
Saeima.
Noteikumi par technisko norēķināšanos

pie valsts un ar valsts līdzekļiem
izvestiem sabiedrisku un rūpniecības
būvju un remonta darbiem.

SAEIMA

Sēde 1. februārī.
Sēdi atklāj priekšsēdētājs F. Vesmans

pulksten 5,10.
Likumprojektu par kopganību

sadalīšanu Kurzemē, Vidzemē un
Zemgalē, kuru parakstījis J. Rūdzis,
K. Būmeistars un citi, nodod agrar-
lietu un juridiskai komisijai.

Pēc redakcijas komisijas ziņojuma,
kuru sniedz K. E 1 i a s s , nāk galīgā
nobalsošanā likums par cietušo
kara vīru un viņu ģimenes
locekļu pensijām.

Aizklāti balsojot, likumu pieņem
ar 55 pret 34 balsīm, 2 atturoties.
Vienbalsīgi pieņem pārejas formulu, ka
invalidiem valdības un pašvaldības
iestādēs vietu ziņā dodama priekšroka.

Nobalsojot 3. lasījumā par likumu
par politisko apsardzi, to at-
raida ar kreiso un labo balsīm (pē-
dējiem atturoties).

Preses likumu trešā lasījumā
visā visumā pieņem ar 64 balsīm,
yO atturoties

Pēc tam apspriež 1923./24. g. valsts
pa pildu budžetu. Referents J.
Vesmans. Pēc lasīšanas pa atse-
višķām daļām budžetu visā visumā
pieņem vienbalsīgi.

Sēdi slēdz pulksten 9,15.
Nākošā sēde otrdien, pulksten 5.

Valdības iestāžu paziņojumi.
5. saraksts.

Iekšlietu ministrijas būvvalde pēc sava
1922. g. 22. februāra rīkojuma Ne 2
reģistrējusi no 1923. g. 1. augusta līdz
31. decembrim uz pārbaudīto doku-
mentu pamata ar ineženieru un techniķu
būvtiesībām apakšā minētās personas.

Valdības rīkojumi un pavēles.
Noteikumi

par technisko norēķināšanos
pie valsts un ar valsts līdzek-
ļiem izvestiem sabiedrisku
un r ū p n i e c ī b a s būvju un re-

monta darbiem.
1. Pēc visu darbu nobeigšanas saskaņā

ar attiecīgā iestādē apstiprinātiem pro-
jektiem un maksas aprēķiniem (skat.
noteikumus par proj. sastād. un apstipr.
kārtfbu), atbildīgais darbu vadītājs sa-
stāda technisku norēķinu.

2. Techniskā norēķina sastādīšanas
nolūks ir rādīt skaidru un aptverošu
pārskatu par izvesto darbu pie jaunbūves
vai remonta no viņa sākšanas līdz ga-
līgai nobeigšanai un nodošanai lietošanā.
Tādā ziņā norēķinā jāietilpst, bez sīka
darbu apraksta (izpildu maksas aprēķina)
ari izsmeļošām ziņām par darba ilgumu,
pie viņa nodarbināto strādnieku skaitu
un izlietoto materiālu daudzumu.

3. Techniskais norēķins uzskatams
par dokumentu, pēc kura iespējams pār-
liecināties par darbu vadītāja likumīgu
rīcību, kā darbu izvešanā pēc apstipri-
nātiem projektiem un maksas aprēķi-
niem, tā pareizā materiālu, darba spēka
un darbam atvēlēto naudas sumu iz-

lietošanā.
4. Atbildīgam būvdarbu vadītājam

piekrītošie norēķini var būt galīgi un
gadskārtēji.

5. Iepriekšējā pantā minētie norēķinu
veidi sadalās šādās daļās:

a) norēķins par darbu izpildīšanu;
b) norēķins par izlietotiem mate-

riāliem.'
6. Līdz ar technisko norēķinu iesnie-

dzams finansielais pārskats, nepieliekot
attaisnojošos dokumentus. Finansiela
pārskata sastādīšana piekrīt tai iestādei,
kuras rīcībā ir šim nolūkam atvēlētie
kredīti.

7. Galīga norēķināšanās sa-
stādama pēc visu darbu nobeigšanas;
ja darbs tiek izvests vairākos budžeta
gados, tad darbu vadītājam budžeta gada
beigās jāsastāda gadskārtējs no-
rēķins.

8. Šo noteikumu 4., 5. un 6. p. mi-
nētiem norēķiniem pievienojami doku-
menti, no kuriem daļa sastādama pēc
darbu beigšanas, bet pārējie vedami jau
pa visu darbu izpildīšanas laiku.

9. Galīgam techniskam norēķinam
pievienojamie dokumenti:

A. Par darbu izvešanu.
1) Akti vai citi dokumenti par būves

vai remonta darbu nepieciešamību.
2) Apstiprinātais projekts un maksas

aprēķins.
3) Izpildu zīmējums (sastādīts pēc uz-

mērījuma dabā), kurā uzrādīti visi
gadījumi par atkāpšanos nepare-
dzētu iemeslu dēļ no apstiprināta
projekta, pieliekot šās atkāpšanās
attaisnojošos dokumentus (aktus,
papildu atļaujas u. c.)
1. piezīme. Ja atkāpšanās nav

notikusi, tad izpildu zīmējuma
sastādīšana nav vajadzīga un par
tādu uzskatams apstiprinātais
projekts.

2. piezīme. Niecīgos atkāpšanās
gadījumos tie uzrādāmi atsevišķos
pielikumos pie apstiprināta pro-
jekta vai izlabojumos ar citu
krāsu ; tikai, ja pēdējais ir ievē-
rojamā mērā grozīts, tad vaja-
dzīgs sastādīt jaunu izpildu zī-
mējumu.

4) Darba žurnāls.
5) Darbu uzmērīšanas žurnāls.
6) Darba spēka žurnāls, ja darbi iz-

I

vesti ar darbu devējas iestādes
dienas strādniekiem (pilnīgi vai pa
daļām).

7) Izpildu maksas aprēķins, kurš sa-
stādīts uz apstiprinātā iepriekšējā
maksas aprēķina pamata, darbu
daudzums — kas ņemts no darbu
uzmērīšanas dokumentiem un iepriek-
šējā maksas aprēķina vienības ce-
nām, bet ja darbi izdoti uz līguma
pamata, tad pēc līgumā paredzētām
cenām.
Piezīme. Ja darbi izvesti caur

uzņēmēju ar pēdējā materiāliem,
darba rīkiem un strādniekiem
un izdots par noteiktu kop?urnu,
vai vienības cenām, tad izpildu
maksas aprēķina sastādīšana nav
vajadzīga un ta vietā stājas iz-
vesto darbu pieņemšanas doku-
ments.

8) Paskaidrošanas raksts, kurā jāaiz-
rāda par darbu izvešanas veidu un
atkāpšanos no apstiprinātā projekta,
ja tādu darbu izvešana laikā no-
tikusi.

9) Rīkojumu grāmata (ja darbi izvesti
caur uzņēmēju).

10) Akts par nobeigtu darbu pieņemšanu.
11) Technisks ēkas apraksts.

B. Par izlietotiem materiāliem.

1) Materiālu grāmata, kurā ierakstīti
visi būvei pieņemtie un izlietotie
materiāli, uzrādot katru _ atsevišķu
materiālu cenu. Šinī grāmata atzī-
mējami ari tie izlietotie materiāli,
kufi saņemti pēc darbu vadītāja
pieprasījumiem (orderiem) no centrā-
lās iestādes noliktavas.

Piezīme. Materiālu grāmata ierī-

kojama un vedama uz vietas par
katru būvi atsevišķi; par viena un
zem viena un ta paša darbu vadī-
tāja izvedamām būvēm pielaižama
viena kopēja materiālu grāmata, bet
izlietojamie materiāli izrakstāmi uz
katru ēku atsevišķi.

2) Akts par neizlietotiem materiāliem
pēc pārliecināšanās uz vietas un
saskaņošanas ar atlikumiem pēc
materiālu grāmatas, kuru sastādījuši
un parakstījuši darbu vadītājs, iein-
teresētā resora un valsts kontroles
pārstāvji.

3) Ja darbi izvesti caur uzņēmēju ar
pēdējā materiāliem un darba rīkiem,
tad materiālā norēķināšanās tiek
vienkāršota, pieliekot tikai sarakstu
par uzņēmējam izsniegtiem valsts
materiāliem un instrumentiem, uz-
rādot cenu.

10. Galīgs technisks norēķins par
būves vai remonta darbiem jāsastāda
darbu vadītājam ne vēlāk kā 2 mēnešu
laikā pēc visu darbu nobeigšanas.

11. Ja būves darbs tiek izvests vai-
rākos budžeta gados, tad katra budžeta
gada beigās sastādams gadskārtējs no-
rēķins, pie kura pieliekami sekosi do-
kumenti :

1) Izvesto darbu apraksts galvenos
vilcienos, uzrādot kādā stāvoklī darbi
atstāti vecā budžeta gada beigās.

2) Pārskats izlietotiem materiāliem un
palikušiem darba vietā, ja darbi
tiek izvesti saimnieciskā kārtā.

3) Paskaidrošanas raksts.
4) Finansielais pārskats par izlietotām

sumām.

12. -Ja . darbu vērtība nepārsniedz
500 latu, galīgs norēķins sastādams
saīsinātā veidā, kurš sastāv no:

1) Izvesto darbu apraksta ;
2) Paskaidrošanas raksta, kurā uz-

rādāms izlietoto materiālu un darba
spēka daudzums un to izmaksa.

13. Techniskam norēķinam par būvju
un remonta darbiem pie sabiedriskām
un rūpniecības ēkām, ,kuri izvesti valsts
līdzekļiem, ja tie izsniegti neatmaksājama
pabalsta veidā, pievienojami sekosi
dokumenti:

1) Vietējās pašvaldības vai policijas
izdotā apliecība par darbu nepie-
ciešamību (sk. noteik. par maks.
aprēķinu apstiprināšanu.)

2) Apstiprinātais projekts un maksas
aprēķins.

3) Izvesto darbu apraksts.
4) Izpildu zīmējums (sastādīts pēc uz-

mērījuma dabā, sk. 9. p. A. 3. un
piezīmes).

5) Akts par nobeigtu darbu apskatī-
šanu, kuru parakstījuši: būvvaldes
vai viņas uzdevumā apriņķa valdes
techniķis un valsts kontroles pār-
stāvis, būves saimnieks un atbildī-
gais darbu vadītājs.

6) Finansielais pārskats.

Pamats: 1) Noteikumu par būvnie-
cības un būvtechnikas lietu pārzi-
nāšanu 2. p. (Lik. kr. 17);

2) Techniskās padomes 1923. g.
2. maija sēdes lēmums.

1924. g. 28. janvārī.

Iekšlietu ministrs A. Birznieks
Būvvaldes priekšnieks,

inženiers E. K o 1p a k s

Inženieri.

218. Cakovskijs, Harijs, būvinženiers —
Rīgā, Stabu ielā Ne 8, dz. 16.

219. Dambrovskis, Nikolajs, inženiers-
techn. — Rīgā, Puškina bulv. 10,
dz. 11.

220. Dreimanis, Pauls, architekts — Rīgā,
Skolas ielā Ne 38, dz. 7.

221. Everlings, Jānis, būvinženiers. —
Rīgā, Rūpniecības ielā Ne 1b, dz. 6.

222. Jagars, Andrejs, inženiers-elektriPis
— Rīgā, Zaldātu ielā Ne 4, dz. 13.

223. Konstorums, Konstantīns, inženiers-
techn. — Rīgā, Kazaku ielā Ne 2.

224. Kalniņš, Jēkabs, kalnu inženiers —
Rīgā, Avotu ielā Ne 13, dz. 2i.

225. Kizerickijs, Pēters, inženiers-techn.
> — Rīgā, Hanzas laukumā Ne 1,

dz. 7.

226. Labutins, Aleksandrs, būvinženiers

— Rīgā, Baznīcas ielā Ne 26, dz. 4.
227. Mārtinsons, Vilhelms, būvinženiers

— Rīgā, Brīvības ielā Ne 26, dz. 3.
228. Mīlbergs, Osvalds, inženiers-e!ek-

trikis — Rīgā, Dzirnavu ielā
Ne 53-b, dz. 21.

229. Ostvalde, Margareta, architekte —
Rīgā, m. Nometņu ielā Ne 35 37.

230. Pornieks, Andrejs, inženiers-elek-
triķis — Ventspilī, Saules ielā Ne4.

231. Resnais, Hugo, inženiers-elektriķis —
Rīgā, Romanova ielā Ne42, dz. 17.

232. Rčsslers, Vilhelms, inženiers - ar-
chitekts — Rīgā, Brīvības ielā
Ne 50, dz. 7.

233. Sproģis, Jānis Voldemārs, inženiers-
mechaniķis — Rīgā, Bruņinieku
ielā Ne 87, dz. 23.

234. Sakne, Georgs, būvinženiers —
Rēzeknē, Dārza ielā Ne 37.

235. Stūresteps, Andrejs, inženiers-elek-
triķis — Rīgā, Aspazijas bulvāra
Ne 15, dz. 4.

236. Stange, Egons, būvinženiers —
Rīgā, Vidus ielā Ne 9, dz. 12.

237. Šervinskijs, Vladimirs, architekts —
Rīgā, Dzirnavu ielā Ne 31, dz. 25.

238. Zariņš, Jānis, inženiērs-technologs—
Liepājā, Vilhelmines ielā Ne 17-a,

* dz. 2.

239. Tomsons, Eduards, būvinženiers
— Rīgā, Meža parkā, Stokholmas
ielā.

240. Tamužs, Miķelis, inženiers-mecha-
niķis — Liepājā, Rīgas ielā Ne 6.

T e c h n i k i.
241. Leviss, _ Miķelis, būvtechniķis —

Smiltene, Dārza ielā Ne 9.

Būvvaldes priekšnieks, inženiers
E. K o 1 p a k s.

209. Auziņš, Alfrēds, inženiers-elektriķis
— Rīgā, Akas ielā Ne 8, dz. 2. '

210. Asars, Jānis, inženiers-mechaniķis
— Rīgā, Pensas ielā Ne 2, dz. 1.

211. Andersons, Emils, būvinženiers —
Slokā, Dzirnavu ielā Ne 7.

212. Auziņš, Alfrēds, inženiērs-technologs
— Rīgā, Matīsa ielā Ne 33, dz. 4.

213. Bergmanis, Jānis, inženiērs-techno-
logs — Siguldas pag. kūdras
fabrikā.

214. Balodis, Arturs, inženiērs-techno-
logs — Rīgā, Gertrūdes ielā Ns 60,
dz. 25.

215. Burkevics, Vilhelms, inženiērs-tech-
nologs — Rīgā, Rēveles ielā Ka 35,
dz. 75.

216. Bortkevičs, Kazimirs, ceļuinženiers
— Rozbeķu pag. Ruckas muižā,
Valmieras apriņķī.

217. Balodis, Rūdolfs, inženiērs-techno-
logs. — Stukmaņu pag. Lejas
Sturtos.

Maks* pat .Valdības Vēstnesi* sākot no 1. janvaja:

Saņemot ekspedīcijā:
Pat 1 mēnesi 1 lats 50 sant.

Piesūtot mājā un pa pastu:
Par 1 mēnesi 1 lats 80 sant.
Par atsevišķa numura: saņemot

ekspedīcija — , 6 .
Pie atkalpārdevējiem — . 7 .

Latvijas valdības
iznāk katru dienu, izņemot

Redakcija:
Rīgā, pilī N- 2. Tel. Nu 9-89
Runas stundas no 11—12

oficiāls laikraksts
svētdienas un svētkudienas

Kantoris un ekspedīcija:

Rīgā, pilī No 1. Tel. Ne 9-57
Atvērts no pulksten 9—3

Sludinājumu maksa:
a) tiesu sludinājumi līdz 30 vien-

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

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

c) privātiem par katra vienslejīgu
rindiņu — . 20 .



Jaunais ārlietu ministrs
L. Sēja vakar, pieņemdams preses dar-
biniekus, izteicās tuvāk par saviem uz-
skatiem ārējā politikā un par mūsu
ārējās politikas uzdevumiem.

No visām valdības nozarēm taisni
ārējā politikā kontinuitāte ir visnepiecie-
šamākā. Spējas pārmaiņas še nav vēla-
mas. Demokrātiskās valstīs, kāda ir
Latvija, ārējās politikas līnijas izriet no
valsts dziļākām interesēm, un tās ne-
nosprauž vis ārējā resora vadītājs
viens pats, bet dara to allaž ciešā
sakarā ar parlamenta ārlietu ko-
misiju. Respektējot sabiedrisko domu,
ministrs grib uzmanīgi klausīties un
ievērot tautas balsi, kura izpaužas
caur mūsu brīvo presi.

Galvenās līnijas mūsu ārējā politikā
jau nospraudis līdzšinējais, nopelniem ba-
gātais ārlietu ministrs Z. Meierovics.
Dzīve tomēr iet uz priekšu, politiskās
situācijas tik iekšzemē, kā starptautiskās
attiecībās pārveidojas un pie tam ar tādu
ātrumu, kā reti kad agrāk. Nedrīkst
tādēļ ari mūsu ārējā politikā iestāties
sastingums, un tai jāsaskaņojas ar jau-
najiem notikumiem.

Sevišķu vērību ārējais resors piegriezīs
saimnieciskai politikai, jo
taisni tagad ejam cauri grūtai ekono-
miskai krizei. Te ārējais resors var būt
svarīgs atbalsts, noslēdzot saimnieciskus
līgumus ar ārvalstīm.

Vispirmā vietā uz dienas kārtības
mums tagad stāv tirdzniecības un drau-
dzības līguma noslēgšana ar Ziemeļ-
amerikas savienotām valstīm.
Līgumam būs trīs daļas: 1) tirdzniecī-
bas, 2) kuģniecības un' 3)konsulārā daļa.
Savienoto valstu sūtnis misters K o 1 e -
mans mums jau iesniedzis priekšlikumu
šaī lietā, un nākošās dienās mēs iesnieg-
sim savu pretpriekšlikumu.

Grūtības, kādas šaī lietā varētu ra-
sties no tam, ka mums paredzēti muitas
likumā divējādi tariii, bet Savienotām
valstīm ir tikai viens tarifs, izdosies
laikam sekmīgi novērst, jo Savienoto
valstu prezidentam ir tiesība, vajadzības
gadījumos, tarifus pazemināt līdz 50%.

Tālāk uz dienas kārtības stāv tirdz-
niecības līgumu noslēgšana ar S o m i j u,
F r a n c i j u,*I t a 1 i j u un P o 1 i j u. Ar
Franciju no pirmā gala nāksies noslēgt
gan tikai pagaidu līgumu.

Zīmējoties uz starptautiskām konfe-
rencēm, atzīmējams, ka R ī g a s jeb
sešu valstu konference pagai-
dām nenotiks, bet ne mūsu vainas
dēļ. Tomēr Krievijas iesniegtie priekš-
likumi paliek spēkā. Mūsu valdība
tos jau apspriedusi, bet atbildes došana
nokavējusies kabineta maiņas dēļ. Jau
šinīs dienās ministrs grib sazināties šaī
lietā ar mūsu sabiedroto — Igauniju,
pēc kam tad dos atbildi Krievijas val-
dībai.

Varšavas konference notiks
12. februārī, un te galvenais punkts
dienas kārtībā būs arbitrāžas
jautājums.

Kaunas konferences datums
nav vēl zināms, bet priekšdarbi tai tiek
jau gatavoti. Šī konference būs solis
uz priekšu Baltijas valstu tuvi-
nāšanās gaitā.

Ministrijas un sūtniecību organi-
zācijas jautājumā ministrs domā, ka
izvirzījušies daži svarīgi,neatliekami jau-
tājumi. Izstrādājot ārlietu mini-
strijas satversmi, cerams resora

iekārtu padarīt vienkāršāku un personāla
sastāvu mazāku.

Attiecībā uz pārmaiņām mūsu ārējās
pārstāvībās ministrs domā, ka tādas iz-
darāmas tikai ar lielu apdomu un tām
jābūt labi sagatavotām, lai aiz-
ejošo vietā nāktu tiešām spējīgāki dar-
binieki.

Pazīstamais amerikāņu pasaules
ceļotājs Franks G. Karpenters,
kurš pērn apmeklējis ari Latviju, plaši
un interesanti apraksta savus iespaidus
par to vairākos Amerikas laikrakstos,
viscaur Latvijai ļoti labvēlīgā garā.

„Wheeling Sundav News" veltī veselu
lappusi Karpentera intervijām ar toreizējo
ministru prezidentu Z. Meierovicu un K.
Ulmani. Autors atzīmē, ka Latvijai nā-
kotnē var paredzēt ļoti svarīgu lomu.
„Kopā ar Somiju, Igauniju, Lietuvu un
Poliju ta ietilpst īpatnējā Baltijas repu-
bliku pasaulē, kura nupat izmrusi no ne-
būtības un ņem dalību jaunās Eiropas
izveidošanā. Saruna ar Latvijas valsts
vīriem ir apmērām tas pats, kā saruna
ar mūsu valsts dibinātājiem pirmā laikā
pēc Savienoto valstu neatkarības prokla-
mēšanas, kad Vašiņtons, Hamiltons,
Džeffersons, Benjamiņš Franklins radīja
pamatus mūsu republikai."

Sarunā ar Z. Meierovicu Karpenters
vispirms jautāja, vai Latvijas neatkarība
esot droša. „Mēs latvieši esam pār-
liecināti, atbildēja ministru prezidents,
ka mūsu valsts stāv uz veselīga pamata.
Mēs esam viengabalaina tauta, nacionāli
stipri un vienmēr gatavi cīnīties par
savām tiesībām. Tagad Latvija nostā-
jusies uz savām kājām; politiski mēs
ātri ejam uz priekšu un mūsu attiecības
pret kaimiņiem ir labas". Par zemes
reformu Z. Meierovics paskaidroja, ka
ta bijusi politiska un ekonomiska nepie-
ciešamība. „Vienā pusē stāvēja Krievijas
lielinieki ar saviem solījumiem radīt
visiem kopīgu mantu, un otrā pusē pēc
zemes izsalkusē tauta, kurai viņas tie-
sības bij atņemtas kopš septiņiem gadu-
simteņiem. Mums vajadzēja zemi sa-
dalīt, lai nekristu par upuri lielinie-
cismam. " Par Latvijas-Krievijas turp-
mākām attiecībām ministru prezi-
dents izteicās, ka mūsu zeme pēc
sava ģeogrāfiskā stāvokļa ir dabīgie
vārti uz lielo austrumu valsti. Latvijai
būs brīvostas un tranzitpreču sūtījumi
būs atsvabināti no jebkādiem muitas no-
dokļiem, — mūsu saimnieciskā loma nā-
kotnē būs tāda pat, kā pirms kara. „Ko
mēs amerikāņi varētu darīt jūsu labā?"
jautāja Karpenters. Z. Meierovics aizrādīja,
ka Savienoto valstu palīdzība Latvijai
visgrūtākos brīžos devusi iespēju pārspēt
badu. „Amerika pierādījusi, ka ta ii
mūsu patiess draugs. Katrs pilsonis,
katra sieviete un katrs bērns pie mums
pazīst lielo aizjūras valsti, kuras vārds
visiem ir līdzcietības un brālības simbols.
Mēs būsim priecīgi, ja Amerika izlietos
mūsu tautā valdošās pateicības augļus,
kad saimnieciski atvērsies lielā Krievija
un kad visas nācijas atjaunos tirdzniecību
ar to".

Par Latvijas pirmo ministru prezidentu
K. Ulmani Karpenters pastāsta, ka tas
vienmēr bijis pazīstams kā brīvdomātājs,
kādēļ tam ari nācies aiziet trimdā uz
Ameriku. «Ulmanis pēc savas dabas
ir vadonis. Viņam piemīt kaut
kas no ta personības magnētisma,
kāds ir piemērām V. J. Braienam, kurš
ar savu pārliecinošo valodu padara

melnu par baltu, kaut ari pēc tam, kad
jus esat aizgājuši, melnā krāsa varbūt
atgriežas no jauna." Sarunas temats
galvena kārta bija Latvijas lauksaimnie-
cības apstākļi. Par tās nākotnes izre-
dzēm K. Ulmanis paskaidroja, ka attīstī-
bas gaita pie mums būs laikam tāda
pat, kā Dānijā. Mūsu zemes apstākļi ir
līdzīgi, tādēļ domājams, ka Latvija nā-
kotnē būs viena no galvenajām lauk-
saimniecības produktu piegādātājām
Anglijai un citām lielrūpniecības valstīm.

Laikrakstā „The Dailas Morning News"
Karpenters attēlo Rīgu un lielo postu,
kuru tai nodarījis karš. „Vaj jūs varat
iedomāties Pitsburgu (vienu no lielajām
Savienoto valstu rūpniecības pilsētām),
kad tās neskaitāmo fabriku skursteņi
nekūp un ikviena darbnīca atstāta,
kad fabriku logi rēgojas pretim bez
stikliem un iekšienē visas mašinas aiz-

vāktas vai izpostītas? Tad vēl atskaitāt
250.000 cilvēku lielu strādnieku armiju
un pārvēršat pilsētas apkārtni par po-
stažu, — tad jūsu acu priekšā būs pēc-
kara Rīgā. Pirms 10 gadiem šī pilsēta
bija tik pat liela, kā Pitsburga, ar
600.000 iedzīvotāju, un ražoja rūpniecī-
bas preces Krievijas tirgum. Krievijai
ta bija apmērām tas pats, kas Hamburga
Vācijai. Rīgas fabrikas kara laikā gan-
drīz pilnīgi izpostītas. Piemērām šodien
es redzēju kādu tekstilrūpniecības fabriku,
kurā pirms kara bija nodarbināti 10.000
strādnieku. Visi darba rīki izskatās ne-
bojāti, itkā tos jau varētu atkal laist
darbā. Tomēr patiesībā viss izpostīts.
Krievu inženieri apstaigāja visu fabriku,
lai izņemtu no mašinām šeit kādu cilin-

dri, tūr kādu skrūviti, — ar tādu aprē-
ķinu, lai neviens no darba rīkiem ne-
būtu vairs lietojams. Lietpratēji man
teica, ka šīs fabrikas atjaunošanai būtu
vajadzīgs 40.000 dolāru liels kapitāls
un daudz laika. — Tomēr, Rīga
sāk atdzimt un viņas rūpniecība
pakāpeniski atjauno preču ražošanu.
Latvija ceļas augšā no pelniem un tagad
atrodas jau daudz labākā stāvoklī, nekā
pasaules kara beigās. Rīga ir viena no
skaistākām Austrumeiropas pilsētām un
iet pretī jaunai labklājībai." Autors
tālāk apraksta Melngalvja klubu, Rīgas
ostu, bijušo Provodņika uzņēmumu un —
„uteni", pie kam pēdējo apskata ar se-
višķu interesi kā vienu no visoriģinela-
kiem „kaktiem" pasaulē.

„Sunday Capital News" sniedz Kar-
pentera rakstu par „Latviju un latviešiem,
dzīvi un ierašām karā dzimušā Baltijas
republikā". Autors vispirms attēlo Lat-
vijas lauku apstākļus, kādi tie bija pirms
lielās agrārreformas. Tagad bijušiem
latifundiju īpašniekiem atstāti katram
tikai apmēram 120 akri zemes, tur-
pretī radušies vairāk kā 30.000
jaunu fermu. Karpenters apbrau-
kājis automobilī Rīgas apkārtni, kur pār-
liecinājies, cik rosīgi visur tiek strādāts
jaunbūves darbs. „Visās malās es re-
dzēju jaunas mājas, pa daļai vēl darbā,
vai vecas ēkas ar jauniem jumtiem. Jaun-
celtie namiņi līdzīgi tiem, kuros dzīvoja
mūsu priekšteči Ziemeļamerikā kā kolo-
nisti, tikai ērtāki un labāki." Sevišķu
interesi rakstītājā modināja tas, ka latvju
sievietes strādā lauku darbu tāpat kā
vīrieši, un ka pat bērni veic savu darba
daļu. Pie iebraukšanas mūsu galvas
pilsētā pirmais skats, kas saistīja ame-
rikāņu ceļotāja uzmanību, bij sieviešu
pulciņš, kas lādēja smiltis vagonos. —
Ar lielāko atzinību Karpenters izsakās
par tautas izglītības augsto līmeni La-

tvijā^ „Tur mazāk lasīt un rakstīt ne-
pratēju, nekā Savienotās valstīs. Vidus-
skolu Latvijai pašlaik ir vairāk, nekā
Norvēģijai, Šveicei, Portugālei, vai Rūnia-
nijai

^
—- 107 ar caurmērā 171 audzēkni

katra. Angļu valoda šeit ir vienīgā sveš-
valoda, kuras mācīšanās tagad obligato-
riska, jo franču un vācu valodas var
brīvi izvēlēties. Mani pārsteidza latvju
augstākās sabiedrības un pat zemnieku
kultūra. Latviešu valoda ir viena no
visvecākām Eiropā un tik tuvu radnie-
cīga sanskritam, ka kāds ievērojams
filologs, kurš nesen apmeklējis Rīgu,
teica man, viņš esot atradis latviešu
laikrakstos tik daudz sanskritu vārdu,
ka gandrīz varējis lasīt latviski, nepa-
zīdams valodu. Latvieši ir lepni uz
valodu, savu muziķu un teātra mākslu.
Nesen iznācis viņu tautas dziesmu
krājums ar vairāk kā 200.000 dziesmām,
kuras pa daļai radušās gadusimteņiem
atpakaļ. Šo izdevumu uzskata par neat-
sveramu āriešu kultūras pieminekli se-
natnei. "

Rīga
Sakarā ar Rīgas pilsētas fi-mu
un tirdzniecības-rūpniecības uz-

ņēmumu sarakstu izdošanu
1924. gadā, Rīgas pilsētas valdes tirdz-
niecības nodaļa paziņo, ka tirdzniecības-
rūpniecības uzņēmumus uzņem tarakstā
kā «firmas" tikai tādā gadījumā, ja
tirdzniecības nodaļā „firma" pie-
teikta. Par „firmu" sauc tādu uz-
ņēmumu, kuram izpirkta ne tikai attie-
cīgā tirdzniecības-rūpniecības zīme, bet
ja minētā uzņēmuma īpašnieks ir devis
firmas parakstu personīgi tirdzniecības
nodaļā, vai ari tādu izsniedz no notāra
apstiprinātā veidā. Firmas reģistrēšana
vienmēr atzīmējama tirdzniecības - rūp-
niecības zīmē. Tāpat ari „firmas" pro-
kūristiem jādod personīgi tirdzniecības
nodaļā « firmas" paraksts vai pro-
kūrista firmas paraksts iesniedzams
tirdzniecības nodaļā no «firmas" īpaš-
nieka apstiprinātā veidā. Augšminēto
formalitatu neizpildīšanas gadījumā uz-
ņēmums neskaitās par «firmu", bet
tikai par uzņēmumu ar zināmu
īpašnieku. Firmas reģistrēšana tirdz-
niecības nodaļā dod uzņēmumam tie-
sības uz vienīgo reģistrētas «firmas" lie-
tošanu un ari tiesības minēto «firmu"
pārdot kopā ar uzņēmumu. «Firmu"
reģistrēšanu tirdzniecības nodaļā izdara
bez maksas.Uzņēmumu īpašniekus .kuri līdz
šim savu «firmu" tirdzniecības nodaļā nav
pieteikušļ, tirdzniecības nodaļa uzaicina
to nekavējoši izdarīt, jo pretējā gadījumā
«firmas" reģistrēšanu nevarēs ievērot pie
šī gada firmu saraksta sastādīšanas.

Zirgu tirgus.
Rīgas pilsētas valdes tirdzniecības no-

daļa dara ar šo zināmu, ka š. g. 14. un
15. februārī no pulksten 8 rītā līdz
pulksten 4 pēc pusdienas noturēs zirgu
tirgu laukumā pie pilsētas lopkautuves
Ganību dambī.

_____
Māksla.

Nacionālais teatrs pec ilgāka laika,
kurā izrādīja dažādas modernas, starp
tām ari vairākas vieglāka satura, pašu
un cittautiešu lugas, ar šo nedēļu uzņē-
mis repartuarā lielo smago Ģetes

Latvijas bankas nedejos pārskats
uz 30. janvāri 1924. .g.

Aktīvi. Lati s. P ? I v I. Uti S.
<aae: Bankai naadaa aimci «pgroaibā. .,000,000--

a) bankas naadaa almes 4,350,480 — Pamata kapitāla 10,214,095 07
b) valstsļkases zīmesun metāla nauda 8.877 003 61 Rezerves kapitāla 943,654 47
ielts lējumos «nTmonetas . . . 16,770426 90 Nogaidījām! 2,087 741 81
Ārzemju valūta 49,936,822 10 Tekoši rēķini 41,696834 62
sa termiņa vekseļi 20,934,879 34 Valsta rēķini 19.5856U5 02
Uzdevumi pret nodrošinājumiem 2 ,97i,774 37 . depoaitl 20,405310 20
ati aktīvi ? 3591,186 35 Citi pasīvi '. . . 8,541331 48

126474 572 67 126,474,572 67

Piezīme: uz^SO. janvāri 1924. g. Latvijas bankas nandas zīmju apgrozībā. . . . Ls 2BJ0O0J0OO—
(divdesmit trīs miljoni lata)

kutas ir nodrošinātas:
1) ar tīru zeltu 700 klg. (septiņi simti kilograma) i La 3444,286 . . 2,411,000 —
2) ai i 500.000,— (p!ec!simti tūkstoši dolāriem)kas pēc S kursa 4,2568 par £ unzelta kursa 97 sh. 4 d. par 1 unci nodrošina . .* 2,585,74o —3) ar £ 817,810,184 (astoņi simti septiņpadsmit tūkstoši astoņi simti desmit angļumāiciņam, 18 šiliņiem un 4 pensiem;, kas pēc zelta kursa 97 sh. 4 d.par 1 unci nodrošina „ . . 18,003260 —

pēc 28. janvāra 1924. g. Londonai birtai salta kusa. La 23,000,000 -

Rīgā, 1924. g. 30 janvāri. Padomes pritVhgā^
vjetniek, A< K,

f v e.
Galvenais direktors S v e d e.

Pārlabojumi.
1. 1923. g. „Valdības Vēstneša" 110. numurā valsts zemes fondā ieskaitīto

nekustamo īpašumu sarakstā N° 5, zem tekoša N°327, nekustamā īpašuma nosau-
kums pareizi ir „Prežemeņi muiža ar folvarku Stangi un Noviki", bet ne kā
iespiests: pStangu folvarks no Prežemeni muižas".

2. 1923. g. „Valdības Vēstneša" 215. numurā valsts zemes fondā ieskaitīto
nekustamo īpašumu sarakstā N° 15 zem tekoša Ns 1461 :

Nepareizi:
p . Nekustamo īpašumu Atsavināto nekustamo īpašumu b jušog ncsaukums ip šnieku uzvārds, vārds un tēva vārds

Tolkovas Zemes gabals pie Sčeglino- Grigorjeva, Marfa.
Zachnovo sādžas.

Pareizi:
_ . Nekustamo īpašumu Atsavināto neku tamo īpašumu bijušo

a8nosaukums īpašnieku tzvārds, vard-unts va vārds
Kačanovas Lipovitc-Sčeglino-Zachnovo Grigorjeva, Marfa, Matvejevas, Nadežda,

muiža. Katrīna un Helēna, Michejevi, An-
drejs un Michails un Isakova, Vasi-
lija mantinieki.

Zemkopības ministra biedrs A. V eIk m e.
Zemju departamenta direktora vietā E. Maciņš.

Latgales zemes ierīcības daļas vadītājs, techniskais.vicedirektors Ertels.



„Fausta" taģediju (I. daļu), kuru di-
I rektors Rainis meistariski atdzejojis
[ latviešu valodā. Šaī dziļdomīgā drāmā
! rādīts, kā cīnās cilvēku dzīvē un
ļ dabā gaisma ar tumsību, labais ar

ļauno. Tas ir liels darbs, bagāts lielām
i plašām idejām un dziļu dzīves gudrību,

kas izteicas noslīpētos dialogos. Šis
I lielais darbs, protams, prasa ari daudz
I darba un lielus spēkus, lai to cienīgi

attēlotu uz skatuves. Un mušu nacionāla
teātra spēki tiešām rādīja, ko viņi spēj.
Pat muzikālā puse, un taisni ta, ar labu
izpildījumu ļoti cēla Visu izrādi. Gal-
veno lomu tēlotāji uzstājas apmaiņus
divēju personu sastāvā, caur ko iznāk inte-
resants salīdzinājums. Pirmizrādē Paustu
izrādīja Jānis Ģermānis, kurš veco
Paustu patētiski nodeklamēja (Volde-
māram Švarcam to izdevās izrādīt
dabiskāki), kamēr ar atjaunoto Paustu
varēja būt ļoti mierā. Mefistofeli
pirmizrādē tēloja Rodrigo Kalniņš
vairāk itin kā no vieglākas, jocīgas
puses, kamēr vakardienas izrādē
Kristaps Linde to tēloja nopietnāku,

taču vietām atkal sabojāja ar savu pārāk
izcelto deklamāciju. Grietiņas abas, var.
teikt, bija vienādi labas, maigas, mīlas
pilnas, tā Mirdza Šmitchen, kā Milda
Riekstiņ vakardienas izrādē, tikai pirmējā
cietuma skatā varēja bnt mazāk histēriski
skaļa. Iespaids no daudz skatiem bija diez-
gan spēcīgs, tikai kopiespaids caur daudza-
jām skatuves ainām, no kurām dažas ir it
īsas (tādu ir pavisam 20), top tā kā
saraustīts un vājināts, sevišķi uz beigām,
pie kam vainīga ari visa traģēdijas
uzbūve, kur cēliens pēc cēliena nerit
modernajā drāmas garā, ar notikumu
ciešu cēlonisku bīdīšanu uz priekšu. A.

Nacionālais teatrs. Sestdien, 2. fe-
buarī, Annas Brigader spēcīgā drāma
„R a u d u p i e t e". Svētdien, 3. fe-
bruārī, pulksten 2 pēcpusdienā J. Jaun-
sudrabiņa jautrā komēdija „ Z v ē r u
dīdītājas". Pulksten 7 vakarā
J. Raiņa pasaka „Mušu ķēniņš".
Pirmdien, 4. februārī, LilijasErikas
jubilejas izrādē Ed. Vulfa ,M e 1 i".

Dailes teatrs. Šodien, 2. februārī,
pulksten V28 vakarā «Sapnis — dzī-

ve". Svētdien, 3. februāri, pulksten 2
diena „A 1a d i n s" un pulksten 1/«8 va-
kara .Kapelmeistara Kreislera
b ri ni šķie p ied zi vo j u m i". Otr-
dien, 5. februārī, pulksten 5 pēc pus-
dienas skolnieku izrādē «Venēcijas
tirgotājs" Biļetes jau dabūjamas.

Kursi.
Rīgas biržā, 1924. gada 2. iebruarī.

100 Latvijas rb| 2,—
Amerikas dolārs 5,16 — 5,21
Angju mārciņa 22,31 — 22,53
100 Francijas iranld .... 24,05 — 24,75
100 Beļģijas franki 21,25 — 21,90
100 Šveices franki 89,50 — 90,85
100 Itālijas liri 22.30 — 22,95
100 Zviedrijas kronaa . . . . 135,75 — 137.75
100 Norvēģijas kronas . . . 69,25 — 71,35
100 Dānijas kronas . . 83,35 — 85,85
100 Čechoslovaku kronaa . . 14,75—15,35
100 Holandes guldeņi . . . 193,05 — 196 05
1 biljons Vācijas marku . - . . 1,50 — 2JM
100 Somijas markas .... 12,80 — 13.30
100 Igaunijas markas .... 1,34 — 1,40
10.000 Polijas markas . ... 0.01
100 Lietuvas Uti 50, 52,—
10 Krievijaa zelta rubp . . . 25,50
Krievijas «rfrab.gļj-

^ ; JgJ
par 1 rM.

SSSR červonecs ...
5°/o neatkarības aizņēmums 2, 2,10
6°/o Zemes banku ķīlu zīmes 98, 100

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

Zvērināts biržas maklers P. Rupners.

Redaktora: M. Ārons.

Telegramas.
(Latvijas telegrāfa aģentūras ārzemju telegramas.)

Londonā, 1. februārī. (Reiters.)
Anglijasvaldībā oficiāli atzi-
nusi Padomju Krieviju de jure.
Lēmums par to paziņots Maskavas val-
dībai.

Londonā, 1. februārī. Pēc laik-
rakstu ziņām no Japānas, Tokijā izcēlu-
šies nopietni nemieri, kuriem esot skaidri
politiska nokrāsa. Sevišķu uzbudinājumu
zemākos iedzīvotāju slāņos radot atentāts
pret kādu vilcienu, ar kuru braukuši
50 pazīstami opozīcijas vadoņi.

Cēsu apr. 1 riekēn. nelīgs 2. iec.
izsludina par nederīgiem tekošus no-
zaudētus dokumentus:

1) Kara klausības apliecību, izdotu no
Valmieras kara apr priekšnieka 1922. g.
28. jūnijā zem J* 2100, w. Andreja
Andreja d. Spārna vardu; 2) zirga pasi,
izdotu no Sausnējas pagasta valdes
1970. g. 12. jūnijā zem N» 105 uz
Eduarda L'epcieka vardu; 3) pasi,
izdotu no Briņģu pagasta v4des_ 1920. g.
24. feiiuirī *em Ns 105, uz Kārļa Jāņa
dēla Grabana vardu; 4) pasi, izdotu
no Sausrejas pagasta veldes 1920. g.
19. martā zem Ns 154 uz Andreja
Pētera d. Kauliņa vārda; 5) atvaļinā-
juma apliecību, izdotu no 2. VenUp ls
kājnieku pulka komandiera 1927. g
17 jmvrrī zem Na 12840, uz Kārļa
Andža d. Dravsnta vardu; 6) zirga pasi,
izdotu no Vecpiebalgas pagana valdes
1920. g. 24. februārī zem Ni 343, uz
Andži Jāņa d. Dravanta vārdu; 7) aiz-
sargu nodfļas aktīva dalībnieka aplie-
cibu, izdotu no Cēsu apriņķa priekšnieka
1927. g. zem J*1428, uz Kārļa Andža
dēla Bravanta vardu; 8) pasi, iz lotu
no Skuji nas pagasta valdes 1920- gada
2_5. martā zen J* 509 uz Pe e/a JSņjd
Ābeltina vārdu.

Vadakstes pagrsta valde izsludina psr
nederīgām Latvijas nacionālās iekš-
zemes pases, izdot's no šīs pagasta
vaid s: 1) uz Kārļa-Ludviga Ernrsta d.
Eelckij vārdu H. jūnijā 1920. g. zem
Nr. 247, un 2) uz Augus-a Kārļa d.
JanSevica vārdu 4. maijā 1920. g ! _em
Nr. 127, kuras pieteiktas p'-r zudušām.

llukstts apr. pr-ka palīgs 2. iec. izslu-
dina par nederīgām, ka nozaudētas:
1) Latvijas pasi zem Ns JO 6, iedotu
1. oktobrī 1923. g. un 2) zirga pasi zem
>6 296, izdotu 1920. g. no Bebrenes pag.
valdes uz AI ina Michaila d. Bo ^ uži v.

Mārsnēnu pagasta valde caur šo iz-
sludina par nederīgu kara klausības ap-
liecību, izdotu no Cēsu kara apriņķa
priekšnieka 31. martā 192i. g.zem
Nš 3796 uz Jūlija Kārļa o\ Grāba vardu,
kufa pieteikta par nozaudētu.

Kastranea pagasta valde izsludina par
zudušu zirga pasi uz Jules Vaivar
vārdu, izdotu no šīs pagasta valdes
1920. g. 10. janvārī zem J* 86. šīs
pases nrzušanu ir pieteiris zirga pircējs
Andrejs Lū<is.
~TetelmindiS pagasta valde izsludina
par nederīgu, ka pazaudētu, kara klau-
sības apliecību uz Ķermeņa Hermaņa d.
Vanaga vārdu, izdotu no 7. Siguldas
kājnieku pulka komandanta. (Numurs
un diena nezināmi.)

Vecumuižss pag valde izsludina par
nederīgu Latvijas pasi, izdotu no šīs pag.
valdes 31. martā zem Nr. 485 uz Lības
Jāņa m. Ozoliņ v.

Rubeņu pag. valde, Ilūkstes apriņķī,
izsludina par nederīgu, ka nozaudētu,
iekšzemes pasi zem Nr. 715. izdotu no
šīs pag. Valdes r>z Boleslava Rasaela d.
Oboleviča vārda.

Smiltenes policijas priekšnieks izsludina
par nederīgu, kā pieteiktu par pazudušu,
aizsargu apliecību izdotu 17. februārī
1923. g. zem .Ns 31 no Smiltenes polic.
pr-ka uz Bilskas pag. aizsargu nodaļas
dalībnieka Jēkaba Jāņa d. Rudziša vārdu.

Smiltenes policijas priekšnieks izsludina
par nederīgu, kā pieteiktu par pazudušu,
iekšzemes beztermiņa pasi .Ns 780, iz-
dota 14. dec. 1920. g. no Smiltenes
polic. pr-ka uz Dava Reiņa d. Erra vārdu.

Ružinas pagasta valde izsludina par
nederīgiem, kā nozaudētus, sekošus do-
kumentus : 1) zirga pasi, izdotu no
Ružinas pag. valdes 25. jūnijā 1920. g.
zem .N? 81 uz Oduma Tuliuska vārdu,
2) iekšzemes pasi Ns 5190, izdotu no
Rēzeknes apr. 3. iec. polic. pr-ka 18. dec.
1920. g. uz Izidora Jāņa d.Vaivodav.3) iekšzemes pasi Ns 111, izdotu no

Ružinas pag. valdes 14. febr. 1922. g.
xm 4) zirga pasi, izdotu no Ružinas
pag. valdes 1. dec. 1920. g. zem Nš 935
uz Nikona Jakova d. Jakovleva vārdu.

Velkas rpriņķa priekšnieka pi līgs
Vrlkā izsludina par nederīgu, kā nozau-
dētu, atvaļinājuma biļeti J* 1429*. izd.
no Valkas apr. k mandanta 20.. dec
1919, g. uz Juiiusa Jāņa d. Krintus v.

Daudzevas virsmežniecība
pārdos torgos
1924. gada 29. februārī, pulksten 12 diena, Ērberģes pagasta valdes telpās,

Mm mmilliii la rcImBMiis Mii m galitas maīerialB.
2 3 ~ SŠjsļy g . to Iz trsdflts ™*

g Novads Kvartālu Ne!* "^" materiāls Novfi ējums ls c i ģ
a nosaukums „ * » kl|b asis »|s

jļ ^_*oāKurmenes I. iecirkņa mežniecība
1 Taurkalna novads S ūra apgaita Nt 8 63 33 . — 54 3
2 . . 67 86 — 187 9
3 . Augstrozes ape. J* 7 62 51 — 84 4
-4 Kurmenes novadi Melnaca apg. X» 4 18 73 — 50 2
5 19 46 — 40 3

* . Silina apgaita Nš 5 23 9 — 7
7 . . 24 31 — 35 3

* , Aviņa apgaita 1*6 29 145 — 93 6
« . 31 42 — 17 2

Daudzevas II. iecirkņa mežniecība
10 i Rundāles novads i Jūgis apg-ita » 18 I 5 I 170 ļ — 95 7

31 I Taurkalna novads Svītina apg. Nš 9 68 ļ 290 | — | 36> ļ 23

Ērberģes III. iecirkņa mežniecība
12 Taurkalna novads O -oliņa apg. J* 16 70 5 — 10 1
13 . 70 123 — 140 8
14 , 74 753 — 220 12
15 . Pātes apg. J* 17 75 *8 — 60 4
16 . . 71 H3 — 145 9
17 . Ažeatska apg. J* 18 78 55 — 60 4
18 . 79 81 — 110 6
19 82 14 - 1 -\
20 E-ber&es novads Zeltiņa apg, Ni 15 1 un 2 5 — 65 3
21 , , 1 un 2 97 ? — 80 . 5
22 . . 17,20,21 ,26,72 188 — 145 10
^23 . Kucēna apg Ni 20 39 6 — 30 2
24 . . 37 541 — 330 23
25 . 35 5 - 30 2
26 . . 31 , 32 12 — 40 3
27 , . 44, 49, 50 6 — 20 2
58 . Sileniska apg. Ns 21 . 63 12 — 55 3
2* , . 87, 88 , 2 — 15 1
30 . . 58, 59 425 — 210 15
31 . Stūra apgaita Ks 22 120 7 — 55 3
32 . Dankara apg. Ns 23 90 8 — 35 2
33 , 91 5 - 20 1
3} . 98, 9°, KO 12 — 50 3
35 . . 96, 101, 103 24 ? — 65 4

Rundā'es IV. iecirkņa mežniecība
36 Taurkalna novads Muižas apgaita Ns 25 76 1/111. 281 — 320 20
37 . . 76 11. 76 — 100 7
38 . KaMieša apg. Nk 24 72 I. 229 — 165 10
39 . 72 II 31 - 20 2
40 . 72 III. 12 — 12 1
41 . 72 IV. 33 — 35 2
42 . 73 I. 21 — 30 2
43 . 73 80 — 35 3 .
44 . . 77111 /IV. 142 — 80 5
4i . Platkāja apg. J* 28 80 1/11 130 — 120 8
46 . . 80 III/IV. 91 — 65 5
47 . 83 II. 154 — 265 15
48 . 84 98 — 200 12
49 Rundāles novads Biga apgaita Ns 29 33 174 — 125 9
50 . 34 84 — 55 4
51 . Kārkla apgaita N» 26 12 132 — 60 4
52 . Igauņa apg. Ns 27 27 21 — 20 2

Ērberģes III. iecirkņa mežniecība
53 Taurkalna novads ļ Azeniska apg. J* 18 i 79, 82 I 6 ļ — 15
54 I . I Ozoliņa apg. I* 16 70 | 5 ļ — I 5 I 1

Rundāles IV. iecirkņa mežniecība
.55 I Rundāles novads | Biga apgaita N° 26 ļ 28, 32, 37 | 245 ļ — I 70 5

Lielzalves V. iecirkņa mežniecība
56 j Rundālrs novads Zalaka ,pgaita N. 33 41

|
26

ļ^^
-
^ I3 I ' ļ Jaukta dedzināmai\a 35 Ls k/a

I malka 0,41 k/a ļ I

Solīšana notiks mutiski. Pirms torgu sākšanās dalībn'ekiem jāiemaksā torgu komisijai 10»/o drošības naudas no

nosolāmāsv VērHb.S
nļecjba ^

^.^ l2sļodInStgs „ tofRlem v|enibM nonemt n0 iotgiea pēc saviem takst'em

Tuvākas ziņas izsniedz Daudzevas virsmežniecības kendeja. ? >

Vallenburgā, 28. janvāri 1924. g. N» 1307. Daudzsv.s vir.m.inl.clb.,

Mežu departaments
pārdos torsos

28. februārī 1924. g. Rīga, Kalpaka bulvāra Nr. 6

augošu mežu:
« «« .*- «te

c " fi bjb5_ ?*£ 5
^cg K*dā virsmefcrecībā, novadā, .f^^ io'g tS-^ S tS-^ o

~* apgatā un kvartālā S- '>s °^'.S S^go lw .soU aa~ca «Q.
*~ .i Z , C C m$

Valmieras vi-smežn.
1 Koiu novads. Tarnizes r-pgaita Vv. 99

(jaunsaimniecība 1* 107F, a d. 1. . 3,30 1'300 700 165
2 Koku novids, Ta nizes r-pgaita kv. 99

(jamua mnieciba Xs 107F) atd, 2 . . 9,31 15600 1000 466

Pēctorgi nenotiks. Solīšana sāksies pīkst. 12 dienā. Slēgtas aploksnēs
un droSības naudas torgu komisija pieņems sakot no pīkst. 10 rītā. Solišara
notiks mutiski un rakstiski, pie kam torgos pielaidīs un piedāvājumus atzīs no
personām, kuras iemaksās torgu komisijai 10°/o drošības naudas no vērtētās
sumaa, ku[a pec nosolīšanas jāoapildina līdz 10°/o no nosolītās sumas.

Slēgtas aploksnes, kufās iesniegtie piedāvājumi līdz mutisko lorgu
sākumam nebūs nodrošināt! ar drošības naudu 10°/o apmērā no piedāvātas sumas
netiks atzītas.

Drošības naudu var iemaksāt iepriekš Latvijas bankā mela
departaments depozītā, Iesniedzot kvīti torgu komisijai.

Kā drošības nauda tiks pieņemti ari:
1) Latvijas valsts iekšējo aizņēmumu obligācijas un valsts zemesbankas ķīlu

zīmei par viņu nominālvērtību;
2) banku garantijas un
3) banku akceptēti čeki, kuri nosolīšanas gadījumā pircējam 3 dienu >aika

jāapmaina
Operadjas termiņš 15 aprīlis 1925 g, pie kamatļiuta ari vasaras operācija.
Pārdodamās vienībās nav cērtami dabā atzīmētie gar reļtnalu alej s veidā

koki un d*bā atzīmēta j«ukta augoša jaunaudze ap 35 g. veca.
Mežu departaments patur sev tiesibaa izsludinātās uz torgiem un nolemtās

pārdošanai torgu vienibas noņemt no torgiem pēc saviem ieskatiem.
Tuvākas zin«s mežu departamentā un pie Vēmiens virsmei» a



Paziņo]»
Iekšlietu ministrijas preses un

biedrību nodaļa,
pamatojoties uz likuma par biedrībām,
savirn bām un politiskam organizac jām,
26.panta, pzņo, ka saskaņā ar iekšlietu
ministra š g. 25. janvāra lēmumu, ir
reģi-trēti Latgalis zemnieku partijas
launla statūti un programa, kurus
i sniedza šās partijas centrālā komiteja

Preses un bleJrība nodaļas vadītājs
K. Vllde.

DrbvedaA Lukševitc.

[ riesa shtdmājtitai.
Rīgas apgabalt. 3. civilnod.,

atklātā tiesas sēdē 22. janvārī 1924 g.
iztia sīja Jēkaba Daumana lūgumu
dēļ aizgadniecīb s iecelšanas par prom-
būtne esošā Kāļa Jēkaba d. Daumana
man'u, nn n o 1 e m a: ar tiesas lēmumu
no 12. maija 1920. g. par bezvē ts prom-
būtnē esoša Kerļa Jēkaba d. Daumana
mantība iecelto aizgādniecība atcelt,
pir ko paziņot Rīgas pilsētas bāriņu
tiesai; šo iēmumu_ publicēt civ. ptoc lik.
1941. p. paredzēta kāt ība.

Rīgā, 24. jaavaiī 1924 g
Priekšsēd. v. A. Blumentals

Sekret rs A. Kalve.

Liepājas apgabaltiesas civilnod.
21. februāri 1924. g„ atklātā tiesas
sēde nolasīs mirušā Friča A u z i ņ a
testamentu.

Liepājā, 29. jaiv. 1924. g. J* 507/24.
Priekšsēd. b. V. Bienenstams.

Sekretārs A Kasperovlčs.

Liepājas l iecirkņa miertiesnesis
izbeidz Jēkaba Jāņa d. Liberta-
Karloviča meklēšanu, .Vaid.
Vēstnesī" Ns 124, 1923. g.

Liepājā, 31. janvāri 1924. g.
Miertiesneša v. S i e m a n i s.

ligai apgabaltluas 1. Ik. tinu prhtm
paziņo, ka 8. februāri 1924. a., pulksten
11 rītā, Rīgā, Mārstaļu ielā Nk 20/22,
dz. 4, pfirdos Hclma Vasata kustamo
mantu, sastāvošu no dzīvokļa Iekārtas,
an novērtētu par 276)0 rbļ.

Izzināt sarakstu, novērtējumu, kā arī ap-
skatīt pārdodamo manta varēs pārdoša-
nu dienā uz vietaa.

Tiesu pristava V i 1 d a n s.

Ilgu mfiMMi 2. Iii. tliio priitan
Kārlis Krebs paziņo, ka 11. februāri
1924. g., pulksten 11 rītā, Rīgā, B ķēr-
ni eku ielā Nt I, tabrikā, pārdos
Nikolaja Raksta kustamo mantu, sa-
stāvošu no mašinam, svariem, bumbām
u. t. t. un novērtēta par 491,000 rbļ.

izzināt saraksta, novērtējumu, kā ari
apskatīt pārdodamo manta varēs pārdo-
šanas diena as vietas.

Tiesu pristava Krebs.

ims aiiaBiitliiu 2. Iil tlm iriiim
KārKa Krebs paziņo, ka 11. fabruarl
1924. 9- pulksten 10 rītā, Rigā,
Dzirnavu Ielā Nk 23, veikala, pārdos
Arveda Ozoliņa kustamo manta, sa-
stāvošu no veikala iekārtas, galdiem,
krēsliem, svariem, ledui skapja, vīna,
pudelēm un t. t, un novērtēta par
16. 600 rbļ.

izzināt sarakstu, novērtējumu, kā ari
apskatīt pārdodamo manta varēs pār-
iešanas dieni as vietaa.

Tiesa pristava Krebs.

niai aianainuas 2. ib. tiisi pnstin
Kārlis Krebs paziņo, ka 7.ftbruarl
1924. 9. pulksten 11 dienā, Rīgā, Tēr-
batas ielā Nk 41/43, dz. 8, pildos
Ferdinanda T r e u 1 i e b a kustamo
manta, sastāvošu no mēbelēm, un no-
vērtēta par 13.000 rbļ.

izzināt sarakstu, novērtējama ki ari
apskatīt pārdodamo manta varēs pār-
došanas" dieni nz vietaa.

Tiesa pristava Krebs.

<uu ipguilt. III. ik. linu mm
5 Teipllovskis paziņo, ka 15. fabr.
1924. g., pulksten 10 riti, Rīgā, Marijas
ielā Nk 36, dz. 1, pārdos Aba
Dāvida Barnera kustamo manta, sa-
stāvošu no zelta pulksteņa, mēbelēm un
rit, nn novērtēta par 95,100 rbļ.

Izzināt saraksta, novērtējamo, ki ari
apskatīt pārdodamo manta varēs pār-
došanas dieni uz vietas.

Tiesa pristava S. Terpllovskis.

Citu iestāžu sludinājumi.
fitie nleiji iiimuut)

4***da maksijsiis pltdainējs paziņo,
ka 8 februārī I. g- tukaten 2 dieni,
Riga, I. 'aunā ielā Mi 25/29,

nirtos mmm
Maksa tVumentala kustamo manta,
so/ertēta par La 1200 un sastāvošu no
5000 gab. gaļas mašinu šeibam priekš
gaļas caurlaiianas, dēļ viņa 1923. g.
proc. peļņas nodokļa segšanas.

Rigā, 30 janvāri 1924. g.
Piedzinēja A. Ozoliņi.

Latvijas \mmti\

Uali».mi
bankas telpās Rīga, Skaņu ielā J* i
24. februāri I. g, palkit. 11 no rit

Dienas kirtiba:
1) Vispārīgai sapulces vadītāja un cii

darbinieku vēlēšana.
2) Gada pārskats par 1923. g.. reviiiļi

komisijas ziņojums un peļņas sadili!
3) 1924. g. izdevumu bedžet».
4) Nekustamu īpalutnu iegūšana, atu

vlaāšana un apgrūtināšana ar parii
5) Akciju kapi'ala palielināšana.
6) Dažādi jautājumi.
7) Bankas valdes, padomes un revizlji

komisijas locekļu velēšanas.
Statūta § 59. Uz uzrādītāja iz«t«?

taa akcijas dod tiesību uz baisi tai
gadījuma, ja viņa» ir priekšā stāiilj
sabiedrības valdei ne vēlāk ka 14 dien
pirms vispārīgās sapulces un netīt
ņemtai atpakaļ lidz sapulces beigāi
Pašu akcij i vietā var stādīt priekšā !
liecības no valsts un valdibss apstipi
natām iekšzemes un ārzemju kred
Iestādēm, ka _akcj s pieņemtas gi«b
šana vai ieķīlātas; apliecībās jāt tīt »
zīmētiem akcija numnriem. Uz vārdi
izrakstīta akc-ja īcašnleki bauda vi
pārīgā sapulcē balss iesiba tikai tu
gadījuma, ja viņi ierakstīti valdes g«
mātas ne vēlik, ka vienu mēnesi oru
vispārīgās sapulces, pie kam netiek pn
siti, lai uz vārdu ierakstītas akcļi
priekšā stādītu. Valde.

Nccle^ialali teatrs.
Sestdien, 2. februāri, pulksten 7 it

, ffZaiaslupiete'.
Svētdien 3. fsbruan. piK§t. 2 p. pa"

„Xa>ēraa diditnļas".
PaiKSten 7 vaka.ā;

«JtKiMŠu fzēninš". .
Pirmdien, 4. februāri, puikst. 7 vil
Lilijas Ērikas 15 gadu skatuves darbu»

inblejā:
.yticn .

Ed Valis drāma 4 cilhnos.

IJiDll D liliillB \lM\
loliiimio \\iw\.
1924 gada 1 burtnīca i

isnikusi an dabūjama Valsta tipogrāirļļ
pili, 1, istabā, kur ari vienīgi jāgridtļ

ar piepraaijnmiem.
Burtnīca maksā:

bez piesūtīšanai Ls 021
ar piesūtīšana . . 0,24

Saturs:
1) Noteikumi par nokalpoto gadu

ķināšanu vidus un arodu skoļ
skolotājiem algu normu noteikšana

2) Pārgrozījums skolu saraksta, kuļ
apmeklēšana dod tiesību tļl
iesaukšanu aktivā kafa dienestam

3) Papildinājums likumā par b^H
Krievijas agrarbanku aizdevu^H
Latvija.

4) Pārgrozījumi noteikumos par
nomiem valsts uzņēmumiem. ;

5) Papildinājums pārgrozījumos kjļ
speķa amatu sadalījumā kategoļ

6) Noteikumi par kartupeļu ieve^fc
un izvešanas kontroli.

7) Noteikumi par mākslīgo mfl
tirdzniecību.

8) Noteikumi par olu eksporta k
9) Pārgrozījumi noteikumos par c!

tējamās gaļas un tās pārstrāOāj^B
kontroli.

10) Papildinājums noteikumos par dari
laiku dzelzceļu darbiniekiem.

11) Pārgrozījumi un papildinājumj *ļ
teikumos par nekustamu īpasuflļļ
atsavināšanu un apgrūtināšanu! ļ

12) Noteikumi par dažu apriņķu i
pārgrozīšanu

13) Noteikumi par kinematogrāfiem.
14) Noteikumi par sīkas metalnaudl

II. kalumu.
15) Noteikumi par valsts zemes banj

aizdevumiem lauku sabiedrisku aj
būvēm. J

Mālupes pag. valde,
Valkas apr., izsludina par nederība kaļ
klausības apliecību, izdotuno Alūksni
iec konend., resp. no Alūksnes mani
komisijis priekšsēd. 28. ncv. 1919 |
zem Ms 93, uz Eižena Kārļi d. Llmpiņ
vārdu, kura pieteikta par zadalu

Ārlietu minlatr. ārzemju pasu nodu
Izsludina par nederīgu nozaudēto Janki
Movša Nadliņa Latvijas ārzemju j»
zem )* 2833, izdotu 1921. g ļ l

Ārlietu ministrijas ārzemju pas^ »»
.a]a izsludina par nederīgu nozaudē!
Vācijas plsoņa Jāzepa Hammelriiļ
pas', izaotu no Neisss policijas va'deļ
1922. g. 30. asMlli 9

Dzelzsceļu virsvalde """"°P'.^.'r^''

rakstisku; torjujlMpēitoiieii
1) uz 5000 sntr. t. ? S°/o ang|u akmeņos|u pisjadaisnu cli Ventspils

lokcmjtivju apkar nsšanai. Pirmām ogļu sūtījumam jāpienāk ne vēlāk par
š. g. 5 marta un pēdējam ne vēlāk rar š. g. 15. marta;

2) »z 2000 Bttr. t. + 5°/e Polijas akmeņogļu pltgldlšanu franko Polijas
vagons Zemgale, lokomotīvju spkarināširui, pie kam līs ogles jāpegaia
Zemgalē no i. līdz 15. martam š. g.

^arcdzonis pirkt .
1) no angju osiem S. York*hlre markas Wath. Carlton un Eisacar un

Durham markas South Hetton un Lambton: 2i no Polijas oglēm
Dombrovas markas Czeledt Kaslmlarz. Piora, Georg -Nirta un Sile-
zilas ogles.
Dzelzsce|« virsvalde patur sev tiesību pirkt bez minētām markām ari citar,

ja tādaa izrādīsies par izdevīgākam iemiegtos piedāvājamo*.
Ogles piegādājamas saskaņā ar Dzelrsceļu virsvaldes techilakiera noteiku-

miem, pie kam Domb ovas ogl;m pastāv īpaši technlskie noteikumi.
Torga dalībniekiem jāiemaksā nz engļu oglēm Ls 30C0.— nn Polijas

oglēm Ls 890.— drošības naudas.
. Tnvākaa ziņas Izsniedz Dzelzsctļu virsvaldes 125. istabā

Torgu dalībniekiem jāparaksta Dzelzsceļu virsvaldes izgatavotais Ilgumi
projekts un torgu noteikumi

ii

Kinematogrāfu nhc. sab. „ARS"
ar šo paziņo savism akcionāriem, ka 22. februāri 1924. s. tiek sasaukta

visporija "sapulce,
—— kurs notiks Strēlnieku lelfl Nr. 1 a, dz. 5, pulksten 7 vakirā. ?—

Dienas kārtība:
1) Valdes paziņojums.
2) Revizijis kom<sj*8 paziņojums.
3) Gida pārskata rpstiprinšioa par 1973. gadu.
4) Budžeti apst prinašana par 192t. gadu.
5) Kino - Fabrikas būve.
6) Valdes un revīzijas komisijas locekļu vēlēšanas.
7> Tekoši darbi.

Rīgā, 30. janvāri 1924. g. Valde.

PAZIŅOJUMS. A,
Ar šo paziņoju atkJitisal, ka esmu savu firmu

„R. ŠMIDT & Ko." Izbeidzis I»XS".f"" Erati Vilijām I. litai i22?Li££.
(Tamdēj

E Hiimullera kungem nav valis ticības reprezentētiea un
?aistitiea manā un iirmas vārdā. n č Itl I d t M

lespiesU ValsūTlipograliji.

Pilsētas lopkautuvē

pirdod aBtn.16400 kgr.vecas (katla) dzelzs.
Apskatīt var lopkautuvē katru diena (izņ. svētdienas) no p tlkst. 9—3 p. p
Piedāvājumi uzdodot cenas par 100 kgr. iesniedzami slēgtās aploksnēs līdz

1624. g. 8. februārim, Tirdzniecības nodaļa, liela Ķēniņu ielā Ni 5.

Pilsētas valdes tirdzniecības nodaļai
vajadzīgs: 50 gab. siltas ziemas cepures un

45 pati voiloka zābaku (BajienKu).
Ce utēm jābūt ar nolaižamām ausu klapēm, bet voiloka zābakiem ap-

šūtiem ar juchta āda:
Piedāvājumi slēgtās aploksnēs, uzradot cenu un k'ātpieliekot paraugus ie^

sniedzami lidz 1924. g. 7. februārim, tirdzniecības nodaļā, 1. Ķēniņu Itlī Hi 5.

Dzelzsceļa virsvaldes materiāla apgāde
""ni,^ VLir'*- rakstiskus torsus
iz 750 mtr. tonnu kelēlu atmcņog|u un 300 mtr tonnu lietuvju koua pie-
gādāšanu dztlzscelu vajadzībām, saskiņā ar dze'ziceju virsvaldes techaiskiem
noteikumiem, I anko vagons Rīga.

Pie piedāvājumu iesniegšanas torgu dalībniekiem jāiemaksā materiālu ap
gades kase drošības naudas: 1) cz kalēju oglēm Ls 1000 nn 2) uz koksa Ls 500

Tuvākas ziņas izsniedz dzelzsceļu vinvaldes 125. istabā.

Dzelzsceļu virsvaldes materiālu apgtde
izsludina 20. fabrubrl i. g. pntkst. 13 dienā,

rakstiskus un mutiskus torsus
bez pectorgltm uz apm. S000 toņu akmeņogļu Izkraušanu no kuģiem vagonos
cii Ventspils. Torgu dalībniekiem jāiemaksā materiālu apgtdes kase Ls 300
drošības naudas. Torgu dalībniekiem jāparaksta dzelzsceļa virsvaldes izgatavot*
liesma projekts un torgu roteikumi, ar kuriem var iepazīties dzelzsc virsv 125 fs'.

tai ministrijas īki n būvju uarvaldes ūaogavpils iilou,
Daugavpils cietoksnī, bij. patverames ēkā,

izdos mazāksolīšanā
12. februāri 1924. f., pulksten 12 dienā, 3000 kub. asis
aršinu gatjss, sausas dedzināmas malkas pārvešanu uz rajona

noliktavām Daugavpilī, Rēzeknē un Krustpili.
Malka atrodas: Kuorovas stte. — 260 kub asis, Purmalea — 540 kub.

asis, Kārsavas st«c — 10 0 kub. asis, Punduri stac. — 600 k&b. asis, Dzlrkala
plest — 169 kub. asis, Eglaines stac. — 460 kub asis.
Torgi būs galīgi. Rakstiski p'edāvājum), slēgtās aploksnēs ar u traks tu: , Uz kon-
kursu 12. februāri 1924, g., kā ari lūgumi pielaišanai mutiska solīšana, nomaksāti
ar 40 sant. zīmognodokli, iesniedzami ra'onam līdz minētai dienai pīkst. II 1/8 dienā.

Par pielaišanu mazāksolīšanā jāiemaksā Ls 300C0 drošības naudas Mazāk-
solīšanā bus mutiska un rakstiska, pe kam mutiskā solīšana notika pirms rak-
stisko priekšlikumu caurskatīšanas un viens un tas pats dalībnieks var piedalīties
tikai vienā no sacensībes veidiem.

Tuvākus paskaidrojumus sniedz Daugavpils rajona ksnclejā, Daugavpils
cietoksnī, no pulksten 9 līdz 15 diena 2

Ipiilrlus ? līaiipotla akcija aliMito „Lotvi]g

ārkārtēja vispārēja akcionāro sapolre
notka otrdien 26. fabruarl 1924. g., pulksten 5 pīc pusd., Teātra le|| jj
Sabiedrības g Wenā kantora tclpia.

:— ? 2>lenas liafrfifto: —*j
1) Sapulces darb nieku vēlēšanai.
2) Statūtu § 2. un § 26. papildināšana un grozīšana.
3» Nekustamā īpašuma jautājuma aptprieš na.
4 i Vēlēšanas ž7a<fonae.

pagasta tini.
Valkas apriņķi, pamatojoties uz saviem
24. janvāra š g. lēmumiem, ar šo iz-
sludina, ka 21. febuarl 1924 g„ pulksten
12 dienā, iznomās atklātā

vairāksolīšanā
nz 1924 /1925. saimniecības gada sekošas
tiesaa pārziņā atrodošās mājas:

1) Dakuļa māju t,64 pūrv. aramzemes,
41 purv. pļavu, 32 purv. ganību). Māja
iznomās 2 nomn tkiem — k'tram pu'i.

2) Leias Vīķeru māju (70 _pūrv. aram-
zemes, 38 purv. pļavu un 40 purv. ganību).
Māju iznomās 2 nomniekiem — katra *pusi.

Pie solīšanas pielaidīs tikai tis per-
sonas, kurām bui vajadzīgais inventārs
un kājas lidz izsoles eākumam iemaksai
liesai 20 latui drošībai naudas. Solīlana
sāksies no 200 latiem. Tuvāii noteikumi
ieskatāmi paeasta tieši. 2

Liepājas kara ostas darina

litilājiein
150 gab. ba|ķu izstrādāšanu
Rucavas virsmežniecībā ar piegādāšanu

kara ostts darbni ās.

Rakstiski piedāvājumi iemiedzami līdz
7. fabruarlm 1924. g.

Tuvāki noteikumi saņematci L'epājas
kara ostīs darbnīcās.

Dažādi sludinājumi )

Betaasgagaslaoi, lttap[.,
car Eglaini, vajadzīgs

Bebrenes 6 -klnsīgoi pamatskolai

skolotais
f āfiasiamtiezl ar IL PPP'
tjWiriSe>lii# matskolas tiesībām.

Kandidātus uzaicina pleteiktiea per-
sonīgi vai rakstiski ar attiecīgiem doku-
mentiem 21. februāri š. g, pal'csten
12 dienā piepagasta padomes, Bebrenes
pagasta nama.

Alga pēc valdības noteikumiem ar
brīvu dzīvokli, apkurināšanu nn ap-
gaismošanu.

Tuvākai dzelzsc. itac .Eglaine" "un
,.Nicgale". 1

Bebrenes pagasta valdes
priekšsēdētājs (paraksts).

Dar^vrdis foarakati).

Pirmās Latvija: aptlroSfnāSanas m transporta
akcija sabiedrības

visp. akcion. sapulce
Latvijas komercbankai telpās, Rigā,
Šķūņa ielā Ni 15, 24. fabruerl i. g,
pulksten 1 dienā.

Dienas kirtiba:
1) Vispirīgās sapulces vadītāja un citu

darbinieku vēlēšana.
2) Gada pārskats par 1923. g„ revizijis

komiiijss ziņojams an pelņas aadališ.
3) 1924. g izdevumu budlett.
4) Nekustami īpašumu iegūšana, atsa-

vināšana ua_ apgrūtinās, ar parādiem.
5) Dažādi jautājumi.
6) Valdes, pidomes un revīzijas komi-

sijas locekļu vēlēšanas.
7) Akciju kapitālo o«l elināšana.

Statūtu § 80. l's vardu izdotiem ak-
ciju īpašniekiem ir balsstksība vijpā-
rigas sapulces tikai tad, ji viņi pirms
szpalces sanākšanas pieteikusi savas
akcijas valdei, pie kam, ai piedalītos
vi pā īga» sapulces, nav jāu rāda uz
vārda ahciai. Ancijas uz uzrādītāja
dod balsstiesību tai gadījumi , ji tis
uzradītas sabiedrības valdei, vismaz
septiņas die 'as pirms vispiirg s sapulces
sa. akšaniu un na/ izniegias atpakaļ
līdz aapu'cea beigām Paša akcija vietā
var uzradīt ap iidbas, ka akcijaa no-
dotai glāb šina vai ieķīlātas valsti vai
ati š jienes un provincēs daibojušā*
kredītiestādēs un banku namos, kuras
bus šm nolūkam izraadz'jasēs akcionāru
vispārīga s.pulc* un atzinusi ilnansu
ministrija. Ailiecibīs izdedami akcij i
numuri un tis aizīstamas tikai tad, ja
viņas izdotas pēdēji gadi prms pilnas
sapulces. Valde.
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