
Saeima.

Rīkojums par aistešanas maksas noteik
šanas un piedzīšanas kārtību.

SAEIMA

Sēde 10. oktobrī.

Sēdi atklāj priekšsēdētājs F. Vesmans
pulksten 5.5.

Atvaļinājumu atvel ' V. Firksam līdz
1. novembrim.

Nokārto pārmaiņas komisiju sastāvā.
Ministru prezidenta iesūtītu likum-

projektu tirdzniecības likuma lietās
nodod tirdzniecības un rūpniecības ko-
misijai un juridiskai komisijai.

Nolasa valdībai iesniegtu jautā-
jumu par linu cenu paaugstināšanas
vajadzību. A. Alberings motivē
jautājumu. Kārtības rullī paredzētā
kāit.bā to virzīs tālāk.

K. Skalbe sniedz redakcijas komi-
sijas ziņojumu.

Pieņem otrā lasījumā likumu par
izrādēm un izrīkojumiem
(referenti B r. Kalniņš un A.
Briedis), trešo lasījumu noliekot uz
28. oktobri.

Vienbalsīgi pieņem otrā lasījumā li-
kumu par tirdzniecību ar poli-
grāfisko iestāžu ražojumiem,
par bibliotēkām un lasī-
tavām (referenti B r. Kalniņš un
E. Jaunzems); trešo lasījumu no-
liek uz 28. oktobri.

Nola?a steidzamu pieprasī-
jumu valdībai par Niedras un viņa
biedru lietas izņemšanu no - kara tiesu
kompetences un nodošanu civiltiesai.
Pieprasījumu motivē V. Holcm anis,
pēc kam steidzamību pieņem. Debatēs
piedalās A. Petrevics, A. Rude-
vics, VSalnajs un G. Zem-
gals. Pec tam pieņem pašu pieprasī-
jumu ar visām balsīm, četriem atturoties.

Sēdi slēdz pulksten 9.30.
Nākoša sēde otrdien, pulksten 5.

Valdības rīkojumi un pavēles.
Rīkojums

par ārstēšanas maksas noteik-
šanas un piedzīšanas kārtību.
ļ. Maksa par ārstēšanu valsts un

pašvaldību uzturētās vai pabalstītās, kā
ari Sarkanā krusta slimnicās, noteicama
saziņa ar pašvaldības departamentu. Pec
ļam , kad departaments piekritis no-
teiktam maksas lielumam, par to publi-
cējams «Valdības Vēstnesī", aizrādot, cik
liela maksa noteikta, un no kura laika
" stājas spēkā.

2. Noteiktā maksa par ārstēšanu 1. p.
minētās slimnicās, ja to labprātīgi nesa-
Bjaitsā, piedzenama neapstrīdamu pra-sību kārtībā.

3- Ārstēšanas maksas piedzīšana iz-
«arama tādā pašā kārtībā, kādā notiek
Pašvaldību nodokļu piedzīšana pilsētās
un uz laukiem.

*• Strīdus un sūdzības ārstēšanasmaksas piedzīšanas jautājumos starp
Pašvaldībām , policiju un privātpersonām,
«šķir pašvaldības departaments.

R'gā, 1924. g. 9. oktobrī. N° 107607.
iekšlietu ministrs P. Juraševskis
Pašvaldības departamenta direktors

J. Zankevics,

Valdības iestāžu paziņojumi
Rū pniecības departamenta

patentu valde,
K^^amās uz rūpniecības likuma 2. da-

«<>7 . panta par preču zīmēm, paziņo,

ka izdotas apliecības par sekošo preču
zīmju vienīgo lietošanas tiesību:

No 1836. Akc. Sab. šokoladu fabr.
, Union % Rīga — vārds „Triumf" —
konfektēm, šokolādēm.

W° 1837. Tabakas fabrikai Akc. Sab.
BHerm. Jenichs", Rīga — zīmējums ar
vardu „Bojarsky" tabakai.
. N° 1838. Tara pašam — etiķete ar
uzrakstu MMarokko" — tabakai.

Ne 1839. Tam pašam — etiķete ar
uzrakstu „Futbol" — papirosiem.

Ns 1840. FirmaiDr. N. Gerber'sCo
m. b. H. Leipciga, Vācijā — vārds
„Gerber" — piensaimniecības aparātiem
un rīkiem.

N» 1841. Firmai Geo G. Sandemann,
Sons & Co, Londonā, Anglijā — vārds
MSandemannu — vīniem.

N° 1842. Rīgas adatu fabrikai R Ul-
manis, Rigā — zīmējums (adata ar di-
vām čūskām) — adatām.
_ No 1843. Sabiedrībai G. M. Griliches,
adu fabrikai, Daugavpilī — zīmējums ar
burtiem „G. M. G." — virsādām un zoļu
ādām.

N° 1844. Tabakas fabrikai M. N. Asi-
makis, Rīgā — vārds BPorto—Rīga" —
papirosiem.

Ne 1845. M. Kalniņam, Rīgā — vārds
„Distemper" — krāsām.

No 1846. Tirg. Serge Paley, zem firmas
S. Paley Londonā, Anglijā — zīmējums
ar uzrakstu „Es Pe Serge Shmnk" —
vilnas un sukātas vilnas serža baķiem.

Ne 1847. Det Danske Pefroieurns-

Aktieselskab, Kopenhāgenā, Dānijā ?—

zīmējums — burti „S. O." ar uzrakstu
„Extra White Rose Oil" — smēru un
eļļu taukiem.

Ns 1848. Tam pašam — zīmējums —
burti „S. O " ar uzrakstu „Mineral 300°
Colza Oil" — tām pašām precēm.

N° 1849. Tam pašam — zīmējums —
burti „S. O." ar uzrakstu „Extra Loco-
motivē Cvlinder Oil" — tām pašām
precēm.

Ns 1850. Tam pašam — zīmējums —
burti „S. O " ar uzrakstu .Special Ra
Cvlinder Oil" — tām pašām precēm.

Ne 1851. The Scholl Manufacturing
Companv, Limited, Londonā, Anglijā —
zīmējums Broka ar kāju" — zābaku un
kurpju ieliekamiem.

Ns 1852. Tam pašam — vārdi „Dr.
Scholl" — tām pašām precēm.

Ns 1853. Vibe Hastrups kemiske —
Fabrikker ved Betty Vibe — Hastrup, Ko-
penhāgenā Dānijā — zīmējums (putns)
ar uzrakstu « Vibe Hastrup's Tit" — ādu
viksei, krēmam un preparātiem ādu
spodrināšanai.

Ne 1854. Akc. Sab. „Asserin" Revele,
Igaunijā — zīmējums (zilonis) — ce
mentam.

Ns 1855. Firmai Fortūna-Werke Spe-

cialmaschinenfabrik G. m. b. H Cann-
stadt — Stuttgart, Vācijā — vārds .For-
tūna" — mašinām.

Ns 1856. A/S Askim Gummivare-
fabrik, Askim, Noiveģijā — zīmējums
ar uzrakstu „Askim* — sedlinieku
precēm, grāmatsējēju precēm, somu tai-
sītāju izstrādājumiem, celuloida precēm,
gumijām, kaučuka un gutaperčas precēm.3

Ns 1857. Firmai Polyphonwerke _ A.
G. Berlinē, Vācijā — zīmējums (cilvēks
ar skaņu caurulēm) — aparātiem skaņu
uztveršanai, raidīšanai un pārnešanai
tālumā,

Ne 1858. Firmaļ Daniel Jaquet, Pa-
rizē, Francijā — vārds „Cerny" — far-
maceitiskiem produktiem un parfimerijam,
tualetes ziepēm un kosmētiskiem lī-
dzekļiem.

N» 1859. Firmai Wilhelm Kathe Akc.
Sab., Vācijā — vārds „Caye-Balsam" —
ārstniecības līdzekļiem, ķīmiskiem pro-
duktiem mediciniskiem un higiēniskiem
nolūkiem, farmaceitiskiem un drogu pre-

parātiem.

Ns 1860. Tam pašam — vārds „Kat-
horius" — tām pašām precēm.

Ne 1861. Tabakas fabrikai Miindel &
Co, Rīgā — zīmējums ar uzrakstu „Spe-
cial izlasīta" — tabakai.

Ns 1862. Tam pašam — zīmējums
(saule ar stariem) — papirosiem un
tabakai.

Ne 1863. Leiser ThaJ, Rīgā — vārds
„Sniegbaltīte" — ziepēm, lilijas pienam,
krēmam, puderam, šminķim, briljantinam,
matu pomadēm, zobu krēmiem, zobu
pulverim, zobu eleksiram, matu krāsām,
un citiem kosmētiskiem izstrādājumiem.

#S 1864. P. F. Thal, Rīgā — vārds
,.Junona" — tām pašām precēm.

Ne 1865. H. Jaskevicam, Rīgā — zī-
mējums ar uzrakstu sakopojumu — kos-
mētiskiem un parfimērijas izstrādāju-
miem.

Ne 1866. V. Brieger, kom. sab. Rīgā
— vārbs — .Mineiva" — ziepēm, par-
fimerijam' kosmētiskiem preparātiem
cietā, mīkstā un šķidrā veidā, tualetes
ziepēm, ādas krēmiem, glicerīnam un
medus zelē, bārdas dzenamām ziepēm,
rīsa puderam, talka puderam un pūdera
papiram.

Ns 1867. Firmai „_Schuļke & Mayer",
akc. sab. Hamburgā, Vācijā — vārds
„Betalysol" — ķīmiskiem produktiem
mediciniskiem un higiēniskiem mērķiem,
farmaceitiskiem un drogu preparātiem,
dezinfekcijas līdzekļiem.

Ne 1868. . Tabakas fabrikai M. N. Asi-
makis, Rigā — vārds BPorto—Rīga" —
papirosiem.

Ne 1869. Kosmētiskai laboratorijai
„Avance", Rīgā — zīmējums .bērna
galva" — higiēniskām ziepēm.

Ne 1870. Tam pašam — zīmējums ar
vārdu .Kaloderma" — ziepēm, ziepju
pulveram, puderam un tualetes krēmam.

Ne 1871. Tam pašam — zīmējums ar
uzrakstu „Pāva ziepes" — ziepēm._

Ne 1872. Tam pašam — zīmējums
— „melna galva" — galvas mazgājam.im
pulverim.

Ne 1873 V. Grūnning, Rīga — zī-
mējums "(čūska ar biķeri ) — mediciniski-
farmaceitiskiem un ķimiskiem prepa-
rātiem.

Pamatodamās uz rūpniecības likuma
2. daļas 5. nodaļas 140. panta 3. p. no-
te'kumiem, patentu valde paziņo, ka
skaitāmas par nederīgām sekošas aplie-
cības par preču zīmju vienīgo lieto-
šanas tiesību.

Apliecība Ne 1077, izdota 19<3. g.
16. jūnijā D. Devirram — firma .Illu-
sion". Rīgā — uz preču zīmi .Illusion*.

Apliecība Ne 1056, izdega 1923. g.
25. maijā Lalv. linu un labības tirdzn.
Akc. sab. .Eksportiers", Rīgā — uz
preču zīmi „Hermes Brand".

Apliecības NsNs 1055, 1054, 1053,
1052, 1051, izdotas 1923. g 16. jūnijā
šokolādes un konfekšu fabrikai „Select",
Rīgā— uz preču zīmēm .Milit", .Tau-
riņš" , .Select", .Idile" un .Kakadu".

Apliedba Ne 1024, izdota 1923. g.
25. maija, Latv. tab. un korķu fbr. Akc.
sab., Rīgā — uz preču zīmi .Lir".

Apliecība Ne 992, izdota 1923. g.
28. aprilī Akc. sab. „Laferme", Rīgā —
uz preču zīmi .Maija".

Apliecība Ne 529 izdota 1922. g. 17. ok-
tobrī Akc. Sab. .Laferme", Rīgā — uz
preču zīmi .Laferme Ne 1*.

Apliecība Ne 201 izdota 1922. g. 8. jū-
nijā P. Eickelbergam, Rīgā — uz preču
zīmi .Rīgas skats". .

Apliecība Ne 185 izdota 1922. g. 8. maij*
J. Segelmanim, Rīgā — uz preču zīmi
.Lauva".

Apliecība Ne 82 izdota 1922. g. 17.martā
Sab. Iļģeciema alus darītava, Rīgā — uz
preču zīmi „Tip-Top".

Apliecība Ne 78 izdota 1922.g. 27. martā
K. Revaldam, Rīgā — uz preča zīmi
.Ne 7411 Lecina".

ApliecībaNe 64 izdota 1922. g. 3. maitā
Kuldīgas sērkociņu fabr. Akc. Sab. Va-
silij Lapšin — uz preču zīmi .Briedis".

Departamenta direktors J. V a g e 1 s.
Patentu valdes priekšnieks J. P u r i c s.

izlabojums.
Š g. .Valdības Vēstneša" 215. numurā

iespiestā darba ministrijas paziņojumā
par komandējumu atiīdzības vietā pie-
šķirtām piemaksām valsts darbiniekiem,
5. un 11. punktos ieviesušās kļūdas:

1) 5. punkta 6. rindā iespiests: .virs-
mežziņiem Ls 20.— mēnesī", bet jābūt:
.virsmežziņiem un mežziņiem Ls 20,—
mēnesī" ;

2) 11. punktā 9. rindā iespiests: .Rī-
gas I, iec miertiesnešiem Ls 24,—
mēnesī", bet jābūt: „Rigas apriņķa I.
iec miertiesnešiem Ls24,— mēnesī".

Departamenta direktora vietas
izpildītājs F. Roze

Darba un tarifu nodaļas
vadītājs J. K ā r k 1 i ņ š.

Iecelšanas.
Rezolūcija Jfc 92.

Uz citu dienesta vietu pārejošo administratīvā
departamenta pasu nodaļ?s vad.tēju Jūliju Sil-
ta r i e d i atsvabinu no amata, sKaitot no š g.
16. oktobra

Rī^ā , 1*24. g. 9 oktob.ī. N» 18993.
Iekšlietu ministrs P. Juraševskis.

Administratīvā departaimnta direktora
vietas izpildītājs J. Krūmiņš.

*
Rezolūcija.

Par 1925. g. 1P. fcbtuara tautas skaiiišinas
apgabalu vadītājiem apstiprinu:

1) Rīgas pilsētas apgab — Rigss pils stāt.
biroja direktoru Herbertu Pārno,

2) Rigas f pr apgab — Rigas apr. likvid valdes
priekšsēdētāju Edua di Zvaigzni,

3) Valmieras apr apg. — Valmieras apr. lUvid,
valdes priekšsēdētāju Augu-tu Melnalksni

4) Valkas rpr. apgab. — Valkas apr. likvid.
valdes priekšsēdētāju An"c nu K i m e r a 1 i,

5) Cēsu «pr apg — Priektļ'i lauksaimn. skolas
direkt .tu P. K r e i šm a n i,

6) Madonas apr apg — Msdonas izgl. biedr.
vid skol. direktoru Jāni D o b u 1 i,
. 7) Jelgavas pils apg — Jelgavas pils. galvu
Pēteri Q o d a a n i,

8) Jelgavas apr. apg. — Jelgavas apr. likvid c.
vslde« priekšsēdētāju Teodoru Dārznieku.

9) Tukuma «pr. fpg. _— Tukums apr. likvidac.
valdes priekšsēdētāju Kārli Mūrnieku,

10) Tel^u apr apg — Talsu ap', likvid. valdes
priekšēdētāju Jāni Pu t n s ē r g 1 i,

11) Ventspils pil?, apg — Ventspils pils. galvu
Kārli Krievu,

12) Ventspils apr. apg — Ventspils apr. likvid.
vaid. priekŠMēdētāj.1 Augustu Oirgensonu,

13) Aizputesapr. apg. — Aizputes apr. likvid.
vaid. priekšsēdētāju Juri Jēkabsonu,

14) Liepājas pils apg. — Liepfjas apgabaltiesas
loc Jēkabu C i n c e 1i,

15) Liepājas apr apg. — Liepājas apr likvid.
valdes p. iekšsēdētaju Aleksar.dru Saksi,

U) Biu-kis apr. apg. — B uska* apr. likvid.
vaid p jekšsedetāju Reinholdu K u i k u 1 i t i,

17) Jēkabpils apr. apg — ēkabpili apr. likvid.
vaid 1 cekli Jāni Jaunzemu,

"8) 1ukstes apr aog. — Iluksts apr. likvid.
v«ldes priekšsēdētāj i Jēkabu Dzeni

19) Daugavpils pils. apg. — Daugavfils pilsētas
galvu Jāni Volontu,

par .Valdība» Vēstnesi* sākot no 1. janvāra:
Saņemot ekspedīcijā:

wj mēnesi 1 lats 50 sant

piesūtot mājā un pa pasta:
i mēnesi 1 lats 80 sant

H atsevišķu numura: saņemot

ekspedīcija - . 6 .

Ph atkaJp āfdevejiem — . / ,

Latvijas valdības %&& ofldals laikraksts
iznāk katru dienu, ugemot JkjM mšf^k

8yētdienaa
un

avētkudiona»

Redakcijai
iPl^l^*i*\e!^l^^n^L K*nt°r'8 un ekspedīcija:

Rigā, pili JNs 3. Tel. Mi 9-89 **^^m^^^P* Rīgā, pili N° 1. Tel. Ns 9-57
Rūsas stundas no 11—12 u^^^^^U Atvērts no pulksten 9—3

Sludinājumu maksa:
a) tiesu sludinājumi lidz 30 vien-

slejigām rindiņām .... 3 Iat. 60 sant.
par katru tālāku rindiņu . . — , 12 .

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

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

Ualsts tipogrāfijā
Rīgas pilī,
dabūjamas

psjssta nolžu

budžeta Ilutas
un

Paziņojumi
pag. nodokļu maksātajiem

pēc pēd. iekšlietu ministrijas apstiprināta
parauga.

*—^— ——————«———



20) Rēzeknes apr apg. — Rēieknes apr. likvid.
valdes priekšsēdētaju Pē.tii Z a d v i n s k i,

21) Ludzas rpr. apg. — Ludzas apr. likvid.
valdes l.cekli Vinci Barkanu.

\aljts statistiskās pārvaldes drektrrs
M Skujenieks.

Latvija un citas valstis.

Latvija un Lietava.

Kaunā, 10. oktobrī. (Elta.) Šo
dien Kaunā sākusēs Latvijas un Lietavas
dzelzsceļu pārstāvju apspriede tarifu
jautājumos.

______
LTA.

Jaunas valstis.
Valsts budžets.

Kaunā, 10. oktobri. (Elta)_ Lie-
tavas ministru kabinets šinīs dienas no-
beidz, valsts budžeta sastādīšanu 1925. g.,
to iesniegs seimam ne vēlāki p,ar 15. ok-
tobri. Budžets sabalansēts bez deficīta.

LTA.

Ārzemes.
Anglija.

L i f i 1 d ā , 10. oktobri. (Radio] Angli-
jas sabiedrību jau pārņēmis velēšanu
drudzis. Gandrīz visi parlamentā-
rieši izbraukuši uz saviem vēlēšanu ie-
cirkņiem, tikai galvenie lideri vēl uzturas
Londonā, lai apspriestos ar savu partiju
centrālkomitejām. Tiklab strādnieku
partija, ka konservatīvie un liberāļi lai-
kam publicēs savus vēlēšanu manifestus
rīt, sestdien.

Ar sevišķu interesi vēlētāju masas
gaida lielos propagandas ceļo-
jumus, kuros nolēmuši izbraukt Mak-
donalds, Askvits un Loid-
D ž o r d ž s. Ministru prezidents dosies
pirmdienas rītā uz Glazgovu. Pēc tam
viņšapbraukās ar automobili galvenos
Ziemeļu un Vidusanglijas rūpniecības
centrus, lai visur uzstātos ar runām tau-
tas sapulcēs, līdz sasniegs savu iecirkni
— Averavonu Dienvidvelsā.

Laikraksti atzīmē, ka viens no intere-
santākiem vēlēšanu cīņas dalībniekiem
būs ministru prezidenta meita, miss
Isabella Makdonald, — tagadējā „Dau-
ningstritas" (premjera rezidences) saim-
niece. Ta uzstāsies ar runām par savu
brāli Malkolmu — strādnieku partijas
kandidātu Nottinghemschairas iecirknī, —
kurš patlaban atrodas ārzemēs un ne-
varēs pirms vēlēšanām atgriezties.

Par dažādo partiju kandidātiem vēlē-
šanās uzstādītas jau 1350 personas
500 konservatīvo, tik pāt daudz strād-
nieku partijas locekļu un 350 liberāļi.

Vācija un Anglija.
Lifildā, 10. oktobrī. (Radio.)

Vakar vēli nosūtīta uz Berlini Anglijas
valdības atbilde uz Vācijas memorandu
par viņas uzņemšanu tautu savienībā.
Cik zināms, Anglijas valdība savā at-
bildē no jauna apliecina vēlēšanos, lai
Vācija visā drīzumā iestātos tautu sa-
vienībā. Anglija necelšot ari nekādus
iebildumus pret pastāvīga sēdekļa pie-
šķiršanu Vācijai tautu savienības padomē.
Kas attiecas uz politiskiem un admini-
stratīvas dabas norādījumiem, kādi mi-
nēti vācu memorandā, Anglija atzīst, ka
tie izšķirami pašā tautu savienībā.

Berlinē, 10. oktobri. Pārrunājot
Anglijas kabineta krizi, vācu laik-
raksti izceļ Makdonalda panākumus ārējā
politikā, kaut gan atzīst, ka atrisinātie
problemi būtu izšķirti tāpat ari tad, ja
strādnieku partijas vietā Anglijā pie varas
būtu bijuši konservatīvie vai liberāļi.

Berlinē valda domas, ka angļu politikas
virziens galvenos vilcienos nekādā ziņā
negrozīsies. LTA.

Zviedrija.
Stokholmā, 10. oktobrī. Pēc ofi-

ciāliem datiem rudens raža Zviedrija šo-
gad pielīdzināma tikai pusei no normā-
lās ražas, kaut gan birums labs. Kar-
tupeļu raža stipri cietusi ī.o pagājušā
mēneša lietusgāzēm. LTA.

Francija.
Parizē, 10. oktobrī. „France Mi-

litārie" ziņo, ka, ievērojot vispārējo Eiro-
pas politiskā stāvokļa uzlabošanos, franču
valdība nolēmusi 1923. g. iesaukuma
kareivjus demobilizēt jau novembra sā-
kuma. LTA.

Anglija un Turcija.
Lifildā, 9. oktobri. (Radio.) Angļu

valdības aprindās, kā laikraksti ziņo,
stāvokli Mesopotamiju uzskata par visai
nopietnu. Angoras vilcināšanās dot at-
bildi uz angļu protesta notām un ziņas,
ka Mesopotamijas robežās iebrukušā
turku karaspēka skaits pastāvīgi pieaug,
izsauc Londonā lielu nemieru. Laik-
raksti aizrāda, ka turku rīcība aizskarot
nevien Angliju, bet ari tautu savienību,
jo pēdējā nostādījusi Mesopotamiju zem
angļu mandāta. LTA.

Zemes trīce.
Londonā, 10. oktobrī. Maltas

salā (Vidusjūrā) vakar noticis stiprs
apakšzemesgrūdiens, saceldams
iedzīvotājos paniku. Materiālie zaudē-
jumi diezgan nopietni. LTA.

Spānija.
Parizē, 10. oktobrī. „Matin" ziņo

no ticama avota, ka Spānijas valdība,
neskatoties uz oficiāliem atsaukumiem,
tomēr esot nolēmusi atstāt Ziemeļ-
maroku, paturot savās rokās tikai dažus
piekrastes punktus. LTA.

Maroka.
Parizē, 10. oktobri. Ziemeļ-

marokas frontē pie Lau-
upes pašlaik norisinās
liela kauja starp spāniešu armijas
un rifkabiļu galvenajiem spēkiem.
Franču prese ziņo, _ ka par kaujas gaitu
Madridē pienākot ļoti uztraucošas tele-
gramas. Divās vietās spā-
nieši esot smagi sakauti;
viņu zaudējumi esot mil-
zīgi un jau pārsniedzot
13.000 kritušu, ievainotu un
sagūstītu. Oficiālie ziņojumi vēsta
par spāniešu ofenzives apstāšanos.

Primo de Rivera publicē paziņojumu,
ka atstāšot kara lauku tijkai pēc uzsākto
operāciju beigām. LTA.

Māksla

Nacionālais teatrs. Sestdien, 11. ok-
tobrī, pulksten 7 vakarā par parastām
cenām Aspazijas fantastiskā drāma «Ra-
gana" ar Liliju Ēriku galvenā lomā.

Svētdien, 12. oktobrī, pulksten 2 dienā
par tautas izrāžu cenām R. Blaumaņa
drāma „Potivara nams". Pulksten
7 vakarā Fr. Molnara „Liljoms" ar
ievada pantomimi. Kas šo lugu padarī-
jis populāru publikā, tas ir viņas veikli
zīmētie tipi, liriskā izjūta un vieglais
humors (piem. amizantais pasaku humors
debesu skatā); daudz interesanta no
jauna ienes spēlē Anta Klint. — A.
Strindberga «Reibonī" ar Anni
Simson galvenās varones lomā pirmo
reizi izrādīs piektdien, 17. oktobri. —
Uz Mirdzas Šmitchen jubilejas
izrādi 20. oktobrī (izrādīs «Torni")
biļetes pērk ļoti dzīvi. Biļetes dabūja-
mas kasē parastās stundās.

Dailes teātra. Šodien, 11. oktobri,

ouuSten 58 vakarā .Mērnieku
Pliki« Svētdien, 12. oktobrī, pulksten

2 dienā,' par strādnieku izrādes cenām

.Divas pīles; un pulksten »8 va

karā Mērnieku laiki". Otrdien,

14. oktobrī, pulksten 5 pēcpusdienas skol-

nieku izrādē .Mērnieku laiki .

Tirdzniecība un rūpniecība.

Rigas ostā ienākuši kuģi.
8. oktobrī. .

Charlotibord*. vicu tvaikoju, 1779 reg ton. brutto,

StellT 2SS3- ^Sis, 240 «J. ton. brutto,

no Ventspils ar kokiem
Duddingston, angļu tvaikon s 2217 reģ. ton. bruto,

no Orangemouthas ai gabslu ptecem un oglēm.

Libau, zviedru tvaikonis 332 re*, ton. brutto, ne

Karalaučrm ar gabala P'<Lcem.
Straume, latviešu burtnieks, 17 teģ. ton. brutto,

no Ģipkas ar malku.
Jānis, latviešu buienieks, 147 reģ. ton. brutto, no

Ģipkas ar malku.
Zemgaliets, latviešu turenieks. 74 reģ. ton. brutto,

no Kesterciema ar stutkokiem.
Michails, * latviešu buienieks, 127 reģ. ton. brutto,

r,o Enguiiem ai malku. .
Brālis, latviešu buienieks, 127 reģ. ton brutto, no

Kaltenes ai malku.
A v H. Ns 54, latviešu Jtrfa*_j>HWiis, 264 reģ,

ton biutto, no Carnikavas ar stutkokiem.
9. oktobri.

J. K, latviešu jūras prāmis, 52 reģ. ton. brutto,
no Carnikavas ar stutkokiem.

Milda, latviešu buienieks, 53 teģ. ton. btutto, no
Pabažiem ar malku

Kaija, latviešu tvaikonis, 244 reģ. ton. biutto, no
Ainažiem ar gabalu ptecem.

Gaida, latviešu tvaUonis, 331 teģ. ton. brutto, no
Ventspils ar gabalu precēm.

Taainholm, dsņu tvaikonis.
^

1420,10 reģ. ton.

brutto, no Aaloor«as tukši.
Tjaldur, dsņa tvaikonis 7P5 reģ._ ton. brutto, no

Kopenhāgenas ar gabalu precēm.
Akenside, angļu tvaikonis, 1894,17 reģ. ton. trutto,

ro Blithas ar oglēm
Alide, igauņu bitenieks, 51 reģ. ton. brutto, no

Ve dera ar akmeņiem.
10. oktobrī.

Wesa, igauņu tvaikonis, 5C6_ reģ. ton. brutto, no
Pērnavas ar gabtlu precēm.

Greif, vācu tvaikonis, 61/7*3 reģ. ton brutto, no
Karalaučiem ai balastu.

No Rigas ostas Izgājuši kuģi.
8. oktobiī.

Egil, zviedri tvaikonis, 74^ ,21 reģ. ton. brutto, uz
Stokh.Imu ar gabalu precēm.

Kohleniaiport, vžcu tvaikonis, 1123 reģ. tcn. brutto,
uz Holtenau ar kokiem.

Septima, vjcj tvaikonis, 1333 reģ. ton. brutlo, uz
Grimsbi ar kokiem

Svanholm, dāņu tvaikonis, 1322 reģ ton. biutto,
uz Kopenhāgenu r-r kokiem.

Edmee, angļu tvaikoni.» , 6 9 reģ. ton. brutto, uz
Lindonn ar gabalu precēm. _

Post Havnasch, latviešu jūras prāmis, 65 reģ. ton.
brutto, uz Kuivižiem tukša.

Ilga, latviešu tvaikonis, 212 reģ. ton. brutto, uz
Ventspili at gabalu precēm.

9. cktobrī.
Neubad, latviešu tvaikonis, 95 reģ. ton. brutto, im

Ainažiem ar gabalu precēm.
Scania, zviedru tvaikoni*, 1823,46 reģ. ton brutto,

uz Himsngo ar balastu.
Zcro, argļu tvaikonis, 1U.6 reģ. tcn. brutto, uz

Londonu ar gabalu precēm.
Dicne, vācu tvaikonis, 1107 reģ.. ton. brutto, uz

Ņevcastli ar kokiem
Hansi, norvēģu tvaikojis, 987 reģ. ton. brutto, uz

Dubli iU ar kokiem
Karniels, latviešu burenieks, 147 reģ. ton. brutto,

uz Evažiem tukšā
Michails, latviešu burenieks, 127 reģ. ton. brutto,

uz Enguiiem tukša.

Liepājas osta ienākuši kuģi.
7. oktobri.

Sigfid, dāņu tvaikoni?, 1207 reģ. ton. brutto, no
Ventspils ar kokiem.

Turnus, vācu tvaikonis, 640 ieģ. ton. brutto, no
Hamburgas ar labību,

8. oktobrī.
J. C Jakobsen, dāņu tvaikonis, 1220 reģ. ton.

brutto, oo Nakskova ar dažādām precēai.
Pernigel, latviešu tvaikonis, 168 reģ. ton. brutto

no Ventspils ar dažādām precēm.
Oliva

^
vFcu tvaikonis, 1308 reģ. fon. brutto, no

Rēveles ar dažādām precēm.

No Liepājas ostas izgājuši kūdi
7. okttfbrī.

Gsida, latviešu tvaikonis, 331 reģ. ton. brutto. uzVentspili ar dažādam precēm.
Sigrid, dāņu tvaikonis, 1207 reģ ton. brutto, uzGirstonu ar kokiem

8. oktobrī.
Ljusntālf, vācu tvaikonis 1390 reģ ton biitln

us Antverpeni ai kokiem un auzām
Jakoba, vācu tvaikonis, £70 reģ. ton. orutlo

Klaipēdu ar dažādām pr;cecn.

No Ventspils ostas izgājuši kūdi
2. cktobrī. »'

Ilga, latviešu, tvaikonis, 229,40 reģ. ton. bruttouz Liepāju ar gabalu precēm.
4. oktobri.

Pernigel, latviešu tvaikonis, 168,84 reģ ton. brūteuz Rīgu ar gabalu precēm
Biruta, latviešu tvaikonis, 1879,43 reģ. ton. brutto

uz Amvefpeni ar kokiem un liniem.
5. oktobrī.

Ilga, latviešu tvaikonis, 229,40 reģ. ton. brutto ,«
Rīgu ar gabalu precēm.

Gaida, latviešu tvaikoais, 331 reģ. ton. brutto, uz
Liepāju ar gabalu precēm.

—
^
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Telegramas.
(Latvijas telegrāfa aģentūras ārzemju telegramas.)

B e r 1 i n ē, 10. oktobri. Latvijas finansu
ministrs Ringolds Kalnings, kurš
patlaban uzturas Berlinē, tur-
pina sarunas jautājumā par
Doles spēka stacijas būvi,
sevišķi ar Simensa firmu un
BAIlgemeine Elektrizitātsgesellschafi'
(AEG). Bez tam ministrs informējas par
noteikumiem, uz kuru pamata varētu
iegūt Latvijas dzelzsceļiem
vajadzīgo ritošo materiāla.
Sarunu gaita sekmīga. Rīgā R. Kalnings
ieradīsies laikam otrdien.

Berlinē, 10. oktobrī. Vācu valdība
pārveduši reparacijas ģeneralaģentarīcībā
uz Devsa programas pamata jau divus
pirmos oktobra maksājumus: 4. oktobri
14 miljonus un šodien 15 miljonus zelta
marku. Ari franču-bejģu „režijas" stirnas
ienākušas kārtīgi.

Londonā, 10. oktobrī. (Reiters.)
Nolīgumi starp Vāciju un
vadošām ārvalstubankāmpai
Devsa programā paredzētā
kredita realizēšanu šodien
parakstīti. iz

Morgana firmas pārstāvis Londona -

teicies, ka parakstīšanās uz Vācijas _ aiz-
ņēmuma obligācijām sāksies Anglijā M

Savienotās valstīs vienā laika otrdien.
Obligāciju izlaišanas kursu Iaikam_ ie-

teiks uz 92, procentus uz 7,61 gadā.

Literatūra
Nedēļa. IJ ustrēts žurnalj. N&41.-Lētas Ilustrēts Žurnāls. Ks 41. -

1924. g.

Redaktors: M. Arons.
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Šīs dienas .Valdības Vēstneša"
J

muram iet kā pielikums līdz ,M f
departamenta sludinājums par jaukti

torgiem 1924. g. 12. novembrī^'

[Tiesu sludinājumi. 1
Jelgavas apgabaltiesa

uz civ. ties. kārt. 1967., 2011., 2014. *n
2079. p. p. pftmsta ataicina visus, karr
būtu uz 1924 gada 10. Janvārī mirusī
Jēkabs Brunava atstāto man-
tojamu kādas tiesības ki mantiniekiem
legatariem, iideikomisariem, kreditoriem
n. 1. t., pieteikt savai tiesībai lai tiesai
sešu meneitt laikā, skaitot no iln-
dināļuma iespiešanas dienas.

Termiņā nepieteiktai tiesībai Ieskatīs
par spēku zaudējniām.

Jelgavā, 27. septembrī 1924 g.
L. >* 1388/1924. g.

PrieHsčdētāJa v. A. Lauke
120S0 Sekretārs K Pussars.

Jelgavas apgab. reģ. nod.
pamatodamās uz civil ties. likuma 146071.
panta paziņo, ka minēta tiesa civilno-

daļas \8. septembrī 1924. gadā atklātā
sēde nolēma pārgrozīt Rundāles patērē-
tāju biedrības statūtu § § 8, 12 un 13
par ko atzīmēt kooperatīvu sabiedrību
reģistra pirmajā daļā 27. numurā otrā
iedalījumā.

Biedrības valdes sēdeklis atrodas
Rundālē.

Jelgavā, 23. sept. 1924. g.
Reģ. nod. parz. J. Sk u d r e.

11763 Sekr. pal. D. Lešinskijs.
J?igavas apgabalt. reģ. noda|a
pamatodamās uz civil ties. likuma I46071.
panta pazigo, ka minētā tiesa civilno-
daļas 18. septembrī 1924. gadā atklātā
sēdē nolēma reģistrēt Pastendes pien-
saimnieku sabiedrību .Panākums", ieve-
dot viņu kooperativu sabiedrību reģistra
pirmajā daļā.

Biedrības valdes sēdeklis atrodas
Pastendes muižā.

Jelgavā, 23. sept 1924. gadā.
Reģ. nod. parz. J. S k u d r e.

11764 Sekretāra pal. D. Lešinskijs.

Jelgavas apgabalt. reģ. nodaļa
pamatodamās uz civil ties. likuma 1460".
panta paziņo, ka minētā tiesa civifno-
daļas 25. septembrī 1924. gadā atklātā
sedēnolema pārgrozīt Kurzemes imobiliju
iegūšanas un noma būvju paju sabie-
drība^ statūtu § g 7, 58 un 62 par ko
atzīmēt kooperativu sabiedrību reģistra
pirmajā daļā 107. numurā 2. iedalījumā.

Sabiedrības valdes sēdeklis atrodas
Jelgava.

Jelgavā, 26. sept. 1924. gadā.
. Reģ. nod. pārz. J. S k u d r e.

11962 Sekretāra pal. D. Lešinski j s.

Liepājas apgabaltiesa
uz sava lēmuma no 18. sept. 1924. g.
pamata uzaicina 28. martā Liepājā* Ma-
rijas Kreft, dzim. Ašman mantiniekus,
kreditorus, legatarus, fideikomisarus un
visas citas personas, kam varēiu būt
kādas tiesības vai prasības uz at-
stāto mantojumu, pieteikt viņas tiesai

sešu mēnešu laikā, skaitot no sludi-nājuma iespiešanas dienas.
Tiesības un prasibas, par kurām nebūspaziņots tiesai minētā laikā, tiks atzītaspar zaudētam uz visiem laikiem.
Liepājā, 24. sept. 1924. g. M>284m/19

. Priekšsēdei, b. v. Cincels.
11801 Sekretārs A. Ķasperovičs

Nītaures pag. tiesa,
^,,

aP
077

UZ pag - tiesu ust-
T '- daļas

1/™
p

4
un sava š- 2- 20- Jūnija

un a £araata dudina, ka pi son sJams Andža d. Damroze , dzīvo Nī-taures pag Kalna Pļauseļi mājā, adoptē
Olte

E1
i,5J5 ^ni?

LiHjU A"nu VilhelmfnuOlte, Jūlijas Olte meitas, dzīvo turpat

leWiXnIi»- Ilret Š°°P% ^ kādiiebildumi, tiek uzaicināti tos pieteikt
?«!^».,esu rakešu laikā, skaitot no
vSSSTdi6naS tre!° reizi -Vaid!

Pēc šī termiņa notecēšanas ag'"
adopcija tiks uzskatīta par hm*

spēka gājušu. ..
Nītaurē, 27. jūlijā 1924. g. »'_
2 Priekšsēdētājs A. PI"™'

'0484 Darbvedis J- A PJJ—-

Boigiiodei pagasta»
pamatodamas uz savu 15. "Lr jba!
š. g. lēmumu, ar šo izsludina v> p

ļbet„
zināšanai, ka šī pagasta P' s0°:*s je?»
H o 1s t e'i n s un viņa laul 5"„jn, i'
Lūcija Holstein , dzim DC,ējuši
pieņēmuši bērna vieta resP- ,inu «»
pēdējās bērnu Voldemāru Ber* .

ka šī adopcija ir apstiprināta. _
^ ^ ^

Priekšsēdētājs K. M *;a„s.
12606 DarbvedlsJ^iii5i^-

utiai» mmm «**]?
paziņo, ka pēc 1924. g. M"',ēg«
D.ugavpils notāra R. M"'"



Nr. 2**t- —
V^ , *«nas līguma , apstipri-

i»«-Plrd°
26 septfmb rī, Jefimija

OW-.fiiki ie8uvusi n0 Ag""
SSm «•:V,iltt KalsSnikovas par
€ Kiri". "etoSanas tiesības uz
tfV»Sam ^1!t -"' p f'
B*rt « ēkāffl D*Tvplh -
*#& Šoseja» ielā N 127

^»" „ lī 1924 g- 29. septembri.
DJBgavp"'

^ 6024
- .«tara palīgs E. K r i ķ i s.

cika scl"^_pi»g!-Strad8 -

Vjfijj&mnami unn
P-„ iQ24 g. 14. augusta pie

lno.ara Rūdolfa Skuja no-
P'l " ..pārdošanas līguma, ap-

r5 f924 g 25. septembrī Ede

"a Lapin ieguvusi no Vladi-
„ H Semenova par 38 latiem

^īpašumu , kurš atdalīts no
Sapriņķa Ungurrnuizas paga-

f £,S< Krustpils muižas daļas un

fn
d

0
° viensetasV565, platībā 41

.576 asis, vairāk vai mazāk,

'lfX4 g.29.sept. Ns6020
pa agavpin. w*-B r

Vecākā notāra vieta,
viņa palīgs A. Mi kalks.
Sekretāra p. J- Strad .s.

\\ no

ļisļ^itiesai mm ars
I ka Michails Haritona d. un

Una m. Voronovi ieguvuši

ļSē d imtslieHanas tiesības, kuras

t niederēja Zalmanim Ābrama d.
SfroMm uz pilsētas gruntsgabalu

*16 Ludzā, Tālav.jas (bij .Ostrovas)

2,-28 kvartālā, l2i kv. asis platība,
.„ un šīs tiesības viņiem, Voro-

jra nostip*ātas uz 1924. g. 4. sep-
l, i Ludzas notāra Ž Grundmaņa

iri noslēgta došanas (dannaja) akta
\ļ 2S pamata.

tais akts 1924. g. 24. septembrī
Minēts Ludzas pilsētas zemes grāmatu
Airī J* 340 (IV, sēj,).

Daugavpili, 1924. g.29. sept. Ns 6022.

cakā notāra palīgs E. Kriķis.
Sekretāra palīgs J. Strads.

Rigas apgabaltiesas 1. iecirkņa
tiesas pristavs

jāziņo, ka 17._oktobrī 1924. g., pulksten
10 rīta", Rīga, Kungu iela Ns 3,
pārdos H. Rubins t ein a kustamo
mantu, sastāvošu no gultas segām un
plagu audumiem un novērtētu par
ls 340,-.

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

Rigā, 30. septembrī 1924. g.
12772 Tiesas pristavs V i 1 d a u s.

Rigas apgt. 4. iec. tiesas pristavs I
paziņo, ka 23. oktobrī 1924. g., pulksten
18 litā,- Rīgā, Aspazijas bulvāra Ns 4,
dz. 7, pārdos Lazara C e i t 1 i n a
kustamo mantu, sastāvošu no 1 fliģeļa
Mīlbacha fabrikas Ns 11446 un novēr-

par Ls 300.
Izzināt sarakstu, novērtējumu, kā ari

apskatīt pārdodamo mantu, varēs pārdo-
šanas diena uz vietas.
ff/71 Tiesas prist. V. P 0 ž a r i s k i s.

Rigasapgt. 4. iec. tiesaspristavs
|ffii?o,ka 23. oktobrī 1924. g., _ pulkst.
ļQ rītā, Rīga, Aspazijas bulvāra N2 4,
veikalā, pārdos firmas .Sabiedrība
«temati" kustamo mantu, sastāvošuno iela grāmatu skapja ar 4 slīpēta
«a durvim un kluba dīvāna ar diviem
™a krēsliem un novērtētu par Ls 530.
1 Izzināt sarakstu, novērtējumu, kā ariapskatīt pārdodamo mantu, varēs pārdo-

ļ »™s diena uz vietas.
!̂ 0_Tiesas prist. V. P 0 ž a r i s k i s.

H apgabalt 4 iec. tiesu prist.
f«a?o , ka 23. oktobrī 1924. g., pulksten
5 Rīgā, Aspazijas bulvāra Ns 4,
S> Pārdos firmas .Sabiedrība
Msraan' kustamo mantu, sastāvošu
"rakstāmgalda ar krēslu un liela
m un novērtētu par Ls 220—.

«nu-!' saraks'u . novērtējumu, kā'*ari
£. j'ardodamo mantu, varēs pār-«Manas d.enā uz vietas.
triSļ«lPristavs V. P 0 ž a r i s k i s.

«J» mibaiflnai 4. ne. fluai «mtns
te i? 23-oktobrī 1924. g., pulkst.
kais n's!'AsPaziias .bulv. Ns 4, vei-
NaSn ! iirmas »Sab- Gliksman'
Čeiriem l -"!•''? sas1āvošu no apaļa galda,
Salda „„ etn un amerikāņu rakstam-
*
ļ ""Vērtētu par Ls 230.-

Pska'lit'!-r!ļkstu ' "ovērtējumu, kā ari
došanai P. odamo mantu, varēs pār-
12768 X-

a UZ Vietas "
r~~--ii!iiPristavs V. P o ž a r i s k i s.

5«MlililK« 5. iec. tiesas prii
? titā, 'rriL-

1r °ktof)rT 8- &. Pulksten
Jāņa c1rt , lelā H- 43> Pārdos
^ nn „,u.kustamo mantu . sastā-

'", novBrtlt, meku darbnīcas iekārtas
! ķ^

tu
Par

Ls

637.
*Pskatīt nĀa^tu ' "ovērtējumu, kā ari
^«nas ditn- amo mantu - vargs pār-as d'ena uz vietas.

12763 T °1924- 8-
ļ̂p-I^Ļpristavs E. S m e i 1 s.

J£jļļ*> ik. tim rtto
trit5 .' Rifā p t0bri 1924- g- Pu'ksten
S?r*oki' ^ninieku ielā Ns 103,
Hn* _*" S'iklrūpniecības akc. sab.

"""u. sastāvošu no apses

malkas un monopola pudelēm un novēr-
tētu par Ls 1000,—.

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

Rīgā, 27. septembrī 1924. g.
12764 Tiesas pristavs E. Smeils.

l!suiNililt!KiiTīt.tiiiasiriitin
paziņo, ka 17oktobrī 1924. g., pulksten
10 rītā, Rīgā, Valdemāra ielā Ns 81,
pārdos B. un J. Joelsonn kustamo
manru

^
sastāvošu no diegu fabrikas

mašinam un iekārtas un novērtētu oar
Ls 2620,—.

F

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

Rīgā, 18. septembrī 1924. g.
12765 Tiesas pristavs E. Smeils.

Rīgai mm\\mi 5 m. mm mm
paziņo, ka 17. oktobrī 1924. g., pulksten
9 rītā, Rīga, Kr. Barona ielā Ns 64,
dz. 19, pārdos Juliļa Pamiljona
kustamo _ mantu, sastāvošu no mēbelēm
un vienam klavierēm un novērtētu par
Ls 1050,-.

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

Rīgā, 18. septembrī 1924. g.
12767 Tiesas pristavs E. Smeils.

«flileott Iecirkņi policijas priekšnieks
izsludina par nederīgam sekošus nozau-
dētus dokumentus:

Latvijas iekšzemes pases: 1) Ns 3096,
uz Bertas, Indriķa m. Smilga v., izd.
no Rūjienas iec. pol. priekšn. 20. apr.
1920 g.; 2) Ns 132, uz Pētera, Otto d.
Sikuļa v., izd. no Naukšēnu pag valdes
31. maija 1920. g.; 3) Ns 1633, uz
Emmas, Pētera m. Krieviņ v. izd. no
Naukšēnu pag. valdes 1. okt. 1920. g.;
4) Ns 352, uz Jāņa, Jāņa d. Boles v.
izd. no Jēru pag. valdes 18. maijā
1920. g.; 5) personas apliecība Ns 1072,
uz Elfrides Friča m. Auer v. no Rīgas
prefektūras 22. jul. 1924. g. _un uz tā
paša vārda Latvijas Sarkana krusta
žēlsirdīgo māsu savienības apliecība
Ns 51; 6) zirga pase Ns 120, uz Jāņa
Ratsepa v., izd. no Veclaicenes pag.
valdes 18._ okt. 1920. g., kura 1924. g.
10. apr. pārrakstīta uz Kārļa, Kārļa d.
Zariņa v.; 7) aizsargu apliecība Ns 637,
uz Andreja Pogas v., izd. no Valmieras
apr. priekšn. 1. jul. 1921. g.; 8) kāja
klausības apliecība Ns 2393, uz Eduarda
Jēkaba d. Kangara v., izd. no Zemgales
artilērijas pulka 2. bat. komandiera,
26. jul. 1923. g.; 9) uzturas apliecība
Ns 32800, uz Lavrentija Aleksandra d,
Krilova v., izd. no iekšl. ministrijas
5. martā 1924. s. ? 11846

Aizputes apr. priekšnieka palīgs par
2. iecirkni, izsludina par ned rīgiem
sekošus nozaudētus dokumentus: 1) Lat-
vijas iekšzemes pasi _Ns 537, izdotu
10. maijā 1921. g. uz Jēkaba Ievalda d.
Kunciša vārdu no Aizviķu pag. valdes;
2) Latvijas zirga pasi Mš 9, izd. no
Bātes pag valdes 17. jul. 1920. g. uz
Žaņa Krāga vārdu. "" 12005

Nozaudēta un atzīstama par nederīgu
Latvijas iekšzemes pase uz Edas Jura m.
Sunit vaidu, izdota no Jelgavas pre-
fektūras 15. sept. 1920. g. Ns 12833.

11999
Seces pagasta valde izsludina par

nederīgu Kārlim Jāņa d. Lukstam no
4. Valmieras' kājn. pulka komandiera
19. dec. 1922. g. 'izdoto atvaļinājuma
apliecību Ns 3875, kura pieteikta par
pazudušu. ^_ņ 118.85

Šenbergas pag. valde izsludina par
nederīgu nozaudēto Latvijas iekšzemes
pasi, izd. no šīs pagasta vaid. 25. jun.
1923. g. _N» 1997,_ uz Šneidera Alfrida-
Jazepa Jāņa d. vardu. . 12051

Veczaules pagasta valde izsludina par
nederīgu, kā nozaudētu, Latvijas iekš-
zemes pasi Ns 474, izd. 22. maijā 1920. g.
no šīs pagasta valdes uz Jāņa Ozo-
liņa vārdu. 11875

Vecsaules pagasta valde izsludina par
nederīgu, kā nozaudētu, karaklausības
atvaļinājuma apliecību, izdotu no Jel-
gavas-Bauskas kara apriņķa priekšnieka
1921. g. Ns 12436 uz Jāņa Jāņa d.
Janko.vska vardu. 11886

Daudzevas pagasta valde _izsludina par
nederīgu nozaudēto atvaļinājuma aplie-
cība Ns 211. izd. 11. augusta 1921. g.
no Jaunjelgavas Ilūkstes kara apr. pr-ka
uz Jāņa Ernesta d. Zvejnieku v. 11840

Trikātas pagasta valde izsludina par
uederīgu nozaudēto Latvijas iekšzemes
pasi Ns 1095, izdotu no šīs pagasta
valdes 11. augustā 1920. g. uz Martas
Pētera m. D r^_u 1 e vardu. 11977

Grāveru pag valde, Daugavpils apr.,
izsludina par nededgu nozaudētu iekš-
zemes pasi, izdotu no Izveltas pagasta
valdes 1. septembrī 1922. g. Ns 5015
uz Paulinas Donata m. Mickevič vardu.

11992

Smiltenes pagasta valde izsludina par
nederīgu nozudušo Ltvijas pas', izdotu
no Siittnes pagasta valdes J* 156
2. jūnijā 1920. g. uz Marijas Pēteri m.
Zuika vtrdu. 12758.

Ludzas pilsētas policijas priekšnieks
izMudina pjr nozaudētam sekošas Ls-
tvi, as pases, kuras skaitīt par nederīgām:
izdota no viņa 9. janvārī .921. gadā
J* 2S62 uz Keilus Meeram, Donchmv.
no 1921. g. 20. janvāra 1921. g. j« 1825
uz Noseļa Benceļa d. Glikmana vārdu
un karaklausības apliecību, izdotu no
Ludzas kara apriņķa priekšnieka 28. fe-
bruāri 1923 g. J* 13294 uz Peisachina
Leizrra d Zrlotuchina vārdu. r;072

Li epājas apriņķa priekšnieka 1. iec.
pa īgs izsludina par nederīgiem, kā no-
zaudētus, sekošus dokumentus: Latvijas
iekšzemes pa^es: Ns 7291, izdotu no
Liepājas apriņķa priekšnieka 1. iecirkņa
palīga uzBilles Andreja m Orulle, dz.
Sproge vardu N& 75', izdotu no Liepājas
apriņķa priekšnieka 2. iecirkņa palīga uz
Marijas Miķeļa m. Ki pe vārdu un
I* 3S154, izdotu no Liepājas prefektūras
uz Boleslava Vladislava d. Narkevitsa
vardu. 12071

Grāveru pagasta valde, Diugavpils
spriņķ 1, izsludina par rederīgu, Kā no-
zsidēiu, zirga pasi, izdotu no lzvoltes
pagrsta va'des i920 gadā Ns 636, uz
Jāņa Anton» d. Pudnieka vardu. 11989

Grāveru pagasta valde, Daugavpils
apiiņķ 7, izsluctifis par nederīgu, kā no-
zeudetu, iekšzemes j asi, izdotu no
Izveltas pagasta valdes 6. jūlijā i922. g
Nš 3335 uz Jāņa Antona d. Pudnieka
vardu. 11990

Aiv ekstes pagasta valde, Daugavpils
apneķ, izsludini par nederīgiem se-
košus dokumentu?, kā nozaudētus:
1) Aiviekstes pagasta valdes pasi. iz-
dotu lo. septembri 1922. g. Jfc 279 uz
Alfrēda Pētefa d. Saliņa vārdu; 2) Ai-
viekstes pagasta valdes pasi, izdotu
1923. g. 13. aprīlī Ns 504 uz Edgara
Jāņa d. Snielzes vaidu; 3) zirga pasi,
izdotu no Vietalvas pagasta veides
1920. gada V. msrtā J* 146 uz Pētera
Lnt.sa» vtrdu. 12050

Rozēnu psg vajde izsludina par ne-
derīgiem nozaudētus dokumentus, izdo-
tus uz Eduarda Pēlēja d. Vītola vārdu:
1) Latvijas pas,i, izdotu no Rozēnu pag.
valdes 5. martā 1920. g. Ns 54; 2) kāja
klausības apliecību, izdotu no Valmieras
kafa apriņķa pr-ka 8. janvārī 1920. g.
Nr. 397; 3) zirga pasi, izdotu no Ro
zēnu pagasta vaidēs 9. jūlijā 1920. g.
Nr 433; 4) zirga p.'si, apliecinātu pie
Rozēnu pag. valdes 20. maijā 1924. g.
Nr. 1658. 12075

Mēmeles pag. valde, Jaunjelgavas apr,
izsludina par nederīgu, izdotu 18. jūlija
1923. g. no šīs pag. valdes ? personas
pssi Nr. 424 uz Alfrēda Jāņa d. Ģēiķis
v., kura pieteikta par nozaudēiu. 11566

Jelgavas apr. pr-ka palīgs 1. iecirknī
izsludina par nederīgiem pieteiktus par
nozaudētiem sekošus dokumentus: 1)
Latvijas iekšzemes _ pasi Nr. 588, izdotu
no viņa 15. martā 1920. g. uz Kaila
Jura d. Šllfa v. un 2) vekseli par 3500 r.,
parakstītu no Tilena. 12006

Ivandes pag. valde izsludina par ne-
derīgu nozaudētu Latv. iekšzemes pasi,
izdotu no šīspag. vajdes 4. dec. 1920. g.
Nr. 774 uz Jēkaba Jāņa d. Jurjaka v.

11889

Lfepājas apr. pr-ka 1. iec. palīgs iz-
sludina par nederīgu nozaudētu L;>tv.
iekšzemes pasi Nr. 293, izdotu no Lažas
pag. valdes uz Jēkaba Pētefa d. Sejeja
vārdu. 11532

Ventspils pils. polic. 2. iec pr-ks iz-
sludina par nedeīgu nozaudētu iekš-
zemes pasi, izdotu no Ventspils polic.
prefekti 1921. g. Nr. £4C6 uz Emilijas
Grīniņ v. * 12074

Smiltenes iec. polic. pr-ks izsludina
par nederīgiem sekošus pazaudētus do-
kumentus: iekšzemes beztermiņa pasi
Nr. 1612, izd no Smiltenes iec. polic.
pr-ka 29. nov. 1920. g. un kara klausī-
bas apliecības Nr. 1779, izdotu 25.muti
1920. g. no 8. Daugavpils kājn. pulka
komandiera uz Dāvā Pētera d. Gr.ķis
vārdu. H9.-M

Smiltenes iec. polic. pr-ks izsludina par
nederīgu pazudušu iekšzemes bezter-
miņa pasi Nr. 2089, izdotu 6. decembrī
1921. g. no Smiltenes iec. polic. pr-ka
uz Jankeļa BēD d. Bassa v. 11993

Talsu apr. pr-ka pal 1. iec. izsludina
par nederīgu nozaudēta atvaļinājuma
aplecibu Nr. 11829, izdotu no Latgales
artilērijas pulka komandiera 1Q._ marta
1922. g. uz Jāņa Andreja d. Puliņa v

12070

Grāveru pag. valde, Daugavpils ap-
riņķs hsljdina par nederīgu nozaudētu
iekšzemes pasi, izdotu no Izvoltss pag
valdes I. sept. 1922. g. Nr. 5201 uz
Annas Antona m. Mickevič v. 11991

Grāveru pag. valde, Daugavpils apr.,
izsludina par ned-rīgu nozaudētu iekš-
zemes pasi, izdotu no Iavoltas pag. val-
des 14. dec. 1920. g. Nr. 403 uz Isaja
Nikifora d. Nikiforova v. 11988

Līvānu pavasta valde izsludina par
nederīgu zirga pafi J* 1180, izdotu no
Ungurrnuizas pagana valdes 21. sept
1920 g. uz Jāņa Bogdanova vardu ar
atzīmi par zirga pārdošanu Amfrijam
Isaja d Filipovam, apstiprināta Lvvanu
pag. valdē 5. jūnijā 1924. g. 119«0

Prella pagasta valde
izsludina par nedetīgiem tekošus nozau-
dētus dokumentus: I) iekšzemes pa:i,
izdotu no Preiļu pagasta valdes 1922. g.
12. jūlijā Ns 5616 uz Staņislava Augusta
dēla Utvnana vārdu; 2) iekSzemes pasi,
izdotu no Preiļu pagasta valdes 1920. g.
6. oktobiī >fe 628 un zirgu pasi, izdotu
no tās pašas_ valdes 1920. g. Ns 1883
uz Donata Ādama d. Šaraka vārdu;
3) zirgu pasi, izdotu no Preiļu pagasta
valdes 1920. j». Ns 1433 uz Annas Pa-
stor vārdu; 4) iekšzemes pasi, izdota
no 3 iecirkņa Daugavpils apr. p< Meijas
priekšnieka 1920. g. 1. septembrī N» 402
uz Sevteļa Joseļa d. Kapilova vārdu;
5) atvaļinājuma apliecību, izdotu no
9. Rēzeknes kājnieku pulka komandiera
1923. g. 2. jūlijā Ns 4436 uz Jāņa Se-
vasijana d Volkova vārdu; 6) iekšze-
mes pasi, izdetu no Preiļu pagasta val-
des 1924. g. 29. febman St 8403 un
atvaļ najuma apliecību, izdotu no Dau-
gavpils kara slimnīcas priekšnieka 1922 g.
4. marta Ns 10956 uz Ludviga Donata d.
U^enika vārdu ; 7) zirgu pesi, izdotu no
Preļu pagasta valdes 1920. g. 1* 67 uz
Donata Upenika vārdu; 8) iekšzemes
pasi, izdoru no Preiļu pagasta valdes
1921. g. 10 oktobrī Ns 3S56 un atvaļi-
nājuma apliecību, izdotu no 10. Aizputes
kajnieku _ pulka komandiera 1921. g
25 m.rta lsfe 4492 uz Pētera Pētefa d.
Onzuļa vārdu un 9) atvaļinājuma aplie-
cību, izdotu no Velkas kafa apr. priekš
nieka 1922. g. 16. novembrī )* 7?40 uz
0«vald* Kārļa d Saliņa vārdu. 12044

Kārķu pagasta valde, Valkas apr., iz-
sludina psr nederīgu, kā nozaudētu Lat-
vijas iekšzemes pasi, Izdotu no Kārķu
pagasta valdes 8. oktobrī 1922 g. Ns 1134
uz Joh'na Pētefa d Kivflanda v. 11879

Rencēnu pagasta valde, Valmieras
apr, izsludina par nederīgu Latvij s
iekšzemes pasi, izdotu no šīs pag. valdes
14. sept 1922. g. Ns 251 uz Emmas
Jāņa m. Brandt vārdu, kura pieteikta
par ro/.>iudētu. U880

Salonajas pagasta valde izsludina par
neūerīgu, kā nozaudētu, Latvijas iekšze-
mes pasi, izdotu no Šīs valdes 15. febr.
1922. g. J* 1969 uz Michaļnas Jāņa m
Čapuļ, dz Ragel vārdu. 11881

Ziemupes pagasta valde izsludina par
nederīgu, kā nozudušu, iekšzemes pasi
Ns 47493, izdotu 12 maijā 1924 g. no
Liepājas prefektūras uz A'.ek eja Otto d.
Drinkmaņa vārdu. 11876

Ventspils apriņķa priekšnieka palīgs
1. ieciikni izsludina par nederīgu, kā
nozaudētu, Latvijas iekšzemes pasi, izd.
no viņa 4. augustā 1920. g. zem Ns 1860
uz Emi'ijas Jāņa m Grinberg v. 12073

Daugavpils prefektūra izsludina par
nederīgu vekseli, parakstītu no Ignata
Veigura, AnnasSvenc un Helēnas Bukain,
par sumu Ls 60, kufš pieteikts par no^
zarsdētu. 12069

Daugavpils prefektūra izsludina par
nederīgu vekseli, parakst tu no Josifa
Keirana par sumu Ls 60, kurš pieteikts
par nozaudētu . i2068

Rīgas Jūrmalas policijas priekšnieks
izsludina par nederīgiem sekošus nozau-
dētus dokumentus uz Aleksandra Niko-
laja d. Tomiļina vārdu: 1) certifikatu
(penonas apliecību) , izdotu 26. manā
š g. no Rīgas prefektūras Ns 10037 un
2) kvīti, izd. li. aprilī š. g. no Rigas
pol. 7. iec. pr-ka N» 14278 par iesniegto
lūgumu dēļ gada uzturas apliecības at-
jaunošanas 12060

Osunas pagasta valde, Daugavp is
apr>ņķī, izsludina sekošus pazaudētus
dokumentus par nederīgiem: 1) izdotu
no Osunes pag. valdes 1921. g. 27 jul.
J* 32fc'6 iekšzemes . pasi uz Osipa Jāņa
dēla Pavlina vārdu; 2) izdotu no šīs
valdes 1920. g. 22. aug. Ns 828 zirga
pasi uz Jāņa Matveja d. Pavlina vardu;
3) izdotu no šas valdes 1920. g. 16 dcc.
Ns 4i7 iekšzemes pasi uz Konstantīna
Jezupa d. Neikšana vardu un 4) izdotu
no šās valdes 1923. g. 27. februaii
Ns 1002 zirga pasi uz Augusta Rubina
vārdu. ; 11978

Jaunpagasta pagasta valde izsludina
par nederīgu viņas 11 oktobrī 1920 g.
Ns 1078 izdoto Latvijas iekšzemes pasi
uz Anetes Anša m. Resnais vārdu, kufa
pieteikta par nozaudētu. 11983

Pustinas pagasta valde, Daugavpils
apriņķī, izsludina par nederīgiem seko-
šus nozaudētus dokumentus uz Parfena
Gtigorija d. Korsaka vārdu: 1) iekšze-
mes pasi Ns 1761, izdotu no Pustinas
pagasta va!des 2. oktobrī 1922. g.,
2) kafa klausības apl Ns 7024/11512/z,
izdotu no Daugavpils kafa apriņķa
priekšnieka un 3) zirga pasi (Ns nezi-
nām»), izdotu no Krāslavas pagasta
vfldea. 11987

Susejas pag. valde, Ilūkstes apr., iz-
sludina par nederīgu nozaudētu Latv.
iekšzemes pasi Nr. 157, izdotu no šis
p?g. valdes 19.20. g. 15. apr. uz Jura
Kazimira d. Ciseļenok v. 12049

Viļķenu pagvalde izsludina par ne-
derīgu nozaudēto iekšzemes pasi Nr. 417,
izdotu 1920. g. 9. aprlī no šīs pagasta
valdes uz Jāņa Andreja d. Linmeijeia
vārdu. 12047

Atsaukums.
Stukmaņu policijas priekšnieks atsauc

savu sludinājumu š. g. Ns 161. .Val-
dības Vēstnesī" Jēkaba' Reiņa d. Šiliņa
nozaudētās pases lietā, jo pase ir atra-
sta un skaitās kā derīga. 11608

Cēin apriņķa prleklnleki pallts 2. Eeclrkal
izsludina par nederīgiem sekošus pie-
teiktus par nozaudētiem dokumentus:
1) Pasi, izdotu no Vest enss_ pagasta
valdes 27. decembrī 1921. gada Ns 1658
uz Jāņa -Jāņa d.Krūmiņa vārdu ; 2) pasi,
izdotu no Etghi pagasta valdes 17. jūnija
1922. gadā Ns 826 uz Roberta Lindesd.
Burkeviča vārdu; 3) pasi, izdotu no

Vecpiebalgas pagasta valdes 19. aprlī
1920. gadā N« 1144 uz Reinholda Reiņa
d. Abeltiņa vārdu; 4) atvaļinājuma ap-
liecību, izdetu no Vidzemes artilērijas
pulka komandiera 6 jūnija 1923. gada
Hi 1536 uz tā paša vardu; 5) vetermar-
sanitara apliecību, izdotu no kafa vete-
rinarinspektera 10. aprīli 1922. gada

Ns 255 uz tā psša vardu; 6) atsaucu

savu sludinājumu .Valdības Vēstneša"
š g. 203 numurā par Antona Jāņa d,
Lielupa iekšzemes pases Ns 1344 un
zirgu pasu Ns 434 en 435 nozaudēšanu
jo pases atrastas un uzskatamas ka
derīgas w26 -

Raņķu pagasta valde izsludina par

nederīgām, kā nozaudētas, sekošas La-
tvijas iekšzeme? pase-, izdotas no:
1) Skrundas pag-sta valdes .1924. gada
25. janvārī J* 2974 uz Anša Jufa d
Laugala vārdu; 2) R^ņķu pag. valdes
192J g 28. eprili J^ 323 uz Muljas
Jura m Freij vārdu un 3) Raņķu pag
vaidēs 1920. g. 28. .aprīlī Ns 340 uZ
Annj's Jufa m Freii vardu. H8//-

VecgBlbenes pagasta valde izsludina
par nederīgu . ozaudētu Latvijas iekš-

zemes pas, izdotu no šīipasas-a *ades
20 oktobri 1920 g. J* 1824 uz Jāņa

K j^i?fljl _Sijijijrā£ du__ 1--9EO.

VcMulbenes p gasta valde izsludina

par nederīgu Latvij s ieKszcmes ļ>«-I
Nft 1497 izdotu no šis pagfsta valdes

10. septembrī 1920. gadā u Martas
Krišjāoa m. L'epiņ vārdu. 1 985

Citu iestāžu sludlnātel. ļ
TriKātai prasta m\M

ir vajadzīgs valdes un tiesas darbos
labi iestrādājies

telīti pali.
Alga pēc vienošanas, brīvs dzīvoklis

ar apsildīšanu un apgaismošanu.
Pieteikties pagasta valdē rakstiski līdz

15. oktobrim 1924. g., klātpieliekot
apliecības par līdzšinēja darbību vai
ierasties personīgi 18. oktobrī 1924. g.,
pulksten 10 rīta, pie pagasta padomes
uz nolīgšanu.
12658 1 Pagasta valde.

Ludzas apr. pr-ka 2. iec. palīgs
izsludina par nederīgiem zemāk minētos
dokumentus, kuri no viņu turētājiem ir
pieteikti par nozaudētiem: 1) iekšzemes
pasi Ns 2440, izdotu no Zaļmuižas pag.
valdes 30. aprilī 1923. g. uz Jāzepa
Savēra d. Platpira vārdu; 2) iekšzemes
pasi Ns 5590, izdotu no Baltinovas pag.
vaidēs 7. septembrī 1923. g. uz Jāzepa
Staņislava d. Jurana vārdu; 3) iekšzemes
pasi Ns 833, izdotu 5. septembrī 1923. g.
no Zaļmuižas pag. valdes uz Tadula
Kazimira d. Bambala vārdu; 4) iekš-
zemes pasi Ns 1527, izdotu no Kokore-
vas pagasta valdes 25. maijā 1921. g.
uz Artura Jāņa d. Krasta vārdu; 5) iekš-
zemes pasi Ns 659, izdotu no Ludzas
apriņķa pr-ka palīga 2. iecirknī '28 okt.
1920. g. uz; Ittas Movša rft. Naišula v.;
6) atvaļinājuma apliecība .Ns 5480, izd.
12. oktobri 1922. g. no Ludzas kara apr.
priekšnieka uz Daniela Vacslava dēla
Sutris vārdu; 7) iekšz. pasi Ns 615 3006,
izdotu 2. februārī 1921 g. no Kārsavas
pagasta valdes uz Viktora Stepana d.
Paulana vārdu; 8) iekšz. pasi Ns 957,
iedotu no Ludzas apr. priekšnieka palīga
3. iec. 1920. g. uz Ignata Antona dēls
Ziemeļa vārdu; 9) kara atvaļinājuma ap-
liecību'Ns 15625, izdotu 22. decembri
1923. g. no Ludzas kafa apr. pr-ka uz
Ignata Antona d.Ziemeļa v.;10) iekšzemes
pasi Ns 1938, izdotu no Kokorevas pag
valdes 16. augustā 1922. g. uz Petefž
Jura d Gaitlazda vardu; 11) 2 zirgs
pa'ses Ns 568 un 569, izdotas no Koko-
revas pagasta valdes 16. aug. 1922. g,
uz Pētefa Jufa «J, Gaitlazau v.; 12) iekš-
zemes pasi Ns 2067, izdotu 3. sept
1921. g. no Kofupes pag._ valdes uz Jo-

zifa Jēkaba d. Sondara vardu. . 120'7

Līvānu miesta valde izsludina par

nederīgu nozaudēto pilsoņa Vilcana Pē-
tera Staņislava d. v.pasi Ns 1632, izd. no
Varkovas pag. vaid. 14. okt. 1921. g.,

11869

Kurcuma pagasta valde Ilūkstes apr.,
ar šo izsludina par _ nederīgu ka pie-
teiktu par nozaudētu personas pasi,
izd. no šīs pag. valdes 1921. g. 22. jun.
Ns 157, uz Apolonijas Vikentija m.
Asarovskas vārdu. 11887

Demenes pagasta valde izsludina par
nederīgu nozaudēto pagaidu personas
apliecību, izd. no Demenes pag. vaid.
uz pilsoņa Ignata Ignata d. Smilgin v.
19. maija 1924. g. Ns 321. 11878

Bauskas apr. Iecavas . pag. 2. rajona
aizsargu nodaļas priekšnieks izsludina
par nederīgu nozaudēto Jura Seetpina
aizsargu dalībnieka apliecību Ns 570,
izd. no Bauskas apr. priekšn. pulkveža
Berķa.. 106?3

Dauguļu pag. valde Valmieras apr.
izsludina par nederīgu Latvijas iekzemes
pasi, izd. no šīs pag. valdes 10. marta
1920. g. zem Ns 247, uz Jāņa Jēkaba d
Apiņa vārdu, kufa pieteikta par no-
zaudētu. li)45

Viļakas pagasta valde izsludina par

nederīgu nozaudēto Latvijas pasi
K» 4561/1886, izd. no Bolvu iec. pol.
priekšnieka uz Bukovska, Pētera Jezupa
d. vārdu. l2m/



Krievu-Azijas bankas valde
pagodinās uzaicināt akcionāru kungusieIruart.pilno saputi
kurai jānotiek, saskaņā ar likumu no
1924. g. 31. ju.ija 10 .-1C . P- (Valdib»
Vēstnesī Ns i 75), 1924. g. 20. novemfiru
pulksten 3 dienā, bankas telpas (Lien
Smilšu ielā N? 23/25\ _ .

Dienas kārtība: 1. Jautājums
par Krievu-Azijas bankas Rīgas nodaļa»
likvidāciju un likvidācijas komisj!»
ievēlēšan _ a; 2. Likvidācijas kartioa ,

3. Tekošas lietas. ,., „.
Saskaņā ar 192 . g. 20. apriļa Jikurns

6. p. par akciju un paiju biedrībām »»

Krievu-Azijas bankas _ statūtu «?
£

akcionāru kungiem jāuzrāda
^

septi?
^dienas pirms sapulces sanākšanas ,

valdes adresi, bankas telpās, Rīga.
^ģinalakcijas, vai ari apliecībfs parjm

nodošanu glabāšanā Rīgas starptauņ».
bankā, vai Krievu-Azijas b**?/??
(9, rue Boudreau) un Londona (t- ~
63 Old Broad Street) vai ari dokuffl

tus, kuri paredzēti 1921. g- 20- aP'l
likuma .a, un ,b' punktos 6.J»

Ja uz pilno sapulci, ku[a noliK"

1924 g. 20. novembri, neieradīsies

tūtu 55. § paredzētais akcionāru s<«

tad otrā pilnā sapulce, «"ineto^
jumii izšķitšanai, notiks 1924. g- a
cembrī, pulksten 3 d ena, uz Kupļ^
šo akcionatu kungi tiek lūgti i . -j0j
un kura skaitīsies parlikumīgi

f"pie katra dalībnieku skaita (5o. 5
^statūtos). —fTvjjā$

Lekciju ~ g7āmatiņa. izdota rw
^be|S

universitātes uz stud. oec- ,^" ..„ 'uz-
vārdu, matt. Ns 3819, nozaudēta v

^skatāma par nederīgu. ^̂_ __——-^

Nacionālais teatr5
^Sestdien, 11. oktobrī, pulksten

. (n*M6*nta ?
2 dieni;

Svētdien, 12. oktobri, pulksten *
^tautas izrāde : „

„9otivata W«J?fs
Pulksten 7 vakarā: ,._£«!<«"

Tiela Do^la departamenta
dažādu maksājumu piedzinējs paziņo, ka

? 7. oktobrī š. g., pulksten 1 dienā,
Jelgavā, Kolonadu ielā J>6 19, veikalā,

pārdos oaīrfiksoīītana
Henocha Blata kustamo mantu, no-
vērtētu par Ls 59.—, un sastāvošu no
trim bufetvaidīgiem skapjiem, priekš
veikala iekārtas, dēļ viņa ienākuma nc-
dokļa par 1923. g. segšanas

Jelgavā, 7. oktobrī 1924. g.
12747 Piedzinējs A. Nevjardovskis

Rīgai Jpa'at policijai pieklnieki
paziņo, ka Harija Pavasara mantas
pārdošana tiek

atlikta uz 27. oktobri š.g
Sakarā ar sludinājumu ievietotu ,V V."
Ns 225. _ 12748
Rīgas Jūrmalas pol. priekšn. (paraksts).

Girbenes virsmežiiecībt
papildinot savu š. g, .Vaid. Vēstnesī*
Ns 218. iespiesto sludinājumu par meža
pārdošanu 27. oktobri š.g. izsolē, paziņo,
ka izsole notiks mutiski.

Virsmežzinis (paraksts).
12754 Darbvedis (paraksts).

Rēzeknes pilsē as policijas
priekšnieks

uzaicina īpašnieku Stepanu 01 ž i m o v u
ierasties viena mēneša laikā, skaitot no
publikācijas dļenas, saņemt Rēzeknes
pilsētas policijā, Dārza ielā Ns 5, aiztu-
re as ragavas ar aizjūgu. — Neierašanās
gadījuma .aizjugs ar ragavām tiks pšr-
dots vairāksolīšanā. 3 12640

ŪTRUPE.
Rigas muitas valde,

Valdemāra ielā Ns 1, š. g. 4. novembrī
VII. nol.

pārdos atklātā

vairāksolīšanā
sekošas preces:

smēru eļļas, adītus vilnas un kokvilnas
izstrād., matu adatas, rakstāmās lietas,
metāla pogas, vafa izstrād., ķimikālijas,

galantērijas preces, ķimiskus prod., iz-

strād. spalvas, krāsas, stikla izstrād.,
skārda izstrād, darvu skābēs sāļus, kon-

jaku, augļu esences ar spirta piemais.,
ādas apavus, bērnu rotaļu lietas, sēr-
skābe amiaku, pītas ēveļu skaidas,
koka izstrād., skārda traukus ar izgrez-
nojumiem, cigārus, ievāritus augļus,
siksnu smēri, cigaretes, vinogu vīnu

putojošu, vīnes kaļķi un borskābi, su-

draba preparātus, alkoholiskus dzērienus,
kokvilnas aud., diedziņus, šujamās ada-
tas lapu tabaku, apģērbus, gdierus ar
spirtu, darba rikus, būru adatas, natr.
sulfuric, žāvētas ogas, tīrītu glicerīnu,
gaļas konservus, kafiju, kakao, farma-
ceitiskus produktus, elektr. pieder., as-
fal'a mastiku, dzelzs vitriolu, zīda siev.
apģērbus, kaitonāžas izstrād., brošūras, ļ
fotograf. pied., bildes, veļu bez izgrezn., ļ

zābaku liestes, zirņu miltus, ziepes, ādas

apavus, polstētus koka izstrād., čuguna'
izstrād., dzīvnieku sastāvd. lietojamas
medicīnā, bērnu paijas, auzu pārslas,
spilvenus, pēļus, sveces, šokolādi, stikla
krelles, medicīniskus instrumentus, per-
lamutra pogas, automobiļu daļas, miltus,

zivis eļļā, šampinjonus konservētus, voi-
loka cepures, gumijas izstrādi, kondito-
rejas preces, pūderus, aromātiskus ūdeņus,
smalko cukuru, tēju, kažokādas, akmeņu

riekstu pogas ampeiometrus, vīriešu
vilnas un kokvilnas apģērbus, cimdus,

fajansu izstrād., rīsus, akmeņu sāli,
drukas krāsas, žāvētas plūmes, sieru,
jodu un citas preces.

Preces apskatāmas ūtrupes dienā.

12742 Rīgas muitas valde.

Izlabojums . ^
Daugavpils prefekta sludināi„-Vestn. ' š. g., Ns 163, p ar' ^MG i r y i c a atvaļinājuma aoliMv!nislilv»zaudēšanu, ieviesusies kļūda- „ , "»•numurs nav jālasa 145'ļ iļ 'r^PJ'^ība*

j a 1 a s a g a n .NsJ jSJim^*/ *g
Valkas aļārTskoīiTļ^f

vajadzīgs viens rezerves

skoloti tl
ar pilnas 6-kl. pamatskolas sknu-
tiesībam. Kandidātiem jāpieteic» |a
skolu valde rakstiski , klāt 'liekot apr 'apliecību un ārsta apliecību r>ar ?

ma
lības stāvokli. 2 '

m«'''S4teļ_
Meņģeles raiTili

(Meņģele, c. Koknesi)
vajadzīgs

skolotais (|
ar pilnam pamatskolas skolotāja Itabām, muzikāls un sabiedrisks darbinieks"

Kandidāti liek lūgti pieteikties peiso-nīgi vai rakstiski pie pagasta vateiiesniedzot dokumentus par izglītību mlīdzšinējo darbību, jeb velēšanu dieaī-31. oktobrī š. g. līdz pīkst. 1 dienā-.
pie pagasta padomes.

Alga pēc valdības noteikumiem, brīvsdzīvoklis, apgaismošana, apkurināšana
un zeme. 2 \ļ m.

Dažādi sludinājumlļ
Latvijas zvejnieku

centrālā paju sabiedrība
sasauc svētdien, 2. novembrīšg,pulksten 10 rīta, Rīga, Baznīcas ielā 4a)
Zvejniecības centralbiedrības biroja telpās*

pilnu Mm sapulci
Dienas kartība:

1. Sapulces vadītāja vēlēšana.
2. Jaunu biedru uzņemšana
3. Līdzšinēja un turpmāka darbība.
4. Statūtu giozīšana.
5. Jautājums par sabiedrības likvidēšanu.
6. Vēlēšanas.
7. Dažādi jautājumi,
2744 Valde

Smiltenes virsmežniecība
pārdos mutiskos torgos

15. novembri 1924. gadā,

Smiltenes pagasta namā, pulksten 10 no rīta, sekošus Saļkalna mājas meža

sekuestrētus materiālus
uz mežsaimniecības likuma § 17 un krim. proc lik.^'g

p.
Pamat*

93/ 4 kub. asis priedes 7»/s pēdu garu hetkoku bluķu, apvertejums Ls ^so.^

5* - ' ^^ smalkas . ". .. "... ' apvērtējums . " 4050.
13S/4 * " , cellulozes malkas ... .... ? gļjg

5/e * * bērza malkas -.» ļ5'y
_?? &J28£^->*-*i^j£uar
— V^ "i' _ij. izsludina? sekošus 3

DzelZSCeil UirSVOlOe rahstlshus teraus,
kurus noturēs pulksten 10 diena:

23 oktobrī 1924. g. uz krītu pulveri 3S00 klg. pēc techniskiem noteikumiem.

97 bencinu 1500 klg pēc techniskiem noteikumiem.
07' ' i) vadmalu, brūnu, platums 142 cm. mēteļiem 2600 tek mtr.

" * " un 2) vadmalu, brūnu; platums 142 cm. uzvalkiem 2800 tek.

mtr. pēc techniskiem noteikumiem.
Tuvākas ziņas par torgu noteikumiem, materiāliem un iemaksājamam dros.

naudām izsniedz Dzelzsceļu virsvalde istabā Ns 122-a, no pulksten 12-14. 12741

Ūtrupe.
Otrdien, 14. oktobrī 1924. g., pulksten 1 diena, Siļķu brāķu nolikt. Ns 14/16,

Rīgas komercbankas uzdevumā — pārdos atklāta vairāksolīšana .70 aizsaiņu
afrikas augu skūdus (Afrikan. PSlanzenhaar) apm. 9498 klgrm

Paraugi apskat. ikdiems pie Biržas ministeriala no pulksten 11—12 diena.
12761 Zvērināts biržas maklers P. Rupners.

Tiešo Dodokjo «gpartaseiita
dažādu maksājumu piedzinējs paziņo,
ka 17. oktobrī 1924. g., pulksten 3
diena, Rīga, Stabu iela Ns 44,

pārdos rairjmsoīīSona
Kārļa S k r i b i s kustamo mantu, no-
vērtētu par Ls 790,— un sastāvošu no
četri gadi _ vecas ķēes, un dzīvokļa
iekārtas, dēļ viņa 1923. g. proc. peļņas
nodokļa segšanas.

Rīgā, 10. oktobrī 1924. g.
12773 Piedzinējs A. Z a i k o.

Talsu apriņķa skolu
valdei.

vajadzīgs

rezerves iljs (-ja)
ar pilnas 6-kl. pamatskolas skololaja
tiesibām.

Pieteikšanās raksti ar dokumentiem
(orģinaliem) iesniedzami Talsu apriņķa
skolu valdei līdz š. g 1. novembrim.

1263' 2

i Jelgavas WM polis
izdos

mutiskā un rakstiskā

sacensībā
5,200 kilogramu

S?aipBflB!3ļāļ«!
BlegSdfSanu puika tekošam
vajadzībām per la>ku no 1. nov.
ē. g. I dz 1. janvārim 1925 g.

Sacensība notiks pulka štābā, Jelgavā,
Dambja ielā, 17. oktobrī š. g., pīkst. 10.

Pirms sacensības dalībniekiem jā-
iemaksā pulka kasē drošības nauda
6 sant. no katra piegādājamā kilograma
gaļas.

Ar uzņēmuma noteikumiem variepa-
zīties pulka saimn. daļā darbdienās no
pulksten 9—15. 3_ 12673

Alūksnes rajona valsts
zemju pārzinis

ar šo paziņo, ka 27. oktobrī 1924. g.,
sākot no pulksten 10 rītā, viņa kanclejā,
Alūksnē, I. Ezera ielā Ne 3, uz iesnieg-
tiem pieprasijumiem slēgtās aploksnēs,
t ks no komisijas

izdotas ilggadīgā nomā
no 3 līdz 12 g.,

raugoties pēc nomas piedāvājumiem,

min litsilai
sekošos ezeros;

1) Vecgulbenes pagastā — Mezits,
Valmes, Pintel, Moves un Lazdaga;
2) Beļavas pagastā — Letes, Omorda,
Sprīvul un Opalit ezersaimn.; 3) Lejas
pagastā — Sla, Lēļa, Boma, Pokarules,
Urobas unSudala; 4) Sinoles pagasta —
Mustera, Ādmiņa, Klinta un Koznieka;
5) Golgovskas pagastā — Golgovskas;
6) Adlienas pagastā — Adlienas mui-
žas; 7) Stāmerienes pag īstā — Ludies,
Stāmerier.es muižas un Pogas ezersaim-
niecības; 8) Zeltiņa pagasta — Patraža;
9) Veclaicenes pagastā — Murata, Rai-
pola, Škaunaca un Jevas; 1U) Alūksnes
pagastā— Pauliņa, Vaidavas un Kvēpit;
11) Ilzenes pagastā — Luksta, Garais
un Sēlas, kopī ar 2 ha zemes; 12) Alūks-
nes ezera Lāzberģa muižas daļā un

13) Stāmerienes pagastā — Kušila
Piedāvājumi apmaksāti ar attiecīgu

zīmognodokli, iesniedzami rajona kanc-
lejā l'dz 27. oktobrim š. g.

Alūksnē, 7. oktobrī 1924. g. Ne 753.
12674 Rajona pārz. E. Breikš.

MM g| Mežu departaments
AĒBkk. fltf^HS R izdos 25- oktobrī *- s- P ll!kst 12_d-

? Br im 7S jļ Rīgā, Kalpaka bulv. Ns 6, dz. 8, mazak-

vk^W ? ^BBS
la prasītājiem jaukta izsole, ar pectorgiem

™ ^M^ ? ^ļjjfif ' ™ ?? 2 tmSzet ti&vms no»ēr»ša-
——8—8811111nmiitsi nams torņu būves dmv&us.
Ugāles virsmežniecībā, Ventspils apriņķī. Torņu augstums — 37 mtr. (121 p.).
Rakstiski piedāvājumi ar 4 sant. zīmogmarku slēgtas aploksnes ar uzrakstu: .Uz
25. oktobra 1924. g. uguns novērošanas torņu būvju d«rbu izsoli", lūgumi ar
40 sant. zīmosnodoklt, dēļ pielaišanas pie mutiskas solīšanas un drošības nauda
Ls 300 — iesniedzami līdz 25. oktobrim š.g., pulksten 12 diena, Mežu _ departa-
mentam, Kalpaka bulvāra Ne 6. Kondīcijas, maksas aprēķinu un zīmējumu var
saņemt Mežu departamentā, Kalpaka bulvāra Ne 6, dz. 8, ist. 8, no pulkst. 9—;5.

12776 2 Mežu departaments.

Galvena latendantucas porvaide
š. g. 17. oktobrī pīkst. 10 no rīta, Galvenās intendanturas pārvaldes telpas, Rīga,
Valdemāra ielā Ne 10/12, dz. 3, armhas vnjadzībām iepirks caur komis ju ar no-
došanu Rīgā, franko Intendanturas gilvenās pārtikas no.ik'avā:

rudzu 400 tonnu zirņu 15 tonnu
miežu 200 „ auzu 200 „

un ar nodošanu Daugavpilī, ftanko Intendanturas Daugavpils noliktavā:
rudzu 200, zirņu 15 un auzu 200 tonnu.
Piedāvājumi nomaksāti ar attiecīgu zīmognodokli, līdz ar augšminētās labības

paraugiem iesniedzami ne vēlāk par š. g. 15. oktobri pīkst. 10, Galvenās inten-
danturas pārvaldes pārtikas daļas priekšniekam, Valdemāra ielā Ne 10/12, dz. 10.

_ Piedāvājumos uzrādāms lambas daudzums, cena par tonnu franko augš-
minētas noliktavas, nodošanas laiks, bet ja nav parauga, uzrādamaa piedāvājamās
labības īpašības. 12-75

Yammi Dzelzsceļa materiālu apgāde_ 21. oktobri 1924. g. pīkst. 10 no
? Olgli rīta Jekabmiesta stacija mutiskos un galīgos torgos pārdos

vairāksolīšanā
apm. 70 kub. asis dzelzsceļa tvaiceņu apkurināšanai nederīgas malkas. 12739

Šoseju un zemesceļu valde
pārdos š. g. 2i. oktobri, pīkst. 10, Puškina ielā Ne 14 (ieeja no Elija ielas)

otkHtt un»oliiflnS pret tūlītsamoksu 12740dažādus būvmateriālus un nolietotu inventāru un darba rīkus
Tuvākas ziņas Gogoļa iela Ne 3, ist. 403, katru darbdienu no o'k 12—13

Intendanturas Daugavpils noliktava

izl mutiskos un rakstiskos torsos
34tonnas svaigas liellopu gaļas piegādāšanu no 1. nov. š.g. līdz I. janv. 1925. g.

Torgi notjks Daugavpilī Viļņas ielā Ne 69, intendanturas Daugavpils no-liktavas kanclejā 20 oktobri š. g., pulkst. 10 no rīta s ^

m v
Rakstļski piedāvājumi slēgtās aploksnēs ar uzrakstu: .Uz gaļas torgiem20. oktobri sg.', un lūgumi deļpielaišanas mutiskos torgos , nomaksa i ar attie-cīgu zīmognodokli, iesniedzami līdz torgu atklāšanai intendanturas Daugavp lsnoliktavas priekšniekam, vai torgu dienā torgu komisijai

^augdvpns

Torgu dalībniekiem pirms torgu atklāšanas jāiemaksā noliktavas kasē Ls 70-no katras tonnas gaļas, kuru piegādātājs uzņemas piegādāt
Ar gaļas kondicijiām un s.hākiem torgu noteikumiem var iepazīties ikdienasintendanturas Daugavpils noliktavas kanclejā. 2 *""ul j2

°5nas

Dzelzsceļa virsvaldes materiāla omīP
SLSttSVTTKi'SaS5T-SSS ? """sMāi.,,,, Uta, ». ce„» p„,,, lļs„;etoM ,, ^ ^tlīT ,TmLt

icspiesis Valsts upoeialilj. ' ' uunm-

Galvenā intendanturas pārvalde
izdos mutisk. un rakstisk. torgos
apm. 42.000 kg svaigas liellopu gaļas piegādāšanu
Rīgas garnizona vajadzībām no 1. novembra Ildzi jav 1925 aTorgi notiks Rīga, Valdemāra ielā Ne 10/12, dz 3 fieeia ™ fiw„k\,elas), galvenās intendant. pārvaldes telpās, 23. oktobrī l^^ Sputoten?!^^rtāRakstiski piedāvājumi slēgtas aploksnēs ar uzrakct,, Ķ puiKsten u rīta.
gaļas torgiem 23 oktobrī 1924. g.", un lūgumi «um, * "f-1 ?"llello

Pnomaksāti ar attiecīgu zimognodfkl "" sniedzami lU t \< ^
t>Sk°tor Z>

intendanturas pārvaldes pārtikas daļas priekšnieka, F?1aH \f miasan,ai Sienās
dz. 10, vai torgu dienā torgu komisijai

m
''' Valdemara ^ & 10/12,

Torgu dalībniekiem pirms toreu atklāšanas i3;om,i .s ,
turas pārvades kasē drošibas nauda Lsl01 no'kaTa lilnf^^ ,Mendan-
uzņēmējs apņemas piegādāt. "katra kl °§rama gaļas, kuru

Ar kondicijām un sīkskiem toreu nntpiiri,mi»m
intendanturas pārvads pārtikas daļā ZZ^T^™.fcf*- 8"^.

Salijis patērētāju Htdrito, li
otra kārtējā
pilnā sapulce

tiek sasaukta otrdien, 21. oktobrī š.g,
pulksten 6 vakari, firmas V-m. Vajen ui»
b-dri veikala telpās, i. Kalēju ie\aNsl!P>

Dienas kārtība:
Ziņojumi un priekšlikumi..

' Pēc statūtu § 30. noteikuma, otu
kārtēja pilnā sapulce tiek skaitīta pat
pilntiesīgu pie katra ieradušos biedra
skaita.
I974V I ikvirlarltas komisiia.

<tt —— . ?? i . ?? — ??? i ^—

QouSQvgrivas artilērija
izdos

mutiskos un rakstiskos

TORGOS
apm. 1,600 klgr.

liļ8Sil0Hļ«i
piegādāšanu

no 1. novembra 1924. g. līdz 1. janvārim
1925. gadam.

Torgi notiks Daugavgrīvas artilērijas
saimniecības daļā 20. oktobrī 1924. g.,
pulksten 10 rīta.

Rakstiski piedāvājumi slēgtās ap-
loksnēs ar uzrakstu: .Uz svaigas liel-
lopu gaļas torgiem 20. oktobrī 1924. g.°
un lūgumi dēļ pielaišanas mutiskos
lorgos, nomaksāti ar attiecīgu zīmog-
nodokli, iesniedzami līdz torgu atklāšanai
Daugavgrīvas artilērijas saimniecības
priekšniekam vai torgu dienā torgu
komisijai.

Torgu dalībniekiem pirms torgu at-
klāšanas jāiemaksā artilērijas kase
drošības nauda .0 sant. no katra pie-
gādājamā kilograma gaļas. 12746

Ar kondicijām un sīkākiem torgu no-
teikumiem var iepazīties artilērijas saim-
niecības daļā, darbdienās no pīkst. 9—15.



Mežu departaments

„V*aidibas Vēstneša" 1924. g. 232. numura pielikums.

pardosjauktos torgos 12. novembrī 1924. g. Rīgā, Latviešu
biedrība, Merķeļa ielā No 13, augošu mežu no sekošām

virsmežniecībām:
q Pārdos Drošības nauda
ū No- \f\ tosH & Kādas virsmežniecības, novada, Pēc M _
> % ., , . , plātī- , ,.' vērtējums j. Mesu Piezīmessfc apga tas un kvartāla K™" . koki " , ,,ge ^bas cirtumu kultūru
° ha gab. latos tīrīšanai darbiem

Ropažu virsmežniecība

I. Enzeliņa iecirknī.
1 Enzeliņu nov. apg. I, kv. 5 un 11
2 ; , \ I, .8.3 . , , II, . 16

. IV, „ 12 •
4 Plānupes nov. apg. V, kv. 19

„ VI, kv. 50, 38
un 44

5 , , apg. VI; kv. 36
un 33

6 , , apg. VI, kv. 58 .

II. Inčukalna iecirknī.
7 Inčukalna nov. apg. VII, kv. 114
8 . , VII, , 115
9 » , VII, , 115
!0 . '-.- , VIII, . 5
ļļ .- - .-; viii, , s
2 . . . IX, . 40
13 Allažu nov. apg. XII, kv. 233,

217, 215, 214

III. Allažu iecirknī.
14 Allažu nov. apg. XIV, kv. 29 .
\l '. ? . . XIV, , 61, .

5 '
' • XIII, , 17

17 XIII, . 19
un 64

H * .» » XIII, , 33 .
19 . . . XIII, . 40
2° . , XIII, . 40
21 . ' , < „ XIII, » 44 .
22 XVII, „ 79
23 XVII, „ 88

Kursīšu virsmežniecība.

I. iecirkņa mežniecība.
1 Zvārdes novads Smittes apģi

kv. 7, Mastiņa apg. kv. 6,
Pana apg. kv. 5, Kursīšu nov.
Karkliņ apg. kv. 18

|

1,10 — 1765 89 89
3,81 — 1815 91 91
3,96 — 5420 271 271

ļ 0,41 157 1495 76 76

7,70 — 5120 256 256

2,73 — 985 50 50

1,90 — 2015 101 101
3,60 — 4165 209 209
4,50 — 6630 332 332
5,00 — 5570 279 279
2,50 — 4010 201 201
0,90 — 1940 97 97

0,90 344 2380 119 119

497 _ 4590 230 230
163 — 2095 105 105
1)98 _ 3340 167 ^_ 167

453 — 2215 111 111
201 — 3725 187 18710'l0 — 9480 475 475
180 — 2085 105 105
l '07 — 2040 102 102
2,20 - 3260 163 163
2,55 - 3270 164 164

7,02 — 8370 420 420

{ Zaru
) dedzināšana

aizliegta.
( Zaru dedzi-

nāšana aiz-
liegta;

taupāma
? jaunaudze.
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«2 ?§; Kādas virsmežniecības, novada,
>Ž
a ?? apgaitas un kvartāla
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_

Pārdos
"pie No"
platī-. ^urn. vērtējums

bas .
kokl

ha gab. latos

Drošības nauda
latos

Iz- Mežu Piezīmes
cirtumu kultūru
tīrīšanai darbiem

IV. iecirkņa mežniecība.

2 Švārdes nov. Stūra apg. kv. 20
3 ,, „„„„ 19

un 20
4 „ „ Buldura apg. kv. 32

Ķerkliņu nov. Kaspara apg. kv. 1
5 Švārdes nov. Sēdus I. apg. kv. 37
6 . , II. . „ 40
7 '.»,'» H. . „ 35
8 „ „ Lamas apg. kv. 34

un 33

II. iecirkņa mežniecība.
9 Kursīšu nov. Zaļmugura apg. kv. 1

10 „ „ Mačuļa apg. kv. 7,
16 un 13

, „ Miezis II. apg. kv. 21
„ Kameja II. apg. kv.

. 29, 30
> „ Sprands 11. apg. kv.40

„ Miezisl.apg.kv.28,36
Bruzilu nov. Bruzilu apg. kv. 1,

14 un 9
11 Kursīšu nov. Mačula apg. kv. 13

III. iecirkņa mežniecība.
12 Švārdes nov. Oreiņa apg. kv. 38

„ » Varča apg.kv.42,43
Reņģu nov. Ķeturu apg. kv. 55,

56, 47 un 74
Reņģu nov. Birzes apg. kv. 72

un 73

Smiltenes virsmežniecība.
I. iecirkņa mežniecība.

1 Plāņu nov. apg. 9 kv. 4, 3, 8, 9,
10, 13, 15, 18, 24, 25,atd. 1,2

2 Plāņu nov. apg. 9 kv. 13, atd. 3
3 » . , 9 „ 13, „ 2

un 7
? ? » 9 . 5 likv.gab.

5 ? . ,9,6, atd. 1
, 9 „ 10, „ 106 » ? » 9 „ 23, „ 3

7 - . . 9... 11, „ 1
c » » , 9 „ 2, „ l
l * ' ' . 9 , 15, „ 19 Smiltenes nov.apg.6kv. 187,188

}? ? . , 4 , 139 . .11 Jaun-Bilskas nov. apg, 5 Ii. Dār-gaines likv. 1. g

|

|

5,04 — 4840
\ 4,47 — 1967
\ 8,52 662 13680

4,51 — 60203,80 886 8039
3,44 — 5530
4,91 4200 22267

10,35 — 11140

i 3,03 363 6290

— 400 2230

"- — 2971 22200

— 344 5657
— ? 284 4073
— 326 5461
— 427 8327
- 191 4278

\ — 358 6037

- 251 4802
— 439 9205
— 188 3246
— 915 7057
— 316 5292

242 242

100 100

684 684

301 301
402 402
277 277

1114 1114

570 570

315. 315

112 112 Sērkociņu
apses

1110 U10 2559 gab.
sērkociņu
apses un
412 bērzi

285 285 84 vēja gāzti
un sausi koki

205 205

273 273
417 417

214 214

302 302

241 241

461 461
163 163
353 353

265 265 .
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ss .32 * Kādas virsmežniecības, novada,

. gj^ apgaitas un kvartāla
o .
h

Pārdos~
Pēļ No_

plātī- ^urn. vērtejun
bas K0K1

ha gab. latos

Drošības nauda
latos

IS Iz- Mežu Piezīmes
cirtumu kultūru
tīrīšanai darbiem

II. iecirkņa mežniecība.
12 Smiltenes nov. apg. 20 kv. 2

atd. 1
, 20 kv. 3

atd. 1
Smiltenes nov. apg 20 kv. 15

atd. 1
„ 19 kv. 20

atd. 1
13 , . 20 kv. 16

atd. 33

III. iecirkņa mežniecība.

14 Mēru nov. apg. 27 kv. 9 atd. 1-
„ 27 „ 7,8 » 2
, 28 „ ' 8 „ 3

15 Palsmanes nov. apg 21 kv 162
atd. 3

„ 21 kv. 136
atd. 2

, 21 kv. 136
atd. 1

16 Palsmanes nov. apg. 21 kv. 159
atd 5

„ 21 kv. 161
aid. 4

17 Palsmanes nov. apg. 24 Lankas
kalns un Mačenu mežs. Mēru
nov. apg. 28 kv. 37, 38, Smil-
tenes nov. apg. 27 kv. 144'

IV. iecirkņa mežniecība.

18 Lisas nov. apg. 33 Likv. f. gab. 3.
atd. 9

„ , „ 33 „ f gab. 3.
atd. 10

„ „ „ 33F.g. N.9atd. 1
. 33 „ „ 9 „ 2
, 33 . „ 12 „ 6
. 33 . „ 12 „ 5

V. iecirkņa mežniecība.
19 Raunas

Lielmeža nov.apg. 42 kv. 3 atd. 1
. , 42 „ 3 „ 2
, . 42 , 3 . 3
. , 42 , 3 , 4

20 „ » . 42 , 9 , 1
. . 42 < 10 .- 1
"42 „ 10 , 2

21 , „ 42 „ 11 „ 1
, . 42 „ 11 , 2
. . 42 „ 11 ,3

22 , . 42 „ 12 . 1
23 . „ „ 42 , 13 „ 1

. .„ 13 ,2
24 , , , 41 . 16 „ 1 i\

ļ 9,47 - 7752

— 431 1306

ļ 5,84 - 6577

i 4,32 - 4295

9,01 — 5559

— 1245 7389

ļ
-3124367

14,21 18750

}l2,03 13250

ļ 5,25 - 7690
3,44 — 7297
7,35 8121
3,39: — 42Ī8

388 383

66 66

330 330

215 215 .

280 280

370 370

220 220

940 940

664 664

385 385

365 365
406 406
215 215
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.22 g Kādas virsmežniecības, novada,

3 % apgaitasjin kvartāla
i-,
oi-.

Pārdos
"TēT

— No"
plātī- ^"Fl- vērtējumi
bas
ha gab. latos

Drošības nauda
latos

5 īž- Mežu Piezīmes
cirtumu kultam
tīrīšanai, darbiem

25 Lielmeža nov. apg. 41 kv. 17 atd. 1
. ., 41 „ 17 „.2

26 , „ ,. 43 , 18 „ 1
, „ 43 „ 18 ,2

27 „ „ , 43 „ 19 ,1
» » 43 „ 19 . 2

28 . , „ 41 , 26 „ T
.' , 41 „ 26 „ 2
. , 4i „ 26 „ 3

29 , „ „ 43 „ 35 „ I
» , 43 „ 35 „ 2

30 „ „ „ 43 „ 36 „ 1
» „ 43 „ 36 „ 2
„ „ 43 „ 36 „ 3

31 Lielmeža nov. apg. 42 kv. 9
„ 42 „ 10. .
„ 42 „ 11
. 43 „ 19 .
„ 43 „ 20 . .
„ 44 „ 32 . .
„ 38 „ 33 . .
„ 44 „ 41 . .

\

\

19,87 — 12321

9,39 — 14671

1
8.33 — 16047

ļ 4,03 — 6210

4,28 - 5777

ļ 8,71 — 13729

2000 5328

616 616

735 735

- 803 803 *

311 311

290 290

687 687

267 267

Solīšana sāksies pīkst. 12 dienā. Slēgtas aploksnes un drošības naudas torgu komisija
pieņems sākot no pīkst. 10 rītā. Mutiskos torgos pielaidīs personas, kuras iemaksās torgu

komisijai 10°/o drošības naudas no vērtētās sumas, kura pēc nosolīšanas jāpapildina līdz 10°/o
no nosolītās sumas.

Slēgtas aploksnes, kurās iesniegtie piedāvājumi līdz mutisko torgu sākumam nebūs no-
drošināti ar drošības naudu 10°/o apmērā no piedāvātas sumas, netiks atzītas.

Cirtumu tīrīšanas tin kultūru darbu drošības naudas iemaksājamas pie ciršanas biļetes

izņemšanas.

Drošības naudu var iemaksāt iepriekš Latvijas bankā mežu departamenta depozītā ,

iesniedzot kvīti torgu komisijai.

Kā drošības nauda tiks pieņemti ari-:
1) Latvijas valsts iekšējo aizņēmumu obligācijas un valsts zemes^ankas ķīlu zimeS

par viņu nominālvērtību;
2) Latvijas bankas vai no viņas pārgarantētas privātu banku beztermiņa garantijas,

pie kam pircēju ērtības labā būtu vēlams, ka garantijas tiktu iesniegtas atsevi Ķ

par katru virsmežniecību.
3) Banku akceptēti čeki, kuri nosolīšanas gadījumā pircējam 3 dienu laikā jāapmam

Cirsmās atzīmētie sēklas koki nav cērtami.
Mežu - departaments patur sev tiesības izsludinātās uz torgiem un nolemtās p ārdošana'

torgu vienības noņemt no torgiem pēc saviem ieskatiem
Tuvākas ziņas mežu departamentā un pie attiecīgiem virsmežziņiem.



Bez tam no Rembates virsmežniecības pārdos izstrādāšanai pec sagatavota
materiālu vairuma kritušus, vēja gāztus un lauztus un sausus kokus:

a _ Drošības nauda

1
2

Iecirkņa mežniecība, apgaita, &£ J™ ^rt0S
pļ ^? g,S un kvartāli redzētais cenalatos "P^

o- Izciltumu
o vairums iļ™™° tīrīšanaih sinasanai

Suntažu iecirkņa mežniecība. ajļ
1 Apgaita Ns 31 kv. NsNs 27, 29, 31, N _ „ JŠišr -

32, 40, 41, 42, 52, 53, 54 ... . .g §5 0,58 200.- 200.- -J g
2 Apgaita Ns 33 kv. NšNŠ 13, 14, 15, «S §, . , 3g

25, 26, 37, 38, 39, 46 un 47 . . > 'g S fS 0,58 150.— 150.—3-3 Apgaita Ns 34 kv. NsNs49, 50 un 51 ™ I 3 0.58 100.- 100.- gg
3

4 Apgaita Ns 37 kv. NsNs 80, 82, 83 5 g §f J »

un 85 > 0,64 50.- 50.-

Solīšana sāksies no caurmēra ciešmetra cenas un notiks tikai mutiski, pie kam torgos

pielaidīs un piedāvājumus atzīs no personām, kuras iemaksās torgu komisijai sludinājuma pa-
redzēto drošības naudu operācijas nodrošināšanai. Izcirtumu tīrīšanas drošības nauda jāiemaksā

pie meža ciršanas biļetes izņemšanas.

Ar pārdošanas nosacījumiem var iepazīties un tuvākas ziņas izsniedz darbdienās no

pīkst. 9—15 Rembates virsmežniecības kanclejā, Krapes muižā, ©..Skrīveriem, Suntažu

iec. mežniecībā, Suntažos, c. Mālpili un Mežu departamenta mežsaimniecības daļa.

Mežu Departaments.
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Iespiests Valsts tipogrāfija.
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