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Instrukcija Nr. 2

valsts zemes fonda piešķirto un
piešķiramo īpašumu novērtēšanai.
(Izdota uz 1923. g. 23. aprija likuma

12. p. pamata)

Vispārējā daļa.
1. Nepiešķirtās saimniecības nav vēr-

tējamas.
2. Saimniecību kopvērtība noapaļo-

jama pilnos latos, pie kam latu daļas,
mazākas par 50 santīmiem, atmetamas,
bet 50 santimi un vairāk skaitāmi pat
pilnu latu.

3. Saimniecības novērtējamas pēc C.
Z. I. Komitejas apstiprinātā projekta
plāna. Ja projekta plāna eksplikācija
nesaskan ar vērtēšanas daļas aprēķinā-
tām platībām, tad starpība jānoskaidro
pirms vērtēšanas saziņā ar mērniecības
daļu un novērtēšana izdarāma pēc sa-
skaņotas platības.

4. Saskaņā ar 1923. g. 23. apriļa
likuma 28. p. un 1924. g. _ 10. aprīlī
ministru kabinetā apstiprināto izpirk-
šanas līguma «Noteikumu" 3. p. zem
kultureliem pasākumiem un sociālām
labierīcībām, par kuru vajadzībām pie-
šķirto zemi, ēkām un mežu pašvaldības
atsvabināmas no izpirkšanas maksas,
jāsaprot: nespējnieku nami, patversmes,
slimnica's ambulances, sanatorijas, kap-
sētas, skolas, aptiekas, tautas nami,
pagastu nami, bezpeļņas biedrību telpas,
lūgšanas nami, pārceltuves un citi tam-
līdzīgi objekti. Meži uzskatami kā lab-
ierīcības un nav vērtējami, ja tie no-
lemti un noder atpūtas vietu un parku
ierīkošanai un kapsētu apstādījumiem.
Sā panta noteikumi attiecināmi ari uz
draudzēm un baznīcām piešķirtiem īpa-
šumiem.

5. Ūdens krātuvēs rūpniecības iestā-
dēm pielaižamo ūdens līmeņa augstumu
noteic zemes vērtēšanas komisijas sa-
mana ar instrukciju Ne 4.

6. Piegriezumi sādžu sīksaimniecībām
Latgalē novērtējami kā viena vienība,
Ple kam noteikta izprikšanas maksa sa-
dalāma starp zemes ieguvējiem propor-
cionāli katram piešķirtai zemes platībai.
"j°pīpašnieki ierakstāmi vienā vērtēšanas
asti. Ja uz piegriezuma atrodas ēkas,
*uras nav atsevišķi piešķirtas un nav vēl
^vīdētas, tad viņas novērtējamas kā
materiāls un nododamas par novērtēto
«unu nepietiekoši apbūvētu saimniecību
^guvējiem, pieskaitot vērtību šo saim-
niecību izpirkšanas maksai. Ja vietējā
emes vērtēšanas komisijā ēkas neviensePjeprasa, tad viņas likvidējamas vis-Parejā kārtībā.

ie
ķērnes un citu piešķirto īpašumu

^guvējiem, kas vēlas dabūt likumā un

ies i Par .edzētos atvieglinājumus, jā-
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-, vietējai vērtēšanas komisijai un
canu kā vertēšanas dienā, līdz lietas
skatīšanai, attiecīgs paziņojums līdz

stinr - -t-as vai Pašvaldības iestāžu ap-
iin rva apliecībām, līgumiem, kvītem
fniern . dokurnentariskiem pierādīju-
rāii!!L-par tiesIbām uz minētiem atviegli-nājumiem.

«ām .?iumi par izdarītām iemak-Uz '^pirkšanas maksas rēķina, pai

parādiem un aizdevumiem uz iegūtās
saimniecības un t. t. iesniedzami vietējai
vērtēšanas komisijai vai ari virskomisijai
tieši vai caur pašvaldības iestādēm. Šo
paziņojumu blankas, pēc virskomisijas
dota parauga, zemes ieguvējiem izsniedz
vietējās zemes vērtēšanas komisijas caur
pašvaldības iestādēm.

Zemes vērtēšana.
9. Vidzemē zemes šķirošanai pie-

ņemami kadastra dati no šķirošanas
darbiem, kas izvesti uz Krievijas 1901. g.
4. jūnija likuma pamata, izņemot tādus
zemes gabalus, kuru kultūra pēc minētās
kadastra darba izvešanas ir mainījusies;
šinīs gadījumos un Kurzemē un Latgalē,
kur nav augšā minēto kadastra datu,
izdarāma jauna šķirošana, saskaņā ar
1923. g. 30. oktobrī ministru kabineta
apstiprinātu „ T a r i f u " 1 pantu.

10. Zemes vērtība nosakāma pēc tās
šķiras, kādā tā ievietota pie šķirošanas,
bet gadījumā, ja zemes ieguvējs pēc
zemes iegūšanas ar saviem līdzekļiem
nekultivētas zemes pārvērtis par kulti-
vētām, tad šīs zemes vērtējamas pēc
viņu agrākā stāvokļa.

11. Ja jaunsaimniecības ieguvējs no-
devis valsts zemes fondā zemi, tad pie
izpirkšanas maksas noteikšanas šīs zemes
vērtība (aprēķināta pēc tiem pašiem ta-
rifiem) atskaitāma. Vietējām vērtēšanas
komisijām jāpārbauda, vai nodošana
taktiski un formāli notikusi. Ja nodo-

celt uz savu saimniecību gadījumos, kad
jaunais zemes ieguvējs no ēkām atsakās.
Šādos gadījumos ēkas nav vērtējamas.

20. Gadījumos, kad robeža atdala
atsevišķi neizmantojamu ēkas daļu un
šī ēkas daļa nav atsevišķi piešķirta vai
ari tās pārcelšana padara ēku nevērtīgu,
tad ēka ieskaitāma tanī saimniecībā,
kurai piekrīt viņas lielākā daļa, sastādot
uz vietas robežu grozīšanas projektu un
iesūtot to virskomisijai.

21. Eku vērtība nav pieskaitāma iz-
pirkšanas maksai, ja piešķirtā saimnie-
cībā ēkas ir cēlis vai tanīs kapitālus
remontus izdarījis pats zemes ieguvējs
vai kāds viņa dzimtas loceklis un ja
par ēkām un remontiem nav saņemta
tieši attiecīga atlīdzība, pie kam par
kapitālām pārbūvēm vai kapitāliem re-
montiem uzskatami tādi, kuru kop-
vērtība nav mazāka par 30°/o no visas
ēkas vērtības pēc pārbūves vai kapitāla
remonta izvešanas.

22. Ilggadīgo rentes māju ēkas (agr.
rei. likuma 32. p.), kuras celtas pirms
50 gadiem, uzskatamas par ieguvēja paša
celtām un nav vērtējamas, ja šo māju
ieguvējs vai kāds viņa dzimtas loceklis
(saskaņā ar 1923. g. 23. apriļa likuma
3. pantu) nepārtraukti pēdējos piecdesmit
gadus bijis māju lietotājs.

23. Ja rentes māju ieguvējs ēkas cel-
šanai saņēmis no bijušā īpašnieka tikai
daļu būvmateriāla, piemēram būvkokus
'vai ķieģeļus un akmeņus, tad tie uz-
skatami kā pabalsts un ēka nav vērtē-
jama.

24. Ja jaunsaimniecības ieguvējs no-
devis valsts zemes fondā zemi ar ēkām
un saņēmis jaunsaimniecību ari ar ēkām,
tad pie izpirkšanas maksas aprēķinā-
šanas no iegūtās saimniecības vērtības
atvelkama valsts zemes fondā nodoto
ēku Vērtība, kādu valsts var iegūt pie
ēku likvidēšanas. Atvelkamās sumas
nevar būt lielākas par saņemtās saim-
niecības izpirkšanas maksu.

šana tādā. kārtā'nav notikusi, tad par to
jātaisa attiecīga atzīme vērtēšanas aktā.

12. Zeme zem saudzējamām alejām,
platumā 5 metri uz katru pusi no koku
vidus, ieskaitāma kā nederīga un nav
vērtējama.

13. Gar plostojamiem vai kuģo-
jamiem ūdeņiem pēc jūrniecības depar-
tamenta noteikumiem atstājamā brīv-
josla, kas ietilpst saimniecības robežās,
ieskaitāma nederīgā zemē un nav vēr-
tējama.

14. Ja saimniecība ir apgrūtināta ar
servitutiem, kuri pamazina viņas vērtību,
tad saimniecības zemes novērtējums at-
tiecīgi pamazināms.

15. Amatnieku gabali novērtējami
pēc tarifu 1. p., izņemot gadījumus, ja
tie atrodas bieži apdzīvotu vietu ap-
būves rajonos, kad piemērojams tarifu
21. pants.

16. Saimniecības zemes vērtības pa-
augstinājuma procents (pēc tarifu 2. p.)
noteicams uz visu saimniecības kop-
platību.

un norādījumiem, kādi ir noplēšamām
ēkām.

30. Par bēniņiem pie vērtēšanas jā-
skaita tikai dzīvošanai izbūvētās jumta
telpas. Izbūves saimniecības vajadzībām,
pieliekamiem kambariem un tamlīdzī-
giem nav atsevišķi vērtējamas.

31. Ja ēkai būtu dubults jumta se-
gums (piem. dakstiņi virs skaidām), tad
šādi jumti aprēķināmi pēc tarifā p. 10.
p. XI., piemērojot tarifu, kas paredzēts
virsējam segumam.

32. Šķūņi ar sienām akmeņa vai
ķieģeļu mūļa stabos ar dēļu vai nomaļu
pildījumiem novērtējami pēc tarifu 10. p.
X. p. b nod.

Mežu vērtēšana.

33. Mežu aizsardzības likumam pa-
dotie parki (tariiu pants 6-b) ir izsludi-
nāti 1922. g. „Valdības Vēstnesi" N° 172
un 1903. g. N» 9 un 145 (un tiks ari
uz priekšu izsludināti). Ja vietējās vēr-
tēšanas komisijas atrastu parkus vai ale-
jas, kas vēl nebūtu ieskaitīti aizsargāja-
mos, bet kurus vēlams tādos ieskaitīt,
tad viņām jāiesniedz attiecīgs ierosinā-
jums vērtēšanas virskomisijai.

34. Vērtējot ilggadīgo rentes māju
mežus likumā paredzētie 3 ha nav atda-
lāmi, bet no visas meža vērtības atvel-
kama procentuāli izrēķinātā novērtējamo
ēku vērtība.

35. Rūpniecības iestādēm, dārzsaim-
mecībām, sakņu saimniecībām un dīķ-
saimniecībām, kuru zemes platība 4 ha
un vairāk, līdz 1 ha atstājamais un —
kuru zemes platība mazāka par 4 ha —
līdz 03 ha atstājamais mežs, un tādā
pašā platībā uz jurtdiskām personām
(biedrībām, savienībām u. t. t.) piešķir-
tās zemes atstājamais mežs novērtējams
pēc tarifu 5., 6. un 7. p. p. Amatnieku
saimniecībām līdz 0.3 ha atstājamais mežs
novērtējams pēc tarifu 4. p. Uz paš-
valdībām piešķirtas zemes atstājamais
mežs, izņemot šīs instrukcijas 4. p. mi-
nēto, attiecīgi 0.3, 1.0 vai 3.0 ha, no-
vērtējama pēc tarifu 5., 6. un 7. p,p. Uz
piegriezumiem jaun- un sīksaimniecībām
atstājamais mežs novērtējams kā attiecī-
gas šķiras saimniecībām.

25. Pie ēku vērtēšanas (tarifu 16. p.)
jānosaka, kuras ēkas uzskatamas par iz-
mantojamām, ievērojot ēku būves veidu,
pārbūves iespējamību, apbūves platību,
viņu atrašanās vietu un vispār ēku iz-
mantošanas iespējamību saimniecībā, pie
kam par neizmantojamām var uzskatīt
ēkas ari tad, ja viņu apbūves platība
nepārsniedz tarifu 15. p. noteiktās nor-

36. Mežs uz sādžu piegriezumiem
pagaidām nav vērtējams, bet paliek
valsts īpašumā un rīcībā līdz sadalīša-
nai viensētās. Vērtēšanas akta jāatzīmē,
ka šāda meža vērtība neietilpst izpirk-
šanas maksā. (P. pild. pie C. Z. I. Ko-
mitejas instrukcijas N° 32, slud. „Z. Ierīc.
Vēstnesī"_ Ne 68).

37. Vērtēšanas komisijas izpirkšanas
maksā ieskaita ūkai to mežu vērtību,
kuri atrodas uz attiecīgā saimniecībā at-
stājamā meža noteiktās platības un tikai
to būvkoku vērtību, kuri izsniegti no
saimniecībai atstājamā meža platības
(Tarifu 4. p. un šīs instrukcijas 35. p.).
Pret parādu zīmēm izsniegto būvkoku
vērtība vērtēšanas komisijām nav jā-
pieskaita izpirkšanas maksai.

38. Ar 1920. g. 21. decembra likuma
atcelšanu (skat. „Vald. Vēstn." 1924. g.
30. jul. N° 143) atkrīt tarifu 9. pants un
izpirkšanas maksa par mežu noteicama
pēc tarifu 3. pantā minētās takses bez
atvilkuma.

mas.
26. Tarifu 15. p. minēto ēku platība

attiecas uz dzīvojamām ēkām un uz se-
košām saimniecības ēkām : kūtīm, klētīm
un labības šķūņiem vai rijām. Pagrabi,
pirtis, labības kaltes un malkas šķūņi,
ja viņi saimniecībā pēc sava lieluma un
atrašanās vietas lietderīgi izmantojami,
vērtējami pēc tarifu 10. p. an tad, ja eku
kopplatība pārsniedz noteiktas normas.

27. Ja augstākās šķiras ēku vai viņas
daļu paredzēts izmantot zemākas šķiras
ēkas vajadzībām, piemēram dzļvojamo
ēku kā klēti, kūti kā labības šķuni,_ tad
ēka vai tās daļa vērtējama, saskaņa ar
paredzēto izmantošanas veidu, pecze-
mākās šķiras tarifa. Ja ēkas piemēro-
šana saistīta ar pārbūvi,_ kuras_ izdevu-
mus nevar segt ar pārbūve iegūto mate-
riālu vērtību, tad tariiu 18. p. minētais
pazeminājums līdz 30°/o priekš kūtīm
vajadzības gadījumos piemērojams ari
citām saimniecībā nepieciešamām ekam.

28. Ēku derīguma procents nosakāms
pilnos desmitos; pie ēku derīguma pro-
centa noteikšanas jāievēro eku_ vecums un
stāvoklis,_ izmantošanas iespēja un liet-
derība. Ēkas zem 10°/o derīguma no-
vērtējamas kā noplēšamas.

17. Fondā nodotas šņoru zemes no-

vērtējamas pēc vidējā zemes labuma.
Novērtēšanu var izdarīt pēc mērniecības
daļas mērnieku techniskiem aprakstiem
pie šņoru zemju ieskaitīšanas valsts
fondā.

Eku vērtēšana.

18. Visas ēkas, kas atrodas uz pie-
šķirtās saimniecības, skaitās par viņai
piederošām, izņemot sekošus gadijumus:

a) kad ar C. Z. I. Komitejas lēmumu
ēkas nav piešķirtas līdz ar zemi;

b) kad ēkas no zemkopības departa-
menta pieņemtas likvidēšanai sa-
skaņā ar- zemkopības ministra
1924. g. 1. augusta apstiprinātiem

^ Noteikumiem par neizmantojamo
ēku likvidēšanu" ;

c) ja ar C. Z. I. Komitejas lēmumu
ēkas ir atzītas par trešai personai
piederošām un starp zemes ieguvēju
un ēku īpašnieku panākta vieno-
šanās par ēku atpirkšanu vai viņu
nocelšanu.

Ja vienošanās nav panakta, ^ tad ēkas

novērtējamas vispārēja kārtība.

39. Mežu vērtēšanas priekšdarbus
izdara mežu departaments, bet pie ne-
lieliem mežu gabaliem izņēmuma gadī-
jumos, kur meža resora ierēdņiem nav
iespējams noteiktā laikā novērtēt, to var
izdarīt taksatori, piesūtot vērtēšanas re-
zultātus vietējam virsmežzinim zināšanai.

40. Mežu vērtēšanas priekšdarbus
izvedot ieturama sekoša kārtība (izņemot
gadījumus, kad pēc p. 39. mežu vērtē
taksatori):

a) zemes vērtēšanas virskomisija pa-
ziņo mežu departamentam, kādās
vietās un kādā termiņā vajaga to
izdarīt. Mežu departaments darbu
izvešanu uzdod attiecīgam virsmež-

19. Ja saimniecības ieguvējs nodevis

fondā zemi ar ēkām, neatzīmējot, ka

ēkas paliek viņa īpašumā uņ ja nodota

zeme ar ēkām' piešķirta tālāk trešam
personām, tad bijušam īpašniekam var
atstāt tiesību ēkas noteiktā termiņa par-

29. Ja piešķirtā ēka pēc saimniecības

normas pārāk liela, nav pārbūvējama un
citādi izmantojama, piem. lielimuižu
šķūņi, kūtis un laidari, tad pec eku ta-
rifa novērtējama tikai saimniecībā no-
derīgā daļa, bet pārējā pec normām
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zinim, pārvedot viņa rīcībā vaja-
dzīgo sumu izdevumu segšanai
(mežu taksatoru un strādnieku
atalgošanai un t. t);

b) vērtēšana izdarāma parastā kārtībā
un pēc ministru kabineta 1923. g.
30. oktobrī apstiprinātiem tarifu
noteikumiem, pie kam dodams ari
slēdziens attiecībā uz vērtības pa-
augstināšanu vai pazemināšanu
(sk. tarifu p. 7);

c) mežu dastojumus un apvcrtēšanas
sarakstus pārbauda virsmežzinis,
apliecina viņu pareizīou un ar ga-
līgu aprēķinu par saimniecībā esošo
vērtējamo koku vērtību, pieskaitot
ari no zemes ieguvēja paša meža
izsniegto būvkoku vērtību un galīgo
sumu, kāda pieskaitāma izpirkšanas
maksai, nosūta mežu departamentam,
kas šos materiālus nodod zemes
vērtēšanas daļai. Pēdējā tos nosūta
attiecīgai vērtēšanas komisijai izpirk-
šanas maksas noteikšanai.

Augļu dārzu, un dārzsaim-
niecību novērtēšana.

41. Augļu koki, kuru kronis no bojā-
jumiem samazinājies vairāk par 50% vai
ari kuri bojāti tiktāl, ka viņu atlabošana
ar kopšanu nav iespējama, — nav re-
ģistrējami un vērtējami.

42. Bieži saaugušie nepotētie ķirši un
plūmes vērtējami kā ogu krūmi, pie kam
par krūmu skaitāms pamatkoks ar izau-
gušām no viņa ataugām.

43. Kā ogu krūmi uzskatami un vēr-
tējami ērkšķogas un sarkanās melnās un
baltās jāņogas. Stipri novecojušies ogu
krūmi, kuri ar kopšanu nav atlabojami,
nav vērtējami.

44. Par augļu koku dēstījuma nor-
mālo attālumu uzskatams: ābelēm un
bumbierēm — 8 metr., ķiršiem un plū-
mēm — 4 metr. attālums. Starpkoki,
piem. ķirši starp ābelēm, vērtējami kā
ogu krūmi, ja pamatsugas koku attālums
nav lielāks par normālo. Ja koku dēstī-
jums biežāks par normālo, tad viņu vēr-
tība pamazināma saskaņā ar tarifu 32. p.
1. piezīme.

45. Tarifu 32. p. piezīmē paredzēto
koku vērtības pamazinājumu var piemērot,
ja dārzs ierīkots uz augļu kokiem nepie-
mērotas zemes (purvājos, ūdeni caurne-
laidošā mālā vai plienā) vai ari ja augļu
koku šķirnes (lielākos jeb tirdzniecības
dārzos) mazvērtīgas.

46. Zemes tarifs dārzsaimniecībām,
saskaņā ar tarifu 21. pantu, paaugsti-
nāms, bet saimniecībās, kuru attālums
no dzelzsceļa stacijas vai pilsētas ii
lielāks par 10 kilometriem un Rīga vai
Liepāja nav tuvāk par 50 kilometriem,
paaugstinājums nevar pārsniegt div-
kārtīgo.

Zivju dīķu saimniecību
novērtēšana.

47. Dīķu lielums nosakāms pēc nor-
mālā ūdeņa appludināmās platības.

48. Ja zivju dīķa ietaise viegli celta
un prasa biežus remontus vai atjaunošanu,
tad dīķa vērtību var samazināt saskaņā
ar tarifu 31. p. piezīmi.

49. Tarifu 31. p. piezīme piemērojama
pie dīķu vērtības noteikšanas atkarīgi no
dīķa tipiem (ziemas, peru un vasaras),
no zemes grunts un ūdens labuma, kā
ari no ūdens nolaišanas iespējas.

50. Uz zivju dīķu saimniecību zemes
novērtēšanu attiecināms šīs instrukcijas
46. pants.

Darbvedības kārtība.

51. Vietējās vērtēšanas komisijas ved
sēžu protokolus, kuros jāieraksta caurska-
tīto saimniecību N°N°pēc plāna, rentes
mājām — viņu nosaukumi un komisijas
nolemtā izpirkšanas suma. Zem pro-
tokola ar priekšsēdētāja vai darbveža
parakstu uzskaitāmas saimniecības, kuru
novērtēšaua atlikta, ar aizrādījumu uz
atlikšanas iemesliem. Bez tam par katru
saimniecības novērtēšanu tiek sastādīta
vērtēšanas akts pēc virskomisijas ap-
stiprinātā parauga.

52. Protokolā ievedamas atzīmes par
materiālu vietējām cenām un īpatnēji
gadījumi pie tarifu atsevišķu noteikumu
piemērošanas attiecībā uz visām vai
vairākām novērtējamām saimniecībām,
piemēram maksas paaugstināšanas ap-
mēri pilsētu tuvuma dēļ, saimniecību
iedalīšana grupās un c.

53. Vērtēšanas akts pēdējā nodalījumā

taisāmas atzīmes par atsvabināšanu no
izpirkšanas maksas vai tās pazemināšanu
uz 1923. g. 23. apriļa likuma 27. p.
pamata, par atsvabināšanu no maksas
par ēkām uz tā paša likuma 3. p. pa-
mata un par atsvabināšanu no izpirk-

šanas maksas vz 28. p. pamata. Visi
dokumenti, uz kuru pamata izdarīta at-
svabināšana no izpirkšanas maksas vai
tās pamazināšana, p evienojami vērtē-
šanas materiāliem.

54. Vietējām vērtēšanas komisijām
jānoskaidro zemes ieguvēja pareizais
vārds (pēc pases vai citiem personu ap-
liecinājošiem dokumentiem); nesaskaņas
tikai rakstu ziņā atzīmējamas vērtēšanas
aktī, bet lielākas nepareizības noskaidro-
jamas caur C; Z. 1. Komiteju pēc pie-
šķiršanas dokumentiem.

55. Vietējā vērtēšanas komisijā nodod
pagasta (miesta vai pilsētas) valdei izslu-
dināšanai vispārības zināšanai izrakstu,
kurā ievietoti visi tie dati un atzīmes,
kas ir atsevišķu saimniecību novērtēšanas
aktī un attiecas uz viņu izpirkšanas
maksas noteikšanu un šo saimniecību
apgrūtinājumiem.

56. Vērtēšanas priekšdarbu materiāli
līdz ar vietējās komisijas protokoliem un
aktīm 2 nedēļu laikā pēc sēžu pabeigša-
nas un novērtējumu izsludināšanas uz
vietām, nododami zemes vērtēšanas virs-
komisijai.

57. Pēc galīgas izlemšanas, lēmumu
izsludināšanas un pārsūdzības termiņa
notecēšanas saimniecību novērtēšanas un
izpirkšsnas maksas noteikšanas aktis
Zemes vērtēšanas virskomisija nodod
koroborēšanas nodaļai.

Rīgā, 1924. g. 26. augustā.
Zemes vērtēšanas virskomisijas

priekšsēdētājs A. Ķuze.
Sekretāra vietā A. V a i t s.

Rīkojums
par agrāko Krievijas juridisko
personu izdoto pilnvaru uzrā-

dīšanu.
Pamatojoties uz 1924. g. 3. jūlija no-

teikumu par agrāko Krievijas juridisko
personu izdotām pilnvarām, uzaicinu vi-
sus pilnvarniekus, kuri uz šī noteikuma
pamata saņēmuši jaunas pilnvaras, to
oriģinālus uzradīt iekšlietu ministrijā,
Rīgā, Brīvības ielā Ns 37/39, 119. istabā
(no pulksten 9 līdz 11) ne vēlāk par
š. g. 30. septembri, iesniedzot ari nota-
rieli apstiprinātus pilnvaru norakstus.

Rīgā, 1924. g. 12, septembrī.
Iekšlietu ministrs P. Juraševskis.

Apstiprinu.
Rīgā, 1924 g. 12 septembrī.

rinansu ministra biedrs
J. Blumb erg s.

Finansu ministrijas rīkojums Nr.82.
Finansu ministrijas tiešo nodokļu de-

partaments dara atklātībai zināmu, ka
rīkojuma par zīmognodokli 74. panta
kārtībā akciju sabiedrībai «Pirmais Privat-
Lombards" atļauts uz viņas "lūgumu no-
maksāt zīmognodokli par katru notecē-
jušu mēnesi 15 dienu laikā Latvijas
bankā naudā par izdodamiem dokumen-
tiem un ķīlu zīmēm-

Šis rīkojums stājas spēkā ar viņa
publicēšanas dienu „Valdības Vēstnesī".

Direktors A. Vinters.
Nodaļas vadītājs A. Kauliņš.

Valdības iestāžu paziņojumi

Paziņojums.
Iekšlietu ministrijas preses.un biedrību

nodaļa, pamatojoties uz biedrību, savie-
nību un politisko organizāciju likuma
26. pantu, paziņo, ka saskaņā ar iekš-
lietu ministra š. g. 13. septembra lēmumu
ir reģistrēti politiskās partijas .La-
tvijas jaunzemnieku savie-
nība" statūti un programa.

Preses un biedrību nodaļas
vadītājs K. V i 1 d e.

Darbvede A. L u k š e v i t c.

Personu saraksts,
kuru meklēšana izbeigta Nr. 88.

2894. Burlovs, Nikolajs Miķeļa d. —
Rīgas agabaltiesas prokurora ' 1924. g.
5. septembra rakstsN° 22918 (262-24-K).
— 9859/24g.

2895. Bērziņš, Rūdolfs Matīsa d. —
Kara tiesas priekšsēdētāja 1924. g.
6. sept. raksts Ne 12948 (281-24-X). —
10152/24, £.

2896. Černavski, Roberts Ignata d.
— Rīgas pilsētas 1. iec. miertiesneša
1924. g. 30. augusta raksts Ns 352
(89-24-VII). — 10081/24. g.

2897. Dušels, frermans Jāņa d. —
Kriminālās pārvaldes Rīgas nodaļas
rīcībā (26-24-VI). — 9271/24. g.

2898. Dušels, Hermans. — Kriminālās
pārvaldes Rīgas nodaļas rīcībā (26-24-VI).
— 9569 24. g.

2899. Eimus, Otto Jēkaba d. —
Kriminālās pārvaldes Rīgas nodaļas
rīcībā (41-24-111). — 9989/24. g.

2900. Freibergs Voldemārs. — IV.
iec. kara izmeklēšanas tiesneša 1924. g.
30 augusta raksts N« 2077 (37-21-1). —
144/21.

2901. Feigels Hirsš Movša d. —
Cēsu apriņķa priekšnieka palīga I. iec.
1924. g. 3.* septembra raksts Ne 8690
(61-24-V). — 10109 24. g.

2902. Kudulis, Kazimirs Andreja d.
— Jaunjelgavas apriņķa izmeklēšanas
tiesneša 1924. gada 26. augusta raksts
No 1249 (310-24-Xl). — 10113/24. g.

2903. Kārkliņš Jānis Andreja d. —
Kriminālās pārvaldes Jelgavas nodaļas
1924. g. raksts N» 686/20 (1348-21). —
427,21. g.

2904. Kārkliņš Jānis Andreja d. —
Kriminālās pārvaldes Jelgavas nodaļas

1924. g. 3. septembra raksts No 68fi,9„(1348-21). — 3489/ 22. g. " b86'20
2905. Kārkliņš Jānis Andreja dKriminālās pārvaldes Jelgavas «mi f

1924. g. 3. septembra raksts N> 6fi(1348-21). — 8867 24. g. ' " 0t)
'°

2906. Mancevs, Aleksandrs Pav ila ri
— Kriminālas pārvaldes Rīgas noriai,
rīcībā (91-24-X). - 9499/24. g. !as

2907. Miķelsons, Indriķis Dāvā d
Jaunjelgavas Ilūkstes kara apr Driels„
raksti no 1924. g. 2. sept. k 8641 ,,

?
8642 (99-24-K). — 9580/24. g. n

2908. Stepka, Anna Jāņa m _
Madonas iec. policijas priekšn . 1924

^2. septembra raksts N° 3680 (450-29 v
- 6416/22. g. Vj

2909. Sturms, Voldemārs Paula d -
Atrasts. — 10230/24. g.

2910. Šmidt, Hermine-Aleksandra-
Viktorija Pete;a m. — Jelgavas apgabal
tiesas kriminal nodaļas 1924. g. 27 aurr
raksts N»26413 (107-23-V). — 8067/23. g

Kriminālās pārvaldes priekšnieks
<J.Tifentāls

Darbvedis A. Zaķis.

Valsts zemju fonda ieskaitīto nekustamu īpašumu sarakstos N9N24 un 5., kas iespiesti
1923. g. „ Valdības Vēstneša" N?N» 106 un 110 ieviesušas sekošas nepareizības:
L*S S
— .Ē cSi tSii«o "5 S 2;

?§>. <* M Iespiests. Jābūt.«2« i
~>£52 "5> <y> e-i

Izlabojumi.

106. 209 Janapoles muiža. Janopoles muiža.
239 Babru muiža. Bobru muiža.
249 Kersnovskaja, Marija Michaila Kersnovskaja, Marija Michaila m.,

m., Beļskaja, Ksaverija Mi- Beļskaja, Ksaverija Michaila m. '
chaila m., Reuts, Miķels Mi- Reuts, Miķelis Miķeļa d., Reut, Ale-
ķeļa d., Reut, Aleksandra ksandra Leona m., Ofenberg Jad-
Leona m., Offenberg, Teresa viga Miķeļa m., Reut, Elena Ksa-
Miķeļa m., Richļevič, Marija vera-Anna Michaila m., dzini. Rieb-
Miķeļa m. un Oifenber, Jad- ļevič un Reut, Tereza Ksavera Mi-
viga Miķeļa m. chaila m.

110. 428 Smirnovs, Ivans Feodora d. Smirnovi, tvans un Nikolajs Feddora
dēli.

Zemkopības ministra biedrs R. M i g 1 i n i k s.
Zemkopības departamenta direktora vietā E. Maciņš.

Latgales zemesierīcības daļas vadītāja vietā H. Bērziņš.

Rīkojums Na 43.
Rīgā, 1924 g. 21. augustā.

1 §
Paaugstinu : 1) Vecsal«< _es virsmežniecības trešās

šķiras iecirkņa mežzini Pēteri Lam bērtu p*r
otrās šķiras iecirkņu mežzini, ar XII amata kate-
gorijas algu, skaitot no 1924 g 1. septembra;

2) Burinieku virsmežniecības trešās šķiras eci'kna
mežzini Eduardu P a u k še n u par otrās šķiras
iecirkņa mežzini, ar XII. amati kategorijas algu,
skatot no 1824. g. 1. septembra.

2. §.
Pilsoni Miķeli Grasi pieņemu un pielaižu pie

amat pien kurnu Iepildīs n s kā īrešās šķiras
iecirkņa mežziņa vitt s izpild tāju Sēlpils virsmež-
niecībā, uz brīva līguma p ra&U, ar XIV. «mati
kalorijas algu, .'kaitot dienestu ro tās dienas,
kad viņš stāsies pie minētā amata pienākamu
<zpldīšanas.

3 §

iecelšanas.

Ventspils virsmežniecības daibvežs-grāmatveža
vietas izpildītāju Aleksandru Sauku atsvabinu
no amata uz paša lūguma pamata, skaitot no
1924. g 1. septembra

Mežu departamenta direktors K. Melderis.
*

Rīkojums Ns 44.
Rīgā, 1924. g. 27. augustā.

1. §?
Atlaižu no dienesta: 1) Par valstij z.udējimus

nesošu rīcību Madonas virsmežniecības otrās šķiras
virsmeždni Robertu Rove uz civildenesti likuma
36. prmti prmat-, skaitot no 1924. g. 31 augusta;

2) par nolaidību un valstij zaudējumus nesošu
rīcību Lipnai virsmežnif ribas otrās šķiras virs-
mežjini Vj.česlavu Aristovu uz civildienesta
likuma 36. panta pamata, skaitot no 1924. g.
3 . augusta.

2. §.
Par darba nespēju Rembates virsmežniecības

otras_ šķiras virsmežsini Oskaru Zommeru de-
pradēju par pirmis šķiras iecirk ņa mežaini, ar
XI. amata kategoijas a^u, skaitot no 1924. g.
1. septembra.

6. 5.
Mežu depar tamentā uz brīva līguma panuta

nodarbināto vecāko mežu taksatora vietas izpild-
taju Jāni Jegeru izslēdzu no darbinieku sarak-
stiem kā miru*u, skaitot no 1924 e. 12. augusti.

Zemkopības ministrs E Bauers
Mežu departamenta direktors K. Melderis.

*
R ī k 0 j u m s Nš 45.

Rīgā, 1924. g. 27. augustā.
1- §

ElkSrm v.rsmežnifcibā uz biīv<i līduma primāta
nodarbināto ctias šķiras virsmežziņa ' vietas izpil-
dtaju Alfrēdu Suicu atsvabinu no amata uz
paša lu;uma pamata, skaitot no 1924. g.
1. septembra.

Zemkopības ministrs E. Bauers.
Mežu departamenta direktors K. Melderis.

Rīkojums Nb 46.
Rīgā, 1924. g. 29. augustā.

1- §
Pārceļu: 1) Daugavpils virsmežniecības rakstvedi

Annu Janson uz pašas lu?uma pamata uz

Krāslavas vitsmežniecībr m pielaižu pie darbveža-
grāmatveža amata pienākumi izpildīšanas, ar XII
rmata kategorijas algu, skaitot no 1924 g. 1. sep-
tembfa;

2) Skrundasvirsmežniecibā m brīva līguma pa-
mata nedubināto pagaidu rakstveža viet«s izpil-
dītāju Juri Birkmani uz Ventspils viism žnecibu
un pielaižu pie darbveža-grāmatvež* amata pie-
nākumu izpildīšanas uz bnva liguma pamats, ar
XII. amata kategorijas algu, skaitot no 1924. g
1 sepiembja.

2. §
Bīriņu viisTežniecibjsdaibve^a-grāmatvežavittss

izpildītāju Mariju Vīksne atsvabinu no amata
uz pašas ūgurna pamata, skaitot no 1924. g.
5. septembra.

3. §.
Aizputes virsmežniecība uz brīva līguma, pama'a

nodarbināto rakstveža \ ietas izpildītāju Arura
Liepiņu atlaižu no dienesta uz civildienesta
likuma 38. panta rama(a. skaitot no 192». g.
16. septem^ja

Mežu departamenta direktors K. Melderis.
*

Rīkojums N° 47.
Rīgā, 1921. g. 31. augustā.

Kā pietiekoši nepārvaldošus valstī valodu at-
svabinu no dienesta:

1) Kārsavas virsu ežniecības itrās šķiras iecirkņa
mejčiņa vietas izpildītāju NiKohju S t a r 0 v0 i 10 ya;

'2) Ruskolovas virsmežniecības ttešrs šķiras
iecirkņa mežiņa vietas izpildītāju Amtc-lil"
Aianasjevu;

3) Ruskolovas virsmežniecībā uz brīva līguma
pamata nodarbināto trešās šķiras iecirkņu mežzini
vietas izpildītāju Konstantīnu Paškovu;

') Zlupes virsmežniecības trešās šķiras iecirkņa

m.žziņa vietas ī>pildītāju Pēteri Andrejevu un
5) Rušonu virsmežniecībā uz brīva līguma pa-

nuta nodarbināto mežziņa amata kandidātu Vla-
dimiru Časovņikovu.

Augšminēto darbinieku atsvabināšanas a|en

skaitīt no 1924 g. 15. septembra.
Mežu departamenta direktors K. Melderis.

*

Rīkojums N"s 48.
Rīgā, 1924. g. 10. septembrī

1- §?
Pieņemu un piehižu pie amata pienākumu »-

pldīšmas 1) PDso i Augustu Pantu 7- *
lakstveža vietas izpldīt'-ju Ropažu virsmeznieciM,

uz blīva liguma pamata, ar XVII. amata Kti

gorījāsalgu;.2) pilsoni Alisi K u n c e — kā r'frtvez' viei»

izpildītāju Saldus virsmežniecība, uz bnva Ugu
pr.m-ta, ar XVII. amat» kategorijas algu; ,

3) pilsoni Veru Berginu - **hrivavietas izpild.tāju Rīg'svirsmežniecība,^līguma pamata, ar XVII. amata kategorijas er^
Minētiem pilsoņiem dienestu skaitīt no'

dienas, kad viņi stāsies pie amatu per»™
izpildīšanas. js

Mežu departamenta direktors K. M e 1d e r ?
*

Rīkojums N° 49.

Rīgā, 1924. g. 10. sep tembrī- ļf_

Pārceļu: 1) Vijciema meži skolā uz bnv '
gurna oamata nodarbināto skolotajā vie a»

^dtāju Eduardu Gulbi — uz Cīravas meža .
1 tanī pašā amatā, skaitot no 1924. g-1° seP,cu



vitku virsmež ecibas rakstvedi Hugo Zer-

' 1_ uz paša lūguma pamata uz Bīriņu virs-
lB rību un p ielaižu pe darbvežs-gramatveži

nenākumu izp ildīšanas, ar XII. amita kate-
?Valeu skaitot ar .9,4 g- 10 septembri
I 2. §.

i<„s virsmežniecibas pirmās šķra» iecirkņa

t£i Jūliju Šulcu paaugstinu par pirmās
£ mežzini, ar X. amata kete

^orijas algu,
ļ*t ar 1924 gada 16. septembri.

O. y-

svaines virsmežn eabā uz b.īva līguma pe-
rLdsrbiaāto raks vēža vietas Sapildītām Jāti
l. i s u atsvabinu no amata uz peša lūguma
'.. skaitot no 1924. g. 1. septemSra.

«.§.
inaža virsmežniecība uz b īva līguma pamat*
irbināto rakstveža vietis izpildītāju Kaili
jno at'aižu no dienesta uz civildienesta lr-
a 38. panta parr.ita, skaitot no i 924. gada
septembra ,
ližu departamenta direktors K. Melderis.

Kursi.
Rīga» Mig, 1924. gada 17 septembri

101 Latvijas rbļ. — - 2, -
1 Amerika» dolāra ... 5,16 — 5,21
I Anglijas mārciņa . . . 23,07 — 23,29
100 Franci)** frank» 27,30 - 28.15
100 Be|ģijas iranku 25,40 — 26,20
100 Šveices IranJni . . . 96,90 — 98,35
100 Itālijas lira . . . . 22,35 — 23,—
100 Zviedrija* kroce 136,80—138,85
100 Norvēģijas krona 70,15 — 72,30
JOO Dānijas krona 86,25 — 88,90
03 čeehoilovaJfijas krona . 15,25— 15,85

1U0. Holandes guldeņu 197,55— 200,50
1000 miljards Vācija» raartw 1,10 — 1,30
100 Somijas marle* . . . 12,75—13,25
100 Igaunijas marka . . 1,14—1,24
100 Polijas zlota 98, 102, -
100 Lietuvas fltu . . 50, 52,-
10 Krievijas zelta rabjn 26,50
Krieva, .-*«*»{.& aau<a . J$J par 1 ,bL
SSSR červoņeci 26,10 26,90
5°/o neatkarībai aizņēmums . 2, 2,10
6°/o Zemes banka ķīla zīmes 98, 100

Rīgas biržas komitejas kotadjaa komisiju
priekšsēdētājs A. Kacens.

Zvērināts birtas māklera M. Ok m i a ns.

Telegramas
(Latvijas telegrāfa aģents»; ērzemja telegramas.

Maskavā, 15. septembrī. Šarlaka
epidēmija Maskavā pieņem arvienu pla-
šākus apmērus. 1921. g. Maskavā bija
reģistrēti 2677 saslimšanas gadījumi,
1922. g. — 3368, 1923. g. — 5140, bet
šogad 8 mēnešos jau 6911 gadījumi.

Literatūra

Latvia as a Transit Countrv i?
nākusi un dabūjama žurnāls .Ekonomista' kanterī
Cena Ls 2 —

Redaktors M Xrna*.

Valdības darbība

Min'stru kabineta sēde
1924. g. 16. septembrī.

Pieņem noteikumus par aizdevu-
Lm spēka barības iepirkšanai un no-
[j tos izsludināt pārvaldes kārtībā.
ļ. Pieņem un nolemj izsludināt La-
ļas Republikas Satversmes 81. panta
ļlībā: 1) papildinājumus un grozīju-
s valsts zemes bankas statūtos un

papildinājumus likumā par bijušo
ievijas agrarbanku aizdevumiem Lat-
ā.
}. Atļauj Vācijas pavalstniekam Al-
dara Trefkornam darboties La-
jas universitātē vienu gadu kā zobu
hniķim pie medicīnas fakultātes zob-
tniecības institūta.
1. Atļauj Krievijas pavalstsniekiem
Gurevičam un G. Kņazevam

rboties tekošā mācības gadā kā lek-
iem valsts Rīgas žīdu divgadīgos pe-
loģiskos kursos.
5. Apstiprina par dzelzsceļu technisko
ektoru ieženieri Kārli T i ra u šk u.
B. Uzdod tieslietu ministrim izstrā-
t disciplinārā ustava projektu.

Unu tirgus.
Par šo jautājumu finansu ministrijas

[gans «Ekonomists" savā jaunākā nu-
jrā pasniedz sekošas ziņas :
Latvijā linu pievedumi no laukiem
niecīgi. Rudens darbi neatstāj zem-
ākiem laika. Pārskata laikā saņemtas
ai apm. 405 tonnas. Sakarā ar to
ājumi noliktavās ļoti samazinājušies, jo
dējās nedēļās finansu ministrija noslē-
si vairākus darījumus ar ārvalstīm. Tā,
Beļģiju pārdotas 250 tonnas un lie-

ci vairumi gājuši ari uz Angliju. Par
lirākiem līgumiem pašlaik ved sarunas.
Ražas stāvoklis ir visumā ļoti labs.
ļfiedras garums caurmērā pārsniedz
.veršokus. Agros sējumus viscaur jau
ūc un septembra beigās var gaidīt tirgū
rmas partijas jaunās ražas šķiedras. Tā
i zemnieku rokās atrodas vēl dažas
kst. tonnas vecās ražas linu, tad nā-
kiios mēnešos jārēķinās ar dzīviem
iedras pievedumiem. * Agrā ražas ievāk-
ta pieļiuj šogad rēķināties ar normālu
nu kampanijas .sākumu.
Izvedumi uz ārzemēm sakarā ar agrāk
Mēgtiem līgumiem turpinās. Uz
,eQti un Dendiju nogājuši vairāki tvai-
m, tāpat caur Stetini uz Čechoslova-
iju. Pedejā interese pret Latvijas šķiedru
ļļirojas , jo līdzšinējā krize tekstilrūpnie-
'«3 ir tuvu beigām. Valūtu stabilizē-
ja Austrijā un Vācijā pava irojusi darī-
imus ar linu audumiem un čechu ma-
uiakturas sāk iepirkt šķiedru lielākos
Pmēros.
Jaunās ražas lini sola dot augstāku

Jft imentu vēl tādēļ, ka tekošā sezona
ajedzets apstrādāt mechaniskā ceļā sa-
lerā lielu procentu linu. Mums pastāv
w vesela rinda linu mechaniskās ap-
gādāšanas fabriku. Akciju sabiedrība
Lini" vien paredz šoruden atklāt dar-
'!°piecās fabrikās. Bez tam darbojas
P .Latvijas Lini" fabrika Cesvaine,
ivas A/S „Linrūpnieks" fabrikas Cēsīs
* Ungurpili. Ari mūsu kooperatīvi

^

suši uzmanību
uz

jauno 'darbības
§*āri . jau nodibinājušās trīs koopera-
'a sabiedrības — Koknesē, Lubānā
™ Priekule , kas pasūtījušas ārzemes

ah
nas mašinas un cer rudenī uzsākt

«bus. Linu mechaniskās apstrādāšanas
"eksrocības , starp citu, skaidri rādīja
"nodaļas aksponati izstādītie šķiedras
«raugi Un diagramas izcēla, ka fabrikas

^
1 Piegādāt daudz augstāku linu sor-

Rieutu.

Ka jau minēts, patreizējie valdības linu
krājumi ir ļoti mazi. Pie tam tie prak-
tiski ir vienīgie Eiropā. Padomju Krie-
vijai ārzemju noliktavās atlikušās tikai
nenozīmīgas partijas pakulu un linu.
Atsevišķo liatirgoņu agrāk fepirktās par-
tijas lēnam tuvojas beigām. Krievija
savu linu cenu pazemināt nedomā, un
sadai pazemināšanai ari nebūtu nozīmes
līdzjaunas ražas izredžu noskaidrošanai.
Tapec var noteikti sagaidīt, ka ārzemju
pircēju atturība nevarēs vairs ieilgt.

Starp citiem darījumiem, pēdējās ne-
dēļās atzīmējami vairāki diezgan prāvi
Lietavas linu iepirkumi. Šī prece
hdz šim nāca tirgū nesistematisk', jo
linu ek sports nav vēl galīgi noorgani-
zēts. To saistīja ari samērā neērtais
transports uz ārzemēm. Ar Klaipēdas
iegūšanu, transports ievērojami uzlabo-
jies, jo tagad pastāv iespēja izvest linus
bez pārlādēšanas, caur Lietavas teritoriju
Tāpat atvieglotie ' ieceļošanas noteikumi
padara iespējamu iepircēju ciešāku kon-
taktu ar eksportiejiem.

Pagājušā (1923./24. g.) sezona bija ne-
normāla. .Der deutsche Leinenindustri-

elle' atzīmē, ka spējie linu pieprasījumi
sezonas beigās atraduši Lietavas tirgo
ņus nesagatavotus. Iepir.ēji uz minēto
laiku piegrieza Lietavai lielāku vērību
tādēļ, ka linu cenas sakarā ar stipriem
pieprasījumiem bija cēljšās. Latvijas un
Krievijas linu eksporta iespējas bija pār-
vērtētas. Vajadzēja atrast citu, konku-
rences piegādātāju. Lai apmierinātu ār-
zemju prasījumus, Lietavas eksportieri
bieži bija spiesti pasliktināt linu sorti-
mentu. Bet tas atsaucās uz turpmākiem
darījumiem ļoti slikti. Tikko tirgus pa-
lika klusāks, par Lietavas liniem beidza
interesēties.

Šogad sagaida stāvokļa labošanos. Ražu
verte par 30°/o augstāku nekā pērngad.
Toties šķiedras labums apšaubāms. Lai
paralizētu pēdējo parādību, Lietavas lin-
ttrgoņi galīgi pārvērtējuši savus linu
sortimenta pamatus un tagad sāk parā-
dīties tirgū pirmās labās partijas. Ar to
Lietavas lini tekošā sezonā var ieņemt
tirgū redzamāku vietu_kā līdz šim.

Anglijā pēdējās linu cenas bija šā-
das (par tonnu cif):

BKKO Gulbenes gravas- Novgorodas
Pecoras pakulas

Augstākās 1924. g/ £ 137,0 £ 145,0 £ 136,0 £ 107,0
Zemākās 1924. g £ 90,0 £ 103,0 £ 106,0 £ 63,0
Tagadējas cenas ...... £ 135,0 £ 138,0 £ 136,0 £ 107,0
Latvijas linu cenas mazliet zemākas, uzskatīt par ilgstošu; tuvākā nākotnē var

tāpat ari Krievijas. Pēdējo cenām vispār rēķināties ar cenu paaugstināšanu līdz
nav noteikta līmeņa, jovaldiba nav linus agrākiem apmēriem,
pārdevusi; tirgū nākošās partijas ir pri-
vāti krājumi. Latvija jūlija beigās maz- Linu ievedumi nav bijuši tik mazi, kā
liet pazemināja linu cenas, lai paralizētu to klusais tirgus stāvoklis liek spriest,
spekulāciju ar privātās noliktavās atrodo- Dendijā gada pirmos 7 mēnešos ievests
šamies krājumiem. Šo parādību nevar (tonnas):

Lini P;>knlas Kaņepāji Džuta

1924. 1923. 1922 192-1. 1923. < IP22. 3624. 1923. 1922. 1924. 1923. : 1922.

ii : ? iNo ārzemēm. 6 144 3.96' 5.145 2 0>5 817 1053 561! 438 260 71.000'65.076 77 193
Vietējie.... 556 1322 593 427 218 414 286| 551 175 4.015 2.02/ 747

-J I I'_
Kopā l 6 70 5 289 5.738 2 512 1X95 1467 847 989, 43sļ 75 015 60.096 77.940

Kā redzams linu pievedumi minētā
laikā ir veselas. 1411 tonnas lielāki nekā
gadu iepriekš. Pakulu ievedumi jūlijā
bijuši mazāki; tomēr kopievedumi pār-
sniedz iepriekšējo gadu skaitļus div-
kārtīgi. Vienīgi kaņepāju ievedumi sa-
mazinājušies.

Beļģijas linu tirgū augusta sākums
bijis ļoti dzīvs. Piegādājumi no laukiem,
sevišķi no Flandrijas " gan bija mazi,
bet aģenti slēdza daudzus līgumus vē-
lākai piegādāšanai. Tirgū ir daudz
ārzemju iepircēju, tā ka piedāvājumi
nespēj segt pieprasījumus. Uz ārzemēm

i et galvenā kārtā rasā mērcētie lini.

Cenas ir ļoti stingras, lai gan cenu
kāpšana nav vēl atzīmējama. Courtrai
biržā maksā: par Courtrai liniem —

15 līdz 25 frs, ziliem liniem — 15 līdz
17.50 frs, _ dzelteniem — 13 līdz 17,

rasā mērcētiem — 13 līdz 15.50 un
mārkā mērcētiem — 13 līdz 14 franku
par kilo uz vietas. Ģentē dzeltenie lini
ir dārgāki. Pakulu tirgū maz un lielāki
darījumi nav atzīmēti.

Francijā tirgus ir klusāks. Mazliet
atdzīvinošu iespaidu atstāja ugunsgrēks,
kas iznīcināja Ģentes ostā apm. 600
tonnas Francijai domātas šķiedras. Rūp-
nieki spiesti domāt par jauniem iepir-
kumiem, kautgan augstās cenas un neiz-
devīgais franka kurss dara tos ļoti
atturīgus. Vietējos un beļģu linus, kā
dārgākos, pašlaik pērk stipri maz. Jaunā
raža jau novākta; tiklab vairuma, kā
kvalitātes ziņā tā ir apmierinoša, lai gan
neattaisno pagājušā pavasara cerības.

Ārzemes.
Krievija.

Berliuē, 16. septembrī;- Par stā-
vokli Gruzi jā Volfa aģentūrai no ti-
cama avota ziņo, ka sacelšanas
kustība tuvojoties beigām.
Tikai Dusētas apgabalā dumpinieki vel
turpinot sīvu pretošanos sarkanarmijas
nodaļām.

Parizē, 16. septembri. Vietēja gru-
ziņu legacija ziņo, ka Baku naftas
laukos m ilzu ugunsgrēks iz-
nīcinājis 35 p e t r o I e j a s bakas.
Spriežot pēc dažiem norādījumiem,
uguni pielaiduši gruziņu dumpinieki.

„ LI Pi. -

Notikumi Krievijā.
Maskavā, 15. septembrī. „Pravda*

ziņo, ka Ukrainē bijuši pavisam 1.235

žīdu grautiņi, kuros gājuši bojā pāri par

70.000 cilvēku; ap l /« miljona žīdu

bijuši spiesti atstāt savas dzīves vietas.
No zemes virsus noslaucīts liels skaits
miestu un sādžu; sadedzināts daudz
ēku, iznīcināti dzīvnieki un inventārs.

Daži miesti piedzīvojuši 17 grautiņus.
LTA.

Krievija un Ungārija.
Berlinē, 16. septembri. (Volfs). Pa-

rakstīts nolīgum s par diplomātisko un

saimniecisko sakaru atjauno-

šanu starp SSSR un Ungāriju.

Nolīgums apstiprināms Maskavas tautas

komisāru padomē un Ungārijas ministru
kabinetā. LTA"

Māksla.
Nacionālais teatrs. Trešdien, 17. sep-

tembrī, J. Akuratera komēdija „T a u-
tas darbinieki", kuras izrādes ar
savu akūto satīru un humoru gūst lielu
piekrišanu. Ceturtdien, 18. septembrī,
pulksten 7 vakarā Rūdolfa Blaumaņa
drāma „Potivara nams". Piekt-
dien, 19. septembrī, pirmo reizi šinī se-
zonā Bernara bou komēdija „P i g m a-
1 i o n s". Aspazijas fantastisko drāmu
.Ragana" pirmo reizi izrādīs jaun-
nedēļ.

Dailes teatrs. Šodien, 17. septembri,
pulksten V8 vakarā komēdija .Divas
pīles" un ceturtdien, 18. septembri,
pulksten 1 28 vakarā .Princese Gun-
dega un karalis Brusubārda".
Piektdien, 19. septembrī, „Don-Ki-
ehots" un sestdien, 20. septembri,
pulksten V'sS vakarā „Divas pīles".

Operu dziedātāja Marisa Vētras at-
vadu koncertam, kurš notiks 19. sep-
tembrī pulksten 8 vakarā Latvijas kon-
servatorijas zālē, biļetes dabūjamas kon-
servatorijā, Kr. Barona ielā Ne 1, no pulk-
sten 10 līdz 5 pēc pusdienas.

Tirdzniecība un rūpniecība.
IV. starptautiskā Donavas preču

paraugu tirgus pārskats.
Slovākijas galvas pilsētā Brati-

slavā noturēja no š. g. 23. augusta

līdz 2. septembrim IV. starptau-
tisko Donavas preču pa-
raugu tirgu. Preču izstādītāji bija
sadalīti 18 lielas grupās, kā ari apvie-
noti lielākos rietumu un austrumu pa-
viljonos. Lielā daļa eksponātu atradās
ari mazākos paviljonos un zem klajas
debess. Šai preču paraugu tirgū pieda-
lījās pavisam 514 firmas. No ārzemēm
piedalījās Holande, Anglija, Francija,
Austrija, Vācija, Ungārija un Rumānija.
Donavas preču paraugu tirgus apmeklē-
tāju skaits sniedzās pie 200.000, tā tad
divkārt vairāk nekā pērn. Jāatzīmē, ka
no tirdznieciska viedokļa šis preču pa-
raugu tirgus pilnīgi veicis savu uzde-
vumu — ir noslēgti " daudz uu dažādi
lielāki un mazāki darījumi. Ievērojot
Donavas preču paraugu tirgus lielo starp-
tautisko nozīmi, jāuzsver, ka ari L a t ?
vijas lauksaimniecības izvedproduk-
tiem te atklājas labas izredzes. It se-
višķi tas ir sakāms par mūsu liniem,
sviestu, gaļu, zivju konserviem u. t. t.

Prāgā, 1924. g. 5. septembrī.

Ventspils ostā ienākuši kuģi.
12 septembrī.

Ilga, latviešu tvaikonis, 229,40 reģ. ton. brutto, no
Rīgas ar gabalu precēm.

14. septembri
Pernigel, Iatv'ešu tvaikonis, lf£ 81 reģ. ton. brutto,

no Liepājas ar gabalu precēm.
Ilga, latviešu tvaikonis, 2*9,40 reģ. ton brutto,

no Liepājas ar gabalu precēm.
Oaida, latviešu tvaikonis, 331 reģ. ton. brutto, no

Rrg's ar gabalu precSm.
i. C. Jacobsen, dāņu tvaikonis, 1220,94 reģ. ton.

brutto. ro Naskova tukšā.
Stella, latviešu velkonis, 238,89 reģ. ton. brutto,

no Rrgas ar gabalu precēm.

No Ventspils ostas izgājuši kuģi.
12. septembrī.

Pernigel, latviešu tvaikonis, 168,84 reģ. ton. brutto,
uz Liepāju ar gflb«lu precēm.

Krusau, vācu tvaikonis, 626 reģ. ton. brutto, uz
Liepāju tukšā.

13. septembri.

Ilga, latviešu tvaikonis. ?29,W reģ. ton. brutto,
uz Liepāju ar gabalu precēm.

Parnass, vācu velkonis, 165,65 reģ. ton. brutto, uz
Dortrechtu ar prāmi.

Neckar, vācu prāmi?, 749,91 reģ. ton. brutto, uz
Dortrechtu ar kokkm.

Joyce L'evelvn angļj tvaikonis, 1446,37 reģ. ton
brutto, uz Trangesundu tukšā.

14. septembrī.

Ilga, latviešu tvaikonis, 229,40 reģ. ton. brutto, uz
Rīgu ar pabālu precēm.

Pernigel l.itviešu tvaikonis, 16P.84 reģ ton. brutto,
uz Rīgu ar gabala precēm.

Oaida, latviešu tvaikonis, 331 reģ. ton. brutto, uz
Liepāju ar gabalu precēm.



Iekšlietu min.administra-
tīvais departaments

pamatojoties uz_ 1920. g. 15. septembfa
likuma par uzvārdu maiņu p. 10 dara
zināmu, ka uz: 1) Friča Dziesmas,
ari Cūkedziesma, 2) Voldemāra Rozen-
blata (Rozenbladt) — Bujļa, 3) Valdmara
Izaka, 4) Toma Stasuļa, viņa sievas
Marijas Margrietas, dēlu: Arnolda Kazi-
mira un Herberta, 5) Jāzepa Zvirbuļa
un viņa sievas Emilijas un 6) Jēkaba
Alfrēda Ozoliņa-Ozola, saukts Vilsons,
— attiecīgiem lūgumiem, kufi izsludināti
.Valdības Vēstneša" 119. numurā, no
27. maija š. g-_un pret kufiem triju
mēnešu laikā iebildumi nav celti,
iekšlietu ministrs

Personām, kurām ir kādas tiesības
uz pārdodamo' īpašumu, kas pārdošanu
nepielaiž, tādas tiesības jāuzrāda līdz
pārdošanas dienai.

Visi papiri un dokumenti, attiecošies uz
pārdodamo īpašumu, ir ieskatāmi Rīgas
apgabaltiesas 3 civilnodaļas kanclejā.

Rīgā, 15. septembrī 1924. g.
10995 Tiesas nrisfavs V. Požariskis.

Uz 1923. g. 23. apriļa (.Vald. Vēsm/

Ns *7.) un 1921. g. 2a aprīļa (,v »*ļ
Vēstn- Ns 93.) likuma pamata,

apavu un ādu akciju sa-i
biedrības„Buffalo" vald«
uzaicina apakšminēto sabiedrības aK ļļ
(par kurām ziņots, ka viņas pazua»*"

nepazīstamo īpašnleKU
uzrādīt tās sabiedrības valde sešu «

nēšu laikā, skaitot no sludina-"
dienas. 14gļ|ļ|

1700 akcijas ar NsNs 13211-"
ieslēdzot. „ -,$

Gadījumā, ja šīs akcijas sešu nw
laikā net.ks uzrādītas, viņas_ sKa>
par nederīgam, un personām, ^f
paziņojušas par viņu pazušanu ,

izdotas jaunas akcijas ar tiem p»

numuriem. v ,ļ.
11039 Vau>

Nacionālais teatr*

Trešdien, 17. septembrī. PuIks|^ ,-
ļ

.Šautas dar&ntie& - ļ
Ceturtdien, 1?. septembrī , puUst.

((

,/Jotivara natn*

Tieslietu ministrijas
kodifikacijas nodaļa

laidusi klajā sekošus koditikacijas izde-
vumus :

Noteikumi par strādnieku un
citu algotu darbinieku nodro-
šināšanu slimības gadījumos

(1922. g. izd.)
broš. Ls 0,50, ar pies. Ls 0,65.

Kriminālprocesa likumi
Vispārēji noteikumi un I. grāmata

(tiesāšanas kārtība miertiesās)
(1922. g. izd.)

broš. Ls 0,60, ar pies. Ls 0,75
ies. , 1,50, . j , 1,75.
Civilprocesa likumi

Vispārēji noteikumi un I. grāmata
(tiesāšanas kārtība miertiesas)

(1923. g. izd.)
broš. Ls 0,90, ar pies. Ls 1,07
ies. . 1,80, , , , 2,00.

Tiesu iekārtas likumi
(1924. g. izd.)

broš. Ls 1,60, ar pies. Ls 1,80
ies2,60, . . . 2,85.
Pagasttiesu likumi

(1924. g. izd.)
broš. Ls 0,60, ar pies. Ls 0,75
iesL50, . . , 1,75.

Dabūjami
Valsts tipogrāfijā, pilī, l. istabā,

kur ari vienīgi
jāgriežas ar pieprasījumiem.

Izlabojums.
Piltenes iecirk ņa pol cijas priekšniekasludinājuma ievietotā š g Valdības

SSTd m- nuraurā - M jSSJēkaba d. M a z zariņa lietā, ieviesusēs
kļūda: izsludināto pases Ns 1838 vietājālasa Ns 643, no 11 marta 1920% '

Ārlietu ministr, ārzemju pasu nodalaizsludina par nederīgu nozaudēto ārzemes

Sod?922%
£42I,

^°
ārZemi™nod1922- fr. uz Katrines Bless v. 11042

Ārlietu ministrijas ārzemju pasu nod.
izsludina par nederīgu nozaudēto ārzemes
pasi J* 5151, izdotu no āzemju pasu
nodaļas 1924. g. uz Annas Rozes v. 11011

Iespiests Valsts tipogrāfijā.

Rīgas kāja apr. priekšnieks izsludina
par nederīgu nozaudēto karaklausības
pliecību ar N? 312, izdotu 25. februāri
1922. g. no Jaunjelgavas-Ilukstes kāja
apr. priekšu, uz Osipa Semjona dēla
Timofejeva vārdu. 11044

Latvijas augstskohs medicīnas fakul-
tāte ar šo apliecina, ka medicinas
lak. studentam Rūdolfam S p r i n ģ i m
1920. g. novembra mēnesī izsniegtā
studiju grāmatiņa, ar Nš 3027, nozaudēta
un tiek skaitīta kā nederīgs dok. 11045

Aizputes-Pils pag valde izsludina par
nederīgu, kā nozaudētu Latvijas iekš-
zemes pasi. izdotu no šīs pag. valdes
22

^
aug. 1922 g. zem Ns 891 uz Jāņa

Mārtiņa d. Švarca vardu. 10836

Rīgas kafa apriņķa priekšnieks izsludina
par nederīgu nozaudēto kajaklausības
apliecību ar Ns 20337, izd. 14. aprīlī
1924. g. no Rīgas apr. priekšn. uz
Kārļa Mārtiņa d. Āboliņa v. 11013

Iii» uiMltlnai 4. Ir. tinu irlstin
paziņo, ka 1. oktobrī 1924. g., pulkst.
10 rītā, Rīgā, 1. Maskavas ielā Ns 1,
pārdos Jēkaba R o z e n t a 1 a kustamo
mantu, sastāvošu no 100 mucām port-
landa cementa un 12 mucām darvas,
novērtētu par Ls 1680._

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

Rīgā, 15. septembrī 1924. g.
10993 Tiesas pristavs V. Požariskis.

Rīgas apgabaltiesas Rīgas ap-
riņķa tiesu pristavs

paziņo, ka saskaņā ar tiesas spriedumu
25. septembrī 1924. g., pulksten idienā,
Ikšķiles pag. mācitāja muižā, pārdos
Ernestam E 11 e m piederošo kustamo
mantu, sastāvošu no 7 slaucamām
govīm, un novērtētu par Ls 1040.

Izzināt sarakstu, novērtējumu, kā ari
apskatīt pārdodamo mantu, varēs pār-
došanas dienā uz vietas.
11050 Tiesu pristavs A. Ozoliņš.

Rīgai apgabaltiesas Rīgas ap-
riņķa tiesu pristavs

paziņo, ka saskaņā ar tiesas spriedumu,
25. septembrī 1924. g., pulksten 5 pēc-
pusdienā Berkavas muižas „Ūdens dzir-
navas" pārdos Jāņam Bergmanam
piederošo kustamo mantu, sastāvošu no
vienas 7 gadi vecas ķēves, un novērtētu
par Ls 660,—.

Izzināt sarakstu, novērtējumu, kā ari
apskatīt pārdodamo mantu, varēs pār-
došanas dienā uz vietas.
11051 Tiesu pristavs A. Ozoliņš.

Dilskin tOīPD
pārdos Marijas Jāņa m. Blumfeld ,
dz. Rozenberg, nekustamu īpašumu, ku{š
atrodas Rigā, Patrimonial apgabalā, Mar-
kuza ielā, VI. hipotēkas iecirknī ar
zemesgrāmatu reģistra Mš 1157 (grupā 6r,
grunts Nš 53), un sastāv no Nordeķu
muižas dzimtsrentes gruntsgab. 440 kv.
asis platībā;

2) ka īpašums priekš publiskiem tor-
giem apvērtēts par Ls 60.—;

3) ka bez augšminētās prasibas īpa-
šums apgfūtrnāts ar hipotēku parādiem
par 112 ls 67 snt. un Nordeķu muižai
24 snt. rentes naudas gadā ;

4) ka personām, kūjas vēlas pie tor-
giem dalību ņemt, jāiemaksā zalogs —
desmitā_ daļa no_ apvērtēšanas sumas
un jāstāda priekša apliecība par to, ka
no tieslietu ministrijas puses nav šķēršļu
minētām personām iegūt nekustamo īpa-
šumu; un

5) ka zemesgrāmatas uz šo īpašumu
tiek vestas Rīgas -Valmieras zemes-
grāmatu nodaļa.

Rīgas apgabaltiesas
4. iec.tiesas pristavs,

kura kanclejā atrodas Rigā, Andreja
Pumpura ielā X» 1, paziņo:

1) ka dēļ Rgas hipoteku_ biedrībai
tekošo maksājumu nesamaksāšanas par
1,400 r. cara nauda ar ° o un izdevumiem,
kuri līdzinājās Ls lv6\ pie Rīgas ap-
gabaltiesas III. civilnodaļas 1923. g.
20. novembra pavēli Nš 317972,23. no-
vembrī 1924. g pulksten 10 rīta, Rīgas
ancabaltiesas civilnodaļas sēžu zālē. uz

Rīgas apgabaltiesas 2. iecirkņa
tiesas p-ista« s

paziņo, ka 23. septembri š. g., pulkst.
10 rītā, Rīgā, Dzirnavu ielā Ns 72,
dz. 15, pārdos Eduarda N e i b u t a
kustamo mantu, sastāvošu no mēbelēm
un vieglā automobiļa, un novērtētu par
Ls 6694.

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

Rīgā, 4. septembrī 1924. g.
11049 Tiesas pristavs Krebs.

Unas apgabaltiesas 2. Iec. tiesas pristavs
paziņo, ka 20. septembrī 1924. g.,
pulksten 10 no rīta, Rīgā, Vidzemes
šosejā Ns 31, fabrikā, pārdos II. ūtrupē
sab. .Censonis" kustamo mantu, sastā-
vošu no koku apstrādāšanas mašinas,
veciem ķieģeļiem, 1 mucas naftas, pudeļu
formām, teietona aparāta, stikla un t. t.
un novērtētu par Ls 497.

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

Rīgā, 11. septembri 1924. g.
11048 Tiesas pristavs Krebs.

[ Tiesu sludinājumi.
Jelgavas apgabaltiesa,

pamatojoties uz civ. proc. lik. 1958. p.
paziņo, ka šīs tiesas sēdē š. g. 6. okt.
attaisīs un nolasīs 18. janv. 1916. g.
mirušā Jāņa Juja d. Miežuvārpas
testamentu.

Jelgavā, 12. sept. 1924.g. L Ns1502/24
Priekšsēdētāja v. S k u d r e.

10980 Sekretārs K, Pus sars.

nolēma:
I. Lūdzējiem turpmāk saukties:

1) Fricim Dziesma, ari Cūkedziesma,
uzvārdā .O šk a 1 n s".

2) Voldemāram Rozenblatam (Rozen-
bladt) — Bullim — uzvārdā .R o -
ze n bl a t s*.

3) Valdmaram Izakam — uzvārdā
.Kalniņš" .

4) Tomam StasuHm, viņa sievai Marijai
Margrietai, dēliem: Arnoldam Kazi-
miram un Herbertam — uzvārdā
.Stādgals*.

5) Jāzepam Zvirbulim un viņa sievai
Emīlijai—uzvārdā „Z vi edrāns' un

6) Jēkabam Alfrēdam Ozoliņam-Ozolam
— uzvārdā .Vilsons".
II. Visi dokumenti, kā: pases, aplie-

cības, pilnvaras, līgumi, kvitēs un t. t.,
kas izdoti līdz šim uz lūdzēju vārdu no
visādām iestādēm, kā ari valsts amata
un privātām personām ir skaitasii, kā
izdoti uz lūdzēju jaunajiem uzvārdiem.

III. Sie lēmumi stājušies spēkā
27. augustā š. g.

Rīgā, 10. septembri 1924. g. Ns50541/V
Administratīvā departamenta

vicedirektora v. i. V. L ū d i ņ š.
11062 Nodaļas vad. J. Silbriedis.

Likumu oe ioiiiii ļj|'j
Dolioi bāiiir '

-r, .,924-Aad ^ "buSSiznākusi un dabu ama Valsu »?
pilī, 1. istabā, kur ari VteS-ft»!ar pieprasījumiem 13&i(

Burtnīca maksā'
bez piesūtīšanas Ls 0 29ar piesūtīšanu . g 024 '

Saturs:" '
129) Saraksts valsts civilresoru Iamatiem _kuīu Izpildītāj i SU?

f
cijas

^
gadījuma atsvabināti *saukšanas aktivā kara riif.„„ '

130) Nolīgums starp Latviju Zfpar savstarpēju sociālās ano -
snregsanu.

131) Noteikumi par agrārāsJe,likuma I. daļas 3. panta eun 14 pantā noteikto termi " Igarrnasanu.
132) Lēmumspar skolu virsvaldi ' '
133) Papildinājums noteikumos n'ar 1 1 1vijas atbrīvošanas kara D ii. I

zīmi. !^^Ē
134) Lēmums par nodokli no nekJmas mantas pilsētās un miS 51924. g. m *m'
135) Lēmums par nodokli no lauka iJ.1kustamas mantas 1924 »

Ķirbižu pag. valde izsludina pa, ii '
derīgiem sekošus nozudušus dokuraefl
uz Latvijas pils. Augusta Jānai
Krastiņa vardu: 1) iekšzemes pasi J
no Valmieras apr. pr-ka pal. par , ' 3 I '
20. martā 1920. g. ar Ns 779; 2) h f 1
klausības apl. par iesaukšanas atlika
izglītības turpināšanai, izd. noValmj,
kara apr. pr-ka 31. okt. M3.7ļ
Ns 6749; 3) akmeņu un celmu sprit
našanas meistera apl., izd. no iekša Kj
ministrijas būvvaldes 8. apr. 19241Ē
ar Ns 96084 un 4) studentu leģjJ i
cijas karti, izd. no Latv. univerW
1923. g. ar Ns 6299, derīga līdz ši «ļ
15. septembrim. y$,

f 'Dažādi sludinājumi.

M lodokli Maitāta
dažādu maksājumu piedzinējs paziņo,
ka 25. septembrī 1924. g., pulkst. 3 dienā,
Rīga, Vecpilsētas iela Ns 8, dz. 9,

pārdos volrShsolīianl
Filipa K a n a kustamo mantu, novērt,
par Ls 330, un sastāvošu no dzīvokļa
iekārtas, dēļ viņa 1922. un 1923. g.
°/o peļņas nodokļa segšanai un sods par
tirdzn zīmes laikā neizpirkšanrt.

Rrgā, 16. septembri 1924. g.
11037 Piedzinējs K. Treilons.

Tiešo DOdoKIn departamenta
dažādu maksājumu piedzinējs paziņo, ka
24 septembrī 1924. g., pulksten 4 dienā,
Rīga, 1. Kalēju iela Ns 27,

pārdos oalrfiksolitanfi
Noacha Zelenkera kustamo mantu,
novērtētu par Ls 242. un sastāvošu no
vilnas dzijām dažādās krāsās, dēļ viņa
1921. g. proc. peļņas nodokļa segšanas

Rīgā, 16. septembri 1924. g.
11038 Piedzinējs Ķ. Treilons.

Rīgas pasažieru stacijas
priekšnieks

ziņo, ka

ūtrupē Rīga I.
18. septembrī š. g., pulksten 10, tiks
pārdots pas. atr. sūt. Kuprava—Rīga
Ns 94888, no 3 sept. sastāv, no 2 muc.
eksport. sviesta, sv. 217 klgr., nos.
Lipnas piens. Saule, saņ. Latv. lauks,
ekspr. sab. piensaimniecības nod. 11046

Rīgas 3. pol. iec. priekšn.
paziņo, ka 25. septembrī 1924. gadā,
pulksten 10 rīta, Krišjāņa Barona ela

Ns 31-a, dz. N» 21,

Dārdos vairāksolīšanā
pilsonim. Frldricham Zonneram pie-
derošo kustamo mantu, sastāvošu no
dažādām mēbelēm, kopvērtībā par
Ls 996,67 Valmieras kopējai slimo kasei
par labu.

Rigā, 15. septembrī 1924. g.
11060 Priekšnieks F r p i v a I d s.

Biržu pagastam,
Jēkabpils apr., vajadzīgi

iii skolotāji (-jas)
ar pilnām 6-kl. pamatskolu skolotāju

tiesībām;

6-klasIgal Molzsala pimatskclal
III. skolotais

un tādai pašai
Bērzgala skolai

IV. skolotais.
Kandidāti (-es) tiek uzaicināti pie-

teikties personīgi vai rakstiski (vēlams
personīgi) pie pagasta p īdomes, vietējā
pagastanamā 8. oktobri š. g, pulksten
12 diena Alga pec kategorijas, brīvs
dzīvoklis ar apkurin. un apgaismošanu.

Pasta adr.: caur Jēkabpili, dzelzsceļu
stacija, Siliņr2 1 a klm. no pag. nama.

Biržu pag. namā, 11. septembrī 1924. g.
Priekšnieks P a b i j a n s.

10937 2 Darbvedis A. Ja nkevic.

ļ citu Iestāžu sludinājumi.

l/l Pirmais Pial-luM
izūtrupēs ieķīlātas, bet neīzpirku
ķīlas līdz Ns 13375 — 7. oktobrī š
pulksten 1 diena, Lombarda telpi

ielā Ns 4.

ŪTRUPI
notures_pilsetas utrupnieks K. Urba» ;
k-gs. Ūtrupē nozīmēto ķīlu pagari '
šana jāizdara ne vēlāk par 6. oktoin I
š. g., jo ūtrupes dienāpagarināšan::',?:nepielaidīs. Pārdošanā nāks: briljanti
zelts, sudrabs, pulksteņi, uzvalki, ;:?
kažoki, velosipēdi, šujmašīnas u. 1.1.
11001 Valde.

Pamatojoties uz vērtspapīru moriifli!
cijas' pagaidu noteikumiem, izsludini
tiem 1920. g. 23. aprilī .Valdiaas VH
nesi" Ns 97_ un 1921. g. 17. jaiu:
«Valdības Vēstnesī* Ns 18,

Rīgas aiiaiīju Mii
sabiedrība urna

zemāk minēto sabiedrības akciju, pa
kurām paziņots, ka viņas pazudušas, ļ

nezināmos lēlis
uzrādīt tās sešu mēnešu laikā, skaitot
no sludināšanas dienas:

akcijas ā 250 rbļ.
NsNa 110 līdz 195-86 gab.
N»N» 26) . 2^5 - 10

Gadījumā, ja šīs akcijas sešu mēnest
laika netiks uzradītas, viņas_ s&a, ™3
par nederīgām un personām, k"! 15
paziņojušas pa- viņu pazušanu,

izdos jaunas akcijas ar
tiem pašiem numuriem.

Rīgļ, 15. septembri 1924. g

11040 Valdļ^

Artilērijas laboratorija,
Liepājā, ka;a ostā, 29. septembrī 1924. g., pulksten 11, sava kanclejā,

Izdos ffiūzfikpsltāiiens
laboratorijas 17. ēkas iekšpuses izbūvi pēc

zīmējumiem.
Drošības nauda Ls 40(\ 3
Tuvākas zinas rakstiski un mutiski izsniedz ikdienas saimniec. daļā. 11047

Apriņķa ceļu inženiere Jelgavā
pārdos atklātā vairāksolīšanā 23. septembrī 1921. g., pulksten 10 no rīta

1 Bauskā, pie Mūsas tilta 10942

nezeimerētus jaunus dēļus un nomaļus,
ka ari vecus tilta materiālus. Tuvākas ziņas_ apriņķa ceļuinžen. kanclejā, Jel-
gavā, Upes ielā 10, un pie šoseju meistara O. Mūrnieka Bauska, bij. Skudru kroga.

Apļa ceļu Inženieri Rēzeknē, i'SJffSStf,S&JVig
mazākprasītājiem

3460 kub. mtru akmeņu piegādāšanu uz Dangavpils-Jaunlatgales šosejas no
67. klm. līdz 157. klm. Viss piegādājums sadalīts 3 vienībās.

Tuvākas ziņas kanclejā katru darbdienu no pulksten 9—15. 3 11035

Rīgas pol. 7. iec. priekšnieks
22. septembrī 1924. g., pulksten 10 rītā,

Rigā, Kurmanova ielā Ns 10, dz. 20,
Leibam O u r e v i č a m piederošu man-
tību, sastāvošu no mēbelēm.

Priekšnieks (paraksts).
11067 Darbvedis (paraksts).

Lejasciema miesta valdi!.
Valkas apriņķī, dara vispārībai zināmu,
ka Lejasciema miesta dome,

iznomās
atklātā vairāksolīšanā

otrdien, 30. septembrī 1924 g. pulkst.
12 dienā, Lejasciema miesta valdes
kanclejā, miestam piederošo

krogu un bodes telpas,
līdz ar klēti un vāgūzi.

Solītājiem pirms' piedalīšanās vairāk-
solīšanā jāiemaksā drošibas nauda.

Tuvākas ziņas un noteikumus var
dabūt miesta valdes kanclejā darba
laikā. 2

Lejasciema miesta priekšn. (paraksts).
11005 Darbvedis Druksteins.

Ūtrupe.
Rīgas muitas valde,

8. oktobrM924. g.. pulksten 10, savas
telpās, Rigā, Valdemāra ielā Ns 1,

pārdos atklātā mlMM
pret tulītsamaksu, manufaktūras, galan-
tērijas, kolonial un citas preces.

Pārdodamās preces apskatāmas ūtrupes
dienā.

Priekšnieka v. Dnusbergs.
11fl3fi k'nnfmh nr><t r>5»7 A Rri.no

Meitenes muita,
saskaņa ar muit. lik. 1130., 1156. un
1157. p, izsludina, ka 6. oktobrī š. g.,
pīkst. 11 rītā, muitas telpās,Meitenes st.,

pārdos atklātā

vairāksolīšanā
piecus konfiscētus zirgus ar ratiem un
aizjūga piederumiem, 43 klgr. mazās
rozines, 13 klg. kardemona un citas
preces nelielā daudzumā.

Muitas priekšnieks J. Ž i g 1e v i c s.
11056 Darbvedis S a 1 i ņ š.

Jūrniecības departamenta hidrogrāfiska dala
izsludina 20. oktobrī 1924. g., pulksten 10, daļas telpas, Valdemāra iela Ns 1a,

slēgtu konkurenci
uz radiostacijas piegādāšanu un uzstādīšanu
Kolkasragā. Stacijai jāsastāv no raidošas un

uztverošas ierīces.
Piedāvājumi ar projektiem slēgtās aploksnēs, nomaksāti arJLs 0,40 zīmog-

nodokli ar uzrakstu: ,Uz radiostacijas konkurenci 20. oktobri", iesniedzami
minētā datumā, ne vēlāk, kā līdz pulksten 10, hidrogrāfiska daļa, kur ari dalrb-
niekiem ir jāiemaksā Ls 500 drošības naudas. Turpat izsniedz konkurences
noteikumus no pulksten 9—13. _

1102* Hidrogrāfiska daļa.
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