi, kuras numurs
un izdošanas vieta nav zināmi. 11312

Rīgas prefektūra izsludinu par nede-
rīgu, kā nozaudētu gada uzturas apl. ar
Nš 017702 uz Morducha Dvorkina v.

118 6

Rēzeknes apr. pr-ka I. iec. pal. ar šo
atsauc savu sludinājumu, iespiestu
.V. V.' Nš 251 1923. g. par Ananija
Nazarova un Jāņa Beljakova pasu no-
zaudēšanu, jo abi zaudētāji savas pases
atraduši un tās skaitās atkal par
derīgām. 11894

Jiniip mīdies
6-klasīgai pamatskolai

vajadzīga

skolotajā,
kuras pieņemšanu izdarīs pagasta
padome 20. oktobri 1924. g., pulksten
12 dienā, Jaunpiebalgas pagasta nama.

Kandidātes tiek lūgtas pieteikties līdz
pieminētam termiņam personīgi vai ari
rakstiski pagasta valdē.
13(23 Pagasta valde.

IZSOLE.
Rīgas prefektūras saim-

niecības nodaļā
23. oktobrī 1924. g., pulksten 10 rītā,

Izdos mutiskā Izsolē:
„Stock" sist. revolveru, revol-
veru patronu, mednieku slēpju,
sedlu, zirgu deķu filezābaku un

kažoku aitādu piejādāšanu.
Personas, kūjas vēlētos uzņemties

augšā minēto piegādāšanu , var iesniegt

Rīgas preiekturas saimniecības nodaļai
ist 28. Rakstiskus piedāvājumus slēgtas
aoloksnēs, nomaksātus ar attiecīgu zirnog-
nbdokli, klātpieliekot p iedāvājuma pa-

raugus līdz 22._ oktobrim 1924. g.,
pulksten 10 diena.
;3022 Prefekta pal. Š 10 s b e r g s.



Paziņojums.
Finansu ministrs 1924. g. 12. septembri

apstiprinājis Rīgas eveletavas akciju sa-
biedrības (Riga flooring Co. Ltd.) statūtu
grozījumus, saskaņa ar kuriernsabiedrībai
atļauts izlaist 300 jaunas, ofra izlaiduma
akcijas par Ls 500 katru ar sekošiem
noteikumiem:

1. Sabiedrība izlaiž 300 jaunas, otrā
izlaiduma akcijas, pa Ls 500 katru, kop-
sumā par Ls 150.000 nominālvērtība.

2. Jaunā izlaiduma akciju ieguvēji pie
akciju pirkšanas prēmiju nemaksa.

3. Uz jauno akciju iegūšanu priekš-
rocība piešķirama veciem akcionāriem,
samērā ar viņiem piederošo akciju
skaitu.

4. Jaunā izlaiduma akcijas sazīmē-
jamas 6 mēnešu laikā pēc jaunizlaiduma
izsludināšanas dienas un pilnīgi no-
maksājamas viena gadalaika pec tam,
kad atklāta parakstīšanas uz akcijām,
pie kam par laiku no parakstīšanas
dienas līdz akciju pilnīgai nomaksai
akciju pircējam jāmaksā 6°,o no zimetas
stirnas.

5. Parakstīšanos uz jaunām akcijām
pieņem valde, Rīgā, Valdemāra iela
Jfe 33, dz. 5.

6. Jaunās akcijas piedalās pie divi-
dendes vienlīdzīgi ar pirmā izlaiduma
akcijām.

Tirdzn. u. b. nod. pr. A. K a c e n s.
12617 Revidents R. Bērziņš.

||

Paziņojums»
Finansu ministrs š. g. 3. oktobrī ap-

stiprinājis Arējās tirdzniecības akciju
sabiedrības statūtu grozījumus, saskaņa
ar kuriem sabiedrībai atļautsnodarboties
ari ar rūpniecību un palielināt savu pa-
matkapitālu no Ls 50.000 uz Ls 100.000,
izlaižot 200 jaunas otra izlaiduma akcijas
par Ls 250 katru zem sekošiem no-
teikumiem:

1. Sabiedrība izlaiž 200 jaunas, otra
izlaiduma akcijas par Ls 250 katru, kop-

-sutnā par Ls 50.000.
2. Par katru jaunā izlaiduma akciju

jāpiemaksā virs nominālvērtības Ls 5
liela prēmija pieskaitišanai rezerves
kapitālam.

3. Parakstīšanās uz šīm akcijām iz-
darāma 6 mēnešu laikā, skaitot no
jaunizlaiduma izsludināšanas dienas
.Valdības Vēstnesī".

4. Veciem akcionāriem piešķirta priekš-
roka uz jaunām akcijām, pie kam uz
katru veco akciju viņiem tiesība pie-
prasīt vienu jaunu, viena mēneša laika,
no jaunizlaiduma izsludināšanas dienas
„Valdības Vēstnesī".

5. Pie parakstīšanās uz jauna izlai-
duma akcijām jāiemaksā par katru akciju
50 '/o no to vērtības. Pārējās 50° o jā-
nomaksā termiņos, kurus nosaka saj-
biedrības valde, bet ne velak, ka
1 gada laikā pēc parakstīšanās at-
klāšanas

6. Ja vecie akcionāri visas jaunas
akcijas neizņemtu, tad atlikušās _ pie-
dāvājamas trešam personām ievērojot
3. un 5. p. p. noteiktos termiņus.

7. Parakstīšanos uz jaunām akcijām
pieņem valde, Rīgā, Kungu _ ielā 2.

8. Jaunās akcijas piedalās pie divi-
dendes par 1924. gadu samērā ar izda-
rītām iemaksām un iemaksas laiku.

Tirdz. un banku nod. pr. A. K a c ~e n s.
12990 Revidents R. Bērziņš
mmmamĒmmMKm&Ēmmimmmm

Rīgas prefektūra izsludina par nederīgu,
ka nozaudētu gada uzturas apliecību ar
Nš X 26690 uz Vandas Viderman v.

11868

Vietalvas pag. valde ar Z "—*
par nederīgiem, kā nozaudētu,'^dokumentus: uz JāJēk,h,',sekl%Latv. iekšz. pasi, izd. no šāA Z
12. aug. 1922. g. (Nb *% P%
klausības apl., izd. W a» $
toru baterejas k-ra ar J> 24,,zirga pasi, izd. no Neretas L17. janv. 1923. g. M 2 jw ****%

Litenes pag. valde izsludīn7T~~ >'derīgu no īpašnieces nozaudē -nejausi iznicinātu iekšz. pasi Tz'išīs pag. valdes 20. aug i'mn *Ns 303, uz Karlines Jura m.S,
"Mtļļ

Viļakas pag valde izslu^J- - '
derīgiem nozaudētos sekošos dok«£,l .* 01) Latvijas pasi Ns 6337/2856 b£ n% ?
Bolvu iec. pol. priekšn. uz Kur» tl '
Jāņa Jāņa d. vārdu, un 21 I »t«n s > K
Ns 4400/1920, izdotu no Mnll w ^
priekšn. uz Samsons , AleU ?' *
Jēkaba d. vārdu. eks n^ u11561 v

Sejas pag. valde, Rīgas ^~lz%T Ppar nederīgu, _ķā pieteiktu par iZdētu Latv. iekšz. pasiarJ*7. febr. 1920. g. no šīs pag. va5divriteņa braukšanas apl. ar N° 31 g;
no Rīgas apr. pr-ka, un kara '

klausih!atvaļinājuma apl. ar Ns 81 izd n ?
1919. g. no Rīgas apr. ' pieņems i
komisijas uz Jāņa Pētera d. Zvai gzne*

11386 *
Rīgas kara apr. priekšnieks iZs|„di : „

par nederīgu nozaudēto karaklamib. ^apliecību ar Ns 16/1614, 7. aprili is»J
izdotu no Rīgas kāja apr. pr. uz M 'iin
(Movša) Izera d. Bermaņa v, 130^

Rīgas kara apr. priekšnieks izsludim
par nederīgu nozaudēto karaklausības
apliecību ar Ns 229, izdotu 24. iebni a.'1921. g. no Vidzemes diviz. veterinārās P
lazaretes pr-ka _ uz kāja laika ier. Rudotfj d
Jāņa Jēkaba dēla Oobzemis v. 13031

Mālupes pag. valde, Valkas apriņķī
izsludina par nederīgiem sekošus paļ (Ii
nozaudētiem pieteiktus dokumentus: $

1) Latvijas iekšz. pasi, izd. 110 Lipna
pag. valdes ar Ns 1046(12641 m fe
Jēkaba m. Grigul v.:

2) Latv. iekšz. pasi, izd, no Alūksnei pa
pag. valdes ar Ns 654 un kājaklausi- i,bas apl.; izd. no Valkas kāja apr. pr-ka
ar Ns 1784 uz Voldemāra Ernesta i
Pole v.; re

3) kara klausības apl., izd. no 2. Vents- «j
pils kājn. pulka k-ra 8. martā 1921.j.,ar Ns 3 87 uz Jufa Jāņa d. Reps v, w ,

4) ka[a klausības apliecību ^ j zd. $> Ki
Valkas apr. apsardzības pr-ka 20. api.
1921. g. ar Ns 3068 uz Jāņa Sīmaņa d -
Augstkaln v. 1142 ve

Rozbeķu pag. valde izsludina par no- jjļj
zaudētiem un tādēļ nederīgiem sekošu?
dokumentus:

1) Latv. iekšz. pasi ar Ns 736, izdod
no šīs pag. valdes 29. janv. 1923. g. mt
ka[a klausības apl. ar Ns 2446, izdoti
no Latv. strēlnieku pulkā k-ra 20. api,
1921. g. uz Alberta Petefa d. Lācis v,
un 2) Latv. iekš. pasi ar Ns 445, izdoti
no Stalbes pag. valdes 1922. g. is
Kārļa Jāņa d. Izaka v. 11073

[ Dažādi sludinājumi.

tūce. sen. nsTUR m 1
paziņo, ka 6. novembrī 1924. g,

Jļ
pulksten 5 p.p., tiek sasaukta

irliārtējopllnnsopi!
ar dienas kartību; mi

1) Darbības pārskats un bilancei1 ap-
pD

stiprināšana līdz 15. oktobrim. 2) kw
zijas komisijas ziņojumi un 3) PrieksiiMiB
un jautājumi attiecībā uz turpu** fet

ar y* ;;
flkt. Mu. ,.SAM" ?» :

ziņo saviem akcionāriem, ka pec ar» izr
tējās pilnas sapulces 14. oktobri &

^lēmuma, . .

otri 50o/o kapitāla ņo.?wieflJ
^bas akcijām iemaksājami »

Hedribas kasē ne velaK jļ_
kā līdz 15. janvārim 1924. g.

13031 _3-̂
^

Nacionālais teatrs ati
Ceturtdien, 16. oktobrī, pulksten 3 I"

^
skolēnu izrādē

.(W6»"«w«"*';n 7 vai *„
Piektdien, 17. oktobrī, pulksten

^ ^Anni Simson viesu izrāde.

Pirmo reizi:
,<gle\f>onis ' ,3

A. Strindberga arama- ^ ^

Ris ietas Hans.
Ka|ķu ielā Nr. 9

izūtrupēs
1924. g. 20. oktobrī, pulksten 10 rīta
z<4ta un sudraba lietas, drēbes, apavus,
tepiķus, veļu, kažoka priekšmetus, trau-
kus, dažādas metaia un c. neizpirktās
un nepagarinātās lietas, kuras ieķīlātas
no 1924. g. 25. aprija līdz 6. maijam
ar NsNs C. 2)1171—205126, kā ari iz-
ūtrupešanai nodotas mantas.

Pagarināšana jāizdara vienu nedēļu
priekš galīgā termiņa notecēšanas.

Ūtrupes dienā izūtrupējamās ķīlas
netiks pagarinātas. 13019

Rīgas kara apr. priekšnieks izsludina
par nederīgu nozaudēto karaklausības
apliecību ar NŠ 47, izdotu i919. g. no
Armijas etapa bat. k-ra uz Kārļa Jāņa
dēla Sproga vārdu. 13036

Uentspils virsmežniecību
pārdos mutiskos torsos

13. novembrī 1924. g. Sarkanmuižas pagasta nama pe Ventspils

ausošu lopu un siroju koku mežu,
sadalītu sekošas vienības: ^_____
~ ~ Izsniegšanas veids _| Droš. nauda os

JL „ . . -K a
%

« T^ Pēc celmu skaiti" §|g ° 3 J.||>g Mežniecības, novada un ^ Cirsmas gads 1 B/= — 5-3 l*jj l~|ll<g* apgaitas nosaukums > 2 o« Gab. K°*J o-g<«
ļ2 x < cl £ «« z ii g < >m

Platenes I. iec. mežn.
1 Ventspils novadā, Tilgaja apgaitā 79 1922./23. g. 1 — 27 — 443 23 23 —

3 " " I 2 - 23 - 438 22 22

4 Ventspils novad' ā, Kunces apg. 73 1922." /24. g. 3—18 57—74 319 16 16
5 Ventspils novadā, Zameļa apg. 7 - - 36 1-36 244 Īd jd -

7 - Z _ - 37 74-110 224 12 12 -

r * - _ - - 25 111-135 172 9 9 —

9 ] "_ _ - 29 1-29 235 12 12 -
10 Ventspils novadā, Zagatnieku apg. 69 1923-/24. g. 1 2,51 — — 889 45 45
,, ? 99 4Q — — lozU ol 01 —

12 , 3 0,37 - - 315 16 16
13 Ventspils novadā, Muižnieku apg. 37 1924./25. g. 1 0,46 — — „™ io io
14 2 0,36 — — 229 12 12 —

15 " 3 040 - - 320 16 16 -

6 ' I 4 049 - - 530 27 27 -
7 5 0 66 -' - 782 40 40 -

18 " .1-6 0,62 - - 700 35 35 -
19 7 041 - - 295 15 15 -
20 I *

l 8 0,32 - - 204 11 11 -
21 I 9 0,31 - - 225 12 12 -
22 I 10 0,67 - - 373 19 19 -
23 47 1 2,73 - - 2305 116 116 6
24 l 2 3,83 - - 2835 142 142 4
25 , , l 3 4,02 — — 2147 108 108 8
26 Ventspils novadā, Zagatnieku apg. "56 " „ 1 0,25 — — 163 9 9 2
27 . 2 0,76 — — 658 33 33 8
28 „ .*.

'
:* 0.56 - - 243 13 13 -

Bužnieka II. iec. mežn. _
rkIrt

29 Ventspils novadā, Circeņa apgaitā 49 1924-/25. g. 1 — 162 1—162 3108 156 156 10
30 Ventspils novada, Pipika apgaita 42 „ 1—37 1—37 .331 17 17 —
31 1 — 37 38-74 200 10 10 —
32 „ 1 — 37 75—lTl 253 13 13 —
33 . . 1—37 112—148 281 15 15 —
34 , 1 — 37 149-185 366 19 19 —
35 , 1 — 37 186—222 288 15 15 —
36 i 1 — 37 223—259 247 13 13 —
37 , *

'? ?- , 1 — 37 260-296 330 17 17 —
38 . , 1—37 297-333 382 20 20 —
39 „ „ 1 — 37 334-370 620 31 31 —
40 - „ » 1—37 371—407 435 22 22 —
41 „ . - , 1—37 408 444 349 18 18 —
42 , 1 — 37 445-481 513 26 26 —
43 , 1—37 482-518 372 19 19 —
44 . 1 — 37 519-535 414 21 21 —
45 , 1 — 37 556-592 231 12 12 —
46 , 1 — 37 593-629 180 9 9 —
47 , 1 — 37 630—666 438 22 ? 22 —
48 . . 1 — 37 667 703 277 15 15 —
49 , „ „ 1—37 704-740 378 19 19 ' —
50 , 1—37 741—777 293 15 15 —
51 , 1 — 37 778—814 464 24 24 —
52 , 1 — 37 815—851 291 15 15 —
53 , 1 — 37 852—888 491 25 25 —
54 . 1 — 37 889—925 530 27 27 —
55 „ I — 37 926-962 602 31 31 —
56 . , 1 — i 37 963—999 354 18 18 —
57 , 1 — 53 1000-1052 85 5 5 —

Solīšana _sāksies pīkst. 12 dienā. Pie torgiem pielaidīs personas, kuras iemaksās torgu komisijai 10'o drošības
naudas no novērtētas sumas, kura pie nosolīšanas jāpapildina līdz 10°/o no piedāvātās sumas.

Virsmežniecība patur sev tiesības noņemt no torgiem vienības pēc saviem ieskatiem.
Tuvākas ziņas Ventspils virsmežniecības kanclejā un pie I. un II. iec. mežziņiem.
īo oktobrī 1924. g. 12993 Ventspils virsmežniecība.

Risas hipotēku biedrība* «
Raugoties uz šogad izdarāmām jaunām hipotēku biedrības Jļf

pilnvaroto vēlēšanām, f
vai

ar šo paziņojam viņas biedriem, ka pēc statūtu § 30. nosacījumiemsastai'letaju saraksta, iznāk, ka '?
pie I. klases pieder tādi 24 biedri, kuru aizdevumu suma iztilis3

ne mazāk par 3120 latiem, i7taisa et
pie II. klases pieder tādi 145 biedri, kūju aizdevumu suma izw ]i(ļ

,„ ,, ne mazāk Par 889,33 latiem un „ i7,apie III. klases pieder tādi 1516 biedri, kuru aizdevumusumaiz>877,33 latu un maz.īk, .tus^
littfhiinede^ \

aM no
š?s dienas vēlētāju saraksti

ar pareiziem da',e arei**likti biedru ieskatiem biedrības birojā resp. lai izlabotu k autkadas "%$&*Par atsevišķu vēlētāju sapulču noturēšanu paziņossavā laikā īpašos sw
^R'gā, 15 oktobri. 1924. g n> 1712 17«f««-

Iekšlietu ministrijas būvvalde
izsludina 22. oktobrī š. g, pulkst. 11 dienā, Brīvības ielā Ns 37/39, 148. istabā,

sacensību (jauktu)
jumta skārda ieseguma atjaunošanai katoļu ar-

ch i bīskapa ka pelei
(bij. Aleks. klost. bazn.) kopsumā par Ls 6780.— Dalībniekiem jāiemaksā dro-
šības nauda Ls 678.—

Sacensību noturēs saskaņā ar š. g. 26. apriļa pagaidu noteikumu par darbu
izdošanu un materiālu piegādāšanu valsts iestādēs 2. panta, 3. pkt. un 3. panta
(.Valdības Vēstnesī" 95. num.).

Ar maksas aprēķinu un darba noteikumiem var iepazīties būvvalde, 148. ist.,
sākot no š. g. 15. oktobra, no pulkst. 9—13. 13020

T ^\ n
fZ

I Intendanturas galv. pārtikas
I V# fC ^ I ? noliktavas

13026
sakņu laukos, Vecā Jelgavas ielā Nš 3, 21. oktobrī š. g., pulkst. '.0 no rīta,

piflnaiiiliip.?BiB3s,pilw.
T^Oif^l Intendanturas galvenā pārtikas
? V/KVJI. noliktava

pffrdos otkMtos torsos oolAksontOlem
25 oktobrī 1924. g., pl. 10 rīta, noliktavas vispārējā nod. preču st. spīķerī Ns 16,

ļnātraimiMS aņm. S-S tonnas. 13025

Rīgas kara apr. _priekšn. izsludina pai ļ Rīgas kāja apriņķa priekšnieks iz-nederīgu nozaudēto karaklausības ap- sludina par nederīgu nozaudēto kara-
liecību ar Ns 7642, izdotu 25. februārī ļ klausības apliecību ar Nš 1383, izdotu
1922. g. no 8. Daugavpils ķajn. pulka ļ 27. augustā 1920. g., no Rīgas kara aprk-ra uz Andreja Mārtiņa d. Udres v.'pr-ka uz Pētera Pētera dēla Austriņa v.

Iespiests Valsts tipogrāfijā.

Īles pagasta I. pakāpes
pamatskolai,

Tukuma apr., c. Auci, vajadzīgs

ttti (i).
Pieteikšanas personīgi vai rakstiski

pie pagasta padomes 1. novembrī š.g.,
pulksten 12 dienā, Īles pagasta namā,
iesniedzot attiecīgus dokumentus.

Alga pēc kategorijas, brīvs dzīvoklis
ar apkurināšanu, apgaismošanu un zeme.

Tuvākā dzelzsc. stac. Bēne — 8 verstes.
1 Pag. v. priekšs. Strauts.

12929 Darbvedis J a n e v i č s.

Lēmuma pasludināšana.

Rigas muitas valde,
uz muitas likumu 114i. p. pamata dara
zināmu, ka caurskatot sava kopsēde
SS .Danemark" stuarta Christiana
H i n d u m a kontrbandas lietu Ns 138
1924. g.

nolēma:
Christianu H i n d u m u sodīt ar naudas
sodu pieckārtīga muitas nodokļa apmērā
ar Ls 162, konfiscējot aizturētās 2 pu-
deles konjaka.

Šo lēmumu uz muitas lik. 1141. p.
pamata, var pārsūdzēt uz muitas de-
partamentu 3 nedēlu laikā, skaitot no
sa lēmuma iespiešanas dienas, .Vaid.
Vēstnesī".

Pārsūdzība jāaplliek ar Ls 0,80 zīmog-
markām un jāiesniedz caur Rīgas muitas
valdi.

Muitas valdes priekšn v. R u b i s.
129i i Kontrab. nod. pārz. A. Bruss.
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