
Saeima.

Ministru kabineta sēde i. g. 2. maijā.
Papildinājums rīkojumos par akcizes no-

teikumiem padoto vielu ražotavu un
pārdotavu patentu nodokli.

Rīkojums par pagaidu vai nejaušu darbu
strādnieku nodrošināšanu slimības
gadījumos Aizputē

Valsts Prezidents Čakste,
sākot ar ļ. maiju, pieņems apmeklē-
tājus tikai vienreiz nedēja, katru otr-
dienu no pulksten 11 līdz 1 dienā.

SAEIMA.
Sēdi atklāj priekšsēdētājs F. Vesmans

pulksten 5 pēc pusdienas.

Vispirms ziņoja, ka zemnieku savie-
nības vārdā Klīve prezidijam iesniedzis
priekšlikumu ārlietu komisijā Pauluka
vietā ievēlēt Meierovicu. To ari ievēlēja.
Deputāts B u še v i c s iesniedzis paziņo-
jumu, ka ar 15. maiju noliek savu
Saeimas locekļa mandātu. Prezidijs no-
lēmis uzaicināt nākošo kandidātu no
Kremēs saraksta Kārli Ozoliņu.

ujmstru prezidents piesūtījis pārgrozīju-
,.,.ius un papildinājumus likumā par darba

"^faiku, kuri izsludināti Latvijas Republikas
Satversmes 81. panta kārtībā, kurus

' nodod sociālās likumdošanas komisijas
apspriešanai. Nākamais dienas kārtības
punkts bija likums par telpu īri otrā
lasījuma turpinājums. (Referenti Rozen-
tals, Knopps.) Debatēs piedalās A r v.
Bergs, F. Cielens, J. Purgals,
Fr. Trasuns, Fr. Menders un
vēl kādi, pēc kam likumprojekta pantus
pieņem ar dažiem pārgrozījumiem.

Pēc maza pārtraukuma prezidijs cej
priekšā sekošu no socialdemokratu-
mazinieku un dažiem latgaliešiem pa-
rakstītu steidzamu interpela-
c i j u ministru prezidentam:

^
Ministru kabinets ir noliedzis 1. maijā

sarīkot gājienus un sapulces zem klajas
debess. Šīs svarīgās tiesības pilsoņiem
kopš Latvijas pastāvēšanas nekad nebija
liegtas brīvi un plaši izlietot. Turpretī
tagad, kad mūsu valsts dzīve ir ievir-
zījusies normālās sliedēs, šāda nolieg-
šana ir notikusi, caur ko nešaubāmi ir
cietušas nevien pilsoņu tiesības, bet ari
valsts varas prestižs. Ko ministru prezi-
dents ir nodomājis darīt, lai turpmāk
nodrošinātu pilsoņiem viņu pilsonisko
tiesību izmantošanas iespējamību?"
V. Salnais, T. Rudzīts, R. Dukurs, R. Lin-
diņš, V. Holcmanis, M. Skujenieks,
A. Petrevics, J. Rubuls, V. Barkans,
V. Rubuls.

Pieprasījuma steidzamību motivēja
V. Salnais, pret steidzamību izteicās
G. Z e m ga 1 s un par — vēl R tt d e-
vics, pēc kam ar 67 pret 17 balsīm
Saeima pieņēma steidzamību un atklāja
debates par interpelaciju pēc satura,
kurās ņēma vārdu Petrevics un Jez.
Rubulis. Beidzot interpelaciju pie-
ņēm a ar 64 pret 16 balsīm.

«?litjMsMMi

Valdības rīkojumi un pavēles.
Papildinājums

rīkojumā par akcizes noteikumiem
padoto vielu ražotavu un pārdo-

tavu patentu nodokli.
(Izdots uz 1922. g. 3. marta papildinā-
juma (Lik. kr. 60.) pie likuma par
alkoholu saturošu vielu ražošanu, ap-
likšanu ar nodokļiem un pārdošanu

7. panta pamata.)
1921. g. 14. septembra rīkojuma par

akcizes noteikumiem padoto vielu ra-
žotavu un pārdotavu patenta nodokli
(Lik. kr. 181) II. daļa (Akcizes notei-
kumiem padoto vielu tirgotavas) papil-
dināta ar sekošu piezīmi:

Piezīme. Finansu ministrijas iz-
sludinātās peldu vietās un vese-
ļotavās tirgošanās ar tabakas precēm
vasaras sezonā, skaitot no 1. maija
līdz 30. septembrim, atļauta ar tir-
gošanās vietai un veidam atbilstošu
pusgada patentu.

Rīgā, 1924. g. 29. aprilī.
Ministru prezidents V. Zamuels.

Finansu ministrs
Ringolds Kalnings.

Apstiprinu.
Darba ministrs

A.Krieviņš.
Rīkojums

par_ pagaidu vai nejaušu darbu
strādniekunodrošināšanusl mības

gadījumos Aizputē.
Pamatojoties uz „Noteikumu par strād-

nieku un citu algotu darbinieku nodro-
šināšanu slimības gadījumos" 3. panta
2. punktu, darba ministrija nosaka sekošo:

1. Pagaidu vai nejaušu darbu strād-
nieki, kuri nodarbināti Aizputē un ap-
kārtnē, slimības gadījumos nodrošināmi
Aizputes kopējā slimo kasē uz 1924. g.
1. februāra rīkojuma N° 15228 («Valdī-
bas Vēstneša" 29. numurs) pamata.

2. Pagaidu vai nejaušu darbu strād-
nieku nodrošināšanai ienākošās sumas
ieskaitāmas Aizputes kopējās slimo ka-
ses vispārējos līdzekļos, no kuriem ari
sedzami nodrošināšanas izdevumi.

30. aprilī 1924. g. N° 15876.
Darba ministrijas departamenta

direktors R. Veidemans.
Sociālās apdrošināšanas nodaļas

vadītājs J u 1. T re i m a n i s.

Maksa pai .Valdības Vēstnesi* tikct no 1. janvāra:
Saņemot etsDoctloIJa:

par 1 mēnesi 1 lats 50 sant.

Piesfitot mājā un pa pastu;

f ai I mē"e»i 1 lats 80 sant.
X»ai ntsevišķu numura: saņemot

ekspedīcijā — , 8 .
5»le «tk«ipārdevējlem,;.... — , 7 ,

Latvijas valdības j*^ oficiāls laikraksts
iznāk katru dienu, izņemot e^k^^^M^1

^
svētdiena*

un
avetkudienas

Redakcija:
JP^^^^ā^^k

Kantoris un ekspedīcija :
Rīgā, pilī M 3 Tel.,Na9-89

^^^^^^^^^ Rīgā, pilī Mal. Tel.Ns9-S7
Runas stundas po 11—12 IP^^^t^ļļ Atvērts no pulksten 9—3

Sludinājumu maksa:
a) tiesu sludinājumi līdz 30 vien-

slejīgām rindiņām 3 lat. 60 sant.
pai katru tālāku rindiņu . . — . 12 .

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

c) privātiem par katru vienslejīgu
rindiņa — . 20 .

Valsts Prezidents Čakste,
sakarā ar Polijas valsts svētkiem 3. maijā,
telegrāfiski uzdevis mūsu sūtnim Var-
šavā Nukšam izsacīt Polijas valsts prezi-
dentam sveicienus un novēlējumus.

Valdības iestāžu paziņojumi.
Latvijas konsulāta Ņujorka

jaunā adrese no š. g. 1. maija:
115, Broad Street, Room 1105,

N e w Y o r k.
Paziņojums.

Pamatojoties uz „Noteikumu par strād-
nieku un citu algotu darbinieku nodroši-
nāšanu slimības gadījumos" 25. pantu,
darba ministrija pārreģistrējusi š.g. 26. ap-
rilī Līvānu miesta un apkārtnes kopējās
slimo kases statūtus

1924. g. 30. aprilī. N° 15894.
Darba ministrs A. Krieviņš.

Departamenta direktors R. Veidemans.
Iecelšanas.
Pavēle J* 6.

Līdzšinējo muitas departamenta juīiskon ultu
Georgu Liru aps'iprinu par Rīgas muitas valdes
juri konsultu uz brīva Īguma pamata, «r atalgo-
jumu pēc VII. amatu kategorijas, skaitot no š. g.
(5. aprija

Riga, (924. g. ?5. aprilī.
Finansu ministrs Ringolds Kalnings.

*
Rezolūcija N? 1838

\9/4 g. č0 aprilī.
Atvaļinu i glitības ministrijas juriskonsultu Ro-

bertu Akmentiņu uz 11 dienām, skaitot no
š. g. 1. maija.

Izglītības ministrs K. Straubergs.
Kanclejas pārvaldnieks J. Ļaudams.

Paziņojums.
Finansu ministrijas muitas departa-

ments paziņo tirgotājiem, rūpniekiem un
visām citām ieinteresētām personām un
iestādēm, ka finansu ministrs š. g.
29. aprilī apstiprinājis sekošu maksā-
jumu tarifu muitas artelim par darbiem,
kurus artelis izpildījis pie Rīgas muitas
valdes:

MAKSĀJUMU TARIFS
par darbiem, kurus izpilda
Rīgas muitas rajonā Rīgas

muitas artelis.
1. Par preču saņemšanu no stropa

pie kuģa malas, ieskaitot nogādāšanu ar
ievietošanu noliktavā, pagrabā, otrā stāvā
jeb rajonā, saskaņā ar 1923. g. 9. marta
muitas valdes sasauktās komisijas proto-
kolu, preču izpakošanu pie apskatīšanas
— pārbaudīšanas, atpakaļ iepakošana
pēc apskatīšanas un preces izdošanu no
minētām vietām uz vezumiem.

Par sekošām precēm maksājams, ne-
ieskaitot svēršanu:

Ievedmuitas tarifa §§, p. p. urJ*r r bnttoun p ezimes. Santjmi

§ 1 0,39
§ 2 0,39
§ 3 0,39
§ 4 0,39
$ 5 0,44
§ 6, p. 1, 2, 4, 5 0,44

p. 3 . 0,66
§7 0,31
§9 0,55
$10 0,28
§11 0,29
§ 12, p. 1 0,28

p. 2. . . 0,55
§ 13. . . : 0,77
§ 14, p. 1 0,55

p. 2 0,77
§ 15, p. 1, 2 0,84

p. 3 0,29
§ 16. 0,29
§ 17 0,31
§ 18, p. 1 0,51

p. 2 0,55
§19 0,51
§ 20 0,77
§ 21, p. 1 0,51

p. 2, 3 0.88
§ 22, kastēs 0,44

maisos 0,40
§ 23 0,55
§ 24, p. 1 1,10

p. 1, kakao pulverī . . . 0,77
p. 2a 1,10
p. 2b 0,88
p. 3 0,88

§ 25 0,55
§ 26 0,40
§ 27 1,21
§ 28, p. 1 0,55

p. 2 1,21
§ 29, p. 1 0,55

p. 2 0,77
§ 31, p. I 0,55

p. 2 0,77
§ 32 0,77
§ 33, a un c 0,27

b maisos 0,31
kastēs 0,55

§34 , . 0,88
§35 0,88
§36 0,55
§ 37, p. 1, 3, 6 0,51

p. 2 0,77
§ 37, p. 4 Vi muca 26,40

V« n 15,40
p. 5 0,88

§38 0,88
§39 0,27

zirgi 66,00
K .I liellopi 55,00
*sīklopi 33,00

putni 11,00
§ 41 0,27
§42 0,27

Ievedmuita» tarifa §§, p. p. ^8r ^g
un piezīmes s ^/ļj

§ 43, p. 1 0,39
p. 2 maisos 0,31

kastēs 0,39
§ 44. . 0,27
§ 45 0,31
§ 46, p. 1 1,21

p. 2 0,88
§ 47 0,28
§ 48 0,28
§ 49, p. 1 0,28

p. 2. 0,31
§ 50 0,31
§ 51 0,44
§ 52 0,44
§ 53. ... 0,31
§ 54, p. 1. 0,36

p. 2 0,27
§ 55, p. 1, 2, 4 0,77

p. 3. . . . . . . . . 0,36
§ 56, p. 1, 2, 5, 6 1,10

p. 3 . . . 0,66
p. 4 0,36

§ 57, p. 1, 2, 3 1,10
p. 4, 6 0 37
p. 5 0,88

§ 58 0,27
§ 59 0,27
§ 60 0,31
§ 61 — pulksteņu daļas. . pēc § 171
§ 61, p. 1, 2, 3. . . . . . . 0,55

p. 4, 5 0,88
§ 62, p. 1, 2, 3, 4 0,27

dzīvi stādi ...... 0,55
p. 5, 6 0,55

§ 63 0,55
§ 64, p. 1, 2, 3 0,55

p. 4. . 0,27
§ 65 0,27
§ 66 0,27
§ 67 2,20
§ 68. ... ? 1,00
§ 69, p. 1, 2, 3. . . . . . . 0,28

p. 4 0,62
§ 70, p. 1 . . . 1,00

p. 2 0,62
p. 3 0,31

§ 71, p. 1 0,31
p. 2 0,28
p. 3 0,33
p. 4, 5, 7 0,62
p. 6 1,00

§ 72, p. 1, 2. 3 0,27
p. 3c 0,62

§ 73, p. 1, 2, 3 0,31
p. 4. 0,62

§ 74, p. 1, 2. 0,31
p. 3 1,00
p. 4 . 0,62

§ 75 . 0,36
§ 76 0,62
§ 77, p. 1, 2, 3, 4, 5, 7. . . . 0,62

p. 6 0,31
§ 78 0,62
§ 79 0,27
§ 80 0,27
§ 81 0,27
§ 82 0,27
§ 83 0,27
§ 84 0,27
§ 85 0,38-
§ 86 0,38
§ 87, p. 1, 2, 3, 5 0,29)

p. 4 1,00
§ 88, p. 1, 2, 3 0,77

p. 4 0,53
§ 89. . 0,27
§ 90. 0,27
§ 91, p. 1. . .... . . . . 0,27

p. 2, 3 0,31
§ 92 . . 0,53
§ 93 0,55
§ 94 . . 0,27
§ 95 0,66
§ 96. .... 0,27
§ 97 0,31
§ 98 0,31
§ 99 0,55
§ 100 ... . 0,55
§ 101 0,31



Ievedmuitas tarifa 6t;, p. p. P?r ļ'S
. . b uttoun piezīmes Santimi.

§ 102 0,31
§ 103 0,27
§ 104 0,31
§ 105 0,28
§ 106 0,51
§ 107 0,27
§ 108, p. 1 0,31

p. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 . . 0,55
§ 109 0,55
§110 1,21
§ 111 1,21
§ 112 1 00

,Izņemot mucās, maisos,
cilindros vienā iepakojumā 0,40

§ 113 1,21
§ 114 0,28
§ 115 . 1,21
§ 116 1,21
§ 117 . . . 0,55
§ 118 1,21
§ 119 . . 1,21
§ 120, p. 1 1,00

p. 2 0,31
§ 121 0,88
§ 122 1,00
§ 123 0,31
§ 124 . . .' 0,28
§ 125 ... . 0,28
§ 126 ......... . 0,28
§ 127 . 1,10
§ 128 1,10
§ 129 1,10
§ 130 0,55
§ 131 . . . 0,31
§ 132 0,31
§ 133 0,31
§ 134 . 0,40
§ 135 0,55
§ 136 1,10
§ 137 0,55
§138 0,27
§ 139 0,27
§ 140 0,27
§ 141 0,27
§ 142 . 0,27
§ 143 0,31
§ 144 0,27
§ 145 0,62
§ 146 . . 0,27
§ 147 0,27
§ 148 1,65
§ 149 0,62
§ 150, p. 1, 2 0,27

p. 3 0,31
§ 151 0,28
§ 152 0,27
§ 153 . . . . 0,62
§ 154 . . 0,62
§ 155 0,31
§ 156 . . 0,31
§ 157 1,00
§ 158, p. 1, 2 1,00

p. 3 0,62
§ 159 1,00
§ 160 0,55
§ 161 0,62
§ 162 0,62
§ 163 0,62
§ 164 0,62
§165 1,00
§ 166 0,62
§ 167 0,33

p. 5. mašinas uz 4 riteņiem
līdz 1000 kg . . Ls 6,00 gab.

no 1000 līdz 5000 kg „ 10,00gab.
smagāk kā 5000 kg „ 14,50gab.

§ 168 0,62
§ 169 1,00
§ 170 1,00
§ 171, p. 1, 4, 5 1,10

p. 2, 3 par gabalu . . . 1,10
§ 172 0,62
§ 173 p. 1, 2, 3, 4,7 . . . . 0,27

p. 5, 6, 8, 9, 10 . . . . 0,50
§ 174 0,27
§ 175 pec vienošanas
§ 176 0,28
§ 177, p. 1 . . 0,28

p. 2a, b, c, d 0,28
p. 2e, f, g 0,66
p. 3, 4, 5 0,88

§ 178 0,77
§ 179 0,27
§ 180 0,27
§ 181 0,31
§ 182 0,31
§ 183 0,62
§ 184 0,62
§ 185 1,10
§ 186, p. 1, 2 0,31

p. 3, 4 0,62
§ 187 1,00
§ 188 1,00
§ 189 1,00
§ 190 0,31
§ 191 0,38
§ 192 1,00

tavas, iz kuras prece 9emam^Santimi <pie augšējām cenām piemaksā-
jams 0,03

Par preču ielādēšanu vagonos, ja
prece atrodas muitas rajonā un
vagons ari tur padots, piemak-
sājams • 0,06

Par preču pārvešanu no pilsētas
krastmalas uz muitu par 100 klgr. L^.
— 12 sant., bet par katru brau-
cienu minimal maksa .... 1,60

Par preču pārvešanu no Andrējsa-
las uz muitu par 100 klgr —
23 sant, bet minimal maksa par
katru braucienu 3,—
Par preču pārvešanu no Eks-
portostas uz muitu par 100 klgr —
31 sant., bet minimal maksa par
katru braucienu 4,—
Piezīme. Vezums ne mazāk

kā 1500 klgr.
4. Vagoni. Santīmi

Par preču noņemšanu no vezu-
miem tieši iekraujot vagonos . 0,06

Par preču izdošanu iz vagoniem
iekraujot vezumos 0,06

Par vaļējas labības — beramu
preču pildīšanu maisos un iz-
kraušanu no vagoniem, uzliekot
uz vezumiem 0,12
Par partiju preču saņemšanu no

kuģa tieši iekraujot no krastmalas :
I. sliedēm pie kuģa padotos

vagonos 0,15
II. sliedēm pie kuģa padotos

vagonos 0,18
Par partiju preču saņemšanu no

kuģa tieši uzliekot pie kuģa uz
vezumiem 0,06

Par partiju preču saņemšanu no
kuģa tieši uzliekot pie kuģa uz
vezumiem ar svēršanu. . . .0,11

Par partiju preču saņemšanu no
kuģa tieši uzliekot pie kuģa uz
vezumiem — ar svēršanu, izda-
rītu ārpus muitas dārza . . . 0,10

Tas pats bez svēršanas .... 0,05
(sk. līguma § 2, II. d., a, b, c, d.)

5. Smaguma piemaksa.
Visas augšā aizrādītās cenas pa-

redzētas par precēm vienā iesaiņo-
jumā līdz 500 klgr. smagumā,
par vietām smagākām par 500klgr.
līdz 1000 klgr. piemaksājami pie
augšējām cenām 20° o. Par vietām
pāri 1000 klgr. piemaksājami 50%.
Par vietām pāri 5000 klgr. maksa
pēc vienošanās.

Par smagām precēm, pie kurām
lieto krānu, smaguma piemaksa
netiek ņemta.

6. Pasažieru mantas:
Saņemšana no kuģa, nogādājot uz

muitas pārbaudīšanu un izdodot
uz vezumiem 1,30

Mājas mantu saņemšana no kuģa,
nogādājot uz muitas pārbaudī-
šanu un izdodot uz vezumiem . 0,70

7. Tranzitpreces:
Par nepārbaudīto preču saņem-

šanu, ievietošanu un izdošanu mak-
sājami 12% mazāk kā augšējos
§§ uzrādīts.

8. Plombēšana:
Par darbu pie plombu pielikšanas

par katru plombi 4,00
Par plombu noņemšanu par katru

plombi 2,00
Par bojātas taras (kastu, ķīpu) un

tranzitpreču apsiešanu un no-
plombēšanu par vietu . . . .11,50

9. Pavadīšana:
Par preču pavadīšanu skaitīt ne

mazāk kā * 2 dienu par katru Lati.
cilvēku 2,30

Par pavadoņu aizturēšanu pāri par
vienu stundu pēc darba beigša-
nas muitas noliktavās, par katru
stundu piemaksā —,88

10. Pasta nodaļa:
Par bandelores sūtījumiem par

katru 5
Par pakām un sūtījumiem par

katru smaguma kilogramu 5 sant.,
bet ne mazāk kā 25 sant. par
katru sūtījumu.
Par plombu pielikšanu, par katru . —,7

Svara smaguma aprēķināšana
zem Vaklgr netiek ņemta, bet l/i
un vairāk skaitās par pilnu kilo-
gramu.

11. Bojāta tara:
Bojātas taras labošanu izdara artelis,saņemot atlīdzību no preču saņēmēja par

izlietoto materiālu un darba algu.

Par izdarītu taras labošanu jāpaziņo
speditiera pārstāvim, uzdodot maksu pie
preču pārbaudīšanas; par pec pārbaudī-
šanas izdarītu taras izlabošanu jāpaziņo
pie preču izdošanas.

12. Brezenti:
Par muitas rajonā zem klajas debess

novietotām precam, lai aizsargātu tās no
bojāšanās, preces īpašniekam pašam jā-
rūpējas par vajadzīgo aizsargu brezentu
piegādāšanu, pie kam apklāšanas darbus
artelis izdara bez atlīdzības.

Uz uzrādītāja vārda pienākušās preces,
kuras sargājamas no slapjuma, nolie-
kamas uz attiecīgi paliekamiem kokiem
un apklājamas — par brezentu unkoku
lietošanu izdevumi nāk uz preces reķin?.

Par brezentu lietošanu maksājams pec
sevišķi izstrādātas takses.

Pirms uz vārda pienākušo preču iz-
laišana par izlietotu brezentu skaitu un
laiku artelim jāizsniedz saņēmējam
rakstisks ziņojums^ vēlāk iesniegtie
ziņojumi netiek ievēroti.

Preču izdošanai jānotiek kārtīga
iekšējā un ārējā iesaiņojumā, it īpaši pie
pārbaudītām tranzitprecem.

13. Bagāža.
Par bagāžas novešanu no dzelzs-

ceļa stacijas līdz muitas namam
vai attiecīgām noliktavām par Lati.
katru braucienu ar smago ormani 3,50

14. Zīmognodoklis.
Attiecīgu zīmognodokli uz rēķiniem

maksā preces saņēmējs.
Piezīme I. Parastais darba laiks

darba dienās no pulksten 8 līdz
pulksten 17 ar vienas stundas pār-
traukumu pusdienā; sestdienās darba
laiks no pulksten 8 līdz 15 bez
pārtraukuma.

II. Muitas rajonu un noliktavu aptīrī-
šanu, kuras nodotas un atrodas
muitas arteļa rīcībā, izdara artelis
bez atlīdzības.

Ielu un trotuāru aptīrīšanu, ja
muitas valde to pieprasa, muitas
artelis izdara pret attiecīgu atlīdzību.

Maksājuma tarifs stājas spēkā 1924. g.
2. maijā.

Rīgā, 1924. g. 30. aprilī. N» 3320.
Departamenta direktors E. Dundurs.

Administratīvās nodaļas vadītājs
D. V i 1 s 0 n s.

Darbvedis L. Tauriņš.

Ievedmuitas tarifa §§, p. p. hiulto
un piezīmes. Santimi

§ 193 . 1,0C
§194 1,0C

p. 2, 3 0,44
§195 1,1C
§196 1,1C
§197 1,K
§198 0,77
§199 1,0C
§200 1,0C
§201 1,0C
§202 . 0,44
§203 1,0C
§ 204 . ' 1,0C
§205 l.Ifi
§206 1,1C
§207 1,32
§ 208 .... ' 1,32
§209 1,32
§210 1,10
§211 1,10
§212 1,10
§213 1,32
§214 1,10
§215 1,10
§216 1,00
§217 0,62
§218 0,66

Ja vienā iesaiņojumā (kastē, mucā,
ķīpā) atrodas dažādas preces pēc da-
žādām muitas tarifa likmēm, tad takse
piemērojama pēc preces vairākuma ar
50% piemaksu.

2. Svēršana.
Precēm, kuras ievietotas kastēs, ķīpās

un mucās, izdarāma katrai preču vietai
atsevišķi, ja no preču īpašnieka netiek
prasīta citāda izsvēršana.

Par klgr.
brutto
aanuou

Par preču svēršanu (t. i. uzlikšanu
uz svariem, svēršanu, noņem-
šanu no svariem) izpildāmu
muitas noliktavās-rajonā . . . 0,08

Par preču svēršanu jeb pārsvēr-
šanu pie izdošanas pēc §§ 139,
140, ]42 _ . 0,10

Par svēršanu, izdarītu vispārēja
darba gaitā, kad partijas lā-
diņus saņem tieši no kuģiem,
iekraujot tieši vagonos, uz vezu-
miem jeb privātās noliktavās,
ieskaitot preces uzlikšanu uz
svariem, nosvēršanu un novāk-
šanu no svariem 0,055

Par partiju preču pārsvēršanu p i e
izdošanas no noliktavas jeb
rajona 0,045
Par dzelzs šķirošanu pēc muitas

tarifa §§ atlīdzība nav ņemama.
Par atkārtotu dzelzs šķirošanu

pie saņemšanas maksā pēc vie-
nošanās.
Vienīgi par preču nosvēršanu bez

arteļa darba spēka pie preces
uzlikšanas-noņemšanas no sva-
riem, izpildāmu ārpus iežogotā
rajona 0,03
Ja izsveramās partijas darba

maksa nesedz svērēja dienas algu,
t. i. skaitot Ls 6,40 dienā, tad
jāmaksā faktiskie izdevumi un
skaitīt ne mazāk kā 72 dienu tikai
ārpus iežogotā rajona.

Svaru piegādāšana un atpakaļ
vešana uz tirgotāju rēķina.
Par svaru listes norakstu, ja tādu

vēlas, maksājams par katru
loksni 60,00

3. Piegādāšana:
Par preču piegādāšanu (no muitas

noliktavām — rajonā iekšpus
krastmalas aizžogojuma) atpakaļ
izdošanai pie kuģa jeb laivas
muitas krastmalā 0,09

Par preču ielaišanu liellaivā jeb
upes kuģīšos bez novietošanas
viņos 0,04

Par preču ielaišanu liellaivās jeb
upes kuģīšos a r novietošanu
viņos 0,15

Par preču piegādāšanu no V., VI.,
VII., VIII. muitas noliktavām līdz
krastmalai pie kuģa, laivas, va-
gona muitas rajonā 0,15

Par smagām precēm pāri par
1000 klgr. gabalā, kuras prasa
krāna lietošanu, par ta lietošanu
maksā tirgotājs.

Par preču pārvešanu no vienas no-
liktavas rajona uz otru pie iekrau-
šanas vagonos, ja vagoni nav
padoti tur, kur prece atrodas,
iekšpus muitas aizžogojuma. . 0,07

Parjpreču ielādēšanu vagonos, ja
pēdējie padoti pie muitas nolik-

Valdības darbība.
Ministru kabineta sēde

1924. g. 2. maijā.
1. Nolemj iesniegt Saeimai ratificē-

šanai Tautu Savienības starptautiskās
darba organizācijas konvenciju par darb-
laika noteikšanu rūpniecības uzņēmumos
uz 8 stundām dienā un 48 stundām
nedēļā

2. Ieceļ Erastu B i 11 i par senāta
virsprokurora biedri.

Māksla.

Mākslas akadēmijas audzēk ņudarbu izstāde,
uz publikas un skolu priekšniecības
vēlēšanos, tiek pagarināta līdz 11.maijam.

Līdz šim izstādi apmeklējušas pāri par
3800 personām: pārdoti 170 darbi, pie
kam 1 gleznu ieguvis Rīgas pilsētas,
mākslas muzejs.

Kursi.
Rīgas birža, 1923. gada 3. maijā.

100 Latvijas rbj. ...... 2,—Amerikas_ dolārs ....... 5,16 —521
Angļu mārciņa .... 22^65 — 22,87
100 Francijas franki 33,05— 34,10
100 Beļģijas franki 27,55— 2835
100 Šveices franki 91,45 9285
100 Itālijas liri ... . 22^90^-23^55
100 Zviedrijas kronas . . 135,90—137 95
100 Norvēģijas kronas . . . 70,55— 72,70
100 Dānijas kronas . . . 86,45— 89,10
100 Cechoslovaku kronas 14,95 1555
100 Holandes guldeņi 192J5 — 195,65
1000 miljardi Vācijas marku . 1, 1,50 .
100 Somijas markas .... 12,75 13,25
100 Igaunijas markas . . L34 —1,40
10,000 Polijas markas ... ' 0,01
100 Lietuvas liti . . . 59, 52,—
10 Krievijas zelta rubļi . . ' . 25*50 —
Krievijas sudraba^

^ J
>0}par, rbļ.

SSSR červonecs .... 26,15 27
5°/o neatkarības aizņēmums 2, 2,10
6° 0 Zemes banku ķīlu zīmes 98^ 100

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

Zvērināts biržas maklers P. Rupners.

Redaktors: M. Ārons.



Paziņojums.
Paziņoju, ka sakot ar 2. maiju š. g.

par celtuves lietošanu pār
Lielupi pie Jelgavas, tiks ņemta

maksa pēc sekošas takses:
1. Pa vienas personas pārcelšanu Li 0 .02.
2. . kat a zirga, ar vai bez ratiem,

narcelianu Ls 0,20.
3. Par liellopa pārceisanu Ls 0,10.
4. , sīklopa o rcelša in Ls 004.
5. , vleg a automobiļi pārcelianu Ls 1,—.
6. , smaga , _ . .,50.
7. . motodkleta pā- cellanu , 0,20.

Bezmaksas celim es liekšana sekošām
iesiādēm un pejonām:
a) Jelgavas pilsētas ugunsd ēsēju nodaļai.
b) Bra traajotatn.
c) Arval'tu diploma iskiern prieki-

s avļiem.
d) Līķu ratiem.
e) Ārvalstu un iekšzemes Sitkanā Krusta

r*ar iniskiem.
f) Šķūtniekiem, ja tie uzēda attiecīgas

apiecības.
Pamats: Šoseju un z mesceļu

valdes raksts ro 29 aprļa li»24 g.
Ki 2070. 3

Aprlņķn ceļu inženiera
2228 Jelgavā. K Jansons.

Aprlpļa ceļa Foženiers Jelgavā,
12. malil 1924. s. pulksten 12 dienā,
savā kancleja, Jelgava, Upes ielā N> 10,

iznomās vairāksolīšanā
celtuoes ehiplontēšanu pir

Lielupi pie Jelgavas.
Torgu dalībniekiem jāiemaksā drošības

nauda Ls 700. 3
Ar roteikum em var iepazīties apriņķa

ceļa inženiera kanceiā no 9—3 2227

Rīsos notārs Jtnis KrūRIands
ar šo p'zijo, ki Karoline Elizabete
Brētn, dzim. Rubach, Ma ija Elizabeti
Agneze Oskaa meita Berg, dzim. Brēm,
Roberts Teofils Oskara dēls Brēm%
Dagmāra Matilde Vilhelmiie Oskara
meita Sternberg, dzim. Br m. Anna
Marija Irmgard Oskara meita Ziegvald,
dzim. Brēm un Oskars Teodoru Oikara
dēls Brēms pārdevuši viņiem piederošo
koncesiju uz a tieku Valmieras apriņķa,
Mazsalaces miestā, līdz ar iekārtu un
inventāru, provizoram Nik lajam Kārļs
d. Daugu'.im par 12,000 latiem. Lī dums
nslegts 1924. g 25. aprili ar reģistri
Na 265 un ierakstīts .ktu grāmata ar
Na 4 — 28. aprilī 1924. g.
2243 Nitars J. Krūkļa nds.

Rīgas tlrdznlcc. akciju biedr. .Argo*
valde uzaicina akcionārus ierasties uz

pilnu gada sapulci,
kura tiks noturēta 25 maijā i. g„ pīkst.
12 dienā, vrHes telpās, Rīgā, 1. Zirgu

ielā Nš 17, dz. 2.
Dienas kārtība:

1) Revīzijas komisijas ziņojuma un
1923. g darbības pārskats un ap-
stiprināšana.

2) Par sabiedrības pamatkapitāli pa-
lielināšanu.

3) Vēlēšanas.
4) Tekošie jautājami.
Ja likumīgais skaits akcionāru augš-

minēta diena neierastos, tad valde no-
liek otrreizējo sapulci 31. maijā,
pīkst. 8 vak., tanīs pašās telpās, kūja
tiks noturēta pie katra ieradušos akcio-
naru skaita 2311 Vaid*

Akc. sab. .Ziemeļu kcku eksports'
sasauc

II. vlspfirejo gada sapulci
17 maija i g pīkst. 1 pēcpusdienas,
Rīgā, 1. Smilšu ielā N» 8/10, dz. 3.

Dienas kārtība:
1) sapulces priekšsēdētāja un sekrē-

ta-a velēšana;
2) valdes un revīzijas komisijas

ziņojumi;
3) bilances caurskatīšana un apstipri-

nāšana par 1923. g;
4) vēlēšanas un
5) dažādi jautājumi.
S.ipulce kā otrā pēc sabiedrības sta-

t tiem § 57 ii pilntiesīga pie katra ie-
raduša akcionāra skaita.

2309 Valda.

Noaušu min. ne'īešo nodokļu departaments
paziņo, ka Pēterim Kapiņam zem
liimas .1 L. Blcssfe'd- Izdotā liķieru
fab ikai atļauja ro 1921. g. 3. j<n. zem
J* 81, pieteikta par zuduši, kādēļ tāda,
Ja kur atrastos, uzskatama par nederīgu.

Nozaudētās ttļaujas vietā Kapiņam
šodien izdots dublikāts zem J* 9314.

„ «īgā, 2. maijā 1924. g.
j32l Depsitam. dir. v. L. D i r' ķ < r .

Rīgas 6. iec. miertiesnesis,
pamatojoties uz Kristīnes B e r k lūgumu,
«* pioc. lik. 1956.—1960. p. p. un
"19. aprīļi 5. g. lēmuma, dara
«namaka šī iecirkņa tiesas sēdē,
nni *5al,S 1924 »•? Pulksten 1, tiks
£W,- februa " «• I- R'8 - Matisa
dfl.\5 121' dz -5. mirušā Pētera Kii|a
'. Kteaka rakstisks teatameati.

ļj g». 26. aprīli 1924. g.
Miertiesnesis F. Kalniņš.

Liepājas apgabaltiesa
paziņo, ka saskaņā ai 1922. g. 14. augusta
lēmumu ir izbeidzama Kates Kriš
jāņa m. Klver meklēšana, kur*
meklēta uz Liepājas apgabaltiesas 1922 g
7. janvāra lēmuma pamata. (Skat.. Va d
Vēsta.* 1922. g. 17. jm ara N» 13.1.

Liepājā, 29. aprilī 1924. g. Na 8779.
Tiesas loceklis Melville.

2193 Sekretārs (paraksts).

Stelpes pag. valda izsludina par
nederīgu nozaudēto kara klausības ap-
liecību, izdotu no Jelgavas-Bauakas kara
api. pārvaldes, 10. novembri 1921. g.
zem Na 17783, uz pils. Kārļa Alekša d.
Kaielkov vārdu. 2226

Latgales apgabali vecāk, notārs
faz oo, ka pēc 1924. gada 29 maitā
pie Daugavpils notāra P. Zibina nrslēgta
dalUanas līguma, kuri apstiprināts 1924 g.
12 aprilī, Kari nirs un Boleslavs Pē eja
d. P a u k i t i vienlīdzīgās daļās palikuši
ar kopīpašniekiem uz 2 deset. 2057 kv.

saž. zemniekiem piešķirtas z-mes pie
Ltksnas nagaata, Slob idr-Zioztrnsja
sādžts un P tr s un Jszups Pēteri dēli
Pau-št: vienlīdz gai daļās par kop
īpašniekiem uz nekustam em īpašumiem
kuti ttrcda un pstāv: 1) Daugavpils
apr., Klnpe< pagastā, Salenieku sādiā,
13 deset. 2291 kv sal zemniekiem pie-
šķ' rtās fņotu temes ar koplietošanas
iie«ibām: pļavās uz 1 deset 604 kv.
sež., ganībās uz 1397 kv. saž un de-
rīgā zemē uz 804 kv. saž, kopplatībā
pavisam 16 deset. 298 kv. saž un
2r t nī pat pagastā tiesīoaa uz 10/51 no
Kolopss muižas atdalīta zemes gabala
26 deset. 1150 kv. saž platībā.

Daugavpili, 1924. g. 23 aprilī. Na 2034
Vecākā no ara pal A. Mi kalks

1800 S-kre* ara pa* , i. St<-»d«

M pagasta padame
Izdos 17. maija 1924. g.. pīkst. 3 diena,
Skrīveru pag. namā, atklātos mutis-
kos un rakstiskos

Sludinājums.
Krapei krāj-aīztfeva kases valde

uzaicina pieteikties sešu mēnešu
laikā, skaitot no izsludināšanas dienas
.Vaid. Vēstn." visus pirmskara no-
guldītājus un alzņEmēlus šai kasē

Valdes sēdes notiek sestdienās.
2007 Valde.

Majoru-Dubultu labd.biedr.
krāj- un aizdevu kases

likvidācijas komisija rzUcina visus
kreditoru un] deb'.to:us, ka ari kases
biedrus nokārtot savus pienjkumus,
saistītus ar šo kasi, 6 men. laika, skaitot
no šī sludinājuma dienas.
2321 Likvidācijas komisija.

Sludinājums.
Netiašo nodokļu departaments
Ir šo dara zināmu, ka provizora 3. P ūss
[Lauvas* aptiekai — Limbažos, izdolu
to netiešo nodokļu dp ta 21. mtitā
1924 g, zem Na 6126 apli ciba sp na
laņemšanai nozaudēta un tāda, ja kur
Itra.'tos, uzskatama par nederīgu.

Rīgā, 24. apiilī 1924. g.
Depart direkto a v. A. Jeger.

2244 Darbvedis K. Apiņš.

I Rīgas komercbankas valde I
ar šo dara akcionāriem zināmu, ka saskaņā ar š g. 26. apriļa
vispārējās akcionāru sapulces lēmumu 1923. gada dividende

I
noteikta uz

10% I
ta tad uz 1922. g. emisijas akcijas kuponu Nr. 2. iznāk Rbļ. 50.—
un 1923. g emisijas „ 12.50
atvelkot 5% nodokli.

I Dividendi izmāksi pret dividendes kuponu: I
Rīgā — bankas centrāle. Daugavpilī, Jelgava, Liepājā, Rēzekne

un Ventspili — bankas nodaļās.
Lietuvā: Šauļos (Šiauliai) — bankas nodaļā.
Polijā: Polijas komerc-akciju bankā Varšavā (Polski Akcyjny

Bank Komercyjny,„AI. Jerozolimskie 36) un tās nodaļās
Lodzā, Bialistokā, Čenstochovā, Kališā, Radomā, Suvalkos.

Igaunijā: Igaunijas rūpniecības un tirdzniecības bankā, Rēvelē
?' (Eestimaa Toostuse ja Kaubanduse Pank).

Vācijā: ,.Centralbank Aktien-Gesellschaft", Berlinē (Pariser
Platz 2) vai „Direction der Disconto-Gesellschaft" , Berlinē,
vai „Darmstaedter & Nationalbank, Abt,Behrenstr." Berlinē.

«»

Dzelzsceļu vtrsvulde «iS£*W
12. malia š. g., uz nafta, dabigo, 12000 klgr. un naitu motors 17600 klgr., pēc

teehniskiem noteikumiem
15. , ...drāti, tērauda, cinkotu 4 mm 3500 Ugr., pēc_ techn'skiem

noteikumiem. Drāts pārraušanas prete uoal Jābūt ne mazākai
par 110 klgr. uz kv. mm ai pagaiinašanos ne vairāk par 4°/o.

21. . ...spuldzēm, elektriskām, ar rgļa pavedienu:
150 gab. — 120 V — 16 sv. g.
100 » - 120 V — 25 . .

1000 . — 220 V — 16 . .
500 . — 220 — 25 . .

Pēc techifs'dem noteikumiem. 2
Tuvākai ziņas par torgu noteikumiem, materiāliem nn iemaksājamām

drošības naudām izsniedz dzelzsceļa virsvaldē, istabā Na 122a, no pulkst. 12—14.
Piedāvānmi jāesnied» torgu dienā līdz pnlkiten 12. 1839

Ūtrupe.
Rīgas muita pudos atklātā va'rāk-

solīšana 15. maija i. g.. pīkst. 12 d.,
muitas nama pagalmi, dažādas vecas
?dz'-tzi-, dzelža gūtas, trulīšu<, pudeļu
korķēāmo spaātu, kopējamo presi,
bērnu ritinus, decireal sva us, 464 gaa.
izdegus's elekt ības s -u'dzes, un 38 ruļ'us
papes. Pārdodamie pri kšmeti aisketami
ūir pes dienā un ūtiuprs noteikumi i*-
skatāmi pie muitas samniecibas pārziņa
darbdienas no pīkst 9—3.
2216 B gas muitas valda.

Rīgas muitasvalde
uz muitas lik. 1140. p pamata dara
sinmu, ka, caurskatot zemāk minētās
kontrabandas lietas,

nolēma:
1. Lietavas p'valstnieku Pēteri Kazi-

mira d. Nakutis sodīt administratīvā
kā tā ar naudas sodu pieckārtīga mu ts
nodokļa apmērā, ar Ls 238,50, konfiscējot
pie viņa aizturētos a;e!sinus un rozīnes.
(Lieta Jfe 3 — 1924. g.).

2. Lietavas pavalstn. Juozas Alutls
sodīt administntivā ka-tā ar naudas
sodu pinekārtīgas muitas nodokļa ap-
mērā, ar Ls_ 153,— konfiscējot pie viņa
aizturētās plūmes. (L'e'a J& 1/24).

L'mumi skaitās par p's!udi. ātiem no
topiešanas dien'.s .Valdī >as Vēstnesī*.

§3 lēmums, uz muitas lik. 1141. p
pamata var pārsūdzēt uz muitas departa-
menta vārdu 3 nedēļu laikā, skaitot m
iespiešanas dienas , Vak īsas Vēstnesi*.
Pārsūdzība ļāīpmaksā ar z mogncdokli
40 sant par katra loksni un bez tam
40 sant. priekš atbildes un jāiesniedz

caur Rīgrs muitas valdi.
Valdes priekšn. v. K. Rubis.

Kontraband. nod. pārziņa v. i. A. Br u s s.
2307

ļ Skrīveru pag. padome
izdos 17. maitā i g., pulksten 4 dienā,

celtnes lulkoiam no pārcelšana
pāri Daugavai pie Jaunjelgavas.
Ar noteikumiem var iepazīties Skrī-

veru pag. vaidēs kancleja, darbdienās
no pulkst. 9—15.

S/rlveros. 23. ap'ili 1924. g.
Priešsēdērājs (paraksts).

2064 Darbvedis m»?aV«t«>.

torsos
bez pēc torsiem
pamatskolas fikas ētjaunošenas
darbus.

Ar notelkumem var iepazīties Skrī-
veru pag. valdes kancleja darbdienās
no 9-15.

Piedaloties torgā, iepriekš jāiemaksā
pag. valdes kase Ls 500.— drošības
naud's jeb jāpieved 2 no pag. pado-
mes par drošiem atzīti ealvinieki.

Ra stiskie iesniegumi nemaksājami
ei attiecīgo zīmognodokli.

Skrīveros, 26. aprilī 1924. g. Xs 1055
Pag priekšnieks: (raraksts).

2065 Darbvedis (pawk<ts).

Rimtais Mim&M,
Tukuma apr., caur Jaunpili, Jaunpils iec.
mežniecībā t* 10, Bergrcaoa apgaitā,

papilduii
uz brīva līguma pamati, ar algu
La 15.— mēnesi un dienesta zemi.

Kandidātus lūdz pieteikties rakst'ski,
iesūtot lūgumus, apliktus ar 80 sant.
zīmogncdokl', un klatpie iekot dokum
vai rorakstus no tādiem par izglītību un
agrāko nodarboš no»

Priekšcoka demobilizētiem kareivjiem.
Petelkšanas virsmežniecībā līdz š. g.

15. maijam.
Bruņniecības virsmežzini* (paraksts).
D iībvedfs-grāmatvedis A. Melkerts.

2222

Apdrošināšanas akc. sab.
„Daugnuii"

kirtēii pilna

sapulce
notiks 24. maija š. g, pulkst. 5 pēc
pusdienas, sabiedrības telpās, Rīga, lielā
Pils ielā N° 6.

Dienas kartiba:
1) Pārskats par 1922. g. un revīzijas

komisijas tī-oj'imi.
2) Pelņas sadalīšana.
3) 1924 r. izdevumu budZeta apstiprinās.
4) Likumīgā laikā iesniegtie alcionara

prļeš skumi.
5) Vēlēšanas. Valde.

2242

Rīgas hohtirdzniecības akcija
sabiedrības ..Standard" valde

S SflUC

Kartēja pilnu sapulci,
25. maijā 1924. g. pīkst. 4 pēc pusd.

Strēlnieku ielā 4-a, dz. 3.
Dianas kartība:

1) 1923. g. pārskata un bilances caur-
skatīšana un apstiprināšana.

2) Revīzijas komisijas ziņojumi.
8) Vēlēšanas.
4) Dažādi jautājami.
2308 Valde.

Pilnu tatl-antii sabiedrības

pilna svin
notiks 18. maijā š. g. pīkst. 2 d. Letv.
lūpn. un amatn. sav. telpās, Kalpaka
(Totlebena) bulv. 2, dz. 20.

Diena a kārtība:
1) Sapulces darbinieku vēlēšana.

2) Valdes ziņojumi.
3) Likvidācijas komis. vēlēšana.
4) Priekšlikumi un jautājumi.
Piezīme: Ja Šinī sapulcē nesanāktu

statūtos paredzētais biediu _ skaits, tad
otrā sapnlce notiks 1. jūnija _š g. pīkst.
2 dienā er <o pašu dienas kartību, tanīs
pašās telpās un būs sprieduma spējīga
neskatoties uz sanākušo biedru ska'tu.

2217 Valde.

i

Mķ biedr. L W. Goepgingei valde
uzaicina šīs biedr. akcionārus ierasties uz
1924. g. 28. maija, Rīgā, Sporta ietā
>b 2, valdes talpas, pulksten 5 dīe-ā

akcionāru m\i\
Uz die as kartības sekeši jautājumi:
1. Bilances, norēķina un p?ļņas sadr-

lišanrs psr 1923. darbības gadu —
caurlūkošana un apstiprināšana.

2 Valdes direkto u, viņu vietnieku un
revīzijas komisijas velēšanas.

3. Dažādi priekšlikumi.
Lai likumīgi not.ktu sapulces darbība,

jāierodas akcionāriem vai viņu pilnvar-
niekiem, kuri var reprezentēt ne mazāk
kā vienu piekto deļ t ļ1/5) pamatkapitāla.

Akcijas vai apliecības, kuras ir akc ju
vietā, jāiesniedz valdei 7 dienas pirms
kārtējas garulce» . 2310 Valde.

starptautiskās preču apmaiņas
akc. sabiedrība„lva", Latvijā

sasauc 24. maija 1924. g.. pīkst. 6 v.
sabiedrības vaidēs telpās, Rigā, Vaļņu
ielā J* 3/5, dz. 14

Kārti pilu aliiona sapilu
ar sekošu

dienas kartību:
1) Pārskata un biiances par 1923. g.

apstiprināšana; 2) Budžeta un darbibas
plāna apstiprināšana 1924 gadam;
3) Vēlēšanas; 4) D'žādi jautājumi.

Piezīme: Gadījumā ja uz sapu'ci
neierastos stāt. § 63. paredzēt'is akcio-
niru skaits, tad 28 ma>jfi 1924. g.
pīkst. 12 dienā, tanis pašas telpās tiks
noturēta otrreizēja sapulce kuras
lēmumi būs galigī pie katra akciju
balsu skaits.
2313 Valda.

Akciju sabiedrības

..rīdu eļļo JpiBUiie.Vm. Hatlnin"
valde ar šo dara zināmu akcionāru
kungiem, ka 26. maija 1924. g„ pīkst.
12 dienā, valdes teipās, v<cā Jelgavas
ielā J* 21/25 noturēs .

Kārtēju pilnu sapulci.
Dienas kartiba:

1) Valdes ziņojums;
2) Gada pārskats par 1923. g. ui valdes

atsvabināšana no atbildības par no-
tecēji šo g'du;

3) Akciju fakopojums un to iespiešana
par iaunu saskaņā ar valdības
p īekšrakstiem;

4) Viena direktora un viena direktora
kandidāta vēlēšana;

5) Revidentu vēlēšana;
6) Statūtu pārgroršana;
7) Fabrikas apdrošināšana;
8) Valdes pilnvarošana sabiedrības

kustamu un nekustamu īpašumu pār-
dot aperūtnāj ar aizņēmumiem,
izīrēt jeb uz ilgāku laiku atdot noma,
kā ari no otras pises tos iegūt un
nomāt;

9) Valdes pilnvarošana noslēgt a'zņē-
mumus, izdot obligācijas un saņemt
no izlietot kreditus;

10) Izdevumu aprēķins 1924. gadam;
11) Hub-ra akciju lieta;
121 Akcionāru priekšlikumi
2312 PlrekcIJa.

Dāūjavpilj ml. illmn. alzgādalettba
uzaicina savus locekjris uz stitotu
§§ 10.—12. un 29 pamata Ierasties š. g.
24. maija, pīkst 2

uz ulspār.aīzjādn. sapulci,
Daugavpii, Vladimira ielā 3.

Dienas kārtība:
1) Jautājums par statūta pargro tīšanu ai

par statūtu jesniegšanu apgabaltiesai
viņu reģistrēšanas dēj.

2) Tekošas lietas. 2322



[ Tiesu sludinājumi
Jelgavas apgabaltiesa,

pimatojoties us dv. proc. lik. 1958. p
piitņo, ka šīs tiesu aēdē 1924. gada
17 maija attaisīs un nolasīs 12 sept.
1922. g. mirušā D8ņa Andreja d. Sklilņa
testamentu.

Jelgavā, 25. aprilī 1924. g. L.Ns 1092/24
Priekšsēdētāja v. R. M ii 11 e r s.

2148 Sekretārs K. Pamn.

M islaU Mamti
sfāda maksājama piadtlaējs pasts:,

ka 9. maija i. a ~ puktten 3 -'lēni,
Rīgā, Bhumaņa leiā Nk 12, dz. 15,

pārdos vairāksolīšana
Aleksandra B e r g m a ņ a kustamo
austu, flovēnetu par Ls 210— *"» sa-
stāvošu no dažādām mēbelēm dēļ «ies
1922. un )923 g. p.oc. peļņas un 1922. g,
Ienākuma nodokļa «egtanra.

Rīgā, 2 maiji 1924 t>.
2314 Pleaslnējs Derings.

DribBžu p3ffasla ?ati3ei m tiesa
Cēsu apr. i2'/2 vērst no Araīža st«t

vajadzīgs

iestrādājies bi'ancepējigs,

darbveži
«Ietas izpildītais.

Kandidāti tiek uzaicināti ierast
personīgi uz vēlēšanām pie pagas
nsd mes Drabužu pagasia nm
7 meija 1924 9. puksten 1 dienā.

Alga pēc v.en š nās.
Priekšsēdētājs P. Kampe.

22^9 Darbveža p. A. Z lm»|

tlltS aMBlltltffl 1.Iii tīt» līlltlll
puiņo, ka 10. maija 1924. g., pulksten
9 rītā, Rīga, Tirgoņu lēlī 1*8, pārdos
Lazara Goldsttlaa kustamo mantu,
sastāv, šu no rakatamga diem un naudas
skapja, un novērtētu par 15.000 rbļ.

Izzināt saraksta, novērtējumu, kā ari
ap katīt pārdodamo manta varēs pār-
došanas dienā uz vietaa.

Rīgā, 30. aprīli 1621. g.
2299 Tiesu pristavs VI Ida ai.

mis ipnkaltluas t.Iil īUsd mttin
paziņo, ka 10 maija 1924. g, pulksten
10 dienā, Rīgā, Pēterbaznfcss ielā Na 1,
"ārdos i.rmaa , The Alllance Tradiag
Comp." kustamo mantu, sastāvošu no
2 raks amgaldiem, ozola koka, un no-
vērtētu par Ls 360,-.

lasluāt saraksta, novērtējama, kā ari
apskatīt pārdodamo manta varēs pār-
došanas diena aa vietaa.

Rīgā, 30. aprilī 1924. g.
2298 Tiesu prlstava Vildaus.

tfm ipgibiitttsas 2. lu.tlisas itlstifs
Kārlis Krebs paziņo, ka 15. maija
1924. g., paikaten 10 dienā, Rigē,
Vīlandes ielā Na 2, dz. 6, Kamenkovič
prasības lietā, pārdos Kārļa Priadfia
«ustamo mantu, sastāvošu no mēbelēm,
ua novērtētu par Ls 350.—.

IsalnSt saraksta, novērtējama, ki ari
apskatīt pārdodamo manta varēs pārdo-
šana* dienā aa vietaa.

2234 Tiesas pristavs Krebs.

Rīgas apgabali. 3. iec. tiesas
pristavs

paziņo, ka 9. maija 19Z4. a-, pulksten
9 lītā, Rīgā, Marijas ielā Na 23, velk,
pārdos firmas ,Lehman un Gunder*
kuitamo mantu, sa tāvošu no 20 gab.
frotte drēbes, kopā 6'JO metru, nn no-
vērtētu par Ls 240.—.

iizināt sarakstu, novērtējuma, kā ari
«pikatit pārdodamo manta, varēa pār-
došanas dienā ni vietas.

Rigā, 30. aprilī 1924. g.
2328 Tiesu prittavs J. O r i n i e 1 d s.

Cēsu notārs Jānis Jursls,
kurs kantoris atrodas Cēsīs, Raunas
iela Na 14, dara zināmu, ka Rūji nā,
Valmieras apr., dzīvojošais NiKcia,s
Kārja d. Dsugu's ir pārdevis vicām pie-
derošas un Staicelē, pe Staiceles
fabrikas, Valn ieras apr., R. zēnu pag.,
atrodošās Staiceles lauku aptiekas turē-
šanas tiesības ljdz ar visu aptiekas
iekārtu un aptiekā atrcdošamies precēm
Cfsīs, Rīgas ieh Na 7 dzīvojošam
Paulim Pttera d. Brandtam, Cēsis,
Rīgas iela Na 15 dzīvojošam Kārlim
Kārļa d. Vanadziņam un Staicelē,
Rozēnu pag,, Va'm ēras apr.. dzīvoj šam
Jācim Peteja d. Ozolantampar Ls. i2 000.
Līgums noslēgts 1924. g. 18. aprilī ar
aktu grāmatas Na 3 cn le/esta notarielā
reģistri ar Na 860. 2306

liiii ledokli iiiaiiainta
dažādu maksājama piedzinējs paziņo,
ka 9. maija 1924 gv pulksten 4 Jenā,
Rigā, Kungu ielā Nt 3.

pārdos vairāksolīšana
Hirsa Rublnsttlna kustamo manta,
novērtēta par Ls 550,—, an sastāvoša no
manutakturas, dēļ viņa 1923. g. procent.
peļņas nodokļa segšanas.

Rīgā, 2. maijā 1924. g.
2317 Ptedsinēit J. V a I v a d s.

Titta iilalli iiiirt»H!i
datārt» maksājama pitdsineja pasiņo,

« 10 mtlJB 1924. t~ nalksten 3 dieni,
R ļi Lāčjlēša Ielā Na 25,

pārdos «alrāKsolBantt
Krlslāņa Edolfa .sitamo manta, ac-

ērteta par l» 565,— an sastivoia ro
dažādam mēbelēm, dēļ viņa traktiera
apgrozījuma nodokļa segšanas.

Rīgā, 2. maija 1924. g.
2315 Piedzinēji Derings.

Rucavai krāļ-aizdevt sabiedr. valde
uzaicina visus biedrus un noguld tfij
6 mēneia I sik», ska tot no pēdējā iļ
dināļoma iespiešanas dienas .Valdi;
Vēstnesi*

nokaiti)!RttUīļiriSif
pie sabiedrības valies, P«urupes mled
Rucavā, pasts telprs, katru trešolei
Pēc uzī!o ā termiņa acterēšsnas nep
teiktos nogukījumus vairs neatris '
vecie parādi tika piedzīti spaidu c-ļā!

1899 l Valde]

Rucavas MHlikm «ibleilr. vaids'
saskaņa apilnai sapulces lēmuj
13. jūnijā 1923. g.

uzaicina biedru! pirollitrītie..
resp. papildinot biedru naudas I
maksas līdz vienaspajas apmēram (6
triju mēnešu laika, skajtot no sltt
nāšanes eirnas .Vaid. Vēstn.', vai I
laikā saņemt savas biedru daļas atpav

Biedri, kuri min. laikā nebūs papi)
nājuši savas pajas, skaitīsies no sabt*.,
izshješies, bst rezņemtas sumas p
skaitīs kā ziedotas pie sabiedt pani
kapitāla. 1 Valde,

1HQ8

Hlfcli! Mļ-Mm ta
{Mm&Mn-MmtatM
pēc 13. oktobrī 1923. g. un 23. ma
1924. g. pl!n»s bif-dru sapulces lērnut
likvidē savu darbību un tamdēļ I
eicma aizņēmējus atmsksot kasei saV
parādus sešu mēnešu laikā, skaitot !
sludinājuma iespēšanas dienas ,Va
Vēstnesī*. Laikā nesamaksāti peri
tiks piedzīti tiesa? ceļā.

Tāpat kase uzaicina noguldītājus i
netā laikā iesniegt savas noguldīju!]
un biedru grlm t.tjas, MoguHījumu jļ
rraksai I dz l Janva im 1925. ga<
Grāmatiņu ipcšnieki, kuji līdz ša pēdi
termiņa notecēšanai rebūs pieteikuši
tiks cz kalti J^S noguldījumus atp'ķ
neprasitāji un biedri, kā no kases <
biedr bas izstājušies.

Valmierā, 30. aprilī 1924. g.
Brūveru iela Na 6.

2056 likvidācijas komls ļa

Rīgas kara apriņķa priekšnieks ioj
dina par nederīgu nozaudēto karaklf
sibas apliecību zem Na 706, 27. o
1919. g. izdotu no Rīgas kāja apr. I
n Jāņa Jāņa d. K a 1 a g v. ļļļ|

Rīgas kara apr. p iekšn. izsludina r
nederiga nozaudēto karaklausības i
liecību sem Na 140, 5. oktobri 1919.1
izdotu no Rīgai kara apr. pr. uz Eiže
Ābrama d Levlna v. 2723

Rīgas kara apiiņķa priekšnieka
sludina par nederīgu nozaudēto ka
klausības apliecība zem Na 4411, iztīt'
17. martā 1921 g. no Zemgale» arti!
oulVa kom us virsielta. Otto Otto
Caibe vārdu. 7(0

Nacionālais l@*trf,
Sastdlan. 3. maija, pulksten 7«

Lilijas Stenael viesu izrādē
Pirmo reizi: fielislīt>*i

H Millera drāma 6 cel.
Svetdlan, 4. maija, pulksten 2 P-

.Jāmvamšia'-
Palksten 7 vakarā:
.Jlra i dēls'.

Plrmdlan . 5. maija, palksten 7 vak^
aktiera: JReiņa Parņlcka un Klrl

iaizdiņa vakar»»
2327 Pirmo reisi:

? JTefoauc tktk dUtti'.
J. L e j i ņ a komisks te*tra spēls 5 '

Rīgas kam apriņķa priekšnieks Izsludina
par cederiga nozaudēto kariklausba<
apliecību zem N4 7640, 20. detemb i
1922 g. izdotu no sapieru bataljona kom

az Aleksandra Jāņa d Zemraera v.
2058

" lātpusts Vrusta tlpogrsJiJl
I

^gas kara «pr. priekšnieki issladinr
p« aeler^ga nesēdēt-» karaklausības
? .«liecība sem Nt 522, 29 janv. 1921. g
islotu ņo arm. vlrsp. It kom. rotai
k-ta uz Jēkaba Jāņa d O s i s vārdu.

Jvu9

[ Otu iestāžu sluūlnajiM
Tieio nodokļa departameafa

dažādo maksājumu piedzinējs pasiņo,
ka 9. maiji i. g. oalksten 3 dienā,
Rī&ā, Kungu ielā M 25/27,

plrdos vairāksolīšana
Ellas <3rlnglos *«stamo mantu, no-
vērtētu par Ls 300.— , un sastāvošu
no kurpnieka mašiaām, dēļ viņa 1923 g.
procet. peļņas nodokļa segšana*.
R', 2. maijā 1924. g.

2316 Piedsinēts J. Vai vads

Zirgu tirgus.
RTgas pilsētas valdes tirdzniecības nodala
dara zināmu, ka 15., W„ 22. un 23. maija 1924. g., no pulksten 8 rītā līdz ou'k. '4 pec pusd noturea >lrgu tirgu laukumā pie pilsētas lopkautuves, Ganību dambī:

Šoseju un zemes ceļu valde
š g. 13 maija, pulksten 11, izdos

rakstiskā un misti sml nazlkiri.lt.iiiB
sekošus darbus:

1) Dzelzsbetona caurtekas būvi uz Rīgas-Opes šosejas, 93 Rm.
Uroiībss nauda Ls 1200,—

Z) Tomeņu skolas Sedeshalna ceļa n&rbūui pie Valkas.
D otibas nauda Ls 4ūU,—

Šikāki paskaidrojumi Gogoļa ielā Ni 3, i&tabā Na 403, ikdienas no pīkst. 10—14.
2247

Dzelzsceļu virsvalde
iznomās

bufeti ar riiiii dzērieniem
Indras staciii

======(drošībss nauda Ls 500) .
uz laiko eo 20. maija li 31. dutrii 1924. i.

Piesolījumi, apmaksāti fr līmognodokli 80 sant apirēra, iesniedzami
Finansu direkcijai (112. ist.) līdz i. g. 14. maijam pllist. 12 dienā, s ēgtās ap-
loki nes ar uzrakstu .Uz Ind-as buietes konkurenci maijā 1924. g * Piesolījumos
jtuzrāda iesniedzēja vārds, uzvārds, tēva vārds un pilna adrese, piedāvājamā
nomas nauda par visu bufetes iznomāšanas laiku un nomnieka dzīves apraksts
(uzrādot agiāko un tagadējo nodarbošanos). Dzel:s eju virsvalde ie ēros vienīgi
tos pie olī jumus, pie tufiem būs pieliktas kvitēs par drošības naudas iemaksu.
Dr-Sibas naudu var _ i-maksat dzelz.cfļa galvenā kasē, stacijas kasē, Latvijas
bankā un viņas nodaļās. Dzelzsceļu virsvalde patur sev tiesību reizrtomāt bufeti
personai, pet kutu tai būtu kādi iebildumi. Tuvākas zinas Finansu dir. 108. ist.

2015

Dzelzsceļu virsvaldes materiālu apssde
noturēs 19 maiJS 1924 g, pulk trn 10 dienā galv. mat. nol., Marijas ielā Ns 2,

atklātu ūtrupi, "ISSPStoSE" ?icu
1> Motsri bendna 5 gSŪ
2) Urbļaaiās mal nat 13
3) Lokomobllea regulators, cetil ....,....!1 \4) Kartupeļu dakšas ar koka kātiem 125 »
5^ Laivu enkuri 9
6) Rokas 2-cilindra pumpis * ..... I ',
7) Dakšas lēraad .a ar 6 zariem un kāta ! . . ! ! 46 I8) Elektromotora enkurs ', 1
9) Gumijas blīvējumi 80 "

10) Galodiņas, mazās .»....; 20 I11^ C urs tņi kalēja, kvadrāta . . 5
"

12) Dzelzs lūžņi, maliņa drļ*s, skārda rezervuāri, dzelža loki, dzelzs spaini
akarda Vannaa un 1.1.

13) Linu eļļas atkritumi 434 klgr; taksācijas cena Ls 0,25 kilogramā
Utrapi izvedīs sevišķa Dzelz ceļa virsva'des komisija nn viņas lēmums pat

rolikto pārdo'anM priekšmetu n došanu valrākcolītiļam vai atstāšanu dzelzsceļn
rīcībā ir ga īgs Dzelzsceļu virsvalde patur sev tiesības uz ūtrupē izsludinātop ieišmetu dardzuma mainīt an atsevišķās pozīcijas no ūtrupes Izslēgt

Miferiali apskstami 5, 8, 14. an 17. maijā Dzeiz-c ļu galv. mat. noliktavāM«rijas iela >fe 2. Turpat izsniedz ari tuvākas ziņas par ūtrupes noteiknuiem.
1 4? 2

Zemju deportineDisi&2£ r'iJas

KONKURENCI
uz nama NoliktavasIelā Nr. 1remontdarbiem,
kuri galvenā kārta sastāv no krāsotāju darbiem.

Piedāvā'umi. nomaksājot attiecīgu līmognodokli (40 sant oar l«ksni1,
iesniedzami slēgtās aploksnēs ar uzrakstu: .Uz konkurenci 16. maijā 1924. g/
iemaksājot drošības naudu S'Vo no piedāvā urnu sumas zemju dep rtamrnta grā-
matvedības nodajs, Kalpaka bulv. J* 6, dz. 10, līdz 16 iraijam 1924. g„
pīkst. 10 no rīta.

Piedāvājumi bez zīmognodokja netiks ievēroti.
Mutiski piedāvājumi notiek 17. maija š. g., pīkst. 10 no rit», mērniecības

d*ļē, Noliktavas ielā Na !, dz 3. Turpat dabūjamas tuvākas ziņas pir konkurenci
sākot ar 10 maiju no ptkst 11—1.

Dzelzsceļu virsvalde Izsludina sekoSus rakstiskus torsus
5 £3 S™ l)enT"ndr«' a'apļtvaiao 60 o ec tech». notehumUm. 2) gutņu eļa (maņts) vaiar;

S'r! iSJf.pilr.^oil'a «I* - 0,5 mm = 10000kg. blez. - 0,56 mm = 24300 ļ' ' ' „ Kiez (-825 mm = '60(0 kg. pēc te hn. noteikumiem.

7 Tiešu pa i zMo? aomērs 50X70 cm, biez. 08 mm = 9500 kg, biļešu papi dzel:e,o. aptn?
7

50X70 cm. biez 0. 8 mm = SO0 kg. iespiežamo (koncepta) papīri apmērs 71X89 cm nses m
,en i.' if)-)0 iī*es cēc apst.'pr. oaraugiem.

8 jotomotlra dzelzs caunļu šinām 30 gab.. kopsvarā a m. 11959 kg un lokomotivu dzelts pliksnē
8 ' ? * « „w toMrtrs atm 32iC0 kg, pēc sp-cil. kac, rasējumiem un techn. nottikumiem.

„ u SkomSv
" «« «arala stenm 76 gab, kossvars am 43S20 kg. 2> ma rlāksnēs 34 &

F .' " " iopamTanm. 28740 kg, 3) v ra apaļo kopā 17200 kg., pēc spedfikacj ,a, rasējumiem,
tehniskiem noteikumiem

5' ' ' ' VeSgnR.ļ.TvS'Ser ' ve.dallB.: 1) Vestinghausa ga'sa vaļu nojēdzamiem kranie
P " i- '? ' ' -SOOeab. n ^Vestinghausa gaisa v-du Mgružam'em «zgaltem = 1000 gab.. 3) Veainghau

g-aisflad« savTenojamlem »zgaliem 1000 gab. 4) Vestinghausa eai-a vada r.oslēdzeJlen, 500, g.

Tuvākas ziņas par torgu note-kumiem, materiāliem un lem.kasļsmam drosibaj neradam izsniedz dzelz ceļu virsva'r
istabā * 122a, no pulksten 12-14 P,ed*vēj«mi jāiesniedz sorgu d ena līdz pulksten 12

Iecava, vinmeinieia
pārdos ottte zējā

sacensībā
15. maUS i. «., pulkst 12 dienā, virs-
mežniecības kancitjā. Jelgavā. Upes ielā
Ni 11-a, apm. 3605 pudu dzelzs drātis
atrodošos II. iec. Mistas novadā

Minētās drātis pircējiem pašiem jā-
noņem no k«fa laikā atlikušiem drišu
aizžogojumiem. Nt 205.

Virsmežzinis (paraksts).
2221 Darbvedfs-& ramatv. tptr.).

Dažādi slndiiiājnmL

Ufllļoles pagastam,
Talsu apr. (caur Sabili), vajadzīgs

valdes un tiesas

darbuedls.
Vēlēšanas notUa 17. maija 1924. g.,

pulksten 12 dienā, kurā dienā kand dati,
kas ve'as šo vietu pieņemt, ar šo tiek
uzaicināti phteikties pie pagaata pa-
domes ptfionigi vai rakstiski, uzrādot
dokumentus par izglītībai an līdzšinējo
nodarbošanos pašvaldības iestādēs. 3

Alga pēc vienošanās, 3 pūrv. zemes,
dzīvoklis, apksrim šna un apgaismošana.
22*0 Pagasta valda.

Valkas
apriņķa tfiattnIMIidliiiilli
izdos 10. maljfl 1924. g.. pulksten 10,

Valkas apriņķa va'des telpās

mazākprasītājiem

jankii torsos
(mutiskos un slēgtās aplo>snēs)

5 tiltu būves
no 7 līdz 11 mtr. garumā, kopgarums

47,50 mtr.
Būvējamie tilti atrodas Ilzenes, Jaun-

la'cenes un Annas pagastos.
Uzņēmēji, kas vēlētos šos darbus pie-

ņemt, tiek lūgti iesi i :gt Valkas apriņķa
pašvaldībai likvidācijas valdei piedāvā-
jumus slēgtās aploksnēs, samaksātus ar
8) sant. zimognodokli ar uzraksta .Uz
tltn konkurenci 10. maijā 1924. g * līdz
ar drošīb'S naudu 59 latu apmēra vai
attiecīga galvojumu.

Tuvākfa ziņas apriņķa valdes kancleja
darbdienās no pulksten 9 lidz 15.
1701 1 y o 1 g c.

Paziņojums.
Rīgas pol. 1. iec. priekšnieks

paziņo, ka i. g. 8. maija, pulksten 10rītā,
Kungu ielā J* 33, dz. 3,

paidos viiBliiu
Mendel m Blcchmanlm piederošu vienu
kurpnieka šujmašīnu par La 13,16 par
labu Rfgas pilsētas valdei.

Rīgā, 2. maijā 1924 g.
2379 Priekšnieka oal. fnsraksts).

Paziņojums.
Rijas polic. 1. iec. priekšnieks
paziņo, ka 7. maija 1924 «., paikaten
10 rītā, Kārļa ielā Ns 9, dz, 4,

Hiršam B e r g a m piederošu vienu
ēdamo galdu, par 17 1* 12 sant. par
labu Rīgs pilsētai vslde'.

Rigā. 30 aprili 1924 g.
Rīgas policijas I. iecirkņa

2330 priekšnle s (paraksts).

UA iBiikļi tiurtiiiita
daJādu maksājama piedzinējs pasiņo,
ka 12 maija i. g., palkafen 3 dieni,
Rīgā, Ģertrūdes ielā Nt 30, dz. 1.

pārdos vairāksolīšanā

Ber jtmiņa Orekpeca kaitamo manta,
novērtēta par Ls 566 u; sastāvoša
no dažādām mēbelēm, dēļ viņa 1V22 g.
ienākuma nodokļa segšanas.

Rīgā, 2. maijā 1924. g.
2318 Piedzinējs Deri nes.
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