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Paziņoju pārlabojuma kārtā, ka

Valdības Vēstneša" Nr. 55 jā-

^
kā iznākušu nevis šo

reš dien, 14. martā, bet otrdien,

j, marta pulksten 20.

Re daktors M.Srons.

Saeima ir pieņēmusi nn
Valsts Prezidents- izsludina
šādu likumu:

Likums
par pārgrozījumiem noteikumos
par muitas Iestādēs ņemamo

kanclejas nodokli.
Pietikumā pie muitas likumu 3. panta
kinies 65., 66. un 67. pantus (1913. g.
npinajmnā), izteikt sekosi:

IV. daļa. — Par kanclejas nodokli
Nas iestādēs.
ļ K. Kanclejas nodoklis ņemams mui-? iestādēs par ieved- un izvedprecēm,
P aplikta» ar muitas nodokli, sekošā
pēra:

piecpadsmit santīmi no katriem
«njit latiem muitas nodokļa,rēķinot«Pilnu desmit lat» par pilniem.
* Kanclejas nodoklis nav ņemams:
') P»i Pjecēm, par kurām muita nav

maksājama;2) par ieved un izvedprecēm, ja
«"Mtaii nodokļa kopzuma pēc katraa evisķa preču pārbaudīšanas do-

auTfa ..neparsniedz tris lattts;
%l

evedPrecēm.»ras lai gan pēc
5l?^

ktas ar »«it». bet uz
ffisitaS

tt P£mata ieIaiž bez

Hl 'karfe/-,oklis iekasējams

*&!£? DOteikta m*itas no-
F f- & 16. martā.

Valsts Prezidents J. Čakste,

Saeima ir pieņemoši nn
Valsts Prezidents izsludina
sadu likumu:

to H.,kunisesaun
«esašanas kārtību

1, ft '1&karasjsēkē.
S» koS tieim likti»i (JSjas no.
fceltl 0pojunia XVIII. gr) ar šo

tS*£«•?«-? tiesāša«a3 kār-
£ «kurni n£

a Piemērojarai kara
2 8- XXIV. g?r8ļ'kd

Bma kopojuma

Su^MiS5ras kaJ"aspēka karavīru
T1^ &£***

no «esas pagaidu
^6». 1923 , 1Ufa8 vfrsniekiem.

Valsu n' ' fflartā -als,s idents j.čak8te.

Saeima ir pieņēmusi un
Valsts Prezidents izsludina
šadn likumu:

Likums
par 1°/0 valūtas nodokļa un par
Ārzemes valūtas un vērtību Izve-

šanas ierobežojumu atcelšanu.
Ar šo likuma atcelti:
1) Krievijas 1914. gada 15. novembra

liknms (Krievijas lik. nn valdības
rīkojumu kr. 1914. gada to 2923) un

2) rīkojams par operācijām ar ārzemju
valūtu, tas izvešanu uz ārzemēm
un l°/o nodokli (Lik. un rik. kr.
1921. g. 131.).

Rīgā, 1923. gada 16, martā.
Valsts Prezidents J. Čakste.

Saeima ir pieņēmusi un
Valsts Prezidents izsludina
šādu likumu:

Likums
par kuģošanas tiesībām.

1. Nodarboties ar preču nn pasažieru
pārvadāšanu ar jūras kuģiem atlants
visiem Latvijas, kā arī ārvalstu pilso-
ņiem ar izņēmumu, kurš noteikts seko-
jošā pantā,

2. Latvijas piekrastes nn iekšējos
ūdeņos kuģošana atļauta tikai tiem
kuģiem, kuri pieder Latvijas pilsoņiem
vai Latvijas pilsoņu sabiedrībām.

Piezīme. Ja Latvijas pilsoņiem
piederošs kuģis vai daļa no ta man
tošanas ceļā pāriet ārvalstnieku īpa-
šumā, tad pēc viena gada, skaitot
no mantojuma devēja miršanas,
kuģis zaudē tiesībn uz kuģošanu
Latvijas piekrastes un iekšējos
ūdeņos,

3. Ar šī likuma spēkā nākšanu at-
celti tirdzniecības likumu (Kriev. lik.kop.
XI. sēj. 2. d.) 2. grām. 2. sadalījuma
1. nodaļas 164. un 165. pants.

Rīgā, 1923. gada 16. martā.
Valsts Prezidenta J. Čakste.

?rima pieņēmusi un Valsts Prezidents
izsludina šādus likumus:

likumu par pārprozijumiem noteikumos
par muitas iestādēs ņemamo kancle-
jas nodokli. „

linu» par tiesām un tiesāšanas
kārtību jūras karaspēka.

ijtoms par l°/o valūtas nodokļa un
par ārzemes valūtas un vērtību iz-
vešanas ierobežojumu atcelšana.

Likums par kuģošanas tiesībām.
ttirea.
Iīistra kabineta sēde š. g. 13. un

15, martā.
Nojums par braukšanas aizliegumu par
Daugavu.

skaidrojums.
oteikumi par māsu-zīdaiņu kopēju iz-
glītošanu valsts zīdaiņu patversmē.

īkojums par košergaļas taksi.
tašu ministra rīkojums par zīmog-

nodokļa dzēšanu Baltijas celulozes
fabrikai.

Saeima.
Sēde 13. marta.

Sēdi atklāj priekšsēdētāja biedrs
A. Alberlngs pulksten 5.20, pazi-
ņodams dienas kārtību.

T. R u d z ī t i m dod slimības dēj at-
vaļinājumu no 16. līdz 27, martam.

Redakcijas komisijas ziņojuma pie
jaunpieņemtiem likumiem sniedz K.
Skalbe.

Tad nāk apspriešanā «Likums par
nekustama īpašumu korobo-
rēšanu sakarā ar agrārās re-
formas līkumo.' (Referents K.
B a c h m a n i s.)

Pēc garākām debatēm, karas piedalās
K. P a u 1u k s, Fr. Trasans, A. B u-
ševics un A. Kalniņš, Saeima
pāriet uz lasīšanu pa pantiem, iemiegtos
prlekšlikumns par likuma nodošanu
atpakaļ komisijā pārstrādāšanai, vai pa-
pildināšanai atraidīdama. Pēc tam
pieņem atsevišķus pantus un tad likumu

visā visumā, noliekot viņa trešo lasījumu
uz 23. martu.

Steidzamības kārtā pieņem likumu par
Krievijas 1893. gada 18. februāra likuma
atcelšanu par kvotu un sestdaļu zemi
Vidzemē.

Pēc tam sēdi slēdz.
Nākošā sēdē 16. martā pulksten 5.

Pārlabojumi.
«Valdības Vēstneša" 54, numura

iespiestā likumā par izvedmuitas tarifu,
otrā slejā, 22. rindā no apakšas, tarifa
par slapjām aita ādām jāstāv 0,20
(nevis 0,40).

Taī pašā numura iespiestā likumā par
kuģu reģistrāciju un flagas patenta iz-
došanu 1. panta pēdēja teikuma jāstāv:
«Ne mazāk, ka V8 n0 kuģniecības sa-
biedrību valžu locekļiem jabat Latvijas
pilsoņiem".

Baidītas rīkojumi an padies.
Apstiprinu.

1923. gada 9. marta.
Darba ministrs K. Lorencs.

Noteikumi
par māsu — zīdaiņu kopēju izglītošanu

valsts zīdaiņu patversmē.
1. Pie valsts zīdaiņu patversmes pa-

stāv māsu kursi, kups sagatavos teorē-
tiski un praktiski izglītotas māsas —
zīdaiņu kopējas.

2. Kaisos uzņem sievietes 18 līdz
30 gadu vecamā ar vispārējo priekš-
izglītību ne mazāku par 6 klašu pamat-
skolas kursu.

Piezīme. Sevišķos gadījumos, ar
darba ministrijas piekrišanu, var
uzņemt skolā ari sievietes, kuras
nepilda 2. panta noteikumus.

3. Skolas ķeras — viengadīgs,
4. Mācības gai'a pastāv praktiskā

6 stundu ilgā nodarbošanās un teorētiskā,
kurā pasniedz anatomiju, fizioloģiju, vis-
pārējo un sociālo higiēnu, dabīgo un
mākslīgo ēdināšanu, bērnu slimības, piena
sagatavošanu un t, t.

5. Skolnieces saņem valsts zīdaiņa
patversmē brīvu uzturu un sevišķos ga-
dījumos arī dzīvokļus.

6. Mācības maksa, ieskaitot uzturu,
no 100 līdz 300 rbļ. mēnesī.

Piezīme. Trūcīgākās skolnieces no
maksas atsvabina.

7. Lūgumi par uzņemšanu māsa —
zīdaiņu kopēju kursos iesniedzami darba
ministrijas pensiju un sociālās apgādības
nodaļai.

O. Silis,
departamenta vice-direktors.

G. Stengrevics,
pensiju un sociālās apgādības

nodaļas vadītājs.

Paskaidrojums.
Saskaņā ar pastāvošiem likumiem par

dzimšanas un miršanas gadījumu reģi-
strēšanu nn laulības likumu, kas tikai pa
daļai pārgroza XI. sējuma I. daļas 1325,p.,
top ar šopaskaidrots, ka nevienam ebrejam
nav tiesības patvaļīgi, bez vietējā rabīna
rīkojuma izdarīt:

1. reliģiozu apgraizīšanas aktu pie
vīrieša kārtas jaunpiedzimušiem, kuri iz-
ceļas no ebreju vecākiem, vai arī no
jauktām laulībām (kur viens no vecākiem
ir ebrejs), kā arī pie personām, kuras pār-
iet no citas ticības Mozus ticībā.

2. reliģiozu vārda došanas akta pie
sievieša kārtas jaunpiedzimušiem, kuri
izceļas no ebreju vecākiem, vai ari no
jauktām laulībām.

Piezīme. Pie reliģiozas apgraizī-
šanas un vārda došanas akta izdarī-
šanas pie jaunpiedzimušiem, kari
cēlušies no jauktām laulībām un pie
apgraizīšanas akta izdarīšanas pie
personām, kuras pariet no citas ti-
cības Mozus ticībā, rabīnam jārīko-
jas pēc pastāvošā likuma par ticības
brīvību.

3. mirušu ebreju reliģiozu apbedīšana.
Piezīme. Saskaņā ar krim. sodu

likumu 152. p. personas, kuras ne-
izpilda augšā sacīto, tiek sauktas pie
atbildības par tādu pienākumu pat-
varīgu izpildīšanu, kas uzlikti ra-
bīnam.

Izdodot rīkojumus pl|||g|y|ļg|grsp-
graizlšanas, vārdu došanas%»s28|rDedīša-
nas akta izdarīšanu, rabiniem jārīkojas
pēc pastāvošiem likumiem par reģistrē-
šanos dzimtssarakstu nodaļā.

Garīgu lietu departamenta
direktors F. Millenbachs.

Darbvedis J. Bergmans.

Paziņojums.
Saskaņā ar noteikumu par košergaļas

pārdošanu (skaties 1920. g. ,Valdības
Vēstneša" 68. numurā) 14. pantu iekš-
lietu -ministrs ar šī gada 5. marta rezo-
lūciju apstiprinājis sekošu taksi par lopa
kaušana košergaļai Rīgā:

par liellopa . . 2 lati 50 santīmi
«teļa ... . 40 « un
, aitu .... 30 ,

Šī takse stājasspēkā sākot ar šī gada
1. aprīlī, Minēta atlīdzība par katru
košeram kritušu lopu iemaksājama Rīgas
rabinata kāvēju un kontrolieru algošanai.
^Rigā, 1923. g. 15. martā, to 102772.

Pašvaldības departamenta
vicedirektors P. Radziņš.

Pilsētu nodaļas vadītājs R. Ķelle.

Rīkojums Nr. 4.
Rīgas ostas valde ar šo paziņo, ka

pastāvot siltam laikam, Daugavā ledus
lejpus tiltiem ir satiksmei nedrošs. Lai
novērsta nelaimes gadījumus, satiksme
ar pajūgiem pār Daugavu lejpus tiltiem
ar šodien tiek aizliegta, un kājenieki
tiek brīdināti.

Priekšnieks J, R a a d s e p s.
Darbvedis Pukše.

Finansu ministrijas rīkojums Nr. 44.

Finansu rainistrijas _ tiešo nodokļa
departaments dara atklātībai zināmu, ka
rīkojuma par zīmognodokli 74. panta
kartībā .Baltijas celulozes fabrikas" sabie-
drībai Rīgā atļauts uz viņas lūguma
nomaksāt zīmognodokli par katru note-
cējušu mēnesi divu nedēļu laikā Latvijas
bankā naudā par izdodamiem rēķiniem,
kvītēm un tamlīdzīgiem dokumentiem,
pie kam ievērojami sekosi noteikumi:

Finansu ministrijas noteikumi par
zīmognodokļa nomaksu naudā.

Apstiprinu.
1923. g. 1. martā.

Finansu ministrs
A.Buševics,

1. «Baltijas celulozes fabrikas" sabie-
drība ved sevišķu grāmatu par zīmog-
nodokli no izdodamiem dokumentiem,
kuri ierakstāmi šaī grāmatā chronoloģiskā
kārtībā.

2. Par visiem izejošiem dokumentiem
vedama kopiju grāmata, kurā atzīmējams
attiecīgs datums, zīmognodoklis un no-
dokļu grāmatas lappuse un to.,

3. izdodamie dokumenti apzīmējami
ar atsevišķu zīmogu: ..zīmognodoklis ar
finansu ministrijas atļauju M 44 nomak-
sāts Latvijas bankā pret kvīti",

4. zīmognodoklis aprēķināms atse-
višķi par katra dokumentu,

5. zīmognodoklis pēc nodokļu grā-
matas iemaksājams par katru notecējušu
mēnesi divu nedēļu laikā Latvijas bankā
pret kvīti, kura uzglabājama pie sabie-
drības aktīm. Par_ nodokļa samaksu
jāatzīmē nodokļa grāmatā kvitēs datums,
1£ un suma,

6. nodokļa aprēķina grāmata, kā arī
attiecīgie dokumenti un citas sabiedrības
grāmatas uzrādāmas pie revīzijas rīko-
juma par zīmognodokli 82. un 83. pantu
kartībā,

7. par katru pagājušu mēnesi sabie-
drība piesūta tiešo nodokļu departamen-
tam pārskatus par ievāktām zīmognodokļa



suraām, apradot, kad, cik daudz un pret
kāda kvīti iemaksāts Latvijas bankā.

Šis rīkojums stājas spēkā ar viņa pu-
blicēšanas dienu «Valdības Vēstnesī".

Direktors A. Vinters,
Nodaļas vadītājs A, Kauliņš,

MiMt Iestāžu puzInolnmL
Patentu valdes paziņojums.

Rūpniecības departamentapatentu valde,
pamatodamās uz rūpniecības likuma
II. daļas 137. panta, par preču zīmēm,
paziņo, ka izdotas apliecības par sekošo
preča z:mju vienīgo lietošanas tiesību:

J, Simon & Co, Francijā, Lionā — zī-
mējums ori uzraksts «Poedre Simon" —
tualetes pūderim un kosmētiskiem skai
stūma līdzekļiem.

Tam psšam — zīmējams un uzraksts
«Crerne Simoa" — sejas ua roku krē-
miem.

Šujmašīnu fabrika Karlsruē, agrāk
„Haid & Neu", Karlsruē, Badenē, Vācijā
vārds «Excella" — šujmašīnām un to
piederumiem, velosipēdiem un to daļām.

«Stolzenberg" — Deutžche Būreaa-
EinrichtuDgs G. m. b. H. Oas —Baden"
— Vācijā — vārds ,Fortūna" — biroju
iekārtas priekšmetiem, biroju un kantoru
mašīnām, rēķināšanas mašīnām, rēķinā-
šanas ietaisēm, rēķināšanas aparātiem,
rakstāmmašīnām, rakstāmmašīnu piede
rumiem un to daļām, kopējamiem un
pavairojamiem apsratieai, kopierpresēm,
kopējamam mašīnām, mēbelēm, spogu-
ļiem, polsterētām mēbelēm un tapsētāju
dekorācijas materiāliem.

«Woiff & Sohiļ", akc. sab, arapr. atb.
Karlsruē, Badenē, Vācijā — zīmējums
ar vārdiem «Kalodenaa Retepuder" —
tualetes piedeiumiem.

Akc. ssb. «Laferme*, Rīgā — zīmē-
jums ar uzrakstu «Laienne Nk 1" — pa-
pirosiem.

Adoiph Frankau & Co, Limited, Lon-
dona — burti ,B B. B." — pīpēm,
mundstskiem, gumijas tabaku makiem
un dažādiem smēķēšanas piederumiem.

Tabakas fabrika „0;maa" — Rīgā —
zīmējums un vārds «Margo" — papirosiem.

«New- Jork Hamburger Gummiwaren
Compagnie" Vācijā—zīmējums—kaačaka
un mīkstas gumijas izstrādājumiem.

Tam pašam — vārds «Herkules" —
dažādām precēm.

Z. A. Ļiišics, Rēzeknē — zīmējums
(valzivs) — Ešvegerskas un dzeltenām
ziepēm.

«Firma J & W. N. Hstchiugs Ltd,
VVarrington", Anglija — zīmējams ar uz-
rakstu «Hutchings" — ādām un ādu iz-
strādājumiem.

«Bielefelder Nāhmaschinenfabrik Baer &
Rempel", Bielefeldā, _ Vācijā — vārds
,Phoenix" — šujmašīnām un to daļām.

Firmai «The North Briti: h Rubber
.Companv Ltd., Castle Mills, Fosntain-
bridge, Edinburgh, Scotland", Anglijā —
vārdi «Clincher Cross," — ratu riepām
un to daļām.

Firmai „W. Vernou & Sons Ltd., Ca-
nard Bailding, Pier, Head, Liverpool,
«Londonā, Anglijā — vārds «Millea-
nium" — graudiem, miltiem, lopbarības
līdzekļiem un tamlīdzīgām ēdamvielām,

«The Denver Chemical Manufacturing
Compaey Denver Colorado", Amerikā,—
vārds «Antiphlogistine" — medicīniskiem
preparātiem.

Lodžas diegu manufaktūrai, Lodžā,
Polijā — zīmējums (ķemme) — diegiem.

Tam pašam — zīmējums (ķemme) —
diegiem.

J. C. Eno, Ltd., of Central Buildings,
Victoria Embankment, Londona, Anglijā
— zīmējums ar uzrakstiem «Fruit Salt"
nu «Eno" — medicīniskiem preparātiem.

Tam pašam — vārdi «Fruit Salt" —
tām pašām precēm.

Firma G. M. Pfaff, Kaiserslautc-rn, Vā-
cijā — vārds «Plaff" — šujmašīnām, to
daļām un piederumiem un adatām.

Tam pašam — zīmējums ar uzrakstu
«Pfa{f-Kaisersla»tern" — šujmašīnām un
viņu daļām.

Tam pašam — zīmējums un burts ,P"
— tām pašām precēm.

Firmai «Siegel & Co" Ķelnē, Brauns-
feldā, Vācijā — zīmējums un vārds
« Sirsx" — pernicai, lakām, beicēm,
sveķiem, līmēm, viksei, adu konservē-
šanas līdzekļiem, apretur- un ģērēšanas
līdzekļiem, smērēšanaslīdzekļiem, ziepēm,
mazgāšanas un balināšanas līdzekļiem,
bēršanas līdzekļiem, traipekļu izņemša-
nas līdzekļiem, līdzekļiem pret rūsa,
spodrināšanas un pulierēšanas līdzekļiem,
slīpēšanas līdzekļiem, parfimerijam.

Tain pašam — zīmējums un vārds
« Lodix" — metāla spodrināšanas, pulie-
rēšanas un ādu spodrināšanas līdzekļiem,
viksēm, zīmuļiem, bēršanas pulverim,
āda konservēšanas līdzekļiem.

Zalleis M«=ndeļa d. Dwelaitzky zem
firmas «Star Z Dwelaitzky", Rīgā —zī-
mējumsar uzrakstu «Star krasa" —krasam.

Aleks Friedmana, mašīnu fabrika Vīne —
vārds «Fiiedraann* — inžektoriem, smēr-
eļļu pumpjiem, pamazināmiem vartuļem,
lubrikatoriem, duļķa aizlaidņiem, mpģina
mieta aizlaidņiem un eļļas Etnidzinātajiem.

J. Švarc & H. Haase, Ksldiga — vārds
«Planēt" — šujamam adatām.

Tam pašam — zīmējams — fabrikas
marka — tām pašām precēm.

Šulman un Lescinsky, Rīgā — zīmējums
un vārds «Golabka" veļas zilumiem.

Akc. Šab. «Maikapai" Rīgā, — zīmē-
jums un vārds «Onkalits" —papirosiem,

Robert Volacsky, Rīgā — vārds «Sani-
tas" — apaviem.

«Osram* G m. b, H. Kommandft-
gesellschaft", Berlinē, Vācijā — vārds
«Osram" — elektriskiem aparātiem nn
to piederumiem.

Firmai Palma Kauceuk ieszoenyfārsa-
sāg", Budapeštā — Uagarijā — zīmējums
nn vārds «Palma" — gumijas precēm.

Firmai «S-tē Pathē Cinēma, Anciens
Etablissements Pathē fiēres", Parizē,
Francijā — vārds «Kok" — ki ne moto-
grafu aparātiem un to piederumiem.

Tam pašam — vārds «Pathē" — tām
pašām precēm.

Tam pašam— zīmējams (gailis) —
tām pašām precēm,

„ta Sociētē Fracgaise «Treugolnik"
Levallois Periet", Francijā — vārds
«Treugolnik" — gumijas precēm.

Tam pašam — vārds «Treugolnik"
(krievu burtiem) — tām pašām precēm.

Tam pašam — zoles zīmējums ar trīs-
stūri un uzrakstu sakopojumu — tām
pašām precēm.

Tam pašam — vārds «Radol" — tām
pašām precēm.

Tam pašam — vārds «Treugolnik"
(krieva burtiem) — tām pašām precēm,

Firmai «Realart Pieturēs Corporation",
Ņujorkā, Amerikā — zīmSļums an vārds
«Realart" — kinematogrāfu filmām.

Firmai «Sonora Inc." Ņujorkā, Ame-
rikā — zīmējums un vārds «Sonora" —
runājamām mašieām, fonografkrn, runā-
jamo mašīna adatām, skaņa ruporiem un
sk&ņu kastēm.

Firenai «Deutsche Dualop Gsmmi-
compfcgaie Akt, Ges." Hanauā, Vācijā —
vārds «Danlop" — garaijas precēm.

«Deutsche Grammophon Aktien-Gesell-
schaft". Berlīne, Vācijā —zīmējums (gra-
mofona plates un amors) — ranājamām
mašīnām, skaņu atzīmēšanas aparātiem
un to piederamiem, tīrīšanas un spodri-
nāšanas līdzekļiem.

Firmai «Cari Gentner Goppingen",
Vācijā — zīmējums nn vārds «Nigria" —
apavu krēmam, viksei, ādu spodrina-
šasas līdzekļiem, ādu smēriem, ādu
taukiem, ādu apretarām.

Tam pašam — zīmējums un vārds
« Eri* — dažādām precēm.

«Aktiebolaget B. A. Hjorth & Co."
Stokholma, Zviedrijā — vārds «Prīmas"
— dažādām precēm.

«Ungārijas gumijas preču fabrikai",
Badspešta, Ungārija — vārds «Tauril" —
elektro-techniskiem piederamiem iz kau-
čuka un kaučuka ua šķiedra vielu savie-
nojumiem.

«Apollo Werke, Aktiengesellschaft",
Apolda, Vācija — zīmējams un vārds
«Apollo" motorratiem, automobiļiem,
braukšanas līdzekļiem pa zemi, gaisa
an ūdeni, to sastāvdaļām, ratiem, mo-
toriem, laivu motora ierīkojumiem, dzesi-
nātajiem an karoserejām,

«The Texas Corapany Port Arthsr,
Hoaston and New-York" , Savienotās
valstīs, Amerikā — zīmējams un vārds
«Texaco" — eļļām aa petrolejas pro-
duktiem, bruģu materiāliem >n jsmta
noseguma materiāliem.

»H. Schlinck & Co., A.G.", Ham-
burga, Vācija — vārds «Ērika" — mar-
garinam un barība lietojamiem taukiem.

Firmai «Vox Schallplatten» und Sprech-
maschinen - Aktiengesellschaft", Berlinē,
Vācija — zīmējums un vārds „Vox" —
runājamām, diktējamam mašīnām nn
skaņu platēm.

«Krievu franču sabiedrībai" gumijas
gutaperčas un telegrāfu piederumu fa-
brikai «Provodņik", Rīgā — zīmējums
ar azrakstiem — gumijas precēm.

Sērkociņu fabrikai «Koraef Keller &
Bdri", komanditsabledrība, Rīgā — zīmē-
jams ua vārds «Koraet" — sērkociņiem.

Kimiskai fabrikai ,Excelsior" Rīga

— 'vārds «VViking" — apava krēmam
un metāla spodrināšanas- līdzekļiem.

Kārlim Gustavam Izraelsonam, Rīga
vārds «IngoIP — tējai,

Ābrams Šmerkovs Šeinins, Rgā
— vārds «Omega" šokolādēm, biskvītiem
Arnold Sērensen* koazerva an skārdu

preču fabrika, Rīga — zīmējams (ziv-
tiņa) — ktio iepakājumiem.

Tam pašam — zīmējams ua azraksta
sakopojams — zivju koazerviem.

« Sab. Vasiiijs Peslovs & Dēli* —
Hamburgā, Vācija — zīmējums (Nr. 36
kuģis) un uzraksta sakopojums — tējai.

Tam pašam — zīmējams (i* 18 kuģis)
un uzraksta sakopojums — tējai.

Tam pašam — zīmējams (te 9 kaģis)
an uzrakstu sakopojams — tējai.

R?gas finiera izstrādājamu fabrikai
«Laterma" — zīmējams ar azraksta
sakopojuma — finieriem.

Dāvidam Matīsam Moševicam, Rīgā —
vārds «Maķedonija" — šokolādēm, kon-
fektēm un biskvītiem.

Tam pašam — vārds «Mandarīna
Karameles" — konfektēm.

Departamenta direktors J. Vāgels.
Patentu valdes priekšnieks

J.Pāries.

Latvijas konsulāta Drezdenē

pareiza adrese:
Coasulat de Lettosie,

Zinzendorfstrasīe 48, Dresden.
Telegramu adrese: Latkonsul.

Terminoloģijas kom^Ntechniskis sekcijas kopsēd? ^dien s. g. 16. martā ni^Sizglītības ministrijas iff^'Jtelpās, Nikolaja ieis 5 S!kartības: organizācijas hlMnojumi par apakšsekcijaļji ^

Uz angļu tvaikoņa «Nvi»noslīka 3. jūnija 1910 „ , "M'
nieks Kārlis Ohze V>Fridriķa un Annas dēls dJ"!
15. februārī Rīgā £*[$*»%
5 mēnešus «z tvaikoņa J!\t*
laika ģīmetne ua apIiecZ1^.'
rodas ārlietaministrijaslwNikolaja ielā to 3, dz 3? a

"teikties Ohze mantiniekus' lĶ

Amerikas savienotas vais»1921. gadā miris kāds Aususi
delbergs no Latvijas; viViparzin tiesas ieceltais admi
Mr. Thomas S. Sergeon, kH Jjir Charles S. Shrevl. M.5SJtiniekus lūdzu pieteikties ārli2strijas rietuma aodaļā, Hikol.
te 3, dz. 3 no 9 līdz 3. ia

Iecelšanas.
Rezolūcija I* 1301

1923. g. 13 martā.
Apstiprinu universitātes padomes 5»

brusra sēdē ievēlēto Dr. med. Erastu ' li,par privātdocentu oitalraoloģijā , skaitot m15. janvāra.
Izglītības ministrs P, Oail

Kanclejas pārvaldnieks J. Laadi

Ziņojums

par izsniegto zaudējumu atlīdzību no maļkustoņu sērgu apkarošanas «
sumām par sērga dēļ nogalinātiem an sērgas kritašiem lopiem 1921

februāra mēnesī.
(1920, g. 15. marta likums, iespiests «Valdības Vēstneša" 1920. g. 66, n

1) Daugavpils apriņķī, Pastinas pagasta Juraun
sādžā, Karllnai SKŠiaskaja — par liellopa ļauna
galvas karsoņa dēļ gaļā nokanto govi . . . Ls. 24,20 (Rbļ. 1

2) Rēzeknes apr., Borovkas pag. Laipniekos,
Kārlim {kaitniekam — par trakuma sērgas dēļ
nogalināto zirga . ? » 255,— ( , 121

3) Takuma apr., Blīdenes pag. Lielblīdeaes
muižas jaunsaimniecībā, Fricim Vilkam —
par liellopa galvas karsoņa dēļ gaļā nokauto
govi ." 47,— ( , 21

4) Cēsa apr., Btrzaaaes pag. Anduļos, Jēkabam
Ošam — par liellopa galvas karsoņa dēļ no-
kautiem govi aa jaunlopu — teli „ 79,— ( * 8

5) Ilūkstes apr., Borovkas pag. Borovkas miestā,
Vulfam Frostam — par ļauno zirgu ienāša
dēļ nogalināto zirga (6000 rbļ.), iznīcinātiem
priekšmetiem 300 rbļ., kopā ....... „ 126,— ( . 63

6) Cēsu apr.,_ Jaunpiebalgas pag. Jaunzemos,
Jānim Nedēļa — par trakuma sērgas dēļ no-
galināto govi „ 75,— ( . 3'

7) Liepājas apr., Priekules pag. Elekšoa, Kārlim
Liepniekam — par zirgu influencē kritušo ķēvi „ 243,50 ( * "'

8) Rīgss spr., Kokneses pag. Klāšos, Andrejam
Karkliņam — par liellopa galvas karsoņa dēļ „
gaļa nokauto govi „.... 43,— ( » ?

9) Cēsu apr, Rarakas pag. Kārkliņos, Jānim Ak- „«
mentiņam — par trakuma sērgā kritušo kaili , 45,— ( « u

10) Liepājas apr., Pormsātes pag. Gulbjos, Jē-
zapam Skadulam — par zirgu influencē kri- . ...
tušo ērzeli . 266,-(.11) Kuldīgas apr., Padures pag. Padures muižas
jaunsaimniecībā Fricim Sokolovskim — par
liellopa galvas karsoņa dēļ gaļā nokautām , «
divām govīm „ 77,25 \ *

12) Valmierasapr .Valmieras pag.Ceipos, Augustam jj
Ozolam — par trakuma sērgā kritušo govi . » 75,— ( »

13) Daugavpils apr., Līvānu pag. Stāres-Vecuma
ciema, Jurim Dreimanira — par liellopa galvas . \ļ
karsoņa dēļ kritušo govi 35,— \

14) Valmieras apr.Bartnieku pag. Pumpās Mārcam
Zviedrim — par liellopu galvas karsoņa dēļ . ij
gaļa nokauto govi , 34,— i «

15) Kuldīgas apr., Karmales pag. Apšeaiekos
Ādamam Cielavām — par liellopu galvas „ , 31
karsonī kritašo govi §3,50 \ «

16) Liepājas apr. Gramzdas pag. Smikša mājās , iii
ļ<ļjMarkavam — par influencē kritašo zirga - 236< — * "

17) Valkas apr. Litenes pag. Jaundameniešos
Ernestam Skroderam — par influencē kritašo , \9
zirgu 290,- < »

18) Taisa apriņķī, Pūres pag, Kaņepos, Pauliaei
Prieze — par liellopu galvas karsoaī kritašo , 1*
govi . . . 37,— l *

19) Taisa apr., Pūres pag. Mežraaižas jaunsaim- J
niecība, Jēkabam Heidemanim — par liellopa ^ / $
galvas karsoņa dēļ nokauto govi . ... . 42>l *

20) Lndzas apr., Višgorodaš pag. Maļiaovkās, Iva- dnam Vasijjevara — par ļauno zirgu ienāšu dēj /
nogalināto ķēvi ........... „ 180»— l"

21) Kaldīgas apr., Zvārdes pag. ' Aizliekaoš, Ra^ 4dolfam prāvniekam — par liellopa galvas na , , v
karsoņa dēļ gaļā nokauto govi. ..... . $9>-~ {

22) Rīgas anr„ Kokaeses pag. Balbiera miestā,
Kariim Culkstenara — par ļauno zirgu ienāšu



^^Z^mo^vi. . . Ls. 375,— (Rbļ. 18750,—)
& *0f; r KalLavas pag- Baznīcas krogā,

23) Ces'J.^;,j — __ par liellopa galvas karsoņa
^

,^S„oSo govi. ,..- -.. . 30,- ( . 1500,-)
dc, 'W Lauteres-Viesienas pag. Rutaļos,

® r^L mzi^m-

par
liellopa galvas karsoņa

iS?ali noMuto .govi. '; - 47,- ( . 2350,-)
« l£i aor, Bebrenes pag. Akmeņupēs An-

25) nam R^icanam - par liellopa galvas kar-

Tna dēļ gaļa nokauto govi ........ 35,80 ( . 1790,-
?°'Jt„ aor, Bolvu pag. Annas birzes ferma

^ tl,d4 lulHam Baurim - par liellopa galvas

kanona dēļ nokauto govi ... . . . . . 27- ( « 1350,-)
. rsVaor. Liepa» pag., Liepas muiža, Mar-
'LmBarisam-parliellopagalvaskarsoņa

51, gaļā nokauto govi. ........ . 30,- ( „ 1500,-)
«i P-Javpils apr., Pastiaaspag., Semskt sadza;

„i • ,' \ ' .;. » **> bU ( » 4125,—)

,ql Jelgavas apr, Dobeles paglabājos, Indriķim
m Dflrtlam - P« -ļauno i««« deJ «ogaUiiato

zirgu Z \. ' ' » I8°— ( » 9000,—)
*» c4 apr., Vestienas pag. Mezancos, Kārlim

' ZcTtiņam— par liellopa galvas karsoņa dēļ
nokauto govi . 130,— ( . 6500.—)

Kopā Ls. 3250,15 (Rbļ. 162507,50)
Veterinarvaldes priekšnieks, veterinārārsts J. Cīrulis.____________

Darbvedis Graudiņš.

iiii Haļa
-az muitas lik. 1140. p, pam., _ daru zi-
nāmu, ka caurskatot zemāk minēto
kontrabandas lietu Hs 358 1923. g.
nolemts:

1) Lietavas pilsoni Annu Stepana m.
Stradskis sodīt par kontrabandu un ne-
likumīgu robežas pāriešanu ar Ls 129
lielu naudas sodu ar aizturēto mantu
konfiscēšanu.

2) Lietavas pilsoni Elzu EJterman
sodīt par kontrabandu un nelikumīgu
robežas pāriešanu ar Ls 90 lietu naudas
sodu ar mantu konfiscēšanu.

Šo lēmumu var pārsūdzēt muit . lik.
1141. p. kārtībā uz fhiansu ministrijas
auiitss departamenta vārdu, iesniedzot
pārsūdzība caur Meitenes muitu 3 ne-
dēļu laikā, skaitot no šī sludinājuma
iespiešanas dienas .V. V.'. Pie pār-
sūdzības Jāpieliek zīmognodoklis 80
sant. apmēra.
Meitenes muitas priekšnieks Saulī ts.
_ 576 Darbvedis Saliņš.

Valdības darbība.
Ministru kabinets sēde

1923. g. 13. martā.

1, Apsliprina konsulu Milānā J.
Riekstiņa par Latvijas delegāta tirdz-
niecības kamera kongresa Roma.

2. Sakarā ar sevišķas izmeklēšanas
komisijas meža departamenta lietās jik-
vidēšana nolemj alkomandēt no miaetās
komisijas: 3) Rīgas apgabaltiesas proku-
īora biedri J. T u m b i 1 a , 2) R, Z u š e-

vicu, 3) H. Rassmusa, 4)P. Bēr
z i ņ a un 5) K- O z o I u, atsvabinot
līdz ar to Tumbilu no komisijas priekš
sēdētajā amata tm pārējos no izmeklēša-
nas tiessešu pienākumu izpildīšanas.

3. Atsvabina ārkārtfjo sūtni un piln-
varoto ministri pie Sviedrijns, Norvēģijas
un Dānijas karaļiem Fr. Grosvaidu
ao ieņemamiem amatiem.

4. Latvijas delegācijas priekšsēdētājā
Helzirjforsž» saimnieciskā konferencē
R. K a 1 n i a g s ziņo par konferences
darbība

5. Saskaņā ar Saeimas lēmumu uz-
dod visiem ministriem izstrādāt savu
resoru iekārtas likuma projektu.

1923. g. 15. maitā.
1. Atļaaj Polijas pavalstniekam Boļe-

slavam Anjoaovičam darboties
Latvijas skolas līdz šī mācības gada
beigām;

2. Ieceļ Oļģertu Dzintem, Jāni
Kanderi an Ādolfu Valteri par
Rīgas apgabaltiesas locekļiem.

3. Atļaaj Latvijas kultūras veicinā-
šanas biedrībai sarīkot vienreizēju
mantu lotereja par 20.000 latiem.

4. Atsvabina no amata reevakuacijas
komisijas priekšsādētāju Ādolfu K a r -
s i n s k i.

5. Atļaaj pieņemt zemkopības mi-
nistrijas dienestā Ukrainas pavalstnieka
Juri Ga r b a r a.

Telegramas.
(Latvija* telsgrsfa aģentu» Sntcsnja telegrasass;;

Rīgā, 15. martā. No Kaunas saņemta
sekoša telegrama: «Lietavas rakstnieka
an žurnālistu arodnieciskā savieaība iz-
saka savu dziļāko līdzjūtību latvjiem iz-
vadot pēdējā gaitā s£va lielāko tautas
atmodas darbinieka Barona tēva".

- Vīnē, 14 martā. Austrijā pašlaik
uztaras no Latvijas izglītības ministrijas
komandētais vidusskola skolotāju biedrī-
bas priekšsēdētājs E. Nagobads, lai
tuvāk iepazītos ar Austrijas vidusskolu
iekārta un ar mācību pasniegšanu viņās.
Nesen tādā pat Eolūkā Vīnes skolas

apmeklēja dabas zinātnieks JāeisGr e s t e,
Austrijas valdības iestādespierādīja abiem
vislielāko pretlnākšanu.

iifiMIsill Sfl m§m&m&.
Kur 9t

Rīgas biīl», 5.833 gada 16. martā

100 Latvijas rb|. .... 2,-
Amerlkas doi*r« 5,05-5.10
Angia mārciņa ......2368 - 53 S2
100 Francijas bmU . , . , 31 00 - i2 25
500 Beļģijas hSKki ..,- 26X0-27.35
100 Šveices trauki *3 90-94 85
!00 Zviedrijai» krosa,} , . . 1S3 01—1£5.72
100 Norvēģijai «tscaas ... 89 90 - P3,15
!GG Daniias kronas .... 9600-9990
100 Holandes gaide?! . . . 199.13-201,14
10000 Vādjat mmsm . . . 225-2,55
100 Somijas K^rksa .... 13,75 —1475
100 Igaunijas msfx&g , . , * 5,i7 — S.S3
100 Ii« ........50, 52,—
10GG0 Polijas £UKkt» ... 1 50
100 CecBcsicvis&& krosa* . . 15, '15,75
100 Itālijas iiiaa ..... 24.20 — 2525
Padomes tbĻ . . . . . .
10 krievu ceiift sf»J. .... 25,50 — —
Zelts (Londcni) p«i 1raci iim

asita . .5

Krievijas ?wii«w{Jļ, ^ ; ; ļ
ļ-JJj j

?5» i m
o*> /c sieatkaj. «teņSa.. . . f 2,— — 2,18
20 tclta ir. 6°/o Ržg. felp. fcl««ta.

ķiis zīmes. ...,,. —
50 «Ste Ir. 6°/c Rigss pHc. kr,

bfedr. ķzla eiraes . . . —
100 selta ii. 6°/c Rjgs* pils. ta.

biedi. ķīSa atmet ..- . '. ,J

Sīgas bidlaa kosKžteja» irotadja» koais-'jaa
pKeMsēditājs R. B a 11g a i I i s .

Zvēs. bfilss BsāklerSs P. Rupneic

Redaktors: M. Kmaa.

Juris Zommer-Horsts i
Maksis Šacs
Errtsts Valter-Vittenheims
Jevgeņijs Viļenčiks
Georgs Rēbergs ļ
Lazsrs Rubinsteins ļ

3. Privaladvokati, kufi nav zvērinātu
advokātu palīgi un pielaisti pie svešu
prāvu vešanas Rīgas apgabaltiesai pa-
dotās miertiesās un to apelācijas in-

stance.
Peters Evers
Jūlijs Tataris
Viļums Prilaps
Jānis Ozollapa
Jānis Stakalders
Boļeslavs MiklaSevičs
Aleksandrs Sokolovs
Eduards Linde
Fiicis Valters
Emils Žakums
Eduards Treumanis
Krišjānis Petersons
Jānis Da-ičauskis
Žaso Ritters
Pēters Orinvalds
Vili* Oallis
Alberts Me'nb'irds
Aleksandrs Dulfre
Mārtiņš Lapiņš
Leo Riekstiņš
Peters Dāvis
Dementijs Belovs
Voldemārs Lapiņš

Rīgā, 10. martā 1923. g.
Rīgas apgabaltiesas priekš-

sēdētājs A. B ū ra a «i s.
Sekretārs O. Blumbergs.

Saraksts
par prlvatactaokatiem,
toli pielaisti pie svešu lietu
vešanas Rīgas apgabaltiesā un
tai padotās miertiesās 1923. g.
1. Privaladvokati , kuri ir zvērinātu

advokātu palīgi un pielaisti pie svešu^tu vešanas Rīgas apgabaltiesā un tai
padotas miertiesas.

Otto Kaelbrandts
Teodors Dobržinskis
Erasts Treijs
Maksis Haffners
Voldemārs Pussuls-»

Konstantīns Petcs
Voldemārs Bekers
Aleksandrs Seglenieks
Kārlis Dzelzīts
Viktors Dāle
Moisejs Grajevskis
Pēters Lejiņš
Alfons Heidesnans
neimans Libesmans
Emsts Ziebergs
Erasts Vilciņš
Fēliks Pauls
Fricis Menders
ļmels Oorņickis
Kārlis Pilps
Altreds Abeltiņš
Romsns Slachats
Herberts Dolgoi
Pauls Zivers
Boris Zemgals
Bernhiirds Berents
«tehs Lange
Arsenijs Sūna
^hards Sadde
Aleksandrs LācgalvsFēliks Neimans
Erasts FridentalsNļkolsj. Kalniņš«gars Kurme
K

onstantīns Vanags.

*okatu na ioi ' .kufl ir zvērinātu

^

tu
vešaaas0 npielaisti Pie sve5u

dotās miertils?, 8as «Pga^altiesai pa-"ie»«« un to apelācijas in-

HS v
Abr,aha«sons

^ Vasilkovs

Liepājas apgabaltiesa
saskaņā ar likumu par laulību 50. un
77. p. pamata 1923. g. 22. janvāri aiz-
muguriski nosprieda: 191)8. g. 9. no-
vembri caur Taurogas pareizticīgu mā-
cītāju starp Jānī Feldmani un Mariju
Feldman, drim. Braginez, slēgto laulību
atzīt par šķirtu.

Liepājā, 10. febr. 1923. g. N» 356/22.
Priekšsēd. b. V. Bienenštams.

Sekretārs Za ndersons.

Liepsjas apgabaltiesu,
pamatojoties uz civ. ties. kārt. 1958. p.
paziņo, ka šīs tiesas sēde ša gada
26. martā attaisīs un nolasīs
27. decembrī 1915. gada, miruša
Hermana Vulfa dēla Jakobsona
testamentu. J* 516-1/23

Liepājā, 7. martā 1923. g.
Priekšsēd. biedrs V. Bienenštams.

Sekretārs A. Kasperovičs.

Rutsiiras muitas noSaļa
ar šo paziņo, ka Lietavas pilsonis Jānis
Bielis par spirta kontrabandēšanu ir sodīts
ar 492 lati lielu naudas sodu un Lieta-
vas pilsone Barbara Skora par robežas
pāriešanu satiksmei neatjautā vieta ir
sodīta ar 5 lati lielu naudas sodu.

Šie lēmumi skaitās par pasludinātiem
augstāk min. personām ar izsludināšanas
dienu .Va'd. Vēstnesi*.

Pārsūdzību var iesnie.it trīs nedēļu
laikā, caur Rucavas muitas nodaļu uz
Finansu ministra vārdu, pieliekot zīmog-
markas par 80 santīrn.

Pamats: muitas lik. 1140. §.
Muitas valdes priekšn. Rozentals.

Sekretārs J. S 1 e ž e.

Rīgas pol. 11. iec. priekšnieks
paziņo, ka 24. martfi 1923. g., pulksten
10 rītā, Kalnciema kiā Ns 36/38,

pārdos gsiftollšsnā
pils. O. Palokangas piederošas
kūdras rsžbšaraas mašīna daļas,, novēr-
tētas ar Ls 120 = 60C0 rbļ., apgrozījuma
nodoVļa piedzīšanai.

Rīgas pol. 11. iec. priekšn. (paraksts).
Taurkalna virsmežniecībai vajadzīgs

-= mežsargs, =-
priekš Sveķa Nš 3 apgaitas kandidātus
lūdz pieteikties līdz 21. martam 1923. g.,
iesniedzot pašrocīgi rakstītus, ar attiecīga
zīmognodokli apliktus lūgumrakstus, ar
sīku dzīves aprakstu, apliecības par
agrāko nodarbošanos un izglītību.

Taurkalna virsmežniecība.

ĶmiMi krāj-a'Aii nM\M
vaids zemais,

Jaunjelgavas apriņķī, uzaicina visus šīs-
sabiedrības biedrus neiztrūkstoši ie-
rasties uz

liii pil spīti,
kura notiks 29. martā 1923. g., pulksten
12 dienā, Eķengraves miesta, sabiedrības
pašas namā.

Dienas kārtība:
1) Sapulces darbinieku vēlēšenas.
2) 1922. gad.i pārskata caurlūkošana un

apstiprināšana.
3) 1922. gada peļņas sadalīšana.
4) Sabiedrības statūtu grozīšana un pār-

reģistrēšana.
5) hdevumu budžeta apstiprināšana

1923. gadam.
6) 1 valdes un 2 padomes locekļu

vēlēšanas. 2 Vaid».

Kārsavas virsmežniecībai
vajadzīgs

===== mežsargs =====
Gavru 5. iec. mežn. 37. apgaitā.

Kandidātus lūdzu pieteikties 7 dienu
laikā, iesniedzot ar paša roku rakstītus
un zīmognodokli apliktus lūgumrak-
stus ar sīku dzīves aprakstu, apliecības
par agrāku nodarbošanos un izglītību.

Lūgumraksti adresējami Kārsavas
virsmežniecībā. Kārsavas stacijā.

Kārsavas virsmežniecība.

Un Miiittti ft *»fi*'-
Biedrība atrodas Ludzas apr., Bolvu pag.

Pasta adr.: caur st. Bolvi.

P&RSKATS par 1922. S.
Bilance uz 1. janv. 1923. gadu.

A k t i v s. R- K.

Skaidra nauda kasē . . . 2,796 55
Preces par iepirkuma cenām 8,312 25
Akcijas L. tautas bankā . 1,000 —
Inventārs 1.152 —
Zaudējums ? ? 4,861 50

ĪCcTpl 1S 122 30

P a s i v s.
Biedru pajas 12,638 75
Kspitali: rezerves . . . 4,783 55
Aizņēmumi naudā no biedr, 700 —

Kopā 18,122 30
~

Valde.

Islrallolliia! no traouoria iii. uMi
MMM Lloitis"

tilla idiiii ii min
notiks 1923. (?. 10. aprīlī pīkst. 3 pec
pusdienas, sabiedrības telpās, Rīgā,
lielā Smilšu ielā J>& 34, pašas namā,

Dienas kārtība:
1) sapulces darbinieku vēlēšana;
2) gada pārskats līdz ar revidenta

ziņojumu;
3) budžets 1923, g.;
4) Valdes priekšlikumi;
5) Vēlēšanas. Valde.

Rijās preču stacijā
19. martfi š. g. pīkst. 10 tiks pārdoti

Vairāksolīšanā
sekosi no saņēmējiem neizpirkti sūtījumi:

1) sūt. Antonopole — Rīga preču
Ks 118555 — bluķi bērza zaļi gar. līdz
1,69 mt. un resn. tievg. līdz 390 m/m —
sv, 17718 kg.;

2) sūt. Antonopole — Rīga precu

1* 118565 — bluķi bērza zaļi gar līdz
1,69 mt. un resn. tievg. līdz 435 m/m —
sv. 16573;

3) sūt. AntonoDole — Rīga precu
hfs 118564 — bluķi bērza zaļi gar. līdz
1 75 mt. un resn. tievg. līdz 460 m/m
sv. 17427 kg.;

4) sūt. Antonopole — Rīga precu

H" 118556 — bluķi un kluči bērza gar.

līdz 1,67 mt., resn. tievg. līdz 410 m/m
sv. 15168 kg.

Uzrādīto sūtiiumu nosūtītājs D. Sapiro,
saņēmējs Z. Berlin un D. Akselinod.
Ja sūtījumi netiktu pārdoti uzradītā laikā,
tad turpinājums notiks 21. martā. 2712

Rīgas prrču stacijas priekšnieks (par.).

līp pai. tiesa, Jaijiii. apr.,
izdos 24. martā 1923.g., pīkst. 10 no rīta,

Vairāksolīšanā
no 23. apriļa 1923. g uz I saimn, gadu
nelaiķa Andreja Minkeviča Vec Spitanu
mājās, kopplatībā 195 pūrvietas zemes,
nelaika manteniekiem par labu.

Solīšana sāksies no 160 kv. asu jauna
škindeļu jumta uzlikšanas, neieskaitot
valsts un pašvaldības nodokļus un
klaušas.

Nosolītajam jāiemaksā 200 latu dro-
šības uaudas jeb jāgarantē minēta suma
ar kustamu īpašumu. Solīšanas vieta
Vec Spitanu mājas.

Elkšņu pag. tiesa 7. maita 1923 g.
Priekšsēdētājs v. P. Strēlnieks.

Sekretārs R. Strin.

Īle lielīs ieparfanla
i&IM<i maksājumu piedzinējs paziņo,
ka 23. merfā 1923. g., pulksž. 1 dienā,
Sīga, Aleksandra ielā N«7, pārdos
vairāksolīšanā Nikolaja O s i-
pova kustamo msntu, novērtētu par
! i !,000 rbļ. un sastāvošu no pisnino,
gultām ar madračiem, kumodēm, ska-
piem, spilveniem, palagiem un galda
segām, dēļ viņa traktiera apgrozījuma
nodokļa segšanas.
. Rīgā, 7. martā 1923. g.

Piedzīnēļs D e r i n g s.

l!i« mMMm l li. tien risini
<ariis Krebs paziņo, ka 2t marta
i923. g., pulksten 10 rītā, Rīgā. Terbatas
ielā Nš 45a, veikala, pārdos Ania
Metbarda kustamo mantu, sastāvošu no
četrām akcijām no akciju sabiedrības
.Daugava' zem NsNš C 000038, 000039,
000340 un 000341, novērtētas par
40.0C0 rbļ.

Izzināt sarakstu, novērtējumu,_ kā ari
spskaiīt pārdodamo mantu varēs pār-
tošanfis dieni uz vietas.

Rīgā, 14. martā 1923. g.
Tiesa prfetavs Krebs.

Rīg. apgabali. 1. iec. ties. prist.
paziņo, ka noliktā 16. martā 1923. s.,
pulksten 10 dienā, 1. Grēcinieku iela
N° 29, kustama īpašuma pardošaaa pie
M. M u s s e ļ a Ir atcelta.

Rīgā, 15. martā 1923. g.
Tiesu pristavs V i 1d a u s.

Mālpils M-aiztou
safiMrilti.,

uz pilnas sapulces lēmuma š. g. 25. ieb-
ruarī uzaicina visus biedrus, noguldītā-
jus un aizņēmējus pieteikt savas prasī-
bas, uzrādot biedru un noguldījumu
grāmatiņas, bet aizņēmējiem nākt norē-
ķināties, sešu mēnešu laikā no ši slu-
dinājuma iespiešanas dienas .Valdības
Vēstnesī* .

Pēc min. termiņa notecēšanas netiks
nekādas prasības pieņemtas, bet no aiz-
ņēmējiem _ tiks piedzīts ar pagaid °/o.
Valdes sēdes katra mēneša 2. un 16.
dienā no pīkst. 2-4 d. Mālpils pag.
namā. Valde.

Kara mmiMi darlia bataljonā,
Rīgā, Pērnavas iela 19 (Cēsu kazarmēs),

1923. 3. 23. martā, pīkst. 10 rītā,

tiks pārdoti vairāksolīšanā
armijai nederīgi

8 zirgi. >

?alm]erai a?r. falsls zemju inīpektors
izdos

nomu uairiSsolilanā
zvejas tiesības uz 3 gadiem

no 23 aprīļa 1923. gada
1) Eiermirtias (Raka) ezerā Dlk|u

pagasts,
2) Rencēnu dzlrnezarā Rencēnu pag..

3) Purlcu ez«ru Lielstraupes pag.

Vairāksolīšanu noturēs š. g. 28. martā
pīkst. 10 no rīta Inspekcijas kanclejā
Lueas muižā , pie Valmieras. Pieda-
līties solīšanā var rakstiski un mutiski.
Tuvākas ziņas turpat.



Iekšlietu ministrijai
Ir iesnieguši lūgumus dēļ uzvārdu
mainas apakšā minētie Latvijas pilsoņi:

i) Ķiasze, Luize Kārļa meita, dzim.
Lejniek, ar dēlu Vidvudu, dzīvojoši Rīgas
jūrmaiā, Mellužos, Bērzu ielā N° 4, kuri
vēlās saukties uzvārdā .Niedre*, —

2) Narbatovič, Augusts Kārļa dēls,
dzīvojošs Rīgā, Marijasielā Ks 80, dz. 13,
kurš veļas saukties uzvārdā .Nāriņš*,—

3) Zaķis, Alfrēds Jēkaba dēls, dzī-
vojošs Rīgā, Marijas Ielā Ņs 78, dz. 11,
kujš vēlās saukties uzvārda .Ozo-
liņš' ,-

4) Iljenkovs, Antons Angusta dēls ar
sievu Klementinu tduarda meitu, meitām
Mariju un Jūliju un dētiem Antonu un
Aleksandru, dzīvojoši Rēzeknes apriņķī,
Makašānu pagastā pie Kleperu sad_J
valsts mājā, kuri vēlās saukties uzvārda
.Eljašans*, —

5) Bumbiere, alias Blumbergs, Pēters
Ernsta dēls ar sievu Emiliju Kārļa meitu,
dzim. Griinert, dēliem Gustavu un Frici
nn meitām Lidiju un Olgu, dzīvojoši
Ventspils apriņķī, Dundagas pagastā
Grāveros, kuri vēlās saukties uzvārdā
.Blumbergs' un

6) Apsits, Jānis Jānā dēls, dzīvojos

Rīgā, Pemavas ielā J* 9, kurš vēlas
saukties uzvārdā .Pāvasars*. —

Varbūtēji
^

iebildumi pret pievesto
tūgnmu ievērošanu paziņojami iekšlietu
ministrijai triju mēnešu laika, no ša
sludinājuma publicēšanas dienas skaitot;
pretēji gadījumā, pēc sacītā termiņa
notecēšanas, lūgumi tiks izpildīti.

Rīgā, 6. marta 1923. g. J« 30128/V
Administratīvs departamenta
vice-direktora v. J. S i 1b r i e d i s.

Nodaļas vadītāja v. K. A b e 1 s.

ittti iīistfiias aiiifraltois
feiitoft

pamatodamies uz likuma par uzvSrdu
maiņu 15. septembra 1920. g. 10. p.,
dara zināmu, ka uz: 1) Kriša Niklāva
dēla Až a, 2) Alizes Augusta meitas
Kirstein-Kārkliņ, 3) Lidijas Au-
gusta meitas Kirstein-Kārkliņ,
4) Marijas Alidas Katrīnas Vladislava
meitas V i c k o, 5) Indriķa Juja dēla
Buka, alias Buchholcs, viņa sievas
Ievas Jāņa m., dzim. Valdmaa un dēlu
Indriķa un Friča-Alfreda un 6) Friča In-
driķa dēla S i 1g a i ļ a un viņa sievas
Johannas Kārļa meitas, dzim. Ramševic
attiecīgiem lūgumiem, kuri izsludināti
.Valdības Vēstnesī* 1*274, 5. decembra
pag. g., un pret kuriem triju mēnešu
laikā iebildumi nav celti, iekšlietu mi-
nistrs

nolēma:
i. lūdzējiem turpmāk saukties:

1) Krišam Āzim — uzvārdā .Zie-
diņš*,

2) Alizei Kirstein-Kārkliņ — uzvārdā
.Kirstein*,

3) Lidijai Kirstein-Kārkliņ — uzvārda
.Kirstein*,

4) Marijai Vicko— uzvārda .Rikova*,
5) Indriķim Bukam, alias Buchholcs,

viņa sievai Ievai un dēliem Indriķim
un Fricim - Alfrēdam — uzvārda
.Buchholcs* un

S) Fricim Silgailim un viņa sievai Jo-
hannai — uzvārdā ,K a u f m a n s*.

U. Visi dokumenti, kā: pases, apliecī-
bas, pilnvaras, līgumi, kvitēs un L t.,
kas izdoti līdz šim uz lūdzēja vārdiem
no visādam iestādēm, ka ari valsts
amata un privātām personām, ir skai-
tāmi kā izdoti uz lūdzēju jauna-
jiem uzvārdiem.

1H. Šie lēmumi stājas spēkā no 5. marta
1923. gada. Saskaņā ar likuma par

nzvārdu maiņu 11.p., pievestos lēmumus
var pārsūdzēt senāta administratīvi
departamentā, viena mēneša laikā no
fa sludinājuma publicēšanas dienas;
pēc šī termiņa notecēšanas sūdzī-
bas netiks ievērotas un lēmumi atzīti
par likumīgā spēkā gājušiem.
Rrgā, 13. martā 1923. g. J*30565/V

- Administratīvā departamenta
vice-direktora v. J. Silbriedis.

Nodaļas vadītāja v. K. Ābels.

i

Paiiņojums.
Finansu ministrs 9. martā 1923. g.

apstiprinājis _ Latvijas saimnieciskas
dzīves veicināšanas akciju sabiedrības
.Agronoms" statūtus. Sabiedrības dibi-
nāšanas mērķis ir: a) apgādāt lauk-
saimniekus un lsuku_ uzņēmējus ar
lauksaimniecības un rūpniecības māsi-
ņām, rīkiem un piederumiem cn ar
dzīvo un nedzīvo inventāru; b) tirgoties
ar lauksaimnjecbas un rūpniecības ražo-
jumiem un jēlvielsm, kā vietējā tirgū,
ta ari ārzemēs; c) organizēt un no-
darboties ar preču ražošanu un pār-
strādāšanu, sagatavošanu tirgum un to
transportēšanu; d) Izmantot Latvijas
dsbas bagātības un iegūt konvencijas
ārzemēs.

Sabiedrības dibinātāji ir Latvijas
pilsoņi:

1) Jānis Brauns, dzīv. Rīgā, Jura
ielā 2a, dz. 2.

2) Indriķis Stukuls, dživ. Rīga, Dzir-
navu irlā 70, d?. 2.

3) Kāilis Petersons, dzīv. Rīga, Ale-
ksandra iela 75, dz. 3.

4) Antons Launags, dzīv. Rīga, Ale-
ksandra ielā 2, dz. 24.

5) Jūlijs LezJiņš, dziv. Rigā, Andreju
ielā 6, dz 4.

6) Dāvis Jostiņš, dziv. Rīgā, Zvaigžņu
felī 24.

7) Alfrēds Gura, dziv. Rīgā, Ķeizar-
dārza iela 6a, dz. 3.

Sabiedrības pamatkapitāls» 160.000latu
lielsun sadalās 1600akcijās, pa 100 latu
katra. Akcijās izlaižamas 2 sērijas, katra
pa 800 akcijām. Valdes sēdeklis atrodas
Rīgā.
Tirdzn. u. banku nod. priekšnieks

A.K ace n s.
Revidenta v. (paraksts).

Paziņojums
Finansu ministrs 23. februārī apstipri-

nājis ,L. V. Geggingera akciju sabiedrī-
bas* statūtu 7.§ papildinājumu, saskaņa
ar kuru sabiedrība pārvērtē savu
9000.000 LRbļ. lielo pamatkapitālu
180.000 latos, sadalot to 1200 akcijās,
pa 150 latu katra. Bez tam sabiedrība
izlaiž 1200 jaunas akcijas ā 150 latu,
kopzuma par 180.000 latiem, sastādot ar
to sabiedrības kopējo pamatkapitālu
360.000 latu lielu, sadalītu 2400 akcijās,
pa 150 latu katra.

Apstiprinājums saistīts ar noteikumu,
ka jaunā izlaiduma akciju emisijas no-
teikumi stādami priekšā finansu ministrim
deļ apstiprināšanas.
Tirdzn. u. banku nod- priekšn. p.

V. Gailits.
Revidenta v. (paraksts).

ilgas appīta 3. Iet. prīsīavs
S. Terpilovskis paziņo, ka 21. martS
1923. g., pulksten 10 rītā, Rīgā, Ma-
rijas ielā Nš 28, dziv. 6, tiks pār-
dota Joheļa Tankeļa kustama manta,
sastāvoša no mēbelēm, traukiem, tepiķa
un cit.,_ novērtēta par 27,600 rbļ. _

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

Tiesu pristavs S. Terpilovskis.

ilgas apgabali. 5. itt tiešo pīistan
paziņo, ka 20. martā 1923. aadā,
pulksten 9 rītā, Rīgā, Aleksandra ielā
J* P5, tiks pārdota Edgera Pē-
tera kustama manta, sastāvoša no mē-
belēm un novērtēta par 13,000 rbļ.

Izzināt sarakstu, novērtējumu, kā _ ari
apskatīt pārdodamo mantu vēres pardo
Janas diena uz vietas.

Rīgā, 13. martā 1923. g.
Tiesu pristavs E. Smeils.

Lubānas pagasta valdei,
caur Lubānu, Cēsu apriņķī, vajadzīgs

pilnīgi iestrādājies

dorbueža palīgs.
Pieteikšanas pie pagasta padomes

raksti.sk! vai personīgi uz vēlēšanu
29. marta 1923. g, pulksten 12 dienā,iesniedzot dokumentus par izglītību unlīdzšinējo darbību.

Alga 3,000 rbļ. aiēn?sī pie brīva dzī-
vokļa, apkurināšanas un apgaismošanas

Pagasta valde.

Pazaudēta rRrA*
no mākslas akadem. audz. Aleksandramaosiļpvam . skaitāma par nederīgu.

Hozaadētaart «i*«d.15. okt. 1920. g. uz Kārļa Žagaravsrda, uzskatam» par nederīgu.
"īsaTkāji,^^

izsludina par nederīgu nozaudēto karakļaus, apliecību zem M> 2665, izdotu
dl. marta 1921. g. no aviācijas diviz.uz Hemricha Andreja d. Meija vārda.
. *'*«" ?«•« apriņķa priekšnieks
izsludina par nederīgu nozaudēto kara-klausības apliecību zem )*7819, izd.
14. nov. 1922. g. no Tuk.-Talsu karaapr. pr-ka uz Jāņa Ludviga d. Up-maņa vārda. 42126

nesa siiiafllniL
lijasMMlta l Ir. lien Miim

Kārlis Krebs paziņo, ka 22, martā
1923. g., pulksten 10 rītā, Rīga, Alek-
sandra ielā J* 42, veikajā, pārdos
Simona Miršovica, kustamo mantu,
sastāvošu no veikala iekārtas, pulk-
steņiem, spoguļa un viena ugunsdroša
naudasskapa, un novērtētu par 11.400r.

Izzināt sarakstu, novērtējumu, kā erī ap-
skatīt pārdodamo mantu varēs pārdoša-
nas dienā uz vietas.

Rīgā, 12. martā 1923. g.
Tiesu pristavs Krebs.

Blgas apgabaltiesas l iet. tiešs Bristais
Kārlis Krebs paziņo, kā 20. marts i. g.
pulksten 11 rītā, Rīgā, 1. Ņevas ielā
J& 5a, bij. sab. .Produkta* telpās pār-
dos sab. .Produkts* konkursa masai
piederošo kustamo mantu, sastāvošu no
rakstam galdiem, grāmatu skapiem,
naudas skapiem

^
rakstāmmašīnām, šuj-

mašīnas, velosipēda, telefona aparāti u t.t.
un novērtētu par 144700_ rbļ.

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

Rīgā, 12. martā 1923. g.
Tiesu pristavs Krebs.

i!!fiili_ SilffBf
IMU pilsētas iepil ii

vajadzīgas
2000—2500 angļu ton. pirmā labuma

gāzes ogļu,
sekošas markas: Nev-leversons.

Londonderry, V/earmouth.
Ogles jāpiegādā līdz 18. aprillm š.g.,

bet ne velak, ka ar navigācijas atklā-
šanu, cif. Mīlgrāvi.

Piedāvājumā jāuzdod ogļu pelnu sa-
turs, izgaistošo daļu saturs, iespējamais
koksa ražojrlms, ogļu kurināšanas vēr-
tība kalorijās, ogļu iegūšanas vieta
(ogļu raktuves), ka arī cena par tonnu
cif. Rīgā, resp. Mīlgravī.

Iegūstamam koksam jābūt lielos ga-
balos, cietam un pelēkā krāsā.

Piedāvājums iesniedzams slēgtā ap-
loksne ar uzrakstu: .Ogļu pledā ājums
4. apriti 1923. g" līdz 4. aprīlim š. g.
pīkst 12 diena, uzņēmumu valdes kanc-
lējā, Basteja bulvāra Mš 10, ist. 11.

Klāt jāpieliek vajadzīgās zīmognodokļu
markas.

Bauskas virsmežniecība
paziņo, kā publicētie .Valdības Vēstn.*
1923. g. Ns 41 un 42, torsi 20. martā
1923 gadā Bauskas pagasta nama,
pludinātas malkas pārdošanai uz Mēme-
les upes krasta,

tiek atcelti.
Bauskas virsmežniecība.

espiests valsts tipograti>ā,

Dlžii SipllrM
Baldones virsmežniecībai

vajadzīgs

pagaidu mežsargs
uz nenoteiktu laiku priekš Doles iec.
mežniecības Misas apgaitā.

Kandidātus lūdz pieteikt. līdz 24. mar
tam 1923. g.. iesniedzot ar paša roku
rakstītus un zīmognodokli apliktus lū-
gumrakstus, ar sīku dznes aprakstu
un apliecības par agrāko nodarbošanos
un izglītību.

Tuvākas ziņas var uzzināt virsmež-
niecības kancleja m ža muižā un pie
Doles iec. mežziņa Doles pagasta, Kau-
čos. Ba ldones virsmežniecība.

Mazsalaces krāj - aizdevu kase
uzaicina visus naudas noguldītājus, aiz-
ņēmējus un ari biedrus seši mēneši*
laikā, nokārtot savas attiecības ar kasi.
Pēc mīnētā termiņa notecēšanas paliek
kasej brīva rīcība par nenokārtotām
sumam. 3Mazsalacē.

Mazsalaces krāj-aizdevu kases valde

Nfl7ffIlrfDfn ka
*

a klaus >°as apl. z?m
IlUiUUUtlU tfs 28228, izdota no
3. robežsargu pulka k-dra uz Arnolda
Komisāra vārda, uzskatama par nederīgu.

Bramberģes Pa^>vajadzīgs ,.strSdsHes
p^

darbvedis
Pieteikšanās PerSonig, J'padomes, uzradot dokuSeZ^priekšējo darbību un i2pi;,;Ks Nrl

1923. g pīkst 10 ^'^ 19.4
Bramberģes pag. namā,' caurl,

Pag- Priekšniek^ 1S

Rioas iaokneutīalMeduat Wi
pilno biedru sapulce

notiks sestdien, 24. martā m,
pīkst. 11 rītā, kredītbiedrības MRīgā, Elizabetes ielā W 63.

Dienās kārtība:
1) Sapulces amata personu vēlām
2) Gada pārskats par 1922.g, ^zijas komisijas ziņojumi nu &

skata apstiprināšana.
3) Pelņas izdalīšana.
4) Budžets 1923. gadam.
5) Vēlēšanas.
6) Dažādi priekšlikumi.

Ja minētā dienā nesanāktu statakt
noliktais biedru skaits, tad otra pin
sapulce, kura būs pilntiesīga pie Intu
sanākušo biedru skaita, notiks svētdien
8. aprīlī š. g. tanīs pat teipas ar to
pašu dienas kartību. Valde.

Ar šo tiek darīts zināms vispār»»

Rirbižu-BIomes pciēr» *
riba „R0p"

^uz biedru pilnas sapulces 18. »w
lēmuma pamata

likvidējas
sākot ar 1. martu 1923. g.

Kreditorus lūdz pieteikt mw« P»»»

rakstiski līdz 1. maijam ,'^fi/j»
tērētāju biedrības .Ruķts \aW« .
s,ējct_ caur Limbažiem, Ķi** *

^Vēlākie pieteikumi netiks ievēroti

Ķirbižos, 3. martā 1923. g-

_^_ Priekšnieks J. Mjļi^d

Hrie.D-BaitiiasiBiDerilBJļP*H
akc. sab. A

ar šo paziņo akefcn..kt. *J
^S. g., pu kst. 5 vakara, »« .
^
m

Rīgā, Arsenāla iela J*7.
*kārtēju pi««,

akcion. sap*
Dienas kāttl^e«^

1. Sabiedrības darbības un t»u»-«

skatīšana par 1922- g-
2. Budžets par 1923 i- A]ti w&
3. Valdes un revīzijas kora'»'

vēlēšanas. Wļ*
4. Tekošas dan^anas

^^^^i^

Ar šo izsk- nejerr?r
dinam par ?? "*J*,ifļ,iz'>
kā nozaud. muHW»««* «

%m<
cembrī 1922. g. P, .a & SJ^J}&530&r^J^IiJ^^M

Rīgas ksia aP»?ķf gēta »<
dtea pat nedengu *>** ^, K\
jumu apliecību ^f î d*
no 3. robežsargu P« .«čv^
Friča Jāņa dēla Musk«

Smīllenes -Pahmaoss -ABmeīsfem - &3bīm
krāl-alzdeuu kases

risiiiiil iiedu mīli
pimdienā, 26. martā 1923. g. j*
11 dlenS, vietējas Lauksaimniecības fe
drībss zālē.

Dienas kārtība:
Gada pārskats par 1922. gadu.
Revidentu ziņojums.
Pelņas sadalīšana.
Budžets tekošam gadam.
Jaunu statūtu pieņemšana.
Dažādi jautājumi un
vēlēšanas.

Ja minētā dienā nesanāktu s«ļ
20. paragrāfa noteiktais biedru skaiti,»

otro vispārīga Metini sapaite
tiks noturēja, 9. aprifl, pīkst. 11. f
ar to pašu dienas kārtību un ikaffiJ
par pilntiesīgu neskatoties uz sso»
biedru skaita. . ..

_Dlrekcuļ^

Piltenes virsmežniecība

pārdos torsos
23. martā 5. 9., pulkst. 12 dienā, virsmežniecības kancleja,

Slēkas meža mājā, saimnieciskā kārtā sagatavotu un atrodošos

Zlēkas novadā
dedzināmo malku mežā:

90,77 kub. as. 7X7X7' jaukta, iedalīta 114 vienībās, novērtēta par Ls 1,330.86

Krautuvēs uz Abavas krasta:
134«/? kub. as. 7X7X7'. jaukta, iedalīta 3 vienībās, novērtēta par Ls 4,163.—

kārtis:
908 gab-, 20* gājumā, 4* resnumā, 1 vienība, novērtētas par Ls 150,73

Nozāģētus numurētus cefmala skuju kokus:
1. Mucenieku mežsargu apg., kvart. 1* 72 79, Slēkas-Ugāles ceļā, malkas

koku NāNs 133—196, 697 kub. ped., novērtējums . . . . . Ls &k,ni
Popan mežsargu apg., kvart. NsNs 90, 93, Slēkas-Ugales ceļamalkas

koku J* MT178-251, 699 kub pēd , kopā 178 koki, novērtējums . 35,42
Plietiņ mežsargu apg, kvart. Ks 84, Slēkas-Ugāles ceļabūvkoku

J&J* 2, 5—9, 11, 13, 246 kub. pēd.. kopa 8 koki, novērtējums . .,13
2. Vecsāta mežsarga apg., kvart. Jtft 76, Slēkas-Cirkales ceļa malkas

koku J*N» 85—141, 215 kub. pēd., kopā 57 koki, novērtējums . , 9,19
Vecsāta mežsarga apg., kvart. M> 63, Slēkas-Cirkales ceļa, būvkoku

J*J& 73—83, 219,5 kub. pēd., novērtējums . . . _>••• » da>'8
Lamik mežsarga apg., kvart. ik 53, Slēkas-Cirkales ceļa, būvkoku

JvfeNķ 11—16, 133 kub. pēd., kopā 17 koki, novērtējums . ._ . , 19,93
3. Sinep mežsargu apg., kvart J*N° 6, 7, Piltenes-Sabiles ceļa, buv-

koku Ms J* 1—10, 225 kub. ped., novērtējums.............27.4. Kalniņa mežsargu rpg., kvart. J*N° 35, 40, 41, Cirksles-Ameļkroga
ceļā, būvkoku MsJ* 1-10, 12—40, 43—54, 56, 59-64, 66-68,
70—73, 75—81, 1917,5 kub. pēd.. kopā 72 koki, novērtējums . . 250,75
Solīšana netiks mutiski un slēgtās aploksnēs. Priekš torgu sākuma pircē-

jiem jāiemaksā 10°/o drošības naudas no nosolāmo vienību vērtības,
Virsmežniecība atstāj sev tiesības izsludinātas vienības noņemt no torgiem

pēc saviem ieskatiem.
Tuvākas ziņas Piltenes virsmežniecība, Zlēkas meža mājā, caur Ugāli un

pie IV. iec mežziņa. Zlēkas-Abavas muiža.
Piltenes virsmežniecība.

Ventspils virsmežniecība

pārdos torsos
27. martā 1923. 9., pulksten 11 dienā, Ventspils virs-

mežniecības kancleja, Ventspilī, sekošus materiālus:
1. uz Kustēs un Asara laukumiem, Ventspilī, apmēram 63 /4 standartu

brāķa plankas un dēļus . . . . . . ā Ls 37
2. uz Kustēs, Asara un Kāna laukumiem, Ventspilī, 12 gab. tukšas

eļļas mucas ā , 1
3. uz Kāna laukuma, Ventspilī, vienu platdibeņa laivu, vērtībā .... ,4

Torgi notiks mutiski un rakstiski, pie kam torgos tiks pielaisti un pie-
dāvājumi atzīti no personām, kūjas iemaksās torgu kc misijai 10°/o no pie-
dāvātās sumas.

Tuvākas ziņas izsniedz virsmežniecības kancleja, Ventspilī, 12. martā
1923. g. N» 1916.

a Ventspils virsmežniecība.

Dzelzsceļu ulrsualde pārdos solīšos atklātos torsos
(ūtrupē) 27. martS 1923. g., pulksten 11 dienā, dažādas gatavas un negatavas

vētījamas mašīnas un to degas,
kuras atrodas dzelzsceļu galvenās darbnicās, Rīgā (Feniksā) Pēterpils šosejā N° 14.
Gatavas mašinas varēs pirkt ari atsevišķiem komplektiem. Tuvākas ziņas un
torga noteikumus var saņemt darbnicās (Feniksā) no pīkst. 10—2. 2

Dzelzsceļu eirsealde SKkonkurences:
4. aprīli 1923. g„ uz krāsošanas meterialiem.
5. ...buvapkalumiem un piederumiem.
5. , , , . Semafora skritulišiem 6000 kmpl.
" svina caurulēm, priekš ūdensvadiem 425' mtr.

• ...Kaļamo dzelzi, I. un II. labuma un stīpu dzelzi.
Tuvākas ziņas izsniedz dzelzsceļu virsvaldē, ist. 122a, no pīkst. 12—14. 2

Dzelzsceļu virsualde ass,^l;ai£kailMaii ar iDžeaiera - elektriķa izglitibo un ilgāka praksi uz dzelzsceļiem
(bij kontrolieri -mechaniķi) Atalgojums X. kat. Reflektantiem jāpieteicas
dzelzsceļu virsvaldē istab. N» 329.

LlBiklI tBiiirl(.g»kWg.v„ l™55il
Kartēja mmm

noru sāpu ce
notiks sestdien 14. aprīlī mi.,
priekš pusdienas, Jelgavā, banftJļ

ar sekošu dienas kārtib?
1) Sapulces amata personu vēlēs,,,2) Gada pārskats par 1922 7 T'

un revīzijai komisijas' ^2pārskata apstiprināšana ? m
3) Peļņas izdalīšana.
4) Budžets 1923. g.
5) Bankas statūtu pārgrozīšana.
6) Dažādi valdes priekšlikumi
7) Velēšanas.

Jelgava, 13. martā 1923. g.
VaU.
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