
aldības rīkojumi un pavēles

Visām apriņķu pašvaldību
likvidācijas valdēm.

Papildinājums
pie instrukcijas par pagasta pa-
domes un revizijas komisijas
vēlēšanu izvešanu 1924. gadā.

(Izdots uz lik. par pag. padomes vēlēšanām
43. panta un lik. par pag. pašvaldībām

52. panta pamata).
1) Katrs vēlētājs var parakstīt pagasta

padomes un ari revizijas komisijas locekļu
kandidātu sarakstus;

2) viena un tā pati persona nevar būt
reizē kā kandidāts uz pagasta padomes
un revizijas komisijas amatiem, bet at-
stājama tikai tā kandidatūra, kura agrāk
iesniegta uu

3) akli un kurlmēmi var piedalīties
vēlēšanās, ja tie techniski spēj izpildīt
vēlētāja pienākumus bez citu personu
Mātbūfnes vēlēšanu telpās.
Rīgā, 1924. g. 11. oktobri. N» 107726.

Iekšlietu ministra biedrs A. Dzenis.
Pašvaldības departamenta direktors

. J. Zankevics.

Apstiprinu.
1924. g. 29. septembrī.

Iekšlietu ministrs
P. Juraševskis.

Saistošie noteikumi
par tirgošanās laikuRīgas apriņķa
pagastos un_ pagastu bieži ap-
dzīvotās vietas kurās nav miesta

pašvaldību.
1. Svētdienās tirdzniecības uzņēmu-

mus atjauts atvērt no pulksten 1 līdz
Pulksten 5 pēc pusdienas.

2. Viesnicu, traktieru un biedrību bu-
tetes ar reibinošiem dzērieniem atļauts
a'vert darbdienās no pulksten 7 rītā līdz
pulksten 10 vakarā, bet svētdienās — no
Pulksten 2 pēcpusdienas līdz pulksten 10vakarā. Biedrību un izrīkojumu bufetes
zrikojumu dienās atļauts atvērt pa visu
'"ikojuma laiku.
, j Vīna tirgotavas promnešanai atļauts
Jlvert darbdienās no pulksten 7 rītā līdzpulksten 8 vakarā, bet svētdienās tās
^dzamas visu dienu.
. *? Pārtikas vielu tirgotavas un bārd-
*??« veikalus atļauts atvērt svētdienās
^° pulksten 7 rītā līdz pulksten 9

tm i, a$ū udens tirgotavas, kafejnīcas
no *°!f idejas atļauts atvērt svētdienās

^
Pulksten 8 rītā līdz pulksten 10 va-

t>ino?,'P
Edlej-namus un tējnicas bez rei-

tfens, dzerieniem atjaus atvērt svēt-
vakarl °r? t

pulk_ sten 8 rītā līdz pulksten 10
no nni'n svetku UD svinamās dienās
pulksten 8 līdz 10 rītā un no pulk-
vakarā. pusdienas Hdz pulksten 10

7 t-
I. maijai tirg°šanās atļauta: no

rītā iī(j z 'ļ!;2 31- augustam no pīkst. 6
!eu%a lid, 4np' P- bet no L sep"
līdz DiJt * °' aPnlim uo pīkst. 7 rītā

Piezī P-P '
tirgi11?e> Pastāvīgas tirgotavas uz
veselu maJas iznomālas uz
laikg ,|adu > bļauts atvērt tai pašāKā Pārējās tirgotavas.

8. Visi tirdzniecības uzņēmumi, vies-
nicu, traktieru, tējnicu, kafejnicu, klubu
un biedrību bufetes ziemas svētku, liel-
dienu un vasaras svētku pirmās dienās —
jāslēdz visu dienu.

9. Šie noteikumi neattiecas uz ap-
tiekām, iebraucamām vietām, mēbelētām
istabām, viesnicām (izņemot viesnicu bu-
fetes) un dzelzsceļu bufetēm, kuras pie-
ejamas ceļotajiem pēc vajadzības.

10. Uzraudzība par šo noteikumu iz-
pildīšanu piekrīt vietējai policijai.

11. Vainīgos par šo noteikumu ne-
ievērošanu sauks pie atbildības uz sodu
likuma pamata.

12. Šie noteikumi nāk spēkā 14 dienu
laikā pēc viņu publicēšanas ,, Valdības
Vēstnesī".

Rīgas apriņķa pašvaldības
likvidācijas valde.

Valdības iestāžu paziņojumi.
Paziņojums.

Iekšlietu ministrijas preses un biedrību
nodaļa,' pamatojoties uz biedrību, savie-
nību un politisko organizāciju likuma
26. pantu, paziņo, ka saskaņā ar iekšlietu
ministra š. g. 15. oktobra lēmumu ir re-
ģistrēti politiskās partijas Cionistu skolu
jaunatnes organizācija BHechover" papil-
dinātie statūti un programa.

Preses un biedrību nodaļas vadītājs
K. Vilde.

Darbvede A. L u k š e v i t C.

Paziņojums
Rīgā dzīvojošiem valsts

darbiniekiem.
Darba ministrija paziņo, ka Alfrēds

B e r g s ir pieņemts par rajonārstu Pēter-
salas ielā 10. Runas stundas no pulksten
5 līdz 7 pēc pusdienas.

Departamenta direktors O. Sīlis.
Veselības nodaļas vadītājs

Dr. Dribba.

Paziņojums
Rīgā dzīvojošiem valsts

darbiniekiem.
Darba ministrija paziņo, ka Dr. Volde-

mārs L e z ē v i c s, dzīvojošs Kalnciema
ielā 32, dz. 6, ir pieņemts par rajonārstu.

Rīgā, 1924. g. 14. oktobri.
Departamenta direktors O. Silis.
Veselības nodaļas vadītājs

Dr.Dribba.

Telefona lietas.
Tā kā Rīgas telefona centrāles tilpums

izsmelts, tad pieteikumu pieņemšana no
privātām personām par telefona abonē-
šanu Rīgā, līdz turpmākam paziņojumam
pārtraukta.

Pasta un telegrāfa virsvalde.

Latvijas sūtniecības Austrijā
jaunā adrese:

Lēgation de Lettonie,
Wien, III Bez., Jacquingasse Ns 11.

Adreses paziņojums.
Jaunatvērtās Latvijas konsulārās aģen-

tūras Pērnavā adrese: vēstulēm:
Agence Consulaire de Lettonie., Wee

tāuav Ns 15, Pārnu Esthonie; tele-
gramām: Alex. Schmidt Pārnu.

Meklējamo personu saraksts
Nr. 182.

10905. Aleksejevs, Miķelis Miroņa d.,
dzim. 1901. g., pied. pie Rēzeknes apr.,
Viļānu miesta — Latgales apgabaltiesas
Rēzeknes apr. 1. iec. izmeklēšanas ties-
neša 1924. g. 20. septembra raksts N<>3888

(51-24-VII), tiek turēts aizdomās nozie-
gumā, paredzētā sod. lik. 652. p. —
Paziņot dzīves vietu.

10906. Ābels, Fricis Mārtiņa d., dzim,
1886. g., pied. pie Padures pag., Aizpu-
tes apr., agrāk dzīvojis Brīvības ielā
No 192, dz. 68. — Rīgas pilsētas 1. iec.
miertiesneša 1924. g. 22. septembra
raksts JSTe 985 (94-24-VIII), apvainots sod.
lik. 574. p. 1. d. —Paziņot dzīves vietu.

10907. Alševski, Stepans Jāzepa d.,
dzim. 1907. g., pied. pie Rīgas, agrāk
dzīv. Ludzas ielā N° 54, dz. 7. — Rīgas
pilsētas 1. iec. miertiesneša 1924. g.
22. septembra raksts Nb411 (143-24-IX),
apvainots uz sod. lik. 581. p. 1. d. —
Paziņot dzīves vietu.

10908. Andrejevs, Kalins Vasilija d.,
20 g. vecs, piederīgs pie Vorkovas pa-
gasta. — Latgales apgabaltiesas Daugav-
pils apriņķa 1. iecirkņa miertiesneša
1924. g. 10. septembra raksts N° 713/Kr.
(139-24-IX), apvainots pēc soda lik.
180. p. 2. d. — Paziņot dzīves vietu.

10909. Bušmans, Pauls Jāņa d., dzim.
1886. g., Latvijas pavalstnieks. — Rīgas
prefektūras 3. nodaļas 1924. g. 27. sep-
tembra raksts M> 854/6 (353-24-XI), sod.
no Rīgas prefekta ar lēmumu no 1924. g.
19. augustā No 8644 ar Ļs 5,— vai
1 dienu aresta. — Paziņot prefektūras
3. nodaļai.

10910. Berkis, Eduards Viļuma d.,
dzim. 1900. g. 9. janvārī, piederīgs pie
Jēru pagasta, Valmieras apriņķī, dzīvojis
Rūjienā, Pļavas ielā N° 7, pase izdota
">o Rūjienas pilsētas policijas 1922. g.
10. aprilī zem N° 3478. — Dzelzsceļu
policijas Valmieras nodaļas priekšnieka
1924. g. 25. augustā .Nb 1539 (326-24-XI),
apvainots par trokšņošanu. — Dzīves
vietu paziņot dzelzsceļu policijas Val-
mieras nodaļai.

10911. Barannikovs, , Aleksandrs Sī-
maņa d., pied. pie Kačanovas pag.,
Ludzas apr., Gribuika ciema, agrāk dzīv.
Lipnas pag., Ludzas apr. Medņu salā.
— Latgales apgabaltiesas Ludzas apr.
5. iec. Miertiesneša 1924. g. 25. sep-
tembra raksts Ne 2360 (354-24-XI), ar
spriedumu no 1924. g. 28. aprija uz sod.
lik. 624. p. 1. pkt. pam. sod. ar Ls 20,
vai 5 dien. aresta. — Izpildīt lēmumu
un ziņot miertiesnesim.

10912. Bullis, Fricis Kristapa d.,
dzim. 1892. g., Latvijas pavalstu. — Rī-
gas prefektūras 3. nodaļas 1924. g,
26. septembra raksts Nu8794 (352-24-XI),
sod. ar prefekta lēmumu N° 8794 no
1924. g. 21. augusta ar Ls 15. — Paziņot
dzīves vietu.

10913. Baigais, Rūdolfs Anša d., dzim.
1894. g., pied. pie Medzes-Vērgales pag.,
Liepājas apr. — Ventspils pilsētas poli-
cijas 1. iec. priekšnieka 1924. g. 16. sep-
tembra raksts N« 6172 (340-24-XI), dēļ
kara klausības apliecības izsniegšanas
— Paziņot dzīves vietu.

10814. .Cērpinš. Augusts Dāvā d.,
dzim. 1902. g. 29. martā, piederīgs pie
Jelgavas apr., Zaļenieku pag., XI. Dobe-
les kājn. pulka kaprālis. — Rīgas pre-
fektūras sekretariāta 1924. g. 5. sept.
raksts N« 5957 (35-24-VI), dezertējis
1924. g. 16. aug. — Apcietināt un no-
gādāt uz pulku.

10915. Dalke Pauls Vilhelma d., dzim.
1903. g. piederīgs pie Slokas. — Rīgas
13. iec. miertiesneša 1924. g. 27. sep-
tembra raksts Jfe 585 (122-24-VII), apv.
sod. lik. 591. p. I. d. 3. pkt. — Apcieti-
nāt un ieskaitīt meklētāja rīcībā.

109116. Dārznieks Ansis Kārļa d.,

62 g. v., pied. pie Jelgavas apr, Sīpeles
pag., agrāk dzīv. Rīga, Maskavas iela
N» 121. — Rīgas 13. iec. miertiesneša
1924. g. 27. septembra raksts N° 163
(126-24-VIII), apv. pēc sod. lik. 138. p.
— Paziņot dzīves vietu.

10917. Daniluk, Anna Feodora m.,
20 g. v., pied. pie Kameņec-Podoļskas

gub., agrāk dzīv. Valmieras ielā M° 32,
dz. 22. — Rīgas 13. iec. miertiesneša
1924. g. 27. septembra raksts Nu 305
(127-24-VIII), apv. uz sod. lik. 273. p.
2. d. pamata. — Paziņot dzlzes vietu.

10918. Dombrovski, Jānis Līzas-
Paulinas d., dzim. 1895. g. pied. pie
Tukuma, čigāns, maza auguma, melniem
matiem un acīm, mazām melnām
usiņām. — Tukuma apr. priekšnieka
palīga 1. iec. 1924. g. 21. sept. raksts
No. 7449 (52-23-IV), apvainots uz sod.
lik. 448 un 443. p. p, — Apcietināt un
nogādāt uz Tukumu meklētāja rīcībā.

10919. Emeljanovs, Filelejs lija d.,
26 g. vecs, pied. pie Rēzeknes apr.,
Rozenmuižas pag., agrāk dzīvojis Liksnas
ielā Ns 8, dz. 24. — Rīgas 13. iec.
miertiesneša 1924. g. 18. sept. raksts
No 448 (57-24-111), apv. sod. lik. 581. p.
1 d. — Paziņot dzīves vietu.

10920. Freimans, Aleksandrs Kārļa d.,
dzim. 1896. g., (piederības vieta nav
noskaidrota). — Liepājas 3. iec. mier-
tiesneša 1924. g. 30. sept. raksts JMfe 317
(76-24-V), apv. par neizrakstīšanos no
karavīru sarakstiem. — Paziņot dzīves
vietu.

10921. Greškins, Pēteris Dmitrijā d.,
34 g. vecs, krievs, vecticībnieks, augums
2 arš. 72 vērš., mati melni, bārda
tumši brūna (dzen), acis zilas, ģērbies
sarkanā blūzē, zem kuras adīta jaka,
kājās gari zābaki, bez cepures, sieva ar
bērniem dzīvo Daugavpilī, Jelgavas ielā
N? 8. — Daugavpils pilsētas prefekts ar
rakstu ~ M> 452 (198-24-X), 1924. gada
25. septembri izbēdzis no Daugavpils
cietuma ārējiem darbiem ; notiesāts par
zirga zādzību. — Apcietināt un nogādāt
Daugavpils cietumā priekšnieka rīcībā.

10922. Gavrilovs, Artemijs Jāņa d.,
dzimis 1898. g., piederīgs pie Grāveru
pagasta, Kova'ovskas sādžas, pēdējā dzī-
ves vieta Grāveru pag., Kovalevskas
ciemā. — Daugavpils apriņķa priekš-
nieka 1924. gada 14. maija raksts
No 1671/III _(158-24-X), tiek meklēts kā
liecinieks Pētera Paškeviča 'apvainošanas
lietā par tirgošanos ar valsts degvīnu. —
Paziņot dzīves vietu.

10923. Gabrans, Ludvigs Antona d.,
dzimis 1897. g., Latvijas pavalstnieks,
pēdējā dzīves vieta Bērzmuižas pagasta
Abula jaunsaimniecībā, Jelgavas apr. —
Jelgavas apr. pr-ka 1924. g. 18. sep-
tembra raksts. No. 4265/1 (197-24-XI),
sodīts administratīvā kārtā. — Paziņot
dzīves vietu.

10924. Godulevski, Lūcija, 26 gadus
veca, agrāk dzīvojusi Brīvības ielā
N° 151, dz.- 10a, garā vāja, vidēja au-
guma, ģērbusies pelēkā kleitē, melniem
apgrieztiem matiem. — Rīgas pilsētas
policijas 4. iec. pr-ka 1924. g. telefono-
grama N« 269 (199-24 X), izgājusi 1924. g.
15. septembrī no mājām un līdz šim
nav atgriezusies. — Paziņot meklētājam.

10925. Ginovkers, Zolomons Zochera
dēls, dzim. 1895. g., žīds, agrāk dzīvojis
Rīgā, Lāčplēša ielā Nq 50, dz. 47. —
Rīgas pilsētas 9. iec. miertiesneša 1924. g.
27. feptembra_ raksts N<> 516 (201-24-X),
dēļ tiesas pavēles noraksta izsniegšanas
— Paziņot dzīves vietu.

10926. Hauberts, Fricis Toma d.,
dzim. 1881. g., pied. pie Tukuma pil-
sētas, čigāns, tumšu seju, tumšiem ma-
tiem un ūsām, vidēja auguma- — Tu-
kuma apr. priekšnieka palīga 1. iec.
1924. g. 21. septembra raksts N«. 7450
(61-24-IV) apv. pēc sod. lik. 448. un
443. p.p. — Apcietināt un nogādāt uz
Tukumu, meklētāja rīcībā.

10927. Ignatjeva, Anna Gavrila m.,
dzim. 1905. g., pied. pie Rīgasj agrāk
dzīv. Šķirotavas ielā N° 5. — Rīgas pil-
sētas 3. iec. miertiesneša 1924. g. 26. sep-
tembra raksts N? 1182 (182-24-X), apv.
uz sod. lik. 581. p. 1. d. pamata. —
Paziņot dzīves vietu.

Latvijas valdības jg&a oficiāls laikraksts
iznāk katru dienu, izņemot

^foā fCT^^
svētdiena»un svētkudienas

Kad akcijai J5^&jy&I§|ipp|£k Kantoris
un

ekspedīcija:
Rīgā, pili M.3. Tel. M 9-89

«^^^^^^P^ Rīgā, pili M 1. Tel. N°. 9-57
Runas stundas uo 11 —12 m^^^tT Atvērts bo pulksten 9—3

Ministru kabineta sēde š. g. 16. oktobri.
Papildinājums pie instrukcijas par pa-

gasta padomes un revizijas komisi-
jas vēlēšanu izvešanu 1924. g.

Saistošie noteikumi par tirgošanās laiku
Rīgas apriņķa pagastos un pagastu
bieži apdzīvotās vietās, kurās nav
miesta pašvaldību.

ValdībaiVēstneil" «ākot no 1. janvāra:

*^ saņemot ekspedīcijā:
-1I6- lhliM.it

Plesfltot māja un pa pasta:

t mēfleai ' • • ' ' * lats 80 86nt -W .ļjevižķu manam: saņemot
W ekipēs ~ " 5 ?
n .ttoslpftdtvejfcm ? ? -? ? ,

Sludinājumu maksa:
ī) tiesu sludinājumi līdz 30 vien-

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

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

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



10928. Jeremics, Kārlis Jēkaba d.,
(tuvāku ziņu nav). — Rīgas policijas
4. iec. 1924. g. 16. augusta raksts
No 22147 (155-24-IX), apv. uz sod. lik.
262. p. 1. d. — Paziņot dzīves vietu
Rīgas prefektūras 3. nodaļai.

10929. Itkins, Zeliks Eliasa d., dzim.
1895. g. 23. martā, pied. pie Līvānu
miesta, Daugavpils apr., Latvijas pase
Na 224868, izdota no Rīgas prefektūras. —
Rīgas prefektūras pasu nodaļas 1924. g.
15. septembra raksts Na 9217 (174-24-X),
vajadzīgs uzzināt dzīves vietu, lai varētu
noskaidrot minētā pilsoņa pavajstniecību,
kas nepieciešami vajadzīgs dēļ Latvijas
pases izdošanas viņa sievai. — Paziņot
dzīves vietu.

10930. Jordans, Johans-Alberts Ale-
ksandra d., dzim. _1890_ g., pied. pie
Jelgava^ pilsētas, pedeja laika dzīvojis
Rīgā, Ērgļu ielā Na 4. — R gas Jūrma-
las policijas iec. priekšnieka 1924. g.
9. augusta raksts_ Na 10035 (179-24-X),
apvainots zādzībā. — Apcietināt un no-
gādāt meklētāja rīcībā. '

10931. Jezdovskij, Olga Fridenka m.,
16 g. veca, pied. pie Jelgavas, agrāk
dzīv. Rīgā, Igauņu ielā Na 2, dz. 30. —
Rīgas pilsētas 3. iec. miertiesneša 1924.g.
27. septembra raksts Na 983 (180-24-X),
apv. uz sod. lik. 274. p. l.d. un 276. p.
1. d. pamata — Paziņot dzīves vietu.

10932. Jakubaitis BroņislavsAntona d.,
dzim. 1901.-g., Lietavas pavalstnieks,
agrāk dzīv. vecā Rumpmuižas ielā Na 11,
dz. 4. — Rīgas prefektūras III. nodaļas
1924. g. 2. okt. raksts Na_ 5288(183-24-X),
sod.noRīgasprefektaarlemumuuol924.g
31. maija Na 5288, ar Ls 20,— vai 5
dienām aresta. — Paziņot pref III no-
daļai.

10933. Jansons Roberts Friča d.,
16 g. v., nenormāls, tumši mati, pelēkas
vai brūnas bikses, pelēki svārki, melna
cepure, dzīvojis Ezeres pag. Kuldīgas
apr., Mauru muižā. — Kriminālās pār-
valdes Rīgas nodaļa no 1924. g. 6. okt.
(181-24-X), aizbēdzis rio vecākiem. —
Nogādāt meklētājam.

10934. Jurevic Pēteris Jāņa d., dzim.

1885. g., agrāk dzīvojis m. Altonavas
ielā Na 22, dz. 1. — Rīgas prefektūras
III. nodaļas 1924. g. 1. oktobra raksts
Na 7322 (l_ 48-24-IX), sod. no Rīgas pre-
fekta ar lēmumu no 1924. g. 24. jūlija
Na 7322 ar Ls 10,— vai 2 dienām aresta.
— Paziņot pref. III. nodaļai.

10935. Kadiķis, Jānis (Žanis) Klāva
8ēls, dzim. 1875. g. 28. okt, Latvijas
pilsonis, pēdējā dzīves vieta Liepājā,
Hermaņa ielā Ne 15. — Liepājas pref.
1924. g. 29. sept. raksts Na 2606/11
(443-24-XI), apvainotā krāpšanā. —' Pa-
ziņot dzīves vietu.

10936. Kriger, Katrine Gavrila m.,
dzim. 1895. g., pied. pie Slokas pilsētas
— Rīgas apgabaltiesas 6. iec. izmeklē-
šanas tiesneša 1924. g. 30. sept. raksts
Na 1875 (444-24-XI), apv. uz akc. sod.
lik 36. p. - Paziņot dzīves vietu.

10937. Konošenoks, Jezups Ferdi-
nanda d., Latvijas pavalstnieks, tuvāku
ziņu nav). — Rīgas prefektūras 3. nod.
1924.g. 27. sept. raksts J\°9482 (432-24-XI),
sod. no Rīgas prefekta ar lēmumu no
1924. g. 8. sept. ar Na 9482 ar Ls 10 —
vai 2 .- dienām aresta. — Paziņot pref.
3. nodaļai.

10938. Komisarovs, Aleksandrs, dzim.
1889. g., pied. pie Jaroslavas gub. (tu-
vāku ziņu nav). — Kriminālās pārvaldes
Rīgas nodaļas priekšnieks no 1924. g,
29. septembra (433-24-XI), apvainots pie-
savināšanā. — Paziņot dzīves vietu.

10939. Krūze, Jānis Miķeļa d., apmē-
ram 35 g. vecs, vidēja auguma, patukls,
skūtu seju (piederības vieta nav zināma). —
Tukuma apr. izmeklēšanās tiesneša 1924.g.
27. septembra raksts Na 1128 (438-24-XI),
apv. sod. lik. 51. un 593. p. p. 1. pkt. —
Apcietināt un nogādāt meklētāja rīcībā.

10940. Krasovski, Stepans, 52 g. vecs,
pied. pie Ludzas apr., Korsovas pag.,
agrāk dzīvojis Rīgā, 1. Maskavas ielā
Na 140-a, dz. 22. — Latgales apgabaltie-
sas Rēzeknes apr. 4. iec. miertiesneša
1924. g.. 1. septembra raksts Na 2720
(441-24-XI), apv. uz sod. lik. 581. p.
1. d. pamata. — Ņemt zem sevišķas
pobcijas uzraudzības.

10941. Kivleniks, Jāzeps Andreja d,
36 gadus vecs, piederīgs pie Daugavpils
apr. — Rīgas apgabalt. 6. iec. izmekl.
tiesn. 1924. g. 30. septembra raksts
Na 1878 (326-24-XI), apvainots uz sod.
lik. 154. p. 1. d. pamata. — Paziņot
dzīves vietu.

10942. Kalacs, Jānis Augusta d.,
dzimis 1899. g., agrāk dzīvojis Bruņi-
nieku ielā Na 28, dz. 99. — Rīgas pre-

fektūras 3. nodalās 1924. g. 29. sep-

tembra raksts .No' 12210/23 (436-24-XI),
sodīts ar prefekta 1924. g. 3. janvāra
lēmumu Na 12210 23 ar Ls 20,— vai
7 dienām aresta. — Paziņot prefektūras
3. nodaļai.

10943. Kirilovs, Dementijs Vasilija d.,
15 gadus vecs, piederīgs pie Daugav-
pils apr, Vārkavas pag., pēdējā dzīves
vieta Vārkavas pag. Znotiņu muižā. —
Daugavpils apr. 5. iec. miert. 1924. g.
25. septembra raksts Na 781 (437-24-Xl),
apvainots uz sod. lik. 581. p. — Paziņot
dzīves vietu.

10944. Kugits, Jānis Pētera d, dzim.
1904. g., piederīgs pie Puiķeles pagasta,
Valmieras apriņķī, maza auguma, plecīgs,
apaļu seju, bez bārdas un ūsām, La-
tvijas pase Na 1258, izdota 1920. gada
11. oktobri no Puiķeles pag. izp. kom. —
Ventspils pilsētas policijas 1. iecirkņa
priekšnieka 1924. g. 25. septembra raksts
Na 3371 (427-24-XI), apvainots sādzībā. —
Apcietināt un nogādāt meklētāja rīcībā.

10945. Koblenc, Zisla Hitša meita,
19 g. veca, Latvijas pilsone. — Rīgas
6. iecirkņa miertiesneša 1924. g. 23. sep-
tembra raksts Na 1065 (428-24-XI), ap-
vainota uz soda lik. 528. p. pamata. —
Paziņot dzīves vietu.

10946. Kovaļevskijs, Vilis Jāņa d.,
dzimis 1895. g, piederīgs pie Rīgas,
agrāk dzīvojis Ausekļa reiā Na 6, dz. 3. —
Rīgas policijas 3. iecirkņa priekšnieka
1924. g. 27. septembra raksts Na 22516
(429-24-XI), apvainots par karavīru no-
teikumu neievērošanu. — Paziņot dzīves
vietu.

10947. Korbe, Alfrēds, Igaunijus pa-
valstnieks (tuvāku ziņu trūkst). .— Rīgas
prefektūras vizu galda 1924. g. 26. sep-
tembraraksts Na 2967 (430-24-XI), iebraucis
no Igaunijas ar tvaikoni BRoseran" un
nav vairs izbraucis atpakaļ. — Paziņot
meklētājam.

10948. Klauva, Hermans Jāņa d.,
dzim. 1900. g. 14. decembri, atvaļināts
līdz. turpmākam rīkojumam, Latvijas
strēlnieku pulka kareivis. — Ventspils
pilsētas policijas 1. iec. priekšnieka
1924. g. 26. septembra raksts Na 4485
(302-24-X), saucams pie atbildības par
reģistrācijas noteikumu neievērošanu. —
Paziņot dzīves vietu.

10949. Lapphons, Otto Aleksandra d.
dzim. 1896. g. 30. augustā, Klaipēdas
apgabala pilsonis, pēdējā dzīves vieta
Liepājā, ^Kronstates" viesnīcā. — Lie-
pājas prefekta 1924. g. 29. oktobra raksts
Na 2629/11(201 -24-XI) apvainots patvarīgā
dzīves vietas atstāšana, ka sastāvošs zem
policijas uzraudzības. — Ņemams zem
policijas uzraudzības un paziņojama
dzīves vieta.

10950. Leimans, Augusts Pētera d.,
53 g. v., Latvijas pavalstu. — Rīgas pre-
fektūras 3. nodaļas 1924. g. 27. septem-
bra raksts Ne 6394 (199-24-XI), sodīts no
Rīgas prefekta ar lēmumu no 1924. g.
17. jūlija Na 6394 ar Ls 5 vai 1 dienu
aresta. — Paziņot prefektūras 3. nodaļai.

10951. Markovski, Aleksandrs Pētera
d., 13 g. v., piederīgs pie Rīgas, pase
Na 121697, izdota 1922. g. 10. augustā
no Rīgas prefektūras. — Subates iec.
miertiesneša 1924.g. 26; septembra raksts
Na 4135 (213-24-XI), apv. uz sodu lik.
581. p. pamata. — Apcietināt un nogā-
dāt meklētāja ricībā.

10952. Maluchins, Pēteris Nikanora
d., dzim. 1897. g., pēdējā dzīves vieta
Izvoltes pag., Michailinu ciemā. — Dau-
gavpils apr. priekšnieka 1924. g. 14.maija
raksts Ne 1671/IH (164-24-XI), tiek me-
klēts kā liecinieks Pētera Paškoviča ap-
vainošanas lietā, par tirgošanos ar valsts
degvīnu. — Paziņot dzīves vietu.

10953. Naglis, Antons Matīsa d.,
dzim. 1901. g., pied. pie Viļānu pag.,
dzīv. Elijas ielā Ne 16, dz. 4. — Rīgas
policijas 6. iecirkņa priekšnieka 1924. g.
27. sept. telefonograma Na 107 (53-24-IV),
patvarīgi atstājis savu dzīves vietu kā
sastāvošs zem policijas uzraudzības uz
Daugavgrlvas artil. priekšnieka rakstu
no 1923. g. 18. sept. — Ņemt zem po-
licijas uzradzības un ziņot meklētājam.

10954. Ntirnbergs, Gottholds, Vācijas
pavalstnieks (tuvāku ziņu nav). — Iekšl.
min. pasu nodalās 1924. g. 29. aug.
raksts Na 49397/IV (46-24-IJI), izraidāms
ārzemnieks. — Ziņot meklētājam.

(Turpmāk vēl.)

Kriminālās pārvaldes priekšnieks
G.Tifeu t ā 1s.

Darbvedis A. Zaķis.

Iecelšanas.
Rīkojams Nš 316.

1924 g. 14 cktobii

Latgales lauksaimniecības vidusskolas speciālo

priekšmetu skolotāja vietas up.'.d.ta u Jan. Ozer»,

kā mirušu š e. 27. septembri, izslēgt no min-ias

skola Tecīla sarakstiem, izm.ksapt saskaņa

ar civildienesta likuma 18. panta piezim, Ozenm

pikošos algu līdz š g. 1. oktobnm v.ņa tēvam

Jēkabam Ozemn^.^ ^.^ g B
Lauksaimn-ecības pārvaldes Prie^sn^s

,*
Rīkojums *6 3?7.
1924. g. 14. oktobrī.

Pielaižu parEversmuižas 2-gadu lauksaimniecības
skolas speciālo priekšmetu pasnirdzjja pagaidu

vietas ipild.tāju Jāni Jāņa d. Pe.cu no š. g.

°' Zemkopības ministrs E. Bauers.
Lauksaimniecības pārvaldes priekšnieks

V.Oulbe.
Lauksaimniecības izgiīlībss noza^

pārziņa vieta A. Z a p o ļ s k i s.
*

Rīkojums Ni 318.

1924. g 15. oktobrī.

P elaižu par Ramkas mājturības skolas apecialo
priekšmetu pasniedz ēju pagaidu vietas izpildītāju
Voldemāru Pētera d. Orozgalvu, skaitot no
š. g. 1. oktobra. /

Zemkopības ministrs E. Bauers.
Lauksaimniecības pārvaldes priekšnieks

V.Oulbe
Lauksaimniecības iz 1 tības nozares >

pārzinis K. Munkevics,

Valdības darbība

Ministru kabineta sēde
1924. g. 16. oktobri.

1. Apspriež valsts kuģu pārvaldes
statūtu projektu.

2. Ieceļ :
1) Leonidu Daukšu par Latgales

apgabaltiesas locekli,
2) Jāni Zandersonu par mier-

tiesnesi pie Jelgavas apgabaltiesas un
3) Jāni J a n s o n u par Jēkabpils-

Ilukstes zemes grāmatu nodaļas
priekšnieku.

3. Atsvabina no amata, uz paša lū-
gumu, miertiesnesi pie Latgales apgabal-
tiesas Heliodoru J o z a n u.

4. Piekrīt finansu ministra priekš-
likumam paaugstināt pastāvošās linu cenas
par 25°/o.

Iekšzeme

Piensaimnieku sabiedrību (kop-
moderniecību ievērībai.

Latvijas kooperativu kongresu padome
sasauc piensaimnieku sabiedrību (kop-
moderniecību) kongresu š. g. 29. un
30. novembri pulksten 10 no rīta Rīgā,
Merķeļa ielā Ne 13 ar plašu dienas kār-
tību. Kongresā var piedalīties pien-
saimnieku sabiedrības, kuras dibinātas
uz kooperatīva likuma pamata un katra
no viņam var sutīt _ vienu balsstiesīgu
un vienu padomdevēja balsstiesīgu dele-
gātu. Delegātus izvēl pilnas sapulces,
padomes vai valdes un tiem jāņem
līdz attiecīgas peinsaimnieku sabiedrības
valdes izdota pilnvara.

Latvija un citas valstis
Polijas sūtniecība Latvijā

paziņo sekošo:
Lai atvieglotu gaisa satiksmi starpPoli ju un ārvalstīm, Polijas valdība

nolemuse:
1) pasažieri, kas izvēlas gaisa ceļunav padoti šinī ziņā nekādām jaunām

formalitātēm;
2) gaisa kuģu pilotiem un personām

kas ieiet ekipāža sastāvā, jāapgādājas ar
speciālām ceļa zīmēm (laissez-passer)
kurās uzrādīti viņu vārdi un ģimenesvardi, personas apliecību un licenču
numuri, kā ari izdevēja-iestāde, ceļojuma
mērķis un obligatoriskie noteikumi-
-3)-RisŽ>£uģsaņem sPecialas atļaujaspārlidot Polijas teritoriju. Šajā atļaujāatzīmēta vienīgi pilsonība resp. pavalst-niecība un imatrikulācija-
4) minētās ceļa zīmes un atļaujasizdod uz tādiem pat noteikumiem, kāparastas ieceļošanas vai tranzitvizas, se-kosas Polijas sūtniecības un konsulāti-
Ģenerālkonsulāts Berlinē

» Karaļa učos
0. » Minchenē
Sūtniecība Londonā
Ģenerālkonsulāts Parizē
Sūtniecība Madridē

» Bernē

: --J_^<o7
Sūtniecība Romā (pie K^

Helsin^orsāKVlri
^)

Rīgā
» Rēvelē
» Kristiariija
v Stokholmā

Kopenhāgenā
Hagā

» Brisele
i, Prāgā

Vinē
» Budapeštā
» Belgradē
» Bukarestē
» Sofijā

Konsulāts Konstantinopolg
CernantI
Galacā.

Ārzemes,
Francija un Krievija.

Parizē, 16. oktobri. Senatora dcMonsī komisija, kas apspriež jautājumu
par Padomju Krievijas atzīšanu , turpina
izstrādāt savu memorandu valdībai p^Havasa ziņām komisija uzaicinās Herin
atzīt Padomju valdību de jure bez noiei-
kūmiem, bet sevišķā pavadrakstā dekla-
rēt, ka Francija neatsakās no savām tie-
sībām prasīt vēlākās sarunās visuatklāto
jautājumu taisnīgu atrisināšanu , — zau.
dējumu atlīdzības lietās u. c. „ Journal'
zin vēstīt, ka komisija atzīstot
par vajadzīgu radīt Krievi jā
starptautisku saimniecības
kontroles sistēmu, kas reor-
ganizētu Krievijas ārējo
tirdzniecību un nodrošināto
viņas p arādu . pakāpenisku
atmaksu. ;_TA.

Vācija un Krievija-
Maskavā, 16. oktobrī. (Volfs.)

Vācu sūtniecības padomnieks Maskavā
Radovics nodevis SSSR ārlietu komisāram
Čičerinam 1060 zelta rubļu. Leniugr das
plūdos cietušo pabalstam. LTA,

Vēlēšanu cīņa Anglijš.
Lifildā, 15. oktobri. (Radio.) Loid-

Džordžs nolēmis nākošā nedēļā izdarīt
„viesuļbraucienu" pa Lerikšairas tekstil-
rūpniecības apgabalu, kur liberāļi cet
nevien paturēt pagājušā gadā iekāptos
mandātus, bet ari dabūt vēl jaunus klāt

Londonā, 16. oktobri. „Daily Mail"
raksta, ka Belfastē vairāk simts cilvēku
uzbrukuši strādnieku partijas vēlēšanu
sapulcei. Sadurmē ievainots ap 20 per-
sonu, starp

^
citiem ari strādnieku partijas

kandidāts. 'Policijai izdevies uzbrukumu
atsist. LTA.

Itālija.
Romā, 16. oktobri. Itālijas liberālo

partijas labais spārns nolēmis ari turp-
māk atbalstīt tagadējo valdību, kādam
nolūkam nodibinās sevišķu nacional-
liberāļu partiju. LTA.

Rīga
Polijas sūtnis

vakar dekorēja ar „Polonia Restituta" or-
deņa komandiera krustu un zvaigzj
Latvijas jauniecelto sūtni Romā J
Šumani. Svinīgā ceremonija notīm

poļu sūtniecības telpās.

Māksla

Dundagā atklāta 12. oktobrī LaNJ
mākslas veicināšanas biedrības un

^traiās izglītības savienības sarīkota i-
^ļojošā mākslas izstāde. Jā paliĶ- .

līdz 19. oktobrim. — Svētdien, i*
tobrī š. g. centrālās izg lītības saviem"
lektors J. Šiliņš lasīs Dundaga P
latvju mākslu. Lekciju paskaidros gw»
bildēm.

Priekuļos sestdien, 18. oktobrī H;
Priekuļu lauksaimniecības vidussKo»

^certs. Uzstāsies centrālas izgļj0
vienības mākslinieki vijolnieKS RJ>
S p r o ģ i s un pianists profesors »?

žickis.
r#

Mirdza Smitchen. Viena no
^pirmām aktrisēm — Mirdza j»
^pirmdien, 20. oktobrī, naciona^.
^

svin savu 20 gadu skatuv?sc3ka sa"
jubileju. Mirdza Smitchen l^[0
skatuves gaitu jau agrā JaUI?'D^ itvi^
no skolas sola. Ar savu skaidro. if;
un sirsnības apbalvototalant"ākslioie|
vien nonāca mūsu skatuves m



irt rindās. Viņa uzsāka savu gaitu

Go teātri 1904. gadā, vēlāk darbojās
, jem panākumiem Jaunajā Rīgas

JL- un tagad nacionālā teātrī jau no
~L vjna sākuma. Mirdza Smitchen
ļt galvenā kārtā tās sirdsskaidras mei-
ļs un jaunavas, kuru naiva?, vien-
kāršās dvēseles vai nu _gavile Jīdzi ne-
vainīgam priekamvai lūzt dzijas sāpes
Ie viņa savā mākslas darba radījusi
daudzus maksas tēlus, kas vēlākām tēlo-
(jjirn noderēs kā īsts māksliniecisks pirm-
Djrai'gs. Viņas Baiba (Pūt, vējiņi),
Jļagoue (Krauklītis), Ieviņa (Heteras man-
tojams) , Zelmiņa (Indrāni) un daudz citi
lēli būs visdzīvākā atmiņā katram teātra
apmeklētājam. Savai jubilejas izrādei viņa
izvēlējusies Roberta Valtera jaunības
drāmu „T o r n I*. Šī luga, kurā iet runa

par jaunības tiesībām, kūjas nedrist no-
nākt ar brutalitāti, dažus gadus atpakaļ
iejava ārkārtīgu popularitāti. Mirdza

lien te ar skaistiem panākumiem
Urzulu, kufā ir dzid;s jaunības

5, kam jāliek jaunatnei dzīvot garā
vis ļauties salauzties, kā tas notiek

jr otru lugas varoni Zofusu. Urzulas
loma bija viena no tām, kurā izcēlās
Mirdzas Smitchen skatuviskais talants.
Publikai māksliniece bieži būs sagādājusi
patiesas mākslas brīžus. Nesīsim tagad
pirmdien savu jūsmu viņai, kā atmaksu
par dzidro dvēseli, ko viņa ieliek savos
tēlojumos.

Nacionālais teatrs. Piektdien, 17. ok-
tobrī, pulksten 7 vakarā izrādīs pirmo

reizi A. Strindberga drāma „R e i b o n i s".
Vērtīga luga, interesants iestudējums un
viešņa-māksliniece Anni Simson
galvenās varones lomā. Sestdien, 18. ok-
tobri, A. Strindoerga „Reibonis" ai
Anni Simson. Ieejas cenas abās
izrādēs līdz 3 latiem (afišās ieviesusies
|ļ! uda). Svētdien, 19. oktobrī, pulksten 2
«a par tautas izrāžu cenām Fr. Mol-
"ara populārā luga „Liljoms" ai
'«ada pantomimi. Pulksten 7 vakarā
«spaziias fantastiskā drāma „R ag a n a".
«ņndjen, 20 oktobri, pulksten 7 vakarā
Ludzas Smitchen 20 gadu ska-
™yes darbības jubilejā R. Valtera
. orni" A. Mierlauka režijā. Otrdien,
ļl< oktobrī, pulksten 5 pēc pusdienas
Kareivju izrādē R. Blaumaņa
£iek^ara nams" (ne „ Tautas dar-

lln
Dail

fJ8 teatrs. Šodien, 17. oktobrīJo sestdien, 18. oktobrī, pulksten 728
I dpn

ra ', "ēr n i ek u laiki". Svēt-
jtrtrf ? i oktobrJ > pulksten 2 dienā, par
JHJmeku izrādes cenām vēl reizi „Di-8 PUes", pulksten V«8 vakarā
23 niVVeku laiki". Ceturtdien,
iaiitrs 1 n

' Pirmo reJzi Karlo Goldoni
Korned °ja "P 1 ā P ~l § a s sievas",
VenecirD

darbiDa norisinās burvīgajā
dzieJ Raibais karnevāls, gondoljieru
1fon!,?,Skumiā P Jero kokle - ir

darbība R
ku 5'a attīstās viegli plūstoša

ejamas
l6teS UZ P irmizrādi Jau

Tirdzniecība un rūpniecība.

LPra9as linu biržas ziņas.
' dnffSar dZētā'U np apstrādātāju sabie-

"^u tnovā as ar verPtuvju īpašniekiem
^«s J- t ' nekā<Jus reālus panā-
to

' ka iev? m-P ;uv'u īpašnieki pastāv uz
Var ieotirt °Pašreizējos apstākļus, ne-
iāīeperk no

n
?hlnu cenas

'
bet tie irp r katrreizejām dienas eenām.

Ari pašlaik uz laukiem pieprasītās linu
cenas šķiet tem pārāk augstas. Par vis-
labākiem liniem prasa 280-320 kč. un
daudz ir ari_ par to cenu pārdots. Daži
linu audzeīaji projektē nodibināt eks-
porta sabiedrību, jo ārzemēs tagad labāk
nekā iekšzemes samaksā par pirmā la-
buma preci. Oficiālā Prāgas linu biržas
biļetena pievestās cenas ir nominālas.
Par nemērcētiem liniem meksāja
150—180 kč., par mērcētiem 200—280 kč.
par 100 kg franko stacijā.

Vācijā pērkot vairumā līdz 100 c.
par mazāk vērtīgiem liniem maksāja
4 zelta mk., vidēja labuma 5 zelta mk.,
par labo un vislabāko šķiru liniem —
6 zelta mk. par 1 cent. Pie daudzuma
pāri par 120 cent. vienlīdzīga labuma
par vidējas šķiras liniem maksāja
6 zelta mk., labākas šķiras liniem —
8 zelta markas un ari vairāk par 1 cent.
Par kulstītiem 1. šķiras labuma maksāja
2,45 zelta mk., 2. šķ. labuma — 2,10
zelta mk., 3. šķiras labuma — 1,75zelta mk.
Vispārīgi sakarā ar neno-skaidrotiem ap-
stākļiem ārzemēs linutirgus tendence Vā-
cijā ir stingra.

Beļģijā tagad tiek iepirkti tikai
visnepieciešamākie daudzumi, ari tur
tirgus tendence pastāv joprojām stingra.
Pēdējā nedēļā Francijas un Anglijas
linu vērptuvju īpašnieki mazliet atturējās
no pirkšanas, bet tagad jau angļu vērp-
tuves iziet no šo nogaidošā stāvokļa un
uzsāk iepirkumus. Uz tirgus parādī-
jušies jaunās ražas lini ir labas kvali-
tātes, cenas svārstās skatoties pēc labuma
no 12—25 fr. par 1 kg.

V a 1 o n i j ā sēklu raža ir padevusies
sevišķi laba. Par šķiedras labumu pastāv
dažādas domas.

No Ģentesziņo, ka pieprasījumi
pavairojas, bet ceuas netiek pazeminātas.
Piedāvājumi ievērojami pārsniedz pie-
prasījumus. Kutrē apvidus lini ir tei-
cama labuma un par tiem tiek maksātas
augstas cenas. Gentā cenas svārstījās
skatoties pēc preces labuma no 12 līdz
22 un pat līdz 31 fr. par 1 kg. Beļģijas
vērptuves ir ari iepirkušas lielāku dau-
dzumu Krievijas mērcētu linu par cenām
no 10 līdz 12 fr. Caurmērā Beļģija ir
ražots apm. 7 līdz 8 pakas šķiedru no
1 ha, ko var nosaukt par teicamu vidēju
ražu.

Francijā tirgus tendence
^

pastāv
stingra. Piedāvājumu maz un vērptuvju
īpašnieki ari atturas no pirkšanas, gaidī-
dami jaunās ražas linu cenu krišanos.
Ari uz krievu liniem netiek noslēgti
darījumi.

No Anglijas ziņo, ka sakarā ar
stiprām lietus gāzēm Īrijas linu raža no-
kavēsies. Ar nepacietību gaida ziņas par
vispārējo šīs ražas labumu, tikai izstādītie
jauno linu paraugi nesasniedz izgājuša
gada ražas labumu. Vispāri novērojama
jaunās ražas linu cenu stabilizēšanas.
Par pērnā gada liniem prasa 134—136 £,
par šā gada - 139-140 £. Ari no
Londonas ziņo par pilnīgu linu tirgus
stagnāciju, un līdzšinējiem pieprasījumiem

ir tikai gadījuma raksturs.

N o K r i e v i j a s ziņo, ka tur šogad

sējuma platība ir palielinājusies par 30 o,
caurmērā ir novākts 22 pudi no desetī-

nas. Daži lietpratēji apgalvo, it kā Krie-

vija šogad neražos vairāk par 17 puai
no desetīnas.

No R ē v e 1 e s ziņo, _ka jaunas ražas

linu paraugi it sevišķi Pērnavas apriņķi

pierāda sevišķu šķiedras labumu. Par

ražas daudzumu nevar neko iepriekš
spriest, jo visas pienākušās ziņas ir
pretrunīgas.

Prāgā, 1924. g. 8. oktobrī.
M. Krasts,

Latvijas konsuls Prāgā.

Prāgas tirgus cenas mazumā
(no 30. septembra līdz 6. oktobrim

1924. g.)
Sviests. kg kč

Moderuiecību ... 1 32—34.—
Laucinieku vienkāršais 1 26—28.—
Dānijas ..... 1 42—44.
Žāvētsspeķis . 1 22—24.—
Žāvēts šķiņķis. 1 40—42.—

Tauki.
Amerikas cūku presēti 1 14.80—15.—
Cūku, netecināti . . 1 16—20.—
Liellopu 1 4—10.—

Olas. gab. kč
Svaigas 1 1.05—1.10

..* ... 60 —.—
S v a i g a g a } a. kg kč

Liellopu caurmērā . . 1 14—20.—
Aitu „ . . 1 14—18.—
Cūku svaiga „ . . 1 16—20.—
Teļa gaļa „ . . 1 12—34.—
Cūku gaļa, žāvēta . 1 22—26.—
Zosis barotas ... 1 17—22.—

gab. kč
Vistas 1 24—35.—
Cāļi 1 15—18.—

Saknes. kg kč
Kartupeļi jaunie . . 1 0.90—1.—
Sīpoli 1 2—2.20
Kāposti svaigi ... 1 0.80—1.—
Svaigas zupas saknes 1 3—3.50

Svaigi augļi:
Bumbieri 1 0.60—2.40
Āboli 1 0.60-3.—
Vīnogas 1 10—12.—
Brūklenes .... 1 —.—
Dažādas plūmes . . 1 2.00—4.40
Linsēklas . . .100 325—375.—
Āboliņa sēklas:
Sarkanais āboliņš . . 100 1550-1700.—
Baltais „ . . 100 1400-2400.—

Siens.
Presētais 100 56—59.—
Nepresētais . . . .100 48—55.—

Lini.
Nemērcēti jaun. ražas 100 150— 180.—
Mērcēti „ „ . 100 200—280. —

M. Krasts,
Latvijas konsuls Prāgā.

Beļģijas saimnieciskie apstākļi.
(Iz ģenerālkonsula ziņojuma Ns 5).

1924. g. 13. oktobri.
Pēc Daves'a plāna realizējamais _ 800

milj. zelta marku aizdevums Vācijai
tagad tuvojas savam atrisinājumam, jo
aizdevēju valstu pilnvarotie pārstāvji
š. g. 10i oktobri parakstījuši protokolu
par Daves'a projekta pieņemšanu.

Daves'a projekts, kā zināms, paredz
ari Beļģijas piedalīšanos aizdCTumā ar
l'Va milj. angļu mārciņām un šis ap-
stāklis patlaban dod iemeslu karstam
debatēm. Valdības aprindas noteikti
aizstāv pašu aizdevumu un Beļģijas pie-
dalīšanās nepieciešamību, turpretī dažas
politiskas un saimnieciskas aprindas
ieņem noraidošu stāvokli un pat paceļas
balsis, kas šo operāciju apzīmē vienkārši
par „spekulaciju pret beļģu franku" un
sauc pēc parlamenta iejaukšanas šai
lietā, jo valdība esot rīkojusies bez pie-
nācīgā oilnvarojuma.

Kā jau minēts pedeja ziņojuma, Beļģijas arējas
tirdzniecības apgrozījumi, salīdzinot ar

^
pagājušo

gadu, pieauguši par 50°o un uzrada š. g. jūlija
un augusta mēnešos šādu kustību : Imports:

jūlijā: augustā:
(tūkstošos franku)

Dzīvnieki .. .... 5.227 6.156
Pārtikas un baudvielas . . 390.644 o53.362

Izejvielas un pusfabrikāti . 626.629 674.601
Fabrikāti. 349.123 329.209
Zelts un sudrabs neapstrā-

dātā veida un monētas . 82o 698

Kopi 1.372.448 1.364.026
Eksports

(tūkstošos franku)

jūlijā: augustā:

Dzīvnieki 7.073 6.598
Pārtikas un baudvielas. . 84.477 86.871

l7eivielas un pusfabrikāti 311.707 303.028
FaTikaU. . ..-. 610.924 609.908
Zelts un sudrabs neapstra-

dātā veidā un monētas 4.91b i./ia

Kopā 1.019.097 1.008.124

Vasaras pusgadā, skaitot no jūnija lidznovem-
brim Briselē ikmēnešus sarīko zirgu izstadi-tirgu.

Kārtējais oktobra mēneša tirgus labi apmeklēts un
interesenti ieradušies ari no Ziemeļfrancijas, Luk-
semburgas un Holandes.

Cenas 7. oktobrī bija sekošās:
Smaga vezuma zirgi .... 6.600—-7 0"0 frs.
Viegla vezuma zirgi .... 5.0"*)—6.000 ,
Kurn ļi . . 3000—4. C00 .
Braukšanai un jāšanai derīgi zirgi 3.500 - 5.000 ,
Lielie angļu mūļi vai kanādieši 80 '—1. 200 ,

Lielākie pircēji luksemburgieši un holandieši",
kas labprāt maksāja līdz 9.000 franku par smag-
vezumniekiem un 7.000 frs. par vieglvezumniekiem.

Beļģijas neatkarības 100-gadu jubilejas atzīmē-
šanai paredz 1930. gadā lielu jubilejas izstādi. Šai
nolūkā konstituejušās, starp citu, divas komitejas:
,Bruxelles-Exposition de 1930* un ,Anvers-Expo-
sition" , kuras š. g. 11. oktobrī vienbalsīgi izteikušās
par starptautisku izstādi 1930. gadā, kura būtu
paralēli sarīkojama Briselē un Antverpenē.

Linu pieprasījumi Ģentē arvien pieaug. Pēdējās
cenas sekošās:

Zilie lini . . . 15-17 frs.
Mērcētie lini . . 13—15 ,
Dzeltenie . . . 14-23 .

Pagājušā nedēļā pienākuši Ģentē no Latvijas
s/s „Kandau" un s/s .Biruta" ar linu un pakulu
lādiņiem un sagaida s/s .Siguldu". Linu un
pakulu diegu cenas Ģentes tirgū sekošās:

Linu diegi Pakulu diegi
Audi Meti Audi Meti

Ns 16 — — 280 260 frs.
Ns 20 — — 245 230 .
Ns 25 — 235 210 .
Ka 30 245 220 220 200 »
N° 40 230 200 — .
M« 50 2)5 195 — ,
Jfe 60 190 180 — — ,

J. L a z d i ņ š.
Ģenerālkonsuls Briselē.

Liepājas ostā ienākuši kuģi.
13. oktobri.

Oaids, letviešu tvaikonis, 331 reģ. ton. brutto, no
Ventspils ar dažādām precēm,

derhilde, vācu tvaikoni , K09 reģ. ton. brutto, no
Kaiala iičiem ar balastu.

Henny, vācu tvaikonis, 763 reģ. ton brutto, no
Stetines ar dažādam precēm

Olga, dāņu tvaikonis 7i)7 reģ. ton. brutto, no
H?mburgas ar labību.

Gertrud, vācu tvaikonis, 372 reģtcn brutto. no
Hamburgas ar drižsdām precēm.

No Liepājas ostas izgājuši kuģi.
10. oktobri.

Turnus, vācu tvaikonis, 640 reģ. ton. brutto, uz
Klaipēdu ar balastu.

Baltars, angļu tvakonis, 2378 reģ. ton. bruttc-, uz
Dancigu ar dažādam precčm.

Pernigel, latviešu tvaikonis, 168 reģ. ton. brutto,
uz Ventspili ar dažādam precēm.

11. oktobri.
Oliva, vācu tvaikonis, 1307 reģ. ton. brutto, uz

Rīgu ar dažādām precēm.
Arnis'on, angļu tvaikonis, 2G80 reģ. ton. brutto,

uz Rīgu ar auzām.
Henge-it, dāņu tvaikonis, 722 reģ. ton. bruttc, uz

Kopenhāgenu ar dažādām precēm.
Karine, latviešu burenieks, 10o reģ. ton. brutto,

uz Pāvilostu tukša.
Ilga, latviešu tvaikonis, 211 reģ. ton. brutto, uz

Ventspili ar dažādam precēm.
13. oktobri.

Viktoria Koepke, vācu tvaikin's, 3S0 reģ. ton.
brutto, uz Stolpmindi ar balastu.

14. oktobri.
Oaida, latviešu tvaikonis, 331 reģ. ton. brutto, uz

Ventspili ar dažādam precēm.
Gilven Manor, angļu tvr.ikonis, 3332 reģ. ton.

brutto, uz Rīgu ar sali.

Kursi.
Rīgas biržā, 1924. gada 17. oktobrī.

100 Latvijas rbļ %—
1 Amerikas dolārs 5,16 — 5,21
1 Anglijas mārciņa 23,17 — 23.40
100 Francijas franku .... 26,75 — 27^-5
100 Beļģijas franku 24,^5 — 25,40
100 Šveices franku .... 98,65 —100,15
100 Itālijas liru 22,25 — 22,90
100 Zviedrijas.kronu .... 136,75 — 1S880
100 Norvēģijas kronu . . . . 73,50 — 75.70
100 Dānijas kronu . . . . 88, S0.73
100 Čechoslovaķijaskronu . . 15,15 — 15,75
100 Holandes guldeņu . . 200,75 — 203 80
1000 miljardu Vācijas marku . 1,20— 1,26
100 Somijas marku .... 12,75—13,25
100 Igaunijas marku .... 1,32 — 1,40
100 Polijas zlotu 98f 102,-
100 Lietuvas litu 50, 52,—
10 Krievijas zelta rubļu . . . 26,50
Krievijas sudrabagļi

^ ; J#}
par 1rbl.

SSSR červoņecs ... . 28,10 — 26,90
5°,o neatkarības aizņēmums 2, 2,10
6°,o Zemes banku ķīlu zīmes 98. 100

Rīgas biržas kotacijas komisijas
priekšsēdētājs A. K a c e n s.

Zvērināts biržas maklers P. R u p n e r s.

Literatūra.
Lauksaimnieka bibliotēka. Kā dzīvo un

strādā lauksaimnieki ārzemēs. Uz
ārzemēm komandēto lauksairnniecbas darbiniek j
un ptaktisku lauksaimnieku ekskursiju dalībnieku
ziņojumi un ceļojumu apraksti. V. burtnca »r
8 zīmējumiem teksta

^
Agr. J. Lielmanis un agr.

E Bērzirš. Par \ acijas, Dānijas un Zviedrijas
sēklkopību, .selekcijas stacija iekārtu un darbību
Rīgā, 1924. g. Lauksaimniecības departamenta
izdevums.

Redaktors: M. Ārons.

Šim numuram 6 lappuses.

jMB bankas nedēļas pārskats
ļMĶW * uz 15. oktobri 1924. g.

A k t i v I. La« S P a s i v ā. Uti S

das zīmes ..- 3,948,960 - ī&&'Z$£la *~ - ? ? ? ^800,000 -

ft^ fM Sun «etala nauda 13,875,337 29 Rezerves kapitāls Qfi?870 99
ffer n Inetās . 23,590,357 09 ļ Noguldījuma * !

*
. I I '. \ \ \ J i 09

|HCtat. ? «K?n li?Ji' • ? 43,205 385 10
\ **t£**"®* - "«,tn*m

?
40 322 87i £ J*™ " 19,599,063 14^^nodrosmaiunnem . 40,322,871 38

^ Jjgm 59574526
g

P*
• • —

17*392,196 52
ļfffiggj

,. uz 15. oktobri 1924. g. Latvijas bankas naadas zīmes izlaistas par . . Ls 25 800 000 -
>as nodrošinātas:

r «ltu 2200 klg. (divi tūkstoši divi simti kig. , kns pēc paritātes 1 klg. =|i «' ,o4444 nodrošina 7 577 777 __
ru9000 000,- (divi miljoni dolāriem), kas pēc $ paritātes 1*= "
|i» *.„ tīra zelta = Ls 5,18262, nodrošina 10 365 2401 e«7 292—/— ltris simti trīsdesnsit septiņi tākstogi divi simti deviņdesmit
K-fraetu mārciņām), kas pecEkarsa. fi 1.— = J 4,4947, S 1- ~ 1,5046
*S»« Ls 5,18262, kas nodrošina ' . 7,856,983 -

pēc 13- oktobra 1924. g. Ņujorkas biržas kursiem. Ls 25,800,000-

mi 15. oktobrī 1924. g. Padomes priekšēdētāja vietā Ringolds Kalnings.
13046 Galvenais direktors Šve d e.



Rīgas apgabaltiesas 3. iecirkņa
tiesas prhtavs

oaziņo, ka 28. oktobrī 1924. g., pulksten
10_ ritā, Rīgā, Stabu ielā Ns 46/48,
pārdos Jāņa Lūkasa kustamo mantu,
sastāvošu no mēbelēm, un novērtētu
par Ls 453.—,

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

Rīgā, 4'. oktobrī 1924. g.
13073 Tiesas prist. J. G r i n f e 1 d s.

Rīgas apgabaltiesas 3. iecirkņa
tesas pristavs

paziņo, ka 30. oktobrī 1924. g.,
pulksten 10 rītā, Rīga, Lāčplēša ielā 81,
apavu liestu fabr. .Latbrit" pārdos
kustamo mantu, sastāvošu no apavu un
liestu fabrikas iekārtas, un novērtētu
par Ls 3200.—.

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

Rīgā, 16. oktobrī 1924. g.
13075 Tiesas pristavs J. Grinfelds.

Rīgas apgabaltiesas Rīgas ap
riņķa tiesu pristavs

paziņo, ka saskaņā ar tiesas spriedumu,
28. oktobri 1924. g., pulkst. 3_dienā,
Ropažu pagasta, .Vaverciema" pārdos
Jānim Gravām piederošo kustamo
mantu, sastāvošu no vienas negatavas
koka stāvbūves dzīvojamās ēkas un
novērtētu par Ls 400.-—.

Izzināt sarakstu, novērtēj umu, _ kā ari
apskatīt pārdodamo mantu, varēs pār-
došanas diena uz vietas.
13029 Tiesu pristavs A. Ozoliņš.

Rīgas apgabaltiesas Rīgas ap-
riņķa tiesu pristavs

paziņo, ka saskaņā ar tiesas spriedumu
28. oktobrī 1924. g,_ pulksten 12 dienā,
Ropažu pagasta, .Ābramos", pārdos
Eduardam Zeltiņam piederošo
kustamo mantu, sastāvošu no divām
slaucamām govīm, un novērtētu par
Ls 280.—.

Izzināt sarakstu, novērtējumu, ka ari
apskatīt pārdodamo mantu, varēs pār-
došanas dienā uz vietas.
13028 Tiesu pristavs A. Ozoliņš.

Tiesu sludinājumi.

Uga. apr. 1. Ik. mlertlHoe.il
saskaņa ar savu lēmumu un civ. proc.
lik. 1960. p. paziņo, ka 28. oktobri
š. g. atklātā tiesas sēde, viņa kamera
Rīgā, Andreja Pumpura ielā Ks 1, tiks
nolasits 1916. g. 26. jūnijā Rīgas jūr-
malā, Melužos mirušā Jāņa Jāņa-dēla
Krastiņa testaments.
_ Rīgā, 8. oktobrī 1924. g.
19879 Miertiesnesis (paraksts).

la. pils. 13. iet. lieitan,
saskaņa ar savu š. g. 6. oktobra lēmumu
un pamat, uz civ. proc. lik. 1960.p.
paziņo, ka 27. oktobrī_ 1924. g. atklāta
tiesas sēde Rīgā, Andreja Pumpurā iela
*& 1, tiks nolasīts 1920. g. 26. sept.
Rīga miruša Andreja Eichbauma no-
tariāls testaments.

Rigā, 7. oktobrī 1994. g.
19878 Miertiesneša v. (paraksts),

Pārlabojums
(uz telefonisko paziņojumu) .Valdības
Vēstneša' š. g. 235. numurā, iespiesta
kļūdas izlabojumā: par Daugavpils apr.
4. iecirkņa miertiesneša izsludināto
Andreja Vonoga mantinieku izsaukšanu
— «Vaid. Vēstn.' numurs jālasa ne
,94-, bet ,«3».

Rīgas apgabaltiesas 2. iecirkņa
tiesas pristavs

paziņo, ka 22. oktobrī š. g.pulksten
11 ritā, Rīga, Brīvības _ iela Ns 40,
pārdos II. ūtrupē Konstantīna
Dunovska kustamo mantu, sastāvošu
no dāmu un kungu adītām jakam,
svīteriem, adītām cepurēm, veikala ie-
kārtas un t. t un novērtētu par Ls 1789.

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

Rīgā, 10. oktobrī 1924. g.
13068 Tiesas pristavs K r e bs.

Iii» apgabaltiesas 2. iet. tiesas irisim
paziņo, ka 22. oktobrī š. g., pulksten
1 dienā, Rīgā, Vidzemes šosejā Ns 35,
dz. 2/6, pārdos Hinovkera un
Hojfmaņa kustamo mantu, sastāvošu
no pastai un aitu ādām, un novērtētu
par Ls _2500.—.

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

Rīgā, 10. oktobrī 1924. g.
13067 Tiesas pristavs Krebs.

Rīgas apgabalt 2. iec. tiesas
pristavs

ņntiņo, ka 21. oktobrī 1924. g.,
pulksten 1 dienā, Rīga, Krišjaņa Barona
ielā Ns 23, pārdos Vulfa S k o ļ ņ i k a
kustamo mantu, sastāvošu no mēbelēm
un novērtētu par Ls 2060.—.

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

Rīgā, 9. oktobrī 1924. g.
13065 Tiesas pristavs Krebs.

Ugas apgabaltiesas 2. lec. tiesas pilstan
paziņo, ka 22. oktobrī 1924.pulksten
10 rītā, Rīgā, Terbatas iela Ns 18,
pārdos F. Vasermaņa un D. Jakob-
sona kustamo mantu, sastāvošu no
aitu ādām, un novērtētu par Ls 120.—.

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

Rīgā, 10. oktobri 1924. g.
13060 Tiesas pristavs Krebs.

Rīgas apgabaltiesas 2, iecirkņa
tiesa» pristavs

i\ftzino, ka 23. oktobrī i 924. gpulkst.
12 dienā, Rīgā, Valdemāra iela Mš 34,
pārdos Leiba Mirvha kustamo
mantu, sastāvošu no mēbelēm, pipariem,
stiklu bundžiņām un zobu pulvera un
novērtētu par Ls 406.—.

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

Rīgā, 13. oktobri 1924. g.
13059 Tiesas pristavs Krebs.

Rīgas apgabalt. 3 iec. tiesas
pristavs

caziņo, ka 22. oktobrī 1924. g., pulkst.
10 rīta, Rīgā. Marija- iela Ns 28-a, dz. 11
pārdos Jānim Šmēlim kustamo
mantu, sastāvošu no mēbelēm, un no-
vērtētu par Ls 325.—.

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

Rīgā, 15. oktobrī 1924. g.

13069 Tiesas pristavs J. Grinfelds.

tilti apgabaltiesas 3 Iet. tiesas pristan
paziņo, ka 24. oktobrī 1924. g., pulkst.
rO rīta, Riga, 1. Maskavas iela N? 247,
fabrikā, pārdos Edgara E r t a k a
kustamo mantu, sastāvošu no konfekšu
fabrikas iekārtas, konfektēm, šokolādes,
svariem, sīrupa, destilācijas aparāta un
cita, un novērtētu par Ls 1528.—.

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

Rigā, 16. oktobrī 1924. g.

13074 Tiesas pristavs J. Grinfelds.

Citu iestāžu sludinājumi, ]
Atsaukums.

Lauksaimniecības pārvalde paziņo, ka
21. oktobrī š. g., izsolē

netiks pārdotas sekošās
vērtības:

1) Lindes pag., Vaidavu mājās, atrod.
kuļgarnitura.

2j Smiltenes pag., Vecmežmuižā, atr.
kuļmašina.

3) Liepājā, uzKūrmājas prospekta, atr.
neuzbūvēta katedrāle un

4) Lauksaimn. pārvaldes noliktavā, atr.
kartupeļu dēstāmā mašina.
13147 Lauksaimniecības pārvalde.

Rīgas pol 7. iec. priekšnieks
21. oktobrī 1924. g., pulksten 10 rītā ,
Rīga, Ģertrūdes ielā N° 64,

iifā flos vairāksolīšanā
L._ Sterninam piederošu mantību, sa-
stāvošu no istabas mēbelēm, un no-
vērtētām par Ls 31.59.

Priekšnieks (paraksts).
13139 Darb\a4is (paraksts).

Rīgas ccl. 7. iec. priekēn.
22. oktobri 1924. g., pulksten 10 rītā,
Rīgā, Gertrūdes iela N° 51, dz. 23,

izīdu vairāksolīšanā
Johannam Tūttam piederošu mantību,
sastāvošu no _istabas mēbelēm un trau-
kiem, novērtētiem par Ls 62.44.
13140 Priekšnieks (paraksts).

Darbvedis (paraksts).

Praulienes pag. valdei,
caur Madonu, tūliņ va j a d z ī g s labi
iestrādājies

darbveža palīgs.
Alga līdz 60 latu mēnesī, pie brīva

dzīvokļa iī apsildīšanu un apgaismošanu.
Jāpieteicas pie pag. darbveža.

13142 2 Pagasta valde.

Upesgrīvas pamatskolai,
Upesgrīvas pag., Talsu apr., 14 vērsies
no dz lzscela stacijas .Krepliņi" vajadz.

skolotais (-ja),
ar pilnas pamatskolas skolotāju tiesībām.

Vēlams muzikāls. Pieteikties līdz
1- novembrim š. g.

Priekšsēdētājs F. S t a n g.
13141 Darbvedis (paraksts).

Rīgas kara apr. priekšnieks izsludina
par nederīgu nozaudēto karaklausības
apliecību ar 1* 2259, 19. janv. 1921. g.
izdotu no Rīgas kara apr. pr. uz Jāņa
Jēkaba d. J aun vesmaņ a v. 13058'

| [ Dažādi sludinājumi.
) Rīgas Uniona banka,
pamatojoties uz statūtu § 4. un
ar valdes un padomes 8. oktobrašļ.
lēmumu,

uzaicina akcionāru
Iemaut Mnui Ml

līdz 20. decembrim 1924. g. atlika
neiemak āto akciju nominālas vērtite
daļu. Valde. 1»

Akt aKiA. ,.iiiiikoiiB Artvitai iHi"
ārkārtēja

akcionāru ii pērējaii
notiks 10. novembrī š. g., pulksten 16,
Rīgā, Raiņa bulv. Ks 9, dz. 11.

Dienas kārtība:
1) Nekustamo mantu iegūšana un at-

savināšana.
2) Dažādi jautājumi un priekšlikumi.
13052 Valdft .

Vupitbalri UMarSāslĪHĪīiūi
sasauc 26. oktobrī š. g., pulkst. 1 dieffl»
biedrības nama,

ārkārtēju pilnu biedru
sapulci.

Dienas kārtība:
1) Prezidija vēlēšanas.
2) Statūtu pārreģistrēšana un gro»

3) Dažādi priekšlikumi.
Ja min: dienā nesanāktu statūtos pa-

redzētais skaits, tad
otra sapulce

notiks turpat, 2. novembrī š. g.., F"
1 dienā, un būs pilntiesīga lemt

^dienas kārtības jautājumiem, ņesKai
uz sanākušo biedru skaita. Vaiae_ļ^.

Paznudēt: blanka *«?
Ls 800 vērtībā, izrakstīts š. g. 6.0»
no Jāņa Osiņa, VecbiebalgasDuj^>
termiņš š. g. 6. decembri, ar ?? "
žiro. _ . i: fcj

Brīdinu pieņemt minēto veKso
^maksāšanas līdzekli.

12887 K. ĻfM>
Rīgā, ElizabetesJelaJgj0ļ3--

Nacionālais teatrs.
Piektdien, 17. oktobrī , pulksten '

Anni Simson viesu izraoe.
Pirmo reizi:

.<neif>on*'
A. Strindberga drāma

^Sestdien, 18. oktobrī, Pulks'e"

Anni Simson viesošanās
,i«ei&on<s'.

^Pirmdien, 20. oktobrī, pulksten jj
Mirdzas Smitchen 20 g sUl "ar

jubi! ja
,.fTori»*"' 1313*

R. Valtera drāma.

Jēkabmiesta virsmežniecība 1
1. novembrī 1924. g., pulksten 12 dienā, Jēkabpilī, Salas pag. valdes n

pārdos mutiskos torsos
atrodošos Kazu iecirknī gatavu dedzināmu malku un Dignājas i6

ceļu un blindažu malku, sadalītu sekošās vienībās :

JkVar». Grēdn J*J* H * * 1.3 |lJ^ ^
Pāldoda*ās vienības -18 i.

ļS- J*J* °ša 3-§| Š* KsK2 NsNs ' noskumi jl||g,
> i f_ 5a 1^

1 56 10,43 T 'I* f
24 177 Kara laika ceļa malk/ļT?"^

2 56 56 7 l/< 1 25 181 — , «1.2 ;.

3 56 11,12 l«š. * 2 16 26 181 - , , J» ,
4 58/71 1—14 T 7V* 29 70 ļ

320-4
5 58 71 15-27 T W* 26 27 160 I

6 71 72 1-12 T 6»/* 26 161 f
.. . . 344

7 71/72 13-34 T 10/ia 21 171 J
8 71/72 35—54 T &* 19 28 163 1 Kara laika blindažas
9 71 72 55-73 T 8»/b 17 29 I 163 2 , . , ~ I

fl> 7172 1-12 T 5 20 30 163 3 .
~ -i

11 7172 13-23 T 8/* 16 31 177 1 . , , __ ļ
12 70 34, 36 T l/* 2 32 177 2 . . I
13 19 1 ļ 33 177 3 , .

18 1 \ T IV* 3 34 177 4 , . . ?
42 1 J 35 177 5 . .

14 i 41—43, 55, 56, 64—67 V Vķ 68 36 177 6 , _ ;
15 56 1, 2, 29, 57, 58 7' IV* 3 37 177 7 . . , _ ;
16 58 13, 14- T 1 1 38 177 8 . . _
17 71 I,' 2, 3, 9, 10 T 33/4 14 39 177 9
18 1 7, 22, 28,52, 53,54, 73, ,

74, 75, 79, 80, 23, 35,
281, 282, 283, 289, 291.
345, 346, 347, 349, 352 1 arš. 6'/a 122

19 1 353, 377, 378, 381, 382,
383, 384, 387, 388, 389 . 3/i2 72

20 70 65, 66, 67, 70, 71, 72,
74, 75, 77, 78 T 5'/s 101

21 70 146—150 T 2ķ 43
22 56 15 gab. priežu virsotnes

512 kb. pēdas — — 41
23 Kažus 10, 11, 12 V 2 3

st. ,1
Torgos pielaidīs un piedāvājumus atzīs no personām, kufas iemaksās torgu komisijai 10°/o drošības naudas »vērtētās sumas, kura pie nosolīšanas jāpapildina līdz 10/o no nosolītas sumas.
Virsmežniecība patur sev tiesības izsludinātās uz torgiem un nolemtās pārdošanai torgu vienības noņemtu

torgiem pēc saviem ieskatiem.
Tuvākas ziņas virsmežniecības kanclejā, Dignājas mežmuižā, Salas pag. un pie attiecīgiem iecirk ņu mežzinim

13043 Jēkabmiesta virsmežniecība.

Vecmuižas virsmežniecība

pārdos torgos
11. novembrī 1924. g., pulksten 12 dienā, Tomes

pagasta valdes telpās, caur Ogri,

sa&isui, kritušus un wēji gāztus
numurētus kokus,

jl g e Droš. nauda

gSj Novads un iecirknis * Koku Sj-,||6 g

ā* mežniecība v skaits f
2 S» Ķ ?-

ļļ > O u "C CL 5

£ ^
2

£ļ
~ < >S

1 Tomes novads III iec. Strautriieka 5 *53 18 1 90
2 . 6 57 19 1 —^953 , Pakuja 10 28 26 1 1,30
4 . 16 109 176 8 8,80
5 . Sīlīša 23 78 102 5 5,10
6 . 24 50 10' 5 5,05
7 . . 25 15 49 2 2,45
8 . . 33 63 89 4 4,45
9 .35 106 50 2 2,5010 . Zarukalna 18 196 361 18 18, 05

H 19 51 86 4 4,30
12 , 38 125 171 8 8,55
!3 . . 44 98 77 3 3,8514 . Dzilnas 28 209 436 21 21 8>
}5 . 40 279 181 9 9,05
|6 . 45 201 79 3 3, 95
)l » . 46 442 190 9 95018 . Augškalna 31 138 171 8 85519 . . 41 153 182 9 9,10
2 . . 48 102 162 13 13, 10
21 . . 43 53 119 5 5,9522 . . 42 262 719 35 35,9523 . . 49 92 76 3 3,8024 . 54 50 26 1 1,3020 55 39 13 1 —,65

Solīšana notiks mutiski. Pirms torgu sākšanās dalībniekiem jāiemaksātorgu komisijai 10° o drosibas naudas no novērtējuma sumas, kura pēc nosolīšanas
jāpapildina līdz 10"/) no nosolītas sumas.

Virsmežnecība patur sev tiesību izsludinātās uz torgiem vienības noņemtno torgiem pec saviem ieskatiem. v

Tuvākas ziņas izsniedz virsmežniecības kanclejā un III. iecirkņa mežzinis —Zarukalna. '
Zvirgzdā, 11. oktobrī 1924. g. tf» 698.

i3oi7 Vecmuižas virsmežniecība.

Pasta un telegrāfa virsvalde
izsludina ? , ,

rakstisku izsoli 4. novembrī 1924 g., pulksten 10
uz sekošu mēbeļu piegādāšanu:

90 gab. kanclejas galdus; , 200 gab. krēslus-
20 gab. kanclejas skapjus; 160 gab. taburetes-
20 gab. sūtījumu šķkošanas skapjus; 15 gab. solus.
20 gab. abonentu slēdzamos skapjus;

Tuvākas ziņas izsniedz un zīmējumus var apskatīt Pasta un telegrāfa virs-valde no pulksten 11 līdz 13. 2 1313S



Īli noteikumi
par tirgošanās laiku Aiz-

putes pilsētā.
Pieņemti Aizputes pilsētas domes
sēde 19. sept. '924. g. un apsti-
prināti no iekšlietu ministrijas
pašvaldības departamenta ar rak-
stu Nš 107362 30. sept. 1924. g.

1. Tirgotavas un citus tirdzniecības
uzņēmumus var atvērt darba dienās no
pulksten '/sļ ritā līdz l a7 vakarā.

2. Veikala darbnicas un dažādi tirdz-
niecības uzņēmumi jāslēdz svētdienās
un likuma paredzētās svētku un svina-
mās dienās, ar šajos noteikumos pare-
dzētiem izņēmumiem.

Piezīme. Lieldienās, Vasaras un
Ziemas svētkos tirgošanās atļauta
trešās svētku dienas, kā ari pē-
dējas svētdienās pirms minētiem
svētkiemizņemot baznīcas laiku

,

3. Maiznicas un skārņus var atvērt
«arba dienas _ no pulkten 7 rītālīdz
8 vakara. Svētdienās un otros svētkos
maiznicas un skārņi atverami no pīkst,
«uz 10 jrltā. _ Tejnicas un ēdienu mājasvar atvērt ka darbdienās tā svētdienās
»o pulksten 7 ritā līdz 10 vakarā. Grā-
matu tirgotavas, kurās tiek izdalīti laik-
raksti, var svētdienās atvērt no pīkst. 1«ož i pec pusdienas.

4 2. un 3. šķiras viesnīcas, bufetes
"P jrsktierus, kur patērē uz vietas, var
«vērt darba dienās no pulksten 8 ritā
ļ™10 vakara. Pirmās svētku dienās« svētdienas alkoholisku dzērienu par-
una pilnīgi noliegta, bet attiecībā uz

lenu pagatavošanu un izsniegšanu
līdzināmas § 3 paredzētām tējnicāmw ēdienu mājām.

v^
S|e noteikumi neattiecas nz aptie-

^

un

iebraucamām vietām.
o- Attiecība uz kalpotāju nodarbina-

*™> nevēro likums par darba laiku,
vsin- so n°teikumu neizpildīšanunīgos sauks pie atbildības uz sodu"?urna pamata

divi f-"oteikumi stājas spēkā pēc
V*m-u '?m no vinu izsludināšanas?valdības Vēstnesī".
*"P°tē, 10. oktobrī 1924. g.Auq»utes pilsētas galva J. Vanags.

—I2916 Ŝekretārs P. Šķiliņš.

zudu?S!avas Pa§- valde izsludina par
kļaus ani "" iadēJ nederīgiem 1) kara
bas orvi" oo no R'§as aPr- apsardzī-
«K Jāna r- ?- nov- 192°- 8- Mš 38491
*« l te^l*2> UXv - iekšz-

llsept iOT* n 1Zd "° š' s pag - valdeS
«n 3) Ls, 20- 8- uz Mildas Egles v.
roao , ,?ar ** 457, izd. no
**aba1fn "2L jun- 192°- 8- »^Da Komisāra v 1J230

Sile notiii
par apstādījumu apsar-

gāšanu pilsētā.
Apstiprināti no iekšlietu ministrijas
pašv. departamenta Rēzeknes pilsē-
tas domes 27. sept. 1924. g. ar

Mš 107, 315.
§ 1. Aizliegts lauzt un postīt kokus,

augošus bulvāros, uz laukumiem,
skvēros un pilsētas ielām, paralēli ai
ēku liniju.

§ 2. Nocirst zarus un koku galotnes,
kā ari visu koku, ja tas kaitē ēkai, var
tikai ar pilsētas valdes atļauju.

§ 3. Namīpašniekiem, kuru īpašumu
priekšā ir iedēstīti jauni kociņi, jāapsargā
šie kociņi, aizžogojot tos_; pirmā iedē-
stīšanas gadā, sausā laika, namīpašnie-
kiem vajadzīgs aplaistīt kociņus ar ūdeni.

§ 4. Ja koki izrādītos par nederīgiem
augšanai, tad tā grunts gabala īpašnieki,
pret kuriem tie iestādīti, pārmaina ne-
derīgo koku ar jaunu.

§ 5. Bulvāros, skvēros, uz taukumiem
un citām t. 1. vietām aizliegts staigāt,
sēdēt vai gulēt uz augošas zāles un raut
puķes no puķu dobēm.

§ 6. Aizliegts laist lopus pilsētas
ielās, bulvāros un skvēros.

§ 7. Pilsētas meža aizliegts cirst un
aplauzt kokus un zarus, ka ari laist
lopus.

§ 8. Lasīt žagarus un kritušus zarus
pilsētas mežā var tikai ar atsevišķu pil-
sētas valdes atļauju, katrai reizai,

§ 9. Aizliegts meža un meža tuvuma
kurināt uguni, vai dedzināt žagarus;
sausā laikā nedrīkst sviest sērkociņus
zālē un vispārīgi ar uguni jaapietas
uzmanīgi.

§ 10. Par šo saistošo noteikumu pār-
kāpšanu vainīgos sauks pie atbildības
uz sod. lik. 138. p. pamata.

Šie saistošie noteikumi stājas speķa
14-dienu laika no viņu publicēšanas
.Valdības Vēstnesī;.

Rēzeknes pilsētas galva (paraksts).

12917 Sekretārs Springovičs.

Vecgulbenes pag. valde izsludina pai

nederīgu nozaudēto Latvijas iekšzemes
pasi, izd. no šīs pag. valdes II. aug.

1920. g. Mš 1238 uz Tatjanas Otto m
Ilgaz vārdu. 10306

Reņģu pag. valde izsludina par nede-
rīgu ugunsgrēkā sadegušo iekšz. pasi
uz Annas Rūdolfa m. Haaze, dzīm. Horst
v izd no Ezeres pag. valdes 30. nov.
192». g. ar Mš 2859. H070

Volguntes pag. valde izsludina pai
nederīgu Friča Mārtiņa d. Abika pasi,
izd. no Volguntes pag. valdes 7 jūlija

1920 g. ar Mš 472 -ka nozaudētu. 1119b

SiiitiiK nsliii
par tirgošanās laiku Valmieras
apriņķa pagastos un pagastu bieži
opdzīvotai vietā?,kurā! nav miesta

pašvaldību.
Pieņemti Valmieras apriņķa valde.
Apstiprināti no iekšlietu ministra

29. septembrī 1924. g.
1. Svētdienās tirdzniecības uzņēmumus

atļauts atvērt no pīkst. 1 līdz pīkst. 5
pēc pusdienas.

2 Viesnicu, traktieru un biedrību
bufetes ar reibinošiem dzērieniem atļauts
atvērt darbdienās no pīkst. 7 ritā līdz
pīkst. 10 vakarā, bet svētdienās no
pīkst. 2. p. p. līdz pīkst 10. vakara.
Biedrību un izrīkojumu bufetes izrīkojumu
dienās atļauts atvērt pa visu izrīkojuma
laiku.

3. Vīna tirgotavas promnešanai at-
ļauts atvērt darbdienās no _plkst._ 7 rīta
līdz pīkst. 8 vakarā, bet svētdienas tas
slēdzamas visu dienu.

4. Pārtikas vielu tirgotavas un bārd-
dziņu veikalus atļauts atvērt svētdļenas
ari no pīkst. 7 rītā līdz pīkst. 9 rīta!

5. Augļu ūdens tirgotavās, kafejnīcās
un konditorejās atļauts atvērt svētdienas
no pīkst. 8 rītā līdz pīkst. 10 vakarā.

6. Ēdienu namus un tejnicas bez
reibinošiem dzēriniem atļauts atvērt svēt-
dienās no pīkst. 8 rītā līdz_ pīkst. 10
vakarā, bet svētku un svinamas dienas
no pīkst. 8 līdz 10 rītā un no pīkst. 2 p. p.
līdz pīkst. 10 Vakarā.

7. Tirgos tirgošanās atļauta: no
1. maija līdz 31. augustam no pīkst. 6
rītā līdz pīkst. 6 p. p., bet no 1. sept.
līdz 30. aprilim no pīkst. 7 rīta līdz
pīkst. 5 p. p.

Piezīme. Pastāvīgas tirgotavas uz
tirgus laukuma, kuras iznomātas uz
veselu gadu, atļauts -atvērt tai paša
laikā, kā pārējās tirgotavas.

8. Visi tirdzniecības uzņēmumi, vies-
nicu, traktieru, tējnicu kafejnicu, klubu
un biedrību bufetes ziemas svētku, liel-
dienu un vasaras svētku pirmās dienas —
jāslēdz visu dienu.

9. Šie noteikumi neattiecas uz ap-
tiekām, iebraucamām vietām, mēbelētam
iztabām, viesnicām (izņemot

^
viesnicu

bufetes) un dzelzsceļu _ bufetēm, kuras
pieejamas ceļotājiem pec vajadzības.

10. Uzraudzība par šo noteikumu iz-
pildīšanu piekrīt vietējai policijai.

11. Vainīgs par šo noteikumu ne-
ievērošanu sauks pie atbildības uz sodu
likuma pamata.

12. Šie noteikumi nāk spēka 14 dienu
laikā pēc viņu publicēšanas .Valdibas
Vēstnesi". 12881

Salstošie noteikumi
par atejas vietu tīrīšanu

Jelgavā.
Pieņemti no pilsētas domes 16. jūlijā
1924. g un apstiprināti no iekšlietu
ministrijas 1 i. septembrī 1924. g.

Mš li 6866.
§ 1. Atejas vietu tīrīšana jāizdara

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

§ 2. Atejas vietu tīrīšanai jānotiek :
1) ar pneumatiskām ietaisēm.
Piezīme: Kur tas nebūtu iespējams,

bedru saturu var izsmelt ar virlokiem
un izvest slēgtās netekošās kastēs
vai mucās.

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

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

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

Ateju bedru tīrīšana un viņu satura
izvākšana, 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, ka pneu-
matisķā ceļā viņu izvākt nav iespējams;

c) ja atejas vietu izbūve neatļauj
pneumatisķā pumpja lietošanu.

Piezīme: Atejas vietas drīkst tīrīt
p.p. a, b un c minētos gadījumos

. no 1. maija līdz 15. oktobrim no
pīkst. 10 vakarā līdz pīkst. 6 rīta, no
15. oktobra līdz 1. maijam no pīkst.
9 nakti līdz pīkst. 7 rītā. Izņēmumi
pielaižami tikai ar pilsētas valdes
atļauju.

§ 4. Atejas vietas jātīra visādā ziņā
pēc 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 ierīkojams, ka gaisa pumpi
sakrājušās gāzes ietu caur degtuvi, kur
viņas, sadeg. Pēc pneumatiskas tīrišanas
bedrē atlikušais cietais saturs vismaz
vienreiz gadā jāiztīra un bedre pamatigi
jādezinficē.

Bedre dezinficējama ar nedzēstu kaļķu
atšķaidījumu, ar netīrītu 6'/o karbola
skābi, vai 4'/o klorkaļķa atšķaidījumu.

§ 5. Stingri aizliegts bedrēs mesi
salmus, pelnus, lupatas un citas cietas
vielas, kuras apgrūtina ateju tīrīšanu
pneumatisķā ceļā.

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

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

§ 7. Atsevišķas personas drīkst no-
darboties ar ateju tīrīšanu tikai ar

pilsētas valdes atļauju.
§ 8. Par ateju tīrīšanu gādā pilsētas

valde saimnieciskā ceļā, vai izdodot
uzņēmējam.

Namu īpašniekiem 14 dienas pirms
vajadzīgās tīrīšanas jāpieteicas atiecīgā
uzņēmumā, ar ko atkrīt namu īpašnieku
atbildība par ateju netīrīšanu laikā. Maksa
par ateju tīrīšanu nokārtojama 8 dienu
laikā, skaitot no darba izpildīšanas dienas

Minētā termiņā nesamaksātās sumas
piedzenamas kā neapstrīdami pilsētas
nodevu paādi, līdzīgi administrācijas
iestāžu un personu neapstrīdamām
prasībām.

9. Sie noteikumi attiecas uz pilsētas
teritoriju, ieslēgtu: ziemeļ-rītos no Drikses
upes.. dienvidos — no dzelzsceļa teri-
torijas, Orebnera ielas līdz Žagares ielai,
Zagares ielas līdz Grebnera ielai, Juliannes
ielas un Smilšu ielas, vakaros - no
Smilšu ielas gala taisnā linija uz
kurlmēmo skolu uz Dambja, ieslēdzot
Filosofu ielu, daļu Dambja līdz Dambja
ielai, Dambja ielu ieslēdzot Dobeles
šoseju līdz Ms 7, no kurienes robeža iet
taisnā linijā pāri uz Kazarmes ielas
sākumu: ziemeļos — Kazarmes ielas,
Kārļu ielas, Šķūņu ielas, Zvejnieku klās
un Lilienfelda ielas līdz Zaddes fabrikai.

§ 10 Par šo saistošo noteikumu ne-
izpildīšanu vainīgos sauks pie atbildības
uz sodu likuma 133.p.pamata§ 11. Šie noteikumi nāk speķa līdz-
šinējo noteikumu vietā divu nedēļu laika
pēc viņu publicēšanas „V'ald. Vēstn."

Jelgavā, I . septembrī 1924. g. 2
Pilsētas galvu P. Oodmans.

11207 Pilsētas sekr. V. Švānbergs.

Ķēču pag. valde, Rīgas apr. izsludina
par nederīgiem sekošus dokumentus,
kuri pieteikti par nozaudētiem:

1) Latv. iekšz. pasi, izd. no Rīgas
X. polic. iec. pr-ka 17. martā 1920. g.
ar Mš 11 520 uz Martas Miķeļa m.
Orevis vārdu;

2) Latv. iekšz. pasi, izd. no Ķeču
pag.valdes 6. apr. 1920. g. ar Mš 210
uz Jāņa Teodora Jāņa d. Kalniņš v ;

3) Latv. iekšz. pasi, izdotu no Ķēču
pag. valdes 29. jun. ar Ms 337 «z Na-
tālijas Dāvā m. Kalniņ v.;

4) zirga pasi, izd. no Ķecu pag.
valdes 28. febr. 1920. g. ar X» 280 un

5) Ķēču izglītības biedrības ziedojumu
vākšanas listi Mš 8 no 1924. g. uz Jāņa
Kalniņa v. 9989

Cēsu opr.pr-Kfl pali jsllec.
izsludina par nederīgiem sekošus doku-
mentus, kuri pieteikti par nozaudētiem:

1) Latvijas pasi N°4362, izd. no^Cē^u
pils. policijas uz Teodora Fridricha d.
Vāks v.;

2) Latvijas pasiMš 5735, izd. no Cēsu
pils. policijas uz Jēkaba Jāņa d. Zariņa v.;

3) Latvijas pasi Mš 8300, izd. no Cēsu
apr. pr-ka I. iec. palīga uz Kārļa Volde-
māra Friča d. Petraitis v.;

4) Latvijas pasi Mš 115, izd. no Strenču
miesta valdes uz Annas Lorenta m.
Rozenstok v.;

5) Latvijas pasi Jsis 303, izd. no Baiž-
kalna pag. valdes uz Annas Dāvā m.
Racen v.;

6) Latvijas pasi Na 390, izd. no Cēsu
pag. valdes uz Veras Viktora m.Harjo v.;

7) Latvijas pasi Mš 6903, izd. no Iz-
veltas pag. valdes un kafa kļaus, apliec.
Ms 963, izd. no Liepājas kājn pulka k-ra
1923. g. uz Simaņa Ignata d. Ruchmaņa v.;

8) kara kļaus, apliec. Ms 2809, izd. no
5.Cēsu kajn. pulka k-ra 1923. g. uz
Pētera Dava d. Lapiņa v.;

9) kara kļaus. apl. Mš 1114, izd. no
Latv. strēlnieku pulka k-ra 1922. g. uz
Pētera Mārča d. Zariņa v.;

10) apliecību Mš 72:9 a, izd. no
11. Dobeles kājn. pulka k-ra 17. oktobrī
1923. g.par iesaukšanu kafa dienestā
apmācība uz Varlaama Miķeļa d. Žu-
kova.v;

11) ieroču atļauju Mš 7933, izd. no
Cēsu apriņķa priekšnieka 1924. g. uz
Petefa Jāņa d. Šenberga v.;

12) Beļģijas vidējo brauniņa revolveri
Mš 164168, nozaudētu no Kārļa Gailīša,
atradēju lūdz pieteiktias Cēsu apriņķap riekšnieka I ipr npl IranHoiī 11RJ7

Tukuma apr. priekšnieka palīgi i. ]«.
izsludina par neder, iekšz. pasi, izd. no
Tukuma pils. pol. pr-ka ar Mš 2812 uz
Emīlijas Ķoch v. — kā nozaud. 11156

Tukumu upr. pr-ka palīgs I. Iec.
izsludina par neder, iekšz. pasi, izd. no
Orenču pag. valdes ar Ms 628 uz Veras
Rl/čloin \t b-n nr\Ti%iA 111CCv
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Tukuma apr. pr-ka pai. 1. iec.
izgludina par neder, iekšz. pasi, izd. no
Rīgas Jūrmalas pol. pr-ka ar Mš 4715
uz Roberta Bumbura v. — kā nozaud.__

1115i

Tu!« apr. pMra pai. i. iet.
izsludina par neder, zirgu pasi uz Mar-
tinām Kļavām pied. ērzeli 7 g. v., 2 arš.
2_verš. augstu, tumši bēras spalvas —
ka zudušu. 11154

Bauskai apr. pr-xa eallps 1. iet.
izsludina par neder., ka nozaud. Latv.
iekšz. pasi, izd. no Bornsmindes pag.
valdes 25. maiji 1921. g. ar Mš 840 uz
Jāņa Eduarda d. Deičmaņa v. 12067

Bauskas apr. pr-ka pai- 1. iec.
izsludina par neder., ka nozaud. pasi,
izd. no Līvbērzes pag. valdes Jelgavas
apr. 5. janv. 192'>. g. ar Mš 556 uz Udo
Kārļa d. Valbes v. 12066

Rīgas Jūrmalas pol. pr-ks
izsludina par neder, nozaud. Latv. iekšz.
pasi, izd. Slokā ar Mš 2186 uz Zolijas
Jēkaba m. Biksis, dzim. Skaberg v.

11860

Rīgas jūrmalas policijas pr-ks
izsludina par neder, nozaud. Latv. iekšz.
pasi, izd. no Rīgas pref. ar Mš 171715
uz Jāņa Jāņa d. Osiša v. 11862

Mm iir. pr-ia pai. i. ki
izsludina par neder, atvaļin. apl., izd no
galv. art. nolikt, ar Mš 12618 uz Bittera
Anža v. — ka nozaud. 11160

Kalnciema pag. valde, Jelgavas apr.,
izsludina par nederīgu, kā zudušu Latv.
iekšz. pasi ar Ms 602, izd. no šās pag.
valdes 11. jūnijā 19.0.' g. uz Emīlijas
Roberta m. Helman v. 110b9

Zasas pag. valde, Jaunjelgavas apr.,
izsludina par nozaudētu un līdz ar to
par nederīgu kāja klausības apliecību
ar Ms 119:3, izd. no Kurzemes artilērijas
pulka I. dec. 1921. g. uz atv. 1. t. r.
šī pulka virsseržanta Kārļa Andreja d.
Ozoliņa v. 11076

Mežotnes pag. valde, Bauskas apr.,.
izsludina par nozaudētu un nederīgu
Lietavas priekšstāvniecības, Bauskas
vicekonsula izsniegto ārzemes pasi ar
Ms 816 uz Jāņa Zajatskij v. 11393

Kazdangas pag. valde ar šo izsludina
par nederīgu, ka. noziudētu Latv. iekšz.
pasi ar Mš 50 uz Līzes Andreja m.
Vilces v., izd. no Turlavas pag. valdes
19. apr. 1920. g. 1(931

Raunas pag. valde izsludina par nede-
rīgu, kā nozaudētu, atvaļinājuma apl.,
izd. no Cēsu apr. komandanta 29. sept
1920. g. ar Mš 390 uz Kārļa Jāņa d_
Rudziša v. 11074

Vietalvas pag. valde izsludina par
nederīgu, ka nozaudētu, kara klausības
apliecību, izd. no 3 Robežsargu pulka
k-ra 15. janv. 1^21. g. ar Mš 23 >2s uz
Osipa Ignata d. Dunovski v. '1195

Rigas prefektūra
izsludina par neder., kā nozaud. gada
uzturas apl. ar Mš 16838 uz Emilijas
Jucis v. 11mj7

Benkavas virsmežniecība
^ J^^

ļškMā&ākA
19' novembr'1924- 9adā, pīkst. 12 dienā,

ļļļļUŪi lūlflūi TeKožaFcTusoffļnežtt^ vilhīlia;
Pārdos|DroŠ. naudas

Mežniecība, novads un apgaita Kva<<- Cirsmas
d
*

M Pēc fgj"|§ļļwg>|„,

H\
** ^ *W* platības kotfs %* £«j I U

jS'cļ gab. 2 Utt Ug-

II. iec. mežniecība.
?

i Vītiņa nov., apg. Mš 19 (Mazena) 40 1923 1 — 44 120 6 6
l ? . Nš 18 (Birzuļa) 3,4,5 . 6,7 — 45 815 40 41

1,2 1922 — — 17 250 12 13
4 , » 3 . — _ 45 330 16 17
5 . , „ ,t «. 4,5 . — _ 14 240 12 12
c Benkavas nov., apg. Mš 15 (Rumbenieka) 32 1915-1925 1,2,3 3,41 des. — 690 34 35
7 , . 37 , 1—7 6,23 » — 520 26 26
g . " . 32 . 4,5 2,44 . — 560 28 28
9 . . . 37 , 8,9 2,47 , — '295 14 15
10 . - » ... 31 . 1,2 2,96 , — 275 13 14
j Benkavas nov., apg. Mš 16 (Puķes) 39 1923 1 3,07 ha — 370 18 19

12 . . .43 1914 6 0,27 des. — )
. 1923 1 0,93 ha — } 375 18 19
. , 2 0,38 , — J

13 Benkavas nov., apg. Mš 14 (Brilles) 27 1915-1925 2 1,70 des. — I 660 33 33
30 1923 1 2,00 ha — 810 40 41

15 , » 33 , 1 1,00 , — 340 17 17
1(5 , . . 33 , 4,5 3,20 . — 1980 98 i 98
17 . . 26 , 1 0,90 . — 410 20 21
18 , , . 25 . 2 1,00 . — 650 32 33
19 - , . , 26 1922 1 1,32 des . — 185 92 93
20 Vadakstes nov., apg. Mš 17(Zvirgzdiņa) ...... 6 1924 ' 3 1,45 ha — 1500 75 75

: 1 : .::::? S £ i īfo: z }^ ^ *
22 Benkavas nov., apg. Mš 17 (Zvirgzdiņa) .... 46 1922 2 1,49 des. — \]g 19, ? . . ..... 1914 — 0,99 ha — /
23 Vadakstes nov, apg. Mš 17 (Zvirgzdiņa) .... 3 1923 4 — 4 )

7 , 3 — 4 } 245 12 13
. . ..... 1 , 1 — 53 ļ

III. iec. mežniecība.
24 Benkavas nov., apg. Ms 25 (Streļa) 54 1923 — — 26 125 6 7
25 Krūškalna nov., apg. Mš 28 (Rožukalna) — , 14 — 11 145 7 8
26 Bēnes nov., apg. Mš22 (Piuvšķa) 11 , 1,7,8,9 — isO 505 25 26
27 . . Mš 21 (Daga) 4 .. 1,2 — 13 \ „„ ļ2 ,,

. 13 1924 1 0,29 ha — / ^il i6

28 . , . . 2 0,60 i — 490 24 25
29 , . . . 3 0,79 . — 500 25 25
30 . . . 4 1,00 , — 615 30 31
31 . . , , . . 5 1,33 . — 775 35 39
32 , . . , , 6 1,24 „ — 770 35 39

Solīšana notiks mutiski. Pirms torgu sākuma jāiemaksā 10 proc. drošības naudas naudas uo pirkuma sumas
Cirsmās atzīmētie sēklas koki un numurētās egles, vienībā Mš 2 ' — MšMš 1—124, vienībā Mš 28 — MsM» 125—310
vienībā Nš 29 — NšM» 311—434, vienībā Mš 30 — MšMš 435—487, vienībā Mš 31 — MsNš 488—623, vienībā Mš 32 -
3*Mš 624—843 nav cērtami.

Tuvākas ziņas virsmežniecības kanclejā. 12914 Benkavas virsmežniecība.



Rēzeknes apr. pr-ka 1- lec. palīgs
ar so izsludina par zudušiem un tapec
nederīgiem apakšā minētos dokumentus:

1) iekšzemes pasi, izdotu no Kaunatu
pagasta valdes 1922. g. ar Ms 688 uz
Michalinas Staņislava m. Brokan v.;

2) iekšzemes pasi, izdotu no Rēzeknes
apr. pr-ka 1. iec. pai. 1920-g. ar Ms 11147
uz Franča Antona d; Sedlera v.;

3) iekšzemes pasi, izdotu no Rēzeknes
apr. pr-ka 1. iec. pai. 1920. g. ar
Mš 11092 uz Aloiza Jāņa d. Senkana v.;

4) atvaļinājuma apliecību, izdotu no
1. Liepājas kājnieku pulka komandiera
1922. g. ar Mš 2181 uz Viktora Jāņa d.
Pridana vārdu;

5) iekšzemes pasi, izdotu no Rozen-
muižas pagasta valdes 1922. ar Ms 775
uz Marijas Trofima m. Smuļ v.;

6) atvaļinājuma apliecību, izdotu no
Latgales artilērijas pulka komandiera

1923.
^
g. ar Mš 2116 uz Pētera Grigorija

dēla Seršneva v.;
7) iekšzemes pasi, izdotu no Rozen-

muižas pagasta_ valdes 1924. g. ar
Mš 1758, atvaļinājuma apliecību, izdotu
no galvenās artilērijas noliktavas pr-ka
1922. g. ar Mš 373 un atbrīvos, kajaapl.,
izdotu no Rēzeknes kara apriņķa pr-ka
1923. g. uz Benedikta Franča d. Bula v.;

8) zirga pasi, izdotu no Pildas pag.
valdes 1921. g. ar Ms 814, iegūtu caur
zirga pirkšanu no pils. Antona Gam-
brovska uz' Vilgelma Jāzepa d. Zda-
novska v.;

9) iekšzemes pasi, izdotu no Rēzeknes
apr. pr-ka 1. iec. palīga ar Mš 4787 uz
Ananija Jefima d. Filimonova v.;

10) atvaļinājuma apliecību, izdotu no
Galvenās artilērijas noliktavas priekšu.
1922. g. ar Mš 456 uz Viktora Jura d.
Ločs v.;

11) zirga pases dublikātu, izdotu no

Pildas pagasta valdes ar Mš 355 uz
Daniela lijas d. Smirnova v.;

12) iekšzemes pasi, izdotu no Bērz-
gales pagasta valdes 1923. g. arM» 264,
dienesta apliecību, izdotu no Rēzeknes
virsmežniecības 1923. g. ar Mš 1654 un
ieroču atļauju, izdotu no Z. m. Mežu
departamenta 1922. g. ar Mš 1884 uz
Franča Vincas d. Zeļgora v.;

13) iekšzemes pasi, izd. no Rēzeknes
apr. pr-ka 1. iec. palīga 1920. g. ar
Ms 10942 uz Jerofeja Jefstigneja dēla
Smirnova v.;

14) atvaļinājuma apliecību, izdotu no
artilērijas laboratorijas priekšn. 1922. g.
ar Ms 6960 uz Olimpija Semjona d.
Tolstova v.;

15) iekšzemes pasi, izdotu no Ozol-
muižas pagasta valdes 1921. g. ar
Mš 196 uz Elenas Paula m. Nikitinas v.;

16j iekšzemes pasi, izd. no Rēzeknes
Iespiests Valsts tipogrāfijā.

apr. pr-ka 1. iec. palīga 1920. g. ar
Ms 59.7 uz Izidora Kazimira d. Grecki v.;

17) iekšzemes pasi, izd. no Rēzeknes
apr. pr-ka 1. iec. pai. 1920. g. ar
Mš 11903 uz Viktorijas Donata meitas

Pavlovskajas v.;
18) zirga pasi izdotu no Rozenmuizas

pagasta valdes 1920. g. ar Mš 1237 uz
Jāna Kazimira d. Grecka v^

19) iekšzemes pasi, izd. no Rēzeknes
apr. pr-ka 1. iec. palīga ls20. g. ar
Mš 7242 uz Antona Zuzannas d. Rat-
nieka v.;

20) zirga pasi, izdotu no Kaunatu pag.
valdes 1920. g. ar Mš 523, iegūtu caur
zirga pirkšanu no Antona Batara, uz
lgnatija Falameja d. Kudrjavcevav. ;

21) iekšzemes pasi, izd. no Rēzeknes
apr. pr-ka 1. iec. palīga 1920. g. ar
Mš 8185 vz Aieksandrinas lgnatija m.
Dukaļskajas v.;

22) iekšzemes pasi, izd no Rēzeknes
apr. priekšn. 1. iec. paliga 1920. g. ar
Mš 10418 uz Afanasija Fedora d. Boja-
rinova vārdu;

23) zirga pasi, izdotu no Rozenmuizas
pagasta valdes 1920. g. ar Ms 872 uz
Grigorija Trifona d. Ragoziņav.;

2-i) apliecību par sastavešanu zem
policijas uzraudzības, izd. no Rēzeknes
apr. pr-ka 1. iec. pai. uz Antona Do-
nata d. Paura v.;

25) iekšzemes pasi, izd. no Rēzeknes
apr. pr-ka 1. iec. pai. 1^20. g. ar
Mš 3205 uz Meremijas Timofeja meitas
Ivanovas v.:

26) kāja klausības apliecibu, izdotu
no Rēzeknes kara apriņķa priekšnieka
1923. g. ar Mš 5241 uz Jemeljana Gri-
gorija d. Zaiceva v.;

27) iekšzemes past, izd. no Rēzeknes
apr.. pr-ka 1. iec. pai. 1920. g. ar
Mš 4182 un zirga pasi, izdotu no Maka-
šānu pag. valdes 1920. g- ar Mš 231,
iegūtu caur zirga pirkšanu no pilsoņa
Osīpa Glušneva uz Semjona Trifona d.
Senjutkina v.;

28) zirga pasi, izdotu no Salonajas
pag. valdes 1920. g. ar Mš 19, iegūtu
caur zirga pirkšanu no pilsoņa Jāņa
Klimanova, uz Jēkaba Ādama dēla
Stodera vārdu;

29) iekšzemes pasi, izdotu no Maka-
šānu pagasta valdes 1922. g. ar Mš 395
uz Kuzmu Filipa d. Lisova v.;

30) zirga pasi, izdotu no Zvirgzdines
pagasta valdes 1923. g. ar Me 163,
iegūta caur zirga pirkšanu no pilsoņa
Nikolaja Petrova, uz Nikolaja Marka d.
Markova v.;

31) iekšzemes pasi, izd. no Rēzeknes
apr. priekšn. 1. iec. pai. 1920. g. ar
Mš 2729, karaklausības apliecibu, izdotu
no Rēzeknes kara apr. pr-ka 1923. g.
ar Ms 960 un zirga pasi, izd. no Pildas
pag. valdes 1923. g. ar Ms 165?, iegūtu
caur zirga pirkšanu no pils. Jāņa Brica,
uz Vaviīa lvana d. Stepanova v.;

32) iekšzemes pasi, izdotu no Rozen-
muizas pagasta valdes 1924. g. ar
Mš 1799 uz Fiklinijas Jāņa m. Stepa-
novas v.;

33) sirga pasi, izd. no Rozenmuizas
pag. vaid. 1920. g. ar Mš 418 uz Sa-
muila Spiridona d. Stepanova v.;

34) zirga pasi uz zirgu 17 g. vecu,
1 arš. 13 vērš. augstu, bēras spalvas,
krāpes melnas, iegūtu caur zirga pirk-
šanu no pils. Alberta Soldana, uz Pēteja
Franča d. Mulera v.;

35) zemes rentes līgums, noslēgts ar
Jāni Stolijarovu un apstiprināts pie Rē-
zeknes notāra Timofeja Merkulova
17. maijā 1924. g. ar Mš 1288 uz Pētera
Zinovija d. Kvasova v.;

£6) zirga pasi uz zirgu 14 g. vecu,
tumši bēras spalvas, 1 arš. 15 vērš
augstu, akls uz k^eisās^ acs, iegūta caur
zirga pirkšanu no pils. Konstantīna Tu-
maševiča uz Kazimira Franča dēla
Lovnieka v.;

37) zirga pasi, izdotu no Subates pils.
valdes 1922. g. ar Ms 141 iegūtu caur
zirga pirkšanu no pils. Gilera Pimana
uz Sigismundu Antona d. Lazareva v.

11687

Liepājas Kara ap,, pamali sarauts
nozaudētiem kara klausības dokumentiem,
kuri tiek skaijīti par nederīgiem:

A. Atvaļinājuma apliecības izdotas no:
1) Latgales divīzijas transporta pr-ka

14. apr. 1920. g. Mš 2840, Vecvagarim,
Indriķim Andreja d.;

2) instruktoru bataljona komandiera
1920. g. Kruzenam, _Andrejam Jēkaba d.;

3) 2.Ventspiis kajn. pulka komandiera
6. jūnija 1923. g. Ms 2234 Rozentālam,
Paulam Kriša d.;

4) Liepājas apriņķa apsardzības pr-ka
3. decembrī _ 192l. g. Mš 10725 Buncim,
Lapiņām Klāva d.;

5) 10. Aizputes kājn. pulka komandiera
18. janvāri 1922. g. Mš 15037 Petrov-
skim, Ādolfam Kārļa d.;

6) 13. Tukuma k. p. komandiera
29. novembrī 29. novembrī 1921. g.
Mš 1121 Heimansonam, Izakam Sīmana d.;

7) 10. Aizputes kajn. pulka komandiera18. janvārī 1922. g. Mš 14946 Herc-
bergam, Filipam Markusa d.;
i J!} 13' JilkumakaJn- Pulka komandiera
1921. g. 29. novembrī Mš 1205 Jirgensam,Alfonsam Alfonsa d.;

9) 10.Aizputes kājn. pulka komandiera
18. maijā 1922. g. Mš 1558 Venge,Eduardam Viļā d.;

10) Liepājas kara apriņķa priekšnieka3. janvāri 1922. g. Mš 12854 Cīce,Ernestam Mārtiņa d ;
11) Liepājas apriņķa apsardzības pr-ka

4. martā 1921. g. Mš 2103 Oppe, Jānimrnca d.;
12) 11. Dobeles kājn. pulka komandiera20. janvāri 1922. g. Mš 812 VērpeFricim Jāņa d ; v

13) Liepājas apgabala """""*
ļiktavas pr-ka 30. marī^T*» «,
Rūgtam Pēterim Kaupa d-

g *%»14) 8. Daugavpils kāin i
20. janvārī 1922. g. m» jiĶ T^die,,
Kārlim Kriša d.; m Str ailsa !'

15) Liepājas apgab ornrinupriekšnieka 31. martā īgo,"nolil

(tavR0f!?D- rgam
\ 5eSalim Mela £? * **16) Rīgas kafa apriņķa l'' ,*17. decembri 1920. gW\J$$«ek,

Albertam Pētera d.; S76 Eg'itim ,
17) 9. Rēzeknes kājn.ni,„25. februārī 1921. g. Mš 2SQfi ^f»Miķelim Miķeļa d ? ° Svinam

l^aKS.IVSf £***
Rūdolfam Jorena d.; ^"nanim ,

19) 13. Tukuma kājn. p i,nm, ,
1921. g Ms 15VIII Fridmanim *>Noa d.; 'nam

20) 8. Daugavpils - kājn. p . koma^28. novembrī 1921. g. Mš 6o7q^'e
'Jānim Miķeļa d.; 19 S5
^

21) Ludzes apr. komandanta īdu
Mš 1770 Dobelim, Jānim Miķeļa d *B._ 1) Nederīgo apliecība izdota' „„Liepājas kafa aprņķa priekšnieka l<»ļ
6. febr.Ms 1701 Skujam, Jēkaba*?*

C. 1) Latvijas atbrīvošanas kara ni '
miņas zīmju apliecība izdota no Lierlkara apriņķa priekšnieka 1923.g X»/Sf
Rozenbergam, Tevelim Idela d jnlu

Rēzeknes pils. polic. pr-ks
izsludina par nederīgiem sekošus dob
mentus: 1) iekšzemes pasi , izdotu niAgažu pag. valdes 29. maijā 1920 9
Ks 923, uz Marijas Konstantīna mMichelson v.;

2) iekšzemes pasi, izdotu no Rēzeknesprefekta 21. oktobrī 1920. g. ar NhdM
uz Nochuma Janķeļa d. L:vi v.;

3). iekšzemes pasi, izdotu no Rēzeknes
apr. pr-ka palīga I. iec. 20. novembri
1920. g. ar Mš 12523, uz Veronikas
Kazimira m. Makarenko v.;

A)_ iekšzemes pasi, izdotu no Rēzeknes
pilsētas policijaspriekšnieka 1923.23. janvāri ar Mš 8046, uz Liferija Jakirna
d. Rizakova v.;

5) iekšzemes pasi, izdotu no Rēzeknes
prefekta 23._ septembrī 1920. g. ai
Mš3443, uz Jāzepa Pētera d. Dunalskij v;

6) iekšzemes pasi, izdotu no Buk-
muižas pag. valdes 21. jūlijā 1922. g. ar
Ms 1649, Jazepas Ādolfa m. Ruskul v.;

7) iekšzemes pasi, izdotu no Rēzeknei
prefekta 25. oktobrī 1920. g. ar N»4786,
uz Annas Jāņa m. Suš v.;

8) iekšzemes pasi, izdotu no Rēzeknes
prefekta 29. oktobri 1920. g. ar ».m,
uz Haima Rafaila d. Bermana v.;

9) iekšzemes pasi, izdotu no Rēzeknes
prefekta 3. augustā 1920. g. ar Ks 1703,
uz Helēnas Pētera m. Jankovskas v.;

10) iekšzemes pasi, izdotu no Buk-
muižas pag. valdes 1920. g. ar K» 3810,
uz Dominas Ignata m. Beitan v.;

11) kāja klausības apliecibu, izdoti
no Rēzeknes ka[a apriņķa priekšnieka
31. martā 1922. g. ar Mš 17999, uz fonu
Paula d. Višnjakova v.;

12) iekšzemes pasi, izdotu no Daugav-

pils prefekta ar Ms 501i; 1920. g. uz
Pāvela Vikentija d. Tulovski v ;

13) zirga pasi, izdotu no _ Bērzgales
pag. valdes 1920. g. 10. augusta ar J* 953,
uz Tadeuša Jāzupa d. Zabo v. pār-
rakstītu uz Pētera Andreja d. Sinicina v.

' 102/j

Rembates pag. valde izsludina par
nederīgu nozaudēto Latv. iekšzar NsS-2,
izd. no šīs ' valdes 26. marta 1921. g-
uz Kārļa Jāņa d.Tikmaņa v. lļļj»

Gudenieku pag. valde izsludina par
nederīgu zirga pasi, izd. no šis pag-
valdes A. jul. 1920. g. ar Ms 3C8 Ja*
pam Andreja d. Bruklim. lļU7i_

Rīgas Jūrmalas poi. pr-k»
izsludina par neder, nozaud. Latv. ieksz.

pasi, izd. 3. jun. 1921. g. no Baltinov»
pag. valdes ar Mš 1511 uz Idas M«-

ducltu m._Rudļas_y. ____ii^

Rīgas Jirmolos pnittrt
izsludina par neder, nozaud. Latv. ie^
pasi, izd. no Rīgas pref ar J* 17»w
uz Eduarda Jāņa d. Sietni^kaj^Jj^

n» Japlāi PJiitiiaj rt.
izsludina par neder, nozaud. Latv. p

izd. no Rīgas pref. 29. sept. 1920. *?

Mš 139508 uz Margaretes Leopold ".
Viegandt, dzim. Hartmaņj^^Ji--

Berz - Sīpeles virsmežniecība

pārdos mutiska izsolē
19. novembri 1924. g. pulksten 12 diena Bersmuižas pagasta namā,

sekošu augošu mežu:
% g Koku % Drošības
•^ Iecirkņa mežniecība, novads un k Cirsmas 2, £> „ « naudas Priežu seklas
3 * CS W <=1 S g J2 „_—

>2 *„ S „„j 0 2^ — -^ — Apme- Tin- w Vi
£ aPSa,ta - ? S< o- K2N„ skaits a žSšan. šanaī

kok!

> * > Ls Ls

I. Bērz-Sīpeles iec.
mežniecība,

Kazupes novads:

1 Šņores Ms 5 apgaita — zem. fonda g. 1 0,69 — 526 26 26 —
2 , — . 2 0,76 — 472 23 23 —
3 , , — „ 3 0,83 '-'—- — 515 25 25
4 - . .... — „ 4 1,09 — — 430 21 21 —
5 , — „ 5 0,45 — — 309 15 15 —
6 , . . — . fi 0,98 — — 824 41 41 —
7 , , — . 7 0,80 — — 821 41 41 —
8 . . — . 8 0,76 — 694 34 34

Bērz-Sīpeles novads:
9 Mīmja 1 Mš 3 apgaitā 53 1924. g. 1 0,65 — 342 17 17 1

10 , ' „ .... , . 2 0,65 — — 304 15 15 6
11 , ? „ „ 3 0,65 — 534 26 26 —
12 „ ....„ . 4 0,84 — — 227 11 11 4
13 , , .,... „ . 5 0,98 — — 600 30 30 1
14 Būdas Mš 8 apgaita 84 „ 4 0,65 — 1457 72 72 —
15 „ „ „ 5 0,65 — — 942 47 47 —
16 , , , 6 0,60 — — 855 42 42 —
17 Batara Ms2 „ .32 . — — 1—21 21 613 30 30 —
-8 Kāļa Ms 13 , ..... 112 fonda gab. — 1,02 — 1999 99 99 —
19 Dobeļa 11 Mš 12 apgaita ... 130 1924. g. 1 0,45 — 432 21 21
20 , . . '? . 2 0,45 — — 357 17 17 —
2J , : . . 3 0,45 — — 327 16 16 —
At „ . . . , » 4 0,45 — 465 23 23 —
23 „ „ ... . , 5 0,45 — 430 21 21 —

Lī vb ē r z e s n o v a d s :

24 Brākšķa Mš 16 apgaita . . . . 55 zem. fonda g. 1 0,19 — 178 8 8 —
Mš 11025 „ , „ 2 0,20 — — 141 7 7 —

26 , , „ 3 0,22 — — 298 14 14 —
27 * , „ 4 0,22 — — 397 19 19 —28 „ , . 5 0,16 — ? — 254 12 12 —
2» , . 6 0,17 — — 229 11 11 —
30 „. ... „ , 7 0,16 — ? — 28' 14 14 —
31 ' ( , , 8 0, 15 — 170 8 8 —
32 , , , , 9 0,24 — — 172 8 8 —
33 , , 10 0,27 — — 99 5 5 —
34 , . ..... . . 11 0,29 — — 238 11 11 —
35 , , .... . " . 12 0,29 — — 413 20 20 —
36 , , .... . . '13 0,22 — — 297 14 14 —3/ „ . ...... . 14 0,23 — — 379 18 18 —
38 , , , 15 0,23 — 398 19 19 —
39 ', , ?„ 16 0,22 — — 376 18 18' —
40 i „ , 17 0,38 — — 329 16 16 —
41 „ , . 18 0,46 — — 231 11 11 —42 , . ... . .. . , 19 0,48 — 240 12 12 —
43 „ ' „ 20 0,48 — 546 27 27 —44 „ „ , , 47 1,05 — — 1419 70 70 —45 , 53 . — — 1—30 30 115 5 5— —
46 „ ....„ . — 31—100 70 467' 23 2W —47 , , , — — 101—150 5o 162 8 8 —48 „ , , — — 151—212 62 567 18 18 —
49 . , 54 zem.fonda g — — 1-50 50 425 21 21 —

Mš 108
50 . „ , — 51—100 50 302 15 15 —51 „ . . — — 101—150 50 113 5 5 —52 , „ , — 151—200] 50 1512 25 25 —53 , , , . — — 201—288 ' 88 1002 50 50 —
54 . , — 289—333 45 584 29 29 —
55 „ , .... . . — — 334—400 67 i 389 19 19 —
56 , „ . , — — 401—527 127 535 26 26 —

Grauzdēs novads:
57 Graijzdes Mš 25 apgaita ... — zem. fonda g. 1 1,15 — 1669 -83 83 —

Mš 21
58 , , . . , . — zem. fonda g. 2 2,76 — 960 48 48 —

Mš 7, 1924. g.
59 . .... — 1—22 22 : 607 30 30 —

Pienavas novads:
60 Kurtiņa Mš 21 apgaita 5 1924. g. 1 0,52 — — 363 18 18 — *
61 . , 5 , 2 0,66 — — 373 18 18 —
62 , 5 „ 3 0,57 737 36 36 (Jāatstāj 21
63 Šiliņa Ms 23 apgaita 1« . — 0,87 786 39 39 sanumurēts
64 Kurtiņa Mš 21 , 5 . 1 18 18 433 21 21 būvkoks
65 Silina Mš 23 „ 14 1927. g. 1 1—9 9 151 7 7 —
66 , . . 1926. g. 1 1—9 9 133 6 6 —
67 . . 3 — 1-11 11 185 9 9 —

Kopā — | | — 128,14 | — | 829 |32929| ļ |
Virsmežniecība patur sev tiesības nolemtas pārdošanai torgu vienības noņemt no torgiem pēc saviem ieskatiem

13018 ? Bērz-Sīpeles virsmežniecība.

Dobeles liiēii Iii»
bilance uz 1. janv. 1924.0<

A k t_ i v s. Jgj
Skaidra nauda kase . . • „ 344.68
Preces par pašcenu . . - _-' «J-
Dalības nauda .Tautas banka

^Inventārs ... _ ?? •• . 32-
Uz priekšu samaksāti izdevumi _^-

i§pļ2^
P a s i v s. 334. 6S

Biedru pajas ? *
Kapitāli:

Pamata 339./»
Rezerves .... ,'04Amortizācijas ļ--* Qod
Koop.darb.palfonQ^_ 10a40 »w-'

Aizņēmumi
Kreditori ' 'jgŠJ*
Tirs atlikums ___ui——^ļ

jgjļ^
Apgrozīts 1923. g. Ls

£ ,t-
Gada beigās bij 188biedri.

^bildības kopsuma Ls 1,880. Val( je.
11059
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