
Valsts Prezidenta pavēle
armijai un flotei

1924. gada 21. oktobrī.
Nr. 323.

Bij. II. Dobeles kājnieku pulka, taga-
dējo Saeimas komandantu, kaj-a laika
ierēdni Arturu B a u c e par kaujas no-
pelniem paaugstinu leitnanta dienesta
pakāp ē ar izdienu no 1929. gada 14. no-
vembra.
Pamats: L. R. S. 42. p.

Valsts Prezidents J. Čakste.

Kara ministra vietas izpildītājs
J. Arājs.

Valdības iestāžu paziņojumi.
Personu saraksts,

kuru meklēšana izbeigta Nr. 93.
3056. Borskis, Ludvigs Augusta d. —

Kara transporta bat. komandiera 1924. g
4. oktobra teleionograma Ns 437
(N 346-24-KI). — 10807/24. g.

3057. Budris, Ludvigs Jura d. — Lie-
pājas prefekta 1924. g. 6. oktobra raksts
» 2685 II. (333-22-V). — 6492/22. g.

3058. Bušs, Fricis Jāņa d. — Auces
iecirkņa miertiesneša 1924. g. 10. oktobra
raksts Mi 3084 (325-24. X). — 10527124. g.

3059. Biskaps, Mārtiņš Friča d. —
Rigas pilsētas komandanta palīga 1924. g.
11. oktobra raksts Ne 5104 (2447/ 20. g.).
- 1356/21._ g.'

3060. Bērziņš, Kārlis Toma d. — Kri-
minālās pārvaldes Rīgas nodaļas rīcībā
(302-24OC). — 10434 24. g. 10812/24. g.

3061. Bērziņš, Kārlis Toma d. — Kri-
minālas pārvaldes Rīgas nodaļas rīcībā
!309-24-X). - 10425/24. g.

3062. Dundurs, Jānis Pētera d —
Valmieras apriņķa priekšnieka 2. iec.
Palīga 1924. g. 24. augusta teleiono-
grama Ne 4146 (535/21). — 103 21. g.

3063. Ešenvalds, Fricis Mārtiņa d.—
Knmiaalās pārvaldes Rīgas nodaļas rī-
cībā (52-24-111). — 10818_ 24. g.

3064. Gricinski, Andrejs Jēkaba d.—
*gas prefektūras III. nodaļas 1924. g.
'oktobra raksts Ns8430 (185-24-XI) —

10617/24. g.
3065. Jeiimovs, Semions Teodora d. —

ioo!ciricņa ka!a izmeklēšanas tiesneša
'«4. g. 10. oktobra raksts Ne 2830
{Kt 3522̂ - *«H». Klavenieks, Jānis Jēkaba d. —

f'gavas apriņķa priekšnieka 1924. g.

10347/9
īakStS K°'°L(356_24")-J067. Lazdiņš, Otomars Paula d. —aiKas apriņķa 2. iecirkņa miertiesneša

%L.8- oktobra raksts Ne 257
V229-24-VII1). - 8714/24. g.

dēb
8,

,HePmans> Nikolajs Kristapa
tu," ~T Kriminālās pārvaldes Rīgas no-U| JM nclbā (205-23-VII). — 8566/23. g.
-ku Lange

' Hu°efts Ferdinanda d.
naidīgas apriņķa priekšnieka palīga

jj, iecirk ņa 1924. g. 6. okt. lēmums

107M/24.
(apCletināts) ' (188-24")- -

Pr£' Matten <>> Aleksandrs. - Rīgas
ffi v vizu sa'da 1924. g. 7. okt.

Sj/24*, 26?2/V- (191-24XI )- -
stings;, Paudans, Kārlis-Rudolfs Kri-
iieka ioo/~ Smiltenes policijas priekš-
(152.94 v

4, 8- 7. okt. raksts Ns 5665.
3072 Lr 10061/24- g-

- KiW ,trovs . Aleksejs Mortirija d.
r:«bj Sln?S? PārvaWe« Rīgas nodaļas
^ 10655/24

24.9- °(220-24-XI>-
3073 t f-

Rīgas 6 ^ ļ^.ais, Vitolds Pēlēja d. —
' Policijas iecirkņa priekšnieka

1924. g. 9. okt. teleionograma Ne 186.
(391-24-M). — 10776/24. g.

3074. Skvorcovs, Sīmans Jāņa d. —
Rīgas policijas 9. iecirkņa priekšnieka
1924. g. 27. sept. raksts J6 13352.
(349-24-X). — 10889/24. g.

3075. Šveker, Alvīne Kaspara m. —
Rigas apgabaltiesas 1. kriminal nodaļas
1924. g. 10. oktobra raksts Ne 100333
(112-24-VI1I). — 10791/24. g.

3076. Tenčs, Klementijs Ignata d. —
Rīgas Jūrmalas policijas pr-ka 1924. g.
30. septembra raksts Ne4393(119-24-VIII).
— 10677/24. g.

3077. Tomaševics, Konstantīns Osipa
d. — Preiļu iecirkņa policijas priekš-
nieka 1924. g. 19. jūlija raksts Ne 4363
(130-22-111). — 6216/22. g.

3078. Veikers, Rolfs Gotfrida d. —
Rigas 11. iec. miertiesn. 1924. g, 6. ok-
tobra raksts Ne 870 (158-24-IX). —
10245 24. g.

3079. Vitoliņš, Kārlis Jāņa d. —
Jelgavas apriņķa priekšnieka 1924. g.
7. oktobra rakāts Ne 38 I (88-24IX). —
9433 24. g.

3080. Vitoliņš, Kārlis Jāņa d. —
Jelgavas apriņķa priekšnieka 1924. ( g.
7. oktobra raksts Ne 2722/1 (169-24-IX).
— 10417/24. g.

Kriminālās pārvaldes priekšnieks
G.Tifent āl s.

Darbvedis A. Zaķis.

Meklējamo personu saraksts
Nr. 183.

11000. "Aniunas, Jānis Andreja d.,
dzim. 1896. g., Lietavas pavalstnieks,
pēdējā dzīves vieta Jelgavas apr., Jaun-
svirlaukas pag., Jaunzemju mājās. —
Jelgavas apriņķa priekšnieka 1924. g.
30. sept. raksts Ne 4902. I. (145-24-IX),
sod. administrativā kārtā. — Paziņot
dzīves vietu.

11001. Assars Jēkabs Pētera d., dzim.
1901. g. 26. dec, pied. pie Rīgas pil-
sētas, latvietis, luterticīgs, neprecējies,
agrāk dzīv. Rīgā, m. Vējzaķu iela Ne 14,
pēc tam Vagonu ielā Ne 13, dz. 1, pec
nodarbošanās — iormers, 7. Siguldas
kāju. pulka kareivis. — Kara tiesas
priekšsēdētāja 1924. g. 8. oktobra raksts
Ne 14641 (5-23-1V), apv. k. sod. lik.
128. p. I. d., 133. p. — Apcietināt, ie-
skaitīt 4. iec. kara izmeklēšanas tiesneša
rīcībā, paziņojot pēdējam un tiesai.

11001/a. Adamaitis Anna Kazimira
m., 21 g. v., bij. Krievijas pavalstu.,
agrāk dzīv. m. Palisadu ielā Ne 8, dz. 53.
— Rīgas prefektūras III. nodaļas 1924.g.
6. okt. raksts Ne 8212 _(144-24-IX), sod.
no Rīgas prefekta ar lēmumu no 1924. g
9. aug. Ne 3513 ar Ls 1,— jeb 1 dienu
aresta — Paziņot pref. III. nodaļai.

11602. Bogomols, Josifs Fadeja d.,
dzim. 1902. g. 17. novembrī, pied. pie
Nerzas pag., Ludzas apr., dzīvojis tur-
pat, Marlino sādžā, Vidzemes artilērijas
pulka kareivis. — Rīgas kara apriņķa
priekšnieka 1924. g. 10. oktobra raksts
Ne 47657 (331-24-Xl), 1924. g. 28. aug.
dezertējis. — Apcietināt un nogādāt
Vidzemes artil. pulka komandanta rīcībā.

11003. Balulis, Jānis, agrāk dzīvojis
Katromas ielā Ne 2, dz 10 (tuvāku ziņu
trūkst). — Rīgas 8. iec. miertiesneša
1924. g. 9. oktobra raksts Ne 1143
(361-24-Xl), apv. sod. lik. 607. p. 2. d.

un 51. p. — Paziņot dzīvesvietu.
11004. Balulis, Kazimirs, agrāk dzī-

vojis Katromas ielā Ne 2, dz. 10 (tuvāku

ziņu trūkst). - Rīgas 8. iec. mierties-
neša 1924. g. 9. oktobra raksts Ne 114<5

(362-24-XI), apvain. sod. lik. 607. p.
2. d. un 51. p. — Paziņot dzīves vietu.

11005. Bartašus, Aleksandrs, (tuvāku
zinu trūkst). — Rīgas 8. iec. miertiesu.

?924 g 9 okt. raksts Ne 1144 (363-24-XI),

apv.
'
sod. lik. 581. p. 1. d. -Apcietināt

un nogādāt uz meklētāja kancleju. —
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11006. Belousovs, Aleksandrs Kuzma
d., dzim. 24. apr. 1878. g., Latvijas pa-
valstnieks, pedejā dzīves vieta Jelgavā,
Svētes ielā Ne 16. — Jelgavas pilsētas
policijas 1. iec. priekšnieka 1924. g.
4. okt. raksts Ne 2810 (364-24-XI), pat-
varīgi atstājis dzīves vietu, kā sastāvos
zem policijas uzraudzības uz sod. lik.
34., 35. p. p. pēc 2. g. 6. mēn. soda
izciešanas uz sod. lik. 585. p. 1. d. —
Paziņot dzīves vietu.

11007. Baltrevics, Kārlis Krišjāņa d.
dzim. 12. martā 1873. g., pied. pie Si-
guldas miesta, Rīgas apr., agrāk dzīv.
Rīgā, Ģertrūdes ielā Ne 131. — Krimi-
nālās pārvaldes Rīgas nodaļas priekšn.
raksts no 1924. g. 9. okt. (358-24-XI),
apvainots zādzībā. — Apcietināt.

11008. Bērziņš, Erasts Jāņa d., 19 g.
vecs, Latvijas' pilsonis, agr. dzīv. Rīgā,
Marijas ielā Ne 106, dz. 36. — Rīgas
prefektūras 3. nodaļas 1924. g. 22. sept.
raksts Ne 2464/23. g. (355-24-XI), ar
prefekta lēmumu 2464 no 1923. g.
24. marta sod. ar Ls 10. vai 3 dien.
aresta. — Paziņot pref. 3. nodaļai.

11009. Baldums, Emils Jēkaba d.,
dzim. 1903. g. 3. maijār pied. pie Aiz-
putes apr., Tāšu-Padures pag., agrāk
dzīv. Liepājā, Mālu ielā Ne 14. — Bru-
ņošanās pārvaldes 1924 g. 27. septembra
raksts Ne 8416/Brk. (357-24-XI), 1924. g.
7. jūlijā dezertējis no 1. Liepājas kajn.
pulka instrukt. rotas. — Arestēt un no-
gādāt meklētāja rīcībā.

11010. Bērs, Burchards Jāņa dēls,
46 g. vecs, pied. pie Dreiliņu pag. Rīgas
apr., Latvijas pase Ne 155755 no 1921. g.
18. marta. — Rīgas 8. iec. miertiesneša
1924. g. 7. oktobfa raksts Ne 1029

(327-24-XI), apv. uz sod. lik. 581. p.
l.-.d. — Apcietināt un nogādāt meklētajā
kanclejā, Rīgā, Andreja Pumpura ielā Ne 1.

11011. Bring, Jānis Pētera d., 24 g.
vecs, Latvijas pilsonis, agrāk dzīv. Rīgā,
1. Maskavas ielā Ne 204. — Rīgas pre-
fektūras 3 nodaļas 1924. g. 7. oktobra
raksts Ne 7992 (359-24-XI), sod. ar pre-
fekta lēmumu 3412 no 1924. g. 6. aug.
ar 20 latiem vai 4 dienām aresta. —
Paziņot pref. 3. nodaļai.

11012. Cielav, Berta-Alvine Jāņa m.,
21 g. v., pied. pie Dignājas pagasta,
Jaunjelgavas apriņķa. — Daugavpils apr.
8. iec. miertiesneša 1924. g. 20 sep-
tembra raksts Ne 2499 (37-24-VI), apv.
sod. lik. 581. p. — Atrašanas gadījumā
ņemt zem policijas uzraudzības un pa-
ziņot adresi meklētājam.

11013. Cīgus, Pēiers Kārļa d., dzim.
1869. g. 26. aug., pied. pie Valmieras
pilsētas, pēdējā laikā dzīvojis Valmierā.
— Valmieras apriņķa priekšnieka 1924.g.
6. oktobra raksts Ne 8033 (28-24-V1),
noliekams zem policijas uzraudzības, sa-
skaņā ar Rīgas 2. iec. izmeklēšanas ties-
neša lēmumu 1924. g. 19. marta Ne 897.
— Paziņot dzīves vietu un ņemt zem
policijas uzraudzības.

11014. Cibuliņš, Aleksejs Ņikitas d.,
38 g. v., agrāk dzīv. Rīgā, Rītupes ielā
Ne 2, dz. 37. — Rīgas prefektūras 3. no-
daļas 1924. g. 7. oktobra raksts Ne 10110
(39-24-VII), sod. no Rīgas prefekta ar
lēmumu 1924. g 23. sept. Ne 4316 ar
Ls 15 vai 3 d. aresta. — Paziņot pref.
3. nodaļai.

11015. Čauder (Čander), Dāvids Jāņa
dēls, 52 g. vecs, 1922. gada dzīvojis
Rīgā, Krasta ielā Ne 15/17,
pēc nodarbošanās koku brāķeris.
— Baldones virsmežniecības 1924. g.
17. septembra raksts Ne 734 (127-T-24),
saskaņā ar Rīgas apgabaltiesas 1. civil-
nodaļas spriedumu no 1922. g. 20. no-
vembra, par nodarītiem valstij zaudē-
jumiem, piedzenami Ls 264,52 ar 6° o
skaitot no 1922. g. 21. jūnija līdz
Ls 264,52 samaksas dienai, Ls 10,60 tiesas
nodokli, Ls 1,— zīmogaodokli, Ls 0,67
tiesas un Ls 17,64 lietas vešanas iz-

devumus. — Paziņot dzīves vietu mek-
klētājam.

11016. Čuchnovs, Prokofijs Nikifora
dēls, dzimis 1894. g. 23. jūlijā, piederīgs
pie Padomju Krievijas, Sebežas apriņķī,
Nerzas pagastā, Rundanu muižā. Vi-
dējā augumā, ietumšaini mati, apaļu
seju, iezilganas acis un iegarens deguns.—
Ludzas apriņķa priekšnieka lēmums
Ne 21869/449 no 1924. g. 16. jūlija
(129-24-VIII), par_ dzīvošanu kā ār-
zemnieks ar notecējušiem dokumentiem
sodīts administrativā kārtā ar Ls 15,—
vai 10 dienām aresta. — Izpildīt lēmumu
un paziņot meklētājam.

11017. Dzirkals, Augusts Andreja d.,
dzira. 1882. g., Latvijas pavalstu., agiāk
dzīv. Lubanes pagastā „Liepiņos". —
Rīgas prefektūras 3. nodaļas 1924. g.
7. oktobra raksts Ns_ 9593 (129-24-V111),
sod. ar prefekta lēmumu Ne 4135 no
1924. g. 10. septembra ar 20 latiem vai
4 dienām aresta. — Paziņot prefektūras
3. nodaļai.

11018. Daniels, Kārlis Dāvida dēls,
dzim. 1881. g. 4. jūlijā, pase izdota no
Cēsu apriņķa priekšnieka palīga 1. iec.
1920. g. 22. decembrī, bez pastāvīgas
dzīves vietas. — Dzelzsceļu policijas
Valmieras nodaļas priekšnieks 1924. g.
2. oktobrī Ne 2160 (128-24-VIII), apvai-
nots par miera traucēšanu dzērumā. t-
Paziņot dzīves vietu.

11019. Friedenburgs, Valters, 35 g.
vecs, pied. pie Šarlottenburgas, Vācijas
pavalstnieks, Vācijas nacionālā pase
Ne 14681, pēdējā dzīves vieta .Romas"
viesnicā. — Rīgas 11. iec. miertiesneša
1924. g. 7. oktobra raksts Ne 1108
(81-24-V), apvain. uz sod. lik. 138. p. —
Paziņot dzīves vietu.

(Turpmāk vēl.)

Kriminālās pārvaldes priekšnieks
G.Tiientāls.

Darbvedis A. Zaķis.

Jaunas valstis.
Polija.

Attiecības ar Krieviju.
Varšavā, 19. oktobra. (PAT.) Ļe-

ņingradā, Maskavas stacijā, 17. oktobra
vakarā izdarīts brutāls uzbru-
kums poļu sūtniecības se-
kretāram Ādamam Tarnov-
skim un ekspertam Dr. Mo-
r e 1 o v s k i m. Taī pašā laikā Maskavā
uzbrukts sūtniecības darbiniekiem Ro-
meiko un Piotrovičam. Sakarā ar šiem
uzbrukumiem Polijas pilnvarotais pār-
stāvis iesniedzis ārlietu komisariātam ka-
tegorisku protestu, pēc kam Kopps pa-
domju valdības vārdā izteica nožēlo-
šanu par incidentu un apsolījās ievadīt
stingru izmeklēšanu. LTA.

Ārzemes,

Vācija.
Berlinē, 18. oktobrī Berlīnes po-

litiskās policijas priekšnieks šodien in-
formēja preses pārstāvjus par nesen at-
klāto dokumentu viltošanas
.centrāli", kuru Berlinē bij;
organizējuši komunisti. Poli-
cija, atradusi a p 3,000 viltotu zī-
mogu — no visdažādākām Vācijas un
ārzemju iestādēm, kā ari daudz doku-
mentu — pasu, nomas kontraktu u. t. t.
Rūpīgi vadīts reģistrs uzrāda, kādām per-
sonām izsniegtas viltotās pases un citas
apliecības. Uzskaitīti pavisam 662 vārdi,
to starpā daudzi, kas pazīstami vispla-
šākā! sabiedrībai.

Berlinē, 18. oktobrī. (Vblfs.) Dr.
Ekeners, gaiskuģa ,Z R 3" vadītājs lido-
jumā pār okeānu, ievēlēts Flensburgā,
savā dzimtenē, par goda pilsoni, LTA.

Valdība* Vēstnesi? sškot no LJanvssa:

**"p saņemot «kspedicijā:
- .j , 1 lata 50 .a&nt.
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-, I lata. 80 aant.
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Valsts Prezidenta pavēle.

Latvijas valdības jķ% oficiāls laikraksts
iznāk kairu dianu, izņemot Jfe|| W*Š^k "*•

un
«vētkudienM'

Redakcijai
«^^^^H ifelisk ^*^>ris un ekspedīcija:

RlgS, pili Ne 3. Tel. Nt 9-89 «ImSSPSRp'** Rīgā, pili Ne 1. Tel. Ne 9-57
Rasas stundas ao 11—12 «<i *fe^jp**la Alvērts no

pulksten 9—3

Sludinājumu maksa:
a) tiesu sludinājumi līdz 30 vien-

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

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

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



Riga
Pasaules miera idejas.

Par šām idejām vakardien studentu
biedrība «Klints" sarīkoja 1. Ģildes zālē
atklātu disputu, kurā kā referenti uz-
stājās vairāki zinātņu vīri, kā ari sa-
biedrības darbinieki un valdības per-
sonas. Vispirms profesors Dr. phil.
P. Zālīte runāja par mūžīgā miera
ideju un Kanta ieskatiem par šāda miera
nodibināšanu zemes virsū, tad ārlietu
ministrs L. S ē j a — par arbitrāžu un
pasaules mieru, attīstīdams pa galvenai
tiesai tās pašas domas un spriedumus
par tautu savienības darbību un pa-
nākumiem pēdējā asamblijas laikā Že-
ņevā ko viņš ziņoja savā pēdējā apspriedē
preses pārstāvjiem. Tālāk Saeimas depu-
tāts F. Cielens kritizēja līdzšinējo tautu
savienības darbību miera nodibināšanas
labā, kas bijusi maz apsološa. Panākumi
sākuši parādīties šai lietā tikai tad, kad
Anglijā nākusi strādniecība pie valdības
stūres un Francijā radikāla valdība.
Mieru tautu dzīvē sasniegšot tikai tad,
kad apakšnieki, kas ir patiesīgi miera
piekritēji, darīšot iespaidu uz valdībām,
kuras aizstāvot materiālisma intereses,
Strādniecība vispārim esot kara preti-
niece un miera pabalstītāja. To uzsvēra
vēlāk ari Dr. Fr. Menders, kā ari
to, ka Latvijā nevar būt vietas karam.
Saeimas deputāts Z. Meierovics
runāja par Baltijas valstu lielu lomu
pasaules miera nodrošināšanā. Te svarā
krītot ari apvienība pašu šo Baltijas valstu
starpā, kura diemžēl līdz šim pilnīgi ne-
esot bijusi panākama aiz tam, ka So-
mijai un Lietavai esot vēl mazi strīdiņi
dažu zemes gabalu dēļ ar kaimiņu
valstim — Krieviju un Poliju, Saeimas
sekretārs J. Vesmanis uzsvēra demo-

krātijas nozīmi pie pasaules miera
uzturēšanas. Demokrātijai esot liela
loma šai ziņā. Kariem arvienu saim-
nieciski iemesli. Ja .viena šķira vai par-
tija vien nāk un pastāv pie valdības
stūres, tas strīdus un kara lietas ievēro-
jami veicina. Ja tauta, demokrātija
valdniece — tā būšot vairāk miera uz-
turētāja. Beidzot prof. K. Balodis ru-
nāja par taisnīgu zemes sadalīšanu starp
tautām. Tagad šī zemes sadalīšana ne-
esot viscaur taisna, ko viņš ņēmās ap-
rādīt ar atsevišķu valstu iedzīvotāju
un zemes sadalījuma statistiskiem
skaitļiem. Ja tautu savienība gribot
tiešām gādāt par miera uzturēšanu nāka-
mībā, tad viņai bez vārda runas jāpie-
griežot vērība ari šim jautājumam.

Pēc šiem diezgan plašiem referātiem,
kas ilga vairāk kā 4 stundas, iesākās
debates, kuras ieilgušā laika pēc ne-
varēja būt garas.

Māksla

Latvijas tuberkulozes apkarošanas
biedrība

sarīko 3. novembrī nacionālā operā
koncertu, piedaloties mūsu labākiem
māksliniekiem. — Biedrības aizgādnie-
cības punktā pieņem ārsti trūcīgus slim-
niekus pirmdienās un ceturtdienās no 4
līdz 6 vakarā. Ogres bērnu sanatoriju
atstājuši 38 izveseļojušies bērni, pašlaik
sanatorijā atrodas 40 bērni. Atsevišķas
gultiņas* uztur sanatorijā Valsts Prezi-
dents J. Čakstes kungs, Z. Meierovica
kungs, Christine Meierovic, Emilija Vā-
ciet, Anna Eglīt, Vera Kuzņecova kun-
dzes. Biedrība cer, ka šai jaukai priekš-
zīmei sekos ari citu pilsoņu paraksti. —
Tā kā tuberkulozes apkarošanas biedrība
sniedz palīdzību visiem trūcīgiem, cik un
kā mūsu no sabiedrības savāktie līdzekļi
atļauj, neraugoties ne uz tautību, ne
ticību izšķirību, tad biedrība cer, ka
koncerts 3. novembrī būs apmeklēts
līdz pēdējai vietiņai. Koncerta biļetēs
jau tagad dabūjamas biedrības kanclejā
pilī, ikdienas no 9 līdz 3.

Otrā latviešu lietišķās mākslas izstāde.
1925. gada aprilī tiek sarīkota otrā

latviešu lietišķās mākslas izstāde.

Izstāde paredzētas sekošas nodaļas:

1. Aadumi un i zš uvu m i: drā-
nas, gultas segas, paklāji, kamanu segas,
durvju un logu aizkari, galdauti, dvieļi,
apģērba gabali — villaines, rakstīti krekli,
cimdi, zeķes, apkakles, aproces, snātne,
jostas, vaiņags, mežģenes (spices), spiesti
(driķēti) darbi.

2.' Māla darbi (podniecība):
vāzes, šķīvji, trauki, krāsns, sienas un

klona plāksnes (podiņi), rotaļu lietas,
figūras.

3. Koka darbi: istabu iekārta,
griezumi, vāceles, pūra lādes, cibas, galda
piederumi, pinumi no rīkstēm, skaidām,
lūkiem, salmiem — kurvji, krēsli, galdi,
kriju izstrādājumi.

4. Metāla darbi: rotaslietas —
saktas, vaiņagi, greznuma adatas, kakla
rotas, pakariņi, aproces, gredzeni; mājas
rīki un lietas; apkalumi.

5. Dažādi darbi: izstrādājumi
no dzintara, kaula, akmeņa, galalita, ādas,
stikla u. t. t.

6. Zīmējumi (komponējumi):
augšā minētiem darbiem, bez tam ēkām,
dzīvokļa iekārtai, tapetēm, grāmatu iesē-
jumiem.

7. Teātra māksla: priekškaru
paraugi, dekorāciju un kostimu skices —
maketēs.

8. literatūra: grāmatas un perio-
diski raksti.

Izstādīs ari attiecīgus darba rīkus un
materiāla paraugus. Bez tam demonstrēs
dažu priekšmetu pagatavošanu.

Noteikumi. Izstāde notiek no
1. līdz 30. aprilim 1925. g. Rīgas pilī.

Darbiem jābūt latviskā garā un pēe
iespējas no Latvijas izejvielām.

Par piedalīšanos izstādē izstādītājiem
nav jāmaksā.

Eksponātus piegādā un novāc izstā-
dītājs.

Pa izstādes laiku eksponātus noņemt
nav atļauts.

Darbus pieņem sevišķa lietpratēju
komiteja.

Izstādītājs dabū brīvu ieejas karti.
Izstādītos priekšmetus uz vēlēšanos

pārdod.. Izstāde ņem 10°/o no pārdo-
šanas maksas, bet par iespiestiem dar-
biem parasto atlaidu.

Žurnāls „Latvijas Saule" patur tiesību
reproducēt un publicēt izstādītos priekš-
metus, pieliekot, uz vēlēšanos, izstādītāja
vai sacerētāja vārdu.

Izstādāmie priekšmeti pieteicami un
iesūtāmi ne vēlāk par 22. martu, uzdo-
dot par tiem sekošas tuvākas ziņas:

1. Kur pagatavots: pilsēta vai
māja, pagasts, apriņķis. _

2. Kas pagatavojis: vārds, uz-
vārds un adrese.

3. Pec kā zīmējuma: izstādītāja
vai sveša.

4. Pārdošanas maksu, ja
priekšmets pārdodams.

Sūtījumus izstādei adresēt: Otrās
lietišķās mākslas izstādes
rīkotājam, Ed. Paeglem, «Latvijas
Saules" redaktoram, Rīgā, Grēcinieku
ielā Ne 14, dzīv. 5.

Gleznotāja Kārļa Avotiņa izstāde
Valsts mākslas muzejā atvērta ikdienas
no pulksten 10 līdz 15, sestdienās un
svētdienās no 10 līdz 13; pirmdienās
slēgta. Izstāde būs līdz 16. novembrim.

Nacionālā teātrī Mirdza Smitchen,
viena no visievērojamākām un iecienī-
tākām tagadnes latviešu skatuves māksli-
niecēm, vakar spoži nosvinēja savas dar-
bības divdesmit gadu jubileju. Gan
luga nebija laimīgi izvēlēta — Roberta
Valtera «Tornī" pieskaitāma pie tiem
moderniem skatuves gabaliem, kuriem
ar patieso dzīvi maz kas kopīgs, un kas
tur tuvotos dzīves patiesībai, to autors
nav pratis noturēt šķietamības robežās;
mākslīgi sagudrotā kārtā viņš pūlējies
savas «drāmas" cilvēkus padarīt nelai-
mīgus, bet tā kā nav redzamu iemeslu,
kamdēļ tie īsti visi lai būtu tik nelai-
mīgi, tad cerētā traģisma vietā iespaids
iznāk ar komisku piegaršu. Jubilārei
gabals tomēr sniedza it pateicīgu un
piestāvīgu lomu, sevišķi pirmajā pusē.
Ka viņa, kas savas lomas aizvien tei-
cami izpildījusi, savā goda dienā to
darīja ar sevišķu sajūsmu, pats no sevis
saprotams, un par to skaļi liecināja
publikas ovācijas. Tāpat pats no sevis
saprotams, ka izrāde bija izpārdota,
puķu veselas kaudzes un sveicinātāju
un sveicinājumu vesela rinda. —J—

Nacionālais teatrs. Otrdien, 21. ok-
tobrī, kareivju _ izrādē Rūdolfa
Blaumaņa populārā drāma «P o t i v a r a
nams". Uz kareivju specielu vēlēša-
nos izrādes sākums pārcelts uz pulksten 7
vakarā. Trešdien, 22. oktobrī, A n n i
Simson pēdējā vie .su izrādē
A. Strindberga drāma «Reibonis",
kura pievelk visas inteliģentās publikas
vērību. Ceturtdien, 23. oktobrī, pulk-
sten 5 pēc pusdienas pirmo reizi sko-
lēnu izrādē Aspazijas fantastiskā drāma

Ragana". Piektdien, 24. oktobri J.

Akuratera komēdija .Tautas darbi-
nieki" .

Dailes teatrs. Šodien, 21. oktobrī,
pulksten V28 vakarā, «Mērnieku
laiki". Trešdien «Pļāpīgo stevu ģe-
nerālmēģinājuma dēļ izrādes nebūs.
Ceturtdien, 23. oktobrī, pulksten 728 va-
karā, pirmo reizi Kailo Goldoni jautra
komēdija « Pļāpigassievas". Piekt-
dien, 24. oktobrī, « Pļāpīgas
sievas". Sestdien, 25. oktobri,
« Mērnieku laiki".

Tirdzniecība un rūpniecība

Rigas ostā ietikusi kuģi.
18 oktobri.

Bengore Hesd, angļa tvaikonis 2609 reģ. ton. brutto,
no Hango ar Rabalu precēm.

Lily, somu tvaikonis, 501 reģ. ton. brutto, no
GOteborgas un Dancgas ar gabflu precēm.

Paharet, igauņu tvaikonis, 145 reģ. t a. brutto, no
Tallinas.

,9. oktobri

Libau, zviedru tvaikonis, 332,30 reģ. ton. brutto,
no Tallinas ar gabalu precēm.

Ossan, «ngļu tvaikonis, 1514 reg. toa. brutto, no
Liepājas ar balastu.

Dago, ang(u t» aikonis, 1757 reģ. ton. brutto, no
Kopenhāgenas ar gasalu precēm

Baltannic, angļu tvaikonis, 1147 reģ. ton. brutto,
no Tallinas ar gabalu preeēru.

Sigrid, latviešu tvaikonis, 193 reģ. ton. brutto, no
Holbergi ar krītu

Jaan Poska, igauņu velkonis, 183 reģ. ton brutto.
N? t0, igauņu jūras prēmis, 297 reģ. ton. brutto,

no Sievensklinta ar kritu.
N? 50, igauņu jūras prāmis, 407 reģ. ton. brutto,

no Stevensklinta ar kritu.
Kaija, latviešu tvaikonis, 244 reģ. ton. brutto, no

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

no Ventspils ar gabalu precēm.
Ilga, latviešu tvaikonis, 2!2 reģ. ton. brutto, no

Ventspils ar gabalu precēm.
20. oktobrī.

Nikolajs, latviešu burenieks, 65 reģ. ton. brutto,
no Ķirbižiem ar malku.

No Rīgas ostas izgājuši kuģi
18. oktobri.

Johanne dāņu tvaikonis, Š41 reģ. tort. brutto, uz
Taliinu tukšā

Gerda Vith vica tvaikoni*, 1311 reģ. ton brutto,
uz Grimsbi ar kokiem.

Tjeldur, dāņu tvaikonis, 795 reģ. ton. bruito, uz
Kopenhāgenu ar gabalu precēm.

Victoria, vāca tvaikonis, 690 reģ. ton. brutto, uz
Stetini ar gabalu precēm.

Kurland, vācu tvaikonis, £03,46 reģ. ton. brutto,
uz Stetini ar g'balu precēm.

Minos, vācu tvaikonis. 718 reģ. toji. bratto, uz
Hambu gu ar gabalu precēm

Kathe, vācu tvaikonis, l'J46 reģ. ton. brutto, uz
Tini Docku ar kokiem

19.oktobri.
Brālis, latviešu burenieks, 127 reģ. ton. brutto,

uz Upesgrvu tukšā. \
Nikolajs, latviešu burenieks, 65 reģ. ton. brutto,

uz Ķirbižiem tukša.
Jānis, latviešu burenieks, 147 reģ. ton. brutto, uz

Ģipku tukša.
Straume, latviešu burenieks, 77 reģ. ton. brutto,

uz Ģipku tukšā.
Aina, latviešu burenieks, 93 reģ. ton. brutto, uz

Sveiciemu tukšā.
Post Hajrnasch, latviešu jūras prāmis, 65 reģ. ton.

brutto, uz Ainažiem tuiišā
Neptuns, latviešu tvakonis, 67 reģ. ton. brutto,

uz Saunagu ar gabalu precēm.

Liepājas ostā ienākuši kuģi.
17. oktobri.

Stella, latviešu mokrkuģis, 240 reģ. 1on. brutto
no Ventspils ar labību.

No Liepājas ostas izgājuši kuģi
16. oktobri.

Stephanie, Klaipēdas tvaikonis, 757 reģ. ton. brutto,
uz Koi insari ar balastu.

Olga. dāņu tvaikonis, 797 reģ. ton. brutto uz
Kotkuar balastu.

Getrud, vscu tvaikonis, 372 reģ ton. brutto, bz
Ronnebi ar dažādām precēm.

17. oktobri.
Hann

c/ w?cu tv8i!tonis. 763 reģ. ton. rutto, uzStetini ar malku.
Baltriger, angļu tvaikonis, 1142 reģ. ton brutto

uz Dancigu ar dažādām,precam.

Ventspils ostā ienākuši kuģi.
16. oktobrī.

Gerhilde.vācu tvaikoni. ', 1409 reģ. ton. brutto noLiepājas ar lab:bu un kokiem.
Austra, latviešu velkonis, 84,58 reģ. ton. brutto, noLiepājas ar prāmi.
L. O, 2?, latviešu prāmis, 373,75 reģ. ton. bruttono Liepājas tukšā. s '
Ilga, latviešu tvaikonis, 229,40 reģ. ton. brutto, noRīgas ar gabalu precēm.

No Ventspils ostas izgājuši kuģi
13. oktobri .Ka
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16. oktobrī.
Ilga, latviešu tvaikonis; 229,40 reģ. ton broit»uz Liepāju ar gabalu precēm.
Stella, latviešu motorkuģis, 238 .89 reģ. ton bruttuz Liepāju ar gabalu precēm.
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K u r s i.
Rīgas biržā, 1924. gada 21. 0ktobr -

100 Latvijas rbļ. ......
1 Amerikas dolārs . .'. . . 5ifi ~^ '"~
1 Anglijas mārciņa 23*17 ^
100 Francijas iranku ... jRan ^.40
100 Beļģijas franku . . . . [245s&100 Šveices franku . . . Os'?? ""25^
100 Itālijas liru 229s O0

'°100 Zviedrijas kronu . . 13fiR?"~9fl
100 Norvēģijas kronu . . . 727n l387"1
100 Dānijas kronu . . . 87 sš 4,95
100 Čechoslovaķijaskronu . 1515~??'30
100 Holandes guldeņu 201* 1s""^' 75
1000 miljardu Vācijas marku . 120 i°100 Somijas marku .... 12*75II iv100 Igaunijas marku ... i'o, J*25
100 Polijas zlotu 98- ,$
100 Lietuvas litu 50—HvT10 Krievijas zelta, rubļu . , . 26* 50 —

Krievijas sudraba/^-- ? ? UQ\*
' (sīka nauda . rj7ff Pat 1rbl

SSSR červoņecs 26w-.au ,
5°/o neatkarības aizņēmums 2*—Hoi'n
6,o Zemes banku ķīlu zīmes 9gJ— Hinn

Rīgas biržas kotaciļas komisijas
priekšsēdētājs Rob. B ai t gaii;.

Zvērināts biržas maklers T h. Šumme

' Telegramas.
Latvijas telegrāfa aģentūras ārzemju telegramas.)
Berlinē, 20. oktobrī. Ar Vācijas

valsts prezidenta dekrētu
reichstags izsludināts pai
atlaistu.

Ņujorkā, 20. oktobrī. Milzu
gaiskuģi „Z R 3" amerikāņu flotes
ministrija nodomājusi izlietot kārtējai
pasažieru un pasta satiksmei ar Panamu
pār Havanu.

Literattira

A. Gulbja Universāla Bibliotēka.
Jauniznākušo numuru saturs kupls un vērtīgs.

M Aronssavā apcerējumā Vecais P a n t e n iui,
viņa dsīve un darbi izceļ šā krietnā vācu ?>autīoas
darbinieka noptlnus latvieš-" labi. Panteniusdivi
inleresē,ās par izglītību un \ecinija to latviršu
starpā gan vārdos g.in savos pro;as raksts.
Vairāk kā 10 gsdus viņš vadīja Latvieša Avizis,
ku{?s_ iesp:esti_8ri viņa raksti. Rūpīgi uzrakstītam
apcerējumam Arons pievienojis ari Panteni.s labāko
piozas rakstu izlasi, tā ka grāmata labi vticinīi
ša rakstnieka personības un daibības izpratni,
atvieglodama skolu jaunatnei literaturvēstuies
mācīsancs.

Janševskis, kura prozai piemīt pievilcīga ētiski
apgarotība, savā stāstā Bārenļte noieto
romant sku notikumu Kurzemes nomaļa. Te aspo-
guļojas dzive un garīgā pasaule no tiem laikiem,
kad lauku Jaedīm pilsēta vēl bija sveša, ksd viņu
prieki un bēdas atbalsojis silu un lauku dzidnrai
Stāstn st'irs notikumiem bagāts un Janševska briti
episkā valoda plūst ļoti saistošā stāstījumā. Lasī
tajiem Jar.ševska stāsts nevien patiks, bet viņi to
lasīs vairākkārt.

Plūdons ar savu Mildas Ziedoni nšk jau

kā vecs paziņa. Te mūsu priekša viņ š par j«««

nolicis savu skaisto fantāzija ar puķēm, kujaaj *
cilvēka dvēseles cīņu par skaistumu, par mw&
patiesību. Saī fantāzijai pievienots mazs skicēļii 'j
rokas. Jauneklīgā mīlestība jauneklis skata iņ
dažādās rokas, bet vienas rokas pārākās parvi*
tas viņš ditvina, tās skūpsta sapņos tn nora*
tam dded slavas dziesmu. Tās ir viņa mF*
daiļākas, izredzētas būtnes rokas. _ .

Fiiedricha Nietcšes poēma T a r u n ā j a ļ'
r a t u s t r a (PISdoņa tulkojumā) kļuvusi latvies»
tik mīļa grāmata, ka parādās jau ceturtā izdevi*.
Autors viņu nosauc par grāmatu Visiem un

vienam. Gara daiļums un apskaidroiiba te r

no katras rindas m lasītāju, tura to savos t£
Tai pieder katra cilvēka prāts un sirds, ozip

Ir vērts iepazīties ar pieminētiem jauntznākusiea
Univtrsalas Bibliotēkas numuriem.

Zelma Lagerlof Nilsa Holgers^
brīnišķīgais ceļojums «J"'^^
sīm. Tulkojusi Alma Oobniece. 1924Jzg. V
Min striias izdevums. Krājumā pie Isgui4 ™ ,
nistiijfs komisionera A. Gulbja, Rīga. *' '
Baiona iela U. .

^L e t tiVdh e Ly r i k. Eine Anttio'o|ie.
dem Lettischen von Bfriede Eckaidt-»"
A Gulais Veilag Riga. _ _ ? ^ , „jiSaī krājumā savienoti kopa kāduj.o'risJtu dzejnieku dzejoļi, vācu tulkojuma , « .{(ll .
pietiekošā daudzumā 10s ^vadīta pas£« jļ,
turi. Latvju mākslas lirika ir skats» »"

^un tai nav jākaunas stāties citu taut" t „
Pateicība A. Gulbja kg.m, kas viņai *a
pašķ.[ ceļa. jjS

Politiskā Tautas Bibli°,e*«.if-
K. Merts. No Latvijas * ar£?£.rje;irnieka līdz emigrantam. Kig*
Komanditsabiedrības .Astra' izdevums. .

Daiļrakstniecības T«ut*, ,«•
tekā J*.5. Haralds EU .gasts 1 pa-
sals gulbis. Rīga—Liep āja 19^4 S-
ditsabieanbas .Astra" izdevums.

^
4

Sieviete. Ilustrēts .mēnešraksts
^ētiskai audzināšsnai, veselīgs kopšana

niecībai un mājturībai. N* 3- |jjkriW*
Jaunā Balss. Ilustrēts nedēļas

N» 42. ne0
Kopdarbība. Populari-zīnātnisks

9ikr-aksts. >6 42
^

^*--^

Redaktors: M. Srons.



-^Incabaltlesas . clvllnod.
Rīga*V* cesa likumu 1958. p.,
1"?C,V,

k
P

a 2l oktobri 1924. g.,
i» P^'^las atklātā tiesas sēdē
S»e''žs ,n,R e 6- n°vembrI mimšā

5* fpagafta .Maltuvniek Ns 3-

īpašnieki Pētera L a c a testa-

17 oktobri 1924. g. L. Nš 3640
Olga, l'; , w'5r1 v A. Veidners.W

P'^ikretlrs
A.

Kalve.

^r^mb^

e^S.
civilnod.,

"'- r civilprocesa likumu 1958. p.,

#W "ka 28. oktobrī 1924. g.,

*-nodalās atklātā tiesas sēdē
«*e'taS

«i™ e 30. maijā Rīgā, miruša

^-lieka Kārļa» Gustava Vilhelma
am»imnl

7 ! „ e b u š notarielo tēsta-
jā» »Le Ķ

fi 17 oktobrī 1924. g. L.Ne3779
^'Prekšsēd. v. A. Veidners.

. Sekretārs A. Kalve.

Rīgas polic. 8 iec. priekšnieks
dara zināmu, ka 27. oktobrī 1924 spulksten 10 rītā, Matīsa ielā N» 75 78"

pudus viSHani '
B. Bekeram piederošo mantu, sastā-
vošu no viena zirga, tris amerikāņu
rakstāmgaldiem, vienas rakstāmmašīnas
.Mercedes* sistēmas, diviem kluba
sēdekļiem, diviem grāmatu skapjiem,
stikla durvīm un četriem vienkāršiem
rakstāmgaldiem, novērtētiem par Ls 1300,
deļ slimo kases nodokļa parāda dzē-
šanas, saskaņa ar I. rajona darba insp.
š. g. 19. un 30. augusta, 16. un 26.
septembra rakstiem ar NsNs 58183
58378, 58665 un 58872.

Pārdodamo mantu varēs apskatīt
minēta diena no rīta, norādītā vietā.

Rīgas pol. 8. iec. pr. (paraksts).
13362 Darbvedis (paraksts)

Ūtrupe.
Pie SfliRsiras nl nama,
1924. g. 4. novembrī, pulksten 11 diena,

pārdos publiskā

fiiolaā
Saikavas pag., Berzsalu māju pilsonim
Oskaram Gutbergam aprakstītas
sekošas mantas:

ii» las min zirgi.
4 g. vecu, novērtētu par Ls 87,56, dēļ
1923. g. ienākuma nodokļa piedzīšanas.

Mantas būs apskatāmas ūtrupes dienā
uz vietas.

Madonā, oktobrī 1924. g. Ns 5987
Madonas iecirkņa policijas

13306 priekšnieks (paraksts).

Rīgas pol. 8. iec. piekšn.
dara zināmu, ka 30. oktobrī 1924. g.,
pulksten 10 rītā, Avotu ielā Ns 42,

ii viioioi
Rīgas kafijas un cigoriņu fabrikai

,Star" piederošo

elektro - motoru firmas
„Union",

novērtētu par Ls 70.—, dēļ slimo kases
nodokļa parādu dzēšanas, saskaņā ar
I. rajona darba insp. š. g. 22. septembra
raksta ar Ns 58777.

Pārdodamo motori varēs , apskatīt
minētā dienā no rītā, norādītā vietā.

Rīgas pol. 8. iec. priekšn. (paraksts).
13364 Darbvedis (paraksts).

Rigas XI. pol. iec. priekšn
paziņo, ka 8

^
novembrī 1924. g., pulkst.

11 dienā, Sētas iela Ns 1, dz. 2,

Dārdos lairaksolišaoa
Albertam Liepām piederošu-? 11 mīk-
stus krēslus, 2 divanus, galdu_ un citas
dzīvokļa iekārtas manta?, novērtētus par
Ls 118,75, tā paša lieluma parāda Rīgas
Pārdaugavas rajona slimo ka<ei segšanai.

Priekšnieks (paraksts).
13378 Darbvedis (paraksts\

1334*1 ——

jeipos ttPBflnailīisa,
inHamās uz savu 1924. g.25. sept.

P"? L dara vispārībai zināmu, ka
*'-f «ēc šādām uz Jelgavas apriņķa,.
P-!Rilt-Vārpiumuižas „Anit-Kar-

2?Sarhip.K24441, korob.

Ob
ifnaf

m
i500 rbļ., korob. 1906. gadā

. »£ ļ NŠ 2347, 2) par 500 rbļ.,
J"' 1905. g- 1- novembri ar

Hn 9 un 3) par 500 rbļ., korobor.
LT28. jūlijā ar Ns 1853, _ atzīti

. «maksātiem un lūdz. Indrķim Elceram

|oia " tiesība prasīt ša parada dzēšanu

^S!okt.l924.
g.

L.Ns453/24
Priekšsed. v. A. Lauke.

,«30 Sekretārs K. Pus sars.

yMaiialtiai 1. aiilulili.
„ šo paziņo vispārībai, ka miruša
1023 gada 6. janvārī Rēzeknes
minka, Makašanu_ pagasta, Ivgolova
cienia piederīga Pētera Stepana dēla
ļļersneva notarielais testaments, ar kufu
iestatoia kustama un nekustama manta
novēlēta Marijai, Michailam un Aleks-
andram Šeršneviemar apgabaltiesas
1923. g. 15. jūnija lēmumu apstiprināts
jj izdots mantin. Marijai, Michailam un
Aleksandram Šeršneviem.

Daugavp., 30.sept. 1924.g. LN°521a 23
Priekšsed. b. J. Krūmiņš.

12329 Sekretāra v. i. K. Debesnieks.

lai apr. 2. iec. miertiesnesis
paziņo, ka .Valdības Vēstnesī" š. g.
K 209, izsludinātā Teodora Bertuļa dēla
Steina meklēšana izbeidzama, jo
meklējamais atrasts.

Siguldā, 15. oktobrī 1924. g. Ns 2881
13356 Miertiesnesis A. Krūmiņš.

Rigas pol. 8. iea. priekšnieks,
dara zināmu, ka 27. oktobrī 1921. g.,
pulksten 10 rīta, Valmieras ielā Ns 2,

pārdos vairāksolīšanā
C. Volfbergam piederošu aprakstītu

mantu, sastāvošu no
2 zirgiem un elektrības

motora
(6 zirgu spēka) novērtētiem par
Ls ļOOU.—, deļ slimo kases nodokļa
paradu dzēšanas, saskaņā ar I. raj darba
inspektora š. g. 19. un 30. augusta un
16. septembja rakstiem ar NsNs 58184,
58381 un 5^666.

Pārdodamo mantu varēs apskatīt
minētā dienā no rītā, norādītā vietā.

Rīgas pol. 8. iec. priekšn. (paraksts).
13363 Darbvedis (paraksts).

Rigas apgaoait. 3. iec. tiesas
pristav®

paziņo, ka 27. oktobrī 1924. g., pulkst.
10rītā, Riga, Lielā Maskavas ielā Ns 247,
pārdos Edgara Ertaka kustamo
mantu, sastāvošu no mēbelēm un

1 mašinām un novērtētu par Ls 1070.
Izzināt sarakstu, novērtējumu, kā ari

ipskatit pārdodamo mantu, varēs pār-
došanas dienā uz vietas.

Wga, 18, oktobrī 1924. g.
13336 Tiesas pristavs J. Orinfelds.
Rtfltte apgabaltiesas 3. iecirscrja

tiesas pristavs
Paziņo, ka 29. oktobrī 1924. g., pulksten
10"ta. Rīga, Elizabetes ielā Ns 91/93,

Pārdos Zalomona Jorša kustamo
?"«ta , sastāvošu no veikala galda,

f ,iL un kastēm un novērtētu par

Jf ?-sarakstu . novērtējumu, kā ariapskatīt pārdodamo mantu, varēs pār-«anas dienā uz vietas.
W 7. oktobrī 1924. g.

iSL Tiesas prīst. J. O r i n i e 1 d s.
"flMapgtA iec. tiesas pristav»
tup ka 28. oktobrī 1924.g., pulksten
»;,'!. ' K' āVal nu ielā Ns 22,
shl

Q S Ludvi §a Karnevāla ku-«no mantu, sastāvošu no 500 ruļļiem
'«« un novērtētu par Ls 450.
mSf lakstu, novērtējumu, kā ari
Sn«l}--ldodamo mantu - varēs pārdo-
to» -?a uz vietas-
~^i_ Tiesas prist. V. Požari s k i s.

J*MH departamonta
^
"nk>u-sajumu Piedzinējs paziņo, ka

^uSēšaiclfxs?cS
ten 2 *"*

p|Wos nalrflksoljftna
vērt?tu „ '"kustamo mantu, no-
flo di?srf?s 558.— un sastāvošu
proc- ia™ L^?"' d§! Vi *a 1923- *Jtlsav'f i>. 0doka 8egšanas
1337i ' \ oktobri &24- g-
"--——--P^ziņeļs A. Ozoliņš.

J*Bottļii departamenta
kjokt!fi ksaiumu Piedzinējs paziņo,,i '«-«*K-!i''"lk,,«2V:i

JJļB NUiBOBDl
?ērtētu pa, |

lko kustamo mantu, rto-
110 kantora ioi- 1518-— un sastāvošu
!% trauiļ»„ artas - šujmašīnām, alumi-

letn un cits™ 8a^as mašinām, pletdzel-
JM923 IIara raatlt ām, dēļ viņa 1922.
Sanas . s' Proc- peļņas nodokļa seg-

iSt 16- ^tobrī 1924. g
Piedzinējs Ā. Ozoliņš.

Otrupe.
Pie SfllRBOBJ pdj. nomo,
1924. g. 5. novembri, pulkst. 11 diena,

pārdos publiskā

vairiksolnani
Saikavas pag., Jirgenu māju pilsonim
Pēteram Aigaram aprakstītas sekošas
mantas:

vienu 2 g. vecu govi,
novērtētu par Ls 80,6, dēļ 1923. g.
ienākuma nodokļa piedzīšanas.

Mantas būs apskamas ūtrupes diena
uz vietas.

Madonā, 15. okt. 1924. g. J* 605o

Madonas iecirkņa policijas
13308 priekšnieks (paraksts).

liin oi mistro kiitli
nolietus mjhl
1924. gada 19. burtnīca

iznākusi un dabūjama Valsts tipogrāfijai .
pilī, 1. istabā, kur ari vienīgi jāgriež&c

ar pieprasījumiem.
Burtnīca maksā:

bez piesūtīšanas Ls 0,30
ar piesūtīšanu . , 0,32

Saturs:
142) Pārgrozījums noteikumos par darba

normām un atalgojumu valsts arodu
un vidusskolās.

143) Papildinājumi noteikumos par zvē-
rināto mērnieku darbību.

144) Pārgrozījums un papildinājums
vekseļu likumos. ,

143) Papildinājumi un pārgrozījumi valsts
zemes bankas statūtos.

146) Papildinājumi likumā par bijušo
Krievijas agrarbanku aizdevumiem
Latvija.

147) Noteikumi par aizdevumiem spēka
barības iepirkšanai.

M8) Noteikums par_ notariāta likumu
59. "p. papildinājumu.

149) Pārgrozījumi un papildinājumi li>
kūma par Latvijas izglītības ie-
stādēm.

150) Noteikumi par bijušo Kurzemes
kroņa mežsargu māju mežiem.

151) Noteikumi par valsts un privāto
dzelzsceļu inspekciju.

152) Pārgrozījumi pagaidu noteikumos
par pilsētu domnieku vēlēšanām.

153) Pārgrozījumi likumā par pagastu
pašvaldību.

154) Notariāta likumu 210. p. pārgro-
zījums.

155) Pārgrozījumi lauksaimniecības li-
kumā.

156) Pārgrozījumi un papildinājumi soc'.u
likumos.

157) Noteikumi par zemes ierīcību.
158) Pārgrozījumi un . papildinājumi

valsts zemes bankas statūtos.
159) Pārgrozījums Latvijas hipotēku

bankas statūtos.
160) Papildinājumi noteikumos par valsts

nodokļu un citu neapstrīdami valstij
pienācīgo naudas sumu piedzīšanas
kārtību.

161) Noteikumi par meža likvidēšanu uz
piešķirtās fonda zemes.

162) Noteikumi par ārvalstu ordeņiem
un citām goda zīmēm.

163) Noteikumi par nekustamu mantu
pirmpirkšanas un zemes izlietošanas
tiesību piešķiršanu vietējām paš-
valdībām.

164) Papildinājums noteikumos par valsts
zemes bankas īstermiņa aizde-
vumiem.

\ MĀ Pini -Looitt
izūtrupēs 4. novembrī š. g., pulkst.
1 dienā, Lombarda telpās, Vaļņu iela Ks4,

ieķīlātas bet neizpirktas ķīlas līdz JMe 15475.

ŪTRUPI
notures_pilsetas ūtrupnieks K. Urbāna
k-gs. Ūtrupē nozīmēto ķīlu pagarinā-
šana jāizdara ne vēlāk par 3. nov. š. g.,
jo ūtrupes dienā pagarināšanu vairs
nepielaidīs. Pārdošanā nāks: briljanti,
zelts, sudrabs, pulksteņi, uzvalki, zābaki,
kažoki, velosipēdi, šujmašīnas u. t. t.
13375 Valde._

Llndes irāl-alzdeia
sabiedrības valde

u z a i c i n a

1. sabiedrības pirmskara
biedrus izņemt savas
pirmskara dalības
naudas līdz 30. dec.š.g.

Neizņemtās pirmskaja dalības naudas
[ pēc 30. decembra 1924. g, tiks pie-

skaitītas sabiedrības rezerves kapitālam.
2.Tāpat ari uzaicina noguldītājus,

izņemt savus pirms-
kara noguldījumus vai
ari tos atjaunot līdz
30. decembrim 1924.g.

Neizņemtie, vai ari neatjaunotie no-
guldījumi pēc 30. decembja 1924. g.,
tiks ieskaitīti caurejošās sumās līdi

ļ 1. maijam 1925. g., kad tie atkal tiks
1 ieskaitīti sabiedrības rezerves kapitālā
zaudējumu segšanai.

i Pamats: Padomes lēmums no
2. oktobra 1924. g. 13380 Valde.

ļ , _ ^

Kundziņsalas sporta bie-
drības mantu lotereja

biļetu
neizpirkšanas dēļ,

I tiek likvidēta.
j Nauda par pārdotam biļetēm tiks at-
maksāta sākot ar 25. oktobri š. g.,
katru otrdienu un piektdienu triju mē-
nešu laikā, b-bā Kundziņsalā. 13377

Nacionālais teatrs.
Otrdien, 21. oktobrī, pulksten 7 vak.

kareivju Izrādē:

„{?otivara nams".
Trešdien, 22. oktobri, pulksten 7 vak.

Anni Simson pēdējā viesu izrādē
.Reibonis*. 13376

iiītfflBu valsis slimnīca Jtiiati.
izdos 27. oktobrī š.g., pīkst. 12 diena,

rokstīskā izsolē bsz pēnzsoles
200 kub. asu malkas
piegādāšanu slimnīcas
apkurināšanas vajadzīb.

Izsoles dalībniekiem pirms izso'es at-
klāšanas jāiemaksā 10°/o drošības naudas
no piedāvātās malkas kopvērtības. 2

Ar izsolēs noteikumiem var iepaz'ties

slimnīcas kanclejā no pīkst. 9—15. 12670

Rīgas kara apr. priekšnieks izsludina
par nederīgu nozaudēto karaklausības
apliecību ar Ns 10916, 15. jūlija 1922. g.

izdotu no Rīgas kara apr.pr. uz Alek-
sandra Viļā d. Lercha vardu. 13370

Rīgas kara apr. priekšnieks izsludini
par nederīgu nozaudēto karaklausība;
apliecību ar J* 1827, izdotu no Rēzeknes
kara apr. pr-ka uz Elpidifora Ermolaja d.

Tarailina vārdu. 13369

Ārlietu ministr, ārzemju pasu nodaļa j
izsludina par nederīgu nozaudētu ār-
zemes pasi ar Ns 79, uz Vācijas pilsoņa ļ
Friča' Š u 1 c vārdu, izdotu no Vācijas
sūtniecības Rīgā, 20. febr. 1923. g. 13295

Rīgas kafa apr. priekšnieks izsludina i
par nederīgu nozaudēto kafaklausības
apliecību ar Ns 31665, izdotu 29.Jsept.
920. g. no Rīgas karaapr.priekšniekauz Kārļa Jāņa d. Ģintera v. 13218

Rīgas kāja apr. priekšn.izsludinapa:nederīgu nozaudēto karaklausības ap- ļ
liecibu ar Ns 3350, izdotu 10. marta
1921. g. no aps.Viin. galv. štāba pr. i
uz Jāņa Kārla d. V e i d e s vārdu. 13301 j

Rīgas kafa apriņķa priekšnieks iz-'
sludina par nederīgu nozaudēto kara-
klausības apliecību ar Ns 20608, izdotu
23 apr. 1924. g., no Rīgas kara apr.
priekšnieka uz Kārļa Otto dēla Bluķa
vārdu. 13220

Tukuma pilsētas bāriņu tiesa izsludina
par nederīgu uz Matildes Lejassaus
vārdu izdoto aizbildņa apliecību 2. febr.
1623. g. ar J* 12. 13388 i

minutataloiaipirvaldeiesitis itislosunnbibintop:
90 tonnu speķa un 320 mucas siļķu, ar nodošanu franko intendanturas galvenā

pārtikas noliktava Rīgā.
Torgt notiks galvenās intendanturas pārvaldes telpās, Rīgā, Valdemāra ielāNs 10/12, dz. 3 (ieeja no Elizabetes ielis), 20. novembrī š. g., pu ksten 10 rītā.
Rakstiski piedāvājumi ar uzrakstu: ,Uz speķa un siļķu torgiem 20. novembrī

1924. g ", kā ari lūgumi dēļ pielaišanas mutiskos torgos, nomaksāti ar attiecīgu
zīmognodokli, iesniedzami līdz torguatklašanai galvenās intendanturas pārvaldespārtikas daļas priekšniekam, Valdemāra ielā Ns 10/12, dz. 10, vai torgu dienā —
torgu komisijai.

Torgu dalībniekiem pirms torgu atklāšanas jāiemaksā pārvaldes kasē dro-
šības nauda: uz speķa Ls 175 no tonnas un siļķēm Ls 8 no mucas.

Ar torgu noteikumiem var iepazīties galvenās intendanturas pārvaldes
pārtikas daļa, darbdienas no pulksten 10—15. 2 13373

DauMIs Pilsētas unlde
paziņo, ka ar domes 14. jūlija 1924. g. lēmumu

9iņn pirdēvēiuil selcoiis DaupuiIIs pilsētas ielas:
Pilsētā:

jaunpieņemtais nosauk. Līdzšinējais nosaukums
1. Baznīcas laukums Aleksandra laukums
2. Baznīcas bulvars Aleksandra bulvars
3. 3. janvāra iela Aleksandra iela
4. Valdemāra iela Vladimira iela
5. Domes iela Šildera iela
6. Raiņa iela - Muižnieku iela
7. Sauks ielā Pēterpils iela
8. Cietokšņa iela Maskavas iela

Jaunbūvē:
9. Višķu iela Spaskas iela
10. Ziemeļu iela Petrovska iela
11. Už.aldes iela Suvorova iela
12. Aglones iela Michailova iela
13. Livānu iela Nikolaja iela
14. Aizputes iela Jekaterinoslavas iela
15. Jātnieku iela Hersonas iela
16. Valmieras iela Tveras iela
17. Smilšu iela Tulas iela
18. Cunftes iela Orlas iela
19. Baznīcas iela Vitebskas iela
20. Vecticībnieku iela - Kijevas iela
21. Siguldas iela Smoļenskas iela
22. Valkas iela " Nevelēs iela
23. Tukuma iela Mogiļevas iela
24. Ventspils iela Minskas iela
25. Institūta iela Cargrades iela
26. Skrindas iela Odesas iela
27. Miera iela - Žitomiras iela

Nekustamo īpašumu īpašniekiem uz augšā minētām ielām jāizlabo šo ielu
nosaukumi uz mājas tāfelēm līdz 1925. g. 1. janvārim.

Daugavpilī, 2. oktobrī 1924. g.
Pilsētas galva J. Volonts.

13293 Sekretāra palīgs K. Tatarinovs.

Vijciema virsmežniecība,
Vijciema pag. namā, 19. novembrī š. g., pulkst. 12 dienā,

pārdos mutiskos torgos
5582 numur, atmirušus un vēja gāztus kokus,

novērtētus par Ls 6608.—, iedalītus 55 vienībās un

458,88 kb. mtr. gatavas apses malkas,
novērtētas par

^
Ls 1045.— iedalītus 22 vienībās. 13353

Tuvākas ziņas Vijciema virsmežniecības kanclejā. Vijciema mežā skolā,
caur Strenčiem. 2 Vijciema virsmežniecība.

Valstspapiru spiestuvei
vajadzīgi:

Melnais somu šertiņš, 100 cm platu lOO mtr.
Pauslins grāmatām 95 100
Parķis, baltais 72 . ..." 60 ".
Moleskins, brūnais 64 , „ !.....250 !
Pape, brīīna 8 loksnes uz puda 600 kģ
Pape ,26 . 100 ,
Pape , 40 ?„ . _ 100 .
Misiņa nagliņas V" ar pusapaļam galviņām vai skrūvītes . . 56 grossi

Paraugi uz izsludinātiem priekšmetiem apskatāmi Valstspapiru spiestuves
kanclejā.

Piedāvājumi un paraugus iesniegt lidz 28. oktobrim š. g., Valstspapiru
spiestuvē, 1. Maskavas ielā Ns 11. 2 1320

ŪTRUPE.
Piektdien, 24. oktobri š. g., pulkst. 1 diena, pārdos Rīgas biržas telpas,

fiimas Harff un Hevdemann uzdevuma

atklātā vairāksolīšanā
Rīgas muitas dārzā atrodošos Osbofn firmas: 45 gab. 9 zaru atsperu ecēšas,
15 gab. 7 zaru atsperu ecēšas, 5 gab. 5 zaru atsperu ecēšas.

13352 Zvērināts biržas maklers P. R u p n e r s.



Engures virsmežniecība
Dārdos mutiskos torsos

1924. g. 19. un 20. novembrī
virsmežniecības kanclejā, Odres muižā (7klm. no Talsiem)

augošu mežu, atsevišķus numurētus
augošus, vējā gāztus^ un lauztus kokus
un gatavus materiālus sekošas vienībās.

i 21
^

Pec Atse-
dz -Pārdodamo vienību atrašanas pja. višķi

ā>. § vieta un apzīmējums tuma koki

Sha gab.

19. novembri:
I. (Valdegales) iec. mežniecībā.

1 Sasmakas nov. Kalvu (Nš 1) apg.
1924. g. cirsmā atd. Ns 1 . . 0,06 —

2 Turpat atd. Ns 2 0,07 —
3 . 3 0,09 -
4 . 4 0,09 —
5 . 5 0,^6 -
6 . 6 0,06 —
7 . 7 0,06 —
8 . 8 0,06 —

9 „ 9 0,06 —

10 . 10 0,06 -
11 . 22 0,12 —
12 . 23 0,12 —
13 Sasmakas nov. Kadiķa (Ns 2) apg.

1924. g. cirsmā atd. Ns 1 . . 0,14 —

14 Laidzes nov. kv. Nš 34, Druviņ
(Ns 3) apg. 1924. g. cirsma
atd. I* 1 ........ 0,10 —

15 Turpat atd. Ns 2 . . . . : . 0,10 —

16 . 3 0, 0 -
17 4 , . . , . 0,10 -
18 Valdegales nov. kv. Ns 12 Uķenu

(Nš 6) apg. 1924. g cirsmā
atd. Ns 1 0.25 —

19 Turpat atd. Ns 2 0,16 —

20 . 3 0,16 -
21 4 • • °.16 —
22 . 5 . . . . . . 0,16 -

23 - 6 0,16 -

24 . 7 0,16 -
25 Turpat kv. Ns 13 atd Ns 1 . . 0,26 —

26 Turpat atd. Ns 2 0,21 —
27 . 3 0,16 —
28 . 4 0,09 -
29 . . 5 0,10 -

30 . 6 0,11 -
31 . 7 0,12 -

32 . 8 0,13 -

33 Sasmakas nov. Kalves (Ns 1)
apg. 1923. g. cirsmā Ns 1 koki
NsNs 23, 50, 74, 125, 151;
1926. g. cirsmā Ns 2 koki
NsNs 11, 118, 139, 143, 424,
496; 1926. g. cirsmā Ns 3 koki
NsN» 6, 52 un 152—*34 Turpat Kadiķa (Ns 2) apg. 1923. g.
cirsma Ns 2 koki NsNs 37 un 79,
cirsma Ns 3 koks Ns 71, cirsmā
Nš 4 koki NsNs 196, 255, 258,
279, 302 — 8

35 Turpat Kadiķi (Ns 2) apg. 1924. g.
cirsma Nš 1 koki N?Nš 8, 103,
107, 108. 143, 221, 259, 282,
cirsma Ns 2 koki NsNs38, 51,
74, 95, 105, 148, 150, 160, 164,
194, cirsmā Ns 3 koki NsNs31,
46, 74, 83, 103, 129, 136, 148,
155 un 279 ^— 28

36 Turpat Kadiķa (Ns 2) apg. 1925. g.
cirsma Ns 1 koki NsNs 35, 79,
80, 85, 126, 130, 134, 135, 146,
147, 272, cirsmā Ns 2 koki

NsNs 95. 421. 440 — 14
37 Turpat Druvinu (Ns 31 apg. 1925. g,

cirsmā Nš 3 koki Nš.Nš 136, 155,
205, 275, 396, 416, 417, 418 . — 8

38 Turpat cirsma Nš 4, koki NšNš 16,
23, 37, 42, 64, 67 un 79 . . — '

39 Turpat 1926. g. cirsma Nš 1 koki
NšNš 306, 364, 376, 377, 400,
416, 417, 447, 450. 501, 512,
528, 568, 569 .. .. . — H

40 Laidzes nov. Sermuļa (Nš 4) apg.
kv. Nš 24 19.6. g. cirsmā Nš 1
koki NšNš51, 64, 125, 127, 193,
203, 243, 282, 301. 302, 351,
571, 604, kv. Nš 40 1927. g.
cirsmā Nš 1 koks Nš 1097 un
uz jaunsaimniecības Nš 6 koki
teNs 31, 60, 69, 102. 127,
151, 221 . . . — 21

41 Valdegales nov. L'ķenu (Nš 6)
apg. kv. J* 26 1924. g. cirsmā
Ns 1 koki NsNs 45, 50, 51, 93,
120, 160, 161, 313, 322, turpat
1925. g. cirsma Nš 1 koki
J*Nš 6, 24, 37, 38, 41. 45, 67,
71, 157 un 224 — 19

42 Turpat, Dedziņ iNš 7) apg. kv.
Nš 32 — 1923. g. cirsmā Nš 1 —
koks Nš 245, kv. J* 30 — 1921 g.
cirsmā Nš 2 — koki NšNš 65
un 69, turpat 1925. g. cirsmā
Nš 2 — koki NsNs 53 un 86,
turpat 1926. g. cirsma Nš 1 —
koki NšNš 3, 35, 70, 71, 107,
133, 140, 224, 298, 325, 373,
turpat 1926. g. cirsma Nš 2 —
koki NsNs 50, 56, 303, 317, 365 — 2I

Ml. (Mūrmuižas) iec. mežniecībā.

43 Rozes nov. Kožnika (Nš 21) apg.
kv. Nš 46—1924. g. cirsma —
koki >*N6 1—35 ... .. — 35

. . Drošības
Novērtē- 5™"°" naudas

inm<t
sanas iscirtumu PiezīmesJums naudas tjrjšana.

latos latos latos

37.— 1.85 2.—
80,— 4 4.—

124.— 6.20 7.—
138.— 6.90 7.—
98.— 4.90 5.—
78.— 3.90 4.—

132.- 6.60 7.— S
. 135.— 6.75 7.— s

59.— 2.95 .3.— ii
66.- 3.30 4— g

180.— 9.— 9.— v
180.— 9.— 9.— jg

,Ē
209— 10.45 11.— g. .B

a

76.— 3.80 4.— _'
41.- 2 05 2.— -g
121.- 6.05 6.- } %
148.— 7.40 7.— =

164.— 8.20 8.—
134— 6.70 7.— _|
116.— 5.80 6.— g
140— 7.— 7.— Z
110.— 5.50 6.— E
97._ 4.85 &.—• ™
76.— 3.80 4.— '3

239. — 11.95 12.— >
141.— 7.05 7.— . g
71.- 3.55 4.—
74.— 3.70 4.—
65.— 3.25 3.—
66.— 3.30 3.
72.— 3.60 4 —

111.— 5.55 6.— '

209.— 10.45 10.—

110.— 5.50 5.—

488— 24.40 25.—

253.— 12.65 13.—

145.— 7.25 7.—

147— 7.35 7.—

251.— 12.55 12 —

401— 20.05 20.—

356.— 17.80 17.—

*

335.— 16.75 17.—

281.— , 14.05 15.—

fapiert. Vabt» tipoirīājrCnSUreS™«t

, g Pēc
"S^ Pārdodamo vienību atrašanās pla-

. -. tuma
g,jļ vieta un apzīmējums
5 e hat-

44 Turpat koki NsNs36—70 ... —

45 Turpat koki NšNš 71—105 . .. —

46 Turpat Koki NŠNŠ 106-140 . . -

47 Lielmeža nov. Jadeksa (Nš /9)
apg. kv. Nš 31 — uz jaunsaim-
niecības Nš 133 F, atd. Ns 1 . 0.48

48 Turpat atdala Nš 2 0,26

49 Turpat atdala Ns 3 L5'

IV. (Uguņu) iec. mie žniecībS.

50 Engures nov. kv. Nš 3 Uguņu
(Nš 35) apg. 1924. g. cirsma
atd. Ns 1 .26

51 Turpat atd. Nš 2 1.74

52 Turpat kv. Ns 10 atd. Ns 1 . - 0,48

53 Turpat atd. Nš 2 . . . ? 0,bl ?

54 Turpat kv. Nš 44 Zeppu (Ns 39)
apg. atd. J* 1 — koki NšNs 1

līdz 16 un atd Ns 2 — koki
NšNš 1—43 —

55 Turpat atd. Jfe 3— koki Nsl* 1—86 —
56 Turpat atd. Ns4— koki NšNs 1—82 —

Gatavi materiāli:

57 Turpat kv. Nš 43 mizota papir-
malka ap3ļe kv. a. — ā Ls 55.—

20. novembrī:

II. (Šķēdes) lec. mežniecība.
58 Odres nov. Praviņu (Ns 11) apg.

Odres jaunsaimniecībā Nš 10 F
atdala Ns 1 0,22

59 Turpat atd. Ns 2 0,22

60 . . 3 0,22

61 ' 4 0,22
62 * 5 0,22
63 * 6 0,22
64 , 7 0,22
65 . 8 0,22
66 , 9 0,22
67 „ 10 0,22
68 , 11 0,22
69 . 12 0,20
70 , 13 0,22
71 . 14 0,22
72 , 15 0,22
73 , 16 0,22
74 . 17 0,16
75 . 18 0,32
76 . 19 .... . . 0,21
77 . '20 0,21
78 . 21 0,21
79 ; 22 0,21
tO . 23 0,21
81 , 24 0,21
82 . 25 0,21
8i . 26 0,21
84 , 27 0,21
85 . 28 0,21
86 . 29 0,21
87 . 30 0,21
88 . 31 0,21
89 . 32 0,21
90 . 33 0,21
91 . 34 0,20
92 . 35 0,20
93 , 36 0,20
9t . 37 0,20
95 . 38 0,20
96 . 39 0,20
97 „ 40 0,20
98 . 41 0,20
99 , 42 0,20

100 , 43 0,20
101 . 44 0,20
102 . 45 0,20
103 . 46 0,19
104 . 47 0,27
105 , 48 0,24
106 . 49 ....'. . 0,18
107 . 50 0,19
108 . 51 0,19
109 . 52 0,19
110 . 53 0,19
111 . 54 0,19
U2 . 55 ... . .. . 0,19
113 . 56 0,19
114 . 57 0,19
115 , 58 0,19
116 Odres nov. Praviņu (Ns 11) apg.

Odres jaunsaimniecībā Nš 9 F
atdala Nš 50 0,34

117 Turpat atd. Nš 51 . . . . . . 1
*
32

118 Mūrmuižas (Vilkumuižas) nov.
Kaziņu apg. (Ns 8) kv. Nš 49,
koki NšNi 14, 25, 26, 28, 31
33, 34, 35, 38, 40, 47, 48, 51, l —
53, 54, 56, 57, 58, 60, 61, 62,
kv. Nš 55, koki NšNš 1, 2, 3,
kv Nš 59, koki NšNš 9, 11, 12

119 Garlienes nov. Vilku (Ns 15)
apg. uz jaunsaimniecības Ns44 F
1924. g. cirsmā atd Nš 2, koki

NšN> 201—222 . . _
120 Turpat, koki NšNš 223—296 —
121 - 297—370 . '. —
122 . 371-444 . —123 . 445—572 . _
124 . 1-100 . . _
125 . 101—200 . . —

Atse- „, -.- Apmežo- Dr°sības
".,. Novērtē- '- naudas
viski sanas . ,
J& i— naudas -rtumu Piezimes

gab. latos latos latos

35 257.— 12.85 13.—
35 235.— " 11.75 12 —
35 126.— 6.30 7.—

_ 150.— 7.50 8.—
— 139.— 6.95 7 —
— 780.— 39.— 39 —

— 1056.— 52.80 60 —
— 859.— 42.95 43.—
— 1081.— 54— 54.— \" cērtamie

. _ 1149.- 57.45 58.- i Kļggļ

59 377.— 18.85 19.—
86 545.— 27.25 28.—
82 556.— 27.80 28.—

— 115.— 5.75 6.—
— 128— 6.40 7.—
— 131.— 6.55 7.—
— 201.- 10.05 11.—

155.— 7.75 8.—
— 96.— 4.80 5.—
— 70— 3.50 4 —
— 80. 4.- 4.—
— 79.— 3.95 4.—
— 38— 1.90 2.—
— 63— 3.15 4.—
— 65.— 3.25 4.—
— 101.— , 5.05 5.—
— 107.— 5.35 6.—
— 164.— 8.20 9.—
— 142.- 2.10 2.50
_ 80. - 4.— 4.—
— 368.— 18.40 20.—
— 159.— 7.95 8.—
— 86.— 4.30 5.—
— 53.- 2.65 3.—
— 55.— 2.75 3.—
— 123.— 6.15 7.—
— 74.— 3.70 4.—

100.— 5.— 5 —
— 41.— 2.05 2.50

59.— 2.95 3.—
45.— 2.25 3.—

114— 5.70 6 —
161. - 8.05 8.50

— 160— 8.— 8.—
— 112.- 5.60 6.—

120— 6.— 6.—
— 88. - 4.40 5.—

J

61— 3.05 3.50
79— 3.95 4.—
96.— 4.80 5.—
83— 4.15 4.50
87.— 4.35 5.—
60.— 3.— 3—

— 105.— 5.25 5.50
— 94.— 4.70 " 5.—
— 70.— 350 3.50
— 62.— 3.10 3.50
— 90.— 4.50 4.50

117.— 5.85 6.—
— 163.— 8.15 8.50

104.— 5.20 5.50
143.— 7.15 7.50

— 59.— 2.95 3.—
82.— 4.10 4.50

137.— 6.85 7.—
54.— 2.70 3 —

114.— 5.70 6.—
— 112.— 5.60 6.—
— 169.— 8.45 9.—

117.- 5.85 6.—
— 108.— 5.40 6.—

217.- 10.85 11.- \%£Sm733.- 35.65 37.- j SSS

27 1235.- 61.75 62.—

22 13.- 0.65 ' 1.—
74 45.— 2.25 2.50
74 42.— 2.10 2.50
74 36.- 1.80 2-

128 97- 4.85 5.—
100 307.- 15.35 15 50
100 553.- 27.65 28.—

iāiemak^tr/u10rs1iaPil--K "° "^ Ur0Šibas naudas P^ņem no pīkst. 9. Torgu dalībniek
K*^iK&rSSaLS^" ?M-".ļe ?^āk

kā
10° ° aPraērā no nosolāmo vienību vertib*

un neKavfjosi pec nosolisanas ]apapildina līdz 10<>/o no nosolītās sumas
„-.

V,rsm
.^

,ec,ba P*>»sev tiesību noņemt no
torsiem vienības nēc saviem ieskatiem. P«?"

Nenosolītājiem drošības naudu pēc torgiem izmaksā atpakaj

degales TufosjSR le
'
ctkna 'me^TnTt'-^kande'0dres m»™ - & 'iecirkna ^fi.3

P.V.
^^^^^mtejSvaTSasS "" ^^ "^ "

Mežs apskatāms uz vietas pie attiecīgiem mežsargiem
'

Odre. 1924. g. 15. oktobrī. N> 743. 1328»

C .-i. .! !Afīn/I.


	Valdības Vēstnesis no. 240 21.10.1924��$桭瑸쎘㥏���
	Valsts Prezidenta pavēle armijai un flotei�����
	Valdības iestāžu paziņojumi.�攘倍爎�㰜픜Ѐༀ码ง健阀Ā
	Jaunas valstis. Polija.
	Ārzemes,�㙥〰㘱〰
	Article
	Article
	Article
	Article
	Riga
	Māksla���Ā
	Tirdzniecība un rūpniecība�ꀜऀ⠀ఇꠁ䔇죋ﴜ̀���㜲
	^^?^•?^ ^^ V K u r s i. Rīgas biržā, 1924 . gada 21. 0ktobr –�啗㚋༑䦚ᴫ⽚㈳恍ⴹ
	' Telegramas.
	Literattira
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Section
	Engures virsmežniecība Dārdos mutiskos torsos�〰㜳〰㜴〰㜲b9鑼

	Advertisements
	Adv. 1 Page 3
	Adv. 2 Page 3
	Adv. 3 Page 3
	Adv. 4 Page 3
	Adv. 5 Page 3


