
Valdības rīkojumi un pavēles.

2. Aizliegts ievest un izvest ar bum-
buļu vēzi (Synchytrium endobioticum
Schilb. Pērc.) vai citām bīstamām slimī-
bām inficētus kartupejus.

3. Aizliegts ievest kartupeļus no tām
valstīm, kurās nav noorganizēta kartupeļu
izvešanas kontrole vai ir konstatēts bum-
buļu vēzis.

1. piezīme. Šis aizliegums neat-
tiecas uz kartupeļiem, kurus ieved
zemkopības ministrija izmēģinājumu
un pētījumu nolūkem.

2. p i e z ī m e. To valstu sarakstus,
kurās nav noorganizēta kartupeļu
izvešanas kontrole vai ir konstatēts
bumbuļu vēzis, izdod zemkopības
ministrs.

4. Kontrolei padotos kartupeļus var
ievest un izvest vienīgi caur tām muitas
iestādēm, kuras noteic zemkopības mi-
minstrs saziņa ar finansu ministri.

5. Kontroli izdara eksperti, kurus zem-
kopības ministrija pieņem uz brīva lī-
guma pamata.

6. Eksperta lēmumu var pārsūdzēt
arbitrāžas komisijai 7 dienu laikā pēc
lēmuma.

7. Arbitrāžas komisija darbojas pie
zemkopības ministrijas un sastāv no
3 locekļiem : kartupeļu ievedēja vai iz-
vedēja pārstāvja un zemkopības ministra
apstiprinātiem lauksaimniecības departa-
menta lietpratēja un Latvijas universi-
tātes lauksaimniecības fakultātes pār-
stāvja. Komisijas lēmums ir galīgs.

8. Kontroles izdevumus sedz zem-
kopības ministrija, iekasējot caur muitas
iestādēm par katru tonnu kontrolēto
kartupeļu sevišķu atlīdzību, kuras lielumu
nosaka zemkopības ministrs.

9. Instrukcijas par šo noteikumu pie-
mērošanu dzīvē izdod zemkopības mi-
nistrs saziņā ar finansu ministri.

Rīgā, 1924. g. 10. janvārī.
Ministru prezidents Z. Meierovics.

Zemkopības ministrs E. B a u e r s.

Noteikumi
par mākslīgo mēslu tirdzniecību.
(Izdoti Latvijas Republikas Satversmes

81. p. kārtībā).
1. Mākslīgo mēslu tirdzniecības kon-

trole atrodas zemkopības ministrijas pār-
ziņā.

2. Mākslīgie mēsli nedrīkst saturēt
vairāk par 0,5°/o augiem kaitīgu vielu.

Piezīme. Šī panta noteikumi ne-
attiecas uz tiem mākslīgo mēslu
krājumiem, kuri ievesti līdz šī likuma
spēkā nākšanas dienai un pieteikti
zemkopības ministrijai noteiktā laikā.

3. Nekontrolētus mākslīgos mēslus
aizliegts pārdot vai glabāt pārdošanai.

4. Kontroles izvešanai no mākslīgiem
mēsliem jānoņem paraugi un jāiesūta
analizei zemkopības ministrijas norādītām
iestādēm.

1. piezīme. No ārzemēm ievesto
mākslīgo mēslu paraugu ņemšanas
un analizēs izdevumus sedz ievedējs,
bet iekšzemē ražoto — ražotājs.

2. piezīme. Zemkopības ministri-
jai ir tiesība analizēs rezultātus publi-
cēt laikrakstos, minot firmas.

5. Pārdevējs garantē pircējam pārdo-
damo mēslu vērtību noteicošo vielu sa-
turu procentos no kopsvara.

Piezīme. Fosforskābes mēslu sa-
tura apzīmējumā jābūt norādījumam
uz kādu fosiorskābes veidu attiecas
uzdotais procents.

6. Mēslu satura garantija nedrīkst
pārsniegt izdarītās analizēs rezultātus,
ieskaitot tirdzniecības latitudi.

7. Zemkopības ministrijai ir tiesība
katrā laikā ņemt pārbaudīšanai paraugus
no tirgotavu vai noliktavu mēslu krā-
jumiem vai ari šo darbu uzdot atbil-
dīgam paraugu ņēmējam.

Noteikumi
par kartupeļu ievešanas un

izvešanas kontroli.
(Izdoti Latvijas Republikas Satversmes

81. panta kārtība.)

1. Ievedamie un izvedamie kartupeļi
padoti kontrolei, kura atrodas zemkopības
ministrijas pārziņā.

, Piezīme. Kartupeļi atsvabināti no
kontroles, ja tos izved uz valstīm,
kuras šo kontroli neprasa.

Piezīme. Šinīs gadījumos paraugu
ņemšanas un kontroles izdevumus
sedz zemkopības ministrija.

8. Pircējam ir tiesība pārbaudīt
mākslīgo mēslu saturu, iesūtot noņemtos
paraugus analizei. (4. p.)

9. Ja mēslu daudzums, no kura
ņemts 8. pantā minētais paraugs, nav
mazāks par dzelzsceļa vagona kravu,
tad kontroles izdevumus sedz pārdevējs,
pretējā gadījumā — pircējs.

10. Zemkopības ministrs izdod in-
strukcijas par mākslīgo mēslu iesaiņo-
jumiem un šo noteikumu piemērošanai
dzīvē.

Rīgā, 1924. g. 10. janvārī.
Ministru prezidents Z. Meierovics.

Zemkopības ministrs E. Bauers.

Noteikumi
par olu eksporta kontroli.

(Izdoti Latvijas Republikas Satversmes
81. panta kārtībā.)

1. Olu izvešana uz ārzemēm padota
kontrolei, kura atrodas zemkopības mi-
nistrijas pārziņā.

2. Kontroli izdara atbildīgi olu kon-
trolieri, kuri pārbauda, novērtē un ap-
liecina izvedamo olu labumu un iesai-
ņojuma derīgumu.

3. Strīdus starp eksportieriem un
kontrolieriem izšķir arbitrāžas komisija,
kura darbojās pie zemkopības ministri-
jas un sastādās no 3 locekļiem: olu iz-
vedēja pārstāvja un zenikop istra
apstiprinātiem lauksamniecības departa-
menta lietpratēja un Latvijas universi-
tātes lauksaimniecības fakultātes pār-
stāvja. Komisijas lēmums ir galīgs.

4. Olu kontrolierus un arbitrāžas ko-
misijas locekļus amatos apstiprina zem-
kopības ministrs. Kontrolierus pieņem
uz brīva līguma pamata.

5. Olas var izvest partijās, ne mazā-
kās par 5000 gabalu. Uz katra izve-
damo olu iesaiņojuma jābūt olu izve-
dēja un kontroles markām.

6. Olas, kuras vieglākas par 48 gra-
miem, netīras, iedauzītas, vai samaitātas,
vai ari tādas, kuras uzrāda maitāšanās
pazīmes, aizliegts izvest.

7. Olu izvedējiem jāreģistrējas un jā-
pieteic olu tirdzniecības marka zemkopī-
bas ministrijā.

8. Kontroles izdevumu segšanai olu
izvedēji maksā sevišķu atlīdzību par visu
kontrolēto olu partiju. Atlīdzības lielumu
no katrām 120 olām nosaka zemkopības
ministrs par pusgadu uz priekšu, skaitot
pusgadus no 1. apriļa līdz 30. septembrim
un no 1. oktobra līdz 31. martam.

9. Instrukcijas par šo noteikumu pie-
mērošanu dzīvē izdod zemkopības mi-
nistrs saziņā ar finansu ministri.

10. Šie noteikumi neattiecas uz pa-
sažieru un kuģa personālu uzturam
līdzņemtām olām.

11. Noteikumi stājas spēkā 1924. g.
1. maijā.

Rīgā, 1924. g. 10. janvārī.
Ministru prezidents Z. Meierovics.

Zemkopības ministrs E. Bauers.

Pāgrozījumi
noteikumos par eksportējamās
gaļas un tās pārstrādājumu

kontroli.
(Izdoti Latvijas Republikas Satversmes

81. panta kārtībā).
Noteikumu par eksportējamās gaļas un

tās pārstrādājumu kontroli (Lik. kr.
1923. g. — 140) I. panta piezīmi izteikt
šādi:

Šie noteikumi neattiecas uz to gaļu
un tās pārstrādājumiem, kurus pasažieri
vai kuģa personāls ņem sev līdzi savām

vajadzībām noteikto normu apmēra,
kā ari uz pasta sūtījumiem svarā līdz
7 klgr.
Rīga, 1924. g. 10. janvārī.

Ministru prezidents Z. Meierovics.
Zemkopības ministrs E. Bauers.

Papildinājums
noteikumos par darba laiku

dzelzsceļu darbiniekiem.
(Izdots Latvijas Republikas Satversmes

81. panta kārtībā.)
1923. g. 13. septembra noteikumu par

darba laiku dzelzsceļu darbiniekiem (Lik.
kr. 123) 6. pantu papildināt ar sekošu
piezīmi:

Piezīme. Uz darbinieku vēlēšanos,
ar dzelzsceļu galvenā direktora pie-
krišanu, atsevišķas dežūras ilgumu
var pagarināt līdz 24 stundām, pro-
porcionāli pagarinot ari atpūtu starp
dežūrām.

Rīgā, 1924. g. 10. janvārī.
Ministru prezidents

Z.Meierovics.
Satiksmes ministrs J. P a u 1 u k s.

Papildinājums
likumā par bijušo Krievijas

agrarbanku aizdevumiem Latvijā.
(Izdots Latvijas Republikas Satversmes

81. panta kārtībā).

likuma par bijušo Krievijas agrarbanku
aizdevumiem Latvijā (lik. kr. 1921,221)
2. nodaļu papildināt ar sekošu 13. pantu:

13. Aizgādnības izdevumu segšanai
finansu ministrs vienojoties _ar valsts
kontroli, nosaka atlīdzības normu, kura
ņemama no 10. pantā minēto banku
aizņēmējiem.

Rīgā, 1924. g. 3. janvārī.
Ministru prezidents Z. Meierovics.

Finansu ministrs H. P u n g a.

Rīkojums
visām apriņķu pašvaldību
likvidācijas valdēm ceļu

labošanas lietā.
Pagājušā 1923. gada ceļu labošanas

sezonā vairākās vietās bija pielikts pie-
tiekoši daudz darba pie ceļu labošanas,
bet vēl vairāk vietās nekas vai ļoti maz
bija darīts, caur ko ari tādās vietās
pagājušā rudens ārkārtējos apstākļos ceļu
stāvoklis bija neaprakstāmi slikts. Līdz
šim tika pielaista ceļu labošana visam
pagastam kopīgi un daudz pagastiem
bija jābrauc tālu ārpus pagastu robežām
ceļus labot. Bet tagad pagastu pār-
stāvju apspriedēs ir noskaidrojies un
praktiķa pierādījies, ka ceļus iespē-
jams uzturēt labā stāvoklī tikai tad,
ja ceļu labotājiem lauksaimniekiem nav
jābrauc uz ceļu labošanu tāiu ārpus pa-
gasta robežām un kad ierāda katrai
saimniecībai attiecīgu ceļa gabalu pro-
porcionāli viņa nekustama īpašuma vēr-
tībai aplikšanai ar nodokļiem.

Šo ievērojot iekšlietu ministrija uzdod:
1) likt priekšā visām pagastu valdēm,
kuras to vēl nebūtu veikušas, nekavē-
joties izdalīt sava pagasta labojamos
klases ceļus gabaliņos, iedalot katrai
saimniecībai samērīgu gabaliņu pēc šīs
saimniecības nekustama īpašuma vēr-
tības aplikšanai ar nodokļiem, un tikai
nesadalītām muižu zemēm ierādīt pa-
gaidām kopīgu gabalu, kurš sadalāms
sīkāk pec muižas zemes sadalīšanas,
2) ar ceļu klaušu pārmērīgu apgrūtinātus
pagastus pabalstīt uz visa apriņķa ne-
kustamu īpašumu nodokļa rēķina, kur
tas līdz šim laikam jau ir darīts, 3) pie
no jauna klaušu kārtā labojamo ceļu sa-
rakstā uzņemto ceļu pirmās uztaisīšanas

Maksa par .Valdības Vēstnesi' sākot no 1. janvāra:
Sarjemot ekspedīcijā:

Pat 1 mēnesi .......1 lats 50 stat.

Piesūtot mājā un pa pastu:
Par 1 mēnesi ,. . . 1 lats 80 sant.
Par atsevišķu numuru: saņemot

ekspedīcijā. ......— , 6 ,
Pie atkalpārdevējiem — , 7 ,

Latvijas valdības m% oficiāls laikraksts
iznāk katru dienu, izņemot cJlsilRililih^^

svētdienas un svetkudienas
••••••••••• ? Jy*^|*y. j|ļ^^ - ^ILjļii32Sx ? ? ?

Redakcija:
^^

Kantori s un ekspedīcija;
Rīgā, pilī J*2. TeLNk 9-89

^^^^^^^P^ Rīgā, pilī N» 1. f el. Na 9-57
Runas stundas no 11—12 uxšt^p^ssHU~ Atvērts no pulksten 9—3

Sludinājumu maksa:
a) tiesu sludinājumi līdz 30 vien-

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

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

c) privātiem par katru vienslejīgu
rindiņu — .20 .

Saeimas IV. sesijas 1.plenārsēdes,
1924. g. 15. janvārī, pīkst. 5 p. pusdienas,

dienas kārtība:
1. Prezidija ziņojumi.
2. Pārgrozījumi likumos par ārvalstu

tiesu spriedumu atzīšanu un izpildī-
šanu. (Ref. Nik. Kalniņš.)

3. Agrārās reformas likuma IV. daļas
5. p. pārgrozījums. (Rei. A. Albe-
rings. )

4. Likums par Rīgas pilsētas admini-
stratīvām robežām. (Ref. P. Ulpe.)

5. Likums par pilsētu naudas zīmēm.
(Ref. V. Sanders, P. Lejiijš. )

6. Likums par konvenciju oficiālu žur-
nālu, kā ari anaļu un parlamentarisku
dokumentu tiesai apmaiņai. (Ref.
V. Salnais.)

7. Likums par konvenciju oficiālu do-
kumentu, zinātnisku un literarisku
izdevumu starptautiskai apmaiņai.
(Ref. V. Salnais.)

8. Papildinājums pie 1920. g. 16. sep-
tembra agrārās reformas likuma
1. daļas. (Ref. S. Jubuls.)

9. Likums par 1920. g. 17. augusta
likuma par alkoholu saturošu vielu
ražošanu, aplikšanu ar nodokļiem
un pārdošanu papildināšanu. (Ref.
K. Lorencs, V. Salnais.)

10. Likums par ārlaulībā dzimušo bērnu
leģitimēšanu. (Ref. Nik. Kalniņš.)

11. Likums par mēru un svaru pār-
baudīšanas un apzīmogošanas no-
devām. (Ref. E. Birkhāns, Aug.
Kalniņš.)

12. Likums par civilprocesa likumu,
1923. gada izdevuma, 117. panta
un 1914. gada izdevuma, 372. panta
pārgrozījumu. (Ref. V. Holcmanis.)

13. Likums par poligrāfiskām iestādēm.
(Ref. Br. Kalniņš.)

14. Lēmums par Valsts kontroles pado-
mes locekļu apstiprināšanu. (Ref.
A. Petrevics.)

15. Likums par tautas skaitīšanu. (Ref.
A. Petrevics.)

16. Pārgrozījums noteikumos par ienā-
kuma nodokli. (Ref. A. Alberings,
K. Ulmanis.)

17. Muitas likuma papildinājumi un
pārgrozījumi. (Ref. J. Hans.)

18. Likums par valsts zemes bankas ķīlu
zīmju procentiem. (Ref. P. Lejiņš. )

Noteikumi par kartupeļu ievešanas un
izvešanas kontroli.

Noteikumi par olu eksporta kontroli.
Noteikumi par mākslīgo mēslu tirdznie-

cību.
Pārgrozījumi noteikumos par eksportē-

jamās gaļas un tās pārstrādājumu
kontroli.

Papildinājums noteikumos par darba
laiku dzelzsceļu darbiniekiem.

Papildinājums likumā par bijušo Krievijas
agrarbanku aizdevumiem Latvijā.

Rīkojums par Krievijas dzelzsceļu staciju
ieslēgšanu tiešā Latvijas un Krie-
vijas preču satiksmē.

Rīkojums visām apriņķu pašvaldību
likvidācijas valdēm ceļu labošanas
lietā.



pievilkt visus pagasta zirgu īpašniekus
un strādniekus, līdzšinējā kārtībā, 4) stingri
sekot, ka ziemas ceļa laikā tiktu pievesta
grants un tilta koki, to starpa ari koki
priekš tiem tiltiem, kurus būves satiksmes
ministrijas šoseju un zemes ceļu valde,
pieprasot no pēdējās apriņķu inženieriem
koku skaitu un meža ciršanas atļauju.
Grantēšanas darbi iesākami nekavējoties,
5) atgādināt visām pagastu valdēm, lai
tās savukārt uzdotu ceļu labotajiem, ka
pavasarī tūliņ pēc sniega nokušanas,
kamēr vēl nav sākušies lauku ^larbi,
tiktu ceļi nolīdzināti, ka lai

^
tie būtu ar

augstāku vidu ūdens notecēšanai un lai
ari grāvjus iztīrītu, bet grants izkliedē-
šanu izdarīt pēc ceļu galīgas nozušanas.

Reizē ar šo iekšlietu ministrija uzdod
apriņķu pašvaldību likvidācijas valžu
priekšsēdētājiem un apriņķu priekš-
niekiem un viņu palīgiem ziņot mi-
nistrijai par ceļu stāvokli un par pagastu
valdēm, kuras nepilda savus pienākumus
ceļu labošanas ziņā, lai tās varētu saukt
pie atbildības.

Rīgā, 1924. g. 10. janvārī. Ne 100208.
Iekšlietu ministrs A. Birznieks.

Pašvaldības departamenta direktors
J. Zankevics.

Lauku pašvaldības nodaļas
vadītājs P. K1 i n k 1 a v s.

Ap.-tiprtntt
1924. g. 9. janvāri.

Satiksmes ministrs
J. P a u 1u k s.

Rīkojums Nr. 10
par Krievijas dzelzsceļu
staciju ieslēgšanu tiešā
Latvijas-Krievijas preču

satiksmē.
Latvijas-Krievijas tiešā preču satiksmē

ieslēgto Krievijas dzelzsceļu staciju sa-
raksts «Konvencijas starp Latvijas un
Krievijas dzelzsceļiem" 141. lap. p.
papildināms ar sekošām stacijām: Kņa-
sevka un Uļešovskaja pristaņ Rjazaņas—
Uralas dzelzsc, Soļanaja pristaņ, Dienv.-
Austr. dzelzsc. un Groznij Ziemeļ-Kaukazas
dzelzsceļu, skaitot no š. g. 15. janvāra.

Dzelzsceļu galvenais direktors
K. B ļ o d n i ek s.

Finansu direktora palīgs J. Bērziņš.
Eksploatacijas direktora vietā K ļ a v i ņ š.

Valdības iestāžu paziņojumi.
Paziņojums Nr. 2.

Saskaņā ar 1923. g. 23. apriļa likuma
16. pantu Zemes vērtēšanas virskomisija
ar šo paziņo, ka savās sēdēs skatīs cauri
vietējo vērtēšanas komisiju lēmumus
sekošu muižu saimniecību novērtēšanas
lietās:

14. februārī 1924. g. pulkst. 3 dienā,
Rīgā, Noliktavas ielā Ne 1, dz. 5.

1) Rīgas apr. Skrīveru pag.: Skrīveru
un Vinkelmaņu muižas,

2) Rīgas apr. Jumpravas pag.: Liel-
jumpravas un Mazjumpravas muižas,

3) Tukuma apr. Ozolnieku pag.: Ozola
muiža ar_ Ošlejas, Punduru un Jauno
pusmuižām;

19. februārī 1924. g.pulkst. 3d ienā,
turpat

4) Talsu apr. Talsu pag. Talsu muiža,
5) Ventspils apr. Sarkanmuižas pag.:

Tārgales muiža ar Zambes un Stotes
pusmuižām,

6) Daugavpils apr. Izabelinas pag.:
Mazindricas, Skaistu un Ezercu muižas.

Rīgā, 1924. g. 11. janvārī.
Zemes vērtēšanas virskomisijas

priekšsēdētājs A. Ķ u z e.
Sekretārs A. Friedbergs.

Pasta ziņas.
Atvērtas: pasta palīga nodaļa L u -

tri n i, visāda veida pasta sūtījumiem,
Kuldīgas apr. pie Lutriņu pag. valdes,
un telefona palīga nodaļa P r i e k u 1e,
dzelzsceļu stacijā, pievienota Priekules
telefona centrālei.

Pasta un telegrāfa virsvalde.

Paziņojums.
Papildu vilciens : no Rīgas līdz Bul-

duriem aties sestdien, 12. janvārī pulksten
8 vakarā. Šis vilciens pienāks Bulduros
8.40 vakarā un pieturēs vienīgi Torņ-
kalnā un Zasulaukā. Braukšana ar biļe-
tēm pēc pastāvoša tarifa.

Dzelzsceļu virsvalde.

Paziņojums.
Berlines centrālais audzināšanas un

mācību pasniegšanas institūts (Zentrai-
institut fur Erziehung und Unterricht,
Berlin, Potzdamer Str. 120) lūdz izziņot,
ka 1924. gada vasarā, paredzams jūlija
mēnesī, tāpat kā trijos iepriekšējos gados,
institūts sarīko vācu valodas divu nedēļu
kursus ārzemes skolotājiem un studen-
tiem. Uz kursiem jāpieteicas līdz
I. februārim. Tuvākas ziņas par kursu
programu dabūjamas skolu departamenta
kanclejā, Valdemāra ielā Ne 36a.

Skolu departaments.

Rūpniecības departamenta
patentu valde,

pamatodamās uz rūpniecības likuma
92. panta par privilēģijām uz izgudro-
jumiem un pārlabojumiem, paziņo, ka
izdoti sekosi patenti uz pieteiktiem iz-
gudrojumiem.

1923. g. 11. decembrī zem Ns 83 —
firmai Stigler, katlu un dzelzs fabrika,
sab. ar apr. atb. Magdeburgā, Vācijā —
uz «Vakuum-šķidrumsūcējs".

1923. g. 11. decembrī zem Ne 84 —
JSrgen Svennig, Drammen, Norvēģijā,—
uz «pakava ar izmaināmām stotēm".

1923. g. 11. decembrī zem Ne 85 —
Jakob Wikschtr6m, DUsseldorfā, Vācijā,
uz .mašina naglu pagatavošanai no
drāts". (Papildu patents.)

1923. g. 11. decembrī zem N« 86 —
Ernstam Augustam Lage, Hamburgā,
Vācijā, — uz «fotogrāfiskas plates paga-
tavošanas veids neteišas trīskrāsu foto-
grāfijas uzņēmumie".

1923. g. 11. decembrī z^m Ne 87 —
tam pašam, Hamburgā, Vācijā, uz «foto-
grāfiju pagatavošanas veids krāsās".

1923. g. 11. decembrī zem Ne 88 —
Otto Reimann, Berlinē, Vācijā, uz «kok-

snes krāsošanas un impregnēšanas veids
dzīvos kokos'.

1923. g. 14. decembrī zem Ne 89 —
Arthur Mfiller, Bauten und Industrie-
werke, Berlinē, Vācijā, — uz «nostādī-
šanas ierīkojums pļaujamu mašinu grie-
žamam aparātam".

1923. g. 14. decembri zem Ne 90 —
Aktiebolaget Vaporackumulator, Stock-
holmā, Zviedrijā, — uz «siltuma pieva-
dījuma un siltuma patēriņa izlīdzināša-
nas paņēmiens siltuma izmantojamās
ietaisēs".

1923. g. 14. decembrī zem Ne 91 —
tam pašam — uz «ierīce tvaika krātuvju
pildīšanai un tukšošanai tvaika ietaisēs".

1923. g. 14. decembrī zem Ne 92 —
Felten & Guilleaume Carlsvverk A. G.,
K61n-Muhlheim, Vācijā, — uz «pašinduk-
cijas spoļu pāris četrkārtīgo tālruņa vadu
slogošanai".

1923. g. 14. decembrī zem Ne 93 —
tam pašam — uz «pašindukcijas spole
sevišķi tālruņa vadu slogošanai ar paš-
indukciju".

1923. g. 14. decembrī zem Ne 94 —
tam pašam — uz «pašindukcijas spoļu
pāris divkārtojamo tālruņa četrvadu ka-
beļu slogošanai pēc Pupiņa sistēmas".

1923. g. 14. decembrī zem .Ne 95 —
tam pašam — uz «pašindukcijas spoļu
pāris divkārtojamo tālruņa četrvadu
kabeļu slogošanai pēc Pupiņa sistēmas"
(papildu patents).

1923. g. 14. decembrī zem Ne 96 —
Aktiebolaget Vaporackumulator, Stock-
holmā, Zviedrijā, — uz «tvaika vads ar
savācejtvertnēm".

1923. g. 14. decembri zem Ne 97 —
Oscar Kjellberg, GOteborg, Zviedrijā —
uz «paņēmiens čuguna metināšanai (dē-
šanai) ar elektriska loka palīdzību".

1923. g. 14. decembrī zem Ne 98 —
tam pašam — uz «elektrodu izgatavo-
šanas paņēmiens elektriskai metināšanai

(dēšanai) un tādā vēdā izgatavoas elek-

trodes".
1923. g. 14. decembri zem Ne 99 —

tam pašam — uz « elektrode metināšanai
(dēšanai) ar elektriska loka palīdzību".

1923. g. 14. decembri zem Ne 100 —
tam pašam uz — «paņēmiens un elek-
trode elektriskai metināšanai (dēšanai)".

1923. g. 14. decembrī zem Ne 101 —
Izraelim Svordlovam, Rīgā — uz .pa-
ņēmiens un ierīkojums šnitu piegriešanai
uzvalkiem".

_ 1923. g. 19. decembrī zem Ne 102 —
Pēterim Viļumsonam, Rīgā — uz «rakstu
(musturu) aparāts vienpaminas aužamam
stellēm".

1923. g. 19. decembrī zem Ne 103 —
aprobežotas atbildības akciju sabiedrībai
sausināšanai ar mašinu spiediem, Uerdin-
genā, Vācijā uz « sausināšanas un brike-
tēšanas spiedās".

1923. g. 19. decembrī zem Ne 104 —
firmai «Ambi-Arthur Mūller Bauten und
Industriewerke" Berlinē, Vācijā, — uz
«bumbulocekļa savienojums starp pļau-
jamu mašinu vadstieni un griežamo
aparātu".

1923. g. 19. decembrī zem Ne 105 —
inž. Gustaf Emil Jonsson, Malmstad,
Zviedrijā, uz « ietaise pie automobiļu un
tamL motoru dzesējamā ūdeņa tvertnēm,
pēdēju aizsargāšanai pret pārplīšanu
ūdens sasalšanas gadījumā".

1923. g. 19. decembrī zem Ne 106 —
Jules Axel Bennet, Zviedrijā^ uz «virsuļa
gredzeni, paņēmiens un ietaise to paga-
tavošanai".

1923. g. 19. decembri zem JM» 107 —
Henry Christian Louis un Gustaw, Lars
Arthur Stiebe, Helsinborgā, Zviedrijā —
uz «gumijas galošu pagatavošanas veids".

Departamenta direktora vietā
J. Steinbergs.

Patentu valdes priekšnieks
J.Pu r i c s.

Pārlabojums.
Publicētā 1923. g. 17. jūlija «Valdības Vēstneša" 151. numurā valsts zemes fondā ieskaitīto nekustamo īpašumu

sarakstā Ne 12 (Valmieras apriņķis) ieviesusies sekoša nepareizība:
Publicēts. Jābūt.

u Zemes '? Ats vinātā n-kustamā i o Zemes - ? • Atsavinātā nekustamā
Z ™ „.- i-. Nekust ma īpašuma - » . .. » - - . , 'S. <2 -„ * Nek stama īpašuma - * ... . . * , ,*-j» grāmata» ^ īpašuma b:juso īpašnieku °\S grāmatas o«"ua i^uuu īpasurra bijušo īpašnieku
£;g reģistra ncsau'-ums uzvārds, vārds un tēva žg reģistra nosaukums uzvārds, vātds un tēva
z J*J* vārds * Jftjfe - vīrds

1156. 140 Paipus muiža. Hincel, Merija-Lizbete. 1156. 140 Paipus muiža. Engelhardti,Aleksandrs, Her-
manis, Lilija un Marija, pē-
dējā dzim. Rast un Hincel,
Merija-Lizbete.

Zemkopības ministrs E. Bauers.
Rīgā, 1924. g. 9. janvārī. Zemju departamenta direktora vietā Cīruls.

Mērniecības daļas vadītāja vietā J. Hartmanis.

Iekšzeme.
Bibliotēku padome.

Latvijas bibliotēku biedrība, aizstāvē-
dama bibliotekāru arodnieciskās, mate-
riālās un tiesiskās intereses un gādā-
dama par bibliotēku attīstību techniskā
ziņā, sasauca augusta mēnesī Rīgā pirmo
bibliotekāru kongresu. Kongresā starp
citu pieņemta sekoša rezolūcija: no-
dibināt pie izglītības ministrijas biblio-
tēku padomi. Bibliotēku padomei vaja-
dzētu būt augstākam orgānam, kas pār-
zinātu un idejiski noteiktu biblioteklietas
Latvijā.

Bibliotēkas padomes tuvākie uzde-
vumi būtu: 1) izvest dzīvē bibliotēku
tīklu; 2) izstrādāt bibliotēku likumu;
3) gādāt par bibliotekāru sagatavošanu;
4) izstrādāt tautas bibliotēkām normal-
katalogu; 5) vākt datus par bibliotēku
darbību; 6) instruēt pastāvošās biblio-
tēkas.

Tā kā padome būtu tikai lēmējs or-
gāns, tad viņas lēmumu dzīvē izvešanai
būtu vajadzīgs speciāls izpildu orgāns —
bibliotēkas nodaļas veidā. Šinī nodaļā
bez nodaļas vadītāja, kuru izraudzītu
bibliotēku padome un apstiprinātu izglī-
tības ministrs, būtu nepieciešami vēl
instruktors, viens vecākais un trīs jau-
nākie (pa vienam priekš Vidzemes, Kur-
zemes un Latgales), kurus izvēlētu no-
daļas vadītājs un apstiprinātu bibliotēku
padome.

Bibliotēkas padomē izglītības ministra
vadībā darbotos nevien speciālisti (valsts-
bibliotekas, augstskolas un Rīgas pilsētas
centrālas bibliotēkas), bet ari sabiedrisku
organizāciju pārstāvji, proti, pa vienam
no: Latvijas bibliotekāru biedrības, kul-
tūras fonda domes, Latvijas ārpusskolas
izglītības kongresa padomes un Latviešu
izglītības centrālas savienības. Bez šiem '

nepieciešamiem locekļiem varētu tikt uz-
aicināti vēl pārstāvji: a) no skolu depar-
tamenta, b) izglītības kooperativa «Kul-
tūras Balss" un c) Latviešu grāmatu
izdevēju un tirgotāju biedrības, t. i. no
organizācijām, kuru darbība cieši saistīta
ar ārpusskolas izglītības veicināšanu.

Šādu projektu izglītības ministrim
iesniegusi JLatv. bibliotekāru biedrība.
Jāaizrāda vēl uz to, ka bibliotēku padome
bez bibliotēku nodaļas būtu tikai pus-
līdzeklis un tamdēļ neattaisnotu tās
cerības, ko bibliotēku lietā no tās varētu
sagaidīt pašreizējos apstākļos.

Bibliotēkas padomes nepieciešamību,
dibinātu uz šādiem principiem, atzinuši:
2. ārpusskolas izglīt. kongress un 2 Latv.
vispārējais ārpusskolas izglīt kongress.
Atbilde no izglītibas ministra iesniegtā
projekta lietā līdz šim vēl nav saņemta.

Māksla.
Nacionālais teatrs. Svētdien, 13. janv.,

pulksten 2 dienā J. Raiņa pasaka «Mušu
ķēniņš". Pulksten 7 vakarā A. Upiša
komēdija « Laimes lācis". Pasaku
tipi, komiski skati. Pirmdien, 14. jan-
janvarī, Annas Ašman audzēkņu pla-
stikas un ritmiskas vingrošanas vakars.
Otrdien, 15. janvārī, Ed. V u 1f a nāves
5 gadu piemiņas dienā «Svētki Skan-
galē". Pirms izrādes Kristaps Linde
lasīs Vulfa pēdējos dzejoļus.

Tirdzniecība un rūpniecība.
Kursi.

Rīgas biržā, 1924. gada 12. janvāri.

100 Latvijas rbļ %—
Amerikas dolārs 5,13 — 5,17
Angļu mārciņa 21,89 —22,11
100 Francijas franki .... 24,35 — 25,10
100 Beļģijas franki .... 21,70 —22,35
100 Šveices franki ..... 88,60—89,95
100 Itālijas liri 22,10 — 22,80
100 Zviedrijas kronas . . . . 134,45 — 136,50
100 Norvēģijas kronas . . . 72,75 —74,95
100 Dānijas kronas . . 88,60 —91,30
100 Cechoslovaku kronas . . 14,65— 15,25
100 Holandes guldeni . . . 192, 194,90
1 biljons Vācijas marku . . . 1,50 — 2,00
100 Somijas markas .... 12,55—13,05
100 Igaunijas markas .... 1,34—1,4t
10,000 Polijas markas . . . . 0,01
100 Lietuvas liti .... 50, 52,—
10 Krievijas zelta rubļi . . . 25,50
Krievijas sudraba}gļj

^ J$J}
par 1 rbl.

SSSR červoņecs . .
5/o neatkarības aizņēmums 2, 2,10
6°/o Zemes banku ķīla zīmes\ 98, 100

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

Zvēr ināts biržas maklers P. Rupners.

Redaktors: M. Ārons.

Rīga.
Latvijas bibliotekāru biedrības

valde
uzaicina biedrus neiztrūkstoši ierasties uz
pilnu biedru sapulci š. g. 26. janvārī
pulksten 10 no rīta izglītības ministrijā.
Dienaskārtība: 1) Sapulces amata per-
sonu velēšanas, 2) valdes ziņojumi, 3)
biedrības turpmākā darbība, 4) tekošas
darīšanas.

Bibliotekārus,
kas palikuši bez nodarbošanās un meklē
vietas, Latvijas bibliotekāru biedrība uz-
aicina reģistrēties (personīgi vai rak-
stiski) pie biedrības sekretāra Jaunielā
Ne 26 (Iekšrīga) no pulksten 10 līdz 3.
Piesakoties jāpasniedz ziņas par līdz-
šinējo darbību, kādā vietā 'vēlētos
strādāt un adrese.



Rīgas apgabaltiesas 3. dvilood.
Uz civ. ties. lik. 1967., 2011.—2014.

an 2079. p.p. un BalL privattiesība kop
2451. p. pamata, tu Em Ja Jāna dēla
Salmiņa lūgumu uzaicina visas per-
sonas, kuļam ir kaut kādas pre-
tenzijas, strīdi vai ierunas pret šai ties*
2a «aijā 1923. g. pubUcēto 1922. g
8. marta Jaunpieba'gas pag. mir. Kalna-
Veķu" mājas īpašnieka Jāņa Salmiņa
testamertu, kā ari visas personas, ku-
rām ir kaut kādaa tiesības u
Jāņa Salmiņa mantojuma vai
sakarā ar šo mantojuma, ka man-
tiniekiem, Vegataiijiem, lideikomisa-
rijiem, paraddēvējiem n. L t., pieteikt
savas tiesības, pretenzijas un ierunas
minētai tiesai sešu mēnešu laikā,
skaitot no šī sludinājuma iespiešanas
dienas.

Ja tas minētā termiņā nebns izdarīts,
tad minētās personas atzīs kā atteikušās
oo ierunām un zaudējušas savas tiesības,
bet testamentu pasludināt pat likumīgā
speķa gājuša

Rīgā, 21. decembri 1923. g. L J* 1599.
Priekšsēdētāja vietā A. Veldners

Sekretārs A. Kalve.

Liepājas apgabali reģistr. nodaļa
paziņo, ka no 1911. g. pastāvošā .Lie-
pājas vācu I. šķiras Seviešu Skolas Pabal-
s.īšanis Biedrība* pilna tiedru tapolce
1. decembrī 1923. g ir pieņēmusi jaunus
statūtus, kuri. saskaņā ar Liepājas ap-
gabaltiesas 18. decembra 1923. g. lēmanm
un 1923. g. 18. jūlija likuma par bie-
drībām, savienībām un politiskām
organizācijām 22. pantu, ir ievesti Lie-
pājas apgabaltiesas reģistrācijas nodaļas
bezpeļņas biedrība on viņu savienība
reģistra 1 daļa, 114. lapā. Biedrību
valde a'rcdas Liepājā.

Liepājā, 3. janvārī 1924. g. J* 180/23.
Reģistrācijas nodaļas pārzinis

Cincelt.
Par sekretāra pal. J. Aldermans

Rīgas apgabaltiesas 3. clvllnod.
az Latvijas civillikuma kop. 36. p. pie-
zīmes pamata, ar šo paziņo vispārībai,
ka laulātie draugi Aleksandrs Kārļa dēls
Kazekovskijs un Ieva Marta Jāņa m.
Kazeko skijs, dzim. Pope, noslēguši sav-
starpīgo laulības līgumu pie Rīgas notāra
V. Kanskij 13. decembrī 1923. g.
reģistra _ 7* 5352_ ar karo viņi,
attiecībāuz viņu noslēgto laulību, ir atcē-
luši vietējo civillikumu 79. on turpm. p. p.
paredzēto laulāto mantas kopība.

8. janvāri 1934 _g. L. J* 1623.
Priekšsēdētāja v. A. Veidnera.

Sekretāra A. Kalve.

Jaunpils pag. valde, Rīijas apr., izslu-
dina par pazaudētu zirga pasi uz Pētera
Bullīša vārda, izdotu no Jaunpils p«g.
valdes, Rīgas apr., zem Nr. 79, 18. febr.
1922. g.

Pazaudēt i un tamdēļ skaitāma par ne
derīgu kara klausības apliecība, izdota
no armijas sa mniecības pārvaldes vāģu
būvētavas priekšnieka 16. aprīlī 1921. g.
zem Nr. 2362 uz Jāņa Jāņa d. Veilanda
vā di.

Lažas pag .valde izsludina par nede-
rīgu nozaudētu Latvijas pasi, izdotu no
Valtaiķu pag. valdes 17. m'ija 1920. g.
zem Nr. 913, uz Marijas lizes m- Kri-
stovskij v.

11u stes apr. pr-ka 2. iec palīgs iz-
sludina par nederīgu, ka nozaudētu,
dienesta apliecību, izdotu no Ilūkstes
apr. pr-ka zem Nr. 47, 9. marta 1923. g.
uz Pelēja Miķeļa d. Bikernieka v.

Kap saimniecības pārvalde izsludina
par nedeiīgu nozaudēto izpildrakstu, iz-
dotu no kafa tiesas 1'22. g. 9. decembrī
zem J* 12375, uz kafa saimniecības
pārvaldes vārda i 825 rbļ. piedzīšanai
no K- s. P- darba bataljona bij. kareivja
Māiiiņs Jāņa d. Lapiņa, notiesāta ari
kāja tiesas 1922. g. septembja tpiiedumu. ?

Rīgas apgabaltiesas 3. clvllnod.
Uz civ. ties. lik. 1967., 2011—2014.

an 2079. p.p. on Balt. privāttiesību kop.
7451. p. pam., az Emmas Stepka
lūgumu uzaicina visas personas, kurām
ir kaut kādas pretenzijas, stridi vai ierunas
pret šai tiesā 2. oktobri 1923. g..
publicēto 1922. g. 30^ janvārī mirušā
Umurgas-Saruma pagasta .Sipoļu" m'jas
īpašnieka Ousta Kārļa d. L e d e r -
mača, aitas Lezdmaca testamenta,
kā ari visss personas, kurām ir kaut
kādas tiesības uz mirušā Gusta
Ledermača, alias Lezdmaca
mantojama vai sakara ar še man-
tojumu, kā mantiniekiem, legatari-
jiem, (ideikomisarijiem, paraddēvējiem
u. L t., pieteikt savas tiesības, pre-
tenzijas on ierunas minētai tiesai s e š«
mēnešu laika, skaitot no šī sludinā-
juma iespiešanas dienas.

Ja tas minētā tetmiga nebūs izdarīts,
tad minētās personas atzīs kā atteikušās
no ierunām on zaudējušas savas tiesības,
bet testamenta pasludinās par likumīgā
spēkā gājušu.

Rīgā, 4. janvāri 1974 g. L M346/24.g.
Priekšsēdētāja vietā A. V ei d n e r s.

Sekretārs A Kalve.
Lugažu pagasta valde izsludina par

nederīga nozaudēta personas pasi, iz-
dotu no šīs pagasta valdes 1921. g.
5. oktobrī zem J* 1008 uz Jāņa Jēkaba
d. Līcits vārdu. I

Rīgas apgabaltiesas 3 civtlaodaļa
uz civ. ties lik 2011., 2014. un 2019. pp.
pamata paziņo, ka pēc 1918. gadā
2. martā Rīgā miruša Pētera S e m e 1 a
ir atklāts mantojums un uzaicina, kam
ir uz šo mantoj mu, vai sakarā ar to,
tiesības kā mantiniekiem, legatarijiem,
(ideikomisarijiem, kreditoriem un t. i,
pieteikt šīs tiesības minētai tiesai sešu
mēnešu laikā, skaitot no šī sludinājuma
iespiešanas dienas.

Ja minētās personas savas tiesības
augša uzrādīta termiņa nepieteiks, tad
viņas atzīs ka šīs tiesības zaudējušas.

1924 g. 8. janvāri. L. M 1606
Priekšsēdētāja v. A. Veidners.

Sekretārs A Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. clvllnod.
az civ. «es. lik. 2011., 2014. un 2019. pp.
pamata paziņo, ka pēc 1922. gadā
11. februārī Mālpils pag. mirušā .Saviņu"
mājas īpašnieka Jāņa Miķeļad. Brennera
ir atklāts mantojums on uzaicina, kam
ir uz šo mantojumu, vai sakarā ar to,
tiesības kā mantiniekiem, legatarijiem,
{ideikomisarijiem, kreditoriem on t i,
pieteikt šīs tiesību minētai tiesai sešu
mēneša laiki, skaitot no šī sludinājuma
iespiešanas dienas.

Ja minējās personas savas tiesības
augša uzradītā termiņā nepieteiks, tad
viņas atzīs kā šis tiesības zaudējušas.

1924. g. 9. janvāri. L. J* 1582.
Priekšsēdētāja v. A. Veidnera.

Sekretārs A Kalve.

Jelgavas apgabaltiesa
u dv. ties. kārt. 1967., 2011., 2014. on
2079 p. p. pamata uzaicina visus, kam
būtn uz 13.jūlijā 1913. g.mirušās Apoloni jas
Paršuto-Korņilovas atstāto mantojumu
kādas tiesības kā mantiniekiem, legata-
riem, iideikomisāriem, kreditoriem u. 1.1.,
pieteikt savas tiesības šai tiesai sešu mēnešu
laikā, skaitot no sludinājuma iespie-
šanas dienas.

Termiņā nepieteiktas tiesības ieskatīs
par spēka zaudējušam.

Jelgavā, 31. decembri 1923 g.
L. M 2544/1923. g.

Priekšsēdētāja v. A. Lauke.
Sekretārs K. Pus sars.

Jelgavas apgabaltiesa
uz civ. ties. kārt. 1967., 2011., 2014. an
2079. p. p. pamata izaicina visos, kam
būtu az 7. maiji 1923. g. Doselcs pag.
mirešā Kārļi Neimaņa atstāto manto-
jama kādos tiesības, kā mantinie-
kiem, legatarlem, Iideikomisāriem, kredi-
toriem ?. 11„ pieteikt savas tiesības šai
tiesai sešu mēneša laiki, skaitot ne
sludinājuma iespiešanas dienas.

Termiņā nepieteiktas tiesības ieskatJi
par spēka zaudējušam.

Jelgavā, 29 decembri 1923. g.
L J* 2013/1923 g

Priekšsēdētāja vietā A. Lauke.
Sekretārs K Passars.

Liepājas apgabaltiesa
uz sava 20. dec. 1923. g. lēmuma pamata
uzaicina 11. novembrī 1918. g. Prinču
Mazos Ķīšos mirušā Andža Andreja
dēla F r e i m a ņ a mantiniekus, kre-
ditoros, legatama, fidei komisāros an
visas citas personas, kam varēta
bat kādas tiesības jeb prasībai
tu atstato mantojama, pieteikt viņai
tiesai seša mēneša laiki, skaitot a<
sludinājuma iespiešanas dienas.

Tiesības on prasības, par karsa
nebūs paziņots tiesai minētā laiki, tiki
atzītas par zaudētām as visiem laikiem

Liepāji, 29. dec. 1923. g. Nr. 1065-1 33.
Priekšsēdētāja b. V. Bienenstams I

Sekretārs A. Jsnsons.'

Jelgavas apgabaltiesa
as dv. ties. kārt. 1967., 2011., 2014. u
2079. p. p. pamata uzaicina visas, kam
būta az 7 maijā 1917. g. Ļabercu
S'dža Miskavaa gubeņa, mirušā
M thaila P 1 i s k a s atstato manto-
jama kādas tiesības, kā mantinlekierr,
legatarlem, Iideikomisāriem, kreditoriem
u. 1.1, pieteikt savas tiesības šai tleaai
seša mēneša laiki, skaitot no slndi-
nijomt Iespiešanas dienas

Termiņā nepieteiktas tiesības Ieskatīt
par spēka zasdejnšām.

Jdgavi, 29. d cembri 1923.g.
L. M 1712/1923. g.

Priekšsēdētāja vietā A. Lauke.
Sekretārs K. Passars.

Jelgavas apgabaltiesa
uz dv. ties. kārt. 1967., 2011., 2014. on
2079. p. p. pamata uzaidna visus, kam
būtu oz 14. janvārī 1923. g. mirušā
Baismas apr. Senbergas pag. De.ļu māju
īpašnieka ^ēkaba Plostiņa atstāto man-
tojamu kādas tiesības kā mantiniekiem,
legatarlem, iideikomisāriem, kreditoriem
u. t. t., pieteikt savas tiesības šai tiesai
sešu mēnešu laikā, skaitot no sludinājums
iespiešanas dienas.

Termiņi nepieteiktas tiesības ieskatīs
par speķu zaudējušām.

Jelgavā, 29. decembri 1923. g.
L fft 2200 1923. g.

Priekšsēdētāja v. A. Lanke.
Sekretārs K. Passars.

Jelgavas apgabaltiesa
oz dv. ties. kārt. 1967., 2011, 2014. un
2079. p.p. pamata uzaidna visas, kam
būtu nz 25. ap ilī 1901. g. pēc vecā
stila Grīvas miestā mirušās Annas-Ag-
neškas Bobrovič, dzim Formuļevič atstāto
mantojumu kādas tiesības kā mantinie-
kiem, legatariem iideikomisāriem, kre-
ditoriem u. t. t„ pieteikt savas tiesības
šai tiesai sešu mēnešu laikā, skaitot no
sludinājuma iespiešanas dienas.

Termiņā nepieteiktas tiesības ieskaitīt
pat speķu zaudējušām.

Jdgavi, 31. decembri 1923. g.
L. J* 2t65/1923. g.

Priekšsēdētaja v. A. Lanke.
Sekretārs K. Pussars.

Liepājas apgabalt. reģistr. nodaļa
paziņo, ks no 19C8 g pastāvoši .Durbes
Skolu un Izglītībss Biedrībs* pilnā
biedru sapulcē 2. decembrī 1923 g, ir
pieņēmusi j-.unus statūtus, kifi saskaņā
ar Liepājas apgabaltiesas 18. decembra
1923. g. lēmimu un 1923. g. 18. jūlija
likuma par b edribām, savienībām un
politiskām organ'zarjām 22. pantu, ir
iev'sti Liepājas apgabaltiesas reģistrācijas
nodaļas bezpeļņas biedrību un viņu sa-
vienību reģstra 1 daļā, J17. lapā.
Biedrības valde atrodas Durte, Liepājas
apriņķī.

Liepājā, 3. janvārī 1924. g. M 183/23.
Reģistrācijas nodrļas pārzinis

Cin c e 1 s.
Par sekretāra pal. J. Aldermans.

Liepājas apgabalt. reģistr. nodaļa
paziņo, ka no 1906. g. pastāvošā .Lie-
pājas pilsētas miesnieku zeļļu palīd ības
un apbedīšanas kase* pilnā sapulcē25
novembrī 1923 g. ir pieņēmusi jaunus
statūtus, kuri saskaņā ar Liepājas apga-
balt esas lēmumu no 18. decembru 1923.
g un IP23. g. 18. jūliji likuma par
tiedrībām, tavienībam un politiskām
orjjan zacijām 22. pantu, ir ievts i Lie-
pājas apgabala tiesas reģistrācijas noda-
ļas bezpeļ ;as biedrību un viņu savienība
reģistra 1. daļā, 118. lapā. Kases valde
atrodas Liepāja.

Liepājā. 3. janvāri 1924 g. J* 185/23.
Reģistrācijas nodaļas pārzinis

Cincels.
Pat sekretāra pal. J. A1 d e r m a n s.
Rīgas muitas valde izsludina par ne-

drrīgu kvīti zem Nr. ĪSSSS,»', izdotu
1 jūnijā 1923. g. spedidjas akc. s bie-
drībai agrāk .Kniep un Vemer* par
muitas nodokļa Famaksu.

Auru pagasta valde, Jelgavas apriņķi,
izsludina par nederīgu, ka nozaudēto,
Latvijas iekšzemes pasi uz Emmas Zs-
meļa m. Adamson vārda, izdotu no
Penkules pagasta valdes 1923. g. 27 ap-
rili zem )+ 532.

Ēveles pagasta valde, Valkas apriņķi,
ar šo izsludina par nederīgu nozaudēta
kara klausības apliecības dublikātu, iz-
dotu 1920. g. 7» martā no Valkas apc.
apsardzības priekšnieka zem Hi 1435
uz Jāņa Kārļa d. Lācis vārdu.

Liepājas apgabalt. reģistr. nodaļa
paziņo, ka no 1910. g. pastāvošā
.Ebreju patversmes uzturēšanas biedrība
priekš ļoti veciem Liepājā (Mauschau-
skeinim) " pilnā biedru sa ulce 9. de-
cembrī 1923. g. irpieņēmusi jaunus sta-
tūtus, kufi saskaņa arLiepāj's apgabal-
tie-as lēmumu no 18. decembpi 1923. g.
un 192?. g 18 jūlija likuma par bie-
drībām, sav enībām un politiskām orga-
nizācijām 22. pantu, ir ievesti Liepājs
apgabaltiesas reģistrācijas nodrļas bez-
peļņas biedrību un viņu savienība re-
ģistra I. daļā, 120. lapā. Biedrības
valde atrodas Liepājā.

Liepāji, 3. janvārī 1924 g. J* 187 23.
Reģistrācijas nodaļas pārzinis

Cincels.
Par sekretāra pal. J. Aldermans.

Liepājas apgabalt. reģistr. nodaļa
paziņo, ka no 1902. g. pastāvošā .Grobi-
ņas brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība"
pilnā biedru sapulcē 9. novembri 1923. g.'ir
pieņēmusi jaunus statūtus, kup, saskaņā
ar Liepājas apgabaltiesas lēmumu no 18.
decembra 1923. g. un 1923. g. 18.
jūlija likuma par biedrībām, savienībām un
politiskām organizācijām 22. pantu ir
ievesti Liepaj»s apgabalt reģistrācijas
nodaļas bezpeļņas biedri:u un viņu
««.vienību reģi>tM 1. daļa, 122. lapā.
Biedrības valde atrodas Grobiņā.

Liepājā, 3. janvārī 1924. g. >6 189/23-
Reģfstradjas nodaļas pārzinis

Cincels.
Par sekretāra p«i J. A 1 d e r m a n s

Liepājas apgabalt. reģistr. nodaļa
paziņo, ka no 1911. g. pastāvošā ,Lie ījas
Sauesīga Biedrība" pilna biedru sapulcē
2. decembri 1923. g. Ir pieņēmumi jaunos
statūtus, kā ari jaunu nosaukumu, no-
lenjot saukties: .Liepājas Vācu Savie-
sīgā Biedrība", Šie statūti uz Liepājas
apgabaltiesas 18. decembra 1923. g,
lēmuma un 1923. g. 18. jūlija likuma
par biedrībām, savienībām un politiskām
organizācijām 22. p. pam., ir ievesti
Liepājss apgabaltiesas reģis'rācijas no-
daļas bezpeļņas biedrību un viņu sa-
vienību reģistra I. daļā 119. lapā. Bie-
drības valde atrodas Liepājā.

Liepājā, 3. janvārī 1924 g. J* 186/23-
Reģistr cijas nodaļas pārzinis

Cincels.
Par sekretāra p>l J. Aldermans

V. Rīgas savstarpTga kredītbiedrība

kartēju vispārēju pilnu biedru sapulci
29 janvāri 1924. g., pīkst. 4 dienā latviešu biedrības zālē,

Merķela (Pauluči) ielā Nr. 13.
Dienas kartība:

1) Sapulces darbinieku vēlēšanas;
2) Ziņojums par kred tbiedrības darbību;
3) Budfeta atvēlēšana 1974. g;
4) Valdes priekšlikums biediības mantas atdatušanaa Ifetā;

5) Valdes, padomes on tevizijaa korti is jas locekļu velēšana.
Ja šinī sapulcē nesaraktu sfainta p. 35 noteiktais biedru skaits, tad otro un

«alieo sapulci, kura būs sprieduma spējīgs, neskatoties uz ieradušos biedra dau-
eznma, notur»» ar to pašu dienas kārtība, 17. februāri 1924. «., pīkst. I dfenā,
tunīs nasās telpās. Vaida

IIVidzemes savstarplgfi kredītbiedrība

Kartēju ulspfirēju " pilnu niedru sapulci
29. janvāri 1924. g. pīkst. 5 dena Latviešu biedribas

zālē, Merķeļa (Pauluči) ielā Nr. 13.
Dienas kārtība:

1) Sapulces darbin'eku vē ēšana;
2) Ziņojums par kredītbiedrības darbību;
3) Budžeta atvēlēšana 1921. g.;
4) Valdes priekšlikums biedrības mantas atdabūšanas lieta;
5) Valdes, padomes un revīzijas komisijas locekļu vē ēšana.

Ja šinī sapulcē nesanāktu statūtu j>. 35 noteikta s biedru skaits, tad o'ro un
galīgo sapuhi, ku(a fcūi sprieduma spējīga neskatoties a« sanāksšo b'edru dau-
dzumu, noturēs ar to paša dienas kā t;bu, 17. februāri 1924 g. 8, pīkst 3 d.,
tanīs pašās tel^ā». Valde.

IV. Rīgas savstarpfgā kredītbiedrība

kartēju vispārēju" pilnu niedru sapulci
29 janvārī 1924. g. pīkst. 3 dienā, Latviešu bidrības zāle,

Merķeļa (Pauluči) ielā Nr. 13.
Dienas kārtība:

1) Sapulces darbinieku vēlēšana;
2) Ziņojums par kredītbiedrības darbību;
3) Budžeta atvēlēšana 1924 g.;
4) Valdes priekšlikums biedrības mantas atdabūšanas lieta;
5) Va'des, padorres un revīzijas komisijas locekļu velēšanas.

Ja šinī sapulcē nesanāktu tik daudz biedra, ka to nosaka statūtu p. 35, tad
etro un galīgo sapulci, kura būs spriedurra spējīga, neskatoties uz sanākušo b'ed-
uz daudzumu, noturēs ar to paša dienas kartību, 17. februāri 1924. g.. pīkst.
11 dienā tunia pašā» telpās. Valde.

Izlabojums.
„Valdibas Vēstneša'i. g. 1. numura (2. janv.) iespiestos Auces virsmež-

niecības noliktos torgos dažās torgu vienībās pielaistas kļūdas,
kādēļ šis vienības tiek vēl reizi atkārtotas un pareizi iespiestas. Attiecīgās
vietās jālasa:
— "' '?' ? "" ? ' -' —' I IU > ?? II I— I — I ? .. —^——^—??—^— »

55 p- h 1 -5 «
3 = No klda virsmežniecības iecirkņa, novada, g?

rāmos
^

|«c
2?'ē5 « 3 N-m « «-ā>S Pielīmēs
£ -s * apgaitas un kvartāla S * Pēc I"?, > ~t £*^ > S _i.Kk koki 5 15 « B

* P"^ gab. Ž 5
~ &

4. febr. 1924. g.Liei-Auces pog. namfi.
30 Naudītes nov. Ciroles apg kv. 60 cirsma 1923. g.

atd»ļa f* 1 un 2 . sknju — i 90 216 8 MJ* 1—90
40 Vienībā 40 11 predes sēklas koki neskaitīs, bet tie

skaitās vienībā 41.
41 Bikstu nov. Lopvtgara apg. cirsrrs 6/1922. g. . . . . 1,16 — 175 9 11 priedes sēkli-

nieki
11. febr. 1924. s. Bikstu pos. namfi.

11 Upes nov. Upes apg. cirsma 8/1923. g. atd. 7* 1 . jaukts 026 — 130 13
€2 Arišu nov. Loditea apg. cirsma 9/1922. g. atd. J* 1 . 0,13 — 14 7 2 priežu sēklf-

nlekl
70 BIks'u nov. Atrasta apg. cirsma 10/1922. g 0 89 — 86 9
74 Grenču nov. Robržmeka apg. cirsaa 1/1921. g. . . . 0,40 — 181 20 stsrpdtāmsāgām

127apses
78 Vifnībā 75—'27 apses neskaitās, bet tās skaitās

vienība 74
90 Biksta nov. Kalnāju apg. Jaunsaimn. J* 46 F atd. 16 . 0,23 — 97 12

9. febr. 1924. g. Dobeles pag. namfi.
No 1 līdz 34 Naudītes nov. visas cirsmas skaitās

1923. g.
24 Naudītes nov. Mež-lngas apg. kv. 1 cirsma 1923. g.

atd. J* \ Lapukold 0,53 — H9 27 starpcltāmsigīm
107 aps's

25 Vienībā 25—107 apses neskaitās, bet tās skaitās
vienībi 24.

No 38 līdz 75 numurēti koki skaitfs vsl priedes on
nevis lapu kod.

Ezeres pn$., Kuldisas apr.,
caur st. Reņģi, pasta st. Ezere,

tūliņ valasz a»

pagasta ārsts.
Kandidāti, kas vēlētos minēto vietu

pieņemt, top uzaicināti 23. Janvāri š g.
pul-sten 10 dieni personīgi ierasties
Ezenspag. nama pie pagasta padorr es uz
vē'ēšanām, vai līdz minētam termiņam
pieteikties rakstiski piesūtot savus do-
kumentus.

Ārstam jābūt saviem instrumentiem.

Alga pēc vienošanās, brīvs dzīvoklis
ar elektrisku apgaismošanu, apku'inā-
šanai 10 septiņkubikasu malkas un «P/a
pūrvietas zemes.

Nakts vilcienā, no 22. uz 23_ janvāri.
Reņģu stacijā šķūtis bus priekša.

Piltenes iecirkņa policijas priekšnieks
izsludina par nederījeu, ka nozaudētu,
iekšzemes pasi, izdotu no Piltenes por-
cijas p iekšnieka 1920. g 22. junijazem
Jfe 706 pz Ievas Jāzepa m. Kirš vardu.

A./S. .Latv. Privātais Lombards" ķlu
zīmes zem J*>a 7524, 7525, izdotas
1923. g. 24. decembrī uz vārdu Steinert,
Nikolaja Jura d., nezaudētas.



RituDes muita
asa'cina pili. Ivan« MichaHa d. Ste-
panovu viena mēneša laiki, skaitot
no šī s udina)*ma iespiešanas dienas
.V. V.*, ierasties šejienes maita de|
L* 30,81 atpakaļ saņemšanas, kontrab
Ue'ā J* 29 no 922. g. Pretēja gadī-
jumā minētā sama tiks ieskaitīta valsts
ienākamos.

Muitas priekšnieks (paraksts).

J 3 Drošības
'5 2 Jļ S No- nauda
sg Mežniecības iecirkni? . Cirsmas » m a~ Vērtē-
a 2 novads, apgaita an kvartāls gads ii ~* jums 11 M g>|

"

S < S 3 Ls .aiS " = B gt— u .a o d.«

II. iecirknī, Ēdoles nov.:
1 Paune apg. J* 12, kv. 183 1923. g. — 020 — 1000 70 10
2 B!ok . Ns 14, . 231 1922. . — 1,6. — 750 53 82
3 Abel , Mi 8, . 96 912/13g — — 13 100 7 3
4 , . J* 8, . 9S . - — 49 300 21 8
5 . , J* 8, . 108 1913/14. — — 51 250 18 7
6 Strdja . J* 9, . 8711! , — — 59 260 19 7
7 . J* 9, . 88 . - — 59 400 28 10
8 Stulbezera . J* 10, . 70 , — — 26 150 11 4
9 . J* 10, , 79 ? . — — 34 200 14 510 . . 1* 10, . 79 — — — 46 200 14 6

11 PaiuS .7*11, . 131 912/13 . — — 41 230 17 8
12 Blok . M 14, . 243 1913/14 , - - 138 1110 77 28

II. iec, Alšvangas nov.:
13 Jēla apg. J* 18, kvart. 38 — — — 184 870 61 S2|

V. iec, Todāižu nov.:
14 Todaiža epg. J* 40, kva:t 2 I923./24 , Nš2 0,52 — 600 42 26.

Jateles novads:
15 Jateles apg. 7*6 41. 1923/24,— 2 — 650 46 10O>

Lieli vandes:
16 Dobes apg. J* 35, kvart 34 1923./24 , — 1,35 — 1400 98 . 63

I !
Pirms solīšanas jāiemaksā drošības nauda 10°/b no ne ērtē as sumas, kujs

pec roiolīšanas japrpildina līdz 10°/o no nosolītās sumas. Drošibas nauda izcir-
tumu tīrīšanai an apmežošanai jānomaksā pie meža cršanas biļetes izņemšanas*
Virsmežniecība patur sev tiesība izsludinātas uz tergiem vienības noņemt na
torgiem pēc saviem ieskatiem.

Tuvākas ziņas dabūjamas virsmežniecības kanclejā un pie vietējiem iecirkņu
mežziņiem.

Kuldīgā, 9. janvārī 1924. g. 7* 1502"
: ; Alivangai virsnv ^nrclba

Paziņojums.
Finansu ministrs š. g. 8. Janvāri ap-

s'iprlnaļis statūtus
„Rīga * akc. sab. atslēgu fabrika

Bernhards Bekers",
kons mērķis ir: a) iegūt, paplašināt un
izmantot B Bekeram piederošo atslēgu
fabrika Rīgā, Matīsa ielā 7* 76/78, nn
b) tirdzniecība ar saviem nn citu ražo-
jnm'em, ciktāl tie attiecas az minēto
rūpniecības nozari.

Sabiedr. dibinātāji ir Latv. pilsoņi:
1) Bernhards Arona d. Bekers, dz. Rī£ā,

Vecailsētā Ns 8.
2) Roberts And eja d. Andelits, dz. Rīgā,

Maiznīcas ielā 7* 10, dz 13.
3) Jobanns Vilhelma dēls Kušinskv-

Lo ber, dz Rigi, Vecpilsētā 7£ 8.
4) Kārlis Jura d. Vītols, dz. Rigi,

Bruņinieka Ielā 7* 28, dz 29.
5) Dānijas pavalsta. Henry Peltenbargs,

dz. Rīgā, 1. Aldara Idā 7* 1/3.
Sabiedribaa pamatkap. ir Ls 1,200,000

liels nn sadilsi 12,000 akcijās, prr Ls 100
katra. Valdes sēdeklis atrodas Rigā.

Tirdzn. nn b. nod. pr. A. K a c e n s.
Revidents A. Z a I p e t e r s.

Tiesu sludinājumi.
lijai ajgaM. III.Ik. tīts» prbtan

S. Terpilovskis paziņo, ka 18 Jan-
vāri 1924. b., pulksten 10 rītā, Rigā
Vitebakas lēli 7* 12/14, labr. .Dēmons"
pārdos Jēkaba Zaģera kustamo
manta, sastāvoša no ioka apstradāfaaas
maliņām, motora, mēbelēm, pianīno nn
ekipāža, on novērtēta par 260.500 rbļ

itsinit saraksta, novērtējumu, kā ari
apskatīt pārdodamo manta vates pāt-
dcUnas dienā oz vietas

Otri torgi nolikti nz 29. lanvarl i. g„
pulkst. 10 tīri, tarpat

T'esii pristavs S. Terpilovskis.

PiiGfafaiatjaDlšaDa. ,SfsH!kS
A d o 1p h i p lnvaroja Rāvu Tīšu māju
samnieku Ansi Feidmani pārvaldīt
apriņķa pilsētā Aizputē atrodošos zemes-
gabalu ar māju zem hl\ M 74, karu
pēdējais uz pilnvaras pamata pārvaldīja
no 30. septembra 1919. g. līdz 1. sept
1923. g, iekasējot ari nomas maksts.
Esmu sp'ests šo pilnvara atsaukt un pj t
to paziņot atklātībai, jo rtldmanis, ne-
skatoties nz manu rakstisku pilnvaras
afsiuk. 'anu, turpina rīkot es kā minētā
nekustami īpašuma pārvaidnUk?. Namas
meksijamas, kopis viņam aomciekl
maksā pēc 1. sept. 1923. g, es neatzīstu

Liepājā, 31. dec 1923. g. Toma ielā 8.
3 Ad okat- H A d o 1 p h i.

Kekorevas
Kalpaka 6-klas. latviešu

pamatskolai,
Ludzas apriņķī, vajadzīgs

skolotais(ja),
kas varētu pasni'gt

matemātiku.
Kardidsti (-:es) tiek lūgti pieteikties

personīgi vai rakstiski, iesniedzot lūgumu
ar attiecīgiem dokumentiem 21. lanvarl
1924. g. pulksten 12 dienā, pie skolas
padomes, Kokorevas Kalpaka 6 klasīgas
latviešu pamatzkohs telpās.

Alga pēc valdības noteikumiem ar
brīvu dzīvokli, apkurināšanu un apgais-
mošanu.

Kokorevā, 4. janvāri 1924. g.
l Pagasta valde.

iLatv. Sarkanā Krusta
Jelgavas nodaļa

| sasauc
26 lanvarl 1924. g., pulksten 5 vakarā,
Reicra ielā Nš 4, Sarkanā Krusta telpās,.

lilnii biedru sagulti
ar tekoša dienas kārtību:

1) Pārskats par 1923. g. darbību.
2) Revīzijas komisijas ziņojums.
3) Budžets 1924./1925 g.
4) Kalna muižas sanatorijas jautāju nav
5) Dažādi jautājumi.
6) Velēšanas.

Ja minēti dieni nesanāktu vajadz'gais*
biedru skait;, tad

otrreizēja
pilna biedra sapulce

notiks hiyat 10.februāri i g„ pulksten-
6 vakari, kura tus pilntiesīga pie vaB
mra sanākuša biedrn skaita.

Valde.

Akciju sabiedrības

..Latvijas Tranzīts"
akc onaru

flrkflrt. pilna sapulce
pirmdien, 4 iemušu 1924. g., plast 5
pēc pusdienas, Sabiebrības telpās, lielā

Smiišu ielā '5/17, dz. 8.
Dienas kārtība:

1) Valles ziņonmi
2) ^ekustamu īpašumu jautājums.
3) Tekošas darīšanas.

Piezīme. Uz statūtu § 52 pamata,
uz vārda izrakstīto akciju īpašnlek'em
ir tikai tad balstiesība pilnā akcio-
nāru sapulcē, ja viņi savas akcijas
uzrādījuši valdei vismaz 7 dienu
laikā pirms pilnas sapulces gmā<-
šanas a'zītr.ēšanai sabiedrības grā-
matās. Uz uzrāditāia izrakstīto
«kcij. īpašniekiem ir tkal tad tais
tiesība, ja viņi vi.-maz 7 dienas
pirms pilnas tapulces sanāks nas
savas akcijas iesnieguši valdei nu
tās nav stņēmušl etpak-J līdz
pilnas sapulces beigām. Valde.

Rīgas kara apr. piekšn. izsludina pat
«derīgu, nozaudēto karaklaaaibas ap-
liecība zem J* 2454, 20. janv. 1921. g.
izdotu no Rīgas kāja apt. pt. az Bern-
harda Kārļa d Sredera virdn.

Alūksnes iecirkņa policijas priekšnieks;
izsludina par nederīgu, kā nozaudētu,
Latvijas iekšzemes pasi, izdotu uz pilsoņa
Bruno Ludviga d. Jansona vārda n0-
Rīgas prefektūras zem M» 217390 nr>
2. oktobfa 1922. g.

Nacionālais teatrsT
Sestdien. 12. lanvarl, plk«t. 7 vak.
Pirmo reizi: ,.Zvēru dīdītājos"

1. JaunaudiaUiņa kooicuija.
Svētdien, 13 janvāri, pil<sten 2 p. P-

,.Jftušu 6ēninš".
Hb nsten 7 Vfk >a

„Xaimes lācis".

Varakļānu virsmežniecība
pārdos torgos

6. februāri 1924. $., pulksten IZ dienā
Varakļānu virsmežniecības kanclejā, Varakļānu pagastā, Atspukā

(dzelzsc. stac. Viļāni)

augošu mežu
Varaklfnu vlrsmeZnlecIbS, II. Varak|8nii Iecirkņa

mežniecība:
Robežnic» novadi, cirsma 1922./1923. g., atd. Ml— 5,30 h», nocenota par

Ls 1250.—.
Robežnlc<s novadā, cirsma 1922/1923. g., atj. J* 2 — 2,90 ha, nocenets pat

La 750.—. v

Slēznes nevadi, nama eH koki — 300 gab., nocenoti par Ls 920 —
Saņastes . . . — 35 Ls 260.—.
Ohtzn cas 11. novadā, c'rsmā Ne 12 — 192I./1922. g. numurēti koki — 3 gab.,

nocenoti par Ls 25.—.
Olažnicas II. novada, cirsmā J* 73 — 192J./1921. g. nomutēti koki — 11 gab.,

nocenoti par Ls 90—.
Olužnlcaa 11 novada, dnmā N> 9 — 1920./1921. g. numurēti loki — 14 gab..

nocenoti par La 125 —
Solīšana notiks mutiski nn ilrgtās spjoksnēs. Varakļānu virsmežniecība

patur sev tiesība neņemt no iorgiim izsludinātās vienības vsl vairākas atsevišķas
vienības, apvierot viena pēc (avitm_ ieskatiem. Torgos tiks pielaisti nn at at-
tiecīgu zīmogrodo'rii apmaksāti piedāvājami atzīti no personām, kuras iemaksas
torgu komisijai 10°,» no piedāvātās samas.

Tuvākās ziņas nn noteikumi Varakļānu vtrsmežniec baa kanclejā, Varaklāna
pagasta,At puķi, (dz stac. Viļāni, pasu »tac. Varakļini) an 11. iec. Varakļānumežniecība, Sosnovka (dz. itac. Stirniene; pasta »tac Varakļāni).

Varakļānu virsmežniecība.
iespiests Valsts tipogrāfijās

Dzelzsceju virsvalde
. i z s 1 n d i n a

sekošus rakstiskus torsus:
31. Janvāri 1924. g. az sērkociņiem 22,0 0 kastītes.
4 fibruarl 1924. g. uz audeklu pēc saraksta un apstiprinātā parauga.
4. . , . uz Vestinghansa bremzes daļām, pēc saraksta.
6. , « , uz līmi krāsotāju 1250 kgr. pēc techn skiem noteikumiem,

un jauktus torgus 7. februāri ar pēctorg em tl. februārī
eleVtiotethniskiem piederumiem pēc satakita. Piedāvrjumi iesniedzam' līdz pīkst.
12 .dienā. Tuvākra ziņas par torgu noteikumiem, matena iem un iemaksājamam
drošības naudām irsnledz dzelzsc. vi'svaldrs istabā >& 122-a no pkst 1?—14.

Dzelzsceļu virsvalde
izsludina sekotus

rakstiskus torsus:
16. lanvarl 1974. g. uz d«t dru eļļa, slapjlvaikam 30 ton., eultņa eļļa (mazuta)

vasaras aesonām 185 ton.. rec techniskiem note'kumiem.
23. , 1924. . . ugansdrošem ķieģeļiem 63X114X223 mm = 1LCOO gab

ittarīgiem, čaguna kausējamas krāsns oderēšanai, pec
techniskiem noteikumiem,

23. , 1924. . . zīģa plātnēm, metālam, gar. 305 mm = 3000 gab.
. 360 mm = SCO .

labuma ziņā pec apstiprināta parauga.
24. . 1974. . , elektrotech riskiem piederamiem, pēc saraksta.
28. . 1924. , , ,Lox" lampa daļām un piederamiem, pēc saraksts

un jauktus torsus:
28. lanvarl ar pēctorglem 31. lanvarl 1924 s- uz auminiln lietņos 600 kg.,

pec L«t ijas dzelzssrļu techniskiem noteikumiem.
31. lanvarl ar pSctor&lem 4. februāri 19<4. g„ nz vagonu apgaismos griestu

armatūru, bez stikla nn patrona III. kl. = 200 gab.
vago u apgaism. griestu armatūra at stiklu nn patrona
II. kl. = 100 gab, pēc apstiprinātiem paraugiem.

28. lanvarl ar pictorglrm 31 Janvāri 1924. g, nz vagonu maģistrālo savienojamo
ka Deli at saskanēto 100 gab., pēc apst'pr nata parauga.

Piedāvājami jāiesniedz līdz pulkst. 12. 1
Tuvākas z ņas par torgu noteikura'em, materiāliem un iemaksājamām dro-

šības naudām izsniedz dzelzsceļa virsvalde istabā Nt 122a, no pulksten 12—14

AKCIJU SABIEDRĪBA

«Latvijas Privātais Lombards"
Rīgā, Teātra ielā Nr. 9. Tālrunis 58-48. Darba laiks no 9 līdz 3.

Pamatojoties uz finansu ministrijas apstiprinātiem statūtiem, sabiedrības valde ir nolikusi

ūtrupi uz 15. janvāri 19Z4. j., pulksten 4 pēc pusdienas,
Teātra Ielā Nr 9, — — —?

kurā nāks caur pilsēta» ūtropnieku K. U r b a n u pārdošanā sekc šis līdz 31. augustam org. gadā pieņemtas kīfas zem
J*J* 11. 13 21, 24, 27, 70, 83, 1C0, 120. 121, 123, 129. 131, 139. 150, 156, 239, 253, 256 , 290.
302, 307, 321 . 332, 343 355 366 S99, 407, 411, 412, 418, 434, 437, 443, 451 . 454, 455, 462, 466

478, 484, 493, 503, 506 508, 527, 529, 538, 542. sastāvošas no briljantiem, zelta ua sudraba pulksteņiem un
greznuma lietām, galda sudraba, «valklem, zābakiem, kažokiem, šujmašīnām nn >. t. 1

Alšvangas virsmežniecība
pārdos mutiskos torsos

6. februārī 1924. g, pulksten 12 dienā, Alšvangas
virsmežniecības kanclejā, Kuldiga, Policijas iela 4„

augošu mežu:

191131 apiiOla IV. IK. iKtlKlKII
Izbeidz apvainoti uz ioda lik. 274 p.
Sergeja 3avstafjava meklēšanu, par
kūja publicēt? >923. gadi . .Valdības
Vēstneša" Jvfe 97 , 5. maijā (mēkl. personu
sarakstā J* 7579).

Miertiesnesis (paraksts).

| Citu Iestāžu sludinājumi. ]

Ittlu iDittiijas Innii
izsludina

TORGUS
1924. s. 21. lanvarl, pulksten 10 rītā,
ar pēctorglem 24. lanvarl 1924. 8..
pulhs'ei 10 rī a,

ftMfs lanblfo darba izdarīšanai
likti Strenča slimnīcā, loiaia par

ipiiinii Li 14.000.
Rekstīski piedāvājumi un lūgumi pie-

laist mutiska sacensībā, pieliekot attie-
cīga zīmognodokli līdz ar Ls 700
drošibas naudas, iesniedzami bū valdē
141. istabā

Ar darbu aprakstiem vai iepazīties
turpat ikdienas no 9—15 nn sakot no
š. g. 9 janvata valsts Strenču slimnīcas
kanc'ea 1 Bū^aMe

MAita polkijas ittii.
Liepājas a.ir ņķi, ar šo izsludina zināšanai,
ka 2$. lanvarl 1924. «., pīkst. 12 dieni,
Gramzdai pagastā, Jāņu muižā, pārdos

atklātā vairāksolīšanā
AraoHam Mulzellm piederošu

vienu zirgu,
9 g. v., novērtētu par 69 latiem 1»22. g
l»nāTj'»'a nodo'^'a nie<t ī5 sn«l

Pikuta goliiijas mietiiiels.
Liepājas ipr'ņķī, ar šoizsludina zināšanai,
ka 29 lanvarl 1924. fl. pīkst 12denā,
Bunkas pagastā, Izriedes muižā, pārdos

atklātā vaiiāHanā
o»lnušas no vācu okupācijas laika

vienu toolko siena presi,
novērtētu par 30 latiem, un

Henu roka siena presi»
novērtētu par 1 Īsti.

latviiaa naftvamltMM leģitimācijas
kaitina J* 4054, ai Voldemāra Junga
*irda. pasaadēta an ar šo tiek icsladinita
f u n t d e i i g n.

Kara ministrijas ēka an būvju pārvalde
izdos rakstiski mazSksollianS 14 Janvāri 1923. fl.,

pulksten 10 no rīta, Būvniecības nodaļā, Citadelē

karaspēka mēbeļu
izgatavošanu.

Iigatavc jaasās mēbeles it sadalītas 3 grupās un katiis mazaksolišaim dalīb-
nieks var sacensties uz kattu atsevišķu grupu, vai ari uz visām grupām kopigi —
pēc paša vēlēšanas.

Rakstiski priekšlikumi slēgtās aploksnēs ar uzrakstu: .Sacensība uz kera-
spēka mēbelēm 14. janvārī š. g.* ar nomaksātu zīmognodokll un drošības naudu
priekš I. grupas — Ls 160.—; II. grupas — Ls 600; III. grupas — Ls 600.—,
ietniedzami Būvniecības nodaļas kanclejā.

Tuvāki noteikumi, dari a msksas aprēķini un ziņojurri apskatāmi katru
dienu ni nnļlcut « 9 'Hz '3 Bu"nierīb«» nodila» kai-Ieiā.
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