
Valsts Prezidenta telegrama Lietuvas valsts
svētkos.

Rīkojums par reibinošu dzērienu pārdoša-
nas aizliegšanu jauniesauktokareivju
nosūtīšanas laikā.

Rīkojums par arestantu sišanu Rīgas
termiņcietumā.

Noteikumi par pieminekļu valdes līdz-
darbiniekiem.

Valdības rīkojumi un pavēles.

Rīkojums Nr. 7.
Saņēmis noteiktas ziņas par arestēto

sišanu Rīgas termiņcietumā, personīgi
ievadīju izmeklēšanu, kuru manā uzde-
vumā turpināja tiesu palātas prokurors
un pabeidza galvenās cietumu valdes
priekšnieks. Izrādījās, ka daži arestētie
sisti par nodarītiem pārkāpumiem. Si-
šanā piedalījušies ari cietuma priekšnieka
palīgs un vecākais uzraugs-izvadātājs.

Ari noziedznieki atrodas likuma apsar-
dzībā .Ieslodzīšana cietumā neatņem
viņiem personīgas neaizskaramības tie-
sības. Cietuma soda mērķis ir, starp
citu, noziedznieka labošana. Šis mērķis
nav sasniedzams, ja ieslodzīto priekšnie-
cība pati pārkāpj likumu, piemērojot
viņiem miesas sodu.

Ievērojot to, ka ierēdņi, kuriem uzlie-
kama atbildība par notikušām nelikumī-
bām, savus dienestā pienākumus citādi
kārtīgi izpildījuši un sišanai nav bijušas
cietušo veselību apdraudošas sekas, —
nosaku viņiem šādus disciplinārsodus :

1) Termiņcietumā priekšniekam Arnol-
dam Kraskuram izsaku rājienu par
viņam padotā cietuma darbinieku nepie-
tiekošu uzraudzību.

2) Uzdodu galvenās cietumu valdes
priekšniekam termiņcietumā priekšnieka
palīgu Jāni Kārkliņu pārcelt uz citu
vietu, pārskaitot viņu no IX. amatu ka-
tegorijas uz X., skaitot no šī gada
20. februafa.

3) Uzdodu galvenās cietumu valdes
priekšniekam dot rīkojumu par termiņ-
cietumā vecākā uzrauga-izvadātāja Jāņa
Jātnieka sodīšanu ar arestu uz trim
dienām.

1924. gada 18. februārī.
Tieslietu ministrs Z a m u e 1 s.

Galvenās cietumu valdes
priekšnieks Vanags.

Rīkojums.
Pamatojoties uz armijas galvenā staba

š. g. 19. februāra priekšlikumu un uz
drošības un labierīcības likuma 104. pantu,
sabiedriska miera un kārtības uzturēšanas
labā pa jauniesaukto karavīru nosūtīšanas
laiku, aizliedzu apakšā minētās vietās un
dienās tirgošanos ar reibinošiem dzērie-
niem, neizslēdzot biedrību bufetes, klubus,
restorānus un dzelzsceļu bufetes:

Rīgā, Cēsīs, Valkā, Alūksnē, Valmierā,
Liepājā, Aizputē, Ventspilī, Tukumā, Jel-
gavā, Krustpilī, Jēkabmiestā un Rēzeknē
25. februārī un Grīvā, Daugavpilī, Ludzā
un Bolvos 26. februārī.

Rīgā, 1924. g. 20. februārī. M> 403.
Iekšlietu ministrs A. B i r z n i ek s.
Administratīvā departamenta

direktors J. Ieva.

Noteikumi
pa*" pieminekļu valdes līdz-

darbiniekiem
1. Pie pieminekļu valdes tās uzde-

vumu sekmēšanai tiek nodibināts pie-
minekļu aizsardzības līdzdarbinieku
institūts.

2. Līdzdarbinieku uzdevums: 1) sniegt
bez kavēšanās informāciju .pieminekļu
valdei par pieminekļu postīšanas gadīju-
miem un pieminekļu uzglabāšanās stā-
vokli; būt palīdzīgiem pieminekļu kon-
statēšanā un izpētīšanā; veicināt sabie-
drības plašākās aprindās pieminekļu
aizsardzības un kopšanas lietu un sekmēt
labprātīgu pieminekļu aizsardzību un
kopšanu. 2) Aprakstīt un izpētīt inven-
tarizējamos un aizsardzības mērķiem
izpētāmos objektus, kā ari organizēt
inventarizējamo pieminekļu aizsardzību.
3) Saskaņā ar pieminekļu valdes sevišķu
instrukciju, organizēt nejaušu archeolo-
ģisko atradumu vietu provizorisku aiz-
sardzību un savākt archeoloģiskus priekš-
metus.' 4) Sastādīt sarakstus par inven-
tarizējamiem pieminekļiem.

3 Par pieminekļu valdes līdzdarbi-
niekiem var būt personas, kas apsolās
izpildīt pieminekļu valdes prasījumus un
darboties saskaņā ar tās rīkojumiem,
instrukcijām.

4. Pieminekļu valdes Iīdzdarbinieki
darbojas uz valdes izdotās apliecības
pamata pieminekļu valdes norādītā
iecirknī.

5. Pieminekļu valdes līdzdarbiniekus
ieceļ pieminekļu valde un šis amats ir
goda amats.

6. Pieminekļu valdes Iīdzdarbinieki
darbojas bez atalgojuma, bet no pie-
minekļu valdes saņem pasta, telegrāfa
un citu sarakstīšanās izdevun u atlīdzību,
un ar sevišķu valdes lēmumu atlīdzību
par sevišķu uzdevumu veikšanu.

7. Pieminekļu valdes Iīdzdarbinieki
saņem be?: atlīdzības kārtējos pieminekļu
valdes ziņojumus, publikācijas, un bauda
balstiesību pieminekļu valdes sasaucamos
kongresos.

8. Atsevišķa pieminekļa, vai pie-
minekļu grupas un aizsardzības mērķiem
izpētāmo objektu aizsardzībai, kopšanai,
uzglabāšanas pārraudzībai un sevišķu
uzdevumu veikšanai var tikt iecelti pie-
minekļu aizsardzības pār-
raugi, kurus pieminekļu valde izraugās
no pieminekļu valdes līdzdarbinieku vidus.

P. S. Pieminekļu aizsardzības pār-
raugu uzdevumus var piešķirt ari
sabiedriskam organizācijām un paš-
valdību iestādēm.

9. Pieminekļu aizsardzības pārraugu
un pārraugiem uzticēto pieminekļu sa-
raksti publicējami BValdības Vēstnesī".

Izglītības ministrs K. Straubergs.
Pieminekļu valdes priekšsēdētājs

Fr.Ozoliņš.

Valdības iestāžu paziņojumi.

Rūpniecības departamenta
patentu valde,

pamatodamās uz rūpniecības likuma 2. da-
ļas 137. panta par preču zīmēm, paziņo,
ka izdotas apliecības par sekošo preču
zīmju vienīgo lietošanas tiesību:

1324. Zviedru vates fabrikai, Rīgā —
zīmējums un burti ,Z. V. T." — vatei.

1325. Rīgas kokvilnas vērptuvei un
lenšu austuvei sabiedr. „Lenta", Rīgā —
zīmējums ar uzrakstu „Zelta Medalis" —
diedziņiem.

1326. Firmai Sociētē Job, Anciens
Etablissements Bordou-Job & Pauilhac
Perpignan'ā, Francijā — vārds „Job" —
papirosiem, cigaretēm, tabakai, cigāriem,
papirosiem un cigaretu papīram, loksnēs
un čaulīšu veidā, porte-cigariem, porte-
cigaretenimporte papirosiem, cigāru uz-
gaļiem, cigaretu uzgaļiem, papirosu uz-
gaļiem un visiem pīpētāju piederumiem.

1327. Tam pašam — zīmējums ar
uzrakstu „Job" — papirosu un cigaretu
papīram.

1328. Tam pašam—vārds „Plok"—
papirosiem, cigaretēm, tabakai, cigāriem
un visiem pīpētāju piederumiem, pa-
pirosu un cigaretu papīram loksnēs un
čaulīšu veidā.

1329. Tam pašam — vārds „Boj* —
papirosiem, cigaretēm, tabakai, cigāriem,
papirosu un cigaretu papīram loksnēs
un čaulīšu veidā, porte-cigaretēm, porte-
cigariem, porte-papirosiem, cigāru uz-
gaļiem, cigaretu uzgaļiem un visiem
pīpētāju piederumiem.

1330. Provizoram Aleksandram Tom-
bergam, Rīgā — vārds «Laimdota* —
smaršūdeņiem, pūderiem, krēmiem, šmiņ-
ķiem, zobu eleksiriem, pastām, zobu
pulverim un citiem kosmētiskiem izstrā-
dājumiem, izņemot ziepes.

1331. Kosmētiskai laboratorijai „Avan-
ce", Rīgā — zīmējums un vārds „Laim-
dota" — ziepēm.

1332. Koka tapiņu fabrikai Ed. Val-
tenbergs, Rīgā — zīmējums tglobus) —
koka tapiņām.

1333. Korpelim Judinam, Rīgā —
zīmējums, un vārds „Triumph" — kon-
fektēm.

1334. R. Liebekam, Rīgā zīmējums
(maiss ar stārķi ) — superfosfātam.

1335. Akc. Sab. A. S. Maikapar,
Rīgā — zīmējums ar nosaukumu
„Lauva", papirosiem.

1336. Firmai „C.F.Boehringer*Sohne"
sab. ar apr. atb. Mannheima, Vācija —
vārds BComprette" — ārstniecības lī-
dzekļiem, farmaceitiskām un drogu
precēm, pārtikas vielu konzervēšanas
līdzekļiem, raugam, iesalam.

1337. Tam pašam — vārds „Fer-
ratin* — līdzekļiem barojošo vielu sa-
tura pacelšanai un miesas spēka pavai-

.
1338. Tam pašam — vārds „Am

phiole" — ārtniecības līdzekļiem, far

maceitiskam un drogu precēm, pārtikas
vielu konzervēšanas līdzekļiem, raugam,
iesalam.

1339. Tam pašam —burti „M. B. K."
— tām pašām precēm.

1340. Tam pašam — burti ,B. & S."
farmaceitiskiem un ķīmiskiem preparātiem.

1341. Tam pašam — vārds .Ferra-
tose" — farmaceitiskiem preparātiem.

1342. Tam pašam — vārds .Boehn'n-
ger" — ķimiski farmaceitiskiem prepa-
rātiem.

1343. The Daimler Ltd., Daimler
Works, Sandy Lane, Coventrv Manuiac-
turers, Anglijā — vārds „Daimler" div-
riteņu un trīsriteņu velosipēdiem un vi-
sāda veida automobiļiem.

1344. Tabakas fabrikai «Dukāts",
Rīgā — zīmējums (vaiņags) ar uzrakstu
sakopojumu — papirosiem.

1345. Tabakas fabrikai .Dukāts",
Rīga — zīmējums un vārds ,.Bānits —
šņaucamai tabakai.

1346. Tam pašam — zīmējums un
vārds «Actiņa" — šņaucamai tabakai.

1347. Kerkovius & Intelman, Rīgā —
zīmējums ar vārdu „Mandarin" — tējai.

1348. S. L. Allen & Co, Philadelphia,
Pennsvlvania U. S. A. — vārdi „Planet
Ir" — dārza zemkopības un dārznie-
cības rīkiem, arkliem, sējamām mašinām,
kapļiem, ecēšanas un kartupeļu rokamiem
rīkiem.

1349. Tirdzniecības & Rūpniecības
akciju sabiedrībai „Lateksim" — zī-
mējums ar uzrakstu „Lateksim" —
miltiem, cukuram, šālim, taukiem, manna,
makaroniem, ziepju šālim, sacharinam.

1350. „Cigarettenfabrik Muratti Aktien-
gesellschaft", Berlinē, Vācijā — vārds
„Muratti" — tabakai un cigaretēm.

1351. Hauser & Sobotka A. S. Vīnē —

vārds „Diamalt" — iesala ražojumiem.
1352. Jozeftales gumijas un azbesta

preču fabrikas sabiedrībai ar apr. atb.
Vīnē — vārds „Moorit" — gumijas un
azbesta precēm.

1353. A/S, Rīgas gumijas manufak-
tūrai .Kontonets" — zīmējums (globus
ar gumijas koku) — gumijas izstrādā-
jumiem.

Pamatodamās uz rūpniecības likuma
II. daļas 5. nodaļas 140. panta 3. p. no-
teikumiem, patentu valde paziņo, ka
skaitāma par nederīgām sekoša ap-
liecība par preču zīmju vienīgo lieto-
šanas tiesību :

Apliecība JSfs 596, izdota 1922. g.
27. oktobri Dr. Chim. M. Cetlin & inž.
Ņ. N. Tager, Rīga uz preču zīmi zem
nosaukuma „Banco".

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

Rūpniecības departamenta
patentu valde,

pamatodamās uz rūpniecības likuma
76. panta par privilēģijām uz izgudro-
jumiem un pārlabojumiem, paziņo, ka
izdotas sekošas aizsardzības apliecības
uzpatentēšanaipieteiktiem izgudrojumiem.

1923. g. 22. decembrī zem N° 283 —
Voldemāram Martinoffam, Rīgā, uz
.Mākslīgs šmirģels".

1924. g. 5. janvārī zem Nt 284 —
Eiženam Burianam, Čechoslovaķijā uz
«veids un ietaise sveču pagatavošanai".

1924. g. 5. janvārī zem N° ''85 —
Herbertam Lyra, Igaunijā uz „Z-Veidīgi
būvakmeņi dobām sienām".

1924. g. 9. janvārī zem N? 286 —
inž. K. Hercbergam, Rīgā uz «linu plū-
cama mašina".

1924. g. 10. janvārī zem N° CF7 —
N. V. Philips, Gloeilampenfabriken,
Eindhovenā, Holandē uz «paņēmiens
oksidkatodu darināšanai".

1921. g. 16. janvārī zem Ns 289 —
Pēteram Razevskim, Rīgā uz «atsperu
eccšas".

Maksa par .Valdība» Vēstnesi' tākot no I. janvāra:
Saņemot ekspedīcijā:

!•« l mēnesi 1 lats 50 aant

fissfltot mājā un pa pastu:
Pw I mēnesi 1 lats 80 sant.
S»ar atsevišķa numura: saņemat

ekspedidjā — . 6 .
Pie atkalpārdevējiem — . 7 .

Latvijas valdības ^s% oficiāls laikraksts
iznāk katru dienu, izņemot eĒMSĒĒīāĒŠ^ģļ 8Vetcnenasunsvētkudienas

Redakcija: JlnlNlia»*P ll^i&K
Kantoris

un
ekspedīcija:

Rīgā, pilī tt 2. Tel. Nt 9-89 ^^ft^^^^^B^ Rīgā, pUī Nt 1. Tel. Ni 9-57
Runas stundas no 11—12 U^*ĶMf*&rw Atvērts no pulksten 9—3

Sludinājumu maksa:
a) tiesu sludinājumi līdz 30 vien-

stejīgām rindiņām 3 tat. 60 sant.
par katru tālāku rindiņu . . — . 12 .

b) ritam iestādēm un amats per-
sonām par katru vienslejigu
rindiņu — . 16 .

c) privātiem par katru vienslejigu
rindiņu - , 29 ,

Valsts Prezidents J. Čakste
Lietuvas valsts svētku gadījuma nosūtījis
šādu telegramu:

„Lietuvos Valstījos Prezidentu!
Ponui Stulg-inskui

Kaunas.
Lietuvos valstījos nepriklausamvbēs

šešeriu metu šventeje širdingai svei-
kinu savo brangu drauga ir linkeju
mušu broliu tautai naujomis spekomis
testi valstījos tvarkvmo darba kurio
rezultatais ikišioliai savo garbēs dienoje
ji pilnai turi teise didžiuoties ir kuriais
taipat nuoširdžiai džaugiasi visa latvju
tauta.

Latvijos Valstijos Prezidentas
Čakste".

Tulkojums.

„Lietuvas valsts prezidentam
Stulginska kungam

Kaunā.
Lietuvas valsts neatkarības sestajos

gada svētkos sirsnīgi sveicinu savu dārgo
draugu un novēlu mūsu brāļu tautai ar
jauniem spēkiem turpināt valsts izbūves
darbu, uz kura līdzšinējiem rezultātiem
ta savā goda dienā ar pilnu tiesību var
būt lepna un par kuriem no sirds prie-
cājas visa latvju tauta.

Latvijas Valsts Prezidents
Čakste."

Uz to Valsts Prezidents saņēmis sekošu
atbildi latviešu valodā:

„Viņa Ekselencei Latvijas Valsts
Prezidentam Čakstes kungam

Rīgā.

Sirsnīgi pateicos savam mīļam
draugam par laipno apsveikumu un
novē ējumiem Lietuvas neatkarības
svētkos. Leišu tauta dziļi sajūt rad-
nieciskas latvju tautas izteiktās simpā-
tijas un apsveic katru brāļu kaimiņu
valsts un kulturēlas dzīves progresu,
jo tas ir pamats mūsu neatkarības
nostiprināšanai.

S t u 1g i n s k i s,
Lietuvas republikas prezidents".



1924. g. 28. janvārī zem Ne 290 —
Izakam Olafam Holmeram, Stokholma uz
ppapildinājumi baļķu padošanas ietaise
zāģu gateros".

1924. g. 1. februārī zem Ne 291 —
Clemens Langemever Mettingena, Vācija
uz «paņēmiens spiesta rauga ražošanai
ar sulas vēdināšanas paņēmienu".

1924. g. 28. janvārī zem Ne 292 —
R. Zārdiņam, Rīgā uz „lidmašinas
spārns".

1924. g. 1. februārī zem Ne 293 —
The Anode Rubber Comp., Ltd., Lon-
donā, Anglijā uz „paņēmiens un ietaise
kaučuka plātņu un izveidotu gabalu
tiešai izgatavošanai no kaučuka piena".

1924. g. 2. februārī zem Ne 294 —
N. V. Philips, Gloeilampenfabriken,
Eindhovenā, Holandē uz „paņēmiens
hafnija un cirkonija atdalīšanai".

1924. g. 1. februārī zem Ne 295 —
J. Liberts, Rīgā uz „ložklaidis\

1924. g. 5. februārī zem Ne 296 —
N. V. Philips, Gloeilampenfabriken,
Eindhovenā, Holandē uz „paņēmiens
hafnija un cirkonija atdalīšanai" (pa-
ņēmiens ar dubult fluoridu).

1924. g. 5. februārī zem Ne 297 —
Tam pašam uz .izlādes caurule ar kvel-
katodi" .

1924. g. 8. februārī zem Ne 298 —
Hermanim Deutsch, Berlinē, Vācijā uz
«rakstāma un zīmēšanas ierīce".

1924. g. 8. februārī zem Ne 299 —
Akc. sab. mechaniskai koku apstrādā-
šanai A. M. Luther, Rēvelē, Igaunijā uz
„pudelu kaste".

Departamenta direktors J. V ā g e 1 s.
Patentu valdes priekšnieks

J.P u r i c s.

Paziņojums.
Tieslietu ministrija paziņo, ka atvērtas

sekošas jaunas dzimtsarakstu nodaļas:
1) I v a n d e s pagastā, Kuldīgas apriņķī,

ar rajonu Ivandes pagasts, skaitot
lio 1924. g. 6. februāra;

2) V ā r m a s pagastā, Kuldīgas apriņķī,
ar rajonu Vārmas pagasts, skaitot
no 1924 g. 13. februāra;

3) Sven tas pagastā, Ilūkstes apriņķī,
ar rajonu Sventas pagasts, skaitot
no 1924. g. 1. februāra.

Rīgā, 1924. g. 19. februāri.
Vecākā juriskonsulta vietas

izpildītājs Bode.
Nodaļas vadītāja K ū 1m a n.

Valsts zemes iondā ieskaitīto nekustamo ipašumu sarakstsNr.23.(34. turpinājums.)

o ?**§* Atsavināto nekustamo 0 .if^
'

, , , . .^^"n"^"t« &||S Apriņķis un Nekustamo īpašumu .. īpašumu 'g.J «||* Apriņķis un Nekustamo ipasumu
^.'P3 ^».^ -

li liii pagasts. nosaukums. uzvārdTvā^uttēv a §1 Ijsfl pagasts. nosaukums. uzvārds, vārds a»«W
Ž ^||§ vārds. * SISI?

V3rdS-

ValKs R*as a^Vakmer'R*as aPri<*is

3434. 2923 Siguldas pag. Obrokazem.gab. Kropotkins, Niko- 3462. 415 Bīriņu pag. Obroka zem. gab. Moltrecht, Renāte
Nb 2(6 lajs Dmitrija d. .Štrauhoi Eta- Aleksandra m.,

3435. 2926 , , Nb 140 i blisement". dz. Pistolkor.
3436. 2927 , , Ne 157 , 3463. 934 . Obroka zem.gab.
3437. 2928 . „ Ne 113 „ 3464. 937 „ Obroka zem.gab:
3438. 2929 „ „ Ne 124 „ „Villamare".
3439. 2930 „ „ Ne 33 , 3465. 972 „ Obrokazem. gab.
3440. 2931 i „ Ne 187 „ 3466. 995 „ . .
3441. 2933 „ „ Ne 25 , 3467. 1218
3442. 2934 „ . Ne 138 , 3468. 1528 „ , Ne 4
3443. 2935 „ , Ne 123 „ 3469. 1557
3444. 2938 „ „ Ne 32 „ 3470. 1563 , Obroka zem.gab.
3445. 2939 „ . Ne 71 „ „Silnieks"
3446. 2940 „ , Ne 152 „ 3471. 1564 „ Obrokazem. gab.
3447. 2948 . „ Ne 52 „ 3472. 1565
3448. 2951 „ „ Ne 29 , 3473. 1601 . , Ne 3
3449. 2953 „ „ Ne 35, 36 . 3474. 1614 „ . Ne 6
3450. 2975 . , Ne 130 , 3475. 1684 , Peterupes obr.
3451. 2978 „ . Ne 51 „ ' zem. gab. Ne 11
3452. 2986 „ , Ne 162 „ 3476. 1689 „ Peterupes obr.
3453. 3042 „ , Kaiserblick" - „ zem. gab. Ne 8,9

No Mīigrāvu-liķtnes 3477. 2866 i Obroka zem. gab. ,
salas, hip. J*61, at- Ne 8
dalītie obroka zemes 3473 17u ^ „ Ne 10 'gabali: ^g ļ7ļ2

3454. 978 Mangaļu pag. Obroka zem.gab. Rīgas biržas sa- 3400 2832 " Ne 34

<u« orc. nu f
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k
biedriba - 348i: 2844 - --3455. 2639 . Obroka zem. gab, , No Skrīveru muižas,

Nb Bīriņu muižas, hip. N° 162, atdalītie
hip. Ks 91, atdalītie obroka zemes gabali:
obroka zemes gabali: 3482. 566 Skrīveru p. Obroka zem.gab. Zivers, Madelene

3456. 409 Bīriņu pag. Obroka zem.gab. Moltrecht, Renāte un bērni Herberts,
Aleksandra m,, Berena, Verners,
dz. Pistolkor. Edīte un Arvids.

3457. 410 „ Obroka zem.gab. „ 3483. 559 , Obroka zem.gab.
„Čakste". 3484. 880 , , Ne 16

3458. 411 „ Obroka zem.gab. , 3485. 881 . „ Ne 17
bij. «Vange- 3486. 882 . , Ne 18
tēma" neku- 3487. 883 , „ Ne 19
stamsīpašums. 3488. 884 „ , Ne 20 »

3459. 412 „ Obroka zem.gab „ 3489. 897 , Ne 5
3460. 413 ' . „ , 3490. 898 , „ Ne 6
3461. 414 „ Obroka zem. gab. . 3491. 899 , „ Ne 7

.Raļgauz". 3492. 900 „ Ne 8
(Turpmāk vēl.)

Zemkopības ministra biedrs A. Velkme.
Zemju departamenta direktora vietā C I r u I s.

Mērniecības daļas vadītāja vietā J. H a r t m a n s.

*) Skaties .Valdības Vēstneša" pag. g. 91., 101., 104., 106., 110., 117., 120., 121., 125., 130., 131., 149., 151., 161., 178., 215., 249., 250 .51..
252.. 253.. 254., 270., 284., 287., š. g. 11.. 12., 13.. 14., 15.. 16., 17., 18. un 41. numuros.

Latvijas konsulārais reglaments.
(Projekts.)

Sastādījis ģenerālkonsuls
Kārlis Ducmans, Stokholmā.

1923.
(7. turpinājums.)

§ 122.
Kamēr Latvijas kuģis atrodas ostā,

konsula resp. viņa aģenta pienākums ir
pabalstīt kapteini un pārējo kuģa admi-
nistrāciju viņu darbībā, vajadzības gadī-
jumā aizsargāt viņu, kā ari kuģa un
lādiņa īpašnieka dibinātās tiesības un
taisnīgas intereses, un uz lūgumu dot
padomus un ziņas par vietējiem liku-
miem, noteikumiem un parašām.

§ 123.

Kapteiņu paziņojumos (§ 117.) uzdo-
tās ziņas konsuls ieraksta kuģu reģistrā-
cijas grāmatā (§77. p. 2. 1it. a), pievie-
nojot tām, ik pec apstākļiem, vēl ari
citas ziņas, kuras būtu no svara. Šīs
ziņas reģistrējot, konsulam, starp citu,
jāpatura acīs ari Latvijas kuģniecības
statistikas vajadzības.

§ 124.
1. Pirms kuģa iziešanas no ostas,

kapteins ierodas konsulātā un paziņo
par notikušo izkraušanu, par ieņemto
lādiņu, nogājušiem un uzņemtiem pa-
sažieriem un uz kurieni kuģis dosies,
kā ari saņem tos kuģa dokumentus, kas
ir tikuši nodoti konsulātā. Atsevišķi vai
uz munsturruļļa konsuls atzīmē, zem
sava paraksta, kuģa iebraukšanas un
izbraukšanas datumus, lādiņa lielumu
ienākot un izejot, un uz kurieni kuģis
izlaists. Šinī pašā momentā konsuls
iekasē ari konsulārās nodevas par kuģi.

?. Konsulam jāraugās uz to, lai
ku. ira izejot viņa dokumentos būtu
pienācīgi atzīmētas un apliecinātas visas
pārmaiņas, kad tādas pa ostā stāvē-
šanas laiku ir notikušas kuģa vadībā,

*) Skaties .Valdības Vēstneša* š. g. 30., 31..
32.. 33., 36. un 41. numuros.

kuģa komandas sastāvā un pie paša
kuģa faktiskā un juridiskā stāvokļa.

§ 125.
1. Kuģiem, kas buveti ārzemes

uz Latvijas pavalstnieku rēķina vai
ārzemēs pārgājuši no ārzemnieku
īpašuma Latvijas pavalstnieku īpa-
šumā, konsuls — uz rakstisku lūgumu —
var izdot Latvijas pagaidu flagpatenti
(nacionalitātes apliecību», ja ir visi liku-
mīgie noteikumi uz to. Šādas pagaidu
flagpatentes derīgums nosakāms līdz
kuģa ierašanās pirmajā Latvijas ostā,
bet bez jūrniecības departamenta īpašas
pretējas atļaujas nekad ne ilgāk kā uz
vienu gadu, skaitot no izdošanas dienas.
Kuģim, kurš ar šādu pagaidu flagpatenti
jau ir braucis, bet Latvijas ostā vēl nav
bijis, konsuls — ar jūrniecības departa-
menta atļauju — var šo termiņu paga-
rināt uz atļaujā noteikto laiku. Bet tā-
diem kuģiem, kas kara laikā no karotāju
valstu pavalstniekiem tieši vai netieši
pārgājuši Latvijas pavalstnieka īpašumā,
konsuls nekad nevar izsniegt pagaidu
flagpatenti citādi, kā vien ar iepriekšēju
jūrniecības departamenta atļauju.

2. Noteikumi, zem kuriem konsuls
var izsniegt Latvijas pagaidu flagpatenti,
ir sekošie:

a) Kad ir vajadzīgie pierādījumi par
kuģi un īpašuma tiesībām uz to.

b) Kad kuģa jūras spējīgums ir pie-

rādīts (p. piem., ar klases apliecību no
angļu „Lloyd's Register of British and
foreign shipping", vācu „Germanischer
Lloyd", franču „Bureau Ventas" u. c.
resp. ar tādu biedrību vietējo aģentu
apskatīšanas apliecību).

c) Kad kuģis, ja tas agrāk ir braucis
zem svešas flagas, ir no šīs svešās
valsts kuģu reģistriem dzēsts.

3. Pie vajadzīgiem pierādījumiem par
kuģi un īpašuma tiesībām uz to (šī
panta p. 2. lit. a) pieder:

I. No* lūguma iesniedzēja, zem at-
bildības par nepareizu ziņu došanu,
nodota rakstiska deklarācija, ka kuģa
īpašniekam resp. īpašniekiem vai sa-

biedrības valdei ir vajadzīgās īpašības,
lai būtu par Latvijas kuģa īpašnieku
resp. īpašniekiem ; pie ka jāievēro, ka
mazākais vairāk kā pusei no kuģa
īpašniekiem jābūt Latvijas pavalstniekiem,
un ka — ja kuģis pieder sabiedrībai —
pēdējās valdes sēdeklim jāatrodas Lat-
vijā ; ja kuģis pieder atsevišķām per-
sonām, to pastāvīgai dzīves vietai jābūt
Latvijā, vai vismaz viņām jātura Latvijā
atbildīga persona, pie kuras un pret
kuru var pieteikt un celt pretenzijas
attiecoties uz kuģi. Deklarācijā jāuzdod
īpašnieku pavalstniecība, dzimšanas un
dzīves vieta, nodarbošanās un citas
vajadzīgās ziņas, kuras konsulam pēc
labākās iespējas jāpārbauda.

II. Kuģa būvēšanas resp. īpašuma
grāmata.

III. Ja kuģis pēc viņa uzbūvēšanas ir
mainījis īpašniekus, tad pēc iespējas jā-
uzrāda ari tas likumīgais titulis resp.
tituli, uz kura pamata flagpatente tiek
lūgta uzdotā īpašnieka resp. īpašnieku
vārdā.

IV. Ja kuģis no ārzemnieku īpašuma

ir pārgājis Latvijas pavalstnieku īpa-
šumā, tad jāsniedz pierādījumi par to,
ka pārdošanas kontraktā minētam pār-
devējam ir bijusi tiesība uz kuģa pār-
došanu. Šai nolūkā, par piem., var
pieprasīt izvilkumu no attiecīgās valsts
kuģu reģistra, apliecinātu norakstu no
flagpatentes, reģistrācijas vai muitas
iestāžu apliecību, ka N. N. ir iereģistrēts
kā pārdotā kuģa īpašnieks, u. c. Ja
tiek pienests pie notāra apliecināts vai
pat notariālā kārtībā nodarīts pārdo-
šanas līgums, konsulam jāpārbauda viņa
likumība pēc formas un satura; ja par
notariāla līguma likumību šaubu nav,
augšminēto apliecību un izvilkumu pie-
prasīšana, pec konsula ieskata, var
atkrist.

4. Kad visi šī panta 2. punktā mi-
nētie noteikumi ir kārtībā, konsuls iz-
raksta kuģim Latvijas pagaidu flagpatenti
(nacionalitātes apliecību), pēc iespējas
pieturoties pie priekšrakstītas formas, bet

katrā gadijumā, — lidz ar atļaujas de-
vumu uzvilkt Latvijas flagu un braukt
pa tādām un tādām jūrām un ūdeņiem
un līdz ar protekcijas lūgumu no svešu
zemju autoritātēm, — konsulam jā'
ieved tlagpatentē sekošie dati:

a) Kuģa vārds, klase un tips.
b) Kuģa būve (materiāls) un tilpums

(reģistra tonaža) reģistra tonās, pie-
zīmējot, kur kuģis izmērīts, un bez tam
kubikmetros, pie šīs pārrēķināšanas
vērā ņemot Latvijas mērīšanas likumos
pieņemto mērīšanas sistēmu.

c) Kuģa būvēšanas vai pirkšanas vieta
un laiks un pašreizējā īpašnieka resp.
īpašnieku vārds resp. vārdi.

d) Flagpatentes derīguma ilgums.
5. Pēc pagaidu flagpatentes izdošanas

konsuls nekavējoties nosūta ārlietu mi-
nistrijai un reizē ar to jūrniecības depar-
tamentam : a) norakstus no izdotās
flagpatentes, no lūdzēja deklarācijas
(p. 3,1) — atzīmējot, kādiem līdzekļiem
pēdējā pārbaudīta—unnoiesniegtālūguma
(p. 1.); b) norakstu no būvēšanas resp.
kuģa īpašuma grāmatas; c) norakstu no
p. 3, III. minēta likumīgā titula doku-
menta, ja konsuls to ir pieprasījis un
dabūjis;_ d) norakstu no klases apliecības
resp. jūras spējīguma apskatīšanas ap-
liecības (p. 2, b); e) ja kuģis nav jaun-
buvets, bet ir pirkts no ārzemnieka, tad
arļ norakstu no agrākā īpašnieka leģiti-
mejuma vai nu pārdošanas kontrakta,
bet katrā gadījumā aizrādot, par cik
kuģis pirkts; un f) norakstu no papīra
vai dokumenta, no ka konsuls pārlieci-
nājies par pirktā kuģa strīpošanu no
svešās valsts kuģa reģistra (p. 2. c). —
Visus augšminētos norakstus konsuls
apliecina kā notārs, un nosūta tos pie
sava ziņojuma par notikušo.

§ 126.
Ja Latvijas kuģis ārzemes ir pazau-

dējis flagpatenti, tad uz kapteiņa mo-
tivētu rakstisku lūgumu un pēc rūpīgas
pārliecināšanās par lūguma pareizību
konsuls var izdot jaunu flagpatenti, kā
pagaidu dokumentu, pievedot tajā šīš



izdošanas cēloni, un uz tādu pasu laiku,
kā nosacīts iepriekšējā 125. pantā, pēc
kura norādījumiem konsulam jārīkojas
ari flagpatentes satura un formas ziņā,
piemērojot tos tomēr gadījuma īpatnībām.
Par notikušo nekavējoši jāpaziņo ārlietu
ministrijai un jūrniecības departamentam,
pieliekot jaunizdotās flagpatentes un
citu lietā figurējošo dokumentu aplieci-
nātus norakstus.

§ 127.
Dabūjis zināt, ka zem Latvijas flagas

brauc kuģis, kuram uz to nav tiesības,
konsuls paziņo par to ārlietu ministrijai un
jūrniecības departamentam, kā ari pie-
nācīgām vietējām autoritātēm un gādā,
lai lieta tiktu noskaidrota. Tāda kuģa
flagpatente aizturama konsulātā līdz lietas
noskaidrošanai, pēc kam jārīkojas pec
apstākļiem un eventuela valdības rīkojuma.

§ 128.

1. Latvijas kuģi var pārdot ārzemnie-
kam tikai ar iepriekšēju valdības atļauju.
Ja tāda atļauja ir saņemta, ta līdz ar
pārdošanas līgumu un kuģa dokumentiem
jāiesniedz Latvijas konsulam, kurš pēc
šiem dokumentiem pārliecinās, vai kon-
traktā minētam pārdevējam ir tiesība kuģi
pārdot, šaubu gadījuma pieprasot vel
ari kādu no tiem izrakstiem un aplie-
cībām, kas Latvijā ir analogas _ šī
reglamenta § 125. p. 3., IV. minētam.
Pārliecinājies, ka ar visu to ir kartībā,
konsuls apstiprina kontraktu, paturot
sev norakstu no ta, un par notikušo
paziņo ārlietu ministrijai un jūrniecības
departamentam. Pārdotā kuģa _ flag-
patenti konsuls atņem un nosūta jūr-
niecības departamentam, bet pārējos
kuģa dokumentus atstāj pie pircēja.
Pārdošanas atļauja paliek pie pārdevēja.

?. Kad pircējs ir Latvijas pavalstnieks
un pārdošanas atļauja nav vajadzīga,
lad ārzemēs noslēgts kontrakts par Lat-
vijas kuģa pārdošanu, līdz ar kuģa
dokumentiem, tomēr ir jāuzrāda Latvijas

konsulam, kurš pārbauda pārdevēja tie-
sības kuģi pārdot (p. . l.) un, atradis tās
kārtībā, apliecina kontrakta likumību
(§ 93.) un par notikušo paziņo, kā no-
sacīts šī panta iepriekšējā punktā. Tādu
kontraktu var noslēgt ari pie Latvijas
konsula, kā notāra.

3. Kad Latvijas kuģis tiek pārdots
ārzemniekam tādā ārzemes ostā, kur
Latvijas konsuls neuzturas, konsuls, da-
būjis par to zināt, lūdz turienes kom-
petentās iestādes, lai notārs, maklersu. 1.1.
tikai tad pieņem savā procedūrā pār-
došanas līgumu, kad pārdevējs ir
uzrādījis Latvijas valdības atļauju
kuģi pārdot ārzemniekam un lai pēc
pārdošanas piesūta viņam kuģa veco
flagpatenti, kuru konsuls tad nosūta, kā
šī panta 1. punktā minēts, līdz ar ziņo-
jumu par notikušo. Vajadzības gadījumā
konsuls izbrauc uz pārdošanas ostu vai
deleģē turp kādu no saviem konsular-
ierēdņiem, it īpaši, ja Latvijas kuģis tiek
pārdots publiskas vairāksolīšanas kārtībā,
kādā gadījumā konsulam jādara viss
iespējamais, lai kuģis netiek pārdots
zem cenas. Par to pašu konsulam, pro-
tams, jārūpējas ari,, kad ūtrupe notiek
viņa uzturēšanās vietā.

4. Ja Latvijas kuģis tālākai kuģo-
šanai nav derīgs, konsuls var pats ar
savu varu atļaut viņu pārdot. Ja ostā
nav ne kuģa īpašnieka, ne ta pilnvar-
nieka, konsuls var kuģa pārdošanu iz-
darīt pats.

5. Pie visām šaī pantā minētām
transakcijām konsulam vajadzības gadī-
jumā jābūt palīdzīgam ar savu padomu
un rīkojumiem.

Piezīme. Kad konsulam nāk zi-
nāms, ka vairākām personām vai
sabiedrībai piederošā Latvijas kuģa
īpašnieku vairākums vairs nav
Latvijas pavalstnieki, viņam par to
jīpaziņo ārlietu ministrijai un jāno-
gaida rīkojums. Tas pats darāms
gadījumos, kad Latvijas kuģis ir pār-

dots ārzemniekam bez valdības at-
ļaujas.

§ 129.
Ja uz ārzemju autoritatu rīkojumu

Latvijas kuģis vai ta lādiņš tiek apķīlāts,
tad konsulam jāsper visi iespējamie soļi,
lai tas rīkojums tiktu atcelts un kuģis
resp. lādiņš atsvabināts. Starp citu, kon-
suls šaī nolūkā veicina un cenšas pa-
ātrināt, lai tie, kam uz to ir tiesība, dabūtu
vajadzīgo samaksu resp. samaksas ga-
rantiju, neaiztiekot kuģi un lādiņu. Reizē
ar to konsuls nekavējoties un steidzamī-
bas kārtībā ziņo par šo lietu ārlietu
ministrijai un jūrniecības departamentam.

§ 130.

1. Kad kuģa žurnāls ir pierakstīts
pilns, vai citādi tapis tālāk nelietojams,
vai ir nozudis, vai iegādājams no jauna
dēļ šī reglamenta § 125. minētiem cēlo-
ņiem, — tad konsuls var autorizēt jaunu
žurnālu, atzīmējot par to vecajā,
ja tas ir uz kuģa. Jaunajā žurnālā
atzīmējams viņa autorizēšanas cēlons,
pieminot, kur palicis vecais. Ja uz vie-
tas nevar pasūtīt latvisku žurnālu,
konsuls var pagaidām autorizēt kādai
citai nācijai pielaikotu žurnālu, piezīmē-
jot, ka tas pie pirmās iespējas apmaināms
pret latvisku.

2. Kuģa žurnāls iesniedzams konsulam
pārbaudīšanai un attiecīgai atzīmei par
notikušo : a) kad kuģis ir dabūjis jaunu
kapteini, b) avārijas protokola un jūras
protesta uzņemšanas gadījumos, un
c) kad visi kuģa ļaudis tiek nomunstu-
rēti Konsuls tad pārbauda, vai žurnāls
ir kārtīgi vests, un par pārbaudīšanu,
tās laiku un iemeslu taisa atzīmi žurnālā.
Ja nav vēl kādu citu īpašu pārbaudīša-
nas objektu pie žurnāla, šī pārbaudīšana
būs pietiekoša, kad konsuls pārliecināsies:
vai lapām cauršūtai šņorei uzspiestais
zīmogs ir nesabojāts, vai nav izrautu
lapu, un vai žurnāls ir vests dienu no
dienas.

2. Kad Latvijas kuģa kapteins no-
mirst vai pretlikumīgi atstāj kuģi, un uz
vietas nav neviena, kas ir aicināts kuģa
intereses aizstāvēt, konsuls par to ne-
kavējoši paziņo kuģa īpašniekam. Ja
īpašnieka lēmumu nevar bez zaudējuma
nogaidīt, vai ja kapteins pats ir bijis
resp. ir kuģa īpašnieks, konsuls uzdod
kuģa vadīšanu stūrmaņam vai citai uz
to spējīgai personai. Tas pats kon-
sulam jādara, kad kapteins slimības vai
cita svarīga cēloņa dēļ ir aizkavēts kuģi
vadīt un pats nevar vai izvairās sev
vietnieku iecelt.

3. Visos šaī pantā minētos kuģu
kapteiņu maiņas gadījumos konsuls par
notikušo atzīmē attiecīgos kuģa doku-
mentos un paziņo jūrniecības departa-
mentam un ārlietu ministrijai.

(Turpmāk vēl.)

§ 131.
1. Kad konsuls caur kuģa ļaužu

paziņojumu, sūdzību vai citādā ceļā
dabon zināt un ar visu vajadzīgo
uzmanību pārliecinās, ka Latvijas
kuģa kapteins tiešām nevar kuģi tālāk
vadīt, neapdraudot kuģa ļaudis, vai kuģi
pašu, vai lādiņu, vai pasažierus, vai
visus kopā, — viņam par to tūliņ jā-
paziņo kuģa īpašniekam vai ta aģentam
uz vietas. Ja īpašnieka atbildi nevar
nogaidīt, ģenerālkonsuls un konsuls
(vicekonsuls — tikai ar konsula vai
ģenerālkonsula atļauju) var atstādināt
kapteini no amata un kuģa vadīšanu
nodot stūrmaņam vai citai uz to spējīgai
personai. To pašu konsuls var darīt,
kad kapteins pats ir ari kuģa īpašnieks.
Ārlietu ministrs ar instrukciju var iero-
bežot goda konsulu pilnvaras šajās
lietās.

Rīga
Rīgas kara apriņķa priekšnieks
uzaicina visas iestādes un pilsoņus, kam
būtu zināmas zemāk minēto atvaļināto
karavīru tagadējās dzīves vietas, tādas
paziņot pārvaldei.

1) virsleitnants Balabotskijs, Jelifejs
Jakima dēls, dzimis 1895. gadā.;

2) kara laika ierēdnis Bukrabs, Ale-
ksandrs Makara d., dzimis 1890. g;

3) pilsonis Dunskis, Donats Antona d.,
dzimis 1893. g.;

4) provizors Freiduss, lija, dzimis
1888. g.;

5) leitnants Gedersons, Voldemārs
Pētera d., dzimis 1897. g.;

6) kapteinis Karčagins, Aleksandrs
Pētera d., dzimis 1893. g.;

7) virsleitnants Kulšs, Pēteris Bernata
dēls, dzimis 1886. g.;

8) kapteinis Lazdiņš, Leonids Andreja
dēls, dzimis 1888. g.;

9) pilsonis Plotnieks, Alfrēds Jāņa d,,
dzimis 1894. g.;

10) kapteinis Sokolovskis, Vladimirs
G.usta d., dzimis 1892. g.;

H) kara laika ierēdnis Sevenis, Kārlis
Jāņa d., dzimis 1881. g.;

12) virsnieks Volfmans, Harolds Al-
fonsa d., dzimis 1896. g.

Rīgas kara apriņķa priekšnieka palīgs,
pulkvedis-leitnants Muižuls.

Darbvedis, kara ierēdnis
Mežaraups.

Rīgas darba tirgus.
Pēc Rīgas pilsētas statistiskās valdes

paziņojuma, Rīgas darba apgāde š. g.
janvāra mēnesī apmeklēta sekosi:

xo .2: i« jx «>
V V o. <u v

5 Ž X a-'ļļ> JH * juE

Darba meklētāji . 1867 1851 3718 2634
Pieteiktas vietas . 885 353 1238 536
No tām ārpilsētās. 500- 83 583 197
Aizņemtas vietas . 636 334 970 432

Vīriešu nodaļa pieteicās 913 nemācīti
strādnieki, sieviešu nodaļā — 1017 ne-
mācītas strādnieces. Dienas alga nemā-
citam strādniekam iztaisa caurmērā Ls2.78,
nemācītai strādniecei — Ls 1.89

Tautas priekšlasījumi par latvju
mākslu.

Sakarā ar pirmo ceļojošo mākslas iz-
stādi, kas atvērta valsts mākslas muzeja
izstāžu telpās, Rīgas pilī, un būs pieejama
l;dz 29. februārim, Centrālā izglītības
savienība sarīko tautas priekšla-
sījumus ar ļoti daudz gaismas
bildēm par latviešu mākslas
attīstību' sekošās vietās, pie kam
ieeja dažādu skolu audzēkņiem, uzrādot
skolēnu kartiņas — bez maksas; pie-
augušiem — 10 rbļ. :

1. Trešdien, 20. februārī, pulksten '/a7
vakarā, pilsētas pamatskolā, Krišjāņa
Barona ielā Ne 71. Lasīs lektors J. Dom-
brovskis.

2. Ceturtdien, 21. februārī, pulksten
6 vakarā, Sarkandaugavā, Ādama ielā.
Lasīs lektors I. Šiliņš.

3. Piektdien, 22. februārī, pulksten
12? vakarā, Torņkalna palīdzības bie-
drībā, Altonavas ielā. Lasīs lektors
J. Dombrovskis.

4. Sestdien, 23. februārī, pulksten
1 e7 vakarā, pilsētas pamatskolā, Dārtas
ielā. Lasīs lektors J. Šiliņš.

5. Sestdien, 23. februārī, pulksten
Va7 vakarā, IV. vidusskolā, Suzdaļas ielā.
Lasīs lektors J. Dombrovskis. Ieeja tikai
skolu audzēkņiem

6. Svētdien, 24. februārī, pulksten
Va7 vakarā, IV. vidusskolā, Suzdaļas ielā.
Lasīs lektors J. Šiliņš.

7. Svētdien, 24. februārī, pulksten
Va7 vakarā, Krimuldas ielā Ne 2a, pie
Teringa fabrikas. Lasīs lektors J. Dom-
brovskis.

8. Pirmdien, 25. februārī 1ļi7 vakarā,
Zasulaukā, Kalnciema ielā 110, pilsētas
pamatskolā. Lasīs lektors J. Dombrovskis.

9. Otrdien, 26. februārī pulksten 1/v7
vakarā, Vinzarāja pilsētas pamatskolā, pie
Jāņa vārtiem. Lasīs lektors J. Šiliņš.

10. Trešdien, 27. februārī pulksten
Va7 vakarā, Tautas augstskolā, Tērbatas
ielā Ne 15/17. Lasīs lektors J. Šiliņš.

11/12. Divas bezmaksas lekcijas Rīgas
garnizona kareivjiem īpaši.

13. Bolderajā, Palīdzības biedrībā
2. martā.

14. Mīlģrāvī. Ziemeļblāzmā.
Skolu ekskursijām uz mākslas

izstādi apsolījuši dot paskaidrojumus par
izstādītiem mākslas darbiem no pulksten
10 līdz 12 ikdienas lektori J. Šiliņš, J.

Dombrovskis un citi. Ieeja ekskursan-
tiem grupās maksā 10 sant. par personu.

Pēc varbūtējiem paskaidrojumiem lūdz
griesties centrālā izglītības savienības
birojā Tērbatas ielā Ne 1/3, dz. 21. Tele-
fons 54-10.

Centrālā izglītības savienība.

Māksla.
Nacionālais teatrs. Ceturtdien, 21. fe-

bruārī, pulksten 5 pēc pusdienas, skolēnu
izrāde Rūdolfa Blaumaņa «Indrāni".
Piektdien, 22. februārī, pulksten 8 vakarā
Ed.,Vulfa komēdija .Svētki Skan-
gala". Sestdien, 23. februārī, Ģetes
„F austs" ar Ģermāni, T. Lāci un
M. Riekstiņ._ Svētdien, 24. februārī,
pulksten 2 pēc pusdienas Raiņa pasaka
,Mušu ķēniņš" . Vakarā Ed. Vulfa
,Meli".

Dailes teatrs. Piektdien, 22. februārī,
pulksten Vs8 vakarā, tautas izrādē „Seši
mazi bundzenieki". Sestdien,23. fe-
bruārī, pulksten lļz8 vakarā, „S a r k a -
n a i s Nērs". Svētdien, 24. februārī,
pulksten 2 dienā, strādnieku izrādē
„Venecijas tirgotājs". Saga-
tavošanā Goldoni „Viesnicniece"
Artura Bērziņa tulkojumā.

Tirdzniecība un rūpniecība.

Kursi
Rīga* biržā, 1924. gada 21. februāri

100 Latvijas ibļ 2,-
Amerikas dolārs 5,16 — 5,21
Angļu mārciņa 22,18 — 22,40
100 Francijas iranki .... 21,16 — 21,75
100 Beļģijas franki ..... 17.75 — 18,30
100 Šveices franki 88 95 — 96,25
100 Itālijas Uti 21,90 — 22,55
100 Zviedrijas kronas . . . . 134,30— 13t 35
100 Norvēģijas kronaa . . . 67.40 — 69 40
100 Dānijas kronas . . . . 80,55 — 83—
100 Čechoslovaku kronaa . . 14,75—15,35
100 Holandes guldeņi ... 191,65 — 194,55
1 biljons Vācijas marku . . . 1,60 — 2^-
100 Somijas markas .... 12,75 — 13,25
100 Igaunijas markas .... 1,34 — 1,40
10,000 Polijas markas . . . . 0,01
100 Lietuvas Uti 50, 52,—
10 Krievijas zelta rubļi . . . 25,50

Krievijaaaudraba}^ ,,^
0$}p"l«W.

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

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

Zvērināts biržas māklera M. O k m i a n a.

Redaktors: M. Arons.

Pārgrozījums lauku tirgusaraksta.
Iekšlietu ministrija ir atļāvusi pārcelt

gada tirgus noturēšanu Ventspils apri ņķī,
Zlēkas pagastā no 26. uz 28. aprili.

Kīgā, 1924. g. 20. februārī. Ne 101355.
Pašvaldības departamenta

direktors J. Zankevics.
Nodaļas vadītājs P. K1 i n k 1a v s.

Pasta ziņas.
Slēgta pasta palīga nodaļa pie Višgo-

rt das pagasta valdes, Ludzas apriņķī.
Pasta un telegrāfa virsvalde.

Paziņojums
visiem Ērgļos un apkārtnē dzīvojošiem

valsts darbiniekiem.
Darba ministrijas veselības nodaļa pa-

ziņo, ka Dr. E. Pūriņš, dzīvojošs Ērgļos,
pieņemts medicīniskas palīdzības snieg-
šanai Ērgļos un apkārtnē dzīvojošiem
valsts darbiniekiem un viņu ģimenes
locekļiem.

Rīgā, 1924. g. 19. februārī.
Darba ministrijas veselības nodaļa.

Paziņojums
visiem P ē z e k n ē dzīvojošiem valsts

darbiniekiem.
Darba ministrijas vasēlibas nodaļa pa-

ziņo, ka Rēzeknē V. Rubuļa aptieka
uzņemta darba ministrijas aptieku sa-
rakstā, kuras izsniedz medikamentus
uz valsts"" darbinieku ārstu parakstītām
receptēm.

Rīgā, 1924. g. 18. februārī.
Darba ministrijas veselības nodaļa.

Paziņojums
visiem Viļakas miestā un apkārtnē

dzīvojošiem valsts darbiniekiem.
Darba ministrijas veselības nodaļa pa-

ziņo, ka palīdzības sniegšanai dzemdē-
šanas gadījumos pieņemta vecmāte Anna
B r e ikše — dzīv. Viļākos.

Rīgā, 1924. g. 19. februārī.
Darba ministrijas veselības nodaļa.

Paziņojums rūpniekiem.
Valsts statistiskā pārvalde paziņo, ka

viņa izsūtījusi jautājumu listes stacionā-
riem rūpniecības uzņēmumiem, kas no-
darbina 5 un vairāk strādniekus vai lieto
mechanisku dzinējspēku. Jautājumu li-
stes jāizpilda un jāpiesūta pārvaldei ak-
ciju sabiedrībām līdz 15. maijam, bet
visiem pārējiem rūpniecības uzņēmumiem
līdz š. g. 15. martam. Ziņas ievāc vie-
nīgi statistiskiem nolūkiem un tās

obligatoriski jādod visiem augšminētiem
rūpniecības uzņēmumiem, ari tiem, kas
tagad nedarbojas, bet kuri 1923 gadā
strādājuši kaut ari īsu laiku. Rūpnieki,
kuri jautājumu listes nav saņēmuši, tādas
var dabūt apriņķu priekšnieku kanclejās
un pilsētu prefektūrās, bet Rīgā valsts
statistiskā pārvaldē, Stabu ielā Ne 12.

1924. g. 19. februārī.
Valsts statistiskās pārvaldes

direktors M. Skujenieks.
Sekretārs O. Leitendorfs.
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Tiesa slsdinijīnri.
Kara tiesa,

?«matodamas uz sava 1923. g. 22. dec.
rīcības iedēs lēnuma, nn kar* tiesa lit.
9 8. p. meklē nelaiķa 3iņa P.'ld-
btrar-Krubarga lika sigos di itiniekus.

CK. T L J* 459 — 1920. g.).
Kurs tiesas priekšsēdētājs

v. i. vlisl. H. Jtkobioni.
Sekretārs, kara iet. R. žagars.

Rīgas apgabali I. krim nodaļa
«•skaņā tr savu i. g. 8. februāra lēmamu,
itmc .Veidi as Vēstnesi' Mt 179,
1920 g. Iespiesto sln<liaa urna par Slņa
Aula d Kramiņa meklēšana, jo minē-
tais Krūmiņš it atrast*.

Rga, 16. februārī 1924. g.
Priekisēd. b. J. Krūkļa nds.
Sekretāra pal. Ķriatmanis.

Rīgas apgabali 3. kriminalnod.,
?ukaņS ar savu I. g. 12. februāra lē-
muma, meklē ns sod. lik. 440. p.
pamata,apsūdzēto ig*nnijaa pavalstnieka
Stal Miķeja d. Vacbtarl, kuri 1920. g
folija saenesl sastivēja iga*ņa «kapa-
djas varas dienesti, kā Ainažu pagaata
pollcij»* kārtībnieks. Minēti Vachtera
pazīmes tiesai nav tinamas.

Visam iestādēm un personām, kurām
ir tinams, kur atrodas minētais Vachtera
an viņa manta, jāpaziņo par to Rīgas
apgabaltiesai.

Rīgā. 18 februāri 1924. g. i* 72272.

Prieš«ēdētā)a b. Daakla.
Sekretāra Ed. Klibie.

stigas apgabaltiesas 3. clvllnod.

aaakaai ar dv. proc. tik. 1958. p. « to
paziņo, ka S. marti 1924. g. mkētāa
nodalu atklāti Hans «ādā nolasi»
1933. g. 6. augustā mirusi Kolbeiģu
pagasti, Valkaa apr..Jaunputrena Nfe 6*
mājas ipalnieka Htiadrlka Jāņa dēta
Haatora testamenta.

Rīgā, 16 februāri 1924. g L. »• 1839
Priekssēd. v. A. Blumentals

Sekretārs A. Kalva.

Rīgas apgabali III. civilnodaļa,
aaukaoi ar dv. proc. m 1958. p. ar
ia paziņo, ka 9. marti 1924. g.
sanitis nedala* atklātā tiotas sēdē
n<Isali 1922. g. 5 februāri miruša Vec-
piebalgas pagastā, .Jaungiopiņ paš-
mājas >6 41*, un .LeņuOgriņ J* 30*
mājas īpašnieka, atraitņa Pidriķa Jēkaba
deia Olta ttitamenta.

Rigi, 16. tebr. 1924. g. L. H 986.
Priekssēd. v. A. Blumentals.

Sakutat* A. Kalve

ftigat apgabali 3. oivilnoda|a,
tasaiņi ai dv. proc. i*. 1958. p. ai lt>
paziņo, ka S. marta 1924. g. m'-
aētM «o*a|u ««klāti «tias si«
lotosi* 1928. g 23. decembri mirušā

Merani (Itālijā) Aleksandra Aleksandra
dila Laitnara tattamentu.

Rīgā, 16 tearuari 1934 g. L. Nk 2000.
Priekšsēdei, v A. Blumentats.

Sekretāra A. Kalve.

Rigas apgabali reģistrac. nodaļa

nx clv. p oc llk. 1460. p. pamata
psziņo, ka ar viņas 1924. g. 23 janv.
lēmumu reģistrēta kooperatīva sabie-
drība zem nosaukuma: .Rembates maz-
zaimnieku krāj-sizdevu sabiedrība*, ar
valdes aēdekli Rembates miestā.

Nodaļas pārzinis E. Bite.
Sekretārs K. Fridrichaon».

fi8» milaltltiis i. līt. tlisas pīlitan
paziņo, ka i 8 fabruarl 1924. g, palksten
10 tītā, Riga, Klosterbaznicai ielā J* 13
p i r d o a uz otriem torglem ..Zllit ua
bladrl' kustamo mantu, sastāvošu no
rata smēres, koloniālu precēm, miltiem,
petrolejas, svariem un 1.1. un novērtēta
p« Ls 20)1,03.

Izzināt sarakstu, novērtējuma, kā ari
apskatīt pārdodamo manta varēs pārdo-
tavu dienā uz vietaa.

Tiesu nriatava V11 d a u a.

m mitiKliLif. ik,tiuii iibttn
V PoZariskis paziņo, ka 4. marti
1V24. g., polkat. 10riti, Rīgā, Vajņu ielā
» 2, piidoa Vilhdma Oļševska
kustamo manta, sastāvoša no drēbēm
un novērtētu pat Ls 590—.

Izzināt sarakstu, novērtējumu, kā ari
aptkatīt pārdodamo mantu, varēs pardo-
laaas diena uz vietaa.

ne*aa orlatavs V Pošarlskls.

tu»«galiii. s. Ik. ttm prlstan
E. Smel it paziņo, ka 28 ftbruari
1<24 g., pulksten 9 riti, Rīgā,
Brīvību lei M78, pirdos otros
torgoi Arvada ua Lulzas Pozavarku
ku*( no manta, tast.vošu no_ mēbelēm,
drēbēm na t. t., nn novenētu par
118,500 rbL

Izzināt saraksta, novērtējama, ki ari
apskatīt pārdodamo manta varēs pir-
aoaanas dieni na vietai.

Tiesa prtstavs E. Smēlis.

Birtu pag. valda, Jaunjelgavai apr.
r šo izsludina par nederīgiem selcošua

dokumentus:
1) Latv. iekiz. pasi, Izd no šīs pag,

vlc- es 28. jun. 1920. g. tem J* 118 uz
Ki'h Kārļa d. Leimaņa v., un

2) Lttv. iekšz. pasi, izd. no šīs pag.
valdes 26 nov. 1921. g. zem M 2208
az Rincolda J«ņa d. Zambiana v.

Kosas rnuli to.
Cesu apriņķī, pamatodamās uz sava
24. jūlijs 1923. g. lēmuma uzaicini
mirušā Kosas pagasti atrodošos zemes
gabalu J* 17, ai 5 dea. Jēkaba
Krampī ta mant'niekts, parāda de-
vējos, parādniekus un otas personaa,
kūtiem būtu kādas liesibas uz nel. atstāto
mantu, pieteikt šai t eaai sešu mēneša
laikā skaitot no šā sludinājuma iespie-
šanu dienas trešo reizi .Valdības
Vēstnesi*.

Pēc šī termiņa' notecēšanas, nekādas
prasība» netika Ievērotas.

Kosā, 25. jūliji 1923. g.
Priekšsēdētāja <r. P. Gulbits.

1 Darbvedi* innrakatiV

LatvOM uatversHatar legitimacijs*
«ittņa Nk 6959, uz Zslm*s Kin
v. pazaudēta un ar šo tiek iuladinits
par nederīga.

Iespiests Valtt* ripoģrāiS

Kara laloBtts darba Mtimi
Riga, Pērnavaa ielā ?* 19 (Cēsu ka-
zarmēi). 4 marti i. g., pl 10 no rīta,

pflrdos vairāksolīšana
armijai nederīgus 1

18 zirgus.

Paziņojums.
Savu darbību atlaanojot,

Sigoldai krāļ-alzden sanfedrība i uidi
uzticina visua biedrus un noguldītīju
6 mēnešu laiki, skaitot no pēdēji
atačl lējuma iespiešanai dienas . Valdība»
Vēstnesi*, nokārtot vecos rēķinus pie
sabiedrības va'des Signi as tautas irami,
katra s st'ienu no pstksren 1—5 pēc

md. Pēc nzd tā termiņa*notecēšan«
vecie paridi tiks pl dzitt spaidu kārtī,
bet priekškara noguldījumus vairs neabis.

Sieuldā, 12. februāri 1924. g. 1
Siguldas krSi aizd saoled*. valdi.

Ren^u pag. v#lae
uzaicina ieinteresētos ierasties Renģo
pag. namā, pie pag. padones 1. mattl
i. g., palkst 2 dienā, nz Penģa II. šķ

{(aktiera telps noiellm.
Solīšana sāksies no 50,000 rbļ. Ja

nebūs solītāju — ies ejama sdī^šana.
Pagasta vaid*.

Nozaudēta zirga pase, izd 12. j.nija
1923. g„ zem J« 5652, uz Josela Zeliga
P r i d m a n a vārda, kam uzskatama
par nederīgu.

Rigis kara apriņķa priekšnieka it-
sludina par nederīgu nouudēto kip-
kla libaa apliecību tem J* 732, 3, okt.
1920. g. Iz 1. no I Liepāja* kāji oalkt

kora ut Roberta Georga d Piena v.

Rīgu kara apriņķa priekšnieka izslu-
dina par nederīga nozaudēto karaklau.
apliecību zem M 45G8, 3. manā 1922 g.,
izdotu no 4. Valmiera kājn. pulka kom.
nz Jina Brenča d Krūkļa vārdu. p.

Rgaa kara apriņķa priekšnieka u-
sludina par neoerīgn nozaudēto *ap-
klaasības api-sc .u zem J* 5G94,10.apr.
1921. g., izdota no 10. Aizputes kija,
pulka komand nz Pēteia Oaitava cēla
Tursa var ^u !

, Rīgu ksra apr. priekša, izsludina par
nederīgu nozaudēto karaklausības ap-
liecību zem M 2025. 31. jūliji 1923. g.
izdota no 4. Valmieras kāju. pslka kora.
na Antoaa Aloifa d Llpnlcklja vārda.

Rīgas kaia apriņķa piiekštileks li-
sludina par nederīga, nozaudēto kais
klausību apliecību zem tk 11745,
izdota novembri 1921. g. to Jātniek t p.
kom. uz JgUiaa Karļ< dēla Oaola v

Rīgaa kara apriņķa priekš sieks izale-
dlna par nederīgu nozaudēto karaklan-
? bu apliecība zem J* 35163, izdotu
19/20. julji 1921. g. no Rigas kara «pi.
pr-ka na Kāiļs Mārtiņad Krauklīt v.

Bauskas apr. pr. pal 2. lac. iz«lnd.
par nederīgiem aek. nezagtas dokam.:
1) Latv. aim. XII. dlv. kom. atvaj apl.
izd. 29. augusta 1920 g., zem J6 21»fc
2) pagaida apliec. J* 3312, izd. 10. dec.
1923. ?., uz Pāvila Karapova v.

Basas pag. valde ar šo izsludina
par nederīga no viņaa 15. jnllji '1920. g. zem J* 218, izd. zirga pasi »
Toma Jāņa d. Leja vārdu, jo tā ir no-
zudusi . 65

Liton iiliii!laieii
loltilio kraiBoi.
wza. gada s. burtnīca

lanaKui an dabūjama Volata tipogrāfija,
pili, I. istabā, kur ari vienīgi jāgriežas

ai pieprasījumiem.
Burtnīca makii:

bez piesūtīšanu Ls 0,10
ai piesūtīlan* . . 0,12

Salāta;
19) Papildinājums pie 1920. g. 16. sep-

tembra agrāras reformas likum»
I. daļas.

20) Likums par kara klausības likum*
35. panta 2. punkta pārgrozījuau-

21) Latvijas mākslas akadēmijas s*' V
tversme.

22) Pārgrozījumi noteikumos par valst»
dzelzsceļu pārvaldi.

Nacionālais taatr».
Caturtdma 21 fabruarf, pulksten 5 pP-

S<otēnn izrādē:
Indrāni'.

Plaktdlan, 22 feoruan, psinsten 8 «*
.rfvētffU «faanaaulē-

VkMs NiBla litu
ar šo dara zin*mn viapšrībai, ka nz
mirušās Vecpiebalgas Lejas-Bāliņu mājas
īpašnieces Edas Jēkabi meitas Sralki
atstāto manto, mentošanaa tiesībās
9. septembri 1924. g, palksten 1 dieni,
tiks šsi tieši apstiprinies nelaiķes dēls
Jlkaba Rūdolfs Reiņa dēls Bralki.

Vecpiebalgi, 12. februāri 1924. g.
Prekšsēdētijs P. Zirnia.

1 Sekretāra v. A. K i r k 11 ņ i.

Otu lestfižn sludinājumi. ]
n hIbiii fevmdi

itMdt maksājama piedalāms pulņo.
ka 28. fabruarl I. g* rulksten 3 dieni,
tOgi, Dziraava Ielā f* 63,

pārdos vairāksolīšana
Sloma Batvlnklna kutamo manta, no-
vērtēta par l* 190—, an seitāvašu no
veikala iekārtas, dēļ viņa 192Z g. ie-
nākuma nodok|a aegianaa.

Rīgā 20 februāri 1924. g.
PiMiInēj* D e r I n g s.

M udokli departameota
iaiādu maksājuma piedzinējs paziņo.
ka 29. fabruarl 1924. g„ pulksten
3 dienā, Rigi, lieli Kalēju ieli J* 12,

pflrdos vdrdbolBanll
Nl sāna Borkuma kaitamo manta, ne-
vērtētu par Ls £00,— na sastāvošu no
dāmu cepu ēra, dēļ viņa 1922. g. pils.
nek. fpaštima nodokļa aegšanas.

Rīgā, 20. februāri 1924. g.
Plgdziaēj» J. Vai vads.

M uiok|i iijartaiiiti
daiida maksājama piedzinējs paziņo,
i» 29. fabruarf 1924. g, pulkst. 3 dienā,
Rigi, S ērtuves ielā Mi 8,

pflrdos lalrflksolKonfl
So.hlrs Dvolackis kootamo mantu, no-
vērtēta par Ls 1442 an «utāvoša no
auzām, dēļ viņa 1923 g. pioceat.
pe|ņas nodokļa segšanas.

Rīgā, 20 februārī 1924 g.
Piedzinēja J. Vai vada.

Rīgas pol. 7. iec. priekšn.
paii. o, ka 27. februāri 1924. g.
pulksten 12 die ā, Ģertrūdes Ielā Ne 62

pārdos iaižtfiā
Raleholdam Bade|am piederošu ap-
ķīlātu kumodi, novērtētu par Ls 31.—.

Rigā, 18. februārī 1924. g. *fe 47
P'i'kšnieka (parak»t*V

Rīoai X. popai iet. prieKšnleKs
&evitcs,

pirmdien, S. marti 1924. g., pulksten
10 no rīta, Stāvu ielā N* 1, koku ap-
strādāšanas iabrika akc. aab. .Latnor*,

Rigā — Torņa'ialoi,

pios vi.Mnā
1) vienu dzelzs štanci ar šķēri (m*šina

prieii retaldfrbiem). Aprtk tīti
mašina .Hennl Pel** f rmu Berlīnē,
novērtēta par simtu deviņpadsmit
(119) Īsti 50 sant. (5,975 rb|)
3. rajrna darba Inspektora raksts
no 22. augusta 1923. g. M 60940.

2) Čuguna dreljbeņķl priekš koku ap-
strādāšanas darbiem Ilmas .CLR
Pleck S6hae Berlin*. Aprakstītais
dreijbeņķii novērtēs par 416 latiem
20 unt. (20810 rt>(.). 3 rajona
darbs inspektora raksts no 20 dec
1923. g. J* 61434

3) V en* elektromotors 25 P. S. firmas
.AEG* N» 1215561. Aprakstītais
motors noveitēts pat 671 latu 20 s.
(33,560 rbļ). Latvijas a,droš. sab.
pret strādnieku nelaimes gadījimiem,
rakita no 19. novembra 1923. g
M 5326

Torj.i notiks sākot no 1 Ls. 1
Rigi, 15. februāri 1924. g.

Rigas 10. policijas lec'rkņa
priekšnieka E. Sevitct

Rīgu kam api. priekšnieka izsludini
?*.* re'efiga noundēto karaklausības
t lie-Jbu sem Nk 2188, 24. jmvari
1923. g. lidota no 7. Siguldas kājn p.
komand u Reinholda Jozepu dēla
Soeldera vārda.

ļ Rīgas pol. 7. iec. priekšnieks
Izsludina, ka 26. februāri 1924. §., pulkst.
11 dieni, Avota ielā M 16a, dz. 9,

p ārdos vaiīāksslilan.
Leibam Michelaonam piederošas
apķīlātas mistas, sastivošas no d'lidim
mēbelēm, novērtētas par Ls 583.

. Priekšnieks (pa akts)
Darbvedis (paraksts).

Rīgas pol. 7. iec. priekšnieks
piziņo, ka 28. fabruarl i. g., pulkstea
12 dieni, Avcti ielā M 24,

pārdos vairatooliii
V. Bērzlapam piederoša apķīlātu
ēveju mtšina, novērtēta par Ls 300.

Priekšnieka (paraksts).
Dirivedla (paraksts).

Valsts spirta un deguma,
Rīgas noliktava,

Pionieru ieli J* 4a, iztludlaa iz 1924. g.
2«, febaarl. ai pflctorglam 1924. g.
29. fabruarl, pulksten 10 riti,

iiikh mmM
par tekoia

iinfi di iteiiili ļlegttii:
1) 1 līdzstrāvas dinamomašina (ģene-

ratora) 30 PS, 110 v„ ar piederam.
2) 1 līdzstrāvu motora 5 PS, 110 v.,

ar piederumiem.
8) 1 vara dzisinitiju rektifikāciju

aparātam.
4) 2 pildāmām mašīnām: 1—1/20 un

1—1/40 spsiņa pudelēm.
5) 6 korķējamām mašlaim: 2—1/20 na

4—1/40 spaiņa pudelēm.,
6) 20 000 gab. būvķiege'u.
7) 6.000 . Jamotķffģefu.
8) 1200 . faronķ'eģe|u.
9) 400 . ķlļķleģeļu.

10) 20 vez. podnieka māla.
11) 64 . grants.
12) 40 mac. cementa, poitl
13) 30 vez. fflū.keļķu.
14) 20 muc. Šamotmtlu.

Rakstiski piedāvājumi slēgtās aploksnes
ar uzrakstu: .Ua ierīču un materiālu
piegādāta tas sacensību 26. februāri 3. g.*
kā ari lūgumi dēj pielaišanu mutiska
sacensība, nomaksāti ar attiecīgu zimog-
nodokli, iesniedzami līdz torgu atklāšanai
vahts degvīna noliktavā.

Torgu dalībniekiem pirms torgiem jā-
iemaksā Ls 208.— drešibas naudas. Viens
nn tas pats solītājs var piedalīties tikai
vienā no sacensības veidiem.

Tuvākas ziņas pie valsts degvīna no-
liktavas r ārz Ina no pl. 9—17.

1MM k|h iožfDler. Jelgavā
pārdos atklltf

vairāksolīšanā
ai 3. marti i. »., pulkst. 10 no rīta,

sava kanc'ejī Jelgavā, Upes ielā J* 10,
atliku os kokus no tilta fe&trēm tār
Svētes upi pie Vētraimulžu nz Jefgavas-
Mūiumaižas ceļi atzarojuma nn pār
Iecavas upi p!e Ozolmuižas uz Jelgavas-
Kalnciema ceja, ki ari atlikušai dalu
no tilta pār Vircivas upi, pie Kalna
kroga n Jelgavat-Stalģenea ceļa, līdz
ar šo daju nolauklanu

b) 4 martli. g, pulkst. 10 no rīta,
Bauskā, pie Muias upes tilti uz vietu —
no tilta kapitāls remonta atfikvšos vecos
materiālas. 3

Tuvākas ziņu apriņķa ce|u inženiera
karclejā un attiecībā uz Mūsu tilta
materiāliem ari pie šoseju meistara
Mūrnieka. Bauskā, blj Skudru krogi

Slien linižDieii
pārdos mutiskos

TORGOS
Zeltiņu pagasta valdē 22. marti i. g.,
486 ha augoša meža un
343 augošus numurētus kokus.

Pārdodamais mežs iedalīts 7 viealbi*
on novērtēts par Ls 1220.

Solīšana notiks mutiski. Pārējie
nosacījumi parastie

Stlmertaaas virsmežniecība

Badaergas pnati tieia
Izsh dina 15. marti 1924. g.. pcltsten
12 dievā, pie Budbergas ptgaiti valdes
nams,

ūtrupi,
ka jā plrdas valrāksol šsnl Rober'am
Ragam piederošas paegu širas aa
vienu teli, parāda piedzīšanai, saskaņā
ar Ban kas apr. i. iec. miertieineša izpildu
raksta no 25 aprija 1923. g. t* 2107.

Latvijas atbildīgi Hiitli
krāl - aizdeva saitt

ar 1. febr«ari 1924. g.

atklOIo sava darbību.
Valdē ievelētas rekešas peraonas:

Žana Caune, valdes priekšsēdētāji,
Viktors Donners. priekšsēdētāja

biedrs — darbvedis,
Matiņi Uplta, valdrs loceVlii —

kaalers.
Padom«: Jēkaba Dzilna — padomes

priekšsēdētājs,
Andreji Sarkans, pidomes loceklis,
Rikarda KnbliņS,
Kārlii Pestmals,
Pēters Stepam, . .

SibUdrbu adtese:
Lāčplēša ieli M 26, dz 6

Tāļr^n's 8^75 Valda.

[ Dažādi slndinājtiBiž.

Senbersos p&sastam
? ir vajsdzīgs i

firsts,
kurš ari bus reizē Bauskas aprtņķa
rajona irsts nn tiks izdota zināma alga
no apriņķa pašvaldības likvidāciju
valdes.

K Jndidsti tiek lūgti pieteikties perso-
nīgi vai rak^laki p.e pagasta padomes
1. marti 1924 g.. pulksten 12 dieni.

Priekšsēdētājs (paraksta).
1 Darbve'l* ; nar^kstsl.

—^."""^^H^BB.^^H^HH^^HM^BH^BBHM

Lauksaimniecības departaments

= pārdos torsos =26 februāri 1924. g., pulksten 10 rīti, To ģ-ļu Ietā Nk ls, p

3 izbrāķētus ūūislns ērzeļus.

Rīgas tirgoņu biedrība,
dlbnāta 1181. g,

pilna sapulce
1. marti 1924. g., pulkstea 7 vakari,
b.edticas tilpās, Anglik-ņa ie ā Xi 5,

Dianas klrtlba:
1 Vtspltēji pirskats.
2. Njrēķ nāšanas pārskats aa atievifķa

«omisija zi ņojams.
3. Revidenta o'zņ^ jams.
4 Bidzeti 12 i. galam.
5 Biedru naud'a noteikšana 1924 gadam.
6 Kartības luļja apstiprināšana.
7. Valdes !ocelļa ievē ēšana
8. Dažādas lietas un plepraiijiml.

V 9 I d e.

Dzelzsceļu virsvaldes moterlnln opgide
pērk I. un ari II. ftķiras ozola un o*a klučus ar nodošanu pj,,

dzslzsce]u tschniskiam notsiKumiem.
Nodošana var ootiit tikpat pie plataile.'u. ki ianraliešuceļiem.Rak»tun aptnakaiii ar 80 unt zīmogno okli piedāvājumi, uzrīdot tanī* apmetu

d«u*zamui ua viņa nodoizna* vietai, līdz ar cenim pec šķirām, iesuiedzaij
dzelz ceļu viraveldš uz materiālu apgidei vārda istaba 125. Turpat taaefaasj
ari dzelzsceļu te h ii*kle noteikumi uz ozola un oša kluča piegādāšana , ki Z
citi tuvi i p»*ka'droļumi.

Bebrenes virsmežniecība
paziņo, ka

1) Izmainot sava aladiaājsmu, lespieatu š g. .Valdībai Vēitneii* M
28. fabruarf 1. g. noliktie torgi par mesa pārdošana notika tikai mutiski, w
piedāvājamiem alēgtāa aplokinēs, bez tam no 2. vienības tiek noņemti ??
pārdošanas 47. kvartāls an

2) pipildiaot noliktos malku torgu uz S. martu 1924. g„ tiki vel nārdoti»
Dv ete* meHnleribi, 1. aoe;. 16., 17., 20. kvatt. 4*/t» ko. aili dedzināms rnilh
arS g«ra. vē tt'bl Ls 66 56. B brants vlrtmejaļgclba. '

Kuģniecības akc. sab. „KAIJA",
tava uzņēmuma paplašināšanai at ficaoiu ministta atļauja pa vai: o akcija kajiui,
par 91000 latiem, izla šot 360 Jaunas akcijas par 250 latiem katru.

15. februāri i g. IzbciJzū veco akcionāra pilekštieubis uz jaaaim tkciij»
an si lo tiek atklia parakstīšanās uz atlikušām akcijām

Dēļ tuvākiem noteikumiem interesentu lūdz m grlestles sabiedrībai kanton
lieli Miesnieka ieli Nk 12.

Kvģnlac bss a/s. „Kal|avaid».


	Valdības Vēstnesis no. 43 21.02.1924�ଘ�$桭瑸쎘㥏��
	Article
	Valdības rīkojumi un pavēles.���1924䣿㼘郿㼘����
	Valdības iestāžu paziņojumi.���������������
	Article
	Article
	Article
	Valsts Prezidents J. Čakste�����
	Latvijas konsulārais reglaments.�ਫ਼੦ੲઁ
	Rīga���� 
	Māksla.�猀㘱〰〰
	Tirdzniecība un rūpniecība.�〠㈲㈠㈷㠠㈲㈠㠴〠㠵〠㔶㠠㔱
	Pārgrozījums lauku tirgu saraksta.�4ꂆ嘘嘘����
	Tiesa slsdinijīnri.�iecī
	Article
	Article
	Section
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Liton ii lii i ! laieii loltilio kraiBoi.
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article

	Advertisements
	Adv. 1 Page 4
	Adv. 2 Page 4
	Adv. 3 Page 4
	Adv. 4 Page 4
	Adv. 5 Page 4
	Adv. 6 Page 4
	Adv. 7 Page 4
	Adv. 8 Page 4
	Adv. 9 Page 4
	Adv. 10 Page 4
	Adv. 11 Page 4


