
Accord
entre !a Lettonie et lEsthonie

relatif au passage de lafrontiēre
letto-esthonienne par Ies habi-

tants de la zone limitrophe.
Article 1.

Par „Zo'ne limitrophe" ii faut entendre
une zone d'une profondeur de 17 klm.
a l'intērieur de chaque pays, ā porter
de la ligne de la frontiēre. Les person-
nes demeurant constamment et depuis
3 mois au moins dans la zone limitrophe
ont le droit, sāns distinction de natio-
nalitē, d'obtenirdes cartes de lēgitimation
pour se rendre, en traversant la frontiēre,
dans la zone limitrophe du pajs voisin
«t en revenir.

Remarque. L'īle de Runo, la
ville de Riga et la bourgade d'Ainaži
sont ēgalement incluses dans la zone
limitrophe et les habitants de ces
points jouissent de tous les droits
et privileģēs prēvus par cet accord
en cequi concerne la circulation
et les Communications.

Aiticle 2.

Le passage de la frontiēre avec des
cartes de lēgitimation ne peut ētre effec-
iuē qu'aux points (points de passage)
(ļui sont ētablis ou qui le seront confor-
mēment ā l'article 4 de la Convention
Ltto-esthonienne du 19 octobre 1920.

R e m a r q u e. Les dētenteurs de
cartes de lēgitimation, dēsignēs dans
l'article 6, sont autorisēs ā franchir
la frontiēre dans l'ētendue de leurs
bieus.

Article 3.
Les cartes de lēgitimation sont dēliv-

rēes par les autoritēs locales qui en
recoivent le pouvoir des Ministēres de
1'lntērieur des parties contractantes.

Rema rque. Les cartes de lēgiti-
mation sont dēlivrēes aux aģents
de la garde-frontiēre, de la police
et des douanes par leurs supērieurs
dans l'ordre ētabli par les lois et
les rēglements de l'Etat respectif.

Article 4.

Les cartes de lēgitimation ne peuvent
ētre que personnelles ā l'exception des
cas, prēvus par l'articte 14, et sont de
deux catēgories: 1) cartes a court terme,
valables trois mois et 2) cartes ā long
terme, valables un an. Les cartes des
deux catēgories sont valables pour des
nassages de frontiēre riitērēs.

Article 5. -

Les cartes de lēgitimation ā court
t-rme so:it dēlivrēes aux personnes,
»ļui en font la demande et qui repon-
ttent aux exigences prēvues par le prē-
sent accord.

Article 6.

Les cartes de lēgitimation ā long
t rme sont dēlivrēes aux personnes dont
les biens sont partagēs par la frontiēre,
aux meiribKS de leurs familles et ā leurs
ouvriers, conformēment a l'ariicle 16 de
la Convention letto-esthonienne du 19 oc-
tobre 1920. Dans le cas ou ces person-
nes auraient traversč 1j frontiēre dans
If s limitēs du bien partagē, la circulation
ne leur est permise que dans les limitēs
de ce bien.

Les cartes de lēgitimation ā long terme
sont valables pour le passage de la fron-
tiēre ēgalement aux points de passage

conformēment aux dispositions generales
du prēsent accord.

Article 7.
Les cartes de lēgitimation ne sont, pas

dēlivrēes aux personnes poursuivies par
la justice ou se trouvant sous instruction
judiciaire ou sous la surveillance de la
police ainsi qu'aux personnes prises en
flagrant dēlit ou soupconnēes de tran-
sport ou de recel de contrebande ou de
contrebandiers.

Article 8.
La dēlivranče des cartes de lēgitima-

tion aux mineurs āgēs de moins de
18 ans (inclusivement) et aux personnes
qui se trouvent .sous tutelle ne s'effectue
que sur la demande et sous la respon-
sabilitē de leurs parents ou tuteurs.

Les enfants jusqu'ā l'āge de 15 ans
(inclusivement) peuvent franchir la fron-
tiēre en compagnie de leurs parents ou
tuteurs en vērtu des cartes de lēgitima-
tion, dēlivrēes ā ces - derniers, ā condi-
tion que les noms des enfants soient
portēs sur ces cartes.

^

Article 9.

Les cartes de lēgitimation sont dēliv-
rēes d'aprēs le modēle ci-annexē en
langues lettone et esthonienne et con-
tiennent les renseignements suivants : le
nom, le prēnom, le prēnom du pēre, la
datē de naissance, la nationalitē, la pro-
fession, les nom des enfants au-dessous
de 15 ans, le domicile, les signes par-
ticuliers et la signature du dētenteur, la
dēsignation du point de passage (ou de
la propriētē partagēe), ainsi que des
movens de locomotion, s'il en est fait
usage pour le passage de la frontiēre et
le dēlai de validitē de la carte.

Article 10.
Pour couvrir les dēpenses provoquēes

par la dēlivranče des cartes de lēgitima-
tion, ii est percu une taxe spēciale, fixēe
par un accord entre les Ministēres de
l'intērieur des parties contractantes.

Article 11.
Aprēs l'ēchēance du dēlai portē sur la

carte de lēgitimation cette derniēre perd
sa validitē et ne peut ētre prolongēe.

Article 12.

Dans le cas oū la frontiēre serait tra-
versēe par le-point de passage le retour
doit s'effectuer par le mēme point.

Article 13.
Les dētenteurs de cartes de lēgitima-

tion sont autorisēs, chaque fois qu'ils
franchissent la frontiēre, ā sējourner et
ā se dēplacer dans les limitēs de la zone
limitrophe de l'autre Etat pendant un
dēlai ne dēpassant pas 14 fours.

Remarque 1. Les ēlēves des ēcoles
gouvernementales ou privēes qui ont
franehi la frontiēre avec des car es
de lēgitimation, ont le droit de se
dēplacer et de sējourner dans la
zone limitrophe continuellement et
pendant toute la durce de validitē
de la carte.

Remarque 2. Pour franchir la
frontiēre et sējourner dans la zone
limitrophe de l'autre Etat les dēten-
teurs des cartes de lēgitimation ne
sont pas obligēs de prēsenter d'autres
documents.

Article 14.
Dans les cas ou les conditions locales

ēxigent un passage de fron'iēre collectif,
comme psr ex. pendant les excursions
dans des būts instruetifs ou scientifiques,
ou pendant les cērēmonies rēligieuses ou
processions funēbres, ii est dēlivrē des
cartes de lēgitirmtion collectives d'aprēs
le modēle ci-annexē et pour une durēe
ne dēpassant pas 48 heures.

Article 15.
Dans le cas d'incendies dans la zone

limitrophe les pompiers et les habitants
locaux de l'autre Etat peuvent, pour
porter du sēcours, franchir avec les
movens nēcessaires, la frontiēre sāns
carte de lēgitimation et en dehors des
points de passage.

Article 16.
Le dētenteur de la carte de lēgitima-

tion doit ramener avec lui, au retour les
movens de locomotion, indiquēs dans la
carte de lēgitimation.

Article 17.
Toute infraction aux rēglements du

prēsent accord est punie conformēment
aux lois et dispositions de l'Etat, oū
cette infraction a ētē commise.

Article 18.
La durēe du prēsent accord est indē-

terminēe. Dans le cas oū une des par-
ties contractantes voudrait dēnoncer le
prēsent accord, elle doit en aviser l'autre
partie trois mois d'avance.

Article 19.
Le prēsent accord est soumis ā la con-

firmation des Gouvernements des Etats
concordants et, aprēs la confirmation,
entre ēn vigueur le 1 mars 1924.

Fait en double exemplaire ā Riga,
le 10 janvier mii neuf cent vingt-quatre.

A. Ziepnieks. A. Engman,
Lieut-col. J. Balodis. Colonel-lieut.
E. Dundurs. D. Janson.

Annexe ž l'article 9.

CARTE DE LĒGITIMATION
pour le passage rēitērē de la frontiēre

letto — esthonienne.^

Valable jusqu au

Nom
Prēnom
Prēnom du pēre
Datē de naissance
Nationalitē
Profess'on
Enfants, au-dessous de 15 ans
Domicile
Signes particuliers
Nom du point de passage

(et du bien partagē par la fron-
tiēre)

Movens de locomotion
Signature du dētenteur

(Sceau)
Datē

Signature:
Dēlivrē en vērtu de l'accord, conclu

entre la Lettonie et l'Esthonie le 10 jan-
vier 1924.

Annexe ā l'article 14.

CARTE DE LĒGITIMATION
pour un seul passage collectif de la frontiēre

letto-esthonienne
Les personnes sousnommēes sont au-

torisēes ā passer la frontiēre letto-estho-
nienne par le point d<! passage de

et ā revenir dans un dēlai
de 48 heures ā compter du moment du
premier passage.

But du passage „__ _ ,
-

Ht Nom et prēnom ! Age Remanjue

(Sceau)
Datē: Signature:

Dēlivrē en vērtu de l'accord, conclu
entre la Lettonie et l'Esthonie le 10 jan-
vier 1924.

Tulkojums.

Nolīgums
starp Latviju un Igauniju

par Latvijas- Igaunijas robežas
pāriešanas noteikumiem r iero-

bežas joslas iedzīvotājiem
1. pants.

Par ' ^pierobežas joslu" uzskatama
17 kilometru plata josla uz katras valsts
iekšieni, skaitot no robežas līnijas. Per-
sonām, kas pastāvīgi, bet ne mazāk kā
3 mēnešus, dzīvo šaī joslā, ir tiesības,
bez pavalstniecības izšķirības, satiksmei
ar otras valsts pierobežas joslu saņemt
leģitimācijas kartiņas pāriešanai pār ro-
bežu turp un atpakaļ. .

Piezīme. Roņu sala, Rīgas pilsēta
un Ainažu miests ietilpst šaī pantā
minētā pierobežas joslā, un šo ap-
dzīvoto vietu iedzīvotājiem piešķir-
tas visas šaī nolīgumā paredzētās
tiesības un priekšrocības attiecībā
uz satiksmi un brīvu kustibu.

2. pants.

Aī leģitimācijas kartiņām robežu var
pāriet vienīgi taīs punktos (pārejas
punktos), kuri , šim nolūkam nozīmēti, vai
tiks nozīmēti saskaņā ar Latvijas-Igaunijas
1920. gada 19. oktobra konvencijas
4. pantu.

Piezīme. 6. pantā norādītiem leģiti-
mācijas kartiņu īpašniekiem atļauts
pāriet valsts robežu savu saimniecību
robežās.

3. pants.
Leģitimācijas kartiņas izsniedz vietējās

iestādes, kuras uz tp pilnvarotas no no-
līguma slēdzēju valstu iekšlietu ministrijām.

Piezīme. Robežu apsardzības, po-
licijas un muitas iestāžu amatu
personāli; ' .^..acijas kartiņas iz-
sniedz viņu'briekšniecība, attiecīgo
valstu likuriH >e un noteikumos pa-
redzētā kārtī ā.

tu i^ants.
Leģitimācijas ltartmam jābūt personī-

gām, izņemot gadījumus, kuri paredzēti
14. pantā, un tā^edalamas 2 kategorijās:
1) īsa termiņa kartiņas, kas derīgas 3 mē-
nešiem un 2) ilga termiņa kartiņas, kas
derīgas 1 gadam,. Abu kategoriju kar-
tiņas izlietojamas vairākkārtējai robežas
pāriešanai.

5. pants.
īsa termiņa leģitimācijas kartiņas iz-

sniedzamas uz attiecīgu pieprasījumu
personām, kuras apmierina šaī nolīgumā
paredzētas prasības.

6. pants.
Saskaņā ar Latv'jas-Igaunijas 1920. gada

19. oktobra konvencijas 16. pantu, ilga
termiņa leģitimācijas kartiņas izsniedza-
mas personām, kuru īpašumi pārdalīti
ar valsts robežu, viņu piederīgiem un
viņu strādniekiem. Minētām personām,
pārejot valsts robežu pārdalīto īpašumu
robežas, brīva kustība atļauta vienīgi šo
īpašumu robežās.

Ilga termiņa leģitimācijas kartiņas de-
rīgas robežas pāriešanai ari robežas pār-
ejas punktos, saskaņā ar šī nolīguma
vispārējiem noteikumiem.

7. pants.

Leģitimācijas kartiņas nav izsniedzamas
personām, kuras atrodas zem tiesas, iz-
meklēšanas, vai ari policijas uzraudzības,
ka ari personām, kuras pienāk, vai tura
aizdomas, ka tās pārvadā vai slēpj
kontrabandu, vai kontrabandistus.

8. pants.
Nepilngadīgiem, kas jaunāki parlSga-

dļem (ieskaitot) un aizbildmecībā stāvo-
šam personām k?? Htimacijas kartiņas iz-
sniedzamas vienīgi uz viņu vecāku vai
aizbildņu pieprasījumu un ar viņu at-
bildību. * <

I

(Iekša par .Valdībai Vēstnesi* sākot no 1. janvāra:
Saņemot ekspedloljfi:

Pai 1 mēnesi 1 lats 50 sant.
Piesūtot mājā un pa pastu:

Vtt I mēnesi 1 lats 80 sant.
Pat atsevišķu numura: saņemot

ekspedīcijā — . g mme atkalpārdevējiem — . j

Latvijas valdības j*&* oficiāls laikraksts
iznāk katru dienu, izņemot J^j^^^OT^^

svētdienas
un svētkudienas

Redakcija:
«Pf^^sP^^^^b.

Kantoris un ekspedicija:
Rīgā, pilī >fe 2. Tel. Ws 9-89 ^-^^&^^^P^ Rīgā, pili J* 1. Tel. N°9-57
Runas stundas ao 11—12 u^Z&P&'Ti Atvērts ao pulksten 9—3

Sludinājumu maksa:
a) tiesa sludinājumi līdz 30 vien-

slejigām rindiņām 3 lat. 60 sant.
pat katra tālāku rindiņu . . — , 12 .

b) citam iestādēm un amata per-
sonām par katru vienslejigu
rindiņu — ..

c) privātiem par katru vienslejigu
rindiņu — ,20 .

Nolīgums starp Latviju un Igauniju par
Latvijas-Igaunijas robežas pāriešanas
noteikumiem pierobežas joslas iedzī-
votājiem.

Saeima.
Muitas departamenta rīkojumi.

* iTmmmmmmmmmmĒKmuMmĒĒĒĒmĒma^ĒĒmĒaammĒa^^



Bērni līdz 15 gadiem (ieskaitot) var
pāriet robežu savu vecāku vai aizbildņu
pavadībā uz pēdējiem izsnegto leģitimā-
cijas kartiņu pamata, pie kam pēdējās
ierakstāmi ari bērni.

9. pants.
Leģitimācijas kaitinās izsniedzamas pēc

klātpieliktā parauga latviešu un igauņu
valodās un tanīs jāuzdod sekosi dati :
uzvārds, vārds, tēva vārds, dzimšanas
datums, pavalstniecība, nodarbošanās,
bērni, kas jaunāki par 15 gadiem, dzīves
vieta, sevišķas pazīmes,īpašnieka paraksts,
pārejas punkta (vai pārdalīta īpašuma)
nosaukums, kā ari satiksmes līdzekļi, ja
tādus lieto robežas pāriešanai, un ter-
ntiņf, līdz kuram kartiņa derīga.

10. pants.

Ar leģitimācijas kartiņu izsniegšanu
saistīto izdevumu segšanai ņem īpašu
nodokli, kuru, savstarpēji vienojoties,
noteic abu līgumslēdzēju valstu iekšlietu
ministrijas.

11. pants.
Izbeidzoties leģitimācijas kartiņas ter-

miņam, ta zaudē savu derīgumu un nav
pagarināma.

12. pants.
Pārejot robežu caur vienu no pārejas

punkuem, jāgriežas atpakaļ caur to pašu
punktu.

13. pants.

Pēc kataeizējas robežas pāriešanas,
leģitimācijas kartiņu īpašniekiem atļauta
uzturēšanās un .brīva kustība otras valsts
pierobežas joslā ne ilgāki par 14 dienām.

1. piezīme. Valsts vai privātu
skolu skolniekiem, kuri pārgājusi
robežu ar leģitimācijas kartiņām,
atļauta nepārtraukta uzturēšanās un
brīva kustība pierobežas joslā uz
visu viņu kartiņu derīguma laiku.

2." piezīme. Pārejot robežu un
uzturoties otras valsts pierobežas
joslā, leģitimācijas kartiņu īpaš-
niekiem nav jāuzrāda citi doku-
menti.

14. pants

Gadījumos, kad, aiz vietējiem ap-
stākļiem, vairākām personām nepiecie-
šams pāriet robežu kopēji, kā piem.
ekskursijās ziniskos vai izglītības no-
lūkos, reliģiozās ceremonijās, vai bēru
gājienos, pēc šeit pieliktā parauga, iz-
sniedzamas kolektīvas leģitimācijas kar-
tiņas, kas derīgas ne ilgāk par 48
stundām.

15. pants.
Ugunsgrēka gadījumā pierobežas joslā

otras valsts ugunsdzēsēji un vietējie
iedzīvotāji var, palīdzības sniegšanas
nolūkā, pāriet robežu līdz ar nepiecie-
šamiem dzēšanas līdzekļiem bez leģiti-
mācijas kartiņām un ārpus robežpārejas
punktiem.

16. pants.
Atgriežoties atpakaļ pār robežu, leģiti-

mācijas kartiņas īpašniekam jāved sev
līdz tie satiksmes līdzekļi, kuri atzīmēti
leģitimācijas kartiņā.

17. pants.
Katrs šī nolīguma noteikumu pārkā-

pums sodāms saskaņā ar tās valsts liku-
miem, kur šis pārkāpums izdarīts.

18. pants.
Šī nolīguma ilgums neaprobežots.

Taī gadījumā, kad viena no nolīguma
slēdzējām valstīm gribētu šo nolīgumu
uzteikt, viņai par to jāpaziņo otrai valstij
3 mēnešus iepriekš.

19. pants.
Šo nolīgumu apstiprina abu valstu

valdības un pēc . apstiprināšanas tas
stājas spēkā 1924. gada 1. martā.

Sastādīts divos eksemplāros Rīgā
1924. gada 10. janvārī.

A. Ziepnieks. Pulkv.-Ieitn. A. Engman
Pulkv.-leitn. I. Balodis. D. Janson.
E. Dundurs.

Tulkojums.
Pielikums 9. pantam.

LEĢITIMĀCIJAS KARTIŅA

vairākkārtējai Latvijas-Igaunijas robežas
pāriešanai.

Derīga

Uzvārds 3S
Vārds -
Tēva vārds
Dzimšanas datums
Pavalstniecība _ —
Nodarbošanās
Bērni, jaunāki par 15 gadiem

Dzīves vieta
Sevišķas pazīmes
Pārejas punkta (robežlīnijas pārdalīta

īpašuma) nosaukums
Satiksmes līdzekļi.
īpašnieka paraksts

(Zīairgs.)

Datums —....
Paraksts:

Izdota saskaņā ar 1924. gadā 10. janvārī
starp Latviju un Igauniju noslēgto no-
līgumu.

Tulkojums.

Pielikums 14. pantam:

LEĢITIMĀCIJAS KARTIŅA
vienreizējai kolektīvai Latvijas-Igaunijas

robežas pāriešanai.
Zemāk minētām personām atļauts

pāriet Latvijas-Igaunijas robežu
robežas pārejas punktā

un atgriezties atpakaļ 48 stundu laikā,
skaitot no pirmās pāriešanas.

K»M» Uzvārds un vārds Vecums Piezīmes

(Zimogs.) Datums

Paraksts
Izdota saskaņā ar 1924. gadā 10. jan-

vārī starp Latviju un Igauniju noslēgto
nolīgumu.

PIELIKUMS

nolīgumam starp Latviju un Igauniju pai
Latvijas-Igaunijas robežas pāriešanas no-
teikumiem pierobežas joslas iedzīvotājiem,

Notu apmaiņas ceļā ārlietu- ministrija
un Igaunijas sūtniecība vienojušās savā
starpā interpretēt šī nolīguma I. panta
piezīmi sekosi:

.Rīgas pilsētas un Ainažu miesta
iedzīvotāji, dodamies tieši pa jūru uz
Roņu salu un otrādi, Roņu salas
iedzīvotāji, braukdami uz Rīgu un
Ainažu miestu, bauda tās pašas tie-
sības un priekšrocības, kuras šaī no-
līgumā paredzētas pierobežas joslas
iedzīvotājiem. "

Tulkojums pareizs:

G. Šiliņš,
Baltijas valstu nodaļas sekretārs

SAEIMA.
Sēde 29. iebruarī.

Sēdi atklāj priekšsēdētājs F. Vesmans
pulksten 5,10.

V. Holcmanim piešķir atvaļinājumu
no 28. februāra līdz 4. martam.

Iesniegts priekšlikums: uzdot budžetu
komisijai skatīt cauri valsts budžeta pro-
jektu līdz 20. martam, tā ka Saeima
varētu to apspriest un pieņemt līdz
jauna budžeta gada sākumam, t. i. līdz
1. aprīlim.

Pēc tam, kad A. Petrevics moti-
vējis iesniegumu tuvāk un izteikušies
ari daži citi deputāti par, vai pret to,
priekšlikumu pieņem ar 41 pret 31 balsi,
1 atturoties.

Redakcijas komisijas ziņojumu sniedz
K. E 1 i a s s.

Apspriešanā nāk likums par Lat-
vijas teritorijas iedalīšanu
a p r i ņ ķ o s. (Referents Dr. G. Rein-
hards.) Pēc tam, kad par likumu iz-
saka savas domas kara ministrs F. B i r -
kenšteins, Fr. Trasuns, A. Gul-
bis, K. Ulpe un J. Rubulis,
pāreju uz pantu lasīšanu pieņem vien-
balsīgi.

Sēdi slēdz pulksten 8,10.
Nākošā sēde otrdien, pulksten 5.

Valdības rīkojumi un pavēles.

Papildinājums
pie 1922._ g. .Valdības Vēstnesī* JMi>258.
izsludinātās pagaidu instrukcijas par brīv-
teritorijas piešķiršanu Liepājas linoleuma
fabrikai un pie 1923. g. .Valdības
Vēstnesī" JV? 227. izsludinātā minētās

instrukcijas papildinājuma.
Pagaidu instrukcijas par brīvteritorijas

piešķiršanu Liepājas linoleuma fabrikai
1. pantu (.Valdības Vēstnesī" Nt 258.—

1922. g.) un 1923. g. .Valdības Vēst-
nesī" N° 227 izsludināto papildinājumu
pie minētās instrukcijas, kuros uzskaitī-
tas preces, kādas Liepājas linoleuma
fabrikai atļauts ievest bez muitas un
akcizes, — papildinu ar ieved-
muitas tarifa 194. p. 1. punktā
minētām precēm (vasku drēbe,
izņemot zīda, kas muitojama
pēc 197. p. un tās izstrādājumi,
dermatins, granitols un adas
tūks).

Rīgā, 1924. g. 25. februārī. N° 4065.

Finansu ministrs RingoldsKalnings.
Muitas departamenta direktors

E. Dundurs.

Papildinājums
pie 1922. g. 9. maija .Valdības Vēst-
neša" 102. numurā publicēto noteikumu
ievedmuitas ierēķināšanai par ekspor-
tējamo preču ražošanai izlietotām ār-
zemju izejvielām II. speciālās dajas.

Papildinot 1922. g. .Valdības Vēst-
neša" 102. numurā izsludinātos no-
teikumus

„A. Ievedmuitas atmaksa par sezam,
sinepu, zemes riekstu, soja-pupu eļļu,
eksportētu šprotu veidā uz ārzemēm",

nosaku, ka minētie noteikumi attieci-
nāmi ari uz o 1 i v u eļļu, eksportētu
šprotu veidā uz ārzemēm.

Rīgā, 1924. g. 28. februārī. Ns 4340

Finansu ministra biedrs
J. Blumbergs.

Muitas departamenta direktors
E. Dundurs.

Valdības iestāžu paziņojumi.

XXIX saraksts
par personām, kas uz ministru ka-
bineta lēmumiem uzņemtas Latvijas

pavalstniecībā.
1) Blūms Jānis, 2) Ivanovs Jānis,

3) Jukens Augusts, 4) Kūtras Andrejs,
5) Kozlovskis Jānis, 6) Millers Jānis,
7) Michels Aleksandrs,8) Markevičs Jānis,
9) Misulis Klemenso, 10) Parmans Fri-
drichs, 11) Zaķis Kārlis, 12) Zaķis Eduards,
13) Zeidenbachs Herberts, ' 14) Bene-
rauskis Līze, 15) Krasovskis Antons,
16) Kačinskij Juljans, 17) Kumbergs

Kurts, 18) Lašukas Pēters, 19) Martinaitis
Kazimirs, 20) Prestle Gustavs, 21) Rollis
Klemens, 22i Rosinski - Rosiks Jānis,
23) Šreders Kārlis, 24) Toms Georgs,
25) Afanasjevs Michails, 26) Bleichs
Fridrichs, 27) Belousovs Pāvils, 28) Bergs
Fridrichs, 29) Beržanskaja Anna, 30) Do-
manskis Teodors, 31) Djakonovs
Vasilijs, 32) Elke Alvine, 33) Frics
Kārlis, 34) Gellmans Jevels, 35) Gacko
Fridrichs, 36) Gurklis Katrine, 37) Groten
Nikolajs, 38) Gudov'ič Staņislava, 39) Gai-
lun Konstance, 40) Gorbunovs Dorofejs,
41) Griinvald Jozefine, 42) Guc Dmitrijs,
43) Griņevičs Vladislavs, 44) Graušinis
Ludvigs, 45) Greitovičs Donats, 46) Hocko
Jāzeps, 47) Hekendorfs Jēkabs, 48) Hart-
vils Jānis, 49) Hartvils Kārlis, 50) .Hoff-
mans Miķels, 51) Havenson Anna, 52)
Hvatinecs Filips, 53) Harjo Jēkabs,
54) Harjo Jānis, 55) Jakucs Jāzeps,
56) Juchņevičs Antons, 57) Jarinovskis
Boleslavs, 58) Jakimovičs Pēteris, 59) Ju-
bins Johans, 60) Ivanovs Ivans, 61) Iva-
novs Polikarps, 62) Ivanovs Ivans,
63) Ivanovs Nikolajs, 64) Jankovskis
Pāvils, 65) Jasunas Jānis, 66) Jaseno-
vičs Kazimirs, 67) Ivanovskis Jānis,
68) Ittermaus Otto, 69) Janulis
Vicents, . 70) Itterman Herta, 71) Juris
Ādams, 72) Krapans Osips, 73) Korše-
ņevskij Kazimirs, 74) Karčevskij Ste-
fānija, 75) Karčevskij Anna, 76) Kar-
čevskis Antons, 77) Kovaļevskij Broņi-
slava, 78) Kričalo Miķelis, 79) Kara-
gina Jūlija, 80) Koršeņevskis Andrejs,
81) Kozlovskij Skola, 82) Krušins Jā-
zeps, 83) Klevinskij Anna, 84) Kregzde
Dārta, 85) Ķisels Antons, 86) Korsaks
Jānis, 87) Karavaičiks Krišjāns, 88)
Konstantinova Uljana, 89) Klisevičs An-
drejs, 90) Kazaks Dmitrijs, 91) Kirsa-
novs Lukjans, 92) Konstantinova Jev-
dokija, 93)_ Kopilova Pelageja, 94)
Krasko Andrejs, 95) Kuļkovs Nikolajs
96) KonstantinovsLifantijs, 97) Krujukovs
Nikolajs, 98) Kasins Naums, 99) Kazimi-
rovs Nikolajs, 100) Kotilikins Stepans
101) KissraanisAugusts, 102)KagansJuda
103) Kavaļevs Zinovijs, 104) Koniševs
Jefims, 105) Kozlovskis Antons, 106)
Kapustins Artemijs, 107) Korņejevs Timo-
tejs, 108) Kruglovs Vjačeslavs, 109)Laube

Hulda, 110) Lukšis Elza, 111) Lavnno-

v.čs Antons, 112) Lēlis Zigmunds, 113)
Latvenas Pauline, 114) Lej Ritta, 115)
Levins Hiršs, 116) Lapinskis Leonards,
117) Legenis Jānis, 118) Lukaševičs Pē-
teris, 119) Leškevičs Jānis, 120) Leške-
vič Elizabete, 121) Lučinskij Kri tine,
122) Ljach Jūlija, 123) Lisitskin Ustine,
124) Leščovs Jēkabs, 125) Lismanovič
Marcelija, 126) Levitans ZalamansL 127)
Luc Johans, 128) Leščinskis Jāzeps,
129) Lekusis Kārlis, 130) Markevičs
Staņislavs, 131) Markevičs Valerija,
132) Markevič Zofija, 133) Mačocho
Stefans, 134) Martinjak Katrine, 135)
Mārtiņ Lavize, 136) Meiers Augusts,
137) Markevičs Pēters, 138) Meišels

Vaclavs, 139) Meišels Kāriis, 140)
Meišels Genrichs, 141) Miklaševičs Kon-
stantīns, 142) Minčenko Tarchs, 143)
Marcenkevičs Josifs, 144) Mazikin Eliza,
145) Michailovs Matvejs, 146) Michai-
lovs Grigorijs, 147) Mažeika Jūlija, 148)
Markevič Alfons, 149) Minkevics Vaclavs,

150) Morozovs Kalistrats, 151) Matulis
Konstantīns, 152) Miļemkijs Viktors,
153) Morozovs Nikolajs, 154) Minčoii-
kovs Markijāns, 155) Minčonkova
Pelageja, 156) Matulevičs Kon-
stantīns, 157) Macievskis Jāzeps,
158) Mašulskis Jozefs, 159) Matus
Magdalēna, 160) Matus Anna, 161) Matus
Vladislavs, 162) Maslovoskis Nikolajs,
163) Minkevičs Valerija, 164) Minalgo
Kazimirs, 165) Mocak Trofims, 166) Min-
kevičs Miķelis, 167) Neis Daniels,
168) Noviks Staņislavs, 169) Nabrovskis

Andrejs, 170) Noreiks Kazimirs, 171)
Pirogovs Konstantīns, 172) Petkuns
Konstantīns, 173) Podgaiskijs Malvine,
174) Podgaiskijs Osips, 175) Plitniks
Vikents, 176) Puzinkevičs Ustins, 177)
Priebe Augusts, 178) Pāls Jānis, 179)
Pinčuras Ādams, 180) Petkevičs Jānis,
181) Paulukevič Jūlija, 182) Poškus

Augusts, 183) PleierElza, 184) Petrenko
Georgs, 185) Pincovs Meiers, 186) Pī!s
Ābrams, 187) Parikas Paulis, 188)
Petrovičs Dāvis, 189) Popovs, Vladimirs.
190) Poļanskis Frols, 191) Parfenovs
Liferijs192) Ptičkins Grigors, 193) Pop-
kovs Jānis, 194) Poberžins Staņislavs,
195) Pčickij Staņislavs, 196) Pavlova
Feodosija, 197) Parfenova Agafija, 198)
Portnova Jefrozinija, 199) Portnovs Ivans,
200) Putra Antons, 201) Piotrovič Karo-
line, 202) Pietunova Jevtichija, 203)
Pčickijs Romalds, 204) Parfenova Tatjana,
205) Pelanis Viktors, ^06) Piotrovičs
Osips, 207) Petrils Jāzeps 208) Panovo
Ustins, 209) Puškarevs Nikifors, 210)ļPo-
kernus Rūdolfs, 211) Pučinskis Pēteris,
212) Rutkovskis Vladislavs, 213) R aste-
nis Anele, 214) Rastenis Anna, 215)
Rīve Alberts, 216) Reicherts Rūdolfs,
217) Ručs Ādolfs, 218) Repša Kristaps,
219) Rakits Ludvigs, 220) Rakifs
Vikents, 221) Rossads Ivans, 222) Ro-
manovs Ivans, 223) Rudsko Malachs,
224) Radeckis Johans, 225) Rakovskaja
Marija, 2i6) Sviderskis Stefans, 227) Sel-
nerovičs Osips, 228) Sobolevskis Sta-
ņislavs, 229) Sirica Ādolfs, 230) Salaks
Kazimirs, 231) Simanovičs Kazimirs,
232) Zavickijs Juljans, 233) ZachsJuliuss,
234) Sudrab Franciska, 235) Saulevičs
Kazimirs, 236) Zilbermans Izraels,
237) Sokolovs Platons, 238) Snitkova
Jevdokija, 239) Sokolovs Trifons, 240) Si-
lickij Katrine, 241) Sapels Teodors,
242) Zavickij Fetinija, 243) Zavickij
Fevrusņa, 244) Simarevs Lūka,245)Šillings Fridrichs, 246) Sajančkovskis
Antons, 247) Salinskis Gustavs,
248) Skarevičs Jānis, 249) Stepanovs
Filarets, 250) Survill Emilija, 251) Sabas
Francis, 252) Sapego Kazimirs, 253) So-
lovjeva Afimija, 254) Sak Zara, 255)
Skleniks Leonards, 256) Šeišis Juljana,
257) Stankevičs Jozifs, .258) Strēlis Mi-
ķelis, 259) Šulc Jānis, 260) Sapiro Estere,
261) Trabša Jāzeps, 262) Teppers Jānis,
263) Trumpa Antons, 264) Tomkus
Antons, 265) Toms Bogumils, 266) Va-
silčikovs Nikolajs, 267) Višņevskis Jēkabs,
268) Viršbicki Julianna, 269) Vasiljevs
Fadejs, 270) Vasiljevs Matvejs, 271) Gors
Mendels, 272) Reške Gustavs, 273) Tka-
čuks Sergejs un 274) Tefs Ludvigs.

Rīgā, 1924. g. 26. februārī. .N°29846I1!.

Iekšlietu ministrijas
administratīvā departamenta

vicedirektors A. Ziepnieks.
Nodaļas vadītājs J. S i 1 b r i e d i s.

Rūpniecības departamenta
patentu valde,

pamatodamās uz rūpniecības likuma 2. da-
ļas 137. panta par preču zīmēm, paziņo,



ka izdotas apliecības par sekošo preču
-liliju vienīgo lietošanas tiesību:

jvļj 1351. _M. Kalniņam, Rīgā — zīmē-
jums (pusmēnesis) un burti „M. K." —
dažāda veida zoda, veļas balinājamam

vn rnazgājamam _ pulverim, sausām krā-

sām, krāsām _ eļļā, mākslinieku krāsām
cilā 'mi sausam.
"j\o 1355. Ķimiskai fabrikai uz akci-

jām (bij. Scliering), Berline, Vācijā —
vārds ..Urotropin" — medicīniskiem pre-
parātiem. _.\M° 1356. Fnmat „N. V. Machinale
Kettenfabriek En Wevery-Apoldoorn" ,
Holandē — zīmējums (zivs) tīkliem pa-
gatavotiem no Amerikas un Ēģiptes kok-
vilnas, kā ari audumiem no kokvilnas un
liniem.

K? 1357. Firmai .Venus" īpašn. „Mar-
kovičs & Plohn", Rīgā — zimējums ai
vārdu .Vara Damer" — ziepēm, pude-

ram, zobu pulveram, zobu pastei.
N° 1358. Dr. Max Pernou de Notre,

Rīgā — vārds .Lognovit" — medicīnis-
kiem aparātiem ārstēšanai ar gazveidī-
giem medikamentiem.

Ne 1359. Tam pašam — vārds „Cito"
— medicīniskiem aparātiem dzimuma
slimību ārstēšanai.

Ne 1360. Techno-ķimiskai laboratorijai
„Acs", Liepājā — zīmējums un vārds
jGazimi" — ziepēm, puderam, zobu

pulveram, zobu pastai.
N° 1361. Georg Schicht. akciju sabie-

drībai Aussigā pie Elbas, Čechoslovaķijā
— zīmējums — burts „E" — visāda
veida parfimerijām, tualetes un kosmē-
tiskiem līdzekļiem un preparātiem, de-
zinfekcijas līdzekļiem, ekstrakcijas līdzek-
ļiem, ķimiski-techniskiem ražojumiem,
visāda veida ziepēm un konzervēšanas
līdzekļiem, spodrināšanas, tīrīšanas un
mazgājamiem līdzekļiem, drogu precēm,
balināšanas līdzekļiem, tauku skābei.

Ne 1362. Tam pašam — zīmējums —
burts „S— dažādām precēm.

Ko 1363. Firmai West Electric Hair
Curlers Companv Limited, Londonā,
Anglijā — zīmējums ar uzrakstu „West
Electric Hair Curlers" — matu viļņo-
tajiem.

N° 1364. Firmai Telefunken Ge-
sellschaft fīir drahtlose Telegraphie
3fu. b. LL, Berliuē Vācijā — vārds
„Telefunken" — dažādām precēm.

Nq 1365. Firmai_ Henkel& Cie G. m.
b. H. Dusseldorfā, Vācijā — vārds
„Henko" — zoda, ziepēm, balināšanas
zoda, mazgāšanas pulverim, ziepju pul-
verim, spodrināšanas ekstraktiem, spodri-
nāšanas pulverim, spodrināšanas lī-
dzekļiem.

Ne 1366. Tam pašam — vārds
„Persil" — mazgāšanas pulverim.

N° 1367. Tam pašam — vārds .Dixin"
— kustoņu un augu iznīcināšanas lī-
dzekļiem, peldēšanas ūdeņiem, balinā-
šanas, aku un peldēšanas sāļiem, augu
kopšanas līdzekļiem, ķimiskiem ražoju-
miem zinātniskiem un fotografēšanas
mērķiem, ugunsdzēšanas līdzekļiem, cie-
tināmiem un dējamiem līdzekļiem, zobu
pildīšanas līdzekļiem, līdzekļiem pret
katlu akmeni, mēslošanas līdzekļiem,
dzesināmiem līdzekļiem, ēteriskām eļļām,
.ziepju pulverim, mazgāšanas un balina-
xa.ri.as līdzekļiem.

!\9 1368. Tam pašam — vārds „Sil"
— tām pašām precēm.

JVs 1369. Firmai .Mechanische Trikot-
vveberei Stuttgart Ludwig Maier & Co
A.-Ges." Bolingenā ,pie Stuttgarta, Vā-
cijā — zīmējums ar uzrakstu .Hautana"
— apģērbiem, triko apakšdrēbēm no
zīda, vilnas un kokvilnas, \orsetem,
krūšu turētājiem, zeķēm, zeķu precēm
un veļai, audumiem triko apakšdrēbēm,
diegiem.

M9 1370. Firmai „Wollgarniabrik
Fulda G. m. b. H.", Fuldā, Vācijā —
zīmējums (balodis) — vilnas diegiem,

N° 1371. Tam pašam — zīmējums
(balodis) — vilnas diegiem.

A'o 1372. Firmai ,BritishAmeriran
Tobacco Co Ltd.," Londona, Anglijā-
tabakas izstrādājumiem.

N° 1373. Tab. fabr. Akc. sab. „La-
ferme", Rīgā — vārds „Start" —.papi-
rosiem un tabakai.

No 1374. Cigarettenfabrik Muratti Ak-
tiengesellschaft,"Berlīnē, Vācija — zīmē-
jums ar uzrakstu „Muratti-Ariston-Gold"
— tabakas ražojumiem, kā cigāriem,
cigaretēm, cigarilos, pīpējamai košļojamai
un šņaucamai tabakai, cigaretu tabakai,
cigaretu papīramcigaretu čaulītēm.

,

Ne 1375. Tam pašam — vārds .Aris-
ton" — cigaretēm, pīpējamai-košļojamai
un šņaucamai tabakai.

Ne 1376. Baltijas mēslošanas līdzekļu

akc.sab. Rīgā — zīmējums (2 kūļi) —
dažādiem mēslošanas līdzekļiem.

No 1377. Vilim Vēz.tiin. Rīgā —
vārds .Astra" — piena produktiem un
pienam.

No. 1378. Vilhelmam Šmidtam, Rīgā —
vārds .Ratol" — līdzeklim pret pelēm
un žurkām.

No. 1379. K'S Kymmel, Rīgā — zī-
mējums (kuģīts) ar uzrakstu sakopo-
jumu — alum.

1380. Tirdzn. & rūpn. akciju sa-
biedrībai .Augļu Eksports" , Rīgā —
zīmējums (kuģīts) ar uzrakstu sako-
pojumu — vīniem, augļu sīrupa un
liķieru ekstraktiem, dažādiem aug.u un
ogu ievārījumiem, konzervējamiem un
citiem augļu pārstrādājumiem, āboliem,
bumbieriem un citiem svaigiem un žā-
vēt em augļiem.

1381. Korpelim Judinam, Rīgā —
zīmējums (ananass) konfektēm un šo-
kolādēm.

1382. Tirdzn. & rūpn. akc. sab.
V. D, Cimdiņ, Rīgā — zīmējums (do-
lāra karoga) — kviešu miltiem, cūku
taukiem, manna, kondenzētam pienam.

N° 1383. Tam pašam — zīmējums
(septiņu zvaigžņu karogs) — tām pašām
precēm.

Ka 1384. Baltijas kokvilnas vērptu-
ves & austuves akciju sabiedrībai Rē-
velē — zīmējums (divas krustamsaliktas
adatas) — diegiem

K» 1385. Tam pašam — zīmējums
(briedis) — diegiem.

K° 1386. Firmai .Dansk Andels
Aegexport Andelsselskabet, Kopenhāgenā,
Dānijā zīmējums armonograniu„D.A.,AE".
— olām un kautiem putniem.

Ka 1387. Firmai boci te en comman-
dite simple Vandenbroeck & Cie. Briselē,
Beļģijā — zīmējums ar uzrakstu „Le
Thermogēne" dziedinošai vatei (pret
reimatismu).

Ke 1388. Tam pašam — zīmējums
(klauns) — dziedinošai vatei (pret rei-
matismu), farmaceitiskiem produktiem
un pārsienamiem materiāliem.

K° 1389. Provizoram A. Tombergam,
Rīgā — etiķete ar vārdu „Idyllia - —
smaršūdeņiem, pūderiem, krēmiem,
smiņķiem, zobu eliksīriem, pastai, zobu
pulverim, ziepēm un citiem kosmētiskiem
izstrādājumiem.

Ks 1390. Tam pašam — etiķete ar
uzrakstu .Rēve de Valsē" — tām pašām
precēm.
' Ks 1391. Tam pašam — etiķete ar

vārdu. .Tarzans" — tām pašām precēm.
Pamatodamās uz rūpniecības likuma

II. daļas 5. nodaļas 140. panta 3. p. no-
teikumiem, patentu valde paziņo, ka
skaitāmas par nederīgām sekošas ap-
liecības par preču zīmju vienīgo lieto-
šanas tiesību :

Apliecība K» 252, 253 izdotas 1922. g.
4. augustā C. U. Parsons & Bro Ltd.,
Leicestershire, Anglijā uz preču zīmēm
zem nosaukumiem .Cannon" un . „Li-
zard".

Apliecības K« 259 un 260 izdotas
1922. g. 4. augustā Chr. Thomas & Bros
Ltd, Bristol, Anglijā, uz preču zīmēm
zem nosaukumiem „Arrow" un „Mars".

Apliecība No. 282 izdota 1922. g.
11. augustā tabakas fabrikai .Trūd",
Rīgā, uz preču zemi zem nosaukuma
.Stop".

Apliecība K» 602 izdota 1922. g.
6. novembrī dipi. inž. A. Rēbusam,
Liepājā — uz preču zīmi — zīmējums
(Ratuzis).

Apliecība Ni 618 un 619 firmai
VVichern & Ludolphi, Hamburgā, Vācijā,
uz preču zīmēm zem nosaukumiem
.Laubet" un ' .Carnot", izdotas 1922. g.
13. novembrī.

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

Iecelšanas.
Rezolūcija J* 954.

1924. g. 79. februāri.

Pi šķiru Rīg;'s skoloiāju institūta direktoram
Ludim Bērziņam kārtēju atvaļinājumu ar algu,
sk itot no š g. 25. februāra līdz ?. martam, uz-
dodot izpildīt institūta direktora pienākumus minēta
laikā direktora palīgam Arturam Bērziņam bez
sevišķas atlīdzības par to.

Izglītības ministrs K. Straubergs.
Skolu departamenta direktors L. Ausējs.

*
Rezolūcija N° 977.
1924. g. 29. februārī.

Atsvabinu Pēteri Kūli, uz paša lūgumu, no
skolas direktora palīga pienākumumiem valsts
vidusskolā pieaugušiem Rīgā, skaitot no 19'3. g.
1. oktobra.

Izglītības ministrs K. Straubergs.
Skolu departamenta direktors L. Ausējs.

Rezolūcija J* 978.
1924. g. 29. februāri.

Atceļu s.-ivu 1924. g. 6. februāra rezolūciju
Ni 671 (puti cets .Valdības Vēstnesī" 31. numurā)
attiecība uz Staņi slava Jaudzema iece.šanu
par valsts Rēzeknes vidusskolas direktora v.etas
izpildītāju.

Izglītības ministrs K. Straubergs.
Skolu departamenta direktors L. Ausējs.

Iekšzeme.
Lopkop bas priekšlasījumi skolas.

Rīgas apriņķa lopkopības instruktors
J. Vitoliņš noturēs pnekšlasīju-mus lop-
kopībā ar gaismas .bildēm :

Mālpils 6 kl. pamatskolā 3. un 4. martā,
Mores pag. 11. pak. pamaiskolā 5. un 6.
martā, Nītaures pag. II pak. pamatskolā
7. un 8. marā. Sākums pulksten 2 dienā.
Ieeja ari pieaugušiem — brīva.

Ķēču izglītības biedrība
sarīko 9. martā Ķēču pagasta namā
priekšlasījumu par lopkopību. Runās
Rīgas apriņķa lopkopības instruktors
J. Vītoliņš.

Rīga

Pārgrozījumi obligāto; iskos
noteikumos

par tirdzniecības iestāžu, no-
liktavu un kantoru atvēršanas

un slēgšanas laiku Rīgā.

Pamatojoties uz Rīgas pilsētas domes
?. g. 7. februāra lēmumu, kas apstipri-
nāts ar iekšlietu ministrijas pašvaldības
departamenta š. g. 19. februāra rakstu
N» 101325, pilsētas va'de paziņo, ka
1923. g. no 1. līdz 3. oktobrim .Valdības
Vēstnesī" N°216, 217, 218 publicētos
obligatoriskos noteikumos par tirdznie-
cības iestāžu, noliktavu un kantoru at-
vēršanas un slēgšanas laiku Rīgā 14. §
m. punkts pārgrozīts un 2 nedēļas pēc
šī paziņojuma publicēšanas .Valdības
Vēstnesi" stājas spēkā 14. § m. punkts
sekošā pārgrozītā veidā par tirgošanos
un darba laiku svētdienās, svinamās un
svētku dienās:

„§ 14 ,.
m) fotogrāfu iestādes atļauts turēt

atvērtas laikā no 1. apriļa līdz
30. septembrim no pulksten 1
līdz 4 pēc pusdienas, bet laikā
no 1. oktobra līdz 31. martam
no pulksten 12 līdz 3 dienā"

Bez tam pilsētas valde paziņo, ka
pilsētas lopkautuves restorānu atļauts
turēt atvērtu no pulksten 7 rītā līdz
6 vakarā vispār noteiktā tirgošanās
laika vietā.

1924. g. 29. februārī. N<> 1779.
Rīgas pilsētas galva A. Andersons.

Pilsētas sekretārs A. Pļavinskis.

Māksla.
Dailes teātrī aizvakar un vakar izrā-

dīja itāliešu klasisko komēdiju „V i e s -
nicniece". (Sarakstījis Karlo G o 1-
doņi, tulkojis Arturs Bērziņš.)

Šī vieglā humorā plūstošā komēdija
savā laikā izrādīta jau interimteatrī, kur
titula lomu tēloja "toreiz jaunā iesācēja
Anni Simson, bet abas otrās galvenās
sieviešu lomas (komedijantes) Dace
Akmentiņ un Jūlija Skaidrīte.

Viesnicnieces" titula loma sevišķi pa-
teicīga tādēļ, ka vīrieši šaī komēdijā pa
daļai zīmēti kā neapskaužami vientiesīši,
stipri atgādinādami Bokačio laikmeta
vīriešus, ar kuriem veikli viltīgās sie-
vie'es allaž dzīvo pēc patikšanas. Sa-
protams, ka jaunai skaistai viesnicniecei
tad ari nenākas grūti sasniegt savus
mērķus un visus savas apkārtnes vīriešus
iedomīgo „sieviešu ienaidnieku" priekš-
galā noguldīt sev pie kājām.

Šo pateicīgo sievietes situāciju skaisti
prata izmantot Emilija Viestu r.
Viņas Mirandolinā varēja noskatīties no
sākuma līdz beigām ar nenogurstošu
patiku.

Starp citiem tēlotājiem sevišķi izcēlās
G. Ž i b a 11 s ira Ed. S m i ļ ģ i s , it
kā sacenzdamies viens otru pārspēt
interesanti uztvertā un teicami izpildītā
spēlē.

Ari abas komedijantes — Lidija
Kepler un Lilita Bērziņ, kā ari
J. Priedes grafs pelna nedalītu at-
zinību.

Zāle abos vakaros bija pilna līdz
pēdējai vietai — zīme, ka komēdija
patīk. -J- '

Oriģinamovitate Nacionālā teātri.
Nacionālā teātrī trešdien, 5. martā in-

teresanta novitāte: izrādīs pirmo reizi
Annas Brigader jauno skatuves darbu
.Heteras mantojums". Anna Bri-
gader pieder pie mūsu veiksmīgākiem
dramatiķiem, ko viņa pierāda ari ar šo
savu jaunāko darbu. Viņa tanī uz dra-
matiska fona pieiet pie mūsu dienu tēliem
un noskaņām un uzstāda problēmu, kas
jo lielā mērā interesē vispārību. Autore
vispār prot ieinterestt skatītāju un neat-
laidīgi saistīt uzmanību līdz pat galam,
īpatnējie tēli, dzīvais dialogs un darbība,
saistošais problems uu krāsu bagātā
valoda padarīs šo darbu par ne mazāk
populāru, kā raktnieces iepriekšējā
drāma „llga". Ka ari publikā radusies
jau plaša interese, redzams no biļešu
pieprasījumu daudzuma. Lugu iestudē
A. Mierlauka režijā. Lugas galveno
personu — „heteru" Helu Vinter tēlo
Ludmila Špilberg. Viņas partners —
Ernsts Feldmans. Ari pārējās plašās
lomas atbildīgu spēku rokās.

Nacionālais teātra. Sestdien, 1. martā
Ģe'es .Pausts" ar V. Švarcu, R. Kal-
niņu uu Mirdzu Šmitchen. Svttdien, 2.
martā pulksten 2 dienā J. Jaunsudrabiņa
jautrā komēdija .Zvēru dīdītājas".
Pulksten 7 vakarā Ed. Vulfa drāma
„Meli". Otrdien, 4. martā, valsts un
pilsētas ierēdņu izrādē J Jaun-
sudrabiņa komēdija „Zvēru dīdītā-
j a s". Biļetes jau dabūjamas. Trešdien,
5. martā novitāte: izrādīs pirmo reizi
Annas Brigader drāmu .Heteras
mantojums" A. Mierlauka režijā.

Tirdzniecība un rūpniecība.
Kursi

Rīgas biržā, 1924. gada 1. martā.

100 Latvijas rb| 2,—
Amerikas dolārs 5,16 — 5,21
Angļu mārciņa 22,20 — 22,42
100 Francijas franki .... 21,35 — 22,00
100 Beļģijas franki 18,60— 19,20
100 Šveices franki 89.10 — 90 40
100 Itālijas liri 22 05 — 22,70
100 Zviedrijas kronas .... 134,30 — 136,30
100 Norvēģijas krona» ... 68 C0 — 70,10
100 Dānijas kronas . . . . 80,85 — 83,30
100 Čechoslovaku kronas . . 14,75—15,30
100 Holandes guldeņi ... 191,85— 194,60
i biljons Vācijas marka ... 1,50 — 2,—
100 Somijas markas .... 12,75— 13,25
100 Igaunijas markas .... 1,34 — 1,413
10,000 Polijas markas .... 0,01
100 Lietuvas Uti 50, 52,—
10 Krievijas zelta rubļi . . . 25,50
Krievijas sudrabagļ*

^ ; J$J
p«

1 *L
SSSR červoņeca
5°/o neatkarības aizņēmuma . 2, 2,10
6°/o Zemes banku ķīlu zīmes 98, 100

Rīgas biržas komitejas kotacijaa komisijas
priekšsēdētājs A. Kacens.

Zvērināts biržas maklers Th. Summers

Telegramas.
(Latvijas telegrāfa aģentūras ārcetnju telegramas.

Stokholmā, 29. februārī. Zviedrijas
radioeksperts leitnants T. Ternblads
(Thoernblad) izgudrojis jaunu ātras tele-
grafēšanas metodi, pēc kūpas iespējams
noraidīt ap 400 vārdu minūtē. Paredz,
ka jaunai metodei būs ārkārtīgs iespaids
uz turpmāko telegrāfa attīstību.

Londonā, 29. februārī. Ministru
kabinets iesniedzis parlamentam priekš-
likumu pilnīgi atcelt Anglijā nāves sodu.
Projekts paredz to kā izņēmumu turpmāk
vairs tikai vairākkārtējiem slepkavām.

Romā, 29. februārī. Par aukstuma
vilni, kurš iestājies visā Vidus un Zie-
meļu Itālijā, laikraksti ziņo, ka daudzo's
apvidos sniega kārta ir līdz 50 centi-
metri bieza. Sniegs pārklāj ari Vezuva
virsotni.

Redaktors: M. Arons.

LaisalB apgabaltiesas I. [iviliodala
atklātā tiesas sēd? 25. jsnvrrī 1974 g.
izkl. Micnslla Konstantīni d. Zotova
lūg atzīt Konstantīnu Jcsorovu par atro-
doioa bezvēsts prombūtnē, nolems:
publicēt .Valdības Vēstre«* par bez-
vēsts promesofo Konstantīnu Jegorcu
un uzdot Višgorodu pagasta p- domei
iecelt aizbildn. par bezvēsts pron būtnē
esoša Konst*ntina Jegorova mantu, a*-
rodoios Višgorodas pag., Putjatinc-
Moraškino viensētā.

So lēmumu puNIrēt dv. prec II»
395 p kārtībā

Daugavpilī, 11 iebt 1954 c U*244s/24.
Prrekšsēd. b. J. Krūmiņi

Sekretāra v. i. (paraksta).



Paziņojums.
Finansu ministrs š. g. 20. februārī

an«tiprinaji«:
Rīgas trikotāžu manufaktūras
rūpniecības akciju sab. „RITA"
statūtus, kuras mērķis ir trikotāžu un
austa preču ražošana un pārdos ma.

Sabiedrības dibinātāji ir:
1) Vācijas pils. Kārlis Loeveogaids,

Rīgā. Jufa Alunaua ielā 2, dz. «. 2)
Lat vijas pils. H n y Feltelberg, Rīgā,
Jupi A'unana ielā 2, dz. 6. 3) Latvijas
pils. Hermans Hercberga, Rīgā, Lāčplēša
iela 7. 4) Latvijas pils. Kariete Mintc,
Rīgā, Jura Alunana ielā >* 2, dz. 3.
5 Latvijas pils. Arnolds Mintc, Rigā,
Juja Alunana ielā M 2, dz. 5.

Sablediioas pfrrutkap tais it 20000t
Itu liels, ku|I sadala» 2J00 akcijas pa
100 latu katra.

Valdes sēde'ilis atrodas Riga.
Tirdu, un b. ood. pi. V. Q a 11 ī t s.

Revidents R. Bērziņi

/iemeln bankai akciju«

dibinātāju sagulu
otrdien, 25. marta 1924. g, pulks
6 vakarā, Ziemeļa savstarpējās kred
biedrības telpās, lielā Sālīta ielā MII/

Dianas klrtlba:
1. Nolēmums par:

a) Zieme|u savstarpējās kreditbiedrib
aktīvu un pasīvu ar visu kustan
un nekustama mantu, kontrakti*!
grāmatām un 1.1. pārņemšanu.

b) Ziemeļ i savstarpējās kreditbiedrib!
darbības pārņemšanu un turpinašail

2. Pagaidu apliecību uz iegūtai
Ziemeļi bankas akc. sab. akcijām pāi
iešanas citu personu īpašumā kārtību
noteikšrna (statūtu § 8).

3. Atlīdzības noteikšana pidomsi
valdes un revīzijas komisijas locekļie»

4. Bsdžets par 1924. g.
5. Vēlēšanas:

a) Vatdes locekļu;
b) Padomes locekļu un kandidātu; I
c) Revīzija) komisija» locekļu un kaļ

dilatu un
d) Komisijas, dēļ no Ziemeļu savshrļ

kredītbiedrības pārņemto mantu piļļ
taksēšanas.

6) Priekšlikumi.

Ziemeļu bankas akr. sab. akciju pj
rakstītajam tiek atgādināts, ka nDielktli
iemaksājumi ir nokātojami vēlākai» līsļ
15. martam 1924. s., :eska to*, ptetēji
KBdījsmā tie zaudē katm tiesību uz pa,
rakstītam akcijām Ziņas sniedz Ziema
savstarpējās kredītbiedrības birojā, 1. nod

Rīgā, 1. martā 1924 g.

Zlemc|ij savstarpēji* kredlt-
." ? - / biedrības valda.

Rīgas kara apriņķa priekšaieks Izaldj
dina par nederīgu nozaudēto kajakl u
sibas apliecību zem J* 571/47631
izdotu 5. novembrī 1921. g. no RigJ
ksra apr. pr. uz Alfrēda Kaspara dēli
Steina "i du. rizim. 1^98 g.

Rīgas kam api. priekšnieka isaisawļ
m geieriga nozaudēto karaklausība
plledba sem t* 9015, izdotu 31. rug

1920 g. no arm. techo. pārv. pnekšo
uz Aleksandra ĶHrļ * d. Bārdiņa v.

Latvijas uarvarsatataa leģitimācija
ttrtiņa Ja 2894, uz Jāņa Tūr
raida pazaudēta an «t to tiek issla
dinfita nai nedēti b»

Nozaudēta un ar ?o ( iek iztlidināti
par nederību Rīgas muitas valdes kvīti
ser. B Mi 75746, izdota uo Baltijas
Krievijas transporta un preču nolintavi
akc»u sabiedrības. Vaļņu Ielā M 2
Akc. biedr. L. V. Geggingtr

izsludina par nederīgu nozaudēto RīļH
muitas valdes kvīti zem Ja 62706, Ud
8. janvāri 1923. g.

Rīgas kara apriņķa priekšnieka $
sludina par nederīgu nozaudēto aplte-
cibu sem Ni 458, iztotu 2. augsstl
1923. g. no l. Lepājes kājn. pulki
kom. uz Nikolaja Konstantīna dēti
Naumova vārdu.

f Tiesu sludinājumi.

iii» tfHiunoai 2. ik. m» ininn
Kārlis Krebs paziņo, ka 14. marti
«24. O- pulksten 11 rītā, Rīgā, Tērbatas
ielā J* 72, iabr., pārdos Gerharda
Raaže kustamo mantu, sastāvošu no
maliņām un novērtēta par 30,000 rbļ

Izzināt saraksta, novērtējumu, kā ari
apskatīt pārdodamo manta varēs pārdo-
šanas dieni as vietas.

Tiesas prlstavs K. K r e b s

m nittuiiui! 2. m mii irtum
Kārlis Kiefcs paziņo, ka 7. marti
1924. 8., pulksten 11 rītā, Rlgi.
Tērriatas ielā M 15/17, pārdos Kārļa
Prledlia kustamo manta, saitāvolu no
grāmatām, un novērtētu par 44,340 r.

Izzināt sarakstu, novērtējamu, ka an
apskatīt pārdodamo manta varēs pār-
došanas dienā as vietas.

Tiesa prlstavs Krebs.

Dus «jaiifiuai 2. ik. tini niitm
Kārlis Krebs paziņo, ka 5. marti
1924. g„ pulksten 11 rītā, Rīgā, Brīvības
i-la >tt 35, ve kala, p ā r d o a Zaras
Markuza kustamo mantu, sastāvošu no
desmit pudeli em franču odiera, an no-
vētiētu par 12,000 rbļ.

īszlnāt saraksta, novērtējama, kā ari
apskatīt pārdodamo manta varēs pardo-
iania diena as vietas.

Tiesa prlstavs Krebs.

tīro miM a te. fftiii imrifi
paziņo, ka saskaņā ar tiesai aprledsmu,
17. martB 1924. a., pulksten 9 rītā,
Rigā, Viteaskas Ielā J* 12/.4, fabrikā
.Dēmona' pārdos Jēkaba Zfigara
kustamo mantu, sastīvjiu no koka ap-
strādāsi as mašīnām, motora, mēbelēm,
pianīno un eķi, aža un cli., un novērtēta
par 5210 latiem.

Izzināt saraksta, novērtējama, kā ari
apskatīt pārdodamo manta varēs pār-
došanas dienā us vietas.

Tiesu prlstavs J. Q r i n i e I d a.

ligas apsabalt. 5. līt. tiesu pristan
E. S m e i l a pa «iņo, ka 3. marti i. g,
pulksiea 9 ritē. Rīgā, Oanou dambi
J* 3 -a. pārdos otros torgos
Abe Bernera nn 3. Mlndsja kusi. mo
manta, sasUvošu _ no koku zāģētavas
leVānas un mašīnām, nn novērtētu par
2700 lat.

izzināt saraksta, novērtējama, kā ari
apskatīt pārdodamo manta varēs pār-
došanas dienā as vietas.

Tiesu prlstavs E. Smēlis.

Jtliam apgaMfluai. Jilga?as pilsētai u
apriņķa tiesas priitan 1nbu,

kufa kancleja itiodas Jelgavā, Annas
ielā J* 8 paziņo:

lī ka Krist'pa Vutfa prasības apmie-
rināšanai pēc Rīgas apgabaltiesas I. ci-
vilnodaļas tiesneia spried, ma no 11. apr.
1923. g, nz vekseļa no Jāņa Straubas
14. mai|l i. «.. pulkai. i0 rītā, Jelgavas
apgabaltiesas civilnodaļas sēžu zāle, as

poliem toigiei Dārdos
Jān'm Straube piederošu nekustamu
Īpašumu, kurš atrodas Jelgavas apriņķi,
Džūtstes-Pienavcs pagasti, Pēteri-Baliās
Verpja muižas, Anit-Muceniekn mājās,
ai zemesgrāmatu reģistra J* 2333, an
sastāv no zemes gabala, ai nz viņām
atrodošām ēkām;

2) ka īpašums priekš publiskiem
tirgiem apvērtēta par 235,000 rubļiem;

3) ka bez augšminētās prasības
īpašums apgrūtināts ar hipotēku pa-
lidiem par 2,000 rbļ.;

4) ka personām, kuras vēlas pie
torgtem dalību ņemt, ir jāiemaksā iā-
logs desmitā daļa no apvērtēšanas
s-imas, un jāstāda priekša aplieci aa par
t , ka no tieslietu ministrijas puses nav
šķēršļu minētām personām iegūt ne-
kustamo īpašumu; un

5) ka zemesgrāmatas uz šo īpašumu
liek vestas Jelgavas—Bauskas zemes-
grāmata nodaļā.

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

Visi papiri un dokumenti, attiecos! uz
pārdodamo īpašumu, ir Ieskatāmi Jelga-
vas apgabaltiesas civilnodaļas ksndejā.

Jelgavā, 26. februāri 1923. g.
Tiesas pristavs J. Vīksna.

Rīg. apgabali 5. lec. tiesu prist.
E. Smēlis paziņo, ka 4. marti
1924. s, pulksten 9 rītā, Rīgā. Matīsa
ielā J* 137, pārdos otros torgos
Pē era ktraiimaņa kustamo mantu, sa-
stāvošu no vut anizacijas katla, un no-
vērtētu par 603 lat.

izzināt saraksta, novērtējama kā ari
«pskatīt pārdodamo manta varēs pār-
došanas dienā uz vietas.

Tiesu pristavs E Smeila.

Oto lestSžn slūfflnfijumL

bibjfliu instrijas zemie
departameofs

Izsludina,- ka 1924. g. 17. marti. Rigā,
Noliktavai ielā Ns 1, dz. 5,

jauktos TOMOS,
ar pectorglem 20 marti 1924. s.

tika izdoti betona slūžu būves
darbi ar koka tilta virsbūvi no
piegādātiem būvmateriāliem uz
Liepājas apriņķa, Rucav< s pag.

Papes ezera izteka".
Torgu dalībniekiem j«Iemaksā zemju

departamenta grāmatvedības kase, Kal
paka bulvMā J* 6, dz. 10, līdz torgu
sākamam Ls 2000 drošības naudas.

Tavākas ziņas un slēgtu aplokšņu
pie āvājomu paiaugi saņemami Nolik-
tavas ielā Ne 1, dz 8. un uz vietas pie
kulturtrchnistās nodaļas prlekšstavīa,
techniķa Turkopola. Rucavā. 1

Apriņķa ceļo ititD'en Jelgavā

iizitiiiiiiiiii
II marti i. g.. pulkst. 12 dienā, savā
kancleja, Jelgavā, Upes ielā Ns 10,
divu šoseju tvaika ruļtu, vleaa mecha-
nskā ķirkot ji un viena vagona

remontdarbus
Torgu konkurentiem jāiemaksā dro-

šības nauda Ls 100.—
Tuvākai ziņas Iziniedz kancleja, no

nulk«t 9—3 d enī " 3

Sludīnnjums.
JCicļHnjas prefefctiuTa

lipiaiitājii
atklātasacensibi
11. marta 1M4.9, pulksten 12 denā an

pēctorsos
14. marti 1924 a, pulksten 12 dienā,
Ltepājas o tas policijas rīcībā atrodoši s

motorlaivas MM" motora nn
laivai iemoDta darbos.

Minētā laiva apakatama katru d enu
no pulksten 9 līdz i5 dienā, Liepājas
ostas policijā. Miķrļa ielā M 2.

Ai noteikumiem par izdarāmiem
remonta da<biem Ieinteresētās personaa
vai iepazīties un saņemt tuvākas pa-
skaidrojumus Lepsjas prefektūrāSk īveru
Ielā J* 7, iataba Nk 9, katru dienn no
pilkaten 9 lidz 15.

Piedaloties sacensībā jāiemaksā pre-
fektūrai drošībai nauda Ls 220.60.

Liepājā, 28 februārī 1974. g. Ht 3892/1V
Liepājas pieiekts (parakāta).

Dažādi slndinājnmi.
Rīgas pretubagosanas bied ības

kārtēja

pilna sapulce
Otrdien, 11. marti 1J24. g., pulksten
6'/s vakarā, Vilandes ielā J* 3, dz. 17.

Dienas kittiba:
1. Pārsk'ts par 1923 g.
?. Revidentu ziņojums
3 Budžets pat 1924. g.
4. Valdes locekļu un revidenta vēlēs na
5. Biedru uzņemšana.
6. D.'žād! jaatrjumi.

Ja nesanāktu s'atutos paredzētais
biedru skaits, tad nz ststutu § 26. psmata
tika sasaukta otra pilna sapulce, ar te
pašu dienas kārtību, kura katrā gadī-
jumā būi pilntiesīga Valda

Vidzemes upju satiksmes uz-
laoossnas savienības

Mrtē.'a ieneralsapolce
tiek :ai u.ti 30. maita 1924. g,Rigā,
Vaļņu ielā M 3/5. puksien 3 p. pusd.

Dlaaas kārtība:
1. Bilances apstiprināšana pai 1923. g.

?n direkcijas Ziņojums.
2. Revīzijas komisijai z nojums un di-

rekcijas atsvabināšana no atbiliībss
3. Ststutu grozīšana.
4. Vēlēšanas.
5. D>žā1l jautājumi. Valda.

Dzelzscļei tinrita ikUUi dīrektiīas I. ceļu iei. iriet»

Izdos vnirfiksolitfljiein
=mutiskā sacīkstē^
14. marti 1924. g., pulksten 12 dienā, Iecirkņa kantori, Rīgā, I. pasažieru eka,

istabā Ns 25,
piederošo dzelzsceļam mēslu izvešanu privātu personu vaja-

dzībām, Rīg -s-Preču st. depo atrodošās kastēs un ari tos.

kurj tiks izslauciti no vagoniem, kuri pienāks lopu kautuve

ar lopiem. J I1X ,
Lūgumi par pielaišanu sacīkstē, apmaksāti nr attiecīgu zīmognodokll, le-

snietfzsmi torgu dienā līdi pulksten 12, lecfikna kantori. J.^.;.^.^
Piims toigu sākšanas Iecirkņa kantorī jāiemaksā katiam toiga dalībniekam

drošības nauda Ls 40.
Torgus galigl apstiprina virsvalde.
Tuvātas zinas un torgu noteikumus izsniedz iecirkņa kantori

* L ceļa Iecirkņa priekšnieks (paiaksts).

Kora salmnleclltas pfiroolile
izdos mutiskos od rakstiskos torsos
apmēram 150 000 klgr. svaigas liellopu ga|as piegādā-

šanu Rgaa garnizona vajadzībām no 1. aprija līdz 1. augustam
1924. gadam.

Torgl notiks Rīgā, Valdemāra ielā t* 10/12, dz. 3 (ieeja no Elizabetes Ielas),
kara saimniecības pārvaldes telpās, 20. marti 1924 g., pulksten 10 rītā.

Rakstiski piedāvājumi slēgtās aploksnes ai uzrakstu: .Uz svaigas liellopu
gaļas torgiem 20. marti 1924. g.'. nn lūgumi dēļ pielaišanas mutiskos
torgos, nomaksāti ar attiecīgu zīmognodokll, iesniedzami līdz torgu atklāšanai
kara saimniecības pārvaldes pārtikas daļas priekšniekam, Rīga, Valdemāra iela
J* 10/ 12, dz. 10. vai toigu dienā, torgu komisijai.

Toign dalībniekiem pirms torgu atklāšanas jāiemaksā kara saimniecības
pārvaldes kasē drošības nauda 0,08 latu, no katra kilograma gtļas, kura uzņēmējs
apņemas piegādāt.

Ar kondicijām un sīkākiem torgu noteikumiem var iepazīties kara saimnie-
cības paivaHes nārtikas da|ā. darbdienas no pulksten 10—15. 2̂

Kara saimniecības Liepājas produkta noliktava
izdos mutiskos un rakstiskos torgos apm. 70.000 kig. svaigas liellopu

gaļas clejSdasaiiu no 1. aprija līdz 1. augustam 1974 g.
Torgi notiks Liepājā, kara ostā . Liepājas no'iktavas kancleja, 14. marti

1924. g. pulksten 10 rītā.
Rakstiski piedāvājumi, slēgtās aploksnēs ar uzrakstu: ,Uz gaļas torgiem

''4. marti 1924 g ', un lūgumi dēļ pielaišanas mutiskos torgos, nomaksāti
ar attiecīgu zīmognodokll, iesniedzami līdz torgu atklāšanai K. S. Liepājas
noliktavas priekšniekam, vai toign dienā — torgu komisijai.

Torgu dalībniekiem pirms torgu atklāšanas jāiemaksā noliktavas kasē
008 Jāti drošības naudas no katra kilograma gaļas, kufu piegādātājs uzņemas
piegādāt. Ar gaļas kondicijām un sīkākiem torgu noteikumiem var iepazītie i ik-
dienas Liepājas noliktavas kancleja

Bruņošanas pārvalde
ai 8o izslidlna 18. marti 1924. g.,

-= KONKURENCI ^
iz ap.220 it.itlatos itjns brezenta mfflM mrali.
No katras piedāvājamas t rezenta šķ'rts Iesūtāmi iepiiekš izmeģ našanai 3 paraugi,

samērā _apm 18x45 cm (1 no gareniska auduma un 2 no šķērsauduma).
_ Piedāvājumi, nomaksāti sr attiecīgu tīmognodokli (katra loksne 40 sant.),

slēgtās anl ksnes sr uzrakstu: ,Ut konkurenci 18 mata 1924. g ", iesniedzami,
iemaksājot droiības naadu _ li./o apmērā no piedāvājuma kopsumas, pārvaldes
apgādības dsļš, Vtldemara ielā >e 10/12, dz. 16, līdz mi ē ii datuma, pulksten
10 tītā.

C-nas urrādamas iranko pārveides noliktavā. 1
-le tes bez zīmo nodokļi», drešibas naudss wn czfslrs'a neievēroi.i001

Bruņošanas pārvalde ar 1^,.?."""

KOHKUREIKI DI Mi ii ; ./:
Iegādājamo dsrba rīku saraksts un attiecīgie tech i«kie no!eliiumi saņemami

pārvaldes apgādības drļā, Valdsm ra ielā Ni 10/12, dz. 16.
Piedāvājumi, nomaksāti ar attiecīga sīmognotiokti (katra loksne 40 sant.)

alēgtās aploksnēs, ar uztakstu: , Uz koakurancl 13 marti š g.", iesniedzami
Iemaksājot d'ošībss naudu 10°,o apmērā ro cieda^ājuma kopsumas, pārvaldes
apgedības daļa līdz minētā datuma pulksten 10 no rīta.

Onas uzrād m-s frsnio pārvaldes noliktajā 1
Oiertet bez zimogņr doHa dro'ības naudas ni uzriVsta neievē os.

Kara saimn. Daugavpils produktu noliktava
izdos mutiskos un rakstiskos torgos

apm. 130.000 klg. svaigas liellopu sāļas piegādāšanu
no 1. aprija līdz i. augustam 1924. fj.

Torgi notiks Daugavpilī, Viļņas ielā M 99, Daugavpils noliktavas kanclej?,
14. marti 1924 g .pulksten 10 rītā.

Rakstiski piedāvājumi
^

s'ēgtās aploksnes ar uzrakstu: .Uz gaļas torgiem
14. marti 1924. g." un lūgumi deļ pielaišanas mutiskos torgo», nomaksāti ar
attiecīgu zimognodokli, iesniedzami līdz torgu atklāšanai kara saimniecības
Dauga-pils noliktavas priekšniekam vai torgu dienā, torgu komisijai.

Torgu dalībniekiem pirms torgu atklāšanas jāiemaksā noliktavas kasē
Ls 0.07 drošībss naudas no katra k logi. gaļaa, kuru pieg dātājs uiņeaa; piegādāt.

Ar gaļas kondicijām un sīkāk em torgu noteikum e n var fepaz ties ikdienas
Daagap'l? noliktavas kancleja

ļ Klusi ātri ejoša ?»—« ?latviskā
'^^^^X:B A KM I M Ai asi sat ^^^^^^ ^^^^^,Rgminston ^^m

ar visjaunāko techaisko sasniegumu ^^^^^©^^r^^5 aaBaW^
pipildiDājamiem, ar 5 koloniu šķīvī- a^^^^^^^^^ fc^l gf^*
šiem, ar bestrokiņa gaitu, rotaļīgi ^^^^^^^^^ |ļ^vlegh darbā, nakur neatrod rev ^'^^^^fS^S'

līdzīgu ^<1"^

5-iadu garantija. Paču i ziabo- CVCTgfsVlA
ļ ēanas dsrbnica lab. I et rrat vad a Jl j|t llA

^
Rlgl, lien Smltžmeli Nr.U, Tārunia 53-oPI

IespiestsVaktis tipogrāfijā.

f^^^^Tf
^^ROZE^<^
^i^gr. Barona ^l»^

ilulststipoMfi
Rigas pil«,

———— dabūjamas —

pagasta ualžu I

lieta blankas.
Nad#iiafais toatra-

Sastdlan i. marti, pulksten 7 vai
«ausis'.

SvCtdlaa, 2. marti, ņuikst 2 dleai?
..Zraru ditlitāļas".

PaUcsten 7 vakarā:
.JITefi .

Akciju sabiedrības Langenzieps
& Ko. va^do

ar šo aoliecina, ka 1924. g. 29. iebrua

sabiedrības akcionāru ārkārtēja vlspāri
sapulce nenotiks un tadeļ

otrreizēja vispārējā sapnh
tiek ssssukta <8. marti 1924. «.. gik
3 dienā, Rīgā, sabiedrības ķimis»
fabrikas .Kali* valdes telpas, Pas a lel|

Saskaņā ar sabiedrības statūta 61,
min. otrreizējā ārkārtējā vispārēja I
pulcē notiek to pašu jautājums izsprj
šanal, kādi bija paredzēti 29. febru;
vispārējā sapulcē un kura sar'ksts t|
Izsludināts 1924. g. 15 janvārī, ,Va|
Vēstneša* 12. numuri an žurni
.Ekoncmlsts' M 1/2.

Otrreizējā vispārēji sapulce būs pil
tiesīga un viņas lēmumi galīgi, nesti
toties uz to, kādu pamatkapitāla da
reprezent s viņā ieradušies akcionsrL :

Vaidai
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