
Saeima.
Rīkojams par lopu, putnu un jēlvielu

tranzitēšanu caur Latviju uz ārzemēm.
finansu ministrijas rīkojums par zīmog-

nodokļa nomaksu.

SAEIMA

Sēde 5. decembri.

Sēdi atklāj priekšsēdētājs F. Vesmans
pīkst. 5.

Ministru prezidenta iesniegtos likum-
projektus par dzīvokļu naudām
un par v a l s t s ierēdņu skaita
samazināšanu nodod budžeta ko-
misijai.

Grozot dienas kārtību, pieņem vispirms
trešā lasījumā likumu par t i r d z n i e -
cibas-rūpniecī bas nodokli,
pie kam Saeima vienbalsīgi pieņem
Kr. Bachmaņa (jaunzemn. sav.) di-
vus priekšlikumus : ka no tirdzniecības-
rūpniecibas nodokja atsvabināta zvej-
nieku-arodnieku un viņu ģimenes locekļu
personīgā nodarbošanās ar zveju un paša
zvejas ražojumu apstrādāšana paša vai
nomātu īpašumu robežās. Ar 44 balsīm,
23 atturoties, pieņem ari Kr. Bachmaņa
otrus divus priekšlikumus : ka no minētā
nodokļa atsvabināta paša zvejas ražo*-
jumu izvešana uz ārzemēm, neuzturot
priekš tam sevišķus kantorus, tirdznie-
cības iestādes vai noliktavas, kā ari no
tirdzniecības zīmes izpirkšanas atsvabi-
nāta tirgošanās ar paša zveias ražoju-
miem no tirgus bodēm, galdiem un ve-
zumiem gada tirgos.

Nobalsošanu par likumu visā visumā
atliek uz nākošo sēdi.

Tad apspriež trešā lasījumā likumu
par žūpības apkarošanu, pie
kam referents G, Reinhards nolasa
iesniegumus no apmēram 300 organizā-
cijām un ar vairāk nekā 3000 atsevišķu
personu parakstiem, kas lūdz Saeimu,
lai gādātu par alkohola aizliegšanu
Laivu.

likuma atsevišķos pantus pieņem. Ari
par šo likumu nobalsošanu visā visumā
atliek uz nākošo sēdi.

Tālāk apspriež un pieņem steidza-
mības kārtā likumu par labības
fezervā m.

Uz finansu komisijas priekšsēdētāja
Celma priekšlikumu apspriež ārpus

dienaskārtības likumu p
^
ar naudu.

Pēc referenta J. Celma un R i n -
golda Kalninga runām pieņem
Pāreju uz likuma lasīšanu pa pantiem.

Tad sēdi slēdz.
Nākošā sēde otrdien, pulksten 5.

G aidības rīkojumi nn pavēles
Rikojums_par lopu, putnu un jēlvielu (ādu,

kaulu, ragu, saru, vilnas u. t. t)
tranzitēšanu caur Latviju uz

ārzemēm.
Pamats: ārstniecības ust. 1142. p)
! Lopu, putnu un jēlvielu ievešana

no Padomju Krievijas un citām kaimiņu
vaļstīm Latvijā atļauta vienīgi pa dzelzs-
ceļu slēgtos vagonos kā traazit prece ar
^«ed gām veterinārārstu apliecībām. Pec
10. putnu un jēlvielu apskatīšanas uz
r °uežas no rajona veterinārārsta tos at-
lants caur Latvijas teritoriju sūtīt tālāk
P* dzelzceļ u tieši uz ārzemēm vai uz

J>ecošo ostu ielādēšanai kuģos. Jel-
Vle'« pārlādēšana uz robežas Latvijas va-
inos pielaižama tikai izņēmuma gadi
"ļflos ar rajona ārsta atļauju un ievero-

'ot veterinarvaides izdotos noteikumus.
Pie zīme. Cūku un putnu ievešana

Pa dzelzsceļu slēgtos vagonos no
Padomju Krievijas mūsu teritorijā
atjauta ari nekavējošai nokaušanai
eksportkautuvēs.

2. Lopi, putni un jēlvielas pie ieve-
šanas pār robežu no Krievijas Latvijā
veterinārārstam jāapskata pēc iespējas
turpat vagonos, pirmajā Latvijas stacijā,
pie kam, ja minētie lopi izrādās par ve-
seliem, tie tūliņ nekavējoties tālāk jā-
sūta, par ko jāpaziņo tās gala stacijas
priekšniekam un valsts veterinārārstam,
kura lopus izkravā. Gadījumā, ja lopi
un putni izrādās slimi vai aizdomīgi sa-
slimšanā ar kaut kādu lipīgu slimību, tad
tādi lopi un putni nekavējoties jāsūta
atpakaļ pār robežu. Ja lopi un putni
pie izlādēšanas mūsu teritorijā izrādītos
saslimuši ar lipīgām slimībām, tad tādi
padoti vispārīgiem obligatoriskiem no-
teikumiem par lopu sērgu apkarošanu.

3. Lopi un putni, kuri, neskatoties uz
šo rīkojumu, pārvesti pa zemes ceļiem
pār robežu Latvijā — austrumos no
Kačanovas sādžas līdz Novoje Selo un
dienvidos no Novoje belo sādžas līdz
Zemgales (Turmontu) stacijai, uzskatami
par aizdomīgiem pielipšanā ar sērgām un
kā tādi nododami no veterinarvaides no-

rādītās vietās: zirgi karantīnai, bet citi
lopi un putni nokaušanai. Tādos gadī-
jumos lopu īpašnieki sedz karantīnas iz-
devumus un par nokautiem lopiem ne-
dabū nekādu no valsts atlīdzību, bet
katrā gadījumā sastādams protokols un
nosūtams pēc piederības miertiesnesim
dēļ vainīgo saukšanas pie atbildības uz
soda likumu 243. un 245. pantu pamata.

4. Jēlvielas (ādas, kaulus, ragus, sa-
rus, vilnu u. t. t.) atļauts ievest pār ro-
bežu Latvijā tikai izpildot sekošus no-
teikumus:

a) neapstrādātām, sausi izžāvētām
ādām jābūt saliktām 50 līdz 150
kilogramu lielās pakās un jo cieši
krustveidīgi apsietām ar vienga-
bala saiti ar nosūtītāja plombu uz
saites mezgla;

b) jēlām un sālītām ādām jābūt sa-
liktām 50 līdz 100 kg lielās pa-
kās, kurām jābūt satītām ar spalvu
uz ārieni un jo cieši krastveidīgi
apsietām ar viengabala saiti ar
nosūtītāja plombu uz saites mezgla;

c) ragus, nagus un kaulus var pār-
vest stipri izžāvētā veidā, pie kam
viņiem jābūt bez gaļas un saus-
dzīslām;

d) sviests tauki, sālīta gaļa un zarnas
pārvadājami tikai cieti noslēgtās
mucās, vai cinka skārdās, bet sausi
žāvētas zarnas un pūšļi atvēlēti
pārvest grozos un kastēs;

e) vilna, sari, astri un spalvas pārva-
dājami tikai stipros ādu maisos
vai citā izturīgā un stiprā iesaiņo-
juma;

f) augfā minētas jēlvielas uz robežas
jāapskata veterinārārstam un, ja
norādītie punktos a, b, c, d un e
nosacījumi ievēroti, tad tos vai
tālāk sūtīt, bet pretējā gadījuma tie
jāsūta atpakaļ

^5. Muitas dārziem, kuros notiek
tranzit preču izlādēšana

^
jābūt pilnīgi

izo'ētiem, lai tur neiekļūtu ne vietējie
kustoņi, ne māju putni. Vagoni, ka ari
muitas dārzi, pec ikreizejas lopu un
jēlvielu izlādēšanas uz je vielu īpašnieka
rēķina jādezinficē, kas izdarāms veteri-
nārārsta uzraudzībā. Par izdarīto va-
gonu dezinficēšanu jāsastāda akts, kurā
jānorāda vagonu numuri, mēnesis un
diena, kad dezinfekcija izdarīta.

6. Līdz ar šo atcelts 1921. g.
.Valdības Vēstneša" 245. numurā
iespiestais rīkojums par lopu un jēlvielu
(ādu, kaulu, ragu, saru, vilnas u. t. t.)
vešanu tranzitceļā caur Latviju uz

ārzemēm.

Rīgā, 1924. g. 4 decembrī.

Iekšlietu ministrs P. Juraševskis
Veterinarvaides priekšnieks,

veterinārārsts Cīrulis

Apstiprinu.
1924. g. 2 det embrī.

Finansu ministra biedrs
J. Blumbergs.

Finansu ministrijas rīkojums Nr.85.
Finansu ministrijas tiešo nodokļu de-

partaments dara atklātībai zināmu, ka
rīkojuma par zīmognodokli 74. panta
kārtībā Latvijas apsargāšanas un izziņas
birojam Rīgā atļauts uz viņa lū-
gumu nomaksāt zīmognodokli Latvijas
bankā naudā par katru notecējušu mē-
nesi 20 dienu laikā par visiem izdoda-
miem dokumentiem.

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

Direktora vietā E. L o s k e.
16541 Nodaļas vadītājs A. Kauliņš.

Valdības iestāžu paziņojumi

Paziņojums.
Pārbaudījumi aptiekāra palīga grāda

iegūšanai notiks š.g. 17. un 18. decembrī
pulksten 9, universitātes ēkā, Kronvalda
bulvāra 4. Aspirantiem jāiesniedz līdz
š. g. 16. decembrim ķimijas fakultātes
kanclejā lūgums ar šādiem dokumentiem:

1) apliecību par Latvijas pavalstniecību;
2) dienesta sarakstu;
3) 1 apstiprinātu ģīmetni;
4) apliecību par pilnu vidusskolas

beigšanu ;
5) kvīti par Latvijas universitātes saim-

niecības padomes (Baznīcas ielā 5,
dz. 4) kasē iemaksātiem 5 latiem.

Dekāns J. A u šk ā p s.

Atsaucu
„ Valdības Vfstneša" 1920. g. 214. nu-
murā un 1922. g. 35. numurā izsludi-
nāto 9. Rēzeknes kājnieku pulka ka-
reivja Franča Matīsa d. Černovska
meklēšanu, jo minētais atrasts.

Rīgas kara apriņķa priekšnieka palīgs
pulkv.-leitn. M u i ž u 1 s.

Vec. darv., kara ier. Kr ievi ņ š.

Personu saraksts,
kuru meklēšana izbeigta Nr. 99.

3263. Apiņš, Voldemārs Mārtiņa d. —
Kriminālās pārvaldes Rīgas nodaļas rī-
cībā (128-24-VIiI). — 10691/24. g.

3264. Bernhards, Žano Friča d. —
Kriminālās pārvaldes Rīgas nodaļas rī-
cībā (370-24-XI). — 11085 24. g.

3265. Bārišnikovs, Nestors Pētera d,
— Kriminālās pārvaldes Rīgas nodaļas
rīcībā (312-24-XI). — 10429/ 24. g.

3266. Bergmans, Jēkabs Jāņa d. —
Kriminālās pārvaldes Rīgas nodaļas rī-
cībā (337-24-Xl). — 10700/24. g.
10805/24. g.

3267. Bullis, Fricis Kristapa d. —
Kriminālās pārvaldes Rīgas nodaļas rī-
cībā (352-24-XI). — 10912>24g.

3268. Dumberg Rozālija Pētera m.—
Rīgas prefektūras sanitārā galda 1924. g.
13. novembfa rakts .Ne 1497 (131-24-V111;.
— 11096 24. g.

3269. Eimus, Otto Jēkaba d. — Kri-
minālās pārvaldes Rīgas nodaļas rīcībā
(60-24-111). — 11097/24. g.

3270. Emeljanovs, Filelejs lija d., —
Rēzeknes apriņķa priekšnieka 1924. g.
13. novembra raksts Ns 7880 (57-24-111)
— 10919 24. g

3271. Gubatevič, Marija Miķeļam —
Jelgavas 1. iecirkņa policijas pr.ekšnieka
1924. g. 10. novembra raksts Ne 10210

<2l5-24-VH). - 8351/23 g.
3272. Gulbis, Nikolajs Sīmaņa d. —

Priekules-Vaiņodes iecirkņa miertiesneša
1924. g. 7. oktobra raksts Ns 725
(113 23 VI). — 8348/23. g.

3273. Hauberts. Kristapa Otto d. —
Kandavas iec. miert. 1924. g. 10. nov.
raksts Ne 4/21 (17-22 I). — 2803/21. g.

3274. Hauberts, Jānis Jāņa d. —
Kandavas iec. miert. 1924. g. 10. nov.
raksts Nb 4/21 (18-22-1). — 2804/21. g.

3275. Hauberts, Jānis Jāņa d. —
Dobeles iec. miert. 1924. g. 13. nov.
raksts Na 3330 (14-24-IV). — 9314 24.g.

3276. Janson Grieta Jāņa m. — Rī-
gas prefektūras sanitārā galda 1924. g.
13. nov. raksts Ne 1497 (176-24-X). —
10718/24. g.

3277. Kriger, Katrine Gavrila m. —
Rīgas apgabaltieaas 6. iecirkņa izmeklē-
šanas tiesneša 1924. g. 15. nov. raksts
Ne 2514 (444-24-XI). — 10936 24. g.

3278. Kuznecovs, Vasilijs Jāņa d —
Rīgas prefektūras III. nodaļas 1924. g.
15. novembra raksts Ka 8501 (410-24-XI).
— 10724/24. g.

3279. Konovalovs, Pēteris Bērtuļa d.
— Rīgas apgabaltiesas I. Kriminalnoda-
jas 1924. g. 15. nov. raksts Ns 101993
(393-24X1). — 11121 24. g.

3280. Konovalovs, Pēteris Bērtuļa d.
— Rīgas apgabaltiesas I. kriminalnodaļas
1924. g. 15. novembra raksts Ns 101993
(389-24-Xl). — 10548/24. g.

3281. Ķangars, Tenis Jēkaba d. —
Valmieras apriņķa 4, iecirkņa mierties-
neša 1924. g. J2. nov. raksts Ns 59
(318-24-XI). — 10337/24. g.

3282. Kronbegs, Krišs Didriķa d.
— Kriminālās pārvaldes Liepājas nod.
1924. g. 15. nov. raksts Ns 12/sl.
(103-24-X). - 9318/24. g.

3283. Kringelis, Žanis Viļā d. —
Kriminālās pārvaldes Rīgas nodaļas
rīcībā (461-24-XI). — 1120y/24. g.

3284. Lerchs, Voldemārs Eduarda d.
— Tukuma apriņķa priekšnieka 1924. g.
11. novembra raksts Ns 192C-3280.L
(34-24-VII). — 11125 24. g.

3285. Ljalins, Aleksandrs Nikolaja d.
— Jēkabpils apriņķa priekšnieka 1924 g.
15. novembra raksti Ns 10588/155 L.
(184-24-XI). — 10638/24. g.

3286. Marcinkevič, Bernats Kārļa d.
— Kriminālās pārvaldes Rīgas nodaļas
rīcībā (181-24-XI). — 10562/24. g.

3''87. Miķelsons, Miķelis -'Augusts
Jāņa d. — Rīgas Jūrmalas policijas
priekšnieka 1924. g. 6. nov. raksts
N° 340/22 (104-22-111). — 5324/22. g.

3288. Mesfers, Mārtiņš Matīsa d. —
Dzelzsceļa policijas Valmieras nodaļas
1924. gada 10. novembra raksts Ns 1351
(159-24-XI). 10204124. g.

3289. _ Neidels, Eduards Eduarda d.—
Kriminālas pārvaldes Rgas nodaļas rī-
cībā (33-24-111). — 9782)24. g.

3290. Pudans, Andrejs Antona d. —
Daugavpils kara apr. priekšu. 19§4. g.
14. nov. raksts Ns 21858 (176-22-111)). —
1 22. g. 1123. g.

3291. Pozdnakovs, Vladislavs Ale-
ksandra d. — Rīgas apr. priekšnieka
1924. g 7. novembra raksts Ns 49IIL
(136-24-X). — 10015(24. g.

3192. Rozenbergs, Ādolfs Michaila
dēls — Kriminālās pārvaldes Rīgas nod.
rīcībā (27-24-V1I) — 9391124. g.

3293. Soloveičiks, Haims Joseļa d.—
Kriminālās pārvaldes Rīgas nod. rīcībā
(345-24-X). — 104C3124. g.

3.94. Zandmans, Herberts Hermaņa
d. — Rīgas 3. policijas iecirkņa pr-ka
1924. g. 14. novembra raksts Ns 24232
(355-24 X). — 10507/24. g/

3295. Tīcmans, Jānis Jāņa d. — Kri-
minālās pārvaldes Rīgas nodaļas rīcībā
(104-24-V1II). —-'20311 24. g.

.3296. Tāibergs, Vilis. — Kara būv-
niecības pārvaldes adminisirativās daļas
pr-ka 1924. g. 15. novembra raksts
Ns 8696 A (53-22-11). — 5061/22. g.

3297. Tervidis, Emilija Kazimira m.
— Kriminālās pārvaldes Rīgas nodaļas
rīcībā (102-21 II). — 3u55 22. g.
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3298. Tervidis, Emilija Kazimira m.
— Kriminālās pārvaldes Rīgas nodaļas
rīcībā (90-22-111). — 5981/22. g. 8674/23. g.

Kriminālās pārvaldes priekšnieks
G. T i f e n t ā I s.

Darbvedis A. Zaķis.

Meklējamo personu saraksts
Nr. 188.

(2 turpinājums un beigas.) *)

11491. Sviķis, Alberts Dāvā d.,, 34 g.
vecs, piederīgs pie Cēsu pilsētas. —
Latgales apgabaltiesas Ludzas apriņķa
3. iecirkņa miertiesneša '924. g. 31. ok-
tobra raksts Ns 3344 (482-24-XI), apvai-
nots uz sod. lik. 26? p. 1. d. pamata.—
Paziņot dzīves vietu.

11492. Strautmans, Voldemārs Mārtiņa
d, dzimis 1897. g, piederīgs pie Ezeres
pag., Kuldīgas apr. — Rīgas policijas
5. iec priekšnieka 1924. g 24. oktobra
raksts Ns 12381 (452-24-XI), nav izpil-
dījis karaklausības likuma 98. pantā pa-
redzētos noteikumus. — Paziņot dzīves
vietu.

11493. Straumans, Voldemārs Jāņa d.,
30 g. vecs, pied. pie Svitenes pagasta,
pēdējā dzīves vieta turpat, Pļavu sargu
mājas. — Bauskas apr. priekšu. 1924. g.
7. nov. raksts Ns 675 (489-24-Xl), sod.
administratīvā kārtā ar Ls 10 vai 3 dien.
aresta. — Izpildīt lēmumu un pazinot
meklētājam.

11494. Strauch, Anna Izaka m., 41 g
vecs, pied. pie Rīgas, agrāk dzīv. Katoļu
ielā Ne 3, dz. 43. — Rīgas 10. iec.
miertiesneša 1924. g. 3. nov. raksts
Ns 1389 (393-24-XI), apv. uz sod lik.
528. p. pamata. -— Paziņot dzīves vietu.

11495. Silvestrovs, Miķels Timofeja
d., 30 g. vecs, pied. pie Cēsim, agrāk
dzīv. Tulas ielā Ns 18/20, dz. 1. —
Rīgas 10. iec. miertiesneša 1924. g.
3. nov. raksts Jtt 1295 (476-24-XI), apv.
uz sod. lik. 574. p. p. — Paziņot dzīves
vietu.

11496. Stubur, Milda Kārļa m., 22 g.
veca, pied. pie Golgovskas pag. Valkas
apr., agrāk dzīv. Blaumaņa ielā Ns 12,
dz. 6. — Rīgas 10. iec. miertiesneša
1924. Q. 3. novembra raksts .Nb 1391
(477-24-Xl), apv. uz sod. lik. 528. p. p.
— Paziņot dzīves vietu.

11497. Senkevič, Staņislavs Jāzepa d.,
dzim. 1904 g., pied. pie Kapiņu pag.
Daugavpils apr. — Latgales apgabala
tiesas Daugavpils apr. 3. iec. miertiesu.
1924. g. 3. novembra raksts Ns 1756

*) Skaties «Valdības Vēstneša" 275. numurā.

(478-24-XI), apv. uz sod. Ik. 581. p.
1. d. — Paziņot dzīves vietu.

11498. Svenčs, Alberts Ignafa d,
dzim 1901. g., pied. pie Kolupes pag.
Daugavpils apr. — Latgales apgabala
tiesas prokurora 1924. g. 4. nov. raksts
Ns 22659 (479-24-XI), apv. uz sod. lik.
578. p. pamata. — Aizturēt.

11499. Zelikovski, Benjamiņš MovŠa
dēls, 48 g. v., pied. pie Daugavpils, žīds.
— Latgales apgabaltiesas Daugavpils
apriņķa 2 iecirkņa miertiesneša 1924. g
4. novembra raksts Ns 510 (481-24-XI),
apv. uz sod. lik. 581. p. I. d. pamata —
Apcietināt un nogādāt meklētāja rīcībā.

11500. Sproģis, Jānis Žaņa d., 11 g.
vecs, bez noteiktas dzīves vietas. —
Bauskas apriņķa I. iecirkņa miertiesneša
1924 g. 5. novembra raksts Ns 4053
(483-24-XI), apv. par zādzībām. — Pa-
ziņot dzīves vietu.

11501. Tumaševič, Grigorijs Gabriela
dējs, 50 g. v., piederīgs pie Ludzas pil-
sētas, ar pastāvīgu dzīves vietu turpat. —
Latgales apgabaltiesas kriminalnodaļas
1924. g. 27. oktobra raksts Ns 22428
(147-24-VIII), 1) apv. uz sod. lik. 448. p.,
443. p. I. d. 7. pkt., 2) sastāvošs zem
policijas uzraudzības. — Paziņot Latga-
les apgabaltiesas I kriminalnodajai.

11502 Voroneckis, Leons Ludviga d.,
dzim. 1908. g., Daugavpilī, pied. pie
Kaunas guberņas, polis, uzturas uz na-
cionālas Polijas pases Ns 1192, no
1923. g. 11. jūnija, zema auguma, apaļu
sēju, strupu degunu. — Kriminālās pār-
valdes Daugavpils nod. priekšu. 1924.g.
6. nov. raksts Ns 637/1 (223-24-X), no
zadzis kažoku apvilktu ar melnu vad-
malu un melnas vadmalas bikses. —
Apcietināms.

11503. Voškins, Naums Artomona d.,
dzim. 1879. g. 18. nov., Latvijas pilsonis,
pied. pie Jēkabmiesta, agrāk dzīv. turpat.
— Latgales apgabala tiesas Daugavpils
apriņķa 2. iec. miertiesneša 1924. g.
4. nov. raksts Ns 611/Kr. (U9-24-IX),
apv. uz sod. lik. 581. p. — Paziņot
dzīves vietu.

Izlabojums.
«Vaid. Vēstu." Ns 246/24, g. mekl.

pērs. sar. Ne 184. pkt. 11090 — Baumau
Anna Mārtiņa m. tiek meklēta no Rīgas
policijas 10. iec. priekšnieka, bet ne viss
no Rīgas policijas 11. iec. priekšnieka,
kā tas iespiests minētā „Vald. Vēstnesī"
(356-24-XI).

Kriminālās pārvaldes priekšnieks
G.Tifentāls.

Darbvedis A. Zaķis.

Valsts zemes fondā ieskaitīto nekustamo ipašumuļsaraksts Nr. 51.*)
(65 turpinājums.)

f * afl * Nekustamo īpašumu Atsavināto nekustamo

,2, -S c .g -£ Atrašanas vieta N īpašumu agrak.īpašnieku
?1S Ēa2S nosaukums. ,
"z S5«t) nosaukums

E n

vd£ Cēsu aptiņķis
5166. 5450 Veselauskas p. No Veselauskas muižas Bij. Krievijas zemnieku

atdalīts zemes gabals agrarbanka.
(zemnieku zeme).

VaTmter
'

asRi

8P^5167. — Doles pag. Doles mācītāja muiža. Doles ev.-lut. draudze.
5168. — Mangaļu pag. Daugavgrīvas mācītāja Daugavgrīvas-Baltās baznī-

muiža cas draudze.
5169. — Allažu pag. Allažu mācītāja muiža. Allažu - Vangažu ev.-luter.

draudze.
5170. — Siguldas pag. Siguldas mācītāja muiža. Siguldas-Ķempu ev.-luter.

draudze.
5171. — Krimuldas pag. Krimuldas mācītāja Krimuldas ev.-lut. draudze.

muiža.
5172. — Bīriņu pag. Pēterupes mācītāja Pēterupes ev.-lut. draudze.

muiža.
5173. — Lēdurgas pag. Lēdurgas mācītāja muiža. Lēdurgas-Turaidas ev. luter.

draudze.
5174. — Mālpils pag. Mālpils mācītāja muiža. Mālpils ev.-lut. draudze.
5175. — Jaunpils pag. Jaunpils mācītāja muiža. Jaunpils ev.-lut. draudze.
5176. — Nītaures pag. Nītaures mācītāja muiža. Nītaures ev.-lut. draudze.
5177. — Kokneses pag. Kokneses mācītāja muiža. Kokneses-Krapes ev-luter.

draudze.
5178. — Ķeipenes pag. Madlienasmācītājamuiža. Madlienas-Meņģeles ev.-lut.

draudze.
5179. — Lielvārdes pag. Lielvārdes mācītāja Lielvārdes ev.-lut. draudze.

muiža.
5180. — Aizkraukles p. Aizkraukles mācītāja Aizkraukles ev.-lut. draudze.

muiža.
5181. — — Suntažu mācītāja muiža. Suntažu ev.-lut. draudze.
5182. — — Salaspils ķestera māja —

(ev.-lut. draudzei).
(Turpmāk vēl.)

1924. g. 28. novembrī. Zemkopības ministra vietā V. Zarnu els.
Zemkopības departamenta direktora vietā E. Maciņš.

Mērniecības daļas vadītāja vietā Ed. Dauguls.
*) Skaties .Valdības Vēstneša' pag. g. 91., 101., 104., 106., 110., 117., 120., 121., 125., 130.,

131., 140., 151., 161., »7»., 215., 249., 250., 251.252., 253., 254., 270., 284., 287., š. ļļ. 11., 12., 13.,
14., 15., 16., 17.. 18, 41., 43., 44. 45., 69, 75., 08, 100., ]03.. 104.. 111. 112. 113 114., 115,
139. 140.. 14rt.. 170 171., 172.. 173.. 181., 182 ,186, lf>7.,:i97 , 198., 228, 229., 255. un 267. numuros

Iecelšanas
Rezolūcija N? 11.

Ludzas apriņķa pašvaldības likvidācijas valdes
priekšsēdētāja vietas iz Mīdītāju Franci Novikovu
apstiprinu par šīs valdes priekšsēdētāju.

Rīgā, 1924. g. 28 novembri
Iekšlietu minittra biedrs A Dzenis.

Pašvaldības departamenta direktors
J. Z a n k e v i čs.

*
Rezolūcija JNi> 16.

Pārceļu dieņes'a labā kanclejas « eclko sevišķu
urdttvumu ierēdni Jāni B n c h bi n d e ru uz pa*u
nodali un uzdodu viņam vadīt pasu nodaļās
archiva sakārtošanu. No administratīva depana-
menta pārceļu iz kancleju Buchoindera vietā
administratīvā departamenta vecāko sevišķu uz
devumu ierēdni Zamuelu lankovsku, abus
skaitot no š. g. 1. decembra

Rīgā, 1924. g. 2 decembri.
Iekšlietu ministrs P. Ju^aševskis.

Iekšlietu ministrijas kanclejas pārvaldnieks
J.Krūmiņš.

? II 'III Hrtlm—BIIIMIM—illM—KMi^-LMUMMI JI^^MI——IJ—M^————I

Māksla.
Nacionālais teātra. Sestdien, 6. dec,

nacionālā teātra 5 gadu pastāvēšanas
dienā izradīs: J. Raiņa prologa aina un
Holberga jautro 4. cēl. komēdija „Ž ū p u
B ē ī_ t u 1 i s" jaunā dekorativa* inscenē-
juma un jaunā skatuves veidā. Žūpu
Bērtuli tēlo Teodors Podnieks. Veselīga
humora cienītājiem liela bauda. Svēt-
dien, 7. decembrī, pulksten 2 dienā par
tautas izrāžu cenām R. Blaumaņa drāma
.Potivara nams". Pulksten 7_va-
karā L. Lunca oriģinālā komēdija »A r -
pus likuma". Otrdien, 9. decembrī,
par tautas izrāžu cenām A. Strindberga
drāma „ Reibonis".

Dailes teatrs. Svētdien, 7. decembrī,
pulksten 2 dienā par strādnieku izrādes
cenām .Mērnieku laiki" un pulksten
728vakarā .Cezars un Kleopatra".
Otrdien, 9. dec, pulksten 5 pēc pusdienas
skolniekiem «Cezars un Kleopatra".
Ceturtdien, 11. dec., pirmo reizi, .Ka-
ralis". Franču komēdijas īpatnība ir
kontrastu spēle, kur galā šie kontrasti
paliek līdzvērtīgi un līdzsmejami — visi
cilvēki ar cilvēcības vājībām. Un ga-
rāmejot dabu ciest ari tie, kuri nespēlē
komēdijā līdz. Kad priekškars krīt, jā-
jautā — kas tas bija, un ir tikai viena
atbilde: viegls joks par smagām lietām
un personām, leļļu teatrs, kur par lel-
lēm tiek pārvērstas pat idejas, kuru dēļ
pie mums ir gatavi izkarot pat krusta

karus dažādas partijas un šķiras. Franču
humors nav ļaunprātīgs, kaut gan ko-
dīgi ass. Bet tomēr tik viegli cilvēcīgs
ka pat jāpasmejas ari pašam izsmietam'
kas viņš ari nebūtu.

Rīga.
Latvijas bibliotekāru biedrības

pilna biedru sapulce notiks svētdien,
š. g. 14. decembrī, pulksten 11 no rīta
valsts bibliotēkā, Pils laukumā Ns 2.

Latvijas bibliotekāru biedrība
saņēmusi paziņojumu no Igaunijas bibliote-
kāru biedrības, ka pēdējā ieradīsies ziem-
svētkos Rīgā apskatīt Latvijas bibliotēkas
un iepazīties ar Latvijas grāmatniecību.

Latvijas grāmatvežu savienības
valde š. g. 3. decembra sēdē, apspriežot
valdībai iesniegtā algas paaugstinājuma
valsts darbiniekiem pieprasījuma stāvokli,
nolēma iesniegtās prasības uzturēt spēkā
un pieprasīt viņu ātrāku izšķiršanu.

Attiecībā uz 6. decembri projektēto
valsts darbinieku protesta demonstrāciju,
tādas demonstrācijas sarīkošanu atzina
par nevēlamu un no piedalīšanās viņā
atturēties.

Kursi.
Rīgas biržā, 1924. gada 6. decembri.

100 Latvijas rb|. . 2,-
1 Amerikas dolārs 5,17,5 — sļao
I Anglijas mārciņa .... 24,22 — 24,34
100 Francijas franku ... 27,80 — 2835
100 Beļģijas iranku 25 30 — 25 85
100 Šveices franku 99 .85 — 11085
100 Itālijas liru ..... 22^20 — 22,65
100 Zviedrijas kronu . . . 138,85 —14025
100 Norvēģijas kronu . . . . 76,70 — 7825
100 Dānijas kronu .. .. 9095 — 92.75
100 Čechoslovaķijas krona . 15,45— 15,75
100 Holandes guldeņa . . . 20865—210,75
100 Vācijas marku .... 122, 125-
100 Somijas marku .... 12,90 — 13,15
100 Igaunijas marku .... 1,32 —1,4u
100 Polijas zlota . ... 98, 102,
100 Lietuvas litu 50,50 —52,-~
i 0 Krievijas zelta rubļa . . . 26,50 ---
Krievijas sudraba{g- nļwdg J;™}pM ) m
I SSSR červoņeca . . . 26,41 58,85

5 °/o neatkarības aizņēmums 1 96 2,—
6°'o Zemes banku ķīlu zīmes 92,— 93,—
4°/o Valsts prēmija . . . 1,96 — 2,—

Rīgas biržas kotacijas komisijas
priekšsēdētājs J. S k u j e v i c s

Zvērināts Diržas māklera Th. Summēti.

Telegramas.
(Latvijas telegrāfa aģentūras ārzemju telegramas.)

Tallinā, 5. decembrī. (Eta). Kara-
tiesa piespriedusi nāves sodu
diviem aviācijas diviziona
virsniekiem par noziedzīgu
bezdarbību 1. decembra puča
laikā. Spriedums izpildīts.

Tallina, 5. decembrī. Pēc ziņām
no autoritatīva avota Tallinas dumpja
organizēšana esot izmaksājusi 3. inter-
nacionālei apmēram 10 miljonus igauņu
marku.

B e r 1i n ē, 5. decembrī. Divi Jun-
kersa satiksmes aeroplani vakar Dienvid-
amerikā izdarījuši lidojumu no Buenos-
Airesas uz Čiles galvaspilsētu Santiagu,
Tie pirmie pārlidojuši K 0r ?
d i I j e r u s (Andus) taī grēdas daļā, kur
atrodas visaugstākās virsotnes.

Berlīnē, 5. novembrī. No Amster-
damas ziņo, ka padomju valdība
pasūtījusi no Fockera fir-
mas Holandē 250 a erop 1 an us;
50 jau gatavi un sakravāti kuģps pārva-
dāšanai uz Krieviju.

ienei
Lonaona, 5. aecemon. ^ ».;

Anglijas jaunā val_dība nolē-
musi izvest dzīvē projektu
par liela jūras cietokšņa un
flotes bāzes izbūvi Singa-
pūrā, Aizindijā, no kā Makdonalda
kabinets bija atteicies. Jau 1925. g-
budžetā ietilps pirmās sumas šim no-
lūkam.

Londonā, 5. decembrī. (Reiters).
Angļu impērijas izstādes
valde vienbalsīgi nolēmusi
izstādi Vemblijā nākošāgada
vasarā turpināt.

Literatūra.
Lētas Ilustrēts Žurnāls. & 49- "

1924. g.
Nedēļa. N» 49 — 1924. g.
Daiļrakstniecības Tautas Biblio-

tēka N> 11. AI. Ozoliņš: Bārenī te. Bernu
luga 4 cēlienos. Rīga-Liepāja. KomanditsaDīc
drības .Astra" izdevums. Maksā 30 rbļ. _

Redaktors: M. Iroos

Latvijas bankas nedēļas pārskats
uz 3. decembri 1924. g.

A k t i v ī. Lati S I' a s I v g. ,
Kase: Bankas naudas zīmes 27 300V Sl
a) bankas naudas zīmes . 1,748,770 — Pamata kapitāls 10259rsr T
b) valsts kases zīmes un metāla nauda 10,307,324 47 Rezerves kapitāls Oru «tS xl
Zelts lējumos un monētās . . 23,605,892 81 Noguldījumi4764n«ŽĀrzemju valūta 47,764,357 84 Tekoši rēķini 459»'V5n Š2
isa termiņa vekseļi .... 43,465,229 53 Valsts rēķini 16 h7? n?2 5?
Aizdevumi pret nodrošinājumiem . 45,454,122 17 . depoatf . . , «lSlROfio ,i
Citi aktivi _^ _7,C57,388 95 Citi pasivi 11 686 263 7*179,403,085 77 ~^Mm„
Piezīme uz 3. decembri 1924. g Latvijas bankas naudas zīmes izlaista»par , . Ls 27,300000 ~"

kuras nodrošinātas
1) ar tīm zeltu 2200 klg (divi tūkstoši divi simti klg. , kas pēc paritātes 1 k!j?. =

Ls 3444,444 nodrošina . . . , 7577777
21 ar $ 2.000.000, - (divi miljoni dolāriem), kas pēc $ paritātes 1 $ = ~"

1.5046 *r. tīra ztlta = Ls 5,18262, nodrošina , . 10365240
3 ar £ 389.107,—/— (trīs siroti astoņdesmit deviņi tūkstoši simls septiņi

angļu mārciņām), kas pēc £ kursa £ ļ.— = $ 4,64, f 1.— = 1,5046
gr. tira zelta vai Ls 5,18262, kas nodrošina . 9,356,983 —

Pēc 1. decembra 1924. g Ņujorkas biržas kursiem. „Vj 27jOO,000~r;

' Ripā. 3. decembrī 1924. g. Padomes priekšsēdētājs Rin.go.lds Kalni nes16540 ? Galvenais direktors Švede!



ļ pņesu sludinājumi, ļ
^«pgatoaltlesa *
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9fi79 P-P- Bn Balt- PrivatMesibi kop.

ff okmata, un Jāņa Jēkaba dēla
, ». 'Benmu Malciņa vsas personas,

Bli°1 , «aut kādas pretenzijas, sttidl
"Caru» pret šai tirw 1924. g. 25. no-
*E publicēto 1P22. K. 12. marta
^Jumpravas pag. .Vec-Pepenu* mājas
o naida -ēkaba d. Baloda testamentu,
- «i vīta» persona». Kurām ii kant kāda*

?ribai bs mir. Bernarda Baloda manto-
! lu vai sakarā ar io mantoiuma, ki
Snlekiem , legatarijiem, iideikomlsa-
ļSS piii«W8»gi«i ? t. t., pieteikt

2,M tiesības, preteniljas un ierunas
Litai tiesai iela mēnešn laikā,
"kaitot no ii sUdlnSjuma Iespiešanas
dienas.

i, tai minēti termiņa nebūs iedarīta,
tllļj minētās personas atiia ki atteikušās

Ierun ām an taudejulas savas tiesības,
5tt testamentu paslidinās par likumīgā

ip čki gājašsi.
Rig», 27. novembri 1924. g. L Ns3383.

Priekšsēdētāja v. A. B1 u m e n t i 1s.
16098 ' SffcrHars A. K a I v».

Liepājas apgabaltiesa

uS",07&- 1924- 8'"»™uza.cina 27. ma. ā 1917. £ LIepSj5

Paān..
A

^
t0ninas

D P^eameitas
nirt™ V Ž?°S°manti-niekus, kreditorus , le*atarus, fideikoml-
haVls1?tf.^ita8 Personas, kam varēt»but kādas tiesības jeb prasības uz atstātcmantojumu pieteikt viņas tiesai sešcmēnešu laika, skaitot no sludinājumiiespiešanas dienas.

Tiesības un prasības, par kurām nebūspaziņots tiesai minētā laikā, tiks atzītaipar zaudētām uz visiem laikiem
Liepājā, 21. nov. 1924..M871.Priekšsēdētāja. b. V. Bienenstams

15860 Sekretārs A tCasperovifa
Rīgas I. iec. miertiesnesis,
pamatodamies uz savu lēmumu no 29. no-vembra s. g. un civ. proc. lik. 1460*-«. p.,ar so paziņo, ka uz Alekseja Vasiļa d.
Ureiga lūgumu izdotas nb viņa Niko-
lajam Alekseja d. Greigam pilnvaras:1) 31. maijā 1920. g. zem Ns 40. >, pieKaralaucu (Kenigsbergas) notāra Triebeļa
un legalizētas Berlīne no Igaunijas ģenerāl-
konsulāta 7. jūnijā 1920. g. zem Ns495
2) 23. augusta 1921. g., pie Karalaucu
notāra Franka Meitzena zem JVs 410, un
3) 24. februārī 1923. g. pie Karalaucu
nota-a Dr. jur. Richarda Serapchima zem
N° 98 un legalizētas Latvijas ģenerāl-
konsulāta Karalaučos 15.februarī 1923.g.
zem Ns 23, ar _minēto lēmumu ir atzītas
par iznīcinātām un spēkā neesošām,

, ar visām tālākām pilnvarām.
( 1. decembrī 1924. g.

1 16527 Miertiesnesis J. Ki'steins.

Ii!» usabaitlua: 4. iet. tinu lzill.lt.
paziņo, _ ka 17. decembrī š. g., pulksten
10 rītāRīgā, L. Maskavas ielā Ns 1,
otrreizējā izsolē pārdos Jēkaba
Rozentāla kustamo mantu, sastāvošu
no li 0 mucām portlanda cementa,
3000 ķieģeļiem, 3 divjūga arkliem un
8 mucām darvas, un novērtētu par
Ls 2350,—.

Izzināt sarakstu, novērtējumu, kā ari
apskatīt pārdodamo*mantu, varēs pārdo-
šanas dienā uz vietas.
16574 Tiesu izpild. V. Požariskis.

ĪQ88 aogt 4. iec. tiesas izpildīt.
kufa kancleja atrodas Rīgā, Andreja
Pumpura ielā Ns 1, paziņo:

1) ka uz īpašnieces vēlēšanos, pēc
Rīgas apgabaltiesas Ill.civilnodaļas 1924.g.
18. oktobra pavēles Ns 318787, finansu
ministrijai par labu 28. februārī 1925. g.,
pulkst. tu rītā, Rīgas apgabaltiesas sēžu
zāle

uz «Mm loigiem
pārdos Latvijas valstij piederošu neku-
stamu īpašumu, kufš atrodas Rīgā, Jel-
gavas priekšpilsētā Morica (Dārza) ielā
Ns 20, IV. hip. iecirknī ar zemesgrāmatu
reģistra Ns 1087 (grupa 64, grunts Ns 26)
un sastāv no Zasulauku muižas dzimts-
rentes gruntsgabala 857k v.asis =3901 kv.
metru platība ar uz viņa atrodošos vienu
pussabrukušu vienstāva ēku;

2)_ ka īpašums priekšpubliskiem torgiem
apvertets par Ls 1520;

3) ka bez augšminētās prasības īpašums
apgrūtināts ar hipotēku parādiem par
1000 rbļ. cara nauda;

4) personām, kufas vēlas piedalīties
solīšanā, jāiemaksā zalogs 10°/o no no-
vērtēšanas sumas un jāiesniedz apliecība
par to, ka no tieslietu ministrijas puses
viņam nav šķēršļu iegūt pārdodamo
ipašumu; un

5) ka zemes grāmatas par šo īpašumu
tiek vestas Rīgas-Valmieras zemesgrāmatu
nodaļā.

Personām, kufām ir kādas tiesības uz
šo īpašumu, kas nepielaiž pārdošanu, tādas
ir jāuzrāda līdz pārdošanas dienai.

Visi raksti un dokumenti, attiecošies
uz pārdodamo īpašumu, ir ieskatāmi
Rīgas apgabaltiesas III. civilnodaļas
kancleja.
16576 Tiesas izpild. V. Požariskis.

buvmater. tirgotavā, kustama īpašuma
pārdošana pie Zamuela Chaitova

ir atcelta.
Rīgā, 5. decembrī 1924. g.

16578 Tiesas prist. J. Zirģels.
Rīgas apgabaltiesas Rīgas ap-

rirjķa tiesu pristavs
paziņo, ka saskaņā ar tiesas spriedumu,
15. decembrī 1924. g., pulksten 4 pēc
pusd., Katlakalna pagasta, pie Šķirota-
vas stacijas, pārdos Aleksandram
P a e g ļ^ a m piederošo kustamo mantu,
sastāvošu no vienas bajotas cūkas,
vienas raspuskas un vienām ragavām,
un novērtētu par Ls 440.—.

Izzināt sarakstu, novērtējumu, kā ari
apskatīt pārdodamo mantu, varēs pār-
došanas dienā uz vietas.
16579 Tiesu pristavs A. Ozoliņš.

ļ Otu Iestāžu sludinājumi.
Tiešo nod. departamenta
dažādu maksājumu piedzinējs paziņo,
ka 11. decembrī š. g., pulksten 4 dienā,
Rīgā, Marstalu iela Ns 9/11, Movša
Perelmana
mantu pārdos, nenotiks.

Rīgā, 6. decembrī 1924. g.
16603 Piedzinējs J. V a i v a d s.

Bebrenes pag. valde,
llukstfs spr., izsludina par nederīgiem,
ka nozaudēta?, sekošus dokumentus:
I) Latvijas iekšzemes pasi Ns 2617/ 2383,
izdotu no šī? p^g. valdes 3. decembrī
1921. g. uz Ludvigas Jura m. Oitiov-
skss, dr. Sknmblfs vārdu; 2) Latvijas
iekšzemes pašus: Ns 2573, izdotu no šīs
pag. valdes 1. oktobrī 192 . g uz An-
n*s Ādama m. Valaines vārdu un
Ns 2639, izdotu no Šīs pag. valdes
22. decembrī 1921. g. uz Aleksandra
Silvestra d. Val'ina vārdu; 3) Latvijas
iekšzemes pasi Ns 2042, izdotu no šīs
pag. valdes 10. decembrī 1920. g nz
M. rijas Jāze * m. Tamsnes vārdn;
4) Latvijas iekšzemes pasi Jvfe 22i4,
izdotu no šī- pa?, valdes 17. maita
1921. g. uz_ Jevdokijas Avseļa m. Feo-
doro as vārdu; 5) Litvij s iekšzemes
p si Ns 3049/315, izd no šīs pag. vaid.
i 9 dcctmbrī 1923. «?. uz Pētera Kon-
stantīna d. Rutkovsk» vārdu un zirga
pasi ui Konstantīna Rutkovska vāidn;
6) zirga pasi Ns 867, izd. no šis par,
valdes 16. jūnijā ly21. g. uz Aša
Anša d. Grauz.ņa vardu un 7) zirga
p.-si Ne 180, lidotu no Vitsusejas pag.
velc *. 11. augusta 1920- f. uz Jura Anša
dKsncana v<rdu, ar atzīmi par zirga
cardošena akciju .-abiedribai .Lini*
B-bren*. U832

īgta apgabali. 4 civilnodaļa,
12 civ. proc. lik. 293., 295., 298., 301.,

309. un 3U. p. p. pamata, uz Ellas
Pētera m. Ozoliņ, dzim. Jan.«on, lūgumu
viņas prasības lieta pret Jāni Jāņa d.;

Ozoliņu par laulības šķiršanu,uzicinapēdējo, kura dzīves vieta prasītājai nav;
linuma, ierasties tiesā 4 mēnešu laikā;
no šī sludinājuma publicēšanas dienas.

Pie lūguma pieliktas laulības apliecība
in Valmieras apriņķa pr-ka apiteba;
p.i prombūtni.

Ja atbildētāja noliktā laikā neieradīsies ļ
personīgi vai caur pilnvarnieku, tiks no- j
likta tiesas sēde lietas klausīšanai aiz-:
muguriski.

Rīgā, 25. nov. 1924. g. 436637/1331.
Priekšsēdētāja b. E g 1 ī t s.

W5 Sekretāra V. S t u r <?

Jelgavas apgabaltiesa
ļ> clv. tles. kārt 1967., 2011., 2014. an
Jļļ9. p, p. pamata «saitiņa visus, kam
m tu 1924 g, s aprin Daugavpilī
Mi. Jāna Jura d. Bscelana abUu, mao-
«Itou tad» tiesībes kā mantiniekiem,
«Matiem , iideikomiiatiem . kieditoiiem
1 < t., pieteikt savas tiesībai lai tiesai
'JPadsmit «tēnein laikā, skaitot no

»wi"ajtm»a lespieianaa dienas.
lenniņg lepictuicta» tiesības ieskatīs

'" spēka tandējnlām.
Jel*»vi , 24. novembri 1924. g.

L- J* 1535 1924. g.
P'i ekšsēdētāja v. E. F e 1d m a n s.

S^Ļ Sekretāra K. Pussars.

««sk.,-
p ,as aPūabaltiesa

"««Ic'n. *o 8avu 6- nov - 1954- 8- lēmmuti
P»8 mi x, m"rt5 1&24. g. Aizputes
nuntin '."Krišjāņa Indriķa d. Zustera
SiZ ' kteait<"«s. legatarus, lidei-
v arētu h-t ļ" 1 v'sas citas personas, kam
«i atstst das tiesības jeb prasības
St&ni ,!,smantojumu, pieteikt viņas
"idlnāin» menešu laikā skaitot no

f'esībi?
iesP»nas dienas.

'*58 n,,- un prasības, par kurām
"% rJf,*tiesai minēt» laiki- tiks
Ijtn sr zaudetāM uz visiera laikiem.
Prieki *'-21- nov- 1924. g. M 876-m/24.

l5?6l īdētajā b. V. Bienenstams.
^«etars A. Kasperoviča.

Rīgas apgabaltiesas 3. iecirkņa
tiesas izpildītājs

paziņr, ka 16.decembrT 1924. g., pulks en
11 rītā, Rīgā. Hlaumaņa iela Ns 36, dz.7
pārdos Kārļa Osiņa ktstamo mantu,
sastāvošu no klavierēm, un novērtētu
par Ls 6t0—.

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

Pigā, 4 decembrī 1924. g.
16573 Tiesas izpild. J. O r i n f e 1d s.

lins uiaialtiBU 2. Ik. tinas izgiidif.
paziņo, ka 15. decembrī š. g., pulksten
12 diena, Rīgā, Brīvības ielā N!> 16,
Anon. Cep. un Aurt. sab. Limbfžos
prasības lieta, pārdos Zālamana
Rozensteļna kustamo mantu, sastāvošu
no mēbelēm, un novērtētu par Ls 300.—

i izzināt sarakstu, novērtējumu, ka ari
apskatīt pārdodamo mantu, varēs pār-
došanas diena uz vietas.

Rīgā, 2. decembrī 1924. g.
16570 Tiesas izpildīt. Ķ r e b s.

Rīgas apgabaltiesas 2. iecirkrja
tiesas izpildītājs

i oazino, ka 10. decembrī 1924.g.. pulks».
12 dienā, Rīgā, Skolas ielā Mš 21, dz. 2
Vidzemes vācu pal. biedr. prasības lietā
pārdos Eduarda Tachana kustamo
mantu, sastāvošu no mēbelēm, un
novērtētu par Ls 510.—.

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

Rīgā, 2. decembrī 1924. g.
16565 tiesas izpildītājs K r e b s.

Rīgas apgabaltiesas 5. iecirkņa
tiesas izpildītājs

oaziņo, ka _ 13 decembrī š. g., pulksten
9 rītā, Rīgā, Noliktavas ielā Ns 5, dz. 1
pārdos Dāvida Gliksmaņa kustamo
mantu, sastāvošu no mēbelēm un no-
vērtētu par Ls 9C0 —.

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

Rīgā, 24. novembrī 1924. g.

16577 Tiesas izpild. E. Smeils.

Hiai apgabaltiesai 5 iet. tiesas izpildītais
kufa kancleja atrodas Rīgā, Andreja Pum-
pura ielā Jvls 1, paziņo:

1) pamatojoties uz Rīgas apgabaltiesas
111. civilnodaļas pavēli no 13. novembfa
1923.- g., ar Ns 317570, par piedzīšanu
no Friča Indriksona par labu Finansu
ministrijas kredita departamentam
Ls 6814.20, ar '/o /• un izdevumiem
7. martā 1925. g., pulksten 10 rīta, Rīgas
apgabaltiesas civilnodaļas sēžu zālē, uz

Diisl« Ml
pārdos Friča I n d r i k s o n a nekustamo
ipašumu, kurš atrodas Rīga, Reveles
ielā Ns 60, 3. hipotēku iecirknī ar zemes-
grāmatu reģistra JM° 530 (grupa 34, grunts
Ns 9);

2) ka īpašums priekš publiskiem tor-
giem apvērtēts par Ls 7000.—;

3) ka bez augšminētās prasības īpa-
šums apgrūtināts ar hipotēku parādiem
par Ls 153.32;

4) ka personām, kūjas vēlas pie tor-
giem dalību ņemt, jāiemaksā zalogs —
desmitā daļa no apvertešanas sumas
un jāstāda priekšā apliecība par to, ka
no tieslietu ministrijas puses nav šķēršļu
minētam personām iegūt nekustamo īpa-
šumu; un

5) ka zemesgrāmatas uz šo īpašumu
tiek vestasRīgas-Valmieras zemesgrāmatu
nodaļā.

Personām, kufām ir kādas tiesības
uz pārdodamo īpašumu, kas pārdošanu
nepielaiž, tādas tiesības jāuzrada līdz
pārdošanas dienai.

Visi papiri un dokumenti, attiecošies uz
pārdodamo īpašumu, ir ieskatāmi Rīgas

apgabaltiesas 3. civilnodaļas kancleja.

Rīgā, 9. decembri 1924. g.
16518 Tiesas izpild. E. Smeils.

Rīgas apgt.6 iec. tiesa» dmsIsvs

paziņo, ka noliktā 12. decembrī 1924. g.,
pulksten 10 rītā, Rīgā, Kungu ielas gala

Meņģeles pagasta pa-
matskolai

(Meņģelē, c. Koknesi),

' vajadzīgs ~—. ..

skolotājs (-ja),
ar pilnam pamatskolas skolotajā tiesībām,

muzikāls un sabiedrisks darbinieks.
Kandidāti tiek lūgti pieteikties perso-

nīgi pie pagasta valdes, iesniedzot do-
kumentus par izglītību un līdzšinējo
darbību, vai vēlēšanu dienā 1924. g.
19. decembrī, līdz pulksten 1 dienā,
pie pagasta padomes.

Alga pēc valdības noteikumiem,'brīvs
dzīvoklis, apgaismošana, apkurināšana
un zeme. 1

"Priekšsēdētājs M. L a z d i ņ š.
16377 Daibvedis R. N e i m a n s.

Lubānas pajustam,
Cesu apr., e. Lubani, tuvākā dzelzsceļa
stac. Dzelzava, vajadzīgs

Zobfifsts (-ste).
Kandidātus lūdzam pie eikties pagasta

valdē līdz 15. decembrim 1V*24. g.
Zobārsts saņem no pagasta sabiedrības
brīvu apkurināšanu un apgaismošanu.
Nodarbošanās pilnigi garantēta, jo 40
verstu attālumā nav neviena zobārsta.
16483 1 Pagasta valde.

Talsu apriņķa skolu valdei
vajadzīgs rezerves

skolotājs (-jo)
Sr pilnas 6 kl. pamatskolas skolotajā
tiesībām. 1

Pieteikšanās raksti ar dokumentiem
(orģinaliem) un ārsta apliecību iesnie-
dzami Talsu apriņķa skolu valdei.

Priekšsēdētājs J. P u t n a ē r g 1 i s.
16484 Darbvedis A. Sturme.

Ūtrupe.
1924. g. 13 decembrī, pulkst. 12 dienā,

pie Saikavas pagasta_ namā pārdos
publiskā vairāksolīšana _ Saikavas pag.,
Upīšu māju pilsonim Peteram Lakstī-
galām aprakstītas sekošas mantas:
viena .Zinger" firmas šujmašīna novērtēta
par Ls 100, dēļ 1921/22. saimn. gada
nomas parada piedzīšanas. _

Mantas būs apskatāmas ūtrupes dienā
uz vietas.

Madonā, 2. decembri 1924. g. J*52C8
Madonas iecirkņa policijas

16544 priekšnieks (paraksts).

Paziņojums.
Rīgas pol. 12 iec. priekšnieks

paziņo, ka 20. decembrī 1924. g., pulkst.
10 rīta, Vidzemes šosejā N° 9y,

pārdos
Andreja Freiberga mantu, sastā-
vošu no viena zirga, novērtētu par
Ls 160—, Ls 76,16 piedzīšanai saskaņā
ar Latvijas apdrošināšanas sabiedr. pret
strādnieku- nelaimes gadījumiem, 9. okt.
š, g., Ns 6901.
16563 Priekšnieks Kenigsvalds.

Kapiņu pag. valde, _ Daugavpils apr.,
izsludina par nozrudētu un nederīgo,
atveļinžj.ma aplecību JMe 10390/11493,
izdotu no Daugavpils k. ;k apr. pr-ka
9. novembri 1922. g. uz Trofima Alek-
seja d. Matvejeva v rdu. 148s8

AzpuMDldp kara apr. pārvalde
izsludina sekošas zemāk minētas aplie-
cības par nederīgām, kā nozudušas:
l) karaklausīoas apliecību Ns 3 35
1922 g 14. augustā, izdotu no Aizpute»-
Kuldīg*s kafa apriņķa pāivaldes uz
rezervista Jāņa Jāņa d_ Trumara, vārdn,
dz. 1884. g.; 2) jaunā parauga kara-
klausības apliecību Ns 6646/ad. š g.
20. jūnijā, izdotu no 1. Liepājas kājnieku
pulka kom ndiera uz k/.r. Emila Ernesta
d. Renca vārdu, dz. 1902 g.; 3) atvaļi-
nājuma apliecību Ns 3425 1921. g.
8. mii tā, izdeti no 10. Aizputes kāj-
nieku pulka komandiera uz kar. Jēkaba
laņa d Kramena vārdu, dz. *896. g ;
4) atvaļināma apliecību Ns 11a/
1921 g 26. februāri, iz .otu no g. Dau-
gavpils kājnieku pūka komandiera vz
kar Kārļa Mārtiņa d Neilanda vaidu,
dz. 1895. g.; 6) atvaļinājuma apliecību
Ns 278 1921. g. 10. martā, lidota no
11. Dobeles kājnieku pulka komandiera
uz kar. Miķeļa laņa d Ašmana vārdu,
dz. 1896. g.; 6) atvaļinājuma apliecību
Ms 5969 1921. g 27. aprilī, izdotu no
Rēzeknes kafa apr. pr-ka uz jaunmobiti-
zētā Jāņa Kazimira d. Kalinovska vaida,
dz. 1889 e ; 7) rezervista karaklausības
«precību Ns 13763 1921.g 4. novembri,
ijdotu no Aizputes-Kuldipas kāja apr.
oārvaldes uz rezervista Maisa ,aņa d.
Skudra vārdu, dz. 1897. g.; 8) atvaļi-
nājuma aplecību Nš 132 1922. g. 5. apiil 1,
izdotu no 2. Ventspils kājnieka p.ltca
komandiera uz kar. Eme&ta Mades d
Zveja vārdu, dz. 1900. g.; 9) atvaļinā-
juma apliecību J* 1122 1922. g. 19. jan-
vārī, iadota no Latvijas sttēl ieku pulka
komandiera uz kar. Alberta Matīsa d.
Podiņa všrdu, dz 1900. g-; 10) atvaļi-
nājuma tpliecību Ns 14212 921. g.
25 novembrī, izdotu no 3. Jelgavas
kājnieku pulka komandiera uz kar Kaija
Jāņa d. Skuja \ārda, dz. 1897. g

l5l±%__
Vāles pagasta valde izsludina par ne-

derīgu, ka nozaudētu atvaļinājuma ap-
liecības dublikātu Ns 211 izdotu no
Jaunje gavas-I'ukstes 'kara apr priekš-
nieka 10. april- 1923, g. uz atvaļināta
līdz turpmākam rīkojumam kareivja Jāņa
Pētera d. Āboliņa vārdu. li^i^ _

Nogales pag. valde issludma pur ne-
de-īgu, kā nozaudētu Latvijas iekšzemes
pasi Ns 728, izdotu no Ta.su apriņķa
priekšnieka palīga I. iec. 29. aprilī
192U. g. uz Annas Kārļa m. Opitvāida.

14893

Latvijas universitātes medicīnas fakul-
tātes studentei Verai Kondrat,
1921. g. 20. septembri izsniegta studiju
grāmatiņa ar Ns 4355 nozaudēta, un tiek
skait ta kā nederīgs dokuments. 16557

Ilūkstes apr. priekšniejcs II. iec. palīgs
atsauc savu sludinājumu, iespiesto
.Valdības Vētnesī" š. g. 112 numurā,
attiecībā uz Kakerana pases no-
zaudēšanu. 16528

Daugavpils apr. priekšn. pal I iec
atsauc izsludinātu .Vaid. Vēstnesī"
>& 104, par nederīgu nozaudētu 9. maijā
š. g. sekošu iekšzemes pasi, izdotu no
Maļinovas pag. valdes, 24. aprilī 1923. g.
Ns 2900, uz Jekaterinas Ustiģa m, I v a-
n o v a s vārdu 3393

Rīgas kara apr. priekšnieks izsludina
par nederīgu nozaudētu kajaklausības
apliecību Ns 7556, izdotu 23. jūlijā
1921. g. no armijas etapu un rajonu
komendanta uz kāpt. Kāiļa Antona d.
Šm i t a vārdu. 16562

Rīgas kafa apriņķa priekšnieks izslu-
dina par nederīgu nozaudēto kafaklau-
sības apliecību N» 141, izdotu 10. janv.
1920. g. no 7. artiler div komand. uz
Benjamiņa Pētefa d.Upmala v. 16561

Rīgas kafa apr. priekšnieks izsludina
par nederīgu nozaudēto karaklausības
apliecību Nš 31953, izdotu 27. sept.
1920. g. no Rīgas kafa apr. priekšn.
uz Eduarda Oirta d. Jakobsona
vārdu. 16560

Rīgas apgabuit. 4. civilnodaļa,
njdv. proc. Hk. 293., 295., 298., 301.,
309., 311. p. P- pamata, uz Melanijas-
rjic ' ilijas Fridricha m. Lippe, dzim. fcrandt,
lūguma viņas prasības lietā pret Ri-
(bardu Rich irda d.Lippe pai laulības šķir- i
ļsa, uzaicina pēdējo, kura dzives vieta !
prasītājai nav zināma, ierasties tiesā,
4 mēnešu laikā no ii sludinājuma publi-
cē Sanas "dienas.

Pie lūguma pielikti plnvara, laulības,'
dzimšanas un prombūtnes apliecības un
noraksti.

Ja atbildētājs noliktā laikā neierādi-
lies personīgi vai caur pilnvarnieku, tiks

. nolikta tiesas sēde lietas klausīšanai
alimuguriski.

Rīgā, 25. nov. 1924. g. 436774/1319.
Priekšsēdētāja b. Eglits.

16241 Sekretāra v. Stūre.

Rīgas apgabalt.reģlstrac. nodaļa j
«dv. proc. lik. 1460». p. pamata pa-
sjo, ka ar viņas 1924. gada 5. nov. i
lēmumu reģistrēta kooperatīva sabie- ļdriba zem nosaukuma: .Pļaviņa un]
«pkērtnes dārzkopības kooperatīvs," ar)
valdes sēdekli Plivinās.

Nodalās pārzinis Eglīts.!
ļjMg Sekretārs F ridrichsons.

Jelgava* apgabaltiesa
!* «es. kārt. 1967., 2011., 2014. un
ļj ' P-P- pamat" osiHelna visos, karr
m* ?! 1913 «ada 8. martā Annenieku
2 ,-- Teodora Ernesta d. Straut-
iim *'° aiant.iamn kādas t.eeības

l mantiniekiem, iegatariem, iidelkoml.
Ilto ' k'e<«t°riem u. 1.1.. pieteikt «ava»
LX« «ai liesai sešu mēnešu teikā,
j T 'fo sludinājuma iespiešanas dienai.
(a «S'"Pieteiktas tiesības ieskaiti.
™ «Peku naudējuiām.
^ 2

4.
novembri 1924. g.

L1634/192K. g.

l£9()
riekfe e<lētā|a v. E. F e 1 d m a na.

~-^__^Sekitit, ia K. Pussars.

I[gaii0ia&aliliiu3.li[.tlfiaiiziilliii(ā]i
paziņo, ka 12. decembrī 1924. g., pulkst
11 rītā, Rīgā, Marijas iela Ms 13, dz. 2,
pārdos Icika Lemkina kustamo
mantu, sastāvošu no mēbelēm, un no-
vērtētu par Ls 960.—.

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

Rīgā, 5. decembri 1924. g.
16572 Tiesas izpild. J. Grinfelds.

līgai inabainiiu 2. !ic. tiisu izpildīt.
paziņo, ka '5. decembrī 1924. g., pulkst.
11 rītā, Rīga, Tērbatas ielā JNIe 15/(7,
akc. sab. „B. Dīriķis un b-dri* prasības
lietā, pārdos II. ūtrupē K. Priedīša
kustamo mantu, sastāvošu no grāmatām
un novērtētu par Ls 300,—.

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

Rīgā, 2. decembrī 1924. g.
6571 Tiesas izpildītājs Krebs.

Ilgu OHialtiKi. 4. Ik. tin» izpildīt
paziņo, ka 18. decembrī 1924. g., pīkst.
10 rītā, Rīgā, Slokas iela Ns 27, dz. 3,

pārdos Kārļa Zeiberliņa kustamo
mantu, sastāvošu no mēbelēm, un no-
vērtētu par Ls 230,—.

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

16575 Tiesas izpild. V. Požariskis.

Rīgas apgabaltiesas 2. iecirkpe
tiesas izpildītājs

paziņo, ka 13.decembrī 1924. g., pulk«t
10 rītā, Rīga, Tērbatas ielā Ns 4,
firmas „Klot Iršik un Ko.* prasības
lieta pārdos Mārtiņa L u k s t i ņ a
kustamo mantu, sastāvošu no šaujam.
ieročiem un novērtētu par Ls 576.—.

ļ Izzināt sarakstu, novērtējumu, kā ari
apskatīt pārdodamo mantu, varēs pārdo-

ļ šanas dienā uz vietas.
Rīgā, 29. novembrī 1924. g.

16567 Tiesas izpild. Krebs.

m mmimn 5. siuuii Iz ildīial
paziņo, ka 15. decembrī š. g., pulksten
9 rīta, Rīgā, Tērbatas ielā Ns 67, pār-
dos otros torgos Pētefa Ābrama
kustamo mantu, sastāvošu no viena
pianīno, un novērtētu par Ls 400.—.

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

Rīgā, 27. novembrī 1924. g.
16515 Tiesas izpild E. Smeils.

Rīgas Jūrmalas pol. pr.
16. decembrī š. g., pulksten 12 dienā,
Majoros, Jūfas ielā Ns 34,

pdoi m\MM
Emmai L a v i n g piederoša vienu tumši
krāsotu kumodi, deļ Ls 51,20 piedzī-
šanas

^
par elektriskās strāvas lietošanu,

sakarā ar Rīgas Jūftnalas pilsētas valdes
rakstu Ns 4044. /

Dubultos) 4. dec. 1924. g. Ns 13601.
16546 Priekšnieks (paraksts).



Rīgas 6. polic iec. priekšn.
paziņo, ka š. g. 19. decembrī, pulksten
9 rītā, Lāčplēša ielā Ns 112-a. dz. 8,

piiios vilolišiā
L&izen-m Smerka (".Zeliksonatn pie-
derošas sekošas mānhs: 1 .Singer"
šujmašīna un dažādas mēbeles, novēr-
tētas par Ls 205.—, dēļ soda naudas
piedzīšanas konbabandas lietā, saskaņā
ar Rīgas muitas valdes 6. novembri š. g,
ar rakstu Ns 27678.
;65 fi4 Prekš"ifif<: S * k * ' 5 t i n š.

lilaboiuim.
Talsu pilsētas polidjas _ priekšnieka

sludinājumā .Valdības Vēstnesī* š. g.
275. numura par Ernesta F r e i m a ņ a
mantas pārdošanu, ieviesusies kļūda:
mantas pārdošana notiks nevis 7. dec,
kā nepareizi iespiests, bet gai 17. de-
cembrī 1924. g. 16^90

Nozaudēta Latvijas skolotāja kopējo
slimo kases dalībnieka grāmatiņa uz
skolotajās Ņinas V ī t o 1i ņ a s vārdu,
kases dalībnieka Ns 2891.
16537__ Ņ. Vītol lņ.

Ilūkstes apr. priekšnieks atsauc
savu sludin?jimu Ns 3189, par Fridricha
Pūre pases nozaudēšanu, kufš espiests
.Valdības Vēstnesī" Ns 121. 5504

iBteadantorai Ms aoiiitava

mutiskos Dii rakst skos torgos
apm. 34000 kg svaigas liellopu gaļas
piegādāšanu no 1. janvāra līdz 31. martam
1925. gadam.

Torgi notiks Liepājā, Kafa osta, Lie-
pājas .noliktavas kancleja, Zemgales ielā
Ns 3S, 18. decembrī 1924. g:, pīkst. 10.

Rakstiski piedāvājumi slēgtas aploksnes
aruzrakstu ,Uz gaļas torgiem 18 decembrī
1924. g." un lūgumidēļ pielaišanas mu-
tiskos torgos nomaksāti ar attiecīgu zīmog-
nodokli, iesniedzami līdz torgu atklāšanai
intendanturas Liepājas noliktavas priekš-
niekam, vai torgu dienā komisijai.

Torgu dalībniekiem pirms torgu atklā-
šanas jāiemaksā noliktavas kasē Ls 0,12
no kg drošības naudas no katra kilo-
grama gaļas, kūju piegādātājs uzņemas
piegād't.

Ar gaļas kondicijām un sīkākiem no-
teikumiem var iepazīties ikdienas Liepājas
noliktavas kancleja. 16543

Jaunlatgalesapr nodokļu
inspekcija

ar 1 decembri š. g, uzsaka dar-
bību. Inspekcijas kancleja

^
pagaidām

atrodas Ludzā, Ventspils iela J* 28/15.
16542 Inspektors Dragūns.

Rigas pas. .stacijas priekšnieks ziņo,
ka pēcmaksas apliecība Ns. 44289, par
sūtījumu Rīga pas—Koknese Ns 164089,
nozaudē la. |, 16559

Valtenbergu pagasta valde, Valmieras
apr. ar šo izsludina par nozaudētu un
tamdēļ nederīgu atvaļinājuma apliecību
Ns 1221, izd. no Valmieras apr. komand.
1. martā 192k g. uz atv. no karadienesta
līdz turpm. nk. Ervina Jēkaba d.
Bērziņa vārdu. 1085

Rīgas židu draudzes zēnu p -
matskola skolas padome

dara zināmu, ka

LOTEREJU
atļautu ar iekšlietu ministrijas 1923. g.
31. decembra apliecību Ns 222200 padome

nesarīkoja.
Nauda par izpārdotām biļetēm tiek at- i
maksāta atpakaļ Rīgas židu draudzes '
valdē, Jēkaba ielā Ns 2-, 4. istabā, otr-
dienās, trešdienās un ceturtdienās no
pulksten 2 līdz 3. 16556

^

i
ļ

'
1

«
i
j

11.liMfrMlHMr £
sasauc uz 20. decembrī 1921. g., plk.5 r
pēc pusd., Teātra ielā Ns 9 j)

KBrtēlu

pla alum sapilu"
ar sekošu d i e na s kartību: A

I. Sapulces darbinieku vēlēšana.
2 Akciju kap tāla pielilināšana.
3. ' Dažādi jautājami un priekšlikumi.

16555 Valde f

Tīrdzn.-Rūpn. nhc. sab. „Mū[!ū.
sasauc

uTKūrtēlo vispārīga
ūKcionoru sapulci

29. decembrī Š. g. pīkst. 5 pēcpusdiena
Rīga, Raiņa bulv. Ns 6.
Dienas kārtība:

1) Valdes ziņojums.
2) Ogļu raktuvju līguma apstiprināšana.
3) Dažu valdes locekļu un kandidātu

velēšanas. 16550
4) Dažādi priekšlikumi. Valde.

Nacionālais teatrs
Sestdien, 6. decembrī, pulks'en 7 vak
Nacionālā teātra 5 g. pastāvēs atzīmei
I. 3&t<rļi}UMprologa aina

1L Xut>u Mērttslis
L. Holberga komēdija 4 cel.

Svētdien, 7. decembrī, pulksten 2 dienā,
tautas izrādē

!?oiiiarai nams'-
_ Pulksten 7 vakara:

../fārpus likuma . 16558

flutomoBiļa satiksmes tlnlznle- ļļj
čības un rūpniecības ari

ūtc. san. JSĪUR"
p
t

valde ar šo paziņo, ka 28. decembrī
1924. gadā, pulksten 5 pēc pusd ēnas,
sanāks Rīgā, Merkeļa iela Ns 5, dz. *'

āiiišiafliaalffliiM*
Dienas kartība:

1. Darbības pārskats līdz 15. okt. 1924.gr
2. Revizijas komisijas ziņojumi.
3. Sabiedrības likvidācijas jautājums

16553 Vaid*,

VecpiebsJs. draunz.fiūt:. skolēna palīdz.bīedr.
valle paziņo, ka 4. decembrī 1924.&r
pulkst. I dienā, Vecpiebalgas labd. bi eai. paļ
nama, tiek sasaukta ārkārtēja

^

pilBūfeiEiIrīisūi* ,
ar sekošu dienas kartību. I

1) Prezidja vēlēšanas. 2) Statūta P« moi
reģistrēšana un grozīšana un 3) 1» ļ gmj
priekšlikumi. Ja minēta diena nešana»

^statūtos . paredzētais biedru s'«lts'tt]il
otra sapulce notiks turpat 21-d«« "J -

JJ
š. g.,pulksten 1 dienā, un būs piln« *0t
lemt par dienas kārtības jautajurņle ,2n]ļ
saskatoties uz san ākušo biedru skan-

^
14680 1 Biedrības vaļ^ ^

VIDZEMES SAVSTARPĒJĀ KREDĪTBIEDRĪBA «
aicina savus biedrus uz »ū

KARTĒ3U PILNU SAPULCI i
pirmdien, 22

^
decembrī 1924. g., pulksten 7 vakarā, Rīgas Latviešu biedrībā. £

Dienaskārtība: 1. Budžets 1925. gadam p„
2. Revidentu vēlēšana. „ ,'
3. 1 direktora vēlēšana. .-, K Q

P i ez i m e: Tā kā uz 11 decembri 5 g. sasauktā pilnā sapulce nenotika, tad pēc statūtu 33. § šī sap»*J°t:
pilntiesīga, nelūkojot uz atnākušo biedru skaitu. Valde. ' . rs

tapiMts Veiits tipogrsiiii ^

Galvena inftenctantiiras pārvalde
caur Innlvirt* 1C tnilN f II I f ar nodošanu intendanturas

komisiju ICļlirilA JJ ĪUIIII. i H L J Daugavpils noliktavā.
Komisija notiks š. g. 10. decembri, pīkst. 10 rītā, galvenās intendanturas

pārvaldē, Valdemāra ielā Nš 10/1?, dz. 3 (ieeja noElizabetes ielas).
Interesenti tiek lūgti iesālīt savus piedāvājumus līdz ar paraugiem līdz

komisijas dienai galvenās intendanturas pārvaldes pārtikas daļai, bet komisijas
diena tieši komisijai, uzrādot tajos piedāvājamā sāls daudzumu un cenu iranko
Daugavpils noliktavā. 16517

Cbltena intendanturas pārraide
iepirks mutiskos un rakstiskos torgos

apmēram 80.000 kg svaigas liellopu gaļas piegādāšanu Rīgas garnizona
vajadzībām no 1. janvāra 1925. g. līdz 31. martam 1925. g

Torgi notiks Rīgā, Valdemāra ielā Ns 10 12, dz. 3 (ieeja no Elizabetes
ielas), galvenās intendanturas pārvaldes telpās, š. g. 23. decembri, pulkst. 10 rītā.

Rakstiski piedāvājumi slēgtās aploksnēs ar uzrakstu: ,Uz svaigas liellopu
gaļas torgiem 2j. decembri 1924. g." un lūgumi dēļ pielaišanas mutiskos torgos,
nomaksāti ar attiecīgu zīmognodokli, iesniedzami līdz torgu atklāšanai galvenās
indendanturas pārvaldes pārtikas daļas priekšniek m, Kigā, Valdemāraielā. 10/12,dz. 10, vai torgu dienā torgu komisijai. 2

Torgu dalībniekiem pirms torgu atklāšanas jāiemaksāgalvenās intendanturas
pārvaldes kasē dtoš.nauda Ls 0,1 no katra klgr.gajas kūju uzņēmējs apņemas piegādāt

Ar kondicijām un šikākiem torgu noteikumiem var iepazīties galvenās inten-
danturas pārvaldes pārtikas daļā darbdienās no pulksten u līdz 15. 1^54^

Dzelzsceļu virsvalderakstīsit: hmi
17. decembrī 1924. g. uz apģērba piederumiem pēc saraksta,

vaūstis&us iorgus:
5. janvārī 1925. g. uz bultām dzelzs, dažādām, kopā 36100 klg. pēc speci-

likacijas.
5. , ... karbīdu, kalcija 16000 klg. pēc techn. noteikumiem.
5. , . . kniedēm, dzelzs, dažādām, kopā 136,000 klg. pēc spe-

cifikācijas. 3
Torgu un konkurenču sākums

^
pulksten 10 no rīta.

Torgu dalībniekiem jāiemaksā drošīb. nauda 10°/o no piedāvājamās sumas.
Tuvākas ziņas pai torgj un konkurenču materiāliem un noteikumiem izsniedz

Dzelzsceļu vir-valde. istaba Ns 122-a, no pulksten 12 līdz 14. 16'89

«Ccejļas tiesības iznomās Rīgas pilsētas muižu un mežu no.are
vairāksol šana 12. decemorī S. g., pulkst. 12 dieni.
Daugavā: a) Sprēstiņu muižas robežās, sākot no Ls 200.—

b) Salespils un Stopiņu m. rob., sākot no 3500.—
Ogrē: Ogres upē, sākot no „ 300.—
Lielupē: a) no Karoļiem līdz Salas muižai no Slokas līdz Gatei, sākot no , 300.—

b) no Vārnas kroga līdz Bumbieriem, sanot no 400.—
c) no Bumbieriem līdz Varkaļiem, sākot no , 400.—
d) no Varkaļiem līdz Karoļiem, sākot no » 600.—

Vairāksolīšana notiks muižu un mežu nozarē, lielā Ķēniņu ielā Ns 5, istabā
107, rakstiski un mutiski

Solītājiem ne vēlāk ka līdz pulkst. 12 torgu dienā jāiemaksā muižu un mežu
nozares kasē drošības nauda 10 ° o apm., no katras zvejas solīšanas sākuma sumas.

Piedāvājumi, apmaksāti ar attiecīgu zīmognodonli, iesniedzami slēgtās ap-
loksnēs līdz 12. decembrim š. g., pulkst. 12 dienā.

Tuvākas ziņas ikdienas no pulkst. 9—3. 1 16308

Kora Sanitārās PBrvoNes Farmac. dalu'
izsludina uz š. g. 18. decembri, pīkst. 11

rakstisku sacensību
uz sekošiem priesmetiem:

1) medikamenti, pārsienamie materiāli, slimo apkopšanas piede- j
rūmi, ķirurģiskie instrumenti, Rentgena kabineta un laboratorijas
piederumi pec sarakstiem par apmēram Ls 25000

2) aptiekas rati, vienjūga 10 gaīT t3) sanitarrati, divjūga ; . . . . 5 f
4) gultas slimniekiem ar Kanādas pinumu 200 *
5) , dubultkanadas pinumu un ekstenzijas apa- * ļ

ratiem _ jo
6) gultu galvgaļi, regulējami ļ0 *
7) , pārvietojamie , 20 * *
8) kušetes slimnieku izmeklēšanai ]0 "' '
9) krēsli, koka, lakoti, balti 50 *

10) galdi, balti krāsoti \q ' P
11) skapji, , , 14
12) sienas pulksteņi, apaļi 10 .,
13) paplātes, melni lakotas 48x62 cm bieza laba skārda .... 59 ' "
14) porciju kausi 1 ltr." tilpuma ar 60 cm. gariem kātiem .... 50||
15) saru slotas 200 ]|
16) zvaniņi, galda 50 "

Di17) karafes 2 ltr. tilpuma 50 K1
18) kafijas kannas 2 ltr. tilp 50 * M
19) brezenta spaiņi _ . 50 *
20) ietinamais papirs (brūnais) 1000 klgr
21) grozi priekš baloniem 25 k 150 gaļ,"
22) „ i 50 klgr .? 50 , ' *>
23) zeķes, vilnas, slimniekiem 2000 pr '
24) diegi, balti rullīši N. 40 86400 jardi V
25) veterinaitermometri 100 gab
26) kājnieku pulka aptiekas II d 10 kompi "

Piedāvājumi slēgtās, aizzīmogotās aploksnēs, apmaksāti ar attiecīgu zīmog- \.,
nodokli, uzrādot piegādāšanas laiku un cenu franko kāja' sanitārā noliktavā ar
uzrakstu „uz rakstisku sacensību 18. decembri 1924. g.* iesniedzami kara 'arma-
cijas daļā, Valdemāra ielā Ns 10/12

^
dz. 9, no pīkst. 11 līdz 15, vai sacensības

dienā komisijai līdz sacensības atklāšanai. Turpat saņemami visi noteikumi, kā
ari var tuvāki iepazīties ar sacensības noteikumiem iegādājamo priekšmetu ' sa- ,H
rakstiem un paraugiem. j0|

Sacensības dalībniekiem jāiemaksā drošības nauda 10°,o apmēra no piedā-
vājuma sumas kāja sanitārās pārvaldes kasē. Piedāvājumi, neatbildoši visiem
izsoles noteikumiem, netiks ievēroti. Ib600 J Ki

Kara farmācijas dala. m
—^

? ? _^

K. M. Kara būvniecības pārvalde laj
^'"pu^telfTutelā,g mutisku un rakstīsim Izsoli *
skurstegu tiriSfnas darbu izēšanai no karaspēka daļām ia- .̂
ņemtas ēVās Rgā, Bolderajā. Da-gavgrīvā tin M 'ngajsslā. at _

Rakstiski piedāvājumi, nomaksāti ar zīmognodokli, degtas aploksnes ar su
uzrakstu: .Skursteņu,tīrīšanas izsole 20. decembri', ka a-i rakstiski lūgumi dēļ pēi
pielaišanas pie mutiskas izsoles, līdz ar drošības naudu Ls 100 apmēra, iesniedzami j,a
administratīvā daļā līdz izsoles dienai pulksten 10. ,

Viens un tas pats dalībnieks var piedalīties tikai vienā no izsoles veidiem.
Izsole notiks administratīvā daļā, Citadelē Ns 24. Turpat var uzņēmējiie-rapazīties ar noteikumiem ' par skursteņu tīrīšanas darbu izvešanu, katri dienu no riji

pulks en 9—15. Izsole būs gal'ga
^ Jļ 16548 ijļj

Benkavas virsmežniecība
pārdos torgos 16. decembrī 1924. g., pīkst. 12 dienā Vecauces pagasta
namā sekošas

atanoža meža vienības:
1 ļT

^
Pārdos Nover- D

n
^Si; .«-.-. ^ Cirsmas S tē-9Mežniecība, novads un apgaita . _^ Numu- 3 = ai

"»S Sads £ „ retus jums E c Ē>£'3
r IIPēcp,atibas kotusLs ii lu
*- gab. us u «

II lec. mežniecība. _
1 Vītiņa nov., apg. M« 19 (Mazeni) 40 , 1923 1 — 44 120 6 6
2 , . No 18 (Birzuļa) .. . ... 3, 4, 5 1923 6, 7 — 45 815 40 41
3 . , N» IX , 1, 2 1922 — — 17 250 12 13
4 . , Nš 18 3 1922 — — 45 330 16 17
5 i.. „ Ns 18 4, 5 1922 — - 14 240 12 12
6 Benkavas nov., apg. Ns 15 (Rumbeniek) ... 32 1915—1925 1, 2, 3 3,41 des. — 690 34 35
7 , , Ns 15 ... 37 1915-1925 1-7 6,23 . — 520 26 26
8 „ „ Nš 15 , ... 32 1915-1925 4, 5 2,44 , — 560 2S 28
9 . „

^
Nš 15 , ... 37 1915-1925 8, 9 2,47 , — 295 14 15

10 , , Ns 15 „ ... 31 1915-1925 1, 2 2,96 , — 275 13 14
11 , , Ns 16 (Puķes) .... 39 1923 1 3,07 ha — 370 18 19
12 , , Ns 16 43 1914 6 0,27 des. — '

\
. Ns 16 43 1923 1 0,93 ha — J 375 18 19
. Ns 16 „ 43 1923 2 0.38 . — J

13 . Ns 14 (Brilles) 27 1915—1925 2 1,70 des. — 660 33 33
14 , , Nš 14 30 1923 1 2,00 ha — 810 40 41
15 ; „ Nš 14 „ . . . . 33 1923 . 1 1,00 . — 340 17 7
16 , , Ns 14 , . 33 1923 4, 5 3,21 , — 1960 98 98
17 , , Nš 14 26 1923 1 0,90 , — 410 20 21
1» . , Ns 14 , . .... 26 : 1923 2 1,00 , 650 32 33
19 . , Ns 14 26 1922 1 1,32 des. — 185 92 93
20 Vadakstes nov., , Nš 17 (Zvirgzdiņa) . . . 6 1924 3 1,45 ha — 1500 75 75
21 . . Ns 17 , . .. 6 1921 — 2,05 . — \mfit- K , «

, Ns 17 , ... 5 1923 1 1,50 . — f lmb 54 to

22 Benkavas nov., . Ns \1 , ... 46 1922 2 1,49 des. - 1 ,™ 1fi 1Q
. Ns 17 . ... 46 1914 - 0,99 ha — /

d/0 I8 19

23 Vadakstes nov., . Ns 17 . . . 3 1923 4 — 4 1
, Ns 17 , ... 7 1923 3 — 4 245 12 13

, . Ns 17 . .... 1 1923 1 53 J

lll. iec. mežniecība.
54 Benkavas nov., apg. Ns 25 (Streļa) . . . . 54 1923 — — 26 125 6 7
25 Krūkškalna nov., apg. Ns 28 (Rožukaln) .... — 1923 14 — 11 145 7 8
26 Bēnes nov., apg. Ns 22 (Pivška) 11 1923 1,7,8,9 — 80 505 25 26
27 i , Ns 2i (Daģa) 4 1923 1,2 — 13 \ 2„ 12 n

, Ns 21 , 13 1924 l 0,29 ha — / ^
D0 il

1J

28 „ . Ns 21 . 13 1924 2 0,60 , . — 490 24 25
29 , „ Ns 21 13 1924 3 0,79 . 500 25 25
30 „ , Ns 2 , 13 1924 4 1,00 , 615 30 31
31 , „ Ns 21 13 1C24 5 1,33 . — 775 35 39
o2 ' „? - . Ns 21 . ... . 13 1924 6 1,24 , — 770 35 39

Solīšana notiks mutiski. Pirms torgu sākuma jāiemaksā lO'.o drošības naudas no pirkuma sumas.
Cirsmās atzīmētie sēklas koki un numurētas egles vienībā Ns 2/—NsNs 1 — 124, vienihā Ns 28— NsNs 125—310,

vienībā N» 29 —NšNs_ ail — 434, vienībā Ns 30 NsNs 435— 487, vienībā Ns 31 — NsNs 488 — 623 vienībā Nš 32—
NšNs 624 — 843 nav cērtami. Virsmežniecība patur sev tiesības izsludinātas uz torgiem un nolemtas pārdošanai torgu
vienības noņemt no torgiem pēc saviem ieskatiem.

Tuvākas ziņa virsmežniecības kancleja. 16551 Benka as virsmežniecība.
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